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‘Het paradijs der gekken’
Parijs, April 1926
De uitdrukking ‘het Paradijs der Gekken’ is niet van mij. Zij is van lord Inchcape in
de Times, en slaat op Frankrijk.1 Mij zou het hebben toegeschenen, dat gekken overal
hun paradijs vinden, en als de honorable lord niet van deze meening is, dan mag hij
de drommen Engelschen, die hij zonder mankeeren treffen kan in de groote hotels
der Champs Elysées of rondom de Opéra, en 's avonds in alle dancings, in alle
music-halls en bij alle revues (om niet te spreken van de Riviera) zijn Times-artikel
onder den neus duwen. Het doet me denken aan een grap, waarmee men zich hier
een poosje geleden amuseerde: de karakteristiek der volken in drieën. Eén
Engelschman? een idioot. Twee Engelschen? een bokswedstrijd. Drie Engelschen?
een groot volk. Het gaat meestal op. Gij kunt u oefenen, als gij wilt, met de beste
eigenschappen te zoeken der andere naties. Ik zal u op weg helpen. Eén Italiaan? een
mandoline. Twee Italianen? Drie Italianen? een strategische terugtocht. Eén Zwitser?
kamer te huur. Twee Zwitsers? pension. Drie Zwitsers? Palast-Hotel.
Maar laten we terugkeeren tot Frankrijk. Zijn 't gekken, de Franschen, die in een
paar jaar tijds voor meer dan honderd milliard oorlogsverwoestingen herstellen op
eigen kosten? Zonder twijfel; doch zoo was het niet bedoeld van zijne Britsche
lordship. Zijn 't gekken, de Franschen, die elk jaar van hun nationale inkomen, dat
getaxeerd wordt op 135 milliard, 45 milliard laten verdwijnen in het Danaïdenvat
van den fiscus? Natuurlijk, maar dat is hun zaak, niet de zaak van Lord Inchcape. Is
't een paradijs, waar alle ambtenaren op een hongerloontje teren en den ganschen
langen dag slechtgehumeurd achter hunne loketten zitten? Een paradijs, waar de
achturige arbeidsdag wet is, doch waar iedereen voor de rest van den tijd een
bijbaantje heeft, omdat hij anders het eind van de maand niet haalt? Een paradijs,
Frankrijk, dat voor de helft te koop is, en spotgoedkoop, voor ieder die wat guldens,
ponden-sterling, dollars, peseta's of... Duitsche marken heeft? Neen, één Engelschman
(zie boven) blijft één Engelschman.
Doch al heeft één Engelschman ongelijk door Frankrijk het ‘paradijs der gekken’
te noemen, omdat het budget van dit jaar wéér zal sluiten met een déficit, omdat de
franc blijft zakken (dat is goed voor de toeristen, maar slecht voor de Engelsche
kolen etc.), omdat Frankrijk met zijn honderd milliard onafgeloste
oorlogsherstellingen, niet in een handomdraaien zijne Engelsche en Amerikaansche
schulden betaalt, (toen Duitschland betalen moest, was volgens de Britsche stelling
het transfert van reusachtige bedragen noodlottig voor de beide partijen!!) - al
redeneert die eene Engelsman er vlak naast, - hier gebeuren rare, zonderlinge dingen,
daar gaat niets van af.
Als ik voor hen, die Frankrijk voor 't eerst bezoeken of na een lange afwezigheid
terugzien, een gids moest schrijven, ik zou beginnen bij de lucifers. Lach niet. Het
zijn de kleine dingen die groote gevolgen hebben. En neem als een der eerste
levensregels het beginsel: Strijk steeds van u af. De helft der Fransche lucifers bestaat
uit stokjes hout zonder de minste ontvlambaarheid. De andere helft heeft koppen,
welke niet alleen ontvlambaar maar voor een groot deel ontplofbaar zijn en die, als
gij ze niet van u afzendt, u in de kleeren, in de haren, in het gezicht vliegen. Er zijn
lieden die met eene onnoozele lucifer, (een der Staatsmonopolies welke met verlies
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werken) een oog verloren hebben. En de Staat levert u lucifers, véél te duur tusschen
haakjes, doch hij garandeert u niets, zooals een fatsoenlijke spoorwegmaatschappij.
Tweede raad en tweede stelregel: Bezoek geen enkele politieke vergadering, rechts
noch links, het doet er niet toe, ontwijk zelfs de straten waar ze gehouden worden.
Er vallen altijd klappen, dikwijls schoten, en je kunt nooit weten. Men maakt hier
geen omslag. Een paar dagen geleden zou Jacques Sadoul, kapitein van het Fransche
leger, die zich tijdens den oorlog in dienst der Bolsjewisten gesteld heeft, zoogenaamd
voor de Fransche zaak, eenige kameraden (geen Bolsjewistische kameraden) aan de
galg heeft gebracht, eerst veroordeeld, toen vrijgesproken en daarna gerehabiliteerd
is, eene vergadering presideeren. Debat vrij. Toen de vergadering zou beginnen en
ex kapitein Sadoul het woord wilde nemen, klonk er achter uit de zaal uit een paar
honderd geweldige kelen: Sus au traître! Tegelijk begint een charge en in minder
dan vijf minuten is de zaal schoon leeg, zijn de meubelen kapot en heeft Sadoul een
pak slaag te pakken dat hem heugen zal. Aan Léon Daudet zou reeds lang hetzelfde
overkomen zijn, wanneer hij zijne redevoeringen niet steeds hield onder gewapend
escorte van partijgenooten. Zoo weten de tegenstanders (debat vrij!) waar zij zich
aan te houden hebben.
A propos van Léon Daudet nog dezen gentle hint: Biedt iemand u te Parijs de
Action Française te koop aan, vooral op Zondagmorgen, koop het blad
onvoorwaardelijk. De Action Française is een zeer lezenswaardige krant en wanneer
gij ze niet zoudt willen koopen, riskeert gij een pak slaag. Dat is gauw gegeven en
in zulke gevallen is er, net als bij ons, net als bij u, nooit een agent. Die is toevallig
den hoek om. De camelots du Roi, die de Action Française colporteeren, behooren
tot eene zeer achtenswaardige partij, maar voor het gerecht trekken ze altijd op de
schandaligste wijze aan het kortste eindje en dat brengt ze een beetje op de
hoogspanningen, die hen wel eens doen handelen zonder onderscheid des persoon.
Ten derde: Ontwijk manifestaties, zelfs den onschuldigsten studentenoptocht, en
wanneer gij een plein ziet afgezet door politie, maak een goeden omweg of ga in de
métro. De Fransche politieagent, individueel genomen, is een der levendste menschen
van den aardbol, en de eenige Fransche ambtenaar, die zonder aarzeling eene fooi
weigert, ook al zoudt ge hem een kwartier lang den weg vragen. Maar niets is
gevaarlijker, woester en wilder dan een groep van die welwillende agenten en hoe
grooter de groep des te gevaarlijker, ik had bijna gezegd des te bloeddorstiger. Niets
is veilig voor hen. Zij hebben eergisteren twee bejaarde vrouwen, die niet verhuizen
wilden, omdat zij geen onderdak vonden, met benauwende gassen uit hare woning
verdreven (de inspecteur is voor dit schandaal afgezet, maar gebeurd is gebeurd), zij
- de politieagenten - hebben pasgeleden een student, die na een rooden
verkiezingsuitslag met de Fransche vlag manifesteerde, zoo'n tik op z'n hoofd gegeven,
dat hij honderd meter verder den laatsten adem uitblies. Wat zal ik zeggen tot hunne
vergoelijking? Dat ze zelf ook dikwijls behoorlijk worden toegetakeld en zelden het
terrein verlaten zonder een aantal stevig gekneusden. In dit verband is het opmerkelijk
hoe snel een troep manifestanten in de geasphalteerde en gebetonneerde straten van
Parijs, waar je oppervlakkig beschouwd een half uur moet zoeken naar een lossen
steen, straten die met de lawaaierigste werktuigen slechts zijn open te bikken, aan
allerlei soorten van keiharde en doeltreffende projectielen weet te komen.
Ten vierde: Vermijd het Bois de Boulogne bij avond, vermijd in ieder geval de
schaarsch verlichte zijlanen en als gij den nachtegaal zoudt willen hooren met of
zonder maneschijn, ga dan liever ergens anders. Het gebeurt niet zelden dat men in
deze zijlanen aangehouden wordt door een bende schavuiten, die met de revolvers

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

in de hand den eerzamen voorbijganger verzoeken om geld en juweelen af te staan.
Ik voor mij breng me liever op de hoogte van wat er in die donkere lanen gebeurt
door de politierapporten of door de romans, dan door persoonlijk onderzoek. Hebt
u gelezen ‘Refaire l'amour’ van Madame Rachilde, verschenen in den Mercure de
France? Deze nieuwste roman van de begaafde schrijfster geeft curieuse staaltjes
van de ontdekkingen of ontmoetingen die men op een zomerschen, zoelen, laten-avond
kan doen in het Bois de Boulogne. Een schilder, gevierd kunstschilder, die voor zijne
gemoedsrust een toertje maakt, vergezeld van een trouwen herdershond, vindt, geleid
door zijn speurder, in het dichtste groen twee deftige heeren, met diamanten
hemdsknoopen, stomdronken op hunne ruggen, en, eveneens onder het loover, een
met paarlen behangen dame, min of meer onder den invloed der cocaïne, die met
den schilder een barok en lang niet stichtelijk gesprek aanknoopt. Het tooneeltje is
voor verantwoording van Madame Rachilde, echtgenoote van den directeur van den
Mercure de France. Ik spaar u détails en van de gepeperdste. Maar is het wonder,
dat schavuiten, met of zonder speurhond, op zoek gaan in de zijlanen van het Bois
de Boulogne naar zulke bizarre gezelschappen en hun een en ander afnemen? Die
schavuiten zijn weer oorzaak dat de politie om den anderen dag eene rafle houdt, en
de razzia's, ik behoef dat niet te bewijzen, zijn voor niemand prettig of gewenscht.
Vijfde raad, maar deze is slechts voor een bepaalden tijd nuttig: Wanneer gij in
Marseille van de boot gaat en gij zoudt eenige dagen willen vertoeven aan de Riviera,
vestig u bij voorkeur niet in Nizza. De habitués van de bewonderenswaardige
‘Promenade des Anglais’ zijn woedend. Zij zijn woedend omdat de verrukkelijke
geuren van bloeiende mimosa's en oranje-bloesems daar sinds enkele dagen vermengd
zijn met een walgelijken stank, die den heelen omtrek verpest en onbewoonbaar
maakt. Een toeval, dat alleen in het Paradijs der Gekken kan voorkomen, ik geef het
toe, heeft daar doen stranden het monumentale kreng van een walvisch. Een goed
levende, opgewekte walvisch, hooge of lage golven, is iets zeer passioneerends, zelfs
wanneer men niet de bedoeling heeft hem te vangen. Maar in staat van verrotting is
dit zeemonster iets hinderlijks, iets lastigs, vooral tegenover de ‘Promenade des
Anglais’.
Wat te doen, hoe dit overblijfsel weg te krijgen? Hem weg sleepen in volle zee?
Hij zal teruggespoeld worden bij den eersten windstoot en de visschen zullen hem
met rust laten, want ze houden niet van vleesch in dien toestand. Het zoogdier met
dynamiet laten springen? Waar zullen de stukken terecht komen? De burgemeester
van Nizza heeft het voorstel gekregen van een ondernemend mensch, die rondom
het rottende monster een dam wil maken en het voor een franc ter bezichtiging wil
stellen van onvervaarde nieuwsgierigen. Hij is op het plan niet ingegaan, maar men
heeft getelegrafeerd naar den minister van Marine, die op het oogenblik is monsieur
Leygues. Voor dat dit telegram alle bureaux gepasseerd is zal er nog meenige golf
den kwalijk-riekenden walvisch omspoelen en ik zou me zeer vergissen als hij niet
geruimen tijd nog het onderwerp uitmaakt van de gesprekken der Riviera. Dat men
dáár zelfs zorgen moet hebben! En dat het beest nu juist terecht moest komen in
Nizza, dat, over een paradijs gesproken, de billijke reputatie heeft van een ècht
paradijs!
[verschenen: 15 juni 1926]

Een politieke revue
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Parijs, April 1926
Terwijl de ‘Mozart’ van Sacha Guitry in het Théâtre Edouard VII zijn derde millioen
francs recette in frissche jeugd heeft overschreden en nog elken avond volle zalen
trekt, startte dezer dagen in het Théâtre Marigny de revue ‘Vive la République’ van
denzelfden Sacha naar een nieuw succes en een nieuw record.
Ik twijfel niet aan dat record, want over Sacha is iedereen en altijd in de wolken.
Welk een loopbaan! Nauwelijks veertig jaar en reeds auteur van meer dan veertig
stukken. Wat doet het er toe, dat niemand de namen kent van die veertig stukken!
Kent iemand de namen der negen Muzen? Kent iemand alle werken van Corneille,
van Racine, van Shakespeare? De meeste groote mannen leven gaarne in onafgebroken
scheppingstooi, zooals die sprookjesachtige appel- en pereboomen, welke men reeds
in de Paaschweek tot vlak onder den rook van Parijs kon bewonderen: een korte
knoestige stam, nog geen blaadje groen, maar de geweldige kruin één straling van
wit, één reusachtige sneeuwbal. Wanneer elk bloempje van dien fantastischen bloei
een appel of een peer moest worden! Het zou slecht afloopen met den boom. En
wanneer alle stukken van alle groote mannen uitvielen als meesterwerken? Het zou
misschien niet slecht afloopen met de groote mannen (hoewel dit niet zoo zeker is),
maar er zou elk jaar een theater moeten worden bijgebouwd; en er zijn er al zoo vele.
Gij ziet hoe goed en regelmatig alles functionneert in dit ondermaansche, dat de
laatste week zoo soeverein bekoorlijk is in de zon, die alles hernieuwt en zoo goed
is om elken dag terug te komen te midden der seringen, der anemonen, der
Hollandsche tulpen op de Place du Carrousel, te midden van al het ontwakende groen.
Sacha Guitry dus heeft even geschud aan zijn gouden regen en er is eene revue
omlaag gedwarreld in twee bedrijven en twintig tooneelen, ‘à grand spectacle et à
idées’. Zou eene ‘revue à idées’ iets anders kunnen zijn dan eene politieke revue?
En lijkt het niet de moeite waard een politieke revue te schrijven in de merkwaardige
tijden, die wij beleven, en de nog veel merkwaardiger, die wij tegemoet gaan? Wij
verwisselen elke maand van ministerie.2 De belastingen stijgen per week. Ten bate
van wie? Niemand weet het. Fransche officieren, van het Parijsche garnizoen,
kapiteins en luitenants der krijgsschool, veranderen zich 's avonds na dienst in
taxichauffeurs, rijtuig-wasschers, inpakkers bij de groote bazaars, nemen les bij
kleermakers en schoenmakers. Waarom? Kent gij het inkomen van een Fransch
kapitein? Het is 1359 francs per maand. Voor die 1359 francs per maand is hij zijn
burgerrecht kwijt (een Fransch beroepssoldaat heeft geen stemrecht), voor die 1359
francs per maand moet hij dag en nacht ter beschikking staan, voor die 1359 francs
per maand kan hij zich laten gaan verminken of gaan sneuvelen in Marocco of in
Syrië en zijn vrouw en kinderen achterlaten met 500 francs pensioen! Ja, een politieke
revue is de moeite waard in een tijd, dat de Duitsche onderofficier, de goud-marken
omgerekend in francs, 15.912 francs per jaar krijgt aan soldij, de Fransche
onderofficier 8.712 francs; de Duitsche sergeant-majoor 18.144 francs, de Fransche
sergeant-majoor 9.000 francs; de Duitsche adjudant 19.656 francs, de Fransche
adjudant 10.248 francs. En deze verschillen zijn niet alles: de Duitsche onderofficier
strijkt na volbrachten diensttijd drie jaren volle soldij op als wachtgeld; een vaste
toelage van 9000 francs 's jaars, wanneer hij twaalf jaar onder de wapenen is geweest.
Wil de Duitsche onderofficier na volbrachten diensttijd landbouwer worden, dan
schiet zijn gouvernement hem tot aankoop eener boerderij eene som voor die gelijk
staat met vijftien maal zijn volle traktement. Zouden wij, overwinnende natie zijnde,
2
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het prettig vinden zulke en dergelijke vergelijkingen dag in dag uit te lezen, terwijl
wij onze eigen officieren 's nachts rijtuigen zien schrobben of pakjes maken, terwijl
wij onze eigen onderofficieren bij duizenden uit het leger zien drossen, waar zij met
hunne gezinnen van honger omkomen?
Wat zouden wij denken bij eene pijnlijke comedie als die welke zich heeft
afgespeeld met Jean Louis Malvy? Malvy, tijdens den oorlog tot vijf jaren verbanning
veroordeeld, wordt door Briand, om zich links te dekken, gebombardeerd tot een der
gewichtigste posten: minister van Binnenlandsche Zaken. Het ministerie stelt zich
voor aan de Kamer en Malvy ontvangt van rechts de volle laag. Het was zoo raak
dat de minister van Binnenlandsche Zaken tweemaal flauw viel. Briand, geschrokken,
en om zich rechts te dekken ditmaal, geeft Malvy een ziekenbriefje. Malvy verdwijnt
en stuurt acht dagen later zijn ontslag. Rechts woelig, links woedend. Wat zouden
wij van die nuttelooze en treurige comedies denken, wanneer tegelijkertijd de tabak,
de bitter en een hoop andere aangename dingen tweemaal zoo duur worden?
En de revue van Sacha Guitry, hoor ik u zeggen, de revue? Geduld. Wij zijn er
druk aan bezig.
Marianne, verpleegd door eene dienstmaagd van Molière, die het populaire gezond
verstand voorstelt, ligt doodziek te bed. Met alle mogelijke voorzorgen, op de punten
van zijn teenen, komt een welgedaan en buikig personnage, Joseph Prud'homme,
symbool der burgerij, die revoluties maakte in den goeden ouden tijd, toen zij bij de
schutterij was, vragen hoe het gaat met de zieke. Toinette, de verpleegster, brengt
den braven burger op de hoogte: men heeft de beroemdste specialisten geroepen bij
dit ernstige en schijnbaar hopelooze geval. Daar komen zij juist aan in hunne toga's
en met hunne vierkante mutsen. Voorop de onheilspellende Poincaré, die begint de
stervende te verzorgen met het afsteken van een redevoering. Volgt Herriot, buikig,
rond als een bloedworst, schijnheilig; hij stelt voor dokter Léon Blum te roepen.
Daarna verschijnt Painlevé, verstrooid als altijd, de kluts kwijt, hulpeloos, ontredderd.
Op hem volgt Briand, lamlendig, slofferig, zwetserig, die rondkijkt, praat, en de
zaken op haar beloop laat. Eindelijk komt dokter Léon Blum. Hij loopt als een
nachtwandelaar, of als iemand die uit de Seine is opgevischt. Hij loopt zonder botten.
Dokter Blum neemt temperatuur op, spreekt met de vingers op de lippen een paar
vage en orakelende woorden en verdwijnt. Wat kan Marianne verwachten na dit
consult van charlatans, bedriegers, misdadigers, booswichten, kwakzalvers? Niets,
duizendmaal niets.
Dat is de diagnose van Sacha Guitry, dien men eens den Molière der democratie
heeft genoemd. En denk aan de befaamde dokters van Molière, met hun sinistre
zelfgenoegzaamheid, hun platte onwetendheid en verwaandheid aan het bed van een
min of meer hulpelooze. De revue-scène van Guitry geeft denzelfden bitteren, wrangen
klank als een consult der beunhazige marktschreeuwers bij Molière. Met dit
fantastische verschil dat Molière's kwakzalvers hunne patiënten één voor één om
zeep brachten, dat de politikasters rondom het bed van Marianne hunne slachtoffers
tegenwoordig bij series, bij troepen, bij legerkorpsen naar de andere wereld sturen.
Met dit paradoxale verschil, dat één charlatan in Syrië een paar duizend jonge mannen
in een roekeloozen dood brengt...
Dan volgt een andere scène, die behalve de waarde van een goede vondst, wederom
de beteekenis heeft van een symbool: Een druppel bloed van Marianne wordt onder
den microscoop gebracht en vijftien honderd maal vergroot. In een dolle werveling
ziet men het witte bloedlichaampje tollen om het roode, het roode om het witte. Het
roode draagt de moscovitische emblemen en een melodramatischen mantel. Zal het
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roode 't winnen van het witte? Neen, want het witte ontwikkelt eene snelheid, eene
kracht, eene lenigheid, welke het meester laten blijven van het strijdperk.
Ik passeer de voornaamste scènes: Aan het ministerie van Binnenlandsche Zaken
is een chef de bureau aangesteld, die tot opdracht heeft om, telkens wanneer het
Parlement de publieke opinie op hol brengt, een Curé de Bombon uit te vinden, die
van een dozijn halve-garen met de zweep krijgt. Een radicaal volksvertegenwoordiger
glipt stiekum binnen bij eene kaartlegster: ‘Hemeltje! als mijn partij mij zag; enfin,
het is niet zoo erg als naar de kerk te gaan...’ De kaartlegster, van wie hij weten wil
of hij bij de volgende ministerieele combinatie eene portefeuille zal machtig worden,
houdt hem voor een losgelaten boef, vertelt hem rooversverhaaltjes, en voorspelt
hem den kogel. Maar de radicale député merkt niets van de vergissing der
cartomancienne, want hare verhaaltjes passen uitstekend in het kader der
binnenlandsche politiek. Een meneer Durand verneemt dat hij minister van Financiën
geworden is. (Toevallig is er sinds een Durand gekomen inplaats van Malvy, maar
aan Binnenlandsche Zaken.) Durand installeert zich en gaat op zoek naar een plan
om de schatkist in orde te brengen. Terwijl hij nog aan 't zoeken is, wordt hij al weer
weg gestuurd. Zijn vrouw die komt aangeloopen om hem te feliciteeren, vindt reeds
zijn opvolger zoekend naar een plan voor de in het ongereede zijnde financiën.
Overdrijving, zult gij zeggen. Neen, nauwelijks. Eer generaliseering. Of liever: het
ministerie van Financiën gezien onder het versneld tempo van een verkleinglas.
Het tweede bedrijf verlaat de politiek voor de theater-wereld en de toeschouwer
verliest er niets bij. Men ziet er twee uitstekende scènes: een parodie op ‘La
Prisonnière’,3 een stuk, dat gaat in het Théâtre Fémina en waarin de vrouw van den
een op minder gebruikelijke wijze ontrouw pleegt, niet met den man van de andere,
maar met de vrouw van den ander. Dan nog een parodie op de internationale
cinema-markt, waarin alle acteurs van de wereld een historische super-film draaien
over Napoleon. Napoleon is Engelschman, de keizerin Russin, de eere-dame
Portugeesche, Cambronne, die het beroemde Waterloosche woord uitvond, dat men
hier vindt op de meeste muren en schuttingen, is Italiaan. Alleen Wellington is
Franschman en gij kunt u voorstellen welke gesprekken hij voeren mag met
Cambronne.
En de stervende Marianne onder dit alles? De einddiagnose van Guitry verschijnt,
zooals billijk is, bij het slot. Marianne wordt gewekt en genezen door een tooverprins,
gemaskerd als een samenzweerder, of als het Noodlot. ‘Wie ben je?’ - ‘Ik ben degene
op wien je wacht.’ En de Tooverprins lijkt sprekend op Mussolini.
Zoo is het principe van den reddenden Dictator, dat onuitgesproken en zonder
vasten vorm aan te nemen sinds maanden in de Parijsche lucht hing, tot slot-apotheose
geworden eener Revue, welke de volgende maanden door duizenden en duizenden
toeschouwers zal gezien worden. Dit is geen kleinigheid. Het idee is ‘en marche’ en
wanneer alles blijft hinken zooals de laatste jaren, zal het door niets weerhouden
worden. Ik zag tot mijn verbazing, dat verschillende persstemmen deze laatste scène
vermelden als meer dan een teeken des tijds: als eene daad, die voor de geschiedenis
van dezen tijd zal meetellen gelijk de Figaro van Beaumarchais, voor de geschiedenis
der eerste revolutie. Qui vivra verra. Ik ben Vive la République dubbel dankbaar: om
het genoegen dat ik er had, en omdat zij mij voor eenigen tijd ontheft van brieven
over politiek, wat geen geringe verdienste is voor een aangename revue.
[verschenen: 22 juni 1926]
3

[La Prisonnière (1926), toneelstuk van Edouard Bourdet, zie Vermeulens artikel ‘Een goed
begin’ van oktober 1926.]

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Hollandsche kunst te Parijs
Parijs, April 1926
Een kat een kat te noemen is in zake kunst niet zoo gemakkelijk als het oppervlakkig
lijkt. Er zijn gestreepte, geringde, zwarte, gele, roode, bonte, bruine, langharige,
kortharige, wilde, tamme, Spaansche, Cypersche, Karthuizer, Angora, gesneden en
ongesneden, kortom er zijn vele katten en een kat is niet eens altijd een kat. Het
spreekwoord heeft het voor den zooveelsten keer mis, gelijk bijna alle spreekwoorden.
Ik dacht aan deze niet heelemaal nuttelooze dingen bij uitgang van de Salle du Jeu
de Paume, op welker achterzijde met vergezicht op den Tuilerieën-tuin - waar
koninkjes en keizertjes gespeeld hebben, waar nu de andere koninkjes spelen - het
roerende en dramatische avontuur gebeeldhouwd is van Edith Cavell en die op 't
oogenblik 166 doeken herbergt van een aantal Hollandsche schilders. De
tentoonstelling is op 10 April geopend, om te duren tot 31 Mei, en ik had er twee
dagen na de opening reeds twee artikelen over gelezen, een van Arsène Alexandre
in de Figaro, een ander van Florent Fels in de Nouvelles Littéraires, twee bladen van
gelijke en niet te versmaden importance.
Arsène Alexandre, die niet heelemaal onmodern is aangelegd, verheugt er zich
over in Parijs meesters te begroeten als Jan Toorop, Isaac Israels, Van Konijnenburgh,
Jan Sluyters, P.C. de Moor, Breitner, en feliciteert onze schilderkunst, dat zij zoo
vruchtbaar en meesterlijk heeft doorgewerkt in de lijn der nationale traditie.
Florent Fels, die niet heelemaal ultramodern is aangelegd (alle excessen naar links
zijn trouwens uit de mode), die voor de besten onder de jongeren, Vlaminck, Utrillo,
Modigliani eene zeer beredeneerde bewondering heeft en bij denzelfden schilder een
goed doek weet te onderscheiden van een middelmatig doek, Florent Fels verklaart
zonder omwegen, dat deze expositie in de hoogste mate onbeduidend is, dat ze de
metroticket niet waard is (en deze kost maar 75 centimes eerste klas!) om er naar toe
te gaan en vraagt, wat in een nationaal lokaal, waar beambten en assuranties betaald
worden door den Staat, al dat academisme komt doen der Nederlanden!
Ik dacht tot dusverre, dat de Franschen alleen de onverbloemde waarheid zeiden
in verkiezingsdagen! Ik dacht aan de veelheid der katten! Ik dacht aan verschillende
oude bewonderingen, meegenomen uit het vaderland en tot dusverre niet meer
getoetst, bewonderingen welke daar een por kregen, waarvan zij wakker moesten
worden, of dood moesten gaan.
Het staat ondertusschen vast, dat er in Frankrijk geen equivalent is voor een
kunstenaar als Toorop. Wat hier in de lijnen van strakke geleidelijkheid, welke immer
voeren naar eene klare en rustig-open extase, bereikt kon worden, werd bereikt in
de hoogste potentie. Bestaat er naast de ingetogen liefelijkheid, als bij de adorabele
‘Vierge aux Raisins’, nog eene andere liefelijkheid dan die van Fra Angelico? Noem
dit academisme, zoo gij wilt, het is nog wat méér, het is ook een état d'âme in al zijn
wensch naar rust en puurheid. Wanneer ik kiezen moest tusschen een Utrillo en ‘Vers
l'église’ van Pieter van der Hem, ik zou mij bevinden als de ezel tusschen de twee
hooischelven. Dat Jan Sluyters in het schilderend Parijs, waarvan de helft nog steeds
gedomineerd wordt door de gelijkelijk geïntoneerde maar sterker en grootsteedscher
doorgevoerde virtuositeit van Van Dongen, moet onderdoen, begrijp ik. Voor het
twintigste-eeuwsch Parijs kunnen de magistrale, van elke sensualiteit ontdane
concepties van Konijnenburgh niets anders beteekenen dan uiterst knappe maar
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geometrische abstracties. Ook aan Gestel ontbreekt in het Parijsch milieu niets dan
macht in de realiseering en doortastingsvermogen. Matthieu Wiegman: dit wordt
schoonheid bij reflexie, want de intieme poëzie en de herfstige bloei der kleuren,
gelijk in ‘Jésus et St. Jean’ telt hier niet mee, of liever: telt hier nòg niet mee. En juist
op de grens, waar de schoonheid bruut wordt en onbedwingbaar, daar remmen zij,
onze Hollandsche schilders, en overschrijden die grens niet.
Doch als er absoluut twee partijen van appreciatie moeten zijn, de een positief, de
andere negatief, waarom heeft geen van beide partijen de aanwezigheid opgemerkt
van den vroeg-gestorven Jan Mankes? Hij hangt in een afgelegen zijzaaltje met de
tegelijk stille, tegelijk voortvarende ‘Uren’ van Roland Holst. Als ik mag zeggen,
wat ik in mijn binnenste denk, dan is Jan Mankes een der zeer weinigen op deze
tentoonstelling, die van een continentaal standpunt meetellen. Wanneer ik had moeten
kiezen tusschen den stralenden lentedag en het hemelsch witte ‘Geitje’, hier zou ik
niet geaarzeld hebben, want het witte geitje is nog onuitsprekelijker dan een lentedag.
En ook zijn zelfportret: hij met zijn goedige, willende begrijpen, maar voor veel
raadselen staande hondenoogen, op de rechterhand zijn ziel dragend in den vorm
van een uil (voor mij leek het zijn ziel), dat is even volmaakt èn als schilderij èn als
menschelijkheid.
De beste critiek op deze tentoonstelling wordt onvrijwillig, hoop ik, geleverd door
eene advertentie van den catalogus luidend (in het Fransch) als volgt: ‘De schilderijen
der meesters, die niet op deze tentoonstelling vertegenwoordigd zijn, vindt gij bij
Die-en-Die.’ Inderdaad, waar waren Mauve, de Marissen, Joseph Israels en Vincent
van Gogh (toevallig niet te vinden bij Die-en-Die) om slechts enkelen te noemen en
om geheel te zwijgen van de jongste en vooruitstrevendste talenten? Wie durft
beweren een beeld te geven van de Hollandsche schilderkunst der laatste vijftig jaar
zonder dat deze vier namen medewerken? Laat men het goed begrijpen in de
Hollandsche schilderswereld: dat onze huidige schilderkunst après tout nog over
weinig minder crediet beschikt dan onze gouden eeuw dankt zij in hoofdzaak, om
niet te zeggen alleen, aan Vincent van Gogh, en ik ben er zeker van dat zijne
tegenwoordigheid, verre van te schaden, de oogen zou geopend hebben voor de
geslotener voortreffelijkheid van anderen. Welke waren de onoverkomelijke
hinderpalen, die veroorzaakten, dat de Marissen, Mauve, Joseph Israels en Vincent
van Gogh in deze zalen moesten ontbreken? Ik vrees, dat zij de hoofdzaak zullen
zijn, dat deze tentoonstelling als nationale manifestatie haar doel mist, en bij de eenen
lauwe waardeering, bij de anderen bot misprijzen zal wekken. Want het verzuim is
werkelijk te opvallend en beter ware geweest niets dan half werk.
[verschenen: 28 juni 1926]

De eerste nederlaag
Parijs, Mei 1926
Eerste bedrijf:
Schouwplaats der handeling: Een school op den hoek der Rue Championnet en de
Rue du Poteau. Arbeiderswijk aan den Noordelijken voet der Butte Montmartre.
Verkiezingsvergadering voor een vacanten gemeenteraadszetel van het 18de
arrondissement. De heer Taittinger, Kamerlid van Parijs, president der Jeunesses
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patriotes, eigenaar van een veelgelezen nationalistisch blad, La Liberté, zal het woord
voeren. De zaal is voor de helft vol communisten. Debat vrij. Zachte lenteavond op
eind April van het vorig jaar. De heele buurt (kruispunt van staten en straatjes) is in
deining. Overal volk, dat heftig redeneert. Die menschen beelden zich heel wat in
van een gemeenteraadszetel.
Daar het debat vrij was heeft men den heer Taittinger geducht de huid vol
gescholden. Het is niet te gelooven hoeveel verborgen ondeugden, verholen laagheden,
geheime schurkerijen, hoeveel min of meer strafbare misdaden en mensch-onteerende
handelingen iemand op het geweten kan hebben in eene verkiezingsvergadering,
waar het debat vrij en Rood in de oppositie is. Om alle beweringen indrukwekkender
te maken liep een van de redenaars het lokaal rond, zwaaiend met een revolver.
De heer Taittinger was niet heelemaal zonder escorte, want het is een
vertegenwoordiger van Rechts nooit geraden om zonder hulptroepen een vergadering
bij te wonen met lieden, die van een andere opinie zijn. Dat escorte was ongewapend
en voor zoover 't niet in de zaal was, maar buiten op den afloop wachtte, werd het
met stokken geslagen, met messen bewerkt en, natuurlijk, op indrukwekkende wijze
beleedigd. De hoofdwacht, eveneens ongewapend, vergaderde met de Ligue
Républicaine in het Cirque de Paris, aan 't andere eind van de stad. Op die vergadering
verschijnt een onbekend gebleven jongmensch, boodschapt dat Taittinger in gevaar
verkeert en dat hulp gevraagd wordt. De hoofdmacht der Jeunesses patriotes gaat op
marsch, zonder argwaan, in Noordelijke richting. De bode verdwijnt spoorloos. De
bode is een verrader, een valsche spion in dienst van den tegenstander.
Het legertje, nog altijd ongewapend, concentreert zich in de omgeving der school,
waar Taittinger belegerd wordt. Het escorte heeft reeds verschillende gewonden, van
wie twee ernstig. De hoofdmacht tracht het gebouw binnen te dringen, maar wordt
terug gedreven door een wettige politiemacht en moet wijken in Zuidelijke richting
naar de Rue Damrémont. De marschorde is niet verbroken en zij slaat bij gelederen
van vier, de Marseillaise zingend, de Ruc Dainrémont in.
Plotseling klinkt een kort commando: ‘En tirailleurs, feu! Allez-y!’ En vier of vijf
individuen, militairement, openen het vuur in den rug der Jeunesses patriotes. Zij
mikken in den hoop, koelbloedig, alsof zij schijfschieten. Een waar salvo, dat den
indruk maakt van mitrailleurvuur. Algemeene paniek. Elf jonge patriotten vallen op
den grond, getroffen in den rug. De school bij Taittinger loopt in een oogwenk leeg.
Men schreeuwt: ‘Crevez la bande à Taittinger!’ Er wordt opnieuw geschoten, ditmaal
op Taittinger zelf, door individuen, die zich verscholen hadden in een portiek.
Taittinger wordt niet geraakt maar een zijner begeleiders, een student is gekwetst.
De communisten plegen dien avond zes verschillende aanslagen, alle van uit een
hinderlaag in den rug van ongewapende lieden. Balans: vier dooden, zes-en-vijftig
gewonden, van wie verscheidene zwaar. Zulk een moord-partij in vredestijd had
Parijs nog niet bijgewoond.
Onder de communisten, van wie niemand gewond was, werden twee arrestaties
gedaan. Twee! Het moest wel, want zij hadden de revolver nog in de hand en dreigden
er de agenten mee. Zij werden onmiddellijk afgerost, door politie in vereeniging met
het publiek. Die afrossing is hier gebruikelijk. Zij heet passage à tabac. Wat tabak
daarmee te maken heeft weet niemand.

Tweede bedrijf:
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Een jaar later. Plaats der handeling een rechtszaal. Het proces zal een ‘groot’ proces
worden, gelijk alle politieke processen der laatste jaren, en men installeert zich voor
geruimen tijd. Een jurylid, wiens dochter gaat trouwen heeft gerekend op twaalf
dagen. Maar na twaalf dagen is de uitspraak nog niet in 't zicht, en de dochter van
het jurylid moet trouwen zonder haar vader. Want het is een jurylid verboden tijdens
den loop van een proces afwezig te zijn.
Twee honderd getuigen zullen defileeren, waarvan zeven-en-vijftig à decharge.
Het meerendeel der zeven-en-vijftig getuigen à decharge heeft het eerste bedrijf niet
bijgewoond, weet niet méér van de zaak dan u of ik. Dat hindert niet. Het zijn
beroepsgetuigen. Pacifisten. Als er dooden vallen komen er altijd pacifisten om te
getuigen. Niet voor de dooden. Dat zou te simpel zijn. Neen, zij getuigen voor de
moordenaars, die nog heelhuids rondloopen.
De moordenaars, daar zitten ze.
De een, Clerc, graveur van zijn ambacht, is een groote, stevige bruut. Bekrompen,
maar gedecideerd. Hij speelt een rol in zijn partij en bij de verkiezingen van 1924
was hij met 40.000 stemmen op 't kantje van Afgevaardigde. Hij bekent drie schoten
gelost te hebben. Waarom? Hij was in zijn recht! Wat had Taittinger te maken in het
18e Arrondissement? Wat deden de Jeunesses patriotes in die arbeidersbuurt?
Provocatie, mijne heeren! Als de communisten een gezicht zien, dat ze niet aanstaat,
dan schieten ze het neer. Provocatie! Wat baten de feiten van vier dooden en
zes-en-vijftig gewonden tegen de stupiditeit van dit woord? Niets. Wat beteekent de
expertise van de kogels? Er zijn geen twee pistolen op de wereld, die op dezelfde
wijze een kogel afschieten en voor de twee beschuldigden staat onherroepelijk vast,
dat drie kogels uit hun revolvers, drie dooden neerlegden. Wat beteekent zulk een
onomstootelijk feit tegenover het woord provocatie? Niets, absoluut niets.
De ander, Bernardon, vernisser van zijn ambacht, is een zwak futloos mannetje.
Intelligent misschien, maar stiefmoederlijk bedeeld door de natuur. Leve het
communisme, Bernardon, maar niet jullie taktiek en jullie moraal en in jullie
maatschappij zal de bruut Clerc je altijd de baas blijven. Hij schreeuwt het hardst.
Over een paar jaar zal hij, evenals zijn melodramatische advocaat, van de
Communistische Partij in zijn Rolls rijden en een villa bewonen. Jij, Bernardon, je
zult niet weten te realiseeren. Je hebt niet geschoten? Je beweert, dat een agent je de
revolver in de hand heeft gestopt? Je beweert, dat je de revolver ‘per vergissing’ van
straat hebt opgeraapt? (Hij heeft die twee tegenstrijdigheden inderdaad beweerd.)
Voor de diplomatie ben je nog niet intelligent genoeg. En Clerc, ondanks zijn
veroordeeling, zal in de Rolls, in de villa en in de Kamer komen. Jij, Bernardon, zult
in de achterhoede blijven. Daar zal het heele Communisme niets aan veranderen.
Er zijn stichtelijke dingen aan het licht gekomen.
Een advocaat der civiele partij, een papier in de hand, staat op. Ik zal u de instructies
voorlezen, welke aan de communisten gegeven zijn door de chefs der derde
Internationale. Luistert: ‘Wij zullen overal, op alle plaatsen, een georganiseerd
schrikbewind uitoefenen. Wanneer een bourgeois ontsnapt aan het waakzame oog
van onze organisatie, doodt hem. Een socialist, doodt hem.’
‘Wat zijn dat voor orders?’ vraagt de communistische advocaat. ‘Dat is een
ongeoorloofde grap.’
‘Die ongeoorloofde grappen zijn te koop in den communistischen boekhandel van
de Rue Lafayette’ antwoordt de advocaat der civiele partij.
Andere order:
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‘De revolvers moeten geunifieerd zijn, en volgens leger-model, om de munities
te vereenvoudigen. Onze eerste aanval moet beginnen met een groot succes. Men
moet discreet zijn, zelfs tegenover eigen bloedverwanten. De bewapening moet met
groote activiteit worden voortgezet. Het is ongeoorloofd dat een kameraad geen
wapen draagt en niet weet er zich van te bedienen.’
A la bonne heure! Waar is de provocatie? Bij de lieden die, met de revolver in de
hand, eene kiezersvergadering leiden, bij de lieden die, met de revolver in de hand,
een heel arrondissement willen verbieden aan de tegenpartij, of bij de lieden die, in
een hinderlaag gelokt, een chef op wien tweemaal geschoten is, ongewapend ter hulp
snellen en vier dooden, zes-en-vijftig gewonden achterlaten?
Het gezond verstand oordeelt hier niet. Het gezond verstand is verdronken op dit
proces in honderd oratorische trucs, in advokaterige komedianterij, in er met de haren
bijgesleepte incidenten, in brallende redevoeringen. Hier oordeelt niet eens het
elementairste instinct van zelfbehoud. Hier oordeelt zelfs niet een valsch liberalisme.
Hier oordeelt alleen de kleinzielige en benepen vrees.
Van de twee kerels, die de twaalf juryleden in twee zittingen naar het bagno of
naar het schavot hadden moeten sturen, heeft de een (Clerc) drie jaar gevangenisstraf
gekregen (en als het iets wil krijgt hij nog gratie) terwijl de ander (Bernardon) is
vrijgesproken.
Erken dat dit voor vier dooden, zes-en-vijftig gewonden te geef is. Een eenvoudig
jachtmisdrijf kost weer.
Welk een les voor de Jeunesses patriotes!

Derde bedrijf:
Tien dagen na deze uitspraak. Het feest van Jeanne d'Arc. Plaats der handeling: enkele
der rijkste wijken van Parijs: van het standbeeld der nationale heldin op de Place St.
Augustin tot het standbeeld op de Place Rivoli. Het kwartier van den Jardin des
Tuileries, een stuk van den boulevard Malesherbes, de Madeleine, de Rue Royale,
de Avenue de l'Opéra, de Rue Rivoli, de Place Vendôme, allen zeer welklinkende
namen, het centrum van den commerce de luxe van de eerste-klas-hotels; het
vreemdelingenkwartier zou men kunnen zeggen.
Het is Zondagmorgen, en al die straten zijn afgezet met eene ontelbare politiemacht,
politie te paard, politie te fiets, politie te voet, politie in burger; alles wat Parijs aan
politie bezit is gemobiliseerd. Voor de politie-te-voet worden auto's gereed gehouden
om de troepen snel te transporteeren naar de bedreigde punten. Het verkeer is
onderbroken. De Métro is gesloten.
Waartoe die machtsontplooiing? De regeering heeft, evenals het vorig jaar, alle
optochten verboden. Men kan Jeanne d'Arc persoonlijk gaan huldigen, als men wil,
met een kleine, héél kleine delegatie, maar niet in optocht, niet met vaandels. Waarom
deze boycott eener nationale heldin? Antwoord: vrees voor de communisten; vrees
voor tegenbetoogingen gratis voor de gezondheid van de nationale van de roode
‘kameraden’.
Het vorig jaar hadden alle partijen zich gehouden aan het regeeringsverbod en was
men braaf in héél kleine delegaties bloemen gaan leggen bij de twee standbeelden
der Maagd van Orléans, die op negentienjarigen leeftijd een Engelschen brandstapel
besteeg na Frankrijk gered te hebben. Maar de tergende uitspraak van het proces der
Rue Damrémont schreeuwde ten hemel, en de Action française had bekend gemaakt,
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dat zij dit jaar Jeanne d'Arc zou huldigen in optocht, in feeststoet. Wat er zou gebeuren
was niet moeilijk te voorzien. De regeering kon niet terug krabbelen. De vraag was
slechts: zal de Action française er in slagen in optocht door te dringen tot een der
standbeelden van Jeanne d'Arc? Wie geen slagen wenschte op te loopen had slechts
thuis te blijven of een omweg te maken.
De regeering verzuimde niets om de gemoederen te prikkelen. Bij de officieele
hulde merkte men naast een alledaagschen krans van den minister van Oorlog,
Painlevé, een krans op van den minister van Binnenlandsche Zaken, Jean Durand,
die tot opschrift droeg: ‘A Jeanne d'Arc, première paysanne de France.’ Groote
Goden! Aan Jeanne d'Arc, eerste boerin van Frankrijk! Het was Jeanne d'Arc wel te
doen om de bevordering van den Landbouw! In gemoede: wat zoudt gij zeggen van
een lint als: ‘Aan Kant Mossel, eerste vischvrouw van Nederland? Het zotte opschrift
werkte als de roode lap op den stier en een lid van de Jeunesses patriotes rukte het
af. Hij werd door de politie beet gepakt, tot bloedens geranseld en opgeborgen.
Dat was niet het eerste incident. Het gevecht was op de Place St. Augustin geopend
door een abbé, ex-sergeant van de Alpenjagers, geciteerd voor het leger, verschillende
malen gedecoreerd voor wapenfeiten. De abbé was in toog met zijn sergeants-béret
en liep met de Fransche vlag aan het hoofd van een delegatie. De politie noodigt hem
uit zijn vlag op te rollen. De abbé weigert. Een signaal klinkt. Een brigade komt
aangestormd. In een oogwenk was de delegatie weg geveegd (met stokken), het
vaandel vertrapt, de kransen en bloemen vermorzeld, de abbé gearresteerd.
Niemand wist van welken kant de Action française zou aanvallen. Zij opereerde
in 't begin met kleine formaties op alle punten van het politiecordon. Maar weinigen
bereikten hun doel en velen werden afgerost. Aan alle hoeken en kanten, voor zoover
men de breede straten overzien kan, wordt gevochten. Men schreeuwt, men jouwt,
men zingt. Van uit de huizen werpt men den agenten bloempotten naar het hoofd.
Herhaalde malen moeten bewusteloos gebeukte jongelui aan de handen der
politiemannen ontrukt worden door hun eigen chefs of door afgevaardigden. Plotseling
van twee kanten tegelijk van uit de Avenue Paul Déroulède en de Rue des Pyramides,
vóór en achter het standbeeld, een immens geschreeuw en geweldige golving in de
menschenmassa's. Stokken gaan van alle kanten omhoog en omlaag. Mannen vallen.
Vrachtauto's komen aangereden met hulp-troepen voor de politie. De cavalerie
chargeert (met stokken) en loopt onderste boven wat zij kan. Te laat. Van weerskanten
stormt in marschorde een bataillon Action française met kransen en bloemen, en
zingend, op het standbeeld af, aan hun hoofd Leon Daudet, Charles Maurras en
Maurice Pujo. Zij worden uit het publiek en uit alle vensters met gejuich begroet en
gehuldigd.
De regeering heeft de nederlaag geleden en de macht is een weinig verplaatst.
Balans: 118 agenten gewond. Van de tegenpartij worden geen cijfers gegeven. Ik
schat ze op 600 gewonden. Onder wie een jongen van vijftien jaar, die niets met het
geval te maken had, die per ongeluk struikelde toen hij zich in veiligheid wilde
brengen, en die door twee agenten zóó geknuppeld is, dat hij half dood in het hospitaal
ligt.
Is Parijs daarom onveilig? Welnee, nog lang niet. Vanaf het balcon der hotels
woonden de vreemdelingen het gevecht bij, dat geduurd heeft van 's morgens half
tien tot over twaalven en na de overwinning der Action française onmiddelijk luwde.
En 's middags zongen de straatmuzikanten gratis voor de gezondheid van de nationale
munt, den zieken franc! En dezelfde politieagenten hielden naast de viool, de
harmonica, de clarinet, de trom en den zanger het schaaltje op en bewaarden de
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collecte. Alleen een paar ministers zaten met de handen in het haar, voor de rest
niemand.
[verschenen: 6 juli 1926]

Praatjes langs de straat
Parijs, Mei 1926
Het melkmeisje
Er gebeurde niets meer, hoegenaamd niets. Geen enkele mooie moord, met of zonder
film-waardige inbraak. Geen enkel opzienbarend schandaal. En met het risje
auto-ongelukken van elken dag, de huiselijke drama's, het lijk in de Seine, de ordinaire
zelfmoorden, de kamerdebatten, de onderhandelingen met Amerika, de
belasting-vrijwilligers, daarmee maakt men geen krant. Wij moeten 's morgens iets
hebben, waar we even paf van staan, wat ons een beetje wakker schudt, en waar we
zoo mogelijk tegen kunnen schreeuwen. Want we hebben een hoop kwaad bloed,
dat uitweg zoekt.
Zoo kwam het, dat een zeldzaam bericht Parijs verschillende dagen lang op stelten
bracht.
Voor het huis van een groote dame, vertelde men, hield iederen morgen een wagen
stil. De wagen was geladen met melkbussen, die een inhoud moesten hebben van
drie honderd liters. De bussen werden in huis gedragen. Niet voor het déjeuner van
de groote dame, die niet noodzakelijker wijze een groote dame is. Ik vermoed, dat
gij geen oogenblik gedacht hebt, dat de groote dame de drie honderd liter opdronk.
Neen. Want de mode is, voor de groote dames, nog altijd plat van voren, plat van
achteren. En de dame in kwestie, gij hebt het geraden, had vrije en galante zeden.
Zij wenschte eene zachte, zijige, blanke en, het woord komt van pas, roomige huid.
De melkbussen werden dus uitgestort in de badkuip.
Une poule (op z'n Hollandsch een kippetje) die een melkbad neemt, dat is iets
buitengewoons. Het is ook iets ergs. Alleen Cleopatra stond er voor bekend. En dat
was maar ezelinnen-melk. Hier gold het volle, zuivere koeien-melk. Het kon nog
erger. Want dezelfde wagen van 's morgens kwam terug tegen den middag, ditmaal
met leege bussen. Hij vertrok een kwartier later met volle bussen. Bestemming
onbekend. Naar welke kaas- of boter-fabriek? Naar welk ziekenhuis? Wat gebeurde
er met die melk?
Groote verontwaardiging. Heftig artikel van de Humanité, orgaan der
Communistische Partij. De zedelooze, bedorven bourgeoisie, die de kostbare melk
verspilt, waarvan de kleine proleetjes, de zieken en ouden van dagen gespeend blijven.
Ongehoorde luxe der bezittende klasse. Er moesten maatregelen genomen worden,
de strengste maatregelen.
Er werden detectiven, inspecteurs en agenten uitgestuurd naar alle hoeken van de
stad, want niemand wist precies waar het gebeurd was. Men ontdekte niets. Er werd
geïnterpelleerd in den gemeenteraad. Bijna was er een interpellatie in de Kamer.
Maar geen groote dame, die 's morgens in melk baadde. Men ontdekte niets, tot de
prefect van politie de gemoederen bij middel van het gemeente-blad geruststelt. Het
was geen ‘poule’; het was een canard; of zooals men tegenwoordig meer en meer
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zegt, het was een bobard. Een bobard is ongeveer hetzelfde als een canard: een loos
maar interessant gerucht.
Niemand gelooft natuurlijk den prefect van politie. Ik ook niet. Ik ben er van
overtuigd, dat de groote dame nog elken morgen haar badje neemt voor een roomige
huid. Zij zal 't zich echter niet meer laten thuis brengen in melkbussen, maar in
hoededoozen, reiskoffers, vioolkisten, kleerkasten, divans etc. Waarom zoo te
schreeuwen? Zij legt beslag op hoogstens tien koeien. Wat zou dat nog? Wie vast
en zeker te hard schreeuwt is de Humanité. Hoe dikwijls is het gebeurd, dat een
lading bananen, een lading visch, of wat anders, moest verrotten, omdat de bewuste
en georganiseerde arbeiders niet wenschten te lossen? Dat gebeurt haast iedere week.
Bananen zijn ook goed voor zieken, ouden van dagen en kleine proleetjes.

Het Karkas
Men schreeuwde overigens vooral, omdat men ‘Het Karkas’ nog niet had, en omdat
men schreeuwen wilde.
‘Het Karkas’ is een stuk van twee auteurs, niet zonder talent, maar een beetje in
het naturalistische genre 1890, een beetje ouderwetsch dus, dat vertoond is in de
Comédie française, eene zeer nette, zwaar gesubsidieerde firma.
‘Het Karkas’ is de geschiedenis van een nog niet zeer ouden, maar afgedankten
generaal op den vooravond van 1914. Deze generaal heeft een vrouw die schildert
en hem voor jan-en-alleman het voorhoofd beplant met de bekende, onzichtbare
hoorntjes. Zij maakt met voorliefde naaktstudies en haar laatste model poseert voor
Sint Sebastiaan. De generaal draagt zijn onfortuin met heldenmoed. Zijne vrouw
heeft, behalve haar naaktstudies, nog een vasten amant, die alle tekorten dekt, waartoe
een generaalspensioen en een weelderige echtgenoote aanleiding kunnen geven. De
generaal verdraait er zijn hand niet voor. De generaal heeft een zoon, onderofficier,
die de regimentskas besteelt, ontdekt wordt en zich een kogel door het hoofd jaagt.
Het treurige nieuws wordt hem, met veel voorzorgen, gebracht door een vriend. De
generaal, in den waan dat men hem een nieuwe escapade komt vertellen van zijne
betere helft, neemt zijn vriend in de maling voor iets, waaraan hij volmaakt maling
heeft. Hij leert hem bovendien dat hij zelf cocu is, iets, waarvoor men zich niet
behoeft te schamen, voyons! Als het bericht van den eerloozen dood van zijn zoon
eindelijk tot hem doordringt, draagt hij ook dit met mannenmoed en onvervaardheid.
Het interesseert hem alleen, en het heele slotbedrijf is daaraan gewijd, hoe hij op reis
zal gaan en hoe hij zijn spruit zal begraven, zonder dat het hem een cent kost. De
vaste amant, die reeds de regimentskas schadeloos gesteld heeft, zal opnieuw dokken.
Men gaat op reis en het doek valt.
Cynischer kan het niet.
De eerste opvoering en de recensies liepen goed af. Ook de tweede en de derde.
Maar de inhoud van het stuk was ter oore gekomen van de ‘Ligue des Patriotes’ en
de vierde opvoering werd verstoord door een uitstekend georganiseerd kabaal. Volgde
een brief aan den administrateur der Comédie française: ‘Het moet uit zijn met dat
stuk. Wij dulden niet zulke beleedigingen aan het adres van ons leger. U is
gewaarschuwd.’
En de ‘Ligue des Patriotes’ kocht driekwart van de plaatsen op voor de vijfde
voorstelling. De auteurs, aan wien dit offensief niet onbekend bleef, waren zoo
verstandig, hun stuk terug te trekken.
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Daarmee was het echter niet gedaan. Een generaal, die op de ‘Ligue des Patriotes’
den indruk maakt van een vod, een dweil, een vaatdoek, wat niet geoorloofd zou
kunnen worden, deze zelfde generaal is voor het Cartel iets heel gewoons, waarover
zich niemand behoeft dik te maken. De generaals, onder ons, staan bij het Cartel in
een overdreven slecht blaadje, en hoe meer kwaad er van verteld wordt, hoe liever.
Het resultaat was drie interpellaties in de Kamer, want bij zulke gelegenheden nemen
altijd de meest onverwachte personen het op voor de kunst. Succes nihil. De minister
verschool zich achter de auteurs, die hun stuk zelf hadden teruggetrokken. Men kon
waarachtig de Comédie francaise niet ondersteboven laten zetten voor Het Karkas.
Naar mijn meening heeft Linksch het niet handig aangepakt. Als ik Linksch was
geweest, ik zou aldus gesproken hebben: ‘Komaan, Rechtsch! Daar heb je een
generaal, een afgedankten generaal nog wel, dus geen generaal van de bovenste
plank. Die generaal, kan men zeggen, is zoo ongelukkig als Job. Alle soorten
ongelukken komen over zijn hoofd. Zijn vrouw, terecht of ten onrechte, doet hem
niet veel plezier. Zijn zoon, terecht of ten onrechte, zelfmoordt zich na hem veel
verdriet aangedaan te hebben. Zijn vriend maakt hem, terecht of ten onrechte, eene
uiterst onaangename scène. U of ik, wij zouden van al die dingen kapot zijn geweest.
Maar hij, hij houdt stand, hij houdt stand tegen alles. Waarom? Omdat hij generaal
is. Omdat hij, als generaal, doordrongen is van de idee, dat hij altijd moet standhouden,
waar dan ook, wanneer dan ook. Een generaal moet in het zadel kunnen blijven. Die
generaal een vaatlap, een dweil! Ik vind hem magnifiek dien generaal. Wijs mij een
stand aan waar gij gemakkelijk zijn evenbeeld vinden zult! En dat is dan nog maar
een afgedankte generaal!’
Linksch zou de lachers op zijn hand gehad hebben.

De sensationeele moord
De bobard was op tijd gekomen. Ook het opzienbarende schandaal. De sensationeele
moord kon niet achter blijven. In den nacht van Zaterdag op Zondag is de vrouw van
den ex-Ambassadeur te Tokio, Eugène Regnault, eene zeer bekende persoonlijkheid,
koelbloedig vermoord met drie revolverschoten in haar huis, Rue Denfert-Rochereau,
in 't centrum der stad. Haar man was in den loop van den dag naar een landgoed
vertrokken, dat pas kortelings was aangekocht. Het slachtoffer, moeder van zeven
kinderen, van wie de meesten gehuwd in Parijs, was alleen thuis met hare jongste
dochter en een knaapje van negen jaren.
De misdaad is gehuld in een sfeer van ongewone geheimzinnigheid. Niemand
weet hoe de moordenaars zijn binnengekomen. Alle vertrekken lagen overhoop.
Zelfs de kleerkasten van den heer Regnault en alle kleeren zijn zorgvuldig doorzocht.
Toch schijnt diefstal niet de beweegreden der boeven geweest te zijn, want er is
slechts voor twee honderd vijftig francs gestolen. Mevrouw Regnault was zeer moedig
en bij de Marokkaansche opstanden in 1912 heeft zij de Fransche kolonie met de
wapenen in de hand verdedigd, tot hulp kwam opdagen. Bij die gelegenheid moet
haar trouwens een Arabische waarzegster voorspeld hebben, dat zij
desniettegenstaande een gewelddadigen dood zou sterven. En het lot heeft zich
voltrokken. Het zal voor de Fransche detectiven een zware kluif zijn om dit
raadselachtige drama op bevredigende wijze te ontknoopen.
Werkelijk, het aantal boeven wordt te groot. Volgens de statistiek waren er 113
belangrijke inbraken in 1922; 142 in 1923; 192 in 1924; 222 in 1925. Alleen te Parijs,
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en alleen die inbraken, welke een paar dagen beroemd waren. In twee jaar tijds is
het aantal verdubbeld. Wat zal 't het volgend jaar zijn? Het zal er mee eindigen, dat
wij onze dagen doorbrengen zonder bobards, met iederen morgen eene flinke douche
in den vorm van eene schokkende emotie. En de democratie kan nog eenigen tijd
rustig haar gang gaan. Beweert men niet, dat ten behoeve dier democratie het heele
geval Landru uit den duim gezogen is, alleen om zoo goed als ongestoord het
befaamde Vredesverdrag te kunnen redigeeren? Het vredesverdrag is er naar, daarover
zijn linksch en rechtsch het eens. Beweert men niet, dat Landru absoluut niet onthoofd
is en dat zijn graf te Versailles, een der curiositeiten voor Amerikaansche toeristen,
een gefingeerd graf is? Dat kan over honderd jaar, als alle schulden gedelgd zijn, als
niemand meer bobards noodig heeft, het onderwerp worden van een spannenden
roman.
Over democratie gesproken, nog dit authentiek gegarandeerde tooneeltje.
Een jonge bediende van een schoenpoetser in het centrum van Parijs, vrij goede,
druk gefrequenteerde zaak, vraagt loonsverhooging en discuteert met zijn patroon.
Als u denkt, roept hij opeens, dat het amusant is om den godganschelijken dag naar
een paar voeten te kijken!
Ik kijk den godganschelijken dag naar de gezichten, antwoordt de patroon, geloof
je dat die soms mooier zijn!?
Wat mij betreft, ik vind daar eene reëele philosophie in, die niet kwaad en
bovendien humoristisch samenvat, hoe alles reilt en zeilt van beneden tot boven.
[verschenen: 8 juli 1926]

Het financieele schisma
Parijs, Mei 1926
Het is absoluut noodig, om over Fransche financiën te praten, dat gij kennis maakt
met François Coty. Vijf jaar geleden kenden hem alleen zijn concurrenten Rigaud,
Houbigant, Piver. Voor degenen, die zijne parfums gebruikten, was hij geen naam,
geen mensch, maar een gewaardeerd firma-merk. Van Coty tout court werd hij op
een goeden dag François Coty. Hij had overal waar hij kon, acties opgekocht van de
Figaro en bij eene aandeelhoudersvergadering bleek plotseling dat hij de baas was.
Niet zoo maar een-twee-drie. Neen. Veertien dagen lang, dat is een paar jaar geleden,
stond de Figaro vol artikelen tegen François Coty. Dat waren artikelen van de andere
helft der aandeelen, die nog hoopten, dat de indringer door een of ander toeval de
kleinste helft zou hebben. Maar toen het op de beslissing aankwam bleek Coty goed
en wel de baas. Gij kunt u het effect voorstellen: de Figaro, behalve litterair blad,
behalve mondain blad, ook nog het blad van de Faubourg St. Germain, alias de adel,
de Figaro in handen van een fabrikant van parfums!
Ik herinner me een artikel van Charles Maurras, getiteld: ‘De kooplieden in den
tempel’! De rest was navenant. Het was de eerste keer, warempel, dat Charles Maurras
kooplieden ontdekte in den tempel der Fransche Pers. Charles Maurras komt wel
eens meer met de trekschuit. Hij moet er, net als een hoop anderen, ook wel eens
van terug komen. Als ik kort en bondig wilde aantoonen, wat François Coty in enkele
jaren tijds bereikt heeft, zou ik kunnen volstaan met de vermelding, dat de Action
française, bestuurd door denzelfden Maurras, een der eersten was die op de
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amortisatiekas François Coty inteekende voor de somma van een millioen. Maar we
zijn nog niet aan de amortisatiekas.
De Figaro, toen hij door Coty gekocht werd, teerde op een soliede reputatie, doch
was, gelijk alles wat de Oorlog achter zich liet, ten prooi aan wanbeheer en
stuurloosheid, van de eerste kolom tot de laatste. Coty bleek slim genoeg om
voorloopig alles bij 't oude te laten onder het opgewekte devies van zijn
hoofdredacteur Alfred Capus: ‘Tout s'arrange.’ Want een industrieel, die een krant
koopt, is van nature verdacht en het moest eerst publiek vast staan dat de Figaro
schatplichtig was aan niemand, noch aan de hoogovens, noch aan de potasch, noch
aan de banken, noch aan wat dan ook. De Figaro zou in dienst staan van de natie,
van de hééle natie. En François Coty schreef artikelen tegen rechts, tegen links, de
scherpste en onverzoenlijkste, de raakste en onpartijdigste artikelen tegen het compleet
verpolitiekte regiem, welke men sinds menschenheugenis aantrof in de Fransche
Pers, artikelen die ook zonderling detoneeren naast Capus en zijn ‘tout s'arrange’.
Ondertusschen trachtte hij een anderen haas te vangen. Coty is Corsicaan en hij
wilde senator worden van Corsica, waar juist een senatorszetel vacant kwam. Voor
iemand, die een fortuin heeft, dat hij zelf cijfert op vierhonderd millioen, aan het
hoofd staat van tienduizend werklieden, een krant beheert, vijftien uur per dag werkt
en bij dat alles lijdt aan een hartziekte, zie ik het nut van een senatorszetel niet in,
doch dat is de zaak van Coty. Het is hem niet meegevallen. Drie kwart van het
Fransche volk, beu van het gedoe, heeft de gewoonte om niet te stemmen, maar het
andere kwart stemt met tiendubbele verwoedheid. Op Corsica stemt men met razernij.
Is het geen uitvinding, Corsica en de twintigste eeuw waardig, is het geen geniale
vondst van een tegenpartij, om op het idee te komen, dat Coty een verbond had
gesloten met den bandiet Romanetti, en om Coty met zijn heelen verkiezingsstaf op
den beslissenden dag vier en twintig uur lang opgesloten te houden in zijn hotel,
omsingeld door de heele Corsikaansche gendarmerie, onder voorwendsel, dat
Romanetti daar logeerde? Het is gebeurd. Die arme Romanetti met zijn drie
ter-dood-veroordeelingen, met zijn zeventien jaren vogelvrijverklaring, die arme
Romanetti met zijn twee-honderd duizend francs jaarlijksch inkomen (voor een
bandiet lang niet kwaad), met zijn bliksemsnelle auto, zijn nooit missende karabijn,
de vriend van armen en misdeelden, de vijand van de gendarmen en van alle andere
boeven, die niet op een nette manier boef waren, die arme Romanetti kreeg de vorige
maand een verraderlijk schot grove hagel en is er aan gestorven.
Ik denk, dat Coty hem bij de volgende senators-vacature niet zal missen, want aan
die vier-en-twintig-urige opsluiting heeft hij 't te wijten, dat hij slechts met drie
stemmen meerderheid gekozen werd. En terwijl Coty zijne anti-parlementaire en
anti-senatoriale artikelen teekende met ‘François Coty, Sénateur de la Corse’, wisten
parlementairen en senatoren het zoo ver te brengen, dat men de drie afdoende stemmen
ongeldig verklaarde, en Coty werd senator-af.
Toen die ongelukkige haas van de baan was, kwam de Figaro aan de beurt. Alfred
Capus stierf op een moment dat niemand er aan dacht, en terwijl een gevoegelijke
rouwtijd verstreek, werd de heele Figaro grootscheepsch gereorganiseerd; een nieuw
hoofd, nieuw papier, nieuwe letter, nieuwe gebouwen, nieuwe rubrieken, nieuwe
advertenties, nieuwe medewerkers, bijvoegsels, gewijd aan kunst en letteren, aan
economie en financiën, aan de verschillende landen met welke Frankrijk nauwe
relaties heeft, de Vereenigde Staten, de Zuid-Amerikaansche republieken, Brazilië,
Tscheko-Slowakije, Griekenland, België etc. etc.; de Figaro kreeg eveneens tot
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politiek hoofdredacteur een der beste, scherpzinnigste Fransche journalisten, die
tevens een geleerde is en een eminent schrijver: Lucien Romier.
Daarmee waren verscheidene maanden gemoeid van de vijftienurige activiteit van
François Coty. Mannen van zijn gehalte en zijn krachten moeten zich
noodzakelijkerwijze werpen op iets anders, wanneer een doel bereikt is, wanneer
eene zaak marcheert. En de gebeurtenissen wilden, dat tijdens die verscheidene
maanden van journalistieke activiteit alles hoe langer hoe slechter ging met Frankrijk's
geldmiddelen. Toen Poincaré en Millerand naar huis gestuurd werden, en voor langen
tijd, stond het pond sterling op 89. Na tweejarig bewind van het Cartel, dat in de
schoone dagen van den kamp om de meerderheid beloofde en zwoer alles in 't reine
te brengen, èn het budget, èn het dure leven, èn de belastingen, èn de koloniale
oorlogen, èn de zestien milliard, die Rusland niet wil betalen, èn de inflatie, èn de
Engelsche en Amerikaansche schulden, èn ik weet niet wat nog, na twee-jarig bewind
van dat Cartel doet het pond sterling 155. Alles is averechts geloopen; alles is mislukt.
Overal grijnst het wantrouwen. De grootindustrieelen laten hun tegoed in New-York,
in Londen. Wie kapitaal heeft, verhuist het naar Zwitsersche, Spaansche, Engelsche,
Hollandsche banken. Valsche munt wordt niet alleen gemaakt in Hongarije: Herriot
is gevallen op de beschuldiging van valsche-munterij en wanneer Daudet nog in de
Kamer was, Herriot zou iederen dag naar zijn hoofd geslingerd krijgen: valsche
munter.
De Banque de France, zoogenaamd zelfstandig, bij wetsartikel onafhankelijk,
drukt bij elken vervaldag de biljetten, welke het gouvernement van den dag noodig
heeft en men kan onomwonden lezen, zelfs in zeer gematigde bladen, dat er in de
wekelijksche balans van de Banque de France geknoeid wordt. Groote Goden! Wien
zal men in dit aangename, bekoorlijke en goed-leefsche land vertrouwen, als de
balansen van de Banque de France onbetrouwbaar zijn!? Zoo hellen wij naar de met
moeite uitgestelde crisis. Eén flinke paniek, één goed bekokstoofd gerucht en zestig
milliard Bons de la Défense Nationale en Bons du Trésor, dat andere soort bankpapier,
het bankpapier dat rente geeft, verschijnen voor de loketten ter inwisseling. Want
dat is de groote nachtmerrie: hoe lang zal de Franschman zelf vertrouwen hebben in
zijn eigen papier? Ondertusschen wapent uiterst-links en wapent uiterst-rechts zich
in het geheim voor de laatste ronde.
Een goed vaderlander moet deze onzekere en valsche situatie in de hoogste mate
pijn doen. Hoe dikwijls hebben welingelichte lieden mij tijdens de Duitsche
financieele crisis niet verzekerd: ‘Bij ons kan zoo iets nooit gebeuren, de Banque de
France is niet de Deutsche Reichsbank! De Banque de France is autonoom, mijn
waarde, en niemand zal 't in zijn hoofd krijgen aan haar statuten te tornen!’ Ik zou
nu, na twee jaren Cartel, kunnen antwoorden: Een mooie autonomie, mijn waarde,
een bank, waaruit ieder eerste minister zooveel put als hij voor zijne electorale
dwaasheden noodig heeft! En voor die statuten heeft het maar een haartje gescheeld,
toen de politici er om heen muisden, of zij waren volkomen wettig getorpedeerd,
aangezien politici de wetten maken, welke hun convenieeren!
Ik ben er zeker van dat François Coty niet anders geredeneerd heeft. Alvorens tot
paardemiddelen over te gaan heeft hij weken lang propaganda gemaakt voor den
verkoop van de staatsmonopolies, die slechte waar leveren en bovendien met verlies
werken: de telephoon, de tabak, de lucifers o.a. Een Amerikaansch consortium bood
achttien milliard francs voor de pacht van het tabaksmonopolie. Is het geen dwaasheid
zulk een aanbod af te slaan? Maar het behoort tot de dogma's der sociaal-democratie,
die meer hecht aan hare leerstellingen, al beantwoorden ze aan geen enkele realiteit
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meer, dan aan de ondervinding der practijk, dat de Staat de eerste, de voornaamste
en als 't kan de éénige exploitant behoort te zijn.
Toen het bleek, dat niemand aan de monopolies dorst te morrelen, heeft Coty eene
actie gevoerd tot hervorming van het belastingsysteem. Hij heeft aangetoond, en
gestaafd, dat de bestaande belastingen, mits doelmatig geïnd, en geïnd met behulp
van een klein draconisch wetje, om elke fraude onmeedoogend den kop in te drukken,
per jaar een minimum konden opleveren van vijftig milliard francs, en dat elke nieuwe
belasting volmaakt overbodig was. Maar het gros der ontduikers zit bij de kleine
luyden en bij den boerenstand, het gros der wanbetalers zit dus hij de kiezers. En
wie hier, van de meerderheidspartijen, zal ooit de kiezers aandurven? Hij riskeert,
dat niet enkel het reeds stemmende kwart, maar bovendien nog het nooit-stemmende
driekwart tegen hem ter stembus trekt.
Toen er ook in dit idee geen schot bleek te zitten, besloot hij over te gaan tot het
paardemiddel. De Franschman, die aan Caillaux zijn geld niet wenschte af te staan
tegen een rente van vier procent, gegarandeerd tegen alle koersschommelingen, werd
uitgenoodigd om gratis pro Deo, uit louter patriottisme, mede te werken aan de
stichting van een amortisatiefonds, waaraan hij zijne bijdragen zou afstaan zonder
eenige rente, zonder eenige kans ze ooit terug te zien. Een amortisatiefonds tot zoo
snel mogelijke delging der binnenlandsche schuld. Als absolute conditie werd
geëischt: Het fonds zou volkomen onafhankelijk zijn, het zou buiten het parlement
om beheerd worden. Onder geen enkel voorwendsel zouden nog nieuwe biljetten
gedrukt worden. Onder geen enkel voorwendsel zou nog eene buiten- of
binnenlandsche leening worden aangegaan. En toen opnieuw bleek, dat geen enkele
politieke persoonlijkheid het idee aandurfde stichtte Coty zijn eigen amortisatiefonds
en begon in de Figaro eene openbare inschrijving. Hij opende zelf de lijst met een
bedrag van honderd millioen francs, te verdeelen over tien jaren.
Ik behoef u niet te beschrijven het rumoer in 't socialistische kamp van Leon Blum,
die sinds ettelijke maanden het geld dreigt te halen waar het zit, het rumoer in het
kamp van simili-patriotten als Loucheur, die liever de anderen laten dokken en zelf
de provisie opstrijken, het rumoer ook bij de besten van Frankrijk, die aan de Figaro
hunne instemming stuurden, te beginnen bij Maréchal Foch, de bekendste generaals,
de Académie française, groote handelslichamen, de leiders der katholieke,
protestantsche en joodsche geestelijkheid, tal van beroemde persoonlijkheden. Er
waren ook inteekenaars. Het liep niet hard, het werd geen universeele betooging,
maar na een paar weken was er honderd veertien millioen francs bij elkaar.
Het rumoer was zoo groot, dat het waarachtig doordrong tot de regeering. Wanneer
iets ter oore komt van een regeering, kan men er van overtuigd zijn, dat die regeering
er sinds lang mee in de maag zit. Wat te doen? Men kon Coty niet beletten geld bijeen
te zamelen, daarmee Bons du Trésor, Bons de la Défense of andere vlottende
waardestukken op te koopen en er een vuurtje van te stoken, zooals zijn plan was.
Wat een idee om op zoo'n manier den man van de straat wegwijs te maken! Die man
van de straat met zijn nieuwe belastingen en een budget dat precies sloot, maar dat
over een maand vast en zeker niet meer sluiten zal (en wat dan?) had juist een hart
onder den riem noodig. Daar komt Coty en zegt: ‘Alles wat jullie daar bedisselen,
praatzieke, hypocriete afgevaardigden is larie en apekool. Ik geef honderd millioen
francs, uit mijn eigen zak, om het te bewijzen.’ Een honderd millioen francs is geen
peulschilletje.
De regeering kreeg een idee. Zij dacht ten minste een idee te krijgen. Maar het
was een idee van Coty. Precies hetzelfde idee, een amortisatiefonds, doch een
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amortisatiefonds zonder garanties, zonder waarborg tegen nieuwe inflatie, tegen
binnen- of buitenlandsche leeningen, en dat precies op dezelfde manier onder de plak
zou staan van een stelletje ministers als de onafhankelijke Banque de France. Le bon
billet! zooals men hier zegt, vrij vertaald: Wie wou je te grazen nemen! Zet
Maarschalk Joffre aan het hoofd van je vaderlandsche comité en citeer zooveel als
je wilt het dagorder van den slag aan de Marne! Daar loopen we niet meer in. Dat is
oude geschiedenis. Maar dacht je, dat we vergeten hadden, sapristi, dat op den slag
aan de Marne nog vier jaren oorlog gevolgd zijn, vier jaren bloed, en tranen, en geld?
Le bon billet!
Briand echter, en zijn goedige minister van Financiën Raoul Péret, dachten, dat
de gemiddelde Franschman niet meer gelukkig zijn kon zonder een gouvernementeel
amortisatiefonds en zoo had het land op eens twee amortisatiekassen. Overal elders,
hoop ik, zou Coty bij de minister van Financiën ontboden zijn, die hem ongeveer
aldus zou hebben toegesproken: ‘Het heele land is getroffen door uw onbaatzuchtig,
patriottisch initiatief. Wij hebben zoo'n massa burgers gedecoreerd voor min of meer
dubieuse kwaliteiten, wij grijpen met beide handen de gelegenheid aan om u te
benoemen tot Grand'Croix de la Légion d'Honneur. U hebt verklaard onder geen
voorwaarde een officieele functie te zullen aanvaarden van welk amortisatiefonds
ook. Maar wijs ons den man aan, die volgens uwe ideeën het geschiktst zou zijn, om
aan hoofd te staan van zulk een instelling.’ Hij zou precies gezegd hebben wat iedere
Franschman op 't oogenblik over die zaak denkt. Maar natuurlijk zei Raoul Péret
niets van dat alles, en noch Coty, noch de Figaro zijn vertegenwoordigd in het
gouvernementeel amortisatiefonds. Dat fonds, tusschen haakjes, loopt óók niet hard.
Het is nog verre van zijn eerste honderd millioen. Zal het de eerste honderd millioen
ooit halen? Ik geloof het niet. Het is een comedie-fonds. Dacht gij bovendien, dat er
hier veel neiging was, als morgen bij ongeluk de socialisten aan het bewind komen
(en als de schatkist vol was waren zij al lang aan het bewind, doch ze laten nu liever
andere partijen onpopulaire maatregelen nemen), dacht gij dat er zooveel neiging
was om die socialisten te installeeren voor een goed gevulde ruif? Hun appetijt dateert
niet van gisteren.
Het was ondertusschen de moeite waard te weten wat Coty zou doen. Men biedt
niet gratis honderd millioen aan! Men riskeert zelfs zich belachelijk te maken. Zou
hij schipperen voor de honing-zoete smoesjes van Briand? Het altaar des vaderlands
van Briand en consorten is langzamerhand te bouwvallig geworden om er op te
offeren. Neen! Coty is niet de man van halve maatregelen. Hij zal niet meewerken
aan het gouvernementeel fonds, maar zal het ook niet tegenwerken. Hij trekt zijn
fonds in. Hij stuurt zijne inschrijvers hunne chèques terug: zij moeten zelf weten of
zij hunne bijdragen willen zenden naar de kassa van Raoul Péret. In extremis laat hij
juridisch vaststellen, dat zijn gegarandeerd amortisatiefonds aannemelijk en wettig
was. Hij handhaaft zijn aanbod van honderd millioen tot het einde van dit jaar, als
het gouvernement op zijne condities wil ingaan. Doet het gouvernement dat niet, dan
verklaart Coty zijne honderd millioen te zullen besteden aan een werk van openbaar
belang, dat hij reeds geruimen tijd in overweging heeft. Men gaf hem reeds den raad
(het was Charles Maurras) om dat nieuwe idee zorgvuldig geheim te houden, want
anders troggelt het gouvernement hem ook dàt af.
Al mijn respect ten slotte voor François Coty. Hij speelde een fair play, dat hem
honderd millioen kost. ‘Men kan François Coty moeilijk zijne sympathie weigeren,’
zegt de voorzichtige Times. De campagne van Coty voor een gezond financieel stelsel
is mislukt. Het andere fonds heeft het eene om zeep gebracht maar het eene zal het
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andere om zeep brengen. Wij zijn nog niet aan de crisis, wij gaan er zoetjes-aan naar
toe, en het oogenblik is nog niet gekomen om in de franken te speculeeren à la hausse.
En terwijl men zoo helling-af glijdt vertelt de minister van Pensioenen in het openbaar,
dat de Franschman per hoofd (zuigelingen bijbegrepen) 1.037 francs jaarlijksche
belastingen betaalt, wat 29 pCt. beduidt van het nationale inkomen. Wat eveneens
beteekent, dat men op iedere drie dagen ongeveer één dag werkt voor den fiscus.
Ook François Coty, en ik verzeker u, dat hij 't er niet bij zal laten.
Qu'est-ce qu'il a encore dans le flacon? zeggen de spotters. Gij zult het weten vóór
't eind van het jaar.
[verschenen: 12 juli 1926]

Bekoringen in de woestijn
Parijs, Juni 1926
De hemel is ons niet gunstig, want sinds een maand rillen we van de kou. Als dat u
over sommige dingen troosten kan, mijn waarde lezer: het sneeuwt en vriest van
Biarritz tot aan de Riviera, en hier hebben wij sinds weken de zon niet gezien, ondanks
de eerstelingen van meikersen en aardbeien, die nog quasi per stuk verkocht en
betaald worden. Men beweert, dat de regeering plannen heeft om een nota te
publiceeren waarin uitgelegd wordt, dat deze abnormale temperatuur door niets
gerechtvaardigd is. Maatregelen zullen genomen worden om aan dien
betreurenswaardigen stand van zaken een einde te maken. De minister van Landbouw,
die zijn collega's op de hoogte heeft gebracht van de situatie, behoudt zich de
beslissing voor omtrent het geschiktste oogenblik waarop geïntervenieerd zal worden.
De grappenmakers voegen er niet bij dat men het communiqué zal aanplakken in de
Beurs. Want men zal begrepen hebben dat het een parodie is op de diverse nota's van
den minister van Financiën betreffende den ongelukkigen franc, die nog altijd in de
kou staat en chronische stuipen heeft. Waarom het den armen franc slecht blijft gaan
weet ondertusschen niemand meer. Men zit met de handen in het haar. Er is een
overeenkomst gesloten met Amerika (Shylock bijgenaamd sinds eenigen tijd), dat
zijn geld zal hebben, het budget sluit voorloopig met een batig saldo, men regelt de
Engelsche schulden4, Raoul Péret heeft zijn vrijwillige amortisatiekas, die nog altijd
den bodem laat zien, maar een prachtig uithangbord vormt, en niettegenstaande dit
alles zakt de franc. Men zou zweren, dat de Beurs verder kijkt dan haar neus lang is,
dat zij haar oogen reeds heeft in 1927, als de Amerikaansche en Engelsche termijnen
vervallen, en betaald moeten worden met geld dat nog niet bestaat. Die Beurs
overigens plaatst ons voor raadselen. Echte zaken worden er maar gedaan bij
tusschenpoozen. En de stukken, die het nauwst betrokken zijn bij de fluctuaties der
wisselkoersen volgen de stuiptrekkingen van den franc slechts op respectabelen
afstand. Zeker, de Royal Dutch troont op een imposanten zetel, behangen met de
kostbaarste, zeldzaamste gewaden. Maar wat doet de Suez, en verschillende anderen,
met zoo aarzelend achterna te komen? Men begrijpt het niet, of men doet alsof men
het niet begrijpt.
Die duivelsche financiën! Want ik wilde schrijven over het Parijsche Seizoen. Met
een paar graden boven nul gaat men niet dineeren in het Bois de Boulogne, en als
de kou nog twee weken duurt, zullen de restaurateurs van dien modernen Venusberg
4
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voor den zooveelsten keer geruïneerd zijn. Dat zeggen zij tenminste. Maar met of
zonder kou, de Parijsche vrouw zal haar Seizoen hebben. Is er ter wereld een
merkwaardiger schepsel dan de Parijsche vrouw? Zij staat op om acht uur en kleedt
zich om haar huishouden te surveilleeren. Zij kleedt zich uit, want daar is de masseuse.
Zij kleedt zich aan, om te wandelen in het Bois. Komt thuis en kleedt zich uit voor
haar professeur de culture physique. Kleedt zich aan voor déjeuner. Kleedt zich uit
en kleedt zich aan om te winkelen. Komt thuis tegen vijf uur, kleedt zich uit en kleedt
zich aan om visites te maken. Is om half zeven bij Bobby. Kleedt zich uit en kleedt
zich aan. Bobby krijgt een kwartier, dat is juist voldoende. Dineert klokslag acht uur
met haar man. Kleedt zich uit en kleedt zich aan om naar het theater of ‘en soirée’
te gaan. Keert één uur 's nachts terug. Kleedt zich uit en kleedt zich aan om naar bed
te gaan. Haar nachtgewaad is het eenige gesloten kostuum. Potdicht. Is het niet
duizelingwekkend? Zij heef ook nog twee engelen van kinderen, die ergens zijn
uitbesteed. Om ze ter wereld te brengen heeft zij vakantie genomen. Is het niet
wonderbaarlijk? Tengere, brooze, breekbare wezentjes, die tot zulke praestaties in
staat zijn, een winter lang! Ik beklaag Bobby.
Deze Parijsche vrouw (daar zijn er ook nog andere) moet haar Seizoen hebben.
Dat Seizoen begint niet op een bepaalden datum: men bemerkt opeens dat het
begonnen is. Het zat in de lucht toen de karavaan van 300 Amerikaansche hoteliers
(the greatest in the world) hare Tournée des Grands Ducs maakte. Die karavaan had
zich laten voorafgaan door eene uitstekende reputatie. Het feest werd ingeluid aan
boord van de France, waarvan de wijnkelders bestormd werden, zoodra men de
Amerikaansche wateren verlaten had. Men heeft zes dagen gezwelgd, want er bestaat
geen beter middel tegen de zeeziekte. De clou was gereserveerd voor den laatsten
avond: een gemaskerd bal. En een der dochters van de restauratiekoningin had den
delicaten inval om haar moedernaakte lichaam te behangen met aaneengespelde
biljetten van vijf francs. Dat is wat men hier noemt ‘une robe de quatre sous’. Ik wil
hopen voor de gracious miss, dat de biljetten behoorlijk gedesinfecteerd waren. Onder
het dansen lieten de spelden natuurlijk los, en de biljetten mochten opgeraapt worden
door de bemanning. Of dat hier een goeden indruk maakt! Epatant. Bij elk biljet van
vijf francs, dat u door de vingers zal gaan hebt gij het recht om te denken aan de
verborgenste schoonheden van de draagster. De Amerikanen zijn brave lieden. En
ik wensch u toe op een keer door Frankrijk rondgeleid te worden als deze karavaan
van hoteliers. Zij zijn ontvangen gelijk weldoende goden. Op de diners stroomden
de verrukkelijkste wijnen uit zilveren kraantjes. In Reims, waar zij gasten waren van
de beroemde Champagne-firma's, werd iedere flesch, vóór zij ter tafel kwam, geproefd
door een officieelen proever: de nectar, aan zulke gasten geschonken, mocht niet den
geringsten smaak van de kurk hebben! Geen koning noch keizer is ooit zoo
verwelkomd.
Waartoe al die omslag? Amerika is niet heelemaal voor zijn plezier drooggelegd,
en men verwacht dat het geen jaar meer zoo zal blijven.
Met deze Tournée des Grands Ducs viel op de gelukkigste wijze samen het eerste
schildersbal, dit jaar genaamd ‘het Bal van de Horde’. De schilders, die 't grootste
deel van 't jaar op een houtje bijten (een paar uitgezonderd), hebben een verklaarbare
behoefte aan Saturnaliën. Het is dus niet te verwonderen, dat hunne nachtelijke
bijeenkomsten alleen overtroffen worden in laisser-aller, ongegeneerdheid en, zoo
gij wilt, immoraliteit, door het Bal de l'Internat, dat zijn de jonge dokters en
doktoressen, die hun leertijd doorbrengen in de Parijsche hospitalen. Zij ook bijten
op een houtje en zijn dag in dag uit omringd door de ongelooflijkste, de afgrijselijkste
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ellende. Zij reageeren daarop één keer per jaar zooals ieder jong en gezond mensch
zal reageeren. Er volgt uit, dat hunne Saturnaliën de moeite waard zijn, al geven zij
u misschien niet het noodige vertrouwen in de wetenschap.
Op het Bal van de Horde waren alle costumes geoorloofd. Er waren dus duizend
en géén costumes. Wie zich niet wenschten te kleeden en zich toch wilden
vermommen, beschilderden hun Adampakjes. De Evapakjes, zonder uitzondering,
waren onbeschilderd. Bloot als mijn hand. Toen deze naakte mannen en vrouwen
een defilé organiseerden, kon het niet anders of zij maakten adepten. Er waren heeren
in smoking, die vonden dat het een beetje warm werd. Eene nette dame hing haar
jurk aan den kapstok, deed zedigheidshalve een mom voor, trok haar bovenste
combinaison neer en marcheerde als eene reclame voor Pilules Orientales aan den
arm van haar echtgenoot in smoking. Ook zij had adepten. Als één schaap over den
dam is... wat! Wanneer het interessant in de zaal is, is het altijd nog interessanter in
de galerijen. Stijl Romeinsch Keizerrijk uit den tijd der decadentie, gelijk men die
zich gaarne voorstelt.
Het Bal van de A.A.A.A. (andere schildersbent) was een tikje conservatiever, maar
even genoeglijk. Dit was het bal der lange haren, bal der Pruiken. Een jonge vrouw
droeg losse haren, die precies neervielen tot aan de hielen. Prachtige pruik! zeiden
de dansers; uitstekend gemaakt! en zij trokken eraan om te voelen. Het slachtoffer
echter stiet gillen uit, want het waren haar eigen haren. De echte negerin, die een
echten buikdans uitvoert, ontbreekt op géén schildersbal, dat zich respecteert. En
behalve die buikdansen triompheerde de charleston. De charleston is het
natuurgetrouwste wat men tot dusverre op 't gebied van dans heeft uitgevonden. Nog
een jaar of twee en de nieuwe charleston zal als een broertje lijken op dansi-dansa,
een woord dat best afgeleid zou kunnen zijn van het Fransche dans-ceci dans-ça.
Over den charleston gesproken: hij heeft op het internationaal congres van
dansleeraren, dezer dagen gehouden te Parijs, burgerrecht gekregen; maar tot welken
prijs! Al het excentrieke, juister gezegd het concentrieke, heeft hij moeten laten
vallen. Men heeft hem geschaafd en beschaafd. U moogt den charleston dansen,
mejuffrouw. En verder den tango, die vaste regels heeft gekregen, zoodat u hem te
Soerabaia dansen zult als te Parijs, de one-step, de paso-doble, de scottish espagnole,
de java, de fox-blue.
Ik kan deze koeltjes begonnen en zoo lichtzinnig verloopen correspondentie niet
voortzetten zonder u de wonderdaden verteld te hebben van Josephine Baker. Wij
zenden naar Amerika onze Paderewski's, Fritz Kreislers, Mengelbergs, Charley
Chaplins en Amerika kan zich niet onbetuigd laten. Het zendt ons Josephine Baker.
Zij is, evenals de koningin van Saba, geloof ik, zwart maar schoon, en evenals die
befaamde koningin heeft zij geen enkele schoonheid verborgen gehouden. Zij
debuteerde 't vorig jaar bij eene negerrevue in het mooiste theater van Parijs (Théâtre
des Champs-Elysées), en niet anders gekleed dan met een paar veelkleurige pluimen
wist zij Parijs op stelten te zetten, wat zeg ik, zij wist Parijs, dat toch door de wol
geverfd is, te schandaliseeren. Waarmee? Met niets anders dan met het lichaamsdeel,
waarop men gewoonlijk gezeten is, en dat de Franschen le train-arrière noemen.
De revue staat voor niets, en, hoewel gij het niet gedacht zult hebben, een der
voornaamste scènes is eene apotheose van Louis XIV te Versailles. Men heeft den
dictator geacclameerd bij Guitry, men heeft Louis XIV gehuldigd, nu Napoleon nog,
voor dat we heelemaal in het moeras zitten. De andere hoofd-scène is een parodie
op de Oweërs. Een Oweër heeft een historisch kasteel gekocht en gedraagt er zich
als een ploert. Dat kan een der voorvaders niet aanzien, hij komt uit zijn lijst gestapt
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en geeft den nieuwen bezitter, in statige verzen, gelijk een ridder past, een en ander
te hooren. Zijn tirade eindigt ongeveer aldus:
‘Terwijl jullie de duiten schraapt te saam,
Zijn wij de Ridders zonder vrees of blaam.’
Ovatie, mijne heeren! Maar de ijzeren voorvader is nog niet uitgepraat. Hij zal
een nieuwen ridder slaan en van het plafond wordt een reusachtig bloot zwaard
neergelaten. Het gevest van dit bloote zwaard wordt gevormd door drie dames, die
absoluut hetzelfde costuum dragen als het zwaard. Ovatie, mijne heeren! Dank zij
het gevest is iedereen onmiddellijk doordrongen van de edelste en ridderlijkste
gevoelens. Niemand twijfelt eraan of met zulk een gevest zal de nieuwe ridder het
ver brengen.
Om serieus te eindigen (in 's hemels naam!), deze interessante communicatie welke
vorige week is gedaan voor de eminente geleerden der Academie van Wetenschappen.
Het gaat over de sexe der duizendpooten. Een lid van de universiteit te Toulouse,
prof. Vedel, heeft geobserveerd, dat de verhouding van het aantal mannetjes tot het
aantal vrouwtjes, bij deze dieren, varieert volgens den breedtegraad, waaronder zij
leven. Te Toulouse is er nog een zeker evenwicht: er zijn 41 pCt. mannetjes. In
Holland verliezen de mannetjes terrein: er zijn er nog maar 33 pCt. Maar in Finland
zijn er absoluut geen mannelijke duizendpooten meer. Alleen vrouwelijke. De
professor zegt helaas niet wat de vrouwelijke duizendpooten van Finland voornemens
zijn te doen tegen de catastrophe, welke hare natie bedreigt. Zullen zij de stoute
schoenen aandoen en op reis gaan naar la douce France? Zullen de mannelijke
duizendpooten van Toulouse haar enigszins tegemoet komen? Zij kunnen rendez-vous
nemen te Parijs, midden in het Seizoen, dat nog anderhalve maand duurt. Met duizend
pooten, nietwaar, on fait du chemin.
[verschenen: 20 juli 1926]

Pech, overal pech
Parijs, Juli [1926]
Een Grand Prix de Paris als die van het jaar 1926 hebben de Parijzenaars nog niet
beleefd en alle records zijn zoo afdoende en allemaal tegelijk geslagen, dat men den
indruk kreeg van een climax, welke niet meer overtroffen kan worden. Den vorigen
dag was het weer veranderd en voor 't eerst, na een heele verregende en verkleumde
lente, lag het Bois de Boulogne onder den wijden glans der midzomerzon, waarin
het nog vochtige loofgroen opklaarde, en milder en milder week naar de zacht azuren
verte. Het was verrukkelijk. In het kalme Noorderbriesje, juist koel genoeg voor de
zomer-fourrures van de kostbaarste zilvervossen en blauwvossen, zwierden de enkele
of dubbele aigrettes van honderden struisvogels, zwierden de mousseline de soie, de
crêpe de Chine, de crêpe Georgette, de Kasha in blauw, roze, beige, mauve, zwart,
groen, marron, goudgeel, zilver-wit, die onder de hemelsche belichting
ronddwarrelden als melodieën eener hemelsche muziek en uit het gegons der stemmen
en het rhythme van zooveel sier en schoonheid was het moeilijk iets anders te hooren
dan een zang van geluk. Wie zou het gedacht hebben. Er waren 166.600 toeschouwers,
van wie 35.000 voor de pesage, 12.500 voor het pavillioen, 119.110 voor de pelouse.
Die bezoekers waren naar Longchamp gekomen in 23.500 automobielen; 9.500
andere automobielen stonden nog gestald in de buurt van het hippodroom. De Pari
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Mutuel had alleen voor den Grand Prix een recette geïnd van 8 millioen. De totale
recette van den Pari Mutuel was dien dag 18 millioen drie duizend francs. Hoeveel
moeten de clandestine weddenschappen bedragen hebben! Er zijn 84.000 programma's
verkocht. Twee en twintig paarden namen deel aan den Grand Prix en de overwinnaar
legde de klassieke drie duizend meters af in 3′10″ 56/100. Al deze cijfers zijn records
en gelijk bij alle verrassingen, vroeg men zich af: zullen wij ze ooit terugzien?
Het stond geschreven, dat op dezen arcadischen middag de teleurstelling en het
booze humeur ook een record zouden slaan. In den Derby van Chantilly, een week
tevoren, had Biribi, die favoriet was, op een onwaarschijnlijke manier verloren. Want
Biribi moest winnen, en wie hem in de laatste bocht zag aankomen, kalm, zeker van
zichzelf, en licht als een veer, en machtig, alsof winnen een spelletje was, dacht: zie
zoo, die ren is gedaan. En hij borg zijn lorgnette weg in het étui. Maar een jockey,
slimmer en gewiekster dan de rest, werpt zijn paard vóór den favoriet en het
ongeloofelijke is gebeurd: Biribi verliest. Daar gaat je inzet! Geloof dan nog aan
favoriets...
De Grand Prix de Paris, welke, mèt de emolumenten, verreden wordt voor de
ronde som van 650.000 francs, werd in 1924 gewonnen door den outsider Transvaal,
in 1925 door den outsider Reine Lumière en het praatje, dat deze prijs, zelfs niet te
versmaden voor een eigenaar van renpaarden, stééds gewonnen wordt door het paard,
dat aangeschreven staat voor een zeer hooge côte, is zóó hardnekkig geworden, dat
niet minder dan 2.933 wedders inzetten op alle 22 concurrenten! Dit is niet aan
iedereen gegeven en men moet daarvoor over een zeker kapitaal beschikken. Maar
wie den Franschman-en-gros ooit verdacht heeft van onstandvastigheid, van
veranderlijkheid, van lichtvaardigheid, vergist zich deerlijk, in ieder geval wat zijne
favorieten betreft. Want ondanks, of misschien wel wégens zijn nederlaag, was Biribi
wederom favoriet en allemaal hebben zij op hem gewed: voor acht millioen eventjes.
Hoe het gebeurd is, dat Biribi opnieuw verslagen werd, begrijpt natuurlijk geen
sterveling, en voor een journalist, die de geheimen en de moeilijkheden van het vak
kent, bestaat er geen leerzamer en ironischer lectuur dan de Maandag-ochtend-bladen,
waarin de overwinnaar gefeliciteerd en de verliezer goedgepraat moet worden. Het
bleek opeens, dat er één paard was dat nog steviger longen had dan Biribi, want het
ging hier, bij een vaart van 60 kilometer per uur, niet alleen om de pooten, maar
vooral om de longen. Er viel niets op den ren aan te merken, dan dat het winnende
paard in kwestie een hyper-outsider was en dat niemand aan het beest gedacht had.
Het dier zal ook nooit populair worden. Want tot overmaat van ramp heeft 't een
naam, dien niemand kan uitspreken, het heet Take my Tip! Hebt gij een Franschman
ooit Engelsch hooren praten? Dat is nog komieker dan een Engelschman die Fransch
praat. Deze Take my Tip, eerste met kop-lengte, bracht ondertusschen de zonderlingen,
de excentrieken, die hem om een gril hadden uitgekozen, voor elke 10 francs inzet
het kapitaaltje binnen van 663 francs. Dat is meegenomen en daarmee zal de
levensgeschiedenis van Take my Tip wel geëindigd zijn. Maar als nog één keer zooiets
gebeurt bij den Grand Prix, dan wordt Longchamp afgebroken. Dezen middag
scheelde het al niet veel, ondanks den koning en de koningin van Spanje, die de
rennen bijwoonden.
Werkelijk, de Franschman hecht op een naïeve en kinderlijke manier aan zijn
favorieten.5 Hoe lang heeft Carpentier het uitgehouden! En de fantastische Siki, die
met een leeuw uit wandelen ging op Montmartre! En Criqui! En Suzanne Lenglen!
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En de gebroeders Pélissier! De hemel weet wat voor een favoriet Suzanne Lenglen
was, wat voor een ster, wat voor een phenomeen, wat voor een nationale beroemdheid!
De hemel weet, hoe ze even zeker als Biribi den Grand Prix, alle matches moest
winnen in Wimbledon. Weinige dingen zijn zeker, maar dàt stond vast en dàt kon
door niets verhinderd worden. Zij vertegenwoordigde de eer en de toekomst der
Fransche natie in Wimbledon, zooals Napoleon ze vertegenwoordigde bij Waterloo.
Ze werd ontvangen met de Marseillaise. Men zei, dat ze de Koningin van Engeland
had laten wachten. Men zei overigens ook, dat ze een perfecte reverentie maakte.
Haar laatste triomf was de overwinning op Helen Wills. En als er iemand favoriet
was, dan was het Suzanne.
Mag zulk een favoriet, mag zulk een onvergelijkelijk wezen ziek worden als een
alledaagsch mens, mag ze rheumatiek krijgen in den rechter arm, mag ze verliezen,
mag ze flauw vallen, mag ze het toernooi opgeven, mag dat allemaal? In gewone
tijden, ja, in gewone tijden is een favoriet niet ziek, in gewone tijden is het met de
favoriet als met de beenen van een Fransche Koningin, die in een boot moest stappen,
en waarvan een oude edelman, toen sommigen beducht waren, dat bij het stappen in
de boot de beenen te zien zouden komen, gestrengelijk verklaarde: De Koningin
heeft geen beenen! Maar beleven wij gewone tijden? Tijden, waarin alle favorieten
ons in den steek laten! Tijden van outsiders: Mussolini, Primo di Rivera en de
Fransche X van morgen! Verdwijnt niet telkenmale, dat een favoriet ons in den steek
laat, een tikje van de dierbare en geruste hoop, dat wij weer in het rechte en bekende
spoor zullen raken, zonder een outsider en zijn paardenmiddelen?
Zooals den Franschman, die tennist, de déconfiture van Suzanne Lenglen ter harte
gaat, zoo is de Franschman, die fietst, ontroostbaar over de weigering van de
gebroeders Pélissier om deel te nemen aan den Tour de France.6 De Pélissier's genoten
eene populariteit, waarbij alleen die van Charley Chaplin vergeleken kon worden.
De naam ‘Géants de la Route’, voor hen die den moordenden Tour de France maken,
was uitgevonden voor typen als de Pélissier's, en geen naam drukt beter de verbazing,
de verstomming, de blinde vereering uit van den man in de straat, voor de kranige,
onvervaarde kerels, die een maand lang elken dag hun zitvlak tot bloedens rijden,
die op elk uur van het etmaal, in den donkeren nacht, op den heeten dag, hun velo
bestijgen voor étapes van gemiddeld vier honderd kilometer, bij weer en wind, over
berg en dal, over Pyreneeën, over de Alpen, over de stoffige wegen van de Midi,
over de hobbelige keien van het Noorden. Maar de Pélissier's hebben genoeg van dit
mannenmoordend reuzenwerk. Zij hebben bovendien de schaapjes op 't droge, en
de fiets hunner bovenmenschelijke praestaties troont in de étalage hunner bloeiende
rijwiel-zaken. Zij weten trouwens beter dan gij, of ik, of de man in de straat, wat de
Tour de France is.
Zij hebben, dood-op, in den donkeren nacht gebarsten banden gerepareerd; zij
zijn, dood-op, over de gesloten overwegen der treinen gesprongen, vlak vóór de
aanstormende locomotief, om één minuut uit te winnen; zij zijn gevallen in gaten en
greppels en hebben met bloedende koppen, met ontvelde beenen hun bécane (argot
voor fiets) weer bestegen; zij hebben gezien hoe kameraden gewond en bewusteloos
langs den weg bleven liggen, omdat een draconisch reglement de officials verbiedt
hen te helpen; zij hebben bergtoppen beklommen van twee duizend en méér meters;
zoo zijn ze in razende vaart afgesneld over wegen met hindernissen gelijk alleen
Frankrijk ze kent; zij weten dat de Tour de France niets is au fond dan een
halsbrekende wedren ten voordeele van een paar concurreerende rijwiel-fabrikanten;
6

[De gebroeders Pélissier: Henri (1889-1935), Francis (1894-1959) en Charles (1903-1959).]

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

zij weten dat die concurrentie alle listen en lagen geoorloofd acht; dat zij op een
tweesprong alle moeite zal aanwenden om den tegenstander een verkeerden weg te
doen inslaan; dat die concurrentie trachten zal den mededinger te verleiden in de
hotelkamers door middel van bekoorlijke, maar betaalde duivelinnetjes; dat die
concurrentie alle middelen in het werk stelt om het moreel van het vijandelijk merk
te ondermijnen, zelfs bij wijze van sluw gefalsifieerde correspondentie.
De Pélissier's weten, dat men werkelijk een ‘reus’ moet zijn in
uithoudingsvermogen om den diabolieken Tour de France tot een goed einde te
brengen; zij weten hoe er geknoeid wordt met cocaïne en andere verdoovingsmiddelen,
met verdachte pillen, met alle soorten alcohol om de mannen er bovenop te houden.
En toen zij hun schaapjes op het droge zagen, hebben zij er verder voor bedankt.
Maar de man in de straat, die niet weet, die niet redeneeren kan als zij, die alleen
de feestelijkheid meemaakt van het vertrek, van den doortocht door steden en dorpen,
die ze escorteert op het motorrijwiel, in den kleinen auto, die ze in de beenen rijdt
en onder wolken stof, deze man van de straat, ziet de nationale ploeg zonder
aanvoerder, zonder held, zonder vaandel; hij krijgt namen uit te spreken als van
Slembroek7 (de leader tot dusverre), Van de Casteele,8 en dergelijke namen, waarmee
hij zich geen familie voelt, welke hem niets zeggen, en weer heeft hij het duistere
vermoeden, dat er iets misloopt, dat hij van zijn favorieten als van de goden verlaten
is. Hij ziet de overwinning reeds in Belgische handen. En in zijn diepste binnenste
springt er misschien nog een snaar.
Onder ons gezegd en gezwegen: het is dwaasheid om het nationale humeur te laten
afhangen van een paard, een tennisspeelster, een rijwielrenner, een voetbalteam, en
zulke andere selecties. Maar nu het eenmaal zoo is, hier en overal, nu hier de pech
heerscht, en nog eens de pech (want ik voorzie dat nog andere favorieten en ditmaal
politieke, ons ‘en panne’ zullen laten) welken raad kunnen wij geven? Het schijnt
mij toe dat de vrouwen ons op de gelukkigste manier voorgaan. Zij pantseren zich.
Zij laten zich op maat een schild vervaardigen van aluminium (juist! hetzelfde metaal
onzer potten en pannen) en gorden zich dat voor. Ik vertel hiermee het allernieuwste
geheim der mode, en gij moet er niet mee lachen, want ik weet wel, dat het nog geen
twintig jaar geleden is, dat het aluminium-schild dikwijls vervangen werd door een
paar kousen. Dat was de goede oude tijd! Maar als gij een vriendin na een lange
afwezigheid zoudt terug zien, en zij werpt zich om uw hals, verwonder u dan niet te
stooten op een verhard gemoed. En laten zij, die pech hebben, uit het voorbeeld der
vrouwen voor één keer (une fois n'est pas coutûme) een les treken. Laten zij zich
pantseren!
[verschenen: 7 augustus 1926]

Het geheim van dokter Voronoff I
Parijs, Juli [1926]
Het is de eerste maal, dat er een boek, samenvattend en toegankelijk, verschijnt over
de onderzoekingen en de resultaten van dr. Serge Voronoff,9 en zoodra het werk van
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[‘Slembroek’ is foutief gespeld; bedoeld is Gustaaf Van Slembrouck (1902-1968), Belgisch
kampioen 1925.]
[Camille Van de Casteele (1902-1961) won in 1926 de etappe naar Dijon.]
Le Secret du Dr. Voronoff par Hector Ghilini, Paris 1926, Eugène Fasquelle, Editeur.
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de Pers was, heb ik mij gehaast er kennis van te nemen. Wat mij persoonlijk het
meeste belang inboezemt van de geheimzinnige en stille werkzaamheid der geleerden,
de goede geesten die de onbekende leidsman onzer planeet ons toevoegt in dit bestaan
vol mysteriën, is het raadsel der atomen en het raadsel van het leven. Ik kan niet
zonder huivering denken aan de laboratoria, waar deze twee geweldige en quasi
goddelijke problemen met een scherpzinnigheid, een hardnekkigheid, een vermetelheid
die doen duizelen, belegerd worden gelijk de Titanen de Berg der Goden belegerden.
Wanneer zullen wij meester zijn van de atomische energie, wat de wereld zou
veranderen in een sprookje van Duizend-en-één-Nacht, gelijk wij, na een eeuw
geduld, meester werden van de electriciteit?
Het schijnt een feit te zijn, dat men kunstmatig goud fabriceert, onloochenbaar
echt goud, dat de beroemde steen der wijzen gevonden is; het schijnt, hoewel de
officieele wetenschap der Parijsche Sorbonne tot dusverre geweigerd heeft de
proefnemingen officieel te verifieeren, dat de mogelijkheid van de transmutatie der
metalen niet meer geloochend kan worden. De prijs van dit goud is exorbitant en
komt per gram op 50.000 francs; die prijs is nog niet rendabel. Maar wat doet het
ertoe? Een eeuwenoude droom van de menschheid is verwezenlijkt. Nog een beetje
geduld en wij zullen de stof, die dood leek, beheerschen naar onzen wil. Daaraan
zullen alle academies van alle continenten niets veranderen. Waar zijn de bestrijders
van Pasteur, die de rol der microben geloochend hebben? Waar zijn de bestrijders
van Harvey, die den bloedsomloop niet wilden erkennen? Waar zijn de rechters van
Galilei, die den ontdekker van de wenteling der aarde in de kerker sloten? Waar zijn
de sceptici, die niet geloofden aan de schroef, welke de booten voortstuwt, die niet
geloofden aan spoorwegen en vliegmachines? Waar is de officieele zot, die, toen de
eerste gramofoon werd afgedraaid in het Institut de France, verklaarde, dat het bedrog
was van een buikspreker? Wij moeten verder, steeds verder, onverschrokken verder.
In die verte lokt en dreigt een vraagstuk, dat de menschheid sinds haar oorsprong
gekweld heeft: wat is het Leven? Zullen wij er in slagen de geheime functies van het
leven te benaderen en te evenaren?
Naar deze verte heeft dr. Voronoff een der belangrijkste stappen gedaan: hij heeft
den ouderdom overwonnen, de eerste schrede om de dood te overwinnen, want, hoe
duizelingwekkend deze woorden mogen klinken, ook dit is een eeuwenoude droom
der menschheid. En het schijnt mij toe, dat dr. Voronoff te recht in dit boek van
Hector Ghilini genoemd wordt: een Weldoener.
Wat zal hem de tegenwerking der officieele wetenschap kunnen deren? Toen hij
zijn beroemde collega's van de Academie des Sciences uitnoodigde zijn experimenten
op 120 dieren, waarvan 40 nog te zien waren, te controleeren, is niemand gekomen.
Toen hij op 5 October 1922 in het groote amphitheater van de Faculté de Médecine,
waar het 28ste Fransche Congrès de Chirurgie gehouden werd, zijn eerste
communicatie zou doen over zijn proefnemingen op den mensch, werd hem door
den voorzitter het woord geweigerd onder een belachelijk voorwendsel. Voronoff
verliet de zaal, gevolgd door een aantal collega's die onpartijdiger waren dan het
officieele gedeelte. Hij nam zijn ontslag als lid der Association française de Chirurgie,
waarvan hij sinds vijftien jaren deel uitmaakte.
Maar den 7den October, in het laboratorium van experimenteele physiologie van
het Collège de France, in het Instituut Marey in 't Bois de Boulogne, kondigde hij
aan voor een enorm auditorium: Ik heb het geneesmiddel gevonden tegen den
ouderdom; ik heb menschen verjongd; ik heb den dood uitgesteld.
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Dat was een mirakel. Dat zou zelfs mooier genoemd mogen worden dan een
mirakel, omdat het geheel natuurlijk was.
Langs twee wegen is dr. Voronoff gekomen tot zijn beroemde operatie, waarover
de humoristen der heele wereld sinds ettelijke jaren grappen maken. Het hoofd-idee
vindt men in de voorrede van zijn prachtig boek Vivre, waarin hij schrijft:
‘De dood brengt den mensch in opstand als de meest wreede ongerechtigheid,
omdat hij een innerlijke herinnering behouden heeft aan zijn onsterfelijkheid. Elke
cel, waaruit hij is samengesteld, en die, in de eerste tijden van de schepping der
wereld, een volledig wezen vormde, herinnert zich inderdaad haar onbeperkt, eeuwig
leven en roept haar afschuw uit tegen den dood, welke haar door de associatie met
andere cellen werd opgelegd.’
Het kleinste, ééncellige wezen, in werkelijkheid, kent het sterven niet. Deze
microscopische cel besluit in zich een wonderbaarlijke, onbegrensde
levensmogelijkheid. Wanneer zij tot rijpheid geraakt is en in voldoende mate vitale
substantie heeft opgehoopt, verdeelt zij zich in twee cellen en deze twee zustercellen
scheiden zich, een weinig later, wederom in tweeën, en zoo in het oneindige.
‘De generaties’, heeft Metchnikoff geobserveerd, ‘volgen zich op met groote
snelheid, zonder dat zich een enkel sterfgeval voordoet. Men zoekt tevergeefs één
enkel lijk temidden der ontelbare hoeveelheid krioelende infusoriën. Wanneer zij
niet verslonden werden door tallooze vijanden, zouden zij in staat zijn de aarde te
overwoekeren!’... En groote biologisten hebben dit wonderbaarlijke feit bevestigd.
In de loop der evoluties van de levende materie hebben de cellen zich gegroepeerd.
Deze groepen hebben zich meer en meer vervolmaakt en vormden wezens met
organen, welke elk een speciale functie kregen en samengesteld zijn uit cellen, die
afwijken van het oer-type. Men vindt deze cellen, bovenmate gewijzigd, terug in het
menschelijk lichaam. Maar terwijl zij zich perfectionneerden en wijzigden, hebben
zij de eigenschap, die het kostbaarst is, verloren: zij kunnen niet meer onafhankelijk
leven, en, wil haar voortbestaan verzekerd zijn, dan moeten zij kunnen rekenen op
onderlinge hulp. Zo kan men spreken van een Cellen-staat, een republiek van cellen.
Er zijn aristocratische, er zijn plebejische cellen. De aristocratische zijn het fijnst
bewerktuigd, maar zij zijn ook het afhankelijkst en het kwetsbaarst. De plebejische,
welke het talrijkst zijn, die de nederigste functies hebben, worden echter geregeerd
door de aristocratische cellen.
Overschrijden de plebejische cellen hun terrein, dringen zij binnen in de
werkingssfeer van die aristocratische cellen, overweldigen zij deze, dan volgt
onherroepelijk de dood. Het is evenwel een hebbelijkheid onzer plebejische
micro-organismen, om onophoudelijk in verzet te komen tegen hun aristocratisch
bestuur en aan deze voortdurende aanvallen gaat de Cellen-staat tenslotte ten gronde.
Niemand sterft een natuurlijken dood. Een natuurlijke dood is onbekend in de natuur.
Tienduizenden autopsies, uitgevoerd op zeer bejaarde grijsaards, hebben
onveranderlijk dezelfde letsels aan het licht gebracht vermindering of atrophie der
gespecialiseerde cellen, overwoekering der weefsel-cellen. De overmeestering van
alle vitale klieren, door de combattieve en destructieve plebejische elementen,
vermindert de inwendige en uitwendige afscheiding der levenssappen, waarvan ons
bestaan afhangt.
Het gaat, zegt Voronoff - zelf een Rus van geboorte, maar sinds 1895
genaturaliseerd Franschman -, als in de menschelijke maatschappij. Er vormt zich
een natuurlijke selectie, een hiërarchie, en onder toezicht der delicate en
hoogst-geperfectionneerde hersencellen, welke alles ordenen, de eene aansporen, de
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andere matigen, werkt alles samen tot instandhouding en behoud van het geheel.
Welk een les voor de destructieve, combattieve elementen onzer menschelijke
maatschappij! Hoe jammer dat het onzen ondergeschikten cellen niet gegeven is
verder te zien dan haar neus!
De ouderdom is dus het resultaat van een toestand van anarchie in den Cellen-staat
en de dood is niets anders dan de triomf dezer anarchie. Waarom, redeneerde dr.
Voronoff, inplaats van de edelste cellen zich te laten verzwakken, waarom zou men
niet trachten het weerstandsvermogen dezer levenwekkers tegen de overrompeling
hunner geboren tegenstanders te doen versterken? Op deze wijze zou men de harmonie
en het evenwicht van onze voornaamste functies kunnen herstellen, harmonie en
evenwicht, welke de karakteristieken zijn van jeugd en energie. Het kwam er slechts
op aan de essentieele delen te vinden, welke dit mechanisme zijn grootste praestatie
verzekert.
Onze hersenen denken, onze maag fabriceert voedende bestanddeelen, ons hart
drijft het bloed voort in onze aderen, de nieren draineren den afval... etc.
‘Met behulp van welk wonder’, schrijft dr. Voronoff, ‘vervult elk dezer organen,
zonder rust, zonder verpoozing, gedurende ons geheele bestaan zijn functies? Het
onderzoek heeft op dit probleem een nieuw licht geworpen. Men heeft b.v. gemerkt,
wanneer men den mensch zijn schildklier ontneemt, welke gelegen is in de buurt van
den adamsappel, en dus vrij ver van de hersens, dat deze mensch al zijn psychische
vermogens verliest en niet meer in staat is de eenvoudigste gedachte te vormen.
Tegelijkertijd verdroogt de huid, de haren vallen uit, en het jonge wezen is veranderd
in een vóórtijdige grijsaard. Erger nog is het resultaat, wanneer de vier kleine
bij-schildklieren, zoo groot als speldenknoppen, worden weggenomen: alle
zenuwcellen geraken in een toestand van waanzinnige overprikkeling, zij brengen
de heftigste samentrekking der spieren te weeg en binnen een paar dagen sterft men
in afschuwelijk tetanische stuipen. Zoo hangt het geheele zenuwstelsel af van vier
bijschildkliertjes, groot als speldenknoppen!
De wegneming der bijnieren, twee kleine lichaampjes, welke elk boven de nieren
gelegen zijn, is even fataal: men sterft onvermijdelijk binnen een tijdsruimte van
gemiddeld dertig uur. Er doet zich een bovenmatige verzwakking voor, de hartslag
vertraagt hoe langer hoe meer, en het dier waarop men deze operatie heeft toegepast,
bezwijkt onder de kenteekenen der uiterste neerslachtigheid. Ons hart klopt dus niet,
omdat de natuur het een impulsie gegeven heeft bij de geboorte van een levend wezen.
Het klopt, omdat door ons organisme een paar druppels onontbeerlijke vloeistof
geproduceerd wordt. Die vloeistof is de adrenaline. Hector Ghilini noemt deze
subtiele, minuscule mecanismen de magneto van de menschelijke motor. Zij zijn
dezelfde bij mensch en dier. Hij citeert nog een paar andere, doch ik laat het bij deze
voorbeelden.
Tot het einde van ons leven gaan alle essentieele klieren door met functionneren.
Hun energie, zonder twijfel, vermindert, maar de functie blijft. Eén slechts maakt
een uitzondering op dien regel: de teelklier. De aandacht van dr. Voronoff werd
getrokken door deze bijzonderheid. Hij meende hier meer te moeten zien dan een
toeval; hij ontdekte er een verband van oorzaak en gevolg. Het mag gezegd worden,
dat dr. Voronoff bijzonder aangewezen was om tot het besef te komen van deze
hoofd-magneto: hij is n.l. lijfarts geweest van de Khedive van Egypte, en daar de
castratie in het Oosten bij dieren en menschen veelvuldig voorkomt, bood deze
werkkring hem verschillende jaren een ruim en zeer geschikt observatieveld bij de
eunuchen van genoemden Khedive.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Ziehier wat hij waarnam: de eunuchen die gecastreerd worden tegen de leeftijd
van zes of zeven jaar, krijgen een voorkomen, dat hen onmiddellijk doet opvallen:
de schedelholte is kleiner dan bij normale individuen, zij zijn onbehaard, bleek en
voor 't meerendeel zwaarlijvig; de wangen hangen; zij hebben omvangrijke en ronde
borsten; het vleesch is slap, de spieren bijna nul; zij hebben kinderstemmen, omdat
de larynx zich niet heeft kunnen ontwikkelen; het bloed is arm en anemisch; hun
kracht is verminderd en zij zijn ongeschikt tot langen en vermoeienden arbeid; in
één woord: hun physiek verval is algemeen, hun vitaliteit zeer in deficit. Van een
intellectueel en moreel standpunt neemt men dezelfde ontaarding waar: hun verstand
is beneden het gemiddelde van de normalen mensch, hun geheugen zwak. Daar
werken hun moeilijk valt, zijn zij van nature lui, indolent, zonder energie; zij zijn
vreesachtig, hebben geen eigenliefde en egoïsme is niet hun minste gebrek, op 30 à
35-jarigen leeftijd zijn zij reeds oud; de huid verliest haar soepelheid en wordt
schubbig, na 40 jaar verzwakt hun gezicht, in de vijftig maken zij den indruk van
honderdjarigen. Voronoff heeft nooit een eunuch ouder zien worden dan 60 jaar. En
welke is de grens van een menschelijken leeftijd? Zie: op 5 Januari 1926 vierde
William Smith te Dromara, in Ulster, zijn 125sten verjaardag en deze oudste man
van de wereld (men citeert nog oudere, maar die zijn dood!), die in een bouwvallige
hut een Spariaanch leven leidt, is 18 Februari 1920 geïnterviewd door een specialen
correspondent van de Matin. Deze buitengewone grijsaard herinnerde zich alles,
zelfs de slag van Waterloo! Voor Voronoff lag de oorzaak van het erbarmelijke verval
der eunuchen voor de hand. Van die waarneming tot het idee der operatie was maar
één schrede: de eenvoudige, gemakkelijke schrede, die altijd slechts gedaan wordt
door mannen van genie.
Dr. Voronoff begon zijn proefnemingen zooals van zelf spreekt, bij de dieren. En
Hector Ghilini vertelt de zeldzame geschiedenis van een ram. Deze ram was twaalf
jaar oud, wat correspondeert met 80 à 90 jaar van den mensch, daar een ram slechts
14 jaar kan worden. Hij trilde op zijn beenen, had bijna geen wol, maar tal van kale
plekken, hij kon zijn urine niet meer ophouden en gaf alle teekenen van uitputting.
Hij arriveerde aan het Station Physiologique du Collège de France in zulk een
deerniswekkenden toestand, dat een professer-veearts aan zijn collega Voronoff de
dringenden raad gaf snel te intervenieeren, daar het anders te laat zou zijn,
Op 7 Mei 1918 entte dr. Voronoff hem gedeelten van de teelklieren, welke
ontnomen werden aan een jongen ram. Drie maanden later was deze
aan-den-dood-ontsnapte onherkenbaar geworden: zijn lichaam was overdekt met een
dikke vacht, hij had zijn vreesachtig uitzicht verloren, hij toonde zich opnieuw
kamplustig, jong van allure, agressief, en ook zijn eetlust was teruggekeerd. Men
isoleerde hem in September 1918 in een kleine stal met een schaap en zijn
ramsinstinct, dat hij sedert jaren verloren had, keerde eveneens terug: hij besprong
het schaap, dat in Februari 1019 beviel van een forsch lam. Maar met dit succes, hoe
onbetwistbaar ook, was dr. Voronoff niet tevreden. Een jaar, nadat hij den ram
verjongd had, ontnam hij hem zijn regenereerende enten en enkele weken later was
de ram opnieuw een armzalig, oud beest, in de klauwen van den dood. Hij verouderde
met een ontstellende snelheid en herkreeg al zijne voorgaande gebreken. Er was geen
twijfel mogelijk: de herleving was wel degelijk het werk geweest van de
hoofd-magneto.
Dr. Voronoff, om absoluut onweerlegbare getuigstukken te hebben, ging nog
verder: op 7 Juni 1920 entte hij hem voor de tweede maal. Het effect bleef niet uit:
twee maanden later was het dier verjongd, het mirakel had zich hernieuwd. En de
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ram, waarvan hier verteld wordt, is tot de huidigen dag levend. Het beest, dat sinds
acht jaren dood moest zijn, is voor iedereen te bezichtigen in het Bois de Boulogne.
Na zijn enting is hij reeds vijf maal vader geworden. Als deze ram een mensch was,
zou hij op 't oogenblik ongeveer 150 jaar zijn, dit is reeds 25 jaar ouder dan William
Smith, de oudste man der wereld. Wanneer zal hij sterven? Niemand weet het. Zijn
leven is niet alleen verlengd buitten alle grenzen welke mogelijk leken, maar zijn
tweede ouderdom is een nieuwe jeugd. Ongehoorde paradox!
De verdere experimenten, welke dr. Voronoff op dieren verricht heeft, bleken
onmiddellijk van het grootste nut te kunnen zijn voor de Franschen veestapel. Iedereen
weet, welke enorme prijzen betaald worden voor een uitstekenden fokstier, een
uitstekenden fokhengst. Welnu, dr. Voronoff werd in 1924 met een officieele missie
naar Algiers gestuurd, waar de directeur de la Société Agricole Algérienne, M.
Georges Nouvion, hem verzocht een zijner beproefde fokstieren te verjongen: Jacky,
17 jaar oud en sinds twee jaren volmaakt ongeschikt voor de reproductie. Hij had
dezelfde kenmerken als onze oude ram. Op 5 Maart 1925 is hij verjongd met de
magneto van een twee-jaarschen stier en drie-en-een-halve maand later was hij
opnieuw in 't bezit van al zijn vermogen. Het meest curieuze: de kalveren, welke hij
verwekt heeft, hebben alle karaktereigenschappen van Jacky's ras.
Behoef ik nader te onderstrepen van hoeveel nut dr. Voronoff's ontdekking kan
zijn voor de veeteelt? Maar deze weldoener der menschheid heeft sinds twee jaar
nog een nieuwe taak ondernomen. Hij had opgemerkt, dat wanneer men normale
rammen een derde teelklier toevoegt, deze dieren langere en overvloedigere wol
voortbrachten, beter vleesch leverden en een hooger gewicht bereikten. Het geval
wil, dat Frankrijk ondanks zijn 27½ millioen schapen in het moederland en in de
koloniën, elk jaar voor meer dan 2 milliard francs wol moet koopen van Engeland.
En omdat het nauwelijks mogelijk is dezen veestapel uit te breiden, wil dr. Voronoff
trachten een schapenras te creëeren, dat een langere en overvloedigere wol zal
voortbrengen dan het huidige. Men gaat trapsgewijze te werk. Men neemt in een
kudde alle lammeren van drie maanden en ‘intensifieert’ ze op bovenbeschreven
wijze met een derde teelklier. Dr. Voronoff hoopt door deze enting te herhalen op
verscheidene generaties, een soort van hypergevitaliseerde rammen te produceeren,
waarvan de vachten alle bekende rassen zouden overtreffen, die vooral het vermogen
zouden bezitten hunne voordeelen over te dragen op hun nakomelingschap. Deze
rammen, wier reproductieve kracht ongelooflijk is, wijl ze in één nacht ongeveer 40
schapen dekken, zullen verdeeld worden over de kudden van alle landstreken om de
aldus gecreëerde soort voort te zetten. De experimenten zijn in vollen gang en
verdienen, schijnt mij toe, alle aandacht. Voronoff denkt, dat 8 à 9 jaren noodig zullen
zijn om zijn geheele plan te verwezenlijken. Men zegt, dat de resultaten verkregen
op de kudde van het Algiersche gouvernement, kudde, welke 3000 koppen telt, zeer
bemoedigend zijn.
Alvorens dr. Voronoff begon een ganschen veestapel te hernieuwen, had hij reeds
tal van entingen verricht op menschelijke wezens.
Ik zal u daarover schrijven in een volgenden brief.
[verschenen: 14 augustus 1926]
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Parijs, Juli 1926
Voronoff verjongde rammen met levende substantie van rammen, hij verjongde
stieren met de essentie van stieren: om zijn procédé toe te passen op den mensch had
hij hem logischerwijze menschelijke organen moeten griffen. Maar er stond hem een
onoverkomelijke hinderpaal in den weg: De wet.
De Fransche wet verbiedt verminking van den mensch. En hoe zal men zich
menschelijke voortplantingscellen verschaffen, tenzij door ze te ontnemen aan
menschen? Artikel 316 van het Wetboek van Strafrecht straft het misdrijf van geheele
of gedeeltelijke castratie. Het doet er niet toe of de patiënt al dan niet toestemt,
castreeren is een misdrijf. De chirurg stelt zich nog bloot aan andere gevaren. In
welke situatie zou hij zich bevinden, wanneer de patiënt, die zijne substantie afstaat,
toevallig te overlijden kwam, of wanneer de geënte uit de organen van den gever
toevallig een geslachtsziekte overnam? Men kan zich afvragen: waar begint en waar
eindigt de vrijwillige verminking? Straft men degenen, die vrijwillig of tegen betaling
hun bloed afstaan aan zieken, wat geenszins zonder gevaar is? Neen, ware dit zoo,
een groot aantal hedendaagsche arme studenten voor wie dit offer een der bronnen
van bestaan is, zou zich van niet onbelangrijke inkomsten ontbloot zien. Zou men
een zoon voor 't gerecht durven sleepen, die een deel van zichzelf offert om zijn
vader te regenereeren? een moeder, die zich op dezelfde wijze zou offeren voor haar
kind? Ik geloof het niet, wanneer 't een geïsoleerd geval betreft. Maar ik geloof, dat
men zou ingrijpen, wanneer het geval zich generaliseerde. Er zijn tot dusverre slechts
twee gevallen bekend van een geneesheer, die de wet overschreed. Dr. Prat heeft de
verjongingsoperatie verricht met behulp van de voortplantingscellen van een jongen
man, die door een ongeval was omgekomen. De doktoren Piquet en Lefort van de
Faculteit van Rijssel hebben volgens de methode van Voronoff een idioot meisje
geënt met de schildklier van een ter dood veroordeelde, Henri Olivier, chef eener
beruchte bandietenbende, die in genoemde stad op 24 Maart 1925 geguillotineerd
is. De menschelijke verminking ondertusschen, die onwettig is in Frankrijk is
geoorloofd b.v. in... Engeland, waar ieder individu naar believen over zich kan
beschikken. Daarentegen kan men in Engeland geen enkel dier verminken, want de
vivisectie is er streng gereglementeerd. Waarheid aan den eenen kant van het Kanaal,
dwaling aan den anderen kant. Zal men in de toekomst, evenals men nu landen heeft,
waar men gemakkelijker echt-scheidt dan in andere, landen hebben, waar men het
gemakkelijkst verjongt? Henri Ghilini voorspelt reeds in de groote hedendaagsche
steden de stichting van een speciale kliniek, waarin men eenerzijds hen zou
samenbrengen, die eene verjonging noodig hadden, anderzijds alle jeugdige personen,
welke noodlottig om het leven kwamen. Deze laatsten zouden door geautoriseerde
chirurgen ontdaan worden van hun essentiële organen, welke zorgzaam bewaard
zouden blijven in speciaal daarvoor ingerichte toestellen. Zo zou de dood het leven
dienen. Profanatie? Gebrek aan piëteit? Maar, zegt Ghilini, als een koning, een paus,
een andere groote der aarde sterft, wat doet men dan? Men balsemt ze. En kan men
balsemen zonder ze te ontdoen van eene zekere hoeveelheid organen? Waarom zou
het minder respect verdienen een doode te ontdoen van zijn schildklier, zijn bijnieren
of zijn voortplantingscellen, om er een levende mee te genezen? mee te verjongen?
Integendeel: kan men zich eene meer pieuze daad voorstellen? Er is niets anders toe
noodig dan eene kleine wet in overeenstemming met den vooruitgang der
wetenschappen. Doch, zoals Voronoff schrijft: ‘De wetenschap is vóór op den
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wetgever.’ En Voronoff heeft de oplossing van het probleem elders moeten zoeken.
Hij vond het bij de apen.
Tusschen mensch en dier, ondanks sommige overeenkomsten, gaapt een biologische
afgrond. Eén dier echter is er, dat den geleerde in staat zou stellen zijn droom te
verwezenlijken, het dier, dat sommigen onzen voorvader hebben genoemd: de
menschaap, chimpansé, gorilla, orang oetang of gibbon. En, voorvader of niet: het
is een onloochenbaar feit, dat op de trap der evolutie de chimpansé dichter staat bij
den mensch dan bij welk ander dier, de lagere aapsoorten niet uitgezonderd. Tusschen
den hoogeren aap en ons bestaat een groote gelijkvormigheid van skelet, van spieren,
van inwendige organen; hunne hersenstructuur is analoog aan de onze; zij hebben
het treurige voorrecht, dat zij het meerendeel onzer ziekten en ondeugden kunnen
krijgen, een onmiskenbaar teeken van pathologische verwantschap; dat de aap geen
gearticuleerde spraak heeft, ligt alleen aan de onvoldoende ontwikkeling der spieren
van zijn strottenhoofd. Maar wat van veel meer gewicht is: het is op 't oogenblik
uitgemaakt dat menschenbloed gelijkvormig is aan het bloed van de hoogere apen.
Deze twee soorten bloed zijn op dezelfde wijze samengesteld, bezitten roode
bloedlichaampjes van dezelfde afmetingen en dezelfde vormen, brengen dezelfde
reacties teweeg, hetgeen een bewijs is van reëele biologische affiniteit. Daar dus de
cellen der apen in hetzelfde bloedmilieu leven als de menschelijke cellen, had
Voronoff het recht te veronderstellen, dat de organen der hoogere apen, welke in het
menschelijk lichaam worden overgeplant, gelijkaardigen levensvoorwaarden en
gelijkaardige voedingsbodem zouden vinden als bij hun eersten bezitter, en dat zij
zich dus gemakkelijk bij hunne nieuwe omgeving zouden aanpassen in een milieu
dat hun vertrouwd was. Er waren twee feiten, welke zijne hypothese bevestigden in
April 1913 berichtte professor Kuttener op het Chirurgisch Congres te Berlijn over
de enting van een apen-kuitbeen op een kind, welke volmaakt geslaagd was; in Juni
1914 kon Voronoff zelf aan Académie de Médecine mededeelen, dat hij een idioot
jongetje van veertien jaar genezen had door inenting van een apen-schildklier.
Alle hinderpalen schenen dus uit den weg geruimd: het zou mogelijk zijn den
mensch zijn jeugd terug te geven, de gebreken des ouderdoms te besparen, zijn leven
te verlengen. Maar om menschen te enten had hij gezonde, welvarende apen noodig.
Hoe moest hij ze zich verschaffen? Hij kon niet rekenen op den steun van mannen
der wetenschap, want, zooals in onzen eersten brief vermeld werd, zij geloofden hem
niet, zij waren hem vijandig gezind. Tot wien zich te wenden?
Voronoff kreeg toen den inval zich te richten tot Monseigneur Le Roy, overste
van de Congregatie van den Heiligen Geest, rue Oudinot, te Parijs, welker leden
apostelen zijn van 't Christendom in de Fransche koloniën. Hij ging hem bezoeken,
legde hem zijn arbeid in alle bijzonderheden uit, sprak hem over de resultaten, over
de bevestiging, welke hij ervan verkregen had, kortom, hij deed hem een volledige
wetenschappelijke biecht. En de geestelijke antwoordde hem: ‘Ik geloof, dokter, dat
u 't bij het ware eind hebt. Weet u, dat de Kerk het met u eens is, wat betreft de
gewichtige rol, welke de teelklieren spelen in de ontwikkeling der verstandelijke
vermogens? Een gecastreerd man kan geen priester zijn, krachtens een besluit dat
genomen is op een concilie van 1640, omdat wij geconstateerd hebben, dat een man
die zijne viriliteit verliest, niet alleen ontbloot is van zijne voortplantingsvermogens,
welke den priester onnoodig zijn, maar tevens van een gedeelte zijner intellectueele
vermogens, welke zoozeer noodzakelijk zijn tot de uitoefening van het priesterschap.
Ik wil u bijstaan in uwen arbeid, omdat ik geloof dat hij de menschheid ten nutte kan
strekken. Een der leden mijner Congregatie, candidaat-doctor in de wetenschappen,
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Pater Maurice, vertrekt binnenkort naar Guinea. Ik zal hem de opdracht geven u alle
inlichtingen te verschaffen, welke u noodig hebt, en tegelijkertijd het grootst mogelijke
aantal apen.’ Eenige weken later stevende de missionaris naar Afrika. Hij zou er zes
maanden doorbrengen. Toen deze tijd verstreken was en hij in Frankrijk terugkeerde,
overhandigde Pater Maurice aan Dr. Serge Voronoff een omstandig rapport en vijf
chimpansés met welke de eerste verjongings-enten beproefd werden op den mensch.
Dan begint de lange serie van verjongde mannen en verjongde vrouwen, want
Voronoff voert ook op de vrouwen eene soortgelijke operatie uit met behulp der
organen van wijfjes-apen. Als voorbeeld-type der mannelijke verjongingen geeft
Hector Ghilini de levensgeschiedenis van Sir Arthur Evelyn Liardet.
Sir Arthur Evelyn Liardet, geboren in October 1846, behoorde tot een oude
Engelsche familie; hij had dertig jaar van zijn leven doorgebracht in Britsch-Indië,
onder een bijzonder deprimeerend klimaat, jaren dus, welke evenals de Oost-Indische,
dubbel tellen; op het moment der enting, 2 Februari 1921, was hij een grijsaard van
75 jaar, ineengezakt, zwaarlijvig slap, met moeite voortstrompelend op een stok, een
compleet wrak. Op den morgen der operatie moesten twee verplegers hem in een
fauteuil naar de operatiekamer dragen, daar de lift der kliniek niet werkte. Twaalf
dagen na de operatie verliet hij Parijs en Voronoff zag hem pas acht maanden later
weer. De man, die hem en zijn preparateur Dr. Didry, verlaten had als een seniele
grijsaard, wiens geheugen niet meer werkte, wiens gezicht verzwakt was, die niet
meer loopen kon, die impotent was sinds twaalf jaar, keerde terug als een man van
vijftig jaar, in den bloei van zijn leven, met een joviaal uiterlijk, levendige
bewegingen, een helderen blik met een greintje spotzucht, die zich vermaakte over
de stomme verbazing van Voronoff en zijn assistent Dr. Didry.
Sir Arthur Evelyn Liardet had de helft van zijn embonpoint verloren, het vet was
gesmolten, de spieren waren versterkt, het lichaam had zich rechtop gericht, zijne
kaalhoofdigheid was verdwenen en had plaats gemaakt voor een dichten, hoewel
witten, dos haren van 3 centimeter lengte. Hij kwam uit Zwitserland, waar hij aan
bergbeklimmingen had deelgenomen en aan de wintersporten, waarvoor de Engelschen
een neiging hebben. Hij had de normale betrekkingen tot zijn vrouw, welke sinds
twaalf jaren waren uitgebleven, hernomen, hij las zonder bril, zijne verduisterde
hersens hadden zich hernieuwd, hij oefende zich weer op de wapenen, hij werkte
met halters, hij reed paard, hij reed fiets, in één woord: hij was een jonge man van
75 jaar. Deze Sir Arthur Evelyn Liardet, die lijdende was geweest aan verschillende
blennorragieën, gecompliceerd door prostatiet, die in Indië moeraskoortsen had
opgedaan, die op 54-jarigen leeftijd de pokken kreeg, op 72-jarigen leeftijd een
buikvliesontsteking, die van dit alles bijna miraculeus genezen was, had één
onuitroeibaar gebrek: hij was verslaafd aan den drank. Hij stierf de 4den September
1923 aan de gevolgen eener crisis van delirium tremens. Van de drankzucht had de
enting hem niet kunnen bevrijden!
Een Engelschman, die maling heeft aan de nationale hypocrisie, heeft er meestal
radicaal maling aan en zoo stond Sir Liardet toe zijne gelukkige avonturen te
publiceeren met naam en toenaam, met overtuigende photo's van voor en van nà de
verjongingskuur, naast de photo's van den aan-den-dood-ontrukten ram en van Jackey
den fokstier. Een Italiaan heeft zijne openhartigheid nagevolgd: Luigi Cesana,
ex-directeur van de Messagero, die geopereerd werd in Juni 1924 op den leeftijd van
75 jaar en als goed journalist een artikel schreef in zijn blad om de weldaden te
verkondigen der interventie. In Italië teekent zich trouwens eene zeer duidelijke
beweging af ten gunste van Voronoff en men beraamt er plannen tot oprichting van

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

apen-centra. Maar de rest der lijst van verjongden moest om vele menschelijke
redenen anoniem blijven en zich beperken tot de initialen. Men vindt er bejaarde
dokters, die zich onder den last der jaren belemmerd zagen in de uitoefening hunner
praktijk, men vindt er grootindustrieelen, die op een gegeven oogenblik van hun
leven met angst merkten, dat zij hunne zaken niet meer baas konden; men vindt er
lastdragers, die door vermindering van krachten hunne broodwinning zich zagen
ontglippen; men vindt er jonge mannen, die in den oorlog volmaakt gecastreerd
waren en die genazen; men vindt er priesters, generaals, professoren, leden van de
Faculteit, van de Academie, van het Instituut, politieke persoonlijkheden, dichters
en schrijvers, beeldhouwers, schilders, zangers. Er is zelfs een beroemd auteur onder,
die door excessen van allerlei soort zijn nieuwen voorraad in drie jaar tijds had
uitgeput en zich voor de tweede maal liet enten. De gevallen, waarin een échec
geboekt moest worden, becijferen zich over eene ruim vijfjarige praktijk slechts op
3 pCt.
Zonder twijfel vormen vijf jaar menschelijke praktijk een te kort bestek om een
definitief oordeel te vellen over eene nieuwe kunst, waarvan de weldaden bij voorkeur
zullen gemeten worden op de lange baan. Ik vind b.v. in het boek van Hector Ghilini
met geen woord vermeld over den invloed der apen-substantie op eene eventueele
nakomelingschap. Men zal ook gaarne de herborenen terugzien over een twintig,
dertig jaren om het vervolg van hun groote avontuur te vernemen. Maar is een winst
van vijf jaren in sommige perioden van ons leven niet reeds dikwijls van immense
beteekenis? Laten wij Voronoff en de tientallen chirurgen, die zijn voetspoor betreden,
het ruimste crediet geven. Het instinct van zelfbehoud trouwens zal niet aarzelen,
ondanks spot en scepticisme. En ik verwonder er mij over, dat ik onder de namen
der tientallen chirurgen van bijna alle landen, adepten van Voronoff, geen enkelen
Hollandschen naam vindt. Is het een onvrijwillig verzuim van Hector Ghilini, of wil
men er in Holland nog niet aan? Het schijnt mij voor den journalist een plicht, om
aan eene kunst, welke zoo evident in het belang der menschheid is, de openbaarheid
te geven, die wij in onze macht hebben. Wie over de détails der operatie, welke te
intiem zijn om in een dagblad behandeld te worden (sommige lijken mij voorloopig
zelfs onvertaalbaar in het Hollandsch) meer wil weten, verwijs ik met vertrouwen
naar het boek van Ghilini. Het is aan Voronoff opgedragen, wat mij een waarborg
lijkt voor de betrouwbaarheid.
[verschenen: 16 augustus 1926]

Eendagsbeestjes
Parijs, Juli 1926
Ik heb nooit het nut kunnen begrijpen van wat men politiek noemt, politiek in
negentienden en twintigsten eeuwschen zin, dien hutspot van partijen en partijtjes,
klieken en kliekjes, welke het nooit eens zijn over de simpelste zaak, welke elkaar
om de beurt ringelooren, altijd harrewarren en alles dooreenhaspelen. Het is mogelijk,
dat een honderd of meer jaar geleden, toen een paar elementaire vrijheden bevochten
moesten worden, een vraagstuk nog zijn theologischen of philosophischen kant had.
Maar tegenwoordig, nu het grootste deel van het Staatsleven gemecaniseerd is, en
in de naaste toekomst hoe langer hoe meer gemecaniseerd zal worden, wat voor
belang kan het hebben, in verband met Staatsbeheer (of Stadsbeheer) welke opinies
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iemand heeft over een aantal kwesties, die min of meer in betrekking staan tot het
hiernamaals? En zoo groot is de begoocheling der politiek, zoodra wij met haar in
aanraking komen, dat het helderste hoofd den kluts kwijt raakt en gaat bazelen over
hersenschimmen. Dat helderste hoofd (ik heb er gekend die professor waren in de
wiskunde, doctor in de philosophie, sterrenkundige, dichter, schilder) vernevelt en
valt terug in een soort primairen toestand waarvan men slechts analogieën vindt bij
de inlanders van verscheidene koloniën. In plaats van te vragen: hoe zijn de
verkeerswegen sinds de ‘indringer’ koloniseert, hoe zijn de verkeersmiddelen, zijn
er scholen, zijn er weeshuizen, is er paal en perk gesteld aan de epidemieën, is er
minder hongersnood, is het sterftecijfer lager, is er geloofsvrijheid, is er persoonlijke
vrijheid, is er welvaart?, in plaats van deze nuchtere en afdoende vragen te stellen,
geven zij zich over aan een paar ideologieën, welke in het kortste bestek haar
ontoereikendheid zouden bewijzen, haar onherroepelijk failliet, wanneer het
experiment beproefd kon worden, zonder gevaar voor catastrophen.11 Doch redeneeren
wij beter of anders dan de Inlanders, zoolang het ons in een minister van Landbouw
interesseert of hij rechts dan links denkt? Een minister van Landbouw, te drommel,
moet zorgen dat zijn land zoo intensief en productief en goedkoop als met de moderne
werktuigen mogelijk is, bebouwd kan worden. Wij rooken in Frankrijk de slechtste
en de duurste tabak van de wereld. Het heeft voor mij geen enkele doctrinaire waarde
of de tabak republikeinsch monopolie is, en de Franschen, die daar warm voor loopen,
zijn achterlijke dwazen. Tabak moet deskundig gefabriceerd worden en daarmee uit.
Wat heeft de telephoon te maken met rechts of links, republikeinsch of
monarchistisch? De telephoon moet goed functionneren en niet zooals te Parijs, waar
men voorzichtiger doet een taxi te nemen dan een aansluiting te vragen. Wat heeft
rechts of links te maken met Luchtvaart, met Oorlog, met Marine, met Justitie
(gerechtigheid die blind is!), met Handel, met Openbare Werken, met Pensioenen
(!), met Financiën? De hoofdzaak in een modernen Staat is deze diverse
ondernemingen zoo doelmatig mogelijk in te richten en uit elker mechanisme het
hoogste efficiënt te halen met de minste kosten. Daarvoor zijn vaklieden noodig,
technici, ingenieurs; geen politici, geen dilettanten. Bestaat er, van een reëel standpunt
beschouwd, iets ergerlijkers, dan bij de vermoedelijke leden van een nieuw kabinet
in de bladen te lezen: meneer die-en-die: Oorlog of Landbouw; meneer die-en-die:
Financiën of Onderwijs? Alsof het dezelfde dingen gold, alsof elke tak van een
staatsbedrijf niet zijne speciale competenties eischte! Er zijn hier lieden, die alle
ministeries doorwandeld hebben, en niemand denkt eraan in den algemeenen warboel,
om ze eens en voor altijd te disqualificeeren. Met uw verlof, lezer, maar zoolang
Frankrijk en de meeste landen onzer twee werelddeelen zich laten leiden door deze
stokpaardjes, welke sinds een halve eeuw bij 't oud-roest en de oude-vodden moesten
huizen, zoolang zal het nog lang faliekant verkeerd gaan. Wat ideologieën waard
zijn en waartoe ze kunnen voeren, heeft het Rusland van Lenin aangetoond.
Het komt niet in me op om deze beschouwingen voor onfeilbaar te geven en ik
twijfel er niet aan, of voor andere landen kan met evenveel geloofwaardigheid het
omgekeerde bewezen worden. Doch niet hier, niet in Frankrijk, niet te midden van
dat vicieuze cirkeltje komedianten, kunstenmakers, gelukzoekers, gauwdieven, die,
om beurt van rol, het gouvernement vormen, dat onafzetbare gouvernement van
remplaçanten, die op de maat vallen en nooit den nek breken, die vandaag duikelen
en morgen weer in een nieuwe combinatie worden opgevischt, dat gouvernement
van altijd dezelfde willooze, machtelooze, leugenachtige huichelaars, die met een
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gemeenplaatsige welsprekendheid goochelen, waarbij je 't hart omdraait, die elk feit,
elke realiteit vermoffelen of versmoren onder een vloed van vooze woorden. Daar
waren de heeren Caillaux en Herriot, oud-bekenden (hoe dikwijls getuimeld en
hoeveel bêtises?), die ons aan den rand der revolutie gebracht hebben, eene revolutie,
die zonder eenigen twijfel zou zijn uitgebroken, als men maar geweten had tegen
wie of tegen wat, voor wie of voor wat.
Joseph Caillaux, minister van Financiën in het tiende Cabinet-Briand, begon zijn
ambt met de executie van Robineau, den gouverneur der Banque de France.12 Caillaux
heeft de reputatie van een financieel genie en iedereen dacht: ziezoo, daar komt wat.
Iedereen had reeds vergeten, dat dit financieel genie den vorigen zomer een jammerlijk
fiasco geslagen had. Caillaux was zoo handig om te verkondigen, dat hij een zelfde
plan had tot herstel van den Franc als het Comité des Experts en hoewel dit plan
verre van onaanvechtbaar was, omdat het voor een belangrijk deel berustte op een
verdekte inflatie van ettelijke milliarden en een dito buitenlandsche lening, riep
iedereen uit: Caillaux is een financieel genie. Caillaux liet drie weken lang omroepen:
ik heb een systeem. Wat dat voor een systeem was, wist niemand, maar het was een
systeem. Het was bovendien een systeem, waarvoor hij dictatoriale volmacht eischte
van het parlement tot eind November 1926. Geen kleinigheid: dictatoriale volmacht
voor iemand, die zijn ambt begint met een brute en redelooze executie! Caillaux zag
er geen been in, doch alvorens met zijn systeem voor het parlement te treden, scheen
het hem gewenscht toe een uitstekenden troef in handen te hebben in den vorm eener
gunstige overeenkomst met Engeland. Larie! De tijd preste en de reis werd gemaakt
per vliegtuig. Het was de eerste keer in zijn leven dat Caillaux een vliegtuig besteeg;
hij houdt niet van avions en schijnt geen ongelijk te hebben, want hij was nog niet
van Engelschen bodem, of het toestel, dat te Croydon naast het zijne stond, vloog in
brand. Wees dus verzekerd, dat er haast was bij de reis, zoo'n haast, dat sommigen
beweren, dat Caillaux coûte que coûte vóór zijn val iets heeft willen teekenen, waartoe
géén zijner voorgangers tot dusverre te bewegen was. Inderdaad, wat bracht hij mede?
1e Eene reductie van 63 pCt. 2e Eene schuld van 222 millioen pond sterling,
volgens den huidigen koers circa 45 milliard francs. (Amerika krijgt ruim 273
milliard!) 3e De belofte dat de obligaties niet gecommercialiseerd zullen worden.
(Belofte welke Amerika geweigerd heeft.) 4e Eene zeer vage toezegging, dat rekening
zal gehouden worden met een eventueele defectie van Duitschland, maar dat het
schuldbedrag onder verantwoordelijkheid blijft van Frankrijk. (Zelfs deze zeer vage
concessie is geweigerd door Amerika.) 5e De mogelijkheid, dat Frankrijk het goud,
dat het tijdens den oorlog aan Engeland voor deze schuld in pand gaf (men was toen
reeds fraaie bondgenoten), terugkrijgt... tegen betaling in goud! Dit pand
vertegenwoordigt een bedrag van circa 1½ milliard goud-franken en figureert nog
steeds onder de activa der Banque de France.
Men zou kregel worden van minder! De oudstrijders, die pas ten getale van 20.000
eene zwijgende en indrukwekkende betooging hadden gehouden voor het standbeeld
van Washington, hadden in een laconisch, lapidair en opzienbarend manifest
uitgerekend, dat alleen reeds de Fransche schuld aan Amerika 27 milliard
goud-marken bedraagt en dat Duitschland volgens de termen van het plan-Dawes
aan Frankrijk slechts 17 milliard goud-marken te betalen heeft; dat Frankrijk dus
alleen aan Amerika 10 milliard goud-marken méér te storten heeft, dan het in het
gunstigste geval ontvangen zal van Duitschland. En de eenige kans, die deze 20.000
stilzwijgende oudstrijders, gelederen van blinden, kreupelen, been-loozen, arm-loozen
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voor het standbeeld van Washington mochten neerleggen, droeg als opschrift niets
dan het eenvoudige, het tragische woord: ‘Espérance’. Wie zou bij zooveel
hemeltergende, hemelschreiende onrechtvaardigheid niet de hoop verliezen? En het
geloof. En de liefde.
Men was kregel, men was stuurloos. Hoewel de voorwaarden, die Caillaux van
Londen loskreeg in aanzienlijke mate gunstiger zijn dan de Amerikaansche, en niet
zullen nalaten op de onderhandelingen met Amerika een beslissenden invloed uit te
oefenen, was het lot van Caillaux bezegeld. Te meer, omdat zijn systeem geen systeem
bleek te zijn, niets anders dan vage belastingverhoogingen hier en daar, de fatale
buitenlandsche leening en restricties op den import, in verband met welke restricties
het geven eener volmacht een gevaarlijke maatregel leek, want tot welke schandalige
misbruiken zouden die restricties aanleiding kunnen geven! Toch zou Caillaux eene
kleine meerderheid gehaald hebben, zonder de onverwachte en sensationeele
tusschenkomst van Herriot, den president der Kamer. Deze had zijn voorzitterszetel
verlaten, zijn afgevaardigden-bankje ingenomen en deze Don-Quichotterige
ridder-zonder-blaam, die geen woord van afkeuring had doen hooren, toen vijf
communistische parlementsleden den Sultan van Marocco uitfloten, verdedigde de
waardigheid, de rechten, de vrijheid van de volksvertegenwoordiging. Hij sloeg zich
met de vuist op de borst in naam der constitutie, sloeg met de vuisten hier en sloeg
daar, speelde de onkreukbare, de oprechte; de republikein, de democraat... en onder
de sonoorste galmen van dezen valschen père noble, tuimelde Caillaux en mèt hem
het tiende kabinet-Briand. Hij viel in een hinderlaag. Ik heb niet de minste sympathie
voor Caillaux en geen greintje vertrouwen in zijn financieel genie, maar deze
hinderlaag goed-praten is onmogelijk.
De heele republiek kwam in rep en roer, toen den volgenden dag bekend werd,
dat Herriot belast was met de vorming van het nieuwe ministerie.13 Uit alle hoeken
van het land werden bank-deposito's opgevraagd, iedereen sloeg hoopen koopwaar
in en voor de winkels stationneerden rijen menschen als in de angstigste uren van
1914. Dat had geen drie dagen kunnen duren, drie dagen zijn een eeuwigheid in zulke
omstandigheden, of 't was geëindigd met een algemeen bankroet.
Wat was de oorzaak dezer paniek? De heer Herriot had aan den heer Léon Blum,
leider der socialisten, een brief geschreven, waarin hij hem den steun vroeg der
socialistische partij, en Blum had dien steun op zekere voorwaarden toegezegd. Dit
beteekende een heffing op het kapitaalbezit. En heeft een regeering recht op zulk
eene heffing, zoolang onmetelijke staatsdomeinen improductief gelaten worden uit
laksheid, zoolang de monopolies in handen blijven van onbekwame nietsnutters,
zoolang men om benepen patriottische redenen weigert een paar reusachtige terreinen
in en om Parijs voor een prijs van milliarden over te doen aan buitenlandsche
syndicaten, zoolang de staat zelf, la république des camarades, geen enkelen
bezuinigingsmaatregel neemt, zoolang de bewering van een aantal technici, dat een
strenge en stelselmatige inning der bestaande belastingen ruim voldoende is om in
alle behoeften der schatkist te voorzien, niet gecontroleerd, noch weersproken is?
Een heftig en onbarmhartig artikel van Coty in de Figaro, overgenomen door de
heele Fransche Pers, reageerde tegen die socialistische samenspanning, terwijl Herriot
zijn ministerie constitueerde met Anatole de Monzie als minister van Financiën. De
Monzie is een opportunistisch arrivist, die indertijd in één adem onderhandelingen
voerde met het vaticaan en met de Soviets. De Monzie staat voor niets. Hoe troebeler
het water is om in te visschen, des te liever. Hij beheerde reeds eenmaal de financiën
13

[ministerie = kabinet]

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

zonder zichtbaar resultaat (over de onzichtbare resultaten wordt nooit gepraat), maar
dat is geen bezwaar om het de tweede maal te doen. Binnen het etmaal had hij zijn
‘plan tot herstel’ op pooten. De experts waren niet eens geconsulteerd. Dat plan was
nog vager dan het plan van Caillaux. Het was waar: de heer Anatole de Monzie had
niet geslapen.
Ook de heer Edouard Herriot had niet geslapen, toen hij de arena betrad dezer
historische zitting van 21 Juli. De Vergaderzaal was tot krakens toe gevuld. Buiten
de Chambre des Députés gromde een onafzienbare menigte, welke alle verkeer
onmogelijk maakte. Autocars met Amerikaansche toeristen werden uitgejouwd,
soldaten te paard toegejuicht. Twee communistische afgevaardigden,
Vaillant-Couturier en Cachin, die het ongeluk hadden in handen te vallen der menigte,
kregen een afrossing. Men schreeuwde, men joelde, men floot, men intoneerde de
onvermijdelijke, maar mooie Marseillaise, men zong een aantal hatelijkheden aan
het adres van Herriot op den onvermijdelijken dreun der ‘Lampions’.14 Op de
Boulevards heerschte dezelfde opgewonden, koortsachtige stemming van de overal
samenrottende menschengroepen.
Hoe troebeler het water, zei ik, des te liever, en het requisitoir van De Monzie was
van een ongehoorde brutaliteit. Er bevond zich nog 269 millioen in kas, toen de
nieuwe minister zijn functies aanvaardde. Een gedeelte dier 269 millioen was trouwens
reeds aangesproken. Er restte slechts 150 millioen. En dezen morgen was er nog
maar 60 millioen disponibel. Hij las een brief voor van den gouverneur van de Banque
de France, welke mededeelde, dat die 60 millioen in den loop van den dag zouden
zijn uitgeput en dat de Banque de France zich genoodzaakt zou zien hare betalingen
voor rekening van de schatkist over het heele land te staken. Dat verwekte een alarm
en eene ontsteltenis, welke Briand noodzaakten te intervenieeren en De Monzie te
dwingen zijne sinistere onthullingen te staken. Ik heb jullie gewaarschuwd,
violoncelleerde Briand, dat een nieuwe crisis de zaken zou verergeren. Laat gisteren
wat gisteren was; waar wij mee te maken hebben, dat is morgen. Het argument leek
me niet bepaald doeltreffend, doch men was onder kameraden, en de Kamer, beducht
voor verdere schandalen, applaudisseerde.
Anatole de Monzie voor zijn monumentaal dossier en met zijn onheilspellende
onthullingen oefende een kleine chantage uit op het parlement, maar buiten gromde
de menigte, met moeite in bedwang gehouden door de politie. En het Cabinet-Herriot,
dat 24 uren geleefd had, werd met 290 stemmen tegen 237 omvergeworpen. Dezelfde
Kamer, die een paar dagen tevoren Briand deed tuimelen onder leiding van Herriot,
liet Herriot vallen onder leiding van Briand. Toen het resultaat der stemming bekend
werd, weerklonk in den zomeravond nogmaals een spontane en nerveuze Marseillaise.
En wat zou er gebeurd zijn, als een malsch regentje de manifestanten niet verstrooid
had? Onder gejouw en gejoel reed Herriot tegen middernacht naar het Elysée om
den president zijn ontslag te brengen. En te middernacht werd Poincaré ontboden.
En na middernacht werd een wetje gestemd, waarbij de rest van het Morgan-fonds
(100 millioen dollar, welke in 1924 door denzelfden Poincaré met veel moeite van
Wallstreet verkregen waren tot steun van den franc), een rest van 33 millioen dollar,
door de schatkist werd afgestaan aan de Banque de France, welke bereid was ze over
te nemen... op voorwaarde, dat voor een gelijk bedrag aan nieuwe biljetten gedrukt
zou mogen worden. De nieuwe regeering begon haar bewind dus onder het teeken
eener nieuwe inflatie van 1500 millioen. De dollars gewoonweg verkoopen was
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waarschijnlijk te simpel. Maar de Banque de France behoefde hare loketten niet te
sluiten.
Herriot was om hals gebracht als Président du Conseil. Herriot had zijn ontslag
moeten nemen als Président de la Chambre, waar men goed gelogeerd is. Herriot,
de held van het radicale en socialistische Cartel, werd in dit ambt vervangen door
den gematigden Raoul Péret, en van alle kanten proclameerde men, dat het Cartel
morsdood was. Sinds een jaar is het Cartel voortdurend morsdood; dit liedje kennen
wij. Ondertusschen krijgt Herriot, de onverbeterlijke demagoog, de droevigste figuur
van de Fransche politiek der laatste halve eeuw, de man die Frankrijk het meeste
kwaad heeft berokkend, deze potsenmaker krijgt in het nieuwe ministerie van
Poincaré, ‘ministère de large union nationale’, de portefeuille van Onderwijs. De
onmisbare Painlevé ontbreekt niet aan ‘Oorlog’, noch de man van het verdrag van
Versailles, André Tardieu, aan Openbare Werken, noch Briand aan Buitenlandsche
Zaken.
Ik dacht, dat men deze mannen reeds aan het werk had gezien en wist wat ze waard
zijn. Poincaré is zoo kranig geweest om Financiën te nemen. Maar Léon Blum heeft
hem in de rechtsche Kamer van 1924 uit de Ruhr gepraat; hoe lang zal hij hem in de
linksche Kamer van 1926 aan Financiën laten? Hoe lang zal het Cartel morsdood
zijn? Waar zal Poincaré de noodige milliarden halen? Terwijl het land herademt, en
de franc herademt (kunstmatige ademhaling!) begint Raymond Poincaré zijn financieel
bewind met een voorschot te vragen aan... de belastingbetalers. Hij doet een dringend
beroep op hen om geld te sturen, vóórdat zij hun aanslagbiljet ontvangen hebben!
Daaraan hadden de andere financieele genieën nog niet gedacht!
[verschenen: 30 augustus 1926]

La ilaha ill Allah
Parijs, Juli 1926
Wij hebben sinds 15 Juli, op den kop af 1345 jaren na Mohammed's vermaarde vlucht
van Mekka naar Medina, waarmee de Muzelmansche tijdrekening geboren werd,
wij hebben dus sinds nieuwjaarsdag van het jaar 1345 der Hegira, eene plechtig door
den Sultan van Marokko, het hoofd van vier Moslimsche riten, ingewijde, eene
authentieke Moskee. Zij staat op een terrein, dat de stad Parijs in een wijk, waar de
meter-grond niet te betalen is, gratis afstond; zij werd fraai en luxueus gebouwd op
kosten van den Franschen Staat, den befaamden leekenstaat, die enkele jaren vóór
den oorlog de andere confessies onteigend, de andere geloovigen uit hunne bedehuizen
verdreven heeft. Zij is opgetrokken in het hartje van het Quartier Latin, tegen de
flank van den ‘mont de Paris’, op welks top het Panthéon, 't graf der heilige Genoveva
overkoepelt, de patrones van Parijs, die de stad bewaarde voor de horden van Attila.
Die Moskee verheft haar slanke minaret op de Place du Puits de l'Ermite (de hemel
weet welke hermiet hier water putte, toen alles er nog woud en wildernis was), tegen
het loover van den Jardin des Plantes, in een doolhof van oude en schilderachtige
straten, waar de herinnering ronddoolt aan Frankrijk's edelste geesten en Frankrijk's
edelste traditie. En 't is niet zoo maar eene moskee op een koopje, eene moskee b.v.
als honderden twintigste-eeuwsche Christen-tempels, neen, het is een juweeltje van
eene moskee met ruischende fonteinen, droomerige vijvers, met bekoorlijke
mozaïeken, koelglanzende plateel-werken, een patio, welke geplaveid is met
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Carrarisch marmer, ingelegd met de zeldzaamste houtsoorten, behangen met de
kunstvaardigste en kostbaarste tapijten. En in een dépendance zal men baden kunnen
nemen op oriëntaalsche, geraffineerde wijze, met oriëntaalsche masseurs, en na die
baden kan men op oriëntaalsche wijze uitrusten op de donzigste divans onder
mysterieuze belichting, men kan er echte mokka drinken, of met menthe
geparfumeerde thee, men kan er couscous eten, en de helft der aangrenzende rue
Geoffroy St. Hilaire is gepacht door kooplieden van Tanger en Algiers om er bazars
te vestigen. Over den muezzin werd nog niet gesproken. Zal in de buurt der koperen
bollen die het sierlijke minaret bekronen, en die nog flonkeren in de zon, de muezzin,
met het gelaat naar Mekka, de uren afroepen des gebeds?
Het schijnt mij toe, dat de oprichting dezer Moskee een gebeurtenis is, welke
eenige overweging verdient. Het verleden van Europa is tot en met de vorige eeuw
te nauw en te tragisch vervlochten geweest met de geschiedenis van den Islam om
niet even met verwonderde oogen op te zien naar dat blanke minaret. Vraag de
Serviërs, de Bulgaren, de Grieken, de Roemeniërs, wat zij denken van de Moslims.
Zijn wij Europeanen, ja of neen? Hebben wij eene Europeesche beschaving, ja of
neen? Achten wij die beschaving de beste, de nobelste, de menschwaardigste, ja of
neen? Hangt die beschaving, die eeuwenoude, onuitputtelijke stroom van Europeesche
gedachte, Europeesche kunst, Europeesche vorming van maatschappij en samenleving,
welke wij met recht de voortreffelijkste en de uitnemendste achten van onze gansche
wereld, hangt die beschaving in welker naam wij, Europeanen, tot in alle hoeken van
den aardbol zijn doorgedrongen, ten nauwste samen met onze religieuze tradities, ja
of neen?
En al zou die beschaving niets te maken hebben met onze religieuze tradities,
voegt het ons, Europeanen, openlijke, officieele hulde te brengen aan een religieus
idee, dat zonder den minsten twijfel eene cultuur gebaard en geboetseerd heeft, doch
welke in vele opzichten niet alleen de antipode, maar de mindere is der onze, eene
cultuur, welke wij eeuwenlang met hand en tand bestreden hebben? Voegt ons, ja of
neen, deze openlijke erkenning en huldiging van het muzelmansch levensbeginsel
vooral nu, nu, met het oog op de naaste toekomst? Nu, terwijl alle muzelmansche
achterlijke, onwetende, maar wraakzuchtige en kamplustige groepeeringen, van de
verscheidene Indiën tot aan de stranden van het Afrikaansche Rif, bewerkt, omgekocht
en bewapend worden door den roode geesel van Rusland? Bewerkt en bewapend
tegen wie? Tegen ons Europeanen, tegen ons, zonder wier methodes, zonder wier
uitvindingen, zonder wier civilisatie, zonder wier tusschenkomst, deze belachelijke
aanhangers van het bolsjewisme nog gedompeld zouden zijn in eene barbaarschheid,
in een knechtschap, in een onderdrukking en uitzuiging, welke Europa zelfs in de
donkerste tijden, die meer dan duizend jaar achter ons liggen, en welke wij, voor
zoover zij bestonden, overwonnen hebben met onze eigen Europeesche gedachte,
nooit gekend heeft.
Ik weet wel, dat het den Franschen autoriteiten volmaakt onverschillig is of zij
daar door een sultan van Marokko eene moskee of een warenhuis laten inwijden en
dat zij er hoogstwaarschijnlijk geen oogenblik aan gedacht hebben, dat in hunne
onderneming eene verdere strekking, een gevaarlijker tendenz verscholen lag. Het
oude Rome, zoo redeneerden zij, annexeerde provincies, en mèt de provincies
annexeerde Rome de vreemde goden. Maar men verlieze niet uit het oog, dat Rome
die vreemde goden niet binnenhaalde met een onverschillig gemoed. Wanneer de
Romein een god ontmoette op zijn veroveringsweg; dan was zijn eerste opwelling:
waar is de waarheid? Zijn tweede overweging: je kunt nooit weten. De Franschman

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

is sinds jaren her gewend aan het religieuze scepticisme zijner regeerders. Doch de
fanatieke Muzelman? Hoe zal hij denken in zijn binnenste over de glimlachende en
quasi supérieure onverschilligheid van den roumi?15 Met welke diepe minachting zal
hij deze genadige tolerantie der ongeloovige honden betaald zetten! Op den dag van
de inwijding der moskee is een der strengste voorschriften van den
Mohammedaanschen godsdienst geschonden: vijf Fransche vrouwen zijn, begunstigd
door het onbeschrijflijk gedrang, binnengeslopen. In het binnenste heiligdom, de
plaats des gebeds, welks toegang volgens de Wet van den Profeet aan vrouwen
formeel verboden is. Twee dezer vrouwen nochtans konden geacht worden op de
hoogte te zijn van de voorschriften van den Islam: de eene was de echtgenoote van
den huidigen gouverneur-generaal van Algiers, monsieur Violette, de andere was de
echtgenoote van den ex-minister Dutreil; deze geëmancipeerde dames hadden maling
aan de voorschriften van den Profeet, en hebben het getoond onder de oogen van
den Muzelman.
Voor onze waardigheid had men liever gezien, dat het Fransche gouvernement
met de schenking dezer moskee eene religieuze daad bedoeld had, in plaats van een
politieke sluwheid, waar niemand op inloopt. En dan nog, gesteld dat het
gouvernement oprecht ware geweest en gehandeld hadde zonder deze stuitende
hypocrisie? Wat moet de Muzelman van Azië en Afrika denken over een
gouvernement, dat in Elzas-Lotharingen om een paar louter leerstellige religieuze
kwesties Protestanten en Katholieken en Joden tegen zich ontketent, terwijl het in 't
binnenste van Parijs het hoofd buigt voor het religieuze idee van een vijand, die
vandaag nog bevochten moet worden met vliegtuigen, tanks, een groote troepenmacht
en zwaar geschut? Wat zal de Muzelman uit deze daad anders putten dan hoogmoed
en pretentie, begeleid door zijne verborgene, maar onvermijdelijke minachting? Van
welken kant men deze Moskee ook bekijkt, men komt tot de conclusie, dat het den
Europeanen, die het meest prat gaan op hunne intelligentie, in casu den Franschen,
niet voegde zulk een onvoorzichtigheid, om niet te zeggen domheid te begaan.
***
De inwijding der Moskee viel samen met de Fête Nationale, de herdenking van
de Bestorming der Bastille; terwijl Moulay Youssef, de Sultan van Marokko, ons
bezocht, hadden wij Primo de Rivera tot gast, en deze feestdagen zijn niet verloopen
zonder tal van betreurenswaardige incidenten. Want noch Moulay Youssef, de
veertiende souverein van den tak der Alouïten, waarvan de eerste in 1640 den
Marokkaanschen troon besteeg, noch de dictator van Spanje mogen zich verheugen
in de sympathie der communisten. De roode kameraden hebben hun ziel verpand
aan Abdel Krim en het Rif. Zij zijn van meening, dat het Rif 't recht heeft eene
zelfstandige natie te vormen, aan welke tegelijkertijd moet worden toegestaan
Noord-Afrika leeg te plunderen en uit te moorden, zooals een bende schavuiten
Rusland geruïneerd heeft. Wanneer men deze primaire propagandisten van het
zelfbeschikkingsrecht der naties vraagt, waarom Moskou met geweld van wapenen
de zelfstandige republiek Georgië onderdrukt, slacht en terroriseert, dan staan zij
met hun mond vol tanden. Maar Moulay Youssef, bondgenoot van Frankrijk tegen
genoemden avonturier Abdel Krim, is hun zwarte schaap.
Zij moesten even denken aan het romantische lot van een anderen Roghi, die onder
Moulay Hafid, den voorganger van Moulay Youssef, gedurende zeven jaar in opstand
leefde tegen zijn wettigen souverein, om met ieder weldenkend mensch te
concludeeren, dat er in Afrika onder Fransch bewind iets veranderd is ten voordeele
15
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van Marokko en ten voordeele der menschheid. Abdel Krim wordt eervol verbannen
naar Madagascar; men kan hem sapristi het Legioen van Eer niet geven! Die andere
Roghi echter, Bou Hamara, (‘man van de muilezelin’) viel door verraad in handen
van Moulay Hafid. Ondanks alle Fransche interventies werd hij een week lang
rond-gevoerd in een getraliede kooi, waarin hij juist rechtop kon staan. De Sultan,
een dichter, die mooie verzen maakte zooals alle dichters, mediteerde er over welke
soort van dood het meest paste bij zulk een merkwaardigen tegenstander, als Bou
Hamara was geweest. Hij besloot hem levend te laten verslinden door zijne zes
koninklijke woestijnleeuwen. En op 't uur dat zij gevoed zouden worden, werd Bou
Hamara naakt en ongewapend in hunne kooi gestooten. Maar Bou Hamara was
inderdaad een merkwaardig man. Toen hij voor de leeuwen stond, en de geweldige
beesten likkebaardend op hem aan schoven, sprong hij naar hen toe,
bovenmenschelijke gillen uitstootend en ze alle zes dwingend met bliksemende
oogen; de nooit getemde dieren stoven terug voor dezen weerloozen man, die een
week in een kooi had gestaan. Moulay Hafid, met zijne waardigheidsbekleeders, was
toeschouwer. En toen de leeuwen, met stokken en pieken geprest, wéér op hun
slachtoffer toeschuifelden, stiet Bou Hamara wéér zijne schrikwekkende,
bovenmenschelijke geluiden uit, en wéér weken de leeuwen ontsteld terug. Moulay
Hafid, dichter en Sultan, kende geen genade. Hij wenkte een zwarte, die zijn geweer
schouderde en Bou Hamara een kogel door het hoofd joeg. Toen kon de ‘man der
muilezelin’ gekraakt worden door de zes muilen. Dat gebeurde in 1910.
Zijt gij er zoo zeker van wanneer Moulay Youssef in handen was gevallen van
Abd el Krim, of omgekeerd, dat het hen zonder de Franschen beter of anders vergaan
zou zijn? Ik niet. Onder de Franschen hebben menschwaardigere begrippen sinds
1910 in Afrika eenigen vooruitgang gemaakt, en er is geen reden om ze prijs te geven
aan de barbaren van het Rif en de bondgenoten der Tscheka.
Wat Primo de Rivera betreft, hij heeft in zijn nadeel dat hij den oorlog tegen de
Riffijnen een beetje doelmatiger heeft gevoerd dan zijn voorgangers. Ik kan mij
tenminste niet voorstellen, dat het enkele feit, dat Primo de Rivera dictator is, den
heeren communisten mishaagt. De dictatuur is een der onschuldigste sociale middeltjes
der Moskovieten. Evenmin dat Primo in Spanje de vrijheid van drukpers heeft
opgeheven en een scherpe censuur uitoefent. Wanneer er één land is, waar het slimme
en het stomme intellect moet huilen met de wolven in het bosch, dan is het 't
hedendaagsche Rusland. Het geringste niet-communistische bericht moet met
levensgevaar over de grens gesmokkeld worden. Nog minder dat Primo een paar
‘intellectuelen’ in ballingschap gestuurd heeft. ‘Martelaar’ zijn, zoolang men de zon
nog kan zien schijnen, is heusch geen kwaad baantje. De Russische dictatuur van
het proletariaat neemt krasse maatregelen tegen de ‘intellectueelen’ die zich verstouten
met haar van meening te verschillen: zij knoopt ze op, fusilleert ze, of laat ze van
honger omkomen. En niet twee of drie, maar met honderden, maar met duizenden.
Probeer echter niet dit een communist aan het verstand te brengen; het is verloren
moeite.
Moulay Youssef, ondertusschen, de vazal van Frankrijk, en Primo de Rivera zijn
gezamenlijk uitgefloten door kleine roode detachementen, welke zich overal op hun
weg bevonden. Primo reeds bij zijn aankomst aan de Gare d'Orsay, waar de politie
met moedwil of per ongeluk verzuimd had een stukje trottoir vlak vóór het station
te doen zuiveren van een paar dozijn manifestanten. Primo bij zijn bezoek aan
Fontainebleau door een twintigtal schoolmeesters. Primo en Moulay Youssef tezamen
bij de imposante revue van 14 Juli in de Champs-Elysées. Maar hier bekwam het
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den fluiters slecht, want zij werden afgerost door het publiek. Moulay Youssef nog
op den dag dat hij de moskee ging inwijden. Op het terras van de Chambre des
Députés, hoek rue de Bourgogne en quai d'Orsay hadden zich vijf communistische
afgevaardigden opgesteld en toen de Sultan met president Doumergue, geëscorteerd
door de fantastische zwarte garde, kwamen aangereden, zetten de roode députés zich
aan 't fluiten. Het publiek bestormde onmiddellijk den drie meter hoogen muur en
wanneer de manifestanten niet door hunne collega's in veiligheid waren gebracht,
zouden hunne parlementaire ledematen er niet heelhuids zijn afgekomen. Moulay
Youssef is ten slotte nog uitgefloten in het Parijsche Stadhuis, waar de communisten
hem een relletje beloofd hadden. Hier stuitten zij echter op een nog onverwachter
tegenoffensief: in alle zalen, welke de Sultan met zijn gevolg moest doorschrijden,
alvorens te belanden in de receptiekamer waar het publiek met zorg geschift was,
had men militaire en gemeentelijke muziekkorpsen geplaatst, die allen den grooten
triomf-marsch uit Aida speelden. Zooals bekend is, komt in dezen marsch geen enkele
piano- of pianissimo-passage voor en de uit alle macht fluitende kameraden maakten
den indruk, dat zij een piccolo-partij bliezen, die per slot van rekening nog zoo
onmogelijk niet was, maar alleen een beetje ridicuul aandeed.
Al dit lawaai om niets werd gemaakt in een tropische hitte, want de almachtige
Sultan scheen een stuk van den Marokkaanschen hemel te hebben meegebracht, die
ook weer met hem is heengereisd. En terwijl het pond-sterling en de dollar (hier
rekent men alleen met deze twee tyrannen) duizelingwekkende sprongen maakten,
steeg de bier-consumptie (over de andere dranken niet gesproken) van 1 tot 20. Jong
en oud danste op alle hoeken van de straten tot aan het ochtendgloren. En toen de
dagen van formidabele jool voorbij waren, hadden wij weer regen en eene nieuwe
minister-crisis. Het zal de laatste niet zijn van dezen miezerigen zomer.
[verschenen: 4 september 1926]

Het verzonken werelddeel
Parijs, Juli 1926
De geheimzinnige Koning der Wereld, volgens de Mongolen van Ossendowski's
boek Hommes, Bêtes et Dieux16 troont over een onderaardsch rijk, dat zich door de
ingewanden onzer planeet uitstrekt van Azië tot Amerika, die troont over eene natie,
welke alle kennis bezit, alle geheimen der natuur doorvorscht heeft en alle lotgevallen
der aarde van de eerste tijden tot heden beitelt in onvergankelijken steen, deze ‘Koning
der Wereld’, die zijne verdelgende troepen over het menschdom zal loslaten, zoodra
hij vindt, dat onze zaken te schots en te scheef gaan (het kan dus nog erger!), deze
ook al niet zachtzinnige en ook al niet goedertierende Herder, moet verwonderd
hebben opgekeken toen hem 29 Juli het nieuws bereikte, dat de jammerlijke
menschheid een nieuwe en een grandioze vondst verwezenlijkt had: het zien op
afstand, zien op 't-doet-er-niet-toe-welken-afstand! En wanneer in den
onvergankelijken steen van de fundamenten der bergen zijne onderdanen wellicht
den Prometheus van Goethe gehamerd hebben, dan kan hij citeeren:
‘Bedecke dein Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst
16 [Vermeulen vergist zich in de woordvolgorde in de titel van Ferdynand Ossendowski's boek,
Bêtes, Hommes et Dieux: A travers la Mongolie interdite (1920-1921).]
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Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöhn;
Muszt mir meine Erde
Doch lassen stehn,
Und meine Hilde, die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.’

Wat nu nog? Wij hooren, met of zonder draad, over onbegrensde afstanden. Wij
hooren New-York of Yokohama met minder vertraging dan de trein die fluit en
waarvan ik eerst de stoomwolk zie, vóór dat ik het geluid opvang. Wij hebben de
atmosfeer herschapen in een onzichtbaar paradijs, waarin alle muzieken elkaar kruisen,
wij behoeven slechts een handle te verzetten en alle zangen van het heelal snellen
gehoorzaam op ons af. Wij schrijven in de onmetelijke ruimte, de electrische vonken
voegen zich naar ons handschrift, een ‘eigenhandige’ brief wijlt in een oogwenk rond
de omtrekken der aarde en prent zich in een papier, dat ergens voor hem bereid ligt.
Wat tot dusverre alleen de fakirs en de heiligen der legenden konden, staat in onze
macht. En het laatste zintuig dat nog ontbrak, het vèrgezicht, het zien over bergketenen
en oceanen, is ons sinds 29 Juli 1926 verleend door het ‘Institut Belin’, welks
gebouwen, in een mysterieus rag van draden, zich uitstrekken tegenover Malmaison,
te midden der grasvelden, welke daar de Seine omboorden, grasvelden, welke mij
steeds doen denken aan onze Hollandsche polders van Haarlem of Amsterdam, uit
welker licht en kleuren, nuances van atmosfeer opstijgen, teederder en verstrengelder
dan men ze elders vindt.
Het apparaat, uitgevonden door de heeren Belin en Holweck, is uiterst simpel in
verhouding tot de verkregen wonderlijke resultaten, en uiterst gecompliceerd naast
de werktuigen van ons dagelijksche leven. Ons netvlies neemt de verzonden beelden
op binnen een tijdsduur van één zestiende seconde en wil het oog den indruk krijgen
van gelijktijdigheid, dan moet het complete beeld volledig overgebracht en
geregistreerd zijn in een tijdsduur, welke minder is dan deze één-zestiende seconde.
Een beeld dus dat tien vierkante centimeters beslaat en dat ontleed wordt in elementen
van één vierkante millimeter, om geseind te worden in één-tiende seconde, vereischt
reeds 100.000 onderscheiden signalen per second! Deze ontstellende snelheid kon
slechts verkregen worden met behulp van electronen en een kanon, dat electronen
bombardeert tegen een phosphoresceerende plaat. Zonder twijfel zult gij binnenkort
eene uitvoerige beschrijving van het toestel lezen onder de Wetenschappelijke
berichten; mij zij het alleen voldoende u mede te deelen, dat men over een paar
maanden zal kunnen telephoneeren en tegelijk den persoon met wien men spreekt,
op welken afstand ook, naast zich zien: den mond, die de woorden zegt, den blik der
oogen welke ze toelicht, het gebaar dat ze onderstreept. Iets, wat kort geleden nog
ondenkbaar was, is werkelijkheid geworden, een probleem naar welks oplossing alle
natuurkundigen zochten, is ontraadseld. Ook voor het oog werd de afstand
overwonnen. Een nieuwe sluier van Isis is gevallen.
Ik weet niet of deze uitvinding ons gelukkiger zal maken, ik weet niet of zij de
groote onrust zal wegnemen, welke Europa, en alles wat met Europa in contact staat,
teistert. Ik twijfel er sterk aan, zoolang het gezegde van Salomon waar blijft: dat
vermeerdering van kennis vermeerdering van smart baart. Wie kan de toekomst, de
naaste toekomst, hoopvol en vertrouwend in 't gelaat zien? De aarde schokt en kreunt
en siddert in al haar voegen: in West-, in Oost-, in Midden-Frankrijk, in Engeland,
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in Italië, rondom de Middellandsche zee; in Voor-Azië, in Sumatra, in het verste
Oosten, in Midden-Amerika, in landen vanwaar nooit berichten komen, in de Oceanen,
in de Woestijnen. Is het zeker, dat Zeus onze bouwvallige woning overeind zal laten,
Zeus, die met bergtoppen kegelt, gelijk een kind de koppen van distels afslaat?
Rivieren overstroomen op alle punten van de kaart; hagelstormen, met steenen als
kippeneieren; ontzettende onweders, orkanen zooals geen mensch ze zich herinnert;
waterhoozen, welke heele dorpen wegvagen binnen de minuut; cyclonen vlak in de
buurt van Parijs, waar men zooiets voor onmogelijk en anachronistisch zou houden,
cyclonen, waarin bosschen en huizen en alles wat rechtop staat, geknakt worden als
stroospieren; zeehoozen, die de kusten wegvagen; wervelwinden, aardverschuivingen,
ontwakende vulkanen, al die onheilspellende teekenen zijn sinds maanden onze bijna
dagelijksche lectuur. Daar komt nog bij, dat de Komitadjis van den Balkan elkaar
weer op groote schaal uitmoorden, dit geschiedde in de jaren welke vooraf gingen
aan 1914. Daar komt nog bij, dat de lucht vol is van afgrijselijke geruchten over
monsterachtige, gruwelijke gassen, welke uitgevonden heeten te zijn in het centrum
van Europa, zware, trage gassen, waarmee men heel Parijs binnen één kwartier zal
kunnen hervormen in een reusachtig Pompeji en reusachtig Herculanum. Daar komt
nog bij, dat Engeland, de meest practische der naties, een wetsvoorstel overweegt,
om aan het gansche volk gasmaskers te verschaffen! Al deze schrikwekkende feiten
en dreigende bijkomstigheden omspinnen het oude, delireerende Europa met een
noodlotssfeer en er zijn dagen, dat men er van zou duizelen. Wanneer men de blikken
wendt naar Amerika, China en Japan, gaapt dezelfde bodemlooze, infernale afgrond
u tegemoet. Waar is de Mongoolsche ‘Koning der Wereld’ die eene betere wijsheid
in pacht heeft dan de onze? Ik geloof helaas slechts matig in de Oostersche wijsheden,
welke zoo bitter weinig hebben uitgericht tot het nut en 't heil der menschheid, maar
het zou mij plezier doen, als ik de ligging en den toegang wist tot dat stukje land,
waarover de theosophische boeken spreken, het land, dat nooit in het vuur noch in
het water zal ondergaan, en waar de laatste wijzen hun toevlucht zullen vinden.
In onze groote Europeesche onrust speelt Atlantis eene belangrijke rol. Gelooft
gij aan Atlantis? Gelooft gij aan dat zesde verzonken werelddeel, dat zich duizenden
jaren geleden moet hebben uitgestrekt in den Atlantischen Oceaan, in de buurt der
Sargassozee, en dat dezen Oceaan om zoo te zeggen overbrugde van de
Maroccaansche kust tot aan Mexico? De Atlanten waren volgens Plato afstammelingen
van den god Posseidon (Neptunus) en ook de Atlanten, volgens de theosophische
sagen, waren, evenals wij Westerlingen, ingewijd in al de geheimen der natuur. Ze
vlogen en de kinderen gingen op vliegtuigen naar school. Zij waren meesters in alle
witte en zwarte kunsten. De Atlantische vrouwen deden krijgsdienst. Atlantis was
doorsneden voor vier rivieren, en men zegt dat het Aardsche Paradijs niets anders
was dan dit verzonken werelddeel. De Atlantiers waren de scheppers der reuzebeelden,
welke men aantreft zoowel in de nieuwe wereld, zonder dat men ook maar kan
vermoeden waar zij vandaan komen. De Atlantiers zijn de uitvinders der Pyramiden,
welke men vindt in Egypte-en... in Mexico. Hoe geraakten de oude Egyptenaren en
de Maya's van Mexico, welke antipoden zijn, tot dezelfde conceptie hunner enorme,
unieke en onverklaarbare monumenten? Hoe moet het raadsel worden ontcijferd, dat
zoovele details der architectuur van oud-Egypte en oud-Mexico analoog zijn en
blijkbaar uit dezelfde bron komen? Hoe is het mogelijk dat men op verloren eilandjes
in den Atlantischen Oceaan planten en dieren vindt, waarvan Centraal-Amerika
zonder eenigen twijfel het moederland is en welke langs geen enkelen weg kunnen
zijn overgebracht? De verloren schakel van dit alles is Atlantis, dat spoorloos
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verdween in de diepten der zee. Wij spreken in Europa en op de rest der wereld een
aantal talen, welke een onderlingen samenhang hebben en verwantschap. Maar de
grond-wortel, de eigenlijke oorsprong van al die talen is tot dusverre niet gevonden.
Men vermoedt, dat hij verborgen ligt in het verzwolgen Atlantis. Er zijn gapingen
in de geschiedenis onzer godsdiensten, welke tot dusverre vergeefs zijn nagespeurd.
Men beweert, dat Atlantis er den sleutel van bewaart. Overal, in de oude en nieuwe
wereld, stoot men op sporen van een groot, machtig, krijgshaftig, ondernemend,
hoog-geciviliseerd rijk, waaraan ongeveer de heele aardbol schatplichtig was. Men
heeft uit den Atlantischen Oceaan lava opgedregd, welker cristallisatie bewijst, dat
zij in de open lucht verhard is: tot naderen datum blijft die het eenige absolute bewijs
van het verdwenen raadselachtige land, waar de zon eenmaal blakerde op tempels,
bekleed met de edelste metalen, waar tallooze steden bloeiden in driedubbele gordels
van kunstmatige kanalen, waar menschen bemind hebben als hier, en leefden en
leden en gelukkig waren, het Rijk van het Brons (vanwaar komt het Brons, vraagt
nog steeds de Wetenschap), dat ons aller Vaderland zou zijn, en het tooverland onzer
innigste droomen.
Toen Atlantis zwart was van misdaden, zeggen de theosophische boeken, werd
het weggevaagd..... Tien duizend jaar geleden, beweert Plato, trokken de Atlantiërs
ten strijde tegen de Grieken. Zij werden verslagen. Maar overwinnaars en
overwonnenen werden verzwolgen in den afgrond, die dezelfde zou zijn als onze
Zondvloed.
Gelooft gij aan Atlantis? Plato geloofde eraan, toen hij zijn Critias schreef, en ook
een aantal onzer hedendaagsche geleerden. Wanneer gij gelooft, sluit u dan aan bij
de Société des Etudes Atlantéennes welke dezen zomer te Parijs is opgericht, en in
de Sorbonne hare eerste vergadering gehouden heeft. Eminente geleerden als Berger,
professor aan 't instituut voor archéologie, Marcellin Boule, directeur d'études
paléontologiques, Louis Germain van 't Museum d'histoire naturelle, abbé Moreux,
doctor Verdeau eveneens van 't Museum, dichters als de Rus Constantin Balmont,
auteur der Visions Solaires, dat vol is van Atlanteaansche vermoedens, Jean Richepin,
van de Academie française, en schrijvers als Claude Farrère, Pierre Mille, Roger
Dévigne maken van de Société des Etudes Atlantéennes deel uit. Atlantis, sinds den
beroemden roman van Pierre Benoit, is populair en Atlantis heeft hier niets van het
mystieke en half-religieuze karakter, dat het bezit voor andere landen. Zoo heeft
niemand zich verbaasd over de stichting eener vereeniging, die een land wil
opdreggen, dat tot dusverre louter theosophisch terrein was. Men beschouwt de zaak
als eene wetenschappelijk onderneming welke, zoolang zij zelf geen expedities kan
uitzenden om den zeebodem te doorvorschen, hoofdzakelijk als centraal-punt wil
dienen van alle ontdekkingen, suggesties, ethnografische, linguïstische,
antropologische, archeologische studies, welke in een direct of verwijderd verband
staan tot het geheim van Atlantis. Deze studies, tot heden versnipperd over alle punten
van de aarde, zouden door confrontatie en vergelijking de oplossing van het
wereld-raadsel een geweldig eind op weg kunnen brengen. Wanneer men een
milliardair vindt als Carnegie, die Yucatan laat exploreeren, dan zal men een schip
uitrusten om den Oceaan af te dreggen en, als het lot gunstig is, een stuk steen of een
stuk van het mysterieuze metaal, dat Plato Orichalkos noemt en waarmee de paleizen
getooid waren, aan het lang verloren daglicht brengen. Ook dàt zal gebeuren. Want
alles gebeurt, zegt een Fransch spreekwoord.
En dan? We staren nog altijd naar de Etruskische opschriften, naar de hiëroglyphen
van het Paascheiland, naar de hiëroglyphen van de Maya's en weten er geen raad
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mee. Zullen wij gelukkiger zijn met de verhoopte inscripties van Atlantis? Wie weet...
want alles gebeurt. En als wij ons mysterieuze Tehuis hervonden hebben, de
vermoedelijke bakermat van onze sagen, legenden, sprookjes en verste herinneringen,
als wij onze moedertaal hebben leeren herspellen, zal ons hart dan vrediger en rustiger
kloppen? Ik geloof er niets van. Dan zullen er nieuwe ontdekkers opstaan om Lemurië
te zoeken; dan gaan wij denkelijk de Stille Zuidzee afdreggen, want daar moet ook
iets op den bodem liggen. Ik heb natuurlijk, evenals een groot aantal tijdgenooten,
het interessante boek gekocht indertijd, dat Roger Dévigne gewijd heeft aan het
rampzalige continent (L'Atlantide, sixième partie du Monde, Editions Crès, Paris)
en ik geloof aan Atlantis. Maar wanneer het oude Europa eene andere oriëntatie
noodig heeft, wanneer onze beschaving haar gedragslijn meent te moeten herzien,
en wanneer men denkt dat de goede, veilige koers alleen te vinden is op Atlantis, in
de afgronden van den Oceaan, dan houd ik mijn hart vast En had ik liever dat men
op een ander, doortastender en voortvarender idee kwam.
[verschenen: 11 september 1926]

Een jaartje tooneel
Parijs, Augustus 1926
Het toeval wilde, dat deze Parijsche brieven aanvingen in het laatste kwartaal van
den tijd, welken de conventie heeft toegewezen aan tooneel, muziek en dans.
Midden-Juni verhuizen de tooneelgezelschappen naar badplaatsen en kuuroorden
om eerst terug te keeren in den loop van October. Een groot aantal schouwburgen
wordt gesloten, enkele andere zijn verhuurd aan buitenlandsche troepen, en slechts
de revues en officieele instellingen als Comédie Française en Odéon, die zomers
hoofdzakelijk spelen voor toeristen, de Music-Halls en de Grand Guignol, die
voortdurend hunne programma's hernieuwen, en de paar zeldzame directeuren, die
het geluk hadden op een stuk te vallen, dat alle verwachtingen te boven gaat (en
hunne verwachtingen zijn tegenwoordig bescheiden), deze overbruggen zoo goed
en zoo kwaad als het kan de vacanties... welke lang zijn. Een directeur richt zich in,
wanneer de bladeren beginnen te vallen, voor het heele seizoen, wat op eene bevolking
van drie millioen inwoners geen heksenwerk is, wanneer het hem lukt met een enkel
stuk het andere einde van het seizoen te halen, zonder dat er geld bij hoeft, dan spreekt
hij van een overweldigenden triomf en reusachtig succes. Toch vertegenwoordigt
één seizoen op z'n ruimst genomen slechts 250 à 300 voorstellingen, en wat
beteekenen 250 à 300 voorstellingen in zoo'n enorm kader? Hebben wij in Holland
niet tooneelspelen van inheemsche schrijvers, of revues, een even hoog of zelfs veel
hooger cijfer zien halen op een veel beperktere basis van toeschouwers? Ontmoet
ik, bij geval een Hollandschen tooneel-directeur, die na een roemruchte honderdste
Parijsche voorstelling en goedgebazuinde reclame, likkebaardend om zoo'n ‘succes’
heendraait, ik kan hem niet anders aanschouwen dan met een beetje meewarigheid.
Ziet men een Fransch directeur midden in het seizoen een nieuw affiche aanplakken,
die man heeft 't er bepaald op aangelegd om een ongeluksvogel te zijn en verdient
niet het minste medelijden, te meer omdat hij den vorigen dag nog verzekerde, dat
hij de hoogste recette maakte. Er zijn in Parijs meer dan vijftig theaters, die allemaal
de hoogste recette maken en om de beurt hun sof hebben, maar er zijn meer dan
honderd tooneelschrijvers, waarvan de meesten zonder emplooi loopen en haar beurt
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afwachten. Deze zijn niet allemaal genieën, doch om uit hun portefeuilles precies
een sof op te diepen, dat moet men bepaald expres doen, of van de wijs zijn gebracht
door te onzakelijke overwegingen. Het is niet altijd de begrooting der mogelijke
ontvangsten, de schatting van het aantal voorstellingen, welke den doorslag geven
bij de vraag of een stuk gespeeld zal worden of niet. Het is maar zelden de auteur,
maar zéér zelden het werk, zooals de in respect voor de kunst opgevoede Hollander
zou kunnen denken. Het is dikwijls of meestal de japon welke gelanceerd moet
worden in de hoofd-scène van het Tweede, of de pyama in het slot van het Eerste,
als het geen bed is in het Derde. Het stuk wordt gekozen, maar de auteur, of de auteurs
(want er zijn nog maar weinig mannen die capabel genoeg zijn om op hun eentje een
onbenullig stuk te fabriceeren) doen nog enkel dienst om de veranderingen aan te
brengen in de effecten, in den dialoog, of in den opzet, welke de diva's gewenst
achten. Deze diva's zijn almachtig. Over 't algemeen zijn zij de maîtresse van den
meneer die het theater commanditeert, de maîtresse van den directeur, de maîtresse
van een gewichtige politieke persoonlijkheid of van een aanzienlijk journalist. Als
de auteur zéér beroemd is, in 't uitzonderingsgeval dus dat de auteur de baas kan
spelen, kan de diva ook maîtresse zijn van den auteur. Men vertelde onlangs van een
schrijver, die bekend staat om zijn successen en zijne grofheid (dat gaat samen) dat
hij door een jonge en charmante actrice herhaaldelijk werd aangezocht voor een
hoofdrol. De charmes ontgingen den auteur niet, en hij deelde de actrice bij een nieuw
bezoek mede, dat hij een werk in 't zicht had, met een belangrijk tooneel, waarvan
de rol juist voor haar geknipt was. ‘En, als ik vragen mag, waar speelt dat tooneel,
cher maître’, informeerde de dame met of zonder argwaan. ‘In de slaapkamer
mademoiselle’, antwoordde de cher maître met een oogje van verstandhouding.
Deze dingen zijn publiek geheim en theaters waar zulke mogelijkheden blijven
uitgesloten, gelijk indertijd ‘Le Vieux Colombier’ (op de flesch gegaan), gelden voor
puriteinsche bijeenkomsten, waar nooit gelachen wordt, en kunnen hoogstens rekenen
op een acht honderd getrouwen. Theaters overigens, welke op de flesch gaan, bestaan
niet, en de directeur die in een dergelijke onderneming geruïneerd wordt, zou zich
in elke andere onderneming geruïneerd hebben. Geen enkel tooneel, behalve de
staatstheaters: Comédie Française en Odéon, krijgt subsidie en twee jaar geleden
kwamen de gezamenlijke directeurs overeen om steen en been te klagen, spraken
erover om alle theaters van Frankrijk te sluiten. De geweldige huren, de ontzettende
publiciteitskosten, de zware belastingen aan Staat en Gemeente, de exorbitante eischen
van hun personeel, de drukkende concurrentie van Cinema en Music-Hall, het publiek
dat voor hunne ‘kunst’ meer en meer deserteerde, maakten hunne verdere exploitatie
onmogelijk. De actie werd met vereende krachten ingezet van de heele Pers, duurde
zes maanden, luwde en ging uit als een nachtkaars.
Niets veranderde. Integendeel: alles sloeg op, alles kostte meer geld, en het publiek
werd hoe langer hoe onwilliger, zoodat er met vrijbiljetten gesmeten moest worden
om de zalen een behoorlijk aanzien te geven. Doch geen enkel directeur heeft zijne
exploitatie gestaakt. Ieder seizoen komen er nieuwe bij: hetzij een schatrijk, bizar
dilettant, die een der beroemdste bankiersnamen verwisselt voor een litterair
pseudoniem (een grimeering waarvan iedereen op de hoogte is), hetzij eene
geëxperimenteerde hétaire, die den dagelijkschen sleur te monotoon vindt, en 't voor
de verandering in hare hersens krijgt om tooneel te gaan spelen, iets wat zij nog nooit
van haar leven gedaan heeft. Zij laat zich door haar amant in plaats van - of naast een parelsnoer, een Chrysler Six (laatste mode der snobs en positief bestemd om de
Rolls Royce in alle romans e.d. te vervangen!), zij laat zich de huur van een
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schouwburg plus een troep cadeau doen en... vooruit met de schuit. Men komt er
genadig af, wanneer er geen nieuwe ‘Kunst’-richting wordt uitgebroed. De critiek
alleen merkt nooit van iets. Het is de opinie der Fransche critiek, dat iets wat niet
deugt spontaan en automatisch verdwijnt. Dit moge niet gelogen zijn - per slot van
rekening verdwijnt alles - maar ondertusschen loop je er in èn ondertusschen maken
het zich de critici een beetje erg gemakkelijk. Men kan geen grootere roekeloosheid
doen dan af te gaan op de Fransche critiek. Zij weet, dat men vliegen vangt met
honing. Zij is trouwens heelemaal afhankelijk van de advertentie-afdeeling, en ook
dit is wederom publiek geheim. Er komt ten overvloede bij, dat alle auteurs critici
en alle critici auteurs zijn: ons kent ons. Pogingen om in dien gebrekkigen toestand
verbetering te brengen hebben steeds gefaald, maar de Franschman gaat immer voort
met zijne critici te lezen en ze in hun gezicht uit te lachen.
Doch om terug te komen op de tooneel-directeurs: wanneer de schatrijke dilettant
merkt, dat het absoluut onmogelijk is om met behulp van wat ook, langer dan een
week een fatsoenlijke zaal bij elkaar te trommelen voor zijn dierbaar product, wanneer
de geëxperimenteerde hétaire van ‘Kunst’ verandert en gaat filmen of dansen, doen
zij voor een prikje schouwburg en troep over aan den ex-directeur, die deze requisieten
eerst voor een fancy-prijs heeft afgestaan. Die directeur kent alle geheime en openbare
handgrepen. Hij heeft zijne overeenkomsten met couturiers en couturières: Geen
stukje kleedingstuk, in het spel gedragen, geen meubel aan den wand, op de planken,
of het staat geadverteerd in het programma, dat hij duur verkoopt. De bedrijven
worden elk seizoen korter, maar de entre-actes met hun ‘journal lumineux’,
lichtbeelden op het scherm, breiden zich elk jaar uit. Deze lichtbeelden geven het
laatste wereldnieuws, doch bestaan voor meer dan driekwart uit annonces. Een aantal
hoofdrollen, bij een aantal directeurs, worden slechts geëngageerd, wanneer zij een
bepaald aantal bezette fauteuils garandeeren. Die hoofdrollen, edele dienaars der
Kunst, stellen zich weer op andere, en meestal intiemere wijze schadeloos. Want het
budget van den directeur moet kloppen en... klopt.
Wat wil er in zulk ondersteboven gehaald milieu gedijen voor goeds en duurzaams?
Men wordt geacht 's avonds te beginnen om negen uur, doch het is zonder mankeeren
steeds dichter bij half tien dan bij negen.
De entre-actes duren gezamenlijk een uur. Te middernacht moet alles geëindigd
zijn, want iedereen wil de laatste ‘bussen’ en de laatste ‘métro's’ halen. Wat zal een
auteur je vertellen binnen anderhalf uur?
De duizend-en-een omstandigheden, waarin mijnheer bedrogen wordt door
mevrouw, of mevrouw door mijnheer, of allebei te samen. Liefst in gemoede
bedrogen. Bedrogen zonder dat iemand er last van heeft. Onder een aantal grapjes.
Badineerend. Vooral zonder kabaal. Zonder schandaal. Zonder ongelukken. Revolvers,
gewonden of dooden zijn op 't tooneel absoluut uit de mode. Alles gaat van een leien
dakje. Men kan geen krant opslaan, men kan geen serie ‘gemengde berichten’ lezen,
men kan zelfs niet door Parijs wandelen, zonder onwillekeurig omsponnen te worden
door een sfeer van fataliteit, welke zich lijkt uit te strekken over gansch Frankrijk.
Een schatrijk fabrikant van alle mogelijke luxe-voorwerpen op den Boulevard des
Italiens betrapt zijn vrouw, en schiet den medeminnaar dood.
In de rue Rambouteau, drukke buurt, schiet een minnaar zijn meisje neer en wordt
bijna gelyncht door het volk. Politieagenten bevrijden hem en terwijl ze hem de
boeien aandoen, komt een man met een chauffeurspet kalm aangereden op een fiets,
haalt bedaard een revolver voor den dag, jaagt den minnaar van het meisje een paar
kogels in het lichaam, bestijgt zijn fiets en rijdt weg. In de omgeving van Montmartre
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roept een meneer een chauffeur aan en vraagt om hem zoo snel mogelijk naar de
Pont de l'Alma te rijden. Daar aangekomen betaalt hij zijn auto, springt in de Seine
en verdwijnt in de golven. De een werpt zich van de Arc de Triomphe, de ander
beklimt de paar honderd trappen van de Vendôme-zuil om zich te pletter te gooien
op het plaveisel, anderen gaan met de lift naar de eerste verdieping van den Eifeltoren
en duikelen in de leegte, weer anderen dalen de trappen af om zich onder de métro
te werpen. Er gaat geen dag voorbij, zonder dat een paar families elkaar min of meer
radicaal uitmoorden; geen dag zonder drama's van misère, waarin men grijsaards
van tachtig jaar moedwillig met het leven ziet eindigen; geen dag zonder den grijns
van den dood in alle mogelijke gedaanten in uwe onmiddellijke nabijheid.
Ik wil niet zeggen dat deze staaltjes, en ik zou ze met honderd kunnen
vermenigvuldigen, zonder meer geschikt zijn voor tooneelbehandeling; en après tout,
waarom niet, want alles hangt af van de behandeling. Ik wil ook niet zeggen dat het
Leven een Dooden-dans is zonder meer. Maar wat de veertien revues, de acht
operettes, de vier kluchten, en twee-en-twintig ultra-lichte blijspelen (Antoine heeft
kunnen schrijven dat de theaterbewerking van La Garçonne den indruk gaf van 't
zedelijkste stuk van het heele jaar!), wat die, bijeengeteld acht-en-veertig opgewekte
voorstellingen, welke de planken vulden op 't einde van dit seizoen, beweerden te
brengen als beeld van het Leven, heeft dit oppervlakkige beeld nog eenige betrekking
tot het origineel, nog eenigen samenhang, niet alleen met de wreedheid, maar ook
met de ongelooflijke verscheidenheid, met alle listen en lagen, met het diepere geluk,
de diepere verrukkingen, de diepere wonden ook van het Leven, gelijk wij het
dagelijks zien voorbijtijgen? Ik kan dit verband niet meer ontdekken. Ik kan mij
nauwlijks voorstellen, dat één der toeschouwers geamuseerd deelneemt aan de grove
oppervlakkigheden van het gros dier stukken, zoo stuitend is het verschil tusschen
buiten en binnen de zaal. Of moeten wij aannemen dat de vooze kluchtigheden van
deze onvermijdelijk en onherroepelijk en onveranderlijk gecocufieerden, avond aan
avond worden toegediend als een soort van verdoovingsmiddel tegen de ergernissen
van den dag? Onder de Grieksche toeschouwers was zonder twijfel niemand, die te
vondeling gelegd was, de sphinx verslagen had, zijn moeder trouwde, koning werd,
in ballingschap ging en zich de oogen uitrukte. Moeten wij, mutatis mutandis,
aannemen dat er in de Parijsche zalen zich niemand bevindt, die zich in dat spel van
monotone schimmen ziet uitgebeeld? Waarom zou heel Parijs gecocufieerd zijn!
Deze brieven dus vingen aan, toen de beste stukken reeds op hun laatste beenen
liepen en toen de fiasco's reeds vervangen waren door andere fiasco's. Laat gisteren
zijn, wat gisteren was, zeide de heer Briand. Reeds komen de auteurs aangedragen
met hunne plannen voor morgen. Al wat gisteren was, is reddeloos en zonder hoop
op eenig hiernamaals verdwenen in wat men noemt den kolk der tijden: al die
overweldigende successen en nooit bereikte recettes. Niemand stelt zich voor dat het
komende seizoen redelijker en vruchtbaarder zal zijn. Maar het is mogelijk te schrijven
over twee, over drie der beste voortbrengsels, bij kleine doses; het is ondoenlijk
daarentegen, ik zou het niet durven wagen, een overzicht te beginnen van een
veertigtal allemaal even gevierde producten, die allemaal op elkaar lijken en allemaal
voorbij zijn. Laat deze brieven daarom een preludium zijn, en niets anders, voor dat
volgend seizoen.
[verschenen: 18 september 1926]
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Schoon schip
Parijs, Augustus 1926
Wanneer het waar is, wat onlangs de directeur van een der voornaamste
buitenlandsche bankinstellingen te Parijs verzekerde aan een der medewerkers van
de Action Française, dat alle kanselarijen de Action Française raadplegen voor al
de andere bladen, omdat men in de Action Française de ware Fransche traditie weet
uitgedrukt, omdat men dáár de juiste richtpunten vindt vastgesteld van Franrijk's
toekomst, terwijl de rest der kranten niets geeft dan opgelegd, opgedirkt en klater, als dat waar is, dan is het een even mooi getuigschrift voor de kanselarijen als voor
de Action Française.
Laten wij doen alsof wij 't gelooven: wanneer de kanselarijen niet op de hoogte
zijn van de vermolmdheid, van den staat van bouwvalligheid van het heele Fransche
regeeringsstelsel, dan ligt het niet aan de Action Française. En wanneer het Fransche
spreekwoord waar is, dat ‘un homme averti en vaut deux’, dan behoeven die
kanselarijen slechts een abonnement te nemen op het beruchte royalistische en
nationalistische blad om met een minimum van kosten haar personeel verdubbeld te
zien.
Ik fantaseer mij niet zonder eenig sardonisch leedvermaak den gezant eener
vreemde mogendheid, abonné van de Action Française, op audiëntie in de somptueuse
salons van den Quai d'Orsay bij den heer Raymond Poincaré, Président du Conseil
en minister van Financiën van het ‘Cabinet du Franc’. Des morgens heeft die gezant
nog in zijn lijfblad gelezen, dat niemand ter wereld haziger en beunhaziger is dan
genoemde heer Poincaré; dat genoemde Poincaré een schoonbroer heeft ten name
Lannes, die een schavuit is, en openlijk beticht wordt van moord op den
veertienjarigen zoon van Léon Daudet; dat Raymond Poincaré om de eer van de
familie en zijn schoonbroer van de guillotine te sauveeren, openlijk amende honorable
heeft moeten doen tegenover Malvy, den verrader Malvy, dien Poincaré zelf in 1917
wegens hoog-verraad heeft doen veroordeelen; dat deze sire Malvy op de hoogte is
van alle schavuiterijen van Lannes, van alle dramatische en gruwelijke
omstandigheden waarmee Philippe Daudet in November 1923 in de val werd gelokt
en omgebracht, en dat deze sire Malvy de middelen zal weten te vinden om de
schurkenstreken van Poincaré's schoonbroer Lannes aan 't daglicht te brengen, den
eersten keer dat onze Poincaré zal weigeren in zijn, Malvy's, gelid te loopen.
Diplomaten hebben niet de gewoonte om met elkaar te praten over zulke delicate
familieverhoudingen en dat soort van onthullingen zijn waarschijnlijk geen politieke
troeven, maar als de gezant op audiëntie een aanhanger is van Emile Coué, zaliger
gedachtenis, zal het hem honderdmaal gemakkelijker vallen te murmelen ‘Het gaat
mij hoe langer hoe beter’ dan onze Président du Conseil, de hazigste en beunhazigste
van alle menschen ter wereld, zijdelings geëncanailleerd door een shakespeareaansche,
sombere moordzaak, met handen en voeten gekluisterd aan de vuige complotten van
verdachte politicasters, een besluiteloos draaier, die neen zegt wanneer hij ja van
plan is, die ja doet wanneer hij neen beweert, een vooze advocaat, een dwergje met
een grooten bek, maar die op zijn beentjes trilt en 't in zijn broek doet voor de
gewiekste kornuiten, die hem drillen achter de schermen. Je moet een stevige maag
hebben om met zulke dingen zwart op wit voor oogen gezond en kalm je ontbijt te
verorberen. Het moet ook prettig zijn te onderhandelen met iemand, die een paar
keer per week zoo zwart en zoo vuns wordt afgeschilderd in je lijfblad.
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Wanneer deze gezant den volgenden morgen een ‘vriendschappelijk’ onderhoud
heeft met den heer Aristide Briand, minister van Buitenlandsche Zaken, dan heeft
hij 's morgens in de Action Française der kanselarijen kunnen lezen, niet voor den
eersten keer maar voor den twee honderd negen en negentigsten keer misschien, dat
de heer Briand een souteneur is, met of zonder de adjectieven schooierig, schofterig
of schurfterig, dat hij een veroordeeling achter den rug heeft wegens misdrijf tegen
de openbare zeden, dat de heer Briand niets meer is en niets minder dan een
onbeschrijfelijke crapule, een ondenkbaar canaille. Het is altijd nuttig en de moeite
waard om te weten met wien je te doen hebt.
Een President der Republiek, die niet Gaston Doumergue genoemd wordt, maar
iederen morgen het belachelijk verkleinwoordje ‘Gastounet’ op zich geprikt krijgt,
en danst met Harry Pilcer, dat is een president tegen wien je elken dag minder
constitutioneel en minder vertrouwend opkijkt. Malvy, alias Malvy-la-Béryl,
toespeling op de maîtresse met wie hij in 1914 vluchtte naar Bordeaux, toen de
Duitschers Parijs naderden, Malvy, de trouwe cliënt van de verdachtste huizen, dezen
Malvy, nietwaar, heb je in je zak. Caillaux, de andere verrader, Joseph Caillaux,
bijgenaamd Ton Jo - ‘Je Jo’ - als herinnering aan de teedere onderteekening van
buitenechtelijke, gestolen en gepubliceerde brieven, Caillaux, de man van ‘la tueuse’
- de doodster -, die zijn vrouw op iemand afstuurt met wie hij zaken te vereffenen
heeft, en liefst met een browning, (Madame Caillaux schoot in 1914 Gaston Calmette
neer in de bureaux van de Figaro, die een campagne voerde tegen haar man en zij
werd vrijgesproken), Herriot, genaamd Mapipe - Mijn Pijp’ - Herriot, de lieger, de
valschemunter, de man met de gevoelige borst, Herriot op de knietjes van Poincaré,
en die de opdracht heeft het heele hooger en lager onderwijs te ontredderen, nu hij
voorloopig nergens anders ontredderen kan, Painlevé, Paul Prudent Painlevé, wat
beteekent ‘gerezen brood’, P.P.P., nooit anders genoemd dan Painrassis, wat beteekent
oudbakken brood, Painlevé, het mannetje in de maan, P.P.P., wiens rol het is de rest
te desorganiseeren wat er nog van het Fransche leger te desorganiseeren valt, P.P.P.,
zijn onuitgeslapen hoofd in de wiskunde, zijn sloome voeten in de slijkerigste politiek,
al deze uitverkoren en aangewezen sloopers van Frankrijk's kracht, al deze
ontmanners, deze speculanten, intriganten (ik spaar een half dozijn voor een volgend
maal als het u interesseert!) staan met evenzooveel en met dezelfde woorden, van
binnen en van buiten geteekend in de Action Française, het lijfblad der kanselarijen.
Die vreemde kleine en groote mogendheden hebben een kolossalen voorsprong op
het corrupte en gedemoraliseerde personeel onzer democratische republiek. Nogmaals:
het moet prettig onderhandelen zijn met polichinellen, waarvan zulke boekjes worden
open gedaan.
Maar is het ook geen aardig land waar zulke ongehoorde en monsterachtige dingen
als de onomwonden aantijgingen tegen Raymond Poincaré, vrij, straffeloos en zonder
eenige inmenging van de ‘overheid’ dag in dag uit kunnen gedrukt worden en
verspreid onder vijftigduizend abonnés? De royalistische en nationalistische Action
Française zal misschien toegeven, dat zooiets onder de verschillende monarchieën
tot de onmogelijkheden behoorde. Doch toen beleefden wij niet zulke scheeve
toestanden en hadden we niet zulke scheeve figuranten, zal zij wellicht antwoorden.
Die dwerg Poincaré heeft het ondertusschen klaargespeeld het land, waarvan ik u
eind Juli de paniekstemming en de koortstemperatuur beschreef, terug te voeren tot
een soort van redelijkheid en een soort van evenwicht; een voorloopig evenwicht
misschien, eer labiel dan stabiel, een evenwicht van louter moreele factoren, de
onberekenbaarste die er zijn, want zij waaien waar de wind vandaan komt en die
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wind kan morgen of overmorgen even onverwacht, even ‘miraculeus’ naar den
anderen kant draaien. Ik zeg met opzet ‘miraculeus’, want bij zulke plotselinge
koerswijzigingen spreekt met hier altijd van een mirakel, hoewel niets den Franschman
gemakkelijker afgaat, méér in het bloed zit, dan zulke stormachtige up and down's.
Is het niet mirakelsch om in 1924 als hoofd van een rechtsche Kamer aan den dijk
gezet te worden en in 1926 als hoofd van een linksche Kamer, zonder van opinies
te verwisselen, terug te keeren? Is het niet mirakelsch om de boeman van Links te
zijn - en Poincaré was zóó boeman, dat Links anderhalve maand geleden nog een
veto stemde tegen de eventueele deelneming van Poincaré in een radicaal kabinet
en Links in een handomdraaien, met behulp van Rechts weliswaar, maar meer dan
de helft van Links stemde mee, een belastingvermeerdering te doen voteeren van elf
milliard? Ja, elf milliard! Belastingverhooging op alle mogelijke kruidenierswaren,
op alle dranken, op de spoorwegen, op de automobielen, op de mutaties van
onroerende goederen, op de inkomens, op de bedrijfswinsten van industrie, handel
en landbouw, op de douane, op de export-bedrijven, op de transporten, op de
successies (in 1926 nul; in 1927 1.700.000.000! ongehoord!), op de mijnen (in 1926
nul; in 1927 1.936.000.000!), op de inkomsten van onroerende goederen en op een
ongelooflijk aantal andere rechten! In een handomdraaien, inderdaad. Poincaré, die
begonnen was met het salaris der afgevaardigden te brengen van 27.000 op 45.000,
Poincaré stelde voor, de Kamer accepteerde. Om te werken in het snelst mogelijk
tempo, was het amendementsrecht, op initiatief van de Kamer-zelf, tijdelijk
opgeschort; tot groote woede van de communisten, die hunne tallooze amendementen
plachten aan te wenden voor propagandadoeleinden. Is het niet mirakelsch, dat
Poincaré klaarspeelt, wat Doumer, Caillaux, Péret, elk ander minister vermocht had,
dit wil zeggen belastingen hier, belastingen daar, en verder alles op z'n beloop laten,
en geen enkelen bezuinigingsmaatregel nemen, en vooral geen enkel nieuw, geen
enkel onversleten idee ter hulp roepen? Al wie op fiscaal gebied naar vernieuwing,
naar billijkheid, naar rechtvaardigheid streefde (en om aan te toonen wat er op dat
terrein te hervormen valt zou ik de helft moeten citeeren van het pas verschenen boek
van Octave Homberg Le Financier dans la Cité), al wie de oogen gericht had, niet
alleen, gebiologeerd door de dringendste moeilijkheden, op 1927, maar op een
productievere toekomst, heeft de nederlaag geleden, kruipt in zijn schulp, en wacht
het einde dezer crisis van blindelingsche volgzaamheid. Aan de staatsmonopolies
(tabak, lucifers, telephoon, staatsspoorwegen, domeinen) is niet alleen niet getornd,
niettegenstaande den drang eener dagelijks sterker wordende strooming tot opheffing
dezer schandelijk geëxploiteerde instellingen, maar zij zijn bij middel van haar
voornaamsten vertegenwoordiger, de tabak, nog bevestigd en onvervreembaar
versterkt.
Tot dusverre wist niemand waar de ontvangsten bleven van het tabaksmonopolie.
Niemand wist het, zelfs de Action Française niet. Men smoesde, dat alles verdween
in het bodemlooze vat der verkiezingskassa's. Nu weet men het: Een der voornaamste
bronnen van inkomsten der Caisse d'Amortissement (dezelfde Caisse van Coty)
plechtig opgenomen in de Constitutie door den Senaat en door de Kamer, die daarvoor
expres naar Versailles getogen zijn, zal gevormd worden door de opbrengst der
tabakken. Die Caisse is leeg en men zegt dat ze ook leeg zal blijven. Tot de
hardnekkige geruchten, welke het gouvernement vergeet tegen te spreken, behoort
het praatje, dat het tabaksmonopolie sinds jaar en dag verhypothekeerd is in aan
Amerika!

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Het meest mirakelsche van alles is, dat niemand vraagt, waarvoor het ruimste part
van die elf milliard verhoogingen zal dienen. Het budget van 1926, waarvan zeven
ministers betuigden en bezworen, dat het klopte, bleek een gat te hebben van om en
nabij drie milliard. Die drie milliard zijn gestemd en binnen. Doch de oorzaak van
het gat? Niemand vraagt er naar. Niemand verbaast zich over zeven ministers, die
zich alle zeven vergissen. Sijmen betaalt, en oppervlakkig beschouwd gaat het Sijmen
lang niet kwaad. Gedurende de eerste zeven maanden van het jaar zijn er 231.919
nieuwe chauffeursbewijzen uitgereikt, wat beduidt, dat een paar honderd duizend
menschen zich een auto konden aanschaffen. En de benzine, de olie, de banden zijn
peperduur. Geldt Amerika voor het land, waar Jan en alleman een auto heeft, Frankrijk
mag gelden voor 't land waar iedereen grondbezitter is. Ik zou niemand op kunnen
noemen mijner Fransche kennissen, zelfs niet onze werkster, die niet een stukje land
in eigendom heeft. Groote heeren, bezitters van onmetelijke parken, mogen sterven,
of 't onder den druk der belastingen niet meer kunnen bolwerken, er staat een
maatschappij klaar om het park over te nemen, en achter de maatschappij wacht de
drom van allerlei kleine luyden, die de gelegenheid aanpakken, waarop zij misschien
vijf en twintig jaar geloerd hebben.
Nog een paar andere voorbeelden van de ‘slechte’ tijden. Elke feestdag is voor de
Parijsche bevolking aanleiding tot een exodus in massa. Van de Porte Maillot tot St.
Germain (en aan de andere poorten is het precies hetzelfde) slingert niet alleen één
ononderbroken keten van auto's, auto's van 5 tot 60 paards, ononderbroken van den
morgen tot den avond, maar alle treinen moeten gedoubleerd of getripleerd worden,
en op den vooravond van 15 Augustus, Maria-Hemelvaart, het groote zuidelijke
zomerfeest, vertrokken alleen aan de Gare St. Lazare veertien duizend menschen
méér dan 't vorig jaar, voor een paar daagjes naar ‘buiten’. In omgekeerde richting
bemerkt men trouwens hetzelfde verschijnsel; alles wat ‘buiten’ woont rolt voor die
dagen naar Parijs.
Er zijn onderwijl menschen die de toekomst donker blijven inzien. Het dwergje
Poincaré heeft schoon schip met zijn elf nieuwe milliarden, en in de dagen dat de
Kamer alles stemde wat hij haar voorlegde stond hij zelfs op 't punt om de
overeenkomsten met Amerika en Engeland ongewijzigd te laten onderteekenen. De
opzienbarende brief van Clemenceau aan president Coolidge heeft dit onverklaarbare
voornemen (Poincaré ging door voor een tegenstander van het Amerikaansche accoord
in zijn ongewijzigden vorm) tot op heden verhinderd. Men is nu bezig 't opnieuw te
bestudeeren! De levensmiddelen worden ondertusschen elke week duurder, want als
Sijmen betaalt, dan betaalt hij altijd van den rug van andere Sijmens. Wat moet dat
worden wanneer de nieuwe belastingen goed en wel in werking zijn! Zullen een paar
commissies iets veranderen aan het zonderlinge feit, dat de Franschman in 1927
vijftig milliard belastingen zal betalen, dat is vijf milliard minder dan er biljetten in
omloop zijn! En toch zal men in Hongkong, in Port-Said of in Buenos-Aires franken
kunnen koopen zooveel men wil! De financieele wetenschap is vol van dergelijke
ondoordringbare raadsels. Toen de franc zakte werd alles duurder omdat de franc
zakte, dus zijn ‘koopkracht’ verloor. Nu de franc stijgt, wordt alles duurder, omdat
de franc stijgt, dus ‘schaarsch’ wordt.
De Banque de France heeft bij wetsvoorstel volmacht gekregen om vreemde valuta
in te slaan tot ondersteuning van den koers van den franc. Wanneer een gewoon
wisselagent vreemde valuta opkoopt, beticht men hem gemeenlijk van speculatie
tegen de nationale munt. En bovendien: toen Poincaré aan het bewind kwam, kreeg
de Banque ongeveer 30 millioen Morgan-dollars; die moesten één-twee-drie verkocht
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worden om biljetten te kunnen drukken! Word daar eens wijs uit! Zal men willen
gelooven, dat niemand in Frankrijk de factuur kent van de Amerikaansche schuld?
Toch is het zoo. Die factuur wordt sinds maanden door een paar bladen opgeëischt,
zonder resultaat overigens. Er zijn menschen die willen betalen zonder te weten wat.
Want er zijn hier inderdaad menschen, die Amerika coûte que coûte willen betalen,
en die zich gekrenkt zouden achten, wanneer men aan hun patriottisme een luchtje
vond. Is het een wonder, dat de buitenstaander aarzelt, zich een opinie te vormen?
Alles kan van twee kanten bekeken worden. Zelfs Poincaré. Niemand weet of hij
over drie maanden niet onder gejouw verdwijnen zal, gelijk Herriot in Juli, en of
Mapipe niet zijn knieën gereed zal houden om den kleinen dwerg veilig op te bergen.
Onder de vele namen welke Poincaré door de Action Française (der kanselarijen)
gegeven zijn, behoort nog: de inflatio-déflationistische groote Lotharinger. Dat is
zoo iets als de zwart-blanke neger. Dit is wellicht het voorzichtigst. Want niemand
weet iets. Niet eens Poincaré. Wij dwarrelen allen rondom de politiek, als een mug
om de lamp, maar wij maken ze niet. Waarlijk, ze valt altijd te slecht en te redeloos
uit om te veronderstellen, dat verstandige, knappe lieden er medeplichtig aan zouden
zijn.
[verschenen: 25 september 1926]

Vredes Babel en Barnum
Parijs, Augustus 1926
Wij zijn in de dagen, dat de aarde verandert van geur. Wij zijn in de dagen, die liggen
tusschen zomer en herfst, als de rijpgestoofde sappen van boom en kruid uitbreken
in nieuwe aromen en met de zilverige zaden der distels naar binnen zwerven. In den
koelen morgen lijkt alles verjongd, met die eerste penetrante koelte worden wij open
en toegankelijker, de dingen komen gemakkelijker op ons af, wij hooren verder in
de ijle lucht, wij behoeven niets te zien dan het verrukkelijke licht en onze gedachten
reizen als herfstdraden naar eene wereld, die wij nog ontdekken moeten. Het is de
tijd, dat de vogels opnieuw leeren zingen. Het is de tijd der illusies.
In die dagen zijn wij naar Bierville gegaan. Wie drie weken geleden zou gevraagd
hebben waar Bierville ligt, of wat Bierville was, niemand zou 't hebben kunnen
zeggen. Wie 't gezocht had op een kaart of in een atlas, zou 't niet gevonden hebben.
Bierville is een gehuchtje zonder brievenbesteller, een gehuchtje van een gehucht.
Bierville is eigenlijk niets dan een kasteel en een park, een mooi kasteel, één van de
veertig duizend mooie Fransche kasteelen, en een mooi park, des te mooier, daar
boomen en grassen en struiken er opgroeien naar hun willekeur, waar volgens de
fantasieën der natuur de zangen van het ritselende loover zich mengen aan de zangen
der ruischende beek. Het kasteel staat, zooals de meeste kasteelen, op een heuvel,
en van af den heuvel volgt het oog een onbekende rivier, la Juine, die zich strengelt
langs een onbekend dorpje, Boissy-la-Rivière, dat verloren ligt in de anonieme,
golvende graanakkers van eene landstreek, welke vroeger heette La Beauce en
waarvan Chartres met zijne magnifieke Kathedraal de hoofdstad was.
Het kasteel en het park behooren in eigendom aan Marc Sangnier, sinds lang
ex-afgevaardigde, sinds lang ex-leider van Le Sillon (De Vore), een min of meer
modernistisch religieuse onderneming, welke het kerkbestuur uit den tijd van Pius
X (1903-1914) heel wat noten te kraken gaf. Marc Sangnier is een rijk man, wiens

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

kapitaal den oorlog overleefd heeft, hij is ondanks deze merkwaardige omstandigheid
een idealist, een dichter met een ziel, welke bij het minste lichtstraaltje te zingen
begint als de zuilen van Memnon, hij is een apostel. Hij gelooft, evenals Rousseau,
dat de mensch van nature goed is en vreedzaam. Hij zal den mensch niet uitschelden,
gelijk Anatole France, voor méchant animal et mauvais singe. Hij gelooft in een
algemeene broederschap. Hij gelooft in den Vrede. Hij gelooft, wanneer men den
goeden vreedzamen mensch, en door middel van dezen ideaalfigurant, de volken,
zal beginnen op te voeden voor den Vrede, en te richten naar lieflijke en idyllische
horizonten, dat een nieuwe aera zich zal ontsluiten voor de naties, de aera van het
langverwachte duizendjarig Godsrijk, waarin het woord oorlog uit de dictionnaires
geschrapt zal zijn, en niet meer dan met afschuw en verontwaardiging zal worden
uitgesproken. Het Vredespaleis in den Haag, de ontwapeningsconferenties, de
arbritrage-hoven, de Volkenbond, dat is allemaal wel geen nonsens, maar toch niet
veel meer dan pietluttig gedoe. Het essentieele is, dat men zich niet richt tot de naties,
maar tot de menschen zelf, tot de volkeren, en niet alleen tot de volkeren van Europa,
maar tot alle menschen van den aardbol, van alle lengte- en breedtegraden. En tot
dit verheven en grootscheepsche doeleinde had hij zijn kasteel en zijn park ingericht
voor een reusachtige, internationale vredesconferentie, een vredeskermis.
Het ministerie van Oorlog onzer gedweeë Fransche republiek, die in zulk een
onverdienden reuk staat van imperialisme, had gratis een aantal barakken en tenten
afgestaan, om de vrede-pelgrims in een oord, waar hotels en spoorwegen nog
onbekend zijn, te herbergen.
Die barakken en tenten waren opgeslagen met welwillende hulp van soldaten en
strekten zich in onafzienbare rijen uit op de landgoederen van Marc Sangnier, den
laatste der apostelen.
De straten in deze utopistische provincie waren gedoopt: Route de la Fraternité,
Route de la Démocratie, Route des Nations. Het kampement heette Camp de la Paix.
Men leefde gemeenschappelijk, communistisch.
Men at van de menage, gezamenlijk toebereid. Men sliep op matrassen, op britsen,
onder een dak dat deinde op den wind. Men waschte zich in de beken, want hier is
geen waterleiding. Men liep barrevoets over het mos, over de naalden der wierookende
pijnboomen, over den stoffigen weg. Men vergaderde in de openlucht en megaphoons
brachten de verlossende woorden der welsprekende redenaars naar alle ooren in alle
oorden van het park. Daar huisden ongeveer drie weken lang gemiddeld vier duizend
menschen, die hymnes zongen aan den Vrede, in alle talen en in alle toonsoorten van
de wereld.
Hoe zij Marc Sangnier gevonden hebben, hoe Marc Sangnier, die een curieus
adresboek moet bezitten, hèn gevonden heeft, is mij nog een raadsel, want men heeft
geen ster aan den hemel gesignaleerd, gelijk ten tijde der Driekoningen, men heeft
geen enkele fee ontmoet. Daar bevonden zich werkelijk vier duizend menschen uit
alle hoeken der wereld, menschen van alle rassen, van alle confessies, van alle
gelooven, van alle bijgelooven. Daar liepen fakirs in music-Hall-tenue, naast
Mexicaansche abbés; safranige Chineezen naast melkblonde Quakeressen uit Albion,
Hindoes naast dwaze en wijze maagden uit Finland en Laponië; de zes en tachtigjarige
Ferdinand Buisson, voorzitter van de Ligue des Droits de l'Homme, expert in
vredescongressen, notoriëteit in de Fransche franc-maçonnerie, converseerde
patriarchaal met jonge Bretonsche geestelijken, Amerikanen met vergulde kakebeenen
woonden samen met Zwarten uit de binnenlanden van Afrika; weelderige, rozige
Vlaamsche deernen wandelden met uitgedroogde, beenderige, tandelooze Engelsche
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misses; daar waren Kameraden uit het land van den Rooden Dood, waar niemand
lacht; daar waren dikke, schreeuwerige, donderende burgers van de oevers der Spree,
korte, dikke, buikige, en gedecolleteerde mannen, met varkensoogjes, die zich gekleed
hadden als jongetjes, korte broek en korte kousen, en met harige beenen en harige
dijen paradeerden door het hooge gras; daar waren magere en sprinkhanige, sombere
clergymen en donkeroogige ras-wijfjes, toegesneld van de grenzen van Andalousië;
daar waren Turken, Tartaren en Calmouken, Spaansche priesters, Arabische
marabouts, vrijzinnigen, orthodoxen, vrijdenkers, atheïsten, godloochenaars en
theologen, communisten en kapitalisten, Serviërs met Ottomanen, Armeniërs en
Kurden, daar waren lang-haren, langbaarden en daar waren kaal-geschoren schedels
en wenkbrauwen; daar waren ouderwetsche hoeden in hoog koekebakkers-model;
daar waren antieke chlamyden, Russische bloezen, sporttruien, cache-sexe,
zwempakjes, pull-over, soutanes, monnikspijen, lange en korte rokken. Waar kwamen
ze vandaan? Hoe kwamen ze hier? De boeren van La Beauce, leep en nuchter als
alle boeren, lieten hun oogst een dagje in den steek om dàt te bekijken en hielden
hun buik vast van het lachen. Er is slechts één plaats ter wereld, waar men zoo'n
uitgezocht mengelmoes van menschen-types bij elkaar vindt: dat is Montparnasse
te Parijs. Kwam misschien het grootste contingent der vier duizend vredesbevorderaars
van Montparnasse, om voor een koopje drie weken lang een aangename vacantie
door te brengen?Alleen Marc Sangnier kan het zeggen. Alleen hij weet, vanwaar die
kolossale cosmopolis bij elkaar is getrommeld.
Men vergaderde, men hield redevoeringen, men luilakte; men luilakte zelfs in den
overtreffenden trap. Want hier ging het gelijk op alle reusachtige vergaderingen: de
comités deden het zware werk; de rest luisterde min of meer verstrooid. Alle
gemeenplaatsen der wereld hebben gedefileerd voor alle volkeren der wereld; alle
clichés zijn voor den dag gehaald, opgepoetst en opgediend. Men slikte ze met een
onvervaard en onverstoord gemoed. De Fransche afgevaardigde Moro-Giafferi
omhelsde den Duitschen afgevaardigde Bergstraesser. Men danste, men gaf
waterpartijen, men fotografeerde. Men speelde ook tooneel. Gémier, directeur van
het Odéon, specialiteit in openlucht voorstellingen, had onder het loof een tooneel
opgericht, waar een Française en eene Duitsche elkaar omhelsd hebben onder de
hoede van een Engel des Vredes. In het oog der Française parelde een traan van
aandoening, in het oog der Duitsche parelde een andere traan van aandoening. Deze
Engel des Vredes, en deze omhelzing, waren allebei twee andere aarts-versleten
gemeenplaatsen, maar in den zomeravond is men gauw aangedaan en iedereen was
te goeder trouw. O, er is geen twijfel aan, dat iedereen te goeder trouw was. Daar in
Bierville, onder de eeuwige sterren, in de kosmische stilte, was de droom van
wereldvrede werkelijkheid; daar in die kleine na-zomersche republiek van een aantal
hectaren, daar te midden van beroeps-idealisten en beroeps-fanatieken, ging een
droom in vervulling. Daar in Bierville kon men negeeren dat er een militairistische
republiek was, de meest militairistische der republieken: de U.R.S.S., die de
gelegenheid afwacht om het ontwrichte Europa te bespringen. Maar in Bierville kon
men het feit negeeren, dat elke Rus-in-bloeze, die dit vredescongres bijwoonde, op
staanden voet in de U.R.S.S. gefusilleerd zal worden, zoodra hij één woord kikt over
ontwapening en broederschap. Dat zijn ideeën welke alleen deugen voor export. Daar
in Bierville is geen Tanger-kwestie, geen Balkan-kwestie, geen Portugeesche of
Grieksche revolutie. Daar is geen Stille-Zuidzee-kwestie. Daar in Bierville is geen
neger-kwestie, geen Chineesche kwestie, geen Brits-Indische kwestie, geen Turksche
kwestie. In Bierville waren alleen vreedzame menschen. In Bierville waren geen
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plunderende slavenhandelaars, geen komitadjis, geen koopbare horden, die moorden
en brandstichten waar men ze heen stuurt. In Bierville waren enkel geciviliseerden.
In Bierville was het wereldvrede, voor den eersten keer na de Pax Romana van bijna
twee duizend jaar geleden. Maar Bierville is zoo klein, zoo nietig. Als een Mongool,
een Chinees, een Turkomaan, een Nippon het wil zoeken op de kaart, hij zal het
helaas niet vinden.
In Bierville kan men ook met algemeene stemmen de eindmotie aannemen, dat
iedere soldaat het recht heeft om dienst te weigeren, wanneer zijn Staat een oorlog
onderneemt met verkrachting van juridische internationale overeenkomsten. Ik houd
mijn hart vast, want het geheugen der menschheid blijkt wonderbaarlijk kort te zijn.
Trokken de Franschen niet Luxemburg binnen op den vooravond der onzalige
Augustus-maand van 1914? Hadden de Franschen niet, volgens dezelfde Duitsche
leugenberichten, welke de oorlogsverklaring moesten motiveeren, bommen geworpen
op Nürnberg? Is men Bismarck's gefalsifieerde dépêche van Ems vergeten? Wat is
gemakkelijker, dan leugenachtige berichten te verspreiden op den vooravond eener
oorlogsverklaring? Wat zal het lot zijn der lichtgeloovige soldaten, die zich zullen
aanmatigen hun land te rechten op een drijfzand van oncontroleerbare geruchten?
De executiepaal, dames en heeren van Bierville, zonder twijfel, en met volle recht
de executiepaal. De getorpideerde Lusitania zal altijd munitie aan boord hebben; in
het gebrandschatte Leuven zullen altijd franc-tireurs op de bezetting schieten, evenals
in Namen, evenals in Dinant. Op de torens der verminkte Kathedraal van Reims zal
altijd een observatiepost zijn opgesteld... Neen, honderdmaal liever dan deze laffe,
kwas-humanitaire motie, deze uitvlucht voor lafaards, deze bevordering van
spionnagediensten en leugen-berichten, het oude, stoere, kordate gezegde der
Engelschen: Right or wrong, my Country!
Maar daarover is niet gepraat in Bierville. In Bierville las men geen kranten en
kreeg men geen radio's. Anders had men zeer gevoeglijk een dag kunnen delibereeren
over het schaamtelooze aanbod van Duitschland om Eupen en Malmédy tegen
contante betaling van één milliard goud-marken af te koopen van België, dat
financieele strubbelingen heeft.
Men had aldus kunnen redeneeren: Wat is de oorsprong van alle financieele
moeilijkheden, welke Europa tot heden ondergaat? Antwoord De tien tot den grond
verwoeste Fransche departementen, welker herstel door het 8ste van Wilson's
befaamde (doch ook al vergeten!) Veertien Punten aan Frankrijk is gegarandeerd.
Dit herstel is uitgevoerd, maar niet ten koste van Duitschland, doch ten koste van
Frankrijk. Om dit herstel te dekken heeft Frankrijk geld moeten eischen van
Duitschland. Het heeft dit geld niet verkregen. Nu Duitschland zoo royaal één milliard
biedt voor een stukje verloren terrein, zou het dan niet voor de hand liggen om dit
land te herinneren aan deze onbetaalde nota, die al zooveel onheil en onrust stichtte?
Nu het mogelijk is, parbleu, wat een paar jaar geleden voor eene economische
onmogelijkheid gold, (je moet noodig de economisten gelooven!), om één milliard
goud-marken zóó maar over te maken!
Doch over realiteiten praat men niet op een vredescongres. Men ziet er de dingen
niet zooals ze zijn, doch zooals men ze gaarne wil hebben, vooral in die laate
Augustus-dagen, den tijd van illusies. Men heeft den Nobelprijs voor den Vrede
aangevraagd voor Marc Sangnier. Laat hij hem krijgen. En laten wij er even goedkoop
afkomen. Want vredescongressen vinden meestal plaats, wanneer wij op 't punt staan
in eene catastrophe te verzeilen Het is of de goede demonen, die niet over zéér
geperfectionneerde noch krachtdadige middelen beschikken, nog een laatste poging
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wagen. Ik zal blij zijn wanneer wij, zonder ongelukken, ook deze cosmopolitische
betooging compleet vergeten zullen hebben.
[verschenen: 2 oktober 1926]

Zomerspelen
Parijs, Sept. [1926]
Er zijn weinig dingen zoo vermoeiend, zoo inspannend als niets doen, weinig dingen
zoo moeilijk. Een type uit de oudheid die zijn leven doorbracht op een zuil, hoog als
een toren, maar nauwer dan een café-tafeltje, want anders zou het geen zuil zijn, is
er voor heilig verklaard. Onder de Bouddhisten stijgt men tot een groote trap van
volmaaktheid, wanneer men zich met de teenen ankert aan een boom, zich laat
vastgroeien in de takken en aldus zijn dagen slijt. In Europa leven de Spaansche
bedelaar en de Napolitaanse lazzarone, die zich tevreden stellen met een plekje zon,
een cigaret en een paar vijgen. Zij zijn niet volmaakt, zij worden niet heilig verklaard,
maar zijn daarentegen wereldberoemd. Doen zij niets, deze lieden, werkelijk niets?
Ik stel mij voor dat de man op de zuil en de man aan den boom werk genoeg hadden
om niet naar beneden te vallen, vooral gedurende de eerste jaren. En onze curieuse
tijdgenooten van Toledo en van Napels, de uitvinders van het dwaze ‘dolce far niente’,
de ergste onzin die ooit werd uitgedacht? Wat voeren zij 's nachts uit, deze snaken,
's nachts, zonder zon, hun cigaret, hun vijgen en hun toeristen? Ik zou het willen
weten, ik zou dit geheim van hen willen kennen. Zonder twijfel doen zij iets. Wanneer
zij in werkelijkheid niets deden, dan zouden zij mij nog geheimzinniger, nog
merkwaardiger lijken. Zij zouden alle perken te buiten gaan. Heeft een filosoof niet
gezegd, ik geloof Pascal, dat niets het gros der menschen zwaarder valt, dan een paar
uren zonder bezigheid te zitten in een kamer? De filosoof zag misschien het nut
daarvan in, ik niet. Doch wijl het gros der menschheid daartoe niet in staat is, mag
men eruit concludeeren, hoe zwaar het leven weegt van den waren ledigganger.
Ik heb deze beklagenswaardige wezens een paar weken lang bezig gezien in hun
struggle for life. Want gelijk alle stervelingen, om dezen tijd van het jaar, van den
autobuschauffeur tot den bankier, van den glazenspoeler tot den gigolo der dancings,
de jonge man van twintig die voor den kost danst met jonge vrouwen van zestig,
hebben wij vakantie genomen. Waarom? Omdat iedereen het doet. Omdat iedereen
Parijs onhoudbaar vindt in dezen tijd van het jaar. Onder den grond is het verstikkend,
want onze metro wordt slecht geventileerd. Boven den grond is het nog erger, want
er hangt tot de vijfde verdiepingen een dikke, blauwe wolk van stof en verdampte
olie met benzine. En toch... is Parijs, het gedempte grijs van Parijs ooit mooier, dan
wanneer het ligt te blakeren onder een heete zon? Ik zie Parijs het liefst wanneer elke
lijn zich straf afteekent in het felle licht, wanneer elk détail reliëf krijgt in een
zomergloed, die werkt als projectors. Dan wordt de kleine napoleontische Arc de
Triomphe, die in het verlengde ligt van den grooten Arc de Triomphe, een sprookje,
een sprookje van al de paarlemoeren tinten, welke opvloeien uit dit wonderbaarlijk
marmer, een sprookje, waarvoor rossen en ruiters, prinsen en kapiteins lijken uit te
stijgen over dit eenzame, matelooze plein. Hoe weinig menschen kennen de
sierlijkheid en de rhythmische gratie van dezen kleinen Arc de Triomphe! En wanneer
gij u waarlijk bovenmate wilt verkwikken op zoo'n smoorheeten, zonnedaverenden
dag, ga dan de glasschilderingen zien van de Sainte Chapelle. Een spectroscoop van
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astronomen is wonderbaarlijk van geheimenis, maar een spectroscoop van kunstenaars
is nog wonderbaarlijker. Hier, in deze symfonie van rood en blauw en goud, in dit
dagelijksche crescendo van licht en donker, in den langzamen ommegang der zon
langs de hooge tooverramen, die elken dag eindigt in de extatische roos, hier leert
men kennen het geheim en de weldaad van het licht.
Toch gaat men uit Parijs, waarom dan ook, al is het maar om de oude stad met
nieuwe oogen terug te zien. En wie uit Parijs gaat, trekt naar Deauville, waarheen
hem reclameborden aan alle poorten van den vroegeren vestinggordel in het Engelsch
en in het Fransch verwijzen. Deauville is de parade-badplaats, de eerste étappe op
den weg naar Aix-les-Bains via le Beule, Biarritz, la Côte des Maures. Wie mee wil
tellen moet gezien zijn in Deauville. Een kamer in het Hotel Normandy is dit seizoen
betaald geworden met een biljet van duizend francs, voor een eenvoudig diner (wat
men overigens eenvoudig noemt) telde men glimlachend drie honderd francs neer.
Voor de badplaats van wijlen Cornuché, die in dit voorjaar stierf, na het tijdens een
vrij kort leven gebracht te hebben van bordenwasscher tot eigenaar van de grootste
Parijsche restaurants, eigenaar van de Journal, eigenaar van Deauville, van San
Sebastian, die van bordenwasscher vennoot werd van Alphons XIII, gelijk Blasco
Ibanez beweert, voor Deauville heeft men dat gaarne over. Wanneer de prijzen eene
zekere hoogte bereikt hebben, dan pleiten zij zoowel voor de instellingen welke ze
int als voor de personen, die ze betalen. In Le Touquet-Paris-Plage komen slechts
deftige lieden, in Deauville komen slechts rijke lieden en wij zouden niet in onzen
commercieelen tijd moeten leven, wanneer het voordeel niet gansch aan den kant
was van Deauville en zijne rijke gasten. Men krijgt overigens niet den indruk dat de
lieden in Deauville rijk zijn voor hun plezier. Men zou eer zeggen, dat het geld hen
drukt als een last, welke zij met alle mogelijke moeiten trachten af te wentelen. In
het Casino was het vorig jaar een banco van één millioen een summum. Dit jaar heeft
men banco's gezien van vier millioen en het record is geslagen door een banco van
zes millioen. De franc staat laag, maar zes millioen francs vertegenwoordigt toch
nog een kleine vijf honderd duizend gulden, die men kan betitelen met den naam
van een fortuin. In den privé van Deauville's Casino waar zulke vermogens dagelijksch
van eigenaar verwisselen, heerscht eene doodsche stilte. Men praat er niet, men lacht
niet, men glimlacht er zelfs niet. Incidenten behoren tot de zeer groote zeldzaamheden.
Rondom de speeltafel dringen zich een aantal correcte smokings; de stilte is
verpletterend; de smokings gaan geruischloos de hoogte in; de halzen rekken zich;
de oogen staan onbewegelijk; de tanden zijn op elkaar geklemd. Ik ken geen enkel
drama, geen enkele film, waar ik een publiek onder zulke spanning gezien heb; zelfs
niet bij de guillotine. Op eens ziet men de smokings zich plooien, de hoofden achteruit
wijken, de oogen hun bezinning terugkrijgen, de longen herademen: de partij is
gespeeld! Gewonnen of verloren, dat doet er niet toe, het ging om de fascineerende
millioenen. Men voelt zich op eens te midden van zeer primitieve naturen, welke
een gevoel van nachtmerrie over u uitzenden. Men zou nooit geloofd hebben, dat in
onze sceptisch rationeele twintigste eeuw zulk een totale overgave aan eene per slot
van rekening minderwaardige illusie mogelijk was. Men voelt zich eene eeuw terug
gezet in de Far West, in Klondyke. Men bevindt zich niet meer onder geciviliseerden.
Dat waren bezetenen, deze smokings. Men moet ook een meer dan normaal mensch
zijn om in zulk een milieu geen enkele anarchistische gedachte te voelen opwellen
en geen oogenblik te wenschen dat een bom, een aardbeving, een waterhoos dit
Casino in gruzelementen wegvaagt. Wij Hollanders spelen op onzen tijd, maar ik
geloof dat wij te reëel zijn om zonder verzet en een beetje gewetenswroeging zulke
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exorbitante inzetten te laten passeeren. Ik geloof dat geld bij ons daarvoor gelukkig
nog een te creatieve factor is om er zoo roekeloos en diaboliek mee om te springen.
Goed voor één keer desnoods, maar iederen dag! Wat mij in Deauville het meest
verwondert, is, dat men er, vooral onder Levantijnen en Grieken, consortiums vindt,
welke hun vertegenwoordiger in den privé kunnen afvaardigen. De vertegenwoordiger
speelt er voor gezamenlijke rekening; de eventueele winst wordt gezamenlijk gedeeld;
loopen de verliezen te hoog, dan houdt het consortium beraad, en levert de fondsen.
Dit beroepsspel lijkt mij immoreeler dan professionalisme in tennis of voetbal. Ik
weet wel, dat men nu juist niet speelt om te verliezen, maar eene bij uitstek
passioneerende zaak zoo fabriekmatig ingericht te zien, stuit mij tegen de borst en
het verbaast mij echte gentlemen in gezelschap te zien van zulke onverkapte
boekaniers. Meer nog gentlewomen. Want men ontmoet in het Casino van Deauville
niet alleen de Dolly Sisters, die geduldig verliezen en geduldig doorspelen, zoo
geduldig dat men dit zusterpaar, dat op elkaar lijkt als de twee helften der ruiten-,
harten-, klaveren-, of schoppenvrouwen van het kaartspel, verdenkt te spelen voor
de parade, zooals de beroemde automobiel-merken paradeeren, de beroemde actrices,
de beroemde juweliers, zooals ten laatste de beroemde demimondaines hier
paradeeren. Men ontmoet er niet enkel de gebruikelijke Amerikaansche en Engelsche
misses van alle casino's. Maar men ziet er ook authentieke gravinnen als de Comtesse
de Chateaubriand, die in het Royal, ondanks de protesten harer buren, twee kamers
heeft mogen behouden voor hare twee en dertig rashonden, die daar dag en nacht
een infernaal kabaal maken. Mevrouw de Gravin reist met deze verrukkelijke dieren
de badplaatsen af en dat zij niet op straat gezet wordt, dankt zij aan de omstandigheid,
dat zij een der fanatiekste spelers is van het Casino. Door hare met kostbare juweelen
bezette vingeren glijdt elken nacht een even groot aantal biljetten als door de vingeren
van den kassier eener importante bank. En zonder knipoogen, zonder fronsen, zonder
emotie. Ik sta er nog steeds verbaasd over, dat zulke buitenissigheden mogelijk zijn
in Frankrijk, waar de loterij voor een zedenbedervende uitvinding gehouden wordt!
's Lands wijs 's lands eer!
Men baadde overigens dit jaar meer in Deauville dan vorige seizoenen en men
zegt dat deze mode-nuance te danken is aan de Amerikanen. Dat behoort dan tot een
der ondiensten welke de Amerikanen ons bewezen hebben, want men kreeg niet den
indruk, dat deze voorbijgaande hobby ten voordeele strekt aan het meerendeel der
vrouwelijke gasten. Ik weet niet of het u reeds opviel, dat de Fransche aristocratie
over 't algemeen niet mooi is, wat zij overigens gemeen heeft met de aristocratie der
meeste landen. De aanzienlijke couturiers en couturières, die hunne créations
publiceeren aan den lijve van Markiezin X en Duchesse Z, vergissen zich
waarschijnlijk niet in het effect dat doorluchtige namen maken op hunne clientèle,
maar dat is dan ook hun eenige succes en het is sinds lang de gewoonte der mannen
om de robes et manteaux liever te zien om de leden der mannequins. De aristocratie
in badpakjes te aanschouwen is echter in geen enkel opzicht bevorderlijk voor haar
zinkend prestige. Zonder mij te verdiepen in anatomische details kan ik mij de
opmerking niet weerhouden, dat de voorzaten der achttiende eeuw een juisteren kijk
hadden op den factor van het kleedingstuk: zij gingen gekleed in zee en wanneer zij
tot de knieën in het water waadden, hieven zij de rokken op. Wat men toen deed was
ten bate der fantaisie. Wat men nu doet, nu men de verbeelding geen enkel spelletje
laat, is ten bate der ingetogenheid. Nooit heeft men minder kunnen roddelen te
Deauville dan dezen zomer. Het heeft niet mogen baten dat de mannen-pakjes dit
jaar tot het uiterste geserreerd waren. Het aantal intriges is gereduceerd gebleven tot
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een onbehoorlijk minimum. Dat verschillende vrouwelijke badcostumes niet
ontworpen waren door couturiers maar door mondaine en beroemde schilders, die
er ware ‘zeestukken’ van gemaakt hadden, welke mijlen ver de aandacht trokken,
deed de algemeene continentie nog meer in het oog loopen. Misschien is deze
continentie ook geïmporteerd uit Amerika? Dan hebben de Yankees getriompheerd
over de heele linie. De Duitschers, die in Deauville het natuurleven wilden invoeren
en trachtten zich te baden met niets dan gummi-schoenen, hebben tegen het offensief
der badmeesters het onderspit gedolven. In Moskou was dit gedurende de eerste jaren
der revolutie ook zwang: niets dan gummi-schoenen, zoowel voor vrouwen als voor
mannen, en bains mixtes alsjeblieft. Het waren de werkelijk mooie vrouwen natuurlijk,
die zich 't eerst uit dezen modernen sabbat terugtrokken. Voor de anderen kon het
geen kwaad. Ondertusschen mag men de schilders feliciteeren voor hunne creaties.
Voor schilders is het bedenken van een opzichtig, maar mooi badcostuum, een betere
opdracht dan het ciseleeren van een goud-en-zilveren pot de chambre en het plaatsen
eener muziekdoos daarin, waarvoor Leonardo da Vinci de opdracht kreeg van zijn
Milaneesche hertogin. Te zijner eere zij gezegd dat Leonardo die opdracht niet
uitvoerde.
Een brief over Deauville zal billijkerwijze moeten eindigen met een hymne op de
cocktails. Cocktail is het eenige flesschenorgel dat men waardeeren kan. Wat zeg
ik: flesschenorgel! Ik moet zeggen flesschen-orkest. Welk een operatieveld voor de
talenten van den barman, die van eenvoudig Schenker bevorderd is tot Alchimist.
Hij vindt niet enkel mengsels welke in de middeleeuwen de menschen op den
brandstapel gebracht zouden hebben, hij geeft ze zelfs namen. Het aardigst van de
blues is meestal niet de muziek, maar de koddige naam. Wat mij bij de cocktails het
meest amuseert, is niet de streeling, of de opschudding van hun nectar, maar de poëzie
van hun titel: daar is Sol y sombra, zon en schaduw, van San Sebastian, de
Bamboe-cocktail der Engelsch-Indiërs, de Hula-hula van Hawaï, melancholisch en
streelend als een Hawaï-song, de Handicap, de Deap Sea, de Mayfair, de Boomerang,
de Kiss-me-Quick, de Love's Dream, de September Morn, en ter eere van Uncle Sam
de Pussyfoot tamme cocktail zonder alcohol! A propos, kent gij den oorsprong van
het woord cocktail! Echt Amerikaans... Een farmer had zijn besten kemphaan verloren.
Wie hem terugbracht kreeg zijn dochter, de dochter van den farmer wel te verstaan.
Degene die hem terugbracht was een mooie officier. Op den teruggevonden
kampioen-haan moest geklonken worden. De dochter draagt de flesschen aan en
schenkt, maar de officier in zijn rood pakje is zoo mooi, dat zij in de war raakt en de
dranken mengt. Zonder 't te weten componeerde zij den eersten kakelbonten drank,
die er uitzag als een hanestaart, of cocktail.
Aardig niet waar, maar een beetje flauw. Gelukkig is de cocktail zelf beter, vooral
wanneer het heet is.
[verschenen: 16 oktober 1926]

Petroleum-offensieven
Parijs, September 1926
Een automobilist vertelde mij, 't vorig jaar, gnuivend achter zijn brilmasker, dat wij
betere tijden tegemoet gingen. Henry Ford, de groote Ford, die Europa overstroomt
met autobiografieën (zonder de minste woordspeling op auto!) en die zich bepaald
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voor een unicum houdt, de groote man van Detroit had het afdoende middel gevonden:
Ieder die kooper was van een zijner hoogbeenige wagens, verwierf meteen het recht
om zich benzine aan te schaffen voor den prijs van één franc per liter. Deze benzine
was onderweg in Ford-tankschepen naar de haven van Bordeaux. Concurrentie
onmogelijk. De kleine Renault's, Peugeot's en Citroën's liepen op hun laatste banden.
Zij zouden het volgend jaar niet halen.
Helaas, wij hebben de benzine der speciale Fordbronnen niet zien arriveeren en
de eigenaars der welbekende, populaire rammelkassen betalen nog denzelfden prijs
aan de scharlaken nymphen met hare slangen-armen, die benzine tappen langs alle
wegen, dezelfde prijzen als de bezitters van Peugeot's, Citroën's of Renault's. Die
prijs op de schouders dezer moderne votief-godjes, welke langs de straten de plaats
hebben ingenomen van de Mariabeeldjes, de kruizen en de locale heiligen, werd zelfs
hoe langer hoe hooger.
Concurrentie onmogelijk! Het was een hartverheffend idee voor den Franschman
te mogen bedenken, dat de kraantjes van die roode plengsters liepen naar den wil en
het welbehagen van de Omnium-Pétroles, de Bakou, de Steaua Romana. Het was
een opwekkend besef voor de nationalisten en zelfs voor de republikeinen, te weten,
dat de honderdduizenden motoren, die ronkten, motoren van auto's, van chars
d'assauts, van torpilleurs, van onderzeeërs, van slagkruisers, van paketboten, van
vliegmachines, van duizenden fabrieken, ronkten voor 't plezier van de Shell en de
Royal Dutch, te weten, dat morgen den dag, Frankrijk droog en lam gelegd kon
worden in zijn economisch leven, in zijn nationale verdediging, wanneer de
petroleummaatschappijen daartoe de een of andere aanleiding vonden.
Want Frankrijk bezit geen druppel petroleum en bijgevolg geen druppel benzine.
Den eersten keer dat petroleum een vitale rol speelde, van 1914 tot 1918, is alles
goed afgeloopen. Engeland was bondgenoot, Amerika eerst welgezind toeschouwer,
later geassocieerde. Toen het gevaar voorbij was, drong het langzamerhand door tot
het brein van den regeerder aan welk een onheil men ontsnapt was en welk een
bedreiging voor de toekomst boven het Fransche hoofd hing. Men ademde op, toen
geologen verzekerden dat het centrum van Frankrijk petroleum moest bevatten. Men
ging boren en vond inderdaad een vloeistof, die vrijwel op petroleum leek, maar in
onbeduidende hoeveelheden en van betreurenswaardige kwaliteit. Terwijl een aantal
lieden hardnekkig bleven gelooven in de mogelijkheid van Fransche petroleum, sprak
men van hogerhand over het aanrichten van enorme, betonnen en bomvrije reservoirs,
in de voornaamste havens en bij de kapitale militaire punten, reservoirs welke in
staat zouden zijn om Frankrijk voor een tienjarigen oorlog de onmisbare vloeistof
te waarborgen. Maar hetzij wijl er geen geld was, hetzij wijl men hier geen continuïteit
kent in regeering en in regeeringsplannen, hetzij wijl men vond dat bomvrije
bergplaatsen nochtans overgeleverd blijven aan complotten van spionnen en verraders,
die reservoirs zijn niet aangericht. Men sprak over de exploitatie der koloniën.
Frankrijk bezit koloniën, welke potentieel even rijk aan petroleum zijn als Amerika,
als de Engelsche of Hollandsche koloniën. Doch de eerste ader in die Fransche
overzeesche bezittingen moet nog aangeboord worden, en al moge Octave Homberg
in zijn waarlijk interessante ‘Le Financier dans la Cité’ de voortreffelijke
Nederlandsche exploitatie der koloniën ten voorbeeld stellen aan zijne Fransche
landgenooten, dit is eene rechtmatige erkenning onzer voortvarendheid, van onze
organisatietalenten, van onze energie en van onzen realiteitszin, maar dat helpt
Frankrijk niet verder. Wanneer Frankrijk zijne koloniën doeltreffend exploiteerde,
behoefde het voor geen centime van het buitenland te importeeren. Frankrijk echter
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behalve Marokko dat onder leiding stond van den genialen Lyautey, exploiteert zijne
koloniën lukraak, zonder 't minste systeem. Ware Octave Homberg niet verschenen,
Indo-China zou nog wachten op zijne eerste katoenplantages. Men importeert rijst
liever dan eigen rijst-aanplantingen in voldoende mate uit te breiden. Men importeert
kostbare hout-soorten en laat de eigen hout-productie verrotten op den stam. Men
importeert koper, katoen, tin, bananen, sinaasappels, specerijen en wat nog meer,
allemaal dingen, welke de overzeesche bezittingen in overvloed zouden kunnen
leveren. Men verscheept papier-pappen van Canada, van Finland, liever dan ze te
verschepen van Madagascar. Werkelijk, de buitenlandsche concurrenten mogen zich
verheugen over de echt-specifieke Fransche laksheid!
In Frankrijk, de eerste en vindingrijkste van alle naties in ontwikkeling der
automobielindustrie, de eerste en stoutmoedigste van allen in het domein der aviatiek,
dacht niemand eraan zich mèt de machines de onvervreembare mogelijkheid te
scheppen om die machines voort te drijven. Niemand dacht aan de petroleum, aan
de benzine! Het is waar, en dit kan als verontschuldiging dienen, men leefde in
vreedzame tijden, in de gouden eeuw van vóór den Oorlog. Er rezen af en toe
conflicten, maar men was er sinds jaren gewend aan ze te zien weggeruimd door een
zeer bekwame diplomatie. Toen kwamen buitensporigheden niet voor, als die
zonderlinge inval van Stresemann om een paar dagen na de Geneefsche omhelzingen
te praten over de Fransche Rijn-bezetting die moet worden weggeveegd (‘balayé’ in
den Franschen tekst: weggeveegd als vuilnis!) en dit eene gewonde, zegevierende
(!) maar verzoeningsgezinde natie te slikken te geven. Toen kwam het niet voor, dat
Turkije een Fransch onderdaan in hinderlaag dorst te lokken en, tegen alle
internationaal recht in, durfde te kerkeren, zooals het deed met den luitenant van den
paketvaarder, die het ongeluk had een Turkschen kolenboot, waar men de eerste
beginselen niet kende der zeevaart, aan te varen en te rammen in de Grieksche, nota
bene Grieksche wateren!
Toen kwam het evenmin voor, wanneer een regeeringspersoon een bom naar zijn
hoofd kreeg, zooals Mussolini dezer dagen een bom naar zijn hoofd kreeg van een
authentieken Italiaanschen landsman, dat men met groot geschreeuw en bedreigingen
van leer trekt tegen Frankrijk, omdat die samenzweerder bij toeval de Italiaansche
grens overtrok aan den Franschen kant, dat men om zulk een futiliteit waaraan
Frankrijk niets, absoluut niets verhelpen kan, Fransche consulaten bestormt, Fransche
vlaggen neerrukt, en in 't stof trapt.
Mijn hemel, waaraan is een vredelievende natie tegenwoordig overgeleverd!
Aan de grillen van een anarchist! En als zoo de ex-bondgenooten tekeer gaan, wat
wil men dan te verwachten hebben van de ex-vijanden!
Toen, in dien gouden tijd van vóór 1914, had men hier nog iets wat leek op een
goede vloot. Tegenwoordig zijn alle schepen, die in een krijg eenige waarde
vertegenwoordigen, in aanbouw en een beperkt, maar deugdelijk ensemble kan niet
klaar zijn vóór 1935. Maar om petroleum te halen uit de koloniën moet men
beschikken over militaire steunpunten, zoals Gibraltar, Malta, Suez, etc., en deze
steunpunten moeten onder elke gegeven omstandigheid verdedigd kunnen worden.
Dat is echter nu niet mogelijk, en dat zal evenmin in 1935 mogelijk zijn.
Verdedigd tegen wie, zult gij vragen? Laten wij het onomwonden zeggen: verdedigd
tegen Engeland. Een anderhalf jaar geleden is de Kanaal-tunnel voor de zooveelste
maal afgeketst door het Engelsche parlement, waar toen een internationalist en pacifist
aan het roer zat; ik meen Ramsay MacDonald. Wanneer men ginds wantrouwt,
waarom zou men hier niet wantrouwen? Het groote publiek kent de Engelsche
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anti-Fransche intriges niet in Marokko (Abdoel Krim is naar een eiland verbannen
waar geen interviewers zijn) in Tanger, in Syrië en overal. Het kent de rol niet door
den Engelschen handel gespeeld tijdens de eerste drie jaren van den oorlog! Wanneer
het groote publiek, de natie, alles wist, de haren zouden te berge rijzen. Voor de
goede verstandhouding der twee volken worden die gevallen van kortsluiting, die
botsingen en dat ondergrondsche wroeten zoveel mogelijk van hoogerhand
verdonkeremaand, maar men weet waaraan men zich te houden heeft. Men weet ook
dat men, zelfs met uitstekend geëxploiteerde koloniën, in geval van conflict hopeloos
is overgeleverd aan de Engelsche genade. Door de schuld van de petroleum!
Men is dus gaan zoeken in een andere richting, want men wil geen oorlog voeren,
in 's hemels naam niet, maar men wil ook niet leven met gebonden handen en voeten.
Men heeft instellingen gecreëerd voor den ‘Carburant National’, de nationale
brandstof. Voor dien carburant national en den onmetelijken Franschen carburator,
heeft men tientallen liquides uitgevonden met terugstuitende, weerbarstige chemische
namen, die beurtelings beproefd en geëxperimenteerd werden in het gebruik. Maar
de een was nog te afhankelijk van de benzine, de ander mengde zich niet in volmaakte
mate met de benzine, een derde tastte den motor aan, een vierde denatureerde op den
duur de oliën; een vijfde was niet goedkoop genoeg van fabricatie, een zesde was
onhygiënisch voor menschen en boomen vanwege zijn ondragelijken stank en de
invretende uitlaatgassen. En zoo verder. Er waren kwasi-bovenmenschelijke
moeilijkheden te overwinnen en officieel begon men te twijfelen aan de
levensvatbaarheid van welken carburant national dan ook. Toch zette men de
proefnemingen voort, want de Franschman die laks weet te zijn, weet op zijn tijd
ook koppig te zijn. Koppig is het juiste woord. Zou men in 1918, na vier jaren van
onafgebroken nederlagen, overwinnaar zijn geworden, zonder de nietsontziende,
alles duldende koppigheid van den Franschen soldaat?
Ik geloof niet te overdrijven, wanneer ik meen dat men in het afgeloopen jaar een
reusachtigen stap voorwaarts heeft gedaan in de gewenschte nationale richting, en
ik begrijp de tevredenheid, de verheuging van de sportsmen (want voorloopig blijft
het sport), die ik gisteren zag (17 September) bij het einde van den belangrijken rallye
over 1360 kilometer van auto's, voortbewogen door middel van ‘Carburants
nationaux’. Er waren 19 wagens vertrokken voor tien étappes over de zware wegen
der noordelijke provincies, bij elke étappe zorgvuldig gecontroleerd en gedemonteerd
in de essentieele organen, 19 wagens waren zonder incidenten, zonder panne
teruggekeerd en stonden tentoongesteld op de Place de la Concorde voor de gebouwen
van de Fransche Automobiel-Club, welke den rallye georganiseerd had. Ik spaar u
de toespraken in tegenwoordigheid der autoriteiten, ingenieurs en constructeurs, ik
geef u slechts de resultaten. Er werd slechts één verwijt gemaakt aan verschillende
concurrenten: de resultaten bleken méér dan bevredigend; de wagens liepen zelfs tè
goed en tè snel.
Daar waren in de eerste plaats de gazogènes, apparaten van verscheidene merken,
gemonteerd op chassis van Renault, Panhard, Berliet, de Dion. Al deze apparaten
functionneerden met hout of met houtskool. Men citeert als kosten voor een vrachtauto
van 7 ton 40 kilogram houtskool voor 100 kilometer. Geef toe dat zoo'n camion rolt
voor een koopje! En houtskool vindt men al overal.
Vervolgens kwamen de wagens, welke functionneerden met acetyleen of met
koolwaterstofgas (methaangas) en ten slotte de wagens welke liepen met vloeibare
brandstoffen. Onder deze laatste trof men een die functionneerde met gas-oil-acetyline,
een product dat een paar maanden geleden gunstig debuteerde en dat ook in dezen
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rallye uitnemend bleek te rendeeren. Een fonkelnieuwe brandstof heeft eveneens
voortreffelijk gerendeerd: zij is gebaseerd op een combinatie van alcohol en
naphtaline-olie.
Maar het schijnt, dat al deze uitvindingen overtroffen zijn door de prestaties van
de Kétol, die een absoluut merkwaardige brandstof gebleken is en die tevens tegen
lagen prijs gefabriceerd zal kunnen worden. De Kétol schijnt alle vereischte
voordeelen te bezitten: hij tast de metalen niet aan, hij verwatert niet, hij vervuilt den
motor niet; hij bezit een hoog calorifiek gehalte: 9300 calorieën, welke door
toevoeging van koolwaterstofverbindingen, naphtaline bijvoorbeeld, nog vermeerderd
kunnen worden, hij is anti-explosief en met Kétol kan de compressie der motoren
verhoogd worden; hij vereischt geen enkele verandering van den carburator; hij is
onontvlambaar op afstand. En zoo voort. Va pour le Kétol, zeg ik: leve de Kétol. Hij
heeft een bevattelijken naam, die grif zal inslaan. Hij zal het misschien ver, zéér ver
brengen.
Ik voor mij sta het meest verbaasd over de gazogeens, die werken met houtskool,
en als ik had moeten stemmen, ik zou gestemd hebben voor de ‘carbonite’ van den
gazogeen Rex, waarmee een de Dion vrachtauto van 2½ ton gemonteerd was. Oordeel
zelf: hij liep 65 kilometer per uur zonder één druppel benzine, met niets dan een
vrachtje gecomprimeerde houtskool! Het chassis woog 1950 kilo's; de complete
wagen 4700 kilo's; consumptie van ‘carbonite’ per 100 kilometer: 25 kilos; consumptie
van olie: ¼ liter per 100 kilometer. De gazogeen kan 42 kilogram houtskool bevatten,
en kan opnieuw geladen worden met loopenden motor. Het heele gazogeen-apparaat
weegt 240 kilogram. En waarmee fabriceert men ‘Carbonite’? Met houtafval, met
den afval van bosch en struik! Dit wil zeggen voor Frankrijk: met een onuitputtelijk
nationaal fonds, een fonds dat nooit opraakt, zich zelf hernieuwt en immer beschikbaar
is. Kan men méér verlangen?
Ik geloof dan ook dat Frankrijk in dit opzicht zijne toekomst voortaan met
gerustheid en vertrouwen tegemoet kan zien. Ik geloof ook dat de petroleumbronnen
der koloniën voorloopig intact en onaangeboord zullen blijven. En bewonder de
koppige halsstarrigheid: het volgend jaar houdt men een nieuwen rallye en hoopt
men nòg betere resultaten.
[verschenen: 23 oktober 1926]

Het einde van Fakir en Co
Parijs, September [1926]
De heer Paul Heuzé is een vreeselijk mensch. Wie metaphysische of metapsychische
stokpaardjes op stal heeft, wie gelooft aan occultisme, aan witte of zwarte magie,
moet zijn boeken niet lezen. Luciditeit, helderziendheid, gedachten-lezen,
gedachtenoverbrenging, mentale suggestie, collectief of individueel, de vrijwillige
catalepsie, het bewegen van voorwerpen zonder contact (telekenisie), het zweven
van het lichaam (levitatie), de opschorting der bewegingen van hart, longen en
bloedvaten, materialisatie, demateralisatie, rematerialisatie, de macht om den groei
van planten en dieren te bevorderen of te vertragen, tafeldans, magnetisme,
somnambulisme, de diverse kunsten der mediums, de ectoplasmie, de
geestverschijningen, de spookgeschiedenissen, de heele Europeesche en Oostersche
bovennatuurlijke bric-à-brac, dat is allemaal min of meer gebazel of gebeuzel. De
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lezer die metaphysische sympathieën heeft excuseere mij deze termen, die in den
trant van Paul Heuzé zijn. Ik zelf heb metaphysische stokpaardjes en tòch lees ik de
boeken van dezen ongeloovige. Want hij is niet eens een twijfelaar. Hij gelooft niets
en niemand. Voor hem bestaan er slechts mogelijke en onmogelijke dingen. Mogelijke
dingen, dat zijn dingen die per slot van rekening iedereen kan doen, ook al lijken ze
moeilijk; onmogelijke dingen dat zijn dingen die geen sterveling kan doen, zelfs met
behulp van duivels of engelen. En wanneer iemand beweert onmogelijke dingen te
doen: b.v. gedurende 30 minuten niet adem te halen, gesmolten lood te drinken, een
gewicht van tien duizend kilo op te heffen, zich levend te laten braden zonder er iets
van te merken, dan gebruikt hij trucs of foefjes.
Maar de heer Paul Heuzé is niet alleen een ongeloovige, hij is een geslepen logicus,
hij redeneert met een wiskundige strengheid. Kom hem niet te lijf met het argument
der menschelijke ontdekkingen, welke, zooals men zegt, niemand kon voorzien, die
tegen het ‘gezonde verstand’ indruischten, maar die zich ten laatste een weg baanden.
Charles Richet, Geley en Camille Flammarion, alle drie beroemde metaphysici,
hebben ons om beurt die prachtige stelling herkauwd: Welk mensch met gezond
verstand zou nog geen honderd jaar geleden hebben durven veronderstellen, dat twee
lieden zouden praten met elkaar op een afstand van vijf duizend kilometer; dat men
de stem zou kunnen hooren van een gestorven persoon; dat men zou vliegen in de
lucht; dat men een ster op een afstand van millioenen kilometer in alle onderdeelen
zou kunnen observeeren; dat men door ondoorzichtige voorwerpen zou kunnen
kijken? Men zou iemand, die zulke drieste en vermetele dingen dorst te beweren,
gehouden hebben voor een gevaarlijken gek, zegt Charles Richet.
Te drommel, antwoordt Heuzé, dat zal men nu den dag nog. Want al gaat gij te
Parijs zoo luid staan schreeuwen, als gij wilt, niemand zal u in Londen of in Rome
hooren. Wat gij ontdekt hebt, is niet een nieuwe menschelijke geschiktheid, niet een
nieuwe menschelijke gave. Wat gij ontdekt hebt, is de truc, het foefje. De truc van
de telefoon, het foefje van de gramofoon, de truc van het vliegtuig, het foefje van de
draadlooze, van den telescoop, van de X-stralen, en de radioscopie. Probeer het eens
zonder deze trucs! Bravo! zeg ik op mijn beurt. Het kan nooit kwaad, de menschen,
zelfs geleerde occultisten, systematisch te leeren denken. Maar wanneer iemand [als]
Paul Heuzé, een paar honderd jaar vóór het feit plaats greep, voorspeld had: over
een poosje zal iemand de Nachtwacht maken, en Hamlet en de Faust, en de Negende
Symphonie en de Divina Commedia, en de Kathedraal van Reims, zou men hem niet
eveneens voor stapelgek verklaard hebben? Toch zijn die ‘dingen’ gemaakt en ze
zijn gemaakt zonder trucs en zonder foefjes. Ze kunnen niet eens voor den tweeden
keer gemaakt worden. Wat mij betreft, is dat bewijs genoeg voor het feit dàt er
tusschen aarde en hemel dingen zijn, welke, zooals genoemde Hamlet zegt, onze
schoolsche wijsheid te boven gaan. Al zou er nooit een ander bewijs komen uit de
bovennatuurlijke sferen, die onsterfelijke ‘dingen’ zouden voldoende zijn om mij te
leeren, dat er ‘geesten’ zijn. Dat verhindert mij echter niet om me te interesseeren
voor de boeken van Paul Heuzé. Want werkelijk: interessant zijn ze.
Gedurende het vorig seizoen heeft te Parijs gewoed een fakir-epidemie. Er was
iemand aangeland, die zeide fakir te zijn, uit Egypte te komen, en Doctor Tahra Bey
te heeten, doctor in niemand weet wat, bey dito. Hij had een impresario. Wanneer
alle gewiekste lui een impresario hadden, wat zou men een wonderen zien! Deze
impresario van Tahra Bey riep een aantal leden van het medische corps te zamen om
de echtheid te controleeren van zijne bovenmenschelijke eigenschappen. Tahra Bey
maakte op een aantal punten fiasco, hij kon b.v. zijn bloedsomloop met geen enkel
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cijfer vertragen noch versnellen. Op andere punten, zooals de catalepsie, het gaan
liggen op een paar zeisen, op een met spijkers beslagen plank, zich in deze houding
een steen van 80 kilo op de borst te laten verbrijzelen, het doorboren van wangen en
keel met lange, stalen naalden, wist hij de geleerde heeren bij den neus te nemen.
Den volgenden dag verscheen een fantastisch rapport over deze zaken in de
redactie-kolommen van alle dagbladen. In de Fransche journalistiek heet dat ‘betaalde
publiciteit’, want men is hier niet zoo naïef om dergelijke kopij gratis op te nemen,
zooals dit usance is hij de Hollandsche collega's. De daarop volgende week trad
doctor Tahra Bey op in den Music-Hall der Champs-Elysées. Ook daar waakte de
impresario, die niet minder talent bleek te bezitten dan zijn fakir Hij plaatste in zijn
zaal zes ziekenverpleegsters, van alle kanten uitstekend zichtbaar. Zij waren bestemd
voor de lieden, die het te kwaad mochten krijgen. Op een donkeren achtergrond
vlamden de hel blinkende zeisen, de plank met glinsterende spijkers, de doodkist,
en de steen, waarop met groote letters geschreven stond: 80 kilo. Decor eener
indrukwekkende martelkamer. Men maakte toepasselijke muziek en men brandde
toepasselijke aromen.
In deze behaaglijke griezel-stemming vertoonde de fakir zijn kunsten voor de meer
en meer onthutste toeschouwers. Hij werd een fakir waarop alle fakirs der wereld
jaloersch konden zijn. Een week later fakirde heel Parijs van hoog tot laag. Er kon
geen soirée meer slagen zonder doctor Tahra Bey, er kon geen liefdadigheidsfeest
meer plaats vinden zonder fakir. Alle concurreerende music-halls waren genoodzaakt
echte en onechte fakirs te engageeren. Wat moeten de talrijke Oosterlingen, die te
Parijs vertoefden, en die over fakirs kunnen mee praten, in hun vuisten gelachen
hebben en meewarig op het geestigste volk der wereld hebben neergekeken!
Dat werd Paul Heuzé, den rumoerigen anti-occultist, te machtig. Hij gelooft niets
en niemand; waarom zou hij takirs gelooven? Hij had pas de mediums en hun
ectoplasma's uitgeroeid (dat denkt hij tenminste); waarom zou hij niet te velde trekken
tegen Tahra Bey en consorten? Maar hoe? Een Tahra Bey kan niet gecompromitteerd
worden voor zijn bewonderaars. De directeur eener boîte de nuit van Montmartre
had hem te gast genoodigd voor de reclame. Toen 's morgens om vijf uur aan Tahra
Bey de rekening gepresenteerd werd, meende de fakir deze te kunnen weigeren, wijl
hij optrad als ‘gast’. Die weigering had een kloppartij ten gevolge met den directeur
en zijn kellners, waarbij de fakir het onderspit moest delven en absoluut niet
onwondbaar, noch ongevoelig bleek. Hij behoefde maar in catalepsi te vallen,
nietwaar, Paul Heuzé?, om argeloos een dracht slagen te ondergaan! Dit voorval,
hoewel het de wondbaarheid van den fakir in het belachelijkste licht stelde, deed aan
zijn reputatie geen afbreuk. In het Parijs der kaartlegsters en koffiedik-kijksters (een
half dozijn per straat) is alles mogelijk.
Heuzé besloot dus den fakir op zijn eigen terrein te lijf te gaan en om te bewijzen,
dat doctor Tahra Bey over geen enkele bovenmenschelijke noch bovennatuurlijke
macht beschikte, maakte hij zich fakir en beschreef zijn experimenten en
gewaarwordingen in een boek, dat dezer dagen bij de Librairie de France van de pers
kwam onder den titel Fakirs, Fumistes et Cie. Het zou tot ondertitel kunnen dragen:
‘Handleiding of Vademecum voor den Fakir’, of ‘Het Fakirisme in 't bereik van
iedereen.’ Maar Paul Heuzé is gematigd, of liever, het Fransch is gematigd. Het
Fransch is uitgeput met een paar woorden als charlatan, fumiste, imposteur, mauvais
plaisant. Het heeft bijna geen werkwoorden voor die zaken!
Maar ter zake.
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Niets is gemakkelijker dan de zoogenaamde catalepsie. Ga op den rug liggen en
trek alle spieren samen. Met die contractie der spieren wordt gij onbuigzaam als een
ijzeren staaf. Gij kunt u laten optillen door twee mannen en u met de hielen en den
nek op twee stoelen of twee schragen laten leggen. Het midden van uw lichaam
verdraagt met gemak een gewicht van 40 tot 80 kilo. Met eenige behoedzaamheid
en behendigheid kan een man op u klimmen, zijn eene been op uw dijen, zijn andere
been op uw middenlichaam. Wilt gij een man op uw beide armen, zorg dan dat de
stoel op de schraag aan uw hoofdeinde een uitschuifbaren houten of ijzeren staaf
heeft. Bij catalepsie is dit de eenige noodzakelijke truc. Training is voor catalepsie
absoluut onnoodig. Steun, zucht, weeklaag en stoot keelgeluiden uit (als een echte
fakir) vóór gij in catalepsie gaat treden. Het zich laten vallen als een blok hout zonder
zich te bezeeren kost eenige oefening, maar wordt gedaan door elken tooneelspeler.
Wilt gij weten, of catalepsie echt is - want er bestaat echte catalepsie, welke echter
niet willekeurig opgeroepen kan worden - rol het sujet dan op den buik. Daar kan
geen enkele fakir tegen!
Wat het stukslaan betreft van den 80 kilo zwaren steen op uw middenrif, geen
enkele moeilijkheid. Men neemt natuurlijk zandsteen, geen graniet. De steen behoeft
niet ‘bewerkt’ te worden met een gleuf of zoo iets. Hoe harder men slaat met den
ijzeren hamer, hoe minder kans bestaat om den ‘fakir’ pijn te doen. Het is er mee als
met den klassieken goocheltoer om een stok, die op twee glazen water rust, stuk te
slaan zonder de glazen te breken en zonder een druppel water te morsen. Plaats de
glazen van gelijke hoogte op een afstand van 0.30 tot 1 meter; leg een stok op de
randen der twee glazen; sla uit alle kracht met een anderen stok op den eersten,
zooveel mogelijk in het midden. De stok breekt, de glazen blijven heel en men knoeit
geen druppel water. De reden hiervan is, dat de twee einden van den gebroken stok
niet op de glazen blijven! Insgelijks met den steen. (Gij kunt den stok ook in twee
papieren ringen hangen!)
In dienzelfden toestand van ‘catalepsie’ kunt gij u op twee stellages laten leggen,
waarop zeisen bevestigd zijn. Zorg slechts dat de zeisen uitstekend blinken en het
publiek impressionneeren, evenals de zeisen van doctor Tahra Bey. Zorg eveneens
dat zij goed afgerond en dik zijn aan den bovenkant, dus bot, evenals de
gecontroleerde zeisen van doctor Tahra Bey. Niet het minste gevaar bij!
De plank met spijkers, waarop gij in ‘catalepsie’ wordt neergelegd, is even simpel.
De plank meet 1.50 bij 0.45. Neem gewone spijkers, van 10 centimeter lengte. Sla
ze verticaal in de plank, in vierkantjes met zijden van 5 centimeter, de punt naar
boven. De punt behoeft niet afgevijld te worden! Kleed u heelemaal uit. Omgord uw
lendenen met een lichten linnen doek. Steun, zucht, weeklaag en treed in catalepsie!
Laat u behoedzaam leggen op de spijkers, die tot den nek reiken en bij de enkels
ophouden. Gij zult er om zoo te zeggen niets van voelen. Gij zult geen enkele wonde
hebben. Alleen bij de schouderbladen zullen de spijkers 10 à 12 kleine, roode vlekjes
achterlaten. Paul Heuzé heeft het gedaan, en bovenvermeld resultaat - zelfs geen
schram! - is door dokters geattesteerd. Met eenige oefening der borstspieren kan een
volwassen man zonder u te wonden op uw borstkas klauteren!
Bij het doorboren van wangen etc. is de grootste moeilijkheid het zich verschaffen
van imposante, ouderwetsche hoedenspelden, met geweldige knoppen, want sinds
onze vrouwen kort haar dragen is het artikel hoedenspeld eene zeldzaamheid
geworden. Hebt gij de hoedenspeld (houdt haar even in de vlammen om te
desinfecteeren) dan is de operatie even pijnloos als de eerste de beste injectie.
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Doorboor u zonder de minste vrees de wangen of laat ze doorboren: het doet geen
pijn! Zonder het minste ongemak kunt gij aldus drie à vier spelden dragen. Wilt gij
er eentje in de keel, neem de plaats vóór het tongbeen: het is gevaarloos en pijnloos
en het zal lijken alsof uw gansche keel doorboord is. Gij kunt de spelden er een
kwartier in laten. Wanneer gij er de spelden uittrekt, kunt gij naar willekeur bloed
laten vloeien of niet, of 't zij rechts of links op wensch van het publiek! Deze proeve
is eveneens gestaafd door doktersattest.
De begrafenis van een half uur, met den treurmarsch van Chopin, is kinderspel.
Daal neder in de kist, of laat u erin leggen, zonder eenigen angst. Met een beetje
training bevat een doodkist voor één à anderhalf uur voldoende lucht. Gij kunt u
zonder iets te riskeeren onder het zand - maar in een kist - laten bedelven voor ruim
een uur!
Doch om een haan of een konijn in catalepsie te brengen, gelijk doctor Tahra Bey
dat deed, daarvoor tenminste is een onverklaarbare, duistere macht noodig? Geen
kwestie van. Kijk de beesten dramatisch aan, zoo ge wilt, maar druk ze met duim en
wijsvinger tegelijkertijd de kopslagaders toe. De haan en het konijn zullen niet nalaten
gehypnotiseerd neer te vallen.
Zoo is Paul Heuzé fakir geworden. En de ‘echte’ fakirs, zult gij zeggen? De
Britsch-lndische fakirs, die zich laten begraven voor een maand, met toegestopte
ooren, toegestopten neus en de tong achter in de keel gerold? Zwendel, zegt Heuzé.
Nooit of te nimmer is zoo'n ‘echte’ fakir wetenschappelijk gecontroleerd kunnen
worden, nooit heeft men bij zulke experimenten ‘Europeesche’ waarborgen verkregen!
Wie in staat is Heuzé daarover volledig in te lichten... hij verlangt niets liever. Zes
Fransche geleerden hebben op 't punt gestaan een studiereis naar het Oosten te maken
om die Fakir-kwestie deugdelijk te onderzoeken, maar bij afwezigheid van elk
betrouwbaar document, waarop gebaseerd zou kunnen worden, heeft men die reis
op moeten geven.
En de goocheltoer van het koord dat stijf de lucht in gaat en waarlangs de fakir of
zijn boy naar boven klimt? Zwendel, zegt nogmaals Heuzé. Die toer wordt steeds
uitgevoerd bij het vallen van den avond, te midden van zware rookwolken, en in de
buurt van een huis. Een handlanger van den fakir trekt het koord omhoog met behulp
van een dunner touwtje, dat onder het kabaal en gekrijsch en andere afleidende
manoeuvres listig wordt vastgebonden. De fakir heeft niets meer te doen dan zich,
of zijn boy, omhoog te laten trekken en ‘in de wolken’ te verdwijnen. Om even later,
veel mysterieuser!, terug te komen van achter het huis en de collecte te houden....
Maar wie heeft hem gezien, vraagt Heuzé, den Climbing the rope? Het schijnt dat
deze toer, die altijd zeldzaam was, tegenwoordig totaal in onbruik is geraakt. Zou
een onzer lezers Heuzé, den fakir en anti-fakir, kunnen inlichten? Oost en West,
ondanks het befaamde rijmpje van Rudyard Kipling, hebben elkaar ontmoet in Paul
Heuzé, maar op eenigszins zonderlinge wijze. Wij zullen bepaald afstand moeten
doen van de legende der fakirs, en met hun geheimzinnig prestige is het uit, voor
goed uit.
Wij hebben er bij gewonnen dat wij zelf fakir kunnen spelen, dank zij dit
voortreffelijk boek, dat zich laat lezen als een roman.
[verschenen: 30 oktober 1926]

De weg naar de hel
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Parijs, October [1926]
Een is er teruggekomen van haar badplaats, haar kasteel, haar buiten; toen twee, toen
tien, toen honderd, toen duizend. Nu allemaal. Ze waren heel wat van plan. De spiegel,
zonder lachspiegel te zijn, had vormen weerkaatst van heupen, nek en boezem, welke
boller en weelderiger leken dan door den beugel kon. De beugel van dit jaar is de
officieele maat van 42, allerhoogstens 44. Zie de modeplaten. Vrouwen als wisjes,
vrouwen als riethalmen. Arme vrouwen! Zij gingen een moeilijken tijd tegemoet.
Zij zouden 's morgens niet ontbijten. Zij zouden op de nuchtere maag een wandeling
maken van tien kilometer. Zij zouden metalen corsetten dragen. Zij zouden den auto
in de garage laten. Zij zouden dikke, wollen onderkleeren dragen, al wees de
temperatuur 85 Fahrenheit in de schaduw. Zij zouden golf spelen, Zweedsche
gymnastiek maken, weinig eten, matig slapen. Zij zouden zich elken dag wegen en
meten.
Zij waren nog heel wat meer van plan, de duizend-en-één aspirant-tweeënveertigers.
Te moeten bedenken dat 42 het nummer was van de dikke Bertha! Welk een hoon!
De koekjes waren zoo lekker. De wegen zoo stoffig. Iedereen keek je aan in je wollen
vermageringspakje. De auto was zoo mollig, soepel, geruischloos. Had je daarvoor
een zes-cylinder, dien je graag liet kijken, want hij zag er fijn uit? Kon je 't laten om
zoo'n mooien wagen te bestellen voor een ja, voor een nee, voor een theetje, om naar
de golf of de tennis te gaan? Eventjes een oefening. Tien minuten. De schaduw is
zoo aanlokkelijk. Wat is onder 't lommer prettiger dan anderen te zien spelen! Je
moet niet te moe zijn voor het diner, je wil graag wat dansen tusschen een paar
sigaretten, een paar gerechten. Wat een dans, die Charleston, wat een wilde dans,
pardi! De Charleston geeft eetlust. Kun je Charlestonnen zonder een stevig maal,
Charlestonnen zonder een supplementair souper? We kunnen nog altijd morgen
beginnen met die kuur, ja morgen, dat is veel beter. Of overmorgen. Maar zeker de
volgende week.
En toen ze terugkwamen, de eene, de tien, de honderd, de duizend, en toen allemaal,
was haar eerste vraag: Vin-je me niet goed afgenomen, vin-je me niet vermagerd?
Wij, wij die nooit een splinter zien, laat staan dan een balk, in het oog onzer
gezellinnen, wij beaamden met een complimentje aan het slanke silhouet, al
mompelend: de duivel hale die slanke silhouetten! daar zijn we voorloopig nog niet
vanaf.
Parijs, waar ze terugkwamen, was net als vóór de vakantie. Overal bébés Cadum,
de reusachtige babies, in hun badjes met hun stukjes zeep. Misschien nog meer en
nog grootere bébés Cadum. Overal No, no, Nanette, de Amerikaanse operette, met
het beroemde ‘tea for two’. Overal variaties op dit plooibare thema: Nu, nu, Nunette,
Co, co, coquette, Ta, ta, ta, dette, Né, né, Nénette, Nos, nos, sornettes. Je hebt er niet
van terug van zooveel geestigheid. Wat een beklagenswaardige menschen, die
revueschrijvers, zich op die manier te moeten uitputten! Behalve dat waren er de
gewone varianten op Nue, het vrouwelijk van naakt, te beginnen en te eindigen met
Montmartre aux Nues, de revue van den Moulin Rouge, die hoe langer hoe meer als
een verblindende regenboog boven de lichtende stad vlamt. Niet ver uit de buurt
triomfeert Rêve de Valse (Walzertraum), naast La veuve joyeuse (Die lustige Witwe).
De Groote Opera geeft elken zaterdagavond Faust. De Opéra Comique speelt
regelmatig Paljas, Cavalleria Rusticana, Tosca, Butterfly. In Italië jouwen opgehitste
patriotten Fransche stukken uit, in Parijs doet men alsof er niets aan de hand was.
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Men herinnert zich ironisch een vijfhonderdjarigen herdenkingsdag: In het najaar
1426 was Parijs in handen der Engelschen. Men beweert dat er op 't oogenblik véél
meer zijn dan toen ten tijde van Bedford. Briand dejeuneert met Stresemann in Thoiry,
en betaalt het gelag. Dat is de eerste keer niet dat Frankrijk het gelag betaalt, het zal
ook de laatste niet zijn. Stresemann houdt te midden van landgenooten een bieravond
in Genève en geeft als zijn meening te kennen dat Duitschland onschuldig is aan den
verbijsterenden oorlog en dat er nog heel wat opgeruimd zal moeten worden vóórdat
Germania content is over Marianne. Altijd hetzelfde refreintje! Hoe lang nog!
Niemand praatte er meer over. Waarom die oude koeien uit de sloot gehaald? Wat
een plezier was het voor de Franschen om in 1870 Napoleon III met zijn ministers
en generaals de schuld te geven van de ongelukken! Herinner je even... Waarom
blijft het den Duitschers zooveel moeite kosten om precies zoo te doen en verder
met de spons over de lei te gaan? Altijd dezelfde refreintjes! Is er werkelijk niets
nieuws onder de zon? Ja, tòch. Harry Pilcer,17 in de revue van het Palace ‘Palace aux
Femmes’ (spreek uit Place aux Femmes, plaats voor de vrouwen, want ze zullen
nooit genoeg plaats hebben ondanks haar No 42), een magnifieke revue overigens
met vierentwintig najaden in het wemelende water, dansende bloemenvelden, en
Chineesche bazaar, Harry Pilcer lanceert in deze vertooning een nieuwen dans,
kersversch gearriveerd uit Amerika: de Black Bottom.
Wanneer Harry Pilcer een nieuwen dans pousseert, kan men tien tegen één wedden,
dat de volgende maanden heel Parijs zal probeeren hem na te dansen. Te meer daar
de Black Bottom een buitenbeentje is van den Charleston, een waar kind van de
liefde. Adieu dus Charleston! En leve de Black Bottom, als het u ten minste te doen
is om een diabolieken, frenetieken dans, een Sabijnschen maagdenroof op denderende
negermuziek. De Amerikanen zijn toch zonderlinge origineelen: zij zullen voor geen
geld ter wereld met een neger in een tram, een spoorwegcoupé, een restaurant, een
bank of een kerk vertoeven. Maar het maakt hun geen zier, dat de heele United States,
en het blanke Europa erbij, dansen op de tonen en de rhythmen der zwarte
nakomelingschap van Cham. Ik hoop dat ze er op den langen duur wèl bij varen, de
United States.
Laten wij over ernstiger dingen spreken. De geschiedenis der duizend-en-één vrouwen,
die coûte que coûte willen slinken, is de pure waarheid. Doch het is tegelijkertijd
eene parabel. Deze weelderige, bolle, bloeiende, enigszins gecongestionneerde dame,
is onze Marianne. Zij was aërophage, dit wil zeggen luchthapster; zij voelde bobbels
in de maag èn hoorde verontrustende, dreigende, ondergrondsche stemmen. Het ging
al een poos niet goed. De een zegt dat het kwam van het Bloc National, de ander van
het Cartel, een derde gaf ze allebei de schuld. De zieke wilde van geen remedies
hooren, tot zij merkte dat haar heele organisme in opschudding kwam en dat het ging
op leven en dood. Zij kreeg ijlkoortsen, wat men paniek noemt. Na een tiental dokters
te hebben weggestuurd riep zij, tegen haar zin, maar het kon niet anders, den grooten
toovenaar Raymond Poincaré. Zij bezwoer hem dat zij zijn voorschriften zonder
tegenstribbelen zou opvolgen. De toovenaar begon met haar de rekening voor te
leggen: elf milliard per jaar. Zij kikte niet. Geld, dat is minste. Geld, dat verhaal je
gewoonweg op een ander.
De toovenaar schreef haar dieet voor: zij zou voortaan oudbakken brood eten en
niet meer dan twee schotels per maaltijd, groenten niet inbegrepen. Zij lachte erom.
Zij vroeg of deze maatregel ook sloeg op de banketten, en of zij, wanneer zij niet
17
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genoeg had aan twee schotels, in het naastbije restaurant verder kon schransen. De
groote toovenaar liet lachen en praten. Men hield hem voor den gek dat hij na
consulten met twaalf andere toovenaars niets anders had uitgevonden. Maar Raymond
Poincaré prepareerde een andere en rakere ordonnans. Het is onontbeerlijk, zei hij,
om een goed figuur te herwinnen, dat de staat van het huis radicaal besnoeid wordt.
Betalen, boete doen, bezuinigen, dit is niet voldoende. Bekrimpen, er moet bekrompen
worden! Ik stuur ruim honderd onderprefecten naar huis; ik sluit een paar arsenalen;
ik dank een gedeelte der cavalerie af; een paar dozijn dekhengsten kunnen gemist
worden; ik hef een aantal provinciale rechtbanken op; ik sloop een paar honderd
kazernes; de heele administratie moet met één derde verminderd worden.
Ditmaal spotte men niet, zelfs niet met de dekhengsten. Het woord sous-préfecture
heeft in het Fransch denzelfden liefelijken, sentimenteelen klank als Unter den Linden
voor de Duitschers. Hoeveel Parijzenaars sleten hun kinderjaren in de vreedzame,
landelijke sous-préfecture! Zij was het sieraad, de kroon, de bestaansvoorwaarde van
een aantal kleine, achtenswaardige stadjes. De gerechtshoven speelden ongeveer
dezelfde rol. De boer ging naar de markt waar hij zijn proces had hangen, en
omgekeerd. Wat zou er van de soos worden, en van de herberg op den hoek van het
kerkplein, en van het fanfare-korps, en van den kruidenier, zonder de onderprefect,
zonder den griffier, zonder de advocaten, zonder de procureurs? Als zij weggingen
dan was de ruïne van het stadje bezegeld. Met de arsenalen en met de kazernes was
het nog erger gesteld. De arsenalen waren nutteloos, maar ze hielden een paar duizend
werklui onschuldig bezig. Wat zou er van de stad terechtkomen zonder deze
figuranten? En de kazernes! Geen taptoe meer, geen geuniformeerde vrijers meer
voor de lange Zondagmiddagen en de zoele zomeravonden, geen leveranties meer!
Bezuinigen, goed! Maar bekrimpen?
Een derde der nationale administratie opdoeken, eene administratie welke dateerde
van Napoleon I en nog vroeger, eene administratie welke meer dan een eeuw
onwrikbaar bestaan had, amputeeren met een derde, beteekende dit niet de erkentenis
dat Marianne's levenskracht in den loop der jaren één derde had ingeboet? Er waren
zelfs lieden die riepen: ‘Wat zal Duitschland daarvan zeggen in den Volkenbond,
Duitschland, dat zijn levenskracht met één derde vermeerderde en er geen raad mee
weet!’
Van de emotie werd Marianne kwasi-springlevend. Zij wilde genezen, maar zóó
niet. Waar te drommel was de bezuiniging of de bekrimping als men een aantal lieden
aan den dijk zette met een royale schadeloosstelling en om ze onder dak te brengen
in andere baantjes? Want de groote toovenaar zal daartoe in een belangrijk aantal
gevallen van rechtswege verplicht zijn. Voor iets anders dan ambtenaar zijn deugen
trouwens de ambtenaren hier niet. En Marianne, aangemoedigd door deze
drogredenen, bracht haar heele verkiezings-machine in werking, de poëtische
onderprefecten waren van oudsher, en niet voor niets, de handlangers van het
parlement. Men wilde ze op straat gooien? Zij zouden laten zien van wat voor hout
men planken zaagt. Het was niet de eerste campagne, welke zij op touw zetten. Zij
vormden deputaties van burgemeesters en stuurden deze deputaties naar Parijs. De
groote toovenaar liet ze aan de deur staan en ontving ze niet. Zij riepen congressen
bijeen, bewerkten de provinciale en zelfs de Parijsche Pers. Zij onderhandelden met
parlementsleden en wisten het in enkele weken tijds zóó ver te brengen dat de politieke
situatie van Poincaré, welke bij het begin der vacanties onaantastbaar scheen, nu,
aan den vooravond der heropening van de Kamers, bijna even onzeker, even hachelijk
lijkt als die zijner gesneuvelde voorgangers. En de groote toovenaar, die de genezing
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van Marianne begon als een dictator, vroeg zich in zijn laatste politieke toespraak
met angstige bezorgdheid af: ‘Zal ons werk duren? Zullen wij aan onze pogingen de
onontbeerlijke duurzaamheid kunnen verschaffen? Hoe zullen wij in ons
regeeringsstelsel het gezag kunnen hernieuwen? Wie zal ons helpen om de stabiliteit
der uitvoerende macht voor den noodigen tijd te waarborgen?’
Poincaré staat of valt met de aanneming zijner administratieve hervormingen en
het is niet zeker, dat het parlement ze zal willen onderschrijven. Zal de weifelachtige
koers van den franc een voldoende factor zijn om den tegenstand van alle persoonlijke
belangetjes te breken? De franckoers was tot dusverre Poincaré's doeltreffendste en
zekerste wapen. De politieke atmosfeer en de noteering van dollar en pond sterling
loopen sinds twee maanden parallel. Maar men zegt, dat sommige dagen in September
het gouvernement 3 à 5 millioen dollar gekost hebben. De vraag is hoe lang zulke
manoeuvres van ‘discrete interventie’, zooals het heet, kunnen duren, vooral wanneer
het land zou blijven steken bij de goede bedoelingen, waarmee, gelijk men weet, de
weg naar de hel geplaveid is. Want effectief reorganisatie-werk werd tot heden nog
slechts beraamd. Niets is nog ondernomen. En van Poincaré's munt-politiek weet
nog steeds geen sterveling boe of ba, zoodat men zich begint af te vragen, of hij er
zelf boe of ba van weet.
Ondertusschen heeft men zich een paar dagen getroost met het geweldige succes
der Hollandsche leening van 30 millioen gulden op de Fransche spoorwegen, welke,
gelijk bekend is, ruim overteekend werd. Ik kan deze geslaagde leening met een
curieus staaltje van Fransch beheer toelichten. Sinds ettelijke maanden is het
goederenvervoer rondom de belangrijke centra op raadselachtige wijze
gedésorganiseerd. Zendingen levensmiddelen verdwijnen op onverklaarbare wijze
in de loodsen en komen pas na een eindeloozen omslag van opvorderingen en
protesten terecht. Half leeg geplunderd natuurlijk. Wie betaalt de schadevergoedingen?
De spoorwegmaatschappij! Wanneer de 30 millioen solide Hollandsche guldens
worden aangewend om dezen Augiasstal te reinigen, zal de leening een goede operatie
mogen heeten.
[verschenen: 6 november 1926]

Een goed begin
Parijs, October 1926
Ons najaar zet uitstekend in. Terwijl we melancholisch kijken naar het vallen van
de bladeren, terwijl de kou drie weken vroeger aanvangt dan ze verplicht was en
zelfs de musschen verhindert op hun gemak te picnic-en, terwijl we in den
doordringenden killen nevel, die langs de ruiten sijpelt, denken aan onze erfvijandin,
de concierge, die hare centrale verwarming niet zal stoken vóór 15 November, volgens
het onverklaarbare Parijsche gebruik, terwijl wij ijsberen in onze kamer voor een
vuurtje van poëtisch vlammende, maar ontoereikende houtblokken, en de schaduwen
op het behangselpapier ons volgen met verwijtende grimassen, terwijl de Beurs
slecht, de politiek dood, het geld duur is, het duurst van alles!, terwijl onze hersens
een houvast zoeken naar iets wat ons zou kunnen interesseeren zonder het minste
risico, zonder eenig gevaar voor de consequenties, op dit hachelijke doode punt, op
dit kwade uurtje, dat ligt tusschen herfst en winter, zijn inbrekers zoo vriendelijk
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geweest om den rosen diamant te stelen en nog een aantal andere historische
kostbaarheden uit het kasteel van Chantilly.
De ‘diamant rose’ van Chantilly, alias ‘le Grand Condé’, omdat hij toebehoord
heeft aan den beroemden krijgsman, die oorlog voerde tot in onze gewesten, is een
juweel in den vorm van een hart, en meet 2½ bij 1½ centimeter. Het is dus geen waar
die men verhandelt onder goed aangeschreven kooplieden, en zelfs niet op de hoek
eener straat onder Lithausche, Poolsche of Ukrainsche baarden. Het is een
onpractische steen, die slechts in kleinere edities op de markt gebracht kan worden.
Zullen de dieven zoo slordig en zoo onspaarzaam zijn om hem tusschen hamer en
aambeeld tot splinters te slaan? Of zullen zij trachten een deskundigen slijper aan te
werven?
Daar de inbraak met een roekelooze vermetelheid was uitgevoerd, kon de Parijsche
Pers deze belangrijke vragen stellen met toenemend succes. Hoewel de boeven het
eenige voorwerp van onberekenbare waarde, ‘Le Char d'Apollon’, een meesterwerkje
van Benvenuto Cellini, waarvoor menig Amerikaansch amateur gaarne een millioen
dollars zou gestort hebben, hadden laten liggen (men zegt: uit onverstand, maar ik
ben geneigd het tegendeel te beweren), werden alle grensposten gealarmeerd en onze
heele politie, die precies aan het licht brengt wat ze wil en wat ze niet wil, mobiel
gemaakt. Het moge u ergeren, of het moge uwen nationalen trots prikkelen, maar de
eersten die bij zulk een geval in opspraak komen, zijn onze achtenswaardige
Amsterdamsche diamantslijpers en slijperijen. Alsof de Antwerpsche méér
achtenswaard waren, en alsof er geen slijperijen bestonden in Frankrijk! Wat mij
betreft, ik zie geen been in deze kleine manie van de Fransche politie en de Fransche
Pers. Men heeft de Hollandsche slijperijen voorgesteld onder speciale
detective-bewaking, het publiek heeft dit gesmuld als zoete koek, en de ‘Grand
Condé’ blijft kwijt. Tot hij op een goeden dag, zorgvuldig verpakt, per ‘aangetekende’
wordt terugbezorgd; als hij tenminste niet lang reeds scheep ging naar een of ander
particulier museum van Minnesota of Wyoming. En dat de detective, die hem achterna
zat, zich een plantage aanschaft in Mexico, wat niet zoo zeldzaam is als men denkt.
De toon van het stuk dat wij hooren zouden was gegeven, en het vervolg kon niet
laten wachten. Loewenstein, de Belgisch-Amerikaansche financier, die België één
milliard francs onder een paar onschuldige voorwaarden ten geschenke aanbood, om
zijn franc te stabiliseeren, en die dat cadeau geweigerd zag, is in zijne villa te Biarritz
ontlast voor de som van vijftien millioen aan juweelen. Het geluk wil, dat Loewenstein
tegelijkertijd voor den rechter komt, daar hij een beambte van het Casino te Biarritz,
die hem beletten wilde zonder smoking de speelzaal binnen te treden, een draai om
de ooren gaf. Dit maakt zijne inbraak nog aantrekkelijker. Want hoewel hij een
millioen heeft uitgeloofd aan dengene, die hem zijne schatten terugbrengt, schijnt
de dief er voordeel in te zien om zijn buit te behouden. Hij loopt nog, en Loewenstein
weet geen raad met zijn milliard.
Het zou jammer zijn geweest het daarbij te laten, en den volgenden nacht vond
een van de pachters van den Moulin Rouge zijn brandkast verlicht met den inhoud
van vierhonderd duizend francs aan bankpapier, plus effecten, plus kostbaarheden.
Deze zijn hem ontnomen, terwijl hij met zijne echtgenoote de talrijke songes d'une
nudité controleerde (dit is de gebruikelijke Fransche woordspeling op ‘Songe d'une
nuit d'été’ - Midzomernachtsdroom!) van zijne wereldberoemde instelling. Van den
dader geen spoor, en dit geeft, daar de misdaad geschiedde in een deftige wijk, een
delicieus gevoel van veiligheid. Ofschoon reeds andere gebeurtenissen onze
braakliggende aandacht vroegen, gingen de schavuiten nog crescendo. Het jongste
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communiqué meldt de plundering der magnifieke behuizing van niemand minder
dan den befaamden poolreiziger Jean Charcot, gelegen te Neuilly, een rijke buitenwijk
van Parijs, leeggestolen, terwijl de ontdekker op een zijner kasteelen uitrustte van
zijn laatsten tocht. Alleen inbrekers kunnen vermoeden, dat zich onder poolreizigers
schatrijke menschen bevinden. Maar de publieke opinie meent, dat het nu best uit
mag zijn met dit zonderlinge soort van ‘panem et circenses’, brood en spelen.
Te meer daar de andere gebeurtenissen van uiterst belangrijken aard zijn.
We hebben ten eerste de bekeering te registreeren van allen die tegenstanders
heetten van het beruchte accoord Mellon-Bérenger, dat de astronomische
Fransch-Amerikaansche schuld beweert te regelen en Marianne voor twee en zestig
jaar zal ketenen aan Uncle Sam Shylock. Er heeft een geheimzinnige bries geblazen,
waar van niemand de herkomst kent, en iedereen zette zijne huik naar dezen wind.
Algemeen, wonderbaarlijk rechtsomkeert. Tot zelfs François Coty, eigenaar van de
Figaro, die nog geen halve maand geleden ‘La Grande Injustice’ publiceerde van
Octave Homberg. ‘De groote ongerechtigheid’, dat was juist het accoord
Mellon-Bérenger! En hoe praat Coty zijne plotselinge zwenking goed? Het is te
curieus om niet te vermelden. Luister: Er is maar één weg uit den modderpoel:
annuleering van alle schulden, zoowel Duitsche als Fransche, als andere. Duitschland
wenscht die annuleering en stuurt er op aan. Maar Duitschland is te trotsch om den
eersten stap te doen bij de geallieerden. Het wil Frankrijk door financieele en politieke
manoeuvres dwingen om vóór alle anderen te passeeren onder dit juk. Het wil, dat
de schande van dit armoed-zaaierige gebaar enkel terugvalt op het glorieuze,
overwinnende Frankrijk. Om dezen smaad te ontgaan, aldus Coty, moeten wij
ratificeeren (met plechtige reserves natuurlijk!) en betalen wat het ook moge kosten!
Ik heb nooit van mijn leven een krampachtiger en gezochter redeneering gelezen.
Alle respect voor het publiek dat zoiets slikt; het bezit een stevige maag. Maar
ondertusschen kreeg ik het gevoel, dat Clemenceau, Homberg, de bond der
vijfhonderdduizend verminkten, welke Poincaré een adres zond vol electorale
bedreigingen, wanneer hij dorst te ratificeeren, en ik de laatsten zijn, die het accoord
Mellon-Bérenger nog naar de maan wenschen. Het gezelschap is nog zo kwaad niet,
en wie weet hoe luisterrijk het over twee maanden zal zijn. Want als een struische
rechtsomkeert mogelijk is, waarom niet een even struische linksomkeert? Wanneer
men ziet hoe in onze dagen het rechte wordt krom gepraat...
Tweede verbluffende evenement: het manifest der bankiers.
Er liepen reeds lang hardnekkige geruchten over de ‘finance internationale’, de
honderdkoppige hydra, die nergens haar nest had, maar er zich vanuit onbekende en
gevaarvolle spelonken op toelegde, om de volkeren, en voornamelijk Frankrijk, het
bloed af te tappen en de kostelijkste levenssappen uit te zuigen. Eerlijk gezegd: men
merkte niets van den hinder dier hydra, want iedereen bezit als minimum een auto
plus eene maîtresse en de werkman wordt duur betaald. Doch door maar steeds er
van te spreken, geloofde men er aan, en door maar steeds eraan te gelooven, wilde
men haar zien. Welnu, men heeft ze gezien, de hydra, ten minste dat denkt men. Men
denkt zelfs, dat men haar op de vlucht heeft geslagen.
Tot dusverre kende men slechts manifesten van futuristen, dadaïsten, wier
voornaamste meesterwerk gebleven is de Mona Lisa met snorren, van cubisten, met
vrouwen als kachelpijpen, van surrealisten, moderne droomuitleggers en
koffiedik-kijkers, en de verschillende vooruitstrevende politici, die aan hunne collega's
der schoone kunsten gewaagd zijn. Dit om eenigszins te verklaren, waarom de heele
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Fransche Pers van rechts tot links op het manifest der bankiers is aangevlogen als
de stier op zijn rooden lap.
Verdienden de bankiers die het teekenden, en onder wie zich bevonden Duchemin,
president der Confédération de la production française, Horace Finaly, van de Banque
de Paris et des Pays-Bas, Laederich, regent van de Banque de France, Sergent, van
de Banque de l'Union Parisienne, Francqui, Belgisch minister van Financiën en
gouverneur de la Société Générale de Belgique, sir Arthur Balfour, Lord Inchcape,
Walter Leaf, president van de Westminster Bank, Lionel Rothschild, Mac Kenna,
Montagu Norman, gouverneur van de Engelsche Bank, Schacht, president van de
Reichsbank, J.P. Morgan, Th.N. Perkins, A. Taylor, president van de National Bank
of Chicago, verdienden deze eminente geldmannen en vele anderen, onder wie
landgenooten, die ik met spijt oversla, verdienden zij den hoon welken de Fransche
Pers met volle stroomen over hen heeft uitgestort? Verdiende hun manifest
gekwalificeerd te worden als een ‘document van middelmatigheid’, een ‘model van
zinledigheid’, verdienden zij uitgescholden te worden voor hersenlooze, irreële
droomers, die niet het flauwste benul hebben van de werkelijkheid, van bemoeiallen
die hun neus steken in de politiek, welke hen niet aangaat, van ontmaskerde
rooverbende aan wie kenbaar gemaakt moet worden, dat zij haar grijpklauwen heeft
thuis te houden, en dergelijke fraaie benamingen?
Ik vind van niet, en de Fransche Pers, blijkbaar op een wachtwoord ontketend,
lijkt me een keer te meer zeer onvoorzichtig en buitengewoon vermetel. Ik vrees,
dat men er binnenkort spijt van zal hebben.
Wat behelsde het fameuze ‘manifest der bankiers’? Niets anders dan de
constateering, dat het huidige Europa, dat van 21 staten in 1914 steeg tot 27 staten
en staatjes in 1926, door een uiterst ingewikkeld net van douanebepalingen een
normaal handelsverkeer en een terugkeer tot normale economische toestanden bijna
onmogelijk heeft gemaakt. Je reinste waarheid. Europa is bezig zich uit te putten in
een dwazen tarieven-oorlog, zooals het bezig is zich te verstrikken in een warnet van
verdragen en verdragjes, waarvoor men hier den gelukkigen naam van ‘pactomanie’
uitvond en waartegen een volgend manifest moge ageeren.
Of het practisch gezien is van de internationale bankiers om zich te associeeren
met de Amerikanen, die hun land omgeven hebben met een driedubbelen gordel voor
alle landen moordende ‘inkomst’-bepalingen, die douanebeambten afvaardigen naar
Fransche fabrieken en Fransche handelshuizen om de boeken te controleeren, met
de Engelschen, die van hunne dominions en koloniën preferentieele bepalingen
vragen ten gunste van het moederland, deze kwestie laat ik buiten bespreking. Van
een Fransch standpunt bezien, vormt zij de zwakste plek van het ‘manifest der
bankiers’. Maar deze min of meer ongewenschte instemming van
ultra-protectionistische groepen, die vooral den splinter zien in het oog huns broeders,
schijnt mij aan de zeer gemotiveerde, zeer juiste beschouwingen der bankiers niets
van haar intrinsieke waarde te ontnemen. Ik vermoed ook, dat het grootste deel van
de Fransche onderteekenaars, en de vertegenwoordigers der andere naties, die onder
pressie der ‘openbare meening’ de vlucht namen, ‘reculent pour mieux sauter’, en
de eerste de beste gelegenheid afwachten om op den zeker niet lichtvaardig gekozen
weg voort te gaan. Zij zien te goed in, dat er bij opheffing der tarieven aan beide
zijden nadeelen, maar ook aan beide zijden voordeelen verbonden zijn, en dat de
nadeelen ruimschoots zullen worden gedekt door een zonder voortdurende
stremmingen en verwikkelingen loopend handelsverkeer.
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Het is zeker een zeer bittere pil voor Frankrijk, dat het initiatief dezer onderneming
blijkbaar uitgaat van Duitschland, des te bitterder, daar Frankrijk zich streng en loyaal
houdt aan den acht-urigen arbeidsdag (wij hebben geen Mussolini om hem af te
schaffen!) en aan drie millioen werklieden van vreemde naties den kost geeft, die de
gesneuvelden en verminkten vervangen van een onzaligen, jammervollen oorlog,
die hooge loonen verdienen, slecht werken en hunne spaarpotjes naar huis sturen!
En men vreest hier nogmaals het slachtoffer te worden eener Duitsche manoeuvre.
Wat er ook van zij: er is roering, er is beweging, en men kan zeggen, dat het najaar
goed inzette. Wanneer wij 's avonds niet wenschen te kleumen in onze onverwarmde
woningen, voor een geïmproviseerd en schamel haardvuur, waar geen krekeltje zingt,
en wij gaan naar het theater, dan constateert men ook daar een uitstekend begin. Het
regent premières. De Dictator van Jules Romains, die in Holland met zijn Knock een
triomf vond, werd, na om politieke redenen geweigerd te zijn bij de Comédie
Française, door Louis Jouvet gespeeld, en merkwaardig gespeeld, in de ‘Comédie
des Champs-Elysées’. Het is een stuk zonder amant, zonder maîtresse, zonder
cocufieering, zonder ménage à trois. Het behandelt den innerlijken tweestrijd van
een revolutionnair volksleider, die op den vooravond van een algemeen oproer door
zijn koning aan Binnenlandsche Zaken geroepen wordt, en die, eenmaal eerste
minister, zijn machtsinstincten voelt ontwaken en de revolutie onbarmhartig den kop
inslaat. Het stuk, interessant, sober, machtig, is geen succes geworden, noch voor de
vrienden, noch voor de vijanden van Jules Romains. Het speelt te veel op een
intellectueel plan, in eene sfeer van ideeën, het lijdt aan een overvloed van monologen,
welke men gaarne, ondanks hun hoog litterair gehalte, had zien afgewisseld door
een paar bewegingen der ‘massa’, der ‘menigte’, waarover voortdurend sprake is.
Het Parijsche theaterseizoen heeft, nauwelijks begonnen, reeds zijn schandaal, en
een schandaal van eerste grootte. Duldde men in La Prisonnière18 en in Méditerranée,
een uitbeelding der zeden van Lesbos, een respectabel en begaafd auteur, Boussac
de Saint-Marc, heeft in Sardanapale, dat door Pitoëff in het ‘Théâtre des Arts’
gespeeld is, eene tooneelbewerking gewaagd der zeden van Sodom en Gomorrha.
Het lukte hem, maar het viel hem niet mee. Zijn stuk geeft de geschiedenis van een
‘geniaal’ acteur, Samuel Samad, die een jongen machinist tot uitverkorene neemt,
en hem te midden van orgieën en wellusten wil stempelen tot zijn doorluchtige
opvolger. Het machinistje ontwikkelt zich tot een gedepraveerden schavuit zonder
het minste talent. Samuel Samad heeft moeite om die désillusie te verdragen, neemt
een revolver en wil zich neerschieten, waarin hij door de negers van een jazzband
welke hij voor zijn ‘fuif’ engageerde, verhinderd wordt. Hij zinkt verpletterd neer
te midden van een lugubren dans. Men heeft het stuk laten vallen als een baksteen.
In alle landen kennen wij Samuel Samad's, maar ze in hun eigen miserabel leven op
het tooneel te zien... hola! Daartoe behoort een training, waarin we minder geoefend
zijn dan sommige andere naties.
Een stuk dat in frischheid zeldzaam tegen dit product afsteekt, is Le Coeur ébloui,
het verrukte, het verblinde hart, van Lucien Descaves, gespeeld door het ‘Théâtre
Daunou’. Het verrukte hart, dat is het hart van een twintig jonge lieden, die open
beginnen te gaan voor de liefde, en die hun studies beëindigen in een familie-pension.
Dit pension wordt beheerd door een jonge en charmante weduwe; zij sticht vuur in
deze nieuwe, ontvlambare harten en een hunner zal trachten zich te dooden met
sublimaat, omdat hij zijn passie onbeantwoord ziet. De Franschen munten uit in de
18

[La Prisonnière (1926), toneelstuk van Edouard Bourdet, zie Vermeulens artikel ‘Een goed
begin’ van oktober 1926.]
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teekening van zulke zachte en geweldige, romantische en alledaagsche gevoelens.
Het stuk speelt in de laatste dagen vóór den grooten oorlog en deze bijzonderheid
weeft over het gegeven een sluier van zeldzamen weemoed en teederen ernst. Het
onderwerp trouwens werd Lucien Descaves geïnspireerd door de werkelijkheid: een
familie-pension, waar zijn zoon vertoefde met twintig andere jongelieden, en van
wie niet één levend is weergekeerd! Op dezen horizon gezien geeft de titel zelf Le
Coeur ébloui reeds een emotie.
Werkelijk, ondanks de schaduwzijden van Sardanapale, vormt deze kleine serie
voor Parijs een merkwaardig goed begin. Maar zelfs het Paleis van Justitie, dat elk
jaar een brandje moest noteeren, en dezen winter voor 't eerst centrale verwarming
zou hebben, wilde uitblinken. Het heeft zijn jaarlijksche brandje gehad! En de ironie
der dingen zorgde, dat deze brand ontstond in den schoorsteen, waar men de hoopen
zedenschokkende platen en verboden lectuur (mijn hemel! er bestaat hier nog
verboden lectuur! hoe moet die er uitzien!) die in den loop van het jaar waren in
beslag genomen, aan het gerechtelijk vuur had prijs gegeven. Satan, die in de mode
is, zat in den schoorsteen, en stond er bepaald op om zijne rechters een poets te
bakken.
[verschenen: 27 november 1926]

Op het keerpunt
Parijs, November 1926
De franc stijgt. Hij klimt even resoluut en ongemotiveerd als hij dezen zomer zakte.
Eind Juli deed de gulden 20 francs, begin November doet dezelfde gulden, die niet
verroerde, beneden de 12 francs. Eind Juli gooide men den vreemdeling, die er niet
uitzag als de doorsnee-Parijzenaar, dit wil zeggen slecht en flodderig gekleed, rotte
sinaasappelen naar het hoofd. De vreemdeling, dat waren de geïncarneerde peseta's,
marken, guldens, ponden sterling, zelfs Straits-dollars, en Scandinavische kronen.
De vreemdeling, dat was de openbare losloopende samenzweerder tegen het welzijn
van 't gemeenebest. Terwijl iedereen zich vreemde valuta aanschafte, alsof de heele
natie over bergen en zeeën op reis moest gaan, riep iedereen uit: ‘Wanneer de franc
maar niet zakte!’ Als de franc steeg zou alles veel beter gaan, wat beteekende dat
alles veel goedkooper zou worden. Die verwenschte vreemdeling pompte het land
leeg. Ondertusschen had men voor het eerst sinds langen tijd een gunstige
handelsbalans en men smeet met het geld.
Wat heeft men de goede gemeente aan het hoofd gezanikt over den heilloozen
invloed der buitenlandsche species! De bladen gaven geregelde rubrieken met groote
koppen. De slager, de kruidenier, de bakker, de groentevrouw maakten hun praatje
over het pond sterling. Men jammerde er over als over den regen. Het brood, de
wortelen, de sla, de wijn, kortom de heele boel werd duurder, omdat het pond sterling
duurder werd. Men was niet alleen aangetast in zijne beurs, men leed in zijn nationalen
trots. Frankrijk, het land van de spaarkous, van oudsher de geldschieter van arme
naties, het land der renteniers, had een zieke munt. Men kankerde van den morgen
tot den avond, over die twee wonde plekken. Als de franc maar steeg! Ik begrijp nog
niet dat het niet verveelde.
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Maar komt men in Europa ooit uitgepraat over het weer? Dat is een onzer zorgen
die gij niet hebt, lezer. De franc, of het pond sterling, en het weer, dat is hetzelfde
geworden.
Men maakte er bijna revolutie om en men had Herriot gaarne opgeknoopt. De
lieden die hem wilden opknoopen waren dezelfde, die hunne wissels op de schatkist
liquideerden en er mee speculeerden in voordeelige deviezen. Voor een land waar
‘democratie’ en ‘algemeen stemrecht’ gelden als onaantastbare tooverwoorden, was
dit een zonderling avontuur. Zij, die hunne ‘Bons de la défense nationale’, hunne
‘Bons du Trésor’ realiseerden, ze liever omwisselden in dollars, dan ze te hernieuwen,
daarmee het heele binnenlandsche financie-stelsel in gevaar brachten, en zoodoende
onmiddellijke aanleiding gaven tot de krach van den franc, zouden zich
verontwaardigd hebben, wanneer men aan hunne patriottische beginselen had durven
twijfelen. Integendeel. Zij noemen zich evenzeer patriotten als de heeren Caillaux,
Herriot en Malvy.
Het is jammer, dat men niet steeds achter alle schermen kan kijken. Ik zou willen
weten, of het gedeelte der natie, dat rechts heet, en bij de verkiezingen gewoonlijk
de nederlaag lijdt, opzettelijk en met een wèloverwogen tactiek zijn tegenpartij ten
val heeft gebracht. Ik zou eveneens willen weten of het voornemens is deze tactiek
voort te zetten. Dit is van het uiterste gewicht. Want de Franschman zal mogen
stemmen gelijk hij wil, zoolang de reusachtige binnenlandsche schuld, welke
getaxeerd is op 300 milliard, in handen blijft van het min of meer conservatieve deel
der natie, en zoolang die geweldige som elken dag gemobiliseerd kan worden tegen
het gouvernement, dat in de positie verkeert van een bank op welke de minste ‘run’
noodlottig zou werken, zoolang zal de Franschman eene rechtsche regeering hebben.
Onder deze omstandigheden zou de stembus zelfs zonder het minste inconveniënt
kunnen worden afgeschaft. De Fransche stembus, dat is de wekelijksche balans van
de Banque de France. De volgende verkiezing vindt niet plaats in 1928, waarover
men zich nu reeds druk maakt, doch op l Februari aanstaande. Dat is de vervaldag
van 3 milliard aan Bons, welke den heer Poincaré gepresenteerd kunnen worden.
Dat is als de proef op de som. Wanneer hij dezen datum overschrijdt zonder
ongelukken, zonder kunstknepen, zonder een ontredderden bankstaat, dan geeft hem
de natie een votum van vertrouwen, waartegen geen enkele factor der oppositie het
kan bolwerken. Hij kan in de minderheid gebracht worden, zeker. Maar men zal zijn
opvolger onmiddellijk mores leren, zooals dit vorigen kabinetten overkomen is. Dit
zijn toestanden, welke de Fransche pers natuurlijk zoo min mogelijk aanroert.
Met Poincaré, den redder des vaderlands, is het overigens curieus gesteld. Toen
de gulden 20 francs waard was, maakte men Herriot rumoerig af, nu de gulden 12
francs telt, begint men Poincaré in den nek aan te kijken. De reden hiervan is zoo
eenvoudig als maar kan. Men heeft maandenlang geleefd in de formidabele illusie
dat tegelijk met een herstelden franc-koers een einde zou komen aan de duurte van
het levensonderhoud, en men ziet precies het tegenovergestelde gebeuren: alles wordt
duurder. Men heeft voor de prijsregeling van alle mogelijke soorten van dingen
commissies gevormd en met veel reclame geïnaugureerd, in plaats van het publiek
voor te bereiden op het onvermijdelijke, en deze commissies staan even machteloos
voor het onvermurwbare feit als de regeering zelf. Niemand denkt eraan zijne winsten
prijs te geven. Het is gegaan als bij de boeren: wanneer het regent, dan verrot het
gewas, wanneer de zon schijnt, dan verdroogte het. De grossier beroept zich op
contracten toen de franc laag stond, de detaillist beroept zich op den grossier. Men
zou zweren dat de heele Fransche consumptie in het buitenland geteeld wordt. In de
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schakels van dezen vicieuzen cirkel merkt men niet de minste speling. Wanneer ik
u zeg, dat een zak eierkolen, populair verbruiksartikel, in Frankrijk gefabriceerd, die
het vorig jaar 9 francs noteerde, dit jaar 19,50 francs verkocht wordt! De rest is
precies navenant.
Dit wat de verbruikers betreft. Men mort en zou willen zien dat de aangekondigde
profetieën in vervulling gingen. De producenten van hun kant zijn even slecht
gehumeurd en deden reeds meer dan eens geheime stappen bij Poincaré om de
koersverbeteringen van den franc soepeler en in langzamer tempo te doen evolueeren.
Maar het schijnt, dat het gouvernement sinds half October geen beslissenden invloed
meer wil of kan uitoefenen op de franc-noteering. Herriot was overgeleverd aan de
baisse, Poincaré aan de hausse. Zal hij er 't slachtoffer van worden?
Een verschil van 8 punten per gulden in 3 maanden tijds is abnormaal en fnuikend.
Bij zulke verschillen werkt de hausse even ongezond en verlammend als de baisse.
Stel u den industrieel voor, die eind Juli, toen de franc 20 noteerde per gulden,
grondstoffen moest inslaan, op straffe van stopzetting zijner fabrieken, en die leveren
moet terwijl de franc 12 noteert! Er bestaan weinig stocks, die zonder ernstige
verliezen zulke marges verdragen. Wat de positie der industrie nog moeilijker maakt
is eene vrij snelle inkrimping der credieten. Deze maatregel heet genomen te zijn
om de industrieelen en de handelsfirma's te dwingen, de vreemde valuta, welke zij
in buitenlandsche huizen gedeponeerd lieten, te repatrieeren. Over 't algemeen laat
men zijn geld niet voor zijn plezier buitenshuis; in dit geval zal men het nog minder
voor z'n plezier opvragen. Daarbij komt nog, dat de onvrijwillige dumping door den
lagen franc, welke ondanks hooge douanetarieven een zeer levendigen export mogelijk
maakte, bij de koersstijgingen der laatste weken ophoudt te bestaan. De productie
zal dus noodzakelijkerwijze moeten worden verminderd.
Verminderde productie beteekent onontkoombaar verminderde export en eveneens
verminderde inkomsten der belastingen, op alle trappen der industrieele hiërarchie,
van den eigenaar tot den geringsten magazijnknecht. Verminderde productie, bij
inrichtingen welke sinds jaren op vollen stoom werken, beteekent tegelijkertijd
ontslag in massa van de arbeiders. Het spreekt vanzelf dat de Fransche etablissementen
niet zullen beginnen met hunne landgenooten op straat te zetten. Eerst komen de
vreemdelingen aan de beurt. Er werken in de verschillende Fransche fabrieken
bijvoorbeeld 800.000 Italianen, voor wie in het moederland geen plaats is, voor wie
Amerika, het groote afzetgebied tot vóór weinige jaren, zijn grenzen bijna hermetisch
gesloten houdt, voor wie Frankrijk, indien de toestand zich op de aangetoonde wijze
blijft ontwikkelen, binnenkort, laten wij zeggen over zes maanden, geen brood meer
zal hebben. Ik zou ook Tchecho-Slowakije, ik zou ook Polen of Spanje kunnen
citeeren. Ik citeer Italië, omdat dit het frappantste voorbeeld levert, welke
moeilijkheden wij tegemoet gaan. Italië zelf doorworstelt een financieele crisis, Italië
heeft een bevolkings-excedent, hetwelk het slechts met moeite kan loozen; Italië wil
koloniën, en liefst Fransche koloniën; Italië is, de hemel weet waarom, in de hoogste
mate geïrriteerd tegen Frankrijk en zoekt bij de minste gelegenheid ruzie; men rinkelt
daar nu reeds met de sabel, zooals vroeger slechts gebruikelijk was in Potsdam, en
over 't ‘kruit drooghouden’ wordt tegenwoordig meer gesproken in het Paleis Chigi
te Rome dan vroeger in Berlijn. Aan welke verwikkelingen, aan welke conflicten
zullen wij blootstaan, wanneer die 800.000 Italiaansche werklieden, over wie
Mussolini hier in Frankrijk reeds zeggingsmacht wenscht uit te oefenen, straks, om
reden van een Fransche economische crisis, naar huis zullen moeten gezonden worden,
op kosten van het gezantschap? Het Fransche werkloozenprobleem, dat tot dusverre
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gelukkig niet gesteld behoefde te worden, is anders dan het Engelsche of het Duitsche.
Het is ingewikkelder, het is veel gevaarlijker. Ik meen dat het Italiaansche voorbeeld
dit voldoende aantoont. De wederopbouw van het verwoeste gebied is nagenoeg
voltooid. De honderdduizenden vreemde arbeidskrachten, die Frankrijk herbergt,
zijn bijna zonder uitzondering ondergebracht in de industrie. De economische crisis,
welke men dreigend voelt naderen, zal daar de eerste onheilen stichten.
Het verwondert mij, tot heden in de Fransche Pers nog niet de opinie gelezen te
hebben, dat de abnormale hausse van den franc te wijten is aan dezelfde campagne,
welke Frankrijk kortgeleden ten onder wilde brengen door de baisse. Dat kan niet
uitblijven. Te meer, omdat men meent Poincaré te zien ageeren, omdat men de
resultaten meent te zien zijner actie, zonder dat iemand weet welke richting hij uit
wil. Zal hij stabiliseeren en tegen welken koers? Wil hij trachten geleidelijk te
revaloriseeren? Niemand weet het en men beweert, dat het zelfs aan Poincaré
onbekend is. Eén ding staat vast: het budget is berekend op ⅛ der waarde van den
goud-franc en de huidige koers overschrijdt reeds deze beraming. Er zal dus een
belangrijk overschot te boeken vallen. Met dit overschot kunnen binnen- en
buitenlandsche schulden gedelgd worden op ruimer schaal dan men van plan was.
Zonder twijfel. Maar zal de burgerdeugd van den gemiddelden Franschman sterk
genoeg zijn om dit onder den ontzettenden belastingdruk lijdelijk toe te zien!
Wij staan in alle opzichten op een netelig keerpunt - en wie zou ooit vermoed
hebben, drie maanden geleden, dat de onbeheerschte, koortsachtige verbetering van
de franc-koers daarvan de oorzaak zou zijn? Het zonderlingste van het geval is, dat
geen enkele reëele, positieve factor deze stijging veroorzaakte. De overeenkomst
met Amerika werd nog niet bekrachtigd. De administratieve bezuinigingen blijken
eerder een deficit te zullen opleveren dan winst. De graanoogst van dezen zomer is
mislukt, wat geweldigen import ten gevolge zal hebben. De export loopt terug. De
situatie der buitenlandsche schuld is onzeker, maar eer ten nadeele dan ten voordeele
van de schatkist. De binnenlandsche schuld blijft onderhevig aan de onberekenbaarste
(of berekenbaarste, zoo gij wilt) schommelingen. Het komende jaar 1927 zal uit een
oogpunt van binnenlandsche politiek zeer geagiteerd zijn, omdat alles onder den ban
zal staan der verkiezingen van 1928. Deze mogen hersenschimmig zijn, gelijk ik
uiteenzette, maar zij zullen niet nalaten een aanzienlijk deel der Franschen hun
tramontane te doen verliezen.
Zoo ziet het nadeelig saldo er uit ten opzichte van de franc.
En het batig?
Het is schaarsch. Het wordt gevormd door de speculatie welke op het oogenblik
de hausse exploiteert. Het bestaat uit de zekerheid van een ruim sluitend budget.
Verder uit eene zekere bewegingsvrijheid der schatkist. Ten slotte uit het persoonlijk
crediet van Poincaré.
Weegt het op tegen het nadeelig saldo? Ik zou het niet durven beamen. En als het
op zou wegen, hoe lang zullen deze factoren, waarvan de een tijdelijk, de ander
précair, de derde onstabiel, de vierde aangetast is, effectief blijven?
Ik hield de financiën gaarne voor eene exacte wetenschap. Maar hier is de basis
werkelijk te wankel, te onlogisch, om eene conclusie te trekken, om eene diagnose
te vormen. Hier hangt voortaan alles af van de hypothetische actie der regeering, bij
welke iedereen in 't duister tast. Maar het schijnt mij, dat men op den herstelden franc
de definitie zou kunnen toepassen welke een beroemd dokter gaf van de gezondheid:
‘De gezondheid is een zeer zorgelijke toestand, welke de grootste inachtneming
vereischt.’
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[verschenen: 11 december 1926]

Vreemde complotten
Parijs, November [1926]
Een Italiaansch spreekwoord, dat niet zeer oud kan zijn, zegt: ‘Het is met de
Garibaldi's als met de aardappelen, de beste zitten onder den grond.’ Uit het volgende,
zonderlinge verhaal moge blijken, dat ook in deze spreuk een zekere waarheid
verscholen ligt.
Sinds den historischen marsch naar Rome, welke Mussolini aan het bewind bracht,
en waarvan men onlangs den vierden verjaardag herdacht, geldt Italië in de oogen
van een aantal lieden voor een onderdrukte natie. Deze lieden zijn over 't algemeen
democratisch, in alle tinten, van rose tot vermiljoen, en het is aan de democratie
weggelegd, zooals men weet, om den volkeren zelfbeschikkingsrecht te schenken
en als panacé te dienen tegen alle mogelijke oorlogen, voor het heden en de toekomst.
Een dictator die niet in Rusland regeert, zit deze menschen echter verbazend dwars
en met plezier zouden zij de wapens laten opnemen tegen de tyrannnen, onder wier
juk Spanje en Italië zuchten. Een dictator in Rusland, onder de hoede van Tscheka
of Geepeoe, dat is een weldoener der menschheid, een dictator in Italië of Spanje,
dat is een beul.
Er waren dus steeds personen te vinden om een aanslag te beramen tegen Benito
Mussolini. Er werden dus steeds samenzweringen gesmeed. Het jaar is nog niet om
en Mussolini kreeg reeds een kogel door den neusvleugel, een bom in de lucht, en
een projectiel door zijn uniform. Hij heeft goed beweren, dat hij zich onkwetsbaar
acht, zoolang hij zijn zending niet voltooid heeft (maar is een zending ooit voltooid
in dit ondermaansche?), hij mag gelooven aan zijn ‘Ster’, dit verhinderde hem niet
om een zijner politie-inspecteurs in alle geheim af te vaardigen naar de Fransche
Riviera, het paradijs der stokebranden. De man liet zich doorgaan voor advocaat. Hij
heette La Polla.
Wij bevonden ons juist in de dagen, dat, naar aanleiding van een nieuwen aanslag
op Mussolini, bedreven door een Italiaanschen, vroegrijpen knaap, drie Fransche
consulaten bestormd werden: van Vintimille, van Tripoli, van Benghazi. Het rose
en scharlaken gedeelte van onze Pers schreeuwde om représailles tegen den ontsnapten
dictator met zijn op hol geslagen zwarthemden, en wanneer het aan deze democraten
gelegen had, dan zaten we temidden van de mobilisatie. Gelukkig vormen zij nog
de minderheid en het belangrijkste gedeelte der Fransche Pers eischte dat
onderhandelingen geopend zouden worden met de fascistische regeering om te
geraken tot een verstandiger modus vivendi. Gelijk bekend is, houdt onze minister
van Buitenlandsche Zaken, die dejeuneert met Stresemann, Benito Mussolini in
quarantaine, en Paul Boncour, onze socialistische afgevaardigde bij den Volkenbond,
ontzag zich niet om den Italiaanschen ‘tyran’ een Carnaval-Cesar te noemen in 't
volle van het Fransche parlement. Dit werkte de goede verstandhouding niet in de
hand. Maar noch het een, de mobilisatie, gebeurde, noch het andere, de toenadering.
De mobilisatie is misschien voor later en Mussolini rekent er sinds lang op. Want
het mag misschien ongelooflijk lijken, maar de Italiaansche regeering concentreert
troepen aan de Fransche grenzen. Doch dit is een andere geschiedenis. Voor 't
oogenblik had men wat anders bedacht.
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De advocaat-politie-inspecteur van Mussolini die La Polla heet, werd onmiddellijk,
alsof het afgesproken werk was, opgevischt door de Fransche recherche. Er zijn
knappe menschen onder dit korps, wanneer het in hun kraam te pas komt. Zoodra
La Polla dus was afgestapt in een hotel te Nice, doorzocht men op de discreetste
wijze zijn bagage. Men vond er 200.000 francs aan fonkelnieuwe biljetten (zelfs
voor een advocaat is dat veel), papieren van Ricciotti Garibaldi,19 en een paspoort
ten name van zekeren Scievoli. Men noteerde den inhoud, liet alles op zijn plaats,
en ging op zoek naar La Polla. Deze, even gewiekst als zijne collega's, kreeg er direct
lucht van, en ging op den loop. Met achterlating zijner valiezen. Vriendelijker kon
hij niet zijn. De Fransche politie arresteerde den genoemden Scievoli en vervoegde
zich bij Ricciotti Garibaldi, die eene villa bewoont te Nice.
Er zijn vele Garibaldi's: Peppino, de generaal, Santo, de aannemer, Ezio, zonder
beroep, Ricciotti, de kolonel. Allen broers, allen trotsch op den grooten
revolutionnairen Voorvader, Giuseppe, hulp en toeverlaat der onderdrukten. Laat ik
u Ricciotti voorstellen, den kolonel.
Hij is kleinzoon van Giuseppe, den vrijheidsheld. In 't begin van den oorlog nam
hij zonder wikken of wegen met zijn roodhemden dienst in het Fransche leger. Hij
gedroeg zich dapper met zijn kameraden. Hij genoot hier zulk een aanzien, dat, toen
hij drie jaar geleden moest getuigen in het proces van den in Parijs vermoorden fascist
Bonservizi, het Hof en het publiek bij zijn binnentreden als één man opstonden en
hem verwelkomden met eene ovatie. In drie jaar tijds, gelijk men zien zal, kan veel
veranderen.
Ricciotti Garibaldi gold in Frankrijk, waar het krioelt van anti-fascistische
elementen, en in Italië, waar er minder zijn, voor den chef der anti-fascistische partij.
De villa ‘Fabron’, zijn woning te Nice, genoot een geheimzinnige reputatie. De ramen
waren voorzien van zware gordijnen, welke 's avonds niet het geringste straaltje licht
doorlieten. De electrische contacten bevonden zich niet langs de muren, doch op den
vloer, om met de voeten verzet te kunnen worden. Was Ricciotti thuis, dan brandde
er een roode lantaarn in het portaal, welke aldus was opgesteld, dat zij vanuit de
naburige plaats op een afstand van drie kilometer gezien kon worden. Was Ricciotti
afwezig, dan bleef alles in het duister, en zoo diende de lantaarn als lichtsignaal voor
zijn talrijke trawanten. De reputatie van Ricciotti was niet minder merkwaardig dan
die van zijn huis: hij ging door voor een verwoed speler, een onvermoeid coureur de
femmes et de filles, een losbol die van iedereen geld leende, nooit terug betaalde,
altijd verlegen zat, die betrokken was bij de meest curieuze en onverwachte
‘combinazione.’
Wie was Scievoli en wat beteekende zijn paspoort in handen van den fascistischen
advocaat-politie-inspecteur La Polla, speurder van Mussolini? Scievoli stond in dienst
van Santo Garibaldi, aannemer van openbare werken te Parijs, en broer van Ricciotti.
Scievoli ageerde als een strijdbaar anti-fascist en was met hart en ziel verknocht aan
de familie Garibaldi. Hij zou voor de Garibaldi's door het vuur geloopen hebben. Hij
vond het dus niet meer dan natuurlijk, dat Ricciotti hem uitkoos om koeriersdiensten
te verrichten tusschen het anti-fascistische kamp van de Riviera en de opstandige
elementen in Italië. Hij had pas voor Ricciotti een missive overgebracht naar kolonel
Macia, leider der Catalaansche onafhankelijkheidsbeweging aan de Spaansche grens,
die met zijn heelen ‘staf’ en zijn heele ‘leger’ door de Fransche autoriteiten achter
slot en grendel gebracht is, en toen Ricciotti aan Scievoli vroeg om zich naar Italië
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[Ricciotti Garibaldi jr. (Rome 1881 - Rome 1951) streed tijdens de Eerste Wereldoorlog voor
Frankrijk in de loopgraven bij de Argonne en na de Tweede Wereldoorlog als partizaan voor
de autonomie van Friuli-Julisch Venetië, die in 1947 tot stand is gekomen.]
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te begeven met dezelfde opdracht, vond hij hem zonder aarzelen bereid. Hij zou zich
bij de politieke vijanden van Mussolini bekend maken met behulp van doormidden
gescheurde briefkaarten, waarvan de eene helft zich reeds in Italië bevond. Er bestond
slechts één bezwaar voor Scievoli om den eerstvolgenden trein te nemen: zijn paspoort
was verouderd en moest vernieuwd worden. Daarvoor zou Ricciotti zorgen. En dit
was het paspoort, dat men vond in de bagage van La Polla, den geheimen agent en
‘waarnemer’ van Mussolini!
Terwijl men Scievoli in arrest hield, Ricciotti Garibaldi verzocht zich ter
beschikking te stellen van de politie, en hem transporteerde naar Parijs, waar hij
onder bewaking van twee inspecteurs eene hotelkamer betrok, doorsnuffelde men
de villa ‘Fabron’ te Nice. Zoo doelmatig als deze woning leek ingericht voor
samenzweerders, zoo onvoorzichtig sprong Ricciotti om met de compromitteerendste
documenten. Wist men wat men daar vinden zou of wist men het niet? Moeilijk
vraagstuk! Kan men in gemoede veronderstellen, dat de Fransche recherche te elfder
ure op de hoogte raakte van Ricciotti's duivelsch bedrijf en dat de ontdekkingen,
welke men deed, de geweldigste verrassing vormden voor deze schrandere keurbende
zelf? Ik kan het nauwelijks gelooven. Onze politieke politie evenals die van andere
aanzienlijke naties, beschikt over welvoorziene, uitgebreide dossiers, welke op de
juiste momenten voor den dag gehaald worden. Wat er ook van zij, de oogen welke
men heeft opgezet, zijn de grootste die ooit ter wereld aanschouwd zijn. Men stond
verstomd, verbijsterd, overbluft. De chef van de anti-fascistische partij in Frankrijk
en in Italië, Ricciotti Garibaldi, stond sinds achttien maanden in dienst van Mussolini,
van wiens gouvernement hij 400.000 lire heeft opgestreken, waarvan 100.000 op 24
October uit de handen van La Polla! Ricciotti, afstammeling van den vrijheidsheld
Giuseppe, werkte als een ordinaire spion, als een laffe verklikker, als een laaghartige
agent-provocateur. Hij stond in relatie met Lucheti, die op 11 September aan de Porta
Pia een bom wierp naar Mussolini en in den kerker zijn onbenijdenswaardig lot
afwacht.
De reis van Scievoli, de doormidden gescheurde briefkaarten, de missives aan de
anti-fascistische leiders, was een valstrik, welke Mussolini's fanatiekste tegenstanders
in één klap moest overleveren aan hun rechters.
Scievoli, die vrijuit gaat, is aan een vermoedelijken dood ontsnapt, omdat La Polla,
die zijn paspoort moest legaliseeren, de vlucht nam! En niet alleen verried Ricciotti
zijne Italiaansche kameraden, die hem vereerden en vertrouwden, hij verried
bovendien de ‘vrijheidshelden’ van Catalonië, die hem met hetzelfde vertrouwen,
dezelfde vereering, welke zijn naam inboezemde, onder hunne rangen hadden
verwelkomd! Gij kunt u de dramatische confrontaties voorstellen tusschen Scievoli
en Ricciotti, tusschen Santo, den aannemer, en zijn broer, den kolonel, tusschen de
verschillende anti-fascistische drijvers en hun trouweloozen chef, die hen in de val
stuurde: Hoon, verachting, woede, handen-wringen, tandenknarsen, voetvallen,
radelooze omhelzingen, wanhoopsgebaren, tranen, kreten, verzuchtingen. Er ontbrak
slechts de muziek van Verdi of Puccini. Wat zal het straks zijn als Peppino, de
generaal, het hoofd der familie, die van New-York naar Parijs toog, zijn diep gevallen
broeder onder oogen krijgt!
Deze troebele en verdachte affaire raakt drie gouvernementen en kan beschouwd
worden onder drie, en zelfs meer, gezichtshoeken. En het merkwaardigste van dit
diabolieke geval is, dat elk standpunt den onderzoeker voor een in de hoogste mate
onrustbarend feit plaatst.
Hoe redeneert de Franschman?
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Aldus: de aanslagen tegen Mussolini, welke den dictator hoogdravende,
onwelwillende, krijgszuchtige redevoeringen in den mond legden tegen Frankrijk,
welke zijn roerige onderdanen aanleiding gaven om Fransche burgers en Fransche
consulaten te molesteeren, werden dus uitgebroed en gecontroleerd door een
verklikker in fascistischen dienst, in dienst van Mussolini! Wat wil Mussolini van
ons; wat zijn dat voor slinksche manoeuvres; langs welke afschuwelijke afgronden
is men bezig ons te voeren; in welke hinderlagen wil men ons lokken?
Hoe zal de Italiaan redeneeren?
Waarschijnlijk zoo: La Polla had best wat slimmer kunnen zijn. Het was niet
absoluut noodig om de Fransche politie zoo blindelings en zoo weinig snugger in de
armen te loopen. Je zoudt dus zeggen, dat hij het expres heeft gedaan, met opzet,
met voorbedachten rade. Waarom? Ricciotti Garibaldi was een figuur. Alle Garibaldi's
zijn een figuur. Alle Garibaldi's, die allen anti-fascist zijn, kunnen in het Italië der
naaste toekomst een rol spelen, kunnen aanvoerder worden van de tegenpartij. Heeft
Mussolini Ricciotti, en met hem alle Garibaldi's, definitief willen discrediteeren,
willen uitschakelen door den kolonel in deze duur betaalde verradersrol te engageeren,
om hem op het geschikste moment te laten tuimelen?
Hoe kan de Spanjaard het geval beschouwen?
Natuurlijk als volgt: Wij voerden onderhandelingen met Italië en sloten zelfs een
soort van bondgenootschap. Een agent-provocateur in Italiaanschen dienst maakt
gemeene zaak met Catalaansche opstandelingen die de Pyreneeën willen oversteken
in Fransche uniformen, met munitie, in Frankrijk gestolen, gefabriceerd en verborgen,
met wapens, in Frankrijk vervaardigd, met behulp van een langdurig complot dat
onder het oog der Fransche autoriteiten is gebrouwen. Wat steekt daar achter? Wil
Mussolini door tusschenkomst van zijn gesalarieerden verrader ook nog wrijvingen
verwekken tusschen Spanje en Frankrijk? Wil Mussolini ons, Spanjaarden,
handelbaarder maken voor zijne inzichten door op Frankrijk den schijn te laden van
medeplichtigheid met het opstandige Catalonië?
Er is ten overvloede nog het Duitsche standpunt. Wij zijn uitstekende maatjes met
deze natie, betere dan met Italië. Af en toe wordt er in Duitschland een Fransche
soldaat neergeschoten of neergestoken op den hoek eener straat, maar dat deert niet.
Men laat den dader ontsnappen of spreekt hem vrij cum laude. Even onverschillig
als Duitschland deze ‘incidenten’ bejegent, even bezorgd toont het zich voor de
Fransche eer, voor den Franschen naam, bij elke betooging over de Italiaansche
grenzen. Het verbaast er zich over, dat men hier Mussolini zoo lijdelijk laat raaskallen.
Het verwondert zich er over, dat Parijs nog geen ultimatum stuurde. Had men hier
den raad en den wensch van Duitschland gevolgd, dan stonden de Fransche
voorhoeden reeds bij Turijn en bij Genua. Als twee honden vechten om een been...
denkt Duitschland, en zet den prijs zijner neutraliteit reeds op de factuur. Het zingt
't oude liedje: ‘Tusschen Keulen en Parijs - daar ligt de weg naar Rome.’ Het zingt
dit liedje als de rattenvanger van Hameln. En het gnuift.
Maar wij, hoe zullen wij redeneeren, machtelooze toeschouwers van deze
bedroevende en tragische kuiperijen? Is het niet treurig, dieptreurig, te moeten
constateeren, acht jaren na den gruwelijksten oorlog aller tijden, dat de naties niets
geleerd hebben, dat zij met hetzelfde enthousiasme, dezelfde verblinding bereid zijn
‘het zwaard’ te trekken; dat zij elk voorwendsel nog met beide handen aangrijpen
om op elkaar los te slaan? Is het niet om wanhopig te worden, wanneer men bespeurt,
acht jaren na de bloedige catastrophe, dat die voorwendsels om op elkaar los te slaan,
met helsche listen en sluwheden, met behulp van het verachtelijkste rapaille, zonder
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de minste gewetensbezwaren, worden uitgedacht, geënsceneerd en aan de naties
worden opgedischt? Is het niet om allen moed te verliezen, dat men genoodzaakt
wordt te observeeren, hoe nog immer, ondanks alle ervaringen, alle rampen, een
aantal menschen, dom en blind en roekeloos en wreed genoeg zijn, om als redelooze
wezens op die belachelijke voorwendsels in te vliegen? Is het niet afschuwelijk te
moeten observeeren, hoe hier in Europa, in 't verborgenst en op de meest dwaze wijze
met vuur gespeeld wordt, en met levens, en met onze civilisatie en met alles wat de
vorige oorlog nog overeind liet?
Frankrijk, den hemel zij dank, hield zich kalm. Er zijn drie consulaten bestormd
voor een misdadig feit, waaraan het niet de minste schuld droeg, en men heeft geen
vin verroerd. Maar als men aan gene zijde der Alpen een razernij belieft uit te vinden,
die niet anders kan doen dan besmetten, die over móét slaan, waartegen géén geduld
en géén bezonnenheid bestand zijn?
Ik houd mijn hart vast.
[verschenen: 18 december 1926]

Communistische bespiegelingen
Parijs, November [1926]
De Fransche roode kameraden hebben eene hartversterking geducht noodig, en
wanneer gij in een verlaten hoekje der buitenbezittingen de ‘koppen’ kondt lezen,
waarmee de Humanité de ongeregeldheden op Java heeft aangekondigd, dan zoudt
gij sidderen en beven. Boven een kiekje van een ‘Hollandschen post op Java’ drukt
het blad met vette letters: ‘Nederlandsch-Indië tegen het Imperialisme’ (wij,
gemoedelijke Hollanders, imperialisten!), ‘de opstand ontwikkelt zich op Java’, ‘de
revolutionnairen bezetten het gebouw der Posterijen te Batavia’. Boven een ander
kiekje, dat de binnenplaats moet voorstellen eener inlandsche gevangenis gedurende
de wandeling der veroordeelden, waarvan men armen en beenen beladen ziet met
zware ketenen (aldus de tekst!), drukken zij af met kapitale letters: ‘De Javaansche
opstand zegeviert op verschillende punten van het gebied.’ ‘De revolutionnairen
blijven meester van verschillende steden.’ In de redactioneele toelichtingen bij de
spaarzame telegrammen is Fock nog steeds Gouverneur-Generaal, die zich, in dienst
van Suiker en Tabak, onderscheiden heeft door zijne uitpersingen en
onmenschelijkheden!
Ik vrees dat gij, wanneer deze brief u bereikt, hartelijk zult lachen over dergelijke
flaters en hartversterkingen, en dat gij mij tegelijk zult verwijten mij bezig te houden
met zulke weinig actueele gebeurtenissen. Ik riskeer dit inderdaad. Maar peinzend
over de aanstaande reis van kameraad Tchitcherine20 naar de Riviera, waar Briand
zonder twijfel golf met hem gaat spelen zooals indertijd met MacDonald, peinzend
over de roode massameeting op den tweeden zondag van November te Clichy, onder
den rook van Parijs, welke slechts 10.000 menschen bijeenbracht, die op de vlucht
gedreven werden door een kouden diluviaanschen regen, peinzend over de
strubbelingen op Java, dat zoo'n vroolijken klank kreeg sinds wij een dans bezitten
dien men ‘Java’ noemt, heb ik een boek uit mijne bibliotheek gehaald, dit jaar
verschenen, dat op niets anders wachtte dan op de actualiteit. Het is Ce que j'ai vu
à Moscou, van Henri Béraud, dat vertaald kan worden door ‘De Waarheid over
20
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Moskou’, verkocht en gelezen in meer dan 200.000 exemplaren. En al zou deze brief,
volgens mijne optimistische verwachtingen, werkelijk uit de maan lijken te vallen,
volgens een Fransch gezegde, ik kan niet nalaten dezen keer te schrijven over het
communisme.
De Russische oorlogskreet luidt ‘Smert Bourjouiem’, hetgeen beteekent ‘Dood
aan de bourgeois’, maar wat men, als gij tot grappen geneigd zijt, gemakkelijker en
populairder kan omzetten in Snert-Bourgeois. De bourgeois in Rusland, die intiemer
kennis maakten met dezen oorlogskreet, zijn 22 gefusilleerde bisschoppen, 1219
gefusilleerde priesters, 6000 gefusilleerde onderwijzers, 9000 gefusilleerde dokters,
54.000 gefusilleerde officieren, 260.000 gefusilleerde soldaten, 70.000 gefusilleerde
politieagenten, 12.950 gefusilleerde eigenaars, 355.250 gefusilleerde intellectueelen,
190.200 gefusilleerde werklieden, 815.000 gefusilleerde boeren... Deze lugubere en
eentonige statistiek is onweerlegbaar authentiek en betrouwbaar. Over
onmenschelijkheid gesproken, nietwaar? En een aardig ‘tableau de chasse’, vindt gij
niet?
Men kan zich a priori geen enkele revolutie voorstellen, welke zulken ongehoorden,
ijzingwekkenden bloedprijs waard zou zijn (nog afgezien van de millioenen
slachtoffers van den hongersnood), een bloedprijs waarbij de misdaden der
moorddadigste Romeinsche keizers en Mongoolsche beulen te zamen genomen in
het niet schijnen te verzinken. Het is ook a priori wreed en onoorbaar om te vragen
naar de resultaten, welke met zulk een ontzettende som van willekeurig en zonder
noodzakelijkheid geofferde menschenlevens bereikt werden. Maar de gedachte dringt
zich op. Het is onmogelijk de gedachte van zich af te zetten. Want het resultaat was
nihil.
‘Gij hebt’, zegt Béraud tot een volkscommissaris, ‘noch het geld, noch de misère,
noch de uitbuiters, noch de armen, noch de hebberigheid der eenen, noch de berusting
der anderen afgeschaft. Wat hebt gij dan afgeschaft?’
‘De man, de volkscommissaris, richtte een somberen blik op me, geladen met
dolende flitsen, en antwoordde:
Niets.’
Niets, inderdaad niets. Als wij, bourgeois, vaardig waren en vooruitziend, wij
zouden een boek als De waarheid over Moskou geëxploiteerd hebben. Maar wij zijn
niet georganiseerd, gelijk de bewuste arbeiders. Wij zijn te neutraal. Wij bezitten
geen Lord Northcliffe, wijlen Lord Northcliffe, die tegen het einde van den oorlog
de leiding van de anti-Duitsche propaganda in handen had genomen. Een Lord
Northcliffe zou de middelen gevonden hebben om ‘den wandelstok van Efimoff’ uit
te buiten. Hij zou hem in millioenen exemplaren over den aardbol verspreid hebben.
Wat is dat voor een wandelstok? Luister naar het volgende aangrijpende verhaal:
Kameraad Trotsky hield eene rede te Kief. Na hem werd het woord gegeven aan
de bestrijders. Tot groote verwondering was er één, één alleen, een arbeider, genaamd
Efimoff.
Deze werkman beklom het podium met een wandelstok in de hand.
‘Kameraden’, zei hij, ‘jullie zien dezen wandelstok. Hij gaat u de geschiedenis
vertellen van de Russische revolutie. Vóór de revolutie werd ons land geregeerd door
de aristocraten, die je worden voorgesteld door den knop van dezen wandelstok. Het
ijzer dat gij hier aan de punt zien, dat waren de galeiboeven. Het midden, dat waren
de arbeiders en de boeren.’
Hij zweeg en keerde den wandelstok om. ‘De revolutie is gemaakt, kameraden.
De aristo's zijn beneden, de boeven zijn boven - en jullie bent op dezelfde plaats.’
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De arbeider Efimoff, uit Kief, werd in de daaropvolgende week gefusilleerd...
Henri Béraud, buitengewoon begaafd als romanschrijver, en een van de beste
Fransche reporters, is een man uit het volk. Hij stond in zijn jeugd aan de bakkerstrog.
Hij maakte den oorlog mede. Hij is noch conservatief, noch liberaal. Hij is
uitgesproken links. Hij reisde naar Rusland met de beste, met de sympathiseerendste
bedoelingen; dit wil zeggen met het plan om over het communisme zooveel mogelijk
goeds te zeggen, want wij bevonden ons in 't begin van dit jaar nog op de gevaarlijke
hellingen die leiden naar het extremisme. Maar hij is eerlijk, hij is man van het volk,
hij is oprecht. Lijkt u dit geen voldoende waarborg? Laten wij hem een oogenblik
volgen op zijne reis in het land van den zoogenaamden heilstaat, in het land der
desillusies.
Het eerste wat hem trof in den Russischen wagon, welke hem van Riga zal voeren
naar Moskou, is een reusachtig affiche, dat een citoyen met slappen hoed voorstelde
bij een loket. Uit dat loket schoot een gouden pijl, die verwees naar een vuurroode
hand, en deze roode hand toonde eene machine, welke pakjes biljetten veranderde
in stapels gouden roebels. Ik geef 't u in honderd, mij te zeggen wat dat beteekende.
Het was eene affiche van de Soviet-leening. Een leening met loten! Hoogste prijs:
Vijf millioen francs! Dat was dus het communisme: de een trekt niets, de ander trekt
vijf millioen francs! Zo werd Béraud begroet door het land, waar men alleen beweerde
te rekenen met arbeidsmunt, waar persoonlijk bezit heette afgeschaft, waar handel
verboden was, waar op nuttelooze inkoopen de doodstraf stond, waar men o.a. een
grijsaard gefusilleerd heeft, omdat hij voor zijne stervende vrouw, die ijlend om een
kanarie riep, een kanarie kocht! Het was wèl de moeite waard, zegt Béraud, om 3000
kilometer te sporen en zulk eene wonderdadige hand aan te treffen, welke van papier
goud maakt en die, in plaats van rood, even goed zwart of wit had kunnen zijn.
Dat was pas de eerste stap. Hij vond veel meer. Hij vond de Nepmen, dat wil
zeggen de handige lieden die in Frankrijk mercanti, in Duitschland Schieber, in
Holland Oweeërs heetten. In Rusland waren ze nieuw en hij trof ze aan bij honderden.
En mèt de Nepmen hunne maîtressen, beladen met bont en parels. En mèt de
maîtressen de juwelierswinkels, waar men hare verrukkelijke schouders tegen betaling
behangen kon met een fortuin aan edelgesteenten.
En mèt de maîtressen de cabarets, waar men zich aan staats-vodka, aan wijnen uit
de Krim of uit den Kaucasus, maar ook met echte Champagne (800 francs de flesch)
bezatten kon. En mèt de cabarets de schamele horde der bedelaars vol vuil en
ongedierte. En naast de gore benden van bedelaars, precies als in onze Rue Pigalle,
's morgens bij het grauwen van den dag, de dronken fêtards, de verflenste vrouwen
die naar hun bedden gaan, terwijl de arbeider naar zijn werk trekt. Met dit verschil,
dat in den heilstaat de arbeider slechts 18 roebel per maand verdient, waarvan hij
zijne vrouw en kinderen geen soupeetje kan aanbieden, wanneer hij 's avonds naar
de bioscoop is geweest, gelijk de Fransche werkman dat kan.
Béraud vond een Staat, die bankier was, boekhandelaar, koetsier, kleermaker,
parfumeur, modist, hotelier. Als dat geen staatskapitalisme is, roept hij uit, dan weet
ik het niet. Wanneer de aanhangers daarvan niet uit de socialistische partij gegooid
zijn als reactionnairen en kleine bourgeois, dan vergis ik me zeker? Die Staat laat
affiches aanplakken, met een kolossale brandkast er op en met het volgende opschrift:
‘In plaats van uw geld bij u te houden en het uit te geven doet gij beter het bij ons te
brengen, en uw buurman zal het bedrag van uw fortuin niet kennen!’ Wie herinnert
zich niet prenten uit de Notenkraker, waar dezelfde brandkast een andere rol speelde?
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En hier zijn we in het land van het super-socialisme, van het communisme, den
anti-kapitalistischen heilstaat, die millioenen levens kostte!
In dit land van hypocrisie, waar de theorie alleen nog deugt voor export, waar men
de heele theorie en bloc heeft moeten verloochenen, in dit land van misdadige
huichelaars, heet een ‘lintje’ een teeken van onderscheiding, en een gevangenis heet
een ‘instituut van vrijheidsbeperking’. Deze moordenaarsbende, die fusilleerde bij
honderdduizenden, richtte model-gevangenissen op, waar de pensionnairen vrij
rondwandelen, hunne familie bezoeken en de verzamelde werken lezen van
Dostojewski. In deze ‘Instituten’ leidt men de toeristen rond ter wille van de
propaganda! Maar deze farizeeërs wachten er zich wel voor de bezoekers te brengen
naar de ‘in pace’, naar de verborgen onderaardsche holen, waar duizenden voor het
minste vergrijp tegen den ‘heilstaat’ te midden der afgrijselijkste beulen op hun einde
wachten.
Onder deze regeering van huichelaars heeft elk huis zijne microphoons om het
geringste woord van verzet op te vangen. De lach, en zelfs de glimlach is verdwenen.
In een tramwagen waarin Béraud zat, komt een ‘echte’, een ‘zuivere’ binnengestapt
met niets anders gekleed dan met een zwembroek! Niemand verroert een spier van
zijn gezicht, want deze ‘bestrijders der zedelijkheid’ hebben officieelen
regeeringssteun. Overal loopen spionnen en verklikkers. In de cabarets, elken nacht
geopend, behalve op Maandag, welke de rustdag is van de Jazz-soviet, in de cabarets
bedrinkt men zich met stalen gezichten. Niemand spreekt, niemand zingt, niemand
kinkt.21 In dit land heeft ieder persoon recht op elf kubieke meter woningruimte, en
geen centimeter meer! Een groot kippenhok! Alleen de model-gevangenen en de
Soviet-propagandisten hebben recht op méér plaats. De honderden bewoners van
een huis, waar alle klassen der maatschappij op de geraffineerdste wijze door elkaar
gehaspeld zijn, vormen óók een soviet. Maar niemand van dezen soviet wenscht te
vegen, te schrobben, of te repareeren, en alle woningen zijn ten prooi aan de grofste
vervuiling, aan de ergste verwaarloozing. Het stinkt er zoodanig, dat iedereen rookt
om zijne kamer niet te ruiken!
Onder deze communistische republiek kost de Humanité, het Fransche
communistische partijorgaan, 50 kopeken, wat het loon eener heele arbeidersweek
vertegenwoordigt. Waarom deze exorbitante prijs? Omdat de Humanité de heftigste
antimilitairistische artikelen publiceert en het antimilitairisme is alleen geschikt voor
export naar de landen van het vuige kapitalisme. In ‘Terrorisme en Communisme’
wordt geschreven door niemand minder dan Trotsky: ‘In het militairisme vinden alle
trekken der maatschappelijke ontwikkeling hun hoogste, juistste en definitiefste
uitdrukking.’ Maar dit geldt alleen voor het communistische paradijs!
Lees hoofdstuk X van ‘Ce que j'ai vu à Moscou’, het hoofdstuk dat getiteld is ‘De
cigaretten van Kameraad Kamenev’, om te savoureeren, hoe sluw Béraud den
kameraad Kamenev in het nauw brengt op het chapiter der Derde Internationale en
de regeering de Soviets, die zoogenaamd twee verschillende organen uitmaken, welke
geen verband met elkaar hebben zouden. Ik kan helaas niet alles citeeren, maar wil
u een fragment van dit gesprek niet onthouden:
‘Jullie Westerlingen’, zegt Kamenev, ‘wilt maar niet begrijpen dat de Derde
Internationale en het Gouvernement der Soviets verschillende zaken zijn...’
‘Wat nu’, riep ik uit, ‘wij begrijpen dat uitstekend. De Internationale heeft tot
plicht in het Westen het anti-militairisme te verbreiden. Het Gouvernement der
21

[kinken: (Van Dale) met heldere klank op iets stoten of stuiten.]
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Soviets fusilleert op staanden voet een ieder die beproeft de roode garden tot ontrouw
over te halen.’
‘Alweer uw geschiedenis met Marokko?’
‘Welja, alweer.’
‘Dat is gelogen. Wij hebben in Marokko niet tegen Frankrijk gewerkt.’
‘Kunt u dat verzekeren?’
‘Zonder twijfel.’
‘Noch u, noch het internationaal communisme?’
‘Ah! laten wij niet verwarren. Ik zei u juist...’
‘Ik heb het niet vergeten: uw rechterhand, die gouvernementeel en verantwoordelijk
is, kent niet uwe linkerhand, die internationaal en theoretisch is. De beide handen,
waarde heer Kamenev, zijn precies de uwe, omdat gij zoowel chef in den Soviet zijt
als chef in de partij. Wacht even. Ik zal u de vraag anders stellen: Wat zoudt gij doen
als de Fransche gezant in Moskou Russische burgers ontving en aanspoorde die er
alles op aan leggen om in uw plaats het bewind te nemen, na u gefusilleerd te hebben?’
Kameraad Kamenev antwoordde niet. Daar had hij niet van terug. Is het niet
mogelijk dat er binnen afzienbaren tijd dergelijke gesprekken op het tapijt komen
tusschen een chef der Soviets en een Hollandschen reporter, hoewel vanaf den eersten
dag de Humanité alle inmenging van Moskou in de gebeurtenissen op Java geloochend
heeft? (Natuurlijk! Maar hoe kan de Humanité dat zoo direct weten?) Het is dan ook
mijn meening dat men met het dispuut Béraud-Kamenev, waarbij de kameraad het
antwoord schuldig blijft, nog dikwijls zijn voordeel zal kunnen doen.
Deze samenvatting van een moedig, strijdbaar en door-en-door oprecht boek, dat
250 pagina's telt (verschenen bij Les Editions de France, Parijs), is
noodzakelijkerwijze onvolledig, maar moge u voldoende zijn. Ware men practisch
in Holland, dan verspreidde men dit werk dat men leest als een boeiende roman, in
zeer goedkoope populaire edities. Het is van het grootste belang, dat niet alleen de
bezittende klasse op de hoogte wordt gesteld van het complete failliet van een
maatschappelijk experiment, dat met stroomen bloeds betaald is, maar het is vooral
van belang, dat in de wijdste lagen van het volk, dat dikwijls bedrogen en misleid
wordt door utopieën, een juist, een waarachtig, een betrouwbaar begrip doordringt
van de tragische Russische débâcle. Want men heeft geschreeuwd tegen Béraud,
men heeft hem gedreigd, maar men heeft niet weersproken. Zijn waarnemingen zijn
authentiek. In ons land moet deze waarheid baanbreken gelijk in Frankrijk: dat
evenmin als de Fransche arbeider de Hollandsche arbeider ook maar iets kan winnen
bij het communisme. Hij kan er slechts bij verliezen. Wat de communisten-en-gros
wenschen is niet de verwezenlijking hunner theorie of hunner idealen. Daar hebben
zij maling aan. Het is dit, wat zij aan Béraud schaamteloos schreven in honderden
brieven: wij willen uwe vrouwen hebben, wij willen uwe huizen plunderen, wij willen
uwe kinderen ‘étatiseeren’, tot straatseigendom maken.
Verder niets, absoluut niets. Heel de rest is humbug.
[verschenen: 24 december 1926]

De krachten der zee - een merkwaardige uitvinding
Parijs, November 1926
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Op de laatste vergadering van de Académie des Sciences (15 Nov.) is eens
buitengewoon belangrijke uitvinding gedemonstreerd, waarvan de consequentie niet
te overzien zijn, en welke u als bewoners en industrieelen der tropen in de hoogste
mate zal interesseeren. Zij is te danken aan de samenwerking van twee eminente
ingenieurs, die voor de Fransche industrie reeds tal van opmerkelijke apparaten
uitdachten, George Claude en Paul Boucherot. Zij betreft de benutting der thermische
energie, anders gezegd van het warme water.
Het is bekend, dat de temperatuur van de oppervlakte der tropische en equatoriale
zeeën schommelt tusschen 25 en 30 graden Celsius gedurende het gansche jaar. Op
een bepaalde diepte, welke gemiddeld vijftig meter bedraagt, wordt de temperatuur
constant, ten gevolge van de enorme warmte-reserve, welke daar sinds millioenen
jaren ligt opgehoopt. Met behulp van speciale thermometers, bevestigd aan
diep-looden, heeft men echter waargenomen dat, hoe dieper men daalt, hoe lager de
temperatuur wordt, en wel zoo snel, dat men op diepten van 700 à 1100 meter, naar
gelang de luchtstreken, eene temperatuur bereikt van 4 graden, welke vervolgens
langzaam vermindert om op 2000 meter te zakken tot 2 à 0 graden. Volgens deze
waarneming, waarvan men dadelijk het gewicht zal zien, bestaat er dus tusschen de
oppervlakte en den bodem der tropische en equatoriale zeeën een temperatuursverschil
van 23 à 26 graden.
Steunend op deze feiten, vroegen George Claude en Paul Boucherot zich sinds
langen tijd af, welke arbeid zou kunnen verricht worden door den stoom, rechtstreeks
voortgebracht door het lauwe zeewater der oppervlakte, zonder eenige kunstmatige
verwarming en onder zeer geringe pressie. Zoo stelden zij vast, dat de stoom, bij
voorbeeld, onder een druk van 0.03 atmospheer, geleverd door water op 24 graden
en opgezogen door eene luchtledigheid van 0.01 atmospheer, leegte, welke door den
condensator der machine, bij middel van water op 7 graden, gehandhaafd wordt, in
staat is eene turbine voort te bewegen met eene rotatiesnelheid van 5000 toeren per
minuut.
Deze turbine, voortbewogen volgens boven beschreven middelen (een beetje lauw
water en een beetje koud water - je moet maar op 't idee komen!), heeft gedraaid
voor de leden der Académie des Sciences. De turbine had eene doorsnede van 15
centimeter. De warmtebron, boven, was vertegenwoordigd door een vat van 20 liter
water op 28 graden, en beneden, door een vat ijs in smeltenden toestand, dienend als
condensator.
Zoodra de inwendige pressie verlaagd was beneden de spanning van den waterdamp
op 28 graden, begon deze heftig te koken en de voortgebrachte stoom, vliegend naar
den kouden condensator, deed op zijn doortocht het rad der turbine draaien met een
snelheid van 5000 toeren per minuut.
Dit experiment, gebaseerd op algemeen bekende natuurkundige verschijnselen, is
de reproductie op zeer verkleinde schaal van wat George Claude en Paul Boucherot
zich voorstellen te verwezenlijken in het groot, met het temperatuursverschil van het
tropische zeewater boven en beneden. Het lauwe water der oppervlakte, verwarmd
door de zon, zal het water van den stoomketel, verwarmd door steenkolen, vervangen.
Ononderbroken in den verhitter onder lagen druk opgezogen zet dit lauwe water zich
door de turbines naar den condensator, die koud gehouden wordt door het water der
diepzee. De aldus verwekte aanzienlijke depressie zal eene belangrijke hoeveelheid
energie ontwikkelen, welke door eene eenvoudige berekening begroot kan worden.
Veronderstel, b.v., dat op zijn traject het water in zijn verhitting met 5 graden
afkoelt; elke kubieke meter water der zee-oppervlakte zal 5000 calorieën leveren,
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dus 8 kilogram stoom, die, aangewend in turbines tusschen 0.03 en 0.01 atmospheer,
theoretisch een arbeid zullen presteeren van 100.000 kilogrammeter. Wat gelijk staat
met een kubieke meter water, die van 100 meter hoogte omlaag valt. Daar deze
energie elke seconde geproduceerd wordt, zou men dus tot zijne beschikking hebben
1.333 paardekracht, dit wil zeggen 9.800 kilowatt per seconde. Een kubieke meter
water der zee-oppervlakte zou dus bij benadering geven, wat één kilo steenkolen per
seconde practisch fourneert in eene stoommachine. Welnu, dit water, eeuwigdurend
op dezelfde temperatuur, vindt men zooveel als men wil in de tropen, onder den
equator, waar het door de natuurkrachten onophoudelijk hernieuwd wordt. Men
begrijpt door deze elementaire beschouwingen, van welk reusachtig belang de
constructie zou kunnen zijn van hydrothermische fabrieken, gebaseerd op deze
beginselen. Het verschil tusschen lauw en koud water kan in een handomdraaien
omgezet worden in electriciteit, welke, gemakkelijk vervoerbaar, gelijk men weet,
in alle oorden en op alle wijzen zal kunnen worden toegepast.
Paul Boucherot is zéér optimistisch wat de realiseering betreft der uitvinding. Hij
wil op 10 meter onder zeepeil verdampingskamers inrichten, waar de stoom, geleverd
door het zeewater, onder 0.03 atmospheer zal worden opgevangen. Deze kamer staat
in verbinding met een turbine van speciale constructie en niet den condensator, waar
met behulp van pompen een luchtledigheid van 0.01 atmospheer gehandhaafd wordt,
zoodat de heete stoom zich door de turbine beweegt met een snelheid van 500 meter
per seconde. De condensator is verbonden met den zeebodem door een lange verticale
buis (van ongeveer 1000 meter voor stations in volle zee) of een hellende buis, en
in dat geval belangrijk langer voor kuststations. In het eerste geval zou deze buis ¼
der installatie kosten vormen, in 't tweede geval meer dan de helft. Deze buis moet
het water aanvoeren uit de diepe en koude lagen. Het handhaven der luchtledigheid
door middel van pompen zou 2 pCt. der geproduceerde energie verbruiken, terwijl
het water tegelijk aan de warme en tegelijk aan de koude bron gepulveriseerd zal
moeten worden door eene groote snelheid van uitstrooming om de temperatuur der
koude bron op hetzelfde peil te houden. Hij schat de energie, welke hiermee nog
verloren gaat, op 30 pCt., hetgeen wordt opgewogen door ijs in potentie, dat men
aan de oppervlakte brengt. Een waterdebiet van drie kubieke meter per seconde zou,
grof genomen, duizend wagons ijs kunnen leveren per uur, een bijproduct, dat niet
te versmaden is. IJs in onuitputtelijke hoeveelheden en tegen een prijs, welke
honderdmaal lager komt dan dit, ‘product’ kost bij de gebruikelijke procédés.
Paul Boucherot berekent de geïnstalleerde kilowatt op 1500 francs voor stations
in volle zee, op 4000 francs voor kuststations, cijfers, welke lager zijn dan die der
gewone hydro-electrische installaties. Een kilowatt van een station, dat ebbe-en-vloed
als kracht-ontwikkeling aanwendt, komt op 23.000 francs.
De realiseering dezer uitvinding zal eene kwestie zijn van kapitaal. Wanneer zij
beantwoordt aan de verwachting der twee eminente ingenieurs zal zij mettertijd een
onoverzienbaren invloed uitoefenen op de sociale en economische zijden van het
leven onder den equator. Zij zou de tropische streken de energiebron openen, welke
hun het geëigendst is van allen. Waar zal in de toekomst de eerste hydrothermische
fabriek functionneeren? De kosten van zulk een station, groot genoeg om den
geweldigsten storm te kunnen trotseeren, en in staat om het gansche jaar door
ononderbroken te arbeiden, worden geraamd op 10.000.000 dollars.
Het leek mij niet overbodig u van dit nieuwe aspect van lauw water op de hoogte
te stellen.
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[verschenen: 30 december 1926]

Het onafwendbare?
Parijs, November 1926
De lieve gezellin, die onze zorgen draagt heeft uitgemaakt, dat dezen winter hare
rokken zullen worden verminderd tot boven de knieën. Het is een zonderling idee
om met doorschijnende kousen tot zulken maatregel over te gaan in het koude
jaargetijde, en in zulk een elementair costuum den snerpenden of onbescheiden wind
te trotseeren. Dat is echter hare zaak, want, hoewel zij er niet naar uitziet, onze
zorgzame gezellin, zij is meerderjarig. Laten wij haar dankbaar zijn, dat zij, met
mevrouwelijke scherpzinnigheid, gedacht heeft aan een onvermijdelijk inconvenient:
zij heeft zich afgevraagd, hoe het mogelijk is, zelfs met gesloten dessous, wanneer
zij zich op een stoel zet, om eene decente houding te bewaren. Zij had zich nog meer
kunnen afvragen. Bij voorbeeld, hoe het mogelijk is, om zelfs met gesloten dessous,
in deze spaarzame kleeding de monumentale trap der Groote Opera te beklimmen,
zonder dat de meneer die vier treden lager haar volgt, eene rolberoerte krijgt, of
struikelt. Wat dan ook hare beweegredenen zijn, onze gezellin heeft de moeilijkheid
op vernuftige en elegante wijze opgelost. In plaats van dessous (al waren zij op slot
en grendel) heeft zij besloten dezen winter een pantalon te dragen in den vorm eener
jockey-broek en vervaardigd van een kostbaar weefsel. Ik vermoed dat het
vleeschkleurig zal zijn. Maar welke tinten, boven de knieën, worden niet ondanks
hare beste bedoelingen verrukkelijk? Doch wat zijn de bedoelingen onzer teedere
gezellinnen? Van boven verdedigd door eene borstwering van aluminium, van onder
beschermd door een prikkeldraad, wanneer ik zoo zeggen mag, van de fijnste stoffen
is zij niet even onkwetsbaar als ongenaakbaar geworden? Ziedaar de sterke vrouw.
Bij het instappen van een autobus, bij de hooge trappen der spoorweg-coupés, wanneer
zij zich buigt achter de open deur van een taxi, wanneer zij zich neigt over haar
snoezig Pekineesje, zal het de ravissante jockey-broek niet aan huldigende blikken
ontbreken.
Ondanks deze lichte noot is onze Ville-Lumière niet wat zij het vorig jaar nog
was, een stad waar de lach, het kinderlijke plezier in de onbenullige dingen van elken
dag, de stralende onbekommerdheid, in de lucht zweefde en op alle straten en pleinen
te grabbelen lag. Parijs bedenkt zich. Parijs huivert. Het trekt zich terug in zijn schulp.
Het is gekweld. Het is verontrust en geplaagd. Het heeft nachtmerries en een zwaar
hart. Waarom? Niet om de naderende economische crisis, niet om de fabrieken, die
de werkuren beginnen in te krimpen. Daar is de Franschman desnoods tegen
opgewassen, want iedereen bezit zijn spaarduifje. Niet om de milliarden, welke de
vorige week verloren gingen op de Beurs. Die verwisselen tijdelijk van eigenaar, en
al woont die eigenaar te Frankfort, te Amsterdam of in Londen, daarvoor verliest hij
zijn goed humeur niet. Neen, er passeerden andere spoken en schimmen. De onrust
schuilt dieper. Het is de Garibaldi-zaak, die de dingen donkerder kleurde, het zijn
de perspectieven, waarop deze afschuwelijke rooversgeschiedenis uitzicht geeft,
welke den somberen argwaan opriep, die pas genas, welke de snaar brak, welke pas
opnieuw begon te klinken, welke opschudde uit een droom, waaraan men nauwelijks
weer ging gelooven, die tot bezinning dwong van eene knagende onzekerheid, welke
men voorbij dacht, die met angst doet vragen: ‘Is daar weer het onafwendbare, nu
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reeds, Als de aard nog nat is’, niet gelijk in het vers van Boutens ‘van zonneregen’,
maar van bloed en tranen?
Terwijl de regeering bovenmenschelijke pogingen doet om de Affaire-Garibaldi
in den doofpot te stoppen, en daarin het hardnekkigste verzet ondervindt van de
Humanité, orgaan der communisten, en de Action Française, orgaan der royalistische
nationalisten, die elken dag voortgaan met het publiceeren der compromitteerendste
documenten, met het vaststellen der misdadigste feiten; terwijl de Italiaansche
troepenbewegingen, ruchtbaar gemaakt door Charles Maurras, chef der royalisten,
ter sprake zijn gekomen in den ministerraad, en beantwoord zijn met Fransche
troepenbewegingen; terwijl een opzienbarend proces, dat voor beide landen
noodzakelijkerwijze vol voetangels en klemmen moet zijn, niet meer te vermijden
schijnt; in diezelfde week, dat de Garibaldi-bom barstte (het kon niet toevalliger.....)
wordt er een boek gepubliceerd, dat den Franschman tot consternatie bracht en dat
ik niet kon lezen zonder bladzijde voor bladzijde eene koude rilling te voelen loopen
langs mijn rug. Het heet Les Fils de la Louve, de Zonen der Wolvin, en is geschreven
door Pierre Dominique, Corsicaan van geboorte, dus driekwart Italiaan, een zeer
begaafd letterkundige, die zich de laatste jaren in de politiek wierp, begon als
conservatief en zwenkte naar links (maar de communisten verfoeit) en die, wanneer
ik mij niet vergis, arts is voor krankzinnigen. Ik ben bang, dat zijn boek over enkele
maanden wereldberoemd zal zijn. Moge het vóór dien tijd de gekken genezen, die
bezig zijn eene natie ten verderve te voeren.
Wat betoogt hij? Dat Italië, wanneer Mussolini aan hef hoofd blijft, zich
onherroepelijk, vroeg of laat, moet werpen op Frankrijk, Hij betoogt dit; maar bewijst
hij het? Helaas, ja, Een Italiaansche aanval is onvermijdelijk, Terwijl de Franschman
internationalistisch denkt, en streeft, en overal den Mensch ziet, nooit de natie, zelfs
in zijne koloniën den Mensch zoekt, terwijl de Franschman universeel, Europeesch
voelt, en slechts zijn chauvinisme voelt ontwaken in aanvallen van koorts, is de
Italiaan van nature nationaal, particularistisch en sinds eeuwen anti-Fransch. Wanneer
gij dit niet gedacht hadt, lees dan de Promenades dans Rome van Stendhal, die in
1830 geschreven zijn en reeds meenig anti-Fransch staaltje memoreeren. De Italiaan
is niet alleen verwoed nationalistisch en anti-Fransch, hij is bovendien imperialistisch.
Hij leeft gebiologeerd door het Rome der Keizers en door het Rome der Pausen. Zijn
hersens vormen een museum van grootheid en grootheidswaanzin. Het oude gezegde
‘Urbs Roma, caput mundi’, de Stad Rome, hoofd der Wereld, herleefde bij den
hedendaagschen Italiaan. In het begin onzer jaartelling martelde men de Christenen,
omdat zij niet wilden offeren aan een beeld des Keizers, dat de goddelijkheid van
den Staat voorstelde. Maar zij plaatsten God boven den Staat en lieten zich verbranden
en opvreten voor deze overtuiging.
Deze staatsvergoddelijking herrees bij den modernen Italiaan. Italië werd ‘Divina
Italia’, het goddelijke Italië. Aan deze Godin wordt alles onderworpen, de persoonlijke
vrijheid, de vrijheid van gedachte, het welzijn, het leven. Deze Godin wilde haar
messias, en zij kreeg hem: Benito Mussolini. Hij is meester van het land en van het
leger. Hij bezit een lijfwacht van 80.000 pretorianen. Die pretorianen hebben Italië
onder elkaar verdeeld. Zij hebben de vrijheid verbeurd verklaard. Een burger bestaat
nog slechts als functie van het Fascisme. De jeugd wordt georganiseerd voor het
fascisme. Zelfs de kinderen. Er zijn ‘avanguardia giovanili’ en er zijn ‘Balilla.’ Zij
bezitten een uniform, het zwarte hemd, zij hebben een strijdkreet: ‘Italia sopra tutto’:
Italië boven alles, zij leeren een afzonderlijken catechismus, den ‘Catechismo del
Balilla e dell'avanguardia fascista’. Die catechismus luidt o.a.: ‘Ik ben Italië, uw
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moeder, uw vorstin, uw godin; gij zult geen andere moeder, geen andere vorstin,
geen andere godin boven mij erkennen. Ik geloof in het eeuwige en onaantastbare
Rome, moeder van mijn vaderland, stralend en heerschend middelpunt der beschaving
van Europa, en van de Wereld, en in Italië, haar oudste en zeer glorierijke dochter,
welke geboren werd door de wonderdadige werkzaamheid van God, uit den
maagdelijken en vruchtbaren schoot van het Genie...’ Dit zonderlinge ‘Credo’, even
belachelijk als gevaarlijk, wordt onderricht en uitgelegd op alle scholen.
Welke banen zal dit volk betreden, welks ingeboren historische hoogmoed
(afstammeling der Romeinen!) zoo wordt oververhit? Den weg der verovering, der
invasie. De inval is door de Goden gewild. De Franschen hebben geen kinderen. De
Italianen bezitten, wat men bezongen heeft als de ‘roemrijkste schoot der Italiaansche
vrouwen’. De Franschman wilde niet meewerken aan de overbevolking van Europa,
die 15.000.000 dooden kostte. De Franschman bleef de éénige. Wat zal de Italiaansche
overbevolking kosten? En de Franschman heeft de Italianen noodig. Zij arbeiden in
Frankrijk als mijnwerker, als metselaar, en in duizend-en-één baantjes. Wanneer
Frankrijk de Italianen noodig heeft èn in het moederland, èn in Tunis, èn in Algiers,
waarom niet meteen Frankrijk koloniseeren door de Italianen, gelijk het oude Gallië
gekoloniseerd werd door de oude Romeinen? Waarom geen Fransch burgerrecht
eischen voor alle Italianen, arbeidend in Frankrijk en Fransche koloniën, Fransch
burgerrecht met behoud van Italiaansche nationaliteit? Waarom zouden de Italianen
in Frankrijk en koloniën geen vertegenwoordigers kiezen en afvaardigen naar den
Monte-Citorio? Waarom zouden Italië en Frankrijk, vragen de fascisten, op deze
wijze niet samenwerken, tot heil der wereld, onder hoede van Rome? En wanneer
Frankrijk niet wil? Het zàl willen, het moét willen, antwoorden de fascisten, zoo niet
vreedzaam, dan met geweld. Wij Italianen vertegenwoordigen de jeugd. Wij hebben
de sterkste vloot, het sterkste leger, de sterkste luchtmacht. Wij kunnen de
Middellandsche Zee blokkeeren en binnenvallen in Tunis. Wij kunnen binnenvallen
in Corsica, binnenvallen bij Nice. Onder al deze omstandigheden staat Frankrijk,
met Duitschland in den rug, machteloos. Wij kunnen, zeggen de fascisten, bovendien
onze buitenlandsche troepen mobiliseeren. Want de Italiaansche werklieden in
Frankrijk zijn gedrild en geëncadreerd!
Stel je voor: een Italiaansche opstand in Frankrijk (800.000 Italianen in Frankrijk,
2.500.000 in de Fransche koloniën) ondersteund door een gewapende actie van uit
Italië! Is het niet om van te rillen? En de aanleiding? Een incident, gewild of niet,
en goed geëxploiteerd. Sardinië maakte onder Mussolini's bewind een geweldigen
vooruitgang, Corsica, verlaten en vergeten door Frankrijk, zonder wegen, zonder
verkeersmiddelen, kwijnt berooid weg. Corsica is ontevreden. Wat valt gemakkelijker
dan die zeulende ontevredenheid aan te wakkeren, een opstand te verwekken en van
af de noordkust van Sardinië met een paar duizend gewapende fascisten in te grijpen?
Als er geen opstandige Corsicanen zijn, zal men desnoods fascisten aankleeden als
Corsicanen, en Frankrijk, met Europa, staat voor een fait accompli. Hetzelfde met
de Riviera. Daar vertoevende Italianen zijn ontevreden over het Fransche
gouvernement, maken een relletje, roepen de hulp in van Mussolini, een bataillon
onhoudbare fascisten overschrijdt de grens en het onvermijdelijk is gebeurd. De
Goden willen het! Mussolini's leger, Mussolini's pretoriaansche wacht ligt werkeloos.
Hoe lang zal de ‘Condottiere’ zijne woelzieke en systematisch op 't kookpunt
gehouden benden in toom hebben? Wat wenschen de fascisten? Lees de eischen van
het fascistisch congres te Napels (1922), dat eindigde met den marsch naar Rome:
Dalmatië, Syrië, de Dodekanese, Tunis, Algiers, Corsica, Nice, Savoye. Anders niets!
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Voorloopig tenminste. Wanneer de Franschen niet grif en gereedelijk toegeven zal
het ongelijk natuurlijk aan den Franschen kant zijn en men zal hen uitschelden voor
bloeddorstige nationalisten. Natuurlijk.
Pierre Dominique is zoo welwillend om in de fascistische beweging een
philosophischen onderstroom te ontdekken en geeft de volgende redeneering als eene
suggestie van een ongenoemden Romeinschen kardinaal: Benito Mussolini is Julianus
de Afvallige. Kent gij het magistrale drama van Ibsen over dezen curieuzen
Romeinschen Keizer, die in de vierde eeuw na Christus het Paganisme trachtte te
herstellen en sneuvelde in een oorlog tegen de Parthen onder den kreet ‘Gij hebt
overwonnen Gallileeër’? Het is een helaas nooit opgevoerd meesterwerk. Gelijk
Julianus de Afvallige, zoo redeneerde de kardinaal van Pierre Dominique, de dwaze
en tot mislukking gedoemde poging deed om het Heidendom te doen herleven
temidden van het jonge en krachtig zich ontwikkelende, toekomstdragende
Christendom, zoo wil Benito Mussolini, gesteund door het Vaticaan (dat neutraal
zal blijven, dit spreekt van zelf...), bevriend met de Jesuïeten, een aartsvijand dei
Franc-Maçonnerie, zoo wil hij 1789 te niet doen, de nieuwe wereld, die oprees uit
de Verklaring der Rechten van den Mensch, de Déclaration des Droits de l'Homme.
Het toekomstig conflict tusschen Italië en Frankrijk, dat Dominique onvermijdbaar
acht, zal geen gewone oorlog zijn, geen burgeroorlog of oorlog tusschen zuster-naties,
maar een godsdienstoorlog, een krijg tusschen Frankrijk, dat de Revolutie en de
Vrijheid van den Mensch vertegenwoordigt, en Italië, dat zich ten strijde gordt onder
de vaan der Contra-Revolutie, opgeheven door het Fascisme. En Mussolini, zegt hij,
moet sterven onder denzelfden kreet als Julianus de Afvallige: ‘Gij hebt overwonnen
Gallileeër.’ ‘Ou bien que la nuit tombe sur la terre...’ ‘of dat anders de nacht dale
over de aarde...’ De Mensch tegen den Staatsmoloch.
Denkt over deze redeneering zooals gij wenscht. Ik blijf onpartijdig. Ik registreer
een boek, dat mij kippenvel gaf. Ik registreer het onder den indruk der complotten
van Garibaldi, waarover ik u schreef, onder den indruk der geënsceneerde aanslagen
op Mussolini, welke Frankrijk op den hals geschoven werden, onder den indruk der
bestormde consulaten. Ik begrijp eerst na dit boek, waarom de Fransche regeering
Mussolini en quarantaine houdt, zooals het heet. Vrede is ten opzichte van dezen
regeeringspersoon even gevaarlijk als oorlog: men weet wat hij wil en het beste leek
tot dusverre om er niet over te praten. Ik begrijp ook de pogingen om de
Garibaldi-affaire te sussen. Waarom heeft men deze gore historie opgerakeld?
Wanneer men bedenkt wat allemaal uit een Garibaldi-proces kan voortvloeien, zou
men het gaan vermoeden. Maar kon de politie anders handelen, kon zij het infernale
gekonkel langer laten duren?
Eén ding schijnt vast te staan: de lankmoedigheid van Frankrijk zal grenzeloos
zijn. Maar wanneer dit edele land tot een gewapend conflict gedwongen zou worden,
dat het verafschuwt, waarbij het niet de minste baat kan hebben, zal het opspringen
als een getergd beest. En ik voorspel zonder de minste aarzeling: Italië zal klop
krijgen, gelijk in de ‘Romeinsche’ geschiedenis nog niet voorkwam, en Mussolini,
die doorgaat voor een vlijtig lezer van Machiavelli, en dus weten kan wie de
uitdrukking ‘furia francese’ voor de eerste maal neerschreef (het was in 1495 naar
aanleiding van den slag bij Fornovo), zal die uitdrukking van zijn lijfsauteur indachtig
worden.
[verschenen: 3 januari 1927]
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Dichter en gezant
Parijs, December [1926]
‘... Wijl het, alles wel beschouwd, niet totaal onmogelijk is, dat dit nieuwe stuk den
een of den anderen dag gespeeld wordt, over tien of over twintig jaar, geheel of bij
gedeelten, kunnen we zonder overtolligheid beginnen met een paar
tooneel-aanwijzingen. Het is van belang, dat de tafereelen elkaar opvolgen zonder
de minste onderbreking. Op den achtergrond is het slordigst geverfde doek, of geen
enkel doek, ruim voldoende. De machinisten doen de noodzakelijke verwisselingen
onder de eigen oogen van het publiek, terwijl de handeling doorgaat. E bestaat geen
bezwaar desnoods, dat de artiesten een handje helpen. Bij elk tooneel komen de
acteurs op, vóórdat de speler van het voorafgaande tooneel uitgesproken zijn en
beginnen onmiddellijk aan de toebereidselen.
Wanneer men ze niet vergeet, en als het den gang niet hindert, kunnen de toemeet
aanduidingen worden aangeplakt, of worden voorgelezen door den regisseur, of door
de acteurs zelf, die de noodige papieren uit hun zak halen en aan elkaar doorgeven.
Een eind loshangend koord, een slecht gesloten achterdoek, dat een witten muur laat
zien, waarlangs het personeel heen en weer loopt, zal een uitstekend effect maken.
Alles moet er provisorisch, in wording, afgeraffeld, onsamenhangend uitzien, alsof
het met enthousiasme geïmproviseerd werd. Met van tijd tot tijd, zoo mogelijk, goed
geslaagde brokken, want zelfs in de wanorde moet men eentonigheid vermijden.
De orde is het plezier van het verstand, maar de wanorde is het genot der
verbeelding.
Ik veronderstel, dat het stuk gespeeld wordt bij voorbeeld op een dag van
Vastenavond, 's middags om vier uur. Ik verbeeld me een groote zaal, al verwarmd
door een voorafgaand stuk, waarin publiek binnen dringt en die vol is van het gepraat.
Door de klapdeuren hoort men het doffe geraas van een goed bezet orkest, dat werkt
in den foyer. Een ander klein en neuzelend orkest, in de zaal, amuseert zich met het
nabootsen der geluiden van het publiek, ze dirigeerend en ze langzamerhand een
soort van rhythme en gestalte gevend.
Dan verschijnt op het proscenium, vóór het gezakte doek, de Aanspreker. Hij is
een stevige, gebaarde kerel, die van den meest voor de hand liggenden Velasquez,
den breed-geranden hoed met pluimen geleend heeft, diens stok onder zijn arm, en
diens ceintuur, welke hij met de grootste moeite dichtknoopt. Hij probeert te spreken,
maar elken keer, dat hij den mond opendoet, en terwijl het publiek onder enorm
lawaai bezig is zich te installeeren, wordt hij onderbroken door een bekkenslag, een
belachelijk klokje, een krijschenden triller, van de kleine fluit, een gorgelend trekje
van de fagot, een guitigheid van de occarino, een boer van den saxophoon. Bij stukjes
en beetjes komt er orde en stilte. Men hoort niets meer dan de groote trom, die
geduldig poem poem poem doet. Daaronder een pianissimo-roffel van de kleine trom,
met van tijd tot tijd een “forte”, tot het publiek ongeveer stil is.
De Aanspreker, een papier in de hand en hard met zijn stok op den grond
timmerend, kondigt aan:
Het Satijnen Schoentje
of
Het ergste is niet altijd zeker.
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(Spaansche Handeling in vier dagen)
Het tooneel van dit drama is de wereld en meer in 't bijzonder Spanje van het einde
der zestiende, als het niet het begin der zeventiende eeuw is. De auteur heeft zich
veroorloofd de landen en de tijdperken samen te persen, zooals op een zekeren afstand
verscheiden lijnen van afzonderlijke bergen maar één horizon vormen. Eerste tooneel.
(Het doek gaat op). Laten wij onze blikken richten, verzoek ik je, mijne broeders,
op dit punt van den Atlantischen Oceaan, dat enkele graden onder de linie ligt, even
vèr van het oude als van het nieuwe vasteland.
Men heeft hier prachtig voorgesteld het wrak van een onttakeld schip, dat aan de
golven is overgeleverd. Al de groote sterrebeelden van het eene en van het andere
halfrond, de Groote Beer, de Kleine Beer, Cassiopeia, Orion, het Zuider Kruis, zijn
in goede orde rondom den Hemel opgehangen, als enorme Kroonluchters en als
reusachtige Wapenrekken. Ik zou ze met mijn stok kunnen aanraken. Rondom den
Hemel. En een schilder hier beneden, die het werk zou willen voorstellen der
zeeschuimers - Engelschen waarschijnlijk - die op deze boot te keer gingen, zou
precies het idee hebben van dezen mast, welke met zijn ra en zijn takelage over de
brug is gevallen, van die gekantelde kanonnen, van die open-gerukte luik-gaten, van
die groote bloedplassen, van die lijken her en der, en voornamelijk van die groep
nonnen, de een over de ander neergevallen. Aan den tronk van den grooten mast is
een Pater Jezuïet vastgehecht, buitengewoon groot en buitengewoon mager, zooals,
gij ziet. Zijn gescheurde toog laat zijn blooten schouder zien.’
Genoeg geciteerd, voor vandaag. Laat ik pogen het stuk te vertellen, of liever de
eerste ‘dag’, die dit jaar (1926) verschenen is in No. 5 van de collectie ‘Le Roneau
d'Or’, Kronieken van dezen tijd.
Don Pélage, bejaard en gevreesd Rechter van den Spaanschen Koning, moet voor
familiezaken op reis (hij heeft zes arme nichtjes uit te huwelijken), en wenscht dat
zijn jonge vrouw, Dona Prouhèze, bijgenaamd Merveille, zijn thuiskomst verbeidt
in een herberg, gelegen aan de kust, die uitziet op Barbarije. Hij geeft Don Balthazar,
een vriend op leeftijd, de opdracht zijn echtgenoote met een gewapend geleide te
verzegellen, welke taak Balthazar met tegenzin op zich neemt.
Dona Prouhèze is verliefd op Don Rodrigue, jong kapitein, die door den Spaanschen
Koning werd uitgekozen als zijn vertegenwoordiger in het fonkelnieuwe Amerika,
wien deze post echter niet aanstaat, en die door de ruiters van zijn vorst wordt achterna
gezeten om hem te vangen en te dwingen tot vertrek. Hij is tot over de ooren verliefd
op Dona Prouhèze-Merveille. En deze bemint hem even onvervaard, maar
schoorvoetend, en weerhouden door haar huwelijksplicht. Zij kondigt Don Balthazar,
die over haar deugd en veiligheid waken moet, onomwonden aan, dat zij alles in het
werk zal stellen, om Don Rodrigue te ontmoeten.
Don Rodrigue, op de vlucht, heeft een boy die een Chinees is, en dien hij doopen
wil. De Chinees, die reeds weet, dat één Chineesche zondaar méér waard is dan
negen-en-negentig rechtvaardige Spanjaarden, wenscht zijn eeuwig heil zoo duur
mogelijk te verkoopen. Terwijl zij samen in de vallende schemering twisten over dit
godsdienstige onderwerp, hooren zij in de verte wapengekletter en musketvuur.
Rodrigue, in de meening, dat een processie van den Heiligen Jacobus (de Compostella)
wordt aangevallen door bandieten, snelt in het geweer en werpt zich in den aanval.
Het gold maar de schaking van een meisje. Don Rodrigue doodt den schaker en is
zelf gewond. Hij schrijft Dona Prouhèze-Merveille een brief en roept haar bij zich.
Eén der zes nichtjes van Don Pélage ondertusschen, is opgelicht door een
sergeant-ronselaar, die haar voorspiegelt, dat de Koning van Napels in een droom
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op haar verliefd is geworden. Hij heeft tot medeplichtige een negerin, Jobarbara,
eene komische tooverkol, die de zonderlingste bezweringen uitvoert. Het geronselde
meisje, Dona Muziek, bijgenaamd Dona Délices, vertoeft toevallig in dezelfde herberg
als Dona Prouhèze, en wordt achtervolgd door de gewapende macht van Don Pélage.
Dona Prouhèze echter, geroepen door den gewonden Rodrigue, is aan de bewaking
van Don Balthazar ontsnapt. Zij doorworstelt een ravijn vol distels en doornen. Haar
Engelbewaarder verschijnt op dit kritieke moment, maar zij daagt hem uit om haar
te redden. Zij ijlt verder. En Don Balthazar, die weet dat zij vluchtte, heeft maar één
keuze. De herberg wordt belegerd door de soldaten, die op zoek zijn naar de geroofde
Dona Muziek. Hij wil haar niet uitleveren. Hij denkt er niet aan. Hij laat een schaal
vol vruchten aandragen, het heerlijkste ooft. Terwijl de eerste schoten vallen roept
hij den Chinees, die aan Dona Prouhèze het briefje bracht van haar Don Rodrigue;
hij dwingt hem te zingen en de Chinees lalt een burlesk liedje. Door een gat in de
deur verschijnt de loop van een musket, vlamt op en Don Balthazar, getroffen in
volle borst, valt morsdood met het gelaat in het heerlijke ooft. In den achtergrond op
de blauwe zee zeilt Dona Muziek naar Napels. Er klinkt een teedere serenade. En
Dona Prouhèze-Merveille is op weg naar Rodrigue....
Zoo is de eerste ‘dag’, de eenige, die bij mijn weten tot dusverre verscheen, het laatste
drama van Paul Claudel, het stuk dat naar zijn meening zijn beste is, waarvan hij 't
meest houdt. Van Paul Claudel, den aanstaanden Franschen gezant in Washington,
die dezer dagen op reis gaat naar zijn nieuwen post. Was ik u ter gelegenheid van
die opzienbarende benoeming, niet een analyse schuldig van wat hij houdt voor zijn
meesterwerk? De dichter in het land van cijfers, business, sky-skrapers en
Tailor-stelsel. En welk een dichter! ‘De grootste onzer eeuw’, zeggen de eenen. ‘Een
fumist, een ijdele charlatan, die koeterwaalsch schrijft’ zeggen de anderen.
Paul Claudel is in onze Derde Republiek, onze ‘republiek der kameraden’, een
zonderlinge, een vreemde figuur. Van zijn vroege jeugd af behoort hij tot de ‘Carrière’,
dit wil zeggen, tot de diplomatie in haar traditioneelsten en conservatiefsten vorm.
Van zijn vroegste jeugd af, is hij eveneens dichter. Een dichter van onstuimige,
zwoele en vrije verzen, een geletterde tevens, die Virgilius vertaalt en Aeschylos.
Hij begon als consul in Boston, en zwierf over de gansche wereld, was in Peking, in
Hamburg, in Saloniki, in Praag, in Rio de Janeiro, in Kopenhagen, in Tokio tijdens
de catastrophe der Japansche aardbeving, en nu in Washington. Hij is geboren in
1868, in een hoek van het authentiekste Frankrijk, het oude Champagne, te
Villeneuve-sur-Fère, dat werd weggevaagd door het Duitsche geschut, waar van het
ouderlijke huls geen steen op den anderen bleef. Al zijn verzen, al zijn personen
stammen uit dit middeleeuwsche hoekje van het Fransche vaderland.
Waar hij ook tijgen moge, op alle uiteinden van onzen aardbol, waar hij ook dichten
moge, steeds hoort men den ouden klank van zijn geboorte-grond, den oprechten,
struischen, reëelen en doordringenden toon van den landman, die spreekt met heel
zijn wezen, en zijn heele natuur. Hij heeft slechts één toon, maar welk een toon!, de
gepassionneerde, machtige, overstelpende lyriek in een nooit onderbroken vaart van
beelden, een lyriek, waarin de mensch met zijn vreugde, en leed aanwezig blijft.
Doch wat de positie van Claudel in de ‘Carrière’ en in de Derde Republiek nog
zeldzamer maakt, nog geïsoleerder, is zijn verhouding tot het Katholicisme. Want
op een Kerstavond, dien hij in een zijner geschriften gedenkwaardig heeft
weergegeven, op een Kerstavond van het einde der vorige eeuw, in een zijbeuk der
Notre-Dame van Parijs, kreeg hij eensklaps de Genade en van ongeloovige werd hij
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op denzelfden stond de geloovige, de strijdbare Geloovige, waarvan al zijn boeken
getuigen. Een strijdbaar Katholiek op de hoogste posten onzer anticlericale Republiek?
Inderdaad.
Ook dezen paradox heeft Paul Claudel, alsof het hem niet genoeg was, dichter en
diplomaat te zijn, klaargespeeld. Zijn Katholicisme heeft geen enkele promotie in
den weg gestaan, wat blijk geeft, schijnt mij toe, van een bij alle gouvernementen
zeer zeldzaam voorkomend liberalisme.
Zijn benoeming in Washington is op zooveel manieren geïnterpreteerd, dat men
duidelijk zien kan, hoe niemand er raad mee weet. Toen bekend werd, dat de beruchte
onderteekenaar van het accoord Mellon-Bérenger niet naar de Vereenigde Staten
zou terugkeeren, wist men niet welken uitleg te geven aan dit onverwachte ontslag:
Ten voordeele of ten nadeele van de ratificatie? De benoeming van den
dichter-diplomaat laat de voor- en tegenstanders der twee-en-zestigjarige slavernij
in eene even groote onzekerheid. Beiden vreezen den ‘dichter’ en weten niet wat te
denken van den diplomaat. Maar kon men iemand vinden, die tegenover het
schulden-dossier en den milliarden-dans ‘neutraler’ staat dan deze kunstenaar? En
die tevens, wanneer hij slagen zou, in staat is de traditioneele en professioneele
‘Carrière’ te rehabiliteeren op een gewichtigen post, waar tal van ‘profanen’ gedurende
de laatste jaren faalden?
Ik zie zelfs nog een betere reden voor de benoeming van Paul Claude te
Washington: Claudel kent het Verre Oosten op zijn duimpje, en er zijn vooruitziende
lieden, die denken, dat daar op het oogenblik het lot bedisseld wordt van ons vaderland
Europa.
Gij vindt onderwijl in het begin van dit schrijven de noodige aanwijzingen, hoe
men ‘onder-ons’ op de modernste wijze en zonder omhaal of kosten, tooneel kan
spelen op eene manier, welke vermakelijk moet zijn.
HUGO REYNST

P.S. Teekenen des tijds: voor de eerste maal sinds hun bestaan keeren de
Etablissements Schneider et Cie (Creusot) geen dividend uit. Dat zijn geen resultaten
der pacifisten (Creusot is de Fransche Krupp) maar de eerste aanduidingen van het
naderend economische onweer. - H.R.
[verschenen: 8 januari 1927]

Dwaze en wijze maagden
Parijs, December 1926
Het verhaal, uitgevonden en getruffeerd door Albert Willemetz en Saint-Granier, die
sinds jaren geen twee regels kunnen rijmen en lijmen, of het succes blijkt
gewaarborgd, het verhaal is in de verste verte niet het eerste het beste, dat men zou
verwachten. Het is merkwaardig, wat een menschelijk brein kan uitdenken, wanneer
het ideeën noodig heeft voor het libretto van een operette. De Trovatore, waarvan
niemand den inhoud kan vertellen, is kinderspel hierbij vergeleken. Hoe
gecompliceerder hoe liever. Het resultaat is, wanneer zoo'n operette met daverende
rhythmen over uw hoofd heenwervelt, dat de rest van het leven opeens eenvoudig
en aartsgemakkelijk lijkt, een vlakke, spiegelgladde weg, waar men honderd vijf en
twintig per uur rolt als de gewoonste zaak ter wereld. De truc is lumineus en getuigt
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van groote menschenkennis. En al zal dit effect bij u eenigszins missen, omdat ik u
naast den tekst niet tegelijk de muziek kan overmaken van Christiné, ziehier nochtans
de geschiedenis van J'aime, waarmee men Aux Bouffes-Parisiens het nieuwe jaar
begint en waarschijnlijk zal eindigen. J'aime.... ik bemin.... Moge iedereen dat
ondervinden in den bedrijvenden en in den lijdenden vorm. Zulk een wensch is juist
romantisch en practisch genoeg om een operette te vergezellen.
Baron Adhémar en barones Aurore de Malassis de la Panouille, wier adel dateert
van de kruistochten af en nog verder, hebben een viermaal verhypothekeerd kasteel
en geen cent in kas. De deurwaarder en de taxateur staan voor de poort. De oude
heeft niets meer om te gelde te maken dan een zoon en een dochter, Olivier en Nicole,
voor wie hij twee magnifieke partijen vond, een eenigszins bultigen handelaar in
gemarineerde haring en een rijke, hoewel niet mooie erfdochter. Helaas: erfdochters
zijn altijd mooi of leelijk, zij weten van geen middenweg. Maar Nicole koos reeds
een onbemiddelden ambtenaar bij eene griffie, Gaston Topcour, en Olivier raakte
verkikkerd op een Engelsche danseuse, Betty. Er valt niets tegen te beginnen. De
baron en de barones hadden reeds een familielid, dat vervloekt moest worden,
Mademoiselle Adelaïde de Malassis de la Panouille, schoonzuster van Aurore, die
lang geleden, tegen alle gezonde verstand in, kunstrijdster werd in een circus.
Op dien weg van vervloekingen wenschen zij niet voort te gaan. En terwijl men
kermis viert te Landernau, hun stam-oord, midden in Bretagne, terwijl de dorpsjeugd
volgens voorvaderlijk gebruik op het kasteelplein dolt en danst, terwijl het
baronnen-paar met de handen in het haar zit, verschijnt er een versch uit Amerika
ontscheepte notaris, om Adhémar en Aurore het bericht te brengen van het overlijden
hunner zuster Adelaïde, die zoo goed was hun een erfenis na te laten van een millioen
dollar. Op één enkele, onschuldige voorwaarde: om hen te straffen voor hun hoogmoed
zullen zij verplicht zijn gedurende een vol jaar te reizen en voorstellingen te geven
in een circus. Zoo wreekt zich de vernederde en vervloekte écuyère Adelaïde.
Zij hebben gelukkig geen keus, want anders was het stuk uit en dat zou jammer
zijn. Papa de Malassis de la Panouille speelt niet kwaad bilboquet, dat denkt hij ten
minste. Mama kan goochelen met strengen garen, bij voorkeur wol. En vooruit met
de schuit. Nicole gaat mee om paard te rijden. Gaston Toucour, haar aanbidder, blijft
niet achter. Hij loopt tegen een zwervenden hond, Medor, aan en adopteert hem met
de vage hoop, er munt uit te slaan. Onderweg pikt men Olivier op en Betty, die samen
dansen. De familie groepeert zich, het circus is klaar, de voorstelling kan aanvangen.
De voorstelling begint inderdaad. De koning van het bilboquet, Adhémar, slaat
een belachelijk figuur en ondervindt rampspoed op rampspoed. De goocheltoeren
van mama Aurore mislukken even armzalig. Maar de jongelui zijn schitterend. Olivier
en Betty creëeren dansen, die alle charlestons, alle black bottom's, alle heebie-jeebie's
in het niet doen zinken. Want de heebie-jeebie, dat is het nieuwste. Het is een soort
van Indiaansche tooverdans, waarbij in de tijden van Fenimore Cooper en Aimard
de krijgsgevangenen gevild werden. Hij wordt gedanst alsof men den scalp, en nog
meer, wil van zijn partner. Amerikaansche agenten komen dus met chèque-boekjes
bij Olivier en Betty aangeloopen en zij kunnen vragen wat zij willen. Tot overmaat
van geluk ontpopt Medor, die door Gaston Toucour van de straat werd opgeraapt,
zich als een geleerde hond, als een buitengewoon geleerde en geniale hond, die op
zichzelf een kasteel en heel Landernau waard is.
Zoo trekken zij de wereld rond, een vol jaar; ten laatste belanden zij in Engeland,
bij de hertogin van Winchester, die niemand anders blijkt te zijn dan Adelaïde de
Malassis de la Panouille, ex-kunstrijdster. Want Adelaïde was niet dood, maar
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springlevend. Het edele baronnen-paar krijgt dus zijn millioen dollars niet eens?
Toch wel.... maar voorloopig hebben zij het veel beter; zij hebben niet de minste
reden om zich zorgen te maken. Adhémar en Aurore kregen den smaak beet van het
circus, wat hun bepaald in 't bloed moet zitten. Zij doen niets liever dan de zaak
voortzetten. Zij goochelen uitstekend. Adhémar heeft slechts één verdriet: hij is
jaloersch op Medor, den geleerden hond, want Medor staat met grooter letters op de
aanplakbiljetten dan Adhémar, de koning van het bilboquet.
Denk u dit onmogelijke abracadabra, onderstreept door de vlotte, levendige,
snaaksche, lyrische en op zijn tijd sentimenteele muziek van Christiné. Denk u de
jonge verliefden, die 't niet breed hebben, welk feit hun niet verhindert, verrukkelijke
toiletten te dragen; denk u dus Nicole en Betty, in een adorabel sport-costuum van
groen kasha en witbont, of in een prachtige robe van roode crêpe de Chine. Denk u
in de rol van Adhémar Le Gallo, een speler vol finesse, Koval in de rol van den
valschen Amerikaanschen notarisklerk, Gabin als idioot Fransch generaal de
Malassis... Zoo hebt gij er een idee van hoe een onmogelijk abracadabra charmant
en amusant kan zijn.
***
Wij komen uit Bretagne, laten wij nog, even in Bretagne blijven, waar het nieuwe
stuk speelt van H.R. Lenormand: L'Amour Magicien (De liefde toovenaar). Sinds
verschillende jaren deed Lenormand, een der beste Fransche tooneelschrijvers, niet
zulk een uitstekenden greep en het valt te voorzien, dat L'Amour Magicien nog lange
maanden op het affiche zal blijven van den Studio des Champs-Elysées.
De handeling vindt plaats op een eiland bij de Bretonsche kust. Carolles, schrijver,
geleerde, en occultist, die zich bezig houdt met nasporingen omtrent esoterische
tradities, bewoont daar een geïsoleerde woning met zijn vrouw Berthe en zijn jonge
secretaresse Beatrix. Op een avond valt Berthe in zee, zonder dat men weten kan
hoe, of waar. Men heeft nimmer iets van haar teruggevonden, zelfs geen kleedingstuk.
Carolles beminde zijn vrouw met een hartstochtelijke liefde en deze catastrophe
werpt hem in een afgrond van smart, verbitterd nog door de vrees voor het onbekende.
Beatrix is een Iersche met een zeer troebele herediteit, en op een avond dat Carolles
opnieuw wegzinkt in de wanhoop zijner herinneringen, valt zij in een fauteuil in
trance. Wanneer Carolles haar tracht te wekken, antwoordt zij uit het diepst van haar
cataleptischen slaap met geheimzinnige woorden, alsof zij bewoond werd door een
ander wezen, dat haar verdringt, dat wil spreken door haar. Dit andere wezen is
Berthe, Carolles' verdronken vrouw, die zich manifesteert in Beatrix. Carolles
ondervraagt haar begeerig, zij antwoordt, geeft details, welke alleen de doode kon
kennen. Radeloos en met een machinaal gebaar, neemt Carolles het materieele lichaam
in zijn armen. Maar de doode verzet zich plotseling, zwijgt en ijlt weg.
Het volgende tafereel speelt een paar weken later. Beatrix is op de hoogte gebracht
van het gebeurde en heeft toegestemd om de experimenten te hernieuwen. Carolles
brengt haar in slaap, en hernieuwt het onderbroken, vreemde gesprek met den geest,
welke zich van het jonge meisje meester maakt. Die geest schijnt echter vijandig
geworden te zijn, hij strooit angst en twijfel in het hart van den geleerde. En op een
dag zegt Berthe: ‘Ik ben niet in zee gevallen. Ik ben niet door de golven meegesleurd.
Ik heb mezelf in zee geworpen. Ik was niet gelukkig. Ik beminde je niet meer.’
Carolles raakt buiten zichzelf door deze mededeelingen, en Beatrix is na elke séance
halfdood van vermoeienis, alsof de geest er genoegen in vindt haar te knakken, te
breken. De doode wordt hoe langer hoe meer precies. Zij beschuldigt zich van ontrouw
jegens haar man, vergiftigt alle herinneringen, verzaakt het verleden, verguist hunne
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liefde. En Carolles vraagt... Hij lijdt, hij wordt gemarteld, zijn heele leven brokkelt
weg, weg zijn geluk, onder de wreede woorden der verdronkene? Maar wat beteekent
dit persoonlijk leed, wanneer Beatrix werkelijk bijzonderheden ontdekt, die zij
onmogelijk kan weten, wanneer Berthe werkelijk door haar mond spreekt en wanneer
hij aldus werkelijk een bewijs krijgt van een voortleven hiernamaals? Hij controleert
ieder woord van Berthe aan de feiten, aan haar brieven, aan de kleinste gebeurtenissen
uit het verleden.
Doch de ontknooping van het drama is anders dan wij vermoeden en verwachten.
Beatrix, uitgeput, wordt ziek, en Carolles verzorgt haar den heelen winter. Als de
aarde herrijst uit den mist, uit de stormen, uit het noodweder, als de lente terugkeert
over de zee en over het land, als de duisternissen zijn weggedreven, begrijpt Carolles
ten laatste dat de magie, waarvan hij het slachtoffer was, reëel is geweest,
onloochenbaar reëel, maar dat zij bestuurd werd door een wederzijdsche blinde liefde.
Beatrix, zonder dat zij het weet, zonder dat zij 't zich bekent, was jaloersch op de
doode, omdat zij houdt van Carolles. Omdat zij van Carolles hield, sprak zij in haar
trance uit naam van de doode, en ondermijnde zij de gevoelens, welke Carolles nog
bonden aan Berthe. Zij slaagde erin alle herinnering aan het voorbije geluk in Carolles
te vernietigen. En Carolles is nog maar een arm mensch, een arm mannenhart, dat
geen weerstand kan bieden aan het geluk, aan dit jonge wezen, dat zich aan hem
geven wil. Een scène van bedekte bekentenissen brengt Beatrix op de toppunten der
extase van liefde. Maar als Carolles, oplevend in de lente, deze zonderlinge en
immaterieele verliefdheid wil omzetten in werkelijkheid, is het jonge meisje te ver
van het leven, te ver van de gezonde natuur, om den schok te kunnen verdragen. Te
midden der verrukking grijpen haar handen naar haar keel: zij voelt zich gegrepen,
omkneld, gewurgd, verstikt; de doode, de doode Berthe is daar om zich te wreken.
Zij sterft. Wij gelooven dat de overspannen Beatrix sterft aan een hartaandoening.
Neen, zegt de oude tooverkol Quemeur, het is de schim der overleden vrouw, welke
haar meevoert naar het onbekende, mysterieuse land.
Men woont zoo'n drama niet bij zonder intense ontroering, vooral wanneer Beatrix
gespeeld wordt op de bewonderenswaardigste manier door mademoiselle Jamois,
een actrice van den eersten rang. En verbeeldt u rondom deze lugubre,
buitenwereldsche gebeurtenissen, de verre atmosfeer van de zee, het spel van licht
en lucht, de mist, het gillen en loeien der sirenes, de wind, de golven, de stormen.
Bedenk, dat alles is verdeeld over tien tafereelen, welke met de snelheid van de
cinematograaf in elkaar vervloeien. En men zal zich een oordeel kunnen vormen van
de zeldzame macht, welke in L'Amour Magicien gecondenseerd ligt.
[verschenen: 5 februari 1927]

Stiefmoeders
Parijs, Januari [1927]
De naam Phaedra, vrees ik, zegt u weinig of niets. Mij ook niet, en wij hebben
ongelijk. Want Phaedra was de dochter van Minos, Koning van Kreta, wijs wetgever,
en der rechters der onderwereld, en van Pasiphaë, een vrouw met zonderlinge
fantasieën, die, behalve aan Phaedra, het leven schonk aan Androgeus, aan Ariadne,
en, langs een weinig gebruikelijken weg (zij liet zich een koe vervaardigen uit brons,
welke zij persoonlijk bewoonde) aan Minotaurus, een gedrocht, half stier, half mensch,
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dat gevoed moest worden met jonge maagden. Deze heele familie, een werkelijk
ongewone familie voor een koning, een wetgever en een rechter der onderwereld,
kwam ongelukkig om het leven. Androgeus, man van wonderbaarlijke kracht, werd
uit jalousie doodgeslagen door Egeus; de Minotaurus leefde opgesloten in het
Labyrinth, waar niemand den weg wist, doch waar Theseus, geleid door den bekenden
draad van Ariadne, hem vond, en insgelijks doodsloeg; Ariadne, bemind door Theseus,
maar later in den steek gelaten, sprong in zee en verdronk; Phaedra, getrouwd met
denzelfden Theseus, werd verliefd op Hippolytus, die zijn zoon was, maar van een
andere echtgenoote.
Hippoliet, evenals Joseph met de vrouw van Potiphar, versmaadde hare avances,
en Phaedra, evenals de vrouw van Potiphar, beschuldigde den jongen man bij Theseus
van het omgekeerde. De gekrenkte vader bracht zonder verder onderzoek Neptunus,
den god der zeeën, tegen hem in 't harnas. Neptunus, gemakkelijk om den tuin te
leiden voor een god, liet den valsch beschuldigden Hippolytus verslinden door een
zijner zeemonsters. Toen Phaedra dit hoorde wurgde zij zich op staanden voet. Hoe
't afliep met Pasiphaë weet ik niet. Dit wordt niet vermeld, ofschoon zij ook wel wat
verdiend had. Minos schijnt een natuurlijken dood gestorven te zijn, met het oog op
zijn ongelukkig huwelijk. Want hoewel ook hiervan niets bericht wordt, betwijfel ik
of hij zeer tevreden was over Pasiphaë.
Ik ben niet sterk in het uitpluizen van familieverhoudingen en vooral de onderlinge
banden der verschillende vorstenhuizen kosten me een voortdurende inspanning.
Maar ik geloof dat het voorafgaande duidelijk en kort is. Het gebeurde trouwens lang
geleden. Het was in de dagen van Danaë met den gouden regen, Leda met den zwaan,
en andere treffende verbintenissen op den berg der goden. En gij vraagt u af,
natuurlijk, wat voor belang dat kan hebben voor ons. Ik zal het u zeggen. Op den
cothurn van Euripides en Seneca, een Griek en een Romein, zijn de avonturen van
Hippolytus en Phaedra doorgedrongen tot de zeventiende eeuw. Op de vleugelen der
poëzie van Racine, Frankrijks grootsten tooneel-dichter naast Corneille, hebben de
lotgevallen der dochter van Minos en Pasiphaë een nog grooter klove overschreden:
de afgrond welke het gepruikte hof van Lodewijk XIV scheidt van onze twintigste
eeuw.
Dat is de macht van rijm en rhythme: terwijl men van den grond af, door op een
knop te drukken, vliegmachines omlaag haalt, zooals men in den volgenden oorlog
zal zien, terwijl Londen en New-York draadloos met elkaar praten - en wat is hierbij
vergeleken Ariadne met haar draad? - moet nog iedere Fransche jongen heele scènes
van buiten leeren uit Racine's Phèdre. Wat in Holland, en elders, ondenkbaar lijkt,
is in Frankrijk iets vanzelfsprekends: Phèdre werd een soortnaam voor alle
stiefmoeders, die haar oogen lieten vallen op stiefzoons; Phèdre is een rubriek, waarin
de gemengde berichten van dien aard automatisch worden ondergebracht. Zoo schreef,
in de tusschenruimte van een jaar, J. de Lacretelle La Mort d'Hippolyte, en Henri
Déberly Le Supplice de Phèdre en iedereen weet van te voren, waarover de romans
handelen. Het zou ook niet noodig zijn geweest de geschiedenis van Minos en
Pasiphaë op te rakelen, als Le Supplice de Phèdre22 (De Foltering van Phaedra) niet
den Prix-Goncourt had gekregen.
Sinds de Prix-Goncourt bij toeval een paar boeken op den kop tikte, die vertaald
werden in alle talen en gelezen werden in honderdduizenden exemplaren, schrijft
men dezen prijs een toovermacht toe waarvan men nog elk jaar een mirakel verwacht.
Het mirakel bestaat dezen keer vooral hierin, dat de rechter der onderwereld verbaasd
22

Editions de La Nouvelle Revue Française, Paris.
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zal opkijken over de opspraak, waarin zijn huisgezin opeens weer geraakt is, en dat
een massa menschen, na hun dictionnaires opgeslagen te hebben, doen alsof zij zijn
hoogheid intiem kenden, - zooals ik.
Voor de rest is het mirakel niet grooter dan een goed geschreven, vrij zorgvuldig
gecomponeerd, maar eenigszins vervelend boek, dat een strenge, bijna
wetenschappelijke analyse geeft van bovenstaand geval.
Michel Soré, kapitein op de groote vaart, heeft uit een eerste huwelijk een zoon.
Marc. Ik zou u de eigennamen cadeau geven, aangezien geen mensen de eigennamen
kent van Minos, Pasiphaë, Phaedra, Theseus of Hippolytus, maar het boek telt slechts
een paar personen, die niemand in den weg loopen. Wanneer Marc een aankomende
jongen is, hertrouwt Michel Soré met een mademoiselle Hélène de Kerbrat, die hij
leert kennen bij de ouders zijner eerste vrouw. Hélène is eenige dochter van een
Jacobijn uit Bretagne, waar revolutionnairen onder den adel tot de zeldzaamheden
behooren. Zij groeide onder leiding van haar liberalen en vereenzaamden vader
eenigszins vrijgevochten op en wordt voorgesteld als een der eerste Fransche
meisjes-studenten. Op het gebied van mannen toont zij zich moeilijk; zij ontmoet
geen enkelen man dien zij, vergeleken met zichzelf, niet minderwaardig vindt. Zij
voelt echter medelijden voor het halve weesje Marc, zij houdt van hem, en om 't
leven van dit kind wat op te fleuren, trouwt zij, zonder er verder bij te denken, met
den twintig jaar ouderen zeekapitein, een deftig, vormelijk, flegmatisch, oprecht en
eerlijk type, die de helft van het jaar doorbrengt op zijn schip in verre gewesten, en
van wien zij later een dochtertje heeft, Marie-Thérèse. Het is een huwelijk, dat men
van een academisch gevormde, geestige en zelfs scherpe vrouw niet verwachtte,
maar men moet deze dingen nemen zooals de auteur Henri Déberly ze geeft.
Terwijl Michel op zee zwalkt, woont Hélène afgezonderd te Parijs; wanneer hij
aan wal komt maken zij samen visites bij nichtjes en achternichtjes. Het eenige wat
haar interesseert, is de opvoeding van Marc. Met hem maakt zij haar lyceum-klassen
over, met hem gaat zij wandelen, met hem bezoekt zij musea en de ernstige
schouwburgen. Wat zij doet met haar dochtertje Marie-Thérèse wordt niet uiteengezet
- de auteur herinnert zich dit kind slechts bij vlagen -, maar Marc groeit op in een
sfeer van tucht en regelmatigheid als in een kazerne. Niet de minste sentimentaliteit.
Hélène houdt hem tyranniek onder den duim en wanneer Marc op zijn achttiende
jaar een loopbaan moet kiezen, is hij nog een kleine jongen. Hij zou willen schilderen,
doch Hélène ontzegt hem alle talent voor deze schoone kunst, en bij gebrek aan beter
laat zij hem college loopen in de rechten. Als student blijft zijn leven onveranderd.
Hij heeft afgepast zakgeld, hij moet op de klok thuis zijn, en Hélène controleert zijn
dictaten. Wanneer hij een paar keeren 's middags over tijd is, krijgt zij achterdocht.
Zij volgt hem, bespionneert hem, betrapt hem op een onschuldig gesprek met een
vriendinnetje van een badplaats, stuurt het kind weg onder grove, beleedigende
woorden, neemt Marc mee naar huis, en wanneer hij zich schroomvallig tracht te
verzetten, legt zij hem het zwijgen op met een paar oorvegen.
Henri Déberly zag in, dat dit nooit de weg zou kunnen zijn van Phaedra en hij
maakt rechtsomkeert. Marc is stug geworden en Hélène voelt dat hij haar dreigt te
ontsnappen. Zij wil hem verstrooien en laat hem dansen leeren. Zij brengt hem in de
wereld, in de deftige salons, bij deftige kennissen, waar Marc succes heeft. Wanneer
de zomer aanvangt, gaan zij naar hun landgoed, maar een vroegtijdige, regenachtige
herfst drijft hen terug naar Parijs. Marc is dol op dansen. Hij vindt Parijs leeg en de
salons gesloten. Hij verveelt zien en versombert. Hij stelt Hélène voor om zich
schadeloos te stellen in de dancings en Hélène accepteert niet alleen, doch laat zich
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de haren kort knippen, moderniseert haar garderobe en leert zelf dansen. Wij moeten
ook de bijzonderheid eener jonge Française uit de beste families die niet dansen kan,
voor goede munt opnemen. Andere bijzonderheid nog: aan deze jonge mooie vrouw
maakt te Parijs geen sterveling het hof.
Michel, de zeekapitein, komt van een zijner reizen terug, en ziet al deze
veranderingen in het karakter van zijn vrouw met onvermengd genoegen. Maar bij
Hélène gaan de oogen open. Zij vindt haar man oud, verwelkt, terugstootend en denkt
met afgrijzen aan haar huwelijksleven. Hier lascht de auteur een paar noodelooze
bladzijden in over sommige eigenaardigheden van den ietwat sloomen en slaperigen
Michel, die het boek absoluut ongeschikt maken voor jonge meisjes en jonge jongens,
en die moeten toelichten welk een steen van Hélène's hart gewenteld wordt door het
volgende vertrek van den echtgenoot. Marc hervat met Hélène de bezoeken aan de
dancing, en wat niet kon uitblijven gebeurt: hij vindt er een maîtresse. Dit ontsnapt
niet aan de waakzame blikken van Hélène. Wat zij van Marc wil, weet zij niet, maar
met een nameloozen schrik ziet zij hem in de armen eener andere vrouw. Zij
overmeestert zich echter. Zij gaat zonder schaamte naar een particulieren detective,
laat een rapport maken over Marc's maîtresse, en de voorzienigheid der
romanschrijvers staat toe, dat de vrouw, op wie Marc verliefd raakte, zes-en-veertig
jaren telt, een gehuwde dochter heeft en een zoon die officier is.
Hélène weet Marc dit listig aan 't verstand te brengen. Hij breekt niet met Madame
Aliscan, zooals zijn geliefde heet, doch krijgt de griep. Er komen brieven van de
beminde die Hélène naar de kachel expedieert, den een na den ander. Een telegram
doet haar een driest besluit nemen. Zij bezoekt Madame Aliscan en met de
geraffineerdste vrouwelijke wreedheid weet zij haar te dwingen, zich terug te trekken.
Madame Aliscan wreekt zich slechts met één zinnetje: ‘U bemint Marc niet als een
zoon, mevrouw. Geheel anders... geheel anders... Kijk in uw binnenste... ik beklaag
u mevrouw.’
Deze woorden doen in Hélène, wier man onderwijl in het Suezkanaal aan een
zonnesteek gestorven is, alle furiën der passie ontwaken. Zij verduistert. Zij verliest
alle waardigheid. De liefde voor Marc dringt zich dag en nacht bij haar op als een
ondragelijke obsessie. Zij ziet geen andere redding meer dan de vlucht. Er terwijl zij
bij Marc de eerste dubbelzinnige troebele blikken waarneemt, waarmee hij haar voor
den eersten keer gadeslaat, kondigt zij hem ruw aan, dat zij met haar dochtertje naar
haar landgoed vertrekt om haar ouden vader te verplegen. Marc tracht haar te
weerhouden, doch zij jaagt hem weg. Hij neemt een taxi. Hij laat zich naar Madame
Aliscan rijden. Hij hoort dat zijn maîtresse een reis om de wereld maakt. Hij keert
naar huis terug. Hij neemt een oude revolver. Jaagt zich een kogel in de borst. Sterft
niet. En wordt verpleegd door Hélène, die hem belooft te blijven.
Daarmee is de roman uit. Hij is uit, waar hij beginnen moest. Want het leven,
volgens de beschikking van een oude revolver en een hart dat niet gedood wordt,
gaat voort. Gesteld dat ik mij interesseer voor de geleidelijke étappes, waarmee de
jonge vrouw gevoerd wordt naar den razenden waanzin eener heillooze liefde, het
zou me heel wat meer interesseeren den schrijver te zien manoeuvreeren in de
onvermijdelijke verwikkelingen welke moeten volgen op het herstel van Marc. De
étappes van Hélène's langzaam losbrekende passie zijn knap geregistreerd en het
bevalt me niet eens half, dat de auteur sluit waar juist de moeilijkheden aanvangen.
Want er is niet de geringste aanduiding en ook niet de geringste mogelijkheid, dat
de razernij van Hélène overweldigd wordt, er is ook niet de minste zekerheid dat
Marc's eerste vage begeeren niet ontwaken zal tot een zelfde drift als die van Hélène.
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In Les Enfants du Siècle van Lamandé, dat precies hetzelfde onderwerp behandelt
als Le Supplice de Phèdre en ongeveer gelijktijdig verscheen, wordt de stiefmoeder
door den stiefzoon in een afgrond gestort. Dit is, evenals het zeemonster van Neptunus,
tenminste een oplossing. Als men het boek van Henri Déberly geëindigd heeft, vraagt
men zich af: ‘Maar wat nu?’ en ik geloof dat dit de meest ongewenschte vraag is
welke een roman kan inspireeren.
Als ik nog even terug mag komen op Minos, hoofd van het mythologisch gezin,
- heeft hij niet het volste recht om verbaasd te zijn over het hernieuwde burengerucht
rondom zijn dochter? Hoort Hélène thuis onder de rubriek ‘Phèdre’?
Voor ons vreemdelingen, métèques gelijk men ons dikwijls uitscheldt, is de naam
Phaedra niet afgesleten in een eeuwenlang gebruik. Zelfs wanneer wij hem moeten
opzoeken in de dictionnaire, stroomt uit dit legendaire wezen een kracht van
hartstocht, die voor niets terugdeinst. Zooals trouwens in deze families gewoonte
was. Voor ons, en in verband met dit misbruikt model, lijkt Hélène niet veel meer
dan een huis-en-tuin-tyrannetje, een ongetemde feeks, en dikwijls wat wij in 't
Hollandsch een haaibaai noemen. Zij neemt Marc, als hij een jongetje is, voor 99
jaren in pacht. Zij is van plan hem te houden. Wanneer oorvegen niet meer het
gewenschte effect hebben, gooit zij 't over een anderen boeg. Zij wordt karakterloos
en doet concessie op concessie, zonder ander motief dan haar pacht van 99 jaar. Zij
heeft van Marc een sul gemaakt en wil dat hij het blijft. Zij wordt gedreven door
geen enkel soort van sensualiteit. Uit een doodgewoon eigendoms-instinct legt zij
beslag op haar lijzigen stiefzoon. Wanneer onder de zwoele werking van dancing,
boudoir en verloren maîtresse Marc ten laatste derailleert in de richting van Hélène,
zonder de minste provocatie van haar kant, dan is zij de eerste die ontdaan en
ontredderd terugschrikt. In gemoede: wat heeft dat uitstaande met Phaedra?
Henri Déberly mag voor Phaedra eene flinke kaars branden, zooals hier het
spreekwoord zegt. Zonder den classicistischen titel zou Le Supplice de Phèdre een
vrij banaal en grauw boek geleken hebben. Zonder Phaedra had hij den Prix-Goncourt
misschien niet gekregen, want de titel is het eenige wat den roman doet opduiken
boven de globale productie. Zonder den titel was de momentane wereld-reputatie,
aan den Prix-Goncourt verbonden, hem wellicht ontgaan. Ik ben echter bang dat die
roem niet lang zal duren.
[verschenen: 12 februari 1927]

De rimpels van Maréchal Foch
Parijs, Januari 1927
Er was een poos geleden een Fransche bioscoop-maatschappij, die een geweldige,
historische film wilde opnemen met Napoleon als hoofdfiguur. Zij vormde dit plan,
om te preciseeren, in de dagen dat heel Duitschland geëlectriseerd was door Fredericus
Rex. Om haar plan zoo grandioos mogelijk te verwezenlijken vroeg vermelde
cinema-onderneming eene subsidie aan François Coty, eigenaar van de Figaro,
parfumerie-koning, en Corsicaan evenals le petit Caporal. Wanneer de Corsicanen
geen doodsvijanden zijn, bestaat er geen volk ter aarde, dat zich met hen meten kan
in solidariteit en Coty had niets liever gezegd dan ja. Hij had met plezier een paar
millioen neergeteld voor de verheerlijking van een held, die in de harten der inwoners
van het onvolprezen eiland in de Middellandsche Zee, vóór alles Corsicaan is. ‘Ik
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zou gaarne uw plan steunen,’ antwoordde hij echter aan het comité. ‘Maar onder de
gegeven omstandigheden lijkt uw voornemen mij eene onvoorzichtigheid, waarvan
ik de verantwoordelijkheid niet wil deden. Wanneer het wereld-publiek de
overwinnende vaandels ziet defileeren van Lodi, Arcole, Rivoli, van Austerlitz, Jena,
Wagram, Eylau, dan zal men de gelegenheid niet verzuimen om ons nogmaals te
beschuldigen van militairisme en imperialisme.’ Zoo kwam het dat de Napoleontische
film bleef in 't rijk der onvervulde droomen. En zóó staat de gemiddelde Franschman
tegenover militairisme en imperialisme; hij weet dat hij geen vin kan verroeren of
hij wordt beschuldigd van de zwartste veroveringszucht, en daar is hij doodsbenauwd
voor.
Ik ken niets dat den geest eener natie zuiverder teekent dan zulke kleine anecdotes.
Ik weet, dat ik mij in deze appreciatie niet vergis, maar niemand behoeft deze meening
te deelen. De pacifist Förster schreef in de Germania van 30 December, dat de
Fransche natie de eerste was, die de oorlogspsychose geheel overmeesterd had, en
dat, wanneer er nog strubbelingen bestonden tusschen Duitschland en Frankrijk, de
oorzaak daarvan méér lag aan Duitsche dan aan Fransche zijde. De Germania-redactie
noteerde bij deze uitspraak, dat zij haar voor rekening liet van den Duitschen pacifist.
Ik zou liever zien dat zij ze deelde, dat het geheele Duitsche volk ze deelde. Maar
zelfs Förster kan zich vergissen. Laten wij dus, om geheel zeker te zijn van onze
zaak, een blik slaan op het Fransche Oorlogsbudget van dit jaar. Niets is
welsprekender dan cijfers.
Het budget bedraagt 5.842 millioen francs en zooals gij weet is de franc voorloopig
precies een dubbeltje waard. Het werd ruim één milliard hooger dan het budget van
1926 en men zou dus geneigd zijn, te denken, dat er een serieuze poging gedaan
wordt ten behoeve van het leger en de landsverdediging. Mis! Onder dit milliard zijn
uitgaven, welke, om het budget van 1926 te verlichten, eenvoudig getransporteerd
zijn naar het budget van 1927. In werkelijkheid heeft het gouvernement 706 millioen
méér gevraagd dan verleden jaar, doch daarvan zijn 636 millioen onmiddellijk
verslonden door de algemeene prijsstijging. De begrooting verschilt dus nauwelijks
van die der voorafgaande jaren.
In elke oorlogsbegrooting bevindt zich eene sectie waaraan speciaal de aandacht
gewijd moet worden: de constructies en het nieuwe materiaal. In Frankrijk is dit de
3de sectie. Het zal er van afhangen welke houding men inneemt tegenover het
Fransche ‘militairisme’ of men de cijfers, in deze sectie gegeven, wil toejuichen of
betreuren. Ik voor mij bejammer ze. Want de uitgaven betreffende ‘constructies en
nieuw materiaal’ zijn van deze begrooting zoogoed als verdwenen. In 1926 werd
voor deze sectie aangevraagd de som van 492 millioen. Doch opnieuw, om het budget
te verlichten, stond het Parlement er slechts 292 van toe en liet daarvan 200 millioen
overschrijven op het budget van 1927. Daar nu de gevraagde credieten dit jaar 237
millioen bedragen, waarvan 200 millioen reeds geëngageerd zijn, blijft er voor dezen
post in 1927 slechts 37 millioen over. Juist becijferd 36.623.100 francs. Hiervan
krijgt de artillerie 3 millioen, de genie 3 millioen (en dat terwijl men aangekondigd
had, dat eindelijk de grensverdediging georganiseerd nou worden), de luchtvaart 9
millioen, de ontploffingsmiddelen 15 millioen. Reduceer deze sommen in guldens
(één franc een dubbeltje!) om na te gaan wat men voor die bedragen zal kunnen
koopen. Zoo goed als niets. En vergelijk ze met die der niet-militairistische staten
(!) Engeland, Amerika of zelfs Zwitserland, Holland.
In welken toestand bevindt zich echter het Fransche oorlogsmateriaal?
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De rapporteur van het budget zal het u zeggen: Het materiaal waarover het leger
op het oogenblik beschikt, bestaat bijna uitsluitend uit restanten van den grooten
oorlog. Er zijn belangrijke tekorten en, wat sommige soorten van materiaal betreft,
beantwoorden de aanwezige niet aan de eischen eener eventueele mobilisatie. Ten
overvloede is een groot gedeelte dezer materialen en voorraden tijdens den oorlog
samengebracht... zonder de gebruikelijke garantie bij ontvangst; zij vertoonen
tekortkomingen, welke hunne instandhouding bemoeilijken en welke dwingen om
ze uit te schakelen uit de oorlogsreserve. De rapporteur voegt er niet bij, hoewel het
de striktste waarheid is, dat een gedeelte van dit materiaal en dezer munities verbruikt
zijn in Marokko, in Syrië, en niet vervangen werden.
Doch werkt men tenminste aan ‘nieuwe constructies’? Luister naar het rapport:
Geen enkel der programma's van 1921-1925 (gedurende vier jaren!), voorgelegd
aan den Oppersten Oorlogsraad en aan den Raad der Nationale Verdediging, is
voorgelegd geworden aan het Parlement. Onze infanterie heeft nog het
mitrailleur-geweer, dat geïmproviseerd werd tijdens den oorlog en de primitieve
werktuigen, welke eveneens gedurende de laatste krijgsbedrijven geïmproviseerd
werden. Onze cavalerie beschikt insgelijks slechts over automitrailleuses, gevormd
uit oud materiaal, onvoldoende beschermd en van geringe werkzaamheid; de artillerie
heeft geen veldgeschut. Het transportmateriaal, de munities zijn in deficit. Wat de
luchtvaart betreft, slaagt men er nauwelijks in om de bestaande formaties op de been
te houden. Een gedeelte van het luchtvaart-materiaal is zelfs niet onder dak gebracht.
Wij hebben geen geschut tegen vliegtuigen en de kanonnen bezitten niet de vereischte
draagwijdte; de fabrieken zijn ingekrompen tot het strikt noodzakelijke om den dienst
voor vredestijd te verzekeren, en om de kern te bewaren, welke voor eene mobilisatie
in oorlogstijd onontbeerlijk is. De ateliers voor de lading der projectielen hebben het
uiterst dringend noodig om geheel nieuw herbouwd te worden...’
En voor deze ontzaggelijke taak is een crediet beschikbaar van 37 millioen papieren
franken. Lieb Vaterland kannst ruhig sein!
Maar wat kost de Fransche, wat kost de Duitsche soldaat? Wat kosten de
verdediging van het militairistische Frankrijk en van het vredelievende Duitschland?
De rapporteur was zoo goed het voor ons uit te rekenen. Hij nam tot basis het Duitsche
en het Fransche budget van 1925, toen de franc een beetje meer waard was dan
tegenwoordig, toen men in doorsnee voor frcs. 4,40 één mark kon koopen en voor
90 francs een pond sterling.
Hoor, hoewel de vergelijking over het loopende jaar inmiddels veel ongunstiger
geworden is: Duitschland had in 1925 voor een leger van 250.000 man (Reichswehr
en politie) een oorlogsbudget van 678 millioen mark, dit wil zeggen 3 milliard francs,
terwijl in Frankrijk de uitgaven voor een leger van 654.000 man (Marokko, Syrië,
het Oosten en de Saar inbegrepen) 4.100 millioen francs bedroegen. De Duitsche
soldaat komt dus op 12.000 francs, de Fransche soldaat, hoewel op verschillende
plaatsen in de koloniën nog oorlogvoerend, op 6.270 francs.
Wanneer men in de onderdeelen doordringt en de uitgaven nagaat van de
Reichswehr (100.000 man) en de Fransche binnenlandsche troepenmacht, (340.000
man), dan constateert men de volgende cijfers:
Voor ‘militaire constructies’ heeft Duitschland uitgegeven 20 millioen mark, d.i.
88 millioen francs, dus bijna drie maal meer dan de 29 millioen francs, daarvoor
uitgetrokken op het Fransche budget van 1925.
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Voor de kleeding waren de Duitsche uitgaven 24 miljoen mark, d.i. 105 millioen
francs, de Fransche uitgaven waren 89 millioen francs. Eén man van de Reichswehr
kostte dus 1.060 francs, één Fransch soldaat 262 francs.
Voor de bewapening, de loopende uitgaven voor ‘reparatie en onderhoud’ betaalde
het driemaal talrijkere Fransche leger 102 millioen francs, de Duitsche Reichswehr
27 millioen mark, d.i. 119 millioen francs.
De kosten voor ‘nieuwe vervaardigingen en herstellingen’ waren in Duitschland
41 millioen mark, d.i. 209 millioen francs, in Frankrijk bedroegen zij slechts 140
millioen.
En ten slotte: voor de munitie waren de ‘loopende uitgaven’ bestemd voor de
instructie van fuseliers en kanonniers in Duitschland 31 millioen mark, d.i. 137
millioen francs, in Frankrijk 39 millioen francs. Dit wil dus zeggen, in 't oog houdend
dat de Reichswehr 100.000 man telt en het binnenlandsche Fransche leger 340.000
man, dat de Duitsche soldaat leert schieten voor 1.370 francs per man, de Fransche
voor... 115 francs!
Zijn er nog andere bewijzen noodig dan dit formidabele verschil tusschen instructieen de kleedingskosten van den Duitschen en den Franschen soldaat om de
beschuldigingen te rechtvaardigen, dat Duitschland in het geheim andere en veel
belangrijkere contingenten drilt en wapent dan de 100.000 man der Reichswehr? Te
dien opzichte heeft het weekblad Die Menschheit onthullingen gedaan, welke, door
een artikel van den Amerikaan W. Morton Fullerton in de Figaro, de Fransche Pers
en de Fransche natie het kippevel bezorgd hebben. Die Menschheit geeft een complete
catalogus van:
1o de Duitsche troepenmacht (minstens twee millioen man), de recruteering, de
kaders, de reserves, de exercities;
2o de wapenen, de distributie, het transport, de bergplaatsen, de instandhouding;
3o de nieuwe wapenen. Onder deze citeert Die Menschheit
1e) drie nieuwe gassen, waaronder twee in den vorm van poeder;
2e) vliegtuigen-bommenwerpers, waarbij het besturen en de bommenwerping
geregeld wordt vanaf den grond;
3e) electromagnetische stralen, bestemd om de motoren van vliegtuigen door
inwerking op de ontsteking tot dalen te noodzaken; proeven met deze stralen zijn
genomen boven Neurenberg op het traject Parijs - Praag en deze proeven zijn
geslaagd;
4e) ultra-stralen, wier doel is kruitmagazijnen en munitie-dépôts op een afstand
tot ontploffing te brengen;
5e) mitrailleuses, die kunnen vuren in een hoek van 180 graden, en aan welke het
aldus mogelijk is, te schieten door de schroef heen van het vliegtuig, waarvan de
bewegingen op deze wijze aanzienlijk vergemakkelijkt en verminderd worden;
6e) een verdediging tegen tanks, welke den motor der tanks op dezelfde wijze
onklaar maakt als den motor der vliegtuigen.
Commentaar overbodig. En verder gaat er niets boven de onvermurwbare cijfers,
de eenige dingen, welke geen tegenspraak lijden. Maar lijkt het u, evenals mij, niet
ongelooflijk en, tegelijkertijd, ten hemel schreiend? Op 't oogenblik verschijnt generaal
von Pawels te Parijs tegenover eene inter-geallieerde commissie, die van Duitschland
eischt, dat het de vestingwerken aan de Poolsche grens, welke volgens het Verdrag
van Versailles in den toestand moesten blijven waarin zij zich in 1918 bevonden,
doch welke het, ondanks het Verdrag, geheel gemoderniseerd heeft, in zijn vorigen
staat zal terug brengen. Begrijpt gij dat men hier zegt: Duitschland kan er slechts aan
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denken om tegen Polen een defensieven oorlog te voeren, wanneer het plannen heeft
zijn Oostgrens te dekken (evenals in 1914) om zich met zijn heele beschikbare macht
te werpen op Frankrijk? Begrijpt gij, met bovenstaande cijfers en gegevens voor
oogen, dat men Frankrijk elke concessie aan Duitschland zal moeten ontrukken,
zoolang Duitschland zich beter wapent dan Frankrijk, zoolang Duitschland bovendien
bommen en stikstoffen laat vervaardigen in het roode Rusland, en wie weet waar
nog?
De laatste Duitsche eisch, een eisch welke èn de Fransche èn de Europeesche
politiek voor de komende maanden dreigt te vertroebelen, is ‘de ontruiming van het
Rijngebied’. Men zegt, dat Briand de ontruiming aan Stresemann beloofd heeft. Men
zegt, dat de chefs van alle diplomatieke diensten van den Quai d'Orsay, waar zich
het ministerie van Buitenlandsche Zaken bevindt, en bloc hun ontslag aanboden,
toen het gerucht der ontruiming vasten vorm aannam. Men zegt dat het ministerie
van Nationale Unie in twee onverzoenlijke partijen verdeeld is en vroeg of laat moet
ontploffen, wijl de meerderheid niet wenscht Briand te volgen in dit avontuur. Er
zijn zelfs lieden die de gevangenneming eischen van Briand en het executiepeloton...
wegens hoogverraad.
Wanneer u dit zonderling voorkomt, bedenk dan dat Frankrijk lijdt aan wat men
zou mogen noemen de marteling der hoop. Men heeft tien zijner bloeiendste
departementen, welke ⅓ der totale belasting betalen (Frankrijk heeft 89
departementen) tot den grond verwoest, men heeft zelfs de bosschen omgehakt. Het
heeft alles herbouwd en herboscht met zijn eigen geld, in plaats van dat geld te
gebruiken voor de hernieuwing van zijn leger. Het telt bovendien dagelijks zijne één
millioen zeven honderd duizen dooden, die het overal blijven ontbreken. Het heeft
de onbeschrijflijkste gruwelen gekend van den krijg. Het wil niet dat dit wéér gebeurt.
Toen in den vorigen herfst de eerste geruchten opdoken eener voortijdige
ontruiming van den Rijn, publiceerde de Revue de Paris in haar nummer van 1
November een artikel, getiteld ‘Een misdaad van Vaderlands-schennis’ - ‘Un Crime
de lèse-patrie’. Het was geteekend met drie sterretjes, doch den volgenden dag wist
gansch Frankrijk dat de schrijver was Maréchal Foch. Foch schreef daarin o.a.:
‘De ontruiming van Rijnland, wanneer zij bij ongeluk morgen plaats had, zou
Frankrijk vinden, men kan het zonder eenige overdrijving zeggen, zonder grenzen,
zonder leger. Ziedaar de waarheid, de zuivere waarheid. Om, wat allerdringendst
noodig is, ons beiden te verschaffen, zijn verscheidene jaren ons onontbeerlijk.
Zoolang wij ze niet bezitten, zou het niet alleen een fout, maar een werkelijke misdaad
tegen het vaderland zijn, om aan eene ontruiming van het Rijngebied te denken.
Iedereen bij ons, te beginnen bij de politici, moet daarvan wèl overtuigd zijn.’
Het is een publiek geheim, dat Foch de laatste maanden zijne zorgen niet verbergt.
Ieder hier weet, dat Duitschland nooit een oorlog zal beginnen op eigen gebied.
Iedereen weet, dat het bezette Rijnland Frankrijks laatste pand is der overwinning
van 1918. Iedereen weet, dat Frankrijk met zijn gedesorganiseerd leger, met zijn
onverdedigde Noord- en Oostgrens voor Duitschland open ligt. Iedereen weet,
wanneer de laatste waarborg van het Rijngebied uit handen is gegeven, dat niet
Frankrijk in de toekomst eischen zal stellen, doch Duitschland. Want Frankrijk is
zoo goed als ontwapend, zoo goed als machteloos. De strategische positie der
bruggehoofden van den Rijn bleef zijn laatste kracht, waarmee de tegenstander ernstig
rekening houdt. En al kan men zich nauwelijks verbeelden dat de gruwel van den
‘grooten oorlog’ in Europa nog mogelijk zou zijn, al is het monsterachtig om te
denken zelfs aan zulk een mogelijkheid, laten wij trachten te begrijpen, dat Frankrijk
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aarzelt zich in eene toekomst te begeven, waarin het uit den Oostkant tot dusverre
niets zag dan de dreigendste wolken, en dat Frankrijk het recht heeft om, tot heil van
Europa, tot heil zelfs van Duitschland, op zijn hoede te zijn.
[verschenen: 19 februari 1927]

Nieuwe banen
Parijs, Januari [1927]
Er bestaan ter wereld geen perspectieven, welke zich in weidschheid en eenvoud
kunnen meten met de eindelooze avenue, die zich van het Westen naar het Oosten,
gansch Parijs doorborend in eene bijna ongebroken rechte lijn, uitstrekt van Neuilly
tot aan de plaats waar eenmaal de Bastille stond.
Wie van Parijs een onvergelijkelijken, een onvergetelijken indruk wil krijgen,
moet het binnentreden of binnenrijden van den Westkant, van de Porte Maillot. De
avenue is breeder dan een groot plein, en het gezichtsveld, afgebakend door boomen,
wordt aan den horizon welke vóór u ligt, begrensd door de monumentale grijze massa
van den grooten Triomfboog. Hij staat daar als een Titanische poort. Wanneer de
zon schijnt en de hemel blauwt, breekt hij den ganschen einder door zijn
onmetelijkheid, welke de grijze rechthoeken doet vervloeien in het blauw der lucht,
maar door de immense opening van den rondboog spreidt zich eene onafzienbare
vlakte uit van het goddelijkste ultramarijn. Ik weet niet of gij indertijd Vondel's
Lucifer gezien hebt bij Royaards. Het doek ging op over een koepel van dezelfde
oneindigheid, over dezelfde onbegrensde ruimte van licht en blauw uitspansel,
hetzelfde kalme, indrukwekkende heelal, en ik kan den Triomfboog niet voor mij
zien oprijzen zonder te denken aan deze voorstelling van den Hemel, die hier
werkelijkheid werd.
Wanneer de atmosfeer grauw is, aschvaal, en de afstanden onbepaalbaar maakt,
dan doemt hij voor u op in de ongenaakbare verte als een monument van ongekende
rust en statigheid. Het is dezelfde Arc de Triomphe, begonnen doch niet voltooid
door Bonaparte, welke door een geheimzinnige speling van het toeval op elken
Vijfden Mei, sterfdag van den grooten Keizer, in het verlengde komt te liggen van
de ondergaande zon: zijn rondboog correspondeert dien dag precies met den
zonnestand. Wanneer de weersgesteldheid meewerkt, is het een schouwspel waarvan
de pracht door niets geëvenaard kan worden, om op dien Vijfden Mei, over de
grandiose wijdte dezer lanen en pleinen, waar legers kunnen manoeuvreeren, den
zonnebol langzaam te zien weg-vlammen onder de welving van den Triomfboog,
zijn laaiende vuur en laatste licht ophoopend en samenpakkend in het hart van het
grijze monument.
Wilt gij een feeërieke wereld ingaan, waar alles u lokt, waar alles u vreugde belooft,
waar alleen reeds een mysterieuse gesteldheid der omstreek u kan brengen in dien
toestand van opgewektheid, welke als een voorgevoel is van geluk, begeef u dan op
een zomeravond, na het invallen der duisternis, van de Porte Maillot af over de
Champs-Elysées in de richting van het Louvre. De weg glooit lichtelijk. Vóór u
verschiet, zoover het oog reikt, de golvende parallel der electrische straatlampen, en
langs die strakke, zacht hellende, onafzienbare dubbele lijn der sterrende lantaarns
kronkelen zich de gekleurde lichten der signalen, der affiches, der reclames. Het is
ongekend, het is uniek zooals de onmetelijkheid van den dag hier wordt omgetooverd
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in de onmetelijkheid van den nacht. Het is grootsch en imposant. Het wordt een
sprookje wanneer de aromen van seringen en acacia's uit de tuinen der Tuilerieën,
uit het naburige Bois de Boulogne zwoel en teeder overwaaien naar deze
onwezenlijkheid van licht en donker.
De negentiende eeuw, waarin de Fransche stedenbouwkundigen dit ongeëvenaarde
stuk Parijs concipieerden en realiseerden, voorgegaan door Bonaparte, is niet zoo
stupide als sommigen ons zouden willen doen gelooven. Ik ken slechts één plek,
welke in een kader van maat en orde, van fantasie en begrenzing, diezelfde impressie
geeft van eindeloosheid: het Paleis van Versailles en zijn magnifieke tuin. Hier
hebben trappen van de orangerie in hun eenvoud en strenge lijn het aanzicht eener
Jacobsladder; zij rijzen op als in levende vaart; zij wemelen in het landschap tegen
het donkere laurierloof, alsof zij groeien en voort gaan te groeien. Wanneer men het
Paleis nadert van de terrassen af, klimt de eene verdieping na de andere met u mede
in een lucht die leeg en onbewoond leek; de gebouwen stapelen zich voor u op in
hun gelijkmatige contouren; men denkt het geheele complex te zien en klimmend
ontdekt men nog een verdieping; men krijgt het immense gevoel zoo door te kunnen
gaan tot het firmament. Hier ademt men anders dan waar ook. Hier wordt men gewaar
dat er plaats is onder de zon, onbeperkte plaats voor elken sterveling. Hier ontdekt
men, voor 't eerst misschien, een menschelijke grootheid die geheel simpel, geheel
natuurlijk en toch bijna mateloos is. Hier begreep ik voor de eerste maal, dat gansche
volkeren jaloersch konden zijn op Frankrijk. Want hier krijgt men zonder de minste
praal, zonder den minsten luister, zonder sieraad bijna, zonder opzienbarende
middelen, met niets dan met een spel van vlakke lijnen, de schoonste en sterkste der
menschelijke gewaarwordingen: het besef van grootheid, van eeuwigheid, welke in
deze onpersoonlijke en geweldige uitgestrektheid zich op ieder afteekent.
Men begrijpt ook, dat Rockefeller, om een ensemble als Versailles waardig in
stand te houden, den Franschen Staat een poos geleden één millioen dollar ten
geschenke gaf. Zonder die dollars zou de helft van het Paleis en zijn omgeving in
puin vallen, wijl de Fransche Staat geen geld heeft voor een luxe, gelijk schoonheid
immer is. En om terug te komen op onzen Arc de Triomphe en de Avenue de la
Grande Armée, het éénige oord dat vergeleken mag worden met Versailles, - men
begrijpt, dat het 't Parijsche gemeentebestuur zwaar op het hart drukte, dagelijks te
moeten ervaren hoe door gebrek aan moed, gebrek aan geloof, aan durf en
doortastendheid het plan van zijn knapsten stedebouwer der vorige eeuw, Baron
Haussmann, almachtig prefect onder Napoléon III, onvoltooid was blijven steken,
hoe de eenige belangrijke verkeersader welke de Place de l'Etoile via de Avenue de
Friedland en den Boulevard Haussmann moest verbinden aan de groote Boulevards,
doodliep tegen een stuk der Rue Taitbout, een uitgestorven slop vergeleken bij onze
machtige moderne straatwegen. In 1870 was men blijven steken bij dat blok huizen,
dat een historisch kwartier vormde, dat beroemde café's telde en den nog meer
beroemden Passage de l'Opéra, rendez-vous van het corps de ballet en de jeunesse
dorée van een goeden ouden tijd die geen zorgen kende. Het huizenblok besloeg een
lengte van drie honderd meter en reikte van de Rue Taitbout tot de Rue Drouot,
aanknoopingspunt bij den Boulevard Montmartre. Een stuk van de Rue Lepelletier,
van de Rue Lafitte, van waar men zulk een prachtig vergezicht heeft op de Butte
Sacrée, gekroond door de mat-witte basiliek du Sacré-Coeur, moest worden
opgeruimd. Drie honderd meter, dat was een peulschilletje voor Baron Haussmann,
die een potloodstreep trok over heele arrondissementen en de volgende week de
sloopers er op afstuurde. Maar Haussmann was een autocraat, een soort van dictator,
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en zijne opvolgers in het Stadhuis waren ten eerste mismoedige slachtoffers der
Fransche nederlaag in 1870 en ten tweede bange klanten der kiezers van den
gemeenteraad.
Welke belangen van stad of staat konden ooit opwegen tegen de belangen der
kiezers, bij wie men hengelt om populariteit? Elk jaar als de sneeuw smelt en de
rivieren wassen, als de eerste voorjaars-regens den was der rivieren nog doen
toenemen, loopt Parijs kans op een overstrooming. Wanneer er een huis te koop of
te huur staat in de onmiddellijke omgeving van de Seine, is de eigenaar blij, wanneer
hij kan aankondigen ‘gevrijwaard tegen overstroomingen’. Gevrijwaard zijn wij
echter niet, en nooit. Ieder Parijzenaar herinnert zich met ontzetting de ramp van
1910, toen het water doordrong tot de Gare St Lazare en de Boulevards. Slechts in
het verwoeste oorlogsgebied is zulke ellende geleden als toen in Parijs. Elke maand
Januari leeft men evenwel onder dezelfde bedreiging. Eén gril van de natuur en de
stad zit voor dezelfde catastrophe. Een groot afwateringskanaal zou alle onheilen
kunnen voorkomen. Maar denkt gij dat het gegraven is of gegraven zal worden? In
de verste verte niet. Want een aantal oeverbewoners, die, wanneer ze niet overstroomd
zijn, goede zaken maken, verzet zich met hand en tand tegen een kanaal dat hun
zaken zou schaden. Deze oeverbewoners zijn natuurlijk kiezers. Doch men vraagt
zich af, waarom de andere kiezers in Parijs, die gedwee zich willen laten
overstroomen, zich ook niet met hand en tand verzetten. Daarvoor moet men
Franschman zijn.
Wie de drie honderd meter lange huizenblokken waagde te sloopen, welke den
Boulevard Haussmann sinds 1870 scheiden van den Boulevard des Italiens en den
Boulevard Montmartre en een geheel kwartier onproductief maakte, stelde zich vooral
de laatste jaren bloot aan eene nog grootere onpopulariteit, want Parijs verkeerde (en
verkeert nòg) in volle woning-crisis. Doch er schijnt in de Parijsche
gemeenteraadsleden een geest van onvervaardheid ontwaakt te zijn, welke voor niets
terugdeinst.
Op Oudejaarsdag sloegen zij licht en gas op met bijna het dubbele van den prijs
en verhoogden tegelijkertijd hun eigen emolumenten, ondanks een deficit in het
stadsbudget van een half milliard (de stad heeft op 't oogenblik een even groot budget
als vóór den oorlog de gansche Staat, n.l. 5 milliard!), zij vermeerderden hun
traktement tot 39.000 francs. Dat is meegenomen en zij hadden dus maling aan den
storm van verontwaardiging, welke onder de Parijzenaars losbrak.
Dezelfde soort van onvervaardheid bezaten in 1922 de paar raadsleden, die aan
den toenmaligen prefect de vraag stelden: ‘Worden de werkzaamheden aan den
Boulevard Hausmann, in 1913 uitbesteed, begonnen, ja of neen?’ Want er waren na
1913 nog andere factoren opgedaagd dan de woningnood: de terreinen en eveneens
de huizen, welke onteigend moesten worden, waren ongelooflijk in prijs gestegen:
een café b.v. vroeg 19 millioen schadevergoeding. De meter grond in deze oorden
wordt betaald met 14.000 francs. De werklieden, de materialen, alles was duurder
geworden in kolossale proporties. De achturige arbeidsdag richt zijn verwoestingen
aan. Zelfs de woningnood was een factor, waarmee men rekenen moest. De bewoners
vormden vereenigingen, verspreidden dreigende manifesten en de inboorlingen van
den Passage de l'Opéra spraken er over om zich met geweren en mitrailleuses te
verschansen. Zij zouden aan 't kortste eind getrokken hebben. Want de schadelijke
gassen, oorlogswapen, dat door een of andere internationale conferentie verboden
is, en door de Franschen uit overwegingen van menselijkheid in Marokko niet werd
toegepast, is bij de Parijsche politie een meer en meer gebruikelijk verdedigingswapen.
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Men ging dus over tot schop en houweel. Men sloopte een oppervlakte van iets
als veertig duizend vierkante meters. Wie niet goedschiks ontruimde, werd met de
gewapende hand op straat gezet. En binnen vier jaar tijds werd niet alleen een brok
oud-Parijs neergelegd, niet alleen vereenigde zich de Boulevard Haussmann met den
Boulevard des Italiens en den Boulevard Montmartre, in een vergezicht dat waarlijk
grandioos is, maar in plaats van de afbraaksterreinen verrezen banken, handelshuizen,
nieuwe café's, grootscheepsche hotels (650 kamers met 650 badkamers), luxewinkels
en de viervoudige ingang van het grootste ondergronds station, dat Parijs tot dusverre
kende. Toen president Doumergue op 15 Januari onder de schetterende fanfares der
mooiste trompetten van de wereld (Frankrijk heeft de allerbeste trompetters) de
Boulevard inaugureerde en met een officieele schaar het koord doorknipte, dat hem
nog scheidde van de circulatie, was alles kant en klaar om te worden ingewijd.
Frankrijk is groot, grooter dan men denkt. Dezer dagen stapte in het stationnetje
van Neuchatel-en-Bray, een dorpje in het Noord-Westen, de hertog van Westminster
af, in gezelschap van 200 honden, 60 paarden en een bataillon piqueurs, welke
daarheen in een extra-trein waren aangevoerd, komend uit de Landes, waar dit
gezelschap gejaagd had. Het is ontzagwekkend. Misschien niet voor den hertog van
Westminster, maar voor mij, en vooral voor de arme hazen en herten, die op den
loop zullen gaan tegenover zulk een overmacht. Maar laat den hertog van Westminster,
zijn 200 honden, zijn 60 paarden, zijn bataillon piqueurs, los op het kruispunt
Boulevard Haussmann-Montmartre en ge zoudt niets van ze merken. Absoluut niets.
Zoo relatief is alles. Alles is zóó geweldig relatief, dat men zich nu reeds afvraagt,
of de opening van de Haussmann-schutting het verkeer over den Boulevard des
Italiens ook maar met één centiem zal verlichten.
Ik zeg één centiem. Want deskundigen hebben becijferd, dat de benzine welke
door de verstoppingen en het oponthoud bij de Place de l'Opéra (ander kruispunt der
Boulevards) elken dag verloren gaat, aan de vereenigde automobilisten 100.000
francs kost. Dat heet hier een ‘coquet sommetje’.
En dat verdwijnt elken dag in blauwen nevel.
[verschenen: 26 februari 1927]

Al flaneerende
Parijs, Januari 1927
Onze schatbewaarder Raymond Poincaré heeft deze week moeten verschijnen voor
den Raad van Tien, die hier Commissie voor Financiën heet, en als ik het dozijn
getypte vellen gelooven mag, welke hij heeft voorgelezen met een passielooze stem,
dan verkeert ons Gemeenebest in de bloeiendste omstandigheden.
Gij weet, dat hem den eersten Februari eene kwitantie gepresenteerd zou worden
van drie milliard: sensationeele uitverkoop, van Bons. U en ik zouden daarmee
verlegen zitten, want wij zouden peinzen over alle mogelijke middelen om niet te
betalen. Eh bien, Poincaré desavoueert ons niet. Hij heeft de Natie uitgenoodigd om
deze Bons te converteeren in tien jaren, op voordeeligen rentevoet, en ieder die er
één of meer nam, kreeg een cadeau op den koop toe, net als tijdens de reclame-week
der groote winkels. De Bons vervallen dus in 1937. Wie dan leeft, wie dan zorgt, of,
zooals Lodewijk XV zei: Après nous le déluge. De truc is misschien niet fameus,
maar het fameuze ligt hierin, dat de natie haren rentmeester blindelings volgt, die op

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

't oogenblik bezig is denzelfden goocheltoer uit te voeren met de kwitantie van één
September: een bagatel van vijf milliard en altijd Bons. Daar consolideeren een klank
heeft welke elken burger vervult met een rechtmatig afgrijzen en wantrouwen, stelt
Poincaré langs den neus weg voor om deze serie te converteeren in Bons van vijftien
jaar, mèt verhoogde rente natuurlijk, en mèt premie van inwisseling. Iedereen haast
zich naar de loketten en iedereen heeft de illusie, dat hij weer een tikje rijker is.
Vijf milliard! Dat was de oorlogsschuld van 1870, waarvan Bismarck dacht, dat
het Fransche volk ze nooit zou kunnen betalen en dat hij de bezette gebieden nog
lang en ongestoord zou regeeren. Vijf milliard! ‘Weet gij, mijne Heeren, wat een
milliard is’, riep een afgevaardigde in 1815 uit toen het gouvernement, na den val
van Napoleon, eene schadevergoeding van één milliard vroeg, om te verdeelen onder
alle émigrés. ‘Weet gij, mijne Heeren, dat er na de geboorte van Christus nog géén
milliard minuten verloopen zijn!’ De émigrés kregen hun gevraagde
schadevergoeding, maar inderdaad, dàt was een milliard. Tegenwoordig tellen wij
vanaf de Schepping der Wereld, of vanaf den Val van Adam, en vijf milliard worden
gepresenteerd als een kleinigheid, waarvoor men z'n hand niet omdraait. Heeft een
achtenswaardig tijdschrift de vorige maand niet beweerd dat een Berlijnsch
bankconsortium in de laatste hausse van den franc betrokken is voor één milliard,
en een Amsterdamsch consortium (houd u goed) voor tien milliard? Tien milliard!
Ik weet niet of het waar is, doch op dit gebied sta ik voor niets. Het zal een mooie
lawine geven, wanneer al deze dubbeltjes weer aan 't rollen gaan.
De financiën vormen een gebied vol van de aangenaamste verrassingen, waar men
zich beweegt in een stemming van voortdurende verwondering als in de domeinen
van het sprookje. Ik schreef u reeds een vorigen keer dat de Franschman aan rijks-,
gemeente- en andere belastingen dit jaar een som zal moeten opbrengen, welke op
den kop af even groot is als de in omloop zijnde bankbiljetten, namelijk 52 milliard,
en dat hij ook nog wat zal moeten overleggen voor zijn levensonderhoud en zijne
kleine genoegens. Het is een puzzle, welke ik niet gaarne zelf zou oplossen, maar
waarvan ik de ontknooping met belangstelling zal gadeslaan. Ik geef u dezen keer
in honderd te raden, hoeveel het Fransche volk dit jaar, op een budget van veertig
milliard, te betalen zal krijgen aan interest en rente zijner binnen- en buitenlandsche
schuld. Een tikje meer dan de helft! Precies 21 milliard 535 millioen. Aangenomen
dus, dat er in Frankrijk tusschen de tien en twaalf millioen families leven, betaalt
elke familie jaarlijks aan het Rijk twee duizend francs voor geld nota bene dat die
familie zelf aan dat Rijk geleend heeft. En van die twee duizend francs betaalt
hetzelfde Rijk weer interest aan diezelfde families. Alle respect voor de rubriek
‘Financiën en Economie’ van het Fransche gouvernement. De goden der onderwereld,
die vaten lieten vullen, welke 's avonds weer leeg liepen, hebben het niet zoo
geraffineerd kunnen bedenken.
Poincaré trouwens heeft alle redenen om optimistisch te spreken, want pessimisme
zou hem geen steek verder helpen. Optimisme, dat is de fundeering zijner
geldmiddelen; optimisme, dat is het Vertrouwen, la Confiance mijne heeren, van den
staatsburger en staatsklant. Hij verklaarde dus aan zijn Raad van Tien, dat de Banque
de France, die sinds 21 December - astrologische datum; de zon gaat den volgenden
dag in den Steenbok en het wordt winter - de geldkoersen controleert, dat de Banque
de France alle pogingen zal aanwenden om den franc op den vastgestelden koers te
houden: d.i. één franc één dubbeltje.
Handel en industrie stieten een oef! uit van verlichting. Een hooge munt of een
lage, om 't even, maar in 's hemels naam een munt waarmee je rekenen kunt. Een
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paar dagen later echter publiceerde de Banque de France haar jaarlijksch overzicht,
waarin beweerd werd, dat, zoolang er van de 52 milliard circuleerende bankbiljetten,
36 milliard verpand zullen zijn als voorschotten aan het Rijk, de franc ten prooi zal
blijven aan de wisselvalligheden der speculatie, en dat de Banque de France slechts
verzekerd kan zijn een regelende actie uit te voeren op de valuta vanaf het moment,
dat dit geheele Staats-voorschot tot het geliquideerde verleden zal behooren. Ik laat
het over aan uwe appreciatie of gij dit geruststellend wilt laten klinken. Voor een
geboren speculant, voor een echten Roofridder, moet de Banque de France een prooi
zijn om van te watertanden, want de Bank en de frank wonen voortaan onder eenzelfde
uithangbord. Wij zullen zien wat hij doet, de Roofridder. Ondanks zijn mogelijke
hinderlagen bleven handel en industrie bij haar oef.
Die verlichtingszucht drukte vooral uit, dat men bang was voor erger. Want de
economische crisis, welke ik u enkele maanden geleden aankondigde, is geen grapje
en het heeft slechts aan een paar noteeringspunten van den franc gelegen of zij was
gegroeid tot een nationale catastrophe. Wij zitten op 't moment te Parijs en in zijn
naaste omgeving met een kleine 50.000 ondersteunde werkloozen, 50.000 stakkers,
die taai genoeg waren om tegen den berg van administratieve paperassen op te tornen
en hun schamele 12 francs per dag te bemachtigen. Een ondersteuning veroveren in
de Fransche bureaux is geen pleziertochtje, en degenen die den moed verloren vóór
zij het einddoel bereikten, worden becijferd op minstens 100.000. Tal van fabrieken
zijn stop gezet en de overgroote meerderheid der rest werkt slechts vier of drie dagen
per week, om de zaken, ondanks groote offers, loopende te houden. Alle industrieën
zijn getroffen, of zij arbeiden voor export of voor binnenlandsch verbruik, maar het
zwaarst de textiel-, de automobiel- en de honderden luxebedrijven. Octave Homberg,
de Fransche rubber-koning, die er minstens evenveel van af weet als Poincaré, meent
dat het pond sterling redelijkerwijze 30 punten hooger getaxeerd had moeten worden
(de gulden ongeveer op 12 francs) en hij is de eenige niet die te verstaan geeft, dat
Poincaré in zijne revalorisatie onbesuisd te werk is gegaan. Wie zich daarvan wil
vergewissen behoeft hier slechts even rond te kijken.
Wij hebben twee betrouwbare thermometers: de bazars en Montmartre. In de
bazars kon men zes maanden terug 's middags geen voet verzetten. Men moest een
kwartier wachten op een plaats in de liften en een half uur op een vendeuse, die
vriendelijk genoeg wilde zijn om u uit te kiezen uit een aantal sollicitanten. Nu, na
zes maanden revalorisatie, zijn de bazars leeg, gij wandelt er op uw gemak, de
vendeuses, hoewel de helft op straat is gezet, vliegen op u toe, en zijn zoo beminnelijk
als ze aardig zijn. Maar niemand koopt. De een zegt, omdat niemand geld heeft, wat
mij niet verwondert, de ander beweert, omdat iedereen wacht op een daling der
prijzen, welke alle stegen tot het internationale niveau, en die voor een aantal artikelen
dit wereldpeil zelfs overschreden. En de Parijsche koopster zou hier plechtig kunnen
getuigen, dat de directies der groote magazijnen bovenmenschelijke pogingen
aanwenden om haar te gerieven.
Ik heb misschien ongelijk om u soms met een licht hart te spreken over wufte en
verleidelijke zaken. Het is niet om u af te brengen van den goeden weg, mijn hemel...
het is enkel uit journalistiek plichtsbesef. En ik zou meenen dat er in de kroniek van
dezen tijd iets essentieels ontbrak, als ik u niet in kennis stelde van de gepatenteerde
uitvinding van een dezer directies, welke verdient geboekstaafd te worden. Zij bestaat
(en beschuldig er mij niet van uwe verwachtingen te hoog te hebben gespannen) in...
afneembare initialen, welke men zich voortaan koopen kan bij den huwelijksuitzet.
De oude en degelijke manier van ‘merken’ leek deze firma te omslachtig. Bij het

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

verbreken van een engagement, bij eene echtscheiding, zat de vrouw steeds met een
volle linnenkast... op een valschen naam. Dit mocht zonder twijfel voor een bezwaar
gelden en aan dit bezwaar wordt door spoorloos afneembare initialen tegemoet
gekomen. Het getuigt van vindingrijkheid, het getuigt van zorgzaamheid. Toen de
uitvinding bekend werd, hield men in de kranten natuurlijk een rondvraag of deze
kwestie misschien een symptoom was eener crisis in de echtelijke liefde, want ook
Parijs is soms zwaar op de hand.
Onder de antwoorden welke ik las, miste ik er tot m'n spijt eentje, dat ik u geven
wil op gevaar van lichtzinnig te worden. Hoewel de afneembare initialen allen schijn
tegen zich hebben, kunnen zij de echtelijke liefde slechts bevorderen. Want de heer
en meester, die op de intieme gewaden zijner echtgenoote tot zijn ontsteltenis 't
afneembare merk ziet, zal in ieder opzicht dubbele voorzorgsmaatregelen nemen.
Het zal hem eraan herinneren, dat het geluk broos is, en hij zal dit geluk méér leeren
koesteren. De oude spreuk van Horatius ‘Carpe diem’ - pluk den dag - in haar
modernsten vorm, zal hem manen tot ijver en bezonnenheid.
Van de echtelijke trouw naar Montmartre is een stoutmoedige sprong, dien wij
zullen moeten doen om terug te komen op de economische crisis. Waarom nog
afneembare merken wanneer ik u zeg dat l'Impérial, le Colisée, l'Apollo, vroolijker
gedachtenis, om er maar drie te noemen, hunne ijzeren gordijnen lieten zakken, in
afwachting van betere tijden! Dat de Rat Mort, de Abbaye de Thélème, de Monico,
de Clou, de Ane Rouge, de Ecrevisse, die allemaal beroemd zijn onder de
beroemdsten, hun omzet zagen verminderen met 80 pCt., en dat zij er eveneens aan
denken hunne poorten te sluiten! Deze beklagenswaardige ondernemingen betalen
33 pCt. van hun recette aan den wreeden fiscus.
De patroons zitten in zak en asch, hunne negers verbleeken zienderoogen en
verliezen al hun ingeboren tierigheid. Bij een enkele vorige economische strubbeling
was zooiets voorgekomen en wij beleven zonderlinge tijden. Een leger van zwarten
zal het roode communistische heir nog gaan versterken. Want gij zult allang bevroed
hebben, dat al deze beslommeringen koren geven op den rooden molen. Voor de
Kameraden is de heele crisis niets dan een vuige list der kapitalistische uitzuigers
om de salarissen naar beneden te krijgen. Zij publiceeren balansen van fabrieken,
die 't vorig jaar 50, 60 of zelfs 130 millioen netto-winst maakten. Hunne geachte
lezers, helaas, schijnen nog niet intelligent genoeg te zijn, om te concludeeren, dat
de laaghartige patroons, wanneer zij dit jaar wéér kans zagen op een netto-winst van
130 millioen, en zelfs wat minder, deze kans niet zouden laten schieten
Maar laten wij den moed niet opgeven. Misschien beleven wij het nog, dat de
Kameraden intelligent worden, en begrijpen, dat er geen beter manier bestaat om de
werklieden te doen kelderen, dan de patroons te doen kelderen. Ik wanhoop niet. Er
gebeuren wel vreemdere dingen, dan een bewuste arbeider die slim wordt.
Onder deze vreemde dingen noteer ik het geheimzinnig rondwarende gerucht, dat
de ‘Vrouw’ binnenkort de ‘lijn’ zal verlaten, van de dwalingen haars weegs zal
terugkeeren en het fatale nummer 44 zal vaarwel zeggen. Een der aanleidingen tot
dit historische evenement is het buitengewoon aantal slachtoffers, dat de griep dezen
winter heeft aangericht onder de vrouwen, een aantal dat de cijfers der beruchte jaren
1918, 1919 verre overtreft. Twee bekende actrices, wier namen ik niet durf te noemen,
want je weet hier nooit hoe je met familiezaken een proces oploopt, overleden in den
letterlijksten zin aan de ontberingen, welke de medische ‘lijn’ haar oplegde. Zij aten
noch dronken om zoo te zeggen, tot zij op een goeden dag ineenstortten en den
hongerdood stierven. Welke zonderlinge martelaressen en voor welk een zonderling
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ideaal! In trouwe, laten wij toegeven dat het eentonig werd de ‘lijn’, van den morgen
tot den avond de ‘lijn’, bij elk brokje eten, bij elk scheutje drinken de ‘lijn’. Zij waren
op weg alle spontaniteit te verliezen en moesten behandeld worden als porseleinen
kopjes.
Ik vermeld het gerucht voor wat het is, als een dokter die een beetje hoop geeft.
Wanneer de schilders nog wilden volgen, dan geraakten wij weer tot een samenleving
van menschen van vleesch en bloed. Maar op de Salon des Indépendants (geen jury,
geen onderscheidingen) zijn onder de vierduizend (!) inzendingen nog te veel vrouwen
met armen en beenen als kachelpijpen, met plat-gestompte neuzen, met groene en
gele wangen, met de oogen scheef in het hoofd, met handen als harken, om de
toekomst rooskleurig in te zien. Op den Salon d'Automne hing tenminste het Witte
Konijn van Kees van Dongen.
[verschenen: 12 maart 1927]

Zwarte magiërs
Parijs, Februari [1927]
Eugène Turpin is dood. Hij dwaalt over de astrale gebieden in gezelschap van Barthold
Schwarz, die het buskruit uitvond, van Alfred Nobel, die het dynamiet uitvond en
den Nobelprijs. Berthold Schwarz, die alle kans heeft de wijste te zijn, zei reeds lang
tegen Nobel: ‘had je 't niet kunnen laten bij het buskruit?’ en Nobel, die dacht met
zijn springstof den aardbol aan stukken te kunnen laten vliegen, maar wien een lichtje
begint op te gaan, ontving Turpin met de woorden. ‘had je 't niet kunnen laten bij
het dynamiet? Was dat niet erg genoeg en ruim voldoende? Waarom nog meliniet,
toliet, cresyliet, schneideriet, cheddiet, xyliet, panclastiet?’ Hij citeerde bijna het
spreekwoord: als niet komt tot iet... En Turpin, met, zijn groote, blozende hoofd, zijn
goedige vreedzame snor en zijn kinderlijke oogen, Turpin zucht: ‘Ik heb er geen
plezier van gehad; ik werd er niet milliardair en philantroop mee.’ Hij denkt aan zijn
vrouw, wie hij niets achterlaat dan een pensioentje van twee honderd gulden 's maands,
dat hij een jaar geleden met veel moeite loskreeg van het dankbare vaderland. Hij
werd acht en zeventig jaren.
Inderdaad, Turpin, die begon met de uitvinding van onschadelijke kleuren (hier
past een uitroepteeken!) en daarvoor een Prix Montyon kreeg, bestemd tot belooning
der deugd, ontpopte zich onverwacht als ontdekker van het meliniet, het pan-elastiek
en andere variëteiten op iet, dat zich zelf nog steeds niet kent, en hij beleefde er
werkelijk geen plezier van.
Het ontbrak hem, zooals allen uitvinders, aan kapitalen. Toen Nobel zijn helsche
machine had uitgedacht, ging hij op reis door Europa om zijn idee aan den man te
brengen. Maar niemand had er vertrouwen in, en terecht. Verbeeld je, de wereld
moest eens uit elkaar vliegen! Toevallig hoorde Napoleon III, die een avonturier
was, over hem praten, ontbood hem bij zich en gaf hem uit zijn persoonlijke kas
100.000 francs, waarmee hij zijne zaak kon beginnen en de fundamenten kon leggen
van den Nobelprijs. Toen Turpin zijn nog helschere machine van picrine-zuren had
uitgebrouwen, wendde hij zich tot het Fransche gouvernement, dat hij als patriot een
dienst meende te bewijzen, en waarmee hij gaarne een voordeeligen koop had
gesloten. Hij verzeilde onder een troep sjacheraars, die hem plunderde en leegplukte.
Een troep ronselaars, die hem officieel belasterde, bekladde, door het slijk sleurde,
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behandelde als een paria, als openbaar boosdoener, en die hem, toen hij uit
zelfverdediging het boek schreef: ‘Hoe ik het meliniet verkocht heb’, in de gevangenis
stopte, onder voorwendsel, dat hij staatsgeheimen had verraden! Hij zat vier jaren
in de cellen van Etampes, waar hij, te midden van onvervalschte boeven, een
philosophisch-wetenschappelijke studie schreef ‘De vorming der Werelden’, dat
doorgaat voor zijn meesterwerk. Toen hij gratie gekregen had, en de vrijheid, zette
hij zich aan een nieuwe uitvinding, welke de regeering in de hoogste mate moest
interesseeren. Hij bood ze wederom aan bij hen, die verantwoordelijk waren voor
de veiligheid van het Fransche volk. Men gaf hem brutaal de kous op den kop, alsof
hij de eerste de beste fantast was, zonder staat van dienst. Men zette hem aan de deur.
Turpin verviel tot sombere wanhoop, die spoedig verergerde tot razernij. Hij verbande
zich naar België.
De Duitsche Generale Staf, altijd uitstekend op de hoogte, besloot die gelegenheid
niet te laten varen en zond in 't geheim een vertegenwoordiger naar Turpin, een
vertegenwoordiger eerste klas, generaal von Arensleben, om met den uitvinder te
onderhandelen op voorwaarden, waar hij van om moest vallen. Vier jaren onverdiende
gevangenschap, eerverlies, een botte afwijzing, armoede, ballingschap in de eene
balans; in de andere schitterende aanbiedingen eener ‘bevriende’ mogendheid. Is het
wonder, dat hij in tragischen tweestrijd aarzelde? Is het wonder, dat hij zou gezwicht
zijn, wanneer vrienden, die hem op particulier initiatief achterna reisden, er niet in
geslaagd waren, na een dramatisch debat van vier en twintig uren, zijne verbittering
te stillen, zijne patriottische gevoelens te doen zegevieren over zijn wrok?
Dat gebeurde in de lente van 1894. Hij was veroordeeld in 1889, en dank zij de
hardnekkigheid van zijn advocaat, werd hij pas gerehabiliteerd in 1901. Om een
schadevergoeding te verkrijgen, tot een even groot bedrag als Napoleon III ten
geschenke gaf aan Nobel: 100.000 francs, heeft hij meer dan twintig jaren moeten
procedeeren. Toen het geding gewonnen was, bleek hij even arm. Om te leven en
om zich te wijden aan zijne wetenschap heeft men hem nooit hooger laten stijgen
dan een ondergeschikten post aan de technische sectie der artillerie. Humoristen
zullen wellicht geneigd zijn te zeggen, dat de uitvinder van het meliniet (en de
onschadelijke kleuren!) precies had, wat hij verdiende. Voor mijn part. Laten wij het
boekstaven als een nieuw bewijs, dat de ‘militairisten’ in Frankrijk niet tot de
gevaarlijksten behooren, en hun rol toen reeds opvatten met een verbazingwekkende
goedaardigheid: men bracht ze een onbekend ontploffingsmiddel van ongelooflijke
kracht en zij weigerden het. Turpin zelf nam het philosofisch op. Hij zei gewoonlijk:
‘Ik vergeef mijn vijanden gemakkelijker het kwaad, dat zij mij hebben gedaan, dan
het goede dat ze me verhinderd hebben te doen.’ Maar wat verstond iemand als
Turpin onder ‘het goede’?
Deze self-made man van populaire afkomst leefde onder het Fransche volk als
een legendarische figuur. Toen in 1914 de oorlog uitbrak, werd hij aangeroepen als
een schutsengel, van wien men elken dag mirakelen verwachtte. De onzinnigste en
onwaarschijnlijkste geruchten deden de ronde over zijne wonderbaarlijke uitvindingen.
Tooververhalen van heele bataljons Duitschers, die onder de explosies der ‘ieten’
van Turpin in het gelid verstijfd waren met het geweer aan den schouder en de
Fransche aanvallers in deze roerlooze houding opwachtten. Alle visioenen welke in
tijden van crisis door het collectieve brein eener natie konden worden uitgedacht,
kwamen op rekening van Turpin, die niets tegensprak en zich vermaakte met deze
soort van populariteit. Hij wist, dat de werkelijkheid zijner gevleugelde torpilles veel
erger was dan de ongebreideldste fantasie. Hij sprak niet tegen en hij had ongelijk.
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Want zijn populariteit zette kwaad bloed bij allerlei soort van Mandarijnen, die deden
alsof zij hem niet au sérieux namen en die hem tot zijn laatsten dag op afstand hielden:
hij is begraven zooals hij geleefd heeft, als een miskend genie, op eigen kosten en
onder volmaakte onverschilligheid van de zijde der regeering. Een gedeelte der
rampen, waarvoor hij in de astrale gebieden verantwoordelijk gesteld kan worden,
heeft hij zonder twijfel reeds uitgeboet op dit ondermaansche.
Kunnen wij op 't terrein der ontploffingsmiddelen voorloopig gerust zijn, uit de
biologische wereld bereiken ons de ontstellendste berichten. De techniek der klieren,
welke wij sinds onze artikelen over dr. Serge Voronoff niet meer aanroerden, blijkt
verre van uitgeput en het laatste nieuws, wat deze kostbare organen betreft, is de
bewering der biologen, dat onze geheele emotioneele en sentimenteele gesteldheid
afhangt van den overvloed of de schaarschheid, waarmee deze verschillende
chemische werktuigen ons voorzien van de benoodigde vloeistoffen. Proefnemingen,
welke een complete revolutie kunnen beloven in alle menschelijke geaardheden, zijn
geslaagd, en een Fransch geleerde deed dezer dagen het volgende opzienbarende
verhaal: Hij nam maagdelijke muizen van het vrouwelijke geslacht; hij sloot ze op
met pasgeboren muisjes; de muisjes piepten en schreeuwden om verzorging; maar
de maagdelijke muizen keken er niet naar om; zij gingen voort met eten en spelen
en zouden ze met een onbekommerd hart hebben laten verhongeren. De geleerde
spoot diezelfde maagdelijke muizen het product in van sommige klieren, welke de
eigenschap blijken te bezitten om de instincten van het moederschap op te wekken.
Hij plaatste ze wederom bij de muisjes, en de amazones, die een oogenblik tevoren
niet omkeken naar dat piepende kroost, bleken als bij tooverslag veranderd in
bewonderenswaardige moeders. Zij lieten haar spelletjes in den steek, om nog slechts
te zorgen voor deze kinderen, die de hare niet waren. Zij verzetten zich, wanneer
men ze haar wilde ontnemen. Zij stierven zelfs om ze te verdedigen.
Het moederschap, zegt deze geleerde, is zonder twijfel een elementair en weinig
ingewikkeld instinct, dat gemakkelijk te voorschijn kan worden geroepen. Doch bij
voortgezette studie, beweert hij, mag men een tijd voorspellen, waarin door
weloverlegde combinaties van verschillende klieren, alle nuances en de meest subtiele
schakeeringen der gevoelens zullen verwekt en geregeld kunnen worden. Hij maakt
zich sterk, dat men driftige menschen zachtaardig, verlegen menschen stoutmoedig
zal maken, naar de temperatuur welke men wenscht, dat men koele menschen zal
veranderen in hartstochtelijke, steenharde gemoederen in sensitieve naturen, door
een simpele injectie van de daartoe geëigende klieren. Het lijkt hem niet onmogelijk
om in een monarchistischen staat b.v. de kinderen der heerschende klassen een
autoritair temperament in te spuiten, aan de kinderen van het proletariaat daarentegen
een temperament van onderworpenheid. Tegen de injecteerende
geneesheeren-ambtenaren zullen alle redenaars en alle dagbladen der oppositie
machteloos zijn. De eenige op te lossen moeilijkheid is slechts om eene combinatie
te vinden, welke aan deze ‘binnenlandsche’ onderdanigen een voldoende mate brio
waarborgt tegenover den ‘buitenlandschen’ aanvaller. De wetenschap wanhoopt er
niet aan, dat zij de juiste dosis zal opspeuren.
Dit is geen klucht; om den drommel niet. Dit is een toekomstbeeld, al heeft het er
allen schijn van, om bestemd te zijn voor chansonniers en voor revueschrijvers. En,
in geduldige afwachting, dat deze nieuwe nachtmerrie werkelijkheid wordt - men
vervalscht alles, waarom ook niet wat men noemt ‘het hart’ of iets dergelijks?! - welk
een thema om te lachen en te droomen. Deze onvermoede serotherapie zal bruikbaar
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zijn voor alle landen. Het gouvernement wordt een kwestie van inspuiting. Men vecht
niet meer om geld of om stembussen, maar om serums. De pedagogie kan volledig
worden afgeschaft. Muzikaliteit, dichterlijkheid, kleurenzin, handelsgeest, dat alles
wordt volgens de vereischte proporties ingespoten. Een Mozes der toekomst zal niet
meer gered worden in het biezen mandje. Men zal hem verbergen voor het
injectie-spuitje. Hij zal de verdrukten aanvoeren in een oorlog om het serum. De
moderne Prometheus zal niet het hemelsche Vuur stelen bij Jupiter om het te brengen
bij de beklagenswaardige menschheid, hij zal in het Gouvernementsgebouw de
voorraden dapperheid, heldenmoed en overwinningsgeest ontvreemden, om er zijne
onderdrukte broeders mee te herscheppen. De onschuldige en onnadeelige gevoelens
zal men op zich en op proef thuis gestuurd krijgen - als monster zonder waarde. Voor
moderne jonge dames van Blaricum in het Gooi, zie ik reeds het fabrieksmerk
‘Geestelijke liefde, gegarandeerd zuiver van allen hartstocht’... Ik zie ook de eeuw
aanbreken, dat wij in een harnas naar bed zullen gaan uit vrees voor een
overrompeling. Welk een verschrikkelijk wapen voor echtgenooten! Alle revolvers,
welke hier huwelijksrevolvers heeten, kunnen worden opgeborgen.
Gij acht dit alles onmogelijk? Ik wilde, dat ik er de verzekering van had. De
visionnaire Wells, wien het niet aan verbeelding ontbrak, profeteerde in 1902, dat
toestellen, zwaarder dan de lucht, omstreeks 1950 zouden beginnen deel te nemen
aan den oorlog. Wat hebben we zien gebeuren?... Moderne profeten zijn bescheiden,
veel te bescheiden.
Onder onzen serotherapeutischen gezichtshoek beschouwd, lijkt het proces, dat deze
week voorkwam bij eene Parijsche rechtbank, te spelen in de middeleeuwen. De
assistent van een dokter werd beschuldigd van ongeoorloofde uitoefening der
geneeskunde, omdat hij voor negentig francs eene behandeling verkocht had, waarmee
men... verlegenheid genas. De methode bestond in omwikkelde kaarten met
fosforiseerende letters, welke men 's avonds bij het naar bed gaan boven zich moest
ophangen. Uit het duister doemden voor den patiënt in geheimzinnige letters spreuken
op, welke hij meest lezen, tot hij in slaap viel. Den volgenden morgen moest hij de
spreuk, welke aan de beurt was, want zij gingen crescendo, een aantal malen bij wijze
van strafregel overschrijven. De fosforiseerende spreuken luidden in psychologische
volgorde: ‘Ik ben kalm.’ - ‘Overal ben ik op mijn gemak.’ - ‘Ik spreek duidelijk.’ ‘Ik ben me zelf meester.’ - ‘Mijn blik is gebiedend.’ - ‘Mijn zekerheid neemt toe.’ ‘Mijn geest is helder.’ - ‘Ik ben vastberaden.’ - Elken dag één.
Men heeft zich niet dikwijls zoo geamuseerd op een rechtbank. Er werden attesten
en dankbaarheidsbetuigingen voorgelezen van menschen, die leden aan verlegenheid
en die genazen. Onder hen bevond zich een kapitein in garnizoen in Marokko, een
advocaat, een gymnasium-leeraar, een gevangen-bewaker, een gemeenteraadslid,
een vroedvrouw en verschillende dienstboden! Het aantal genezenen, die attesten
stuurden, bedraagt reeds achthonderd en de beklaagde werd natuurlijk vrijgesproken:
omdat verlegenheid geen ziekte is.
Al lijkt het geval middeleeuwsch, de methode der behandeling is mij sympathieker
dan de techniek der spuitjes. Met deze kunst zouden wij snel den weg opgaan den
termieten-staat, waarvoor Maeterlinck in zijn onlangs verschenen La Vie des Termites
schijnt te duchten. Na wat ik u schreef over het ‘Communisme bij de Insecten’ bevat
Maeterlinck's boek niet veel nieuws. Het curieuse echter is, dat de moeilijkheden,
welke ons het bereiken van een volmaakten termieten-staat nog verhinderden, op de
wetenschappelijkste wijze kunnen worden weggeruimd. Maeterlinck wist dit nog
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niet, toen hij zijn boek schreef en een aantal duistere termietengevaren vreesde voor
onze menschelijke beschaving. Helaas, wij leven snel. Laten wij tijdige
voorzorgsmaatregelen nemen wat het serum betreft en ons niet vergissen in het
opschrift, vooral niet wanneer het voor onszelf bestemd is.
[verschenen: 19 maart 1927]

Ali's geschriften
Parijs, Februari [1927]
Een mameluk was een lijfwachter van den Egyptischen Sultan en ter herinnering aan
den roemrijken veldtocht rondom de Pyramiden (‘Soldaten, veertig eeuwen blikken
op u neder...’) had Napoleon in zijn persoonlijken dienst een paar mamelukken.
Iedereen kent Roustan. Marchand is veel minder beroemd geworden. Mameluk Ali,
ondanks zijn Arabische vermomming een echt Franschman, die Louis Etienne
Saint-Denis heette, raakte in vergetelheid, hoewel zijn naam een klank had om
onthouden te worden. Hij was in December 1811 tweede mameluk geworden van
den Keizer, maakte den tocht naar Rusland mee, en den terugtocht, woonde de
veldslagen bij van 1813, vergezelde Napoleon naar Elba, volgde hem bij zijn
ontvluchting uit dit eiland, bij de gevechten van 1815, bij den slag van Waterloo, bij
de vlucht van Malmaison naar Rochefort, bij de inscheping op de Bellérophon, in
ballingschap op Sint Helena.
Het was mameluk Ali, die wachtte op den laatsten ademtocht van den
wereldveroveraar, want Napoleon stierf niet eens ‘zooals een vuur, dat eens nog
flikkerde in zijn laatsten gloed’; hij had geen doodsstrijd. Hij stierf gelijk een plant
sterft, die geen reden van bestaan meer heeft. Hij stierf gedurende verschillende
dagen: de ademhaling, welke tot het laatste moment rustig bleef, werd gescheiden
door hoe langer hoe ruimere tusschenpoozen, en zoo kan men in den volsten zin
zeggen, dat Ali wachtte op den laatsten ademtocht. Het was ook mameluk Ali, die
het lijk van den roemruchtigen krijgsman ‘zuiverde’, volgens zijn eigen uitdrukking.
Napoleon was tijdens de laatste veertig dagen van zijn leven geraakt in zulken staat
van uitputting, dat hij niet meer kon worden aangeraakt, uit vrees, dat men hem zou
dooden. En hij, die Europa beheerscht had, overleed in de grofste vervuiling. Maar
als ooit het spreekwoord, dat niemand groot is tegenover zijn kamerdienaar,
gelogenstraft werd, dan is het bij dezen trouwen Ali.
Tegenover dat vreemde en mysterieuze lijk van den Veldheer, voelde mameluk
Ali, die sinds tien jaren nauwelijks één dag van zijn zijde geweken was, die elk uur
van het etmaal voor hem gereed moest staan, die hem gekend had in zijn glorie, doch
ook in de gruwzame verveling der dagen op de rots van Sint Helena, tegenover dat
levenlooze overschot van wat eens den geweldigen menschelijken orkaan vormde,
voelde Ali zich vervuld van een bovenmenschelijken schroom, alsof er electriciteit
van uitstroomde, zegt hij, en hoewel het koud was als marmer, durfde hij het
nauwelijks te beroeren. Het was Ali, die, terwijl Napoleon in een halve
bewusteloosheid lag, met Marchand, den anderen mameluk, tersluiks afscheid van
hem nam, de afhangende hand kussend onder tranen. Het was Ali, die de autopsie
bijwoonde, de lijkschouwing, waarbij het lichaam werd opengesneden. Onder andere
dingen merkte men op, vertelt hij, dat de lever was vastgehecht aan de maag en dat
de maag eene opening vertoonde, groot genoeg, om een vinger door te laten. Het
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laken, waarop de autopsie verricht werd, was op verschillende plaatsen bevlekt met
bloed, en werd door de omstanders in stukken gesneden, waarvan ieder zijn part
kreeg. De Engelschen, zegt Ali, namen het grootste deel. Vat dit zinnetje van den
lijfwachter niet voortreffelijk samen de geschiedenis der moderne tijden?
Ali, een zeldzaam getuige dus, trouwde in 1819 op Sint Helena met een jonge
katholieke Engelsche, miss Mary Hall, die onderricht gaf aan de kinderen van
grootmaarschalk Bertrand. Zijn eerste kind werd nog geboren op de verlatenheid van
het eiland, maar toen Napoleon gestorven en in den rotsgrond begraven was,
repatrieerde hij naar Frankrijk, waar hem nog twee andere kinderen geboren werden,
alle drie dochters. Ali, die een erfenisje had van den Keizer, bracht de rest van zijn
leven door in Sens, dat hij slechts verliet voor een pelgrimstocht naar het vroegere
oord der ballingschap. Toen het stoffelijk overschot van zijn meester overgebracht
zou worden naar Parijs, eischte Ali de eer op den Keizer te mogen vergezellen op
deze laatste reis. Hij meende, dat het aannemen van een ambt uit andere handen dan
die van Napoleon, gelijk stond met verraad aan de nagedachtenis van zijn held, en
hij bekleedde nooit eene andere betrekking dan die van commissaris eener spaarkas.
Hij was zijn leven begonnen als notarisklerk; op Sint Helena had hij de Mémoires
van Napoleon in het net geschreven, en waar het origineel onleesbaar was, - het
gebeurde Napoleon dikwijls, dat hij zijn eigen schrift niet kon herlezen, - redigeerde
hij deze Mémoires in overleg met den auteur. Hij bezat dus een zekere vertrouwdheid
met litterairen arbeid en toen hij eenmaal goed en wel in Sens gevestigd was, begon
hij zijne Souvenirs te schrijven, in de eerste plaats voor zijne familie, in de tweede
plaats voor zijn makker Marchand.
Dit werk vulde zijn bestaan tot zijn laatste jaren. En mameluk Ali was een zoo
bescheiden man, dat hij in een codicil van zijn testament vaststelde, dat hij wenschte,
dat zijn papieren, welke voor niemand anders belang hadden dan voor hem, aan
niemand zouden worden medegedeeld, dan aan Marchand. Zoo bleven zijn Souvenirs
bijna een eeuw een familie-document, dat van de eene lade verhuisde naar de andere
lade, en, daar de muizen slechts knabbelen aan waardelooze stukken, door de muizen
gespaard werd. De nakomelingschap van Ali's twee oudste dochters stierf uit. Zijn
jongste, die hij Napoléone-Mathilde noemde, had één zoon en twee dochters. De
zoon stierf zonder kinderen. De eene der dochters huwde niet. De andere werd
schoonmoeder van een professor aan de Sorbonne te Parijs. Deze professor onzer
beroemde Universiteit, G. Michaut, was de eerste deskundige, die Ali's document
ter inzage kreeg. Hij publiceerde ze op 't eind van het vorig jaar bij Payot,23 en langs
dezen zonderlingen en omslachtigen weg had men de verrassing een vergeten
mameluk te zien herleven en kennis te nemen van een onuitgegeven waardevol
document over de somberste en meest dramatische tijdstippen van Napoleon's
fel-bewogen leven.
Er zijn zóó ontelbare werken gedrukt over den legendairen Keizer, dat ik niet weet,
of deze Souvenirs ooit vertaald zullen worden in het Hollandsch. Zij hebben een
kleine kans, want Emerson zegt in zijn Vertegenwoordigers der Menschheid:
‘Ieder van de millioenen lezers der anecdotes, memoires en levensbeschrijvingen
van Napoleon geniet van deze lectuur, omdat hij er zijn eigen levensgeschiedenis in
leest. Napoleon is door-en-door modern en op het toppunt van zijn geluk is hij van
een niet verhevener geest vervuld dan onze dagbladen. Jan en alleman vindt in hem
dezelfde eigenschappen en krachten, die hij in zijne soortgenooten vindt.’
23

Souvenirs du Mameluck Ali sur l'Empereur Napoléon, Payot, Paris 1926.
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Voor Emerson bestonden de tijdgenooten van Napoleon, en zelfs hun nageslacht
der negentiende eeuw, uit een onuitputtelijk aantal edities in kleiner formaat dan hun
aanvoerder, en ik wil aannemen, dat dit waar kan zijn.
Maar ik betwijfel, of allen zoo absoluut van een verheven geest verstoken zijn als
de Amerikaansche idealist beweerd heeft. Napoleon was niet minder verheven, in
geen enkel opzicht, dan Xerxes, Alexander of Caesar, en dit lijkt mij een zeer goede
noot, zoowel voor zijn edities in kleiner formaat als voor onze moderne dagbladen.
Er zweefden hem concepties voor den geest, welke op het Pan-Europeesche Congres
te Weenen de gemoederen opnieuw tot enthousiasme brachten, en hoor hem droomen
op Sint Helena, over zijne verloren macht, over zijne illusies, alvorens te meenen,
dat het hem ontbrak aan elke verhevenheid.
‘Ik stelde er al mijn roem in, zeide hij, om van de Franschen het eerste volk der
aarde te maken; al mijn eerzucht bestond daarin, dat zij de Perzen, de Grieken, de
Romeinen zouden overtreffen, zoowel in den wapenhandel als in de wetenschappen
en de kunsten. Frankrijk was reeds het mooiste, reeds het vruchtbaarste land; de
zeden waren er gestegen tot een trap van beschaving, welke tot dusverre onbekend
was; het was, in één woord, even waardig de wereld te besturen als het oude Rome
dit geweest was. Ik zou mijn doel bereikt hebben, wanneer stokers, intriganten,
dwarsdrijvers, immoreele lieden mij niet hinderpaal op hinderpaal in den weg gelegd
hadden, om mij op mijn baan te weerhouden. Ik voel goed, dat een dergelijk plan
eene reusachtige onderneming was, doch wat kan men niet bereiken met Franschen?
Het was reeds veel, erin geslaagd te zijn, het belangrijkste gedeelte van Europa te
regeeren en het onderworpen te hebben aan eene eenheid van wetten. Volkeren,
geleid door een rechtvaardig, wijs, verlicht gouvernement, zouden mettertijd andere
volken hebben meegesleept en allen zouden slechts één enkele familie hebben
uitgemaakt.
Wanneer eenmaal alles zoo ware geschikt, zou ik een gouvernement hebben
ingesteld, waarin het volk niets te duchten zou hebben gehad van eenig willekeurig
gezag; elk mensch ware mensch geweest en eenvoudig onderworpen aan de
gemeenschappelijke wet. Maar om een dergelijk plan te doen slagen, moest men
gelukkig zijn en een twintigtal jaren voor zich hebben.’
Het was de moeite waard, dunkt mij, ondanks Emerson, om honderd jaar geleden
Jan en alleman te zijn, als men zulke grandioze gedachten kon vormen, gedachten,
welke nog lange generaties begeesterd hebben. De geschiedenis is haar gang gegaan,
de fataliteit welke wij niet kennen, welke zich een oogenblik belichaamde in Grouchy,
die op bijna misdadige wijze te laat kwam op de slagvelden van Waterloo, de fataliteit
heeft Napoleon geworpen op de rotsen van Sint Helena. Maar men voelt even zijn
hart anders kloppen, wanneer men bedenkt, hoe verschillend de bestemming van
Europa had kunnen zijn, door hoeveel rampen het bespaard had kunnen blijven,
wanneer dit Napoleontisch concept der Vereenigde Europeesche Staten verwezenlijkt
had kunnen worden. En men vraagt zich af, of, wanneer straks China geünifieerd zal
zijn onder de leiding der Bolsjewisten (‘Wat kan men niet bereiken met de Russen’
denkt men misschien te Moskou), het Napoleontische ideaal niet een ingeving is
geweest van een der verst vooruitziende genieën der menschheid, of zijn val en de
langzame moord, welken men Napoleon op Sint Helena heeft doen ondergaan, niet
eenmaal gerekend zal worden tot een der grootste historische vergissingen. Met de
Franschen bereikte men reeds honderd jaar geleden betere dingen dan met de Russen
honderd jaar later. Men vergete dit nooit.
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Maar hoe ook dit alles zij en hoe ook ooit dit alles zich moge ontwikkelen, ik zou
niemand eene levensbeschrijving wenschen als die van Napoleon, aangenomen, dat
deze wonderbaarlijke mensch zich nog weerspiegeld ziet in millioenen lezers. Want
dit is de verdienste van den trouwen Ali, en ik geloof, dat deze eigenschap zijn
Souvenirs een veel te late populariteit zou kunnen verschaffen, dat hij, beter dan
welke geschiedschrijver ook, ons de matelooze innerlijke tragedie onder oogen brengt,
welke Napoleon op zijn rots doorstaan heeft. En Ali doet dit zonder eenigen twijfel
onbewust, zonder er een oogenblik aan te denken. Hij verhaalt niets dan het oneindig
grauwe, troostelooze leven, zes jaren lang, van een menschen-type dat geschapen
was met de allerhoogste energie, een Held op non-activiteit, een Held, die werkelijke,
onmiskenbare idealen gekoesterd had, die al deze idealen had zien kelderen, een
Held, neergeworpen door een hem onbekende kracht, eene kracht, die hij veroordeelen
en misprijzen moest.
Voor Ali trouwens is Napoleon geen Held; voor Ali is hij de Keizer, en de Keizer
is een ondefinieerbaar wezen, voor wien men alles duldt en dien men als de gewoonste
zaak van de wereld volgt tot in de uiterste duisternissen. Voor Ali is Napoleon iets
ongelooflijk van zelf sprekends, een feit, waarover men niet redeneert, een feit
bovendien, dat iedereen begrijpt, zonder er bij te denken. Deze trouwe dienaar heeft
voor zijn Meester niet een bijzonderlijk respect, niet eene bijzonderlijke vereering.
De mameluk Ali heeft niet in de geringste mate iets van een lakei of van een staaf.
Neen. Ik ken geen tweede voorbeeld, waarin de hoogste mensch, de beschikker der
wereld, en de nederigste mensch, zijn Dienaar, zoo harmonisch, zoo zuiver en
evenredig naast elkaar leven als twee gelijkwaardige menschen. En toch kan Ali de
electriciteit voelen, die uit het dode en verstijfde lichaam van zijn Meester nog
uitstroomt.
Voor Napoleon was Waterloo een ramp. Op Sint Helena was het een ramp voor
hem, dat de vogels, die hij in een kooi rondom zich gaarne had zien fladderen, één
voor één verschrompelden en stierven. Hij had een tuintje aangelegd met een systeem
van kanalen voor de bewatering, een tuintje, waarin hij radijsjes en salade zaaide,
en dit tuintje wilde niet gedijen. Hij had gaarne visschen zien zwemmen in een
bekken, en de visschen stierven één voor één. Om zich te onttrekken aan de
eeuwigdurend spionneerende schildwachten van Hudson Lowe, had hij hooge heggen
laten planten en die heggen vervielen in puin en flarden. Om iets rondom zich te
hebben, dat bewoog en kleurde, knipte hij vogeltjes uit van een plaatwerk en hing
ze aan zijn plafond. Hij had gaarne een paar afbeeldingen aan zijn wand gezien en
hij had geen lijsten, noch glas. Welk een rampen! Welk een jammer voor Napoleon,
die papieren vogeltjes, bengelend aan zijn plafond! Welk een helden moed om dit
te dragen met een gelijk gemoed, met een goed humeur, hij, met al zijne keizerlijke
herinneringen! En welk een schoonheid, welk een meesterschap om na dit
stormachtige leven te sterven in de absolute stilte!
Ik lees Ali's Napoleon liever dan den Napoleon van Victor Hugo, van Stendhal,
den Napoleon van Carlyle's Helden en Heldenvereeniging, den Napoleon van
Emerson's Vertegenwoordigers der Menschheid. Toen Goethe naar de tachtig liep,
- en als tachtiger kan men wat weten, vooral als men Goethe is, - sprak hij de volgende
exalteerende woorden, tot Eckerman:
‘Totnutoe geloofde de wereld aan den heldenzin eener Lucretia, van een Mucius
Scaevola, en liet zich daardoor verwarmen en begeesteren. Vandaag echter komt de
historische critiek en zegt, dat die personen nooit geleefd hebben, doch beschouwd
moeten worden als ficties en fabels, welke de verheven gezindheid der Romeinen
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verzonnen heeft. Wat hebben wij echter aan zulk een erbarmelijke waarheid! En
wanneer de Romeinen groot genoeg zijn geweest om zoo iets te verzinnen, zoo
moeten wij op z'n minst groot genoeg zijn daaraan te gelooven.’
In deze Goetheaansche gedachtelijn bewoog zich de getrouwe, eenvoudige en
intelligente mameluk Ali. Hij verzon niets, maar het kostte hem niet de geringste
inspanning om te gelooven aan een der grootste, menschelijke wonderen, er ons mee
in een levend contact te brengen, ons te bezielen en te verwarmen.
[verschenen: 2 april 1927]

Waar kwaad is komt kwaad bij
Parijs, Maart [1927]
Terwijl in de toppen der boomen en in het gezang der katten duidelijk de nadering
te bespeuren valt van de naïeve lente, moet ik mij haasten om de resten van het
winternieuws, dat om een of andere reden bleef liggen, te likwideeren. Het is heel
schaarsch geweest, goed en wel beschouwd op den afstand der vier-weeksche zeereis,
welke Marseille scheidt van Soerabaia. Wij hadden, toen de blaren vielen, een duren
steen op het hart, de Grand Condé, die gestolen werd in het kasteel van Chantilly,
met een handigheid, welke Conan Doyle aan zijn schrijftafel niet overtroffen zou
hebben, en deze grootste der diamanten is onbeschadigd teruggevonden. De dieven,
die niet aan hun eerste karwei waren, logeerden in een hotelletje, waar eene
nieuwsgierige soubrette, zooals dat meer gebeurt, in hun valiezen snuffelde. Zij vond
er niets dan een appel; en wat doet een dochter van Eva met een appel? Ze bijt er in.
Oud nieuws, zult gij zeggen, en terecht. Maar in den ongesloten koffer en in den
smakelijken appel zat de Grand Condé en de soubrette beet dien dag niet verder in
de verboden vrucht, welke haar een paar tanden had kunnen kosten, doch holde naar
de politie. De dieven logeerden 's avonds in de gevangenis en het geestigste volk der
wereld heeft dezen appel geslikt met de noodige bedachtzaamheid. Men wist niet
dat Abraham soms zóó ver zijn mosterd ging halen en dat de politie tijd had om dit
sprookje van een duizend-en-tweeden nacht te verzinnen.
We hebben even weinig succes beleefd met de affaire van Ricciotti Garibaldi.24
Alles wat in deze lugubere zaak het Fransche en Italiaansche volk interesseerde, is
bij de rechtszittingen zorgvuldig achter de schermen gehouden en de sinistere
complotten der villa Fabron te Nice, welke hadden kunnen eindigen met een oorlog,
zijn afgeloopen met een sisser. Ricciotti is enkel beschuldigd, veroordeeld en over
de grens gezet als bezitter van verboden wapenen en daar niemand hem wil herbergen,
noch Engeland, noch Amerika, zwalkt hij rond op zoek naar een onderdak en een
operatieveld. Het is echter een kenmerkend en geruststellend feit, dat sinds zijn
arrestatie de aanslagen tegen Mussolini hebben opgehouden en al heeft men bij dit
proces geen volledige klaarheid gewenscht, de voorafgaande onthullingen over zijne
helsche kuiperijen hebben de atmosfeer aan beide zijden der Alpen eenigszins
gezuiverd. Ons ministerie van Buitenlandsche Zaken blijft den Duce negeeren, in
het parlement schreeuwen de communisten dat Mussolini een moordenaar is, maar
men mobiliseert niet meer, of liever, men praat er niet meer over, en het conflict
tusschen Italië en Frankrijk is voorloopig begraven. Het fascisme, dat lauweren
24
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noodig heeft, zoekt ze op 't oogenblik in China en het zou den lieden, die het
Chineesch-Russisch gevaar het best overzien, pleizier doen, wanneer de Franschen
daar spoedig bondgenooten werden met de soldaten van den dictator. Waarop het
zonder twijfel bij de eerste de beste gelegenheid zal uitdraaien.
De groote toovenaar Poincaré is nog steeds aan het bewind, waarover gij, wanneer
ge onze dagelijksche Pers laast, verwonderd zoudt zijn. Hij wordt dag aan dag
belegerd door de Kamer en door de bladen, welke een soort slijtingsoorlog voeren
tegen hem en tegen zijn ministerie van nationale unie, die samen, volgens den term
van generaal Joffre, systematisch worden afgeknabbeld. Men zou elke week zweren,
dat hij vallen moet en onophoudelijk blijft hij zowel vrienden als tegenstanders tarten
met zijn looze streken, zoowel den advocaat als den staatsman waardig.
Terwijl iedereen hoopte, dat hij na de feitelijke stabilisatie van den franc, welke
reeds ruim twee maanden duurt, zou overgaan tot een wettelijke stabilisatie, verklaart
hij, dat het roekeloos zou zijn om vóór het einde der tegenwoordige legislatuur - vóór
Mei 1928 dus - te denken aan een wettelijke stabilisatie en dat hij zich de toekomst,
zoowel in de richting eener hausse als in de richting eener baisse, wenscht te
reserveeren. Met andere woorden: de franc dat ben ik. Beslissen de verkiezingen,
dat Poincaré's politiek nog vier jaren kan worden voortgezet, dan kunnen wij overgaan
tot een manoeuvre, waarmee de nationale eer gemoeid is, en stabiliseeren, een
manoeuvre welke, wanneer zij door slechte verkiezingen b.v. mislukken zou, ons al
het goud der Bank kan kosten. Het is waarschijnlijk de voorzichtigste houding, maar
welke ten gevolge heeft, dat, terwijl Poincaré zich reserveert, iedereen zich reserveert.
Geld op korten termijn is zooveel te krijgen als men wil, maar kapitaal op lang
termijn leent men goedkooper in het buitenland. Op de beurs zijn koersschommelingen
in den franc geregistreerd van 1/1000, één duizendste, na de ergste kelderingen welke
men sinds jaren gekend heeft! en de beurs, welke na een aderlating niet gaarne voor
den gek gehouden wordt, jouwde tegen een noteering, die zij opvatte als een
persoonlijke beleediging. Iedereen wacht af en terwijl iedereen met de armen over
elkaar geslagen staat, worden de beste effecten weggekaapt voor buitenlandsche
rekening. Men begrijpt nog steeds niet aan wien in Frankrijk de politiek van Poincaré
tot voordeel heeft gestrekt. In Januari 1926 waren er over het gansche land 547
werkloozen, in deze eerste week van Maart telt men er 80.941, van wie alleen voor
Parijs en omstreken 61.484. Er zijn weinig lieden, die niet met een beetje spijt de
dagen herdenken, dat de franc wat lager stond en die de vreemdelingen, die men in
Juli bombardeerde met vuilnis, niet in stilte terugwenschen.
De dollar boudeert ons, heet het. Inderdaad, doch hij heeft er reden voor. De dollar
wenscht waar voor zijn geld. En hij laat aan den Franschman de plaats in restaurants,
in cabarets, in cinema's en schouwburgen, welke die Franschman opeischte. Dat deze
gelegenheden nu leeg zijn, dat men op elk uur van den dag alle taxi's kan krijgen
welke men aanroept, dat men Fransch hoort praten in de Avenue de l'Opéra, zijn
genoegens die men met volle borst gewenscht heeft. Men dacht er niet aan, dat ze
een wrangen bijsmaak konden hebben. Men meende ook gauwer aan dien bijsmaak
te wennen. Doch de Franschman moet nog van menige illusie genezen. Hij beeldde
zich gaarne in, dat voor toeristen een bezoek aan Frankrijk een kwestie van sentiment
was, terwijl het een kwestie van prijs is. Heeft men ooit gezien dat Parijs een der
duurste steden is van de wereld? Daaraan moet de dollar wennen, en de gulden, en
zelfs de franc. Want ook de franc boudeert.
Een der looze streken van Poincaré, een zet waarvoor ik alle respect heb, is zijn
onverwachte verklaring, dat de afbetalingen der Amerikaansche en Engelsche schulden
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zullen aanvangen zonder voorafgaande ratificatie der verschillende regelingen. Bravo!
Men kon het niet eens worden over de ratificatie, noch in het ministerie, noch in het
land, noch in de Pers. Men durfde de vriendschappelijke verhoudingen met beide
staten niet blootstellen aan het risico van een parlementair debat, waarbij harde
woorden gevallen zouden zijn over dit netelige vraagstuk. Niemand wist een
oplossing, waarbij de beginselen geen schade zouden lijden, niemand behalve
Poincaré. De eenvoudigste oplossingen zijn steeds de moeilijkste en men moet een
zeldzame helderheid van brein bezitten om te zien wat het meest voor de hand ligt,
doch door niemand wordt opgemerkt. Wat was simpeler om te zeggen: wij betalen,
maar wij vertikken het om te ratificeeren? Wat is ook komischer? Het parlement van
Poincaré is een dagje in oproer geweest, omdat het meende dat een dergelijke
beslissing niet mocht genomen worden zonder zijne instemming, het steigerde omdat
het argwaande, dat inbreuk gedaan was op zijn prerogatieven. Het parlement kent
zijn Poincaré nog maar slecht, want het zou nooit opkomen in het schrandere brein
van dezen minister van Financiën, die vóór alles man der wet is, om een
on-constitutioneele handeling te verrichten.
Poincaré had niet de minste moeite om aan te toonen, dat zijn Amerikaansche en
Engelsche afbetaling volkomen wettig was. Men betaalt dus. Niemand weet waar
het geld vandaan komt, maar men betaalt. En zal men nog ooit ratificeeren? Men
eischt een schuld op, welke men uit moreele overwegingen niet erkennen kan. Wat
was het geval? Amerika en Engeland leenden geld, waarmee in dezelfde landen, in
Amerika en in Engeland, krijgsbenoodigdheden en uniformen gekocht werden, waarin
zich de Fransche soldaat liet doodschieten voor een gemeenschappelijk doel. Een
dergelijke schuld kan men desnoods betalen, men kan ze niet erkennen, noch
ratificeeren. Het zou me geen oogenblik verwonderen, dat, wanneer de 62 jaarlijksche
termijnen betaald zullen zijn, in 1989 een Fransch parlement zitting houdt over de
regeling der Amerikaansche en Engelsche schulden. Een minister van financiën zal
dien dag het woord nemen en de volgende laconische woorden spreken: Het
gouvernement stelt voor om de overeenkomsten aangaande de Amerikaansche en
Engelsche schuld, waarvan heden de laatste wissel gehonoreerd is, niet te ratificeeren.
Dat zou geheel in de lijn zijn van het ridderlijke, ietwat don-quichottische karakter
der Franschen. Ik kan me ook niet weerhouden om hen hierin te bewonderen.
Dit alles, zooals ik zei, is likwidatie van den winter, die zooveel hangende kwesties
achterlaat, waarover men nooit meer zou willen spreken, laat staan schrijven, welke
men volgt met een schijnbaar onverstoord gemoed, doch welke ons innerlijk oog
gadeslaat met een soort van verbijstering en radeloosheid.
Tot die hangende kwesties behoort het vraagstuk van de nationale bewapening,
dat op 3 Maart in behandeling is genomen door de Fransche volksvertegenwoordiging.
‘De algemeene organiseering der natie in tijd van oorlog’ heet het wetsontwerp, dat
sinds drie jaren als een Damocles-zwaard boven het Fransche parlement dreigt, dat
steeds op struisvogelmanier is ontweken en uitgesteld, dat men altijd trachtte van de
baan te schuiven, dat achter iederen grenspaal immer opnieuw als een spookbeeld
opdoemt. Oorlog, oorlog. Bossuet zei reeds, dat elk nadenkend mensch dit woord
niet kon uitspreken zonder afschuw, en in dit opzicht zijn de Franschen, ik ben er
zeker van, verschrikkelijk nadenkende menschen. Het woord vervult hen met
ontzetting.
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Een idee, dat onwillekeurig, maar met kracht oprijst uit het boek van Binet-Valmer25
is dit: Hoe is het mogelijk, dat men zoover als de herinnering der menschheid gaat,
een geschil steeds heeft willen regelen door elkaar de koppen in te slaan? Hoe is het
verklaarbaar, dat het menschdom niet de noodzakelijke schrede voorwaarts kan doen,
om tot inzicht te komen van deze enorme barbaarsche dwaasheid, welke bij elke
wetenschappelijke ontdekking enormer en barbaarscher wordt? Er zijn weinige
menschen in Frankrijk, die van dit begrip niet doordrongen zijn, en waarom, zoo
vraagt men zich af met angst, zijn de tijden niet vervuld genoeg gebleken, om dit
volk te laten in zijne pacifieke levenshouding? Wanneer men den echten, ouden en
onvervalschten adel, wien het krijgsvoeren in het bloed zit, die voor een belangrijk
deel niet van zuiver Franschen oorsprong is, die in ieder geval geen invloed meer
uitoefent op de bestemmingen van het land, wanneer men deze speciale kaste
uitschakelt, zal men niet veel Franschen vinden, wien de oorlog geen gruwel lijkt.
En hoe kan het ook anders zijn in onze moderne steden, in onze moderne dorpen,
waar iedereen een rustig geluk vindt onder een gunstig klimaat? Zou men niet in de
hoogste mate verdwaasd moeten zijn om zijn tevreden huis, zijn vrouw en paar
kinderen, zijn tuintje, zijn dagelijksch fleschje goeden wijn te willen verruilen voor
de hel der loopgraven, waar elke minuut afschuwelijk is, en waar elke afschuwelijke
minuut de laatste kan zijn? Vier en een half jaar lang heeft men den Franschman
moed ingepompt met de heilige verzekering, dat de ‘Groote Oorlog’ de laatste zou
zijn, en dat, wanneer hij zich opofferde, hij zich opofferde voor het betere geluk der
volgende generaties. Ieder oudstrijder huivert nog, wanneer hij denkt aan ‘het uur
H’, het fatale uur van den aanval, dat hem elke seconde het hart verduisterde, en dat
men hem verborgen hield onder den naam van ‘het uur H’. Maar hij geloofde, dat
die oorlog de laatste zijn zou, en hij vloog de mitrailleurs, de gassen, de
vlammenwerpers, de zware kanonnen tegemoet, als offer voor de toekomst. Eénmaal
slechts is het Fransche volk aangegrepen geweest door een soort van waanzin: op
den dag van den wapenstilstand. Slechts iemand die toen - pas negen jaar geleden in Frankrijk was, in welke streek ook, vermag enigszins te peilen, uit welk een
kwelling, uit welk een nachtmerrie, dien dag de Fransche natie verlost werd. Hoe
meer ik het Fransche volk leer kennen, hoe minder ik begrijpen kan, hoe het vier
lange, bloedige, tegennatuurlijke jaren heeft kunnen standhouden.
En nu? Men heeft zich jarenlang gepaaid met begoochelingen, men heeft het
wetsontwerp op de ‘organiseering der natie in oorlogstijd’ met afkeer van zich
afgewend, zoolang men kon. Men is echter gedwongen geworden de oogen te openen
voor de werkelijkheid. Frankrijk, behalve een aantal kleine naties, staat alleen met
zijn waan van eeuwigen vrede. Terwijl Amerika drie nieuwe kruisers op stapel zet,
stuurt het uitnoodigingen rond voor een nieuwe ontwapeningsconferentie der
zeemachten.
Hier ijst men van zulke hypocrisieën. Briand liet zich interviewen over de resultaten
van het verdrag van Locarno en hij heeft de koude douche gekregen van Duitschland,
het eenstemmige Duitschland, dat niet af wil zien van Elzas-Lotharingen. En het
eerste artikel van het nieuwe wetsontwerp, dat alle rampen voorspelt van vernietigde
steden en uitgemoorde bevolkingen, luidt: ‘In tijd van oorlog zijn alle Franschen,
zonder onderscheid van leeftijd of van sexe, gehouden deel te nemen aan de
verdediging van het land.’
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Zonder onderscheid van leeftijd of van sexe... kinderen, grijsaards, vrouwen, jonge
meisjes, invaliden. Het staat er! Het is geschreven door Paul Boncour, socialistische
afgevaardigde en vertegenwoordiger van Frankrijk bij den Volkenbond. De
Volkenbond! Nog een illusie... En alsof men het nationale ideaal voor een laatste
maal aan de wereld wil toeschreeuwen, zal men hier den honderdsten sterfdag van
Beethoven herdenken met een monster-uitvoering der Negende Symphonie, waaraan
alle orkesten van Parijs zullen deelnemen met instrumentalisten der geheele aarde
en waarbij de jubel-hymne Alle Menschen werden Brüder gezongen zal worden door
verschillende koren in alle talen tegelijk.
Zal het baten? ‘Werden Brüder’ staat reeds zoo lang in den onvoltooid toekomenden
tijd. Maar nergens zag ik zoo dikwijls als hier de spreuk geciteerd van Willem den
Zwijger, die meende, dat men iets, waaraan men geloofde, ondernemen kon zonder
veel hoop op den uitslag. Hier gelooft men stellig. Hier hoopt men zelfs een beetje.
Men zou meer hopen als men maar kon.
[verschenen: 9 april 1927]

Wij gaan vooruit
Parijs, Maart [1927]
De man der ultraviolette stralen, Daniel Berthelot, die kwasi boombladeren liet
groeien in zijn laboratorium, die uit een kogelflesch van kwarts, behoorlijk bestraald,
een levende maag maakte, welke suiker, vette bestanddeelen en eiwitstoffen verteerde,
is plotseling overleden, op zijn één en zestigste jaar, te midden zijner
Homunculus-praeparaten, die door zijn opvolgers waarschijnlijk begiftigd zullen
worden met armen, met beenen, en, als zij hem noodig hebben, met een kop. In
afwachting dezer toekomstige collega's met ultraviolette zielen, waarvan men in onze
samenleving de schilderachtigste effecten mag hopen, in afwachting dezer natura
naturata, de vernatuurde natuur, om een onvertaalbare uitdrukking van Spinoza te
gebruiken - wiens 250sten sterfdag men ook hier plechtig en met veel succes voor
zijn verzamelde werken herdacht heeft - in afwachting van zulke wonderwezens,
voor wie alles veel eenvoudiger zal zijn, veel geregelder, behelpen wij ons zoo goed
en zoo kwaad als het kan met de natura naturans, de naturende natuur, om terug te
vallen op een andere uitdrukking van den diepzinnigen filosoof der wereldberoemde
Paviljoensgracht. En als ik nu mijn bepaald kronkelende gedachten stopzette, zoudt
gij weten, lezers, waarop deze heele macédoine schroomvol preludeert, en aan het
preludeeren zou willen blijven?
Ik moet het laatste vrouwelijk geheim verraden. De laatste consequentie van de
slanke lijn, van de rokken tot boven de knieën, van de kleine auto's waarin geen
plaats is voor dikkerds. Zij hebben alles geprobeerd, masseurs, Turksche baden,
metalen ceintuurs, Marathon-wandelingen, vasten en boete, pillen en drankjes, ze
hebben er alles voor getrotseerd, en het hielp niets. Waarom kwamen zij niet eer op
het idee, waarvan ik niet weet, of ik het prijzen moet of laken? Wat lag meer voor
de hand dan een bondgenootschap te sluiten met den lintworm, die, zooals gij ziet,
niet alleen van den slechten kant bekeken hoeft te worden? Wat is simpeler in onze
wetenschappelijke eeuw dan het embryo van een lintworm, wettig gedeponeerd in
een cachet, en verkrijgbaar in alle apotheken? Wat werkt secuurder of plichtmatiger?
Men neemt hem in als een aspirientje en vijf minuten later begint de kuur, waarvan
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het resultaat verzekerd is. Geen leven meer op water en droog brood, geen
Tantaluskwellingen voor een lekker maal, waarvan men àf moest blijven. Er zijn
misschien lieden, die vinden dat het middel aan poëzie te kort schiet; maar wie behoeft
het te weten? Over den geheimzinnigen glimlach der Gioconda zijn honderden boeken
geschreven; waarom zou een glimlach ook niet ‘dit’ verbergen? Is het après tout niet
iets heel natuurlijks, de naturende natuur op haar meest alledaagsch? De kunst zal
zijn om hem op het juiste moment kwijt te raken, doch dat is onzen medicijnmeesters
best toevertrouwd. In allen ernst - want dit alles is ernst, bittere of zoete, naar uw
verkiezing - ik geloof dat menig humeur er door zal verbeteren. We gaan vooruit,
zooals ik zei; of: hoe langer hoe gekker.
Er is geen nieuws ònder de zon, heeft iemand beweerd, zelfs deze paradoxale lintworm
niet, maar er is nieuws óver de zon. Een Duitsch professor verkondigt, dat wij niet
aan den buitenkant van de aarde wonen, doch aan den binnenkant, en dat de bron
van alle stralen, ook de ultraviolette, op den afstand van een goed handreiken van
ons verwijderd ligt. Een Italiaansch professor verkondigt, dat zij reeds lang werd
uitgedoofd, en dat haar schijnsel niets is dan de wrijving harer emanaties op onze
atmosfeer. Over de warmte spreekt hij niet! Een Fransch professor, en dit lijkt
serieuzer, heeft uitgerekend, dat de plotselinge sterfgevallen op en neer gaan met de
z.g. vlekken, welke men periodiek observeert in de vuur-woestijnen van het
hemellichaam, dat sterrekundig wordt aangeduid door een cirkel met een punt erin,
en dat minstens de helft der onverwachte sterfgevallen in verband moet staan met
de nog onverklaarbare oorzaken en gevolgen dier zonnevlekken.
Wij wisten reeds van een Engelschman, - Stanley Jevons - dat er wisselwerking
bestond tusschen de vlekken op Phoebus en het aantal faillissementen. Wij wisten
ook, dat ze de compassen van de wijs bracht, de hertziaansche golven in de war
stuurde, telegraaflijnen onbruikbaar maakte, aardbevingen verwekte of mijngassen
deed ontploffen, en dit alles is aannemelijker dan haar invloed op bankroetiers.
Hippocrates dacht er reeds over, en Aristoteles, dat de zon invloed kon uitoefenen
op de staatkunde, op de criminaliteit, op de frequentie van zelfmoorden - Hippocrates
kende geen amokmakers! - en niet lang geleden stelde een Franschman - doctor
Lacassagne - een aparten kalender samen van de boosaardigste dagen. Abbé Moreux,
specialiteit eerste klas, is van meening, dat Joseph aan het hof van den Egyptischen
Pharao den droom der zeven vette en der zeven magere koeien slechts met zooveel
nauwkeurigheid kon uitleggen, omdat hij door een of ander middel op de hoogte was
van den regelmatigen keer en wederkeer der zonnevlekken, welke ageeren op den
groei der gewassen, op vochtigheid en droogte in onze atmosfeer.
Dezelfde Abbé Moreux heeft op het college, waar hij wiskunde doceert, boek
gehouden over de straffen, welke zijn leerlingen oploopen en een duidelijke parallel
bemerkt tusschen de tuchteloosheid, dus de nervositeit, zijner jongens en de grafische
lijn van vlekken of protuberanties der zonneschijf. Alle revoluties op Phoebus, zegt
Abbé Moreux, want hij houdt de vlekken voor chronische en catastrophale revoluties,
kunnen uit de verte inwerken op alle levende wezens en in zoodanige mate, dat zij
niet alleen rheumatiek-lijders tot wanhoop brengen, neurasthenici heelemaal uit het
lood halen, maar dat zij in de meest gepondereerde hersens een greintje
prikkelbaarheid en kwade luim uitstrooien.
Het ontbrak dus nog slechts aan de statistieken van dr. Maurice Faure, deze week
gepubliceerd in de Academie des Sciences, om precies te weten waaraan wij ons te
houden hebben. Er blijft nu alleen nog maar een parasol uit te vinden, welke het nut
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zal bezitten om ons te isoleeren. Maar behandel, tot zoolang, de dieren met zachtheid
en spaar de vogels. Kijk niet naar de beurs, doch houd aanteekening van de
zonnevlekken. Luister niet naar Briand, naar Stresemann, naar Chamberlain, naar
Mussolini, nog minder naar Eugène Chen, of Tsjen, hoewel die er dichter bij zit in
het Hemelsche Rijk dan de Europeesche politici, doch observeer de protuberanties.
Wij dachten de Koningen der Schepping te zijn?! Wij doen beter om voortaan de
lijnen onzer hand te laten lezen en onzen horoscoop te laten trekken. Wat we overigens
toch reeds deden. Maar nu kunnen we het officieeler doen. Er bestond astronomie
en astrologie. Er is slechts astropathie bij gekomen.
Wat den naastbijen van den ‘laatsten’ der oorlogen betreft, waarvan noch Frankrijk,
noch Duitschland, maar een zonnevlek de schuld zal dragen, men heeft hier op dit
gebied niet stil gezeten. Met een onverholen genoegen hebben de dagbladen het
bericht gebracht, dat een zeker aantal hooge officieren, gedelegeerden van den minister
van Oorlog, de zeer interessante proefnemingen volgen, welke te Montpellier gedaan
worden met een nieuwe ontdekking van kapitein Fulcrand, van het 2e genie.
De eerste proefnemingen, zegt een communiqué, hebben uitnemende resultaten
opgeleverd. En het is de moeite waard om van uitnemende resultaten te spreken,
want op den fatalen weg der vernietiging en uitroeiing beteekent de jongste uitvinding
een belangrijke schrede voorwaarts. Ziehier waarin zij bestaat: op een afstand, zonder
draad en zonder draadlooze steekt men in brand wat men wil. Kruit- en
munitie-dépôts, benzine-réservoirs, alles wat brandbaar en ontplofbaar is, heeft dus
afgedaan. Artillerievoorbereiding is overbodig geworden. Alles wat niet in gewapend
beton geconstrueerd werd - en dit zal den modernen architecten plezier doen - zal
op den dag der oorlogsverklaring in rook en vlammen vergaan. Wij zullen niet alleen
wandelen met gasmaskers, wij zullen ons kleeden in brandvrije uniformen en slapen
in brandvrije bedden. Nog een stap verder en wij zullen ondergrondsche steden
bewonen, waar niets onze aanwezigheid verraadt, wij zullen wroeten in fantastische
mijngangen en de Termieten-droom van Maeterlinck zal realiteit worden. Met dezen
nieuwen goocheltoer zal men het menschdom van den aardbol kunnen wegvagen.
De Koning der Aarde uit de Mongoolsche legenden zal in werkelijkheid wonen in
de ingewanden der planeet. Den eersten keer zal de oorlog gevoerd worden van den
Eifeltoren b.v.; maar den tweeden keer? En wanneer, wat onvermijdelijk is, het
geheim publiek wordt? Ik beklaag de assurantie-maatschappijen. Ik beklaag de
Zweedsch-Amerikaansche lucifers-trusts. Ik beklaag de militairen! Iedereen loopt
tegenwoordig met een revolver, over een poos zal iedereen loopen met de geheime
vlam. De futuristen, die van Venetië een arsenaal willen maken, behoeven hun
modernste wapen slechts te richten op het Louvre en het vervliegt in rook.
Uit Londen zal men de houten huizen bestoken der Chineezen, uit San Francisco
de papieren huisjes der Nippons. Iedere landsman, onverschillig van welken leeftijd
of van welke sekse, o Paul Boncour! zal ingelijfd worden bij de brandweer. Niets
zal standhouden dan de Pyramiden. Er zal geen leger meer zijn, noch vlootmacht.
Het bankpapier zal moeten worden afgeschaft. En ook de effecten.
Schuldbekentenissen, wissels actes, testamenten, adelbrieven, de burgelijke stand,
alles zal moeten gegrift worden in steen, zooals bij den Koning der Aarde trouwens.
Eén blik naar New-York, één blik naar Londen, en de heele Fransche schuld is
verdelgd en gedelgd. Met een beetje talent, een beetje veroveraars-instinct is
genoemde kapitein der genie heer en meester van den aardbol. Welke Vestaalsche
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Maagden zullen ooit waardig bevonden kunnen worden om dit Vuur te bewaken en
te behoeden?
De oude Branly, de voorlooper van Marconi, beraamt middelen voor een
onzichtbaar luchtscherm, dat de draadlooze stralen, waarmee de Duitschers alle
Fransche motoren op den eersten dag der oorlogsverklaring onbruikbaar zullen
maken, moet tegenhouden. Maar is dit luchtscherm nog wel noodig? En wat zijn de
plannen der Zon?
[verschenen: 23 april 1927]

Het venijn
Parijs, April [1927]
Men kan niet zeggen dat de ‘Liefde’ sinds de Ridders van de Tafelronde, die haar
uitvonden, er op is vooruitgegaan. In de typen van koning Arthur ontving de minnaar
van zijne hemelsche dame een zakdoek of een handschoen en ging daarmee, het hart
vervuld van zoete vreugde, den draak dooden en onrechten herstellen. Laura zien
was voor Petrarca voldoende om haar te vereeuwigen in een nieuw sonnet. Aan een
blik op het roode japonnetje van de kleine Beatrice had Dante genoeg voor zijn Vita
Nuova, genoeg om haar te laten zetelen in de verhevenste regionen van het Paradijs,
genoeg om te kunnen zeggen, dat de liefde de zon beweegt en de andere sterren. De
Troubadours hadden maar één noot: de hooge C voor hun beminde of voor de beminde
van een ander; de hooge C en zij waren tevreden. Bij Shakespeare bereikten de
geliefden elkaar soms een minuut te laat, aan den ingang van een grafkelder, bij de
grenspalen van het hiernamaals, maar van de liefde zelf wordt geen kwaad gesproken
en zij straalt een glans af, welke de grootste rampen overschijnt met haar vervoerend
licht. Een heks mag het kaarsje uitblazen, maar als een van de ‘twee koninckskinderen’
over het water zwemt, doet hij het voor zijn geluk; als men balcons beklimt, doet
men het niet om het leven te vervloeken of om te kibbelen; en waar de liefde sterker
moet zijn dan de dood, is zij het met een glimlach van herinnerende zaligheid.
De negentiende eeuw bracht daar de klad in. Was Wagner de eerste die met zijn
Tristan en Isolde het slechte voorbeeld gaf? Was het Baudelaire die de engel speelde
met het vlammende zwaard? Was het Schopenhauer? Was het Ibsen die de
doodendansen losliet van Strindberg en de dozijnen auteurs die niets meer ontdekten
in de vrouw dan den duivel en niets meer in den man dan een beul of een martelaar?
Ik laat de beantwoording dezer vraag over aan iemand, die dit failliet op zijn gemak
kan constateeren. Maar de goede tijden der liefde zijn voorbij, of het ons bevalt of
niet, en hetgeen er van overbleef, werd verbannen naar de bioscoop, die stom is. Wat
Ovidius zei ‘Nec sine te nec tecum vivere possum’ en wat een Hollandsch dichter
vertaalde als ‘je kunt er niet mèt en je kunt er niet zonder’ werd leidmotief van alles
dat ons nog voorgezet wordt als ‘liefdesgeschiedenis’. En ons diepste instinct, onze
beste kracht, onze zekerste drijfveer, welke alle civilisaties overleefde en die
eeuwenlang verheerlijkt is, heet als titel van Henry Bernstein's laatste tooneelstuk
Het Venijn. Ik weet niet of het erger kan, want het woord laat niet veel speling. Ik
weet ook niet of we ons over Bernstein moeten beklagen. Het lijkt me enkel een
beetje grappig, dat de een comedies schrijft, waarin het ‘venijn’ zeer boosaardig
wordt voorgesteld, terwijl de ander het voor Voronoff in de oerwouden van Afrika
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gaat vangen en voor enorme prijzen verkoopt, ieder zijn meug, zooals het spreekwoord
zegt.
Het stuk, dat volgens iedereen een meesterstuk is, kan in een paar zinnen worden
samengevat. De romanschrijver Gabriel Pécaud, wettig gehuwd met Gisèle, heeft
sinds twee maanden gebroken met zijn maîtresse Françoise Massart, aan wie hem
een liaison bond van vier jaren. Hij werkt te Pau aan een nieuw boek en verbeeldt
zich dat hij van Françoise los is. Zij wisselen echter onophoudelijk brieven en
telegrammen, Gabriel is ongedurig als Françoise een post overslaat, hij snauwt tegen
de trouwe en teedere Gisèle, loopt ze achterna, troost ze en grauwt ze van vorenafaan
toe, zoodra een telegram zonder antwoord blijft. De toeschouwers zijn beter
psychologen dan de romanschrijver en weten onmiddellijk dat Gabriel bij het eerste
signaal zijn vrouw in den steek zal laten. Wat ook gebeurt. Françoise seint uit Sint
Moritz, waar zij uitrustte, dat zij terugkeert naar Parijs. Gabriel, die in de krant de
namen zocht van Zwitsersche toeristen om er een medeminnaar van te fantaseeren,
Gabriel, die hallucinaties heeft van een onbekenden Argentijn, wiens naam hij vindt
onder de aangekomenen, pakt zijn valies en holt naar den trein. Zijn charmante en
geduldige vrouw geeft hem het kruis na. Zij kan niets anders prevelen dan: welke
geheimzinnige aantrekkingskracht heeft die vrouw toch?
Het tweede bedrijf speelt alleen tusschen Françoise en Gabriel; het is één lange,
afgrijselijke, afschuwelijke scène tusschen de twee moderne gelieven, die elkaar
ontmoeten in wat Bernstein de sexueele hel noemt, l'enfer sexuel. Wij vinden hen
terug op een divan, zich losmakend uit de eerste liefkoozingen, de eerste omarming.
Mèt de omhelzing, mèt den hartstocht zijn tusschen hen alle schimmen herrezen uit
hun beider verleden: Gabriel's onbevredigbare sensualiteit, zijn achterdocht, zijn
jaloezie, zijn brutaliteit, zijn willoosheid, zijn geraffineerdheid, de heele modderpoel
hunner verhouding, waarvan hij de ontuchtigheid in alle richtingen heeft toegespitst,
maar welke hij in zijn binnenste minacht. Nauwelijks heeft hij Françoise hernomen
of zijn passie vervluchtigt. De reactie treedt op in de gedaante van den onbekenden
Argentijn. Wat deed zijn maîtresse in Sint Moritz met dezen Argentijn? Was hij haar
amant? Heeft ze Gabriel bedrogen? Zonder zich te bekommeren of hij, na met
Françoise gebroken te hebben, het recht nog heeft om haar te kwellen met zijn
achterdocht, vraagt hij, martelt hij, foltert hij, pijnigt hij. Françoise zoekt verzinsels,
tracht aan dit verhoor te ontglippen, vermoeit zich in afleidingen, terwijl Gabriel in
een vlaag van obscene fantasieën dieper en dieper graaft. Wanneer Françoise te
hooren krijgt, dat zij zich niet gaf aan één man, maar aan hoeveel? maar aan hoeveel
tegelijk?, vlucht zij naar haar cabinet de toilette, achtervolgd door Gabriel, die haar
slaat, die haar ranselt, die ook deze tortuur noodig heeft als prikkel voor zijn ontladen
hartstocht. Want deze bruut van een romanschrijver, deze gebrutaliseerde vrouw,
met een blauw oog en vol rancune, bieden elkaar vergeving, vallen in elkaars armen,
hernieuwen de liefdedaad. De minnaar vraagt zich naïef af: waarom heb ik dat gedaan?
Bij het derde bedrijf vinden we Gabriel terug bij zijn vrouw in Pau. Hij brak
definitief met Françoise. Gisèle verwacht een kind; als het een meisje is, zal ze
romanschrijfster worden, beter dan haar vader, intellectueeler dan haar man, minder
verslaafd en afhankelijk van het dier in den mensch. Gisèle koestert zich in dezen
korten vrede. Als Gabriel haar slechts kinderen wil geven, nog een, en dan nog een,
als hij na zijn gepassionneerde omzwervingen maar terugkeert bij haar, en ook even
toeven wil in haar armen, kan zij gelukkig zijn. Gisèle ziet Gabriel flirten met een
jonge weduwe uit hun buurtschap, zij voorziet een nieuw rendez-vous, een nieuwen
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roman, zij voorziet een nieuwe maîtresse en nieuwe maîtresses, de een na den ander.
Doch, als hij maar af en toe wil verwijlen bij haar...
Henry Bernstein, de auteur van Samson, De Dief, La Rafale, Félix, Judith, etc.,
levert bijna regelmatig één stuk per jaar, en men ziet niet goed, hoe het ‘Théâtre du
Gymnase’, wanneer deze werkzaamheid door een toeval onderbroken werd, de zaken
zou voortzetten. Met Bernstein is men voor een jaar geassureerd tegen alle
ongelukken, oorlog en sociale troebelen niet buitengesloten. Wat bij al deze beroemde
stukken, waaraan men een groote dramatische kracht niet kan ontzeggen, opvalt als
de grootste zeldzaamheid, is, dat hun actie slechts duurt over een zeker spanne tijds,
dat hun ingeschapen energie na een kortere of langere poos onherroepelijk vervliegt.
Zij zijn onafscheidelijk verbonden aan een ondefinieerbare atmosfeer, gegrepen uit
het Parijsche leven, en zij vervagen even onafscheidelijk met deze atmosfeer.
Het zal hoogst zelden voorkomen, dat zulk een befaamd stuk twintig jaar later op
het repertoire terugkeert, en al de keeren, dat men de proef nam, liep het uit op een
fiasco. Het is alsof de toeschouwer de sensaties, welke een dergelijk stuk hem gaf,
niet wenscht te herleven en ze zelfs niet zonder eenigen wrevel herdenken kan. Hoe
valt dit te verklaren? Gebruikt een Bernstein, gebruikte een Bataille gegevens, welke
te snel verouderen en welke men niet kan terugzien zonder scepticisme en een stillen
wrok, er destijds zoo grif te zijn ingeloopen? Zijn zulke stukken onderworpen aan
een geheimzinnige mode? Vergaat het hen als iedere verouderde mode, waarvan
men zonder bedenking zegt, dat ze eigenlijk toch maar idioot was au fond? Op dit
oogenblik accepteert men de willooze willekeur, de ontketende driften van Gabriel,
en men volgt hem naar al de kronkels zijner sexueele hel. Maar men kan met alle
zekerheid voorspellen, dat men deze onberedeneerde creatuur, die niets bezit dan
het ‘venijn’, over eenigen tijd onuitstaanbaar zal vinden. En men accepteert insgelijks
de geduldige, lijdelijke, charmante en opofferende Gisèle, wier aard zelfs bij onze
gematigdste feministische begrippen nauwelijks nog passen kan. Het staat absoluut
vast, wanneer het stuk als een edele wijn zal zijn uitgeschuimd, dat wij Gisèle totaal
onmogelijk zullen vinden, dat haar lijdelijkheid ons revolteeren zal in ons binnenste
gemoed en dat wij tevergeefs zoeken naar sympathie voor dit soort van
onpersoonlijkheid. De vrouwen zullen ons daarin zeker voorgaan.
Zulke stukken ondertusschen zijn ware goudmijnen voor het theater, dat ze vertoont:
zij vragen een minimum personeel en een minimum regie, zij maken, zoolang het
duurt, een maximum recette. Van dit standpunt van schouwburg-exploitatie ziet men
curieuze verschillen. De jongste revue der Folies-Bergère, een hyperrevue weliswaar,
bevat nagenoeg de volgende taferelen: de Klok der Feesten, een monumentaal uurwerk
waarvan de Uren, goud op zwart, horizontaal wentelen, begeleid door naakte jonge
vrouwen; de Seizoenen, voorgesteld door andere Sirenen, doch getooid ditmaal.
Seizoenen en Feesten worden nauwkeurig afgewerkt: Kerstmis, Nieuwjaar, met
verliefde koppels die walsen, Driekoningen, met de figuren van het kaartspel,
Aprilgrappen, Paasch-eieren, Paasch-klokken, Maartbuien, waar alle rokken over de
koppen vliegen, alle paraplu's zich omdraaien, Meifeesten, dwergachtige dansende
en zingende krekels in een veld van reusachtige korenaren, de vlucht der Waterjuffers,
de Herfst in maneschijn over blauwend water, de verschillende bruiloften, te beginnen
met het Mariage d'Amour, gevolgd door de Zilveren, Gouden en Diamanten Bruiloft,
alles voorgesteld in schatten van figuratie; een brandweerman die vuur vat en het
tooneel van den verkeerden en van den schuinen kant bekijkt; de galei van Cleopatra;
de gondel van den Doge; een bloemenboot op een Chineesche rivier; de ondergang
van de Vengeur, een schip dat in een gevecht met de Engelschen liever naar den
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kelder ging dan zich overgaf, en naar den kelder gaat te midden van schimmende
fregatten, op een woelige zee, te midden van donderende kanonnen, brandende vooren achtersteven, neerdonderende masten, stervende schipbreukelingen, en, natuurlijk,
de Marseillaise.
Van een magnifiek fregat, dat dit tableau eindigt op een eindeloos azuren verschiet,
gaat men naar Spanje met weelderige sjaals en zigeunerinnen; van Spanje naar een
Louis XIII herberg, gemoderniseerd in cabaret-dancing, waar Josephine Baker en
een ‘zittende dans’ de attractie vormen; het cabaret verdwijnt voor een ‘wereld in
gebed’: achtereenvolgens een Egyptische Tempel, een Arabische Moskee, een Pagode,
een Gothische Kathedraal, waarvan het groote roosvenster weder is samengesteld
uit de liefelijkste en minst geklede vrouwen; een Slavenmarkt, waar nogmaals de
kostuums zooveel als slechts mogelijk is, gespaard zijn; de tent van Ali Baba, een
Oostersch sprookje, dat, voor de derde maal, ‘niets om het lijf’ heeft met
toover-tapijten, gouden kooi, parfums, defilés van mannequins met ‘zedekwetsende
japonnen’, alle mogelijke dansen, en sketches; ten slotte de finale ‘Paris en Folie’ Parijs van de wijs, - met alles wat gekleed en ongekleed in deze ‘hyperrevue’
figureerde.
Wanneer ik ieder tafereel, dat met een ongelooflijken overvloed van menschelijk
materiaal is gestoffeerd, moest detailleeren, kwam ik niet toe met een pagina van dit
blad; alleen reeds over de verbluffende handigheid der machinisten en hun machinerie
valt een heel feuilleton te schrijven. En dan is er nog de meer en meer beroemde
Josephine Baker, de onvermoeibare Josephine, die in deze revue overal rondhuppelt
en na middernacht, wanneer gij wenscht, u ontvangt in haar eigen cabaret van de
Rue Fontaine. Men betaalt daar nog de oude champagneprijzen van vóór de
economische crisis en van vóór de stabilisatie.
Hoe de auteur al die tafereelen bij elkaar rijgt, samenraapt, aaneenflanst, is het
geheim van het zeer speciale hersenstel, waarmee men revues uitdenkt. Zonder twijfel
zit een stuk van Bernstein beter in de voegen. Maar ook bij de Folies-Bergère
ontbreekt het Venijn niet en niemand ziet er bezwaar in.
Integendeel. Het Venijn is zeer populair.
[verschenen: 14 mei 1927]

Fransche Paaschweek
Parijs, April [1927]
Het evenement der week is zonder twijfel het debuut van den oud-wereldkampioen
Georges Carpentier in de music-hall, waar men een half jaar geleden den Black
Bottom zag lanceeren, naar een schitterende toekomst. De journalistiek brengt je tot
alles, op voorwaarde dat je er niet in blijft, is een gezegde van Parijsche journalisten,
dat hun in oogenblikken van depressie altijd een hart onder den riem steekt. Zij
hebben redacteurtjes van gemengde berichten of van het politierapport eerste minister
zien worden en dit geeft hun moed. Maar kan niet met evenveel recht hetzelfde
beweerd worden van de sport? Toen Georges Carpentier de toppen van zijn roem
bereikt had met boksen, wilde hij zijn landgenooten een plezier doen en richtte hij
een fabriek op van aluminium-pannen. Daar hij in zijn goede dagen door de vrouwen
letterlijk geadoreerd werd, had hij zijn huldeblijk niet beter kunnen kiezen. Aan den
muur van elke Fransche keuken, zelfs de armste, hangt een lange rij keurig gepoetste
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pannen, in alle afmetingen en naar haar inhoud gerangschikt, waarop men gemakkelijk
drie toonladders kan spelen. Men noemt ze een batterij, en vroeger waren ze van geel
of rood koper, tegenwoordig van aluminium.
Anderen hebben de teedere vrouwen willen veroveren met fokkerijen van
zilvervossen, waar ieder bezitster kon worden van een duur vosje; weer anderen, en
dit waren vooral de romanschrijvers, alsof er verband bestond tusschen hun romans
en het zwijn, wilden hun bewonderaarsters binden met varkensmesterijen, waar ieder
een levend varkentje in eigendom had. Doch de zilvervossen en de zwijnen gingen
failliet, terwijl de pannenfabriek van Georges Carpentier bloeide en vruchten afwierp.
Want Georges had het beste deel gekozen.
Een wereldkampioen in het boksen behoudt zijn titel zoolang als hij eenigszins
kan en gaat alle gevaarlijke tegenstanders behoedzaam uit den weg. Zoo is nu eenmaal
de sport. En toen Carpentier op een gedenkwaardigen avond in de armen liep van
den fantastischen Battling Siki, die sinds aan zijn fantasieën overleed, dacht hij geen
oogenblik aan de nederlaag. Alles immers - zoo is nu eenmaal de sport - was
gearrangeerd, en Siki zou zich in den zooveelsten round knock-out laten slaan voor
een fortuin, dat hij als glazenspoeler nooit gespaard zou hebben. Welke trouwelooze
demon blies den zwarten Battling in om de overeenkomst te breken? Met één slag,
onverwacht helaas, tegen het kinnebakken van Georges, veroverde hij Parijs en de
heele wereld, en terwijl Carpentier afzakte tot armzalige demonstraties in de kunst
van het boksen, wandelde de zonderlinge Siki met leeuwen aan een ketting over de
Boulevards en op Montmartre. Het waren, net als Carpentier, gearrangeerde leeuwen.
Ze kropen in een portaal voor een paraplu, doch Battling lachte. Hij kende zijn publiek
zooals niet één revueschrijver.
Was de aftakeling van Georges begonnen met de pannenfabriek, en is het een
nieuwe aftakeling van den vroegeren nationalen held, op wien Pindarus in de dagen
der Olympische Spelen een onsterfelijke Ode gedicht zou hebben, ulevellen-poëzie
te hooren voordragen in het Fransch en in het Engelsch, op een idioot wijsje? Hij
stapt den hanen-pas in het midden van twaalf witte en transparante girls, alsof hij
zijn leven lang nooit anders gedaan had. Zijn boksen, toen zijn boksen nog waarde
had, leek op een sierlijk gestyleerden, bliksemsnellen dans, en al neemt men hier de
dingen minder au sérieux dan elders, men vindt toch in zijn hart, dat Georges méér
beteekende dan een flinke charleston, en men zag hem liever wedstrijden ‘dansen’
zonder Jazz. La Môme Moineau - la môme kan vertaald worden met ‘de meid’ - is
een superbe maar triviaal en canailleus vrouwen-type uit den Parijschen Jordaan, die
het in den kortsten tijd en zonder van haar populairen naam afstand te doen, bracht
tot revue-ster en tot concurrente van Mistinguett.
La Môme Moineau bezit ras; maar had men niet liever een beter gequalificeerde
tegenhangster gezien van Georges? Zal het restantje van zijn ouden roem niet tanen
onder de afgezaagde grappen op den naam van vicomte Ishi, den Japanschen
afgevaardigde, die de chansonniers van Montmartre verheugd heeft vanaf den eersten
dag dat hij zijn voeten te Parijs zette? De onverslijtbare aardigheid wordt naar hartelust
opgerakeld in Femmes et Sports, van welks titel Carpentier de tweede helft vormt
en misschien ook wel een kwart van de eerste helft. Het is tot dusverre onbekend, of
dit smakelooze misbruik van zijn naam vicomte Ishi gehinderd heeft en of hij boos
werd. Kan men trouwens tegen zulke democratische bevliegingen van een geamuseerd
gepeupel diplomatieke stappen ondernemen? Maar men ziet een vroegeren
vertegenwoordiger van het sportieve Frankrijk noode in dit milieu, waar vulgaire en
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scatologische moppen, naast een bacchanaal met de onvermijdelijke naakte vrouw
onder de zoeklichten, de clou uitmaken.
Carpentier, bescheiden, verlegen, maar vriendelijk en handig, is sympathiek
ontvangen over de gouden brug, welke zijn directeur voor hem had aangelegd. Zijn
succes zal echter niet langer duren dan dat der moordenares, die een feuilleton schrijft
over haar avonturen, of van de generaals van den Tsaar, die liedjes zingen in een
cabaret, en het zou me verwonderen, wanneer Georges zich daarover illusies droomt.
De sport zelf is in een aantal gevallen zoodanig tot puur tooneel geworden, dat op
het tooneel de sport geen durende attractie meer kan vormen. Wie zich amuseeren
wil aan stalen spieren, en tegelijk aan al het circusvertoon dat men wenschen kan,
gaat liever naar de Zesdaagsche.
Onze Zesdaagsche, het andere evenement der week, heeft alle records geslagen.
De recette beliep twee millioen, en voor het publiek, dat na middernacht champagne
wenschte te drinken in een teugellooze omgeving, had men in het centrum der
wielerbaan plaatsen gereserveerd om zooveel mogelijk menschen te ontvangen. Er
heerscht op een Fransche Zesdaagsche een zonderlinge broederschap, een kwalijk
riekende gelijkheid, en ik zou vicomte Ishi niet gaarne aanraden zich hier te vertoonen.
Terwijl de ‘eekhoorns’, zooals men ze noemt, op hun dooie gemak peddelen in een
kalm toeristen-gangetje, terwijl men hun krampachtige silhouetten den kwalmenden
rook ziet snijden, huilt en krijscht het schellinkje scheldwoorden, beleedigingen en
grofheden waarvoor een grenadier zou blozen, naar de champagnefuivers en hun
zwaar gedecolleteerde, zwaargeschminkte dames der loges.
Dit ‘kapitalistische’ publiek, dat voor vijf en dertig francs een staanplaats kan
bemachtigen in het gedrang en getrappel, dat een fauteuil moet veroveren met biljetten
van honderd, schept in deze gore beleedigingen een sadistisch vermaak, en men zou
zeggen dat het daar is ter uitboeting van zonden, welke het zwaar op de borst moeten
liggen. Dit dubbele publiek, dat elkaar treitert en trotseert, de eene met champagne
en paarlen, de andere met de onbeschofste vunzigheden, komt daar elken middernacht
terug om zich tegenover het sombere slavenbedrijf der eekhoorns te meten in
brutaliteit en dikhuidigheid. Men voelt zich duizenden kilometers ver van de
elementairste civilisatie, en uit de hysterische vrouwen-gillen schreeuwen en janken
nog maar de beestengeluiden der donkerste jungle.
Zelfs Chouquette heeft het dit jaar moeten ontgelden. Chouquette, een jonge nimf
van het asfalt, was het vorig jaar nog koningin van de Zesdaagsche. Zij had zich de
welwillendheid en de bewondering der wilde horden van het schellinkje gekocht
door premies, welke zij onder applaus met de vrijgevigste handen rondstrooide. Het
tierende velodroom bracht haar ovaties, die zij met prettige rillinkjes incasseerde.
Maar dit jaar was Chouquette minder rijk, vanwege de economische crisis, dit jaar
kon Chouquette de premies niet laten stroomen, en op haar beurt heeft Chouquette
haar zonden en zelfs haar pekelzonden moeten uitboeten. Af en toe keek zij
melancholiek naar boven en riep haar hemel aan. Het mocht niet baten. Men kende
Chouquette niet meer. Zij behoorde tot de gehate ‘rapins’ daar beneden, die
champagne dronken en soupeerden. Doch al kon Chouquette niet meedoen, er is
voor driehonderdduizend francs, plus een auto van 30.000, aan premies uitgeloofd,
en alleen voor de ‘spie’ wilden de eekhoorns er even een gangetje in zetten. Zijn
deze barbaarsche vertooningen, waar men op een sein schijnt te wachten om elkaar
te bespringen, nog sport?
Het is overigens de moeite waard om bij dergelijke en andere wedstrijden het
schellinkje te observeeren, de ‘populairen’, die haast zonder uitzondering tot de
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socialistische of communistische partij behooren. Zij, die volgens hun politieke
overtuiging het zuiverste internationalisme moeten zijn toegedaan, vormen een
chauvinistische bende, welke nergens haars gelijke vindt, tenzij onder de
communistische rotten der andere landen. In dit opzicht kunnen de Chineesche en
de Fransche ‘populairen’ elkaar de hand reiken. Op Nieuwjaarsdag lynchten zij bijna
den Schotschen scheidsrechter, die een Fransch-Engelschen rugby-wedstrijd
arbitreerde, waarbij Frankrijk naar gewoonte verloor. Het is waar, dat de Schot een
beetje verwaand optrad; maar is dit een reden om hem te lynchen? De buitenlandsche
scheidsrechters duchten de Fransche wedstrijden, want zulke incidenten gebeuren
om de haverklap.
De ‘populairen’ hebben zich niet ontzien om bij de vorige Olympische Spelen een
anti-Amerikaansche demonstratie op touw te zetten wegens een verloren partij. En
bij deze Zesdaagsche hebben aanzienlijke vreemdelingen, die er niet heelemaal als
Franschen uitzagen, den aftocht moeten blazen onder het redeloos en ongemotiveerd
gehoon van het schellinkje, waarbij zich voor dezen keer nog de peddelende renners
voegden. Is het wonder, dat de Fransche nationalisten, aan wien ondanks hun reputatie
alle chauvinisme vreemd is, het wachtwoord hebben uitgevonden: Republiek staat
gelijk met bankroet, en Democratie is Oorlog? Men moet de ‘populairen’ hebben
gezien, ontketend in hun onnoozelste instincten, waarbij geen enkel hooger belang
meespeelt, en die onmiddellijk ontaarden in ongetemde bloeddorstigheid, om te
gelooven aan verbroedering der volkeren!
Tegen deze ‘populairen’, niet van de Zesdaagsche, doch van het Parlement, heeft
het Fransche Gouvernement eindelijk een klein offensief ingezet. Sinds enkele weken
preekt François Coty in de Figaro het eenheidsfront tegen de communisten. Het is
een lust de artikelen te lezen van dezen multi-millionnair, die, met niets begonnen,
tot Léon Blum kan zeggen: ‘U, meneer Blum, hebt u slechts de moeite gegeven om
in een gegoede familie geboren te worden, om nu, als amateur, anarchistische en
revolutionnaire theorieën te propageeren. Wat ik bezit, dat dank ik aan mijn
werkkracht, en ik kan zeggen: Le travailleur c'est moi. De werkman dat ben ik, niet
gij.’ Het is om te applaudisseeren, hem tot de communisten te hooren zeggen: ‘Jullie
verwijt mij mijn millioenen? Die zijn eerlijk verdiend. Laten wij liever over jullie
geld praten. Over de gestolen juweelen, van uw slachtoffers afkomstig, die gij in
Londen te gelde maakt om er fatsoenlijke arbeiders mee om te koopen.’
De Figaro, dank zij Coty, blijft zich in de Fransche Pers handhaven op het eerste
plan. Wanneer alle patroons handelden als deze multi-millionnair, die op den besten
voet staat met zijn werklieden, en die op eigen houtje een anticommunistischen
inlichtingen-dienst heeft georganiseerd, welke hem in staat heeft gesteld feiten te
publiceeren van een dergelijke onrustbarende precisiteit, dat het gouvernement,
ondanks zijn laksheid, ondanks occulte invloeden van het bedenkelijkst allooi, heeft
moeten ingrijpen! De eerste arrestaties zijn gedaan. Een paar ‘Oogen van Moskou’
zitten achter slot en grendel. Er is reeds één communistische revolutie spaak geloopen:
die van 1924. De tweede zal niet tusschen Paschen en Pinksteren plaats hebben. Men
hoopt echter algemeen, dat Rochette, die tegen een borgstelling van 200.000 francs
op vrije voeten is gesteld - voor een oplichterij van 40 millioen is dat een bagatel,
een soort van premie - nog langen tijd van de baan blijft; dit wil zeggen, dat onze
snuggere politie hem voorloopig niet noodig zal hebben om de aandacht af te leiden.
De campagne van Coty en de vrijheid van Rochette, dat zijn, ieder op haar manier,
gunstige teekenen. Men kan er in volle kalmte het lentefeest mee vieren.
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[verschenen: 21 mei 1927]

Het jaar der komeet
Parijs, April 1927
Of hij zich misschien verrekende, weet ik niet, maar een geleerde heeft uitgeteld, dat
onze aarde, die, zooals Li Tai Po zeide, nog lang zal vaststaan, een gewicht bezit van
zes sextillioen ton. Niet één meer of minder, ook al graven we uit hare ingewanden
enkele milliarden tonnen steenkool, die we omzetten in rook en sintels: zij weegt
6.000.000.000.000.000.000.000 ton. Ik ben nog nooit zoo gerust geweest voor
drukfouten als bij het opschrijven van dit getal, dat men niet onbenullig zou kunnen
noemen. En mocht iemand een zwaar hart hebben, of zelfs maar een ‘buikje’, laat
hij bedenken, dat dit dingen zijn van weinig gewicht, vergeleken daarmee.
Met de helft dezer bagage, heeft een andere geleerde, abbé Moreux,26 uitgerekend,
trekken wij tusschen 26 en 28 Juni door den staart eener komeet. Wij zullen dit niet
doen zonder een beetje tocht te veroorzaken, want we reizen nog altijd sneller dan
de automobiel van Seegrave27 met zijn duizend paards en zijn armzalige 333 per uur.
Maar dat windstootje baart abbé Moreux, die een ernstig man is, geen zorgen, want
wij gaan door den staart zeilen, beweert hij, zooals een vliegtuig door de
stralenbundels van een zoeklicht. Die staart echter is zonder twijfel gevormd door
onadembare gassen, en het is de vraag slechts, of die staart een voldoende dichtheid
bezit om ongelukken te maken.
De astronomen, die het nooit eens zijn, verschillen ook op dit punt van meening.
De Amerikanen, van nature optimist, voorzien dat wij er heelhuids doorkomen. De
Europeanen, van nature pessimist, zijn beducht, dat het slecht zou kunnen afloopen.
Gij, die aan het andere eind van den evenaar woont, kunt gerust zijn: Alleen onze
helft, alleen Europa zal een aai krijgen van deze komeet die Pons-Winnecke heet,
die elke zes jaren terugkomt, waarvan men zes jaar geleden wellicht reeds
verschrikkelijke dingen voorspelde, waarvan men over zes jaren misschien nog
vreeselijker dingen zal schrijven. Worden we niet met het jaar pessimistischer?
Wat er ook gebeure, wij zullen dit St.-Jans-vuur, al zou het 't laatste zijn, met een
stoïcijnsche heldhaftigheid tegemoet gaan, en niets verzuimen, wat de nazaten, die
soms Europa mochten ontdekken, als document kan dienen der laatste dagen van het
Parijsche Babylon en omstreken. Er zijn menschen, wien een hond op het hoofd valt,
die dutten aan het raam der vijfde verdieping en in hun droom uitglijden. Het is
zonder twijfel een aangenamer idee om te bedenken, dat er uit de onmeetbare diepten
van het heelal, terwijl niemand er iets van merkt, een monster op ons losstormt,
bestuurd door een demon, een demon die vindt, dat het nu maar eens uit moet zijn
met het bloeddorstig gedoe der Balkaneezen, de schijnheilige haarkloverijen van den
Volkenbond, de roekelooze vernietigingsdrift der ingenieurs in wier distilleerkolven
het onfeilbaarste stikgas wordt afgewogen, een demon, die venijn van stikgassen in
zijn staart heeft, goed genoeg voor Europeanen. Maar gij zult zien, wanneer we den
dans ontspringen en wanneer de komeet werkelijk vergif meevoert, dat men er een
26
27

[Théophile Moreux (1867-1954), astronoom.]
[De naam is foutief gespeld; het gaat om Henry Segrave (1896-1930), de eerste coureur die
op 29 maart 1927 de grens van 200 miles per uur passeerde. Met zijn tweemotorige Sunbeam
van 1000 pk haalde hij op Daytona Beach een snelheid van 203,79 mph oftewel 327,90 km/u.
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scheutje van zal opvangen, het wetenschappelijk zal analyseeren, en het in een
verbeterde editie bij de beste gelegenheid zal aanwenden.
Weet dan, dat Frankrijk meer dan ooit de reputatie bezit de meest militairische
natie te zijn der wereld. Tijdens den oorlog zette het zijn scheepsbouw stop, om
kanonnen, munitie, auto's, locomotieven en manschappen te leveren voor zijn twintig
bondgenooten. Engeland en Amerika daarentegen construeerden: vloten. Op de
befaamde Conferentie te Washington, in 1921, nam men den gelukkigen Franschen
hun laatste slagschepen af. Op de conferenties van 1927 zou men hun nog gaarne de
lichte kruisers en de onderzeeërs hebben afgenomen. Frankrijk stelde voor om elk
volk een bepaalde tonnage toe te kennen, dat die natie zou aanwenden en verdeelen,
gelijk het haar het meest schikte; de een in dreadnoughts, de ander in mijnenleggers,
een derde in torpedobooten; doch deze regeling, om redenen welke een kind kan
raden, viel niet in den smaak van de Angelsaksers. Wat hebben Engelschen aan
superdreadnoughts, zoolang er onderzeeërs en torpedobooten varen? Wat heeft
Amerika aan een geweldige vloot, aan den Oceaan links, en de Stille Zuidzee rechts,
zoolang een Fransch kruiser van eenige waarde (en de nieuwe zijn toevallig de snelste)
die wateren kan klieven? Is voor de bescherming der Fransche koloniën de
Engelsch-Amerikaansche scheepsmacht niet ruim voldoende? Frankrijk is dus het
meest militairistische land der aarde.
Het deed een even ongerijmd voorstel inzake de beperking der oorlogsvliegtuigen.
De Franschen wilden gaarne hun luchtmacht besnoeien, met alle genoegen, doch zij
wenschten die beperking te zien uitgestrekt tot de vliegtuigen der krijgsvloot. Zij
zijn zoo naïef om geen onderscheid te maken tusschen een vliegtuig te land en een
vliegtuig ter zee. Duizenden luchtvaarders op de linieschepen en tien luchtvaarders
in een kamp tellen bij hen duizend-en-tien vliegtuigen. De Engelschen evenwel tellen
anders. Dat maakt tien vliegtuigen, beweren zij. En daarom is Frankrijk de meest
militairistische natie van den aardbol. Omdat zij volhouden, dat dit duizend-en-tien
vliegtuigen maakt.
Zij hebben met de groote trom aangekondigd, dat in den volgenden ‘laatsten oorlog’
vrouwen, kinderen en grijsaards gemobiliseerd zullen worden voor de
landsverdediging. Iedereen weet, dat dit gezwets is in de ruimte. Iedereen weet, dat
die vrouwen, kinderen en grijsaards, evenals ten tijde der Hunnen en Tartaren, alleen
zullen dienen om geslacht te worden. Iedereen weet, dat het kader, onderofficier,
sergeant, korporaal, de hoofdrol speelt, en dat een troep zonder dapper en geoefend
kader geen gevechtswaarde bezit. Iedereen weet, dat het met de Fransche kaders
schots en scheef loopt, dat er geen beroepssoldaten meer te krijgen zijn bij gebrek
aan soldij. Iedereen weet, dat een naburig land juist aan zijn kader de grootste aandacht
besteedt; dat dit naburig land, in plaats van het feit rond te bazuinen en verder geen
hand uit te steken, zich met alle nauwgezetheid voorbereidt op eene levée en masse,
waarvoor de oefeningen beginnen op de lagere school. Maar toch is Frankrijk de
meest militairistische natie, omdat zij zoo stom zijn te praten over iets, wat ze nooit
zullen ten uitvoer brengen.
Weet verder, dat er in dit jaar der komeet een zekere roering is onder de vrouwen
in Frankrijk. Stanley Baldwin gaat het Engelsche kiesrecht uitbreiden tot de dames
van een-en-twintig jaar, en de Fransche vrouwen, tot dusverre alleen goed voor
keuken, kerk en twee kinderen, kregen er de mobilisatie bij, maar geen stemrecht.
De anarchist, de dronkenlap, de wegwerker kan stemmen, maar niet de vrouw, noch
de jonge, noch de oude. Zij kan gemobiliseerd worden, maar zij kan niet kiezen, en
zij vraagt of het billijk is, dat zij nagenoeg de laatste blijft in de beschaafde landen,
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die onder tyrannie zucht van den man? De van beroep ridderlijke Franschman
beantwoordt deze schuchtere pogingen van verzet met grapjes, die niet altijd vers
zijn. ‘Als wij een leeftijdsgrens moesten vaststellen voor de vrouwen’, zegt hij, ‘wie
zou daaronder wenschen te vallen? Iedereen zou achttien jaar zijn. Want wat is het
eenige verschil tusschen een jong meisje en eene vrouw? Wist gij het? de eene heeft
geëchtscheid, de andere nog niet...’
Maar een veel gewichtiger voorval is het feit, dat Frankrijk zijn goud terugkrijgt,
dat sinds jaren tot onderpand lag in de kelders der Engelsche Bank, of liever, dat
Engeland een gedeelte ervan ter beschikking stelt van den Franschman. Op een
gegeven oogenblik van den wereldoorlog had de Fransche Staat crediet noodig en
meende te moeten leenen bij Albion. De Brit zag er niet het minste bezwaar in, en
vroeg slechts een klein onderpand in baar goud. - Uitstekend, antwoordde de
Franschman, dat is niets dan een kwestie van boekhouding; wij zullen het op u
overschrijven. - Dat niet, vulde de Engelschman aan, breng het liever bij ons. - Wij
zullen het deponeeren in de brandkasten van uw gezantschap, ging de Franschman
verder, of in de safes eener Engelsche Bank te Parijs. - Alles goed en wel, vervolgde
Engeland, maar als er revolutie uitbreekt bij u, of als Parijs wordt ingenomen door
de Duitschers? Breng ons het goud. - Wij zullen het onderpand transporteeren, stemde
Frankrijk toe, in Boulogne, waar het onder het bereik ligt uwer vloot en van uw
marine-geschut. - Prachtig, beaamde de Brit, als het daar ligt, maar hebben is anders.
Stuur het ons. - Wij zullen het lossen in een uwer kruisers, bewilligde de Franschman,
waarmee gij het kunt overschepen. - Neen, aarzelde Engeland, hebben is hebben.
Die kruiser kan getorpedeerd worden, en het goud kan naar den kelder gaan, maar
niet naar onzen kelder. Transporteer het op één uwer eigen schepen en op uw eigen
risico. Wordt het getorpedeerd, dan kunt gij ons altijd een andere vracht sturen....
Dit heetten tijdens de oorlog financieele onderhandelingen tusschen bondgenoten.
Op ‘heden’ bezit Engeland een anderen kijk, een reëeleren kijk dan Frankrijk. Het
goud, dat sinds tien jaren rust in de kelders der Londensche Bank, keert voor een
deel terug in Fransch eigendom. Dit wil zeggen, dat het ten allen tijde ter dispositie
is der Banque de France. Een simpele kwestie van boekhouding, paait de
Engelschman, wij zullen dat op u overschrijven; niets is eenvoudiger. En Frankrijk
‘heeft’ zijn goud, ja, doch steeds nog in Engeland, waar men zegt ‘hebben is hebben’.
Wie daaruit mocht willen concludeeren, dat Frankrijk slordiger omspringt met
zijne kostbaarste goederen dan overige volkeren, zou zich jammerlijk vergissen. Tot
de parels der democratische phrygische muts behoort het monopolie der lucifers,
welke in alle opzichten de kroon spannen: het zijn de slechtste, de duurste, de
onbetrouwbaarste, de onontvlambaarste der wereld en de Staat wint er geen cent op.
Toen zich een buitenlandsch syndicaat aanmeldde met het voorstel om deze industrie
in exploitatie te nemen op voorwaarden, welke voor genoemden Staat schitterend
waren en waarbij elk greintje nationale eigenliefde gerespecteerd zou blijven, legde
Poincaré dit plan schroomvallig voor aan zijne Commissie voor Financiën, met de
uitdrukkelijke verklaring, dat hem de zaak als minister-president niet aanging en dat
men kon stemmen of verwerpen naar believen. Het beteekende zooveel als: wie liever
belasting betaalt dan een staatsmonopolie winstgevend te maken, moet het zelf weten.
En daar het niet in radicaal-socialistische of tout court socialistische breinen zou
kunnen opschemeren, dat een particuliere onderneming rechten van bestaan zou
hebben, waar een staatsbedrijf zoo lang reeds faalde, verwierp de financieele
commissie het voorstel met 20 stemmen tegen 20. Een echt Salomonsoordeel.
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Het gedeelte der Pers dat geen blad voor den mond neemt, bespeurde in dit
zeldzaam geëquilibreerde vonnis der Commissie een zachten wenk aan het
buitenlandsche syndicaat om zich een beetje royaler te toonen. Want al verheugt men
hier zich over den ‘bakschisch’ der Turken of Egyptenaren, over de Chineesche
generaals, die voor een rond sommetje communistische beginselen verruilen voor
conservatieve, of omgekeerd, al schrijft men hier den naam van Shang Kai Shek nog
slechts als Chèque - wat een wanhoop voor de roode Humanité - de Fransche zeden
zijn in dit opzicht hoogstens één haartje beter en hier is veel te koop, voor wie er niet
tegen opziet om te dokken.
Dit jaar van de komeet, waarin men ons een heeten zomer belooft, zette in met
een goddelijke lente, die alle heerlijkheden onzer zoete aarde ontplooid heeft en
toegankelijk maakte. De zwaluwen zijn nog niet terug, maar reeds zijn alle satyrs en
aspirant-satyrs losgebroken over het Bois de Boulogne, waar een eerste nachtelijke
razzia plaats vond, welke meer dan honderd gevangenen opleverde, die zich te midden
van nachtegalen overgaven aan het Frühlingserwachen. Terwijl tijdens de Paaschdagen
alle 's winters gestalde automobielen zijn losgelaten over de wegen van ‘la douce
France’, wat gemiddeld twintig à dertig dooden per dag ten gevolge had. En het
congres der dansmeesters beraadslaagt met zeer welwillende gevoelens over den
heebie jeebie. Hieruit zou men wellicht mogen besluiten, dat de vooruitzichten niet
kwaad zijn. Aan hen die mij willen tegenwerpen, dat uit het fortuin van den heebie
jeebie vooral blijkt, dat men nog niet wijzer werd, zou ik gaarne antwoorden, dat de
dansen weliswaar wisselen, doch dat de muziek hardnekkig dezelfde blijft.
[verschenen: 28 mei 1927]

Het land der mirakelen
Parijs, Mei 1927
Het is soms prettig zich te vergissen. Toen ik in een mijner laatste brieven schreef,
dat we in Frankrijk de Revolutie niet zouden zien uitbreken tusschen Paschen en
Pinksteren, hield ik geen rekening met de verborgen volmachten, die ons af en toe
met leedvermaak voor een fait accompli stellen. Op een mooien morgen van de
verloopen week haalden wij uit onze brievenbus, mèt het ochtendblad, het ‘Cartel
der Openbare Diensten’. Omdat het geen in stukken gesneden lijk was, noch een
voetbalmatch, noch een spoorwegramp, lazen wij 't bericht met eenige verstrooidheid,
zonder besef van de consequenties, tot de avondbladen meldden, dat wij in
Omwenteling verkeerden. De President der Republiek, op reis, had het beetje macht,
dat hem door de Constitutie gelaten was, verloren; aan de Kamers, op vacantie, bleef
niets over dan hare parlementaire immuniteit en het genoegen om wetten te stemmen,
welke zij nooit zouden kunnen toepassen.
Wie was de opvolger van deze kapiteins, die baas heetten te zijn aan boord, ná
God? Wie kon ze zonder slag of stoot uitschakelen, afzetten, verdonkeremanen? Het
was citoyen Jouhaux, voorzitter der Tweede Internationale, genaamd de
Amsterdamsche, citoyen Jouhaux, voorzitter van de C.G.T. (Confédération Générale
du Travail), bij welke het Cartel der Openbare Diensten zich had aangesloten.
Frankrijk, niets minder dan Frankrijk, is tot de orders van citoyen Jouhaux.
Eenvoudiger kan het niet. Er is geen druppel bloed vergoten en bij den simpelsten
bokswedstrijd gaat het gewelddadiger toe. De Revolutie eischte niet méér tijd dan
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het zetten van een paar handteekeningen. In vijf minuten, zonder dat de elegante
heeren en de charmante dames, die vol entrain dansten op de klanken van een
ontketenden Jazz, er iets van merkten, zonder dat de meiden die schoonmaakten, er
voor uit het raam keken, zonder dat de taxichauffeur het trottoir opreed, zonder dat
de gemeentearbeiders één kei meer verlegden, in vijf minuten was alles afgeloopen.
Het ‘Cartel der Openbare Diensten’, dat aan dien eenen opperbevelhebber
gehoorzaamt, bevat de volgende groepen:
De federatie der Posterijen;
De federaties der Spoorwegarbeiders;
der burgerlijke arbeiders van den Staat;
der Gezondheidsdiensten;
van het Onderwijs;
van de Tabakken;
van de Beweegmiddelen;
van de Verlichtingsdiensten; enz.
Alles, zooals u ziet, wat men den Staat pleegt te noemen, alles, behalve het leger,
dat geen burgerlijke rechten heeft, alleen plichten, voor twee-en-'n-halven cent soldij
per dag, alles, behalve nog de burgers, die, gelijk bekend is, in een democratische
republiek enkel meetellen voor de statistieken en voor het betalen der traktementen
van den Staat.
Er bevinden zich onder al deze gefedereerde diensttakken een groot aantal
beklagenswaardige en wrokkende stakkers, die zich levenslang verveeld hebben op
hun bureau of bij hun vrouw, en die stilletjes snakken naar wat men hen voorspiegelt
als de opgaande zon. Eén woord van citoyen Jouhaux en wat gebeurt er? Hij zet de
posterijen stop, de telefoon, de telegraaf, de Draadloze. Algemeene vacantie in alle
zaken. Wij worden niet meer opgebeld voor niets, wij krijgen geen verkeerde nummers
meer, wij ontvangen geen brieven, wij ontvangen zelfs geen belastingbiljetten.
Algemeene vacantie, want hoe wil citoyen Jouhaux ons bereiken? Per estafette op
de fiets? Wij, verachtelijke burgers, worden dus ongenaakbaar. Om te verhinderen,
dat we allen naar onze buitenplaatsen vertrekken, want elk rechtgeaard Franschman
heeft een landhuis, zet hij ook de spoorwegen stop. Goed; wij blijven thuis, zonder
tram, zonder auto, zonder ondergrondsche, want hij zet natuurlijk ook de
beweegmiddelen stop. Uitstekend; hij kon ons niet beter gerieven. We doen eindelijk
eens wat lichaamsoefening, wat ons spaart voor zijne Gezondheidsdiensten. Hij sluit
de scholen en dit is de eenige ware ramp, want wij krijgen den heelen dag de kinderen
op ons dak. Hij zet ons in het donker en dit is ook niet prettig, want we moeten met
de kippen naar bed. Hij ontzegt ons de cigaret, de sigaar, de pijp en van alles is dit
de ergste marteling. Maar we zullen haar dulden met waren heldenmoed.
Wij, schaamtelooze burgers daarentegen, wij beginnen onmiddellijk met een
moratorium uit te roepen, en de eerste, dien wij niet meer betalen is natuurlijk de
gefedereerde Staat die, staakt. Citoyen Jouhaux moet zelf maar zien hoe hij aan geld
komt. Wij proclameeren dit door omroepers, want de persen onzer dagbladen draaien
niet bij gebrek aan beweegkracht. Den tweeden of derden dag zijn de kassen van den
Staat tot den bodem toe leeg. Den vierden dag hebben de troepen van citoyen Jouhaux,
die zijne spoorwegen stopzette, niets meer te eten dan bladeren en boomschors. Wij,
sales bourgeois, zonder gas, zonder electriciteit, wij zetten het mes in de conserven
en we doen den sleutel op onze voorraadschuurtjes, die we zorgvuldig wegbergen.
Huiszoekingen hebben geen resultaat. Moskou zendt aan citoyen Jouhaux geld, doch
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voor dat geld kan hij niets koopen, want kruideniers, slagers en bakkers hebben een
federatie gevormd, die óók staakt. Maar tegen den Staat. De burgerlijke arbeiders,
ontevreden dat zij de eenigen zijn die men niet stopzette, en die zonder het minste
profijt alle lasten torsen van het Staatsoproer, beleggen vergaderingen, trekken de
straat op, roepen de staking uit en belegeren de Gouvernementsgebouwen van citoyen
Jouhaux. Hij kan niet mobiliseeren, want er loopen geen treinen. Het leger is overigens
onbetrouwbaar. Het kreeg sinds verschillende dagen geen eten. En de aanhangers
van citoyen Jouhaux, na een weekje in het donker te hebben gezeten, want ook zij
hebben geen licht, na hun laatsten stuiver verdronken te hebben in het kroegje op
den hoek, welks waard hun eenige vriend was gebleven, ten prooi aan verveling en
vervuiling, ten gevolge van het oproer der burgerlijke arbeiders, capituleeren in arren
moede en geven zich over op genade. Wij, snoode kapitalisten, hernemen onze pijp
of onze sigaar, wij trekken het moratorium in, doch niet zonder de belastingen voor
den ‘Staat’ tot de helft gereduceerd te hebben, en alles marcheert van voren af aan.
Er kunnen ons ergere dingen overkomen dan een staking van den Staat.
Ik geloof ook, dat citoyen Jouhaux zich tweemaal zal bedenken, alvorens ons den
oorlog te verklaren, die, met koelbloedigheid bekeken, slechts een komischen kant
zou hebben. Het feit ondertusschen is daar, het mirakelsche feit: onze republiek viel
zonder het minste lawaai uiteen in twee blokken; aan den eenen kant de
ongeorganiseerde burgers, goed genoeg om geschoren te worden, aan den anderen
kant de compacte en stevig georganiseerde massa der ambtenaars, en onze president
in no man's land, onze volksvertegenwoordigers in de leege ruimte, waar trouwens,
met het oog op hun gezwets, hun aangewezen plaats is.
Terwijl deze omwenteling plaats greep, bevond zich Gaston Doumergue, hoofd der
Republiek, te Marseille, ter inwijding van een wonderwerk, dat een nieuw bewijs
gaf, waartoe de Fransche Burger, wanneer de Staat in gebreke blijft, bekwaam is.
Doumergue was daar voor de officieele opening van het kanaal dat Marseille
verbinden zal met de Rhône, en via de Rhône met den Rijn, met Antwerpen, met
Rotterdam, met Hamburg: van den mond der Elbe over binnenwateren naar Marseille,
naar de Middellandsche Zee... Frankrijk omgeschapen en aangewezen voor het heele
transitovervoer van West-Europa. En zij die, een paar maanden geleden nog, landden
te Marseille, of Marseille verlieten voor het Verre Oosten, zochten met hunne kijkers
de mooie silhouette van Notre Dame de la Garde en volgden haar zoolang zij konden.
Tegenwoordig zoekt men, alle kijkers aan dek, op de brug, den ingang van den
fameusen Tunnel du Rove, het laatste wereldwonder, dat de Franschen, na Suez, na
Panama gegraven te hebben, in alle stilte, zonder reclame, uithieuwen in den
rotsgrond.
Zoo ooit, dan is hier het woord kolossaal gemotiveerd. Zoo ooit dan mag hier
gesproken worden van grandioos. De haven van Marseille wordt gescheiden van den
Vijver van Berre (15.000 Hectaren!) door het massief de l'Estaqeu, dat nauwlijks
twee honderd meter hoog is, doch een breedte heeft van ruim zeven kilometer en
bestaat uit rotsgrond. Het ontworpen vaarwater kon onmogelijk anders loopen dan
door de flanken van dit sinds oertijden geblakerde laaggebergte en de eenige
oplossing, welke door de ingenieurs kon worden voorgesteld, was een tunnel van de
Middellandsche Zee naar den Vijver van Berre. Men riep dus de boormachines te
hulp, het dynamiet, de houweelen. Stel u voor: de ondergrondsche vaar-tunnel heeft
een breedte van twee en twintig meter; dit wil zeggen dat zes treinen er met gemak
naast elkaar kunnen rijden; hij heeft bij een diepgang van vier meter water een hoogte
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van vijftien en een halve meter; dit wil zeggen dat een huis van vijf verdiepingen er
zou kunnen drijven; hij heeft een lengte van zeven duizend twee honderd meter in
één rechte lijn, zoodat men bij den ingang het daglicht ziet schemeren van het
eindpunt. Aan weerszijden zijn trottoirs uitgehouwen van twee meter breedte, waar
paard en kar nog kunnen passeeren. De eenige versiering bestaat uit enorme rondbogen
langs de zijwanden, welke aan den tunnel een ongelooflijk imposant voorkomen
verleenen.
De impressie, die men krijgt, is van iets onbeschrijfbaar gigantisch', van iets
monsterachtigs, maar tegelijk van een magnifieke, onvervalschte, ongekende
grootheid. Want wat is indrukwekkender, dan de naakte steen, en een paar sobere
lijnen in dezen naakten steen, waar elk geluid duizend malen geëchood wordt naar
de verre uitgangen en dreunt door den onmetelijken gang als in een reusachtige
orgelpijp? Wilt gij nog cijfers? Twee millioen vijf honderd duizend kubieke meters
steen vertegenwoordigen de weggehakte massa van dit reuzenwerk, dit wil zeggen
ongeveer tweemaal zooveel als voor de beide onderaardsche gangen van den
Simplon-tunnel. En enkel voor den arbeid van dezen Tunnel du Rove had men op 't
eind van 1926 honderd vijftig millioen francs uitgegeven.
Doch deze cyclopische tunnel is slechts een klein gedeelte van het kanaal dat
Marseille verbindt met de Rhône. Het gaat nog vier en zeventig kilometer verder, en
men kan van Marseille naar Arles varen, een afstand van 81 kilometer, zonder één
sluis te ontmoeten. De eenige sluis, vlak bij de Rhône, bevindt zich te Arles. Dit
kanaal moest door een enorme borstwering beschut worden voor de woede van den
Mistral, den zonderlingen wind, die een belangrijk aantal weken van het jaar de vallei
van de Rhône teistert, en wat mij persoonlijk betreft, deze vallei onbewoonbaar
maakt. Wie den Mistral, die altijd uit het Noorden blaast, niet aan den lijve ondergaan
heeft, kan zich geen idee vormen van de koppige, enerveerende kracht, welke een
wind vermag te ontwikkelen, die de lucht verandert in een beweeglijken muur,
gestadig en zonder rukken, dagen lang, voortijlend met een snelheid van 100 à 130
kilometer per uur wanneer hij op z'n best is. De Marseilleezen zijn geboren snoevers,
doch alles wat zij u vertellen over den Mistral, koud, snijdend, fel, onstuimig als een
orkaan onder een hemel van het vlekkelooste blauw, blijft noodzakelijkerwijze
beneden de waarheid. Hij is in staat u zonder dat gij er op verdacht zijt van den been
te werpen, en gij moet alle boomen van de Provence hebben zien overhellen onder
de geweldige bries, om de beteekenis te begrijpen der borstwering van het kanaal
dat naar Arles gaat: de Mistral is in staat om den zwaarst-geladen vrachtvaarder te
doen kapseizen en waterscheppen.
Om dit kanaal, op sommige plaatsen verbreed tot een ware binnenhaven, welke
booten van 10.000 ton kan herbergen, de eer te bewijzen waarop het recht heeft,
moest Marseille zich voorzien van twaalf kilometer nieuwe kaden. Twaalf kilometer
nieuwe kaden in de haven van Marseille, waar men reeds vóór den oorlog zonder de
minste moeite verdoolde... Marseille, dat in de oudheid, in de middeleeuwen en nog
in een deel der moderne tijden de rol speelde van éérste haven niet enkel van de
Middellandsche Zee, doch van alle Europeesche zeeën, wil deze plaats heroveren
sinds de Middellandsche Zee rechtstreeks met het Oosten verbonden is. Er wonen
te Marseille twee of drie mensen met een ruimen, met een genialen, met een
stoutmoedigen, onvervaarden blik. Want wie denkt ge, dat het kanaal Marseille-Rhône
ontwierp, financierde en deed uitvoeren? Niet de gemeenteraad, niet de Provincie
en vooral niet de Staat. Integendeel. Zij werkten het eer tegen. Neen: het was de
Kamer van Koophandel die voor dezen reuzen-arbeid 180 millioen uitgaf, en het
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plan tot een gelukkig einde wist te brengen; en in deze Kamer van Koophandel was
er natuurlijk één type, die de anderen dirigeerde, wiens naam men zal weten als hij
goed en wel dood is, en voor wie men dan een standbeeld zal oprichten.
Is dit kanaal, goed beschouwd, eigenlijk ook niet een revolutie? een revolutie in
de economische structuur van Europa? Hoe zal over eenige jaren de terugslag er van
zijn op de noordelijker havens? En nauwelijks is het ingewijd of men spreekt van
nog kolossaler ondernemingen: een Canal du Midi, een verbindings-waterweg van
Marseille naar den Atlantischen Oceaan, dwars door Frankrijk...
[verschenen: 4 juni 1927]

Het land van Cocagne
Parijs, Mei 1927
Vandaag inwijding van de Etoile du Nord, de Noordster, die reeds een opera was
van Meyerbeer, een zijner zeldzame fiasco's overigens, die nu een trein is geworden
van weelderige Pullman-cars waarin men rollen kan van Parijs naar Amsterdam en
vice-versa. Deze feestelijke opening, met een diner in Panam, zoals de vox populi
haar Ville-Lumière noemt, met een déjeuner in Brussel, met een soirée in
Groot-Mokum, gelijk wij zeggen, had zonder eenigen twijfel twintig jaar geleden
moeten plaats vinden, en ik vrees dat de officieele heeren, die de Compagnie de
Chemins de Fer du Nord complimenteerden over haar initiatief, geweldig lachten in
hunne vuisten. Maar beter laat dan nooit. De betrekkingen tusschen het ministerie
van Financiën der Rue de Rivoli en de geldmogendheden van het Damrak heeten
sinds de hausse van den franc bijzonder intiem, en het is niet meer dan billijk, dat
de wederzijdsche afgezanten geriefelijk reizen.
Men zou niet van hen kunnen verlangen, dat zij tijd besparen en een vliegtuig
bestijgen. Zag men ooit een eenigszins politiek persoon, Painlevé uitgenomen die
een zonderling is, in een vliegtuig? Als Briand naar Londen gaat, neemt hij de boot
en den trein. Als Churchill naar Parijs gaat dito. De tocht over den Atlantischen
Oceaan is een nationale wedijver geworden tusschen Amerika en Frankrijk. Kan
men zich echter voorstellen dat Coolidge den avion zal beklimmen, welke de Stars
en Stripes zal dragen van Manhattan naar Le Bourget? Ziet gij Doumergue in het
schuitje van Lindbergh op een eventueele terugreis om senator Borah de verzoenende
hand te reiken bij den Kolos der Vrijheid? Het bloed dezer edele lieden, hetzelfde
bloed zonder overdrijving als het onze, is voor deze waagstukken te kostbaar, hoewel
het vaststaat, dat men gemakkelijker een Doumergue zal vervangen op den
presidentiëlen zetel dan een Lindbergh achter het hoogtestuur.
Voor officieele lieden moge de tijd niet meetellen, in hunne overwegingen, voor
ons is het anders. Het diner in Parijs, het déjeuner in Brussel, het souper in Amsterdam
voorspelt niet veel goeds. Men had er bij kunnen voegen: een pic-nic in Vévey, - het
grensstation - een poker in Esschen - het tweede grensstation - een bridge in
Roozendaal - het derde grensstation.28 Zullen de Pullman-Cars opwegen tegen de
troostelooze verlatenheid van deze drie perrons, met hunne atmosfeer van
quarantaine-barakken, hunne buffetten, 's nachts, van kermiswagens en de treiterende
28

[De lijn van de Etoile du Nord loopt aanvankelijk via Luik (vandaar het Zwitserse Vevey
als eerste grensstation); pas in 1936 komt een rechtstreekse verbinding via Antwerpen tot
stand.]
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belletjes, die de minuten veranderen in eeuwigheden? Ik voor mij vind deze
Pullman-wagens een grapje om mee te lachen. Over zes maanden zullen zij even
smerig zijn als de rest der Fransche spoorwegen, welke in dit opzicht alleen
overtroffen worden door de Spaansche en Italiaansche. Gij zult 't reeds lang gemerkt
hebben: hoe zuidelijker hoe smeriger. Als ik uitstap in Amsterdam, of in Parijs, zal
ik moeten beginnen met een bad te nemen om me lekker te voelen. Voeg dit bij de
rest en gij hebt een werkdag van acht uren. Neen. Mijn keuze is sinds lang gemaakt:
het vliegtuig. Het vliegtuig ondanks zijn oorverdoovend lawaai (zou daar werkelijk
niets op te verzinnen zijn?), maar mèt zijn snelheid en mèt zijn oud-Hollandsche
properheid; zijn schuitje als een intérieur van Pieter de Hoogh.
Het valt geheel in de lijn van onzen tijd met zijn manieën van verbroedering,
toenadering, welke in de meeste gevallen als masker moeten dienen voor een
genadeloozen tarieven-oorlog, in afwachting van den chemischen krijg, het is
vanzelfsprekend dat de Pullmanwagens de vriendschappelijke banden symboliseeren
welke Frankrijk binden aan Holland. Toenadering, verbroedering, terwijl men eene
herziening der douanerechten prepareert, welke ondanks alle ‘meestbegunstigde
naties’ en dergelijke fraaie termen, protectionistischer zullen zijn dan ooit te voren...
à la bonne heure, dit is normaal. Alfred Capus zou gezegd hebben: wij worden door
niets gescheiden dan door een afgrond. En als dat nog de eenige afgrond was! Maar
daar is nog de afgrond België bijvoorbeeld. Daar is vooral de afgrond van het Fransche
Staatswezen, een echte afgrond dat, en bovendien van het zuiverste drijfzand.
Ik ben meestal geneigd tot de meest filosofische vergoelijking op elk terrein,
besmet waarschijnlijk door het Fransche voorbeeld, maar er zijn dagen dat de dingen
boven m'n petje reiken. Om een paar voorbeelden te noemen, de Consolidatie der
Schuld op korten termijn, waaraan men sinds eenigen tijd werkt, gaat mijn gezonde
verstand aanzienlijk te boven. Het systeem is niet nieuw; verre vandaar; het is tot op
den naad versleten. Het bestaat in de verandering van bons, die binnen enkele maanden
betaalbaar zijn, in bons welke vervallen over vijftig jaar. Het bestaat vervolgens in
een hoogen interest en de garantie eener enorme premie bij de uitbetaling over een
halve eeuw: vijftig procent van de totale som. Ik wil nu nog niet eens van de interesten
spreken; in dit opzicht kijkt men hier niet op een turfje. Maar de operatie, waarvan
we spreken, loopt over twintig milliard. De Staat verbindt zich dus om dertig milliard
terug te betalen en het kapitaal zijner welwillende burgers te verdubbelen.
Dit is niet de eenige, niet de eerste, niet de laatste operatie van dit allooi. Maar als
ze gerustheid geeft voor het oogenblik, wat zullen de resultaten zijn in 1977? De
Geschiedenis heeft dergelijke manipulaties gezien tijdens Lodewijk XV, Lodewijk
XVI; en waarop zijn ze uitgeloopen? Beweer niet dat we ongelijk hebben door te
rekenen met 50 jaren; de Amerikanen rekenen wel met 62. Wie zal incasseeren in
1977 en hoe? Après nous le Déluge, zei Lodewijk XV en gij ziet dat dit niets te
maken heeft met de monarchie. Die spreuk past ook bij de republiek.
Dat is echter nog niet alles. Dertig milliard, één post der lange schuldenlijst,
vertegenwoordigen op een kleinigheid na de geheele Fransche Nationale Schuld van
vóór den Oorlog. Dit is desnoods geen bezwaar. Accoord. Maar er zijn menschen
met oogenschijnlijk gewone hersens die zich inbeelden, dat de Fransche munt ondanks
dien kolossalen ballast integraal gerestaureerd kan worden en dat deze restauratie
zelfs regeeringsplicht is, want ieder zou schatrijk zijn, wat de socialiseerende
democratie reeds zoo lang belooft.
Dit lijkt reeds gek genoeg; doch bleef het daar maar bij! Het is echter voldoende,
gelijk we in de afgeloopen week zagen, om op de Parijsche Beurs, onder
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zakenmenschen, menschen die omgaan met cijfers, menschen die de draagkracht
kennen van cijfers, eenigszins handig het gerucht rond te strooien, dat Poincaré zint
op een nieuwe en aanstaande periode van hausse in den franc, om een regelrechte
paniek te veroorzaken. De Beurs op zulke dagen is schilderachtig als een
middeleeuwsch dolhuis, iedereen wordt op slag razend. Iedereen wil zich ontdoen
van zijn laatste bezittingen alsof om drie uur het Laatste Oordeel gekabeld zal worden.
Gaat dit niet boven alle begrip? Den volgenden dag werd het gerucht natuurlijk
tegengesproken, nadat de buit was binnengehaald. Maar grootindustrieelen verklaarden
dat zij er het bijltje bij neer zouden leggen als Poincaré, voor een beetje applaus van
de galerij, aan zijn roekelooze plannen gevolg gaf. Morgen echter kan men precies
hetzelfde gerucht loslaten met precies dezelfde resultaten. Want men leeft op heete
kolen.
De Banque de France zelf, die het in Londen verloste goud heeft moeten laten
vertrekken naar New-York, waar het opnieuw ‘tot hare beschikking’ blijft, de Banque
de France als men hare balansen en de sprookjes gelooven mag, verkeert in een
toestand van volbloedigheid, welke best zou kunnen eindigen met een beroerte. Eind
Juli 1926 had zij geen enkelen dollar, noch een pond sterling in kas, tegenwoordig
schat men de vreemde valuta welke in haar bezit is met milliarden. Zij weet er gewoon
geen raad mee. Er zijn wichelaars die voorspellen dat zij, of ze wil of niet, verder
zal moeten revaloriseeren om hare positie comfortabeler te maken. Geen geld
beteekent dus ruïne en wèl geld beteekent ook de ruïne. Waar is de waarheid en waar
is de gulden middenweg? Men heeft maandenlang met angst opgekeken tegen 1929,
het jaar waarin de rekening gepresenteerd zou worden voor de legervoorraden, welke
Frankrijk, toen de vrede plotseling uitbrak, zoo aartsdom was te koopen voor 409
millioen dollars van de Amerikanen. Dollars, mijne heeren, dollars in een tijd toen
de franc bijna à pari stond, terwijl hij nu 25,52 doet, en 40 gedaan heeft. Men brak
er zijn hoofd over waarmee die 409 millioen dollar gekocht moesten worden en dit
leverde stof tot duizenden leaders in de bladen. Men wilde zelfs den wissel weigeren,
iets ongehoords voor wie de Fransche mentaliteit kent, welke een ongelooflijk respect
heeft voor het geschreven en gegeven woord.
Nu beweert Poincaré in een officieele rede te Bar-le-Duc, dat hij dollars in
overvloed heeft en dat de Franschman met opgeheven hoofd alle eventualiteiten
tegemoet kan zien. Van den anderen kant beweert men dat de Banque de France, op
gevaar van een beroerte, niet verder met dollars kan worden volgepropt. Waarom
betaalt hij dan niet? De Bank zou verlicht zijn. Telt een jaar intrest van zulk een som
voor niets? Waarom verscheept men het kostbare Fransche goud, dat men zo blij
was terug te hebben en onder den Arc de Triomphe wou binnenhalen?
Ik twijfel er niet aan dat dit naïeve vragen zijn voor een land, dat in een periode
van wonderbaarlijken bloei verkeert, maar op sommige dagen zag ik ze gaarne
beantwoord.
De bloei van Frankrijk...
Gij hebt zeker gelezen van den Mexicaanschen trein, die, als in de bioscoop, wordt
aangehouden door bandieten, leeggeplunderd, overgoten met petroleum, en met man
en muis, als ik zoo zeggen mag, verbrand. Romantiek van de Far West; film van de
Zevende Kunst; melodrama; draak. Hier doet men 't anders. Wat is uw meening over
het volgende staaltje?
Een trein-chef van de P-L-M (Paris-Lyon-Méditerranée) wordt geknipt. Hij stal
regelmatig den bagagewagen leeg, gapte zelfs in de wagons-lits, valiezen, juweelen,
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bontmantels, japonnen, dure lingerie, alles. Hij maakte er een pakket van, liet het uit
den trein vallen op een afgesproken plaats waar een medeplichtige het opraapte.
Vóór den oorlog keerden de verschillende spoorwegmaatschappijen jaarlijks 250
millioen schadevergoeding uit voor tijdens het transport en in de stations gestolen
voorwerpen en koopwaren. Tegenwoordig overschrijdt de som jaarlijks het milliard.
Eén milliard schadevergoeding voor diefstallen... En wie betaalt de dieven? De
belastingbetalende burger.
Tijdens den oorlog stal men alles en overal. Men stal het proviand der soldaten in
de vuurlinie. Men stal geldzendingen aan de poilus onder het granaatvuur. De
embusqué's, de lijntrekkers achter het front, beroofden hun strijdende makkers.
Na den oorlog verlegden de roovers hun werkingssfeer naar de verwoeste gebieden.
De Kamer van Koophandel te Rijssel beklaagde zich bij het Parlement over
mondvoorraden, werktuigen, constructie-materiaal, welke spoorloos verdwenen. De
Duitschers, die alles hadden kaalgeplukt, waren weg; de Franschen zetten de besogne
voort.
Gansche bevolkingen leven van de plunderingen der arsenalen, der kazernes, der
goederen-loodsen langs de spoorwegen. Men ledigt heele wagons; op klaarlichten
dag sleept men fusten wijn mee, levend vee, kisten vruchten en groente, kooien met
gevogelte. De opzichters en de chefs doen een oogje toe; de gendarmes hebben schrik;
de politie heeft schrik; de locale Pers heeft schrik. En wanneer bij toeval een schavuit
wordt ingepikt, hebben de rechters schrik en veroordeelen voorwaardelijk.
Men besloot op een goeden dag een raffle te houden, want zoo kon het niet langer.
Men arresteerde binnen twee weken 2231 bandieten, die bij de spoorwegen op
heeterdaad betrapt waren. Maar na interventie van een paar afgevaardigden, wier
kiezers men gearresteerd had, werden allen losgelaten. Een onderstaatssecretaris
begon eenmaal 510 vervolgingen tegen dieven, die zich interesseerden voor de
Amerikaansche legervoorraden, welke 409 millioen dollar gekost hadden, zooals gij
boven zaagt. Hij ontsloeg 4271 dieven uit zijn dienst. Niemand echter is veroordeeld.
Niemand betaalde terug. Toen de bemanning van den Paketvaarder Batavia muitte
in de Chineesche wateren verwittigde de consul-generaal zijn minister dat de Handel
dezer streken de Messageries Maritimes uit den weg ging, omdat hare dokken en
scheepsruimen onveilig waren.
De koopvaardijvloot, gebouwd op kosten van den burger, welke 1500 millioen
gekost had, is voor 150 millioen van de hand gedaan aan handlangers en diefjesmaten.
Clemenceau zelf publiceerde het volgende ongelooflijke feit: Een dame had een
landgoed gekocht voor 100.000 francs. Zij verhuurde het tijdens de vijandelijkheden
aan de Amerikanen voor 27.000 francs per jaar. Zij wist van den Staat als
oorlogsschadevergoeding los te krijgen 2.300.000 francs, plus den eigendom van
3000 loodsen, welke voor tien millioen aan koopwaren bevatten. Zij is niet
veroordeeld en heeft niets teruggegeven.
Op dezelfde wijze zijn de verwoeste gebieden beroofd voor milliarden en
milliarden. De oorlog, zegt men onder openhartige lieden, kostte driehonderd milliard;
honderd milliard zijn nuttig besteed; honderd milliard zijn verspild; honderd milliard
zijn gestolen. De verpletterende belastingen welke wij betalen, vormen niet het
rantsoen van den oorlog, zij vormen het rantsoen der dieven.
Frankrijk is overgeleverd aan de strand-schuimers. Wat is het romantische Mexico
vergeleken bij dit rijtje feiten, onloochenbare feiten, waarmee ik nog een lange kolom
zou kunnen doorgaan?
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Verlies daarom niet uw sympathie voor Frankrijk. Ik ben pro-Fransch. Waarom?
Om de eenvoudige reden, dat in een land, waar het uitvaagsel zoo welig tiert, wil dit
land niet binnen een maand te gronde gaan, een wonderbaarlijke, vuurvaste kern
aanwezig moet zijn, die het onophoudelijk behoedt voor totale ontreddering. Maar
zult gij deze redeneering willen aanvaarden? De dingen zijn zooals ze zijn. Wanneer
Frankrijk beheerd werd gelijk Duitschland, dan verkeerden we hier in een authentiek
Eden en wie zou ons dat gunnen op den langen duur?
[verschenen: 10 juni 1927]

De witte vogel
Parijs, Mei 1926 [moet zijn: 1927]
Wij hebben eene week achter den rug waarin de heele mensch gevibreerd heeft met
het heele volk, waarin het enthousiasme en de vreugde als eene paniek door de straten
bruiste, waarin we uit de hoogste hoogten zijn neergeploft naar de afgronden der
terneergeslagenheid, evenals de arme ‘Witte Vogel’ en zijn twee bovenmenschelijke
passagiers. Zulk eene week telt meer dan dubbel, omdat men er ieder uur van verbeid
heeft met eene spanning die koorts was. Zij is onvergetelijk als het vertrek der eerste
luchtvaarders. Zij telt in het leven als een étape. Dat wij deze étape gebroken bereiken,
dat wij een der geweldigste illusies welke de vermetelheid kon scheppen, illusie
waarin elk hart met al zijn krachten openging, verrafeld zien als ongrijpbare schaduw,
is de wreedste beproeving welke den Franschman op het oogenblik kon treffen.
Laat ik punt voor punt deze bewogen dagen herinneren.
Na de records in afstand en in duur van het vorig jaar bezat men de overtuiging
dat een vlucht van de Oude naar de Nieuwe Wereld technisch mogelijk was. De
duizenden kilometers welke ons scheidden van een landingsterrein in Siberië of
beneden de bronnen van den Nijl overschreden aanzienlijk de lengte der luchtbrug,
welke gespannen moest worden tusschen Parijs en New-York. Menschen en motoren,
physiek gesproken, konden het. Er bestonden slechts twee bezwaren: de aarde, dat
is de oude, stevige, soliede en betrouwbare aarde, waarop men meestal, zij het hotsend
en botsend, goed terecht komt en waarin men bijna overal landen kan; de zee, de zee
is trouweloos zooals Shakespeare reeds zei, de zee is ook eindeloos en men weet
nooit precies wat er in hare uithoeken gebeurt. Op de aarde vindt men richtpunten
in de stroomen, in de steden der menschen die 's nachts kalm weerglanzen aan den
horizon. Boven de zee wordt men schipper en moet men navigeeren op sterren, kaart
en kompas. Boven de zee heeft men de obsessie van de grondelooze wateren, eene
obsessie, die het gehardste gemoed moet beïnvloeden en aanvreten. Boven de zee
treft men atmosferische toestanden, welke geen enkel weerbericht aankondigde.
Boven de zee wordt de geringste vergissing in de navigatie, vooral bij een van 180
kilometer, fataal, en des te fataler omdat men nooit de zekerheid bezit dat de correctie
welke men aanbrengt niet een andere vergissing is, des te fataler omdat men precies
het aantal liters benzine en olie mee kon nemen voor den stoutmoedigen tocht, dwaling
waar de kleinste weifeling, de minste betaald zou worden met het leven.
De helden, die dit alles gewikt en gewogen hebben, de helden, die van deze koene
onderneming niets te verwachten hadden dan den Roem, die den Roem reeds kenden,
de helden wien niets dwong om te vertrekken dan een onstuimige en geheime
inblazing, die thuis hadden kunnen blijven in plaats van zich reddeloos te wagen in
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de oneindigheid, deze mannen hebben recht op al onzen eerbied, op al onze vereering.
Wanneer zij faalden werden zij verraden door de machine of door de elementen. Als
menschen gaven zij ons een onvergetelijk, een weergaloos voorbeeld van moed,
energie en geesteskracht.
Menschelijker wijze redeneerend dus moest de tocht gelukken. Kapitein Nungesser
- voor zijn vrienden nooit anders dan Charles - was een veteraan van het oude
oorlogs-escadrille N 65, dat bestond uit de avontuurlijkste en meest legendairste
dapperen. Nungesser alleen schoot acht en veertig tegenstanders naar beneden en
wist zich te redden uit de hachelijkste situaties. Hij werd vier en twintig malen
geopereerd, in de meeste gevallen zonder verdooving, Hij is een athleet met een
onbuigzamen wil, gestaald tegen alle vermoeienissen, pijn en ontbering, in staat om
dertig, en meer, ononderbroken uren stuur en motor te controleeren met een glimlach.
Het type van den onvervaarden luchtkaper. Commandant Coli, die achter Charles
ging zitten en de navigatie leiden zou, oefende zich sinds jaren voor de gevaarlijke
vaart. De Oceaan lokte hem naar zijne onbekende verten. Winden en luchtstroomingen
hadden geen geheimen meer voor hem, en als schipper gold hij voor de beste. De
motor was een 450-paards Lorraine-Dietrich, welke opgevoerd kon worden tot 510.
Hij dreef een schroef van metaal en van groote doorsnede. Het vliegtuig was een
drieplaats Levasseur, welke bij de marine gebruikt wordt als avion torpilleur. De
derde plaats was vervangen door een benzinereservoir om den beschikbaren voorraad
te verhoogen tot vier duizend liter. Alles wat het vliegtuig noodeloos kon bezwaren
was gesupprimeerd. Het droeg geen draadlooze. Het onderstel kon worden losgehaakt.
Als vaarwel aan de kusten aan de moeder-aarde wierp Nungesser de wielen en
den tros omlaag. Hij zou niet meer landen. Het geraamte was waterdicht en kon
drijven, hoewel niet lang. Hun doel werd een haven, niet meer een terrein. Alles ging
goed aan boord, want het nietigste detail was door den ingenieur van het vliegtuig,
Farret, op de zorgvuldigste wijze berekend. Het bedenkelijkste moment voor zware
machines is de opstijging: meer dan 6000 kilo op een draagvlakte van 60 vierkante
meter. Dat staat altijd gelijk met kruis of munt.
Alles was voorzien, en toch, wie in Le Bourget, op den morgen van het Feest van
Jeanne d'Arc, Zondag 8 Mei, de opstijging bijwoonde en al haar toebereidselen, kreeg
onwillekeurig den indruk eener terechtstelling in den grijzen morgen, op den
Boulevard Arago. Eene menigte van drie duizend opgewonden nieuwsgierigen
omringde vanaf 's nachts twee uur het aerodroom, waar zich tot ergernis van iedereen
geen enkele officieele persoonlijkheid bevond. Het onweerde, de bliksem zigzagde
langs den hemel, de horizonten vlamden op in het wit-blauwe lichten, de donder
rommelde van alle kanten. Sinds drie dagen, kon men den vorigen avond lezen in
Le Temps, ons bezadigste blad, had men geen meteorologische berichten ontvangen
uit Amerika. Als het hier onweerde, wat deed het dan boven den Atlantischen Oceaan,
op de Amerikaansche kust? De Amerikaansche Weerberichtendienst heeft zich
moeten verdedigen tegen beschuldigingen, welke in den grauwenden dageraad reeds
gemompeld werden op het aerodroom. Zou het mogelijk zijn, dat de wedijver, de
concurrentie zóó ver gaat dat zij willens twee menschen, die niet onderdoen voor de
edelste figuren der geschiedenis, in den dood zendt? Zou de broederliefde niet verder
gaan, zoodra een belang in het spel komt?
Nungesser sliep als een kind, terwijl de twijfelende en kleinmoedige menigte
onrustig schildwachtte rondom de bewaakte loods. Te omstreeks vier uur rolt de
machine naar buiten. Aan de eene zijde van het terrein staan de brandspuiten, aan
de andere zijde waakt de ambulancewagen. Coli had de laatste uren doorgebracht
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over de kaarten. Voor de laatste maal wordt de motor geprobeerd in een wervelwind,
bevoeld, betast en beluisterd. De machine ronkt in de doodsche stilte, begeleid door
verren donder. Elk geluid stokt in de keel. Nungesser en Coli bestijgen het vliegtuig.
Charles zegt met kalme stem: ‘Au revoir à tous, messieurs... à tous merci.’ Coli maakt
een gebaar van afscheid. Nungesser luistert naar de laatste woorden van den ingenieur
der Lorraine. En met even kalme stem: ‘Et maintenant, messieurs, quand vous
voudrez...’ De motor wordt opnieuw aangezet. Vlugge handen maken de wielen vrij.
Alle hoeden gaan af. Geen kreet, geen geluid. Het vliegtuig rolt, springt op. Zullen
de banden het uithouden? Zal het stijgen? Het rolt brandspuit en ambulance tegemoet,
en, aan het einde van het terrein, stijgt het, zwaar, langzaam, maar geleidelijk. Het
voerde met zich alles wat een volk kan uitzenden aan hoop en bewondering. De
chronometer wees 4.51.
De radio's van dien dag waren zonder uitzondering vertroebeld door het onweer
en het laatste, zekere nieuws wat men hoorde omtrent de vermetelen, betrof den
landingstros, dien zij hadden neergeworpen, de eenen zegden in de Seine, de anderen
in de zee. Hun laatste daad was een gebaar van durf; zij braken de eenige brug, welke
hen nog verbond met het land. Zij konden nog slechts voorwaarts naar de haven van
New-York of eene andere. Of terug naar eene Europeesche. Maar elke landing op
den grond, gedwongen of niet, stond voortaan gelijk met een catastrophe.
Parijs, dien morgen, defileerde langs het standbeeld van Jeanne d'Arc in twee
gelederen, gescheiden door de barrière van het Vaticaan; voorop marcheerde de
traditioneele stoet met de wereldlijke en geestelijke overheden, achteraan kwamen
de martiale groepen der Action Française.
Het vertrek van Nungesser had zich langs alle draden en door alle monden over
Parijs verspreid en allen raakten bevlogen van den engel der begeestering. Terwijl
de intiemste gedachten van millioenen geconcentreerd waren op een vermoedelijk
punt boven den Atlantischen Oceaan, begreep niemand er iets van dat de
Kardinaal-Aartsbisschop van Parijs de scheidslijn zóó sterk kon afteekenen, dat hij
voor het beeld der Heilige de gelederen der Action Française den rug toekeerde en
huiswaarts toog.
Het Parijs beschrijven van den daaropvolgenden Maandag behoort tot de
onmogelijkheden. Iedereen was geladen met onbedwingbare electriciteit en een
dergelijke agitatie had men sinds den wapenstilstand niet meer aanschouwd. Het
verkeer en alle zaken stonden stop. Op de Boulevards en op het reusachtige plein
der Opera, tot boven aan de trappen, stationneerde een compacte en opgewonden
menschenmassa, welke noch voor-, noch achteruit kon. De speciale edities der bladen
werden de verkoopers ontrukt bij bundels, betaald met bankbiljetten en over het
hoofden verspreid. De stad was sinds den morgen overstroomd met ongecontroleerde
berichten, van welke niemand de herkomst wist en waarvan het eene de passage
boven Halifax, een tweede de aankomst in New-York, een derde zelfs de vreugdevolle
ontvangst meldde. De kanonnen van Vincennes hadden saluutschoten gelost; een
vliegtuig was opgestegen en had met roode vuurpijlen, welke een N tekenden, het
ongelooflijke nieuws in de lucht geschreven. De minister van Oorlog Painlevé had
het telegram, dat hij op 't punt stond aan Nungesser te seinen in New-York, afgestaan
aan een agent van Havas, en een half uur later vloog het rond in extra-bladen. Hij
heeft het bitter betreurd.
Maar nooit zou men het mogelijk geacht hebben, dat millioenen menschen zoo
eensgezind konden losbreken in een enthousiasme, dat iets overweldigends had en
iets plechtigs, wanneer de vlammende gevoelens dezer opgehoopte menigten niet
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dat bedrieglijk voedsel hadden gekregen, dat zij wilde, dat zij eischte en waarvoor
zij de gematigde kranten bijna bestormde. Men zou een wonder gemist hebben. Bij
duizenden en duizenden drong men zich naar de Place de la République, waar op
een zesde verdieping de oude moeder woont van Nungesser. In het meeslepende
gejuich verscheen de moeder van Charles op haar balconnetje met een groot portret
van haar zoon in de handen, omhelsde het en brak uit in tranen.
Waar waren op dat indrukwekkende ogenblik Nungesser en Coli, die een oude
moeder te Marseille had? Gij kent de rest van het verhaal. Doch stel u het ontwaken
voor der oude moeder van Nungesser toen den volgenden ochtend alle berichten
valsch bleken, toen men erkennen moest dat men niets wist, absoluut niets. Welk
een herinnering aan het portret van haar Charles, welk een wreede droom van vreugde
en geluk! Wie zou den moed hebben over zijne eigen desillusie te spreken? Men
kropt ze op bij zoovele anderen. Men kropt ze op en laat de krachten der ziel ze
omscheppen in een jubel, die later zal ontlaaien over een andere daad.
En wie zal den fakkel overnemen van Nungesser en Coli?
[verschenen: 18 juni 1927]

Frankrijk, Engeland en de Soviets
Parijs, Mei [1927]
De driedaagsche officieele tocht van Gaston Doumergue, president der Republiek,
en Aristide Briand, minister van Buitenlandsche Zaken, naar de groenende en
bloesemende oevers van de Theems, is werkelijkheid geworden na een serie van
moeizame onderhandelingen, welke langer dan een jaar geduurd en geslabakt hebben.
Mits onze intiemste gevoelens niet in beweging komen, gelijk bij het trieste en
heroieke avontuur van Nungesser, die als de helden der fabels spoorloos met zijn
makker Coli verdween in den Oceaan of in een sneeuwstorm, mits men ons maar
een minimum kans laat om te lachen, worden de gewichtigste gebeurtenissen hier
beschouwd van twee kanten, den komischen en den ernstigen. Van tijd tot tijd
circuleeren er in de Pers facsimile's van briefjes van Briand, waarin het niet ontbreekt
aan Fransche spel- en taalfouten, en Parijs heeft zich dus meer geamuseerd dan
Oxford, toen het de foto's zag van den ‘zeer wijzen en zeer welsprekenden man’ in
de kleedij van eeredoctor in de rechten der beroemde Universiteit, toen het de
verslagen las van de toespraken in het Latijn waarvan de ‘vir insignissimus’, de zeer
uitnemende man, met het accent van ‘vienai, vaidai, vaissai’ (veni, vidi, vici) begroet
is en waarvan hij niets begreep dan het woord Locarno. Doumergue werd eveneens
geëeredocterd en men heeft niet nagelaten beiden uit te noodigen om in hun nieuwe
costuum een rondrit te doen op de Boulevards.
Doumergue kon niet nalaten de klassieke cultuur te prijzen, van welke Oxford een
der befaamdste steunpunten is, en deze lof, in den mond van den president eener
republiek, waar de jongste onderwijsbepalingen de klassieke cultuur zooveel mogelijk
ontredderen, gaf billijkerwijze aanleiding tot humor. Het speet natuurlijk iedereen,
dat president en minister door een speciale gunst ontheven werden van het
traditioneele Engelsche protocol en dat Sint-James 't goedkeurde dat de
vertegenwoordigers van Frankrijk voor den Koning verschenen zonder pruik, zonder
zijden kousen en zonder zilveren gespen op de schoenen.
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Een reis echter over het Channel, die gewikt werd zooals men vroeger een tocht
naar het Heilige Land voorbereidde, is een belangrijke zaak, en na gelachen te hebben
vroeg men zich af: Wie gaf toe, Engeland of Frankrijk, en wie gaf het meest toe?
Achter de orakels der officieele toasten, die als orakels moeten worden geraden,
doemden op in den Britschen fog, welks nevels zich uitstrekten over de gansche
wereld, de schimmen van den man met het mes tusschen de tanden, van den
Chineeschen Draak, van Germania, kankerend aan den Rijn, aan Polen, aan Oostenrijk,
aan Italië, de bekende schimmen die sinds den Vrede nachtmerriën over de rust van
Europa. Al tast men in het duister, en al weet men dat Briand de uitvinder is van de
‘politique du chien crevé’, de politiek van het kreng, dat willoos met den stroom
meedrijft,29 men heeft gevoeld dat de drie Londensche dagen vruchtbaarder zouden
zijn dan drie jaar Volkenbond-beraadslagingen, dat de eindstreep gezet werd achter
een periode van weifelingen, dat een tijdperk van argwaan en kortsluiting voorbij is.
Wanneer men conclusies mag trekken uit de voornaamste feiten, welke aan de
presidentieele reis voorafgingen, zou men geneigd zijn te vermoeden, dat de herstelde
en herboren Entente Cordiale vooral zal functionneeren tegen het bolsjewistische
gevaar. De Moskovietische bedreiging trouwens is ten nauwste verbonden aan alle
problemen, welke het leven der naties verontrusten. Hoe kan men b.v. ernstig over
ontwapening spreken zoolang de Soviets één miljoen twee honderd duizend
manschappen in het geweer hebben? Men verwijt aan Frankrijk gaarne, dat het
wapens levert, en geld voorschiet om ze te koopen, aan de randstaten van Rusland's
westgrens. Men staart zich blind op het ‘militairisme’ van Frankrijk, dat Polen,
Roemenië, Yougo-Slavië oefenings-kaders stuurt en generaals voor de krijgsscholen.
Maar wanneer de Russische Kolos, waarmee Duitschland het verdrag sloot van
Rappallo, wanneer het Russische monster, dat zich in koelen bloede organiseert voor
de bacillenoorlog, in beweging komt, wanneer de onmenschelijke tyrannen, in het
nauw gedreven na de mislukking van hun Aziatisch complot, zich in een laatste
stuiptrekking van dolzinnige wanhoop opnieuw op Polen werpen, of de Karpathen
overschrijden, cholera, typhus of tetanos uitbrakend over de ongelukkige volkeren,
die de zegeningen weigerden van den Russischen heilstaat met zijn hongersnood,
zijn gedwongen arbeidsdag van twaalf uren, zijn parasiteerende bureaucratie, zijn
militairisme, zijn verklikkers-systeem, zijn knoet en zijn mitrailleuses voor de
werklieden die nog kapitalistische herinneringen hebben, en zich verbeelden, dat
men in den heilstaat mag staken, - wie zal dit monster tegenhouden?
Eenmaal reeds zond de Duitsche generale staf Lenin en Trotsky, voorzien van een
kapitaal van honderd millioen goudmarken, in verzegelde wagens van Zwitserland
naar de Russische grens. Lenin en Trotsky, voor wie het doel de middelen heiligde,
ontketenden den storm over Petersburg. Wie durft veronderstellen dat de Duitsche
generale staf, wanneer hij oordeelt, dat het in zijn voordeel kan geschieden, niet voor
de tweede maal een dergelijk paardemiddel zal aanwenden? Bedenkt men voldoende,
wanneer men gestrengelijk afkeurt dat Frankrijk Duitschland's herstel en wederopbloei
van financiën, van krijgsmacht, van nationalisme, met nauwgezetheid en met
onverholen angst blijft gadeslaan, dat Frankrijk langen tijd de eenige mogendheid
was, op welke Europa in geval van een bolsjewistische uitbarsting met genoegzame
zekerheid kon bouwen? Frankrijk's militaire Oostgrens reikt tot het einde van Polen
en tot Besarabië: gaf men zich hiervan volledig rekenschap?
29

[De uitdrukking ‘politique du chien crevé’ is het eerst gebezigd op 31 juli 1909 door André
Tardieu in een interview waarin hij de buitenlandse politiek hekelde van Georges Clemenceau.
In 1921 gebruikte Tardieu dezelfde woorden ten aanzien van het politieke programma van
Aristide Briand, bijgenaamd ‘l'Apôtre de la paix’.]
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Toen in 1919 na bovenmenschelijke inspanningen het Vredesverdrag geteekend was,
wenschte Engeland met alle geweld de handelsbetrekkingen te hervatten in een
gereconstrueerd Europa. Het dacht niet aan den wederopbouw van Frankrijk. Neen.
In de oogen van Albion gold het als een van de voornaamste winsten, meegesleept
uit den onverzoenlijken krijg, dat naast Duitschland, naast Rusland, ook Frankrijk
machteloos neerlag te midden der verwoestingen. De oude bondgenoot werd voor
de machtigen der City een mededinger, een concurrent. Dit rampzalige idee naar zijn
historische gewoonte doortrekkend tot de laatste consequentie, achtte het geene
politiek geschikter dan het snelle herstel van Duitschland, en de officieele erkenning
van het gouvernement der Soviets. Het was een idée-fixe geworden in het Engelsche
brein, dat er geen grooter gevaar bestond voor de Europeesche rust dan een Frankrijk,
dat eenige rechtmatige vruchten zou plukken van zijn dure overwinning. Het lokte
of dwong dus Frankrijk van de eene capitulatie naar de andere. En toen de Fransche
verkiezingen in 1924 het Parijsche gouvernement naar links oriënteerden, terwijl de
Travaillisten30 onder Ramsay MacDonald te Londen het bewind voerden, meende de
nieuwe Fransche regeering bij de Engelsche niet aangenamer te kunnen handelen
dan door een officieele erkenning der Moskovietische beulen en door het aanknoopen
der diplomatieke relaties met de tyrannen, die zich de dictatuur van het proletariaat
noemden. Dat gebeurde in de dagen toen Herriot zijn pijpje rookte te Chequers.31
Groot-Brittannië echter, het doodelijk gevaar bevroedende, bracht de Travaillisten
een nederlaag toe en koos zich een conservatief parlement, wat het niet verhoed heeft
voor den zwaarsten tol, dien het sinds de Napoleontische oorlogen betaalde. Waaruit
men voor de zooveelste maal zou willen opmaken, dat een immanente gerechtigheid
de menschelijke daden controleert. Twee lichtbronnen doorbraken den nationalen
mist, welke den Mr. Britling van H.G. Wells32 dikwijls verhindert om goed te zien:
de ruïneuze mijnwerkersstaking, maandenlang gesteund met bolsjewistisch geld,
terwijl de Russische kroon-diamanten geveild werden op de Londensche markt;
uitgebreid tot een levensgevaarlijke anti-Engelsche beweging, door bolsjewistische
wapenen en door, nogmaals, bolsjewistisch geld. Want deze dictatoren van het
proletariaat gebruiken bij voorkeur de meest kapitalistische middelen. De Engelsche
oogen gingen langzaam open, maar hadden nog ettelijke weken noodig om te wennen
aan de klaarheid, welke over Mr. Britling uitstraalde.
Frankrijk bleef door een samenloop van omstandigheden, welke pas de latere
geschiedschrijver volledig zal kunnen analyseeren, gespaard voor zulke omvangrijke
rampen, maar men zou blind moeten zijn, om de voordeelen van dit feit toe te kennen
aan de verdiensten der regeering. Frankrijk had zijn kostbaren veldtocht in Marokko,
waarvan echter het meerendeel der rampen getorst werd door Spaansche schouders,
en die voor Parijs eindigde met een aanzienlijk batig saldo. Een revolutie, in 1924
ingeluid door het overbrengen van Jaurès' stoffelijk omhulsel naar het Panthéon, bij
welke feestelijkheid de communisten een arrogantie toonden, die den meest
roekeloozen radicaal tot nadenken bracht, deze revolutie welke door iedereen verwacht
werd, brak om geheimzinnige redenen niet uit. Radicalen, socialisten, communisten,
blijven bondgenooten en zullen steeds gemeene zaak maken, wanneer de regeering
een maatregel beraamt tegen het roode gevaar; Parijs is omsloten door den
‘revolutionnairen’ gordel zijner overbevolkte arbeiderssteden; de communisten
wapenen zich zonder twijfel in alle stilte, voor een hypothetischen aanval, de kazernes
30
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[de Travaillisten = Labour Party.]
[Chequers: sinds 1921 het officiële buitenverblijf van de Britse Prime Minister.]
[Herbert George Wells (1866-1946), Mr. Britling Sees It Through (1916).]
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worden overstroomd met antimilitairistische tractaten, de werkplaatsen van het leger
worden systematisch gedemoraliseerd, men pleegt de misdadigste sabotages in de
vliegkampen, maar van een directe, grootscheepsche actie, welke zou gevoerd worden
in den vollen dag en op een uitgebreid front, bemerkt men geen sporen, en acht men
de kansen van slagen ontoereikend.
Een dreigende mijnwerkersstaking, welke noodlottig zou zijn geweest voor het
Fransche economische leven, werd in deze lente tot tevredenheid van patroons en
arbeiders bijgelegd en de werklieden deden vrijwillig afstand van een gedeelte hunner
loonen. In de koloniën, ondanks een matelooze propaganda in woord en geschrift,
waarbij de regeering een lakschheid betoont, welke bijna gelijk staat met
medeplichtigheid, bleef het rustig. Ontbreekt het de Soviets aan doortastendheid?
Worden al hunne beschikbare middelen in beslag genomen door het offensief tegen
Engeland? Oordeelen zij voor Frankrijk eene andere tactiek gewenschter, eene tactiek
van langzame ondermijning en slooping? Of raken de Soviets uitgeput en moeten
zij hunne operatie-terreinen beperken?
Deze vragen kunnen op 't oogenblik niet beantwoord worden, het staat echter
boven twijfel, dat Frankrijk vrij zorgzaam ondergraven is door communistische actie,
gelijk het b.v. ondergraven is, als men het zoo heeten wil, door monarchistische actie.
Het staat ook vast, dat de presidentieele reis naar Londen samenvalt: ten eerste met
de plechtige waarschuwing van het Home Office aan de Russische regeering; ten
tweede met de opzienbarende huiszoekingen der Engelsche politie in de ‘Arcos’, de
handelsafdeeling van het Russische gezantschap; ten derde met een sensationeele
rede gehouden door Albert Sarraut, den Franschen minister van binnenlandsche
zaken, te Constantine (Algiers), waarin hij verklaarde: ‘Le communisme voilà
l'ennemi’, ‘het communisme dat is de vijand’; ten vierde met eene rede van Poincaré,
gehouden te Bar-le-Duc, waarin de onverbloemde verklaring van Sarraut door
Poincaré nog onderstreept werd; ten vijfde met de buitengewoon moedige,
onvermoeibare en zeer gedocumenteerde campagne van François Coty in de Figaro,
die zich voor zijn anticommunistische doeleinden persoonlijk met de bewindvoerende
figuren van het Home Office in verbinding heeft gesteld.
Koning George V en president Gaston Doumergue hebben beiden getoast op de
hernieuwde en gewenschte duurzaamheid der Entente Cordiale. Uit het voorafgaande
schijnt mij voldoende te blijken, dat men zich deze Entente Cordiale moeilijk kan
voorstellen zonder een gezamenlijke actie tegen een gezamenlijken vijand: het
communisme. Zal Frankrijk het gouvernement van Stanley Baldwin even gereedelijk
volgen als het gouvernement van Ramsay MacDonald? Het heeft tot zijn eigen, en
tot geluk van Europa, geen keuze. Men zegt dat Duitschland zijn Rapallo-verdrag
met Rusland wil verkwanselen voor een ontruiming van den Rijn, voor een intrekking
van het plan-Dawes, voor een revisie der Poolsche grenzen, voor een volmaakte
vrijheid van bewapening, welke fraaie voorwaarden een artikel in de Fortnightly
Review tot onze kennis brengt. Zulke draconische condities voor samenwerking met
het Westen tegen den gemeenschappelijken Slavischen vijand worden den Franschman
voorgespiegeld als een tastbaar goed, als een onvervreemdbare ruil, als een
uitwisseling van reëele waarden. De Franschman noch de Engelschman zullen uit
het oog verliezen, dat de eene partij bij zulk een operatie onherroepelijke feiten geeft
tegen vage beloften die morgen gebroken of voor ongeldig verklaard kunnen worden.
De keuze van Frankrijk tusschen Engeland en Duitschland kan niet twijfelachtig zijn.
Het zal Engeland kiezen. Het zal den krijg tegen het communisme slapper voeren
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dan het Vereenigd Koninkrijk. Het zal bij het voeren van dezen krijg strubbelingen
ontmoeten in zijn eigen parlement, bij zijn eigen bevolking. Maar het zal een
isolement, waaraan het door een weigering om den Britschen stroom te volgen zou
bloot staan, niet aandurven, vooral niet waar de meerderheid der Fransche natie het
Engelsche offensief tegen de Soviets met oprechte sympathie volgt en dit evenzeer
in 't Fransche als in 't Britsche voordeel acht.
Het communisme vond zijn vijand: een taaie vijand, die een kamp nog nooit
verloren gaf; een vijand, die, wanneer zijn levensbelangen op 't spel stonden, steeds
onoverwinnelijk was. Al vond het communisme nu zijn Napoleon, om van deze
revolutie nog te redden wat er te redden valt, zijn zaak is verloren. Tegen een
oorlogsverklaring van Engeland bestaat geen beroep; Napoleon zelf ondervond dit.
Europa en zijne ongeluksprofeten mogen onbezorgd zijn. Frankrijk heeft slechts uit
te kijken, dat het 't gelag niet betaalt. Het zal aan Briand evenmin onbekend zijn als
aan anderen, dat de Fortnightly Review dikwijls geïnspireerd wordt door het Foreign
Office. Maar als de ‘chien crevé’ van Briand niet de goede richting genomen had,
zou Gaston Doumergue niet naar Londen getogen zijn.
[verschenen: 25 juni 1927]

New York - Parijs.
Parijs, Mei 1927
Het was Blériot die 't eerst het Kanaal overvloog met een motor, die het op de bank
niet langer uithield dan een kwartier. Het was een andere Franschman, Roland Garros,
die het eerst de Middellandsche Zee overstak door de lucht. Het was een Franschman,
Pelletier-Doisy, die vanuit Parijs Peking en Tokio voor het eerst bereikte op de strakke
vleugels. Zou het een Amerikaan zijn, die de eerste luchtbrug legde over den
Atlantischen Oceaan?
Men heeft hier moeite om het te gelooven, om zich te schikken in het onverwachte
en het onvermijdelijke. De groote vliegeniers zijn bovenmenschelijke, herorieke
wezens, halfgoden gelijk de Grieken er hadden, en die alle gewone maten
overschrijden. Maar wanneer ze zich uit de machine wringen, wanneer zij de
beschermende muts afzetten, welke hen voor anderhalf etmaal buiten de levende
wereld sloot, dan hervinden zij hun hart, hetzelfde meedoogende en gevoelige hart
hunner millioenen vereerders, die haken naar de heldhaftige daad zonder haar te
bereiken.
Charlie Lindbergh dus, afstammeling der Vikings, die lang voor Columbus kruisten
op de Amerikaansche kust, liet zich in den nacht zijner landing naar het graf van den
Onbekenden Soldaat rijden, waar de eeuwige vlam flakkert in de duisternis. Waar
kon hij beter gaan dan naar den geweldigen triomfboog, die zich onverstoorbaar
welfde voor luisterrijke daden? Zijn tweede bezoek, den daaropvolgenden dag, was
voor de moeder van Nungesser. De geschiedenis der Oudheid geeft voorbeelden van
menig tragisch samentreffen van twee menschen uit tegenovergestelde en door
afgronden gescheiden gevoelswerelden, voorbeelden die leeren moesten tot welk
een summum van kracht een edel gemoed in staat is. Vindt men echter in de gansche
Oude Geschiedenis eene scène vergelijkbaar met deze: de wanhopig hopende oude
vrouw, die gelijk met den triomf haar laatste geluk zich zag ontsnappen, die elke
minuut het fatale of het verblijdende telegram wacht over haar zoon, deze oude vrouw
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oog in oog met den jongen, vreemden overwinnaar? Zij was jarenlang gehard tegen
het ergste. Zonder twijfel. Maar tot welken prijs? En tegen welken prijs vond zij nog
de kracht tot een glimlach en een reden tot hoop? Welk een onderwerp voor een
dichter... als er nog dichters waren.
Nooit kreeg men een frappanter beeld van de onnaspeurlijke Fataliteit. De twee
Fransche vliegeniers die den tocht waagden en verdwenen, wogen op tegen Lindbergh.
Nungesser had een verbrijzeld kinnebakken, een kogel had Coli een oog uitgerukt,
maar dat telt niet. Zij vertrokken in een onweer: dat is magnifiek, maar ook dàt telt
niet. Zij ontmoetten op den oceaan een storm en zelfs dat telt niet. De Amerikaansche
kust waarheen zij stevenden, ligt negen maanden van het jaar in dikken mist, terwijl
Lindbergh, die den wind mee had, geleid werd door den vuurtoren van den
Mont-Valérien, de machtigste der wereld, welks draaiende bundels men ziet op een
afstand van drie honderd kilometer en nog verder zien zou wanneer de aarde niet
rond was. Zeker: de rit Parijs-New York is belangrijk zwaarder dan de rit New
York-Parijs. Tegen al die bezwaren evenwel waren Nungesser en Coli getraind en
opgewassen. Wat op hunne reis geteld heeft, was het antieke Fatum, dat zich sinds
menschenheugenis bedient van nietigheden, tegenover welke wij hulpeloos staan:
een onzichtbare fout in het best gecontroleerde staal, een schroefje dat afknapt, en
alle energie, alle moed, alle heroïsme wordt nutteloos. En toch hoopt men, want drie
weken na zijn vertrek vond men nog geen spoor terug van den ‘Witten Vogel’ en
men wil niet veronderstellen, dat hij op den bodem der zee kan liggen. De moeder
van Nungesser, de familie van Coli, de constructeur Levasseur, de ingenieur, de
Franschman, allen hopen. Hij kan neergestreken zijn in de binnenlanden van Canada,
op de groote meren, in een verlaten baai van Labrador. Coli zelf vroeg drie maanden
geduld, toen hij vertrok. Na drie maanden mocht men hem pas opgeven. Dit
avontuurlijk optimisme is zóó sterk dat het mij geen oogenblik zou verwonderen,
wanneer de ‘Witte Vogel’ vandaag of morgen zou zeilen naar de skyscrapers, maar
van een anderen kant dan men hem verwacht.
Onder deze omstandigheden is Charlie Lindbergh ongelooflijk chic door Parijs
ontvangen. Rondom het aërodroom van Le Bourget had zich, zoodra de ‘Spirit of
Saint-Louis’ gesignaleerd was boven Ierland, eene menschenmenigte opgehoopt
welke men schatte tusschen de 150.000 en de 200.000 man. De wegen van de
Parijsche poorten tot het vliegkamp waren versperd met voertuigen in alle afmetingen,
van autocar tot kinderwagen. Deze massa bestond uit de voortvarendsten der
millioenen enthousiasten, die sinds twee dagen alle détails van den Raid met spanning
volgden. Op den avond dat Nungesser in New York moest arriveeren, had zij kranten
gebombardeerd; toen Lindbergh een half uur later dan men verwachtte door de
zoeklichten werd opgevangen, stond zij klaar om het aërodroom met den grond gelijk
te maken. Tegen elf uur streek uit de verte een avion neer, zonder dat iemand met
zekerheid wist of het de Amerikaan was. Een commissaris der Aëro-Club rent er
naar toe, op eenigen afstand gevolgd door een bende razenden, die de afsluitingen
gebroken heeft als lucifers.
Deze commissaris der Aëro-Club, als gij bijzonderheden wenscht van dit historisch
moment, heet J.C. d'Ahetze. Om de schroef te vermijden van het vliegtuig welks
motor nog werkt, loopt hij linksom en ziet zwart-op-wit de woorden ‘Spirit of
Saint-Louis’. Hij opent de linker ruit, snuift een geur op van warme olie en bemerkt
een uiterst kalm mensch die hem in het Engels vraagt of hij nog verder moet. De
geëmotionneerde commissaris schreeuwt hem toe dat hij in Parijs is, dat hij lucht
moet maken. En daar Lindbergh er zelf niet aan schijnt te denken, doet hij hem zijn
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muts af. Lindbergh sluit den toevoer, de motor stopt, en hij verlaat het vliegtuig van
rechts, terwijl de commissaris met zijn muts naar den Amerikaanschen Gezant holt.
De geestdriftige menigte echter eischt haar prooi. Terwijl Lindbergh rechts van het
vliegtuig opgevangen is door Fransche kameraden en in veiligheid gebracht, maakt
men zich links meester van een langen blonden man, hijscht hem op de schouders
en draagt hem naar het Bureau der Aëro-Club. Voor liefhebbers van détails: deze
jonge man die de genoegens kende van een ongedachten triomf, heet Harry Wheel,
afkomstig uit New-York. Hij gilde: ‘I am not Lindbergh, I am not Lindbergh!’ en
aangekomen bij den vertegenwoordiger van de Aëro-Club was men genoodzaakt
hem te gelooven of men wilde of niet. Verbijstering, teleurstelling, en woede...
De eerste gedachte, welke opgolfde in de verhitte hoofden, was: nog een valsch
bericht? De dolle massa rende van de eene loods naar de andere, op zoek naar
Lindbergh, vrouwen en kinderen omver loopend, alles vertrappend, alles afbrekend
wat zij tegen kwam. De kalmsten onder deze bezetenen die bij de machine gebleven
waren en ontdekten dat het de ‘Spirit of Saint-Louis’ was, plunderden het vliegtuig,
scheurden de vleugels aan flarden, allemaal om een ‘herinnering’ te hebben, en
beschadigden het zóó, ondanks de aankomst van een piket soldaten, dat het een week
later nog niet ‘luchtvaardig’ was.
Waar Lindbergh zich bevond wist ondertusschen niemand. Zou hij het er levend
afgebracht hebben, wanneer de van enthousiasme buiten zichzelf verkeerende menigte
hem in handen gekregen had? Tot vier uur 's nachts bezat de gezant Myron T. Herrick
geen ander officieel bewijs van zijn aankomst dan zijn hoofddeksel. Eerst bij den
dageraad arriveerde hij op de ambassade der Vereenigde Staten. Het aërodroom van
Le Bourget was inmiddels op verschillende plaatsen een ruïne alsof er een cycloon
passeerde. Doe eens wat tegen een paar honderd duizend ontketenden! Men stond
machteloos tegenover die lawine, welke in de duisternis van links naar rechts beukte.
Nooit evenwel is een keizer of koning luisterrijker en geestdriftiger ontvangen
door de gansche Parijsche bevolking, dan deze jonge man van vijf en twintig jaar,
die geen andere bagage meedroeg dan een scheerkwast en een Gillette, een kippenpoot
als mascotte, een derivometer van Amerikaansche vinding, waarmee de
koers-afwijkingen verbeterd werden, een kompas in den staart van het vliegtuig, dat
hij volgde in een spiegeltje, en een paar kaarten op schaal van één millioenste. Al
onze geïnterviewde ‘as’, voor geen geruchtje vervaard, hadden getwijfeld aan den
uitslag of mislukking voorspeld. Niemand durfde, na de verdwijning van Nungesser
en Coli, zich wagen aan optimisme.
Het leek des te kraniger dat aan den overkant van den Oceaan een jonge man alles
op één kaart zette, des te fantastischer, dat hij geslaagd was. Men huldigde hem als
een afgezant der Fortuin, met het protocol van een vorst. Hij is ontvangen door
President Doumergue, die hem het Legioen van Eer op de borst speldde, door
Poincaré, door Briand, door Painlevé, minister van Oorlog, door Maréchal Foch,
door Blériot en de luchtvaart-autoriteiten, door de Tweede Kamer, door den Senaat,
door den Gemeenteraad, door fabrieken en corporaties, music-halls, bioscopen,
uitgevers hebben hem de buitenissigste aanbiedingen gedaan in geld en een dag na
zijn aankomst in Parijs, kon hij zich beschouwen als milliardair (in francs...),
Lindbergh die van New York vertrokken was als simpel stuurman eener
luchtvaart-lijn. Hij heeft duizenden handteekeningen moeten zetten, maar men heeft
hem ook goederenwagons vol geschenken, waaronder de zonderlingste en de
kostbaarste, thuis gestuurd. Hij heeft natuurlijk honderden huwelijksaanzoeken
gekregen. Overal waar hij zich vertoonde, ontving hem een jubelende menigte. Zijn
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triomftocht over Europa en de Nieuwe Wereld begint pas. Maar Parijs is ongelooflijk
chic geweest en zal nergens overtroffen worden.
Is het niet curieus dat, - voor dezelfde daad, voor dezelfde verdiensten - de een
alles krijgt, de ander daarentegen niets, dat een graf dat misschien nooit gevonden
zal worden, terwijl beiden ontegenzeggelijk even groot zijn? Praat dan nog van
gelijkheid...
Het probleem der terugreis blijft inmiddels onopgelost, want Lindbergh heeft
onmiddellijk verklaard, dat hij er niet aan dacht om langs denzelfden weg naar huis
te gaan. De Amerikaansche kusten zijn onherbergzamer dan de Europeesche. Een
koers-vergissing tusschen Noorwegen en Portugal is minder ernstig dan een
koers-vergissing tussen Labrador en Florida. Een paar graden ten noorden van Boston
en men dwaalt boven een bijna onbewoonde wildernis, terwijl men daarentegen kan
meenen ‘thuis te zijn’, wanneer de groene kusten opschemeren van Ierland. Luidt
de vermetele raid van Lindbergh eene practische realiteit in, zoals de raid van Blériot
over het Kanaal, op 25 Juli 1909, werkelijke nieuwe banen opende? Lindbergh zelf
acht een doelmatige luchtvaartverbinding tusschen Europa en Amerika slechts
mogelijk met behulp van ‘drijvende eilanden’, verspreid over de onmetelijke
watervlakte, waar men landen kan en verwisselen van piloot en machine. Want tegen
drie en dertig onafgebroken uren achter het stuur kan het menschelijk leven niet
langen tijd bestand zijn. Deze oplossing, hersenschimmig vanwege de buitengewone
kosten, werd al door de Fransche ingenieurs overwogen: acht eilanden metend 450
bij 230, in den vorm van een hoefijzer, gebouwd in beton, voorzien van machines
om hun de noodige vastheid te verleenen, voorzien van loodsen, reservoirs,
constructiewerkplaatsen, behuizingen, etc., zouden op afstanden van 700 kilometer
de Europeesche kust verbinden met de Amerikaansche.
Dit lijkt een toekomstbeeld van een visionnair, die niet rekent met geld, en ik
geloof dat het niet de eenige uitkomst is, welke door de ingenieurs overwogen wordt.
De practische oplossing kan slechts gezocht worden in snelheid en stabiliteit. Het
schijnt mij ook toe, dat ik na den raid van Lindbergh nog vragen kan: wie zal den
fakkel overnemen?
[verschenen: 2 juli 1927]

Eene nieuwe Bastille
Parijs, Juni 1927
Wanneer men dagelijksche zotheden bijwoont, welke in naam der democratie begaan
worden door den gemiddelden Franschen politicus, voelt men zich een tikje
conservatiever gestemd dan elders noodig is. Maar een republiek wordt daarom niet
noodzakelijkerwijze en onder alle omstandigheden een verdachte onderneming. Er
zijn republieken waar alles goed gaat en er zijn republieken waar alles verkeerd loopt,
gelijk er staten zijn waar de monarchie aan de eischen van den vrijen burger
beantwoordt, en staten, waar de monarchie een openbaar kwaad vormt. Ik heb daarom
niet de minste reden om in Frankrijk royalist te zijn, eerstens omdat deze zaak mij
als buitenlander niet aangaat, vervolgens omdat ik een beetje op de hoogte ben van
de geschiedenis. Geen enkel land bezit minder recht om de monarchie te beschouwen
als eene onfeilbare instelling. Er zijn daarentegen ook weinig landen, Portugal en
Griekenland misschien uitgezonderd, waar de republikeinsche staatsvorm verder
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beneden een bescheiden ideaal bleef dan in Frankrijk. Dit verhindert weer niet dat
republikeinen en monarchisten fanatieke aanhangers tellen, die blindelings zullen
willen sneuvelen voor hunne overtuiging, en blindelings op elkaar zullen losslaan.
Wanneer dus ooit de royalisten besluiten tot hun coup d'état waarmee ze elken dag
dreigen, zal de rompslomp eerst recht aanvangen. Het zal ook mijn schuld niet zijn
als men overgaat tot uitersten. Het régime van Doumergue en Poincaré heeft een
flater begaan welken men in de historie slechts ontmoet wanneer een regeerings
stelsel zijn einde nadert, en ik kan niets anders doen dan dien flater registreeren [en]
zijne vermoedelijke consequenties.
De zaak is zoo eenvoudig als maar kan: De Officier van Justitie heeft Léon Daudet
uitgenoodigd zich 10 Juni aan te melden bij de gevangenis om de vijf maanden uit
te zitten, welke hij wegens smaad tegen 'n taxichauffeur opliep, en Léon Daudet heeft
geantwoord, dat hij aan deze uitnoodiging geen gevolg zal geven.
Welk een drama, van het verleden en voor de toekomst, ligt in deze paar regels
verborgen!... Maar alvorens hierop in te gaan, zou ik wenschen dat de lezer de
overtuiging had dat, even onbevooroordeeld als ik tegenover het royalisme sta,
hoevele diensten het ook bewees aan het Frankrijk der laatste twintig jaren, ik evenmin
critiekloos bewonderaar ben van Léon Daudet, een der hoofdleiders der royalistische
beweging. Als zoon van Alphonse Daudet, voor wien hij een ware vereering koestert,
evenaart hij in geen enkel opzicht zijn vader, den auteur van Sapho, Tartarin en de
Arlésienne. Hij is een knap romanschrijver, doch weet nooit te stijgen tot een
allereerste grootte. Als aanhanger der klassicistische, latinistische, anti-romantische,
anti-realistische richting, waarvan Charles Maurras de drijvende kracht vormt,
bekommert hij zich het minst van allen om het in practijk brengen zijner leerstellingen.
Hij is romanticus in merg en been, zelfs in zijn critieken, zelfs in zijne pamfletten.
Met Zola, dien hij verfoeit en nooit verzuimt te overstelpen met scheldwoorden,
vertoont hij menige overeenkomst. De onderwerpen zijner romans zijn dikwijls
scabreus, en al heeft hij zich vooral de laatste jaren zeer gematigd, zijn Suzanne is
een der gewaagdste analyses die ik ken eener bloedschendige verhouding tusschen
vader en dochter, en in zijne talrijke producties vindt men meerdere bladzijden, welke
buiten de schreef gaan.
Met dat al is Léon Daudet een der belangwekkendste en invloedrijkste figuren der
hedendaagsche Fransche letteren, ook al acht ik zijn kunstenaarschap niet
honderd-procents. Zijn chauvinisme en zijn nationalisme worden door de buitenwereld
systematisch overdreven. Hij heeft een reëelen, nuchteren kijk op de politiek. In 1913
voorspelde hij den inval door België, ontmaskerde hij den Duitschen spionnagedienst
in Frankrijk. In 1917 bracht hij een aantal verraders voor het executie-peleton en in
de boeien. Dit zijn zonder twijfel onvergeeflijke dingen voor zijn vijanden en voor
de uitstekend georganiseerde anti-Fransche propaganda. Maar tusschen Daudet en
'n Italiaanschen of Duitschen chauvinist gaapt eene kloof. Léon Daudet, lichtgeloovig,
snel-ontvlambaar, valt gemakkelijk beet te nemen, en loopt er gauw in. Zijn
patriottisme echter is gebaseerd op eene redelijkheid, welke ieder onpartijdig
toeschouwer der internationale toestanden aannemelijk moet achten. Ik houd minder
van Daudet als redenaar, omdat hij, evenals het meerendeel der Fransche redenaars,
speculeert op snaren welke te dicht bij de bovenhuid liggen en het effect te
gemakkelijk maken. Wat niet verhindert, dat hij een publiek van 30.000 man uren
lang kan boeien en opzweepen, zooals men menigmaal zag.
Deze merkwaardige verschijning, sympathiek of antipathiek - ik weet het niet, ik
laat dit naar uw believen in het midden - is rechtstreeks betrokken in een der
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smartelijkste tragedies welke op een menschelijk gemoed kunnen aanstormen. Men
zou ontbloot moeten zijn van elk greintje medegevoel, zelfs al ware hij onze
persoonlijke tegenstander, om niet te deelen in de leedvolle ramp die hem trof, om
zijn hardnekkige drang naar klaarheid niet te begrijpen, om hem niet te
verontschuldigen, waar deze drang eene manie wordt en een idée-fixe.
Léon Daudet, die èn als kunstenaar, èn als leider der royalisten een naam moest
ophouden boven alle mogelijke verdachtmaking, had een zoon van veertien jaar, die
reeds vroeg een ziekelijke neiging vertoonde tot zwerven. Als kind reeds verdween
hij uit het ouderlijke huis om terug te keeren wanneer de aanval voorbij was. Hoewel
hij met alle voorzichtigheid bewaakt wordt, neemt hij op een November-dag van
1923 wederom de vlucht zonder eenig spoor achter te laten. Zijn moeder, toevallig
bladerend in de Petit Parisien, leest onder de gemengde berichten, dat een jongmensch
zelfmoord pleegde in een taxi en stervend overgebracht is naar het hospitaal
Lariboisière. Elken dag brengen de kranten dergelijk nieuws, doch een geheimzinnige
stem zegt haar, dat het anonieme slachtoffer haar zoon is. Zij begeeft zich met Léon
Daudet naar het hospitaal en vindt daar, ontkleed, klaar om geëxpedieerd te worden
naar de snijkamer, in werkelijkheid haar zoontje Philippe, het hoofd dwars doorboord
met een revolverkogel. In hun smart en radeloosheid concludeeren de ouders op het
eerste moment tot zelfmoord.
In de taxi echter, hoewel het hoofd, zooals ik zei, dwars doorboord was door het
schot, werd noch de kogel, noch eenige indruk van een kogel gevonden. Deze taxi,
schoongemaakt door zijn chauffeur, en zonder contrôle opgeborgen in een garage,
wordt een paar dagen daarna doorsnuffeld door een onbekend gebleven persoon, die
zich uitgaf voor amateur-detectieve, en bij het volgend politieonderzoek vindt men,
nogmaals een paar dagen daarna, den kogel onder de mat.
Een ander feit dat overweging verdient en argwaan wekte: Philippe Daudet was
van huis vertrokken met een overjas, en kwam in het hospitaal aan zonder dit
kleedingstuk, dat pas na zijn dood door een eveneens onbekend gebleven persoon
bij het hospitaal werd thuisbezorgd. Alles evenwel wat de identiteit kon verraden
van Philippe Daudet was weg getornd. Deze twee feiten waren voldoende om de
veronderstelling van zelfmoord ernstig in twijfel te trekken. Men tastte evenwel in
het duister omtrent de mogelijke oorzaken van zijn dramatischen en raadselachtigen
dood.
Een week na den tragischen 24sten November waarop Philippe in de avond
schemering stervende naar het hospitaal werd gereden, publiceert Le Libertaire, een
anarchistisch blaadje, het omslachtig verhaal van den ‘zelfmoord’ van Philippe
Daudet, met een eigenhandigen afscheidsbrief aan zijn moeder, waarin hij vergeving
vroeg voor het verdriet dat hij haar berokkenen ging. De naam van Léon Daudet
werd in dit briefje niet vernoemd. Het moest blijken uit deze schokkende publicatie,
dat de zoon van den leider der royalisten de laatste dagen vóór den moord of
zelfmoord had doorgebracht in anarchistische kringen, waar hij het plan kenbaar
maakte om een aanslag te plegen op een bekende persoonlijkheid, waarbij hij den
naam van zijn vader noemde. De Parijsche anarchisten, zooals iedereen kan weten
die de laatste onthullingen heeft gelezen over hun afschuwelijk bedrijf, staan bijna
zonder uitzondering in dienst der politie, als spionnen, verklikkers of agents
provocateurs. De redacteurs van Le Libertaire hadden Philippe in relatie gebracht
met een anderen anarchist, zekeren Le Flaoutter, een handelaar in obscene artikelen,
wiens schunnige zaak door tusschenkomst der Engelsche regeering, wijl hij te veel
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exporteerde naar Groot-Bretagne, werd opgedoekt. Le Flaoutter, handelaar in
obsceniteiten, stond in zeer nauwe relaties met de hoogste politie-autoriteiten.
Toen Philippe Daudet zich aanmeldde bij Le Flaoutter, indicateur en agent
provocateur, om hem een revolver te verschaffen, verwittigde deze onmiddellijk de
autoriteiten. En hier begint het geheimzinnigste deel van deze sombere gebeurtenis.
Om een knaap te vangen van veertien jaar, die 's middags bij Le Flaoutter moet
terugkeeren om het wapen in ontvangst te nemen, worden de uitgebreidste
politie-maatregelen genomen. Langs den Boulevard Beaumarchais patrouilleeren
agenten en Philippe zelf wordt bewaakt door elf van de beste speurders. Op het
oogenblik echter dat Philippe Daudet uit den winkel moet treden en dat samenvalt
met zijn ‘zelfmoord’ in de taxi, wordt door een mysterieus en onverklaarbaar consigne
alle toezicht opgeheven en de knaap, die een paar minuten van te voren beschouwd
werd als een der gevaarlijkste misdadigers, kan veilig ontsnappen in een taxi, waarin
hij ‘zelfmoord’ pleegt op den Boulevard Magenta.
Al deze détails zijn natuurlijk niet geleverd door de autoriteiten. Zij zijn door Léon
Daudet en zijne helpers met een onuitputtelijk geduld, met een ongelooflijke
scherpzinnigheid, en onwederlegbaar, stuk voor stuk gereconstrueerd. Hij stelt het
drama voor als volgt:
Philippe heeft zich naar de anarchisten begeven om contra-spionnage uit te oefenen
ten voordeele van zijn partij. De Libertairen hebben onmiddellijk bemerkt met wien
zij te doen hadden en hem in overleg met de politie in een val gelokt, waar hij op
een wijze die den naam Daudet geheel in discrediet zou brengen, moest omkomen.
Men heeft hem met geweld gedwongen om het afscheidsbriefje te schrijven aan zijn
moeder. Toen hij eenmaal in het hol van Le Flaoutter was, heeft men hem opgesloten
in een voor ontucht bestemd vertrek en heeft hij den winkel niet meer verlaten dan
stervende. Daar is hij in koelen bloede neergeschoten door de politie, die echter niet
enkel Philippe wilde treffen, maar tevens Léon Daudet. Het lijk namelijk van Philippe,
in het infame hol van Le Flaoutter, moest den vader lokken, die zijn zoon sinds
verschillende dagen zwervende wist. Alleen het toeval dat Philippe doodelijk gewond,
doch niet dood was, en pas in het hospitaal stierf, heeft verhinderd om deze helsche
machinatie ten volle uit te voeren. Léon Daudet zou bij Le Flaoutter als een hond
zijn neergeschoten, en zijn zoon, wiens gedicteerde briefje men bezat, zou doorgaan
voor moordenaar van zijn vader. Het schandaal en het verwachte effect zouden
compleet geweest zijn.
Weken, maanden lang heeft Léon Daudet de hoogste politie-autoriteiten met naam
en toenaam in zijn krant beschuldigd van moord, en niemand hunner verdedigde
noch verroerde zich. Allen bleven in functie, en sommigen maakten promotie.
Tegelijkertijd beschuldigde hij den taxichauffeur Bajot, die Philippe vervoerd had,
van valsche getuigenis. Terwijl geen der chefs zich verwaardigde de uitdaging van
Daudet te aanvaarden en terwijl de publieke opinie zich meer en meer verontrustte
over de feiten, welke Daudet aan het daglicht bracht, werd de taxichauffeur Bajot
ervoor gespannen om Léon Daudet aan te klagen wegens laster. Daudet had bewezen,
dat er geen kogel, noch sporen van een kogel in het voertuig bespeurd waren; dat er
geen bloedsporen waren op den wand van de taxi waartegen Philippe's hoofd gerust
had; dat geen enkele der getuigen kruitdamp gezien of geroken had in de taxi van
Bajot; dat Philippe onmogelijk zelf kon geschoten hebben, omdat de huls niet in het
wapen is teruggevonden, blijkens een officieel rapport; dat de kogel door een
onbekende in de taxi gedeponeerd is, zooals de losgetornde overjas door een
onbekende in het hospitaal gedeponeerd werd; hij heeft bewezen dat Le Flaoutter
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bij den controleur-général Lannes, zwager van Poincaré, instructies is gaan vragen,
dat Lannes aan Le Flaoutter, handelaar in obsceniteiten, anarchist en politie-spion,
het officieele rapport heeft voorgelezen, om alle onderlinge verklaringen te doen
kloppen; hij heeft bewezen dat Le Flaoutter 's morgens na den moord een bezoek
bracht aan het hospitaal Lariboisière om te informeeren of de ‘zelfmoordenaar’ goed
en wel dood was, en deze onthulling heeft aan Le Flaoutter de fantastische verklaring
ontwrongen dat hij een bovennatuurlijk ‘visioen’ had gekregen, waaruit bleek dat
de jonge - ‘onbekende’ - man die 's middags een revolver bij hem kocht, dezelfde
was, waarvan hij den zelfmoord las in de krant; Daudet bewees dat Le Flaoutter
rapport uitbracht van zijn bezoek in het hospitaal bij den controleur Lannes...
Doch niets mocht baten. Een onderzoek werd niet gelast. Geen enkele tegenspraak
der getuigen, en men signaleerde er bij dozijnen, werd gereleveerd. Om een onderzoek
te gelasten had men een tiental politiechefs van hunne functies moeten ontheffen,
want men kon de beschuldigden niet belasten met hun eigen instructie. En Lannes,
een der hoofdschuldigen volgens Léon Daudet, is zwager van Poincaré...
Daudet dus verloor het proces en werd veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf
en 25.000 francs schadevergoeding te betalen aan den chauffeur Bajot. Wanneer men
gelieve te bedenken, dat Germaine Berton, cliënte van de achterkamer bij Le Flaoutter,
anarchiste en - natuurlijk - politie-spionne, dat Germaine Berton den redactiesecretaris
Marius Plateau van de Action Française, op de bureaux van Daudet's lijfblad in den
rug neerschoot, morsdood, terwijl zij een aanslag wilde plegen op Daudet zelf,
wanneer men gelieve te bedenken dat Germaine Berton voor deze ‘heldendaad’ is
vrijgesproken, dan zal men mij moeten toegeven dat er in het vonnis dat Daudet treft,
die het aandenken van zijn zoon wilde wreken, wilde rehabiliteeren - want de politie
had niet verzuimd om den veertienjarigen Philippe voor te stellen als een losbandige
schavuit en hem dezelfde Germaine Berton toe te dichten als maîtresse - dat er in dit
vonnis iets rot is, en iets rot in de politie-organisatie van het land waar zulk een
vonnis kan worden uitgesproken.
Ik zeg niet dat de lezing van Daudet absoluut juist is of de eenig juiste. Ik zeg
alleen, dat de talrijke onopgehelderde feiten van dit sombere drama met
ontegensprekelijke instemming der justitie onopgehelderd zijn gebleven. Ik zeg
alleen, dat zulk eene methode van rechtspraak een beschaafd land onwaardig is en
een onverdienden smet werpt op Frankrijk. Ik zeg alleen, dat dit de indruk is van alle
weldenkende menschen, die het proces volgden met een minimum van onpartijdigheid.
Daudet is veroordeeld. De revisie van zijn vonnis is geweigerd. Men heeft beslag
gelegd op zijne meubelen voor de 25.000 francs schadevergoeding. Men vermoedde
echter algemeen dat de gevangenisstraf zou blijken opgelegd ‘pro forma’, dat het
gerecht den tact zou hebben om niet te insisteeren.
Maar nu het toppunt:
Men is een tamme actie begonnen tegen enkele leiders der communisten, die
beschuldigd zijn van hoog-verraad. Men zou er graag een paar, die leden van het
parlement zijn, achter slot en grendel zetten. Doch omdat de Fransche politiek overhelt
naar links, omdat links onverwoestbare sympathieën heeft voor de roode kameraden,
omdat men aan links, dat zéér gemaltraiteerd wordt door de pamfletten van Léon
Daudet, eene compensatie wenscht te geven voor het oogje dat zij zouden luiken in
de vervolging der communisten, heeft men aangekondigd, dat men tegelijk met de
inhechtenisneming der verraders van het vaderland wil overgaan tot de
gevangenzetting van Léon Daudet.
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Men vraagt zich met verstomdheid af wat het gouvernement heeft kunnen verleiden
tot het begaan van zulk een ‘gaffe’, die erger dan een dwaasheid is. Niemand, zelfs
niet de vijanden van Léon Daudet, hebben de gelijkstelling van hoogverraad en
verdediging der nagedachtenis van een kind dat dierbaar was en rampzalig omkwam,
willen accepteeren. Het is een beleediging der intiemste gevoelens van elken
Franschman. De verwarring van twee zulke tegenstrijdige begrippen, deze parallel
tusschen vaderliefde en hoogverraad, heeft de gansche publieke opinie in verzet
gebracht. Wanneer een Fransche krant een ‘open brief’ richt aan den President der
Republiek en tot geruststelling van het land gratie vraagt voor Léon Daudet, zooals
de Figaro deed, dan mag men zonder vrees voor overdrijving besluiten dat er ernstige
dingen op het spel staan.
Gratie trouwens helpt deze treurige zaak niet meer uit de wereld. Ik ben er overtuigd
van dat Daudet zal antwoorden: geen gratie maar recht! Gratie bovendien zou reeds
een gouvernementeele nederlaag worden. Van eene inhechtenisneming echter zouden
de gevolgen niet te overzien zijn. Wanneer de Republiek haar ondergang wenscht,
kan zij niet beter handelen dan Léon Daudet de boeien aan te doen en hem tusschen
gendarmen naar eene gevangenis te sleepen. Toen de oude Bastille verwoest werd,
bevrijdde men, zooals bekend is, geen enkelen revolutionnair. Deze nieuwe Bastille
zou tot voorwendsel dienen om den laatsten republikein onschadelijk te maken. En
republikeinen zullen daaraan meehelpen.
[verschenen: 9 juli 1927]

Overtolligheden
Parijs, Juni 1927
Alle tollenaars zijn zondaars, wordt er gezongen in 't laatste bedrijf van Carmen,
zonder dat de millioenen menschen uit alle hoeken der wereld er zich aan stoorden,
laat staan er iets van begrepen. Ziedaar een voorbeeld van de macht der muziek, zoo
die macht nog onbekend mocht zijn na eene eeuw van oorlogen en van ‘Alle
Menschen werden Brüder’ in D groot en aanverwante toonsoorten. De muziek, zei
een Fransch dichter, is het duurste van alle lawaai. En het onschuldigste. Maar de
dichters zelf? Hoeveel slagboomen hebben zij opengerukt, opgeheven of
ingerammeid? Ontelbaar zijn ze. Hoeveel grenzen hebben ze verzet, overwonnen of
laten verzinken? Ze zijn grenzenloos. Is echter de tol van Muiden of van Sloterdijk
veroverd en met den grond gelijk gemaakt? Ik ben er niet zeker van.
Parijs in ieder geval verdedigt zich nog als in den tijd, dat de Noormannen de Seine
afzakten; en wanneer gij in uw eigen auto of zelfs maar in een taxi honderd meter
uit de stad zoudt willen, moet gij wachten vóór de poorten, tot een tollenaar u met
een genummerd papiertje verlof geeft. Op drukke dagen en op de drukke uren kost
dat een kwartier, plus schatten aan motorspirit. En als de moderne burchtridder van
wat hier ‘Octrooi’ heet (heeft niets met uitvindingen te maken...) slecht geslapen
heeft, of uw gezicht hem om andere reden niet bevalt, plonst hij zijn meter in uw
reservoir om te controleeren, of gij misschien een liter benzine te veel importeert of
exporteert dan gij aangeeft. Dat ‘Octrooi’ brengt weinig op, doch zou om redenen,
die geheimzinnig blijven, en ver boven ons begrip gaan, niet kunnen worden
afgeschaft.
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Houdt dan zooveel conferenties ter economische ontwapening, te Genève of elders,
als welmeenende menschen dit wenschen, ik zal er geen hand om verdraaien. Wat
ik langs de oude wallen van Parijs ondervind, aanschouw ik over het gansche
wereldrond. Frankrijk is voor de helft van zijn oppervlakte eene wijn-bouwende
natie, en ongeveer één derde zijner bevolking vindt in de druiventrossen voorspoed.
Het bezit den aanzienlijksten wijn-export van het heele vasteland. Deze onmetelijke
industrie gaat gebukt onder zorgen. Geen phylloxera of meeldauw, neen, maar eerst
de tollenaar. Duitschland beschermt zijn Rijnwijn, Italië zijn Chianti, Portugal zijn
Porto en Madera, Spanje zijn Malaga, Rusland zijn Krim-sappen, Holland zijn Fiscus,
Engeland dito, Hongarije zijn Tokayr. Vervolgens de afschaffers. Scandinavië wordt
drooggelegd. Amerika, na gezuiverd te zijn van den laatsten der Mohikanen, wordt
drooggelegd. Hoeveel fusten beteekent dat, welke nooit gebotteld zullen worden in
flesschen? Als gij wijnbouwer waart, zoudt gij er van duizelen.
Maar gij zult ons nooit beklagen, want daar is geen reden voor. Wij betalen [voor]
een goede flesch wijn dertig cents in Frankrijk, de duurste prijs weliswaar, dien men
sinds Noach gekend heeft; doch waar vindt men een lekker, smeuïg wijntje voor dat
bedrag? Een uitstekende Pouilly, een delicieuse Château-Margaux, een koppige
Vouvray zijn beneden den gulden per flesch in uw bereik. De dartelste Champagne's,
wanneer gij ze niet op Montmartre gaat zoeken, staan tegen twee gulden, hoogstens
drie, voor uw verhemelte gereed. En als wij redelijke menschen waren, zouden wij
u beklagen. Maar wij moeten de grens oversteken om ons geluk te beseffen.
Er liggen bij de Kamer nieuwe tol-tarieven ter behandeling, onderverdeeld in ongeveer
twintigduizend artikelen, waarvan het een nog protectionnistischer uitziet dan het
andere. De tollenaars mogen zondaars zijn, maar leeghoofden zal men ze nooit kunnen
noemen. Die twintigduizend artikelen werden gerangschikt in achtduizend posities,
en wie geene hoogere handelsschool afliep, heeft niet meer de minste kans om
douanier te worden. Des te beter! Men zal er zijn tyrannie evenwel niet minder om
ondergaan. Een automobiel van het type Ford, tot een gewicht van 1200 kilo zal
voortaan 14.000 francs inkomende rechten betalen. Dit beteekent verdubbeling van
den fabrieksprijs. De blikslagerij en de lampenfabricage, die gemiddeld 200 francs
per honderd kilo betaalden, worden verdriedubbeld tot 650 francs. Het ordinairste
porcelein zal geslagen worden met 35 pCt. ad valorem, een vermeerdering van 30
pCt. Al wat borstel heet, grove of fijne, zal het vijfvoudige van vroegere heffingen
moeten opleveren. Buitenlandsch speelgoed zal in Frankrijk onvindbaar worden.
Bijna alle categorieën zijn vermenigvuldigd met acht of tien. Een voetbal die tevoren
2,85 francs import deed, zal in 't vervolg bezwaard worden met 27,50 francs. De
naaimachines stijgen van 2,40 per kilo tot 14 francs. Cirkel-zagen ondergaan het
viervoudige. Landbouw-artikelen worden vermenigvuldigd met drie. Electrische
benoodigdheden klimmen 35 pCt. Het graan, de veestapel, het versche vleesch zullen
het dubbele betalen. En zoo voort, en zoo voort.
Men beschermt wat men heeft, nietwaar? Niemand is verplicht om een Ford te
koopen, een Chrysler of een Rolls. Vraag het slechts aan de Fransche automobielfabrikanten. Een paar jaar geleden ruïneerde Engeland de helft van Frankrijk's
zijde-industrie. De Amerikaansche of Engelsche petroleum wordt ook niet gratis
getapt. Integendeel. Drie duizend millioen francs per jaar. De katoen wordt ook niet
weggegeven, het koper evenmin en nog minder het koren. A la guerre comme à la
guerre. Citroën en Renault kregen hun zin en de anderen schreeuwen om het hardst
in de dagbladen. Hebben zij ongelijk?
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Oordeel:
Fransch vlas betaalt bij de Amerikaansche douane 30 pCt. ad valorem;
Amerikaansch vlas betaalt bij de Fransche douane 12 pCt. Twaalf Amerikaansche
veiligheidsscheermesjes betalen in een Fransche haven 0.33; twaalf Fransche dito
5.38 in een Amerikaansche. Twaalf scheermessen 7.82 in Frankrijk; twaalf Fransche
scheermessen, van dezelfde waarde, 206.00 in Amerika. Een dozijn keukenmessen
7.65 aan dezen kant van den Oceaan, 70.70 aan den Amerikaanschen kant. Amerika
zal verontwaardigde kreten uitstooten, wanneer het de nieuwe tarieven thuis gestuurd
krijgt, en menig ander land evenzeer. De Zwitsersche horlogemakers dreigen met
oproer en représaille-maatregelen. Maar welke staat heeft na den oorlog nog het recht
om den vrijhandel te preeken? Als ik me niet schaamde voor cijfers, en vreesde
onleesbaar te worden, zou ik de voorbeelden van scheermessen en vlas tot aan de
laatste kolom van dit blad kunnen voortzetten.
Wien de zaak ergert, onderzoeke wie het eerst begon. Ik zie geen enkel motief om
van Frankrijk te eischen dat het 't eerst ophoude na het laatst begonnen te zijn. En
als elk rechtgeaard burger ergert mij ook de zaak, want ik voorzie, dat ik me geen
enkel keukenmes, geen enkel Teddybeertje, geen enkel eenbeentje, geen tennisracket,
geen kopje noch schoteltje noch gloeilampje goedkooper zal aanschaffen, want dit
mirakel is tot den huidigen dag in geen enkel protectionnistisch land gebeurd. Ik
bejammer het dat de Franschen even dwaas worden als de rest der wereld, na een
tikje minder dwaas te zijn geweest. Ik droom óók van eene eeuw dat men over een
grens zal kunnen gaan, zonder kans te loopen, dat men betast wordt voor een onwettige
sigaar of cigaret. Maar wie zonder schuld is werpe hier den eersten steen tegen de
palen, welke de nationale schulden dragen. Of liever een kei. Invoer van een steen
zou men kunnen taxeeren.
Als er geen tollen bestaan hadden, mogen sommigen mij antwoorden, zou er nooit
een douanier Rousseau geweest zijn. Deze douanier, die schilderde, is de laatste
hobby van wie zich interesseert voor schilderijen. En met reden. Wie ziet niet gaarne
in zijn corporatie wonderbaarlijke gebeurtenissen plaats vinden? Deze douanier, die
de poorten van Parijs bewaakte tegen sluikhandel, hanteerde in zijn vrijen tijd, tot
vermaak van zijn vrienden, verf en penseel. Wie zijne doeken zag, zijn dikke
menschjes met korte beentjes, zijn zonderlinge figuren en beestjes, geteekend met
de naïeviteit eener kinderziel, moest onvermijdelijk lachen. En daar de lach niet
geapprecieerd is in de schilderkunst - de hemel wete waarom niet, want men zou
beter doen hem te beschouwen als de hoogste gave, - moest de douanier Rousseau
zijne schilderijen cadeau geven of afstaan voor een paar franken. Hij had vrienden,
en van de geslepenste, die hunne kamer vol hingen met Rousseau's, enkel om te
lachen. En zij hebben gelachen. Wie het laatst lachte, zelfs het best. De goedige
Rousseau, die in staat was engelen te zien met een hoogen hoed, of iets dergelijks,
evenals Swedenborg, die leefde in een koninkrijk waar men slechts kinderen binnen
laat, stierf in 1910 op een hospitaal-bed en aan zijn hoofdeinde hing men een bordje
met het opschrift: Alcoholicus. Doch een paar jaar na zijn dood betaalde een
Amerikaan voor een schilderij van Rousseau, wiens duurste werk tijdens zijn leven
300 francs opbracht, de kapitale som van 175.000 francs en in 1926 werd hetzelfde
schilderij overgedaan voor 500.000 francs. Als er een douanier is, wiens tarieven
opsloegen, dan is het deze. Zelfs per vierkante centimeter berekend blijft dat een
aardig prijsje. Hoewel hij het niet haalt bij een kunstwerk, dat 10 Juni geveild is op
eene liefdadigheid-soirée ten bate der Gueules Cassées: de eigenhandig geschreven
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legerorder van Maarschalk Joffre vóór den Slag aan de Marne. Het bracht 100.000
francs op. De Gueules Cassées (letterlijk vertaald: de kapotte bakkessen)
beneficieerden evenwel van een karakteristiek incident. De beroemde legerorder
werd geveild door Sacha Guitry, die zich tijdens den oorlog driemaal liet afkeuren.
De Gueules Cassées, die de verwoestingen van bommen en vlammen het afgrijselijkst
ronddragen, vonden deze bijzonderheid een beetje te bar. Zij organiseerden een
manifestatie en Sacha Guitry kon de situatie slechts redden door zich zelf het unieke
document toe te wijzen voor genoemden prijs en zonder opbod. Het is duur, maar ik
ben er van overtuigd, dat hij, evenmin als de lachers van Rousseau, een slechten
knop deed.
En als ooit de ‘grenzen’ worden opgeheven, zou men nog kunnen tegenwerpen, zal
men dan nog magnifieke wedstrijden zien, gelijk die, waar bij het Internationaal
Toernooi voor het tennis-kampioenschap voor Frankrijk op de Faisanderie in het
Park van Saint-Cloud, de Franschman René Lacoste den Amerikaan W.T. Tilden
sloeg in enkel-spel? Ik wist niet dat tennis zoo dramatisch-spannend kon zijn. Tilden
is een buitengewoon virtuoos en alle experts hielden hem voor onoverwinnelijk.
René Lacoste had spierkrampen in het rechterbeen en hinkte het grootste deel van
de match. Zij hebben drie en een half uur de meesterlijkste ballen gewisseld, Tilden
prachtig en forme, Lacoste kreupel en een week te voren nog geslagen. Tweemaal
scheen Tilden overwinnaar, tweemaal egaliseerde Lacoste. Het gebeurde, dat zestig
ballen gewisseld werden, vóór een der beide partijen een punt maakte. Terwijl Tilden
zich langzaam enerveerde, won Lacoste, wiens aangeboren indolentie overigens een
zwak vormt, elke minuut aan zelfbeheersching.
Tijdens de pauze werd Lacoste gemasseerd en pas in de vierde manche hinkte hij
niet meer. De vijfde en beslissende manche werd bevochten onder een onbeschrijflijke
emotie. De taaiheid, de hardnekkigheid, het overleg, de wilskracht, energie en kalme
stijl van Lacoste kregen in de laatste manche iets heroïsch. En ik weet niet of een
mensch wanneer hij geen natie meer achter zich zou hebben, de buitensporige energie
zal vinden om zich te transformeeren in een rhythmisch blok dat een tegenstander
geleidelijk sloopt en waartegen elke aanval onherroepelijk moet afstuiten.
Normaal bekeken had René Lacoste geslagen moeten worden. Om niet geslagen
te worden en om finaal te overwinnen speelde hij drie en een half uur. Kent gij een
tooneelspel, een muziekstuk, een dans, of wat dan ook, waarin slechts twee personen
zouden optreden, en dat in staat is om drie en een half uur lang achtduizend menschen
buiten adem te houden? Ik niet en ik zou zoo iets ongelooflijk achten als iemand me
het kwam vertellen die het niet zelf gezien had.
[verschenen: 16 juli 1927]

Fluweelen vlammen
Parijs, Juni 1927
Het fluweel, in ongenade sinds de mannen leefden onder het teeken van Mars, zal
dezen zomer zijn plaats hernemen op de kragen van overjassen, demi-saisons et
avondmantels volgens de voorschriften der mode. Dit is minder ernstig dan de platte
hakken der dames, die eensklaps solieder ter been willen zijn, en ik vermoed dat de
eerste opwelling van uw Hollandsch bloed u naar Parijs doet telepatheeren nationale
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‘mij 'n biet’. Doch gij moet daarom het gewicht dezer inlichting niet onderschatten.
Wanneer de mode ons een stock satijn op den hals had willen schuiven, zou de roman,
dien men in alle talen gaat lezen, zelfs in het Hebreeuwsch, geheeten hebben ‘Satijnen
Vlammen’. Nu de mode onzen nek vraagt als afzetgebied voor een stock fluweel,
zijn het Fluweelen Vlammen,33 welke men zal verslinden op papier, klaar om ze te
herkauwen op de film. Het is dus een boek zonder fluweel en zonder vlammen, maar
vol van de buitengewoonste avonturen. Het werd geschreven door Maurice Dekobra,
nieuwste record-man der Fransche Litteratuur, die, alle leesbibliotheken ten spijt,
deze ruïneuse plaag der uitgevers, getrokken wordt in honderdduizenden exemplaren,
en over wien ik me reeds lang verweet nog niets bericht te hebben.
Wanneer een auteur in zijn proloog verzekert dat het verhaal, waarmee hij u gaat
verbazen, absoluut waar gebeurd is, en dat gij slechts de daken der huizen behoeft
op te lichten om voor een heele eeuwigheid roman-stof te vergaren, met of zonder
stofzuiger, dan kunt gij hem gelooven als gij wilt, doch gij begint de eerste bladzijde
met een aangename popeling. Wanneer gij bovendien ziet dat de held het ambt van
gezantschapssecretaris bekleedt, voelt gij uw verwachting nog toenemen. De secretaris
eener ambassade is van nature nooit in functie. Men behoeft niet te duchten dat hij
ook maar één ambtelijken brief zal schrijven. Hij reist daarentegen in auto's, in
sleepings, in luxe-booten, naar alle hoofdsteden en naar alle landen die ons kunnen
boeien. Hij vertoeft in dure en verdachte nachtgelegenheden waar hij omgaat met
prinselijke dichters, die een sonnet tatoueeren op de dij hunner maîtresse. Hij beweegt
zich te midden der beminnelijkste of spannendste intrigues. Als men jaloersch wilde
worden zou het zijn op den gezantschapssecretaris, nog liever dan op de prinselijke
dichters, die in een Passiespel de rol van Christus laten spelen door een Neger. Welke
edele harten moeten er kloppen in de boezems der gezanten om de galante
bokkesprongen hunner ondergeschikten te kunnen aanzien met een lodderoog.
Philippe Jacquemod dus, een dezer gunstelingen der fortuin die immer met verlof
zijn, en op 't oogenblik te Weenen verblijvend, begeleidt zijne vriendin Mrs. Nelly
Sanders, na ‘De steunpilaren der Maatschappij’ bijgewoond te hebben, naar een
cabaret dat onder beheer staat (- mijn hemel, dáár ook al? -) van een politie-spion.
Mrs. Sanders is een der upper ten thousand steenrijke Amerikaanschen, die te midden
van champagne, confetti en serpentines losloopen in de boîtes de nuit der romans
van na den Oorlog, en het is me een raadsel hoe de Vrouwenbonden, welke de
mannelijke Yankees ringelooren, dit nog niet merkten. Zij vervoegt zich denzelfden
nacht onder geen andere sluiers dan een mantel van sabelbont bij haar secrétaire
d'ambassade en een paar dagen later nemen zij afscheid als de beste vrienden onder
het volgende gesprek:
‘Mon cher, uwe zoenen hebben een smaakje van oudbakken brood. Kunt ge niets
nieuws meer bedenken?’
‘Ma chère, er zijn surrogaten in uw trog. Dit is misschien de reden van dit
misverstand.’
Hij gaat naar het Westen. Zij neemt den Orient-express en we zullen haar niet
terugzien voor een volgenden roman. Adieu, mrs. Sanders, charmante, oude,
gepeperde kennis van de oevers der Mississippi.
In het Weensche cabaret echter, dat Fidelio heet, treedt een gentleman binnen, die
op zijn gelaat de koele wreedheid, den zwijgenden glimlach, de energieke
mondtrekken en de doorborende zwarte oogen draagt van een Samouraï, een
Japaneeschen krijger. Hij is in smoking, vijftig jaar, en heeft aan zijn linkerhand een
33
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groote smaragd. Philippe ontmoette hem reeds te Cannes, te Rome, te Londen, te
Parijs, in dezelfde gelegenheden, doch niemand kan hem thuisbrengen Wie dezen
incognito-pierewaaier wil naderen electrocuteert hij met een blik, wat hem veroorlooft
overal een vrij tafeltje te vinden om zich neer te zetten. Een poosje na dit
geheimzinnige en voor de bioscoop geknipte masker, wordt Fidelio binnengetreden
door twee dames in het zwart, eene jonge en eene rijpe, van wie de jonge op Philippe
een zeldzamen indruk maakt. Na een oogenblik vertoeft te hebben onder de
saxophoons der black bottoms begeeft het jonge meisje zich naar het Japansche
masker, knoopt een geanimeerd gesprek met hem aan, volgt hem naar de deur en
verdwijnt in een machtige limousine. Niemand heeft er onder het bachanaal iets van
bespeurd. Wanneer de rijpere dame na een half uur nog alleen zit, wordt zij gewaar
dat hare gezellin geschaakt werd.
Een week later leest Philippe in het Wiener Tageblatt eene advertentie, waarin de
Franschman, die op 27 Februari in het cabaret Fidelio was met een Amerikaansche
dame, verzocht wordt zijn adres op te geven aan Martha von Radetzky. Zoo maakt
de gezantschapssecretaris kennis met de zuster van het jonge zwarte meisje dat hem
een seconde betooverde en zoo wordt hij amateur-detective op zoek naar Lila von
Radetzky, die, nauwelijks van het pensionnaat, zich laat oplichten door een
onbekenden vrijbuiter. Met gepaste emoties laat Philippe zich door de oudere zuster
binnenleiden in het slaapvertrek der ontvluchte, en heeft het geluk achter in een
commode een spoorboekje te vinden met enkele notities, welke hem onmiddellijk
op den goeden weg brengen.
Hij reist aanstonds naar Bohemen en belandt in de buurt van Praag in een
besneeuwd gat waar niets is dan een herberg, een kasteel, en denneboomen. Op het
kasteel huist een dokter die voorgeeft teringlijders te cureeren. Geholpen door den
zoon van zijn waard, klimt Philippe over den muur, treft een luik dat door den wind
is open geslagen, kijkt naar binnen in het verlichte vertrek; en wat ziet hij? Den
Samouraï van het cabaret Fidelio, die hier dr. Schomberg heet, aan een feestdisch te
midden van tien bekoorlijke, opgewekte vrouwen (‘Zehn Mädchen und ein Mann’),
die allen een historisch costuum dragen: de een is verkleed als Anna Boleyn, de ander
als Cleopatra, een derde als Laura van Petrarca, een vierde als Lola Montez, de
vriendin van den waanzinnigen Lodewijk II van Beieren, een vijfde als Catherina de
Groote, etc., etc. Lila echter is niet aanwezig.
De strenge kou noodzaakt hem den observatiepost van dit merkwaardige sanatorium
te verlaten. Hij is stomverbaasd den volgenden morgen een briefje te ontvangen van
dr. Schomberg die hem schrijft dat, als Philippe Jaquemod zich interesseert voor zijn
inrichting, hij dit zonder eenig gevaar voor zijne longen doen kan door hem in den
middag te vereeren met een bezoek. Hij dankt deze vriendelijkheid aan ontelbare
voordeelen, verbonden aan den titel van gezantschapssecretaris, welken de spionnen
van dr. Schomberg direct hadden uitgevischt, en op het afgesproken uur belt hij
zonder vrees aan de zware poorten der verborgen inrichting. Hij weet dat een held
niet sneuvelt in de eerste helft van een roman, noch alvorens zijn ideaal in zijne
armen gewarmd te hebben.
Dr. Schomberg ontvangt zijn vijand met open kaarten. Zijn instituut is geen
inrichting voor t.b.c. Het is een hoogere school voor hervorming, voor reëducatie
van de innerlijke gevoelens der vrouw. De dokter, die gehuwd was en bij zijn betere
helft door een onderkruiper verdrongen werd, zwoer wraak tegen het mannelijk
geslacht, en richtte in de Boheemsche wouden eene universiteit op, welke vijandinnen
zal afleveren, opgewassen tegen alle listen en lagen der mannelijke menschheid en
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speciaal afgericht om Don Juans ten verderve te voeren. Hij reist de wereld rond en
alle nachtgelegenheden om amazones te ronselen, die voor dezen strijd zijn
uitverkoren, en daar hij over bijzondere occulte gaven beschikt (over welke gaven
moet 's dokters mededinger beschikt hebben die hem hoorns gaf!) weet hij zijn troepen
naar al zijne wenschen te dresseeren en op de gehate tegenstanders af te sturen. Kon
hem een wettiger prooi in handen vallen dan een gezantschapssecretaris, die hoorns
fabriceert in series en wiens diplomatieke taak het is deze op te zetten aan anderen?
Onze dokter heeft een kater die naar den geest der duisternis Ahriman genaamd
is en deze kater bezit mediumieke eigenschappen. Gedachten welke men hem in zijn
hypnotischen slaap oplegt, voert hij nauwkeurig uit en Philippe mag daarvan de proef
nemen. Hij denkt den dokter in een val te lokken en inspireert den kater om hem te
leiden naar de kamer van Lila, wier lot hem nog steeds onbekend bleef. Ahriman
doet het, doch de dokter, wien het spel tusschen kat en muis veel beter afgaat, is
gefixeerd: Philippe kwam op zijn tooverslot alleen om Lila. Hij noodigt hem ten eten
te midden zijner geëxerceerde meerminnen, die prettige verhalen doen over de
reëducatie der innerlijke gevoelens bij de vrouw. Hij biedt hem zelfs logies aan voor
den nacht.
Wanneer in het kasteel alles stil is en Philippe alleen, gaat hij natuurlijk op zoek
naar de geschaakte schoone en loopt tegen een nachtwaker die hem terugbrengt naar
zijn kamer. In gedachten verzonken over deze mislukking hoort hij zachtjes aan zijne
deur kloppen, maakt open en staat tegenover het jonge zwarte meisje uit het cabaret
Fidelio. Zij vertelt hem hare geschiedenis. Na een ongelukkige liefde met een
aartshertog, die haar in den steek liet, nam zij pianolessen bij een beroemden meester,
in wiens studio zij kennis maakte met dr. Schomberg. Als de dokter aanwezig was,
achter een gordijn, speelde zij artistieker en virtuozer. Onder zijn fluïdum voelde zij
zich opgenomen in rijkere sferen. Toen hij haar rendez-vous gaf in Fidelio nam zij
blindelings aan, en toen hij haar voorstelde om met hem te vertrekken naar onbekende
oorden, volgde zij hem zonder achterdocht. Zij vergat hare oudere zuster, die zij in
duizend angsten achterliet. Zij wil Philippe niet volgen. Zij wenscht te blijven op het
slot van den necromant.
Den volgenden morgen echter bij een ontbijt van eggs and bacon vraagt de dokter
aan zijn naïeven gast hoe hij sliep en hoe hij vond dat Lila er uit zag. Philippe valt
van de eene wolk uit de andere. Hij hoort dat het nachtelijk bezoek van Lila slechts
te danken was aan eene hypnotische suggestie van Schomberg. Als hij van den dokter,
ondanks al deze waarschuwingen, blijft eischen dat hij het jonge meisje vrij zal laten,
vraagt Schomberg een half uur bedenktijd. Hij concentreert zich. En een half uur
later staat Lila in reisgewaad naast Philippe. Zij stappen in den auto welke hen naar
de herberg rijdt, en als zij op 't punt staan voor goed de kuuroorden van den
fantastischen geneesheer te verlaten, overhandigt men Philippe een briefje, waarin
wordt medegedeeld, dat de vijandelijkheden tusschen hem en dr. Schomberg zijn
geopend.
Philippe zou geen ware gezantschapssecretaris zijn als hij de vluchtige Lila
terugbracht onder de hoede harer zuster die van onze tooneelen verdwijnt. Want wij
vertrekken naar Afrika, waar Lila onder de occulte bezweringen van den Boheemschen
wreker in de armen valt van haar paladijn en zijne verrukkelijke maîtresse wordt.
Dit is de eerste manoeuvre van den vijand wiens krachten wij nog niet kennen. Af
en toe ontvangt Philippe een radio met een sombere bedreiging: nog zooveel dagen
voor den 27sten Mei. Terwijl Lila elken dag een teederder minnares wordt, voelt
Philippe zich allengs onveiliger en noteert het in zijn journaal. Lila heeft vreemde

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

afdwalingen en overklaarbare bevliegingen. Zij heeft somnambulistische aanvallen
waarin zij verkikkerd raakt op een mooien mannetjesputter en een minuut later
herinnert ze zich van niets.
Hoe dichter we den noodlottigen datum naderen, hoe zorgvuldiger haar geest wordt
omspannen door den verren toovenaar. Om aan de onzichtbare klauwen te ontsnappen
vlucht Philippe van Afrika naar Spanje, van Madrid naar Sevilla en is op den fatalen
dag in Granada, waar zij een zigeunerkamp bezoeken. Philippe is vast besloten om
zijn minnares geen moment alleen te laten en de uren sluipen angstig maar zonder
onheilen voorbij. Lila evenwel wil na het diner de koffie drinken onder de
palmboomen en om zich te beschutten tegen de koelte gaat zij haar sjaal zoeken.
Philippe verpraat zijn tijd met een Brit, die liefhebbert in psychical research en er
niet aan gelooft. Lila komt niet terug. Men ijlt naar hare kamer. Zij is verdwenen in
een rijtuig en een kwartier later krijgt Philippe een anoniem briefje, dat hij Lila vinden
kan bij de zigeuners van den Monte-Sacro. Hij snelt naar het kamp en komt juist op
tijd om Lila op den rand van een ijzeren bedje hare jarretelles te zien losmaken voor
een stevigen gitano. Lila, gehallucineerd en in trance, kijkt Philippe aan zonder hem
te herkennen, en terwijl haar redder vecht met den zigeuner, ontsnapt zij en springt
in een passeerenden auto, welke de limousine is van dr. Schomberg, die voor de
gebeurtenis uit Bohemen overkwam. Om het hart te breken van een
gezantschapssecretaris had de magische wreker der huwelijksche ontrouw besloten,
dat Lila von Radetzky zich vóór het einde van den 27sten Mei zou geven aan den
eersten den besten, en zij vond dien bij de zigeuners.
Maar er werd méér gebroken dan een hart: omdat de gehypnotiseerde Lila
gewelddadig verhinderd werd het erotische bevel ten uitvoer te brengen, knapt er
een adertje in hare hersenen. De automobiel van Schomberg rijdt haar regelrecht
naar een krankzinnigengesticht, waar zij haar tijd doorbrengt met het eindeloos
opschrijven van één naam: Philippe Jacquemod. Als Philippe haar echter opwekt,
herkent zij hem niet. En de gestrafte minnaar vertrekt met een diplomatieke zending
naar den Volkenbond, waar zijn gewonde hart zonder twijfel spoedig geheeld zal
worden.
Zoo ontrolt zich deze prachtige cosmopolistische film in een boek, voorbestemd
tot honderdduizenden exemplaren, en waarin voor den eersten keer, geloof ik, de
werking der menschelijke x-stralen, welke telepathie heet, romantisch behandeld
wordt. Critiek erop geven durf ik niet. Als het echt is, is het echt, en als het niet echt
is, komen we niet uitgepraat. Maar liever had ik gezien, dat de auteur minder
geïnsisteerd had op de authenticiteit van zijn verhaal, al is een dokter Schomberg
met zijn hypnose-op-afstand wetenschappelijk bestaanbaar. Al kan Lila in een
volgenden roman uit den nacht van haar waanzin gewekt worden door het geweldige
fluïdum van den Boheemschen slotvoogd, al krijgt de verleider dan, zoo hij straf
verdient, misschien een afdoender straf dan een beetje werk te Genève, den eersten
keer schoot de Don Quichotte der echtelijke liefde zijn doel merkwaardig voorbij.
In plaats van den man te tuchtigen, wordt de vrouw getroffen; die vroeger reeds
geslachtofferd werd. Het is waar dat de liefde en de gerechtigheid blind zijn; doch
wilde dokter Schomberg juist deze euvels niet verhelpen? Ik zou ook willen weten
wat de psychische potentaat van plan is, met zijn tien geëxerceerde sirenen-vampyrs
en de overigen die hij nog zal recruteeren voor zijn pantoffel-staat. Het valt te hopen,
dat ze niet enkel aanslagen plegen op het personeel der ambassade, want dit zou
nogmaals tegen alle billijkheid indruischen. Het ware niet minder te wenschen, dat
dokter Schomberg voortaan strijdt met open vizier. Een kleine kennisgeving in de
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dagbladen zou de aanstaande ‘partij’ met de felste nieuwsgierigheid doen volgen
door alle reporters der aarde. Zulk een ‘partij’ zou boeiender zijn dan de heele
Olympische Spelen.
Het interessantst ware echter, wanneer dokter Schomberg er toe kan besluiten den
oorlog te verklaren en een regiment mannenbreeksters in sleepings op te doen
marcheeren tegen een of ander vermaard centrum van echtbreuk. Ik laat de stad over
aan de keuze uwer verbeelding, die vast beneden de werkelijkheid blijft.
[verschenen: 23 juli 1927]

De groote week
Parijs, Juni 1927
Sinds enkele dagen loopen de tienduizenden reizigers, die uitstappen aan de Gare
St. Lazare (eindpunt der havens en van de Amerikaansche toeristen), tegen een
onmetelijk affiche, dat vlak voor het station is opgeheschen aan de gebouwen der
Action Française, welke daar haar krant drukt en haar hoofdkwartier heeft. Die
tienduizenden lezen, in enorme letters, zwart op wit: ‘Plateau vermoord: la Berton
vrijgesproken; Berger vermoord: la Bonnefoy niet eens geoordeeld; Philippe Daudet
vermoord: Léon Daudet in de gevangenis.’
Het maakt op mij, die dagelijks beland in dit gedeelte van Parijs, dat het tierigst
en het rumoerigst is, dat op een paar passen ligt van de Grands Boulevards en van
Montmartre, een luguberen indruk. De Gerechtigheid vormt mijn stokpaardje niet,
want anders zou ik sinds lang gedaan hebben als de bewoner van New-York, die het
lotsverschil tusschen Nungesser en Lindbergh zoo verschrikkelijk vond, dat hij uit
het venster eener vijfde verdieping sprong van de Madison-Avenue. De
gevangenneming van Léon Daudet leek mij zelf, als voorloopige oplossing, de
aannemelijkste. Want sinds den dag dat de vermaarde schrijver en politicus zich in
hechtenis moest stellen, waren de omstreken der Gare St. Lazare onbegaanbaar en
onveilig geworden als het no man's land der loopgraven, onzaliger gedachtenis.
Daudet had zich met een duizendtal manschappen gebarricadeerd in zijn krant, de
politie had haar kwartier opgeslagen in en rondom het station. Op het plein werd
regelmatig gebakkeleid tusschen de openbare macht en de vrijwilligers, die zich
wapenden met den breekbaren inhoud der café's. Ik geloof dat Socrates, die den
giftbeker dronk, niet tegengesproken zou hebben wanneer men hem betoogd had,
dat de Orde in een Staat een grooter gewicht vertegenwoordigt dan de Gerechtigheid.
De Gerechtigheid zorgt wel voor zich zelf. En men mag er over denken gelijk men
wil, maar Léon Daudet heeft geredeneerd als de wijste der Grieken, in wiens oog de
Atheensche wetten, zelfs voor een geval waar zij een onrechtvaardigheid bevalen,
moesten gehoorzaamd worden.
Toen in den morgen van 13 Juni, na een driedaagsch beleg, de Parijsche politie
geholpen door de Republikeinsche Garde, met revolvers, karabijnen en gummistokken
zich concentreerde voor den stormaanval, toen te midden van een indrukwekkend
carré de brandspuiten kwamen aangereden, die met een straal van honderddertig
meter alle palissaden kunnen rammen als papier, toen de wagens aanrolden met
gaswerpers, welke men voor de koloniale oorlogen te onmenschelijk acht, doch
waarmee men zonder aarzeling staatsburgers uitrookt, op dit dramatische moment
had Daudet de keus: Burgeroorlog of hechtenis. De prefect van politie richtte een
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laatste sommatie tot den schrijver, die onder onopgehelderde tragische
omstandigheden een zoon verloor van veertien jaar, onder omstandigheden welke
de Justitie van zijn land niet wenscht op te helderen. Hij vroeg den schrijver, die
verdedigd werd met een garde van honderden jonge lieden, die ook vaders en moeders
hebben, om bloedvergieten te vermijden.
Is het een ‘Tartarinade’ zooals sommige Fransche en ook Hollandsche kranten
schreven, welke de zaak oppervlakkig en partijdig aankijken, dat Daudet zich met
krijgseer overgaf? Twaalfhonderd geïmproviseerde soldaten marcheerden in gelid
uit de gebouwen der Action Française. Zou de jonge Philippe gewroken zijn wanneer
onder dezen ook maar twaalf dooden gevallen waren? Het is nuttig om zich voor
moeilijke gevallen af te vragen hoe wij zelf gehandeld zouden hebben. Ik erken
ronduit dat ik gedaan zou hebben als Daudet.
Men heeft aan deze gebeurtenissen ondertusschen kunnen peilen hoe ver de
Fransche regeering gaan durft. Terwijl een dokter Closon, die te Marseille een pastoor
van over de tachtig jaar met een stok den schedel inslaat en een oog uitrukt, terwijl
deze woesteling vier maanden gevangenis krijgt en onmiddellijk door den President
der Republiek begenadigd wordt, stopt men een beroemd schrijver in den bak wegens
smaad tegen een chauffeur, en alle Fransche litteratoren, geneesheeren en advocaten
vragen tevergeefs om gratie voor hem. Terwijl de communisten Cachin, veroordeeld
tot zes maanden wegens hoogverraad, en Doriot, veroordeeld tot dertien maanden
wegens hoogverraad, vrij rondloopen en meetings beleggen tegen de veiligheid van
den Staat, wordt de man der orde - want als zoodanig wil ik Daudet zien vóór alles
- opgesloten in de Santé. Al geniet hij daar temidden van het uitvaagsel enkele
‘vrijheden’, al mag hij lezen, bezoeken ontvangen en zijn eten van buiten betrekken,
hij is gekerkerd, terwijl de dood, die rouw bracht in zijn huis, onopgehelderd bleef,
terwijl de moorden welke rouw brachten in zijn partij, ongestraft bleven. Al zal men
misschien de communisten nog oppakken, al zal men royalist en bolsjewisten
waarschijnlijk bij den grooten hoop voegen van muiters, saboteurs, dieven die bij
elk nationaal feest van 14 Juli begenadigd worden, dit neemt niet weg dat er in de
twintigste eeuw een schrijver gekerkerd wordt, die te felle woorden koos in de
verdediging van zijn zoontje. Ons gezond verstand moge ons voorpraten, dat er
myriaden ongerechtigheden ongewroken bleven, dat men met de dossiers van alle
ongestrafte misdaden een bibliotheek kan oprichten, in ons binnenste is een stem die
zich aan zulke drogredenen niet stoort. Het reusachtige plakkaat voor de Gare St.
Lazare klinkt te feitelijk, te nuchter, te zakelijk om die binnenste stem niet telkens
te doen opschreeuwen. Te meer omdat de menigte vaag maar duidelijk voelt dat
andere drijfveeren dan de wensch om een chauffeur recht te doen wedervaren het
gouvernement dwong tot zijn stuitenden maatregel. ‘Toen Daudet gevangen genomen
werd,’ schrijft Pierre Benoit, de auteur van L'Atlantide, ‘riep hij: “leve Frankrijk!”
Wanneer hij geroepen had “Weg met Frankrijk!” zou hij reeds op vrije voeten zijn.’
Dit is een der vele kanten der Affaire Daudet. En de hemel weet waar ze ons voeren
zal.
Met dit avontuur begon ‘La Grande Semaine’, welke in Parijschen zin bestaat uit
een aantal ongetelde dagen, die reiken van den Steeple te Chantilly tot den Grand
Prix te Longchamps. Het is het seizoen der beroemdheden. In geen anderen tijd van
het jaar zou Stravinsky, zonder een deel van zijn reputatie in te boeten, een concert
met een mechanische piano kunnen geven behalve gedurende de Groote Week. In
geen enkele andere ‘week’ van het jaar zou Joséphine Baker kunnen trouwen met
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graaf d'Albertini, en zooals de Chicago Tribune zegt: ‘de eerste gekleurde
Amerikaansche gravin’ worden, in alle stilte maar in de ‘Grande Semaine’. Omstreeks
dezen tijd verschijnen geregeld de Russische Baletten, die dit jaar, evenmin als tot
dusverre de paarden, een nieuwen naam brachten, waarop men met plezier en met
emoties gaat wedden. Alsof alle jockeys betrouwbaar werden, alsof alle paarden
leerden rekenen, zoo weinig onvoorziens verloopen de befaamde rennen, handicaps,
steeples en heggen niet uitgezonderd.
Enkel in de Grande Semaine kon de beroemdste en minst gelezen dichter van
Frankrijk, Paul Valéry, geïnstalleerd worden als lid der Académie Française en als
opvolger van Anatole France. Vraag niet zijn werken in een boekhandel, wanneer
gij ze niet met bankbiljetten betalen wilt, want zij zijn onveranderlijk uitverkocht.
Valéry is de schranderste, de duurste, de duisterste, de zeldzaamste der kunstenaars.
Deze oud-ambtenaar van het ministerie van Oorlog, deze ex-secretaris der directie
van het Havas-agentschap, die meer dan twintig jaren niets publiceerde, die slechts
bij enkele ingewijden bekend was, wiens verzamelde werken nog heden ten dage
niet langer zijn dan één niet al te dik boek, steeg bij het einde van den oorlog, als
door een wonder, plotseling tot een universeele wereld-reputatie. Wie hem leest weet
ik niet, want zijne verzen, zijn proza, zijn essais, zijn aanteekeningen, zijn schetsen,
verschenen in een zéér beperkt aantal peperdure exemplaren, en zelfs wanneer er
een aanzienlijke hoeveelheid niet zwierven bij den tusschenhandel, die ze slechts
tegen woekerprijzen loslaat, zouden allen te zamen genomen nauwelijks voldoende
zijn om elke stad der wereld waar een intellectueel centrum bestaat van één exemplaar
te voorzien. Toch spreekt iedereen met de vurigste bewondering over den dichter
Valéry, toch worden zijn verzen in Holland gedrukt met speciaal gefabriceerde letters,
en misschien wel op speciaal gefabriceerd papier, toch bestaat er voor eene vrouw
des huizes uit het Parijs van 1927 geen grooter eer dan dezen dichter een half uur tot
gast te hebben gehad.
Er is bij zijne receptie in het Institut de France niet om plaatsen gevochten, maar
al wat de Place Maubert, in de buurt der Académie, waar men 's nachts om drie uur
niet zonder levensgevaar kan wandelen, herbergt aan gepeupel stond in dienst der
hoogste kringen als plaatsbewaarders. Twee merkwaardige uitersten confronteerden
en raakten elkaar daar ter huldiging van een kunstenaar die zonder eenigen twijfel
een intellect is van den allereersten rang, doch van wiens opzienbarenden roem ik
niets begrijp.
In deze Grande Semaine verscheen ook de nieuwe roman van Victor Margueritte,
den ontdekker der Garçonne, en steeg dezelfde week tot een oplage van
honderdduizend exemplaren. Ik zou niet durven zweren dat dit cijfer geen
reclame-fantasie is van den uitgever, omdat deze getallen nooit wettig gecontroleerd
worden, doch wanneer het cijfer op waarheid berust, dan heeft de auteur zich
zonderling vergist. Hij citeert in zijn boek een zin van Nietzsche, die zegt dat hij zijn
woorden en zijn leer wil beschermen met een dubbele omheining om te beletten dat
de zwijnen er binnentreden. Victor Margueritte omrasterde dus tot dit doel zijn roman
met een onverteerbare voor- en na-rede, doch over deze twee keien zijn de varkens
opgeruimd en lustig in kudden heengedarteld. En zij vinden er overvloedig en op
verschillende plaatsen te grazen, zoo rauwe en zoo ongegeneerde kost, dat ik me
dezen roman niet kan voorstellen in het Hollandsch zonder belangrijke antiseptie en
pasteuriseering.
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Dat een Fransch auteur bang is voor overbevolking in Frankrijk, waar heele
provincies braakliggen, waar men om de leegten van den oorlog te herstellen gaat
naturaliseeren en gros (100.000 per jaar...), dat een Fransch auteur dus een trilogie,
waarvan dit eerste deel ‘Ton corps est à toi’ (‘Je lichaam is van jou’) het begin vormt,
ontwerpt als propaganda voor het Neo-Malthusianisme, dit lijkt al op zich zelf een
turf naar het veen dragen. Als de birth control gepropageerd moet worden, ware het
juister om hem te propageeren in Duitschland of in Italië, waar een Romeinsche
wolvin drie jongen geworpen heeft, die bij volksstemming (ik spreek de zuivere
waarheid) gedoopt zijn Corsica, Nice en Savoje, Fransche gebieden zooals men weet.
Doch dat is de zaak van Victor Margueritte. Dat hij echter meent deze overbodige
propaganda te moeten truffeeren met uiterst onsmakelijke episodes als de rijke dame
met haar buldog, of banale pikanterieën als zes menschen van verschillend geslacht
op een divan in het donker, en andere sausen van dergelijk gehalte opgediend door
boeren, boerinnen en prostituées, dit gaat boven mijn waardeeringsvermogen dat,
zooals gij weet, nochtans bijna onbeperkt is.
Ik beklaag desniettemin de honderdduizend varkens, die er ondanks zijne
versperring inliepen. Het onderwerp van ‘Ton corps est à toi’ kan verteld worden in
één zinnetje: Een onbesuisd boerenmeisje uit het Zuiden van Frankrijk laat zich één
keer verkrachten door een anoniem jongmensch, krijgt een kind, heeft er een boel
misère van en brengt het naar de vondelingen. Het is de moeite waard om zoo iets
grootsprekerig op te dragen ‘boven alle grenzen aan alle vrouwen en alle mannen
van goeden wille’!
Daar ieder beroemd mensch deze week zijn beurt krijgt, kreeg Briand eene roos op
zijn rechteroog en profiteerde Poincaré aan dit buitenkansje om, terwijl zijn minister
van Buitenlandsche Zaken ziek ligt, een redevoering af te steken tegen Duitschland.
Wij waren zoo gewend sinds 1924 om alle mankementen van Duitschland vergoelijkt
te zien, dat niemand weet wat er achter de plotselinge opvlieging van Poincaré gezocht
moet worden. Zijn vorige leening bracht achttien milliard op en nauwelijks werd ze
gesloten of hij zet een nieuwe op touw tegen 6 pCt. en over vijftig jaren aflosbaar,
gelijk de vorige. Ik benijd de Franschen niet die in 1977 der rijpen mannelijken
leeftijd zullen bereikt hebben en moeten aflossen. Daar weinigen onzer, en zoo denkt
ook Poincaré er over, dezen zondvloed zullen beleven, doen wij beter om ons te
houden aan het tegenwoordige.
Men vraagt zich dus af, of Poincaré niet genoeg heeft aan zijn financieele lauweren.
Of hij Briand een beentje heeft willen lichten? Of Briand, die sluw is, en een
beroepspacifist die onmogelijk ná Locarno kan terugkrabbelen, aan Poincaré, zijn
doodsvijand, heeft ingeblazen om kastanjes uit het vuur te halen, waaraan hij zelf
zijn vingers niet wenscht te branden? Zelden kwam roos op het rechteroog zoo
diplomatisch op tijd. Verklaarde Chamberlain niet te Genève, en vóór de redevoering
van Poincaré, dat de geest van Locarno op apegapen ligt en zich nog maar met moeite
manifesteert? Is de redevoering van Poincaré een resultaat van de besprekingen in
Londen ter gelegenheid van het presidentieele bezoek, en door Briand sub rosa
bekokstoofd met Chamberlain? Vormt zij een deel van het offensief tegen Moskou,
het eerste goede Engelsche idee, qua politiek, sinds het voorjaar van 1918 toen zij
Foch het opperbevel permitteerden? Mag de speech van Poincaré beschouwd worden
als een Engelsche tegenpraestatie voor de welwillende neutraliteit, en straks
bondgenootschap, van Frankrijk in den krijg tegen de roode beulshorden? Geeft
Engeland aan Frankrijk vrijheid van handelen in Duitschland en is Poincaré's rede
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de eerste pressie op Germania om het verdrag met de bolsjewisten, te Rapallo
geteekend, te verloochenen?
Het lijkt mij, dat men, hier en elders, de jongste oratio pro domo van Poincaré te
veel becritiseerd heeft als de loslippige, roekelooze uiting van een ouden querulant
en door zijne antipathie tegen ‘de man van de Ruhr’ den mogelijken samenhang met
andere problemen te veel uit het oog verloor. Ik las mijn leven lang nooit een politieke
rede waarbij men zooveel vragen en veronderstellingen kan maken, van welke enkel
Poincaré en Briand (misschien ook Chamberlain) den sleutel bezitten.
Maar wat er ook van zij, de verhouding tusschen Duitschland en Frankrijk trad
deze week in een nieuw en minder welwillend stadium. En wanneer sommige mijner
geheel persoonlijke vermoedens juist zijn, dan werd Lunéville, waar Poincaré zijne
redevoering meende te moeten houden, niet zonder bijbedoeling gekozen: Lunéville
is de eerste Fransche stad die, anderhalf uur vóór de oorlogsverklaring van Duitschland
aan Frankrijk, gebombardeerd werd door Duitsche vliegers, terwijl de Franschen
hun troepen vrijwillig tien kilometer terugtrokken van de grenspalen. Mochten
Poincaré's harde vermaningen u geënerveerd hebben als de idées fixes van een ouden
maniak, bedenk dan deze omstandigheid, en wees inschikkelijk, in afwachting der
ondoorgrondelijke gebeurtenissen.
[verschenen: 30 juli 1927]

Kunst en regeeringszaken
Parijs, Juli 1927
Frankrijk heeft eene afschuwelijke reputatie en besteedt elk jaar een half milliard
aan propaganda. De ‘Geheime Fondsen’ beschikken over een bedrag dat nog ruimer
is. En de inbreker die de documenten ging ontvreemden van deze twee diensten,
welke werken in de volslagenste duisternis, zou zijn land en misschien de wereld
een onmetelijke weldaad bewijzen. Ik verbeeld me in romantische en leedige
oogenblikken gaarne eene edele, onbaatzuchtige broederschap, eene betere editie
van de camorra of de ku-kux-klan, die deze operatie successievelijk zou verrichten
in verschillende groote staten en de resultaten onmiddellijk publiek zou maken.
De kleine naties hebben niets te duchten van zulk een maatregel. Zijn er kleine
naties waar het doen en laten van elk verantwoordelijk ambtenaar wordt nagegaan
door een overal verspreide recherche, waar een prefect geen voet kan verzetten in
den Parijschen doolhof zonder dat een verkleede klabak rapport uitbrengt? Zijn er
kleine naties waar men over de min of meer schuldige slippertjes en menschelijke
zwakheden van al wie in een staat zijn rol of rolletje speelt, handel, nijverheid, kunst,
veeteelt en landbouw, dossiers aanlegt en de slippertjes door de vingers ziet tot het
moment, dat de betrokken persoon zijne regeering reden geeft om hem te muilbanden?
Zijn er kleine naties waar de telefooncentrales ‘luistertafels’ hebben, in dienst der
politie die alle merkwaardige gesprekken noteert? Zijn er kleine naties waar de politie
een legioen prostituées onder haar orders heeft als geheime verkliksters en waar de
invloedrijke financier of industrieel riskeert te flirten met een ‘smeris’?
Ik geloof het niet. Zij kunnen hunne boeken overleggen zonder schaamte, want
zij koopen geen kranten-directeurs, zij subsidieeren geen nachtkroegen, noch spionnen
en bezitten geen geaccrediteerde gezanten in de huizen van ontucht. Maar als de
kleine naties niets te duchten hebben van de onthullingen der edele broederschap,
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zouden de burgers van groote naties nog spontaniteit en rechtschapenheid genoeg
bezitten om energiek te reageeren tegen het schandaal van sommige budgetten? Ik
twijfel er sterk aan.
Wat zoudt gij denken, wanneer gij vernemen moest, hoe in een land, dat ondanks
de vijf honderd millioen, weggesmeten aan ‘propaganda’, een afschuwelijke, doch
absoluut onverdiende reputatie heeft, hoe in een land, dat voor zijne Geheime Fondsen
een nog aanzienlijker som de ramen uitwerpt en waar tijdens den laatsten oorlog de
gevaarlijkste verraders ontmaskerd moesten worden door ongesalarieerde, ambtelooze
burgers, wat zoudt gij denken wanneer gij vernemen moest, dat in zulk land een
Edouard Branly precies drie honderd francs per maand kan uittrekken voor het
onderhoud zijner instrumenten door een gewone werkvrouw? Dertig gulden per
maand... Edouard Branly is de uitvinder, die de Draadlooze Telegrafie mogelijk
maakte en aan hem stuurde Marconi van uit Engeland zijn eerste radio, welke een
dankbetuiging was. Branly is over de tachtig. Hij verwierf geen persoonlijk fortuin.
Ik weet niet waarom er aan de Staatsuniversiteit (de Sorbonne) geen plaats voor hem
is, doch hij doceert aan het Institut Catholique en leeft, en experimenteert, van zijne
magere collegegelden. Met drie honderd francs voor een werkvrouw, met primitieve
hulpmiddelen arbeidt hij aan de realiseering van een magnetisch luchtscherm rondom
zijn vaderland, dat de ontsteking der vliegmachines moet vrijwaren voor de aanvallen
der Draadlooze die hij zelf uitvond; arbeidt hij aan een bolwerk van ondoordringbare
stralen dat de radiografisch bestuurde vliegtuigen niet zullen kunnen passeeren.
Ik wil aannemen, dat gij het belang van zulk een man niet onderschat. Al zoudt
gij echter wenschen hem te onderschatten, zoudt gij wellicht willen betoogen dat
Frankrijk misschien gediend is door zulk een figuur, maar niet de heele menschheid
(wat te bezien staat), ik kan u verzekeren dat Branly niet de eenige was, die zoo
fantastisch misdeeld werd. Pasteur moest zijne proeven nemen in een loods, waar
de regen door het dak lekte, en het Instituut Pasteur zou niet bestaan, wanneer Madame
Boucicaut, weduwe van den eigenaar der ‘Bon Marché’, een der grootste Bazars,
hem niet een chèque had gegeven van één millioen francs. Pasteur was niet de eerste
geleerde die hier ploeterde onder slechter omstandigheden dan een alledaagsch
arbeider. Branly is niet de laatste. Pierre Curie, die het radium ontdekte, at in de
gaarkeuken en werkte in een schuur. En alle Fransche laboratoria op onverschillig
welk gebied, allen zonder uitzondering, voeren temidden der brutaalste luxe van
hunnen tijd, denzelfden strijd tegen armoede, tegen bekrompenheid en benepenheid,
tegen het gebrek aan de noodige instrumenten, gebrek aan fondsen om die
instrumenten te koopen, gebrek aan personeel dat niet betaald kan worden, gebrek
aan behuizing, gebrek aan bijstand in allen mogelijken vorm. Zij zijn overgelaten
aan zich zelf en aan het lot.
Er zijn dagen waarop ik hartgrondig wensch dat Frankrijk gesteld kon worden
onder curateele in beteren zin, dat een geniaal en idealistisch manager zich zonder
schade voor wie ook kon meester maken van de onuitputtelijke bronnen dezer
begenadigde provincies, van zijn onvergelijkelijk menschenmateriaal, dat een of
andere superieur wezen de Franschen eenvoudig zou koloniseeren op een plan dat
evenredig zou loopen met de hoogste belangen der menschheid. Men zou de
wonderbaarlijkste dingen zien. Want wie durft of mag verzekeren, ook al slaagden
Pasteur, Curie en Branly in hunne ontdekkingen, dat de matelooze zorgeloosheid,
lakschheid en slordigheid van den Franschman niet onschatbare waarden reddeloos
verloren lieten gaan, en wie kan ze beramen?
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De toestand is vooral de laatste jaren zóó ernstig geworden voor de laboratoria,
dat zelfs het gouvernement reddingsplannen vormt. Er zijn lieden die den raad gaven
om een kruiser of een paar onderzeeërs af te schaffen en de gelden over te schrijven
op de Wetenschappen Er waren menschen die dachten aan lucifers. Maar de tachtig
millioen dollars, welke werden aangeboden door de Zweedsche maatschappij, wier
fabrieksmerk op muziek gezet is door Johan Wagenaar, de tachtig millioen dollars
contant om lucifers te mogen fabriceeren, en verkoopen in Frankrijk, met een prachtig
percentage in de winst, zijn geweigerd door het parlement van politicasters, die
persoonlijke en verdachte belangen hebben bij een Staatsbedrijf, politicasters, gesteund
door een minister-president, die niet den moed vond om de portefeuillekwestie te
stellen boven het gekonkel. Zoo immers is Poincaré: eene bazige natuur met
uitstekende bevliegingen. Terwijl anderen peinsden over den kruiser en de tachtig
millioen dollars, dacht ik over de kapitalen der ‘propaganda’, der ‘Geheime Fondsen’,
waarmee men een linksch bewind in stand houdt en vrije baan maakt voor de
communisten. Doch Herriot, minister van Onderwijs, vond nog een anderen uitweg.
Het zou belachelijk zijn, nietwaar, om van een ‘staat’ eenige bezuiniging te eischen?
Het is veel normaler om een versche bron van inkomsten en verspilling aan te boren.
De minister, die 't vorig jaar bijna gelyncht werd en sinds zijne melancholie met
moeite verbergt, meent die bron gevonden te hebben bij de Schoone Kunsten. Ik zal
u zonder de minste aanbeveling zeggen hoe.
Daar het op een kas meer of minder niet aan komt, wil hij stichten een ‘Nationale
Kas voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren’. Deze kas, zooals elke spaarpot,
begint met een leegen bodem. Zij moet zelfs beginnen met een deficit, want zij wordt
natuurlijk beheerd door goed-bezoldigde ambtenaars, die er niet aan zullen denken
om te staken, zooals deze maand alle Fransche examen-afnemers gedaan hebben tot
ramp der jongelui die wachten op hun diploma. Morgen aan den dag zullen dus noch
de geleerden, noch de andere intellectueelen hun levensloop verbeterd zien. Om deze
kans echter niet gansch hersenschimmig te laten, stelt Herriot voor zijne kas te voeden
met een heffing op alle litteraire en andere kunstwerken, welke na den wettelijk
vastgestelden termijn ‘openbaar eigendom’ worden. Zijne heffing zal 6 pCt. bedragen.
Zooals men weet, blijven de kunstwerken in Frankrijk ‘beschermd’ gedurende
vijftig jaar na den dood van hun auteur en wanneer de kunstenaar oud wordt zooals
Victor Hugo bij voorbeeld, of Anatole France, of Gounod, of Massenet, vormen zij
een ware goudmijn voor de familie, voor den uitgever en voor de familie van den
uitgever. Want de uitgever bezit het uitsluitend en onvervreemdbaar monopolie van
de kunstwerken en maakt het nuttigst gebruik van dit privilege door ze op prijs te
houden, op een exorbitanten prijs dikwijls, wat hunne verbreiding in den weg staat.
Als bezitters van sommige onmisbare meesterwerken hebben zij zelfs de middelen
om een algemeen voorkomend machtsmisbruik uit te oefenen, door de vertooning
van door hen uitgegeven opera's of tooneelstukken slechts toe te staan op voorwaarde,
dat de opera- of schouwburgdirecteur, of orkest-dirigent, enkele middelmatigheden,
waarin de uitgever onvoorzichtigerwijze zijn geld stak, op den koop toe neemt.
Dit soort van pressie of chantage kan eveneens bedreven worden door familieleden
van een beroemd kunstenaar die, met de rechten op het kunstwerk van hun voorvader,
ook het talent meenen geërfd te hebben. Zij zijn de schrik van al wie een schouwburg,
of een concert-onderneming beheert. Maurice Rostand, b.v., noch zijne moeder Mme
Rosemonde Gérard, zouden hunne stukken met zooveel gemak en zoo weinig succes
vertoond zien wanneer hun vader en echtgenoot Edmond Rostand niet Cyrano de
Bergerac had geschreven. Van dit privilege kunnen zij profiteeren tot 1968.
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Ik mag u niet verhelen dat bescherming van kunstwerken over zoo langen termijn
en op een basis welke zulke immoreele knoeierijen toelaat mijne sympathie niet
heeft. Dat men den uitgever de gelegenheid laat om een redelijke winst te maken of
verliezen te dekken, welke hij leed door het publiceeren van slechte waar, lijkt mij
billijk. Dat het monopolie eener halve eeuw als premie kan dienen voor zijn
onverkoopbaren voorraad, lijkt mij ongeoorloofd. Dat de wet zorgt voor de vrouw
en kinderen van een kunstenaar spreekt van zelf, hoewel ik zou wenschen op te
houden bij de kleinkinderen. Dat echter neven en achterneven en aangetrouwde
familie tot in een onbeperkten graad, vijftig jaar na den dood automatisch profiteeren
van een kunstenaar dien zij nooit gekend noch gezien hebben, lijkt me gewoonweg
belachelijk. En zoolang de wetgever van eenig land nog geen middel gevonden heeft
om een schilder b.v. eenigszins schadeloos te stellen, die in het begin zijner loopbaan
als onbekend kunstenaar een doek verkocht voor laten we zeggen, vijf honderd
gulden, en hetzelfde doek nog tijdens zijn leven trapsgewijze ziet stijgen tot vijftig
duizend, zonder dat hij een cent ervan opstrijkt, terwijl iedereen, tot de kruier toe,
erop blijft winnen, zoolang zal elke wet op bescherming der kunstwerken me op z'n
zachtst gezegd onvolledig lijken. Het is niet alleen de schilder die lijdt aan dezen
wantoestand, het is ook de beeldhouwer, de sierkunstenaar, de architect.
Het voornaamste bezwaar tegen een te zorgvuldige bescherming der kunstwerken
en tegen het wetsontwerp van Herriot, die de rechten der erfgenamen kortweg wil
overdragen op den Staat, is dat zij de verbreiding der werken belemmert en
aanmerkelijke domeinen van geest en beschaving voor een voornaam deel der
menschheid ontoegankelijk maakt. De dure uitgaven zullen regel blijven en dit
verontrust mij niet voor de proletariërs van alle landen, doch voor de studeerende
jeugd, wier budget dikwijls beperkter is dan dat van den arbeider. Ten eeuwigen
dage zal men vertalings- en vertooningsrechten betalen aan den Franschen Staat.
Wanneer Duitschland en Engeland zijn voorbeeld gingen volgen zou men ten
eeuwigen dage rechten storten aan den Duitschen en den Engelschen Staat. En
waarvoor? Voor een ondefinieerbaar iets dat men ‘genie’ noemt, voor een onbenaderde
eigenschap welke tot dusverre gratis, en terecht, gerekend werd tot het erfdeel der
menschheid. Is ook dit begrip zinledig geworden evenals zoovele anderen? Een
kunstenaar behoort niet aan zijne natie, een kunstenaar behoort aan de menschheid.
En evenmin als een volk zich beroemt op een Landru of Haarmann, menschenslachters
van Gambais of van Hamburg, die in een tegenovergestelden zin een onloochenbare
uitmuntendheid bereikt hebben, evenmin moest een volk als zoodanig zich beroemen
op Goethe of op Victor Hugo.
Er ligt iets onzegbaar bespottelijks in de naieve verwaandheid van een Duitscher
of Franschman, die over beide Uebermenschen praat, alsof hij persoonlijk tot hunne
geboorte, opvoeding, ontwikkeling, etc. heeft bijgedragen. Dat een Staat echter, die
sinds menschenheugenis den kunstenaar en den geleerde systematisch negeerde, die
milliarden roekeloos verspilt, terwijl hij zijn intellect en zijn hart laat wegkwijnen
in armoede, dat deze Staat vijftig jaar na hun dood nog munt zou slaan uit hen, dit
schijnt mij de perken te buiten te gaan.
Wat ik het meest vrees zijn echter de kunstenaars en de geleerden die de Staat met
deze woekerwinst zal beschermen en ondersteunen. Ik ben het eens met Thorbecke,
die zei dat kunst geen regeeringszaak is, en als ik het niet ware geweest, zou ik het
in Frankrijk geworden zijn. Men behoeft slechts na te gaan, welke kunstenaars, en
welke kunst dikwijls, door een regiem, waar alles neerkomt op politiek en protectie,
worden ondergebracht in de tempels der Opéra, Opéra Comique, Comédie Française
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of Odeon, om de uitspraak van onzen Hollandschen staatsman, welke men meermalen
bestreden zag, te houden voor zeer aanvaardbaar.
[verschenen: 6 augustus 1927]

Vervolg van de affaire-Daudet
Parijs, 9 Juli 1927
Nostradamus, de illustre profeet van Catharina van Medici, bij wien de aanstichtster
van den Barthelomeusnacht politieke inspiraties ging halen, voorzag het lot van
Frankrijk tot in de verste tijden en niets ontging zijn zienersoog, zelfs niet de
Dreyfus-zaak, de mirakelen van Lourdes en de trouweloosheid van Ferdinand van
Bulgarije. Een waarzegger spreekt echter meestal in de duisterste termen en pas
wanneer de gebeurtenissen eenmaal goed en wel hebben plaats gevonden merkt men
wat hij bedoelde. Dit is de reden waarom niemand na de listige Catharina zijne occulte
gaven heeft kunnen benuttigen voor de praktijk van het staatsbestuur. Dit is ook de
reden waarom er regelmatig nieuwe commentaren verschijnen op het gebroken en
verwrongen Fransch der vier-regelige rijmen, waarin de geduchte sterrenwichelaar
zijne visioenen opschreef.
Een astroloog evenwel uit de zestiende eeuw, die de Fransche Revolutie ziet, en
Napoleon, en Elba, en St. Helena, en Sédan, en den wereldoorlog, beteekent een
informatie-bron welke men niet zonder persoonlijk risico zou kunnen versmaden,
en aangezien het oorspronkelijke een zevenmaal gezegeld boek is, schafte ik mij
gisteren op den Boulevard des Italiens het laatste commentaar aan, een lijvig deel,
gedrukt bij eene theosofische uitgeversmaatschappij, juist van de pers, en geschreven
door een auteur, die alle kronkels kent van het parlementaire en politieke labyrinth.
Ik weet nu hoe er in de onverstoorbare planeten te lezen staat, dat er in de maand
Maart van het jaar 1927 een nieuwe eeuw aanving: dat Frankrijk bij de verkiezingen
van 1928 een socialistisch bewind zal krijgen met een meerderheid van 300 leden;
dat een jong, energiek en socialistisch minister-president aanzienlijke hervormingen
zal invoeren; dat niet alleen de constitutie gewijzigd zal worden, maar dat wij zelfs
eene andere munt gaan krijgen. De bezitters van franken zullen mij dus nooit kunnen
verwijten dat zij niet gewaarschuwd zijn, wanneer het spaak loopt. Doch de rest is
voor veel later: ondergang van Parijs in de vlammen, inval der Aziaten in Europa,
en zoo voorts. Er bestaat voorloopig geen aanleiding, noch voor u, noch voor mij,
om onze kwartieren te verleggen, en ik heb den tijd om op Nostradamus terug te
komen, wat ik zeker doen zal.
Den toekomst-vorscher, die misschien de protestanten aan galg en rad bracht, in
dienst te stellen van de socialiseerende republiek, welke 't volgend jaar gaarne nog
meer zou socialiseeren, is geen onverdienstelijk idee en het lijkt me niet van
originaliteit ontbloot om Michel Nostradamus te doen optreden als verkiezingsagent.
Het kon erger. En 't zal u misschien verheugen, evenals mij, dat er in de
onvermurwbare lijnen van het firmament niets staat opgeteekend omtrent eene
overwinning of eventueele vorderingen der communisten. Absoluut niets. Al ware
de auteur der toelichtingen, die den naam P.V. Piobb heeft, even Moscovitisch gezind
als hij nu een goed hart schijnt toe te dragen aan de Tweede Internationale,
Nostradamus zwijgt de kameraden van den rooden ondergang hardnekkig dood. De
royalisten trouwens ook, en de commentator nochtans weet met zijn tekst te goochelen
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gelijk geen enkel schriftgeleerde. Wanneer de horoscooptrekker van Catharina b.v.
noteert: ‘Un peu après sera nouveau roi oint’ (‘een beetje later zal een nieuwe koning
gezalfd worden’) zoudt gij meenen dat Nostradamus denkt aan de royalisten, aan de
camelots du roi en aan Jan III?
Mis... Roi, koning, komt van het Latijnsche rex en beduidt iemand die regeert;
oint, gezalfd, komt van unctus en beteekent vet, omdat zalf vettig is. Een magere
president zal dus eenvoudig worden opgevolgd door een dikken president. De heer
Piobb, een ernstig en geleerd man die het serieus bedoelt, wordt door deze
tekst-techniek niet in het minst verontrust. Hij gelooft aan de komst eener andere
munt, en gij, lezer, misschien niet meer, nu ge de methode zijner verklaringen kent.
Ik ook niet, helaas; maar wie weet? Ik zou ondertusschen op de profetieën van
Nostradamus wel eens een royalistisch commentaar willen lezen. Doch de camelots
du roi doen niet aan occultisme. Wat geoorloofd was in de tijden van Catharina van
Medici zou hen heden ten dage nog dieper in den kerkelijken ban doen geraken.
Ik ben geen Nostradamus en wanneer ik voorspellingen doe verwacht ik dat ze
averechts zullen uitkomen. Maar als ik bedenk, dat Maria-Antoinette zin had in een
collier die anderhalf millioen kostte, dat koning Lodewijk XVI dezen niet wilde
geven aan zijne gemalin omdat hij hem te duur vond, dat kardinaal de Rohan, die
een oude veete had tegen zijn vorstin en haar ten verderve wilde voeren, haar dien
collier ten geschenke gaf zonder hem te betalen, dat de collier verdween, dat de
juweliers schandaal maakten, dat de reputatie van Maria Antoinette reddeloos door
het slijk gesleurd werd, wanneer ik bedenk dat zulk een vrij onschuldige Affaire een
der voornaamste oorzaken was van de Fransche Revolutie, dan krijg ik lust om ook
te gaan waarzeggen. Precies zooals toen zucht de bevolking onder een bijna
ondraaglijken druk der belastingen. Er zijn ondernemingen welke haar geheele
dividend opgeslokt zien door den Fiscus, en de brave middenstander laat zijn jassen
en japonnen tweemaal keeren. Alleen de arbeiders en de dieven leven in luilekkerland.
Er bestaan schrikbarende misbruiken, evenals toen. En al hebben wij geen Affaire
van een paarlen halssnoer, wij hebben iets veel ernstigers.
Het zoontje van een beroemd schrijver, Léon Daudet, in oppositie tegen het
gouvernement, wordt vermoord, zeggen de eenen, pleegt zelfmoord in een taxi,
beweren de anderen, gelijk ik u in een vorigen brief schreef. De vader die klaarheid
wenscht, beschuldigt den chauffeur van valsche getuigenis. Het kan door geen
sterveling geloochend worden dat die chauffeur viermaal in zijne verklaringen
veranderd heeft, doch in plaats van den chauffeur te veroordeelen, of in plaats van
een nader onderzoek te gelasten, wordt de vader veroordeeld. Terwijl men elken dag
moordenaars vrijspreekt, geeft men den vader eene straf welke éénig is in de annalen
der rechtspraak: hij en de gérant van de krant, waarin de chauffeur beschuldigd werd,
krijgen 25.000 frcs boete en vijf maanden hechtenis. Terwijl men aan souteneurs,
roovers en oproermakers gratie verleent, mag deze vader op hoog bevel niet
gegratieerd worden, ondanks de verzoekschriften van het beste deel der natie. Hij
wordt belegerd en gevangen genomen, met zijn gérant, door een politiemacht van
twee duizend man. Terwijl hij gevangen zit en zich niet verdedigen kan, schrijft de
minister-president, wiens bloedverwant in de zaak betrokken is, aan de moeder van
den opgesloten Léon Daudet, Madame Alphonse Daudet dus, een brief, waarin hij
den treurigen moed heeft om te zeggen, dat haar kleinkind zelfmoord pleegde, en
dat een dubbele erfelijkheid, van haar man en van haar zoon, aan dien dood schuld
draagt. Ook deze onmenschelijke handelwijze is uniek.
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Maar Daudet zit opgesloten in de Santé en laat zijn eten halen van het kleine
restaurant op den Boulevard Arago tegenover de gevangenis, welk restaurant een
monopolie heeft. Zijne vrienden hooren dat de patroon dezer keuken eensklaps
ontslagen is en vervangen zal worden. Daar het niet de eerste maal gebeuren zou dat
een staatsgevangene een plotselingen dood sterft, willen zij hun leider in veiligheid
brengen vóór dat men knoeien kan in de maaltijden. Een Zaterdagmiddag, tegen 't
uur van het déjeuner, wordt de directeur van de Santé opgebeld door het ministerie
van Binnenlandsche Zaken, vanwaar hem gelast wordt om Daudet, zijn gérant en
een communist in vrijheid te stellen. Om gedekt te zijn belt de directeur het ministerie
op en krijgt bevestiging van de gratie, welke ter wille der onpartijdigheid wordt
uitgestrekt over rood en zwart, over de Humanité en over de Action Française.
Daudet, bon garçon, zonder argwaan en nergens van op de hoogte, wil zijne bewakers
tracteeren op champagne. Maar de directeur prest hem, roept een taxi en duwt hem
de deur uit.
In den middag gaat het gerucht door Parijs, dat Daudet door de camelots du roi
werd bevrijd op een moment dat de ministers kabinetsraad hielden. Twaalf
partijgenooten van Daudet waren het ministerie van Binnenlandsche Zaken
binnengewandeld, hadden zich gezet voor de twaalf telefoon-toestellen welke dit
ministerie tot zijn beschikking heeft, en toen de directeur der Santé opbelde om
bevestiging van het regeeringsbesluit dat hem door dezelfde camelots was
medegedeeld, kreeg hij onvermijdbaar verbinding met een der twaalf camelots du
roi, die, na hun plan volvoerd te hebben, even ongehinderd heengingen als zij gekomen
waren. Zoo is ten minste de lezing welke gegeven werd door de Action Française,
en welke door het gouvernement coûte que coûte moest worden gelogenstraft. Want
hoewel een journalist den volgenden dag op dezelfde wijze als de royalisten bij het
ministerie van Binnenlandsche Zaken inbrak, alle vertrekken doorwandelde zonder
een levende ziel te ontmoeten, zich meester maakte van de telefoon en zijne ervaringen
telefoneerde aan zijn blad, - nooit kon door een gouvernement toegegeven worden,
dat men de rijksgebouwen in- en uitliep als een molen, om gevangenen te verlossen.
Een minister die de situatie hadde beheerscht, zou onmiddellijk den eenigen
maatregel genomen hebben welke restte om zijn figuur te redden: op staanden voet
gratie teekenen en de gratie bekend maken vóór dat de ontsnapping bekend was.
Nooit zou men de Action Française geloofd hebben, wanneer zij beweerd had dat
Daudet op vrije voeten liep dank zij een geslaagd complot. Het gouvernement echter
was razend, hoewel niemand begrijpt waarom juist de betrokken ministers, Sarraut
voor Binnenlandsche Zaken en Barthou voor Justitie, razend moesten zijn. Noch
Sarraut, noch Barthou stonden met Daudet op bijzonder kwaden voet, en hunne
woede is alleen verklaarbaar wanneer men wil aannemen, dat zoowel de een als de
ander gedwee moeten gehoorzamen, om welke reden ook, aan de bevelen der politie,
gelijk de magistraten en de jury gehoorzaamd hadden toen zij Daudet een zoo
buitensporig zware straf oplegden.
Het gouvernement viel zoo noodzakelijkerwijze van den eenen flater in den
anderen. Het ontsloeg en verving den onschuldigen directeur van de Santé. Het deed
huiszoeking in de Action Française, waar men een clandestiene telefoon hoopte te
vinden. Maurice Puejo, hoofdredacteur der Action Française, welke een ochtendblad
is en waar dus enkel 's nachts gewerkt wordt, werd midden op den dag ten overstaan
zijner zieke drie-en-tachtigjarige moeder uit zijn bed gelicht en naar de Santé gebracht,
waar men hem behandelde als een boef en hem zelfs boord en das afnam. Een
hulp-telefoniste der Action Française, moeder van vier kinderen waarvan de jongste
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vier maanden telt, werd op bloote vermoedens in hechtenis genomen en met haar
zuigeling opgesloten bij lichtekooien en ander gespuis. Alle grenswachten werden
gemobiliseerd, alle gendarmes, alle politieagenten, ten getale van tachtigduizend
man, om Daudet te vangen, die reeds door tweeduizend manschappen belegerd was
geweest.
En dit alles omdat een taxichauffeur, die reeds 25.000 francs opstreek, in zijn naam
was aangerand.
Parijs, dat eerst lachte - en wie zou bij deze schitterende mystificatie niet gelachen
hebben? - Parijs werd kregel. Want terwijl men Daudet zocht in alle uithoeken van
Frankrijk, de wegen versperde en de auto's aanhield die corpulente passagiers
vervoerden (Daudet is enorm), speelde zich in de Santé een andere komedie af.
Marcel Cachin, communist, Kamerlid en veroordeeld tot zes maanden wegens
hoogverraad, kwam zich, geëscorteerd door een piket van twintig roode garden, in
hechtenis stellen. Doch terwijl hij door den nieuwen directeur der Santé werd
gegrendeld, vroeg het Parlement, op voorwendsel dat Cachin's aanwezigheid bij een
of andere petroleum-commissie noodzakelijk was, zijne onmiddellijke vrijlating. Het
was geen telefoontje ditmaal, dat de Santé opensloot, het was de Procureur-Generaal
der Republiek in eigen persoon die den hoogverrader Cachin vriendelijk bevrijden
ging op den middag zelf zijner gevangenneming.
Lieden, die zich laten beetnemen door een communist die poseeren wil als
eerbiediger der wetten en in optocht naar den nor tijgt (wetend dat hij er den avond
niet zal doorbrengen) zijn beklagenswaardig. Maar veel beklagenswaardiger is nog
het land, waar de wetten schaamteloos gedomineerd worden door de grillen en de
politieke combinaties van een Parlement dat zich willekeurig boven het Recht plaatst,
dat een regelmatig en onpartijdig arrest naar goeddunken casseert, wijl het in zijn
politieke kraam te pas komt.
Sinds den val van het koningschap vaardigde het Fransche parlement twee honderd
vijftig duizend wetten uit, welke ieder burger geacht wordt te kennen en welke twee
honderd vijftig dikke deelen vormen. Het stemt er nog elken dag bij. En wanneer
men dan links en rechts het gezag ziet functionneeren in volkomen wetteloosheid,
krijgt men de onheimelijke gewaarwording, dat men woont te midden eener
overwoekerende wildernis van oude, valsche vormelijkheden, onwerkelijkheden,
schijnbeelden en huichelarijen, welke klaar staan om in hunne onechtheid en hunne
onoprechtheid te worden stukgetrapt, bij den eersten ernstigen stoot te worden
weggevaagd.
De affaire-Daudet zou, zonder het doode kind op haar achtergrond, volmaakt
komisch zijn; de affaire-Cachin in hare huichelachtigheid is walgelijk. Maar samen
overtreffen zij de affaire du collier verre in mogelijke consequenties, en hoewel
niemand ze tot dusver in de ‘ware voorspellingen van meester Michel Nostradamus’
heeft bespeurd, lijkt het me lang niet onwaarschijnlijk, dat iedereen ze over enkele
jaren uit de rijmen van den grooten astroloog zonder veel inspanning zal ontsluieren.
Want het kan niet anders of Nostradamus heeft het óók hooren kraken.
[verschenen: 13 augustus 1927]

Uit Wolkenkoekoeksheim
Parijs, 16 Juli 1927

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

De Kamers zijn voor drie maanden op vacantie en Poincaré is niet gevallen. Gij kent
het verhaal van den Engelschen Lord, die een dierentemmer overal achterna reisde,
om bij te wonen hoe hij zou worden opgevreten, en sinds een half jaar vertoont onze
ersatz-dictator zijne gewaagde toeren in den leeuwenkuil, voor een tribune van
journalisten die hem willen zien knappen en kraken. Als Poincaré vleugels had, zou
ik zeggen dat hij lood in den vleugel kreeg tot een gewicht, dat volgens menschelijke
berekening niemand kan torsen. Nog op den vooravond der sluiting gold zijn
ministerie voor moreel kapot en stond de crisis voor de deuren van het Palais Bourbon,
waar de volksvertegenwoordigers rad-draaien.
Juist op dien vooravond trad hij op in de sensationeelste nummers van zijn
programma. Hij liet zijn gematigde meerderheid eene nieuwe kieswet stemmen,
waarvan de socialisten bij de verkiezingen der volgende lente partij hopen te trekken
en welke hem door die socialisten was opgedrongen. Het is bijna dezelfde kieswet,
welke gold onder Napoleon III, en destijds door de toenmalige republikeinen en
radicalen met hand en tand bestreden werd; dezelfde kieswet, welke Jean Jaurès, de
vorige chef der socialisten, met de sociaal-democratische beginselen onvereenigbaar
achtte; de kieswet waarvan de Temps schrijft, dat ze het land terugstort in
modderpoelen, waar men het met moeite voor de helft had uitgetrokken. En wijl het
den socialisten geviel hunne beginselen, die overigens voor ieder taboe zijn, te offeren
op de altaren der uitgerekendste politiek, daarom mocht de gematigde meerderheid
van Poincaré grimmig en lijdzaam onder het juk passeeren, dat haar bij de volgende
stembus de nederlaag belooft.
Het is merkwaardig waartoe een Kabinet van Nationale Unie leiden kan. De man,
dien een aantal naievelingen houden voor dictator - Poincaré -, is een gijzelaar in de
macht der partijen welke het hardst schreeuwen en het meest beloven. Vandaag en
gisteren een gijzelaar, wien men losgelden afperst, morgen een stroopop, welke onder
gejuich van het gepeupel verbrand kan worden. Met verbazing heeft ieder onpartijdig
toeschouwer het sluwe mecanisme geobserveerd, waarmee de machtelooze Poincaré
gedurende de laatste zes maanden door de socialisten gemanoeuvreerd wordt, en met
verstomming heeft men toegezien hoe Poincaré, die geen kind is en weet waar de
kneep zit, onmachtig bleef om de doorzichtige listen zijner tegenstanders te verijdelen.
Als er draconische, onpopulaire belastingen gestemd moesten worden, ging de
gematigde meerderheid in 't vuur en de linksche groepen onthielden zich met groot
vertoon, want het oog der kiezers ziet ze. Wanneer daarentegen de lucifers verpacht
moeten worden, wat door een massa kiezers, die de lucifers fabriceeren, wordt
afgekeurd, dan komt links in den aanval en draagt het electorale profijt weg.
Wanneer de bureaucratische pennelikkers, die men in Italië en Duitschland
meedoogenloos decimeert, in Frankrijk verhooging eischen, bieden de socialisten
op tegen Poincaré, en door nogmaals de garde zijner gematigde troepen in den aanval
te werpen kan de minister-president zijn voorstel redden. Poincaré, die bezuinigen
wilde, schrijft twaalf honderd vijftig nieuwe millioenen uit voor een ambtenaarsdom,
dat hij had moeten besnoeien, en bereikt geen ander gevolg dan het misnoegen van
een overbevolkt gilde te hebben verergerd, en hen bij de volgende stembus tegen
hem en zijne aanhangers te zien optrekken. Alles gebeurt met deze gematigde
meerderheid, welke men rechts zou kunnen noemen, alsof reeds een linksche regeering
het bewind voerde. De behoudende groepen hebben zich geschikt in de rol van dupe
met een gedweeheid, waarover men even versteld staat als over de plooibaarheid
waarmee Poincaré een kakelbont programma, dat menigen keer tegen zijne intiemste
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overtuigingen indruischte, onder het schild van Nationale Unie aan deze dupes heeft
opgelegd.
Deze dupes bezitten althans één verontschuldiging, wanneer zij hun lust tot rebellie
tegen een aanvoerder die hen roekeloos slachtoffert, intoomen: het herstel der
financiën. Laten wij tenminste aannemen, dat zij niet verpolitiekt zijn tot de
karakterloosheid, waarmee de socialisten een amphibie-achtigen toestand geschapen
en schaamteloos geëxploiteerd hebben, waarvan zij de voordeelen plukken zonder
eenige verantwoordelijkheid te dragen. Als zij sneuvelen, de troepen van Poincaré,
kunnen zij zich inbeelden, dat zij sneuvelden voor een heilzaam ideaal. De socialisten
van hun kant kunnen geen enkele excuse inroepen voor hun dubbelzinnig en
machiavellistisch bedrijf: zij voeren eene politiek welker kronkels reëel heeten en
welker troebelheid bemanteld wordt door de resultaten. Toen in de laatste dagen van
het vorig jaar Albert Thomas, die te Genève voor een reusachtig honorarium het
Internationale Arbeidsbureau beheert, te Parijs vertoefde, hebben de drie socialistische
manitoes, Albert Thomas, Léon Jouhaux, hoofd van de Confédération Generale du
Travail (de Amsterdamsche Internationale) en Léon Blum, leider der
sociaal-democratische afgevaardigden, een geheim concilie belegd, waarvan het
volgende uitlekte.
Men kwam bijeen om de politieke situatie te onderzoeken, welke teweeg was
gebracht door het kabinet-Poincaré en om tegenover het gouvernement der Nationale
Unie de houding vast te stellen van de socialistische partij en van de organisaties,
welke in haar dienst staan. Zoowel Thomas als Jouhaux wilden profiteeren van de
economische crisis, de werkloosheid, de duurte en de algemeene malaise, wilden
zonder verlet de campagne openen en overgaan tot de actie. Het terrein en het tijdstip
schenen den leiders der verschillende vakvereenigingen gunstig toe, en vooral Léon
Jouhaux, die den Franschen Staat tot zijn orders heeft, achtte het moment geschikt
om de omstandigheden daadwerkelijk te benutten.
Toen nam Léon Blum het woord en gaf in termen die geen tegenspraak duldden,
een geheel tegenovergestelde meening te kennen, welke hij met de volgende
redeneering onderstreepte: ‘Gij zoudt ten zeerste verkeerd handelen,’ aldus betoogde
hij, ‘met nu de vijandelijkheden te beginnen. Gij geeft er u geen rekenschap van op
welke helling de heer Poincaré zich bevindt, noch van de diepere strekking zijner
politiek, noch van de voordeelen welke wij er uit kunnen trekken. Ons spel,
integendeel, bestaat hierin, dat wij het experiment des heeren Poincaré zijn beloop
laten, hem niet dwarsboomen, hem zelfs onzen stilzwijgenden steun verleenen, zonder
ons met hem solidair te verklaren, hem desnoods en ten hoogste desavoueerend door
enkele redevoeringen welke niemand binden. Begrijp toch dat de heer Poincaré onzen
weg baant, dat zijne politiek onder een uiterlijken schijn van conservatisme in
werkelijkheid niet alleen maar een linksche politiek is, doch een etatistische, een
socialiseerende politiek, zoo niet in haar wezen, dan toch in haar einddoel. Waarom
zouden wij de fout begaan haar te hinderen? Van tweeën één: òf het
experiment-Poincaré zal mislukken, en het bewijs zal geleverd zijn dat men met
burgerlijke of kapitalistische methoden, zoowel deze als de voorgaande, niets
duurzaams tot stand vermag te brengen. Of wel, de zaken blijven zooals ze zijn,
Poincaré's programma wordt zonder ongelukken doorgevoerd, en dan zijn wij er
beter aan toe. Wij zullen de schatkist overvloedig gevuld vinden en de schulden voor
een groot deel geconsolideerd zien. De dagelijksche bedreiging der bezitters van
bons op korten termijn is uit den weg geruimd. Dank zij het vertrouwen dat Poincaré
hun inboezemt, hebben de Fransche burgers enorme hoeveelheden kapitaal
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gerepatrieerd. Buitenlandsche activa, tot een bedrag van milliarden en milliarden,
zijn belegd in den vorm van valuta, van staatspapieren, van aandeelen in industrieele
ondernemingen. De banken hebben nimmer zulk een ongelooflijken toevloed van
deposito's gekend. Al deze beschikbare gelden vloeien automatisch af naar de
schatkist. Het is de Staat die er door een soort van socialisme de hand op gelegd
heeft. Waar deze activa nog bestaan onder den vorm van rekeningcourant, van
dekkingen of onderpanden in de credietinstellingen, zal een decreet voldoende zijn
om ons van al dit geld, het geld van den Franschen bourgeois, van den buitenlandschen
kapitalist, meester te maken zoodra wij aan het bewind komen. Het geld dat op de
vlucht slaat zoodra wij ons slechts vertoonen, al het geld dat de heer Poincaré voor
ons heeft opgehoopt, en dat niet meer kan ontsnappen, of slechts voor een klein
gedeelte kan ontsnappen, omdat het ligt opgesloten in de schatkist, in de kelders der
Banque de France, of in de brandkasten der banken, al dit geld zal zich in onze handen
bevinden.’
Een dergelijke redeneering, helaas, zelfs al ware ze volmaakt uit den duim gezogen
(wat ik betwijfel), kan niet worden tegengesproken, omdat ze door alle feiten bevestigd
wordt. Zij gehoorzaamt aan een onberispelijke logica, den heer Léon Blum waardig,
die een schrandere kop is. Tot aan de laatste zitting van deze wetgevende periode
zal de heer Poincaré alles gedaan hebben wat doenlijk was om het terrein voor de
socialisten gunstig te maken, om hunne werkingssfeer uit te breiden en te
vergemakkelijken. Hij weet dat Frankrijk neiging toont om te verzakken naar links,
hij kent het funeste program der socialisten en zijn noodlottige consequenties, en hij
heeft niet alleen niets gedaan om hunne ontplooiing te belemmeren, hij heeft, evenals
in 1924, alle middelen aangewend om de linksche verschuiving te bespoedigen. Het
veld ligt vrij voor de manoeuvres van Léon Blum, die, om duidelijk te zijn, het
Fransche socialisme een betere editie vindt van het bolsjewisme. En iedereen die er
belang bij heeft, is hiermee gewaarschuwd voor wat hem in Mei 1928 van de Fransche
verkiezingen te wachten staat. Ik veroorloof me voor één keer om den toestand extra
donker in te zien.
Wanneer Nostradamus er met de haren van zijn hoofd en van zijn baard wordt
bijgesleept door iemand als de heer Piobb (die, ik herhaal het, in alle parlementaire
sluipgangen als bij zich thuis is) om te voorspellen dat Frankrijk 't volgend jaar
geregeerd zal worden door een socialistische meerderheid, den Haan tot officieel
symbool zal nemen in plaats van de letters R.F., en eene nieuwe munt zal installeeren,
welks waarde met teksten van Nostradamus nauwkeurig wordt uitgeteld, dan mag
men er van verzekerd zijn, dat er in de politieke keukens verrassingen gebrouwen
worden. Wanneer deze voorspellingen liggen in de lijn der gebeurtenissen worden
zij nog verontrustender, al zouden zij slechts voor de helft bewaarheid kunnen worden.
Oppervlakkig bekeken behoort er durf toe, om, te midden van een ongehoorden
financieelen voorspoed, in een periode dat de Staat met het overdadige geld geen
raad weet, van een nieuwe munt te spreken, welke gewoonlijk het resultaat is van
een onherstelbare financieele catastrofe. Wie omtrent den waren toestand van
Frankrijks geldmiddelen, omtrent de gevaren waaraan Schatkist, Banque de France
en economie bloot staan, een inzicht wil krijgen, leze het zwartgallige maar
ontegensprekelijke boek van Marcel Chaminade: ‘L'Expérience financière de
Monsieur Poincaré (‘Het financieele Experiment van den Heer Poincaré’) dat vorige
week van de pers kwam bij de Editions Emile Paul frères te Parijs. Het zal u op geen
enkele wijze aansporen om geld te steken in Fransche waarden. De conclusie van
dit sterk gedacht en helder geschreven werk is, dat het zeer geraden schijnt om eene

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

uiterst voorzichtige, afwachtende houding aan te nemen ten opzichte der slot-resultaten
van Poincaré's systeem. Wanneer niet alle voorteekenen bedriegen (op 't punt van
financiën, vooral van Fransche financiën is men nooit geheel zeker) bereidt zich in
Frankrijk een onmetelijk Panama voor, een kolossale krach, welke alle voorafgaande
in verwoestingen zal kunnen overtreffen. Wie het boek las van Marcel Chaminade
vindt de hypothese eener nieuwe Fransche munt niet meer totaal onmogelijk in een
niet zeer verwijderde toekomst.
Ik had reeds herhaalde malen het genoegen u te schrijven dat het financieele
systeem van Poincaré nooit mijn sympathie had, wijl het op geen enkele realiteit
gebaseerd is, wijl het ontbloot is van elke common sense. Het budget voor 1928
wordt voorloopig twee milliard hooger geraamd dan dat van 1927 en zal zonder
eenigen twijfel onder den invloed der verkiezingen nog stijgen. Dit spreekt
boekdeelen. De brutale overvloed der geldmiddelen correspondeert met geen enkele
werkelijkheid, is louter speculatief. Er is géén voorspoed in Frankrijk. De import
daalt sinds October even regelmatig als de export. Het nijvere Frankrijk dat vóór den
oorlog, goed jaar kwaad jaar, 20 milliard papieren francs spaarde, spaarde in 1926
slechts drie milliard papieren francs. Holland, in 't zelfde jaar, spaarde er 5,
Duitschland 18, de Vereenigde Staten 150, en Engeland, ondanks de
mijnwerkersstaking, 31 milliard. Het geheele financieele oeuvre van Poincaré bepaalt
zich tot façade, tot gezichtsbedrag, tot een uiterst gevaarlijk illusionisme. En dit moet
wel, dit kan niet anders, om de eenvoudige reden, dat er op het gebied van financiën
geen mirakelen bestaan. En het ware een mirakel dat een land binnen een paar
maanden tijds van een dreigend failliet tot een overbluffenden rijkdom zou geraken.
Poincaré, en de menschen die in hem gelooven, zijn het slachtoffer van een fata
morgana door den enormen sprong der valuta en van den exorbitanten toeloop van
vagabondeerend kapitaal, welke de abnormale franc-stijging ten gevolge had.
In plaats van tijdig te remmen remde Poincaré op 't nippertje en remde hij nog
slechts op ultimatum van den gouverneur en van de regenten der Fransche Bank.
Milliarden gingen vruchteloos voor het land verloren en milliarden zullen nog verloren
gaan. Het plan der experts, door Poincaré goedgekeurd, achtte 200 millioen dollar
voldoende om te stabiliseeren, en Poincaré, die er op 't oogenblik nagenoeg een
milliard bezit, stabiliseert nog steeds niet. Elken dag uitstel maakt de operatie
moeilijker en den franc kwetsbaarder. Buitenlandsche en binnenlandsche schuld
stegen onder zijn bewind, dank zij een reeks van gecompliceerde manipulaties, met
ruim twintig milliard. Vlottend papier spookt nog rond tot een bedrag van tien milliard
en kan elken dag een ramp veroorzaken.
Met theatraal lawaai van fotografen, bioscoop-opnamen en krantenartikelen heeft
men deze week een stapel van negentien millioen effecten verbrand. Dit is het eenige
tastbare, reëele resultaat van één jaar financieel beheer van Poincaré en dit, nogmaals,
is façade. Negentien millioen francs... het mocht wat in een milliarden-dans! Zoolang
Poincaré geen centiem bezuinigt, zoolang zal ik van meening zijn dat hij een gansch
jaar en de wonderbaarlijkste kansen lichtvaardig verspilde in zijn valuta-roes; zoolang
zal ik meenen (en alle Conservatieven mogen als zij dat wenschen voor hem
sneuvelen) dat wij in de utopistische republiek leven, welke Aristophanes
Wolkenkoekoeksheim noemde en die een evenbeeld vormt van de Fransche; zoolang
zal ik vreezen, dat Frankrijk het ergste te wachten staat, dat de eigenlijke crisis nog
pas beginnen moet. Ik heb zelfs geen greintje hoop om te denken dat ik me vergis.
[verschenen: 20 augustus 1927]
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De techniek der bolsjewistische revolutie - I
Parijs, 23 Juli 1927
In de ‘Rotonde’, het café op den Montparnasse, waar alle volkeren der aarde
samentreffen, om naast opwekkende en veelsoortige dranken te discuteeren over
artistieke en andere dingen, in de ‘Rotonde’, waar bijna alle beroemdheden der
twintigste eeuw eene herinnering achterlieten, toont men u, wanneer gij dit wenscht,
het tafeltje en de plek, waar Vladimir Oelianoff Lenine en Braunstein-Trotski zich
plachten neer te zetten, om zich te verdiepen in urenlange, geheimzinnige
beraadslagingen. Het is een tafeltje gelijk andere tafeltjes, van gegoten ijzer met
marmeren blad, en gij moet al uw fantasie te hulp roepen om behoorlijk het idee te
verwezenlijken, dat dit niets-zeggende, onverschillige meubel een der uitgangspunten
vormt van millioenen terechtstellingen en van de geweldigste aller revoluties; dat
aan dit tafeltje de maatregelen overwogen werden, welke vijf werelddeelen en de
gansche menschheid in hare fundamenten zouden bedreigen.
Als men u vroeg: ‘weet gij hoe eene revolutie gemaakt wordt?’, wat zoudt gij
kunnen antwoorden? Ik moet erkennen, wat mij zelf betreft, dat ik me de vraag nog
nooit gesteld had, en ik vermoed dat het zoo is met de meesten onzer, om de
eenvoudige reden, dat het niet in ons hoofd opkwam, om revolutie te maken. De
meeste revoluties bovendien, welke wij in de geschiedenisboeken van buiten te leeren
kregen, hadden zulk een eenvoudig verloop, dat het absoluut overbodig scheen om
haar mechanisme ook maar één minuut te bestudeeren. Er waren pretoriaansche
omwentelingen, welke van staatshoofd verwisselden en heel de rest bij het oude
lieten, of er waren ongeorganiseerde volksoproeren, welke steeds eindigden met
gedempt te worden, hetzij door de wettelijke overheid, hetzij door een overweldiger
als Napoleon. Van een mechanisme kan bij deze twee revolutie-typen geen sprake
zijn: een tribuun, een consul, een zegevierend generaal, marcheert onverwacht aan
het hoofd zijner troepen naar den ‘troon’ en er verandert niets dan de onderteekening
der staatsstukken; een volksmenigte loopt om een of andere, dikwijls toevallige reden,
te hoop in de straat, verjaagt het bewind, heeft géén leiders, òf te veel leiders, kent
geen discipline, bezit geen programma, is onmachtig hare overwinning te bevestigen
en moet wijken voor den eersten den besten georganiseerden tegenstander.
Dit alles is vieux jeu, oude koek, gecatalogiseerd en zoo aartsbekend, dat wij er
niet eens meer aan dachten. Zoo maakt men nog revoluties in Portugal, in Nicaragua,
of in Griekenland, en ieder gouvernement ter wereld weet wat het te doen staat, om
dergelijke omwentelingen te voorzien, te vermijden, of desnoods te onderdrukken;
dit wil zeggen, ieder gouvernement, dat eenigszins dien naam verdient. Maar wat
misschien de meeste regeeringen, wat in ieder geval de meeste staatsburgers niet
weten, of waarvan zij zich onvoldoende rekenschap geven, is het feit, dat er aan het
historische tafeltje van de ‘Rotonde’ een nieuw type van revolutie werd uitgedacht,
welke zich tot de ouderwetsche en voortaan onbruikbare omwentelingen verhoudt
als de mitrailleuse tot het musket-geweer met vuurslag, lont en laadstok.
Er bestaan reeds duizenden boeken over het bolsjewisme, welke geen van alle de
kern raken, ontelbare artikelen over dezen modernen geesel, welke niet verder komen
dan hem te constateeren. Niemand dacht aan de methoden, waarmee de Moskovitische
plaag in beweging werd gezet, en als iemand er al aan dacht, de werkwijze der
infernale dictators was nog niet planmatig geanalyseerd. Dit is een der merkwaardigste
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verrassingen, welke u zal treffen bij het lezen van de studie over La Technique
Révolutionnaire du Bolchévisme, verschenen in het nummer van 15 Juli der Revue
des Deux Mondes, waaraan ik den titel ontleende voor dezen brief, en dat ik voor
onze leering en onderrichting zal trachten saam te vatten. De auteur, die teekent met
drie sterren, is een lid van den Franschen Generalen Staf en vertoefde in 1917 met
eene militaire missie in Rusland. Uit zijne persoonlijke ervaringen en uit latere
documenten heeft hij deze ‘techniek’ van het bolsjewisme samengesteld en ter
waarschuwing van Frankrijk gepubliceerd.
Ik geloof, dat niet alleen Frankrijk baat kan hebben bij zulk eene waarschuwing.
Het is van essentieel belang de techniek der communisten te kennen, wil men hen
in bedwang gehouden.
***
‘Het oproer is een kunst’, heeft Karl Marx gezegd. Terwijl Lenine schreef: ‘Niet
de volkeren bereiden de revoluties voor: men bereidt de volkeren voor om revoluties
te maken.’ En Lenine, met een staf van bannelingen en vluchtelingen geoefend in
complotten en oproeren, slaagde erin een systeem op touw te zetten waarmee hij zich
in 1917 om zoo te zeggen zonder slag of stoot meester maakte van het onmetelijke
Rusland. Het stelsel, dat volgens de gewoonten der generale staven, nauwkeurig op
de kaarten en tusschen vier muren bestudeerd werd, verkreeg in de zegevierende
practijk eene bijzondere bekrachtiging, en werd na de beslissende proefneming nog
belangrijk aangevuld en verbeterd door de ervaringen in eigen land, in Lithuanië, in
Hongarije, Polen, Bulgarije, Italië, Spanje, en zelfs in Duitschland, ervaringen, welke
met een wetenschappelijke nauwgezetheid gecontroleerd en geclassificeerd zijn, om
de techniek zoo hoog mogelijk op te voeren en haar de grootste trefzekerheid te
verleenen. Gelijk het publiek niets merkt van een slagveld dan een verwarde
moordpartij en bloedige verschrikkingen, waar de technici een plan observeeren en
de uitvoering eener leidende conceptie, zoo heeft het publiek in de menigvuldige
troebelen der laatste tien jaren niets gezien, dan de slingeringen eener formidabele
anarchie, waar technici opeenvolgende, logische offensieven constateeren en leidende
ideeën. Ook deze slagvelden van het bolsjewisme hebben, gelijk die van den oorlog,
een hunner geheimzinnigheden verloren door het ontdekken van documenten en het
ontmaskeren van organisaties. De oplettende toeschouwer kan voortaan de
krijgsoperaties nagaan en de gevolgde techniek met voldoende zekerheid
reconstrueeren.
Bij een wetenschappelijk ontworpen bolsjewistische revolutie behoort vóór alles
eene wetenschappelijke bevelvoering: leiders, gedisciplineerde troepen, vastgestelde
doeleinden, en een exploitatie der successen welke in alle détails verzorgd is. Deze
‘oorlogsmachine’ werd letterlijk gecopieerd naar de groote militaire organisaties,
met strenge instandhouding der hiërarchie, om aan de bevelhebbers een onbeperkt
gezag te verzekeren en om van de ondergeschikte organen een blinde gehoorzaamheid
te verkrijgen. Het op militair model gecopieerd ensemble is echter gecreëerd voor
een geheel nieuw plan en elk onderdeel beantwoordt aan een zakelijke behoefte.
Het leidend orgaan, het opperbevel, is het bestuur der Derde Internationale, welke
ten doel heeft de revolutionnaire onderneming te leiden naar de onderwerping van
kapitalistische staten of oude civilisaties. De bureaux der Derde Internationale
correspondeeren precies met de inrichting van een grooten Generalen Staf: zij bezitten
een informatie-bureau, dat over de geheele wereld alle politieke en militaire
inlichtingen centraliseert, welke over den ‘vijand’ verzameld worden; een
organisatie-bureau, dat in elk land de noodzakelijke organisaties voor elkaar brengt;
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een operatie-bureau, dat de plannen voorbereidt, welke stipt, volgens zorgvuldig
gekozen uur, tijd en wijze, door de troepen moeten worden uitgevoerd. Het is een
door en door moderne instelling, welker bestaan met onweerlegbare en talrijke
documenten is vastgesteld. Het kan alleen in demagogisch verpolitiekte of
medeplichtige hersens opkomen, haar werkelijkheid en haar functies in twijfel te
trekken.
Naast deze bureaux, orgaan van het opperbevel, werken in alle legers, en dus ook
in het bolsjewistische revolutie-leger, comités, bestemd om de verkregen ervaringen
om te zetten in leerstof, en theoretische scholen, naar het voorbeeld der krijgsscholen,
die belast zijn met het verspreiden dezer zuivere leer. Na een tienjarige ondervinding
in revolutionnaire campagnes, kan die leer, wat het essentieelste betreft, worden
geresumeerd in den volgenden zin:
Elke voorbarige revolutionnaire poging, dit wil zeggen, eene poging welke tot
actie overgaat zonder eene minutieuse voorbereiding, valt te veroordeelen. Zij
vertraagt het succes, inplaats van het te verhaasten.
Dit is nogmaals eene zuivere militaire gedachte, welke wederom door krijgskundige
overwegingen geïnspireerd werd en die hare bevestiging vindt in de ervaringen der
laatste jaren van den wereldoorlog. Men beweert, dat maarschalk Pétain, toén nog
generaal, bij den eersten aanval, welken hij had voorbereid, met zijn wandelstok in
de hand aan het hoofd zijner troepen uit de loopgraven sprong, om zijne manschappen
te bewijzen, dat een streng zakelijk-opgezette en tot in zijn geringste onderdeelen
wetenschappelijk bestudeerde aanval zonder moeilijkheden of verliezen moet kunnen
uitgevoerd worden. Dezen stelregel heeft het opperbevel der Derde Internationale
na de verscheiden échecs in Hongarije, Polen, en elders, tot den zijnen gemaakt:
Invasies, overvallen, en andere pogingen tot onmiddellijke resultaten zijn voorloopig
uitgeschakeld. Alle krachten der organisatie worden ingespannen op nauwgezette
voorbereiding van den aanval, welke zonder verliezen, zonder tegenspoed, moet
lukken. Tegen dezen grondregel kan men zich slechts verweren: er valt technisch
niets tegen in te brengen. Laten wij nog een verderen blik slaan op de krijgsmachine.
Het karakter van militaire hiërarchisatie is formeel. Slechts communisten, zij, die
bij de Derde Internationale werden aangesloten, en slechts zij, die toegelaten worden
door Moskou, zijn gekwalificeerd om de leiding der partij op zich te nemen. Ieder,
die wil kan communistisch kiezen bij de stembus, maar niet ieder, die wil, is
communist, en uit honderden voorbeelden is het algemeen bekend, hoewel men er
de gevolgtrekkingen van verwaarloosd heeft, dat een communistisch leider op
staanden voet uit de partij gestooten kan worden, wanneer dit aan Moskou mocht
believen. Zooals dus de Generale Staf van een ondergeschikt operatieveld slechts
beslissen kan in het kader der directieven, welke hij ontving van den Grooten
Generalen Staf, zoo bezit een Hollandsch, Fransch, of Javaansch communist geen
ander initiatief dan in het kader der directieven, welke hij ontvangt van Moskou. En
evenals een ongelukkig of onbekwaam generaal, kan hij, zoo noodig, worden berispt
of afgezet. Gelijk het Fransche leger een leger heeft in Marocco, in den Levant en
in het verre Oosten, dat onder alle omstandigheden het Fransche leger blijft, zoo
bestaat er slechts één communistische partij, die van Moskou, welke overal
onderafdeelingen heeft, doch overal de communistische partij blijft. De zuiver militaire
formatie der Fransche communistische partij b.v., onderverdeeld in cellen,
werkingssferen, federaties, etc., is geheel identiek aan die, welke in 1925
gefunctionneerd heeft in Bulgarije, en waarover destijds alle bladen geschreven
hebben.
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Wat men echter toen niet voldoende kon overzien, kan heden ten dage met meer
klaarheid geregistreerd worden: de instructie der communistische partij geschiedt
volgens een streng-wetenschappelijke methode: de leden moeten hun dienstplicht
vervullen in 's lands weermacht, hunne militaire instructie zoo nauwgezet mogelijk
opvatten, alle aanteekeningen maken, waarvan zij voor eene latere actie voordeel
kunnen trekken; zij worden zelfs aangemaand om graden te halen, zich in
verschillende diensttakken te specialiseeren, zich in ambten te werken, waar zij van
nut kunnen zijn voor de partij. De leden worden met de uiterste zorg gekozen en
geschift. De opdrachten welke men hun geeft, zijn even precies als dwingend: zij
moeten eerst de Posterijen, de Telegraaf, de Telefoon en de Verkeersmiddelen
‘truffeeren’ met handlangers, op wien men bouwen kan en die deze onmisbare organen
op het gewenschte moment lam leggen; daarna de gaswerken, de electriciteit, de
waterleiding. Zij moeten geleidelijk de gemeente- besturen binnendringen. Evenzoo
de marine. De weermacht. De landbouw-bevolking. De fabrieken. De wapendépôts.
De munitieopslagplaatsen.
Men ziet hier, open en bloot, het cardinale verschil tusschen de communistische
partij en al de andere partijen, welke functionneeren in het staatsverband: Het gaat
hier niet meer over eene wettige organisatie, welke langs wettelijken weg, door
middel der stembus b.v., ideeën wil uitvoeren, welke de partij juist of geschikt acht.
Ware dit zoo, dan zou zij enkel gewicht hechten aan het aantal der uitgebrachte
stemmen, evenals de andere partijen. Maar noch liberalen, noch antirevolutionnairen,
noch plattelanders, noch economische-bonders, noch socialisten, noch
rapaille-mannen, hebben er ooit aan gedacht hunne leden militair te organiseeren,
hen strategisch te distribueeren over de verschillende vitale organen van een staat
onder een hiërarchisch commando, dat zich uitstrekt tot Moskou. En al ware niet de
staatsgreep voor de communisten het einddoel, dat hun dagelijksch met even groote
openhartigheid als onbeschaamdheid wordt voorgespiegeld in hunne kranten, hun
door documenten bewezen hoorigheid aan een vreemden staat, aan Moskou, zou hen
reeds als spionnen en verraders, als vijanden, buiten de wet stellen. Wij hebben hier
niet meer te doen met ideeën, welke door min of meer overredingskracht worden
gepropageerd. Het communisme heeft zich door zijne praktijken tegenover de geheele
wereld gesteld als een kwestie van macht. De naam ‘communistische partij’ zelfs is
onjuist. Wij staan tegenover een leger, een effectief leger, dat, tot overmaat van
ontoelaatbaarheid, gehoorzaamt aan een buitenlandsch oppercommando.
Wij zullen in een volgenden brief zien, tot welke bijzondere missies de
verschillende categorieën van groepeeringen bestemd zijn en met welk een
nauwgezette techniek het geheel is ingericht.
[verschenen: 26 augustus 1927]

De techniek der bolsjewistische revolutie - II (Slot)
Parijs, 23 Juli 1927
Georges Duhamel, die een reis naar Rusland heeft gemaakt en in Les Nouvelles
Littéraires een verslag publiceert, waarvan men de welwillendheid gaarne zou dulden,
wanneer ze minder gegrond was op drogredenen, dezen auteur onwaardig, stelt de
volgende sofistische vragen:
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‘Wie zal er aan denken om te zeggen: ik ga mijn vacantie doorbrengen in het
federale Zwitserland’ of, ‘ik heb verschillende klanten in het monarchistische
Engeland’? Maar men zegt ‘het Bolsjewistische Rusland’, ‘het Rusland der Soviets’.
Waarom?’
Parbleu, waarom? Als Georges Duhamel in allen ernst een antwoord wenscht op
deze vragen, kan hij het vinden in de studie van de Revue des Deux Mondes van 15
Juli, waaraan mijn vorige brief en deze gewijd zijn. Het is ons totaal onverschillig
of Turkije een republiek vormt of een sultanaat. Het laat ons absoluut koud, of eenig
land morgen wenscht te veranderen van regeeringsvorm. Het Bolsjewisme is een
bedreiging tegen de eeuwenoude wetten, waarop de maatschappij sinds de
praehistorische tijden gebaseerd staat, en toch... en toch zouden wij het passief kunnen
aanzien, wanneer Rusland zich verkiest te bolsjewiseeren, en de gansche wereld is
Rusland ter hulp gesneld bij den grooten hongersnood, gelijk een belangrijk deel van
het vuige kapitalisme Rusland ter hulp zal snellen, zoodra een minimum zekerheid
voorhanden is, dat op het woord en op de handteekening van een communist
vertrouwd kan worden.
Wat echter geen enkele staat, monarchistisch, republikeinsch, federalistisch, of
wat ook, kan admitteeren. is het oud-bijbelsche fanatisme, waarmee de dictators van
het Kremlin hun beginselen uitroepen voor een heilsleer, en de verraderlijke middelen,
waarmee zij die beginselen willen opdringen, met list en met geweld, aan de twee
halfronden.
Daarom spreken wij van het ‘Bolsjewistische Rusland’ van het ‘Rusland der
Soviets’, of van het ‘Roode Rusland’. Omdat het communisme zich georganiseerd
heeft als een leger, dat troepen en patrouilles uitzond naar alle landen. Omdat Rusland
elken niet-communistischen staat beschouwt als vijandelijk gebied, tegenover welk
gebied ieder krijgsmiddel geoorloofd is.
Voor de gemoderniseerde bolsjewistische revolutionnairen, zooals wij zagen, geldt
de voorbereidingsperiode eener omwenteling als het stadium dat van overwegend
en doorslaand belang is. Het stadium der uitvoering beteekent niets, wanneer de
voorbereiding perfect te werk ging. Wie een revolutie wil maken volgens de begrippen
van Moskou, moet dus drie perioden in studie nemen: het stadium van voorbereiding,
het stadium van uitvoering, het stadium van exploitatie. En daar de communisten
bewust en met overleg een ageerende minderheid vormen, die te velde trekt:
1o tegen de massa van vijandelijke bourgeois en onverschillige of vijandelijke
proletariërs, die beiden moeten worden gedomineerd.
2o tegen het kapitalistisch bewind, dat moet worden weggevaagd, komen wij tot
een parallellen, maar zeer verscheidenen gedachtengang van:
1e een actie op de massa, door overreding en organisatie van hen die voor het
communistisch ideaal toegankelijk zijn, door ontbinding en ontkrachting der anderen;
2e een actie op de regeering.
De volgende arbeidsrooster wordt dus vastgesteld voor een ‘Techniek van
voorbereiding’:

Actie op de massa's.
A. - Werkmansklasse.
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1e.

Haar opvoeden door:
a) De propaganda-pers. Tractaten. Brochures. Dagbladen.
Films.
b) Propaganda-vergaderingen; bolsjewiseeringsweken.
c) Scholen en propaganda-cursussen.

2e.

Haar organiseeren door:
a) Van den jongen leeftijd af in de Communistische Jeugd.
b) In de natie door de organiseering der partij in cellen,
werkingssferen, federaties.

3e.

Haar in spanning houden:
a) Door inmenging in alle arbeidsconflicten.
b) Door sensationeele politieke processen.

4e.

Haar stalen en harden:
Door trapsgewijs toenemende betoogingen.

B. - De burgerklasse.
Alle burgelijke invloeden vernietigen:
a) de geestelijkheid;
b) het huisgezin (feministische beweging);
c) de burgerlijke instellingen (voornamelijk de liefdadigheid).

Actie op het bewind.
1o Geen deelneming aan de regeering om de partij er niet mee te compromitteeren,
maar steun aan alle actie der linksche groepen.
2o Daarentegen: verovering der administratieve organen, in het bijzonder der
gemeentebesturen.
3o Zijn bewegingsvrijheid verzekeren, door middel van de burgerlijke wetgeving:
vrijheid van gedachte, vrijheid van drukpers, vrijheid van vergaderen, vrijheid van
vereeniging, vrijheid van staken.
4o De wilskracht en de energie van de regeering verzwakken: door haar te dwingen
tot opeenvolgende capitulaties in alle arbeidskwesties, voornamelijk bij stakingen
(non-interventie, amnestie, weder-indienstnemingen van ontslagen arbeiders) en haar
te wennen aan ‘vreedzame betoogingen’.
5o Het leger verzwakken, door elken maatregel te steunen, welke zijne macht kan
verminderen. Zoo mogelijk het leger bewerken. Het wantrouwen tusschen leger en
gouvernement accentueeren (spookbeeld van den pretoriaanschen staatsgreep). Zijne
non-interventie verkrijgen in alle arbeidstroebelen (protesten tegen ‘militaire
provocaties’), zijn initiatief verzwakken door de kwestie van strikte ondergeschiktheid
aan de civiele macht. Actie op de ‘bijteekenaars’, op de landweer, op de verminkten,
op de gepensionneerden.
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Voor ingewijden is deze droge opsomming voldoende, hoewel zij met gansche
kolommen vol feiten en commentaren zou kunnen worden toegelicht. Ieder woord,
iedere letter van dezen arbeidsrooster weegt de centenaars goud en gestolen juweelen,
waarmee hij bekostigd wordt. Hij vertakt zich in alle richtingen en over een
onbeperkten tijdsduur: tot de nederlaag of tot de overwinning; dat hangt af van ons.
Hij laat geen enkelen leeftijd met rust, want begint bij de lagere school, waar men
het verzet wakker roept, in het soepele gemoed der kinderen. Wik de woorden van
dit programma en gij zult merken, dat geen enkel onderdeel van de maatschappij
vergeten werd, ook niet het geringste.
Alles wordt ondermijnd, ondergraven. De wisselwachter, de stoker, de man, die
's nachts de dynamo's controleert in de electrische centrales, de schildwacht bij de
benzine-réservoirs, de matroos op den kruiser, die straks de draden zal doorknippen,
welke de commandotorens verbinden met het schip, de chauffeur van den generaal,
die op het kritieke moment zijn motor onklaar zal maken, de telegrafist, die een
gewichtige order zal tegenhouden, een handlanger in den etappendienst, die een
convooi levensmiddelen zal doen verongelukken, de treinen, welke aankomen, doch
niet meer vertrekken, troepentransporten, welke onmogelijk worden, de telefoon
gesaboteerd, het gezag zonder contact met de buitenwereld, machteloos, blind, niet
meer wetend wat er gebeurt en wáár het gebeurt, - dit alles is samengevat met het
zinnetje: ‘In de natie door de organiseering der partij in cellen, werkingssferen,
federaties.’
En al bevatte de arbeidsrooster der Roode Secte niets dan dit ééne zinnetje, het
zou voldoende zijn om de oogen te openen voor de gevaren, waarmee men door
verraad en trouweloosheid de maatschappij en een gehate beschaving omstrikt.
Ieder aandachtig toeschouwer moet geobserveerd hebben, dat men in de revoluties,
waarvan wij de laatste tien jaren getuige waren, niet meer optrekt tegen het ‘Paleis’
of tegen de Kamers der Volksvertegenwoordiging, zooals vroeger. Men marcheert
in de eerste plaats tegen de postkantoren. Waarom tegen de postkantoren? Om zich
te vrijwaren voor elk mogelijk tegenoffensief van de wettige macht. Uit de posterijen
vertrekken door telegraaf, telefoon en radio, de orders van verweer, van concentratie,
of van waarschuwing. De posterijen zijn de spil van elke bolsjewistische revolutie
en in 1917 moest het hoofdpostkantoor te Petrograd nog ingenomen worden met
mitrailleuses. Gij hebt er zelfs voorbeelden van op Java.
Welnu... Ook deze belegering der postkantoren is vieux jeu in het nieuwe ‘plan
de campagne’ der Soviets. Zij vonden er wat beters op. Het personeel der posterijen
zal zoo volledig mogelijk ‘getruffeerd’ worden met handlangers, en wanneer de
voorbereiding geschiedt met de noodige zorg, zullen de vitale organen van te voren
bezet zijn door communistische cellen. Dit lijkt u op Java misschien nog een loos
verzinsel, te Parijs geldt het voor méér dan mogelijkheid. En stel u overigens niet te
veel gerust met dit loos verzinsel. Is het zoo'n karwei om een telegraaf-centrale in
het ongereede te brengen? Een slechte schaar op de juiste plaats en het werk is gedaan.
Van een accuraat en wetenschappelijk voorbereide revolutie tot de uitvoering dier
revolutie op het gekozen moment, ligt een onaanzienlijke afstand, welke zonder
moeite of moeilijkheden overschreden wordt. Eén signaal is voldoende, meer niet,
om de machine in werking te zetten.
Laten wij dus een overzicht geven van de techniek der uitvoering, welke wederom
twee categorieën behelst: de massa's en het bewind, die elk een eigen tactiek vergen:
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Actie op de massa's.
Den bourgeois schrik aanjagen door straat-betoogingen in 't groot. Schildwachten,
patrouilles, mitrailleuses, geblindeerde auto's.
Den bourgeois ontwapenen door opheffing der dagbladen, opdat hij niets wete;
door sluiting der banken, opdat hij niet beschikke over geld; door hem alle middelen
van verkeer te ontnemen (auto's), opdat hij niet kunne vluchten; door hem te
verhinderen zich te organiseeren (contrôle der vergaderingen).
De nationaliseering van banken, fabrieken, industrieën, particuliere ondernemingen
(rol der cellen).
Zich meester maken van het noodige geld door beslag op de banken, openbare en
bijzondere kassen.
Een volkspolitie en volksrechtspraak instellen, het verkeer regelen door den eisch
van een ‘identiteitsbewijs’. Van dit moment af kan de bourgeois niet meer ontsnappen.
Contrôle der particuliere wapenen, voorwendsel tot huiszoeking en boeten.

Actie op het bewind.
Het centrale gezag isoleeren door beslaglegging op de communicatiemiddelen: post,
telegraaf, telefoon, radio en transporten (rol der correspondeerende cellen.)
Isoleeren op dezelfde wijze de ondergeschikte organen, de provincies, de militaire
commando's; de hinderlijke personen uit den weg ruimen.
Een soviet-bewind instellen tegenover het vorig gezag, overal waar de
revolutionnaire beweging de overhand neemt, en dan eerst de vroegere autoriteiten
omverwerpen.
Niet raken aan de punten (platteland, provincies) waar de gouvernementspartij de
overhand heeft; maar er zich toe bepalen om hen volkomen te isoleeren. Bij gebrek
aan orders, geld en proviandeering zullen zij automatisch vallen en gemakkelijk
onderworpen worden zoodra het soviet bewind elders voldoende geconsolideerd is.
Wat de administratie betreft, deze met rust laten; in elke ‘getruffeerde’ administratie
moet de leiding vervangen worden door de correspondeerende cel. De rest wordt
uitgevoerd in het stadium van exploitatie.
Wat het leger aangaat conflicten vermijden. De commandanten isoleeren, de
kazernes isoleeren; de chefs verhinderen hun post te betrekken om het ensemble te
verlammen. Defecties uitlokken, eerst individueele, later bij groepen. Deze defecties
onmiddellijk hergroepeeren om te toonen dat de revolutie ondersteund wordt door
het leger. Er zich van bedienen tot het overhalen van andere eenheden. Propaganda.
Listen.
Ook dit programma behoeft voor den ingewijde geen commentaar. Een der frappantste
trekken van het boosaardig genie der bolsjewisten is het verhinderen, het onderdrukken
van alle nieuws. Wat is een legercommandant zonder nieuws? Wat moet hij doen,
wat kàn hij doen? Er is revolutie, maar hij weet niet waar de revolutie zich afspeelt.
Waar bevindt zich haar hoofdmacht? Hij kan zijn troepen mobiliseeren; doch in
welke richting? Stel u een land voor waar op een gewild moment alle nieuws ophoudt;
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waar ieder in het duister tast behalve de krachten der verdelging. Alles wat men
onderneemt wordt van dat moment afhankelijk van het grilligste toeval. Men kan
links gaan of rechts, naar het Noorden of naar het Zuiden, noch het een noch het
ander heeft zin, want overal riskeert men te stooten op den georganiseerden en
wetenden tegenstander, gelijk men evenzeer riskeert hem het veld vrij te laten om
zijn posities te versterken. Kan men zich iets demoraliseerenders voorstellen in dagen
van Omwenteling dan het ontbreken van alle nieuws? Waarlijk, en zonder eenige
overdrijving: deze inval is een trouvaille der bolsjewisten, een geniale vondst, welke
zij op ongeëvenaarde wijze hebben uitgebuit. Wij hebben de gewoonte om Kerenski
alle schuld te geven van den Russischen ondergang, en zonder twijfel was Kerenski
een staatsman met een bijna misdadige kortzichtigheid.
Maar lees de bladzijden van den auteur der Revue des Deux Mondes, die in
Kerenski's nabijheid vertoefde, toen deze vluchtte naaf Finland, om te beseffen met
welke tragische machteloosheid deze bewindvoerder geslagen was door een vijand,
die een techniek toepaste, waarvan Kerenski niet het flauwste vermoeden had. De
chef van Rusland wist niet meer wat er op een half uur afstands gaande was. Wij
beschuldigen gaarne de ‘onbekwame’ Russische generaals, de Russische troepen,
de werkelooze gouverneurs der provincies. Maar lees, hoe de generaals machteloos
stonden in het duistere onbekende, hoe zij in het volkomenste isolement, zonder
eenig contact met de buitenwereld, zonder proviand, zonder verkeersmiddelen, hun
troepen, waarvan vele trouw waren, noodzakelijkerwijze zagen demoraliseeren en
uiteenvallen in de gedwongen onbeweeglijkheid en onwetendheid.
Rusland kende zijn tegenstander niet, noch zijn techniek, en een volk van 120
millioen liep in de val van enkele duizenden. Rusland heeft deze verontschuldiging.
Doch geen enkel ander land heeft voortaan het recht om blind te zijn en wanneer de
staatsvorm en de maatschappij van Frankrijk, dat volgens de verkiezings-statistieken
800.000 communisten telt - méér dan Rusland - òndergaat in de roode catastrophe,
dan zijn het willens en wetens de burgers, die schuld dragen. Maar zou het voor alle
andere landen niet vast geraden zijn om hun telegraaf-en telefooncentrales zoo snel
mogelijk te decentraliseeren?
[verschenen: 27 augustus 1927]

's Lands wijs
Parijs, 30 Juli [1927]
Men neemt een eeuw-oud gebruik zooals het kwam. En ook een land. Frankrijk is
op elk gebied vol tegenstrijdigheden. Men maakt zich niet alleen dik voor Sacco en
Vanzetti, men verzamelt niet alleen petities, belegt meetings en schrijft duizenden
hoofd-artikelen voor deze twee ongelukkige anarchisten, die, schuldig of niet, sinds
zes jaren in een Amerikaansche gevangenis op hunne executie wachtten.
De meerderheid der Franschen heeft vier jaren lang den dood onafgebroken zien
dreigen in de loopgraven en zij weten wat die tortuur beduidt. Maar een handige Pers
campagne heeft zelfs gratie veroverd voor Dieudonné, een der overlevenden van de
beruchte auto-bandieten, die in 1912 burgers en politie fusilleerden in de straten van
Parijs.34 Dieudonné, een onbekende voor de jongere generatie, welke àndere
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moordpartijen bijwoonde, vertoefde sinds vijftien jaar in Guyana, waarheen hij voor
levenslang verscheept was, en het feit alleen, dat hij wist te ontvluchten op
Braziliaansch gebied, stemde hen, die zich vroegere tijden met heimwee konden
herinneren, mild, zoodat de ministerraad zich ontfermde over den moordenaar.
Doch Daudet, letterkundige, ex-afgevaardigde, zoon van een doorluchtig schrijver,
Daudet, die niemand molde, en enkel maar een taxichauffeur beleedigde, Daudet,
die óók ontvluchtte, precies als Dieudonné, op het Homerisch gelach na van heel
Parijs, wordt nog steeds achtervolgd door de tachtig duizend agenten en gendarmes
der Republiek, welke hem niet te pakken kan krijgen.
Elken dag verschijnt zijn blad met een artikel van Daudet. Elken dag sart hij
regeering en politie met een andere zotternij en andere sarcasmen op zijne
communicatiemiddelen. Daudet's artikelen bereiken de Action Française langs alle
wegen, waarmede zijne schrijvers-fantasie zich amuseeren kan: per catapult, door
den schoorsteen, langs de raaklijn, per valise diplomatique, aan de jaspanden der
agenten in burger, per deurwaarder van het Parket, per telepathie, per luidspreker,
per seismograaf, via Malta en Singapore, per geheime telefoon, per ondergrondschen
gang, etc. etc.
Het duurt reeds een maand, dat het gouvernement zich op deze wijze moet laten
treiteren, en gisteren bood Daudet, die het zwerven misschien ook moe is, den minister
van Justitie zijn terugkeer aan in de gevangenis, op voorwaarde, dat het proces over
den moord van zijn zoontje binnen den kortst mogelijken tijd vóórkomt en dat het
loyaal en zonder inmenging van regeerings- of politie-autoriteiten gevoerd wordt.
Daudet's manoeuvre verdient het applaus van den onpartijdigen toeschouwer, die dit
steekspel met spanning volgt.
Maar hoewel de minister van Justitie Barthou, zelf literator is en lid van de
Académie Française, zal het mij verwonderen, wanneer hij dezen handschoen
opneemt. Ik ben echter nu reeds nieuwsgierig naar de memoires, welke Daudet
eenmaal schrijven zal over de avonturen, welke hij beleefde met de meute der tachtig
duizend dienders.
Al de Fransche inconsequentie echter, nonchalance en tegenstrijdigheid, heeft zich
ruimte kunnen maken bij het proces tegen de communistische spionnen, die deze
week gevonnist werden. Gewoonlijk worden spionnage-processen met gesloten
deuren behandeld om de eenvoudige reden, dat een mogendheid haar
contra-spionnagediensten niet kan blootstellen aan de openbaarheid, want meestal
kennen de beschuldigden zelf de trucs niet, noch de detectives, die de feiten der
beschuldiging onder veel moeite verzamelden.
Een behandeling met gesloten deuren leek bij deze handlangers van Moskou des
te gewenschter, daar de Fransche contra-spionnagedienst, welke even
gedesorganiseerd is hier als de rest der staatsmechaniek, drie volle jaren behoefde,
en per slot een gewichtig document, de landsverdediging betreffende, moest riskeeren,
om de handlangers van hamer en sikkel te knippen.
Doch tegen alle gebruiken in der elementairste voorzichtigheid, met een laisser
aller, dat aan elk normaal mensch onverklaarbaar toescheen, werd dit proces gevoerd
in het publiek, en men kan zich denken voor welk publiek. Daar bevonden zich
afgevaardigden, niet alleen van de Engelsche Intelligence Service, van het Turijnsche
spionnagebureau, van den Berlijnschen Thiergarten, maar zelfs vertegenwoordigers
der Tscheka in de voorste rijen der toeschouwers. Vijftien der beste Fransche
speurders van den contra-spionnagedienst traden op als getuigen en moesten hunne
methodes, hun praktijken, hunne listen laten discuteeren door de beschuldigden en
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hun advocaten. Vijftien der beste agenten, die drie jaar werk hadden aan dit roode
karweitje, werden roekeloos opgeofferd. De communisten zijn veroordeeld tot zware
gevangenisstraffen, welke zij niet eens zullen uitzitten, want in hooger beroep zullen
zij stellig verminderd worden; maar wanneer de boeven opnieuw wenschen te
beginnen, wat zij niet zullen nalaten, dan weten ze voortaan met wie ze te doen
hebben.
Een der motieven van het vonnis klinkt te curieus om het onvertaald te laten:
‘Aangezien het niet in twijfel getrokken kan worden, dat een buitenlandsche
regeering voor haar politieke doeleinden mannen en geld naar ons land zendt, met
het oogmerk om van de arbeiders der staats-établissementen de volledigste en soms
de geheimste inlichtingen te verkrijgen betreffende de fabricatie en de behandeling
van werktuigen, welke noodzakelijk zijn voor de landsverdediging....’
Gij verbeeldt u misschien, dat een regeering hiervan eenige onvermijdelijke
consequenties trekt, gelijk Engeland b.v.? Nenni, zoals men hier zegt.
Herbette keerde rustig terug naar zijn ambassade te Moskou,35 en een vermaning,
welke hij zou gericht hebben tot de Soviets, werd gelogenstraft. Het démenti was
zelfs zóó onhandig, dat Moskou's prestige er nog wèl bij voer...
De derde Internationale en de Soviets, die door sommige propagandisten nog
uitgespeeld worden als geheel verschillende begrippen, zijn door een Fransche
rechtbank onherroepelijk vereenzelvigd. Wanneer Frankrijk voor die waarschuwing
doof belieft te blijven, voor andere landen is dit waarschijnlijk nog geen politieke
noodzakelijkheid.
[verschenen: 3 september 1927]

Uitvaart van schrijvers
Parijs, 6 Augustus 1927
De auteur van Het Schoon Avontuur overleed op een mooien zomerdag.
Hij stamde uit den ouden tijd van Koning Dagobert, en met zijn solide postuur
was hij in staat te zeggen: ‘Niemand kan 't aan me zien... maar stammen we niet
allemaal uit den tijd van Koning Dagobert?’ Hij droeg een naam om gedeclameerd
te worden door Royaards of Laroche: Marie-Joseph-Louis-Camille-Robert Pellevé
de la Motte Ango, marquis de Flers, en zijn intieme overtuiging was: ‘Wat een bagage
voor zulk een korte reis.’
Wanneer men zoo'n klaroeneerenden naam draagt, die aan alle revoluties ontsnapte,
en daarenboven zwart op wit bewijzen kan, hoe zijn geslacht terugreikt tot aan de
Ridders van de Tafelronde, weet men bij intuïtie, dat 't nergens toe dient zich druk
te maken, en dat de aarde zelfs in de buitengewoonste gevallen blijft draaien.
Het is niet iedereen gegeven om te stijgen tot de philosophie, welke met een
glimlach door het leven gaat, en die voor anderen altijd aangenamer is dan voor zich
zelf. Ze staan in kwaden reuk, de kunstenaars, die bij de minste strubbeling niet
moord en brand laten schreeuwen, die van een onpleizierig conflict allereerst de
oplossing zien, en er nooit om malen, hoe men het ook onopgelost zou kunnen laten.
Zij gaan tot de kern, kon de Flers beweerd hebben, en men geeft ze het etiquette van
oppervlakkig.
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‘Het leven is een comedie voor hen, die denken, een tragedie voor hen, die voelen’,
meende Swift, de onsterfelijke schepper van Gulliver. De Flers dacht en voelde
tegelijk. Maar zelfs in Frankrijk, waar men vermoeden zou, dat Figaro voor alle
eeuwen zijne tooverformule had vastgelegd: ‘ik lach over alles, om er niet over te
moeten huilen’, zelfs in Frankrijk, beginnen deze aartsbeminnelijke wezens uit te
sterven, alsof het voortaan onbruikbare organismen waren geworden voor onze
periode van verbittering en verbetenheid. Het is waar: ieder jaar sterft de laatste
kurassier van Reichshoffen, die reeds in 1870 àllen gesneuveld heeten, en ieder jaar
sterft de laatste ‘boulevardier’. Dat kan nog best een tijdje duren. Doch wanneer nog
niet de laatste der ‘boulevardiers’ verdween, allerwegen worden ze verdrongen door
muggezifters, haarkloovers en de kopergroen geoxydeerde zieltjes van
kunstenaarlingen, voor wie de Flers zelf zoo inschikkelijk was, zonder dat zij hem
daarvoor ooit dank wisten.
Er ligt iets contrarieerends in, een sympathieke figuur in de kracht zijns levens
plotseling te zien heengaan... onder een voorwendsel van jicht, en alsof hij het land
aan ons gekregen had, zou de markies nog gespot hebben.
Men kon van de personnages zijner tooneelschrijvers fantasie houden, alsof zij
familie van ons waren. Het is onmogelijk, er 't minste kwaad van te spreken. Wie
amuseert zich niet met een goochelaar wiens toeren niemand kan nadoen? De auteur
van L'Habit vert, Primerose, Le Roi, waarin Eve Lavallière debuteerde als groote
ster, De Wijngaard des Heeren, Meneer Bretonneau, en andere eclatante successen,
wist evengoed wat er aan ellendigheden te koop was als een Strindberg b.v. Maar
hij vond, dat een heele schouwburg niet in naam der kunst een langen avond den
rouw behoefde aan te nemen, ter wille van een ongelukkig echtpaar. Er behoort
evenveel virtuositeit toe om in het speelsche genre te slagen, als in het zure genre,
en in alle soorten van virtuositeit was de Flers een meester.
Is het een gebrek ernstig te zijn en den ernst te verschuilen onder de bekoring?
Het behoort tot den grootsten lof, welken men Charlie Chaplin geven kan, dat hij
ernstig is; en wie zou dat verwachten? De Flers besteeg de planken zooals zijn
voorvader het schavot beklom; met goed humeur, met een onuitputtelijk goed humeur.
Zelfs in het land, waar naast de Seine, de Rhône en de Loire, rivieren stroomen,
welke heeten Beaujolais, Vouvray, Pouilly en Champagne, wit en rood, is dit een
verdienste. Ik mis den markies reeds, en zal hem zeker dezen winter missen, in de
enge, ongemakkelijke Parijsche schouwburgen, waar men misschien te onbehaaglijk
zit, om er onverteerbaren kost te stikken. Ik heb te prettige herinneringen aan de Flers
om me niet gecontrarieerd te voelen door zijn haastig vertrek naar die onbekende
bestemming. Het kostte me voor één maal geen de minste moeite om te gelooven,
dat Barthou, Herriot, Bernstein, Francis de Croisset en Coty, de oprechte waarheid
spraken van hun hart, toen zij in de afgezette straat en tegenover de bekranste lijkbaar
in het kerkportaal, een ontroerd afscheid zegden tot den kunstenaar, die als mensch
en schrijver perfect was.
Wat zijn de begrafenissen tragisch in Parijs, dat blakert in de zon, en waar men
den geur des levens inademt met het dampende asfalt en de blauwende benzine; wat
is het schrijnend door de rumoerige straten, welke haar gang gaan, den artiest te zien
‘uitvaren’, die nog zooveel mogelijkheden van geluk met zich meedraagt...
Zelfs zijn dramatische kronieken voor Le Figaro, waarvan Robert de Flers litterair
directeur was, wist hij in den hoogsten zin te veraangenamen met alle nuances van
humor en vernuft; hij wist ze op te voeren tot modellen van leesbaarheid en tegelijk
van stijl. Elk journalist mocht de Flers, voor wien geen dorre onderwerpen bestonden,
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tot voorbeeld nemen. In de annalen der Fransche journalistiek zal zijn Open Brief
aan den heer Steeg bewaard blijven, gelijk de beste pamfletten van Courier en
Rochefort.
Maarschalk Lyautey was, na met bovenmenschelijke inspanning en genie het Riff,
waar de opstandelingen steun vonden bij de Fransche communisten, gepacificeerd
te hebben, door het gouvernement der Republiek gecongedieerd als een loopjongen,
en opgevolgd door Steeg. Ik moet u op een keer nog eens schrijven over de
ongelooflijke botheid, waarmee Frankrijk zijn soldaten behandelt.
Lyautey vertrok uit Marokko op een passagiersboot, en aan de kade, zwart van de
inlanders, die hem vereerden, bevond zich geen enkel regeeringspersoon om hem
uitgeleide te doen. Van Casablanca tot de Fransche wateren werd Lyautey's schip
geconvoyeerd door Engelsche oorlogsbodems, die den maarschalk het saluut brachten
der vlaggen. De Engelschen beseften, wat Europa aan den scheidenden gouverneur
schuldig was ten opzichte van den Islam, en de Engelschen zijn gentlemen. Maar
een Fransch vaartuig was niet aanwezig. En in Marseille bevond zich wederom geen
enkele officieele persoonlijkheid om den maarschalk te begroeten.
Doch laten wij terugkeeren tot Steeg, zijn opvolger. Steeg, wien het
gouverneurschap niet voldoende leek, wenschte dit voorjaar een senaatszetel. Steeg,
man van links, maar tot zijne kiezing man van eer, kon dien zetel niet veroveren,
zonder geschipper met min of meer bevriende partijen. Er zijn echter zelfs in de
Fransche politiek grenzen gesteld aan het fatsoen, welke men niet zonder schandaal
overschrijdt.
En Steeg, gouverneur van Marokko, waar de communistische intrigues het graf
gedolven hadden voor duizenden Fransche soldaten, Steeg sluit aan de stembus een
bondgenootschap met de communisten.
Welk een onderwerp voor een pamflettist der groote traditie! Zooals de Flers Steeg
langzaam en met een glimlachende hoffelijkheid afmaakte, zoo speelt de kat met de
muis, zoo velt de toreador in de arena, volgens alle regelen der kunst, den stier. Om
te beseffen welke perspectieven in het fonkelende, gemakkelijke en speelsche proza,
in het toegeeflijke gemoed van Robert de Flets verborgen lagen, was deze meesterlijke
Open Brief een revelatie.
De gouverneur is er nog niet aan bezweken, maar sleept hem met zich mee als een
ongeneeslijke wonde. En een verschijning gelijk de Flers, even ‘volksch’ als
aristocratisch, een edelman uit den tijd, dat adel en volk te Parijs nog hetzelfde huis
bewoonden, - beneden de douairière met hare koetsen, op de bovenverdieping de
schoenlapper, de modiste, de stucadoor, - een type als de Flers blijft, juist omdat hij
een der verste uitloopers was van het verleden, in ieder opzicht onvervangbaar. Hij
beëindigt op zijn manier een tijdvak. Of, zooals hij zelf zou zeggen: hij nam geen
retourtje.
***
Op den dag, dat markies de Flers begraven werd, kondigde de Action Française
aan, bij wijze van communiqué, dat Léon Daudet besloten had zijn jaarlijksche
vacantie met de zijnen rustig door te brengen in België. Hij had Barthou, den minister
van Justitie, aangeboden naar de gevangenis terug te keeren, op voorwaarde, dat zijn
aanklacht van valsche getuigenis tegen verschillende personen, betrokken bij den
moord op zijn zoontje, ontvankelijk verklaard, en dat het proces op loyale wijze zou
geïnstrueerd worden. Toen de minister dit weigerde, achtte Daudet zich van verdere
moreele verplichtingen tegenover een scheeve gerechtigheid ontslagen en verliet hij
- voor eenigen tijd - het land, waar men hem elken dag achterna zat.
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Hij had zich kort te voren laten interviewen door een vertegenwoordiger van Le
Journal, een der grootste bladen, die geblinddoekt en in een raceauto naar een der
schuilplaatsen gevoerd werd, welke de politie sinds vijf weken trachtte te ontdekken.
Het interview verwekte natuurlijk buitengewone sensatie. Van Le Journal was 's
morgens om negen uur geen nummer meer te vinden. De politie was woedend. De
Camelots du Roi, die den journalist geloodst hadden, triomfeerden.
Het resultaat van 't interview was echter, dat voor den zooveelsten keer alle bereden
en onbereden agenten, alle gendarmes, alle douanebeambten, alle havens en
grensstations gealarmeerd werden, en men moet erkennen, dat de Camelots du Roi
tot het laatste moment fair play boden, de billijkste kansen latend aan den
tegenstander. Daudet is ontsnapt als op een Amerikaansche film in de bioscoop. De
Camelots du Roi jubileeren nu. Zij ontvoerden een beroemd schrijver, wiens
signalement in gansch Frankrijk bekend is, van wien de bladen dagelijks foto's
publiceeren, langs den neus, de revolvers en de karabijnen der politie, die met de
vangst van Daudet een ronde som kon verdienen. Zij jubileeren terecht: het is een
krachttoer, en in hun rangen bevond zich geen enkele verrader.
Men kan er zeker van zijn, dat Daudet, wanneer zijn ‘vacantie’ om is, in Frankrijk
zal terugkeeren. Hij is iemand, die woord houdt en zijn terugkomst geldt bij de
royalisten voor een eerezaak. Daudet's laatste artikel bereikte de Action Française...
via den melkweg.
[verschenen: 9 september 1927]

De Oceaan-match
Parijs, 20 Augustus [1927]
Het eene noodweer volgt op 't andere en sinds weken kwam het stormsein niet van
den mast. Wanneer er geen cycloon tiert, dan vlamt er een onweer. Wij zagen
honderdjarige noteboomen opgezogen in de lucht met wortel en al, met kubieke
meters grond. Wij zagen landstreken letterlijk fijngehakt door hagelbuien, zooals
men er zich alleen verbeeldde in de oertijden der aardschors, en die uren in den
omtrek de gewassen achterlieten onder eene ijslaag van veertig centimeter dikte. De
bliksem rukte in Parijs, waar het niet aan afleiders ontbreekt, lange strooken plaveisel
weg, en zelfs dàt kan slechts een vaag idee geven van hoe het bliksemde.
De regen gutste in zulke hoeveelheden, dat niet alleen stukken van de Métro
onderliepen, maar ook drie telefooncentrales welke voor een kleine maand onklaar
raakten. Wanneer de zon schijnt, is het voor niet langer dan een halven dag en in die
korte stonde vergadert zij electriciteit voor een week. De zoeklichten van den
Mont-Valérien flitsen elken avond over violette onweerswolken. De badplaatsen,
waar men voor vijftig gulden per etmaal een kamer huurt, liggen verlaten onder den
killen westen- wind en de hotels zijn leeg.
We gingen de hondsdagen voorbij zonder het te merken. Bij elke nieuwe maan
hopen we een ommekeer en alle nieuwe manen lieten ons in den steek. De een
jeremieert over de aardappelen die rotten, de ander over haar toiletten, een derde
over zijn onbruikbare torpedo, die in de vlagen gestald moet blijven. Immer door
buigen de boomen onder den onophoudelijken storm. Zoo was onze zomer, of liever
het jaargetijde dat zomer heet.
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Men zou dezen langen wanbof stilzwijgend willen passeeren, wijl hij u met recht
onverschillig mag laten, zoolang het ijzeren karkas van den Eifeltoren, die kan deinen
als een schip, niet is omgewaaid; maar de vliegkunst heeft het weerpraatje
gerehabiliteerd en verheven tot een preoccupatie van hoogere orde, welke de heele
wereld in beslag neemt. Wat de postbode me vertelt, en de barbier, en de kellner, en
de conciërge, kabelen we elken dag naar New-York en naar Berlijn: dat het slecht
weer is. Wie had het ooit gedacht?
Op alle punten van den Oceaan, waar een boot zwoegt door het schuim, seint men
de cijfers der barometers, welke Frankrijk, tusschen haakjes, in de toekomst gaat
noteeren volgens het decimale stelsel. Men heeft den nieuwen ‘millibar’, gelijk men
zegt, uitgevonden als een kleine vergoeding voor den meridiaan van Greenwich, die
den Franschman nog steeds dwars zit. En wèl bekome 't hem! Eene complicatie meer
of minder doet er niet toe. Maar in millibar of als ouderwetsche capucijn, wat ons
interesseert, is het weer; het weer over zes duizend kilometer. Als men in de
aërodrooms en op de vliegvelden over niets anders meer praat, waarom zouden wij
't niet mogen?
Het is merkwaardig dat men in alle kampen juist dezen zomer moest kiezen voor
de Oceaan-match. Lijkt het niet, alsof onze oude vijandin, de Natuur, al hare rancune
tegen het half-goddelijke pogen der menschen heeft samengepakt, en in stormen
uitstort over de luchtvaarders, die hare zwaarste boeien willen breken? Nungesser
en Coli vertrokken in het onweer en verzeilden in orkanen... Waar schreef hunne
schroef haar laatsten cirkel? Charles Lindbergh bleef tot dusverre de eenige die een
sierlijke en doelzekere lijn trok van de eene kust naar de andere. Zou hij vermogen
zijn eigen virtuositeit te evenaren? Hij moet niet alleen het richtingsinstinct bezitten
eener zwaluw, Lindbergh, maar ook aparte voelhorens voor het weer. Hij kwam over
tusschen twee depressies en zijn vliegtuig werd nauwelijks nat. Welk een geluksvogel!
De Miss Columbia die hem volgde, en die weken lang in Le Bourget gewacht
heeft op een aannemelijken barometer voor de terugreis, scheerde op haar eersten
tocht de ontketende golven als een meeuw en landde in het onmogelijke Kottbus,
dat tijdens den oorlog berucht was als gevangenkamp. Chamberlin en Levine zouden
Berlijn niet bereiken zonder gebroken schroef, en hun onderneming, welke het
meesterschap der lucht moest bewijzen, bewees vooral het risico.
Byrd, op de America, trof boven Frankrijk, waar hij een ganschen nacht ronddoolde
in mist en zondvloeden, slechter omstandigheden dan boven de Noordpool. Hij hield
de hoogovens van Caën voor de vuurtorens van Parijs, zwalkte hulpeloos rond in de
lage wolkenbanken, koerste recht naar zee, en bemerkte zijne vergissing juist op tijd
om zich te kunnen redden in het water. Byrd had alle instrumenten aan boord,
waarmee de vindingrijkheid onzer hersens de tekortkomingen der zintuigen tracht
te verbeteren, en dit heeft hem niet gevrijwaard voor een paar paradoxale vergissingen.
De durf der Duitschers, die in hunne metalen Junkers opstegen te Dessau om te
stevenen naar een punt in de Nieuwe Wereld, is bezweken voor den tegenstand der
elementen: op de grenzen van den Oceaan, boven Ierland, maakte de Bremen
rechtsomkeert.
Wat deden ondertusschen, na den ondergang van hun Witten Vogel, na het epische
en sprookjesachtige welslagen van den Spirit of Saint Louis, welke door zijn
gelijknamigheid met een heilig verklaarden Franschen Koning, duistere en sterke
herinneringen opriep uit een ridderlijk verleden, wat deden de Franschen?
Zij hielden gewetensonderzoek. En bij elken Amerikaan die overkwam, werd hun
zelfverwijt scherper en dringender. Zij zijn evenals alle andere naties gewoon om
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zich te rekenen tot de edelste en voortreffelijkste vertegenwoordigers der menschheid
en zij beschouwen deze eigenschap als zoo iets van zelfsprekends, dat zij 't niet eens
de moeite waard vinden haar bij hoog en laag uit te zingen in volksliederen - gelijk
andere naties. Laten wij deze bescheidenheid waardeeren. Zij leefden dus in den
waan, een waan die zorgvuldig door dagbladen onderhouden werd, dat hun luchtvaart
de eerste was der wereld. Het verontrustte hen niet dat gemiddeld elk jaar dertig
manschappen levend verbrandden in hun onovertroffen vliegtuigen, om te zwijgen
van de rest der doodelijke ongelukken. Het baarde hun geen zorg dat hunne
watervliegtuigen, bij een kampioenschap dat door een eigen landgenoot werd
ingesteld, overal de nederlaag leden en onvoldoende bleken. Zij merkten niet, alleen
de reizigers merkten het, dat hunne luchtkoopvaardijvloot in snelheid, geriefelijkheid
en doelmatigheid verre achterbleef bij de Duitsche en andere concurrenten; dat de
vorming van een Fransch vliegenier bijna tienmaal zooveel kost als de vorming van
een Amerikaansch of Duitsch piloot.
Zij beseften niet dat zij, om zoo te zeggen, geen enkele binnenlandsche luchtlijn
hadden, dat de luchtpostdiensten functionneerden op de stumperigste manier. Zij
vermoedden niet het nut, dat voor het onderhoud en het métier van materiaal en
personeel getrokken kon worden uit een regelmatig werkend binnenlandsch verkeer,
in afwachting van de financieele resultaten. Zij begrepen niet, dat een passagier die
van Marseille over de Middellandsche Zee ging zweven naar Afrika, W.C.'s aan
boord kon verlangen. De atmosfeer was dagelijks vol van het geronk der militaire
apparaten, die in den blauwen hemel wonderlijk harmonieerden met het gekraai der
hanen, zij boekten de records van hoogte, duur, afstand, snelheid, zij herinnerden
zich de heldenfeiten hunner escaders in den grooten oorlog, en waren tevreden. Zij
bespeurden niet eens dat de Engelsche, Amerikaansche, Duitsche en Italiaansche
budgetten jaarlijks veel aanzienlijker sommen uittrokken voor hun luchtdepartement.
Zij vermoedden geen oogenblik dat hunne militaire aviatiek in hoofdzaak teerde op
slecht verzorgde oorlogsstocks, op oude motoren, op verouderde toestellen. Zij
duldden dat de luchtvaartbelangen in handen bleven van bureaucraten, die voor den
bouw van vliegtuigen een cahier de charges handhaafden (waarin b.v. alle autogene
soldeering verboden was), dat sinds lang al niet meer overeenstemde met de
mogelijkheden der techniek. Dit alles verhinderde de Franschen niet zich voor de
eersten te houden op het gebied der luchtvaart.
Toen Nungesser en Coli, wier triomfantelijke intocht in de haven van New York
door een avondblad (dat aan dien flater niet gestorven is) uitvoerig beschreven werd,
spoorloos verongelukt bleken, begonnen de oogen open te gaan. Toen Lindbergh
feilloos landde in Le Bourget, begon men klaar te zien in eene andere werkelijkheid.
Toen de tweede en derde Amerikaan neerstreken in Europa, zij 't met minder
virtuositeit, toen men vernam dat de Duitschers klaar stonden voor den Atlantischen
Raid - Duitschland, waar het Verdrag van Versailles de militaire luchtvaart stopzette
- ontwaakte Frankrijk in eene desillusie welke leek op eene nederlaag.
Een republiek echter, waar men aan een diefachtig ontvanger, die een jaar in de
gevangenis vertoefde, 18.000 francs uitkeerde, omdat de tijd, doorgebracht in
hechtenis, voor pensioen meetelt (gelukkig land...), een republiek, waar men sinds
jaar en dag talrijke scholen bekostigt met volledig personeel doch zonder één enkelen
leerling, of met twee à drie leerlingen, een staat waarin men dergelijke vreemde
gevallen zou kunnen noteeren van week op week, kan geen fondsen disponibel hebben
voor alles en nog wat, b.v. voor den Oceaan-match, waarbij de nationale eer op de
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gevoeligste wijze gemoeid wordt. Toen zich dus bij Colonel Brocard,
oud-commandant van het legendaire escader der Cigognes, na den raid van Lindbergh
een vliegenier aanmeldde met een chèque van zeven cijfers en hem vroeg, bij welken
constructeur hij zich kon vervoegen, om een machine te koopen voor den overtocht,
vertegenwoordigde deze som geen staatsmillioen, doch een particulier cadeau, het
geschenk van een enthousiast. De vliegenier was niet de eerste de beste: hij had
twaalf neergeschoten vijanden op zijn actief.
Het bleek gemakkelijker te zijn een millioen te bezitten dan het gewenschte
vliegtuig, en commandant Brocard heeft binnen de maand meer dan twintig jonge
waaghalzen naar huis moeten sturen, die coûte que coûte den Oceaan wilden
oversteken. In geheel Frankrijk, waar zestien honderd avions circuleeren, waar vijftig
kleine en groote firma's, op haar eigen houtje en zonder ander onderling contact dan
vinnige concurrentie, vliegmachines bouwen, was geen enkel apparaat beschikbaar,
welks werkingssfeer zich meten kon aan den Oceaan.
Het ongemotiveerde optimisme sloeg spoorslags om in de donkerste
zwartgalligheid. Iedereen kwam met getallen aandragen en elk dezer getallen was
een beschuldiging tegen de Fransche laksheid, de ingeboren zorgeloosheid. Men
herinnerde zich eensklaps, dat precies een jaar geleden het onder-secretariaat der
aëronautiek door Poincaré bij de vorming van zijn nationaal ministerie werd
opgeheven en dat de Fransche aviatiek sinds een jaar sukkelde zonder leiding.
Men riep om een ministerie van Luchtvaart; men eischte een chef; men schreeuwde
om geld. Men verzamelde honderd twee en dertig Kamers van Koophandel voor
eene manifestatie in Le Bourget, waar ten overstaan van constructeurs en hooge
autoriteiten nogmaals de inferioriteit geconstateerd moest worden van het Fransche
materiaal. Men richtte een comité op voor luchtvaart-propaganda, waarvan maarschalk
Lyautey het presidentschap aanvaardde. Lyautey is een realist, een werker, een man
van de daad. Hij reageert niet alleen, hij ageert. Hij weet dat er van den Staat niets
te verwachten valt. Hij wendt zich dus tot het particuliere initiatief der kooplui,
industrieelen, steden en vereenigingen.
De eenige uitkomst voor Lyautey is de onmiddellijke organisatie van een
binnenlandsch luchtvaart-net naar Duitsch model; de eenige kans om den achterstand
in te halen en zich niet reddingsloos te laten overmeesteren door de omringende
naties, is de schepping van intercommunale diensten, welke het onmisbare reservoir
zullen leveren van geoefende manschappen en van een voortdurend gemoderniseerd
materiaal. Alleen reeds het formuleeren dezer twee desiderata beduidt het
onloochenbaar failliet der Fransche militaire aviatiek, waarvan de façade oningewijden
slechts nog kon imponeeren. Na den oorlog gewonnen te hebben, verloor Frankrijk
ook op dit terrein den vrede. En het is de vraag, of de algemeens alarmkreet in dezen
toestand iets zal wijzigen.
Onderwijl zijn de constructeurs aan den arbeid getogen en drie machines staan op
het oogenblik in de loodsen gereed voor den overtocht. Ik tel de Miss Columbia niet
mee, welks eigenaar Levine den piloot Drouhin door de overredingsmacht der dollars
van de Farman-fabrieken heeft weten af te troggelen. Hoewel Drouhin, voor eene
eventueele Oceaan-vaart uitgekozen, geen contract had met Farman, zelfs geen
assurantie machtig kon worden van de rijke firma, druischt zijne handelwijze zoo in
tegen de chevalereske, een beetje don-quichotterige tradities van het Fransche
luchtvaartkorps, dat zijne kameraden, die Drouhin nochtans apprecieeren om zijne
reëele verdiensten, niet zonder leedvermaak de chicanes en het kleingeestige gekibbel
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bijwonen, waaraan de grillige en wispelturige Levine hem sinds een maand blootstelt.
Levine heeft zich in Frankrijk niet de minste sympathie weten te verwerven. Zijne
Miss Columbia trouwens wordt gedreven door een Amerikaanschen motor, en
Frankrijk bezit nog zulk een overvloed van eminente vliegeniers, dat het de bemanning
van ondergeschikt belang kan achten aan den motor.
De drie andere machines, welke op den wijzer van de barometers wachten, behooren
aan drie verschillende firma's.
Bréguet construeerde de Nungesser-Coli en bemande hem met Costes als stuurman
en Le Brix als schipper. Costes was, vóór Lindbergh en Chamberlin, de houder van
het afstandsrecord Parijs-Dask over 5200 kilometer. Le Brix gaat door voor een
uitstekend schipper en Bréguet legde zich sinds geruimen tijd toe op de lange
afstanden in één trek. De Nungesser-Coli is voorzien van radio, van de nieuwste
navigatie-instrumenten en van een specialen ‘snel-leeger’, welke de bemanning in
staat moet stellen de benzinetanks in een minimum van tijd te ledigen om in geval
van nood te kunnen drijven op de reservoirs. Het vliegtuig is sinds half-Juli reisvaardig
en schijnt de meeste kansen te hebben van welslagen.
Farman bouwde L'Oiseau Bleu, de Blauwe Vogel, voor welke Drouhin bestemd
was, en die nu bevaren zal worden door Givon en Corbu. Hij is gereed sinds begin
Augustus. De Blauwe Vogel zal 2500 liter benzine mee nemen en men rekent op een
snelheid van 175 kilometer per uur. Hij is even zorgzaam toegerust als de
Nungesser-Coli.
Een derde machine, de Tango-Vogel, aldus genoemd wegens zijne kleur,
onderneemt sinds een week proeftochten. Hij is geconstrueerd door Bernard-Ferbois
en geldt met zijn zware boven-vleugels als een der technisch voortreffelijkste
machines, welke door de Fransche werkplaatsen werden afgeleverd. Hij wordt bemand
met Tarascon als chef der expeditie en Laulhé als tweede piloot. Beide stuurlieden
maakten den oorlog mee, Tarascon als commandant van een escadrille, en beiden
hebben in het rijk der schimmen hun sombere ‘tableau de chasse’, dat hen stempelt
tot de onvervaardste en koelbloedigste stuurlui. Ik hoop dat dit tableau de chasse hun
geen ongeluk aanbrengt.
Wanneer deze brief u bereikt, zal ongetwijfeld de meerderheid dezer machines de
vaart gewaagd hebben. Hoewel men instinctief voelt, dat mysterieuse en
oncontroleerbare stroomingen den tocht Europa-Amerika dwarsboomen, hoewel 't
een feit is, dat de winden steeds zullen waaien in 't voordeel der Yankees, hoewel
een diepere beteekenis voor deze zon-afwaartsche expeditie niet aanwezig schijnt
en de overgroote meerderheid der bewoners van de United States in hun diepste hart
stellig gekant is tegen de realiseering dezer vlucht, zou het mij verwonderen wanneer
de zeilreede luchtvaartuigen alle vier verongelukten. Een complete mislukking zou
voor het Fransche moreel een schok beteekenen, welken zij met moeite zullen dragen.
Maar alle factoren voor een vruchtbaren zelfinkeer zijn sinds de schipbreuk van de
Witte Vogel bij de Franschen aanwezig, en de geaardheid van dit volk is zoodanig
dat zij door nieuwe rampen slechts aangewakkerd kunnen worden. Door welke
gebeurtenissen dit schrijven op zijne langzame reis ook achterhaald wordt, van nu
af aan mag men eene herleving constateeren in Frankrijk's luchtvaart.
[verschenen: 24 september 1927]
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Grote manoeuvres
Parijs, 27 Aug. 1927
De generale staf der communisten had op den morgen, dat de bladen het bericht
brachten van de executie der twee Italiaansche anarchisten, krijgsraad gehouden in
de gevangenis welke den barokken naam draagt van La Santé. Want de voornaamste
leiders der roode horden die in haar vaandel de zinnebeelden dragen van dood en
bruut geweld - sikkel en hamer - zitten daar sinds enkele weken, men kan niet zeggen
opgesloten, doch gehuisvest. Deze gevangenis heeft twee compartimenten: de politieke
afdeeling en de andere. In den politieken vleugel worden degenen ondergebracht die
een misdrijf begaan, dat in eenig verband kan staan tot de politieke constellatie van
het land, de gewone boeven worden opgeborgen in den anderen vleugel. Wanneer
men b.v. spionneert ten voordeele van Duitschland wordt men gegrendeld in een der
cellen van het ‘régime commun’, want er bestaat in Frankrijk nog geen georganiseerde
Duitsche partij; wanneer men daarentegen spionneert ten voordeele van Rusland,
wordt men gelogeerd bij het ‘régime politique,’ want de Derde Internationale is
vertegenwoordigd in het Fransche Parlement.
Ik zeg: gelogeerd. De verdachte of de veroordeelde mag zijn kamer meubelen naar
eigen smaak, een bibliotheek aanrichten, kranten lezen, zijn maaltijden bestellen in
een restaurant, alle bezoeken ontvangen welke hij wenscht, en gesprekken voeren
zonder aanwezigheid van gevangenbewaarders. Dit heeft in Hollandsche oogen zijn
voor of zijn tegen al naar gelang de van zijn vrijheid beroofde patiënt u min of meer
sympathiek is. Ik kan u verzekeren dat geen sterveling in Frankrijk er een moment
aan getwijfeld heeft of Doriot, Cachin en consorten recht hebben op het politieke
régime. Tot zulken graad is de Franschman verpolitiekt.
Het zal u na deze uitweiding duidelijk zijn hoe de generale staf der communisten
op den morgen na de Bostonsche electrocutie krijgsraad mocht houden in de Santé
en een veldtochtplan kon beramen om de schimmen der terechtgestelden zoo
winstgevend mogelijk te wreken. Hij kon dit nergens veiliger doen dan in de
gevangenis. Er loopen in Parijs ontelbare rechercheurs en sinds jaar en dag bezit de
Parijsche politie in elke telefooncentrale hare beruchte luistertafels. Men heeft er
daarentegen nooit aan gedacht om in de kamers der politieke gevangenen van de
Santé, naar Russisch voorbeeld, verborgen microfoons aan te brengen. In Rusland
luisteren zelfs de centrale verwarmingen der hotels. Maar in Frankrijk is men liberaler
of minder uitgeslapen. Voor het smeden van samenzweringen kan men zich dus te
Parijs nergens veiliger voelen dan in de gevangenis, en de communisten, die ons,
wat organisatie en praktischen kijk betreft, zoo vele lessen geven, hebben dit ingezien
en er van geprofiteerd. Toen de vermelding van dit zonderling feit circuleerde in de
Pers, was niemand verwonderd, laat staan verontwaardigd. Toen de politieprefect
Chiappe na het bloedige oproer, dat 's avonds uitbrak over de Boulevards en waarbij
het een haar gescheeld heeft of Parijs viel in handen der opstandelingen, moest
erkennen dat de openbare macht het slachtoffer geweest was van een revolutionnaire
krijgslist, nam de publieke opinie ook deze mededeeling zonder protest als
kennisgeving aan.
‘Alles is voor uwe dollars te koop, alles behalve ons pardon,’ had de Humanité,
het orgaan van Moskou, geschreeuwd tot de Amerikanen, doch wat er te koop is
voor Soviet-munt zeide zij nooit, en met reden. Dit is trouwens een der zachtaardigste
ontboezemingen tegen het Kapitaal van de Vereenigde en van andere Staten. Men
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hield echter de janhalige uitbarstingen van het roode, en zwaar-gesubsidieerde blad
voor een der blijken van bluf, snoeverij en slechte manieren, waaraan men gewend
raakte, en toen men las dat de communisten 's avonds zouden manifesteeren bij de
Amerikaansche ambassade in de Avenu d'Iéna en op de groote Boulevards, mompelde
men hoogstens: Nog eentje. Dat was juist wat de kameraden wenschten, die in alle
fabrieken, in alle werkplaatsen opruiende tractaatjes verspreid hadden. Zij kennen
nog beter dan wij het vers van den psalmist: ‘Zij hebben ooren en hooren niet, zij
hebben oogen en zien niet.’ - en weten dat het veel geciteerd en nog meer vergeten
wordt.
De regeering beging vanaf den aanvang der troebelen eene cardinale fout en ook
deze is haar vergeven, want [men] vergeeft aan de huidige regeering àlles: de troepen
der vesting Parijs waren niet geconsigneerd voor dezen gevaarlijken dag en dit
verzuim moet des te onverantwoordelijker genoemd worden daar wij in de
vacantieperiode verkeeren, waarvan, zooals billijk is, ook de agenten genieten. Parijs
was dus toevertrouwd aan een gedecimeerd politiecorps. De hoofdmacht, een legertje
van vijf duizend republikeinsche garden, gendarmes en agenten was geconcentreerd
rondom het Amerikaansche Gezantschap der Avenue d'Iéna en de Kanselarij der Rue
Chaillot, vlak in de buurt. Een kleinere macht bewaakte de bedreigde ‘groote’
Boulevards. Een troep opstandelingen, voor wie het absoluut geen zin had om zich
te meten met een tienvoudig verdedigingscordon en onschadelijke kreten uit te stooten
tegen goed beschutte diplomaten, had in de rest der onmetelijke stad dus vrij spel.
En hier, evenals in een rechten oorlog, waren alle voordeelen aan den kant der
offensieve partij.
De tactiek de communisten was door deze omstandigheden aangewezen en het
kan niet geloochend worden, dat zij geen enkele strategische fout begingen. Zij
stuurden eene bende van ongeveer drie honderd betoogers af tegen de talrijke
weermacht die de Ambassade beschermde en leverden daar een aantal onnoozele
schermutselingen. Zij ondernamen tegelijkertijd schijnaanvallen tegen het tweede
politie-leger, dat de groote Boulevards bewaakte. Deze ‘groote Boulevards’ zooals
gij weet (Boulevards des Italiens, Poissonnière, Bonne Nouvelle, Saint Dénis, etc.),
strekken zich met een lichte kromming uit over een paar kilometers, van de Opéra
tot de Place de la République. In hun midden worden zij echter met een rechten hoek
gesneden door den Boulevard de Strasbourg en den Boulevard de Sébastopol, welke
in rechte lijn loopen van de Gare de l'Est tot het hartje der oude stad, het Châtelet.
Terwijl het eerste en tweede politie-leger verontrust en bezig gehouden wordt door
ondergeschikte communistische benden, zakt de roode hoofdmacht langs den bijna
onverdedigden Boulevard de Sébastopol.
Ik was gewoon, toen ik de Franschen nog niet intiem kende om de Duitschers te
houden voor het natuurlijkst gedisciplineerde volk der wereld, zooals iedereen
overigens. Ik heb deze opinie sinds lang terzijde geschoven. De Franschen, ondanks
allen schijn van particularisme en individualisme, zoodra zij vereenigd zijn in een
groep, welke door dezelfde wenschen gedreven wordt, lossen automatisch alle
persoonlijkheid op in een homogeen blok, en of zij applaudisseeren of hunne
ontevredenheid uiten in een schouwburg, of dat zij de straat optrekken, zij smelten
onverwijld samen in eene onverbreekbare discipline, welke zich vooral uit in een
ijzeren rhythme. Zij doen dan alles rhythmisch als zij in hun binnenste een tamboer
meedragen: zij fluiten rhythmisch, zij schreeuwen rhythmisch, zij loopen rhythmisch.
Van een formule welke zij met duizenden brullen, 't zij ‘Sacco-Vanzetti’, of ‘Dood
aan Fuller’, of ‘Dood aan de Bourgeois’, ontdekken zij in de eerste plaats het
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rhythmische accent, en deze, met andere vriendelijkheden, worden naar uw hoofd
gesmeten als uit één keel. Zij bereiken zonder een enkele repetitie een volgehouden
‘martellato’, zonder de minste gapingen, zonder de minste inzinkingen, dat
Mengelberg met het beste zijner koren slechts na lange oefeningen zou uitvoeren.
Er ligt iets onmenschelijk biologeerends in deze methode. Het is alsof de steenen
gaan meedreunen met het monotone, onophoudelijke en geweldige recitatief dezer
gemechaniseerde wezens.
Wat mij verder steeds verbaast bij een Parijschen opstoot, is de onbeschrijflijke
snelheid waarmee alle mogelijke strijdmiddelen bij een schijnbaar ongewapenden
troep betoogers voor den dag komen en als het ware uit den grond rijzen. De
Boulevard de Sebastopol, over een lengte van anderhalven kilometer, heeft de
middeleeuwsche plunderingen gekend eener stad waarin de vijand zegevierend
binnendrong. Men liet cement stroomen in de tramrails om dit verkeersmiddel uit te
schakelen. Waar in 's hemels naam haalde men op den laten avond het cement
vandaan? Men rukte boomen uit den grond. Het is waar dat ze in de Parijsche straten
niet diep wortel schieten; maar wie zou vermoed hebben, dat men ging wandelen
met complete boomen? Met de étalage-tafels der winkels, met kruiwagens, balken,
planken, zakken zand en steenen van in aanbouw zijnde perceelen richtte men
barricades op. Alle ruiten vlogen in scherven. En terwijl de haastig in vrachtauto's
aangevoerde agenten de barricades bestormden, plunderde het duizendkoppige grauw
de café's en de magazijnen. Er werd voor millioenen schade aangericht en voor
millioenen gestolen.
Terwijl hier de politie hare handen vol had met het ontketend gespuis, zwermde
uit La Villette en Aubervillers, werkmanswijken van noordelijk Parijs, een troep van
zes duizend gedresseerde bezetenen neer over de z.g. Boulevards extérieurs, welke
langs Montmartre leiden naar de Place de l'Etoile en den Arc de Triomphe. Deze
hitsige bende werd vreedzaam gevolgd door vijf agenten te fiets. Zij had wat men in
den oorlog noemde twee ‘objectieven’: de Place Blanche waar de Moulin Rouge
zijne oranje, roode en violette wieken laat schichten in den Parijschen nacht, en het
Graf van den Onbekenden Soldaat, waar een blauwe vlam kronkelt uit den
graniet-steen. Op haren langen weg werden alle particuliere auto's ondersteboven
geworpen, banden stuk gesneden, glaswerk ingeslagen en wat van den motor gebroken
kon worden, werd vernield. De taxi's alleen werden gespaard als toebehoorende aan
proletariërs. Krantenkiosken daarentegen, waarvan het meerendeel bediend wordt
door vrouwelijk personeel, in wier leven eene ongerechtigheid of een noodlot moet
worden goedgemaakt! (een harer is de weduwe van een overleden, arm dichter!)
werden in brand gestoken en de exploitanten geruïneerd. Wat Mistinguett aan de
belangen van Sacco-Vanzetti en van den bewusten arbeider in de oogen der
woestelingen misdaan kan hebben weet ik evenmin, doch alles wat breekbaar was
aan den Moulin Rouge werd verbrijzeld.
Een half uur lang heeft de horde der communisten, versterkt met geel en zwart
rapaille uit alle koloniën, in deze streken gestroopt en vernield, zonder door de politie
gestoord te worden, en na dat halve uurtje leken de Place Blanche, de Place de Clichy,
de Boulevard de Clichy, de Boulevard des Batignolles op verlaten slagvelden.
De revolutionnairen hadden dit kwartier van Parijs op hun gemak in brand kunnen
steken wanneer dit hunne bedoeling geweest ware. Uit den geheelen gang der
gebeurtenissen bleek dat de politie-verdediging der hoofdstad onvoldoende is ingericht
voor massabeweging en dat hare transportmiddelen voor een werkingssfeer, welke
een paar honderd vierkante kilometers beslaat, totaal ontoereikend zijn. Het ontbrak
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aan vrachtauto's en niemand dacht eraan om de autobussen te requireeren. De
verbindingen met het politie-hoofdkwartier werkten zeer onregelmatig en de
‘objectieven’, welke de communisten zonder hinderpalen bereikten, werden door de
verdediging slechts opgespeurd met een zeer belangrijke vertraging.
Ook de Arc de Triomphe en het Graf van den Poilu Inconnu, welke beschermd
waren door twee pacifieke agenten. Een troep ontuig, gedekt door eene soliede
achterhoede, welke slaags was op Montmartre, zakte langs den Boulevard de
Courcelles af naar de Place de l'Etoile, naderde zonder tegenstand te ontmoeten den
Arc de Triomphe, rukte de zware ijzeren kettingen weg, welke het monument
omgeven, liep de twee weerlooze agenten tegen den grond, marcheerde in gelid langs
den zerk welke het onbekende gebeente dekt van den soldaat die naamloos herinnert
aan den oorlogsjammer; en wat vier en twintig uren te voren niemand in gansch
Frankrijk mogelijk geacht zou hebben, rees op in het crapuleuze en beestige brein
van dit razende gepeupel: het defileerde onder het uitbraken van schunnige,
onnoembare verwenschingen onder de Boog en ieder spuwde om beurt op het graf,
waar elken avond de Vlam hernieuwd wordt, waar op Allerzielen de gansche Parijsche
bevolking zwijgend langs trekt in den najaarsmist.
Deze schennis vormde het eindpunt en het weerzinwekkende hoogtepunt der
‘platonische’ demonstraties ter eere der schimmen van twee anarchisten. Men vraagt
zich af wat ons te wachten staat wanneer de generale staf, welke zetelt in de Santé,
het oogenblik gekomen acht om van platonische maatregelen over te gaan tot eene
geregelde omwenteling. ‘De Arbeider van Parijs is zich zijne kracht bewust geworden’
roept de Humanité uit. En ook de souteneur, de leeglooper, de boef, de zakkenroller
en het internationale bandietendom, dat huist in de hoofdstad, voegen wij er aan toe.
Men telde duizenden gewonden voor dezen éénen avond en dit alles was spel,
oefening, generale repetitie van den klassenstrijd, groote manoeuvres voor de
bolsjewistische revolutie. Want dezen avond zijn alle regeeringsgebouwen en alle
bedrijven welke functionneeren in dienst der maatschappij onaangeroerd gelaten.
Wanneer komt hunne beurt? Wanneer wordt het ernst?
Er wachten ons twee bezoeken welke men niet zonder kommer tegemoet kan zien.
Het Fransche Sacco-comité heeft de asch van Vanzetti opgevraagd om haar 19
September in Parijs ten toon te stellen. Ik laat het idee voor wat iedereen het wenscht
te vinden en wil de dooden, op wier personen zulke enorme en ongeëvenredigde
verantwoordelijkheden zijn gestapeld, in vrede laten rusten. Maar op 19 September,
welken datum het Sacco-Vanzetti-comité tot nationalen rouwdag gaat verklaren,
willen de Amerikaansche oudstrijders, die in Parijs hun congres komen houden, ten
getale van veertig duizend, defileeren onder den Arc de Triomphe. Zij zullen
marcheeren in gelederen van drie, en elk hunner zal een blauwe, witte en rood anjelier
dragen. Ieder zal zijne bloem leggen op de tombe van den ‘Poilu Inconnu’ en dit
bloemige lijkkleed zal de Fransche vlag vormen. Ik laat ook dit kinderlijke idee voor
wat gij 't wilt vinden.
Doch de Amerikaansche oud-combattanten, die 21 paketbooten charterden,
waaronder de Leviathan, en 30.000 kamers huurden, zullen erop rekenen dat zij hun
Groote Parade en hun pelgrimstocht ongestoord kunnen houden. Niet zij kozen den
19den September ter wille van een onbarmhartig contrast. Het is het comité SaccoVanzetti dat deze coïncidentie forceerde tusschen de asch van den anarchist en het
défilé voor den Onbekenden Soldaat.
Zal het gouvernement uit het oproer van 23 Augustus de onweersprekelijke
conclusies trekken? Kan het de wilde beesten muilbanden, die, zelfs al wordt de urn
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van Vanzetti, gevaarlijker dan een bom, in Frankrijk niet toegelaten, zullen trachten
om opnieuw los te breken? Het gouvernement en de ministers, onder leiding van
Poincaré, deden amende honorable onder den Triomfboog. Het ware beter geweest,
wanneer zij de Humanité op den morgen der misdaad geconfiskeerd hadden. Het
ware beter geweest wanneer zij de politieke gevangenen der Santé naar Guyana
verscheepten of ze tenminste redelijker in 't oog hielden.
[verschenen: 1 oktober 1927]

Bergen en menschen
Parijs, 3 September [1927]
Op het oogenblik, dat de Italianen aan hun dictator voor zijn vijf en veertigsten
verjaardag een Franschen berg cadeau gaven - den Mont Blanc, welke voortaan de
Monte Mussolini moet heeten - legden de ingenieurs de laatste hand aan een
reuzewerk, dat het blanke gevaarte in 't bereik van iedereen zal brengen. Terwijl de
Parijzenaars spotten: ‘De Mussolini is vol afgronden’, ‘Sommige hellingen van den
Mussolini zijn bijzonder gevaarlijk en men riskeert er zijn hals, vooral wijl hij geen
betrouwbare en ervaren gidsen heeft’, of ‘De Mussolini vertoont scheuren; zou hij
gaan zakken?’, terwijl men met bonne mine à mauvais jeu vraagt, of de fascisten in
ernst meenen, dat Mussolini 4800 meter meet, werden de kloven en ravijnen, de
onpeilbare diepten, de duizelingwekkende steilten en gletschers door het genie van
moderne bouwmeesters overwonnen en - vereffend. Alsof er nog niet oorzaken
genoeg bestonden tot wrijving en misverstand, richt men aan de eene zijde der Alpen
nog een berg op tusschen twee volkeren; aan de andere zijde baant men met machines
een weg tot zijn top, welke slechts voor arenden bereikbaar was en waarvoor de
vliegtuigen terugdeinsden. De Italianen mogen tegen den kolos opkijken, voor de
Franschen bestaat hij niet meer, noch de Mont Blanc, noch de Monte Mussolini. En
moge dit een gunstig voorteeken zijn...
De berg werd er misschien niet mooier door, en de onmetelijke stilte van rots en
sneeuw en lorkeboomen wordt verstoord door het gonzen en snerpen der wagentjes
langs hunne kabels. Als er in Frankrijk een Heemschut bestaan had, of een andere
natuurbeschermersbond, hij zou gemeenteraden en Tweede Kamers gemobiliseerd
hebben tegen de roekelooze schennis eener verhevenheid, welke sinds de geboorte
der menschheid onaantastbaar was. Hier houden wij ons bezig met andere hobbies
of andere futiliteiten en men betaalt zijn hemelvaart, behalve met een handjevol
franken, hoogstens met de geringschattende blikken van verstokte Alpinisten, die
bepakt met koorden, stokken en houweelen, geroosterd en verbrand, u minachtend
zullen vragen of gij geen kou vatte. Maar zooals de Lama's verklaarden den Mount
Everest te bestijgen ‘in den geest’, wat zonder twijfel het gemakkelijkst is, en de
moeiten der Westersche beklimmers belachelijk en overbodig vonden, zoo begeven
wij ons naar den Col du Midi, die 3843 meter boven de zee ligt. Met dit verschil, dat
wij kunnen zeggen, hoe 't er uitziet en desnoods waarnemingen kunnen doen, wat
de Lama's versmaden.
Een lange, zwarte draad, het begin van het spinneweb, vastgehaakt bij de poorten
van Chamonix, de banen domineerend van luge's en bobsleighs, welke haar
zomerslaap doen, spande zich tot het kleine Alpenstation La Para. Dit was de eerste
trek, welke bij de Achtste Olympiade gereed kwam. Men rijst langs de bergflank
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over bosschen en watervallen tot 1790 meter hoogte. Ik bespaar u de beschrijving
der grandioze landschappen, welke men zonder inspanning, maar niet zonder emotie,
voorbij zweeft. Bij La Para grijpt de zwarte draad de kammen zelf van den bergreus
en ijlt vertikaal en zonder krommingen de lucht in tot den Col du Midi, waar hij op
het moment een eindpunt vindt. En bij de Negende Olympiade, want de
Mont-Blanc-spoor volgt de Olympische tijdrekening, zal de laatste resteerende
kilometer overweldigd zijn, en daar het in de bestemming ligt van een idee om zich
te materialiseeren in werkelijkheid, zal het onvervulde ideaal van duizenden alpinisten
verwezenlijkt worden: de top van den Mont Blanc zal dichter in onze nabijheid liggen,
dan de derde verdieping van den Eiffel-toren, welke men nog altijd slechts te voet
bereikt.
De lange, zwarte draad, waarlangs de luchtwagens, half berline, half schuitje, als
spinnen omhoog kruipen, heeft een doorsnee van 64 millimeter. Ons leven hang
echter niet aan dien eenen stalen draad (wanneer die naam nog past bij zulk een
diameter), het hangt op zijn minst aan vier draden. Behalve de draag-kabel, met den
omvang van een pols, is er de tractie-kabel, welke zich oprolt langs katrollen, de
rem-kabel, welke het voertuig moet beveiligen, wanneer de voorgaande zou breken,
en de leid-kabel, welke bij dagen van storm het slingeren zal reduceeren tot een
minimum. Dit kwartet van kabels is bevestigd aan enorme pijlers, welker hoogte, in
overeenstemming met het profiel van het terrein, varieert van 12 tot 33 meter. Op
sommige plaatsen, waar de lijn het verticale benadert, tot op elf procent, vormen
cement-blokken van 32 000 ton het noodzakelijk tegenwicht voor de kolossale
spanningen. Deze vermetele constructies zijn tot in de geringste onderdeelen op de
nauwkeurigste wijze berekend en wat op het eerste gezicht een onmogelijke tour de
force lijkt, werd door de ingenieurs volbracht met een kunst, waar de veiligheid
geëvenredigd werd aan de stoutmoedigheid. In de wagentjes, meesterstukken van
evenwicht en precisie, waar achttien personen plaats vinden, en die omhoog kruipen
in een rustig wandelgangetje, loopt men slechts het gevaar om een verkoudheid op
te doen bij de snelle temperatuursdalingen.
Om een idee te krijgen van de ongelooflijke zwarigheden, welke de bouwers
ondervonden, moet men bedenken, dat het Observatorium Vallot, gelegen op 4357
meter hoogte, een kleine vijf honderd meter beneden den top van den Mont Blanc,
tot verdriet van zijn stichter, die het ten geschenke wilde geven aan de Republiek,
door den Franschen Staat geweigerd moest worden wegens de bijna onoverkomelijke
proviandeeringsmoeilijkheden. Een geroutineerd drager had drie dagen noodig om
15 kilo's te torsen naar die ontoegankelijke, onherbergzame streken. Toen het
Observatorium overgenomen werd door den Amerikaan Dina, engageerde deze
luitenant Thoret,36 een der beste hoogtevliegers, die door middel van parachute en
lucht bombardement, in negen dagen tijds nog slechts 1051 kilo's leeftocht,
instrumenten en verwarmingsmiddelen aanvoerde. Thoret zelf heeft den top niet
bereikt. Hij landde weliswaar in den Couloir du Dôme, doch verzekert, dat, al biedt
men hem een millioen, hij het niet voor den tweeden keer doet.
Men zal het monster, zegt Thoret, nog zoo gauw niet de baas zijn. En men kan
zich met de paar bovenstaande cijfers eenigermate voorstellen welke fantastische
inspanningen de derde étape zal vergen, die de kabelbaan van den Col du Midi
duizend meter verder zal voeren tot de oer-vlakten van den top. Men zal eindigen
met een Casino en dancings te bouwen in deze onbetreden regionen. Moralisten en
hypochonders zullen zeggen dat nòg een heiligdom geprofaneerd is, een der verste,
36
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een der onbenaderbaarste. Geprofaneerd? Het is mogelijk dat de honderden toeristen
in deze matelooze stilten, onder den strakken glans der onverstoorbare sterren, zich
niet goddelijker zullen voelen dan in hunne pantoffels, maar zij hebben de kans en
dit is reeds veel. Deze kabelbaan behoort tot het titanische speelgoed, gelijk alleen
de blanke menschen in hun idealen drang naar verte en oneindigheid wisten uit te
denken. Al zou dit gigantische speelgoed dienen tot niets, de genius, welke ons is
ingeboren, de genius, die ons drijft tot het overmeesteren van alle toppen en afgronden,
de genius, die ons dwingt alles te trotseeren, alles te wagen om te zegevieren over
eene moeilijkheid, onverschillig welke, deze genius openbaart zich in dit nuttelooze
wonderwerk, dat ongehoorde kapitalen verslond en nooit zal rendeeren, even
krachtdadig, even levensvaardig, even overwinnelijk als in de Pyramiden, of in de
middeleeuwsche tempels. Zijn idealisme is alleen maar een tikje anders georiënteerd.
Het is eene geruststelling dit te midden van een groot aantal dwalingen te kunnen
constateeren.
Een probleem van anderen aard geraakt elken dag dichter tot zijne eindelijke en
langverwachte oplossing: het probleem van den kanker. Op een rondreis door de
Vereenigde Staten bezochten Fransche mannen der wetenschap de laboratoria der
Amerikaansche universiteiten en de Yankees konden niet nalaten er hunne collega's
op te wijzen, hoe modern, volledig en kostbaar allen waren toegerust. Wij, antwoordde
een Franschman, wij bezitten geen laboratoria, wij bezitten geleerden. Hij sprak
zonder overdrijving eene waarheid als een koe: in Frankrijk zal men altijd ploeteren
onder absurde omstandigheden; hier zal men zelden realiseeren, maar hier zal het
begin gemaakt worden voor elke mogelijkheid.
De kanker is niet enkel een kwestie, die Frankrijk interesseert, waar elk jaar dertig
duizend slachtoffers vallen aan deze verschrikkelijke en raadselachtige ziekte, het
is een probleem van universeelen aard. Men heeft zijn oorsprong geruimen tijd
gezocht bij de microben, doch het overwoekerende micro-organisme is nooit
geïdentificeerd, of bleek nooit bestand tegen wetenschappelijke contrôle, en het
verliest van dag tot dag zijn laatste aanhangers. Evenmin kon de besmettelijkheid
(niet te verwarren met overerfelijkheid) bewezen worden. Zoo weinig men verzekerd
is den waren aard te kennen der kankergezwellen, zoo vele hypotheses zijn geopend
om zijne oorzaken te verklaren.
Lakhovsky, die de biologische wereld in opschudding bracht door zijne zeer
persoonlijke theorieën over het ontstaan van het leven, kwam tot een geheel nieuwe
en onvermoede conclusie, waarover ik als leek mijne opinie niet zou durven geven,
doch waarvan het paradoxale karakter zelfs oningewijden in de hoogste mate moet
boeien. Hij heeft zijne studies en bevindingen genoteerd in een brochure, getiteld
‘Contribution à l'étiologie du cancer’ (Bijdrage tot de leer der oorzaken van den
kanker), waarin kaarten en statistieken zijn opgenomen, welke zijne veronderstellingen
op de frappantste wijze staven.
Kortelings werd door twee Zwitsersche geleerden, Müller en Farny van Zürich,
aangetoond dat het menschelijk lichaam radio-actieve eigenschappen bezit van nog
onbekenden aard. Men kan zich daarvan vergewissen door de volgende proef: Plaats
in een volkomen windstilte de helft van een cigaretten-papiertje in zijn middelpunt
op de spits van een zuiver-verticale naald, zet uwe hand in schulpvorm en breng haar
zoo dicht mogelijk bij het vederlichte papiertje, dat onder de emanatie der uitgezonden
stralen uwer hand zal beginnen te draaien, spoediger en sneller naar gelang de
uitstralingen der betrokken personen, welke bij den een meer, bij den ander minder
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zijn. Het moeilijkste der proefneming is het plaatsen van een papiertje op de punt
van een naald en het vermijden van elk tochtje. Maar het curieuze resultaat kan niet
het gevolg zijn der ontwikkelde hand-warmte. Brengt men bij het papiertje een verhit
voorwerp, een strijkijzer b.v., dan blijft het onbewegelijk.
Aan de radio-emissie van het menschelijk lichaam kan niet getwijfeld worden.
Voor Lakhovsky evenwel, bestaat naast de radio-emissie der cellen, een radio-receptie;
en slechts dan, wanneer er tusschen de golven, welke het ‘station’ uitzendt en die,
welke het naar zijne geaardheid ontvangt, een volkomen evenwicht aanwezig is,
bestaat er voor de cellen levensmogelijkheid en gezondheid. Volgens Lakhovsky
berust de oorzaak van den kanker in de storing van het evenwicht tusschen de
receptieve en emittieve capaciteiten der cellen. Waar het electromagnetische équilibre
der oscillaties verbroken is, raakt de cel ontredderd en slaat aan 't bolsjeviseeren.
De uitzendings-golven van het menschelijk lichaam zijn nog van een onbekende
soort; de stralen, welke het ontvangen kan, en die het vermogen te ontwrichten,
kunnen van aardschen, van planetairen en zelfs van kosmischen oorsprong zijn, de
zon niet te vergeten. De geologische structuur van een gegeven stuk terrein en zijne
bijzondere emanaties kan het evenwicht tusschen emissie en receptie bevorderen of
benadeelen. Sommige kwartieren van Parijs zijn noodlottiger voor het goedgunstig
equilibre der wederzijdsche bestralingen, dan andere kwartieren, en de kaarten van
Lakhovsky zijn in dit opzicht zeldzaam instructief. De mysterieuze kanker-haarden,
waarvan het onverklaarbare bestaan zelf een legende maakte, krijgen hier eene
wetenschappelijke motiveering.
Moeten wij daarom sommige landstreken, sommige steden, sommige plekken
ontvluchten, zult gij vragen. Neen. Maar Lakhovsky raadt ons, en dit is nog het
paradoxaalste, om onze woningen, of ten minste onze ziekenkamers permanent te
omgeven met een net van metalen draden, welke de golvingen zullen opvangen en
afleiden. De verdediging tegen den kanker zou dus precies dezelfde moeten zijn als
onze verdediging tegen den bliksem. Het ligt natuurlijk niet in ons bereik om de
richting der stralen, welke op ons worden afgezonden uit de grenzelooze diepten van
het firmament, te wijzigen, of hare intensiteit te verminderen. Het ligt ook niet in
onze macht om het karakter van den bodem, waarop wij leven, te veranderen. Maar
wij kunnen ons tegen hunne vijandige emanaties beschutten, in afwachting van den
tijd dat wij ze zullen benutten.
Zoo onwaarschijnlijk dit alles moge lijken, wij zullen goed doen met Lakhovsky
het crediet te geven van ons vertrouwen en van onze hoop. Alles duidt aan, dat het
kanker-probleem op 't punt staat zijne oplossing te vinden, en zooals bijna immer
geschiedt, zal het de outsider zijn, die het raadsel der sfinx opheldert. In Montpellier,
bericht men, is een kanker-achtig pelargonium (tuingeranium) genezen door hem te
omringen met een geïsoleerden en niet-gesloten ring van koper; met het zelfde procédé
heeft men twee zieke wijnstokken gecureerd... Maar lijkt het ondertusschen niet een
sprookje, dat de mensch, belegerd door zooveel toevallige, verborgen, hostiele en
verraderlijke krachten, nog leeft, en dingen tot stand bracht, waarvan de oude dichters
veronderstelden, en met recht, dat zij de hemelsche machten tartten?
[verschenen: 8 oktober 1927]

Onze nachtmerries
Parijs, 10 September [1927]
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Wanneer ik goed tel, handelden deze brieven in den verloopen zomer reeds viermaal
over het wanbedrijf der U.R.S.S., en ik begin mij te voelen als de oude Cato, die
vond dat Carthago verwoest moest worden. De oude Cato had gelijk, doch ik stel
mij voor dat hij den Senaat en het Forum van Rome verveeld heeft met zijn draaiorgel,
en de ‘Beschreven Vaderen’ der Romeinen hadden meer geduld dan een modern
krantenlezer. Hoe houdt Parijs het uit? vraag ik me sinds weken af. Het bezit niet
alleen zijn ‘roode ceintuur’, zijn woeligen gordel van arbeidersbuurten en proletarische
forensen-plaatsen, welke zonder verwijl willen opmarcheeren naar de rijke
benedenstad; het ziet ook zijn litteratuur, zijn cabarets, zijn spotbladen, zijn revues,
zijn liedjeszangers, zijn dagelijksch nieuws, en zijn regeering onder den ban staan
van het roode spook.
Er verschijnt elke week - en de communistische propaganda-publicaties er buiten
latend - een boek over en tegen de Soviets. Vandaag lazen we dat er drie honderd
duizend verlaten, verziekte kinderen hongerend en stelend zwerven door den
onmetelijken heilsstaat, en dat het paradijselijke gouvernement vooral rekent op de
hulp van ‘kameraad Winter’ om zich van dezen lastigen zwerm te ontdoen. Het is
Amedée Viollies, die dit vertelt in Seule en Russie.
Al zou men overigens willen, men kan niet ontkomen aan de fascinatie der koele
bezetenen die heerschen te Moskou, want elke dag brengt zijn incident. De piloot
Givon, die den ‘Blauwen Vogel’ naar New-York sturen zou, werd in Le Bourget
overvallen door communisten: zij sloegen hem een oog stuk, braken hem een pink
en dienden nog andere kneuzingen toe aan deze uitgezochte prooi. Officieren, aan
wie het buiten dienst verboden is een sabel, een degen of andere wapens te dragen,
worden midden in Parijs en terwijl zij vreedzaam een bittertje nemen, door leninisten
en trotzkianen knock out geslagen. Bij het oproer van 23 Augustus had men de
insurgenten officieel verzocht om een hoed op te zetten in plaats van de proletische
pet, ‘om onherkenbaar te blijven’. Bij de offensieven tegen de ongewapende galons
gebruiken zij bullepeezen en stokken in plaats van schiettuig, om huiszoekingen te
vermijden.
De regeering, van wie men dit niet verwachtte, vond den moed om de landweer
op te roepen voor herhalingsoefeningen, ondanks de woedende protesten en
bedreigingen der beroeps-geweldenaars. Het resultaat is stichtend geweest. In meer
dan twintig kampen werd gemuit en gevochten tegen de superieuren onder het brallen
der Internationale, welke ik, tusschen haakjes, onuitstaanbaar middelmatig vind. Dit
is erg. Deze ongeregeldheden, dienstweigeringen, opstootjes etc. zijn echter niet het
verontrustendst. Maar wat de kampcommandant vandaag gevangen zette, werd den
volgenden dag door tusschenkomst van den minister van Oorlog, Paul Prudent
Painlevé, in vrijheid gesteld. Muiterijen is een specialiteit van Painlevé, die reeds
het Oorlogsdepartement beheerde tijdens de muiterijen van 1917 en vallen moest
vóór dat ze onderdrukt konden worden. Ook dit evenwel is niet het ergst.
In het kamp van Mailly moesten twee honderd Fransche landweermannen, twee
inboorlingen van la douce France, autochtonen, echte blanken, die met geweld een
gevangene wilden bevrijden, in bedwang gehouden en tot gehoorzaamheid gedreven
worden door twee compagnieën... Senegaleezen. Dit was uniek en nog nooit gebeurd.
In den oorlog dienden de zwarten tot ‘schoonmaak’ der loopgraven en deden die
bezigheid met hun klingen en krissen voortreffelijk. Zij keelden geen Duitschers, zij
keelden blanken, zooals hunne vaders of grootvaders, en hun atavistische hart smulde
er van. In den vrede leerden de zonen van Cham ons hunne heupwiegelingen en we
dansten als bij hun Congoleesche tam-tams, boom-trommels, vleermuizen, uilen en
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lichtkevers. Een zwarte Venus regeert de Parijsche en zelfs de Amsterdamsche kunst
dank zij de virtuositeit en niets dan de virtuositeit van haar black bottom, wat ik u
verzoek letterlijk te vertalen. Deze zwarte dochter Cham's regeert heugelijker dan
de zwarte gouverneur der Afrikaansche koloniën in dienst der blanke republiek. Tot
overmaat van vriendelijkheid hebben kleurlingen de orde hersteld in een kampement
van Fransche landweersoldaten. Wanneer zullen wij ze met geschouderd geweer de
Banque de France, het Parijsche hoofdpostkantoor en de Boulevards zien verdedigen?
Ik citeer uit den grooten hoop van wat wij elken dag lezen en bijwonen. Toen de
minister van Binnenlandsche Zaken Albert Sarraut uitriep ‘Le Communisme, voilà
l'ennemi’, toen er voldoende deining was in de Tweede Kamer om gevaar te duchten
voor Moskou, betrad de minister van Buitenlandsche Zaken het podium en wist de
afgevaardigden te bezweren om onderscheid te maken tusschen de Soviets en de
Derde Internationale. Er was een tijd dat de anticlericalen spraken van jezuïtische
redeneeringen en casuïstiek. Dat men zulke redeneeringen moest terugvinden in den
mond van Briand, welk een ontgoocheling en welk een aftakeling! Toen de Matin,
een regeeringsorgaan dat even antibolsjewistisch is geworden als de Figaro, een
vrijschutter, toen de Matin op 't laatst van Augustus documenten en dossiers
publiceerde, waaruit bleek dat de Derde Internationale en Moskou een regelrechten
opstand voorbereidden in Marokko en Algiers, toen alle bladen, tot de scheidslijn
van links en rechts, vroegen: ‘Wanneer verbreken wij de diplomatieke betrekkingen
met de Soviets?’ verroerden noch Briand, noch zijn opper-vizier Philippe Berthelot,
de raadselvolle mentor van Buitenlandsche Zaken, hunne vinnen. Zoo men ten minste
van wezens die geen vleesch en geen visch meer zijn, van vinnen kan praten, zelfs
in beeldspraak. Moskou loochende natuurlijk de authenticiteit der Matin-documenten,
want al wat Moskou hindert wordt geloochend, en onze twee diplomaten slikten dit
als zoete koek. Het moet hun waarlijk gespeten hebben dat zij Tsjitsjerine niet voor
zijn démenti konden danken. Nu zitten zij in de affaire-Rakofsky waar geen démenti
mogelijk is, zelfs geen Soviet-démenti, en te vergeefs zoeken zij uitkomst bij hunne
geslepenste wichelaars.
Christian Rakofsky, ex-terrorist in Bulgarije, tijdens den oorlog wegens
hoogverraad veroordeeld te Boecarest, bevrijd door de Bolsjewisten, daarna
gevolmachtigde, dit wil zeggen opper-beul, der Soviets in Bessarabië, volgde Krassine
op als Russisch ambassadeur te Parijs, Rakofsky behoort tot de partij van
Trotzky-Zinovief, die in oppositie zijn tegen het huidige gouvernement van Stalin,
tot de partij der onwrikbaren, der onverzoenlijken, der echte, onvervalschte
communisten. De opvolgers van Lenin, betoogt deze oppositie, hebben het
Bolsjewisme gecompromitteerd door hunne gedweeheid en hunne concessie jegens
de burgerlijke, onuitroeibare tradities. ‘Rusland is in gevaar; wij moeten het ter hulp
snellen,’ schreef onlangs Romain Rolland, die geen gelegenheid verzuimt om zijn
mond voorbij te praten, en hoe meer Rusland ‘in gevaar’ komt, des te meer kans zal
de oppositie der wasch-echte fanatici hebben om zich meester te maken van het
bewind. Bij de laatste beraadslagingen van het Centraal Comité heeft het Moscovitisch
gouvernement hun bestaan moeten accepteeren, en in zijn onmacht een manifest
moeten dulden dat door de Prawda is openbaar gemaakt.
Het belangrijkste gedeelte van dit manifest luidde aldus: ‘Wat de internationale
kwestie betreft, stellen wij onder andere dit wachtwoord voor: Vernietiging van alle
burgerlijke Staten welke de Sovjet-Unie bestrijden. Elk fatsoenlijk proletariër van
een kapitalistisch land moet actief medewerken tot de nederlaag zijner regeering.
Het is een plicht voor alle buitenlandsche soldaten die de slavenhandelaars hunner
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landen niet willen ondersteunen om over te loopen naar de gelederen van het Roode
Leger, want de Unie der Soviëtische en Socialistische Republieken (de U.R.S.S.) is
het vaderland van alle arbeiders.’
Bij de onderteekenaars van deze uitnoodiging tot verraad en oproer vond men in
de eerste rijen den naam van Zijne Excellentie Christian Rakofsky, Ambassadeur
der U.R.S.S. te Parijs. Na opper-beul te zijn geweest werd deze diplomaat
opper-ronselaar, geaccrediteerd bij de Fransche Republiek, die Senegaleezen ter hulp
moet roepen tot tuchtiging harer communistische landweer.
Aristide Briand kon moeilijk minder doen dan een lankmoedig vertoog richten tot
Moskou, over wat hij een ‘incorrectie’ noemde.
Een oproep tot drossen, geteekend door een gezant, eene incorrectie! ‘Tu parles’
vertaalt men hier het Amsterdamsche ‘hij zeit wat’. De terugroeping van dezen
incorrecten diplomaat durfde onze neutrale Briand niet eischen en ik geef u Zijne
argumenten te raden in duizend. ‘Ik wil niet in de kaart spelen van Tsjitsjerine’,
verklaarde onze minister van Buitenlandsche Zaken, ‘door hem te verlossen van een
lid der oppositie.’ De mephistofeliaansche Tsjitsjerine moet gelachen hebben in zijn
grijze baardje toen hij die verklaring las. Hij maalt wat om de oppositie, hij,
Tsjitsjerine, de eenige minister van Buitenlandsche Zaken der gansche wereld die
sinds 1917 geen portefeuille verloor voor korten of voor langen tijd!
Het staat ondertusschen te bezien of Briand zijn Christian Rakofsky zal sauveeren,
want leepheid die een zekeren graad overschrijdt wordt gemakkelijk eene
onnoozelheid, welke de intelligente doorsnee-Franschman van de hand wijst. Wanneer
hij beet genomen wordt ziet hij zich gaarne bedotten op een manier, die binnen de
grenzen blijft van een beetje respect voor zijn combinatievermogen. De uitvlucht
van Briand is een beleediging voor de gemiddelde schranderheid van den man in de
straat, en Briand moet buitengewoon vermoeid zijn om zulk een psychologische fout
te begaan.
Men zegt dat het aftreden van Henry de Jouvenel als Fransch gedelegeerde bij den
Volkenbond, hem het eerste kwaad deed. Jouvenel, een idealist, kreeg genoeg van
een Volkenbond, die alleen bestond voor drie of vier groote naties, en daar hij Briand
in dit opzicht onverbeterlijk wist en te Genève niet in disharmonie wilde leven met
zijn minister van Buitenlandsche Zaken, gaf hij er de voorkeur aan om te
demissionneeren. Zijn gebaar maakte eene opschudding welke Briand zeer ongelegen
kwam, want de meerderheid der Fransche publieke opinie bleek eensgezind met
Henry de Jouvenel. Briand kon niet anders doen dan in zijne casuïstische huid kruipen
en legde de formidabele verklaring af, dat men niet méér van den Volkenbond moest
eischen dan hij geven kon. Men lachte. Maar ook Robert Cecil eischte méér, en ging
heen, Robert Cecil die de Geneefsche, internationale hypocrisie zeven jaren met
gelatenheid gedragen heeft. Ook Holland eischte méér en rakelde het Protocol op,
dat sinds drie jaren voor schijndood lag. Op zijn beurt eischte Polen méér, en vroeg
een Locarno voor het Oosten.
Terwijl Briand en Stresemann wakker schrikken in het schrille licht dezer realiteiten
(realiteiten zijn doodsvijanden voor ‘diplomaten’) roept de Duitsche pacifist Foerster
de Fransche Pers en het Fransche volk om steun in zijn wanhopigen strijd tegen de
militaristische en wraakgierige helft van de Duitsche natie, welke op het punt staat
het betere deel van Duitschland voor immer te overvleugelen. Hij schrijft een
sensationeel artikel in de Temps.
Briand zelf is desnoods dikhuidig genoeg om dit alles te verduren, maar het
Fransche volk schijnt nog niet in voldoende mate afgestompt om deze contradicties
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lijdzaam te ondergaan. Op het ministerie van Oorlog wordt een rapport gestolen van
generaal Guillaumat (en openbaar gemaakt), dat aantoont hoe Duitschland zich
wapent en zich oefent in den krijgshandel onder de oogen van het bezettingsleger,
en terwijl de Pers over deze onthulling discuteert laat Briand de Rijnbezitting
verminderen met 10.000 man. Men liet Duitschland in den Volkenbond treden met
verkrachting van artikel 16 van het Convenant. Robert Cecil verwijt Austen
Chamberlain, dat hij het ideaal van den Bond der Naties verraadt. Henry de Jouvenel
werpt Briand naar het hoofd dat hij de Ligue wetens doemt tot machteloosheid. Men
zou hier gaarne zien dat er een Duitscher opstond om van Stresemann herroeping te
vragen van zijn inbreuk op het befaamde artikel 16, waardoor hij Duitschland
vrijstelde van alle gezamenlijke actie. Maar zal men ooit iets dergelijks zien gebeuren?
Jouvenel ondermijnde Briand's terrein en Zijne Excellentie kameraad Rakofsky
deed hem struikelen. Hij zal mogen konkelen met Stresemann, konkelen met
Chamberlain, - wanneer zij er in slagen om het Protocol voor den tweeden keer te
torpedeeren, wanneer het hun lukt om aan de staten van Duitschlands Oostgrens de
problematische minimum-garantie te weigeren, welke Frankrijk verkreeg voor
Duitschlands Westgrens, dan zullen hunne motieven gemaskeerd moeten worden
met een meer dan buitengewone scherpzinnigheid, wil onze minister van
Buitenlandsche Zaken dezen herfst overleven. Hoe de Volkenbond 't er af zal brengen
in dit geval is een andere kwestie.
Wanneer deze interessante verhalen u niet zouden interesseeren is het niet mijn
schuld. Met politici valt weinig aan te vangen. Op het inter-parlementaire congres,
dat gehouden werd in den Parijschen Senaat en waar 37 naties waren
vertegenwoordigd, was het buffet ten gerieve der Amerikanen ‘drooggelegd’ met
uitzondering voor het bier, en ondanks dezen voorzorgsmaatregel is er bij deze
bijeenkomsten tot verbroedering heftiger en onzakelijker geschermutseld dan ooit
te voren. Bij een parlement en meer nog bij een inter-parlement viel dit te voorzien.
Doch Poincaré, die het congres opende, hield eene redevoering welk alle
verwachtingen overtrof. Ik kan niet nalaten de volgende fenomenale worden te
citeeren: ‘Deze algemeene oorlog, zoo bloedig hij moge geweest zijn, zoo hevig hij
gouvernementen en volkeren tegen elkaar deed botsen, zoo bittere gevoelens hij
moge hebben achtergelaten, droeg er desondanks toe bij om de universeele toenadering
te versterken, welke hij een oogenblik onderbroken had. (Levendig applaus). Deze
oorlog was zoo onmeedoogend voor allen, dat hij in de oogen van allen de waarde
van den vrede tot in het oneindige heeft verhoogd. (Levendig applaus). De haat
welken hij wekte, werd onwillekeurig de boodschapper van eendracht.’
De conclusie van deze onverwachte premissen, conclusie waaraan Poincaré zonder
twijfel geen oogenblik dacht - doch dat is de ware welsprekendheid - is voor ieder
gezond verstand de volgende: nog twee of drie zulke algemeene oorlogen en alle
menschen zijn broeders. De politieke hersenen der levendige toejuichers van dit
inter-parlement zijn nog beklagenswaardiger dan het brein dat zulken lapidairen
nonsens wist te verzinnen.
[verschenen: 15 oktober 1927]

Vrede...
Parijs, 17 September [1927]
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De goede geest die ons sinds eenigen tijd de hand boven het hoofd houdt, is het
natuurlijke kind van wijlen Nénette en Rintintin; hij draagt den naam van Alfred, en
incarneerde zich in een pinguin, alias vetgans. Hij wacht dat gij hem koopen zult, en
tegelijk met hem zijne bovennatuurlijke emanaties, in bijna alle winkels der lichtstad;
hij wacht zooals een pinguin wacht: op zijn platte derrière en met zijn brave, niet erg
pientere facie in den wind; hij liet zich vermenigvuldigen in edele en onedele metalen,
bij juweliers en blikslagers; voor een dubbeltje of voor een fortuin hebt gij Alfred
en zijn bovenaardsche vermogens aan uwe zijde; gij kunt hem koopen in de Rue de
la Paix of bij de kramers de Boulevards.
Het kost mij moeite om een pinguin die Alfred heet, eenigszins au sérieux te nemen
ren mij aan hem toe te vertrouwen. Alvorens deze kluchtige vogel fetisch werd en
mascotte, had een groot schrijver, Anatole France, de loosheid en goedgeloovigheid
van den democratischen mensch gepersonifieerd in Het eiland der Pinguïns, en het
behoort tot de raadselen der volkerenpsychologie, hoe het groteske beest dat door
dezen roman populair werd, jaren later kon herrijzen als onze occulte leidsman. Ik
vind voor dit probleem slechts één oplossing: om niet den struisvogel te nemen, die
ons beter zou passen, namen wij den pinguin. Het idee van Alfred overigens werd
geboren in een even snaaksch als vernuftig brein. Zelfs het devies der stad Parijs,
dat René Fonck deed schilderen op zijn Oceaan-luchtreus: Fluctuat nec mergitur, hij
dobbert en gaat niet onder, is met den dompelaar der noordelijke zeeën in onverwachte
overeenstemming; hij duikt en drijft weer boen. Hij verdient Parijs te regeeren.
Dit neemt niet weg dat wij leven onder het teeken van den struisvogel en hoe meer
wij Alfred bekijken hoe minder wij het merken. Wij doen als Lodewijk XVI, die op
14 Juli 1789 in zijn dagboek aanteekende: ‘Vandaag, niets.’ Dien datum werd juist
de Bastille bestormd en in het station van onzen subway, dat genaamd is naar de
oude gevangenis en waar de treinen rijden op de plaats der cachotten, wandelt men
langs fundamenten, in welke die dag gegrift staat. ‘Vandaag niets.’ Maar morgen of
overmorgen?
Vandaag: Eene warmbloedige, genereuze, edel-gezinde vredes-redevoering, de
zooveelste, van Briand op de Wilsonkade van Genève. De Franschen stellen zich
Briand niet anders voor dan met een violoncel, en ‘om den vrede te blaten’ volgent
Aristide's eigen woorden, in de hartroerendste toonsoorten, haalde onze hardnekkige
pacifist zijn duursten Guarnerius uit zijn kist. ‘Paix, Paix’ klinkt in Fransche ooren
en in Franschen tongval als een onnoozel schapen-gemekker, het hulpelooze
lamenteeren van diertjes die het roode kruis reeds op hun geschoren rug dragen. Ook
doctor Stresemann houdt eene nobele, menschlievende, barmhartige toespraak en
echoot: ‘Friede, Friede.’ Maar ondertusschen weet iedereen dat Duitschland zich
wapent en dezelfde week zendt de Duitsche ex-keizer naar een Engelsch blad een
artikel, waarin hij voorspelt dat men den wereldoorlog terug zal zien vóór het jaar
des Heeren 1935. Graaf von Kardorff, die tot de partij behoort van Stresemann,
salueert in den vollen Rijksdag de vaan van het keizerrijk, verloochent het plan-Dawes.
eischt de ontruiming van Rijnland, verheerlijkt Grooter Duitschland en verklaart dat
geen macht ter wereld in staat zal zijn om de aansluiting van Oostenrijk te beletten.
Generaal von Mudra, oud-gouverneur der vesting Metz, verkondigt dat men het
zwaard moet wetten om den laatsten Franschman te verdelgen.
Vandaag: Austen Chamberlain geeft met welgekozen openhartige bewoordingen
te kennen, dat het niet in een Engelsch hoofd zou kunnen opkomen om iedereen naar
goedvinden wissels te laten trekken op de Londensche Bank, en dat de Royal Navy
gebouwd is voor het genoegen van het Vereenigd Koninkrijk en voor niemand anders.
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De Britsche Commonwealth met zijne Dominions is óók een Volkenbond en de
Engelsche regeering voelt niet den minste lust om hem te compromitteeren voor de
Geneefsche utopie van Wilson. Chamberlain drukte zich diplomatieker uit dan ik,
maar toonde geen enkele vrees voor een vraagteken. Iedereen die ooren had om te
hooren kon hem verstaan en het laatste restje illusie waarop de Franschman teerde
werd weggevreten: Evenals Duitschland artikel 16 van den Covenant uitwischte, zoo
wil Engeland door dit artikel een onbedriegelijke streep halen; en wanneer er tegen
Finland, Polen, Lithuanië, Lettonië, of hoe ze heeten mogen, ‘aanvallers’ zouden
opdagen, dan blijft er ongeveer niemand over dan Frankrijk om den aangevallene
volkenbonderig ter hulp te vliegen. Het is waar dat in geval van eenig conflict
Engeland verplicht zou zijn, op straffe van onherroepelijk tweespalt, de opinie te
vragen van de Dominions, die nooit van deze landen hoorden praten.
Het is waar dat Frankrijk altijd zijn Marokkanen, Senegaleezen, Annamieten kan
sturen naar een of anderen hoek van Europa. Doch de wrange bitterheid zelf waarmee
men dit constateert verraadt het onmetelijk failliet: De Volkenbond, in zijn
voornaamste vertegenwoordigers, ziet ervan af om aan de kleinere broeders practische,
effectieve, doortastende garanties te geven.
Wat kan er bij deze brutale koersverandering terecht komen van de algemeene
ontwapening? Dit is het onvermurwbare vraagteeken waarvoor Chamberlain niet de
minste beduchtheid toonde.
Vandaag: Rusland mobiliseert een leger van 680.000 man; zijn heele weermacht
behalve de landweer. Het beroemde woord van 1914: ‘Mobilisatie is geen oorlog’
zal waarschijnlijk méér waar blijken dan toenmaals en Rusland verzekert dat 't slechts
manoeuvres geldt. Die geweldige troepen-verzameling is geconcentreerd in de buurt
van Leningrad en de Fransche gezant Herbette kreeg de officieele geruststelling dat
de manoeuvres niet bedoeld zijn tegen Frankrijk. De kapitalistische natie welke de
Soviets door wapengekletter willen imponeeren is... Engeland. Mijn hemel: Waar
liggen Frankrijk en Engeland? Vast niet in de buurt van Leningrad.
Vandaag niets. Maar vandaag het bericht, een der dozijnen onheilspellende
waarschuwingen, dat Duitschland zijne geheime fabrieken van munitie, kanonnen
en oorlogsvliegtuigen verlegd heeft van Rusland naar Turkije. De gedelegeerden van
den Volkenbond kunnen het nieuws lezen te Genève zelf in de Militär- und
Wirtschaftspolitische Korrespondenz. Zooals zij hebben kunnen lezen dat de Fransche
regimenten, welke kortelings in Rijnland vrij kwamen, zonder verwijl geëxpedieerd
werden naar de Alpen, waar Mussolini elke maand zijne reeds aanzienlijke
troepenmachten regelmatig aanvult en versterkt.
Herinnert gij u de Lotus-affaire van het vorig jaar? Een Fransche boot vaart ver
buiten de Turksche wateren tegen een Turksch kolenschip, dat zinkt. Dit zijn dingen
welke men in vredestijd niet expres doet en die overal kunnen gebeuren; het is dus
van ondergeschikt belang om na te zoeken wie bij dit ongeval de schuld droeg. Het
Fransche vaartuig, dat een gedeelte der bemanning van den Turk redde, stevende
naar Constantinopel en zoodra de Lotus den Gouden Hoorn was binnengeloopen
lieten de Anatolische autoriteiten den Franschen luitenant, die op 't moment der
aanvaring de wacht had, gevangen nemen en opsluiten. Protesten baatten niet. De
luitenant werd na een wekenlange hechtenis slechts tegen borgstelling op vrije voeten
gelaten, terwijl Frankrijk en Turkije overeenkwamen het geding te onderwerpen aan
het Internationaal Gerechtshof in den Haag. Dit hoogste Hof besliste met zes stemmen
tegen zes, waarbij de stem van den president, een Zwitser, den doorslag gaf, dat het
internationaal recht geen enkele bepaling bevat, welke Turkije in zake de
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inhechtenisneming van den Franschen luitenant in 't ongelijk zou kunnen stellen.
Frankrijk dus trekt in deze heele affaire aan 't kortste eind.
De vertegenwoordigers van Engeland, Holland, Frankrijk, Denemarken, Spanje
en de Vereenigde Staten stemden ten gunste der Fransche stelling en het is een schrale
troost dat de voorzitter van het Hof, die de zonderlinge rechtspraak forceerde, tot
eene natie behoort, welke nooit of te nimmer de zeeën bevoer. De conclusie der
uitspraak: dat elke aanvaring voortaan volkomen wettig gevolgd kan worden door
de gevangenzetting van een bevelvoerder (schuldig of niet...) vraagt geen troost doch
een onmiddellijke herziening der reglementen.
Wat men hier echter voor onbegrijpelijker en bedenkelijker houdt is de
lichtvaardigheid waarmee eene lacune in den internationalen Codex werd misbruikt
om eene Europeesche natie met een ridicule meerderheid van stemmen te
verongelijken ten aanzien van een Aziaat. Een Hof delibereert nog in eene relatieve
sereniteit van gemoed. Niet aldus de volkeren die de uitspraak verbeiden. De Turk
triomfeert over het gewonnen prestige. In Frankrijk vraagt men zich af, of de tijd dat
men in zulke gevallen een bombardements-eskader stuurde niet de voorkeur verdiende.
Men kan zich niet laten wijs maken dat Engeland, de United States, of zelfs Italië,
een dergelijk vonnis zouden hebben ondergaan of geaccepteerd.
Aristide Briand mag dan te Genève terloops verklaren, dat het prestige van een
land niet verminderd zou kunnen worden door de uitspraak van een Internationaal
Gerechtshof, de meening wint veld dat het prestige van Frankrijk elke maand een
paar punten lager noteert. Vandaag nog verlaagde Frankrijk zijne douanetarieven
ten voordeele van Amerika - en zonder eenige tegenpraestatie - met 50 pCt. na eene
simpele bedreiging van boycott. Waar gaan wij heen bij zulke methodes? Ik ben dan
ook de eenige niet die over de noodige helderziendheid zou willen beschikken om
de komende tien jaren in hunne gebeurtenissen te doorschouwen. Voor de lieden die
zich rekenschap geven van de werkelijkheid, die hun gezonde oordeel niet verschuilen
achter drogredenen, vrome wenschen of leugens (en er resten nog eenige menschen
van dit soort) blijft het precies om 't even of Stresemann plechtig belooft, dat
Duitschland geen oorlog meer zal beginnen zonder het oordeel te vragen van een
Arbitragehof. Zij herinneren zich dat Duitschland in 1914 arbitrage vierkant weigerde
en vierkant den oorlog verklaarde. Zij weten bovendien maar àl te goed, dat
Stresemann in het Duitsche parlement slechts geduld wordt door de nationalisten en
dat men hem morgen in de minderheid kan brengen wanneer de voordeelen zijner
politiek zijn uitgeput. Het is hun om 't even of Stresemann beweert dat een Locarno
voor Duitschlands Westgrens automatisch hetzelfde insluit voor zijne Oostgrens. Zij
vragen zich af waarom het Duitschland dermate tegen de borst kan stuiten om zulk
een van zelf sprekend feit in een verdrag met Polen vast te leggen.
Wat hun interesseert is Briand, en zij zouden zijn hart en nieren willen doorgronden.
Sommigen noemen hem ronduit een verrader, verkocht aan Duitschland en Rusland.
Anderen vinden hem van nature te intelligent om wetens dupe te zijn van Stresemann's
listen. Zij kunnen echter niet ontdekken aan welke kwalen hij zou moeten lijden om
het wetens te zijn. Men wil begrijpen en niemand begrijpt. Poincaré stuurt aan Briand
een telegram waarin hij hem feliciteert met zijn ‘succes’. Het succes van een
tooneelspeler, smalen de Duitsche bladen; woorden zonder beteekenis, zonder
klaarheid maar handig gedeclameerd, hoonen zij. En het meest curieuse in de situatie
van Briand is ten slotte dat hij 't noch de Franschen noch de Duitschers naar den zin
weet te maken. Wie evenwel dit jaar het ergste leed onder de machtelooze
beraadslagingen der machtigen blijft de Volkenbond. Het is iedereen duidelijk
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geworden, dat Robert Cecil en Henry de Jouvenel bij hunne regeeringen een
minderheid vertegenwoordigen, welke niet meetelt.
***
Dit alles is van een buitensporig belang voor onze zonen die in 1935 den
soldaten-leeftijd zullen bereikt hebben. Voor ons valt het in 't niet bij de doodstijding
van Isadora Duncan.
De priesteres van den modernen dans was sinds een maand gevestigd te Nice,
waar zij op de Promenade des Anglais (No 343) een studio geïnstalleerd had. Zij
wilde zich een auto aanschaffen en had met een garagehouder afgesproken dat zij
op Woensdagavond 14 September te negen uur een model ‘grand sport’ zou probeeren.
Isadora Duncan dineerde dien avond in een restaurant der Promenade met eene
vriendin, die, toen de automobiel voorreed, haar bezwoer dien avond niet uit te gaan
daar zij het voorgevoel had eener catastrofe. Maar Isadora lachte hare vriendin uit,
ging naar den auto, een snel voertuig met twee plaatsen, een voor den chauffeur en
een andere weinig achterwaarts voor een passagier, en zette zich op de
passagiersplaats.
De beroemde danseres droeg dien avond, dubbel om haar hals gewikkeld, een
grooten Venetiaanschen sjaal met lange franjes. Vóór dat het voertuig zich in
beweging zette wierp Isadora Duncan een der uiteinden van dien sjaal vief over den
schouder en dit eenvoudige gebaar veroorzaakte de onwaarschijnlijkste der rampen.
De franjes gleden ongemerkt tusschen het spatbord en het linker achterwiel en toen
de machine bruusk startte werd de slip van den sjaal in de beweging van het rad
meegezogen, haakte zich vast aan de spaken en rolde zich op. Isadora Duncan werd
met geweld van haar zitbank getrokken, gewurgd, uit den wagen gerukt en tegen het
plaveisel geslagen. Men nam haar op met gebroken nek en met een vermorzeld gelaat.
Het geheele drama had zich afgespeeld in een paar seconden.
Een roem, zoo fabuleus als deze kunstenares hem kende, vonden te Parijs misschien
slechts Sarah Bernhardt en Paderewsky. Toen zij omstreeks 1900 debuteerde op de
planken van het Châtelet, kwijnde het klassieke ballet weg in eene monotonie en
gemaniëreerdheid welke geestlooze conventie waren geworden. Isadora Duncan
bracht de noodzakelijke en gedroomde verlossing. De Grieksche dans, welke binnen
eenige jaren de wereld zou veroveren, bestond slechts op antieke vazen, en niemand,
behalve Duncan, had er in den loop der eeuwen aan gedacht om deze gestorven kunst
tot leven te wekken. Was het de Grieksche dans of de bewonderenswaardige,
ongeëvenaarde schoonheid der danseres, welke Parijs en alle hoofdsteden der wereld
tot een ongekend enthousiasme bracht? Deze twee elementen slingeren zich in onze
herinneringen onafscheidelijk dooreen, en alleen wanneer men bedenkt dat er op 't
oogenblik duizenden ‘Grieksche’ danseressen zijn die evolueeren zonder dat diepere
emoties tot trilling geraken, bespeurt men de geheel persoonlijke, tooverachtige
beteekenis van Isadora Duncan's verschijning.
Zij was geboortig uit Californië en bereisde alle werelddeelen. In de nabijheid van
Salzburg, in een kasteel omgeven door een prachtig park, stichtte zij een school,
waar leerlingen uit alle streken van Europa zich oefenden in rhythmische dansen. In
Neuilly, vlak bij Parijs, bestuurde zij een ‘Temple de la Danse’, welke dit voorjaar
door een comité van bewonderende vrienden was aangekocht - want de financiën
van Isadora Duncan waren den laatsten tijd zeer ontredderd - en die nu staatseigendom
zal worden. Haar eerste echtgenoot was Singer, de schatrijke fabrikant van
naaimachines, haar laatste echtgenoot de dichter Essenine, alcoholicus en bolsjewist,
die haar mishandelde en 't vorig jaar zelfmoord pleegde. Zij leerde hem kennen te
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Moskou, waar Lenin haar een school van duizend kinderen had voorgespiegeld. Zij
vond er slechts vermagerde, uitgehongerde, leelijke wezentjes, kwam vol desillusies
terug uit dit land van ellende, waar haar schoonheidsdroom niet kon opbloeien, en
vestigde zich opnieuw te Parijs, waar zij deze lente nog danste, 55 jaar oud.
Zij keerde zelfs terug te Neuilly waar zij nochtans tragische herinneringen had:
In 1913, te midden harer grootste triomfen, reed een taxi die hare twee kinderen
vervoerde te Neuilly van de Seinebrug, en de twee meisjes van 5 en 9 jaar verdronken
in de rivier. Merkwaardige bijzonderheid, welke haar het verblijf te Parijs pijnlijk
maakte: De baby, die men als reclame voor eene zeep, in kolossale afmetingen ziet
op alle muren en schuttingen, is de beeltenis van Isadora Duncan's jongste kind.
Isadora Duncan was geteekend door de schoonheid en door het noodlot. Hare heugenis
zal nog lang voortleven in de bloote voeten en sluiers van tallooze navolgsters. Haar
zelf, in haar wonderbare jeugd en gratie zal men met ontroering blijven herdenken
als een der mirakelen uit den tijd... dat het waarlijk vrede was.
[verschenen: 27 oktober 1927]

Schijn en werkelijkheid
Parijs, 24 September [1927]
De Franschman, waarlijk, is met ieder kluitje in het riet te sturen. Zijne geschiktheid
om ‘poire’ te zijn, ‘de sigaar’ zooals we zeggen onder ons, kent geen grenzen. Er
bestaat geen volk dat gemakkelijker een knol voor een citroen neemt, een leegen dop
voor een half ei. Als Lamme Goedzak nog uitgevonden moest worden, hij zou ter
wereld komen aan de boorden van de Seine, en hij zou er zich thuis voelen.
Er verliepen nog geen twaalf maanden, dat Uncle Sam bij iedereen Uncle Shylock
heette, die van Marianne een pond vleesch eischte, op een plaats naar haar verkiezing.
Ter belooning voor een oorlog, welke de natie verminderde met drie millioen jonge
mannen - de helft dood, de andere helft verminkt -, ter belooning voor een oorlog,
geleden voor de ‘Vrijheid’ en het ‘Recht’, welke Amerika en Engeland verloste van
hun gevaarlijksten concurrent, zou het overwinnende volk gevoerd worden in de
twee-en-zestigjarige slavernij der Schulden, te betalen in baar geld, en niet, gelijk
Duitschland, in koopwaar.
Men deed, als de Burgers van Calais, de ketting om den nek, overhandigde de
sleutels van de brandkast en berustte. Men had zich een kwart eeuw laten sarren door
de Teutoonsche sabelrinkelaars, men was tien kilometer teruggeweken, den vijand
een kostbaar mijnbekken achterlatend, men was in het gevecht gegaan zonder
voldoende kanonnen, men was nu eenmaal ‘poire’. Men betaalt en men vergat. Men
was dit alles trouwens reeds vergeten toen Charley Lindbergh overstak. Hij werd
ontvangen gelijk Montezuma den Spaanschen conquistador ontving: als blanke gezant
uit een geheimzinnig, hemelsch land die hem in een droom was aangekondigd en in
de heilige boeken was voorspeld. Ook Montezuma was pacifist en - ‘poire’.
Om te betuigen dat de ‘zuster-republiek’ uit de Atlantische verten in alle dingen
eensgezind was met de democratie welke ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ in
haar schild schreef, om nogmaals te verkondigen aan de natie van La Fayette dat de
twee volkeren tot de voleindiging der eeuwen waren voorbestemd om in verknochte
vriendschap en onwrikbare trouw met elkaar te leven, vaardigde Amerika naar
Frankrijk een legerkorps af van oudstrijders welke de banden, ‘bezegeld met bloed’,
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zouden bevestigen en bestendigen. De Franschman wenschte niets liever. Plus on
est des fous, plus on rit, zegt een inheemsch spreekwoord: hoe meer zielen hoe meer
vreugd, wat letterlijk vertaald moet heeten: hoe meer gekken, hoe harder men lacht.
De regeering begon dus met een holiday uit te schrijven over den ganschen staat,
wat bewijzen kan hoe serieus zij op de invitatie inging. Alle ambtenaren, alle arbeiders
van spoorwegen, fabrieken, arsenalen, banken, particuliere en andere bedrijven,
kregen dien dag vrij-af met behoud van traktement. Economisten mogen uitrekenen
wat zoo'n dag kost aan een land waar ieder bedrijfshoofd bij hoog en laag zweert dat
er maar één wachtwoord bestaan mag: produceeren. Doch economie is een
departement dat op de gestie van dit land alleen invloed uitoefent wanneer het leger,
vloot, kunst, luchtvaart, sociale werken of andere overbodigheden betreft.
Men heesch de Driekleur en de Stars en Stripes tegen de gevels, aan de balcons,
langs de lantaarnpalen en op de trams. De Gasmaatschappij haalde de oude pitten
voor den dag, welke reeds dienst deden ten tijde van Napoleon Drie, en de flakkerende
antieke tierelantijnen, onvermoeid van de zolders opgefrischt voor elke festiviteit,
verlichtten weer de officieele gebouwen als in de dagen der grootvaders. De
elektriciens, die niet negeeren konden dat Edison het gloeilampje ontdekt had,
ontwierpen veelkleurige uithangborden met het woord ‘Welcome’, doch dachten er
niet aan dat er iederen avond illuminatie is op de Boulevards, op de pleinen en in de
Champs-Elysées, en hunne armzalige vijf-en-twintig-kaarsjes verdwenen spoorloos
in den gloed van alle avonden, en bovendien in den motregen. Zij hadden hun best
gedaan en er was geen geld gespaard. Maar de chefs der electriciteitsbedrijven
bezoeken blijkbaar niet de music-halls en bezitten van nature niet de minste fantasie.
Zij houden vast aan hunne dure lampjes zonder te vermoeden, dat men met een paar
gekleurde zoeklichten het berooidste boeltje omtoovert, en met een minimum uitgaven,
in eene weelde van Duizend-en-één-Nacht. Er bevindt zich onder hen geen enkel
toekomstig régisseur, geen enkele Max Reinhardt, en wat deze ambtenaren der Ville
Lumière leverden was naar waarheid jammerlijk en deerniswekkend.
Parijs in zulken feestdos, die geld opslokte zonder te rendeeren, verbeidde de
ontscheping van veertig duizend ongelooflijk lawaaierige knapen uit de Far West.
Zij waren voorafgegaan door het schandaal van den aschbak welke een Amerikaansch
soldaat voorstelde, een hiebie-zjiebie37 dansend met een volmaakt ontkleede
inboorlinge van Montmartre. Het artistieke, goed bedoelde en zelfs symbolische
(Frankrijk dat niets meer aan het lijf heeft....) voorwerp, was reeds gefabriceerd in
duizenden exemplaren toen de Overheid op 't idee kwam dat een zoo naakte waarheid
niet geduld kon worden. De auteur, gelukkig een Amerikaan, werd over de grens
gezet en zijn product geconfiskeerd. De reputatie van het moderne Babylon was safe
en de Yanks hadden niets aan te merken. Een groot aantal hunner draagt den aschbak
in zijn bagage mee als onverwelkbaar souvenir.
De oudstrijders der 48 vereenigde staten ontscheepten te Cherbourg, waar het een
haar scheelde of men had ze met stille trom verwelkomd. De geesten van Sacco en
Vanzetti spookten door deze tierige haven en vonden ditmaal zelfs kooplui en reeders
bereid om tot hunne exploitatie bij te dragen. De regeering wist echter ook dit
schandaal te sussen en vanuit Cherbourg begonnen de recepties, de banketten, de
parades en de hoogdravende boodschappen, door de mannelijke en vrouwelijke leden
van het Legioen gericht tot het Fransche volk. Dit Fransche volk keek geamuseerd
op tegen zooveel bonte vaandels, waarvan het meerendeel nooit den kruitdamp gezien
had, tegen zoovele fanfare-korpsen, tegen zulke kolossale, naieve en belachelijke
37
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tamboer-majoors, vergezeld van een dwergachtig maskotje, tegen al die hoornen
brillen, tegen die tallooze jekkers in groen, in geel, in rood, in blauw, al die
politie-mutsen, welke in 48 kleuren mozaiekten onder de zwarte wolken. Den dag
dat Isadora Duncan verbrand werd op de Père Lachaise, waar tien duizend menschen,
op alle graftomben geklauterd, uitkeken naar het rookwolkje waarin de Danseres zou
vergaan met al hare illusies, dienzelfden dag defileerde dit leger van Barnum en
Bailey onder den Arc de Triomphe, generaal Pershing naast maarschalk Foch in
denzelfden auto.
De Parigots, ‘slang’ voor Parijzenaar, applaudisseerden en juichten. In geen enkel
gemoed rees de vraag op: ‘Als wij, Franschen, veertig duizend oudstrijders, die het
vuur zagen, afvaardigden naar New-York, of zelfs maar naar Brussel - de Italianen
zouden ons niet eens over de grens laten - wat zou men lezen in alle dagbladen van
den aardbol?’ Natuurlijk dat de Franschen nog eens leden aan een geduchten aanval
van militairisme; dat zij naar de hegemonie streefden van Europa; niet meer of minder.
Ze applaudisseerden, de Parigots, zooals ze in 1919 jubelden voor president Wilson,
die aan Amerika drie jaar verhinderd had om zich in den oorlog te werpen, die den
oorlog met twee jaren had kunnen bekorten. Zij jubelden voor president Wilson, die
op 7 December 1923 schreef aan James Kerney, door wien hij in de politiek
gelanceerd was: ‘Ik zou Frankrijk weggeveegd willen zien door Duitschland en ik
zou Jusserand (toenmalig Fransch gezant te Washington)38 willen ontmoeten om het
hem in zijn gezicht te zeggen. Deze zin, die geen boekdeelen spreekt maar
bibliotheken, vindt men in het werk dat genoemde James Kerney gewijd heeft aan
de ‘politieke ontwikkeling van president Wilson’.
Ik spaar u de beschrijving van alle banketten en alle hiebie-zjiebies welke het
Amerikaansche legioen vergezeld hebben, want ik verlang te geraken tot de
ontknooping dezer komedie. Pershing, die misschien een goed generaal is, heeft er
geen schuld aan; ook niet de ‘commander’ van het legioen, mister Savage, evenmin
de nieuwe commander Edward Spafford, en nog minder hunne opgedirkte en
toegetakelde maar rondborstige soldaten. Boven alle sentimentaliteiten tusschen
‘zuster-republieken’, boven alle ‘boodschappen’ aan het Fransche ‘heldenvolk’, staat
de business en over de business waakt te Washington de heer Kellogg, zooals eenmaal
president Wilson waakte over de Fransche staatslieden, waarvan hij, naar zijn
zeggen,... ‘walgde’.
Terwijl men de Legionnairen nog rondleidt in Reims en in Verdun, terwijl men
ze rondleidt in Douaumont, waar op den dag hunner parade een Mausoleum werd
ingewijd, waar in twee en vijftig cellen de 52 kisten geplaatst zijn welke de rest van
het gebeente bevatten van drie honderd duizend soldaten, wier onherkenbare
overblijfsels uit het slijk moesten worden opgerakeld, van drie honderd duizend jonge
mannen, en dit is vier maal méér dan alle gesneuvelden te zamen van het geheele
Amerikaansche leger-, die tot gruis werden geschoten in een bombardement dat acht
maanden duurde en vijf honderd duizend levens verdelgde; terwijl maarschalk Pétain
voor de eerste maal den vuurtoren ontstak, welke elken nacht dezen onbeschrijflijken
en onmetelijken doodenakker zal overschijnen; terwijl men in den effen toren de
klok ophaalt die driemaal per dag de herinnering zal luiden over een onnoembaren
gruwel; terwijl het Fransche volk de Legionnairen, die als de werklieden der elfde
ure aankwamen, toen de Geesel op 't punt stond voorbij te trekken, argeloos toejuicht;
terwijl dit volk, dat zelf zijne ruïnes herstelde, bijna de helft van zijn inkomen betaald
aan den fiscus en met vrees de crisis van dezen winter tegemoet ziet... op dit zelfde
38

[Jean Adrien Antoine Jules Jusserand (1855-1932), auteur en diplomaat, was de Franse
ambassadeur in de USA tijdens de Eerste Wereldoorlog.]

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

oogenblik bedreigt het Amerikaansche gouvernement Frankrijk met een
handelsoorlog.
Zooals ik u in Juni meldde, heeft Frankrijk zijne douanetarieven aanzienlijk moeten
verhoogen. Dit is van een zeker standpunt afkeurenswaardig, doch het geld moet
èrgens vandaan komen, en zooals ik u destijds met enkele cijfers toelichtte, het
Fransche protectionisme haalt het in de verste verte nog niet bij het Amerikaansche
protectionisme. Tot welke liberaliteit Frankrijk bereid is, toont het Fransch-Duitsche
handelsverdrag, de vorige maand geteekend na onderhandelingen welke drie jaren
trokken, waarover iedereen tevreden is, zelfs de Duitsche nationalisten, iedereen...
behalve de Franschen. Het is juist deze Fransch-Duitsche handelsovereenkomst welke
den Amerikanen appetijt gaf, en dit zal den staatslieden der republiek leeren een
ouden vijand tegemoetkomend te bejegenen. Amerika, de oude bondgenoot, vraagt
niet, het eischt, alsof de natie die Douaumont verdedigde reeds een halve eeuw
verturkscht was, geturkifieerd zooals men het hier noemt, het eischt onder bedreiging
van onmiddellijke représailles zonder verwijl een régime der meest begunstigde natie
en weigert kort en bondig elke wederkeerigheid. Het spontane Fransche voorstel om
alle rechten op den Amerikaanschen invoer, in afwachting eener nadere overeenkomst,
te verlagen met 50 pCt. is bot afgewezen. Amerika wil zijn eigen tarieven handhaven
en de Fransche tarieven onmeedoogend verminderen. Het vergt dit terwijl de nieuwe
Fransche douanewet iedere wijziging verbiedt wanneer deze wijziging niet
automatisch door een wederzijdsche verlaging wordt gecompenseerd.
Feiten zijn feiten en het lijkt mij toe dat déze zonderling indruischen tegen het
gezonde verstand en tegen de billijkheid. Op de ‘zuster-republiek’, welke hare
lampions, vetpotjes, gaspitten en gloeilampjes aan 't wegbergen is, en die de nota
betaalt der monstermaaltijden, heeft het gebaar den indruk gemaakt van een
knock-down en de Pers kwam hare verbluftheid nog niet te boven. Zij wacht op een
parool, dat het ministerie van Handel nog aan het zoeken is. Zij kan niet plots hare
enthousiaste artikelen der feestdagen herroepen. De Amerikanen zouden erover
verwonderd zijn te bemerken dat zooveel vriendschap, broederlijkheid en
dankbaarheid niet bestand zijn tegen een banale geldkwestie! Terwijl de Franschman
zich de oogen uitwrijft, wrijft de heer Kellogg zich de handen en mompelt: ‘Het
oogenblik is goed gekozen.’
Men moet echter honderd-percents Amerikaan zijn om deze meening te deelen,
en behalve honderd-percent Amerikanen kan ik mij geen menschen voorstellen hard
en onvermurwbaar genoeg om op die wijze de ‘herinneringen van het verleden’, de
herinneringen van Verdun en Douaumont uit te buiten.
P.S. - De affaire-Rakofsky, waarover ik u 10 September schreef, is nog steeds
hangende. De vrienden van ‘Rako’, zooals men hem noemde in het Quartier Latin,
toen hij daar de medicijnen studeerde, beweren dat de heele campagne tegen den
Soviet-gezant, die de Fransche soldaten oproept tot desertie en verraad, op touw is
gezet en gefinancierd wordt door de Royal Dutch en een paar andere
petroleummaatschappijen. Deze vrienden van Rako behooren tot de
radico-socialistische, socialistische en, natuurlijk, communistische partijen, de linksche
meerderheid van het parlement, welke de ruïneuse Fransche monopolies gaarne
zouden vermeerderen met een petroleum-monopolie. De tegenstanders van Rako
beweren dat deze linksche groepen klinkende argumenten hebben om dit monopolie
uitsluitend te baseeren op de Russische petroleums. Zij zouden de Soviets daarmee
een dubbelen dienst doen. De Moscovieten konden dan eene onuitputtelijke koopwaar
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slijten tegen goede munt. Het Fransche economische leven, en bijgevolg de Fransche
politiek, zouden meteen afhankelijk worden van het Russische welbehagen. Fraaie
combinatie...
Terwijl Parijs en Moskou onderling de meest ridicule ‘bataille de démentis’ leveren,
waartoe ooit eene natie zich verlaagde, en elkaar dagelijks uitmaken voor leugenaars
- de beste manier om het publiek het spoor bijster te doen worden - tracht Litvinof
chantage te plegen. Rusland is aan Frankrijk 90 milliard papieren francs (negentig!)
schuldig, waarover reeds sinds het herstel der diplomatieke betrekkingen gekonkeld
wordt in nauwe overeenstemming met een paar puissante beursspeculanten, Wanneer
Rakofsky Parijs moet verlaten, meldt Litvinof aan de ongelukkige Fransche spaarders,
ziet gij geen cent terug van uw duiten. Vroolijk dilemma: gij kunt coupons krijgen
als ge de bolsjewietische propaganda en revolutie op den koop toe neemt.
Litvinof doet het volgende voorstel waaraan de totale onbeschaamdheid der heeren
van Moskou gemeten kan worden: Stort ons 3 milliard francs (120 millioen dollars)
over eene periode van 6 jaar en wij betalen u 300 millioen francs gedurende 41 jaar.
Deze 300 millioen francs vertegenwoordigen 0.25 pCt. van wat de Soviets schuldig
zijn...
Naar dit voorstel van Rusland zal tegelijkertijd het verstand of de dwaasheid van
het Fransche gouvernement getaxeerd kunnen worden. - H.R.
[verschenen: 29 oktober 1927]

Niets dan de aarde
Parijs, 1 October 1927
Een aantal lieden beweren, dat onze tegenwoordige aarde (‘niets dan de aarde...’
noemde haar een Fransch schrijver), geregeerd wordt door een oligarchie van
Driehonderd occulte Meesters, die elkaar onderling uit zekere kringen recruteeren.
Walther Rathenau onthulde het bestaan van dit geheime genootschap, waarvan hij
deel uitmaakte, en wat hem overigens niet verhinderd heeft om als een vulgair
staatshoofd te worden neergeschoten. Men beweert zooveel, zult gij zeggen, met een
zekerheid waartegen niets valt in te brengen. Wat mij betreft, ik ben geneigd de
Driehonderd occulte Meesters te verwelkomen als een geruststelling. Misschien
stichten zij orde in den universeelen chaos, welken zij in ieder geval niet kunnen
verergeren, en al zouden zij geen orde stichten, wij kunnen ons in afwachting wijden
aan sympathiekere bezigheden. Wij kunnen Hindenburg te Tannenberg laten oreeren
over de ‘onbevlekte handen’ van het Duitsche leger, Wilhelm II laten telegrafeeren,
Poincaré laten antwoorden. Dat wordt de zaak der Drie Honderd. Wanneer de
Duitschers op een goeden dag aan België en Frankrijk den oorlog verklaren, om eens
en voor altijd vast te stellen dat zij het niet waren die begonnen in 1914, dat zij
evenmin vrouwen, kinderen en grijsaards fusilleerden en deporteerden (en après tout
is dit een even geschikte aanleiding als de befaamde omcirkeling van destijds), dien
goeden dag zullen wij 't wel merken.
Ondertusschen, om ons geluk te vermeerderen, heeft men op de renbaan van
Enghien eene assurantie uitgevonden tegen vallende paarden. Als er nog hindernissen
bestaan voor de jockeys en de beesten, voor de wedders zijn ze opgeruimd. Een
toeslag van 10 pCt. op uw ticket voor de heggen, van 20 pCt. voor de steeples
garandeert ieders gemoedsrust en ieders inzet. Wanneer de favoriet achterblijft hebt
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ge nog maar één wensch: dat hij valle. Tegen deze laatste mogelijkheid van wanbof
en emoties zal men niet nalaten maatregelen te nemen, zoodat wij courses zullen
kennen als loterijen zonder nieten. Om onze genoegens te varieeren - want de zomer
was eentonig en op de badplaatsen wist men niets nieuws te bedenken dan de
zonne-tatouage - heeft men te Chantilly, naar Engelsch voorbeeld, hondenrennen
ingesteld. Er loopt nog geen electrische haas, gelijk op de Britsche velden, doch als
de sport in vogue raakt zal hij er komen. Daar honden trouwe en onbedriegelijke
dieren zijn, daar het menschelijk element ontbreekt, daar ook de hazen niet
gefalsifieerd kunnen worden, ben ik sceptisch omtrent de toekomst dezer niewigheid.
De zonne-tatouage daarentegen heeft op sommige stranden de furore gekend van
een aangenaam amusement. Men knipt in papier eene figuur uit waarvan het hart
overloopt, bevestigt haar op eene min of meer intieme plek van de bloote huid en
legt zich in de zon. De tatouage heeft het voordeel van niet eeuwig te zijn. Zoo zagen
wij de charmantste vrouwen wandelen met de blijken harer fantasie en het detoneerde
niet, dat wij konden denken aan de appels onzer jeugd, die met hetzelfde procédé
een Prins van Wales, een diva of een viermaster op hunne schil droegen en lekker
waren om te croqueeren.
Om onzen horizon te verruimen hebben vijf en veertig geleerden in de
metaphysische wetenschappen, onder wie vijf en twintig professoren van officieele
universiteiten, als dit u een waarborg kan zijn, een bovennatuurlijk congres gehouden
in de Sorbonne, het bolwerk van het Gezond Verstand, een vijfdaagsch congres,
waarvan men sensationeele revelaties beloofde. Het heeft menigeen gespeten dat
deze openbaringen achterwege bleven en dat men slechts internationale
kennisgevingen gewisseld heeft over de bruikbaarheid en de betrouwbaarheid der
mediums, over de mogelijkheid van psychische experimenten in laboratoria, over
het zesde zintuig, waarvan wij de wegen en de gedragingen nog steeds niet kennen,
over hallucinaties, droomen die ‘uitkomen’, lezen van verborgen schrift, teekenen
van onzichtbare voorwerpen, telepathie, toekomstziening, ectoplasma, en de heele
santekraam der moderne tooverij. Dit alles is verbazend interessant en misschien,
zooals prof. Charles Richet meent, is in dit jaar 1927 werkelijk de grondslag gelegd
voor eene nieuwe wetenschap, welke even serieus zal zijn als chemie en
electrotechniek. Men had echter liever een wonder gezien.
De ongeloovige thomassen der groote menigte opperen de vraag, waarom Camille
Flammarion, die eenigen tijd geleden arriveerde in het Hiernamaals, na over
geestverschijningen een aantal processen-verbaal verzameld te hebben, welke
verschillende dikke deelen vormen - en die ik allemaal gelezen heb - waarom de
eerwaardige, hoogbejaarde apostel zich niet de moeite troostte om met een zijner
geleerde vrienden in communicatie te treden; waarom dokter Geley, ook een leidsman
van het occultisme, die verongelukte met een vliegtuig, sinds zijn verblijf in de andere
wereld niets van zich liet hooren. Onze horizon werd verruimd, doch wat wij zien is
een enorme, ondoordringbare muur, en het blijft onbekend wat daar achter gebeurt.
Maar de occultisten willen niet versagen voor die eeuwenoude sfinx.
Terwijl zij ons paaien met beloften bemoedigt de experimenteele wetenschap ons
met feiten, en de sensaties welke ons ontgingen in de Sorbonne, kregen wij vergoed
in de Académie des Sciences, waar Professor Camille Matignon de mededeeling
deed, dat een Fransch ingenieur er in geslaagd was hoogdrukken te verwezenlijken
van 25.000 en 30.000 kilogram per vierkante centimeter.
Daar ik vrees, dat het wonderbaarlijke van deze woorden en cijfers u zou kunnen
ontgaan, en wijl er niets desillusionneerenders bestaat dan een mirakel dat gemakkelijk
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schijnt, veroorloof ik mij eenige suggestieve getallen te rangschikken. Wij weten
allen dat de lucht, welke onze aarde omhult, op zeepeil eene pressie uitoefent van
één atmosfeer, dit wil zeggen van ongeveer één kilogram per vierkante centimeter.
En wij zouden in een looden mantel loopen, als de verdoemden uit Dante's Hel,
wanneer de elastische gassen welke wij in ons binnenste meedragen niet een
tegenwicht vormden. Wij pompen onze banden op tot twee kilogram per vierkante
centimeter; de waterleiding werkt voldoende met een druk van drie kilogram,
stoomketels varieeren tusschen de acht en de vijf en veertig kilo per vierkante
centimeter. Dit zijn allen echter slechts laagdrukken. Eene verdieping hooger komen
de tubes der gecomprimeerde gassen: acetyleen, hydrogeen, oxygeen etc. en stijgen
met moeite tot de betrekkelijk gevaarlijke pressie van 200 kilogram per vierkante
centimeter. Toen George Claude dan ook bekend maakte dat hij zich voor de
ammoniaksynthese ging bedienen van hyper- pressie van één ton per vierkante
centimeter, zou men hem moeilijk geloofd hebben, wanneer de man die de lucht
vloeibaar maakte, zijn publiek niet aan mirakelen had gewend. Het duurde ook maar
kort of deze pressies werden overtroffen, niet alleen in de laboratoria doch ook in de
industrie, en men citeert een manometer-fabriek, die werkt met drukken van 3500
kilogram per vierkante centimeter. Het is waar dat tezelfdertijd de zware artillerie in
de kanons-loopen drukken realiseerde van 2500 à 3000 kilogram, doch vanwege het
momentane karakter der losbrandende ontploffingsmiddelen behoorden deze
verrichtingen meer tot de schokken dan tot de pressies. Het cijfer 3500 kilogram per
vierkante centimeter leek zelfs ingewijden een non plus ultra.
Het is dus geen kleinigheid een ingenieur te hooren verklaren, dat hij deze critieke
grenzen met gewone, industrieele middelen gaat overschrijden tot ultra-pressies van
25.000 à 30.000 kilogram per vierkante centimeter en de autoriteit van prof. Matignon
was niet overbodig om te staven en geloofwaardig te maken, dat het apparaat bestaat
en functionneert niet alleen op papier, doch in werkelijkheid.
Het ligt niet in de lijn dezer correspondenties, en zonder de teekeningen zou het
trouwens onmogelijk zijn, om in details te treden betreffende de constructie eener
machine, welke aan zulke formidabele hoogdrukken weerstand biedt, eene prestatie
van werktuigkundig genie welke op zich zelf reeds bewondering afdwingt. De
specialisten en technici, die zich voor het geval interesseeren, verwijs ik naar Tome
CLXXXV, No 5, der Comptes rendus de l'Académie de Sciences. Er worde alleen
nog opgemerkt dat het fantastische, bijna bovennatuurlijke resultaat berust op geen
enkel onbekend procédé, op geen enkele tot dusverre onbekende wet en dat het
geheele geheim schijnt te schuilen in een oordeelkundige keuze van extra-soorten
staal, dat veerkracht[ig], homogeen en taai genoeg is om zonder scheuren, zonder
de minste lekkage, zonder desagregatie dagen lang onderworpen te blijven aan
ultra-pressies, welke slechts voorkomen in de ingewanden der planeet. Men verwacht
op het gebied van metallurgie, cristallografie, de radioactiviteit van vaste, vloeibare
en gasvormige lichamen, de intra-atomische krachten der stof, de microbiologie en
zelfs de fabricatie van diamanten de geweldigste verrassingen met behulp dezer
onverwachte en fabelachtige uitvinding. Met de misère, de groote misère der Fransche
laboratoria zou het voor dezen keer, en roemrijk, gedaan zijn.
Ik vrees dat de Académie des Inscriptions minder goed geïnspireerd was, toen zij
een harer geleerde leden, René Dussaud, in geheime zitting eene mededeeling liet
doen, waarin deze specialiteit op alle terreinen der Phoeniciërs de betrouwbaarheid
der vondsten van Glozel, waarover ik u een jaar geleden schreef, in twijfel trok. Wijl
een ‘geheime zitting’ steeds bestemd is om aan eene zaak opzienbarende ruchtbaarheid
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te geven, wist den volgenden dag iedereen dat volgens den heer Dussaud de vondsten
van Glozel eene mystificatie waren, het werk van een vervalscher. En daar men op
het gebied der falsificaties voor niets meer staat, daar men beurtelings beetgenomen
werd met een dagorder van Vercingetorix, den tegenstander van Cesar, en de beruchte
tiara van Saïtophernes, vervalsching welke op advies van Salomon Reinach haar
intrede in het Louvre deed, is iedereen geneigd de beschuldigingen van René Dussaud
voor evangelie te nemen. Laat ik onmiddellijk zeggen dat zij pas berusten op
wetenschappelijke hypotheses en dat op de graafplaats van Glozel nog niemand op
heeterdaad betrapt is.
Een jaar gaat snel voorbij en al lijkt het me dat ik u pas gisteren schreef over
‘Rondom een Alphabet’, ik durf niet veronderstellen, dat de brief in uw geheugen
bleef. Herinnert gij u dat een ploegend paard op een grond, welke sinds eeuwen
onbebouwd lag, gebakken aardewerk blootwoelde met onverklaarbare letterteekens
welke de uitvinding van het alphabet duizenden jaren in de geschiedenis teruglegden?
Glozel is een nietig dorpje van vier of vijf huizen in de buurt van Vichy zonder
verkeersmiddelen, en zoo afgesloten van de bewoonde en beschaafde wereld, dat
een vervalscher over buitengewone kapitalen en capaciteiten zou moeten beschikken,
om dáár, in de wildernis, zijne zonderlinge industrie onzichtbaar uit te oefenen, en
vooral, uit te blijven oefenen. Want vanaf den eersten dag werden de vondsten in
twijfel getrokken door Camille Jullian, die, zonder ze gezien te hebben, boudweg
verklaarde, dat de helft echt en de andere helft vervalscht was. Deze verdachtmaking
heeft niet belet dat op een veld, met afmetingen van nauwelijks 40 bij 60 meter, elke
week nieuwe en overtuigende vondsten gedaan werden zonder dat een der delvers
ook maar één keer verdacht kon worden van bedrog of namaak.
De oorsprongen onzer beschaving worden omstreden door twee onverzoenlijke
partijen, waarvan de een, vertegenwoordigd door René Dussaud, betoogt dat zij van
Aziatische (Phoenicische) afkomst is, terwijl de andere, aangevoerd door Salomon
Reinach, gelooft dat zij van zuiver-Europeesche afstamming is, en niets dankt aan
het Oosten. De Phoeniciërs beschikten tot vóór de ontdekking van Glozel over beter
bewijsmateriaal dan de holbewoners, die in hunne duistere grotten niets achterlieten
dan phenomenaal geteekende viervoeters. De civilisatie van den prehistorischen
mensch werd vanaf den aanvang zeer matig geapprecieerd en de troglodiet groeide
langzamerhand tot de personificatie van den bestialen mensch; want, zegt Chesterton
humoristisch, daar hij in een steentijdperk het ongelijk had om geen steenen hoeden
op te zetten en pantalons te dragen van steen, vond men zijne kleeren niet terug, liep
hij dus naakt en mishandelde zijn vrouwen.
Deze conceptie is zoo algemeen verbreid, dat à priori alles wat onze achting voor
de intellectualiteit van den ‘holbewoner’ zou kunnen verhoogen, zonder aarzeling
wordt afgewezen. Des te meer moet deze neiging voorhanden zijn bij een geleerde
wiens levenstaak gewijd was aan de heldenfeiten der Phoeniciërs. Toen de
opgravingen van Glozel bewezen, dat het alphabet niet was uitgevonden door de
Phoeniciërs, noch door het Oosten, maar tientallen eeuwen vroeger onder een
Franschen hemel en door primitieve menschen, die hunne eerste menschelijke
gedachten griften en bakten in klei, toen bleef aan René Dussaud slechts één uitweg:
òf eene wetenschap, welke hij zelf had opgebouwd, failliet te verklaren, òf te beweren,
dat de heele rommel van Glozel vervalscht was. En omdat geleerden niet
noodzakelijkerwijze behooren tot de heroïsche karakters, deed hij het laatste.
Het is mijn gewoonte om mijn conclusies te geven met een volmaakte
onpartijdigheid. Hoe onwaarschijnlijk dit moge lijken in de gedragslijn van een
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geleerde, René Dussaud, die een autoriteit is in Phoenicische aangelegenheden, heeft
zijn beschuldigingen tegen Glozel geuit zonder de graafplaats ook slechts éénmaal
bezocht te hebben. Evenmin als Camille Jullian nam hij de moeite om zich persoonlijk
te gaan vergewissen van de mogelijkheden der authenticiteit. Dat Salomon Reinach
erin liep met de tiara van Saïtophernes is geen bewijs dat hij zich een tweede maal
zal laten bedriegen. Camille Jullian beging de fout om het schrift der gebakken tegels
te willen ontcijferen naar foto's, en wat een barst was in het aardewerk, zag hij aan
voor letterteekens! Maar het eene zoomin als het andere feit is geen reden voor
echtheid of onechtheid. Ik heb in den jongen, intelligenten boerenknaap, Emile Fradin,
die onder de hoeven van zijn paard een tablet opraapte, en de intuïtie had om het niet
weg te smijten, méér vertrouwen dan in alle geleerden der prehistorie, die met hand
en tand een vooropgesteld idee willen verdedigen en hunne heilige huisjes. Er zal
een internationale commissie benoemd worden om over de echtheid der opgravingen
van Glozel uitspraak te doen. In geruste afwachting van dit vonnis blijf ik zonder
weifeling ‘Glozeliaan’.
[verschenen: 5 november 1927]

Een nieuwe tijd
Parijs, 8 October [1927]
Toen de Spirit of Saint Louis na zijne reis van drie en dertig uren tusschen hemelen
en water onberispelijk neerstreek op het aërodroom van Le Bourget, vonden de
Fransche collega's van Lindbergh, die nieuwsgierig en geënthousiasmeerd op het
verbazingwekkende vliegtuig aanstormden, in de buurt van den ‘bezemsteel’, zooals
zij vakmatig en gemoedelijk de stuurinrichting doopten, niets dan een paar reepen
chocola, een paar bananenschillen en een kompas, dat hun totaal onbekend was. En
toen zij den luchtvirtuoos, die als de Geest Gods der Genesis over de wateren kwam
aangezweefd, feliciteerden voor het buitengewone meesterschap, waarmee hij, zonder
een seconde te aarzelen, zijne machine geleid had boven den afgrond, verklaarde
Charley met bescheidenheid, dat hij niets anders gedaan had dan nauwkeurig de
aanwijzingen volgen van zijn electromagnetisch kompas. Dank zij dit geheimzinnige
apparaat had hij de afwijkingen van de theoretische lijn, welke hij zich getrokken
had, kunnen reduceeren tot één duizendste. Hij vroeg zelfs de grootste omzichtigheid
voor dit kostbare werktuig, waarvan de geheele Amerikaansche luchtvloot, naar hij
zeide, voorzien was. En de Fransche stuurlui, ondanks al hun bewondering voor de
verbluffende vaardigheid van den Amerikaan, konden niet nalaten te betreuren, dat
hunne machines niet waren uitgerust met een toestel, dat zulke heldenfeiten mogelijk
maakte.
Dit kompas heeft een geschiedenis welke eerst dezer dagen geschreven werd en
die ik u moet vertellen. Ten eerste wijl de inwoners van ‘het oude Europa’ meer en
meer geneigd zijn om in aanbidding te liggen voor Amerika (waarin zij naar mijne
meening ongelijk hebben), vervolgens omdat het verhaal slechts kon gebeuren in
Frankrijk en nergens anders.
Inderdaad, en gij hebt het geraden: de uitvinder van Lindbergh's fameuse instrument
is een Franschman. Toen hij het uitdacht was hij een jong amanuensis aan het Collège
de France, precies gefortuneerd genoeg om een brevet39 te nemen, in afwachting van
39
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de resultaten. Tegenwoordig is hij een professor aan de Sorbonne, dien men in zijn
laboratorium op den Boulevard Pasteur vinden kan in een khaki-boezeroen achter
eene draaibank, waar hij als een gewoon arbeider de onderdeelen vervaardigt welke
hij voor zijne proefnemingen noodig heeft. Want hij bezit geen brevet meer, en
zoolang een professor aan de Sorbonne en aan het Instituut voor Optiek minder
verdient dan een metselaar of een chauffeur zal hij zelf achter de bank moeten staan,
en voor een geringer salaris dan een alledaagsch bankwerker. Dit laatste type van
‘miskend genie’, dat de tocht van Lindbergh over den Oceaan verhinderde om uit te
sterven, heet Louis Dunoyer en staat in de kracht van zijn leven.
Het curieuse is dat hij zijn kompas uitvond in een tijd, niet lang geleden, toen de
mechanische vogel nog geboren moest worden, en dat hij het uitvond voor de
commandanten der oorlogsbodems. Toen de kanonnen scheepsbouwers en tactici
noodzaakten om de kapiteins der pantserkruisers op te sluiten in blokhuizen van staal
bleek het oude magnetische kompas slechter te functionneeren naarmate dit metalen
kuras dikker werd. De stalen commandotoren vormde niet alleen een waar scherm
voor het aardmagnetisme, maar verwekte tevens de storendste ‘parasieten’. Ten
overvloede werd de magneet-naald dol van het geschutvuur en van het donderen der
machines.
Louis Dunoyer had een broer, die luitenant was op de Brennus40 en die hem van
deze inconveniënten op de hoogte bracht. De jonge geleerde, zoo van school, zette
zich aan het werk en het lukte hem een apparaat te construeeren dat bij de groote
manoeuvres van 1906 aan zijne verwachtingen beantwoordde. Hij vroeg en verkreeg
brevet van het Duitsche Patentamt en de thesis waarop hij docterde in de
wetenschappen was ontleend aan dit vraagstuk. Maar de zeevaarders, sinds honderden
jaren gewend aan het observeeren van de magneet-naald, konden niet wennen aan
Dunoyer's galvanometer en verzochten hem zijn instrument bij de traditioneele
methode aan te passen. Na een studie van twee jaren slaagde hij ook daarin en schiep
een werktuig, dat vrij gecompliceerd was geworden, doch aan de eischen voldeed.
Ondertusschen echter vonden Duitschers en Amerikanen het gyroscopisch kompas
dat op een eenvoudiger wijze de bovenvermelde bezwaren aan boord der stalen
gevaarten ophief.
De activiteit van Dunoyer werd getrokken naar de domeinen der Optiek. De oorlog
kwam, de zorgen van iederen dag verhinderden om de jaarlijksche contributie voor
het genomen patent te blijven betalen, het brevet verviel daarmee automatisch en de
uitvinder vergat zijne uitvinding.
Tot hij op 14 October 1924 een brief ontving van den directeur der Pioneer
Instrument Cy, die hem vroeg of hij zijn Amerikaansch brevet aan deze maatschappij
wilde afstaan ter exploitatie. Prof. Dunoyer moest antwoorden, dat zijne patenten
publiek eigendom geworden waren en naar believen gebruikt konden worden. De
Amerikaansche maatschappij, die de uitvinding opgedolven had uit een technisch
tijdschrift, was er op gesteld om zich edelmoedig te toonen tegenover een man der
wetenschap en wenschte den patentbrief, hoewel hij geen commercieele waarde meer
had, in eigendom te bezitten. Voor het geval dat iemand ooit zou willen proceederen
was dit ook secuurder. Zij stortte prof. Dunoyer dus de som van... 8000 francs,
volgens den huidigen koers om-en-om 325 dollar, en bracht het instrument in den
handel onder den naam ‘The new Pioneer earth indicator compas’ met de vermelding
‘under the basic patent of L. Dunoyer’. Het werd geadopteerd door de geheele
Amerikaansche luchtvaart. Niet alleen Lindbergh reisde op dit kompas, doch ook
40
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Chamberlin en Byrd. Doch toen men den uitvinder, meer dan twintig jaar na de
verwezenlijking van zijn idee, interviewde en vroeg: ‘En de Fransche luchtvaart?’
moest hij antwoorden: ‘Tot dusverre heeft die er nog niet over hooren praten, meen
ik.’
Zooals u in den loop van Augustus naar aanleiding van ‘De Oceaan-Match’
geschreven werd (geen enkel Fransche noch Europeesche vlieger, helaas, is opgegaan)
heeft Frankrijk's luchtvaart in de mislukking der Atlantische vluchten een aansporing
gevonden tot herleving. Onze minister van Handel Bokanowski, onder wiens
departement het vliegwezen is ingedeeld, heeft voor de aviatiek credieten aangevraagd
van één milliard 400 millioen, te verdeelen over tien jaren. Op zich zelf vormt dit
geen garantie, want [het] is de vraag hoe zij gebruikt worden. Het ware oneindig
wenschelijker geweest een ministerie voor Luchtvaart in te stellen, gelijk Amerika,
Engeland en andere landen dit bezitten. Doch in afwachting hiervan kan de heer
Bokanowski voor dure dollars het kompas koopen van zijn landsman.
Een even vermeldenswaardig voorval vormt het feit dat de Spoorwegmaatschappij
Parijs-Orléans hare electrificatie heeft opgeschort in afwachting van komende
gebeurtenissen. Zij heeft reeds magnifieke electrische treinen loopen, welke met
gemak 150 kilometer per uur rijden, en het banale nieuws dat deze werkzaamheden
zijn stop gezet is voor velen de bevestiging geworden van een wereldrevolutie,
waaraan niemand geloofde, en welke ik aarzel om in een paar woorden samen te
vatten: de lichte accumulator met groote capaciteit is eindelijk uitgevonden en
verwerkelijkt. De Paris-Orléans verschaft hem zijn alibi.
Deze Maatschappij was de eerste Fransche spoorwegonderneming die op groote
schaal electrificeerde. De eerste die durfde. Want het land waar de electrische centrales
onder bedreiging liggen van een Duitsche bom welke met één slag alle troepenvervoer
en alle ravitailleerings-diensten kon lam leggen, dorst zijne spoorwegen niet te
electrificeeren. Het land, waar zelfs het papieren geld geparfumeerd is, duldde de
duizenden rookerige locomotieven in het midden zijner hoofdstad. De Paris-Orléans
was de eerste, die den tooverban der mogelijke Duitsche bommen brak. Zij is de
eerste, die nu wacht op de grenzen van een volmaakt nieuwen tijd.
Het zou waarlijk een volmaakt nieuwe tijd worden, een der geweldigste
omwentelingen op industrieel en financieel gebied. De explosiemotor, hoe
geperfectionneerd ook in den loop der jaren, bleef een onvolmaakt wezen, welks
grootste gebreken waren dat zijne snelheid niet progressief kon vermeerderd worden
en dat hij elke seconde dienst kon weigeren. Hij heeft het nadeel bovendien dat men
enorme voorraden brandstoffen mee moet voeren, hetzij petroleum of benzine,
brandstoffen welke slechts weinige landen produceeren. Brandstoffen waarover men
voorspelde dat de volgende oorlog gevoerd zou worden. Een vliegmachine, die een
lange reis ondernam, werd een kolossaal benzinereservoir, voorzien van een motor,
welke dat reservoir paradoxaal in de lucht trok. Stoommachines gebruikte men nog
maar uit ouderwetsche gewoonte. Zij verkwisten de energie der steenkolen, welke
de aarde in een jeugd voor hare latere bewoners opspaarde. En steenkolen bezaten
het gebrek dat zij menschen veroordeelden tot een hellewerk der mijnen, dat men
verdoemden slechts in de uiterste noodzakelijkheid zou willen opleggen.
Maar: de accumulator, welke de beroemde Edison bedacht, en welke hij, na een
halve eeuw zoeken, wanhoopte te verbeteren, de accumulator waaraan de Engelsche
geleerde Jeffries een heel bestaan wijdde zonder zijne tekortkomingen te overwinnen,
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woog even zwaar als kolen, benzine, petroleum of mazout41 en hun voorraad kracht
was zeer beperkt. Eene automobiel, electrisch gedreven met een accumulator, was
zwaar, langzaam en liep hoogstens honderd kilometer. Men peinsde zonder twijfel
aan electrische laadstations verspreid over het gansche land, zooals nu de
benzinepompen, maar het leek belachelijk en tijdroovend zijne accu's te moeten
verwisselen voor elke honderd kilometer; en dan: welk een kosten! Aan locomotieven
met accumulatoren viel niet te denken: zij zouden centenaars aan dooden ballast
hebben moeten meesleepen. Aan vliegtuigen nog minder.
Er bestond slechts één oplossing van het probleem: de lichte accumulator met
groote capaciteit, en deze leek onmogelijk. Toen ik enkele maanden geleden onder
de gemengde berichten een telegram las, komend uit Spanje, dat trouwens
onopgemerkt bleef, en meldde dat een Jezuïet, Pater Almeïda, de uitvinding gedaan
had, dacht ik aan een verzinsel. Het was te mooi: een Duitsche maatschappij gaf
dertig millioen mark uit, de Pruisische spoorwegen 2½ millioen mark aan de
bestudeering van hetzelfde probleem zonder tot een practisch resultaat te raken. Dat
Jeffries na een aantal demonstraties, welke hij stilzwijgend bijwoonde, met zijn vuist
op de tafel sloeg, en zeide: ‘Ik moet toegeven dat, wat voor mij een droom was,
werkelijkheid is geworden. Ik denk dat wij tegenover eene revolutie in de
wetenschappen staan’, dit gebaar en deze woorden leken mij een té romantische
waarborg.
Eene ‘Compagnie Internationale des Accumulateurs Almeïda’, opgericht met
Fransch en Noord-Amerikaansch kapitaal, met welke vennootschap Pater Almeïda,
na te Berlijn pogingen gedaan te hebben, te Parijs een contract teekende dat nauwelijks
droog is, gaf me niet de noodige zekerheid. Maar dat de P-O, de Parijs-Orléans, zijne
electrificatie, welke met het oude systeem ontzettende sommen geld verslindt en die
bovendien gevaarlijk is, opschort, tot de nieuwe accumulatoren op de markt komen,
dit leek mij waarlijk een alibi waarvoor men mocht zwichten.
Pater Almeïda is geboren te Salamanca in 't jaar 1893 en trad op jongen leeftijd
in de orde der Jezuïeten. Zijne wetenschappelijke studies maakte hij in de laboratoria
welke de Jezuïeten bezitten te Burgos. Hij voltooide ze in Holland, waar hij tevens
zijne theologische studies beëindigde. Zijn eerste idee van den nieuwen accumulator
kreeg hij op 13 October 1921; in Juli 1926 kon hij de laatste hand leggen aan zijne
uitvinding. Daar het onmogelijk is om in een dagblad eene beschrijving te geven van
een zoo technisch apparaat als een accumulator, bepaal ik deze inlichtingen tot een
opsomming van de kwaliteiten, welke de uitvinder hem denkt te geven. Bij gelijk
gewicht als de oude accumulator in lood zal hij tienmaal grootere lading kunnen
bevatten. De rendeering in energie, welke voor de oude accumulatoren schommelt
tusschen 65 à 85 pCt. (de rest gaat verloren), wordt bij den accumulator van Pater
Almeïda constant opgevoerd tot 93 pCt. De nieuwe accumulator ontwikkelt niet de
minste zuren of bijtende dampen. Geladen of ongeladen, hij blijft immer intact en
onaangevreten. Men kan er motoren mee drijven met gelijkstroom in plaats van
wisselstroom, en de transformators, welke op locomotieven 4 à 6 ton wogen, worden
door den accumulator-Almeïda opgeheven en kunnen vervangen worden door eene
puissante batterij. Eene locomotief van doorsnee-gewicht, gedreven door een batterij
accu's-Almeïda kan zonder herladen te worden een afstand afleggen van 800 à 1000
kilometer. Met eene electrische automobiel zal men zonder te stoppen, zonder de
lading te vernieuwen, een rit kunnen maken van Parijs naar Nice, van Soerabaia naar
Batavia en zelfs verder.
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Ik laat het over aan uwe fantasie om den onberekenbaren terugslag te taxeeren,
welke deze uitvinding na verloop van zeer weinige jaren zal uitoefenen op het gebied
van het automobilisme, van de luchtvaart, van de marine, van de geheele industrie.
Staten, welke een petroleum-politiek voeren zullen al hunne methodes moeten herzien;
staten welke gevoerd worden door eene petroleum-politiek (o.a. Frankrijk en geheel
West-Europa) herkrijgen hunne onafhankelijkheid. Rusland verliest den voornaamsten
factor, waarmee het pressie kan uitoefenen op het economische leven van het Westen
en de ‘Dictatuur van het Proletariaat’ zal misschien ten onder gaan aan een Accu.
Mèt het kompas van Dunoyer en mèt de accumulatoren van Almeïda zullen èn de
afstanden èn de oceanen worden uitgeschakeld en het was mij een buitengewone
vreugde u dezen dageraad van een waarlijk nieuwen tijd te kunnen melden.
[verschenen: 12 november 1927]

Automobilia
Parijs, 15 October 1927
In Frankrijk betaalt de automobiel-bezitter een twintigmaal zwaardere belasting op
zijn voertuig dan dezelfde automobilist in Amerika. Het is een reden te meer om de
kortzichtigheid en de kleingeestigheid te verwenschen der politici die eene nationale
industrie welke ‘Article de Paris’ werd, overstelpen met zulke beletsels. De politici
vormen het dood gewicht, den nutteloozen ballast in het leven eener moderne natie,
welke voorwaarts wil. Maar ditmaal hebben hunne harde, botte koppen niet
verhinderd, dat het Fransche automobiel-verkeer na den oorlog ruimschoots
verdubbelde ondanks den handicap. Er rollen op 't oogenblik één millioen drie honderd
duizend motoren van alle soorten; dit is één op elke vijf en dertig Franschen,
zuigelingen van beider geslacht inbegrepen. Er sneuvelen elken werkdag gemiddeld
zeven personen in de ongelukken, waaraan een auto blootstaat; welk getal voor Zonen feestdagen, als iedereen rijdt, regelmatig stijgt tot vijftien. Er zijn geen straten
meer in Parijs, waar men zonder levensgevaar kan oversteken; er is geen stad waar
méér tijd verloren gaat in de versperringen. Er is geen plaats waar geweldiger
menschen-menigten samendrommen dan op de Auto-show van het Grand Palais. In
een ruimte waar een vliegmachine zonder hinder kan circuleeren, waar men vanaf
de balcons op de geweldigste rijtuigen neerkijkt als op kinderwagens, schoorvoet
van den morgen tot den avond een volksverzameling van duizenden rondom de stands
der zeshonderd exposanten. Wat zou dit alles zijn zonder de politici en de dwaze
hindernissen hunner belastingen?
Amerika zag in 1926 zes-en-negentig automobiel-tentoonstellingen, Frankrijk
houdt zich voorloopig aan een enkelen Salon per jaar. Ik zal niet uitmaken welke
methode voor handelaars en constructeurs de beste is. Het voornaamste bezwaar
tegen de Fransche methode ligt hierin, dat een uitvinding of verbetering welke op 't
laatste moment gereed kwam, een lang jaar moet wachten op de onbeperkte reclame
en verbreiding, welke de Parijsche expositie haar kan verschaffen. Doch een goed
en origineel idee, lijkt mij toe, kan geen aanzienlijke verliezen lijden door de
vertraging van een jaar. Het buitengewone voordeel daarentegen, verbonden aan 't
Fransche gebruik, is, dat men in één slag een overzicht kan krijgen op den arbeid
van ingenieurs en constructeur gedurende de beëindigde tijdsruimte.
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De Fransche pers karakteriseerde dezen Een-en-twintigsten ‘Salon de l'Auto’
zonder uitzondering als een triomf over de gansche linie van den zes-cylinder. Men
bespeurt inderdaad weinig stands waar de zes-cylinder, aangebracht op goedkoope,
economische wagens, nog niet vertegenwoordigd is. Citroën bleef de eenige Fransche
fabrikant die dit motortype, dat wegens zijne geruischloosheid en afwezigheid van
trillingen zonder twijfel de voorkeur verdient boven den viercylinder, nog niet
adopteerde. Ik vermoed dat hij tegen deze revolutie in zijne bijna nieuwe werkplaatsen
en werktuigen opziet. Doch voor de rest heeft de geheele automobielindustrie, zoowel
de Fransche als de buitenlandsche, de zes-cylindermotor toegepast op alle wagens
welke een kracht ontwikkelen van meer dan vijf-paards.
Ik geloof echter dat de eigenlijke beteekenis van dezen Salon ligt op een ander
terrein. Wanneer men de immense Hall overschouwt en de namen telt der merken
die als vlaggen uit den koepel neerhangen, hervindt men met moeite in deze wemeling
van triomfen, de paar Belgen, de drie of vier Italianen, de eenige Oostenrijker (Steyr),
de eenige Duitscher (Mercedes-Benz), die dit jaar voor 't eerst na den oorlog
exposeerde. Zonder de Rolls-Royce en hare solide reputatie, zou zelfs Engeland
verloren gaan in den grooten hoop. Een Hollandsche, Spaansche of Scandinavische
industrie schijnt niet te bestaan op dit gebied. De blik richt zich onvermijdelijk in
twee lijnen: aan den eenen kant de Franschen, aan den anderen kant de Amerikanen.
De Franschen met hun dozijn machtige huizen en hun ontelbare groep kleinere
ondernemingen, de Amerikanen met het ontzaglijke monobloc der General Motors
Corporation, de Studebaker-Erskine, de republiek van Henry Ford, de Willys Knight,
de Packard, de Chrysler, de Dodge, etc.
Het passionneert de Amerikanen om te weten, door wie het duel General Motors
contra Henry Ford gewonnen zal worden. Voor wie zou willen concludeeren uit
dezen Salon, lijkt dat geding reeds beslecht: Ford wordt verre voorbijgestreefd door
de Chevrolet, de Buick, de Cadillac, de La Salle, de Pontiac, de Hudson-Essex, de
Oakland, de Oldsmobile, allen firma's welke de indrukwekkende corporatie vormen
der General Motors. Dit duel behoort tot de geschiedenis.
In 't verschiet der naaste toekomst ontwaart men een anderen en felleren tweekamp:
de General Motors tegen Frankrijk. Amerika legde zich tot dusverre, wat zijne
automobielen betreft, nauwelijks toe op export, omdat zijne productie geabsorbeerd
werd door de behoeften zijner bevolking. Wie echter zal het winnen, wanneer de
Amerikaansche markt verzadigd, over-verzadigd raakt, welke mogelijkheid de
directeur der Siemens-Schuckert-fabrieken, dr. Carl Koettgen, teruggekomen van
een economische studiereis, en mèt hem verschillende Fransche waarnemers, meent
te mogen voorspellen als onvermijdelijk en misschien zelfs imminent? Wanneer de
Amerikaansche wagens, in franken omgerekend, niet peperduur waren, en slechts
voor groote fortuinen bereikbaar, zou er geen enkel bezwaar zijn om er Frankrijk
mee te overstroomen. Want zijn intieme voorkeur en zijne nieuwsgierigheid drijft
den doorsnee Franschman onweerstaanbaar tot den Amerikaanschen wagen. Men
behoeft er ook niet aan te twijfelen of het eenige bezwaar dat hen weerhoudt, de prijs,
zal vallen zoodra de omstandigheden dit willen.
De snelheid, waarmee de Amerikaansche industrie eene uitermate
geperfectionneerde Fransche nationale nijverheid heeft ingehaald en in sommige
opzichten reeds heeft overtroffen, grenst aan het ongelooflijke. Tot kort na den oorlog,
deze onoverkomelijke grenspaal tusschen twee tijdperken, bezat het kolossale Amerika
400.000 kilometer ‘state highways’, dat wil zeggen precies zooveel als het in
verhouding kleine Frankrijk rekende tot zijn uitstekende heirwegen. Op 't oogenblik
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bezit Amerika 960.000 kilometer wegen, aangelegd in cement, en Frankrijk, dat
andere zorgen had van ‘opbouw’, bleef op 't zelfde peil. Zoodra de Amerikaan betere
wegen kreeg, eischte hij betere wagens, en wanneer Ford ooit de nederlaag lijdt, ligt
de oorzaak daarin dat hij deze nieuwe oriënteering te laat merkte. Tal van
constructieve details, welke den Europeeschen toerist het grootste belang
inboezemden: de smering, de oliefiltreering, de luchtzuiveraar, de veering, de sturing,
de remming, ontgingen door plaatselijke bijkomstigheden aan de aandacht van den
Amerikaan, en in al deze onderdeelen was het Europeesche, speciaal het Fransche
voertuig, verre superieur aan het Amerikaansche. Doch sinds men ook in Amerika
duizenden en duizenden mijlen kan rollen met een vaart van honderd per uur, eischten
deze problemen op hun beurt in de Nieuwe Wereld eene oplossing. De Amerikaansche
motor benaderde meer en meer de conceptie van den Europeeschen motor en binnen
een paar jaar is alle achterstand ingehaald.
Wanneer ik persoonlijk kiezen moest tusschen een Packard en een Voisin, ik koos
de Packard, zooals ik in 't algemeen de voorkeur geef aan Amerikaansche meubelen
boven Fransche, welke - behalve het bed - ongemakkelijk zijn. De Amerikaan heeft
een begrip van comfort, van stevigheid, van prettige luxe, dat de Franschman, en de
Europeaan, nog leeren moet. Het is merkwaardig over hoe weinig ruimte, over hoe
weinig gemak men beschikt in de magnifiekste en duurste rijtuigen, de Hispano-Suiza,
de Voisin, de Rolls-Royce, de Delage of welke ook. Niet alleen de passagiers moeten
daar alle gerieflijkheid ontberen, doch zonder aanhangwagen (en deze is nooit sierlijk)
kan men onmogelijk voldoende bagage meenemen voor een langen tocht. De
Amerikanen interesseerden zich niet enkel voor de mechaniek maar eveneens voor
de carrosserie. Overtroffen zijn de Franschen nog niet wat het mechanische gedeelte
betreft, in de installatie eener automobiel zijn ze hen reeds geruime tijd de baas.
Het moet echter met alle onpartijdigheid worden genoteerd, dat zij niets totaal
nieuws brachten op het gebied van de constructie der organen. De onmiskenbare
attractie van dezen Salon is een Studebaker-chassis dat geheel met 24 karaats goud
is overdekt en een onovertrefbaar juweel vormt van werkmanskunst. Met het kapitaal
dat dit chassis, waarvan alle essentieele organen zijn doorgezaagd en bloot liggen
voor het meest critische oog, met het kapitaal dat deze kunstnijverheid en deze dikke
goudlaag kostte, kan men op een kasteel van zijne rente leven en bovendien dagelijks
rollen in een Erskine Six. Een dergelijk virtuozen-stuk geeft een imposant beeld van
de macht en de voortreffelijkheid der firma, welke hare meesterwerken fabriceert te
South Bend in Indiana. De constructeurs van Europa, dat zijne schatten verspilde in
den krijg en milliarden gouds transporteerde naar de andere zijde van den Atlantischen
Oceaan, kunnen zich zulke weelden niet veroorloven. Al beschikken die constructeurs
echter niet over de geraffineerde laboratoria der Studebaker, en nog minder over de
buitengewoon wetenschappelijke organisatie der General Motors, er moet opgemerkt
worden, dat het twee jonge, vrij onbekende Fransche firma's zijn, welke op den Salon
van 1927 het nieuws en het origineele idee vertegenwoordigen.
Toevallig raakt dit twee onderdeelen van den wagen waarover ik u bij de vorige
Expositie de tekortkomingen signaleerde: de veering (de suspensie) en de versnelling.
Van deze twee problemen is dat der veering het moeilijkste en het delicaatste, wat
het best wordt aangetoond door den prachtigen Farman-wagen, waar de oplossing
der kwestie gezocht is in een uiterst gecompliceerd compound-stelsel, dat wellicht
tegen greppels in den weg, tegen gaten, tegen spoorrails en alle andere schokken is
opgewassen, doch dat op minstens dertig plaatsen moet gesmeerd worden en waarbij
de geringste averij een langdurige deskundige reparatie eischt. Met alle respect voor
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de spitsvondigheid van Farman geloof ik niet dat zijn systeem de toekomst zal hebben
welke hij zich verbeeldt.
De ingenieurs der ‘Automobiles Messier’ vonden de oplossing van het
veeren-vraagstuk in eene suspensie welke uitsluitend werkt met luchtdruk: het rijtuig
hangt in vier zuigers waarvan de pressie en het elastisch vermogen automatisch
geregeld wordt naar de zwaarte der vracht. Het zal u opgevallen zijn, dat men in de
beste en weelderigste wagens slechts goed rijdt wanneer de vracht van het rijtuig
precies correspondeert met de capaciteit der veeren. Is men in zulk een wagen alleen,
hij moge een half millioen kosten, men hobbelt er in als in een vulgaire Ford. Is de
wagen daarentegen een weinig overladen, dan bonken de veeren op de assen en men
wordt door elkaar geschud als in een vrachtauto. Dit is slechts één der bezwaren
tegen de gebruikelijke suspensie der automobielen, welke geërfd werd van de oude
landauers met paardentractie; ik spreek niet eens van het breken der veeren op de
verraderlijke binnenwegen, van slijtage, etc.
Met het systeem, bedacht door Messier worden al deze bezwaren ondervangen.
Niets is elastischer dan lucht, niets zal dus beter veeren dan lucht, wanneer zij
doelmatig kan worden aangewend. Messier, die niet den motor construeert (hij
gebruikt voor de beweging een Amerikaansch model) doch slechts het chassis met
zijn eigen pneumatische suspensie, exposeerde op den Salon voor den eersten keer.
De firma beweert dat alle risico van breken en slijten volkomen is uitgesloten en
garandeert hare uitvinding gedurende vijf jaren, wat voor eene suspensie enorm is.
Zooals ik zei, bestaat een harer voornaamste deugden uit de eigenschap dat zij zich
werktuigelijk voegt naar het gewicht van de bevrachting.
De betrekkelijk jonge firma Sensaud de Lavaud heeft, behalve de ouderwetsche
suspensie, ook de versnellingen overwonnen. Zij plaatst het chassis in vier cylinders
gevuld met caoutchouc, dat, speciaal gevulcaniseerd, noch te hard noch te zacht mag
zijn. Zij bereikte met deze oplossing een summum van eenvoud, want dit systeem,
wanneer het in de toekomst zou blijken te voldoen, vraagt niet het geringste
onderhoud. Zij garandeert deze suspensie gedurende acht jaren, doch waarschuwt
den kooper dat men gedurende de eerste zes maanden eenige weifeling zal waarnemen
in hare kwaliteit, en dat zij gedurende de laatste zes maanden snel inzakt. De zeven
jaren echter die daartusschen liggen werkt zij volmaakt en rolt men zonder zorgen.
Het lijkt mij bijna te mooi om te gelooven en ik zal de prestaties van dit merk volgen
met de grootste belangstelling. Het is enkel de praktijk welke in zulke zaken de
beslissing kan geven.
Een andere eigenaardigheid der rijtuigen van Sensaud de Lavaud is verder dat al
de mechanische organen zijn samengetrokken in de motorkast. Wanneer men de kap
oplicht, vindt men de geheele functie der machine onder zijn bereik. Het chassis is
gesmeed uit één stuk en bleef evenals de rest van een zeldzamen eenvoud. De
constructeur van dit veelbeloovende merk is erin geslaagd de versnelling geheel af
te schaffen; de transmissie regelt zich automatisch naar het profiel van den weg en
zonder dat het régime van den motor verandert, beklimt men de steilste hellingen,
neemt men snelheden van 140 kilometer per uur. Ik geloof dat ieder automobilist,
die de ontwikkeling zijner machine volgt met de passie van den kenner en van den
sportsman, mij zal toestemmen, dat deze twee nieuwigheden de grootste
opmerkzaamheid verdienen en aan een overigens schitterenden maar monotonen
Salon relief verleenen. Er zijn constructeurs die de tractie (zelfs van uiterst kostbare
wagens) overbrachten naar de voorwielen; er zijn er die, om hun wagen zooveel
mogelijk aan te passen bij de wetten der physiek en bij de vormen der moderne
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sierkunst, den motor en al de organen verplaatsten naar het achterwiel. Dit zijn
interessante proefnemingen, want het uitschakelen der transmissie-as is een gewichtig
voordeel. In deze lijn construeerde Gaveau bijzonder curieuse modellen, welke geheel
het uiterlijk hebben van den vleugel eener vliegmachine, doch die voorloopig ook
alleen voor de excentrieken onder de automobilisten bestemd lijken. De ware
vooruitgang schijnt mij elders te liggen, en zoo wellicht niet de versnelling het
cardinale punt vormt, (er zijn bestuurders wien het wisselen van versnelling een
afleiding geeft welke hen niet hindert), aan de noodzakelijkheid eener soepele,
perfecte en veilige suspensie valt niet te twijfelen.
In het algemeen genomen zijn alle eerste-rangs-modellen van deze
Een-en-twintigsten Salon elkaar in waarde gelijk. Het is van tamelijk ondergeschikt
belang of de acht-cylinders der zware luxewagens gebouwd moeten worden in V-vorm
of in rechte lijn, waarover de ingenieurs der concureerende merken het nog oneens
zijn. Wanneer de suspensie van Messier (hun vertegenwoordiger verzekerde mij dat
hun brevet voor Amerika was aangekocht door Chrysler en Willys Knight, wat een
zeer goede noot zou beduiden), of wanneer de suspensie van Sensaud de Lavaud in
de praktijk zou blijken te bevredigen, dan zullen de meest bewonderenswaardige
wagens van dezen Salon 1927 over een paar jaren even verouderd zijn als de karossen
van Lodewijk XVI. Wie zijn wagen niet volstrekt dringend moet hernieuwen, zou
ik den raad willen geven twee of drie jaren uit te kijken. Men kan er niet meer aan
twijfelen of na deze betrekkelijk korte tijdsruimte zal men de onovertrefbare
automobiel kunnen bezitten, het chef-d'oeuvre eener gestabiliseerde, in geen enkel
onderdeel meer aarzelende industrie.
[verschenen: 19 november 1927]

De Fransche verkiezingen
[zonder datum, ca. 20 oktober 1927]
Als Parijs ooit onderaardsche stad zal worden, met grondkrabbers van vijftig
verdiepingen in plaats van wolkenkrabbers, als ooit zou blijken, onder de bedreiging
der luchtkruisers, dat de halls, de gangen, de kanalen en tunnels, waarmee de stad
ondergraven is, eene duistere vingerwijzing inhielden voor het jaar 2000, wanneer
de laagste beschaving van den holbewoner misschien zal zijn ingehaald door de
hoogste beschaving der chemische oorlogen en van de a-giorno verlichte geheime
steden, - het laatst wat de Parijzenaar verliezen zal, is zijn goed humeur.
Zoo ik een bewijs noodig had voor deze veronderstelling, zou ik er aan herinneren
dat gedurende de ergste jaren van het Schrikbewind (1792-1794) de Opéra Comique
37 nieuwe komische opera's monteerde. Dit getuigt van een ongestoorde en een
onverstoorbare spijsvertering en een uitstekenden bloedsomloop. Gelijk er in een
huis, waar men een paar fusten nieuwen wijn bottelt in de oude flesschen (en wie
doet dat niet tijdens het najaar als de druiven geperst zijn?) door alle kamers, van
den kelder tot den zolder, een lichte, bacchantische roes zwerft, die stemt tot vreugde
en lach, zoo is deze stad gehuld in eene atmosfeer, welke uit haar ouden bodem, waar
vroeger de wijnstok rankte, anders opzweeft dan elders.
Het is onmogelijk, om in Parijs niet optimist te zijn. De kastanjes, welke men
boven een houtskoolvuur poft op de hoeken der straten, en warm verorbert in de
koele lucht, de open kachels welke men begint aan te steken op de terrassen van de
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café's der boulevards, waar de avonden koud worden, doch waar men het
bedwelmende vertier en zijne illusies vol avontuur niet wil missen, deze kastanjes
en vlammende haarden boezemen een zeldzaam vertrouwen in. De lichtsignalen voor
krioelende auto's, bussen en voetgangers werken met een onberispelijkheid, welke
ieder idee van onbestendigheid buitensluit.
Wie zou zeggen, als men de Métro neemt naar Vincennes en men wil een eenzaam
toertje doen door het bosch waar Beethoven zijn standbeeld kreeg, dat men er zeker
van kan zijn leeggeplunderd te worden door struikroovers? Wie zou zeggen, dat het
Bois de Boulogne, aan welks boorden moderne architecten huizen bouwden, die een
ijzige rust verkondigen, even onveilig is als een eeuw terug, toen het tot toevluchtsoord
diende voor bandieten en outlaws?
Wie zou zeggen in de groote fuif van elken Parijschen avond als men zich in de
cabaretten van Montmartre en Montparnasse, waar precies nog plaats blijft voor de
voeten, papieren mutsen opzet, en elkaar rondom den kristallen champagne bekogelt
met kleurige proppen, wie zou zeggen in de electrische cascades van elken feestelijken
nacht, dat de Federatie der commercieele en industrieele ondernemingen van Parijs
en Omstreken een smeekschrift heeft gericht tot den minister-president, tevens
minister van Financiën, hem biddend om de tweede helft der belastingen, welke
vorderbaar zijn op 31 October, te reporteeren op 31 December?
De kostbare gesteenten, het edel-smeed-werk van goud en platina, liggen in de
Rue de la Paix als in de glazen schrijnen van een museum, dat een kilometer zou
beslaan. Wie kan veronderstellen, dat achter al dezen fonkelenden schijn, achter deze
opeenhooping van rijkdom, achter deze schatkamers een zorgelijke onrust woelt?
Wie zou het hebben durven vermoeden op den Salon de l'Auto?
De Kamers vergaderen nog niet en de strijd is reeds begonnen, de strijd om de macht,
welke door de stembus van 1928 beslecht zal worden. Een strijd, welke evenals de
bestorming van Verdun, acht maanden zal woeden. De inzet is: Frankrijk. Of juister
misschien: de inzet is Poincaré, en zijn systeem. Maar kan men nog onderscheid
maken tusschen Poincaré, den simili-dictator, en zijn vaderland? Zij werden
onverbreekbaar samengekoppeld in een bestand van nationale unie, welke een jaar
geduurd heeft. En een jaar vrede of schijnvrede in de Fransche politiek heeft de
eindeloosheid van een jaar der astronomen.
Het sloop voorbij in eene stilte, waarbij zich iedereen vermoeide. Eene kritiek
welke niet vermocht over te gaan tot eenige activiteit, eene critiek welke zich moest
beperken tot redevoeringen, een tegenspartelenden haat, welken men gedwongen
was te dempen, enerveerde alle banken die den half-cirkel vormen van het Palais
Bourbon, het Parlement. Men stikte in de opgelegde werkeloosheid. Want waar
Poincaré de linksche groepen slechts half mishaagde, hij behaagde de rechtsche
groepen slechts voor de helft. Beurtelings fleemde hij beiden.
Wanneer een dwangmaatregel den steun behoefde van de socialisten, wist hij hem
theoretisch te doen harmonieeren met het revolutionnaire beginsel; wanneer de
republikeinsch-conservatieve groepen aarzelden, deed hij beroep op hun patriotisme.
Wanneer zij getemd moesten worden met geweld, stelde hij de portefeuillekwestie.
Aldus equilibreerde hij een jaar lang op het slappe koord, vrienden de weifelingen
gevend van onveiligheid, vijanden de zekerheid verschaffend, dat een handbeweging
voldoende was om hem te doen vallen, de burgers overladend met belastingen, even
zwaar als onredelijk.
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Wat is de Tiende Penning, waarvoor onze vaderen te wapen liepen, vergeleken
met de lasten, waartoe de Franschman veroordeeld werd onder het
ministerie-Poincaré? Een bagatel. En wanneer deze lasten slechts onmogelijk waren,
of slechts onmenschelijk, of slechts ondraagbaar, de Franschman, die fatalist is, zou
er zich in schikken, te meer daar hij de overtuiging bezit van de onvermijdelijkheid.
Doch deze belastingen kenmerken zich bovendien door de onberekenbaarheid, de
willekeur der tyrannie en dit valt hem moeilijker te dragen. Poincaré is zeker niet de
eerste de beste, hij is een volmaakt eerlijk en onvervaard werker, en hij zal er voor
terugdeinzen om een roemrijk en geëvenredigd leven als het zijne te eindigen met
een nederlaag en een débâcle, ook al bleven deze slechts persoonlijk.
Hoe dan de inconsequenties te verklaren, welke zoowel het gezonde verstand als
het rechtsvaardigheidsgevoel veroordeelt, inconsequenties waartoe hij afdwaalde
zonder zich blijkbaar te bekommeren om de resultaten? Dit is een der onoplosbare
raadselen, welke intelligente menschen ons soms stellen en waarbij men zou willen
concludeeren, dat eene onbekende macht hen biologeert naar den afgrond. De
ex-minister François Marsal, die zelf niet beter deed, toen hij bevel voerde over een
departement, doch tegen wiens cijfers niets valt in te brengen, gaf dezer dagen het
volgend voorbeeld van de krankzinnigheid van Poincaré's fiscus:
Gesteld een célibatair van dertig jaar, die elk jaar een bedrag van 100.000 francs
te verzilveren heeft aan coupons, wat zal hij te betalen hebben aan den fiscus?
Eerste geval: De 100.000 francs worden vertegenwoordigd door coupons der 4
pCt. Staatsleening van 1925. De bezitter incasseert ze volledig, zonder een centime
verlies; hij betaalt noch zegel, noch transmissie, noch vermogens-, noch
inkomstenbelasting. Hij is een bevoorrechte, een gelukkige. Zijn papier is niet te
koop.
Tweede geval: Deze 100.000 francs komen van de oude Fransche 3 pCt.
Staatsleening, of van een andere, de 6 pCt. b.v. De ietwat minder gelukkige bezitter
betaalt noch zegel, noch transmissie, noch vermogensbelasting. Hij betaalt enkel
inkomstenbelasting en zal den fiscus 6.795 francs storten.
Derde geval: Deze 100.000 francs worden gevormd door coupons der aandeelen
van den Chemin de Fer du Nord, die ons verbindt met Amsterdam. Hier eischt de
ontvanger aan zegel, transmissie en vermogensbelasting 38.145 francs. Er rest den
rampzaligen bezitter 61.885 francs, waarvan de inkomstenbelasting nog 3.100 francs
afknaagt. Het part van den fiscus is dus 41.425 francs, dat van den eigenaar 58.755
francs.
Vierde geval: Wanneer bij toeval of per ongeluk deze 100.000 francs aan coupons
voortvloeien uit deelneming in een industrieel bedrijf, zooals geschiedde bij de
aandeelen Thomson-Houston, kan het gebeuren, dat het part van den fiscus (zegel,
transmissie, vermogensbelasting) stijgt tot 93.500 francs. In dit geval strijkt de
berooide belastingbetaler dus slechts 6.500 francs op, doch is door een gril van het
noodlot vrijgesteld van inkomstenbelasting.
Vijfde geval: Wanneer het buitenlandsche papieren betreft en ze zijn ingeschreven,
dan volgen zij de lotgevallen van Fransche papieren; zijn ze niet ingeschreven, dan
wordt de coupon belast met 25 pCt. van het werkelijke inkomen.
Wat mij aangaat: bij zulk een roekelooze anarchie sta ik verstomd, en nog na jaar
een reorganisatie en beleid telt Poincaré's fiscaal systeem deze dwaasheden niet bij
dozijnen, doch bij duizenden. Het is zonder twijfel mogelijk, om met zulke methodes
een budget sluitend te maken en een kunstmatig evenwicht te voorschijn te roepen,
het is daarentegen onmogelijk, om met zulke toeren den gemiddelde staatsburger te
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vrijwaren voor verbittering en hem niet in 't harnas te jagen tegen zijn minister van
Financiën. Welke demon heeft Poincaré tot zulken graad verblind?
De Kamers mogen zijn ultimatums aanvaarden; maar wat zal de belastingbetaler
doen bij de stembus? Want de verkiezingen van 1928 zullen hoofdzakelijk gevoerd
worden over de belastingen en alle buitenlandsche of binnenlandsche kwesties zullen
daarbij in het niet verzinken. De Kamers, aarzelend in haar wensch om het
gouvernement-Poincaré omver te werpen, mogen bang zijn voor zijne successie,
Poincaré zelf moge zijne eventueele opvolgers zien huiveren voor de
verantwoordelijkheid, welke zijne verwarde portefeuille stellen zal, Poincaré moge
sterk staan in deze gemotiveerde huivering, - de kiezer kent zulke zorgen niet. Zijn
kortzichtige maar verklaarbare vraag werd: kan het erger?
Het frappantste bij dezen chaos is, dat Poincaré, zoo het hem ontbreekt aan
staatsmansinzicht, en men zou zelfs zeggen aan eigenliefde, niet een zekeren
heldenmoed mist bij zijne blijkbare poging tot harakiri. De Commissie van Financiën,
hooge raad waarvoor de minister deze week moest verschijnen, denkt óók aan de
verkiezingen en zij had de reputatie, dat zij voor het budget van 1928 onvermurwbaar
eene aanzienlijke reductie zou eischen der meest draconische heffingen. Frankrijk
kende van 1913 tot 1926 geen sluitend budget, en wanneer men de gebeurtenissen
van dat tijdsbestek overziet, zou men willen oordeelen, dat een permanent tekort
geen onoverkomelijke rampen maakt.
Doch voor Poincaré is het sluitend budget eene eerezaak. Er mogen abcessen
woekeren in het staatsorganisme, hij snijdt ze niet weg, hij bedekt ze. Hij temde dus
zijne Commissie, zooals hij zijn Parlement zal trachten te temmen: onaangeroerde
belastingen of aftreding van het ministerie. Hij souffleerde zijne tegenstanders zelfs
het dienstige argument voor de aanstaande volksvergaderingen: ‘Zeg uw kiezers, dat
ik het was, die de handhaving eischte der heffingen; dat ik het was, die het lot van
het ministerie in de balans wierp; dat ik het was, die u hebt doen kiezen tusschen
twee kwaden: de belastingen of een minister-crisis.’ Voor 1928 staat zulk eene
verklaring gelijk met zelfmoord.
De man van de straat trouwens, die de prijzen zijner schoenen en verhalfzolingen
deze week zag stijgen met 30pCt. in één ruk, die de duurte van alle levensmiddelen
dagelijks ziet klimmen onder alle mogelijke voorwendsels, werd even beu van de
politieke stabiliteit en het boerenbedrog, dat haar aankleeft, als de politici. In welke
richting zal hij de toekomstige Fransche regeering dringen? Rechts is gedesorganiseerd
en bezit nauwelijks een program, links belooft het paradijs. Links belooft niet alleen
zijn Eden in den vorm eener amputatie van het kapitaal en andere toovermiddelen,
welke de bijgeloovige massa zal doen happen, links trekt op in gesloten gelederen.
Dezelfde groepen, welke op 't oogenblik, aangevoerd door Poincaré en de
gematigden, regeeren onder het mom der nationale unie, diezelfde groepen
reconstitueeren met socialisten en communisten het Cartel, dat in 1924 een heillooze
overwinning bracht. Poincaré moge de zwartste rampspoeden voorspellen, hij moge
waarschuwen, dat ‘het mirakel van den franc’ niet voor den tweeden keer zal plaats
vinden, hij moge de natie oproepen tot nieuwe eendracht, Poincaré heeft de
omstandigheden zóó doen samenloopen (is er ‘eendracht’ in de belastingen?), dat
iedereen, zelfs de Beurs, linksche verkiezingen verwacht en vreest, verkiezingen met
een belangrijke meerderheid van verbonden radicalen, socialisten en communisten.
De strijd is dus begonnen - en met een vermakelijk schandaal. De rubber-koning
Octave Homberg, die de Fransche Verre Oost exploiteerde met buitengewone talenten,

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

die een boek schreef, De Financier in de Stad, met eminente inzichten, wenscht een
zetel in het komende parlement. Daar het in Frankrijk niet voldoende is een
voortreffelijk organisator te zijn om afgevaardigde te worden, wendde hij zich tot
den socialistischen roman- en tooneelschrijver Pierre Hamp om te beraadslagen over
de mogelijkheid eener candidatuur in het departement Seine et Oise, dat zich uitstrekt
rondom de lichten en den rook van Parijs. Pierre Hamp, ex-stationschef van een
buurtspoorweggetje, maakte als socialist een ongehoord voorspoedige carrière en
steeg tot kabinetschef van Pierre Laval, ex-minister van Openbare Werken en Justitie.
Deze Pierre Laval landde twintig jaar geleden te Parijs zonder een cent op zak, en
behoort op 't oogenblik, dank zij het socialisme, tot de archimillionnairs. Hij is
doortrapt in alle listen eener gewetenlooze politiek, - Pierre Hamp kan het weten en het lag voor de hand, dat Hamp zou trachten Octave Homberg in contact te brengen
met dezen strandschuimer. Pierre Hamp schreef met deze bedoeling aan den
rubber-koning een uitvoerigen brief welke, in den meest hypocrieten stijl, de meest
onbeschaamde en de meest savoureuze voorschriften geeft omtrent de manier,
waarmee men kiezers koopt en waarmee men den steun koopt van een vermogend
politicus als Pierre Laval.
Deze brief werd aan Octave Homberg op mysterieuze wijze ontstolen (men zegt
dat hij een deel vormt van een eveneens gestolen dossier) en gepubliceerd in een
klein plattelandskrantje. Het ongeluk zou nog herstelbaar geweest zijn, ware de leider
van dit blaadje niet door eene nauwe vriendschap verbonden aan Charles Maurras.
Een dag later stond de brief dus in de Action Française, en daar niemand aan de
authenticiteit wilde gelooven, publiceerde een volgend nummer het schrijven in
facsimile. De corruptie in Frankrijk is nog niet zoo geweldig, dat eene algemeene
opschudding kon uitblijven. De daders moesten bekennen. Pierre Hamp werd
geschrapt van de socialistische kaders, Octave Homberg zal geen renpaarden koopen
uit de fokkerijen van Pierre Laval, noch millioenen verliezen aan het subsidieeren
van provinciale bladen, waarmee men de publieke opinie dirigeert en het algemeen
stemrecht. Pierre Laval blijft wat hij was. Maar ik vrees dat Pierre Hamp behalve
het verlies van zijn sociaal-democratisch lidmaatschap, een aanzienlijk gedeelte van
crediet inboet bij de bewonderaars zijner literatuur, hoewel zijn brief den naam
verdient van meesterstuk en wellicht het beroemdste zal blijven zijner werken.
Dat reeds acht maanden vóór de verkiezingen zulk een schandaal losbreekt, geeft
een aangenaam idee over de felheid, waarmee ze gevoerd zullen worden, en de
belangstelling, waarop ze zullen kunnen rekenen. Een der opmerkelijkste candidaten
is André Citroën, de automobielfabrikant. Men wil al zijne handlangers reeds zien
in gratis-Citroëntjes.
[verschenen: 26 november 1927]

Heldenvereering
Parijs, 29 October [1927]
Achttien honderd geleerden uit alle wereldstreken zijn te Parijs samengekomen om
hulde te brengen aan de nagedachtenis van Marcelin Berthelot, den genialen chemist,
die honderd jaar geleden geboren werd en in 1907 stierf, enkele minuten na zijn
vrouw. Terwijl toen, zooals nu, in de theaters der Boulevards de ‘driehoek’
triomfeerde, (driehoek is de curieuse uitdrukking voor ménage à trois) wenschte een
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der luisterrijkste vertegenwoordigers van de natie zijne gezellin geen stonde te
overleven. In een land, welks dichters of schrijvers nooit zongen van ‘waar werd
oprechter trouw’ maar bij voorkeur van het tegenovergestelde, zijn dergelijke gevallen
niet zeldzaam. Toen enkele jaren geleden Marcel Sembat, afgevaardigde en een man
van hooge cultuur, te sterven kwam, volgde zijne vrouw, een buitengewoon begaafde
schilderes, hem zonder aarzelen in den dood. Ik geloof dat Frankrijk het eenige land
is, dat zulke verrassende contrasten biedt tusschen schijn en wezen.
Toen Marcelin Berthelot overladen met roem heenging, waren tien menschen
noodig om hem te vervangen op de menigvuldige posten welke hij bekleedde, en
waaronder zich geen enkele sinecure bevond. Dit kan een idee geven van de
ongelooflijke werkkracht van den schepper der organische scheikunde. Zijn
wetenschappelijk oeuvre bestond uit twaalf honderd (1200) mémoires, voor 't
meerendeel gepubliceerd in de verslagen der Academie van Wetenschappen, en een
dertigtal uitgebreide werken, welker autoriteit nog steeds onaangetast is. Deze
zeldzame man, die tallooze uitvindingen deed, weigerde gedurende zijn lange leven
om op zijne ontdekkingen ook maar één brevet te nemen. Hij oordeelde dat de ware
geleerde in dienst stond der gansche menschheid en zijne kunst beoefenen moest
zonder er eenig geldelijk voordeel van te verlangen. En hoewel zijne hervormingen
(hij leerde hoe men volmaakt natuurlijke producten scheppen kon uit het niet) minder
tegenkanting ontmoetten dan de arbeid van een Claude Bernard of een Pasteur,
Marcelin Berthelot had zijne benijders, die hem de reputatie wisten te geven van
geldgierigheid en vrekkigheid. Zijne vele ambten, welke zijn eenige bron van
inkomsten vormden, brachten hem nochtans slechts 20.000 francs per jaar op. Hij
had vijf zonen, onder wie de chemist Daniel Berthelot, die het vorig jaar overleed,
en Philippe Berthelot, de chef van Frankrijks Buitenlandsche Zaken, de onafzetbare
minister, die achter de officieele titeldragers het lot regelt van Europa en over het
leven beslist der volkeren.
Een week na hun dood, op 25 Maart 1907, werd het stoffelijk overschot der beide
echtgenooten bijgezet in het Panthéon, waar het vaderland aan zijne groote mannen
onvergankelijken dank betuigt. Daar de menschen gewoonlijk lange jaren discuteeren
over de verdiensten hunner eminente vertegenwoordigers en het zelden eens blijken,
vindt men in het Panthéon helaas weinig groote mannen doch een onwaarschijnlijk
aantal onbekenden. De ‘groote mannen’ rusten op de kerkhoven van Montmartre,
Montparnasse en den Père Lachaise onder de steeds hernieuwde bloemen, welke
hunne bewonderaars dagelijks aandragen. Want Parijs heeft een zeer ontroerenden
cultus voor zijne dooden, welke nergens geëvenaard wordt. Er zijn weinig graven
van kunstenaars, die eenige harten wonnen en in den loop der tijden bleven herwinnen,
weinig graven waar het teedere aandenken niet dagelijks door onbekende handen
hernieuwd wordt. Zij wonen ook beter dáár, naast de rumoeren der stad, dan in de
ijzige gevangenis van het Panthéon, waar de kilte van een klassiek bouwwerk, de
verlatenheid van een in onbruik gestelde kerk samen gaan met de trieste staatsie van
den dood, waar het glanslooze licht en de koude inschriften het gezegde te binnen
roepen, dat het leven een ongrijpbare schaduw is,42 dat de mensch verwelkt als het
gras.43 Ik ken geen plaats die somberder mag heeten dan het Panthéon. En ik begrijp
dat sommige groote mannen bij testament vaststelden, dat zij op geen enkele
voorwaarde wilden rusten in dezen imposanten en monumentalen, maar
huiveringwekkenden kerker.
42
43

[verwijzing naar: ‘life is but a walking shadow’ (Shakespeare, Macbeth).]
[Vgl. Jesaja 40:6-7.]
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Eene week voor de herdenking van Berthelot waren wij reeds vergaderd onder
dezen hoogwelvenden koepel tot eene even aangrijpende als majestueuse plechtigheid
in den met paarse weefsels behangen tempel. Er sneuvelden in den oorlog vijf honderd
zestig jonge schrijvers over wier aandenken met trouwe piëteit gewaakt wordt door
Thierry Sandre, zelf oudstrijder, zelf letterkundige. Zonder steun van den Staat,
zonder medewerking der bibliotheken, zonder eenige subsidie wist hij hun een
gedenkteeken op te richten in den vorm eener omvangrijke bloemlezing, waarin van
elken dezer 560 kunstenaars een paar bladzijden werden afgedrukt. Met dezelfde
hardnekkigheid waarmee hij dit plan voltooide, wist hij de regeering over te halen
tot eene officieele en nationale daad van erkentenis voor deze levensoffers: de
opneming hunner namen in het koude graniet van het Panthéon. Al deze jonge mannen
behoorden tot wat een beroemd auteur in 't begin dezer eeuw noemde ‘la génération
sacrifiée’, de geslachtofferde generatie, woorden welke in 1914 van voorspelling
bittere waarheid werden. Daar waren er onder hen die wisten dat hunne jeugd was
voorbestemd voor den kogel op het slagveld. Zij zagen zich ongewapend en
ontwapend voor het dreigende gevaar. Daar waren onder hen illusionisten,
internationalisten, revolutionnairen en andere droomers, die geloofden in den
eeuwigen vrede en in de altijddurende broederschap der volkeren. Allen waren de
vrucht van het specifiek Fransche onderwijs dat op alle scholen, hoogere en lagere,
de loochening leerde van het begrip vaderland, terwijl eene rondweg
antimilitairistische politiek het leger trapsgewijs verminderde. De eenen verzetten
zich en schreeuwden alarm, de anderen volhardden in hun waan, maar allen
sneuvelden. En de eenen sneuvelden met de zekerheid dat zij vielen voor een
onvergeeflijke fout hunner leiders, de anderen sneuvelden in het wrange besef eener
bedrogen illusie. Wat zou smartelijker zijn?
Het schip der vroegere kerk (want het Panthéon was beurtelings bestemd voor de
praalgraven der republiek, beurtelings voor den eeredienst) vormde eene lange haag
van vaandels, welke alle het vuur zagen, gedragen door ontsnapte schrijvers die allen
in het vuur gingen. Het vuur, welk een ontzettend woord! Al de beroemde mannen,
die Frankrijk's glorie maken, zijne kunst, beschaving en uitnemendheid, van wie
sommigen zullen rusten in eene tombe van hetzelfde gebouw, allen waren aanwezig.
Het is impressionneerend om het gansche intellect verzameld te zien van een
bewonderenswaardig volk, en Frankrijk is het eenige land waar men zulke sensatie
kan kennen, want nergens vindt men het geestelijk leven, de hersens der natie,
gecentraliseerder en homogener dan te Parijs.
Toen de President der Republiek, de ministers en de overige autoriteiten waren
binnengetreden onder den generaals-marsch eener militaire muziek, na het Andante
eener Symphonie van Lalo, uitgevoerd door het orchest van het Conservatorium,
begon in de vroege October-schemering en onder 't roffelen der trommen een groot
appèl, waarvan de mise-en-scène tegenover dit illustere gezelschap even grootsch
was als eenvoudig. Thierry Sandre riep de namen af der kunstenaars die gebeiteld
werden in de granieten platen, en bij elken naam antwoordde een
oudstrijder-letterkundige: Gevallen op het veld van eer. Men kreeg het gevoel een
antiek drama of een oud mysteriespel bij te wonen en onder de gewelven voer de
meest tragische emotie welke zij waarschijnlijk ooit kenden. Om het aandenken nog
duurzamer te maken deponeerden de vertegenwoordigers der Academieën, van
geleerde genootschappen en van letterkundige vereenigingen een ‘Hommage aux
écrivains morts’, gecalligrafeerd op perkament. Thierry Sandre wikkelde deze bladen
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in het vaandel der Écrivains Combattants en sloot alles in een bronzen bus, welke
President Doumergue verzegelde in den muur van het Panthéon, bij de gedenktafels.
Wanneer het graniet vergaan zal zijn, wanneer de verre nazaat ooit dit document
ontdekt in de verweerde steenen en wanneer hij het ontcijfert uit een Fransche taal,
die dan niet meer bestaat, zal hij er geen enkel woord lezen over den Oorlog, noch
over de Overwinning. Van de geheele ceremonie is dit detail misschien nog het
treffendst en het meest kenschetsend voor het onuitroeibare Fransche pacifisme.
Het kon niet anders, toen Marcelin Berthelot hier herdacht werd tegenover het
intellect der gansche aarde, of wij moesten ons deze emouvante herdenking
herinneren. Berthelot was een onverbeterlijk idealist, om niet te zeggen utopist, die
van de wetenschap het eenig mogelijke moreele en materieele heil verwachtte voor
eene menschheid, welke sinds haar ontstaan strijdt tegen de vijandelijke planeet
waarop zij wonen moet. En inderdaad: zonder dezen chemist zouden wij de
anilinekleuren niet kennen, die voor de schittering van mineraal of vegetaal coloriet
niet onderdoen; wij zouden menig nieuw kunstmatig parfum niet kennen, welke
wedijvert met de bloemen van de Côte d'Azur, van Grasse en Cannes; wij zouden,
wat gewichtiger is, de aspirine niet kennen, noch de antipyrine of de salversan en
het meerendeel der wondermiddelen eener moderne apotheek. Dit valt zonder twijfel
niet te versmaden.
Maar wat is er gerealiseerd sinds den dood van Berthelot van het ongebreideld
ideaal dat hem overeenkomsten gaf met een middeleeuwschen alchimist? Ook
Berthelot zocht den Steen der Wijzen en het Levenselixir. Hij voorspelde ons dat
wij onze maaltijden der toekomst zouden nemen in den vorm van een pil, dat wij
eene wereld zouden kennen, herschapen in een tuin, waar geen kudden meer zouden
grazen gekweekt voor het abattoir, waar de graanvelden vervangen zouden worden
door bloemperken, eene aarde, welke zich niet meer zou onderscheiden in vruchtbare
of onvruchtbare landstreken, waar economische wedijver en oorlogen onmogelijk
zouden worden, en waar ieder zonder moeite zijn geluk zou vinden.
Ik behoor niet tot de verguizers en de smalers der wetenschap, maar het leek me
toch een beetje burlesk en ronduit belachelijk om Edouard Herriot deze onvervulde
beloften, geheel naar zijn demagogischen trant te zien oprakelen als aanstaande
zekerheden. Ik zal tevreden zijn wanneer de chemie mij een voorbehoedend middel
aan de hand doet tegen eene zoo alledaagsche en hinderlijke kwaal als eene
eenvoudige verkoudheid. Voor de rest zal ik haar duchten als een der
verschrikkelijkste rampen welke boven het hoofd hangen van het armzalig Europa.
Want de gaswapens behooren ook tot de organische scheikunde en zooals de
Franschman die vóór 1914 den toestand overzag met een helderen blik, riep om
zwaar geschut, om mitrailleuses, om munitie, zoo roept de tegenwoordige Franschman,
die onheil wil voorkomen, om gasmaskers en vooral om gasmaskers welke niet verrot
zijn in de arsenalen en die berekend zijn op de nieuwe en satanische producten
waarmee men een gansche stad uitmoordt en die niet gefabriceerd worden in Frankrijk.
Geen enkel redenaar der Berthelot-feesten heeft op deze rol der chemie eene
toespeling durven maken. Wanneer men den Russischen gedelegeerde Lunatscharsky
den mond heeft moeten snoeren op het monster-banket van Versailles (en men kon
dit slechts diplomatisch doen door aan àlle gedelegeerden het woord te ontnemen)
dan was het alleen omdat de sovitiëstische Kultur-minister in zijn demagogische
fantasieën nog verder wilde gaan dan zijn Fransche collega Herriot en wenschte te
betoogen dat onder de huidige maatschappelijke omstandigheden té weinig
stervelingen genoten van de weldaden der wetenschap. Maar noch over de geheime
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Russische fabrieken van vergiftige gassen (deze zonderlinge keerzijde der
aniline-verven), noch over de andere dan Russische, is met een woord gerept.
Frankrijk bezit geen enkel deugdelijk gasmasker, doch de eerste steen werd gelegd
van het ‘Huis der Chemie’, dat als een haard bedoeld is van wetenschappelijk leven,
waar professoren en leerlingen, geleerden en industrieelen der twee halfronden elkaar
vreedzaam zullen kunnen ontmoeten. Het geld voor den bouw van dit instituut, dat
verrijzen zal op de Place d'Iéna, werd bijeengegaard door eene internationale
inschrijving welke vijftien millioen 538.940 francs opbracht. Het part van Frankrijk
in dit bedrag is acht millioen 721.415 francs. De rijke Vereenigde Staten betuigden
hunne sympathie met 583.400, Japan met 60 000, Nederland houdt een eervol midden
met 125.000 francs.
Maar Duitschland, waar Marcelin Berthelot zijn voornaamste voorloopers vond
en zijn geduchtste volgelingen, droeg niet bij. Zoo dit een voorteeken is voor ‘La
Maison de Chimie’, dat zal uitkijken op een plein waar eene Pruisische nederlaag
vereeuwigd werd, hoe moeten wij dit voorteeken duiden?
[verschenen: 3 december 1927]

Bij een huwelijk
Parijs, 12 November [1927]
Zoo zijn de Huizen van Frankrijk en van Savoje, de oudste van Europa, voor de
drie-en-twintigste maal sinds haar verren oorsprong in het huwelijk vereenigd door
de verbintenis van Anne de France, dochter van den troon-pretendent Jan den Derden,
genaamd Jan den Edelen, en den Hertog des Pouilles, zoon van den Hertog d'Aoste,
opperbevelhebber van het zegevierende Italiaansche leger en neef van den Koning
van Italië.
Dit klinkt bijna als de proclamatie van een heraut in een of ander sprookjesachtig
drama. Een Hollandsch schrijfster, en vóór haar een Engelsch auteur, putte de
mogelijkheden van gewone stervelingen uit in drie geslachten, en ziedaar onder den
azuren hemel van Napels eene feërieke prinses en een prins vol allure, die beiden
afstammen van een Lodewijk den Dikken en eene Adelaïde van Savoje, uit het begin
der twaalfde eeuw, uit den tijd der eerste kruistochten. Die Lodewijk de Dikke, ook
genoemd den Wakkeren, of den Vechter, was weer een zoon van Philippe den Eersten
en Bertha van Holland (dochter van Floris I, graaf van Holland), zoodat er in de
Huizen van Frankrijk en Savoje - men keert het dikwijls om - zelfs Bataafsche
bloeddroppels circuleeren. Welk een ras!
In een aaneenschakeling van oorlogen, familiemoorden, uitspattingen, verbraste
levens, ongeneeslijke ziekten, omwentelingen, plant het zich voort met periodes van
decadentie en herleving tot deze twintigste eeuw, en onder een scharlaken baldakijn,
getorst door twaalf lakeien, schrijdt wederom eene prinses, betooverende draagster
eener onafgebroken toekomst, gevolgd door een prins, wiens vermetele jeugd en
kracht door het witte uniform der koloniale ruiterij nog onderstreept wordt. Bij zulke
schouwspelen, welke men in de bioscoop kan bijwonen, alsof men naar Napels was
afgereisd, beginnen de diepst-ingewortelde sympathieën zich te roeren, en ik beken,
dat het laatste vleugje democratie mij verging. Het eerste en het laatste wat ik me
afvroeg onder het golvende enthousiasme der Italiaansche volksmenigten was: Zal
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het Huis van Frankrijk wellicht eenmaal op den troon hersteld worden met behulp
van het Huis van Savoje? Niets is onmogelijk.
Er waren drie machten bij dit luisterrijke huwelijk afwezig: De Republiek,
Mussolini en het Vaticaan, en de absentie dezer drie machten gaf aan de verbintenis
juist haar politiek karakter. Ik voorspel niets. Ik uit geen enkele voorkeur. Maar als
de lezer mij veroorloven wil eenige richtingslijnen aan te duiden, kan hij zelf de
conclusies trekken.
De Republiek verafschuwt het fascistisch Italië. Terecht of ten onrechte acht zij
door de geweldige ontwikkeling der Zwarte Hemden de rechten van den mensch
bedreigd, welke zij beweert het zuiverst te vertegenwoordigen. Dit is eene houding,
die men zou kunnen respecteeren wanneer ze logisch werd doorgevoerd. Wanneer
zij de dictatuur van Mussolini eene tyrannie wenscht te noemen, welke hare
humanitaire principes met voeten treedt, had zij zich tegen de Moscovietische
tyrannen-regeering, aan welke niets onmenschelijks vreemd bleef, moeten verzetten
met evenveel bewustheid en autoriteit. Het is onredelijk en barbaarsch om de tallooze
Russische gruwelen te vergoelijken, wijl zij bedreven zijn in naam der democratie,
en de enkele wandaden der Zwart- Hemden onder het vergrootglas te leggen, wijl
zij begaan zijn in naam der nationale orde.
De Republiek houdt Mussolini niet enkel systematisch en quarantaine; zij verklaart
hem niet alleen voor besmet, en haar minister van Buitenlandsche Zaken, de
veelgeprezen Briand, gaat hem niet alleen zorgvuldig uit den weg, als ware de dictator
een melaatsche. Zij kiest den socialistischen Paul Boncour - tusschen haakjes de
advocaat van Prins Carol van Roemenië, die in oorlog leeft met het gouvernement
van Bratianu! - tot voorzitter der parlementaire commissie van Buitenlandsche Zaken
en bekleedt met dit gewichtige ambt den man, die Mussolini in de volksvergadering
een ‘Prince de Carnaval’ noemde. Zulke vergissingen zijn onherstelbaar en worden
door de historie niet meer weggewischt. Iedere betrekking tusschen Paul Boncour
en Benito Mussolini zal voor dezen laatste onaannemelijk blijven. Als de Republiek
echter het terrein der theoretische en sentimenteele bevliegingen verlaat en zij gaat
zich bewegen temidden van de verantwoordelijkheden der practijk, als zij zich waagt
aan het scheppen van feiten, dan verloochent zij geenszins hare neiging tot heimelijke
vijandschap jegens het fascistische Italië. Gisteren, den negenden gedenkdag van
den overwinnenden Wapenstilstand, sloot zij een defensief verdrag met Zuid-Slavië,
dat sinds dien datum, en tot op heden, met Italië in een nauwlijks bedwongen onvrede
leeft. Italië heeft oogmerken in Albanië, Zuid-Slavië intrigeert in denzelfden hoek,
waar een paar onderzeeërs de Adriatische Zee kunnen blokkeeren. In welk opzicht
zou dit de levensbelangen van Frankrijk kunnen raken? In geen enkel. Welke
strategische waarde kan de dispositie der allianties, die Philippe Berthelot bezig is
uit de Oostenrijksche ruïnes te construeeren, bezitten voor Frankrijk? Slechts uiterst
twijfelachtige.
De oude Triple Entente was een eenvoudige, natuurlijke en doeltreffende
combinatie, met geen anderen onbekende, dan de militaire waarde van Rusland en
deze werd opgewogen door de onuitputtelijkheid zijner bevolkingen. De vier strooken,
waarin de meer gecompliceerdere en minder effectieve staatsmanskunst van Philippe
Berthelot (want deze blijft de regelende persoon en niét Briand) doende is Europa
te verdeelen, biedt aan Frankrijk niet den minsten waarborg van veiligheid: al zijne
bondgenooten zijn bedreigd in den rug, en al zijne bondgenooten worstelen nog om
eene consolidatie hunner grenzen en hunner bestuursinstellingen. De elementairste
voorzichtigheid zou in de eerste plaats getracht hebben naar eene alliantie met Italië.
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De revolutionnaire Republiek, die een verbond sloot met den autocratischen Tsar,
had zich dezelfde tegenstrijdigheid kunnen veroorloven met den dictator Mussolini.
Zij heeft niet eens beproefd, wat beide naties in het hart verheugd en gerustgesteld
zou hebben.
De Republiek, die in 1870 uitgeroepen is met 353 stemmen tegen 352, dus slechts
met een meerderheid van één stem, en dank zij operaties, welke aanleiding gaven
tot scherpe critieken, de Republiek beschouwt alle troon-pretendenten, hetzij van
royalistischen of bonapartistischen huize, als geamputeerd van de Fransche natie.
Zij bezitten geen burgerrechten, het is hun verboden dienst te nemen in het Fransche
leger, zij mogen niet vertoeven op Fransch grondgebied. Toen Jean de Guise, de
tegenwoordige Jan de Derde, in 1914 zijn diensten aanbood als gewoon soldaat,
bejegende men hem met eene weigering. Er sprak uit deze gedragslijn meer vrees
voor een Koning, dan afkeer of minachting. Want in den loop der krijgsbedrijven
stuurde men hem met een officieuse opdracht naar een bloedverwant op den Balkan,
waar men zeker was, dat hij niet zou slagen: naar Bulgarije.
De Republiek - en men zal steeds goed doen het stemmencijfer 353-352 niet uit
het oog te verliezen - heeft zich van hare stichting af, en men zegt op instigatie van
Bismarck, trachten te consolideeren in een fanatiek anticlericalisme. Bismarck leed
de nederlaag in den Kulturkampf en de Republiek, halsstarriger, onbuigzamer,
behaalde totdusverre geen beslissende overwinning. Het Katholicisme, dat door de
wet op Scheiding van Kerk en Staat al zijne bezittingen geconfiskeerd zag, heeft
zijne eigendommen, en in een onwaarschijnlijk korte spanne tijds, zelf hersteld. De
verhouding tusschen Republiek en Katholicisme - ik moest eigenlijk schrijven
‘godsdienst’, want het anticlericalisme bestookt elken cultus - deze verhouding blijft
antipodisch.
Er manifesteerde zich echter gedurende het laatste jaar, zoowel bij de
bewindvoerders der Republiek, die bijna zonder uitzondering tot de franc-maçonnerie
behooren, als bij de bewindvoerders van het Vaticaan, den erfvijand der vrijmetselarij,
een uiterst merkwaardige frontwijziging. Deze twee contradictoire machten sloten
over de hoofden van het Fransche volk heen, eene even onverwachte als onalledaagsch
bondgenootschap. Aristide Briand raakte intiem bevriend met den pauselijken nuntius,
monsignore Maglione. De parlementaire werkzaamheden, het nieuwe jaar der
Hoogescholen, de heropening der Gerechtshoven, is ingezegend met een plechtige
mis in de Notre-Dame, welke werd bijgewoond door afgevaardigden en tal van
hooggeplaatste ambtenaren, bekend om hun onverzoenlijke ongeloovigheid. Een
beroemd prediker, de Jezuïetenpater Lhande, spreekt in 't openbaar en onder
opzettelijken bijval der kerkelijke autoriteiten, in de vleiendste bewoordingen over
Herriot, een notoir anticlericaal. Koning Fuad, op zoek naar kapitalen, Koning Fuad,
een Musulman, vraagt bij zijn vertrek uit Frankrijk de benedictie van den
Kardinaal-Aartsbisschop van Parijs en Zijne Eminentie Dubois verleent hem op een
stationsperron deze begeerde zegening. Karakteristieke voorbeelden in dezen zin
zijn gedurende het laatste jaar legio geworden.
Typeerend is wijders, dat het aanzienlijkst gedeelte der Katholieken zich tegen
hunne herders in een open verzet bevindt, dat zich geleidelijk toespitst. En onder
deze Katholieken vindt de monarchistische partij, de partij van Jan den Derden, hare
talrijkste en overtuigdste aanhangers.
Men zou verkeerd handelen door deze groep te onderschatten, men zou zelfs
riskeeren op een gegeven moment tegenover een fait accompli te staan, dat uit den
hemel lijkt te vallen. Wanneer de royalisten aan hunne partijgenooten een millioen
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vragen, is deze som binnen drie maanden verzameld uit inschrijvingen, welke bijna
uitsluitend bestaan uit kleine bedragen. (Het Sport-millioen, dat een groot blad als
Le Journal bijeengaart voor de Olympische Spelen, is nog steeds niet volteekend.)
Wanneer de royalisten openluchtmeetings beleggen, spreken hunne redenaars voor
menigten van 50.000 à 60.000 zielen. Geen enkele politieke partij in Frankrijk, zelfs
de communisten niet, is tot zulke mobilisaties in staat. Wanneer de Hertogin de Guise,
bij gebreke van haar verbannen echtgenoot, Jan III, op alle Fransche kasteelen, in
alle provincies, recepties houdt ter gelegenheid van het huwelijk harer dochter met
den Duc des Pouilles, komt de bevolking van den ganschen omtrek toegestroomd.
Men ziet er niet alleen graven en markiezen, men ziet er treinconducteurs, midinettes,
werklieden, boeren, smeden, metselaars, lieden van alle standen en alle ambachten.
Dit is geen fantasie; dit is een feit, dat wij onpartijdig moeten observeeren.
Het toeval, dat zich misschien ontpoppen zal als eene wet der historie, het toeval
heeft gewild, dat de royalistische partij en haar officieel orgaan L'Action Française,
veroordeeld en geëxcommuniceerd zijn door het Vaticaan, dat een verbond sloot met
de anticlericale republiek. Hetzelfde onnaspeurlijke toeval heeft gewild, dat de
royalisten, Jan III en de Action Française, een onwaardeerbaren steun vonden in den
twee-en-tachtigjarigen Kardinaal Billot, een der grootste theologen der Romeinsche
Christenheid. Kardinaal Billot redigeerde de beroemdste encyclieken van Pius X.
Kardinaal Billot was het, die Pius XI, den tegenwoordigen Paus, de tiara op het hoofd
plaatste. Toen Pius XI onvermurwbaar bleek, toen hij zich onverzettelijk toonde om
het offensief tegen de Fransche royalisten tot de geheele onderwerping van den
tegenstander, d.i. tot de opheffing der koningszinde partij, te vervolgen, heeft
Kardinaal Billot afstand gedaan van zijne waardigheid en zich teruggetrokken in een
klooster.
Billot is de tweede kardinaal, in den loop der lange geschiedenis van de katholieke
Kerk, die een dergelijk besluit neemt, en de zeldzaamheid van het feit zou deze
gebeurtenis het juiste reliëf geven, wanneer de vereerenswaardige persoonlijkheid
van den grijsaard niet voldoende ware: de theoloog van Pius X desavoueert de
theologen van Pius XI en de Fransche royalisten vinden in deze anthithese niet zonder
reden eene aanmoediging. Zij zien er een bewijs in, dat het conflict tusschen hunne
leiders en het Vaticaan nog andere gronden heeft dan zuiver-dogmatische,
zuiver-geestelijke.
Dit conflict is bij het huwelijk van Anne de France met den Duc des Pouilles nog
verscherpt, en wanneer het Vaticaan niet de eeuwigheid voor zich had, maar wat
men in zekeren zin ook beweren kan van de vorstenhuizen, zou men tevergeefs eene
oplossing zoeken. Anne de France heeft in een brief aan Charles Maurras hare adhesie
betuigd aan de Action Française en den royalistischen chef verzocht om de gelden,
welke waren bijeengebracht om der prinses een geschenk aan te bieden, te gebruiken
voor de propaganda. Het Vaticaan had deze edelmoedigheid door de vingers kunnen
zien, doch het Vaticaan voelt zich te sterk voor concessies, en de hoogepriester, die
het huwelijk zou inwijden namens den Paus, Kardinaal Ascolesi, werd vervangen
door een bisschop.
Niet alleen Victor Emmanuel, hoofd van het Huis van Savoje, leeft dus op 't
oogenblik in onmin met de pauselijke regeering, doch ook Jan III, hoofd van het
Huis van Frankrijk. Niet alleen sloot de Paus een bondgenootschap met de gezworen
vijanden der Fransche Koningsgezinde partij, hij verbond zich ook met de
onverbiddelijkste tegenstanders van Mussolini en van het fascistische Italië. Wanneer
de fataliteit en Philippe Berthelot, die het lot van Frankrijk opnieuw ketende aan de

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

vulkanische onzekerheid van een Balkan-staat, ooit kunnen willen, dat Frankrijk
slaags zou raken met Italië, dan hervinden de twee eeuwenoude Huizen elkaar als
natuurlijke geallieerden tegen een gemeenschappelijken vijand: De Republiek en de
overweldiger van Savoje, dat eenmaal aan de Italiaansche patriotten zijn strijdkreet
schonk: Avanti Savoia. En wie weet, of Mussolini zich de politieke toekomst niet in
elk opzicht wenschte voor te behouden, toen hij de civiele sluiting van dit prinselijk
huwelijk, waarvoor hij zich als eerste ambtenaar van den Staat had laten aanwijzen,
overliet aan eene minder verantwoordelijke figuur? Hij zag Philippe Berthelot op de
terugreis van Belgrado; hij zag den vertegenwoordiger van Zuid-Slavië vertrekken
naar Parijs.....
[verschenen: 17 december 1927]

Tooneel van vandaag
Parijs, 19 November [1927]
Het werd langzamerhand een tweede natuur voor den Parijzenaar die gasten of
vrienden heeft, om buitenshuis te dineeren, ondanks den kwaden naam der
restauratiehouders. Niet wegens hun keuken staan zij slecht aangeschreven, hoewel
de niet-Franschman nooit zal wennen aan hun kleine porties (de Franschman vult
die aan met brood), doch wegens hun schrokkigheid. Wat wij noemen ‘gesneden
worden’ heet hier Coup de fusil, en de hoteliers hebben de laatste jaren zulk een
misbruik gemaakt van schroot en hagel, dat toeristen hunne toevlucht moesten zoeken
in een contract, dat met inachtneming van alle formaliteiten de wederzijdsche
verplichtingen tusschen producent en consument regelde. Doch de moderne
Parijzenaar heeft ‘la bougeotte’, wat zeggen wil dat hij 't tusschen enge muren en
onder de huiselijke lamp niet uithoudt. Het is een algemeene kwaal. En liever trotseert
hij de ‘stroopers’ dan zijne woning over hoop te halen, zijn dienstboden te derangeeren
en een langen avond op te kijken tegen vier bekende wanden. Hij inviteert één avond
en laat zich inviteeren voor de rest der week in een der ontelbare restaurants, die
krioelen in het centrum, in de buitenwijken, in de naaste omgeving der stad.
Een sociaal probleem ware opgelost als de eerste natuur van den Parijzenaar niet
was een onverbeterlijke prater te zijn. Niemand dan hij vertelt met meer genoegen
zijn gansche geschiedenis, te beginnen met zijn overgrootvader. Een goed diner werd
vroeger besloten met een eindelooze causerie in den salon of in den fumoir, en geen
gastheer zou er aan gedacht hebben zijn genoodigden op 't uurtje van de koffie, de
likeur en de goede sigaar op straat te zetten. Voor den maître-d'hôtel echter is dit een
andere zaak. Als het negen uur geslagen heeft, weet hij met zijn onbeweeglijk gelaat
en zijne hoffelijkste wellevendheid de aangenaamste gezelligheid onhoudbaar te
maken, de beste Fine te vergiftigen. Te negen uur kent het meest luxueuse restaurant
zijn paniek en een sauve-qui-peut, tot onmetelijke satisfactie van den hypnotiseerenden
maître-d'hôtel. De zalen loopen leeg. En er is slechts één gelegenheid waar men de
onderbroken causerie kan voortzetten: het theater.
Deze evolutie der zeden en gewoonten kon niet nalaten een onmiskenbaren invloed
uit te oefenen op het tooneel dat in een zoo sterkte mate van de maatschappij
afhankelijk is. De schouwburgen beginnen later. De stukken krimpen. De entr'acts
daarentegen worden langer, want de entr'acts zijn bestemd voor de onmisbare
conversatie. Men hervindt zich in de couloirs, in de foyer, of in de coulissen. Op z'n
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eentje, zelfs met z'n tweeën naar deze theaters gaan, werd een misère, een avond van
verveling. Terwijl de stukken krimpen tot short stories, schikt zich hun inhoud naar
de stemming van een publiek, welks digestie geamuseerd moet worden, welks prettig
humeur men niet zou mogen vertroebelen met te sterke emoties. Er is dan ook slechts
sprake onder het gilde der critici van eene theater-crisis, van het verval der
dramatische, kunst. De directeur die encaisseert heeft aan zulke dingen maling. Het
publiek blijkbaar niet minder, want er blijft geen bankje onbezet. De stukken verliezen
hunne exportwaarde naar landen die nog een andere conceptie hebben van het tooneel,
en dit is een ernstig inconvenient. Doch het tegenovergestelde, een stuk dat
onbruikbaar zou blijken voor Parijs, ware nog bezwaarlijker.
Er is inderdaad kans dat hun eigenaardig karakter de meerderheid dezer
tooneelstukken voor export ongeschikt maakt. Maar het schijnt onbetwijfelbaar dat
men bezig is een genre te scheppen dat door zijn lichtzinnigheid, door zijn fantasie,
zijn burleske invallen even verwijderd staat van de werkelijkheid als de meest
romantische draak en het lijkt niet onmogelijk dat dit speciaale genre, waaraan elke
onderwetsche kunst-pretentie vreemd is, vroeg of laat in dat soort zijn ‘chef-d'oeuvre’
levert.
Om een stuk te waardeeren als Je serai seule après minuit van Albert Jean, een jong
auteur, dat op de affiches staat der Comédie Caumartin, moet men een tamelijk aantal
theatrale en andere stokpaardjes terzijde weten te schuiven. Een jonge man in
avondtenue ligt gedoken in een diepen fauteuil in den salon eener villa. Tegenover
hem wacht een pootige marinier in een wit- en-blauw gestreepte trui, de pet op het
hoofd. Ze zeggen geen woord. Een andere jonge man, bleek en bedeesd, een roos in
de hand, komt binnen. Zij kennen elkaar niet. Wat voeren zij daar uit? Beiden vingen
een ballonnetje waaraan een kaartje gehecht was met geschreven adres en de
mededeeling: ‘Ik zal na middernacht alleen zijn.’ Het is de meesteres des huizes die
dezen truc bedacht om gezelschap te hebben en zich te wreken op een wuften
echtgenoot die juist dezen nacht moet thuis komen. Twee onbekenden? Meer zelfs?
Neen. Eén is voldoende. Zij geeft hare onthutste commensaals een minuut om kennis
te maken. Daarna zullen ze kaartspelen met haar als inzet.
De marinier, gewend aan veroveringen, wil recht door zee gaan. Het vrouwtje
wipt hem met een paar jiu-jitsu-grepen over dek. De bleeke, schuchtere jonge man
is een deugdzaam kantoorbediende, die zijn vrouw nog nooit bedroog. Zijn dochtertje
vond het ballonnetje. De amatrice van jiu-jitsu wenscht vurig dat hij de kaartpartij
niet wint. De jonge man in avondtoilet is Michel, de buurman. Het ballonnetje haakte
zich vast in zijn tuin en hij bemint haar, Catherine, reeds twee jaren in stilte. Zelfs
de trouwe aanbidder behoort niet tot de onmogelijkheden. Catherine openbaart hem
haar hartsgeheim: zooals men zich in het water gooit om te leeren zwemmen, zoo
wil zij zich blindelings en op goed geluk in het overspel werpen. Wanneer haar man
straks thuis komt zal hij de plaats bezet vinden. Vandaar de ballonnetjes. De
kaart-proef spreekt haar godsgericht: Michel wint. Maar Catherine vliegt met één
sprong naar haar slaapkamer, barricadeert de deur en schreeuwt: ‘Dat nooit! Niet
Michel! Niet Michel!’
Het volgend bedrijf speelt aan den anderen kant der deur. De invités zijn woest
en maken een kabaal, dat de politieagent met recht nachtelijk burengerucht zou
noemen. Catherine, op haar beurt, is niet weinig verbaasd tegenover een jongen man
te staan in smoking. Wat doet die daar? Kreeg hij ook een ballonnetje te pakken? Op
Catherine's aandringen gaat hij bekennen. Hij is van uitstekende familie. Maar zijn
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ouwelui plaatsen hun fortuin omstreeks 1893 in Panama-aandeelen. Na gevild te
zijn, kochten zij in 1900 Russische fondsen. In 1917 likwideerden zij ze tegen Bons
van de Nationale Defensie. In 1927 plaatsten zij hun laatste inkomsten in
valutawaarden. Compleet geschoren door de miraculeuze becijferingen van Raymond
Poincaré, stierven zij ervan, en om de successierechten te betalen, bleef hun zoon
geen ander middel over dan inbreker te worden. De tirade vindt het levendigst
applaus...
Doch Michel komt binnen door het venster. Hij vergist zich natuurlijk in de
kwaliteit van den gentleman-inbreker en als hij dezen niet kan overwinnen door
overreding, want zijn verliefdheid maakt hem onnoozel, krijgt hij een geniaal idee:
om zich van zijn mededinger te ontdoen, overhandigt hij hem de sleutels zijner eigen
villa en geeft hem de noodige aanwijzigingen om zijne bezittingen en zijne
verzamelingen zonder gevaar te verhuizen. Catherine, geroerd door zooveel heroïsme,
staat op 't punt te zwichten als de wettige echtgenoot binnentreedt. Zij heeft juist den
tijd om den vrijwilliger inbreker Michel in een kast te stoppen. De fladderende gemaal
van zijn kant onderneemt onmiddellijk een groote verleidingsscène en wanneer de
verlaten echtgenoote wederom op 't punt komt, dat zij bezwijken zal, roept zij in
arren moede Michel. Michel verlaat zijn kast, de echtgenoot maakt een buiging en
verdwijnt.
Voor het derde bedrijf zijn Michel en Catherine eindelijk alleen. Tevergeefs echter
beschrijft Michel de charmes zijner bestolen villa waar zij kunnen rusten op een
antieke legerstede. Catherine blijft hardnekkig in haar tegenstand. Tot opeens van
alle zijden hoorns, claxons, sirenes, en honderden auto's van alle merken de nachtelijke
stilte komen verscheuren met een oorverdoovend lawaai. De villa wordt opnieuw
bestormd en ditmaal door eene menigte. Wat gebeurde er? De sluwe Michel op zijn
beurt liet honderden ballonnetjes op met honderden uitnoodigingen. En tegenover
de helsche ketelmuziek rest Catherine geen andere keuze dan mee te gaan naar de
geplunderde villa en het antieke ledikant.
Ik zal de laatste zijn om te beweren dat we hier te doen hebben met een meesterstuk,
bestemd om onuitwischbare indrukken achter te laten op het menschelijk gemoed.
Maar deze kunst beantwoordt volmaakt aan hare bestemming, en zoo absurd ze is,
zoo goedlachs is ze van 't begin tot het eind.
De Satan van Louis Verneuil, een der meest gespeelde Fransche auteurs, ook in 't
buitenland, en welke gaat in het Théâtre Antoine, volgt eene meer oudere conceptie
van het tooneel. Gij zoudt u echter vergissen, wanneer gij meendet, in Satan een
Lucifer of een Beëlzebub te zien verschijnen. Satan is evenmin een stuk met
wijsgeerige of godgeleerde bespiegelingen. Satan is de titel eener komische opera,
welke een jong musicus, Maurice Grancey, met behulp der protectie van een Baron
Marchetti, opgevoerd kreeg en die succes behaalde. Marchetti is een gewichtig
personage, financier, kranten-directeur, homme d'affaires, over wien allerlei
tegenstrijdige geruchten loopen, wiens nationaliteit men niet weet, noch uit welk
schuim hij geboren werd. De jeugdige componist is gehuwd met een weesmeisje,
Germaine, dat hij ontmoette in de omgeving van den Baron, die zich voor het kind
interesseerde en het jonge paar leidde naar den roem en het fortuin.
We hooren dit alles op een soirée van Marchetti, uit den mond van Philippe
Laurens, een vriend van Maurice. Zij zijn het niet eens in hun appreciatie van den
Baron. Philippe en zijn vrouw overladen hem met verdachtmaking. Maurice en
Germaine overstelpen hem met lof. Eindelijk verschijnt de Baron zelf. Hij is geweldig,
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joviaal, duister en vol heimelijkheid. Wij begrijpen onmiddellijk dat de ‘Satan’ van
het stuk geen ander kan zijn dan hij, de Baron. Als Maurice en Marchetti alleen
blijven, geeft hij hem een Beurstip, welke den componist in een omzien millionnair
moet maken. Hij behoeft slechts Liberia te koopen, hennep van Liberia, welke vast
zal stijgen. Hij weet Maurice, van wien hij een groot man wil maken, het hoofd op
hol te brengen. De speculeerende componist put zich uit in dankbetuigingen. Als hij
echter afscheid genomen heeft, roept de Baron zijn secretaris en gelast hem om
morgen, zoodra de Beurs opent, alle Liberia's te verkoopen, omdat zij stellig zullen
zakken. De fatsoenlijke secretaris, die het onderhoud met Maurice afluisterde, verzet
zich. Niets baat. De Baron is een schurk die hem aan de deur zal zetten als hij kikt.
De secretaris gehoorzaamt en het stuk is op gang.
Bij het tweede bedrijf vinden wij den musicus in volle financieele débâcle.
Tegelijkertijd zien wij geheimzinnige en gevaarlijke vijanden losgelaten tegen zijn
opera. Het regent afkammende critieken; voorstellingen gaan niet door;
overeenkomsten worden zonder schijn van reden verbroken; het geld der Liberia's
smelt weg; men twijfel zelfs aan zijn talent. De Baron op wien Maurice blijft hopen,
is onzichtbaar geworden. Maar nauwlijks verlaat hij de scène of Marchetti treedt
binnen, als altijd geweldig, joviaal en vol heimelijkheid. Hij treft Germaine alleen,
die met hem praat als met een goede kennis, over wien zij zich te beklagen heeft en
die hem beschuldigt de Liberia's te hebben doen kelderen. Wat gij vermoedde, wordt
bewaarheid: Germaine was de maîtresse van den Baron, die haar nog steeds bemint.
Om zich te wreken ruïneert hij haar man. Hij verhief hem enkel om hem des te dieper
te vernederen. Germaine kruipt aan de voeten van den genadeloozen tegenstander.
Er is slechts één voorwaarde waarop hij zich wil laten vermurwen: Germaine zal
opnieuw zijn maîtresse worden en, daar hij haast heeft, nog denzelfden avond. Zij
kondigt Maurice dus aan dat zij bij haar stervende zuster werd geroepen. Als zij
vertrokken is, treedt Philippe Laurens binnen en onthult aan Maurice dat niemand
anders dan de Baron de bewerker kan zijn van de Liberia-baisse. En de twee argelooze
mannen vragen zich af of Germaine wellicht in eene intieme verhouding stond tot
Satan.
Het volgende doek gaat op over Maurice in pyama. Hij wacht Germaine, die
ontdaan en afgejakkerd terugkeert. Welke waren hare relaties met den Baron? Waar
komt zij vandaan? Een telefoon onderbreekt het dramatische duel. De majordomus
van Marchetti meldt dat zijn meester in den afgeloopen nacht vermoord werd. De
echtgenooten hervatten hun twist en wij raden reeds dat Germaine de schuldige is.
Mis. Een onvoorzichtig woord doet Maurice bekennen dat hij den Baron bezocht om
hem eene verklaring te ontwringen. Door het open venster overrompelde hij Marchetti
in een hevigen twist met zijn secretaris. Geen twijfel was meer mogelijk. De cynische
houding van den Baron bracht den componist buiten zich zelf en in een vlaag van
woede heeft hij zich op hem geworpen en hem geworgd. Een tweede telefoontje
bericht de arrestatie van den secretaris, en Maurice, die geen onschuldige kan zien
aangeklaagd, ijlt weg om zich in hechtenis te stellen.
Gedurende het vierde bedrijf, in het huis van Philippe Laurens, wachten wij op de
uitspraak der jury. De veroordeeling van Maurice schijnt onvermijdelijk. Geen
telefoon hier, doch Germaine zelf, die nieuws brengt. Zij beleed aan de gezworenen
al haar vroegere relaties met den Baron, ontvouwde zijn snoode plannen, zijn lage
drijfveeren; zij bekende haar rendez-vous met den valschen financier en voegde er
zelfs bij, dat Maurice lucht kreeg van dezen vuigen koop. Daar tegenover al deze
argumenten een Parijsche jury niet anders zou kunnen doen dan vrijspreken, valt het
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doek over een geredden componist. Laten wij hopen dat hij zijne goede critieken,
welgezinde theaterdirecteuren en loonende successen na deze bovenmenschelijke
beproevingen onverdeeld terugvindt.
Dit is een effectvol drama dat een mooie carrière wacht, doch ik ben ervan overtuigd
dat gij mij ongelijk zoudt geven, wanneer ik dit hooge kunst noemde. Laten wij
eenige revanche nemen met Lenormand's Mixture. Hier is niet alleen een spannend
stuk; hier zijn kwaliteiten van zuiverder orde. Hoewel ik ten zeerste vrees dat het
werk, evenals de gesausde Engelsche tabakken en als sommige te gepeperde cocktails
waaraan de naam mij doet denken, niet van ieders gading zal zijn. Het wordt gespeeld,
gelijk alle stukken van Lenormand, door de Compagnie Pitoëff, die optreedt in het
Théâtre des Mathurins, sinds het Théâtre des Champs-Elysées, het mooiste van Parijs,
na opera, dans, comedie, music-hall geherbergd te hebben, bioscoop werd.
Mixture, dat is goed en kwaad welke in het leven onafscheidelijk verstrengeld zijn,
en druppel voor druppel, tafereel na tafereel, drinken wij deze bittere waarheid als
een wrange, machtige drank. Wanneer het doek rijst, zien wij een jonge vrouw,
genaamd Monique, ongerust over de gezondheid van haar dochtertje Poucette. Het
kind ligt nog in de wieg en de rampen beginnen reeds. Moeder en kind zijn verlaten
door den vader. De vader is een dier merkwaardige typen, welke Lenormand weet
te teekenen met een paar streken: een ‘humanitair’ die aangedaan raakt wanneer hij
peinst aan dissidente Marokkanen en ontsnapte tuchthuisboeven, doch met een
ongestoord gemoed moeder en kind in de ellende stort. Van Monique hooren wij dat
zij gaarne schoppen geeft in mierenhoopen.
Monique, overgelaten aan het lot en uit liefde voor haar kind, tijgt aan den arbeid.
Zij is musicienne en zingt. Als zij hare stem verloren heeft in tocht en verwaarloosde
verkoudheden, zet men haar aan den dijk. Zij leert dansen en niet meer kunnende
zingen, danst zij. Dat duurt nog eenigen tijd. De jaren komen, het lichaam zakt in;
geen engagementen meer. Zij kan niet terug naar hare familie. Haar moeder, die
vluchtte met een minnaar, is toegankelijk voor goedheid, doch kan niet weerstaan
aan fatale instincten, welke haar dringen om anderer geluk te verwoesten. Mixture!
De misère daagt op, somber, elke week dringender en Poucette heeft honger. De
moeder verkoopt zich voor haar kind. Zij verkoopt zich tot den dag dat ook deze
mogelijkheid is uitgeput. Wat te doen? Op een avond heeft Poucette niet gegeten.
Een verworden wezen, vergaan in ondeugd, lokt Monique naar een verlaten terrein.
Hij heeft geld. Hij weigert haar het geld, het bedongen loon. Zij heeft een mes. Het
mes doodt het verworden individu.
Zij laat Poucette eten, koopt haar een pop en neemt haar mee naar Engeland.
Wanneer het geld van den moord is opgeteerd, wordt zij dievegge. Maar zij heeft de
roeping niet en de aanvoerdster der gauwdieven noemt haar mixture. Scotland Yard
zit haar op de hielen. Zij heeft juist den tijd om hare koffers te pakken. De haast
dwingt haar om Poucette in een tête-à-tête te laten met een vicieus meisje en een
koppelaar, die haar beiden geweld trachten aan te doen. Poucette, dapper in haar
schortje, verdedigt zich met een revolver.
Nieuwe vlucht, en ditmaal naar de Côte d'Azur. Monique wordt masseuse. Zij
krijgt een rijken en corrupten grijsaard te verzorgen, die rondom Poucette, dansleerares
geworden, heensluipt als om een prooi. Poucette, die ondertusschen negentien jaar
werd, bemint een jongen man zonder fortuin, en zij komt des te heftiger tegen haar
moeder in opstand, daar zij temidden der schande ongerept bleef. De jonge man kan
desnoods Poucette verzorgen, doch Monique? Deze is oud en vermoeid; verlatenheid
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en ondergang dreigen haar na zoovele jaren van opoffering. In haar binnenste wil zij
Poucette schenken aan den decadenten grijsaard. Wanneer zij Poucette raadt om te
wikken en zich te bezinnen, breekt tusschen moeder en dochter een scène los, even
nijpend en wreed, als Lenormand ze beperkt en gematigd hield. Monique heeft
schulden en op het smartelijkst moment wil Poucette hare levens splitsen? Welken
ouderdom laat zij haar tegemoet gaan?
Doch welke jeugd durft zij bestemmen voor haar kind Monique herinnert aan al
het leed dat zij voor haar dochter doorstond, al de laagheid, al de verrotting. Poucette
echter heeft dit leven geraden, zoo niet geweten, zoo niet begrepen, en legt aan hare
moeder de roerselen uit, waarvan deze zich niet bewust is: ‘Als je me aan dien
grijsaard wilt versjacheren, is dit alleen omdat jij je vroeger voor mij versjacherd
hebt. Achter je moederliefde vlamt een verborgen haat. Je zoudt willen dat ik me
verlaagde zooals jij jezelf verlaagd hebt. Wat je ondergaan hebt om me schande en
honger te sparen, wil je dat ik doe voor jou.’ Gelukkig verschijnt na dit onbarmhartig
tooneel, dat een zekere schoonheid behield in het gruwelijke, de deus ex machina in
de gedaante van een even ouden Amerikaanschen financier. Hij betaalt de schulden
van Monique in eer en deugd en Poucette kan trouwen met haar aanbidder.
Een der phenomenaalste dingen welke men in dit stuk aanschouwen kan, is het
geleidelijk groeien van Poucette, op ongeëvenaarde wijze vertolkt door Madame
Ludmilla Pitoëff, die zonder twijfel een der waardevolste actrices mag heeten van
hedendaagsch Parijs. Gedurende zestien tafereelen opschieten van tienjarige kleuter
tot een adorabel meisje, dat is een dozijn malen de kans hebben om den nek te breken
en belachelijk te worden. Zij hield een veeleischend publiek ononderbroken in eene
bewondering welke klom van tooneel tot tooneel. Ik kan deze kroniek, welke slechts
een gedeelte der Parijsche noviteiten behelst, en voortgezet zal worden, niet verzwaren
met al de namen der spelers. Voor de unieke creatrice van Poucette mocht echter
eene uitzondering geoorloofd zijn.
[verschenen: 24 december 1927]

Tooneel van vandaag
Parijs, 26 November 1927
Het is niet alleen de evolutie der maatschappelijke zeden, waarover ik u den vorigen
keer schreef, welke het Parijsche tooneel beïnvloedt, het is 't begrip ‘kunst’ zelf, dat
een andere gestalte neemt. Sinds jaren, en tot aan het begin van dit seizoen, hadden
schouwburgdirecteuren, schrijvers en critici vreedzaam naast elkander en zelfs van
elkander geleefd. Zij vormden eene naamlooze vennootschap, welker statuten slechts
één artikel bevatten: elkaar niet in de wielen rijden. Met een even gematigd als
hoffelijk, maar onbarmhartig despotisme wisten auteurs en directeuren de discipline
onder de vertegenwoordigers der ‘publieke opinie’ te handhaven. Zij beschikten
daartoe over de uitgebreidste boycot-middelen en wanneer het een enkele maal
gebeurde dat een knuppel verdwaalde onder de hoenders, de tucht werd onmiddellijk
hersteld en de overtreders geëxecuteerd. De onhandelbare Maurice Boissard b.v.
kreeg successievelijk den bons van alle periodieken waarin hij over tooneel schreef;
hij wist onvermijdelijk iemand op de teenen te loopen die met den leider der periodiek
betere relaties onderhield dan hijzelf.
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In deze ongestoorde sfeer van eendracht schenen alle betrokkenen tevreden. De
schrijvers heetten onveranderlijk meesters; hunne stukken waren zonder uitzondering
successen; de acteurs en actrices leefden in de hoogste regioon der overtreffende
trappen, zonder welke zij geen acteurs of actrices zouden kunnen zijn, de
schouwburgen der directeuren waren tot den nok toe gevuld en zij publiceerden
immer maximum-recettes. Het part der overdrijving waarmee men de meesters en
hunne triomfante spelers huldigde viel gemakkelijk te taxeeren. Maar de kassa der
directeuren, die elken avond hun wettelijk percentage betaalden aan de ‘Assistance
Publique’, de Armenzorg? Men kan zich te Parijs, en voor de best beklante
schouwburgen, zooveel biljetten voor gereduceerden prijs verschaffen als men wil,
maar nooit ging een tooneeldirecteur failliet, zelfs niet wanneer hij bestolen werd
door zijn kassier; hoogstens verkocht hij zijn gebouw aan een bioscooponderneming.
Er bestond dus oogenschijnlijk niet de minste reden om in een toestand, waarbij
iedereen baat vond, verandering te brengen.
Toch zijn het juist de directeuren die aan de critici hun ongeschreven contract
willen opzeggen. Een stuk ging te Parijs nooit zonder ‘generale repetitie’, een gebruik
van ouden datum, dat de Pers en een gezelschap van markante genoodigden
vereenigde rondom het nieuw product. Men trof daar het zoogenaamde Tout-Paris,
dat geacht werd een werk te kunnen beoordeelen, te lanceeren of te nekken. De
samenstelling van dit Tout-Paris was tot den oorlog nog vrij homogeen en vrij puur.
Men zag er groote kunstenaars naast den afgevaardigde en de demimondaine van
den dag, maar in het geheel heerschte een zekere stijl en beschaving. De oorlog, de
plotselinge fortuinswisselingen, de sociale ontreddering, de vergroving en de algeheele
Umwertung der Werte, de complete verplaatsing der waarden, welke de wereldramp
gevolgd zijn, de fantastische emigratie welke Frankrijk overstroomde, hebben ook
dit Tout-Paris ondersteboven gehaald. De groote kunstenaar trok zich terug, de
kwaliteit van den volksvertegenwoordiger ging niet vooruit, de smaak der
demimondaine was merkwaardig veranderd, en naast dezen ontmoette men elk jaar
talrijker den internationalen financier, de beroemde vrijgesproken moordenares, de
abonné's der chronique scandaleuse, de partners van sensationeele
echtscheidingsprocessen, en een aantal avonturiers, waarvan niemand den burgerlijken
stand kende.
De authentieke Franschman, de letterkundige en de overigen die iets met ‘kunst’
te maken hadden, vormden in deze cosmopolitische, kakelbonte massa eene
minderheid welke nauwelijks telde. Zij protesteerden tegen die verhaspeling; maar
door wie had het ongewenschte publiek der ‘Générales’ vervangen moeten worden?
Het tooneel, de tooneelspeler, de music-hall, de bioscoop leven zelf op een
gevaarlijken zelfkant. Men kon dit niet beter gewaar worden dan bij het proces, dat
de families van Max Linder en zijn vrouw deze week voerden om het bezit van hun
dochtertje. Men hervond daar precies hetzelfde publiek als op de ‘Generale Repetities’.
Men hervond zich daar ook in een milieu van afgrijselijkheden welke geen enkel
drama zou durven vertoonen.
Max Linder, volgens zijn echten naam Leuvielle, gold bij zijne landgenooten voor
den Franschen Charley Chaplin. Hij was van boerenafkomst, hij speelde komische
rollen en zijn talent hield de veramerikaniseering van de Fransche rolprent eenigen
tijd tegen; hij beduidde een kracht waarmee zelfs trusts rekening hielden. Op rijpen
leeftijd, hij was 37, kreeg hij den ‘coup de foudre’ van een zeventienjarig meisje,
een mademoiselle Peters, die vergeleken bij zijne millioenen bijna onbemiddeld was.
Daar de ouders van het jonge meisje tegen het huwelijk gekant bleken, werd zij
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volgens alle regelen der romantiek geschaakt. Zij kregen een kind, en twee jaar later
- in 1925 - vond men hen beiden dood in de kamer van een groot Parijsch hotel; zij
vergiftigd en met opengesneden slagaderen, Max Linder vergiftigd.
Men schreef deze dubbele ramp destijds toe aan de neurasthenie van den populairen
komiek, want de legende die wil dat de lachende Paljassen tot de sombersten en
meest gemartelden onzer medemenschen behooren, schijnt geen verzinsel te zijn.
De beide families vatten echter een bittere vijandschap op over de toekenning van
het nagebleven dochtertje en daar de zaak niet in der minne geschikt kon worden,
verschenen de beide partijen voor den rechter, ieder met zijne documenten: de laatste
wil van den man, de laatste wil der vrouw. Elk der gehuwden wees het kind toe aan
zijn eigen familie. Elk had zijne redenen. En het waren deze redenen welke een
afschuwelijk licht wierpen op de schaduwzijden van een schitterend bestaan. Het
waren die redenen, welke een sensatiebelust publiek, de vrienden en bewonderaars
van Max Linder, deze laatste en terugstootende ‘voorstelling’ bezorgden bij den
rechter.
Wat was er gebeurd in het leven der pasgehuwden? Men vond bij de twee lijken
verschillende brieven, welke daarover inlichtingen gaven en die nooit gepubliceerd
zouden zijn geworden, wanneer de twee strijdende partijen minder koppig waren
geweest of tenminste den goeden smaak hadden getoond om - in 't belang van het
kind en de openbare zedelijkheid - voor dit proces ‘gesloten deuren’ te vragen. Nu
werden zij voorgelezen door Paul Boncour, vertegenwoordiger van Frankrijk bij den
Volkenbond, en Alexandre Millerand, vorig President der Fransche Republiek, de
twee advocaten. Acht dagen na het huwelijk, beweert Max Linder, ontpopte zich zijn
jonge vrouw, die hij voor ongerept hield, als de zedelooste, de losbandigste der
creaturen. Zooals keizerin Messalina de volksbuurten van Rome afliep, zoo vergooide
zich het nauwelijks volwassen mesje in de gemeenste huizen van ontucht en dwong
haar echtgenoot met een onverklaarbare perversiteit om van hare uitspattingen getuige
te zijn. Zij misdroeg zich als de ontketende wellust, en Max Linder, zwak van
constitutie, vermocht niets tegen haar ontbreidelde ondeugd. ‘Een man die sterven
gaat liegt niet’, schreef Max Linder in een dezer brieven.
Maar zijn vrouw was van een andere meening. ‘Hij bedreigt mij voortdurend met
een revolver’, schreef zij, ‘en wanneer ik door hem te sterven kwam of zelfs wanneer
ik omkwam door een ongeval wensch ik dat mijn dochtertje onmiddellijk wordt
toevertrouwd aan mijn moeder.’ Max Linder, zegt de tegenpartij, bij monde van den
oud-president, was een etheromaan, een cocaïnomaan, een erotomaan, een gek, een
gehallucineerde, een monster, die zijn vrouw verdacht en aanzette tot verdorvenheden,
welke slechts konden opkomen in zijn eigen ontaarde brein.
Wanneer het kind achttien jaar zal zijn en zij wil hare ouders kennen, dan kan zij
hunne geschiedenis lezen in oude, vergeelde kranten, in het stenografisch verslag
der rechtszittingen. En welk eene geschiedenis! Sinds de historie-schrijvers der
Romeinsche decadentie stond een zekere samenleving niet meer onder zulke krasse,
genadelooze zoeklichten.
Doch laten wij terugkeeren tot onze schouwburgen. Het publiek van dit proces, zooals
ik zei, en het publiek eener ‘Generale Repetitie’ geleken elkaar als twee waterdroppels.
Maar niet omdat de directeuren moralisten zouden zijn, een rol welke hun kwalijk
zou passen, willen zij dit equivoque en verdachte wereldje in de groote stad uit den
weg ruimen. Daar zij au fond evenveel maling hebben aan de kunst als aan de moraal,
of aan wat ook, ziet men geen ander beweegreden, dan dat zoo'n avond van
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genoodigden hun een minimum van vijftig mille kost, en wijl deze avonden zich
herhalen bij de honderdste, de twee honderdste, etc. heeft men geen moeite om hun
gedachtengang te volgen. En de eerste, die het gewaagde besluit nam om de ‘Generale’
af te schaffen, om het gezelschap tafelschuimers, roddelaars en kwaadsprekers thuis
te laten, was een directeur van wien men dit gebaar het laatst zou verwacht hebben:
Louis Verneuil, wiens Satan, waarover ik u de vorige week berichtte, deze nieuwe
periode van het Fransche tooneel inluidde. Het stuk maakt het er niet slechter om.
Deze nuttige hecatombe echter is hun niet genoeg en zij willen nog verder gaan.
Wij wisten dat het tooneel in Frankrijk een uitsluitend commercieele onderneming
vermommingen waarachter deze wantoestand verborgen werd. Het eenige wat den
schijn nog redde was de critiek. Een aan handen en voeten gebonden critiek, eene
critiek welke men in Holland geen maand dulden zou, maar eene critiek welke zoo
niet feitelijk, dan toch in naam doorging voor onafhankelijk. Eene critiek waarover
het gros der directeuren zich nimmer te beklagen had. Door welk een aanval van
oprechtheid moeten zij bezeten zijn, de schouwburg-leiders, om hunne mishandelde
Thalia's, de derde muze en een der drie Gratiën, van het laatste lapje welvoeglijkheid
te ontdoen? Ik weet het niet. Welk voordeel verwachten zij ervan, daar zij hunne
recettes slechts prijzen? Ik weet het evenmin. Maar zij maakten het plan om ‘hunne’
stukken voortaan enkel commercieel te exploiteeren, om een nieuwe comedie te
lanceeren zooals men een nieuw schoensmeer, een electrisch strijkijzer, een koelkast
of een kwakzalversmiddel lanceert. Wanneer de vox populi gesproken heeft, bij de
vijftigste voorstelling, zullen zij den criticus uitnoodigen, niet eer. Wenscht hij hun
product te roemen dan kan dat slechts goed doen. Wil hij afkammen dan kan dat
geen kwaad meer. Het leelijkst eraan toe zijn de auteurs die de vijftig niet halen,
want hunne litteratuur zal niet eens als minderwaardige koopwaar kunnen worden
uitverkocht. Zij verdwijnt spoorloos. Het zou de moeite loonen om een statistiek te
maken van de meesterwerken die aanvankelijk niet stegen tot de vijftig, verre vandaar,
en later een ongelooflijke carrière maakten. Carmen bijvoorbeeld. Of, om bij het
zuivere tooneel te blijven: La Parisienne van Henri Becque, en het heele dramatische
oeuvre van Alfred de Musset. Doch de schouwburgdirecteuren zouden mij kunnen
antwoorden dat dit de schuld was van de critiek. En wie weet?...
Stukken onder dit régime geboren zijn nog niet verschenen. Dat zal
hoogstwaarschijnlijk pas voor het volgend jaar zijn, en ondertusschen gaan sommigen,
waarover ik nog niet schreef, al aardig naar de vijftig. Zou een comedie, geconstrueerd
volgens de jongste wenschen der theaterdirecteuren, commercieeler kunnen aanvangen
dan Eve toute nue (Théâtre Michel), dat ik vertalen moet met Eva spiernaakt? De
auteur, Paul Nivoix, is een ernstig man, die een paar jaar geleden debuteerde met
Les Marchands de Gloire, een wrange en schampere satyre, welke de aandacht trok,
het vorig seizoen verder ging met Jazz, waarin een geleerde derailleerde op vrouwelijk
spoor, en nu een succes beet heeft met zijne verleidende Eva.
Het begint op eene namiddag in een doodgewone chambre d'hôtel. In een banale
hotelkamer hoort een bed. In dat bed bevinden zich Madame Jeanne Renouard, uiterst
luchtig gekleed, en Monsieur Stephen, lichtelijk vermoeid. Zij, Andrée, en hij, Gérard,
zijn voor 't eerst in deze intimiteit. Andrée is traditioneel: de amante die een tehuis
zoekt in eene vaste liaison. Gérard heeft over de liefde modernere opvattingen: hij
is een petit viveur, bang voor de pantoffels, zonder veel enthousiasme, die zich
zoolang mogelijk wenscht te bepalen tot verschillende maar korte avonturen. Hij had
zonder twijfel beter gedaan met dit zijne charmante compagne minder duidelijk aan
het verstand te brengen, want Andrée is sluw en geslepen. Zij is trouwens verliefd,
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anders ware zij na de confidenties van Gérard direct vertrokken. Nu veinst zij op het
egoïstische voorstel in te gaan: geen vrouw, zelfs geen maîtresse, maar alleen het
pleizier. Zij zal het plezier van Gérard deelen zonder meer.
Zij huurt van hare laatste spaarduiten, want ze is een verlaten vrouw uit een
ongelukkig huwelijk, een knus pied-à-terre waar we haar vinden in 't tweede bedrijf.
In tranen en geen Gérard. Deze ontwijkt het home hardnekkig en reist met haar rond
in de verscheidene chambres-d'hôtel. Zij openbaart haar verdrietig hart aan een
snoezig en grappig kameraadje, eene petite femme, die haar aan 't benijden is om
hare installatie en de securiteit van haar minnaar en haar gezellig thuis. Het duurt
niet lang of zij storten beiden tranen. Daar gaat de telefoon, die expres werd
uitgevonden voor tooneelschrijvers. Gérard vraagt om Andrée. Het kameraadje krijgt
een ingeving en speelt kamermeisje. ‘Mevrouw heeft belet’, antwoordt ze langs den
draad. ‘Met wie?’ moet er geïnformeerd worden aan het andere eind. ‘Dat kan ik
niet zeggen’, geeft ze tot bescheid. Met een gerust en getroost hart gaat ze heen. En
natuurlijk verschijnt Gérard, jaloersch, en maakt een scène. Andrée is verrukt. Hij
smijt de deur dicht en gaat. Maar het stortregent. Hij komt terug. De pantoffels staan
klaar. Een huisjasje haalt ze voor hem uit de kast. Slaat haar armen om zijn hals. Hij
aarzelt, hij zwicht, hij blijft.
Het derde bedrijf springt jaren over. Andrée en Gérard, nog altijd samen, vervelen
elkaar in de eentonigheid van het slaperige, dagelijksche bestaan. Een vriend komt
Gérard een prachtig huwelijk voorstellen en als hij slapjes weigert, om Andrée geen
leed te doen, zweert hij hem dat zij zich binnen een etmaal troosten zal. Hij behoeft
slechts in de aangrenzende kamer te gaan, om af te luisteren hoe ze het nieuws
opneemt. De dikke Duvivier, Gérard's vriend, kon geen fataler plan bedenken. Want
Andrée, die wijs was en nog wijzer werd, huichelt de grootste onverschilligheid en
kondigt op stel aan dat ze rendez-vous heeft met een galant in Italië. Gérard loopt
erin voor de tweede maal. Hij is getemd, heeft den plooi te pakken, zit onder de plak
der gewoonte. De onhandige vriend maakt zich uit de voeten temidden der klassieke
en furieuse ‘huiselijke scène’. Gérard scheurt de Italiaansche uitnoodiging in flarden,
brult van jaloezie, ziet overal spoken van nieuwe minnaars en valt ten slotte in
Andrée's armen. Zij raapt de snippers op van den reddenden brief en bergt hem in
haar boezem. Die snippers kunnen nog altijd dienen voor later. Als Gérard ooit een
laatste opflikkering mocht krijgen van vrijheidsliefde...
Zoo'n les is niet kwaad en de comedie niet. Maar welke optimisten moeten de
schouwburgdirecteuren zijn om nog beter te verwachten als de critiek zal zijn
opgedoekt?
[verschenen: 30 december 1927]

Zaken zijn zaken
Parijs, 3 December 1927
Het Fransch verrijkte zich in de afgeloopen maand met een nieuwen term: dédouaneur.
Het is een manlijk zelfstandig naamwoord, afgeleid van douane, en beduidt een
meneer X., invloedrijk genoeg om koffers en kisten vol effecten, welke onder
verdenking stonden van te moeten dienen voor een reusachtige oplichterszaak, en
aangehouden waren in de tolkantoren, te doen teruggeven aan hun eigenaar, die een
zwendelaar is. Ik bewonder het Fransch, dat eene soepelheid behield alsof het dateerde
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van eergisteren. Wanneer de taal het volk is dan zijn de oude Galliërs nog verre van
versleten of uitgeput. Alleen na den oorlog vermeerderde het idioom zich met een
aantal uitdrukkingen welke reeds een klein dictionnairetje apart vormen, kersversch
ontsproten aan het moderne leven, wonderbaarlijk pittoresk en die met een
ongeëvenaarde precisiteit vertolken wat zij zeggen willen. Het mooiste is, dat ze zoo
goed als onvertaalbaar zijn en slechts omschreven kunnen worden wanneer men
tracht ze over te zetten. Ik geloof dat van alle talen enkel het Amerikaansch (want
dat is bijna geen Engelsch meer) zooveel pit toont.
De dédouaneur, die pas zijn naam kreeg, is ondertusschen niet zoo jong meer en
dagteekent van het Verdrag van Trianon, dat een vijftal jaren geleden gesloten werd.
Dit verdrag regelde een hoop dingen en onder andere het lot der Fransche renteniers
die hun spaarduiten hadden afgestaan aan Hongarije. Als de Hongaren ook niet meer
denzelfden coupon konden betalen gelijk in den goeden ouden tijd, men wenschte
dat zij zich zouden verplichten een coupon te honoreeren welke niet heelemaal gezakt
was tot nul. Hetgeen zij beloofden. Wat Hongarije beliefde te doen met hun eigen
papier in hun eigen land moesten zij zelf weten. Maar de effecten in Fransch bezit
verwierven bij onderlinge overeenkomst eene waarde van honderd francs, en hetzelfde
stuk dat te Buda-Pest te geef was voor een dubbeltje, of minder, deed te Parijs tien
gulden.
Op 11 Mei 1922 publiceerde de Staatscourant der Republiek een decreet, door een
minister onderteekend, waarbij de Fransche bezitters van Hongaarsch papier werden
uitgenoodigd om hun voorraad binnen dertig dagen en aan bepaalde loketten te laten
stempelen, opdat men ze zou kunnen onderscheiden van de rest der keurig bedrukte
vellen die veel beloofden doch weinig hielden. En niemand sprak er nog van. De
Hongaren hadden een dubbele reden tot zwijgen. Zij vormden weliswaar niet het
eenige volk dat met zijn staatsstukken een voordeelige operatie had uitgevoerd door
ze te laten kelderen tot de waarde van pak-papier. Wat echter een tikje te voordeelig
becijferd leek ten opzichte hunner landgenooten leek een beetje duur ten opzichte
der Franschen. Men praatte er dus liever niet meer over.
De Franschen zijn een slordig en nalatig volk. Weinigen lazen het verdrag van
Trianon of de Staatscourant. Rentenier zijn, was reeds een bitter beroep geworden,
en als men daarbij nog alle tractaten moest gaan lezen... Het was trouwens lang
geleden dat zij gedacht hadden aan hun Hongaarsch papier, waarvan de eerste coupon
sinds jaren ongeknipt bleef. Zelfs degenen die door hunne bank verwittigd werden,
marcheerden zonder enthousiasme. Ongeloovig kwamen zij op 't nippertje of te laat.
Ook de kranten maakten zich niet druk om het decreet, dat hun lompen een
honderdvoudige waarde gaf, ruchtbaar te maken. Bovendien waren er bezitters op
reis, vertoefden in verre koloniën. Of de kapitalen waren gedeponeerd in afgelegen
buitenlandsche banken. Of er was om eenige reden beslag op gelegd. Of ze lagen
verzegeld. Kortom, de stempeling, die in dertig dagen beëindigd had moeten zijn,
duurde een beetje langer dan vijf jaren. De tijd om na te denken.
Wanneer gij, met deze gegevens voor oogen, niet begrepen hebt dat hier een zaak
te doen viel, een op end'op hedendaagsche, schitterende zaak, dan vrees ik dat gij
voor één kwart van den Europeeschen handel reddingloos verloren zijt. Zaken, dat
is het geld van anderen, zei een Parijsch humorist, die zijn eeuw wist te
diagnosticeeren. Waarom zouden dan zaken het geld niet zijn van Hongarije? Zoo
redeneerde men te Buda-Pest, te Weenen en te Parijs. Het was een volmaakt eerlijke
onderneming. Het betrof geen bedorven spek, verschimmelde conserven, voor het
leger in Marokko of voor de verdedigers van Noord-China. Waarom liet Hongarije
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zijn waardelooze, ongestempelde papieren circuleeren bij tienduizenden? Waarom
borg het ze niet op in de safe's, als het geen geld wilde verliezen? Waren de Hongaren
daarenboven geen valsche-munters, die Frankrijk voor millioenen schade hadden
berokkend? Daar viel een mooie revanche te nemen. Het voornaamste bleef om de
onderneming zoo grootscheepsch mogelijk op te zetten. Per slot was het de schuld
van het Trianonsch verdrag. Lijkt 't niet ongepermitteerd om de menschen, die het
nog lazen, zóó in verzoeking te brengen?
De formule voor de moderne, na-oorlogsche affaire lag kant en klaar. Zoek een
jongen man van adellijken huize, jong, knap, presentabel en bij voorkeur overladen
met decoraties voor heldhaftige wapenfeiten, die tot dusverre niets deed dan het geld
verteren zijner familie. Als het geld opraakt, als alle bosschen gekapt en de landerijen
verhypothekeerd zijn, zal hij tot de conclusie komen dat hij een bezigheid moet
vinden om faire du fric, zooals het heet, den schoorsteen te doen rooken en zijne
Buick te onderhouden. Deze jonge edelman geeft zijn naam aan de zaak en wordt
toegejuicht door zijne rijke relaties die zeggen: ‘Hij heeft dapper gevochten en weet
nu de handen uit de mouw te steken.’
In zijn achtenswaardige schaduw werken twee aarts-gewone stervelingen, rakkers
met lange vingers en lange tanden, om den markies, die van geldzaken geen greintje
benul heeft, den noodigen raad te schaffen. De Industrie? Veel moeite om een massa
belastingen op te brengen. De Groothandel? Altijd geriskeerd. De Kleinhandel? Je
dood werken voor niets. Maar we hebben een lading bevroren vleesch liggen van
Buenos-Aires, dat we overdoen naar Shanghai. Vijfhonderd biljetten van duizend
vallen in de handen van den afstammeling der kruisvaarders. Dat lijkt hem. Beneden
zulk een bedrag wil hij zich met affaires niet inlaten. Beneden de vijfhonderd biljetten
kan hij evengoed trouwen met de dochter van een laken-fabrikant.
Rondom den gedecoreerden ridder groepeeren de mannen met de lange tanden
een aantal rijke burgers die geïmponeerd worden door zijn naam, zijn auto's, zijn
voortvarende energie, zijn Amerikaansch bureau, en zijn staf van gedecolleteerde
typisten met zijden beenen. Hij beweegt zich in milieu's, die, hoewel niet adellijk,
tot de beste behooren. Hij wordt snel populair. De dames zijn verrukt over den
nieuwen geld- man. Zij praten nog slechts over commissie, over arbitrage op
Valparaiso, over scheepsladingen hout in Riga, en morgen over Hongaarsch papier.
Want zaken worden overal gedaan, maar tegenwoordig vooral in de salons en in het
gezelschap van de beminnelijkste en de bekoorlijkste onzer hedendaagsche
gezellinnen.
Bij een geweldige affaire echter hooren geweldige politieke invloeden. De tijd wil
het: wie uitstekend is in de politiek zal uitstekend zijn in de financiën. En niets valt
lichter dan kennis te maken met invloedrijke politici, want bijna allen zijn advocaat,
en men treft er geen, die zijn neus niet heeft in eene belangrijke financieele
aangelegenheid. Zij zijn trouwens allen zoo eerlijk als goud, versmaden elk persoonlijk
voordeel en dulden niet de geringste verdachtmaking hunner faam. Hoe linkscher
men ze kiest, hoe praktischer men handelt. Als de gedecoreerde ridder niet op zijn
bureau is, moet de gegalonneerde groom den bezoeker kunnen antwoorden: ‘Meneer
is bij Painlevé geroepen.’ De socialistische Blum maakt nog een zekerder effect.
Anatole de Monzie, die de onderhandelingen leidt over de verloren zeventien
milliarden der Russische fondsen, geldt voor bijna onovertrefbaar. Hij vond zijns
gelijke slechts in Kristo Rakowsky, die uit de Russische ambassade woedend vluchtte
in een auto, zonder afscheid te nemen van zijn Fransche vrienden, om in ongenade
te gaan vallen te Moskou. Want Rakowsky was de intimus van Aristide Briand.
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Hoevelen, die troonen in een modern zakencabinet als ‘attachés aux affaires’ waren,
of zijn, in hun vrijen tijd attachés in het cabinet van een ministerie? Meer dan de
helft; en ons kent ons.
Niets gemakkelijker voor de politie, zult gij zeggen, om een vrachtje dezer lieden,
wanneer hun koffie niet zuiver zou zijn, bij den kraag te pakken. Inderdaad. Maar
waartoe, onder optimistische menschen zooveel hommeles en heibel? Heel Parijs
zou binnen het etmaal overhoop liggen, als alle verdachte zaakjes en zaken moesten
worden opgeruimd. De politie zou ongelooflijk slecht georganiseerd moeten zijn,
nietwaar?, wanneer zij er na vijf jaar geen lucht van kreeg, dat elke maand kolossalere
hoeveelheden Hongaarsch papier naar de banken gesjouwd werd om gestempeld te
worden. De politie kijkt rustig toe bij zulke dingen en wacht op de resultaten. Vroeg
of laat loopt er een tegen de lamp en dan is het nog tijd genoeg. Alles in de affaire
der Hongaarsche effecten, welke reeds de grootste oplichterij heet dezer eeuw,
beantwoordt aan bovenstaand schema. Er was een ridder die geld noodig had; er
waren de mannen met lange tanden die zaken wilden doen, onverschillig hoe; de
aanzienlijke burger, zooals de consul die een erfenis kreeg en onder dekking van den
adellijken naam president wil worden van een Raad van Commissarissen in een
Naamlooze Vennootschap. Welke? Dat doet er niet toe. Er zijn natuurlijk ook politici.
De moeilijkheid bestond slechts hierin om binnen den kortsten tijd zooveel mogelijk
papier te verzamelen. Het stempelen ging van zelf. Een der grootste banken, welke
haar hoofdgebouw heeft op de Boulevards, had aan het betrokken personeel orders
gegeven om alles te stempelen wat gepresenteerd werd, zonder te letten op de
hoeveelheid, noch op den toonder. De toonder moest een geschrift teekenen, waarbij
hij verklaarde dat het papier reeds vóór het verdrag van Trianon in zijn bezit was.
Ook dat deed er niets toe. De bank gaat vrij uit. De employés, die alles stempelden,
zitten op water en brood, evenals de ridder en zijn heele compagnie. Op water en
brood is evenwel bedoeld bij wijze van spreken. Want de gansche bende geniet van
het régime politique, waarover ik u onlangs schreef, en bevindt zich dus in de Santé
als bij zich thuis, in afwachting van den dag dat men de affaire fatsoenlijkerwijze in
den doofpot kan bergen.
Het gaat elke verbeelding te boven hoeveel Hongaarsch papier een vennootschap
kan verzamelen welke daarop hare zinnen gezet heeft. En hoevele heele, halve en
kwart-Hongaren in Centraal-Europa begeerig waren om hunne bezittingen tegen een
redelijke commissie naar Parijs te laten expedieeren, waar zij door het mirakel van
een stempel verhonderdvoudigd werden in waarde. Het behoort ook tot de
ondoorgrondelijke geheimen, dat onze onuitputtelijke voorraad lange jaren de
Parijsche markt kon overstroomen zonder dat iemand argwaan vatte en vroeg waar
zij vandaan kwamen. Het is in staat om u alle vertrouwen in financiers te doen
verliezen, en de hemel weet hoeveel vertrouwen wij hier ten hunnen opzichte noodig
hebben. De zaak was kalm begonnen, heel zachtjes, piano, kwasi om Fransche
belangen, welke geschaad heetten, recht te doen wedervaren. Kon het eerlijker en
leek het niet op liefdadigheid naar vermogen? Voetje voor voetje, van kring tot kring
werd het werkingsveld uitgebreid met een meesterlijk crescendo naar de tallooze
millioenen. Ten laatste was de heele maatschappij er bij betrokken. Uw buurman
vroeg u in de café's of gij soms in 't bezit waart van Hongaarsch staatspapier. Men
ontving, over de post, gedrukte circulaires, welke u aanboden om onregelmatige
Hongaarsche effecten tegen goede commissie veilig onder dak te brengen. Als cynisme
was dat niet kwaad en men mag het rekenen tot de onbeschaamdheden welke buiten
de middelmaat vallen.
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Doch waar de Fransche politie zich niet wilde roeren, daar werd het Hongarije te
kras. Prins von Windischgraetz had Fransche bankbiljetten gefabriceerd om zich te
wreken op een gehaten tegenstander en Frankrijk had die valsche munterij hoog
opgenomen. Dit was echter nog geen reden om midden in Parijs een fabriek te
tolereeren welke een deel der Hongaarsche schuld elken dag verhonderdvoudigde.
Want degene die de coupons uitbetaalt was steeds Hongarije, een détail waartegen
de heele, halve en kwart-Hongaren die de koopwaar leverden geen bezwaar mochten
zien, doch wat een gouvernement dat men met gedrukte circulaires ridiculiseerde
niet langer kon dulden. Na langdurige, diplomatieke onderhandelingen werd aan
Buda-Pest veroorloofd een vertegenwoordiger te zenden om aan den zwendel een
eind te maken. Dit was het resultaat waarop de Parijsche politie vijf jaren wachtte.
Zij ontplooit natuurlijk niet het tiende part van den ijver en de roekeloosheid, waarmee
zij zich een jaar geleden in de Affaire-Garibaldi wierp. Daarvoor hebben de
medeplichtigen gezorgd.
En de dédouaneur? Er bestaat hier een contrôle-commissie op circulatie van het
kapitaal, een der vele veiligheidsinstellingen welke de dieven een prachtig lustrum
lieten vieren. Er bestaan hier ook douaniers, die voor geen enkele som, al ware 't een
fortuin, zijn om te koopen. Zij openen koffers vol Hongaarsch papier dat hun verdacht
lijkt, weigeren hun visa, bergen den voorraad achter slot en waarschuwen genoemde
commissie. Dit zijn douaniers die geen promotie zullen maken. De man met de lange
vingers antwoordt hun koelbloedig: ‘Bah! wij kennen een politicus die ze ons zal
terugbezorgen.’ Deze mysterieuse dédouaneur, die op zijn beurt door een paar honderd
Kamer- en Senaatsleden gedekt wordt, is de eenige naam die in dit verhaal interessant
zou kunnen zijn. Men raadt er naar doch niemand weet hem. En niemand zal hem
denkelijk ooit weten. De Fransche volksvertegenwoordiging heeft niet meer den
heldenmoed uit de tijden van Panama, toen ruim honderd harer leden
gecompromitteerd waren - en men gaat naar de verkiezingen. Maar de taal bezit een
nieuw woord dat nog lang een raadselvollen klank behouden zal.
Mocht gij willen moraliseeren over al deze ongerechtigheid, welke op Frankrijk's
gewoonten een lichten blaam zou kunnen werpen, mocht ik u voor deze
schaduwkanten een vergoeding schuldig zijn, dan verwijs ik u naar de
ontwapeningsrede welke Briand Woensdag 30 November gehouden heeft voor een
Kamer, die hem interpelleerde over het Zuid-Slavisch verdrag.
Hij gaf de volgende, bewonderenswaardige, zeggen zijn vrienden, ontstellende,
zeggen zijn vijanden, maar in ieder geval uiterst markante statistiek:
In 1914 bezat Frankrijk 30 slagschepen, in 1927 daarentegen 9.
In 1914, 35 kruisers, in 1927 slechts 9.
In 1914, 270 torpedobooten, in 1927 maar 68.
In 1914, 70 onderzeeërs, in 1927, 68.
In 1914 een tonnage van 882.500, in 1927 nog slechts 465.000.
En de landmacht? In 1914 stonden 990.000 manschappen onder de wapenen. In
1925 daalde dit getal tot 675.000. Met de reorganisatie van het leger, waaraan gewerkt
wordt, zal het staand leger voortaan slechts 450.000 man tellen. Een vermindering
van 50 pCt.
‘Kan men - vroeg Briand - zonder onrechtvaardigheid aan Frankrijk verwijten dat
het zijne beloften niet vervult? En het is bereid om méér te doen op voorwaarde dat
zijn veiligheid verzekerd blijft.’
Zevenhonderdduizend soldaten, voegde Briand hieraan toe, manoeuvreerden dezen
herfst, vreedzaam zonder twijfel maar wel-gewapend, in het rijk der Soviets.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Gevaar aan de Italiaansche grens? ‘Allons donc. [Zal] Italië zich op Frankrijk
werpen? Dat zou in de gansche wereld een kreet van afgrijzen doen opgaan. Dat is
onmogelijk.’
Het is dezelfde Briand die op 31 Juli 1914 verklaarde aan Stéphane Lauzanne,
hoofdredacteur van de Matin: ‘Het eenige wat ik weet, is dat de Duitschers ons den
oorlog niet zullen verklaren. 't Zijn geen idioten. Zij redeneeren, de Duitschers. Het
zijn geen gekken...’
De kwestie of Italië zich ooit op Zuid-Slavië zal werpen, of omgekeerd, is niet
aangeroerd. En tot heden wilde niemand antwoorden op de vraag, welke
verplichtingen voor de eerste eventualiteit Frankrijk op zich nam in een verdrag, dat
niet enkel de Franschen verontrustte. Maar Frankrijk heeft zich na 1914 voor de helft,
en voor méér dan de helft, ontwapend, en welke natie van den aardbol mag hetzelfde
beweren?
[verschenen: 7 januari 1928]

Vervolg van Dr. Voronoff's geheim
Parijs, 10 December 1927
Maurice de Waleffe, groot-journalist en arbiter elegantiarum (die verleden winter
de korte broek lanceerde), opperde in het begin van December in Le Journal het plan
eener rondvraag over de resultaten der verjongingsoperatie. Onder de patiënten
natuurlijk. Het idee der herleefde jeugd, waarvoor Goethe den duivel in eigen persoon
noodig had, zweeft in de twintigste-eeuwsche lucht, en er gaat geen week voorbij,
of er komen geruchten uit Londen, Weenen of New-York, over vooraanstaande
personen die hun lichaam lieten vernieuwen. De laatste, die over de tong ging, was
de ruim zestigjarige zuster van den Duitschen ex-keizer bij haar huwelijk met den
ruim twintigjarigen Rus.
Er kan ook geen bejaarde persoonlijkheid in letteren, kunst of politiek eenige
ongewone activiteit vertoonen, of de humoristen van Montmartre maken hun
veronderstellingen. Sinds dr. Voronoff zijn ontdekking deed, werden meer dan
duizend menschen verjongd, zij loopen onder ons rond, en alle positieve,
controleerbare berichten blijven ontbreken. Wij weten dat Guillaumin, een der
beroemdste voorgangers der impressionisten, zich op zijn 84ste jaar heeft laten
cureeren, toen hij reeds zoo goed als dood was. Hij won er drie jaren mee, voltooide
nog verschillende schilderijen, welke op de markt goed geprijsd staan, en ontsliep
kalm op zijn 87ste. De romanschrijfster Colette heeft opzienbarende lezingen
gehouden over een geneeswijze, waaraan zij herboren energie en jeugd dankte. Doch
deze twee beroemdheden heroverden het leven door overtapping van versch, jong
bloed, een andere methode dan die van dr. Voronoff, en waarop de spotters, schijnt
het, geen vat hebben.
Van Maurice de Waleffe's rondvraag is natuurlijk niets terecht gekomen. Noch
Freud noch Havelock Ellis schijnen in deze terughouding verandering gebracht te
hebben. Onder de overwegingen, welke de moderne Fausten stemmen tot die
gereserveerdheid, weegt de moreele factor trouwens het lichtst, en ware deze het
eenige beletsel, ik geloof dat het reeds lang uit den weg zou zijn geruimd. Wij hebben
veel meer moeite om te wennen aan den aap en om te accepteeren, dat eene dierlijke
substantie, en daarenboven de substantie van een dier, dat wij slechts kunnen zien
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als een beklagenswaardige mislukking van ons eigen mensch-zijn, zich vermengt
met ons intiemste wezen. Wij huiveren een beetje voor den ‘aap’ en duchten instinctief
ons op een keer bij clair de lune terug te vinden in de kruin van een boom, bezig met
een hymne te zingen tot de maan. Dit gebeurde echter nog niet en is slechts een idee
voor een roman. Maar de voornaamste reden, welke Voronoff's genezenen weerhoudt
van bekentenissen, is het zonderlinge feit, dat wij ons moeite moeten doen om de
kuur niet te beschouwen van den komischen kant.
Wij voelen een obscure neiging om een verjongd mensch te diskwalificeeren. Hij
verkrijgt door Zijne regeneratie voor onze onwennige begrippen tegelijk iets
demonisch en iets belachelijks. Het schijnt mij zelfs toe, dat wij onzen schroom voor
het demonische enkel kunnen overwinnen door er mee te lachen. De middeleeuwsche
legende, dat wij ons eene nieuwe jeugd slechts kunnen koopen tot den prijs onzer
ziel, welke wij bij contract afstaan aan Mefistofeles, deze legende zit zoo diep in ons
bloed, dat men zich afvraagt, of zij misschien, evenals andere sprookjes, berust op
feiten, welke in een prae- historisch verleden, waarvan geen documenten bleven,
geconstateerd werden. Doch wat er ook van zij, wij hebben het grootste ongelijk
door de experimenten van dr. Voronoff niet au sérieux te nemen. En wat Satan betreft:
Goethe voelde zelf levenslang dat hij Faust niet onverlost kon laten in de baarlijke
klauwen van Mefisto. Het tweede deel eindigt dan ook met een Hemelvaart:
‘Das Unzulngliche,
Hier wird's Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist es gethan!’

Bij voorloopige afwezigheid van andere getuigen heeft dr. Serge Voronoff zelf zijne
resultaten, toekomstverwachtingen en bevindingen gepubliceerd, en zijn boek La
Conquête de la Vie’44 - De Verovering van het Leven - is zoo pas verschenen.
Het behelst geen absoluut nieuwe feiten, wat mij op een domein als dit eer een
geruststelling lijkt. De officieele wetenschap, de diverse geneeskundige faculteiten
hebben feiten, die reeds oud zijn, nog niet aanvaard, en het publiek volgt de evolutie
zonder zich te haasten. Nieuwe gegevens zouden voorbarig en onwelkom zijn. Het
behelst evenwel ervaringen en observaties over een werkkring, welke begon in 1917
en zich in de onverwachtste richtingen uitbreidde. Wie het menschelijk materiaal,
waarop dr. Voronoff zijne kunst uitoefende, te subjectief vindt, te ongeloofwaardig,
te toegankelijk voor autosuggestie, treft in dit boek een aantal notities over beesten,
die zich niets kunnen inbeelden en waarbij twijfel is buitengesloten. Mocht vroeg of
laat, en om de een of andere reden, de toepassing van Voronoff's methode onraadzaam
blijken voor den mensch - hoewel tot deze vermoedens geen enkel motief voorhanden
is - hare beteekenis voor den landbouw, ook voor den kolonialen landbouw, werd
reeds geconstateerd in de korte spanne tijds die ligt tusschen hare ontdekking en hare
verbreiding.
De wereld-productie van wol is lager dan de consumptie, wat de wol duur maakt.
Er zijn weinig landen welke voor dit artikel geen schatting betalen aan Engeland.
Frankrijk, hoewel het ongeveer 30 millioen schapen telt, importeert elk jaar voor
bijna vier milliard. In mijn eerste artikelen over de verjongingskwestie van Augustus
1926 - schreef ik u reeds dat Voronoff een middel in overweging had om de rammen
te ‘survitaliseeren’, d.w.z. hen te voorzien van een derde reproductieve klier, om
zoodoende een ras te kweeken, dat èn meer vleesch èn meer wol zou voortbrengen.
Het Fransche gouvernement bezit in Algiers een kudde van 3000 koppen, welke het
44

Dr. Serge Voronoff, La Conquête de la Vie, Eugène Fasquelle, Editeur; Paris 1928.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

beschikbaar stelde voor de proefnemingen, die in 1924 begonnen. De survitalisatie
werd verricht door twee gewone veeartsen onder toezicht van Voronoff, die hun zijne
techniek had onderwezen. Op het eind van het vorige jaar hebben de diensten van
veeteelt van het Algiersche gouvernement hun eerste rapporten uitgebracht, welke
Voronoff heeft doorgezonden aan de Fransche Maatschappij tot Bevordering der
Wetenschappen te Lyon.
Het gemiddelde gewicht der rammen, die geënt waren op den leeftijd van tien
maanden, bedroeg bij hun tweede jaar 68 kilogram 500. De niet-geënte rammen
wogen 61 kilogram 300. De survitalisatie leverde dus een winst van 7 kilogram 200,
wat een vermeerdering beduidt van nagenoeg één achtste.
Wat de wol betreft, was het gemiddeld gewicht der vacht van een geënten ram 3
kilogram 750, terwijl het gemiddelde van een niet-geënten ram slechts 3 kilogram
100 bedroeg, hetgeen een winst beduidt van 600 gram per schering, of ongeveer één
vijfde.
De rest is van nog [grooter] beteekenis. Deze gesurvitaliseerde rammen hadden
reeds lammeren geteeld, die op 't moment van het rapport vijf maanden waren. Die
lammeren wogen (bij absoluut gelijke voeding) 38 K.G. 200, terwijl lammeren van
ongeënte rammen slechts 30 K.G. 100 wogen. Het gemiddeld gewicht van de vacht
der eersten was 980 gram, van de tweeden slechts 680, wat voor een beest van vijf
maanden reeds een winst vormt van 300 gram. In 't begin van dit jaar is dr. Voronoff
naar Algiers teruggekeerd om de resultaten nader te controleeren. De wol-productie
der geënte soort is onveranderlijk één zesde hooger dan die der niet-geënte soort; de
vleesch-productie is onveranderlijk één vijfde hooger. De landbouw-ministeries van
Engeland, Spanje, Italië en Argentinië zonden reeds commissies naar Algiers om het
procédé te bestudeeren.
Dr. Voronoff heeft gelijksoortige proefnemingen verricht op varkens om zich
ervan te vergewissen of men door toevoeging van een derde teeltklier het gewicht
aan vet dezer dieren zou kunnen verminderen ten voordeele van het gewicht aan
vleesch. Een Fransch varkensfokker stelde zijn stapel tot Voronoff 's beschikking.
Het op den leeftijd van zes weken geënte varken woog acht maanden later 123 K.G.,
het ongeënte, bij strikt dezelfde voeding, 115 K.G. 500. Een vermeerdering dus van
7 K.G. 500. Op een ganschen veestapel toegepast, zou dit voorshandsche resultaat
reeds een niet te versmaden batig saldo kunnen leveren bij een minimum van onkosten.
Een enkele ram bespringt gemiddeld vijftig schapen.
Bij een kudde van duizend koppen zou men dus slechts 20 rammen behoeven om
na één jaar duizend geregenereerde individuen te verkrijgen, wier productie één
vijfde en één zesde hooger is. Daar het entings-effect bij rammen gemiddeld drie
jaren van kracht blijft, zullen 20 rammen hunne super-productieve eigenschappen
overbrengen op 3000 schapen. De enting dezer twintig rammen kan door twee
veeartsen verricht worden in twee dagen, terwijl het materiaal bij elke kudde in
overvloed aanwezig is. Bij de winst vergeleken, vertegenwoordigen de kosten dus
een nietige uitgave.
De beroemde verjonger bestudeert op het oogenblik het voor alle koloniën nijpende
vraagstuk, om een middel te vinden, dat aan de lastdieren der tropen den bouw, de
kracht, het uithoudingsvermogen en de arbeidspraestatie zal kunnen verleenen der
lastdieren, die leven onder gematigd klimaat. Hij heeft zich tot dit doeleinde begeven
naar Fransch West-Afrika, welks economische ontwikkeling de grootste
belemmeringen ondervindt door de physieke minderwaardigheid van den veestapel.
Hij zal ditmaal niet enkel opereeren op de klieren der reproductieve organen, doch
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op de klier, welke den groei van het beenderenstelsel bevordert en die zich bij mensch
en dier bevindt onder de hersenen tegen het mond-verhemelte.
Bij natuurlijke hypertrophie van dit orgaan, of bij kunstmatige survitaliseering,
verkrijgt het organisme een abnormalen omvang; handen en voeten worden enorm;
de kaken bereiken ongekende verhoudingen; de ontwikkeling der spieren neemt
aanzienlijk toe en het geheele gestel vertoont eene buitengewone kracht. Dr. Voronoff
hoopt met deze operatie, gevoegd bij die van de schildklier en van de teeltklier, een
veeras te realiseeren, dat voor de economie der meeste koloniën zeldzame horizonten
zou openen. Op verschillende plaatsten van West-Afrika, o.a. te El-Oealadji bij
Tomboectoe, zijn entings-stations opgericht, waar het vee der inboorlingen wordt
samengedreven om gesurvitaliseerd te worden. Men zal nog een paar jaren moeten
wachten alvorens betrouwbare rapporten tegemoet kunnen worden gezien. Het komt
mij echter voor, dat de landbouwdiensten van elk land, dat koloniën bezit, waar het
fok-materiaal dikwijls met zware kosten moet worden geïmporteerd, eene nalatigheid
zouden begaan, wanneer zij deze experimenten niet volgen met de grootste aandacht.
Dit alles is wonderbaarlijk, doch normaal. Men ent wijnstokken en boomen;
waarom zou men niet enten in de animale wereld? De zaak schijnt mij bijna diaboliek
te worden en een tikje monsterachtig, waar dr. Voronoff voorstelt om niet alleen
jonge dieren te survitaliseeren, doch ook kinderen. Niet enkel zwakke, doch vooral
‘intelligente, werkelijk begaafde kinderen, om hunne waarde te intensifieeren’. ‘Men
slaagt erin’, zegt hij, om door de enting van jonge rammen opperlammeren te
verkrijgen; waarom zou men geen ras van opper-menschen scheppen, begaafd met
physieke en intellectueele capaciteiten, welke de onze verre zouden overtreffen?
Deze concepties schijnen zonderling en op het oogenblik nog revolutionnair; doch
er bestaat geen enkele reden, waarom zulk een poging niet zou worden beproefd. De
enting is een volmaakt onschadelijke operatie, welke geen enkel gevaar meebrengt,
evenmin geheele verdooving eischt, en de eerste moeder, die mij haar kind wilde
toevertrouwen met dit doel zou in de geschiedenis der menschheid misschien een
nieuwe bladzijde schrijven.’
Wie weet? Maar wie zal bij zijne kinderen de verantwoordelijkheid aandurven
voor eene revolutie in het gestel, waarbij eene duistere en niet te raden toekomst op
't spel staat? De eerste twee mannen, vertelt Voronoff, en het zal u verbazen dit te
lezen, die den moed hadden de verjongingskuur te ondergaan, waren een ingenieur
en een priester, wier reproductieve organen het slachtoffer waren geworden van de
tuberculose. De priester was een zeer bekend prediker.
In de eerste jaren na de verwoesting der levenscellen had hij, wegens den voorraad
der in het organisme opgehoopte afscheidingsbestanddeelen, geen noemenswaardige
verandering bemerkt. Na vijf à zes jaren verloor hij langzamerhand het geheugen,
alle physieke kracht en elke geschiktheid tot intellectueelen arbeid. Te midden zijner
preeken moest hij van vermoeienis knielen om krachten te verzamelen en den loop
zijner gedachten te hervinden.
Hij werd gered door de operatie, en Voronoff voegt aan zijn verhaal de volgende
philosofische bespiegeling toe: ‘De apen-klier, gebruikt om de zijne te vervangen,
was ditmaal bestemd om een gewijde zaak te dienen, daar zij een heilig man in staat
stelde zijne hooge zending te vervullen bij hen, die hij terugvoerde tot de godsvrucht
en tot de verheven beginselen der moraal.’ Voronoff insisteert gaarne op het moreele
karakter zijner operatie en verzekert, dat hij op de duizend personen, die hij verjongde,
er nauwlijks zestig heeft aangetroffen, die de enting vroegen voor wat de Franschen
noemen la bagatelle. De eerste vrouw, die hij verjongde, was kostwinster van haar
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blinden zoon, die haar niet wilde verlaten. Met gelijke voorkeur insisteert hij op de
sociale strekking zijner ontdekkingen: wanneer men hem volgen wil, zullen binnen
afzienbaren tijd geen oude mannen- en vrouwenhuizen meer ten laste zijn der
maatschappij.
Hij voorspelt degenen, die zich willen toeleggen op de apenfokkerij, de zekerheid
van een fortuin, dat binnen weinige jaren gewonnen kan worden. De Chimpansee,
onbeschermd tegen de menschen, onverdedigd tegen de stieflijke moeder natuur,
vermenigvuldigt zich niet en dreigt uit te sterven. De jagers, die hem levend en
ongewond moeten vangen in de oerwouden, vragen exorbitante prijzen per exemplaar,
want de Paters van den Heiligen Geest, Voronoff's eerste en belanglooze leveranciers,
hebben hunne bemiddeling moeten staken. Het schijnt dat zoowel de Fransche als
de Italiaansche Riviera uitstekend geschikt is voor de apen-fokkerij, en Voronoff
zelf heeft een modelboerderij opgericht te Menton, in een ideaal klimaat, waar eene
apen-kolonie gekweekt wordt, uit welke een verouderende menschheid herleving
putten kan.
Zijn boek, waarvan ik eene vertaling in het Hollandsch wenschen zou, bevat een
aantal belangrijke raadgevingen en de nuttigste wenken. Mocht een der lezers een
kostbaren fok-stier of fok-hengst bezitten, die naar het einde zijner reproductieve
jaren loopt, hij wachte niet met de verjonging tot de uiterste grens bereikt is. De
ouderdom veroorzaakt meestal eene bedenkelijke broosheid van het beenderenstelsel
en daar het beest zich gewoonlijk tegen de operatie verzet, riskeert men een breuk
van het bekken, de pooten of den nek.
Voor menschen, zoowel mannen als vrouwen, is het raadzaam, wil men het sterkste
effect bereiken, om niet te wachten tot het verval intreedt en de verkalking hare
verwoestingen heeft aangericht in de weefsels. Voor vrouwen is de gevaarlijke
leeftijd, voor mannen tusschen de 50 en 60 het aangewezen moment.
De bewering dat de grijsaard, die zich laat verjongen, zonder hoop op redding
terugvalt in de misères van den ouden dag, wanneer het effect der chirurgicale
interventie uitgeput raakt, is een leugen en een legende, verzekert Voronoff. De
enting kan herhaald worden tot een limiet, welke men op het oogenblik nog niet kent,
en met alle garantie, wat betreft het succes. De officieele geneeskunst heeft eveneens
beweerd, dat de ingeplante elementen zich niet organisch acclimatiseerden. Om de
tegenstanders te overtuigen van de ongegrondheid dezer opinie, heeft een Spaansch
dokter, in tegenwoordigheid van een aantal collega's, zich door Voronoff drie jaren
na de enting laten opereeren. Het nieuwe orgaan werd gevonden in een toestand van
volkomen adaptatie en van frisch leven. Over den invloed der eventueele procreatie,
op de mogelijke nakomelingschap dus, wordt ook in dit boek nog niet gesproken,
hoewel Voronoff verhaalt dat hij getuige was bij het huwelijk van een zijner patiënten.
De verschillende getuigenissen, welke door Voronoff geciteerd worden, dragen
ondertusschen alle het accent van mirakelen en het lijkt mij ongeoorloofd om te
veronderstellen, dat zij zouden berusten op onwaarheid. Een belangrijke schrede op
den moeilijken weg naar een minder rampzalige menschheid schijnt inderdaad en
onbetwijfelbaar gedaan te zijn. Na de publicatie der eerste artikelen in dit blad vroeg
mij een bevriend dichter, op het perron van een Parijsch buurtstationnetje, wat ikzelf
doen zou, wanneer de tijd eenmaal was aangebroken. Zoolang men gezond is, kan
men bezwaarlijk zeggen, wat men doen zal in dagen van ziekte. Maar het is prettig
om de toekomst veilig te weten en de keus te hebben. Ik geloof ook dat iedereen er
baat bij vinden kan om van den ongestoorden vooruitgang deze wetenschap op de
hoogte te blijven.
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[verschenen: 14 januari 1928]

Harmonie der sferen
Parijs, 17 December [1927]
Het zou mij spijten wanneer over eenigen tijd bleek dat de voornaamste gebeurtenis
van dit jaar plaatsvond in de eerste helft van December en dat ik er niets van merkte.
Ik bedoel het verbazingwekkende instrument der aetherische golven, dat professor
Theremin uit Leningrad meebracht en waarmee hij de weerbarstigste luisteraarsters,
die voor geen enkele hemelsche of aardsche stem plegen te zwijgen, gecharmeerd
heeft.
Dit is zonder twijfel een prestatie, maar om u de waarheid te zeggen, ben ik over
het antenne-orgel noch verrukt noch verbaasd. Givelet, vice-president van de Fransche
Radio-Club, demonstreerde reeds op 9 Juni in het Trocadéro, hoe men met een lamp
van drie elektroden - welke oscillaties van hooge frequentie voortbrengt - muziek
kan maken zonder bemiddeling van eenig muziek-instrument, en hoe zulk een lamp
direct gekoppeld kon worden aan een telefoon of een spreekhoorn. Dit is de eene
helft der uitvinding. De andere helft hebt gij zelf iederen dag kunnen ontdekken,
wanneer gij draait aan de knoppen van uw draadloozen post en gij vindt niet
onmiddellijk de juiste golflengte om het concert op te vangen dat gij wenscht te
hooren. De meest furieuse en mirakelsche geluiden ontsnappen aan uw spreekhoorn,
alsof alle monsters rendez-vous hadden in uw apparaat. De populaire verklaring van
dit fenomeen is, dat de golven moeite hebben om zich een weg te banen door een
slecht gestemd toestel. In werkelijkheid komt het voort uit de ontmoeting van twee
verschillende soorten van golven, die de techniek eene interferentie noemt: uw post
is niet alleen ontvanger, hij is ook zender. Men heeft niet getalmd om dit curieuse
verschijnsel praktisch te benutten tot bescherming van brandkasten, welke men
voorzag van een zendpost. De nadering van elk lichaam, dat de eigenschappen bezat
om het elektromagnetisch veld te beïnvloeden, was voldoende om de lawaaierigste
interferenties te veroorzaken. Een inbreker werd op staanden voet gesignaleerd. Maar
't ongeluk wilde dat het toestel ook alarm sloeg wanneer een muis of een rat
voorbijging.
Combineer deze twee helften, speel muis of inbreker, maar met overleg, maar
volgens de gebruiken der toonkunst, en gij hebt het verbluffende instrument, waarmee
professor Theremin uit Leningrad kwam. Ik ben er niet zeker van of het idee om een
gewone timmermanszaag te promoveeren tot orchest-instrument, en zaag-concerten
te geven zooals wij het vorig jaar bijwoonden, niet een veel genialer idee was. Die
zaag wordt nog iedereen avond met gevoel bespeeld in ‘Het Venijn’ van Henri
Bernstein. Die zagen vindt men in de muziekwinkels of bij den ijzerhandelaar. En
al kondigt professor Theremin aan, dat hij patent gaat nemen op zijne uitvinding, dat
hij ze voor een half millioen dollars gaat verkoopen aan een Amerikaansch
consortium, over een paar weken zal de radio-rubriek u leeren (wanneer het niet al
gebeurd is) hoe iedereen met twee antennes (de een vertikaal en rechts voor de
toonhoogte, de ander, links, horizontaal en ringvormig voor toon-volumen) en met
zijne twee armen het ‘Wilhelmus’ of de heele verzameling van ‘Kun je nog zingen,
zing dan mee’ kan tooveren uit de lucht en de installatie zelf kan fabriceeren. Het
schip der Groote Opéra zal niet volloopen tot den nok met menschen die voor u
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zwijmelen, doch uwe kunst zal daarom niet minder zijn dan die van professor
Theremin.
De lange, magere, ascetische Rus bleek niet muzikaler dan de Eva Bonheur's die
op hare bovenverdieping met één vinger een koraal spelen op haar harmonium, en
hij musiceerde op een manier, welke de leden van het Concertgebouw-orchest
‘strooperig’ of ‘kwijlerig’ zouden genoemd hebben. Zijn sferen-orgel kan in een
ommezien zwellen van het zachtst gemurmel tot het brullendste fortissimo, het kan
behalve de gewone heele en halve tonen van het Westersch muziek-systeem, ook
kwartintervallen, vijfde en achtste of andere toontrappen produceeren, wat gelijk
staat met te zeggen dat het de onmogelijkste glissando's kan uitvoeren. De vroegere
Tziganen, toen er nog geen Jazz was en geen negers, muntten daarin uit, wanneer ze
hem een beetje ‘om’ hadden; doch ik verzeker u dat hun streek koud en maagdelijk
was, vergeleken bij de toon-verbindingen welke ontrijzen aan de ascetische armen
van prof. Theremin. De ‘heilige Caecilia met hare trawanten’ uit Mahlers Vierde
Symphonie moet er in hare hooge en serene regionen ontsteld van opkijken. Er bestaat
slechts één schepsel, dat in de kunst van glissando's en vibrato's de Russischen
ingenieur evenaart. Het is de kat die op sommige April-avonden geen raad weet met
haar overkropt gemoed. Lijkt het u niet merkwaardig dat het modernste en meest
aetherische instrument juist het meest gevoelige moet zijn?
Ieder is op de uitvinding aangevlogen en ieder verwacht er eene volledige
omwenteling van in de muziek, zelfs achtenswaardige componisten. Het is de eerste
keer niet dat men de muziek wil omwentelen van haar streng-mathematische basis
en met melancholie herinnerde ik me de demonstraties in Hollandsche concertzalen
van een gedocterd uitvinder uit Hoorn, die alle muziek-instrumenten wilde vervangen
door sirene's, niet de zeemeerminnen, doch de bekende sirene's van pakketvaarders
en fabrieken, en orgels en orchesten wilde oprichten van louter sirene's. Het is al
eenigen tijd geleden en de muziek bleef dezelfde kunst, ontsproten uit den galm van
Apollo's boogkoord, welke Pythagoras wiskunstig rangschikte in maten van getallen,
die hij voor heilig hield en die nog steeds heilig zijn; ontsproten eveneens uit de fluit
van Pan verdeeld naar dezelfde verhoudingen als Apollo's boogkoord. En de Harmonie
der Sferen, vertelde Pythagoras, is geordend naar dezelfde eeuwige getallen. De
sirene nu, was weliswaar een bescheiden instrument met bescheiden middelen
voortbewogen en bezat niets van het goochelaarsachtige karakter van prof. Theremin's
aether-speeltuig, zij werd ook niet getokkeld met hypnotische handgebaren. Toch
heb ik er gelijksoortige andante cantabile's op gehoord als de Rus speelde op zijn
antennes, en toch deed me de nuchtere sirene op dezelfde wijze denken aan katten
in de eerste lauwe lente-nachten, als het magisch kastje met de voelhoorns.
Alles is mogelijk, doch ik kan me moeilijk een orchest voorstellen van niets dan
spreekhoorns, waarachter de diverse violen, hobo's, trompetten, clarinetten, bazuinen,
pauken en bekkens, een koor van sopranen, alten, tenoren en bassen (want prof.
Theremin beweert dat hij àlle geluiden zal kunnen nabootsen als zijn toestel
geperfectioneerd zal zijn), niets dan spreekhoorns, waarachter de verschillende
executanten met hun armen zouden staan te zwaaien en met hun handen teedere of
forsche vibrato's zouden staan te maken om de Negende van Beethoven te vertolken.
Het is een idee om een beetje bij te lachen. Zal ooit de dag aanbreken, dat danseressen
en dansers van een ballet hunne armen en beenen gebruiken als condensators, en dat
men hunne evoluties verklankt hoort in den spreekhoorn? Zal het ooit geschieden
dat eene pantomime gespeeld wordt voor antennes, en niet stom meer is? Ik vrees
dat het meest symmetrische en meest harmonische of eurytmische ballet eene
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afschuwelijke en onverdraaglijk cacophonie zou verwekken, en dat het aardige
mimo-drama van Pyramus en Thisbe uit Shakespeare's Midzomernachtsdroom eene
serenade zou veroorzaken waarbij leeuwen en tijgers op de vlucht zouden slaan.
Doch al konden deze twee veronderstellingen verwezenlijkt worden, dit zou niet de
geringste omwenteling teweeg brengen in de wetten der toonkunst. Sinds Pythagoras
werden een ontelbaar aantal instrumenten bedacht en weer afgeschaft. De muziek
bleef in haar wezen even onveranderlijk als de legendaire Harmonie der Sferen.
Wanneer echter voor het radio-orgel eene voorspoediger toekomst beschoren ligt
dan voor wijlen de sirenen, zie ik andere gevaren en revoluties dan artistieke. In onze
hoe langer hoe muzikaler wordende eeuw krijgt de mensch voor het eerst een
instrument cadeau, waarop hij zonder de minste kennis, zonder de minste moeite,
zijn hart kan luchten in alle toonaarden zijner keuze. Ik denk met erbarmen aan de
buren van den maniak aan wien de zomerstilte en bedrogen liefde eene
hartverscheurende melodie zal ontrukken in vijfde of achtste intervallen, die met
armen en handen een ‘Merck toch hoe sterck’ zal trachten te gesticuleeren. Wanneer
een grappenmaker zich bedient van de golvendoos wordt zij een nachtmerrie. Naast
haar zefier-geruisch bezit zij accenten van een wildheid en woestheid, kan zij blaffen,
brieschen, bulken en janken met een geweld en met verschrikkingen, waarbij
vergeleken het gezamenlijk gillen en joelen der stoomfluiten en sirene's in een haven
op oudejaarsnacht een liefelijk adagio beteekent. Een paar radio-orgels zullen een
wijk onbewoonbaar kunnen maken.
In afwachting van deze revolutie in de muziek praat men over een andere, want er
kan in onze dagen niets meer gebeuren, of men ziet alle bestaansvormen
ondersteboven gekeerd. Parijs heeft, voor het eerst sinds een eeuw, een waardige
concertzaal, zooals Londen, New-York, Amsterdam of Rome bezitten, en men
verwacht er wonderen van. Het is ongelooflijk, doch behalve de Salle du
Conservatoire, welker ruimte en podium voor de moderne werken te klein was, telde
Parijs geen enkele concertzaal, die aan de eenvoudigste eischen van comfort of
acoustiek voldoen kon. De Salle Gaveau, vrij klein en middelmatig van klank, was
behalve de Salle du Conservatoire, een juweel van ouderwetsche interieurkunst en
een unicum van acoustiek, het eenige lokaal dat gebouwd was met de bedoeling om
er in te musiceeren, en voor de rest zochten de vier of vijf orchesten hun toevlucht
in slecht-klinkende, ongerieflijke schouwburgen. Toen zich dus de firma Pleyel in
de rue Rochechouart, te midden van oud- Parijs, te eng behuisd vond, en in den
Faubourg St. Honoré een monumentaal gebouw oprichtte, dat beter beantwoordt aan
den roem der piano-constructeurs en aan de zich steeds uitbreidende productie, lag
het voor de hand, dat de energieke leiders der firma van de gelegenheid gebruik
zouden maken om als annex hunner magazijnen en winkels een muziektempel te
stichten welke alle bestaande concertzalen, niet alleen van Parijs, doch van alle
hoofdsteden der wereld, in doelmatigheid en artisticiteit zou overtreffen. De chef
van de firma Pleyel, de heer Gustave Lyon, is een specialist in alle vraagstukken der
acoustiek, wiens advies van alle hoeken der aarde gevraagd wordt voor bedenkelijke
gevallen. Want zooals het bijna onmogelijk is om een kunstmatige echo te maken,
zoo moeilijk bleef het om eene zaal te construeeren met een perfecte acoustiek. Ik
geloof dat van onze tijdgenoten Gustave Lyon de eenige is, die op dit gewaagde
gebied berekeningen kan maken welke nooit falen.
Zijne nieuwe concertzaal werd niet alleen volmaakt van klank in hare normale,
enorme afmetingen, men kan door een vernuftig scherm hare ruimte naar wensch
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verminderen zonder dat de acoustiek nadeelen ondervindt. Wanneer men bedenkt
dat het parterre zacht-glooiend is, het plafond kegelvormig, dat twee diepe balcons
in den achtergrond zich over een deel der toehoordersruimte heenbuigen, zal men
willen erkennen dat geen enkele moeilijkheid ontweken werd. Het resultaat is des te
opvallender: er bevindt zich in deze zaal geen enkele plaats, vanwaar men het podium
niet compleet kan overzien, vanwaar het zachtste pianissimo niet gehoord kan worden
met een zoo absolute duidelijkheid alsof het instrument zich naast u bevindt. Het
vraagstuk der verlichting vond een even savante als smaakvolle oplossing. De
decoratie is bijna volkomen vlak, half in mat-goud, een beetje streng en sober voor
Fransche oogen, doch van een stemmigheid, welke met de muziek harmonieert en
welke andere naties sinds lang een eisch leek, een eisch trouwens welke bij die andere
naties hoogst zelden vervuld werd. Behalve de groote zaal heeft men bovendien twee
kleine zalen: eene Salle Chopin en eene Salle Debussy, welke in elk opzicht de groote
evenaren.
Dit is evenwel nog niet alles. Het geweldige gebouw bevat ateliers voor schilders,
tentoonstellingslokalen en een aantal smaakvolle studio's, die voor kunstenaars en
pianisten te huur zijn. Wie in Parijs logeerde en af en toe een goede piano wilde
bespelen voor zijn plezier of voor zijn studie, moest zich behelpen met kelder- of
zolderruimten welke de verscheiden firma's voor dit doel reserveerden. In het nieuwe
gebouw Pleyel zult gij voortaan een behagelijke kamer en een voortreffelijke piano
vinden. Het geheel heeft tweeëntwintig millioen gekost.
Men verwacht er wonderen van, zooals ik zei. Welke? De Fransche orchesten
leiden een bedreigd en armoedig bestaan. In tegenstelling tot onze orchesten, die een
vast inkomen hebben, worden zij betaald per uitvoering en per repetitie. Hoe minder
repetities, hoe grooter batig saldo. Hoe omvangrijker zaal, hoe meer recette. Een
eerste violist bij een van de beroemdste Parijsche orchesten verdient per jaar
nauwelijks tweeduizend francs, d.i. tweehonderd gulden. Subsidie krijgen zij niet of
ternauwernood. Alle orchesten zijn gedwongen om te spelen op de recette en dit
oefent op hunne programma's een deprimeerenden druk uit, waaraan geen kans
bestaat om te ontsnappen. Het gebrek aan repetities drukt de kwaliteit der uitvoeringen.
Wil Parijs de muziekstad blijven welke het sinds de middeleeuwen onafgebroken
was, dan moeten de economische omstandigheden, waaronder men sinds den oorlog
lijdt, radicaal gewijzigd worden. Dit is het wonder, dat men verwacht van de nieuwe
Salle Pleyel. Maar hoe bewonderenswaardig ook, ik vrees dat zij voor deze
bestemming ontoereikend zal zijn. Het voornaamste wonder is in Frankrijk immer,
dat men, tegen alle klippen op, uitkomsten verkrijgt, welke elders, en onder
onnoemelijk beter verhoudingen, tot de onmogelijkheden behooren.
[verschenen: 21 januari 1928]

Onder letterkundigen
Parijs, 24 December 1927
Wanneer de kitteloorige afstammelingen der Noormannen niet boos geworden waren,
en onmiddellijk een prijs ingesteld hadden van tien duizend kronen voor het werk,
dat op de beste wijze de deugden der Vikings beschrijft, zou ik naar den Prix Goncourt
van dit jaar niet hebben omgekeken. De tien leden der Académie Goncourt bekroonden
volgens het résumé der dagbladen een charmanten en malicieusen roman (malicieus
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in den zin van guitig) en 't is van openbare bekendheid, dat er elken dag een schelmsch
en aardig boek verschijnt. De onbekende auteur, Maurice Bedel, had zich
voorgenomen om vóór de veertig niet aan kunst te doen en hield bijna woord. Hij is
twee-en-veertig en publiceerde slechts een gedichtenbundel, welke dateert van 1913
en dien niemand las. Hij wilde het leven kennen alvorens er over te schrijven, en
hoewel dit oogenschijnlijk blijk geeft van degelijkheid, moet men er zich over
verheugen, dat een massa kunstenaars, en bij voorkeur de grootste, deze meening
niet waren toegedaan. Wij zouden een aantal meesterwerken gemist hebben, want
verschillende hunner stierven precies vóór hun veertigste, en niemand zou durven
staande houden dat zij het leven niet kenden. Men kan Maurice Bedel, die
gefortuneerd is, feliciteeren, dat hij zich de weelde eener aparte studie kon
veroorloven, doch zijn standpunt lijkt noch overtuigend, noch aanmoedigend en ik
zou zijn verhaal niet hebben opengesneden, hadde de verontwaardiging van een
energiek en sportief ras mij niet verleid.
Zoo is de menschelijke natuur: Toen de bewoners van Oslo, Bergen en Trondjhem
proclameerden: ‘Uni is niet het Noorsche jonge meisje’, ben ik dezen Jérôme, 60°
latitude nord gaan lezen om te weten hoe Uni is op zestig graden Noorderbreedte.
Het viel natuurlijk geweldig tegen. Maurice Bedel schildert de gebruiken van
gegoede kringen in het vroegere Christiania, waar dezelfde gewoonten schijnen te
heerschen als bij de boeren in den Gelderschen Achterhoek, in verschillende
Zwitsersche cantons en elders. De verloving tusschen jongen en meisje heeft er de
afdoende beteekenis van het huwelijk en niemand ziet er kwaad in. Bevalt de
proefneming niet, dan zijn beide partijen kiet, en vrij om ieder zijn weg te gaan onder
de beste verstandhouding. Mag men Bedel gelooven, dan werd de intieme vereeniging
der geslachten voor deze helft der Scandinaviërs even ontbloot van geheimzinnigheid
en romantiek als een hartelijke shake-hands. Op 't eind van het boek geeft Uni, dochter
van een minister, zonder de minste spijt zijn woord terug aan Jérôme, een twintigjarig
Fransch tooneelschrijver, die onder deze gemoderniseerde lieden, waar men elk jaar
echtscheidt, rondaarzelt als een kat in een vreemd pakhuis, en van geen enkele
gelegenheid weet te profiteeren uit respect voor de ministersdochter. Hij combineert
poëtische rendez-vous, terwijl zij haar eigen kamer practischer vindt; hij reserveert
twee couchettes in den slaapwagen, waar zij bij elkaar wil zijn. Terwijl zij lekker
plast in het lauwe bad, vraagt ze hem eau de cologne om zich te frictionneeren; hij
valt bijna om van de emotie en vlucht naar het raam. Zij werpt zich op zijn bed in
een coquette pyama en hij blijft zich de lippen bijten in een fauteuil.
Ik heb nooit zoo'n onnoozelen hals gezien als deze jonge tooneelschrijver. Het
verwondert me geen oogenblik dat Uni ten slotte vindt dat ze ‘zoo niet getrouwd
zijn’ volgens een Hollandsch gezegde.
Ik weet niet of de jonge Norinnen in werkelijkheid deze activiteit vertoonen, zulk
een vuur concentreeren onder een sneeuwen uiterlijk, en zoo radicaal het ouderwetsche
Gretchen-type vaarwel zeiden. Ik weet niet of er in die rage van echtscheidingen het
doodelijke gevaar schuilt voor de maatschappij, dat Lucien Romier in zijn laatste
boek Qui sera le maître? ducht voor de Amerikaansche civilisatie. Ik weet niet of
het lot van Europa, zooals Romier betoogt, in handen ligt van de Bijbelsche sterke
vrouw, die een schat is, van nature conservatief, dit wil zeggen behoudend, en dus
niet echtscheidt. Ik weet niet welke liefde de beste is, de zakelijke Noorsche, of de
romantische met mes en revolver. 's Lands wijs, 's lands eer. Maar als ik Noor was,
zou ik smakelijk lachen bij deze karikatuur van een man en wel een Franschman,
die, tot over de ooren verkikkerd, met een komische onbeholpenheid achter het net
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blijft visschen. Ziedaar van top tot teen de echte, de traditioneele Franschman, die
zich het huwelijk niet kan voorstellen zonder informaties, paperassen en een solieden
waarborg van notarieele akten.
Over Uni zou ik me gemakkelijk troosten. Deze jonge dochter, even preutsch als
onverschillig welke, onder alle breedtegraden, zoolang de ander niet ja zegt, haalt 't
in de verste verte niet bij de garçonne's, halve en kwart-maagden welke zich
verdringen in de kunstwerken van Montmartre en Montparnasse. Uni blijft ondanks
haar astronomische studies, ondanks haar vrijgevochtenheid even primitief als de
Achterhoeksche inboorlinge en misschien zijn daarom juist de Osloërs boos. Maar
als ik Franschman was, zou ik protesteeren tegen de knulligheid van een Jérôme, die
alle mogelijke moeite doet om eene oude reputatie, waarin zijne landgenooten zich
voor uniek houden, tot den grond af te breken. Ten eerste bestaan er zulke
naievelingen niet of nauwelijks onder den Parijschen hemel; ten tweede is het even
verkeerd als onwaarschijnlijk, wanneer er nog zulke groentjes rondloopen, om ze te
bevorderen tot vertegenwoordiger der natie welke tusschen hare symbolen den haan
telt.
Als ik bovendien lid was geweest van de Académie Goncourt zou ik dit boek niet
den prijs gegeven hebben. De volkeren worden hoe langer hoe prikkelbaarder en wij
hebben den Duitschen gezant een vriendschappelijk vertoog zien richten tot het
Fransche gouvernement naar aanleiding van een verkiezingsprent, welke eene ietwat
zure Germania voorstelt achter een gepunthelmden Hindenburg, die met de hand
boven de oogen den horizon afspiedt. Dit moet beduiden dat Hindenburg zich
interesseert voor de Fransche verkiezingen. En waarom zou hij niet? Waarom zou
Doumergue zich niet interesseeren voor de Duitsche stembus? Het is hun doodgewone
plicht van presidenten. Doch is het niet ongelukkig dat men daarover geen
onschadelijk affiche kan maken en op de schuttingen kan plakken zonder de
gevoeligheid te kwetsen der Germanen? Wanneer Primo de Rivera en Mussolini
hunne gezanten moesten afsturen op elk aanplakbiljet... Waar gaan wij heen in 's
hemels naam?
Nu luchten de Noren, die een deel hunner handelsvloot verloren tijdens den krijg
en ten gerieve der geallieerden (hoewel door Duitsche onderzeeërs) hunne
verontwaardiging tegen Maurice Bedel, tegen de Académie Goncourt, tegen de
ondankbare Fransche natie. En dit alles om Uni. Mon Dieu, wat is er onder alle
lengte- en breedtegraden niet geschreven en gekarikaturiseerd over de Fransche
vrouw, het moderne Babel, de Parijsche zedeloosheid, etc.! Wanneer de Franschen
zich daarover hadden moeten vergrammen, hadden zij dagwerk gehad voor het
gansche jaar. En wanneer ik u de werkelijke zedigheid beschreef van het moderne
Babel zoudt ge er het land aan krijgen.
Die overdreven lichtgeraaktheid behoort echter tot de avonturen waaraan men zich
soms met opzet blootstelt. Waar de Académie Goncourt de kans schoon ziet, vervult
zij gaarne haar rolletje van brekespel en wanneer de tien leden daarin hun plezier
vinden, is het nutteloos om zich te verzetten. Ik zou trouwens de bekroning niet
geweigerd hebben, omdat het boek tafereelen bevat welke voor sommige invloedrijke
kringen van Oslo minder aangenaam kunnen zijn. Maar omdat ik in dit verhaal van
den prillen tooneelschrijver, die een stuk van zich gaat ensceneeren in de Noorsche
hoofdstad, in zijn gedobber rondom Uni en een paar andere vrouwelijke rariteiten,
in de landschapsschilderingen, welke voor den hokvasten Franschman fonkelnieuw
zijn, doch voor den buitenlander oude koek beteekenen, omdat ik in de buitensporige
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slabakkerij van den held de voldoende litteraire tenue mis om Jérôme over den aardbol
te lanceeren. Het ontbreekt in dit boek niet aan sommige fijne trekjes, aan grappige
charges, zoowel tegen de Franschen als tegen de Noren, maar het zou met de Fransche
letterkunde treurig gesteld zijn, wanneer er in 't afgeloopen jaar niets beters
geproduceerd was.
Wilt gij er het fijne van weten hoe een litteraire prijs bemachtigd wordt en hoe men
boeken maakt, ga dan Vient de paraître zien (Pas verschenen) dat in de perfectie
gespeeld wordt door de eerste-rangs comédiens van het Théâtre de la Michodière en
een der successen vormt van dit seizoen. Het is een stuk van Edouard Bourdet.
Wij zijn bij den uitgever Moscat op den morgen van den Prix Zola. Aan den eenen
kant zijn boekwinkel, aan den anderen kant zijn bureau. Moscat is de uitgever à la
mode. Hij doet wat hij wil; hij is oppermachtig en de jury van den Prix Zola staat
ongeveer tot zijne beschikking. Een onbekende jonge man presenteert zich en vraagt
Moscat te spreken. Vandaag? Op dit uur? Geen denken aan. Men snauwt hem af en
hij verdwijnt timide en gedwee. Het was uitgemaakt wie den prijs zou hebben:
Maréchal, mondain romancier. Maar op het laatste moment hoort Moscat dat Maréchal
een contract sloot met zijn concurrent. Hij springt naar de telefoon, zendt een
boodschapper aan de vergaderende jury, laat Maréchal schieten, en voor één keer
tenminste kan deze jury in vrijheid beslissen. Zij kiest een onbekend boek en een
onbekend auteur: L'Eveil du Coeur van Evanos.
Zoodra Moscat het nieuws verneemt, stuurt hij automobielen uit om de heele
oplaag te koopen. Binnen vijf minuten wordt alles geregeld nog vóór hij den auteur
gezien heeft. Een toeval brengt den schrijver bij hem. Het is de onbekende van daar
straks, obscuur ambtenaartje van een ministerie. Moscat ontvangt hem met open
armen, biedt hem geld en roem aan in den vorm van een magnifiek contract. Evanos
is verbluft en de kluts kwijt. De aankomst van journalisten en fotografen roept hem
terug tot de prachtige werkelijkheid.
Het tweede bedrijf speelt twee jaren later. Evanos leeft al dien tijd royaal op kosten
van Moscat, die een nieuw boek van hem verwacht. Maar dit komt niet, zal niet
komen en kan niet komen. Want Evanos is geen romancier. Hij schreef zijn eerste
werk met behulp van een dagboek dat Jacqueline, zijn vrouw, hield toen zij met een
warm en jong hart ontwaakte voor het leven. Nu deze bron hem ontbreekt is Evanos
machteloos. Hij bekent het aan Jacqueline die hem aanspoort en aan Moscat die zich
boos maakt. De uitgever echter verliest het hoofd niet. Hij stak kapitaal in zijn auteur
en wil dat het rendeert. Als die auteur emoties noodig heeft om te werken, hij zal ze
hem leveren. Uitstekend. Maréchal, de mondaine romancier met wien hij zich
verzoende, maakt juist het hof aan Jacqueline, die niet heelemaal ongevoelig blijft.
De sluwe Moscat noodigt allen uit op zijne villa aan zee. De strikken zijn gezet en
de personen behoeven er slechts in te loopen.
Zij doen dit inderdaad. Het duurt niet lang of Maréchal en Evanos, die Marc
Fournier heet, kunnen elkaar op het zonnige strand niet meer uitstaan. Marc maakt
het leven van Jacqueline tot een hel. Jacqueline lijdt, Maréchal zal haar winnen en
zij gaat zwichten. Op 't critieke uur echter verschijnt Moscat en houdt tegen Maréchal
ongeveer de volgende redeneering: Hoor eens, oude jongen, ik heb je den Prix Zola
laten missen omdat je mij een loer draaide. Vergeten en vergeven. Ik heb me kapot
gewerkt om je den Grand Prix de l'Académie te bezorgen. Accoord, je hebt hem.
Maar je weet dat die oude dame niet van praatjes houdt. Je hebt te kiezen: den prijs
of Jacqueline. Maréchal aarzelt niet. Hij neemt den prijs en laat Jacqueline zakken.
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Moscat legt hem met tevredenheid de hand op den schouder: Vous, vous êtes un
homme de lettres. Een echte letterkundige, - zooals er niet alleen in Frankrijk zijn...
Weer twee jaar later. Marc moest de litteratuur vaarwel zeggen en zit weer op zijn
bureau. Zijn huishouden zucht onder de schulden, want tijdens het goede leventje
namen zij gewoonten aan, welke ze niet direct kunnen afschudden. Op 't oogenblik
dat Jacqueline het hardst den druk voelt van de beren en van Marc's middelmatigheid,
die tot niets in staat is dan zijn ambtenaarsbaantje, verschijnt Maréchal. Hij heeft een
novelle geschreven over hun mislukt avontuur. Verlies ze niet, zegt hij, want ik
verkocht ze voor tien duizend francs. De oogen gaan Jacqueline open en zij beklaagt
zich bij den eenigen vriend die hen trouw bleef, Bourgine. Zeker, meent deze die
ook litterator is, wat Maréchal deed is ignobel. Maar hij had me tenminste kunnen
waarschuwen, want ik werk zelf aan een stuk over hetzelfde onderwerp. Zoo vindt
Jacqueline slechts letterkundigen die munt willen slaan en roem uit haar leed.
Gelukkig tenminste dat Marc zoo niet is, troost zich Jacqueline. Hij is niet rijk en hij
is niet beroemd, maar hij houdt tenminste van mij als man, als man tout court en niet
als letterkundige. Zij zegt het hem zelf. Doch Marc, verlegen, bekent haar dat ook
hij een roman schreef over hunne strubbelingen. Een uitstekende roman, véél beter
dan L'Eveil du Coeur. Hij weet nu ook hoe men reilt en zeilt in de wereld der letteren.
Hij heeft Maréchal de loef afgestoken, vond een uitgever, kreeg een contract. Voor
de derde maal ontgoocheld denkt Jacqueline: Nu kunnen we ten minste den stoffeerder
betalen en je hoeft niet meer naar je ministerie. Integendeel, antwoordt Marc, nergens
anders dan daar kan ik werken.
Deze amusante satire van Edouard Bourdet, welker voornaamste motieven aan de
realiteit ontleend zijn, heeft op haar beurt niet nagelaten de verbittering te wekken
der letterkundigen en in de eerste dagen der vertooning noemde men haar Pas
verdwenen in plaats van Pas verschenen. De benijders hebben moeten zwichten voor
het succes. Ik voor mij heb moeite om het persoonlijk gevalletje van Maurice Bedel,
die als secretaris van een schilderijen-verzamelaar Noorwegen bereisde, te zien buiten
de parodistische atmosfeer van Vient de paraître. Het boek en het stuk vullen elkaar
aan. Wanneer het de Osloërs inspanning kost om hunne rancune op zij te zetten, laten
zij als représaille maatregel Pas verschenen ten tooneele brengen. Zij zullen er mee
leeren lachen hoe de arme letterkundigen stof halen uit alles.
[verschenen: 28 januari 1928]

Naamlooze Vennootschap Frankrijk
Parijs, 31 Dec. '27
Op Kerstmorgen, en na een zitting welke den ganschen nacht geduurd had, stemden
de Kamers een budget, dat wederom enkele milliarden hooger is dan het vorig
boekjaar. Slechts drie ministers op de dertien namen aan de debatten deel; de banken
der volksvertegenwoordigers waren verre van bezet, en buiten, onder de electrische
lichten, spoedden zich de fuivers van wat onze voorvaderen het ‘Joelfeest’ noemden,
naar hunne bedden. Raymond Poincaré, die zeven en zestig telt, verbeidde de
slotstemming, zonder ongeduld, zonder vermoeienis. Toen de laatste centime van
de enormste schatting, welke men ooit een vroolijk volk op de schouders legde,
gelegaliseerd was, keek hij op zijn horloge, zag dat het precies zeven uur was, en
zeide: ‘Het is te laat geworden om te slapen. Ik ga werken...’
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Ik weet niet hoe de Historie zal oordelen over Poincaré, maar ik kan hem mijne
sympathie niet onthouden. Hij is een triest mensch, die al de nietigheid van het bewind
en van den roem peilde en voor deze ijdele dingen niets overhield dan den glimlach
van het protocol, een glimlach, die iets heeft van een grijns. Van alle staatslieden is
hij de meest belasterde, en hij gaat daaronder gebukt als onder een doem. Hij draagt
voor het buitenland en voor een aantal ondankbare Franschen den bijnaam van
Poincaré-la Guerre en hij weet dat hij hem niet verdient. Deze naam paralyseert zijn
laatste energie, zijn laatsten durf, en de tijd welke hem rest, wendt hij aan om zich
te verdedigen tegen dien smaad. Gelijk Emile Ollivier, de voornaamste minister van
het Empire libéral, die in 1870 verklaarde den oorlog te aanvaarden met ‘een licht
hart’, tot aan zijn dood boek op boek schreef om zijn landgenooten aan 't verstand
te brengen dat hij bedoeld had met een ‘onbezwaard hart’, met een hart vrij van
schuld, boeken die niemand las, zoo zal Raymond Poincaré tot zijn dood boeken
schrijven om te bewijzen, dat noch hij, noch zijne ministers, noch zijne diplomaten
schuld dragen aan den grootsten gruwel der Geschiedenis. Er zijn monsters onder
de personen die verantwoordelijk zijn voor het lot der volkeren, doch men zou een
onrecht begaan door ze bij voorkeur te zoeken in Frankrijk. Maarschalk Foch huiverde
om nog honderd duizend soldaten te offeren, waarmee hij het Duitsche leger volkomen
had kunnen verpletteren, en teekende een wapenstilstand welke een onvoltooide
overwinning gaf. En de humaniteit van Poincaré is te zuiver, zijn gemoed te
toegankelijk voor den immensen rouw der Europeesche kerkhoven, voor het verwijt
der tallooze verminkten, dan dat hij op zijn gouvernement of op zijn volk, de minste
verdenking zou kunnen laten rusten van de veroorzaking eener ramp, welke men in
haar omvang nauwelijks begint te overzien.
Zoo geraakte hij tot het vierde deel der Souvenirs, herinneringen aan de negen
jaren welke hij doorbracht ‘au service de la France’. Het is even volumineus als zijne
voorgangers en geschreven in den ijskouden, en kristal-helderen, onpersoonlijken
en onaandoenlijken stijl, welke het eigendom schijnt der familie Poincaré en dien
men in zijn hoogste perfectie vond bij zijn neef Henri, den wiskundige. Het bevat
een aantal onuitgegeven documenten en het stelt een aantal onherroepelijke feiten
vast. Het bewijst dat het Frankrijk's schuld niet was, wanneer Oostenrijk Bosnië en
Herzegowina annexeerde en aldus vanaf 1908 kiemen van troebelen en revolutie
zaaide in den Balkan en in zijn eigen gebied; dat het Frankrijk's schuld niet was,
wanneer de Dubbel Monarchie zich niet neerlegde bij het verdrag van Bucarest,
waarmee de Balkan-oorlogen eindigden, en in 1913 Italië wilde meesleuren in een
krijg tegen Servië; dat het Frankrijk's schuld niet was, wanneer Oostenrijk in den
moord van Sarajewo een aanleiding vond om Servië te vernederen, wanneer
Duitschland zijn bondgenoot bij deze gelegenheid de handen vrij liet; dat het
Frankrijk's schuld niet was, wanneer de oorlogsverklaring van Oostenrijk aan Servië
de Slavische wereld in beroering bracht en Rusland noopte tot interventie; dat het
Frankrijk's schuld niet was, noch die van zijn gouvernement, dat Oostenrijk, onder
voorwendsel van eigen belangloosheid, het nauwgezet overwogen plan beraamd
heeft om de stukken van Servië te verdeelen onder Bulgarije en Albanië, wanneer
Rusland tegenover die vernietigende voornemens de gedeeltelijke mobilisatie
afkondigde en vervolgens uit technische beweegredenen, en ondanks de dringende
raadgevingen van Viviani, overging tot geheele mobilisatie; dat het Frankrijk's schuld
niet was, wanneer Oostenrijk zich systematisch aan alle bemiddelingspogingen
onttrokken heeft, en na misleidende weifelingen, na beurtelings het vuur te hebben
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willen dooven en aangewakkerd te hebben, door twee oorlogsverklaringen de
catastrofe onvermijdelijk maakte.
Dit zijn feiten, gestaafd door nieuwe documenten. Maar hoevelen zullen het zware
boek lezen en over welken invloed beschikken zij, die het tot het einde doorworstelen?
Er zijn trouwens fabels, tegen welke geen enkele waarheid bestand schijnt en tot
deze fabels behoort de legende van Poincaré-la Guerre. Bij een cataclysme als dat
van 1914 moet zelfs het geweten knagen van den staatsman, die zeker weet niets
verzuimd te hebben, noch door nalatigheid, noch door onwetendheid, noch door
partijdigheid, om het onheil af te wenden. Doch al zou een afschuwelijk en
onrechtvaardig verdichtsel onuitroeibaar blijken, de man die te midden der zorgen
van Frankrijk's financieele restauratie de kracht vond om deze verdediging te schrijven
van zijn land, deed zijn plicht en zal volharden in dien plicht. Men zegt dat Poincaré
in het barre leven slechts één troost vindt: de verknochtheid aan zijne gezellin. Men
zegt dat deze verknochtheid slechts geëvenaard wordt door een beroemd tijdgenoot
van Lodewijk XIV, die bij zijn dood zijn lichaam met ijzeren ketenen deed klinken
aan het stoffelijk overschot zijner vrouw. Menschen van dit soort zijn niet altijd de
meest optimistische, want hunne intensiteit verhindert hun geluk. Maar menschen
van dit soort bezitten de gave welke eener absolute integriteit, eener algeheele
oprechtheid. Eene integriteit en oprechtheid welke overigens geen enkelen
tegenstander ontwapenen. Men kan er helaas van overtuigd zijn dat hij nog Poincaré-la
Guerre zal heeten wanneer het vijfde deel der Souvenirs zal verschijnen. En gelijk
bij Emile Ollivier, die getrouwd was met een dochter van Franz Liszt en dus de
zwager was van Richard Wagner, zal zijne gezellin misschien den nutteloozen, maar
onontkomelijken strijd tegen een hatelijke en lasterlijke fictie voortzetten.
Een Poincaré bouwt zijn leven niet op 't zand. Hij bezit in de hoogste mate het
zintuig der Historie en hij voelt dat zijn bestaan is samengevlochten met de grootheid
van Frankrijk. Al waren hem de financiën van zijn land op zich zelf onverschillig,
hij weet zich in zulken graad de representatieve persoonlijkheid zijner natie, dat het
lot der Fransche financiën identiek is geworden met zijn eigen levenslijn. Wanneer
men president is geweest van een oorlogvoerend volk, wanneer men zijn doodsvijand
Clemenceau aan het bewind geroepen heeft tot behoud van het land, wanneer men
zich op het critiekste moment der geschiedenis solidair heeft verklaard met zijn
politiek, wanneer men op een even critiek uur, in volle paniek, eene portefeuille
aanvaardt welke iedereen weigert, wanneer men een roemrijk bestaan op deze wijze,
en op zeven en zestigjarigen leeftijd, nog in de balans werpt met het risico om het te
eindigen in nederlaag en débâcle, dan zal men bovenmenschelijke krachten inzetten
om de ondernomen taak tot een goed slot te voeren. Het herstel van Frankrijk's
financiën is geworden de bekroning van Poincaré's staatkundige loopbaan, en nooit,
zoolang hem een greintje energie rest, zal Poincaré toestemmen in een bankroet.
Zoolang Poincaré aan het hoofd staat der Fransche regering moge echter van een
psychologisch standpunt beschouwd een bankroet tot de onmogelijkheden behooren,
het is de vraag maar in hoeverre deze stugge, taaie en ambitieuse figuur bestand zal
zijn tegen het geweld en de realiteit der omstandigheden. Het is ook de vraag of hij
de politieke vrijheid bezat om alle maatregelen te nemen welke de toestand eischte.
En noch het een, noch het ander zou ik durven beamen.
Stel u eene commercieele of industrieele onderneming voor welke op het totaal harer
inkomsten ongeveer het volgende zou betalen aan uitgaven:
46 pCt. voor den dienst en de amortisatie van harer obligaties;
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16 pCt. voor uitkeeringen aan ongevallen en gepensionneerden;
16 pCt. voor de administratie en het personeel;
15 pCt. voor verzekeringskosten tegen brand en inbraak;
2 pCt. voor de hygiëne en de ondersteuning van zijn personeel;
Minder dan l pCt. (precies 0.70 pCt.) voor de vernieuwing of reparatie van zijn
arbeidsmateriaal, dit wil zeggen voor de productieve onkosten.
Gij zoudt zonder twijfel zeggen dat de directeuren dezer onderneming gekken en
idioten zijn, op weg naar het faillissement.
Veronderstel nu, dat deze zaak eigenares is van onmetelijke, improductieve
goederen; dat zij een aantal annexe ondernemingen bezit, welke geld kosten in plaats
van te rendeeren, of die onbelangrijke voordeelen opleveren wijl zij beheerd worden
tegen alle commercieele en industrieele beginselen in; dat diezelfde
filiaalondernemingen in competente handen schitterende dividenden konden
opbrengen; dat de verpachting dezer annexe industrieën (zelfs voor beperkten tijdsduur
en met aandeelen in de winsten) gevoegd bij den verkoop of de verpachting der
improductieve domeinen, zouden veroorloven om één vierde, en misschien zelfs één
derde der schulden af te lossen; dat zoodoende 10 pCt. minstens der inkomsten zouden
vrijkomen om een ouderwetsch en onbruikbaar arbeidsmateriaal te vernieuwen, te
herstellen en aldus zijn opbrengst te verdubbelen; dat men met hetzelfde geld nog
afgelegen hoeven en landerijen (koloniën...) zou kunnen ontginnen van onberekenbare
waarde en die nu bijna braak liggen...
Gij zoudt zeggen dat de beheerders dezer zaak niet alleen gekken en idioten, doch
zelfs kwaadwillige deugnieten moeten zijn.
Gij zoudt ook zeggen dat de aandeelhouders die nog langer zulk een beheer dulden,
wegens hunne domheid en hun goedgeloovigheid alle ongelukken verdienen, welke
hen vroeg of laat zullen treffen en zelfs het eindelijke onvermijdelijke bankroet.
Die onwaarschijnlijke onderneming bestaat, mijne heeren, zij bestaat zoo goed en
zoo kwaad als het kan: het is de Naamlooze Vennootschap Frankrijk. Want het
bovenstaand lijstje is geen fantasie. De rapporteur Henri Chéron heeft tot stichting
der menigte eene analyse gemaakt van het budget, dat op Kerstmorgen door Kamer
en Senaat gestemd werd.
Op elke 100 francs belastingen, welke een Franschman aan den Staat betaalt,
schrijft hij, zijn er 46.50 frcs voor de Werkelijke Schuld en de amortisatie; 16.44
voor de verschillende pensioenen; 16.44 voor het civiele en militaire personeel van
den Staat; 15.60 voor nationale defensie - verzekering tegen brand en inbraak -; 0.15
voor de openbare macht; 2.86 voor de civiele uitgaven, waarvan 0.70 voor nieuwe
werken - reparatie van arbeidsmateriaal -; 1.95 voor ondersteuning en sociale werken
en 0.06 voor internationale uitgaven!
Het gezonde verstand verzet zich tegen de veronderstelling, dat eene gestie welke
voor een particulier bedrijf in een minimum van tijd noodlottig zou blijken, op den
duur dragelijk kan zijn voor het leven van den Staat. De Bank mag haar disconto
verlagen, men mag goud verschepen van New York naar Parijs, de Staat mag
voorschotten terug betalen aan de Bank, men mag optimistische beschouwingen
rondzenden zooveel men wil, de handelsbalans moge zelfs een betrekkelijk gunstig
aspect blijven toonen, er is in een dergelijke financiering iets onredelijks, om niet te
zeggen iets rots, dat het logische denken weigert te ratificeeren.
Dit budget voor Staat, departementen en gemeenten loopt over het kapitale bedrag
van vijf en vijftig milliard, en ware sinds juni de biljetten-circulatie, welke op 't
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oogenblik ruim 56 milliard bedraagt, niet vermeerderd met vier milliard, de munt
om deze reusachtige heffing te betalen, zou ontbreken. Deze vier milliard nieuwe
biljetten behooren tot de raadselen van het financieel beleid, dat bij hoog en laag
teekenen van gerustheid proclameert en welke bij elk ander kabinet als inflatie
veroordeeld zouden zijn. Men schafte uit veiligheidsmaatregel alle bons af op korten
termijn, die als betalingsmiddel dienden, en men is verplicht ze geleidelijk te
vervangen door nieuwe biljetten. Waar is de winst? Ligt er niet iets soeverein komisch'
in het feit, dat de Staat de heele bankbiljetten-circulatie incasseert en ze even snel
weer aan de burgers terugbetaalt? Er zit in deze zonderlinge manipulatie stof voor
eene amusante Revue-scène, als men tenminste zin had om te lachen bij een toestand
waarbij het geringste accident een economisch onheil kan teweeg brengen.
De dwaasheid en de aanmatiging van den Staat gaan alle grenzen te buiten. De
Republiek heeft te Toulouse, ver van alle steenkolencentra, eene kolossale
ammoniak-fabriek opgericht, welke 250 millioen kostte. De staats-ammoniak die zij
produceert, is de duurste der heele wereld, en natuurlijk rendeert de onderneming
niet. In plaats van de fout te vinden in de belachelijke exploitatie-methodes, heeft
een politicus de oorzaak gevonden... in het procédé van den uitvinder Georges Claude.
Wat wil echter het geval? De directie der staats-ammoniak-fabriek is het procédé
voor hare ammonieksynthese gaan zoeken in... Duitschland en het systeem, dat
uitstekend bleek voor de Duitsche omstandigheden, bleek ruïneus voor Frankrijk.
Doch terwijl de installatie van Toulouse zonder subsidies reeds ten onder zou zijn
gegaan, richtte particulier initiatief in een gunstiger streek en onder gezonder beheer
eene fabriek op welke elk jaar voor 200 millioen aan ammoniek fabriceert... volgens
het procédé van Georges Claude.
Waar op zulke onbeschaamde en roekelooze wijze de Staat de vijand werd van de
Natie, wat kan daar de persoonlijkheid, de halsstarrigheid en het nobele patriottisme
vermogen van een Poincaré? Hij kan hopen dat de ‘aandeelhouders’ in Mei een
beteren raad van commissarissen zullen kiezen, maar zelfs bij deze gewaagde en
slecht gegronde hypothese blijft er maar één uitweg: slooping en radicale hervorming
van het bedrijf. Zo lang eene complete reorganisatie niet plaats grijpt, mag men
duchten dat zijn energie zal doodloopen op alle stootblokken waarmee de Fransche
Staat zich omheind en versperd heeft.
[verschenen: 4 februari 1928]

Glozel or not Glozel
Parijs, 7 Januari [1928]
Wanneer één eigenschap der Fransche journalistiek bewondering verdient, is het
hare mimicry. Zoo deze kunst der gedaanten- en gedachten-verwisselingen van den
Parijschen Persman niet uniek mag heeten in het schrijvend universum, want op
menige andere plaats ziet men de meeningen van het redigeerend personeel zich
plooien naar de ideeën of de belangen van den machtigsten aandeelhouder en den
mildsten geldschieter, in de Ville-Lumière is zij ongeëvenaard. Men ziet wit wat
men den vorigen dag nog zwart zag en vindt er niet het minste bezwaar in om
hetzelfde ding voor de volgende editie weer wit te zien.
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Een beroemde en amusante scène van Hamlet zou speciaal gearrangeerd schijnen
voor deze soepele en gewillige geesten, die in den vorm eener wolk even gemakkelijk
een walvisch als een tabakspijp herkennen, wanneer dezelfde Hamlet-scène niet even
speciaal bestemd scheen voor hunne lezers, die met een onovertreffelijk
aanpassingsvermogen deze metamorphosen volgen. En als ik schrijvers en publiek
om deze gave bewonder, doe ik het niet zonder eenige spijt, want ik heb mij die
techniek nog niet meester kunnen maken.
Op het anthropologisch congres te Amsterdam, gelijk bekend is, werd eene
internationale commissie benoemd, welke een onderzoek zou instellen en een
uitspraak moest doen omtrent de authenticiteit der opgravingen van Glozel. Het
Soerabaiasch Handelsblad was een der eerste organen der Nederlandsche Pers, dat
volledig ingelicht werd over deze disputen, welke toenmaals een locaal karakter
droegen, doch sinds enkele weken den omvang en de felheid kregen van
godsdienstoorlogen, Tot op den dag, dat het rapport der genoemde commissie
verscheen, bleef de Fransche Pers over het algemeen gunstig gezind jegens de
ontdekkingen, en de voorstanders der echtheid waren verre in de meerderheid. Daar
's lands gebruik wenscht, dat men bij de ernstigste zaken ook lacht, verheugde men
zich buiten mate, toen dr. A. Morlet bekend maakte, dat de oermenschen van Glozel
hoogstwaarschijnlijk niet de besnijdenis uitoefenden, want een der voornaamste
verdedigers van Glozel, Salomon Reinach, is Jood. De eerste belangrijke stoot tegen
de betrouwbaarheid van de vindplaats werd toegebracht door René Dussaud,
specialiteit in de Phoenicische opschriften, die liever zal sneuvelen, dan aannemen,
dat de eerste en oudste Europeesche civilisatie niet uit het Oosten komt.
Maar René Dussaud compromitteerde zich door praktijken, welke men niet van
een geleerde verwachtte. Hij publiceerde een geheime zitting van de Académie des
Inscriptions, waar niet enkel hij, doch ook de tegenpartij het woord voerde, en
moffelde in zijn verslag alle argumenten van de verdediging weg. Hij schreef een
anoniemen brief aan het dagblad Comoedia en is tot bekentenis gedwongen van deze
dubbelzinnige daad. De brochure ‘Autour des Inscriptions de Glozel’ bevat tal van
onnauwkeurigheden, die alle in Dussaud's voordeel zijn. Hij beweert ten onrechte,
dat elk spoor van beenderen in de graven van Glozel ontbreekt, terwijl men vrij
belangrijke overblijfselen gevonden heeft en chemisch liet analyseeren. Hij geeft
voor, dat de falsaris de onbesuisdheid beging, de letter B (die Romeinsch is) op de
tegels te griffen, terwijl juist deze verraderlijke letter onder de talrijke schriftteekens
van Glozel ten eenenmale gemist wordt. Hij heeft het verzinsel bedacht, dat dr.
Morlet, of de andere bedriegers, hunne inscripties ontleenden aan archeologische
publicaties en toen de tegels van Glozel negen volkomen nieuwe letterteekens
brachten, beschuldigde hij de ontdekkers der Fransche vindplaats deze teekens
gestolen en gecopieerd te hebben uit ‘La Civilisation Phénicienne’ van dr. Contenau,
die voor den eersten keer het z.g. schrift van Ahiram publiceerde. Maar de
Glozeliaansche uitgave, waarin dr. Morlet zijne vondsten openbaar maakt, is van 15
Maart 1926, terwijl ‘La Civilisation Phénicienne’ dateert van September 1926. Het
lijkt mij toe, dat deze drie punten voldoende zijn om billijken argwaan te koesteren
aangaande de goede trouw en het gezond verstand van René Dussaud, hij moge zoo
geleerd zijn in Phoenicische zaken als men wil. Te meer, daar de chemische analyse,
welke prof. Mendes-Corréa liet maken van de te Glozel gevonden beenderenresten,
heeft aangetoond, dat de bestanddeelen en hun percentage onmogelijk konden
voortkomen van versche beenderen. Prof. Mendes-Corréa, voorstander van Glozel,
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is met graaf Bégouen, fanatiek tegenstander, de voornaamste promotor van de
Internationale commissie, ingesteld op het Amsterdamsch congres.
De werkzaamheden dezer Commissie werden door een aantal journalisten met de
grootse belangstelling gevolgd op de terreinen van Glozel, welke de eerste dagen
van November geheel ontbladerd hadden. De geleerden hielden de familie Fradin,
eigenaars der landerijen, zoo ver mogelijk op een afstand als een minimum van
beleefdheid toeliet, maar accepteerden bij het einde der opgravingen een kop koffie
op de hoeve/museum, kop koffie, welke bij de eerste kennismaking aangeboden,
doch geweigerd was. Er werden, op een plaats uitgekozen door de Commissie,
verschillende voor Glozel karakteristieke voorwerpen gevonden en voor zoover men
uit de woorden en de physionomie der internationale gravers concludeeren kon,
waren de resultaten gunstig en zou het rapport bevestigend luiden. Op 19 November
schreef nog dezelfde Illustration, welke op 't oogenblik deelneemt aan het groote
offensief tegen Glozel: ‘De opgravingen van Glozel zijn méér dan mathematisch
betrouwbaar, zij zijn vakmatig betrouwbaar: Plus que mathématiquement sûr,
ouvrièrement sûr.’
Daar de geheele Pers deze opvatting deelde, viel de disqualificatie der Commissie
even onverwacht en onverklaarbaar neer op de hoofden der Glozelianen, als de
bommen der dikke Bertha tijdens de lente van 1918 neerkwamen in de straten van
Parijs. Tusschen de spaden der geleerden en hunne pennen, die het rapport opstelden,
lag slechts de tijdsruimte van enkele weken. Vanwaar die plotselinge zwenking in
deze wetenschappelijke en objectieve gemoederen? Waarom begonnen zij met het
publiek in den waan te brengen, dat Glozel, hoewel onvoldoende gecontroleerd, en
onsystematisch geëxploiteerd, serieus was, zoodat men hoogstens een neutraal, in
de verste verte echter geen vernietigend rapport verwachtte? Dit is een zonderlinge
en tot dusverre onoverbrugde gaping. Maar nog zonderlinger was de draai, welke de
gansche Pers nam, en dat dezelfde ijver, waarmee men Glozel had uitgeroepen tot
een keerpunt in de geschiedschrijving der menschheid dienen moest, om Glozel te
verguizen en te ridiculiseeren. De Kop van jut, dien men hier Tête de Turc noemt,
was weer Salomon Reinach, en een heele maand droeg hij zijne Tiara van
Saïtaphernes. Tot hij er genoeg van kreeg en bekend maakte, dat deze beruchte tiara,
onherkenbaar en virtuoos namaaksel van een Jood uit Odessa, niet voor het Louvre
was aangekocht door hèm, Reinach, maar door zijn directeur en meester Héron de
Villefosse, gestorven in 1919. Twintig jaren heeft hij dit feit uit piëteit voor een
vriend verzwegen, doch wil die satrapen-kroon niet ten eeuwigen dage dragen. Goed
en wel, zeggen hem zijne vijanden: gij hebt mooi praten, nu de man dood is en niet
meer kan antwoorden. Uit dit soort van repliek en uit den anoniemen brief van René
Dussaud kan men concludeeren, tot welk een vinnigheid de polemiek gestegen is.
Een restantje van antisemitisme uit de dagen der Dreyfus-zaak koelt zich nog, en ten
onrechte dunkt me, aan Salomon Reinach, directeur van het praehistorisch museum
van St. Germain-en-Laye, waar zich geen enkele vervalsching bevond of bevindt.
Ik kan den draai der Fransche Pers zoo gauw niet nemen en ik verontschuldig me
daar voor tegenover mijne lezers. Ik heb geen andere competentie in praehistorische
zaken dan mijn common sense en een paar feiten, die onbetwistbaar vast staan. Ik
blijf dus gelooven in de authenticiteit van Glozel en bevind mij nog in gezelschap
van archeologen als de professoren Loth, Espérendieu, Mendes-Corréa, Van Gennep,
en anderen, om te zwijgen van Reinach. Dr. Morlet heeft geprotesteerd tegen de
samenstelling der Commissie, waaruit alle Glozelianen geweerd waren, en die louter
bestond uit tegenstanders. Hij protesteerde na de publicatie van het rapport, wat
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zonder twijfel een fout is. Doch hij kon moeilijk anders handelen, want hij had
tientallen keeren een commissie van onderzoek aangevraagd en door te protesteeren
tijdens de werkzaamheden der gedelegeerden van het Amsterdamsch Congres, zou
hij zich bloot gesteld hebben aan eene zware verdachtmaking. Hij beschuldigt verder
miss Garrod en prof. Peyroni van fraude: de eerste zou gaten in den grond geboord
hebben om het vermoeden te wekken, dat de voorwerpen van boven af in het terrein
gestoken zijn, de tweede zou met een stalen mes de teekening van een steen bewerkt
hebben, welke een rendier voorstelde. Beiden zouden hun bedrog bekend hebben
tegenover getuigen. Dit zijn belangrijke zaken, waarover men echter een nader
onderzoek moet afwachten.
Het komt mij voor, dat de Internationale Commissie, zoo deze vermoedens zelfs
bevestigd mochten worden, eene andere en grovere fout beging. Zij koos op een
terrein, dat een kleine duizend vierkante meters beslaat, zelf de plek, waar zij zou
delven, en het is méér dan onwaarschijnlijk, dat een aanzienlijk stuk gronds zóó
volledig door vervalschers getruffeerd kan zijn, dat men op onverschillig welken
vierkanten meter karakteristieke vondsten kan doen. Zij baseerde de voornaamste
conclusie van haar rapport op de ontdekking, dat een klomp aarde, welke een
voorwerp bedekte, juist de dikte van dit voorwerp uitstak boven de onberoerde laag,
en dat het voorwerp er dus kunstmatig in moest zijn gebracht.
Laten wij aannemen dat dit onomstootelijk vaststaat. Maar het staat even
onomstootelijk vast, dat een Engelschman, Hunter Charles Rogers, een jaar geleden
er zich op beroemde, ter wille van de reclame voor zijne onbekende persoonlijkheid,
eigenhandig vervalschte voorwerpen te Glozel te hebben verstopt. Ook deze zaak
had nader onderzoek verdiend, want het feit behoort niet tot de onmogelijkheden.
De vindplaats van Glozel ligt volmaakt geïsoleerd van alle bewoonde wereld en is
slechts beschermd door prikkeldraad. Maar het voornaamste verwijt, dat ik tot de
Internationale Commissie zou richten, is de bijzonderheid, dat zij hare experimenten
beperkte tot één delving en zich haastte daaruit zulke definitieve conclusies te trekken.
Eén getuige is voor alle rechtspraak steeds geweest geen getuige. Alvorens een
oordeel te vellen, dat verschillende achtenswaardige lieden moet discrediteeren, een
oordeel, dat haar buiten de Wetenschappen in aanraking zou brengen met het gerecht,
alvorens onder de geleerde colleges en onder het publiek de hatelijkste en
gepassionneerdste polemieken te veroorzaken, welke men sinds Pasteur bijwoonde,
die een kwart eeuw moest vechten voor zijn overtuiging, alvorens in overijling deze
verantwoordelijkheden op zich te laden, had zij mogen besluiten een tweede loopgraaf
aan te leggen, en zelfs een derde, wanneer de resultaten der tweede nog negatief
zouden zijn. Ik weet niet, of de Internationale Commissie onder den ban stond van
graaf Bégouen, praehistoricus van Toulouse en onverzoenlijk bekamper van Glozel.
Maar vast staat dat zij, van alle overige partijdigheden afgezien, een haast toonde,
welke met alle wetenschappelijke tradities in strijd is en een onbevredigenden indruk
achterlaat. Zeker: de communicatiemiddelen met Glozel zijn ongelukkig, men moet
zijn eten meedragen en dejeuneeren op het terrein, maar dit kan geen reden geven
om een aangenomen taak tot een einde te brengen, dat het vraagstuk minder
onopgelost hadde gelaten.
Wat er ook van zij, en hoe de toekomst ook moge beslissen over de waarde der
Glozeliaansche vondsten, hij moet een knappe kerel heeten, de vervalscher, die
letterteekens uit het schrift van Ahiram, nog vóór dit schrift ontdekt werd in het puin
van lang verdwenen Aziatische civilisaties, grift op een aarden tegel, hem verstopt
in een onbebouwd stuk grond van Glozel, hem laat aanvreten en doorvreten door de
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wortels van gewassen, hem onbeschadigd weer voor den dag haalt, en dit alles met
geen ander doel dan eene goedkoope mystificatie. De goede trouw van dr. Morlet
staat boven verdenking, heeft de Internationale Commissie uitgemaakt, en inderdaad,
dr. Morlet, geneesheer te Vichy, amateur-praehistoricus, die uit eigen middelen het
land huurde van de familie Fradin, de Glozeliaansche publicaties bekostigt en de
opgravingen absoluut belangloos uitvoert, deze dr. Morlet riskeert alleen om
neurasthenisch, maniak en belachelijk te worden. De eenige, dien men tot dusverre
met eenige waarschijnlijkheid van de vervalsching kon verdenken, is Emile Fradin,
een jonge boerenknaap van 21 jaar, die de eerste tegels vond. Hij is intelligent en
paart een schranderen kop aan een ingeboren boeren-leepheid, doch al zijne kennis
bepaalt zich tot het onderwijs der lagere school. Hij kan teekenen en dit moge
desnoods voldoende zijn voor den kop van een rendier, of van een hert, het is
ontoereikend voor het schrift van Ahiram, dat niemand ter wereld kende. Ware hij
de vervalscher, hij ware tegelijk een fameus medium. Hij ware met zijn lager
onderwijs zelf een niet te versmaden geleerde. Zijn vroegere onderwijzer moge, na
de publicatie van het rapport der commissie, tegen Emile Fradin te velde zijn
getrokken, hij moge beweren - een beetje laat - dat hij het was die den jongen Emile
de letterteekens leerde, dit neemt niet weg, dat de geleerde Cantille Julian uit zijne
tegels Latijnsche opschriften heeft gelezen eener oud-Romeinsche tooverkol!
Dr. Morlet staat borg voor de eerlijkheid van dezen Emile. Dit is voor de
wetenschap misschien nuttig, voor de Fradin's is het overbodig. Zij trekken zich van
den heelen rompslomp geen zier aan. Hunne hoeve draagt het naïeve opschrift:
‘Musée de Glozel’. Van de familie Fradin tellen slechts de grootvader en de kleinzoon
mee in het prachtige avontuur van Glozel ‘C'est quatre francs’ zegt de père Fradin,
wanneer gij zijne collectie bezichtigen wilt, en wanneer gij betaald hebt, schreeuwt
hij naar zijn vrouw: ‘Apporte la lampe.’ Hij zelf is gids, die de namen van vriend en
vijand verhaspelt op de vermakelijkste wijze. Een praehistorisch museum munt van
nature niet uit door verscheidenheid, maar hier, in de ruime boerenkamer, vindt men
een bric-à-brac, welke, vergeleken met andere oorden, reeds op variëteit kan bogen:
aarden Romeinsche lampen, werktuigen van silex, naalden van been, de overblijfselen
van een paar menschelijke skeletten, verscheiden soorten van tantne, de befaamde
tegels met hunne inschriften, bissexueele afgodjes van een opmerkelijke obsceniteit,
en een hoop andere dingen, alles afkomstig van die kleine duizend vierkante meters
grond, welke nog slechts gedeeltelijk geëxploreerd is. ‘Om dat alles te fabriceeren
zou je heel wat verbeelding moeten hebben’, mompelt de oude Fradin flegmatisch.
‘Als Emile dat allemaal gemaakt had, was hij de grootste geleerde van de wereld.’
Inderdaad. Niet enkel de grootste geleerde. Maar hij zou er heel wat tijd voor noodig
gehad hebben, want Glozel fourneerde reeds meer dan vijf duizend antiquiteiten.
Wanneer men den ouden Fradin vraagt, hoe het mogelijk is, dat zooveel voorwerpen
uit verschillende tijdperken (want alles is lang niet neolithisch) bij elkaar verzeild
komen, kijkt hij u snugger aan en geeft tot bescheid: ‘Als een lawine ons allemaal
samen begroef en men vond over tienduizend jaar uw auto naast mijn gebakken
tegels en potten?’ De oude Fradin is even intelligent als zijne magere, uitgeteerde
kleinzoon, van wien hij een paar jaar geleden voorspeld moet hebben, dat hij de
beroemdste man zou worden van Europa. Zoo niet de beroemdste, hij werd een der
beroemdheden, die uit alle hoeken der aarde bezoeken ontvangt, interviews uitdeelt,
en fotografieën van zijn schranderen kop. Maar deze grootvader en kleinzoon mogen
intelligent zijn, dat is niet genoeg om in dit verlaten stukje van Frankrijk vervalschers
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te spelen, en sommige bijzonderheden van de Glozeliaansche vondsten maken dit
bijna ondenkbaar uit een wetenschappelijk oogpunt.
Ik heb een zwak voor Glozel. Of de civilisatie van Aziatischen of van Europeeschen
oorsprong is, zou me per slot misschien koud laten. Maar het zou me plezier doen,
wanneer de geniale artiesten van Les Eyzies, die in het eeuwige duister hunner grotten
teekeningen en schilderingen maakten, waarvoor de moderne kunstenaar nog paf
staat, niet de bruten en beesten zijn geweest, welke men gewoonlijk aanduidt onder
den naam van holbewoner. Een Engelsch humorist stelde de diepzinnige vraag: ‘Een
onbeschaafd, onwetend mensch teekent een rendier, of een buffel. Hebt gij ooit een
buffel een mensch zien teekenen?’ Al zouden een aantal kwesties weer opgerakeld
en opnieuw beantwoord moeten worden, ik ben slechts matig geflatteerd door mijn
beweerde afstamming van den Darwinschen aap. Het zou me evenveel plezier doen
als de Engelsche humorist kon vragen: ‘Een mensch, de tijdgenoot der gigantische
mammouth's, leest en schrijft. Hebt gij ooit een aap zien lezen of schrijven?’
[verschenen: 11 februari 1928]

Boven de tractaten
Parijs, 14 Januari 1928
Wat de sympathieke Amerikanen bezielt mag de duivel weten, maar zij kunnen de
Franschen niet met rust laten. Welk soort steen is het die hun op de maag ligt? Het
douanegeschil werd bijgelegd met een nederlaag van Parijs. Zit het hen dwars dat
zij tegen concessies, welke men cijfert in baar geld, hunne tollenaars hebben moeten
opdoeken, die den Franschen handel en de Fransche industrie onveilig maakten? Zij
wonnen den oorlog, wat de ‘Groote Parade’ u heeft laten zien, waarin de poilus buiten
schot bleven alsof zij nooit bestaan hadden. Het was zóó bar, dat voor den inboorling
van het oude Gallië cinematografische documenten uit het ministerie van Oorlog
moesten worden ingelascht om de film aannemelijk te maken voor de bioscopen op
de Boulevards. Het omgekeerde had niet moeten gebeuren, niet waar? Het omgekeerde
trouwens kòn niet gebeuren want de Franschman gunt ieder zijn part.
Maar daar de Boulevards niet verder loopen dan de vijftig poorten onzer oude
fortificaties, houdt de Yank zich aan de lezing van ‘Groote Parade’. Hij treedt op als
in bezet gebied. Toen hij zijn troepen die de zege bevochten hadden, repatrieerde
liet hij een paar divisies achter in civiel om onder toezicht van hun handels-attaché
enkele hangende zaken op te knappen. Al wie exporteerde naar de Nieuwe Wereld
moest zijn boeken overleggen. Kwasi om de declaraties der douane te verifieeren en
om fraude te voorkomen zooals het heette. Maar het was niet alleen de verkoopsprijs
die hen interesseerde. Zij wilden de prijzen der grondstoffen kennen, de arbeidsloonen,
de uitgetrokken bedragen voor publiciteit, de werkliedenverzekering, de traktementen
van het administratieve personeel, kortom den fabrieksprijs, het brutobedrag der
onkosten. Wie zijn boeken niet wilde toonen, omdat hij last had van een restantje
onafhankelijkheidszin, of liever nièt handelde dan den gevaarlijken concurrent in de
kaart te laten kijken, kreeg het embargo op zijn koopwaren. Op een kade in het verre
Westen bleven zijn kisten wachten tot de fiere Sicambar zijn hoofd wenschte te
buigen voor de Amerikaansche inquisiteurs met de hoornen brillen. Dat was kort en
bondig. De Fransche handelsman had reeds één tiran, die op elk uur van den dag en
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van den nacht zijne boeken kon opeischen voor het plezier van den fiscus. Hij had
er een anderen naast pour le bon plaisir van den koopman der Vereenigde Staten.
Dat het heele douanegeschil door de Franschen op touw is gezet om deze indringers
en dwingelanden langs vreedzamen weg kwijt te raken, zou mij bij nadere overweging
geen oogenblik verbazen. Hunne Kamers van Koophandel hadden er zoo dikwijls
tegen geprotesteerd dat hunne regeering niet doof kon blijven en men ruilde de laatste
divisies van het overwinnend leger der Yankees voor aanzienlijke concessies. Beide
partijen betuigden hunne tevredenheid, zooals gebruikelijk is, en verzwegen hun
wrok.
Al achtten de Amerikanen zich misschien voldoende ingelicht over het mecanisme
der Fransche economie, de contrôle van Europa is hun een tweede gewoonte
geworden, sinds Wilson, volgens de woorden van Clemenceau, in Parijs den Messias
uithing en ontevreden was wanneer Père la Victoire hem beneden aan de trappen
van zijn vorstelijk logement niet opwachtte als een lakei. Zij controleeren de
geldmiddelen, de beurzen, de banken, de koersen, de nijverheid, de diplomatie, het
verkeer, de verdediging, de kunst, de litteratuur, en expedieeren ons bovendien elk
jaar een dans die nog idioter is dan de vorige, zonder ons daarom plooibaarder te
maken. Toen Wilson den Messias uithing en eene kaart van Europa teekende, welke
een serie conflicten in petto hield waarmee we voor de rest dezer eeuw zitten
opgescheept, had hij tot excuse de ondermijnende paralysie die hem een paar jaar
later zou vellen. Dit maakt den toestand niet gunstiger, maar geeft tenminste een
verklaring. Ik gaf er wat voor wanneer men een even duidelijken uitleg vond voor
de koppigheid en de onnoozelheid, waarmee de heer Kellogg sinds een paar maanden
bezig is een aantal Fransche en Europeesche aangelegenheden, welke op zich zelf
reeds précair genoeg zijn, in het honderd te sturen.
In Juni van het vorig jaar heeft Briand, als antwoord op een uitnoodiging van de
Amerikaansche regeering, de mogelijkheid overwogen om met de United States een
verdrag te sluiten, dat strikt bilateraal zou zijn, slechts beide partijen bindend, en dat
den oorlog zou uitschakelen als instrument van nationale politiek. Frankrijk heeft
andere en interessantere hazen te vangen, maar wanneer bij een dergelijk verdrag
niets te winnen valt, viel er ook niets bij te verliezen. Frankrijk bezit aan de
Amerikaansche kusten een aantal eilandjes, die niet helemaal waardeloos zijn voor
Uncle Sam, doch geen sterveling denkt er hier aan, dat daarover ooit oorlog gevoerd
zou kunnen worden. Le beau geste was geheel aan den Amerikaanschen kant. Op
een verdrag meer of minder komt het trouwens niet aan. Er zijn sedert 1918 zooveel
verdragen gesloten dat men er een apart woord voor uitvond en gekscherend spreekt
van pactomanie.
Op 28 December verklaarde echter het gouvernement van Washington onverwacht
dat het nieuwe pact niet bilateraal kon zijn. Frankrijk en de Vereenigde Staten moeten
in onderling overleg een overeenkomst opstellen, welker tekst zij gezamenlijk aan
de overige mogendheden ter adhaesie zouden aanbieden. Deze tekst zou den oorlog
als instrument van nationale politiek onherroepelijk veroordelen.
Het ongeluk wilde, dat de mariniers der heeren Coolidge en Kellogg juist
luchtbommen aan 't werpen waren op de nationalisten van Nicaragua en hun generaal
Sandino. Wij hebben daar niets op tegen, want Nicaragua is te ver om er iets van te
begrijpen. Al hadden wij er iets op tegen, het zou trouwens toch niet baten. De
Fransche Pers klopt hare voornaamste winsten uit de geheime fondsen harer regeering
en kan in ieder Zuid-Amerikaansch staatje geen correspondent onderhouden. Het is
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al mooi wanneer zij er eentje heeft te New-York. Daar de nationalisten van Nicaragua
geen anarchisten, communisten of andere misdadigers zijn, vallen zij ook buiten het
bestek onzer zonderlinge Ligue des Droits de l'Homme, die de grootste Fransche
Perscampagnes enscèneert. Gelukkig echter zijn de Engelsche neven daar, om aan
hunne overzeesche familie de noodige dosis sarcasmen toe te dienen. Zij laten Lord
Sydenham, die in de moderne apotheek-kunst een beroemden naam draagt en verstand
heeft van pijnstillende en slaapverwekkende middelen, interviewen door de Daily
Mail, waarin deze laudanum-specialist een paar vragen stelt, welke op de zaak het
gewenschte licht werpen.
Wat wil zeggen: een instrument van nationale politiek? Is het nationale politiek
wanneer men zich verdedigt tegen een aanvaller? Zouden de mogendheden in
half-beschaafde streken, waarover zij zorg dragen, niet meer de orde kunnen herstellen
met krijgswapenen, wanneer dit onvermijdelijk blijkt? Is op dit oogenblik de
Amerikaansche gewapende macht in Nicaragua een instrument van nationale politiek
of niet? Hoe verklaart men dat de Vereenigde Staten op 't moment dat Kellogg zijne
nota afzendt een formidabel vlootprogramma publiceeren, dat bestemd is om aan
deze natie de alleenheerschappij te verzekeren over de zeeën?
Men zou meenen dat deze uppercut Kellogg knock out legde. Absoluut niet. Op
6 Januari antwoordt Briand aan den staatssecretaris wiens rechterhand niet weten
wil wat de linker uitvoert; hij stelt hem opnieuw een bilaterale overeenkomst voor
en verklaart zich bereid den tekst te onderwerpen aan de adhaesie der andere
mogendheden, op conditie evenwel dat het verdrag zich zal bepalen tot een
veroordeling van de veroveringsoorlog. Minder kon Briand niet doen en ook niet
méér. Hij is de man van Locarno; hij is de man van ‘arrière les mitrailleuses et les
canons’ toen Stresemann geïnstalleerd werd in den Volkenbond; hij is de pacifist
dien zijne karikaturisten laten mekkeren Paix... Paix. Hij decimeerde de vloot. Hij
reduceerde het leger tot de helft.
Het mocht wat! Zijn antwoord gold voor ontwijkend, voor onoprecht, voor
dubbelzinnig bij de Amerikaansche en Duitsche pers, welke men met een
wonderbaarlijke eensgezindheid zag reageeren op zijn nota van 6 Januari. Briand en
zijn factotum Berthelot moeten dien dag raar hebben opgekeken.
Het antwoord van Amerika valt gemakkelijk te raden. Kellogg vraagt waarom
Frankrijk zijne formule gewijzigd heeft. Hij houdt onveranderlijk vast aan zijn
meening, dat een bilateraal accoord tot de onmogelijkheden behoort, want een zoo
belangrijke zaak als de verbanning en de vogelvrijverklaring van den oorlog zou
slechts vastgelegd kunnen worden in een algemeen verdrag. En de Marokkanen, en
de Russen, en de Hindoes, en de Chineezen (vier honderd millioen...), en de
Egyptenaren, en de vrijbuiters der Sahara, en de Balkanrijkjes, en de rest der ontelbare,
overal verspreide bandieten, wien de krijg in het bloed zit, vraagt de man in de straat.
Twee kunnen een verdrag teekenen, zal Frankrijk repliceeren, - wanneer zulke reëele
waarheden tenminste in diplomatieke taal kunnen vertolkt worden - want als een der
twee schiet, moet de ander noodzakelijkerwijze terugschieten.
Doch als de groote hoop teekent, wie waarborgt mij dan dat geen enkel der
onderteekenaars zijn woord zal breken? Maar wanneer een der onderteekenaars zijn
beloften niet nakomt, aan welken kant zullen zich de medeondertekenaars scharen
die geen onderscheid willen maken tussen verdedigings- en veroveringsoorlog?
Zullen zij toekijken? Dat zou het bankroet beduiden der internationale solidariteit.
Zullen zij partij kiezen? Aan welken kant? Allen aan denzelfden of de een hier en
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de ander aan den overkant? Dat zou evenzeer het bankroet beduiden van de
internationale solidariteit. Dat zou zelfs gelijk kunnen staan met een tweeden Wereld
oorlog.
Er schuilt dus in de nota van Briand noch onoprechtheid, noch ontwijkende
dubbelzinnigheid. Men zal, of men wil of niet, den schuldige moeten aanwijzen, den
aanvaller. Zal men het echter over de definitie van aanvaller altijd eens zijn?
Duitschland drong België binnen en Luxemburg, het verklaarde den oorlog aan
Rusland en Frankrijk; maar voor de meerderheid der Duitschers en volgens de
meening eener massa andere lieden was Duitschland in 1914 noch schuldig noch
aanvaller. Stel u een soortgelijke verwikkeling voor wanneer alle naties van Europa
den oorlog buiten de wet gesteld zullen hebben en een of andere mogendheid krijgt
het in haar kop om van de gelegenheid te profiteeren. Geeft de heer Kellogg er zich
voldoende rekenschap van dat Parijs op drie uren vliegens ligt van de Duitsche grens
en dat deze stad hetzij vóór of nà de oorlogsverklaring door een eskader van een paar
honderd machines binnen het kwartier met den grond gelijk gemaakt en totaal
uitgemoord kan worden? Dit is nochtans de werkelijkheid, de waarheid, en dit hangt
ons, Parijzenaars, boven het hoofd. Geeft Kellogg er zich rekenschap van, dat door
zijn intense fabrikatie van meststoffen, welke op dezelfde basis bereid worden als
de ontploffingsmiddelen en als de vergiftige gassen, Duitschland een onmetelijke,
latente munitie-fabriek is geworden en dat het volgens uiterst betrouwbare gegevens
tienmaal meer ontploffingsmiddelen en twintigmaal meer doodelijke gassen kan
produceeren dan in 1918?
Een kanon meer of minder, een groote of een kleine vloot, een paar legercorpsen
meer dan de buurman: dáár zit het gevaar niet; daar zat het gevaar vroeger. Eén
overeenkomst aangaan om den oorlog ‘buiten de wet’ te stellen terwijl de chemisten
van alle naties, welke moderne wapenen voeren, over de diabolieke retorten hunner
laboratoria gebogen liggen om het gas te vinden, dat doodelijker en doordringender
(en goedkooper) zal zijn dan alle voorgaande, dat is niet alleen een circulus vitiosus,
zooals ik aanduidde, niet alleen een waan en een waanzinnigheid, dat is ook een
monsterachtige huichelarij. Het getuigt van een ongelooflijke kinderachtigheid om
te veronderstellen dat men door een fraaie leuze een kwaad zoo oud als de
geschiedenis kan uitroeien. Het getuigt van een onkwalificeerbare naiviteit om
onderhandelingen te beginnen over een dergelijk tractaat, terwijl men eenerzijds
oorlogvoert, anderzijds de bewapening te land, ter zee en in de lucht tot het uiterste
opdrijft. Het zou getuigen van een verregaande roekeloosheid wanneer de hypothese
juist mocht zijn, dat de manoeuvre van den heer Kellogg bestemd is om den
Volkenbond (Europa op den hals geschoven door een Amerikaan), de
Volkenbond-Verdragen, het ongeboren Protocol van Genève, Locarno, het beetje
bestendigheid dat deze dingen bieden, te torpedeeren, en zoo niet ze te torpedeeren,
ze te doen wankelen in hunne zwakke gebinten.
Wij kennen zonder twijfel de mentaliteit niet van den Amerikaan en negentiende
der Staten van dit land bleven ons even mysterieus als de woestijn van Gobi. Maar
de Amerikaan kent evenmin de mentaliteit van Europa en negentiende van het
Europeesche land is hem een gesloten boek. Doch de Europeaan weet, dat niet de
struisvogelpolitiek van Kellogg hem ontrukken zal aan de dreigende fataliteit. De
Franschman vraagt zich bovendien af, waarom juist Frankrijk moet dienen als
proefkonijn van een absurd experiment. Een aantal andere naties schenen hem
daarvoor beter in aanmerking te komen.
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Het was gisteren juist twintig jaar geleden (13 Januari 1908) dat de eerste
vliegmachine, bestuurd door Henri Farman, haar eerste kringvlucht deed. Vóór dien
datum vlogen de mechanische vogels reeds in een rechte lijn, kort of lang, Santos
Dumont begon in 1906 met 220 meter, doch konden niet terug keeren tot hun punt
van uitgang. Henri Farman legde dien dag één kilometer af, officieel gecontroleerd,
in rondvlucht en bewees de stuurbaarheid. Op 8 Augustus 1908 - let op de datums arriveerden de gebroeders Orville en Wilbur Wright in Frankrijk. Ze beweerden in
Dayton 38 minuten gevlogen te hebben in één trek. Terwijl Henri Farman evenwel
op een tweedekker ‘Voisin’ vóór acht Augustus 1908 verschillende rondvluchten
uitvoerde, kon Wilbur Wright, die van 8 tot 13 Augustus vijf vluchten deed, géén
acht minuten vliegen zonder ongeval.
De Fransche pers, geïrriteerd door de kronkelingen der Amerikaansche diplomatie,
heeft er behagen in geschept deze historische feiten vast te stellen. ‘Ik weet - zegt
Gabriel Voisin, de eerste Fransche constructeur van vliegmachines - dat ik een aantal
protesten zal verwekken, maar één feit moet vaststaan: de Fransche aviatiek heeft
niets te danken aan de mannen van Dayton. Het spreekt vanzelf dat Wilbur Wright
niet loog toen hij beweerde 38 minuten gevlogen te hebben, doch evenmin nu als
toen is het mogelijk om zich over die vluchten documenten te verschaffen of er zelfs
maar sporen van te vinden. De Fransche aviatiek, welke juist in dat jaar 1908
reusachtige vorderingen maakte, kende niets, zag niets van het toestel der Wright's.
De Franschman moet daarenboven niet vergeten, dat de machine waarmee Lindbergh
den Oceaan overstak in rechte lijn afstamt van het type waarmee Blériot in 1909 zijn
eerste Kanaalvlucht deed. De onderdeelen werden geperfectioneerd, maar de bouw,
het stuur, de bevestiging der vleugels, de motor zelfs in stervorm met luchtkoeling,
kortom het gansche type, behield onveranderd zijn eersten vorm. Tot heden ten dage
bleef het type-Blériot onaangetast, terwijl geen enkele karakteristiek van het
Amerikaansche vliegtuig levensvatbaarheid toonde. Van de machine van de Wrights
is niets overgebleven.’
De gebroeders Wright waren de voornaamste glorie der Amerikanen, en de roem
der vleugels welke zij den mensch verschaften, overtrof dien van den toovenaar
Edison. Wanneer men discuteerde over den voorrang van het ‘oude’ boven het
‘nieuwe’ continent, gaf de uitvinding der Wright's dikwijls den doorslag. Ook deze
ontgoocheling zullen de Yankees moeten dulden naast vele andere welke de toekomst
hun zal voorbeschikken. Niet de machine der Wright's zweeft boven alle tractaten
van den heer Kellogg en andere staatslieden, doch de oude Blériot.
[verschenen: 18 februari 1928]

Bij de bolsjewisten
Parijs, 21 Januari 1928
Er ging bijna een half jaar overheen sinds wij van de bolsjewisten spraken en dat
werd te mooi om te duren. Zooals een Hollandsch componist, om hem bij name te
noemen: Diepenbrock, mij meermalen verzekerde, dat vrouwen slechts kunnen praten
over kachels en ziekten, (ma foi! er zijn uitzonderingen) zoo konden wij mannen
nog slechts praten over het roode gevaar. Diepenbrock heeft dit niet meer beleefd
gelukkig, want hij zou ervan geijsd hebben en hij had reeds zooveel redenen om te
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ijzen. Men moet ook door alle wol geverfd zijn om zonder grimmigheid de
telegrammen te lezen aangaande de feesten van het tienjarig bestaan der Tsjeka.
Gruwelijker bacchanaal dan deze zwelgpartijen op executieplaatsen waar
honderdduizenden slachtoffers dood-bloedden, is nooit bedacht sinds de wereld
tyrannen kent. Men moet het hart ook driedubbel gepantserd dragen om zonder schok
een krant uit de bus te halen, die in dikke letters meldt dat daar zeven millioen verlaten
of verweesde kinderen als wilde beesten rondzwerven, levend van misdaad en
prostitutie. Laten wij nuchter zijn en veronderstellen dat dit affreuse getal zeven maal
overdreven werd. Géo London, journalist die in het najaar door Rusland reisde, cijfert
deze schavottige boefjes op drie millioen. Maar laten we mild zijn en ze taxeeren op
één millioen. Welk een toekomst! Welk een gevaar en welk een vloek boven
Oost-Europa voor een gansche generatie! Welk een verschrikkingen in potentie
wanneer deze benden zich in beweging zetten voor een tweeden kinderkruistocht
naar de vette landen van het Westen!
Maar ik zou zwijgen over deze negen hellekringen, ik beschouwde ze als kachels
en ziekten, wanneer er geen ander nieuws was. En ik zou niet gerust zijn als ik u niet
liet kennis maken met de eerste biografie van den generalissimus van het Soviët-leger,
welke in dezelfde maand verscheen dat Coolidge en Kellogg vanaf de toppen hunner
wolkenkrabbers Europa uitnoodigen om den oorlog buiten de wet te stellen. Er zijn
coïncidenties, die meer zijn dan toeval. Aan den eenen kant der planeet zwaait men
de witte vlag en wordt het menschdom uitgenoodigd om zijn aardbol te veranderen
in eene enorme en vreedzame Arke Noachs. Aan den anderen kant zwaait men een
vlag die de kleur heeft van vlammen en bloed. Want het feit is zóó evident dat men
het haast zou vergeten, te meer, wijl de diplomaten het verdonkeremanen: het
levensgevaarlijkste abces waaraan Europa lijdt is niet de onverzoenlijkheid van
Duitschland en Frankrijk, niet de jaloesie van Italië en Frankrijk, niet de mogelijke
tweespalt over de hegemonie in de Middellandsche of Adriatische Zee, niet de
rumoerigheid van Baltische of Balkansche Staten. Al deze kwesties zijn regelbaar.
Het abces zit in Moskou.
Het dilemma, de impasse is in Moskou. Zoolang Moskou en het immense Rusland
geregeerd wordt door een fanatieke en dolzinnige tyrannocratie, valt er in geen enkel
land van Europa te denken aan een ontwapening, welke zekere grenzen van
zelfverdediging en argwaan zou durven overschrijden. Dit is in zulke mate evident
dat men zich afvraagt in welken valstrik de Amerikaansche Republiek Europa wil
verlokken en of met de tè fraai klinkende leuze van ‘de Oorlog buiten de Wet’, de
Oorlog outlaw, een leuze welke ons in onze tragische onmacht slechts kan
demoraliseeren, de eerste stap gezet wordt naar de hegemonie over den Atlantischen
Oceaan, de hegemonie over de wereldmarkten, de hegemonie over een ontredderd
Europa. Het oude continent in anarchie, Europa overgeleverd aan het bolsjewisme,
welk een fortuin, welk een buitenkans!
Als de gedachte u te grootsch of te monsterachtig lijkt, verzoek ik u te bedenken
dat wij slechts twee veronderstellingen hebben om uit te kiezen: òf de regeering der
Amerikaansche Republiek is zoo kinderlijk naïef om te gelooven aan haar lumineus
voorstel, en weet niet wat er in Rusland omgaat - wat een bijna ondenkbare hypothese
is -, òf het is de eerste schrede van een weloverwogen, machiavellistisch plan, dat
niet zonder raffinement beraamd werd voor 't jaar waarin Duitschland en Frankrijk
hunne volksvertegenwoordiging gaan vernieuwen. Een derde uitleg bestaat niet. In
ieder geval vond ik hem niet. Wat er van zij, het portret van Mikaël Toekatsjevski,
opperbevelhebber van het Russische leger, verdient gekabeld te worden èn naar
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Washington èn naar Genève. Al wie in Europa over ontwapening spreekt, 't zij uit
ideëele overtuiging, 't zij om het optimisme der onverantwoordelijke massa's een
plezier te doen en ze kneedbaarder te maken voor de stembus, verdient, zoolang
infernale persoonlijkheden als deze Mikaël Toekatsjevski ons lot in handen dragen,
aan den eersten den besten lantaarnpaal te worden opgeknoopt.
Toekatsjevski houdt zich voor een gepredestineerde figuur en het heeft er allen
schijn van dat hij dat inderdaad is. Zelfs de ontmoeting tusschen hem en zijn eersten
biograaf Pierre Fervacque heeft iets providentieels. Beiden, Fervacque als Fransch
soldaat, Mikaël Toekatsjevski als onderluitenant van de keizerlijke Russische garde,
geraakten in Duitsche krijgsgevangenschap en leerden elkaar kennen gedurende de
lange weken, de lange eentonige maanden van opsluiting in een fort aan de Duitsche
Oostgrens. ‘Men weet niets van de menschen door hunne manier van redeneeren,
men leert ze slechts kennen door te trachten hunne gevoelens te deelen’ is een idee
van Maurice Barrès dat Fervacque aan het begin van zijn boek45 plaatste. Hij zelf
zegt in de eerste bladzijden: ‘De ideeën leiden de wereld niet, doch het gebruik dat
men ervan maakt.’ De ideeën tellen niet meer voor een Toekatsjevski. Het bolsjewisme
is een deel der menschheid in gisting. Men zal een Toekatsjevski nooit in de oppositie
vinden, niet bij een linker- of rechtervleugel van het Russische gouvernement; hij
zal aan het hoofd staan van de gewapende macht, bereid te marcheeren voor Stalin,
voor Trotzki, voor onverschillig wie, maar in laatste instantie voor zijn natie, aan
wier hoofd hij zich voorbeschikt ziet.
Het is hoogstwaarschijnlijk dat Pierre Fervacque uit de eindelooze gesprekken en
gedachtenwisselingen met den jongen onderluitenant het bolsjewisme beter heeft
leeren doorzien dan anderen door de studie der ontelbare theoretische werken van
de opperpriesters dezer nieuwe heilsleer.
Op een Novembermorgen van 1916, onder den kouden hemel van Ingolstadt waar
het hard vroor, deed Toekatsjevski tusschen twee goedige landstormers zijn intrede
in het fort IX. Hij was nog bijna een knaap, lang en slungelachtig, mager, maar
buitengewoon elegant ondanks zijn gescheurd uniform, met matte gelaatskleur,
latijnsche trekken, en zwarte, platte haren, die zonderling leek op den jongen
Bonaparte, den Bonaparte der eerste Italiaansche veldtochten. Hij was ontsnapt uit
het kamp van Stralsund en na een twintigdaagschen voetmarsch door de bosschen
van Noord-Duitschland opnieuw in handen gevallen van den vijand. Men sloot hem
op in Zorndorf, waar hij voor den tweeden keer ontvluchtte, doch gepakt werd bij
de Hollandsche grens. Hij werd opgesloten in fort IX te Ingolstadt, waar om dezelfde
redenen Pierre Fervacque gevangen zat, en zou ook daar zijn bewakers verschalken,
want alle goede dingen gaan in drieën. Ditmaal evenwel bereikte hij het Russische
vaderland waar hem de wonderbaarlijke fortuin wachtte in den vorm van het
opperbevelhebberschap over de roode legers.
Hij is van huis uit aristocraat en spreekt een onberispelijk Fransch. Van huis uit
is hij eveneens een onvervaard atheïst, die als jongen zijn familie van drie katten
doopte met de namen van God-de-Vader, Jesus en de Heilige Geest, die zich
vermaakte met zijn Fransche gouvernante tot wanhoop te brengen door de beesten
te zoeken onder een schrikbarend geschreeuw van: ‘Waar is nu weer die bliksemsche
God-de-Vader!’ Hij is van huis uit ook een integraal revolutionnair, die er niet tegenop
zag om zijn keizer uit te schelden voor een idioot. Hij is terzelfder tijd van een
zeldzame hoffelijkheid en als hij zijn grapjes verteld heeft over God-de-Vader
verzuimt hij niet te informeeren: ‘Ik krenkte u niet, hoop ik? Het zou me werkelijk
45
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spijten.’ Toen Fervacque hem vroeg wat hij dacht te doen wanneer er in Rusland een
revolutie zou uitbreken, antwoordde bij geheimzinnig: ‘O! ik zal mij aanpassen.’
Boven alles hield hij van zijn viool, waarop hij de sonates van Beethoven speelde.
Als het stuk uit was en wanneer hij de muzikale vervoering had afgeschud, richtte
hij zich naar zijn vriend Fervacque en zei: ‘Rusland lijkt op dezen ongeëvenaarden
en ongelukkigen componist. Wat voor roode symfonie zal zij de wereld schenken?
Rusland weet het niet, want het kent zich zelve niet. Het is doof. Maar je zult zien
dat men het later bewonderen zal.’ Er was nog geen revolutie toen Toekatsjevski zoo
sprak, er waren zelfs geen aanduidingen van omwenteling, en wanneer men niet de
zekerheid bezat van de absolute goede trouw van Pierre Fervacque, een der
uitstekendste Fransche journalisten, zou men meenen dat deze souvenirs eener
krijgsgevangenschap, zoo vol profetische aanduidingen omtrent het verloop van het
bolsjewisme, onder het licht der gebeurtenissen zijn geretoucheerd. Wie zou zeggen
dat de volgende woorden van Toekatsjevski dateeren uit 1917? Het geheele
bolsjewisme ligt erin besloten, met de geheele noodwendigheid zijner latere
ontwikkeling:
‘Een constitutionele regeering zou het einde beduiden van Rusland. Wij hebben
een despoot noodig, een tyran. Wij zijn barbaren. Stel je de kozakken voor met
algemeen stemrecht. Ha! Ha! Ha!... Je moet je nooit halverwege de helling
vastklampen. Als men naar beneden tuimelt, is het beter om tot den bodem te gaan
van den afgrond. Als men zijn nek niet gebroken heeft, vindt men er misschien een
voetpad tot uitweg... Dat wij Russen onze fouten gaarne opbiechten, en waarvan
jullie niet-Russen geen steek begrijpt, wat gij zelfs voor een soort van evangelisme
houdt, is niets anders dan een uiting van onzen hoogmoed. Als wij onze fouten met
nederigheid bekennen, doen wij dat alleen omdat wij weten dat deze fouten en deze
nederigheid onze ware grootheid uitmaken. Wij willen gaarne onze zonden
uitwisschen, doch voor geen goed ter wereld zouden wij wenschen ze niet begaan
te hebben.’
Hij gelooft aan zijn ster deze Toekatsjevski en zijn opzienbarende loopbaan is
hem daarvan een bewijs. Te midden van ontelbare intriges heeft hij zich opgewerkt
tot den machtigsten post en te midden van alle verwikkelingen wist hij zich te
handhaven. Hij is geen afzetbaar generaal in Franschen trant zooals Joffre of Nivelle.
Hij staat naast de politici, in afwachting van het oogenblik dat hij boven hen zal
staan. Ze mogen elkaar verscheuren de Stalins en Trotzki's, elkaar verslinden, het
laat hem steenkoud. Elk doctrinair systeem is hem onverschillig. Hij gelooft slechts
aan zichzelf, gelijk Bonaparte, die hem in letterlijken zin biologeert, en in de missie
van Rusland. Niet in het geëuropeaniseerde Rusland der latere Romanoff's, doch in
het authentieke Rusland van Peter den Groote. Hij ziet zich voorbestemd tot
wereldveroveraar en met het geduld en de zekerheid van zijn jeugdigen leeftijd - hij
is nauwelijks dertig - wacht hij het uur dat hij zijn horden met hun doodelijke gassen
naar den afgrond zal loslaten. Hij is geen natuur, zoals hij zelf bekende, om ze
halverwege in te toomen. Met Toekatsjevski zal men dalen tot den bodemloozen
bodem.
Is een boek als dat van Pierre Fervacque, een antibolsjewist, niet duizendmaal
leerzamer en nuttiger voor een helder inzicht dan een dozijn nota's van Kellogg en
Briand, duizendmaal gezonder dan een dozijn ontgoochelende, onoprechte
ontwapeningsconferenties? Wie durft aan ontwapening denken, terwijl het Noodlot
op het Kremlin een karakter dirigeert van deze onvermurwbare harding en van dat
kaliber? Onder de zoeklichten van dit boek, onder den despotischen toekomstblik
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van Toekatsjevski - want de despoot van Rusland zal hij zijn en niemand anders verzinken alle Europeesche problemen in het niet, tegenover dit eene dreigende en
schijnbaar onontkomelijke raadsel der Russische sfinx.
Terwijl daar in Moskou een absoluut immoralist mediteert over zijn bestemming en
over het lot der wereld, ontvangen wij te Parijs den nieuwen Soviët-gezant, Zijne
Excellentie Dovgalevsky. Mocht gij het enthousiasme niet begrijpen waarmee
sommigen haken naar de Revolutie, weet dan dat deze heer Dovgalevsky in 1917
nog een bescheiden electricien was in de goede stad Bordeaux, en een dezer dagen
in een auto van den president der Republiek, vergezeld door een peloton ruiterij, naar
het Elysée zal gereden worden om zijne ‘geloofsbrieven’ te overhandigen. Mocht
gij nog illusies koesteren aangaande de communistische mentaliteit, weet dat deze
opvolger van Rakowsky door het orgaan der partij, de Humanité, met dezelfde
geestdrift verwelkomd is als waarmee dit blad den vorigen zomer ‘Rako’ verdedigde
tegen de Fransche patriotten, die zijn terugroeping eischten. Voor de Humanité was
Rakowsky vijf maanden geleden nog de held van hamer en sikkel, de communistische
ridder zonder blaam, het heil van Frankrijk. Sindsdien viel ‘Rako’ te Moskou in
ongenade, werd hij met zijn consorten naar Siberië verbannen op vijf honderd
kilometer van een spoorweg-station, overgeleverd aan de eenzaamheid en de luizen,
precies als ten tijde van de Tsaren. Eh bien! De Humanité, die kolommen lofs
publiceerde over ‘Rako’, heeft hem laten vallen als een baksteen. Zij heeft hem
zonder een woord van protest naar de onherbergzame oorden zien vertrekken. De
communisten? Het is een bende lafaards, een bende veile opportunisten, een bende
slaven. Terwijl Rakowsky de wrekende opschriften kan spellen die vorige bannelingen
onder het zoogenaamd onmenschwaardig gouvernement der Tsaren in de schors der
Siberische boomen griften, schelden zij op de Fransche Republiek die een paar hunner
afvaardigden, in plaats van ze te fusilleeren of te deporteeren naar communistische
methode, voorzichtig naar de gevangenis van de Santé transporteert, waar zij naar
believen kunnen schransen en complotteeren, en veiliger zijn dan in hun soviëts. Hoe
is het mogelijk dat de ‘bewuste arbeiders’ zelf deze parallel niet trekken? Behalve
lafaards, opportunisten en slaven zijn ze ook nog botterikken en domooren.
In stijl en in harmonie met het trieste intellect dezer volgelingen heeft de Partij
een proces op touw weten te zetten, dat voor den ingewijde geen geheimen had, maar
waaruit munt geslagen kon worden voor de verschillende graden van ezels. Met één
slag is de verdenking geworpen op alle documenten die de Soviëts of de Derde
Internationale in 't verleden of in de toekomst zouden kunnen compromitteeren, met
één slag zijn alle mogelijke documenten betreffende deze twee achtenswaardige
lichamen gedisqualificeerd.
De truc is eenvoudig: richt in Frankrijk een fabriek op van valsche papieren en
geheime orders, voorzien van de zegels met hamer en sikkel, onderteekend door de
hoogste ambtenaren der Soviëts, orders waarin, bloedige opstootjes, muiterijen,
aanslagen op politieke persoonlijkheden, kortom een complete revolutionnaire
campagne wordt geanalyseerd en voorbereid. Laat die documenten, geschreven met
de machine op zijdepapier, door tusschenkomst van een ‘geheimzinnige vrouw’ te
koop aanbieden bij de ambassade der Soviëts, want niemand anders wil er een cent
aan besteden. Voor vijf honderd documenten, maar eventjes 500, vroegen de ‘dieven’
vijf duizend francs, dit is één gulden per stuk, wat waarlijk te geef is en het typen
nauwelijks loont. Laat de ambassadeur ze koopen en met de noodige reclame doen
verkondigen dat het heele pakket valsch is. Laat hij een aanklacht indienen bij de
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Justitie wegens ‘oplichting’, laat hij de gerechtszittingen enscèneeren volgens al de
regelen der propaganda, en de toer is gespeeld, de kool is gestoofd. Men heeft
gerechtelijk aangetoond dat alle beschuldigingen tegen de Soviëts of tegen de Derde
Internationale op vuigen laster en falsificaties berusten.
Men moet erkennen dat het idee niet kwaad is. Doch alleen de ‘bewuste arbeider’
kan erin loopen. Wat zouden de kameraden in de Siberische wildernissen op vijf
honderd kilometer van een trein (de heele mise-en-scène is nog van Rakowsky)
denken over de lankmoedigheid eener ‘bourgeoisie’ die zulke manoeuvres toelaat?
[verschenen: 25 februari 1929]

Lof van het gezond verstand
Parijs, 28 Januari 1928
Deze week ben ik gevallen op een pak lucifers, zoogenaamde Zweedsche maar
gefabriceerd door den Staat, welker kwaliteit gezakt is tot een laagtepunt, dat een
beschaafde natie zich niet veroorloven mag. Ik ben dus geneigd de dingen donker in
te zien, hoewel de zon schijnt tusschen twee walmen van griep-microben, aangevlogen
van den Oceaan. Niemand, afkomstig uit goed geadministreerde gewesten, heeft er
een idee van, welk een invloed de lucifer kan uitoefenen op de gedachten van een
mensch, die per slot van rekening toch maar een afstammeling is van Prometheus,
en zich vaag herinnert hoe deze voorvader, om een beetje vuur, door twee trawanten
van Jupiter gekluisterd werd aan de barre rots, waar een gier zich mestte met zijn
lever.
En wanneer voor de zooveelste maal bij hetzelfde doosje de stok in drieën breekt,
niet vlammen wil, als een vuurwerk uiteen spat, naar de kleeren of naar de oogen
vliegt, zonder daarom vuur te geven, wanneer men een week lang alle grillen verduurd
heeft welke in den kop van een Staats-lucifer kunnen opkomen, dan neemt de bêtise,
de stupiditeit, belichaamd in een gefosforiseerd houtje, afmetingen aan, waartegen
we met onze menschelijke macht niet meer kunnen optornen. Een tondel mag ketsen
en de Zoeloe, die twee takken wrijft, weet hoever zijn geduld moet gaan. Voor een
tondel en de twee takken van een wilde bestaan alle soorten van excuses. Maar dat
redelijke menschen achter redelijke machines jaar in jaar uit eene afschuwelijke waar
leveren, gedekt door de bureaucratie, de traagheid, de domheid en het monopolie
van den Staat, die het beetje energie niet vindt om intelligent te zijn, dat krenkt onze
verstandelijkheid, onzen zin voor logica, dat brengt tot verzet, tot oproer, tot wanhoop,
tot besef van machteloosheid, tot catastrofen.
Hoe is het mogelijk... De Franschman verdraagt dat van geslacht op geslacht. En
als hij dàt verdraagt, tot waar zal zijn uithoudingsvermogen niet reiken? Valt hier
verbetering te verwachten op eenig terrein, welk dan ook? Er gaat in de wereld niets
boven het gezond verstand, de sens commun, de common sense, en niets op de wereld
is zeldzamer dan het gezond verstand. Geen Shakespeare, geen Vondel, geen Dante,
geen Beethoven, geen Mozart, geen Rembrandt, geen Michel Angelo, geen Newton,
geen Pasteur, geen Bismarck, geen Foch, geen kunst, geen wetenschappen, geen
politiek, geen filosofie zonder een geweldige dosis gezond verstand.
Als de aarde nog vijftig jaren gedraaid heeft, zal men het misschien merken. Als
men nog vijftig jaren de verschillende graden van zotheid en dwaasheid
geëxperimenteerd heeft, welke bestaanbaar zijn, zonder dat men opgesloten wordt
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in een gesticht, zal men tot dezelfde conclusie komen, de nuchtere, dood-banale
conclusie dat er niets boven het gezond verstand gaat. Maar zal men ooit een minimum
dosis van dit kostbare en onvergankelijke goed, dat den mensch sinds de prehistorische
tijden het juiste doel en den kortsten weg wees, aantreffen in het Fransche
Staatsbeheer? Ik twijfel er aan. Ik wanhoop er aan.
Tiens... Om een voorbeeld te geven. Ik was een paar weken geleden in de Opéra
Comique bij de première van Le Pauvre Matelot, miniatuur-opera op tekst van Jean
Cocteau en muziek van Darius Milhaud. Het stuk is een dier kinderlijke bedenksels
van sommige volwassen maar moderne menschen, waarbij men niet kan uitmaken
of het serieus bedoeld is, dan wel of twee verdienstelijke en begaafde artiesten bij
elkaar kwamen om je met een stalen gezicht te grazen te nemen.
Het stuk verhaalt van een matroos die uit varen ging en niet terug kwam. Zijn
vrouw wacht jaren op hem in het slop van een havenstad, een matrozenkroeg waar,
het heele werkje door, een herberg-piano een java jengelt in drie kwarts-maat. Op
een avond komt 'n onbekende zeebonk haar vertellen dat ze haar man binnenkort
terug zal zien. Maar hij is geruïneerd, arm als de mieren, een geplukte pechvogel,
een ongelukkig schepsel. Hij daarentegen, de boodschapper, keerde weerom met
koffers vol parelen, goud en kostbaarheden uit de verre landen. De vrouw houdt zich
goed, geeft den zeevaarder logies, en slaat hem als hij slaapt met een hamer de hersens
in. Zij wil zich van zijn schatten meester maken om haar berooiden man bij zijn
wederkomst een verrassing te bezorgen. Als de zeebonk dood is, herkent zij juist een
minuut te laat haar echtgenoot, die zich ten onrechte vermomde om zijn wederhelft
op de proef te stellen. Hij kon niet weten dat het zoo zou afloopen. Maar op dat
moment valt het doek en wij hooren niet wat er verder gebeurt.
Vroeger, toen er nog naïeve menschen waren en de boeren nog niet naar de
veemarkten gingen in hun auto's, werden geschiedenissen van dit allooi bezongen
op alle kermissen, tegenover een prachtig gekleurde prent, waarop de zeebonk en
zijn gade in hun diverse treurige situaties waren afgebeeld. Doch ik geef u het verhaal,
hoewel het eigenlijk niet om het verhaal gaat, al is het nog zoo karakteristiek voor
het hedendaagsche artistieke Parijs. Het gaat ook niet over Jean Cocteau, een der
rijke jongelingen uit de evangelische parabel, die nergens hun letterkundig heil
kunnen vinden, en het eene modernisme probeeren na het andere.
Evenmin over Darius Milhaud, een componist, die componeert met hetzelfde
gemak als wijlen Rossini of Mozart, maar lang niet met hetzelfde gemoed. Hij levert
u eene opera of een ballet in veertien dagen en ondertusschen ook nog een symfonie
of een sonate voor clarinet en viool. Milhaud is een curieus musicus op wien een
groot aantal jonge critici, die niet beter weten dan hij, hun hoop gevestigd hebben
en die hij onvrijwillige parten speelt. Ik geloof dat hij en zijne supporters dolgraag
een wereld-succes zouden boeken als Koning David van hun ‘vriend’ Arthur
Honegger, dien ze niet erg goed mogen lijden. De wereld successen der moderne
Fransche muziek blijven echter uiterst schaarsch en duren zelden langer dan een
seizoentje. Milhaud evenwel heeft vele snaren op zijn harp en in afwachting van het
groote Oratorium of de groote Opera, die in tachtig steden tegelijk zal gaan,
componeerde hij een Sionistische Hymne, die zonder eenige aarzeling geadopteerd
kan worden door het nieuwe Jeruzalemsche Rijk. Want Milhaud is Jood en steekt
dat niet onder stoelen of banken. Hij is een overtuigd Jood en zijne Sion-hymne
klinkt vurig, krachtig en vol vertrouwen op de toekomst. Een goed volkslied is van
onberekenbare waarde voor een jonge natie.
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Wij dwalen echter mateloos af. Op den vooravond der première van Le Pauvre
Matelot had de componist de noodzakelijkheid ingezien van een gedeeltelijke
omwerking zijner orchest-partijen, wijl de stemmen der zangers onhoorbaar en
onverstaanbaar bleken. Hij merkte dat zonder twijfel een beetje laat, doch nergens,
behalve in Frankrijk, zou deze omstandigheid onoverkomelijke bezwaren opgeleverd
hebben. In de Fransche theaters bestaat echter de absurde gewoonte, dat de
orchestleden, al de keeren dat zij daarin voordeel zien, een remplaçant mogen stellen.
De orchestleden vormen natuurlijk een syndicaat en daar wij vertoeven in de meest
democratische der republieken van het oude continent, zijn de musici hier een beetje
zotter gesyndicaliseerd dan elders. Het stellen van een remplaçant, wanneer in de
bioscoop aan den overkant, op een partijtje of op een bruiloft een paar dubbeltjes
méér te verdienen vallen, behoort tot een der voornaamste punten van de statuten
hunner vakorganisatie, en zoolang de musici niet het voldoende artistieke besef
verkrijgen om aan zulken wantoestand een einde te maken, zal geen dirigent, noch
minister van Schoone Kunsten den moed bezitten om dit euvel uit den weg te ruimen.
Hij zou gesteenigd worden, een staking veroorzaken, maar geen wijziging te weeg
brengen. Dit is des te jammerlijker daar op de kwaliteit der remplaçanten niet gekeken
wordt, noch gekeken kàn worden.
Zoo stond de dirigent bij de première van Le Pauvre Matelot met orchest-partijen
die zij nog nooit gezien hadden voor achttien remplaçanten, wier gezicht hij nog
nooit gezien had. Van waar kwamen zij? Hij wist het niet. Wat kenden zij? Dat was
hem een volkomen geheim. Hij wist één ding: hij moest ze dirigeeren en hij kon ze
niet wegsturen. Men kon zich voorstellen hoe de uitvoering was. En nu moogt gij
beweren, dat het er in een modern werk op een paar valsche noten meer of minder
niet aan komt, zulke avonturen beleeft de hoorder en de dirigent elken avond in de
hoofdstad van Frankrijk, en niet alleen in de Opéra Comique, maar ook in de Grand
Opéra, ook bij de Concerts Colonne, ook bij de Concerts Lamoureux, zelfs in de
bioscopen, en niet alleen voor moderne maar ook voor oude werken. Steeds lokt de
musici een voordeeliger karweitje en steeds valt er een ambulante viool of trompet
te vinden die wil inspringen. Geen macht is in staat om daar een einde aan te maken
en men duldt dit misbruik sinds tientallen jaren gelijk men de rampzalige lucifers
duldt.
Zeker: de muziek kost in Frankrijk niet de sommen die zij verslindt in Duitschland,
Holland of Amerika. Zeker: de musici zijn arme stumpers, hongerlijders,
armoedzaaiers in het Fransche Athene. Maar met wat ze nog kost, waren twintig
maal betere resultaten te bereiken als er in het brein van deze gesyndicaliseerden een
greintje gezond verstand was overgebleven. Onder het heerschende regiem wordt
elke inspanning nutteloos, iedere repetitie overbodig, omdat de dirigent altijd staat
tegenover nieuwe gezichten. Het heerschende regiem is je reinste anarchie en wanneer
zoo zelden in deze correspondenties de muziek wordt aangeroerd, geschiedt dit enkel
omdat ik er met mijn Amsterdamsche herinneringen het hart niet toe kan hebben.
Laten wij dus dit onderwerp voorloopig vaarwel zeggen. Ik las vanmorgen de
jaarlijksche balans der Banque de France en mijn momentane zwartgalligheid zou
diep ingevreten moeten zijn, wilde zij bestand blijken tegen zooveel optimisme als
dat van den gouverneur Moreau en zijne regenten. Men moet zich geweld aandoen
om te bedenken dat sinds menschenheugenis nog nooit een pessimistisch bankverslag
gepubliceerd is en dat zeker niemand iets dergelijks in zijn hoofd zou krijgen op den
vooravond der verkiezingen, welke werden vastgesteld op 22 April. Toch zijn er bij
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dit huishoudboek van den Franschen Staat een paar opmerkingen te maken, welke
een patriottisch gemoed zouden kunnen bezwaren.
Het heele menschdom blijkt in het afgeloopen jaar franken gekocht te hebben,
voor milliarden en milliarden, en de Banque de France heeft ze geleverd tegen valuta
van alle mogelijke nationaliteiten. Ik geloof dat een dergelijke rage in de geschiedenis
der munten absoluut uniek is. Ze is ook onverklaarbaar. En de Bank mag zich
beroemen op een dergelijke tot barstens toe gevulde schatkist, maar terwijl zij kraakt
van buitenlandsch papier, moet zij belangrijke emissies uitgeven van eigen biljetten
om den overvloed van vreemde valuta te kunnen blijven draineeren. Wie zich
herinneren wil dat de Bank in Juli 1926 nog precies voor één dag geld in kas had en
op 't punt stond hare loketten te sluiten, mag dit een miraculeus resultaat noemen.
Fantastisch en buiten alle proporties is het zeker, en niemand had ooit durven
vermoeden dat er zooveel verbeelding bestond in het rijk der financiën.
Maar waarom dan bleef Frankrijk het eenige land van Europa - behoudens een
Balkan-staat - dat zijne munt niet stabiliseerde? Waarom stelt Poincaré deze beslissing
uit van maand tot maand? Waarom karakteriseert gouverneur Moreau het voorbije
jaar nog als een hoopvolle periode van overgang en bestendiging? Het is
redelijkerwijze gesproken onmogelijk dat de frank nog stijgt om de eenvoudige reden
dat, naar mate de frank stijgen zou, de voor rekening der Banque de France
opgehoopte buitenlandsche munt een waardeverlies zou vertegenwoordigen, dat zich
binnen een week becijferen zou in milliarden. De toestand van oververzadiging kan
echter evenmin in het oneindige gerekt worden, want de enorme voorraad werd sinds
lang een drukkende ballast. Er behoort een geweldige durf toe om de toekomst met
gerustheid onder de oogen te zien en Poincaré liet zich een poos geleden de woorden
ontvallen, dat de omstandigheden even ernstig zijn als gedurende de gevaarlijkste
perioden van den oorlog. Als Poincaré vijfhonderd millioen noodig heeft voor de
verhooging zijner tallooze ambtenaars, waarom put hij ze dan, een wet overtredend
welke hij zelf maakte, uit de Amortisatiekassa? Deze instelling, die ook al barst van
de beschikbare middelen, zonder practisch maar één cent te delgen, heet in de
wandeling reeds ‘Kassa tot vermeerdering der openbare schuld’. Toen het boek van
Marcel Chaminade ‘Het financieel experiment des heeren Poincaré’, dat hier
besproken werd, verscheen, stond Chaminade alléén in zijn pessimistische
beschouwingen. Het ministerie van Financiën gaf een brochure uit om hem te
weerleggen. Doch die weerlegging sloeg de voornaamste en critiekste opmerkingen
stilzwijgend over, en schoot haar doel voorbij. Hoe komt het dat uitstekende financiers
het wantrouwende standpunt van Chaminade beginnen te deelen en dat hun aantal
met den dag toeneemt?
Er is op al deze vragen slechts één antwoord: in plaats van 's lands economie te
reorganiseeren, heeft men 's lands financiën gereorganiseerd. De economie van een
land reorganiseert men enkel door politieke middelen en geen enkele der mogelijke
maatregelen is tot dusverre getroffen, en zal ook niet getroffen worden, omdat de
verschillende soorten politiek en socialistisch gif waaraan de Fransche Staat lijdt,
zich tegen die maatregelen verzetten. Terwijl de munt zich schijnbaar herstelt, wordt
's lands economie zienderoogen anemischer. De handelsbalans, gunstig in gewicht
en tonnenmaat, wordt ongunstig wanneer men ze omrekent in waarde. Het deficit
der spoorwegen bereikte een maximum, en desniettegenstaande zijn de salarissen
der spoorwegambtenaren verhoogd onder bedreiging van staking. Zij hadden het
noodig, de stakkers; doch waar moet het geld vandaan komen? De cijfers der
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transporten dalen maandelijks met een onrustbarende regelmatigheid en dit zegt meer
dan alle statistieken.
Er bestaat op alle vragen en bedenkingen maar één rationeel bescheid: het financieel
experiment des heeren Poincaré is een kaartenhuisje. Het blijft enkel de kwestie naar
welken kant het zal vallen en wanneer. Hoelang zal het de verkiezingen overleven
en welke beroeringen zullen zijn ruïnes veroorzaken? Deze zomer zal het ons
misschien leeren.
Onder de candidaten naar het Fransche parlement vond ik tot heden pas één realist,
pas één man aan wien ik mijn stem zou geven. Het is Georges Claude, de uitvinder
der vloeibare lucht, met hare bijproducten van zuurstof, en al haar goede en kwade
eigenschappen, de uitvinder van de thermische krachten der zee, de ontdekker van
tal van wetenschappelijke wonderen, de grootste der Fransche geleerden. Hij staat
aan het hoofd van onmetelijke ondernemingen, die in Amerika, in Canada, België,
Japan, etc. de lucht exploiteeren met zijne apparaten. Zijn Société de l'air liquide, in
1903 gesticht met 50.000 francs, omvat, voor de zuurstof alleen, een aantal bedrijven
die op 't oogenblik werken met een kapitaal van meer dan één milliard.
De Fransche Staat, verre van hem te steunen, heeft zijn ondernemingen slechts
tegengewerkt. Toen de oorlog uitbrak bestudeerde hij een ontploffingsmiddel op
basis van vloeibare zuurstof en bood het ministerie van Oorlog een bom aan, welke
alle bekende explosie-stoffen in geweld en doelmatigheid overtrof. Het Fransche
leger, door de zorgeloosheid zijner chefs, door de lafheid zijner politici, moest toen
juist den slag aan de Marne onderbreken wegens gebrek aan munitie. De uitvinder
had den steun der Maarschalken Pétain, Galliéni, de Castelnau. Doch voor de bureaux
van het ministerie van Oorlog was hij de onderluitenant Georges Claude, niét Georges
Claude de uitvinder, en na een lijdensweg van vijftien maanden moest hij zijn
pogingen staken. Zijn bommen waren geweigerd door een gouvernement dat zelf
zijn meliniet niet kon fabriceeren en het kocht van... Duitschland! Hoeveel jonge
menschenlevens, hoeveel kilometer verwoest gebied zou deze verbijsterende
onverantwoordelijkheid gekost hebben?
Wanneer zulke détails u verbazen bedenk dan dat wij in Frankrijk zijn. Als iemand
geacht mag worden den Franschen Staat te kennen, den Staat met zijn overmaat van
kwaadwillige nulliteiten, van verwaten en voor elke realiteit potdichte politici, met
zijn onbekwame parasieten en nuttelooze tafelschuimers, dan is het Georges Claude.
Hij heeft bovendien de energie gevonden om den strijd aan te binden tegen dit
onteerende deel eener groote natie. ‘Mag een geleerde zich onttrekken aan de
politiek?’ vroeg hij zich af, en hij antwoordde: neen. In plaats echter van de menschen
te lijmen met redevoeringen en leege woorden, reist hij het land af met een
wetenschappelijken woonwagen, en overal waar markt is en verzameling van volk,
demonstreert hij met zijn instrumenten wat op wetenschappelijk gebied voor het
gemeene best gedaan zou kunnen worden, en wàt de politici verzuimden of
verhinderden te doen.
Georges Claude zou mijn eenige candidaat zijn. Hij toont niet alleen den weg voor
Frankrijk, maar de eenig juiste weg voor elke moderne natie: géén politici in het
landsbestuur. Politiek heeft niets meer te maken met de reëele feiten van een rationeel
staatsbeheer. Hij staat echter nog alleen. Maar hij beduidt een ontwaken. Ik weet niet
of hij gekozen zal worden, en of de hedendaagsche burger, massa-product der lagere
school, rijp is voor deze conceptie. Ik geloof evenwel dat ook op dit terrein het gezond
verstand zal triomfeeren binnen de vijftig jaar en over de gansche linie.
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[verschenen: 3 maart 1928]

Vrijheid, gelijkheid
Parijs, 4 Febr. 1928
Terwijl Douglas Haig uitvaart, krijgt Joffre van zijn huisbaas een
deurwaarders-aanzegging om zijn modeste woning in de Rue de la Pompe ten
spoedigste te verlaten. De eigenaar vroeg een huurprijs dien de Maarschalk onmogelijk
kon betalen. Misschien wel duizend of vijftien honderd gulden. Dat kan een Fransch
Opperbevelhebber, die zijn leven begon als boerenkind uit het Zuiden en eindigde
als overwinnaar van den slag aan de Marne, niet ‘verwonen’.
Van deze twee berichten over oude krijgsmakkers, die men denzelfden dag in zijn
krantje vond, maakte dat van Joffre verreweg den meesten indruk. De Engelsche
generaals waren nooit populair in Frankrijk, evenmin als de Amerikaansche, de
Italiaansche of Russische. Als zij zelf commandeerden, wisten zij den boel geregeld
in de war te sturen, en 't was altijd een Fransche divisie welke de schade mocht
repareeren. Wat een Duitsch gevangene zei over de Oostenrijkers, vond de Fransche
soldaat nog beter passen bij zijn eigen geallieerden: ‘De Oostenrijkers,’ beweerde
de Duitscher, ‘zijn even goed gewapend als wij, zij eten even goed als wij, zij hebben
even goede kanonnen als wij, maar zij hebben een heel wat beteren bondgenoot dan
wij.’
De Fransche generaals trouwens zijn hier evenmin populair; men duldt ze omdat
men ze noodig had op een critiek moment en ze misschien nog weer eens noodig
kan hebben. Het volk haat de kazerne en weet dat de Generale Staf den voornaamsten
hinderpaal vormt tegen den éénjarigen dienstplicht. Want de Generale Staf kijkt
verder dan den neus van 't volk en verschoof deze hervorming tot 1930. Het zal ook
nog jaren duren voor dat het volk de lugubere uitdrukking van Joffre vergeten en
vergeven kan, die zei, dat hij het Duitsche front ‘afknabbelde’. Zij wisten wat dat
beteekende: een winst van vijftig meter terrein, een onhoudbare, ineengeschoten
loopgraaf, en een ris van dooden of zwaargewonden, bengelend in de
prikkeldraad-versperringen. Men kan de gegalonneerden niet zien zonder rancune
en in den volksmond heeten zij ‘gueules de vaches’, op z'n Hollandsch
‘koeiensmoelen’. Wat de koeien daar mee te maken hebben, weet ik niet.
Maar toen men hoorde dat Papa Joffre uit zijn huis gezet ging worden, omdat hij
de huur niet betalen kon, terwijl de Engelschman zijn zegevierende bevelhebbers
graafschappen, kasteelen en royale lijfrenten toekende, kwam er iets in beroering
wat men het nationale geweten noemt. Terwijl iedereen sjacherde en speculeerde,
de een in onontplofte granaten, de ander in legervoorraden, een derde in afgetuigde
automobielen, een volgende in het opgraven en transporteeren van lijken, een vijfde
in schadeloosstellingen van verwoeste gebieden, een zesde in oude spoorwagons,
een zevende in achtergebleven Duitsche marken, terwijl men de Amerikaansche
leveranciers zelfs een cadeau wist te doen van méér dan tien milliard, terwijl politici
en hunne trawanten fortuin op fortuin stapelden, had deze Generalissimus zich
vergenoegd met een krans van eikenloof, met een gesterden maarschalksstaf, met
het lidmaatschap van de Académie Française, dingen die allemaal niets opbrengen,
en met het uitzicht op een gewelf in het Pantheon, waar men weliswaar gratis huist,
doch vuur en licht niet meer noodig heeft.
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De democratie die zulke uitstekende en prachtig rendeerende baantjes weet te
scheppen voor de authentiekste nullen, die Varenne liet knoeien in Indo-China, die
voor een paar bloedverwanten en kennissen van Steeg, in handen gevallen van
Marokkaansche insurgenten, den fenomenalen losprijs betaalde van zeven millioen,
de democratie klopte zich schuldbewust op de borst. Met één slag evenaarde Joffre
den romeinschen Cincinnatus, die na behaalde overwinningen terugkeerde tot zijn
ploeg. Maar dat is een chèque zonder provisie, en het waren particulieren die hem
huizen en landgoederen aanboden, vermoedend dat Papa Joffre deze niet zou
accepteeren. Men publiceerde en las een wagonlading artikelen over het vaderland
dat zijn groote mannen dankbaar was voor een prikje. Doch het gouvernement en de
Kamers die op al hun openbare gebouwen en kerken geschilderd of gebeiteld hebben:
vrijheid, gelijkheid, broederschap? Zij deden alsof zij niets merkten. En Joffre? Hij
verhuist uit de Rue de la Pompe en trekt naar een andere straat...
Voor deze democratie heeft Vicente Blasco Ibanez geleefd en is gestorven te Menton,
in een paradijs-tuin van de Riviera, te midden der mimosa's, maar in ballingschap.
Hij was een vereerder van Frankrijk, van Frankrijks republikeinsche instellingen, en
tijdens den oorlog heeft zijn roman ‘De vier Ruiters van de Apocalyps’ hetzelfde
onmetelijke nut gedaan voor de zaak der geallieerden in Holland, waar hij
onmiddellijk vertaald werd, als in Amerika, waar hij in honderdduizenden exemplaren
verkocht is. Op de Boulevards in Parijs had Ibanez zijn voor- en tegenstanders in de
Spaansche kolonie, die meermalen om hem slaags raakten. Ibanez had geniale
kwaliteiten en was au fond geen kwaad mensch, wat hij in zijn testament bewees
door zijn feeërieke villa te bestemmen voor een tehuis van schrijvers. Maar hij voerde
zijn ideeën-cultus op tot het onverzoenlijke, tot het onmenschelijke. Ik weet niet of
hij werkelijk het ‘hooger type van menschheid’ vertegenwoordigde dat zijne
geestdriftige volgelingen in hem zagen, maar zijn haat tegen Primo de Rivera en
Alphons XIII was gedreven tot een buitensporigheid, welke niet meer in verhouding
stond tot de grieven die hij koesteren kon tegen deze twee regeerende personen.
Ibanez bracht maanden door in den kerker, op stroo en vuilnis, hij zwierf
vaderlandloos over de planeet, hij was verbannen. Doch wanneer Ibanez zelf aan 't
hoofd van het Spaansche gouvernement geraakt was, hoe zou hij gehandeld hebben
met den dictator en den koning, tegen wie hij in 1924 het abjecte pamflet schreef
‘Alphonse XIII démasqué’, dat geheel berustte op geroddel, op kletspraatjes en
persoonlijke aantijgingen, een pamflet overigens dat met argumenten van gelijk
gehalte tegen Ibanez beantwoord werd? Hij was balling in Spanje ter wille van de
‘vrijheid’. Hij vond toevlucht in het land der ‘vrijheid’: Frankrijk. Maar gaf hij er
zich ooit rekenschap van, dat ook Frankrijk zijn ballingen heeft aan wie de
vaderlandsche grond ontzegd is? De Duc d'Orléans, kroonpretendent, die 't vorig
jaar overleed, na een rusteloos doorzworven bestaan van ontdekkingsreiziger, droeg
op al zijn tochten een vaas mee met Fransche aarde. Jean de Guise, die hem opvolgde,
en als zoodanig in ballingschap wijken moest, is op al zijn reizen vergezeld van een
potje met Parijschen grond, ‘terre de Paname’, zooals hij zegt in argot. Noem 't
kinderachtig, noem 't naief, sentimenteel, ouderwetsch, maar bedenk dat het dezen
‘koningen’ zelfs verboden is een Fransche boot te betreden, omdat een boot tot
grondgebied gerekend wordt.
Ik ben royalist in Holland, doch het Fransche royalisme sla ik gade als neutraal
toeschouwer. Maar zoo neutraal als ik ben, het kan mij niet ontgaan dat de
republikeinsche basis, het geheel ideologische fundament van Blasco Ibanez tot
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consequenties voert, welke ik moeilijker aanvaard dan de gevolgtrekkingen van den
monarchistischen gezichtshoek. Dezelfde Ibanez, die Primo de Rivera en Alphons
XIII verfoeide tot den dood, en zelfs zijn land begreep in dezen wrok, dezelfde Ibanez
bracht de laatste jaren van zijn leven door met het schrijven eener rehabilitatie der
beruchte familie Borgia. Ik wil er slechts op wijzen dat eenerzijds Ibanez' patriottisme
ontwaken kon voor de troebele familie der Spaansche Borgia's; dat anderzijds zijn
fanatieke ideeën-cultus bij machte was om een laatste gevoel van menschelijkheid
in het hart van dien kunstenaar uit te roeien, een menschelijkheid welke ons zoo
begrijpelijk is, omdat ze ons in 't bloed zit: ‘de liefde tot zijn land is ieder ingeboren’
gelijk Vondel dichtte. Zoolang het actueele bewind duurt, bepaalde Ibanez bij
testament, zullen mijne stoffelijke overblijfselen niet naar Spanje terugkeeren. Hij
rust dus onverzettelijk en uitdagend in Franschen grond.
En hier kan ik niet nalaten te denken aan het testament van den Duc d'Orléans,
over wien dezer dagen een monumentaal boek verscheen van dr. Récamier: L'âme
de l'exilé. Die ‘koning’ had veertig jaren rondgezworven buiten zijn vaderland. Hij
heeft misdadigers, verraders, deserteurs zien amnestieeren en terugkeeren op Fransch
gebied. Hij stierf te Livorno. Hij stierf met een hoopje Fransche aarde geklemd in
zijne rechterhand. Hij was de afstammeling van koningen die Frankrijk maakten tot
wat het is. Hij had ook grieven. Méér dan Ibanez. Hij vroeg echter in zijn laatsten
wil aan het Fransche gouvernement om begraven te worden te Dreux, zijn stam-oord,
begraven te Dreux in alle stilte, zonder plechtigheid, zonder deelneming van vrienden
of aanhangers. ‘Als Dreux mij geweigerd wordt, zegt zijn testament, vraag ik om
begraven te worden in 't gezicht der Fransche kust.’
Welke mentaliteit lijkt u het wenschelijkst, het gunstigst voor de bestemmingen
van een land, voor de vorming van menschen: de ideologische, onmeedoogende,
bijna onmenschelijke van Blasco Ibanez, die dood noch levend wilde terugkeeren in
de wijngaarden van Valencia, of de milde en humane stem van den Duc d'Orléans,
die óók grieven had? Is de Republiek minder tyranniek dan de dictatuur? De Fransche
monarchie verscheepte de overblijfselen van Napoléon, den ‘usurpateur’, van Sint
Helena naar Parijs. De Republiek heeft tegenover den laatsten wensch van een
pretendent geen enkel vooroordeel terzijde weten te zetten. Vrijheid, Gelijkheid...
Wat zijn ideeën? Ideeën leiden de wereld niet, doch het gebruik dat men er van maakt,
zooals ik een paar weken geleden citeerde van een Fransch auteur. Wat zou Blasco
Ibanez gezegd hebben van deze parallel, wanneer men hem daarover was gaan
interviewen?
Als er in het revolutionnaire brein van den Spaanschen romanschrijver eenige confusie
heerschte, wat te zeggen van de zonderlinge antithese die de Fransche socialisten
scheidt van hun Belgische collega's?
Dezelfde zwarigheden welke Frankrijk ontmoette bij de ontwerping van het
Fransch-Duitsch handelsverdrag, bij de sluiting der handelsovereenkomst met
Amerika, dezelfde moeilijkheden ondervindt het met België. Maar terwijl men bij
de drie genoemde tegenpartijen een tekort aan goeden wil en inschikkelijkheid zou
kunnen observeeren, welke vooral verbaast van de zijde der vroegere geallieerden,
in de Fransch-Belgische strubbelingen stoot men op een nuance, die komisch zou
zijn, wanneer zij niet getuigde van de diep-gaande verwarring waarin de leiders
ronddolen eener politieke partij, welke zich beroept op dezelfde theorieën en dezelfde
stichters.
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Volgens de laatste berichten werpt het Fransche gouvernement de
verantwoordelijkheid voor het eventueel afbreken der onderhandelingen op België.
Volgens deze laatste berichten zou Frankrijk zeer ruime concessies gedaan hebben
en zelfs alle mogelijke concessies voor de meerderheid der Belgische producten. De
noordelijke buren weigeren echter halsstarrig alle reciprociteit voor de Fransche
wijnen en de Fransche zijde, essentieele en vitale artikelen van Frankrijks uitvoer,
artikelen daarenboven welke België niet of nauwelijks voortbrengt, waarbij van
concurrentie dus geen sprake kan zijn. En het zijn niet enkel de flaminganten met
hun afkeer voor alles wat franskiljonsch is, die den doorslag gaven. Het zijn de
Belgische socialisten, die zijde en wijn beschouwen als luxe-producten, gefabriceerd
voor de bourgeoisie, kapitalistische producten, welke zij volgens de marxistische
leer uit hun land willen weren.
Om het belachelijke der situatie ten volle te savoureeren moet men weten, dat de
wijnbouw nog niet lang geleden in Frankrijk gevierd werd als een bij uitstek
democratische bezigheid, wat hij ook inderdaad is, want een Fransch arbeider zou
niet kunnen leven zonder zijn daaglijksche ‘chope’ of ‘chopine’ van den nationalen
‘pinard’, zooals onze honderden landwijntjes genoemd worden; moet men weten dat
het totaal der wijnbouwers behoort tot de min of meer linksche democratische groepen;
dat eveneens het totaal van de werklieden der zijde-fabrieken van Lyon en omstreken
staat ingeschreven bij de Sociaal-Democratische Partij. Wij zien dus de democratieën
van twee landen welke door geen enkele natuurlijke grens gescheiden zijn,
democratieën, die tien jaar geleden nog strijdende waren ‘voor de democratie’, twisten
en harrewarren over producten, waarbij de een levensbelangen heeft, doch waarbij
de ander onmogelijk nadeelen kan hebben. Het socialisme der heeren Vandervelde
en Wauters zal in koelen bloede een aantal socialistische arbeiders van Lyon en
andere provincies tot werkeloosheid veroordeelen, wijl hunne productie hun te
‘aristocratisch’ dunkt. Ik moet bekennen dat zulke contradicties mij sympathiek zijn,
omdat ze meestal het einde van een systeem voorspellen.
Er liep Maandag op de Boulevards een kwidam die de paarden staande hield, ze
toesprak, en de dieren met vele excentrieke gebaren aanporde om hem antwoord te
geven. Een agent, die hem interpelleerde, vertelde hij in het strengste geheim, dat
hij de toovenaar Merlijn was, dat een kwaadaardige geest twee zijner beste vrienden
had veranderd in beesten en dat hij pogingen deed om de ongelukkigen te bevrijden
van hun booze lot en hun de menschelijke gedaante terug te geven. Het was maar
een goedige gek, die helaas werd opgebracht. Ware deze Merlijn bij zijn verstand
geweest, dan zou hij zich niet gericht hebben tot de schaarsche knollen die nog over
de boulevards sukkelen, maar tot de menschen.
[verschenen: 10 maart 1928]

Kenteekenen des tijds
Parijs, 18 Februari [1928]
‘Welk woord of welk bijvoegelijk naamwoord stelt gij voor tot karakteriseering van
onze eeuw?’, vroeg deze week een Parijsch blad aan de beroemde tijdgenooten, die
voor zulk een rondvraag in aanmerking komen.
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Ik weet niet, of de vraag u ooit interesseerde. Uw gedachte cirkelt als een draadloos
bericht rondom den aardbol en doet elken dag zijn waarnemingen. De moeilijkheid
begint, wanneer gij die observaties moet schiften. Het eerste, wat men merkt is, dat
geen enkel mensch groot genoeg werd voor zijn tijd. In geen enkel land. Napoleon
III en koningin Victoria waren geen bijzonder merkwaardige figuren, maar zij bezaten
de eigenaardige hoedanigheid, om elke vibratie van het leven tot zich te trekken, als
door een convergeerende lens. Zoo kan men spreken van de eeuw van Vondel, van
Louis XIV, van Karel den Groote, van Augustus. ‘We hebben helaas geen Augustus’,
zei een Fransch journalist, ‘maar een hoop Augusten.’ Dit is een grapje. Doch te
praten over ‘de eeuw van Poincaré’, van Stresemann, van president Wilson, zelfs
van Edison, zou evenzeer een grapje zijn. Zoodra wij deze mannen aandachtig
bekijken in hun verband met het totaal van de wereld, zien wij, dat zij van alle zijden
overvleugeld worden door machten, welke minstens zoo sterk en zoo belangrijk zijn
als zijzelf.
Het tweede, wat gij merkt, na geconstateerd te hebben, dat al onze ‘groote mannen’
ontoereikend bleven voor een synthese, is, dat gij verdwaalt in een eindeloos labyrinth
van de ongeloofelijkst contrasteerende verschijningsvormen, waar zwart en wit
parallel loopen, licht en donker kruisen, negatief en positief botsen, oud en nieuw
derailleeren, waar goed en kwaad in de meest fantastische wanorde langs elkaar
wervelen. Een kwalificatie wordt niet alleen bepaald door het milieu, zij wordt ook
afhankelijk van het humeur. En na alles gewikt en gewogen te hebben, rest u in de
warreling van antithesen slechts één woord: onze tijd is paradoxaal.
Wij zijn op 't moment in de periode der nachtfeesten, waarvoor een zekere categorie
der maatschappij is uitgekozen, en men zou haast zeggen, zich opoffert. Na een min
of meer vermoeienden nacht zien deze menschen hunne bedden pas tegen zeven of
acht uur, en daar de kringen waaruit deze society gerecruteerd wordt, beperkt zijn,
daar de mondaine vertooningen zich ononderbroken opvolgen, moet men aannemen,
dat die zeldzame wezens hun bestaan uitsluitend kunnen reserveeren voor de vreugde.
Het zijn onveranderlijk dezelfden, die men terugvindt, waar hun code ze roept: naar
Deauville, naar Biarritz, naar den Lido, of naar de saturnaliën van Parijs. Waartoe
ze eigenlijk dienen, weten wij niet goed, maar we weten evenmin, waartoe de kleuren
dienen der bloemen en waarom het nietigste insect zijn rug tooit met een
wonderbaarlijke geometrische versiering. Al wat het leven kan bieden aan pracht en
verrukking concentreert zich om hunne hoofden en hun hart klopt slechts op gezang
van muziek. Den eenen nacht openen zij de gerestaureerde en gemoderniseerde
Folies-Bergère, den volgenden nacht dansen zij voor het Bal des Petits Lits Blancs
in de Groote Opera.
Er is niet het geringste verband tusschen de artificieele atmosfeer van een
hedendaagsch revue-paleis en een liefsdadigheids-bijeenkomst; behalve dat men er
zich hoofdzakelijk voedt met champagne. In de Folies-Bergère viel niets toe te juichen
wat in de verste verte vergeleken kon worden met het glanspunt van het Bal der
Opera: de drie veteranen der vliegkunst, Blériot, Farman en Voisin, gehuldigd door
deze uitgelezen schare, die gefilterd was uit de keur der vijf werelddeelen. Doch
waar men ze ook ontmoet, op welk strand, of onder welk uitspansel van electrische
lampen, wat domineert in deze menigten is de suprême schoonheid der vrouwen,
een schoonheid, waarin elke ranke lijn, elk zwervend parfum, elk gebaar en elke
beweging, is opgevoerd tot een summum van sierlijkheid en harmonie, waarin het
oog een natuurlijke extase vindt. Moesten wij onzen tijd meten naar deze feesten,
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wij zouden slechts moeite hebben om onze opgetogenheid in één woord samen te
vatten.
Wanneer ik, om het paradoxale te demonstreeren dezer eeuw, mij bedienen wilde
van een goedkoop contrast, zou ik u hierna voeren onder de bruggen van de Seine,
te midden der opslagplaatsen, onder de steigers van in aanbouw zijnde huizen, waar
iederen nacht logies gezocht wordt door bedelaars en dakloozen, die talrijk genoeg
zijn om de Opéra en de Folies-Bergère tot den nok te vullen. Ook zij vormen eene
selectie der menschheid; onder hen zijn graven, baronnen, notarissen, rechters, en
meer bescheiden burgers, die niets meer zoeken in Parijs, dan een beschut plaatsje,
waar de wind een beetje minder koud blaast dan op straat, en waar geen regen gutst.
Of ik zou u voeren naar de middeleeuwsche sloppen en krotten van Belleville,
Ménilmontant en de Hallen, de kwartieren der blinde, één-oogige, één-beenige,
beenlooze en bultige prostituées, wier laatste attractie bestaat in haar gedrochtelijkheid.
Het zijn de overlevenden van de Mystères de Paris, en te oordeelen naar haar aantal,
beantwoorden zij aan eene sociale behoefte en vinden het leven niet zonder charme.
Nog in zijn laatste boek (L'Amour Vénal) wijdde Francis Carco haar verschillende
hoofdstukken. Wie, die het Parijsche panorama overschouwt van den Arc de
Triomphe, de Sacré Coeur of den Eifeltoren, zou zich dergelijke monsterachtigheden
durven verbeelden?
Maar deze contrasten zijn mijn doel niet. Na in den herfst gedoold te hebben langs
een Salon d'Automne, waar het krioelde van middelmatige schilderijen, verdwaalde
ik deze week op den Salon des Indépendants. Parijs telt vijf en twintig duizend
schilders onder zijn bevolking en alleen reeds dit buitensporige cijfer schrikt mij af
om naar hun exposities te gaan. Het is gelukkig mijn roeping niet onder deze massa
een genie te zoeken. Ik ging naar het Grand Palais om de tentoonstelling der
huishoud-kunsten te zien, den Salon des arts ménagers, om ik weet niet wat te
ontdekken onder de nieuwste modellen van stofzuigers, behangselpapieren,
parket-borstels, blikken-openers, automatische bordenwasschers, zonderlinge
toestellen om koffie te zetten, toover-pannen die soep koken binnen het kwartier,
messen-slijpers, bedden-warmers, electrische ijskasten, ideaal-woningen in miniatuur,
strijk-ijzers, afwaschdoeken-drogers, aardappel-schillers, erwten-doppers,
boon-afhalers, de dozijnen fornuizen en verwarmingstoestellen, glazenwasschers,
vloerboenders - alles gedreven door de electrische fee. Mijn hemel, het geluk en de
tevredenheid van een Fransch ménage, dat hier zijn uitzet wil koopen, kent geen
grenzen, en ook geen dienstboden meer.
Te midden echter der luchtjes van poetsgoed, boenwas, ozon, in het lawaai van
motoren, luidsprekers en jazz-banden, zakte uit den koepel van het Grand Palais die
eigenaardige en aparte geur omlaag van schilderijen-tentoonstellingen, en wanneer
ik het vergeten zou hebben, dat beneden zich de ronkende en vonkende tempel der
materie bevond, boven op de eerste étage huisde het ideaal. Men moest een langen
omweg maken om tot die hoogere regionen door te dringen en weinigen die zich in
de geheimen der keuken verdiept hadden, dachten er aan om den artistieken tocht te
ondernemen. Ik kon de bekoring der verfdampen niet weerstaan, klom naar de sferen
der kunst en beroem me er niet op.
Ik had de verrassing een gedeelte van het gezelschap, dat op het Bal des Petits Lits
Blancs zoo bovenmatig behaagde, terug te vinden op den Salon des Indépendants,
gelijk men het terugvond op den Salon d'Automne, maar in den vorm van een portret,
een baigneuse of een naaktstudie. De initialen of de namen in den catalogus beweerden
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het tenminste. Wanneer ze het niet beweerd hadden, wie zou mij hebben kunnen
wijsmaken, dat er overeenkomst bestond tusschen de gracieuse, verlokkelijke,
coquette, weelderige en voluptueuse menschen, die ik gezien had in haar dansenden
nimbus van schoonheid en jeugd, of ook maar tusschen het minder geraffineerde
publiek van de huishoud-show daarbeneden, en de beeltenissen welke deze
‘Onafhankelijken’ in kilometers lengten te kijk hingen? Men feliciteerde zich dat de
mensch niet geschapen was volgens een concept van een modern schilder. Men vroeg
zich af, of een geheim genootschap van super-puriteinen deze tentoonstelling
georganiseerd had om ons voor lange jaren van het ewig weibliche afkeerig te maken.
Met een onmeedoogende hardvochtigheid, met een onverbiddelijke wreedheid
hebben zij onze gezellinnen de bacillen ingeënt van de onooglijkste en
onverdraaglijkste ziekten; de eene lijdt aan elephantiasis, welke haar ledematen
misvormt tot wanstaltige en vervaarlijke uitwassen; de ander is van een skeletachtige,
schrikbarende magerte; allen hebben een mysterieuse huidziekte, allen zijn overdekt
met een schimmelenden uitslag; de eenen bezitten een omhulsel, dat de violette tint
heeft van verdronkenen, de anderen zijn groenig-geel, bruin-roze, rossig-zwart; ze
zijn gevlekt, geaderd, gestreept als onbestaande viervoeters; allen hebben een laag
voorhoofd; allen kijken scheel; allen hebben in haar blik een bestiale wezenloosheid;
allen hebben een scheeven neus; de meesten hebben oogen met afzichtelijke zakken,
grove, logge monden, opgezwollen en geplooide buiken, boezems die een familie
van vier en twintig kinderen voedsterden, knoestige, rheumatische handen, verdraaide
beenen; en allen zijn bevacht met bossen overtollig haar, alsof de ontharingsmiddelen
in die ideale kringen onbekend waren.
Henri Poincaré, de mathematicus (neef van den minister van Financiën) opperde
eens de vreemde veronderstelling dat gedurende den nacht, terwijl ieder sliep, alle
gewichten over de gansche aarde honderdmaal zwaarder zouden worden. En men
twist nòg over de kwestie of de worsten in de kruidenierswinkels zouden blijven
hangen aan de honderdmaal dikker geworden koorden, of zouden vallen. Ik stelde
me voor op de Indépendants, dat de civilisatie voor een onbepaalden duur zou
verdwijnen en dat de monstrueuse, afgrijselijke collectie menschen-types, welke
sinds een aantal jaren de ‘Salons’ maken tot tehuizen van misgeboorten, na een
tijdperk van heilzame leegte opgegraven zouden worden door den nazaat. Wat hij
zou zeggen, die nazaat, van de ‘meesterwerken’ is mij onverschillig. Maar wat zou
hij denken van het misvormde, kromme, kort-beenige, puisterige, ziekelijke wezen,
dat in die dagen die planeet bewoonde?
Ik stel de vraag, hoewel de civilisatie nog niet verging. Ik stel de vraag ook, omdat
zich een schuchter verzet begint af te teekenen tegen de overdrijving van vijf en
twintig duizend palet-virtuozen, die even bekoorlijke en normale gezellinnen hebben
als wij allen, die zich wèl zouden wachten om te huwen met hunne portretten als ze
per ongeluk uit hun kader wandelden, maar wier oog en hersens door een
geheimzinnig magnetisch veld uit de natuurlijke richting getrokken werden. Het is
hunne zaak om hun richtingsveld te corrigeeren. Doch als wij onzen tijd wilden
kenschetsen naar den aard hunner productie? Hij zou niet alleen paradoxaal zijn,
maar aartsleelijk. Wij zouden leven onder de tyrannie van het leelijke.
Jacques Rouché, directeur der Opéra, moet een geheel eigen opinie hebben over dit
onderwerp. Men wordt te Parijs slechts directeur der Opéra, wanneer men beschikt
over een persoonlijk fortuin dat voor onuitputtelijk geldt, want de Staat (die dit jaar
55 millioen uittrekt voor zijne noodeloos met verlies werkende ammoniak-fabriek)
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subsidieert deze beroemde instelling met een bedragje, waarmee een Duitsch
provincie-theater niet tevreden zou zijn, en waarmee trouwens het reusachtige gebouw
niet eens onderhouden kan worden. De candidaten voor den post van Opéra-directeur
zijn uiterst zeldzaam, daar 't niet dikwijls gebeurt, dat de hoedanigheden ambitieus,
gefortuneerd, kunstzinnig en vrijgevig in denzelfden persoon vereenigd zijn.
Jacques Rouché beantwoordt aan al deze eischen. Hij is de schoonzoon van Piver,
een der machtigste parfumerie-fabrikanten, wat aan zijn geldmiddelen weinig grenzen
stelt; hij heeft, toen hij een klein theater exploiteerde, bewezen een man te zijn met
uitstekende artistieke zintuigen; hij wenschte directeur te worden der Opéra, en heeft
dit genoegen, voor de weinige jaren dat hij het beheer voert, willen betalen met zeven
millioen uit eigen chèque-boekje. Dat de Opéra in volle décadence is, kan hij niet
helpen. Wanneer hij ze had moeten houden op 't peil van vóór den oorlog, zou het
hem zeventig millioen gekost hebben. Zoover gaat zijne ambitie niet. Hij weet zich
onvervangbaar ook zonder dat.
Onze eerste danseuse, de exquise Carlotta Zambelli, verdient aan de Parijsche
Opéra een maand salaris van 2500 francs, zegge 250 gulden, een cijfer dat bij de
budget-discussies, waarbij Rouché's beleid ter sprake kwam, voor 't eerst gepubliceerd
werd. Dit is met alle respect voor de Fransche Republiek een hongerloon, en ik geloof
niet dat zelfs de Italiaansche Opera in Holland hare artiesten ooit engageerde op zulk
een koopje. Toch zijn er een aantal lieden die meenen dat alle luxe-auto's welke
rondom de Opéra plegen te stationeeren, behooren aan het corps de ballet.
Deze legende dateert uit een eeuw toen het tot de bon ton behoorde bij de
aristocratie om in de troupe de danse eene protégée te hebben, want zoo groot was
het prestige der danseuse, dat een marquis of comte hare gunsten gaarne honoreerde
met de helft van zijn vermogen. Uit dezen tijd dateert ook de bepaling in het cahier
des charges van den directeur, dat de abonnés zijner loges vrijen toegang hebben op
het tooneel en in den befaamden foyer de la danse, waarvan de eene wand gevormd
wordt door een spiegel van zeven meter breed bij tien meter hoog. Die foyer de la
danse heeft overigens vanuit de toeschouwersruimte geen anderen toegang dan een
deur in den achterwand van het tooneel. Terwijl men in de entr'actes van décor
verwisselde, begaven zich de abonnés over het tooneel naar den foyer hunner
gunstelingen om te informeeren naar de gezondheid harer moeders en haar een doos
bonbons te overhandigen. Men was abonné van vader op zoon; een abonnement van
de Opéra behoorde tot de familiestukken; wie het niet had moest jaren lang op de
lijst staan.
In onzen democratischen tijd kan men alles verwachten, dacht Jacques Rouché,
zelfs dat een der machinisten een décor laat vallen op de hoofden zijner abonnés. Hij
verzocht dus de bewonderaars zijner danseressen om af te zien van een voorrecht
dat hun vrijen doortocht gaf over de planken; hij gaf hun de exclusieve beschikking
over l'escalier de l'Empereur, en liet bovendien een onderaardsche gang construeeren,
welke hen onzichtbaar tot hunne favorieten zou leiden. Hij stelde hen daarvan in
kennis door een brief, die door zijn uiterste hoffelijkheid tot de documenten behoort
van een ver verleden.
Wat Jacques Rouché bij deze hervorming eigenlijk bewoog, weet ik niet. Misschien
een gewone directeurs-gril. Wat zijn abonnés bewogen heeft, weet ik nog minder.
Maar de inneming der Bastille heeft niet zulk een verontwaardiging gewekt onder
de vertegenwoordigers der aristocratie als de opheffing van dit laatste der privileges
eener bevoorrechte klasse. En al behooren de luxe-auto's niet tot het corps de ballet,
de attractie van dit ensemble is nog zóó sterk, dat de abonnés hemel en aarde, het
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gerecht en zelfs het gouvernement der republiek ter hulp roepen, om de dictatoriale
bepaling van den directeur te annuleeren. De huidige eeuw heeft veel vereffend, dat
echter een spruit der Kruisvaarders door een onderaardschen gang zijne huldeblijken
zou gaan neerleggen aan de voeten van de ballerines, dat is onduldbaar, dat is
onaannemelijk. Dat nooit!
Parijs is vol lieden die deze zaak niet zouden durven beschouwen als een futiliteit.
Zij werd het schandaal van dit seizoen. En Jacques Rouché moet denken dat onze
tijd vooral ongerijmd is.
[verschenen: 24 maart 1928]

Volkskracht
Parijs, 25 Febr. '28
Ernest Cognacq, die Dinsdagavond stierf in de Avenue du Bois de Boulogne, had
geen wereld-reputatie zooals Carnegie of Rockefeller en ik was reeds verscheidene
jaren in Frankrijk voor dat ik zijn naam kende. De Franschman heeft niet het minste
verstand van reclame, de kwakzalversmiddelen uitgezonderd, want al werd de
relativiteitstheorie hier niet uitgedacht, er bestaat geen volk ter aarde waar elken
mensch het besef van de betrekkelijkheid der beste en der kwaadste dingen zoo diep
is ingeboren. Het is de basis van elk leven, en zoo hoog dit leven moge stijgen, het
blijft in contact met zijn fundament. Dit verbaast vooral de Amerikanen. De
Amerikanen houden er van om een zaak, een land, een persoon grondig te
exploiteeren, en niet types als Branly achter zijn aambeeld, Bergson in zijn tuintje,
Curie dineerend in een werkmansrestaurant, valt niets aan te vangen. Zij vinden te
Parijs evenveel en even opzichtige Amerikaansche reclameborden als te New-York
en op de Côte d'Azur rollen zij langs eindelooze schuttingen welke hen uitnoodigen
om liever in Duitschland of Oostenrijk te reizen. Zij begrijpen daar niets van. Zij
zagen nooit een affiche dat hen wilde lokken naar Frankrijk.
Wat de Amerikanen echter verbaast, misleidt vooral de Duitschers. Zij houden er
van om den Franschman zoo nauwkeurig mogelijk te kennen, zijn psychologie,
vitaliteit en reacties met een wetenschappelijke exactheid te registreeren. Zij leggen
statistieken aan en maken hypotheses, welke hen regelmatig bedriegen. Hoe zou het
ook anders kunnen? Het essentieele der Fransche natie ontwikkelt zich in het
verborgene, achter een absoluut ondoordringbaren muur van zwijgzaamheid en dit
essentieele in zijn tallooze vertakkingen heeft niet het geringste aandeel aan wat ons
het openbare leven lijkt. Deze bijzonderheid maakt alle statistieken, alle balansen
onbetrouwbaar. Deze bijzonderheid ook maakt Frankrijk tot het land der onbegrensde
mogelijkheden. Deze eigenschap vormt een factor waarvan niemand de draagkracht
overzien kan, de Franschman evenmin als de buitenlander. Elke straat, van de
hoofdstad tot in het kleinste dorp, bezit een huis waarvan het geheim nooit doorvorscht
werd voor het met al zijn kracht in het daglicht trad.
Van deze geheel binnenwaartsch geconcentreerde Franschen, die men, oppervlakkig
beschouwd, uitgestorven zou wanen, of enkel bestaan hebbend in de romans van
Balzac, was Ernest Cognacq een volmaakt specimen. Het gebeurt overal dat iemand
begint als loopjongen en eindigt als bezitter van kolossale magazijnen. Er zijn overal
menschen die tot hun laatsten dag alle eindjes touw, verloren spelden, slingerende
knoopen oprapen, en met die methode een reusachtig fortuin bijeengaren. Aldus
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Cognacq en zijne onafscheidelijke, onmisbare echtgenoote, die hij twee jaren heeft
moeten overleven: zij vingen aan als marskramertjes, zij gingen heen als eigenaars
van een onmetelijk vermogen en van een der grootste Parijsche bazars, La Samaritaine.
Het karakteristieke ligt in de nobele manier waarop zij al dat geld wisten uit te geven
en zelfs hun bazar van de hand te doen.
Hij was de mededinger van Boucicaut, stichter van Le Bon Marché, en beider
huwelijk was versomberd door kinderloosheid. Er is niets bewonderenswaardiger
op dit ondermaansche dan te aanschouwen hoe edele naturen een groote desillusie
zonder wrok, zonder verbittering weten te dragen, haar weten om te zetten in eene
positieve, verheffende activiteit. De kinderloosheid was de tragedie en de
onuitputtelijke teleurstelling dezer twee ménages. Boucicaut trachtte haar te heelen
door een weldoener der menschheid in het zadel te helpen en bouwde voor Pasteur
zijn Instituut. Cognacq ging nog verder, en naarmate zijn menschelijk inzicht groeide,
breidde zich zijne weldadigheid uit. De stichtingen Cognacq-Jay werden ontelbaar
en strekten zich uit in een wijden kring rond Parijs. Zij werden beheerd met denzelfden
realiteitszin, waarmee het echtpaar Cognacq zijne magazijnen dreef, volgens een
princiep, dat ten onrechte voor modern geldt: minimum bedrijfsonkosten en maximum
rendement door de zakenkundigheid van het personeel.
Cognacq en zijn vrouw, die altijd aan den arbeid waren, die vijf-en-zeventig
ononderbroken jaren gezwoegd hebben (hij werd negentig) als de minste hunner
sjouwers, die men nergens zag, in geen schouwburg, bij geen concert, bij geen diner,
die nooit vacantie namen, controleerden alles zelf en de Zondag werd gebruikt voor
een rondtocht in hunne kraamvrouwen-verplegingen, zuigelingen-inrichtingen,
toevluchtsoorden en ziekenhuizen.
De merkwaardigste hunner instellingen was de prijs Cognacq-Jay, gevormd door
een gift van honderd millioen aan de Académie Française, van welker rente elk jaar
97 gezinnen met minstens negen kinderen begiftigd worden met 25.000 francs en
203 families van minstens vijf kinderen met 10.000 francs. Zijn testament heeft dit
legaat verdubbeld met honderd nieuwe millioenen. Terwijl het parlement sinds jaren
delibereert over maatregelen om Frankrijk's kinder-deficit te dekken en zijn tijd aan
dit onderwerp pleegt te verzwetsen, vond deze practische bourgeois het eenige middel
dat evenredig stond tot zijn doel.
Maar deze twee bourgeois - en ik geef de kwalificatie als een eerenaam, die met
trots hunne commercieele paleizen monsterden en inventariseerden - die hun
levenswerk wenschten te zien voortgezet, deden in hunne edelmoedigheid een stap,
welke in onze dagen van klasse-strijd en sociale kwesties uniek was en het moeilijkst
begrepen werd door hen die er de meeste baten bij vonden. In 1914 schonken zij,
zonder andere reserves dan de voorzichtigheid, welke de onervarenheid der nieuwe
deelgenooten billijkerwijze mocht inboezemen, de helft van hun eigenhandig
gewonnen bedrijfskapitaal en 65 pCt. van de jaarlijksche winst aan hun duizenden
werklieden en bedienden, van wie verschillenden hun patroon zonder twijfel een hart
toedroegen dat niet zuiver was van nijd en die verbluft toekeken. Met dit alles vond
het echtpaar Cognacq nog de middelen - en men moet concludeeren, dat een bazar,
zelfs een bazar die verkoopt tegen den laagsten prijs, een goudmijn is - om een
verzameling kostbare zeventiende en achttiende-eeuwsche schilderijen, meubelen,
beeldhouwwerken en miniaturen aan te leggen, waaronder menig meesterstuk uit de
oud-Hollandsche school, welke zijn huis stempelde tot een der zeldzaamste musea
en waarmee men met gemak vier tentoonstellingen kon inrichten. Van den aanvang
af was deze collectie bestemd voor den Staat, dit wil zeggen voor de natie, voor het
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gemeene-best, en ook op dit terrein verloochenden de Cognacq's niet de
menschlievendheid, die naast hardnekkige arbeidzaamheid hun voornaamste
karaktertrek vormde.
En deze twee menschen, die zich slechts beschouwden als bescheiden werktuigen
voor het algemeen welzijn, voor een minder wreede maatschappij, gingen als
onbekenden onder hunne natie. De vrouw was niet gedecoreerd en de man droeg
geenszins het hoogste ordeteeken. Zij hebben tot hun laatste oogenblik alles gedaan
om de huldigende openbare aandacht te ontgaan en beiden stelden bij uiterste
wilsbeschikking vast, dat op den dag hunner begrafenis de magazijnen der Samaritaine
geopend zouden blijven. Het personeel, dat zij tot aandeelhouder maakten in het
grootste part hunner millioenen, zal hun lijkwagen niet volgen en niemand in Parijs
zal weten dat een zijner edelste burgers, die de burgerdeugd vertegenwoordigde in
haar verhevensten zin, die zijn leven doorbracht als de barmhartige Samaritaan, aan
wien hij den naam ontleende zijner magazijnen, ten grave wordt gedragen, en door
het rumoer der stad zijn laatsten tocht doet. Dat een mensch, een handelsman, een
der gehate bourgeois, in deze tijden van onrust zulk een onnavolgbaar voorbeeld
geeft van de hoogste eigenschappen is herdenkenswaard. Dat deze onberispelijke en
verborgen mensch een Franschman was is nog opmerkelijker. Wat nog ongelooflijker
is: dat men deze Franschen aantreft op ieder gebied, wanneer men de moeite doet
om ze te zoeken. In een oogenschijnlijke atmosfeer van decadentie, welke het ergste
gezichtsbedrog is dat men kan aantreffen, vormen zij de onvergankelijke kern der
natie, wijl zij in elk opzicht superieur zijn.
De honderd millioen van den prijs Cognacq-Jay, hoe groot de practische beteekenis
ook moge wezen voor de begiftigde families, vormt natuurlijk in het kader van een
groot volk, welks geboortecijfer terugloopt, slechts de waarde eener demonstratie.
Er is niemand in Frankrijk die voor 25.000 francs negen kinderen kan opvoeden en
wanneer hier de talrijke families nog lang niet schaarsch werden (Blériot heeft zes
zoons), geschiedt dat uit persoonlijke overtuiging. De Franschman is van aard verzot
op kinderen en wat hij in de allereerste plaats bij hen waardeert, is de aanwezigheid
in die jonge schepseltjes van een onbeperkt geluk, van een matelooze vreugde, welke
hij zelf door het leven verloor, maar die hij blijft vereeren als het opperste goed. Zijn
klimaat, zijn lichte hemel, zijn vruchtbare aarde, zijn verrukkelijke wijnen en zijn
gezond temperament hebben den Franschman dien drang naar geluk ingeprent, welke
op lateren leeftijd zoo moeilijk te verwerkelijken valt, maar waarvan zijn intiemste
gedachte geen afstand kan doen. Nergens is het jonge kind gelukkiger en vrijer dan
in de Fransche familie. Dit verhindert de ouders weliswaar niet om hun kroost naar
internaten te zenden waar het teedere gemoed zich dagelijks wondt aan een
onmeedoogende kazerne-tucht; dit verhindert de wetgevers niet om het leerplan der
scholen draconisch te overladen op eene wijze, waarvan wij in Holland geen idee
hebben; dit verhindert niet dat de Franschen gelden voor de slechtste paedagogen
der aarde. Maar dit weerhoudt het ras ook weer niet om eminente menschen-types
te produceeren. Voor den doorsnee-Franschman tellen uitsluitend de acht eerste jaren,
en wat hij aan zonnigheid en blijdschap kan stapelen op de kleine hoofdjes wordt
gedurende deze periode opgehoopt tot een reservoir waaruit zij levenslang moeten
putten.
Terwijl voor Parijs de woning-toestanden de voornaamste aanleiding geven tot
beperking van het kinder-aantal, terwijl het te Parijs voor heele categorieën inwoners
materieel volslagen onmogelijk wordt gemaakt om méér dan één kind te herbergen,
wegens het elementairste gebrek aan plaats, waarbij alle redeneering en zelfs alle
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gevoel ophouden (van woning-politiek heeft het Parijsche stadsbestuur niet het minste
begrip), terwijl de industrieele noordelijke provincies, Bretagne en de Elzas ondanks
de beproevingen van den oorlog hare groeikracht bewaarden, vertoonen juist de
zuidelijke provincies, waar de woningfactor geen rol speelt, waar het leven het
aangenaamst, het gemakkelijkst en het overvloedigst is, een achteruitgang, welke
lijkt op een geleidelijke uitsterving. Zeker grijpt de birth control in bij deze
angstwekkende vermindering, maar gelijk te Parijs talrijke vrouwen het slachtoffer
zijn van onoverkomelijke hinderpalen, zijn een menigte vrouwen der provincies van
het centrum en 't Zuiden beklagenswaardige lijderessen aan een physiologisch tekort,
waaraan reeds Lacedemoniërs en Romeinen ten onder gingen. Hier helpen geen
premies van den Staat, of van particulieren; hier helpt geen propaganda. Ik geloof
den Franschman eenigszins te kennen. En zoo ik mag oordeelen naar mijne indrukken,
zou ik meenen, dat het geboortecijfer voor de noordelijke helft van het land zoo niet
bevredigend, dan toch verbeterbaar is, dat daarentegen de toestand van de zuidelijke
helft alarmeerender werd dan een inwoner ooit zal willen toestemmen. In de
noordelijke helft regelt dikwijls de mensch volgens zijn egoïsme, of wat hij het geluk
acht van het kind. In de zuidelijke helft regeert bijna uitsluitend de onverbiddelijke
natuur.
Tegenover deze bedreiging der nationale kracht wisten politici niets beters te
plaatsen dan immigratie en naturalisatie op onbeperkte schaal, zonder de geringste
medicale contrôle en zonder schifting. De geleerden tasten het kwaad aan met
methodes welke gunstiger zijn voor de duurzaamheid van het ras.
Als Frankrijk wat den bevolkingsaanwas betreft, den laagsten trap inneemt van alle
landen, valt dit niet alleen te wijten aan het beperkte geboortecijfer, doch evenzeer
aan het abnormale hooge sterftecijfer, speciaal voor zuigelingen en voor kinderen
op jeugdigen leeftijd. Het sterfte-percentage, dat sinds 1913 in Duitschland daalde
met 21 pCt., in Engeland met 11,6 pCt., in Italië met 11,15 pCt., daalde in Frankrijk
slechts met 1,13 pCt. Het sterftecijfer onder pasgeborenen is schrikbarend: één op
de tien. Goed jaar kwaad jaar sterven in Frankrijk zeventig duizend kinderen op
jeugdigen leeftijd en ruim één derde van dit ontzettende aantal bezwijkt aan
tuberculose. Frankrijk bevindt zich in een toestand dat het elk onnoodig sterfgeval
moet gaan omrekenen in munt, en de kapitaalswaarde van een menschelijk leven,
welke elders tot de speculatieve theorie behoort, trad hier sinds lang in de praktijk.
Met een ware spanning, heeft men de onderzoekingen gevolgd, welke professor
Calmette, onder-directeur van het Instituut Pasteur, en dr. Guérin sinds dertien jaar
verrichtten naar een serum, dat aan de verwoestingen der t.b.c. onder de jeugd een
einde zou kunnen stellen. Met een triomfkreet is de tijding begroet dat de entstof
B.C.G. (Bacille Calmette-Guérin) aan alle verwachtingen beantwoordt. De resultaten
zijn afdoend: van de 100 zuigelingen, opgevoed in een besmet milieu, maar geënt
met de B.C.G., werden er 93 gered, die na de enting geen enkel teeken van tuberculose
vertoond hebben. Van 1 Juli 1924 tot 1 December 1927 zijn 52.772 kinderen geënt;
5.492 leefden in een bacillen-milieu. Van deze groep was het algemeen sterftecijfer
(diverse ziekten) 3,1 pCt.; het tuberculose-sterftecijfer was 0,9 pCt. Voor de
niet-geënten bedraagt in Frankrijk het algemeen sterftecijfer 8,5 pCt., het
tuberculose-sterftecijfer 34 pCt. Hier mag men dus zonder aarzeling van een
schitterende overwinning spreken.
De B.C.G. is het resultaat van 230 successieve pogingen van bacteriën-cultures,
om de Koch-bacille te annuleeren. Proefnemingen op duizenden dieren (inspuiting
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van massieve doses) bewezen de volstrekte onschadelijkheid der nieuwe entstof. Zij
is slechts bestemd voor personen van zéér jeugdigen leeftijd en kan ingenomen
worden door den mond. De B.C.G. behoudt zijn effect gedurende vijf jaren. Daar
ieder mensch, onverschillig uit welk milieu, en zelfs van teringachtige ouders, absoluut
bacillen-vrij, dus onbesmet ter wereld komt (op zeldzame uitzonderingen na), ligt
het in de macht van alle ouders om eene ziekte, welke de menschheid sinds eeuwen
teistert, zoo goed als uit te roeien na een of twee generaties. Op 't oogenblik schijnen
er moreele bezwaren te bestaan om de inenting wettelijk verplicht te maken, wat niet
verwonderen kan, wanneer men bedenkt dat het honderd jaren duurde vóór dat de
pokken-inenting in het wetboek kon worden opgenomen. De B.C.G., welke
anti-tuberculeuse immuniteit verwekt; doet echter reeds haar rondtocht door Frankrijk
en het lijdt geen twijfel of het voorbehoedmiddel zal, na een tijd van gewennen en
van vaststaande resultaten, wettelijk verplicht worden.
Prof. Calmette dacht aan de kinderen. Dr. Paul Delmas, professor in de verloskunde
aan de Universiteit te Montpellier en directeur van de kraamvrouwen-inrichting dezer
belangrijke universiteitsstad, dacht aan de moeders. In tegenwoordigheid van een
aantal professoren, dokters en autoriteiten heeft hij aan de geneeskundige faculteit
der hoogeschool van Montpellier eene buitengewone interessante mededeeling gedaan
over eene uitvinding, waardoor de bevallingen pijnloos worden en verricht kunnen
worden op een vastgesteld uur. Prof. Delmas heeft zijne ontdekking gepubliceerd na
veertig gecontroleerde observaties. Volgens zijne methode vergt eene bevalling niet
meer dan een kwartier uurs. Wanneer de tijd is aangebroken kan de verlossing zonder
eenig gevaar voor moeder of kind op een vastgesteld uur plaats grijpen, onder
baringsweeën, die absoluut onbeduidend worden. Een eenvoudige inspuiting in den
ruggegraat maakt alles pijnloos en gemakkelijk.
Deze ontdekking verkeert nog in haar aanvangs-stadium en wij zullen er
ongetwijfeld meer van hooren. Een beroemde plaats uit Genesis (‘gij zult uwe
kinderen baren in smart’) zou voor het eerst sinds de oorsprongen der menschheid
haar zin verliezen en deze gedachte alleen reeds duidt aan, van welk een onzegbare
beteekenis de uitvinding zou zijn voor de toekomende geslachten. Het kan niet anders
of zij moet liggen in de lijn van de menschen der naaste toekomst. Maeterlinck maakt
in zijn laatste boek (Het leven der Ruimte) de veronderstelling van een mensch, wiens
geestelijke vermogens duizendmaal ontwikkelder zouden zijn dan alle tot heden
bekende. Hij concludeert dat deze hyper-geniale mensch wonderbaarlijke reizen zou
maken naar Mars, Jupiter en de andere planeten, reizen in de sterren, in het verleden
en in het toekomende; dat hij weldoende hervormingen zou kunnen invoeren op onze
rampzalige aarde; maar dat de mensch als mensch eeuwig eenzaam zal blijven in de
immense Ruimte en hare onuitsprekelijke eindeloosheid.
Wij zullen ons troosten met deze eenzaamheid. Maar de superieure geesten onder
onze tijdgenooten toonen zeker, zoo zij niet duizend maal intellectueeler begaafd
zijn dan hunne voorgangers, het dubbele van de vroegere capaciteit der gedachten.
En wij zullen tevreden zijn wanneer elke generatie den ouden legendairen vloek,
welke onze aangewezen woning, de Aarde, verdonkert, een weinig van ons doet
wijken.
[verschenen: 31 maart 1928]

Tooneel van vandaag
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Parijs, 3 Maart 1928
Vier theaterdirecteuren, wier richtingen ongeveer parallel loopen, hebben een cartel
gevormd met de bedoeling om hun deuren voor alle telaatkomers onverbiddelijk te
sluiten. Het zijn Charles Dullin van L'Atelier, Gaston Baty van den Studio des
Champs-Elysées, Louis Jouvet van de Comédie Champs-Elysées, en de Compagnie
Pitoëff. Alle vier zijn ondernemingen voor wie tooneelspelen heilige ernst is. Allen
stammen in min of meer rechte lijn af van Copeau en zijn Vieux Colombier, die in
Frankrijk introduceerde wat men hier Hugenootsche kunst noemt. Wij zouden zeggen
Calvinistische.
Het gebod om op tijd te komen kon te Parijs slechts uitgaan van Hugenootsche
lieden. Wij beleven de zonderlingste front-veranderingen in onze ongewisse dagen.
Terwijl ginds Calvinisten en Hugenoten een paar eeuwen lang doorgingen voor
erfvijanden van hooge en lage kunsten, ziet men ze elders optreden als hare eenige
en laatste ridders. Dit is logisch. De latijnsche volken hebben zoo lang onderhandeld
met den hemel en zooveel accomodementen met hem getroffen, dat dit oord een
groot deel van zijn prerogatieven inboette. Ik spreek natuurlijk van een figuurlijken
hemel. En waar de hemelsche kunst verzeild zou zijn geraakt, wanneer dwarsdrijvers,
die men meer uit antithese dan vanwege hunne confessie Hugenoten betitelt, (de
helft is misschien protestant van afkomst) het stuur niet hadden omgekeerd, kan men
overal controleeren waar men zich aan hunne actie niet stoort. Dit wil zeggen in het
meerendeel der Parijsche schouwburgen waar de lichte comedie en de vaudeville
heerschen, welke, het mag erkend worden, niets katholieks hebben.
Geen enkelen maatregel kon den Parijzenaar tyrannieker lijken dan de oekase van
het Cartel der Vier. Hoewel honderdduizenden menschen dagelijks op tijd komen in
hun fabrieken, kantoren en magazijnen, heeft hij uitgevonden dat men met de
wisselvalligheden van het motorisch verkeer voor niets kan instaan. Hij kon moeilijk
beweren dat het gros der kunst hem niet verheven genoeg schijnt om er zijn mond
voor te houden, om zijn buurman niet te hinderen of de spelers niet uit hun atmosfeer
te trekken, want dat is geenszins zijn opinie. Dat zou de waarheid ook niet zijn. De
ellenlange monologen b.v. van meneer Nul uit de Rekenmachine, een modern en
serieus stuk overigens, hebben niets verhevens. Men kan ze onderbreken als een
praatje in de tram. Is het erger om gehinderd te worden tijdens de ontkleedings-scène
van En bordée (‘Passagieren’) welke men, om ze pikanter te maken, zwart-wit
projecteert als Chineesche schimmen op een gordijn? Hier kan hem een heele rij
passeeren en op de teenen trappen zonder dat hij uit de lucht valt. Maar hier komt
niemand te laat. Ieder stuk helaas begint met een expositie welke men desnoods
missen kan. Vooral de verheven stukken. Waarom begint niet ieder stuk met een
scène, die niemand missen wil? Het probleem zou automatisch opgelost zijn.
Charles Dullin teekende het decreet der Vier uit respect voor de kunst; doch waarom
moest hij de kastanjes uit het vuur halen? Zijn theater op de Place Dancourt, een
gezellig en ouderwetsch pleintje van Montmartre, waar men afstapt als in een
provincie-stadje, zijn ‘Atelier’ bezit geen hall, en wie niet binnengelaten wordt, staat
op straat. Dullin heeft onmetelijke verplichtingen aan de critiek, die zijn voorstellingen
mooi vond en 't publiek den weg wees naar het stille pleintje. Een jaar of vier geleden
begon Dullin een eigen zaakje zooals er elke maand begonnen worden: zonder geld
en zonder reputatie. Hij had talent, flair, en chance. ‘Deed de critiek meer dan haar
plicht door voorstellingen, welke zij prijzenswaardig vond, te prijzen?’ vraagt Dullin.
Men herkent aan deze redeneering den Don Quichotte, ik zei haast den Hugenoot.
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Zulke argumenten gelden alleen in een ideëele en mystieke wereld, niet in eene
monster-stad, waar zooveel schatten van geest en hart verspild worden, wegkwijnen,
omkomen onder de verstrooide oogen van de menigte. ‘Als wij onzen plicht deden’,
antwoordde de Critiek, ‘is dit voor u een reden om ons te behandelen gelijk lompen?’
Bij de première der Vogels van Aristophanes waren de deuren op klokslag negen
uur gesloten en voorzien van onvermurwbare wachters. Buiten regende het warempel.
En buiten stonden niet alleen de ‘cochons de payants’, de ezels die betalen, doch
aanzienlijke journalisten en zelfs een membre de 1'Institut, de achtenswaardige heer
Fortunat Strowski, litterair criticus. Men hamerde op de deuren, maar Dullin bezweek
niet. Dullin vertoefde in Wolkenkoekoeksheim te midden der vogels, en zweefde
hoog boven alle menschelijke bijkomstigheden. Hij stuurde zijn secretaris om een
paar oorvegen te geven en iedereen woedend te maken. Het resultaat was: ruzie met
de gansche Pers, aanzienlijke schade voor Aristophanes, excuses van Dullin en
afzwering van alle dictatoriale bevliegingen. Er was een amusante en geweldige
volière op 't tooneel (waaraan men bij de Hollandsche opvoeringen niet gedacht had),
de voorstelling was bekoorlijk en tintelend van geest, de tekst was met veel fantasie
gemoderniseerd, doch geen enkele vijand ontwapende vóór Dullin op de knieën lag.
Zou Dullin zijn Parijs zooveel slechter kennen dan ik! Of is hem de roes van den
roem nu reeds naar den kop gestegen? In Parijs vaardigt men slechts bepalingen uit
om ze te overtreden. De grootste nieuwigheid welke Richard Wagner invoerde, de
eenige welke hem overleefde, was het donkermaken van de toeschouwersruimte.
Daar de Fransche vrouw naar den schouwburg ging met haar japon en haar binocle,
de Duitsche vrouw met haar breikous, en beiden in hare gewoonten door de duisternis
ernstig gehandicapt werden, kostte deze omwenteling hem dertig jaren.
In Frankrijk overwon hij trouwens maar half, want hier bepaalt de duisternis zich
tot een aquarium-belichting. Als een man te laat komt in den schouwburg is het de
schuld van het noodlot of van zijn vrouw, die iets te bewonderen heeft en gezien wil
worden. Denken Dullin, Jouvet, Baty en Pitoëff zich machtiger en taaier dan Richard
Wagner? Dat is er naast rekenen. De Parijzenaar komt alleen op tijd voor zijn trein,
en dan nog met tegenzin. Het verbod van het Cartel der Vier geeft aan deze kinderlijke
neiging een nieuwe bekoring. Wanneer men hem vertelt dat zulke dingen vanzelf
spreken voor de rest der aarde, haalt hij de schouders op.
Een aantal jaren geleden liep iedereen naar het theater om eene actrice te hooren
zeggen: ‘Ben je belazerd?’ Het succes hangt soms af van een kleinigheid. Dezen
winter loopt men storm om Maud Loty het woord van Cambronne te hooren lanceeren.
De beroemde frase van den commandant der oude garde: ‘La garde meurt et ne se
rend pas’ is gefabriceerd door geschiedschrijvers. Cambronne antwoordde kort en
krachtig: ‘Merde’, het populairste woord van Frankrijk, dat voor onze ooren gelukkig
geen klank heeft en dat wij aanduiden met sch..t.
In verband met Maud Loty's jongste succes vertel ik u de volgende typeerende,
op end' op Fransche geschiedenis:
Een soldaat, die principieele bezwaren had tegen den militairen groet, tatouëerde
het onwelvoeglijke woord in den palm zijner rechterhand. Elken keer dat deze
krijgsman zijn kapitein salueerde, verwekte hij het onbedaarlijk gelach der compagnie.
De kapitein had daar spoedig genoeg van en liet hem in den pot douwen, met de
verklaring dat hij er slechts met schoone handen uit zou komen. Dit stond gelijk met
een veroordeeling voor den duur van zijn diensttijd, daar tatouage niet de eigenschap
heeft om vanzelf weg te gaan. De soldaat was wanhopig en riep om hulp. Deze kwam
in den vorm van een ‘open brief’ van Madame Sévérine, wier edelaardigheid geen
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grenzen kent wanneer het dubieuse gevallen raakt, aan Maud Loty: ‘Kunt gij,
Mademoiselle, die uw succes dankt aan de charmante manier waarop gij dit
onvertogen woord uitspreekt, eene dergelijke ongerechtigheid verdragen? Ligt het
niet op uw weg om door uwe bemiddeling de gratie te verkrijgen du pauvre petit
soldat?’
Maud Loty leest het artikel, neemt de krant onder haar arm, gaat naar het ministerie
van Oorlog, en vraagt Painlevé te spreken. Painlevé was toevallig op zijn bureau.
Hij herinnerde zich zelfs met de actrice gedejeuneerd te hebben. Den volgenden dag
verliet de soldaat met de getatoueerde rechterhand de gevangenis en snelde naar zijn
weldoenster. Maar hier houdt het verhaal op. En de compagnie lacht nog steeds.
Deze anecdote geeft een juist idee van de humoristische vindingrijkheid van een
antimilitarist, van de hulpeloosheid van een kapitein, van onverantwoordelijke
lichtvaardigheid van een minister van Oorlog, van de macht eener actrice, van de
tooverkracht van het woord ‘merde’ en van den toestand van het tooneel. Er zijn
weinig anecdotes die kunnen bogen op zulk een overvloed van vertakkingen.
Men moet eene enorme naieviteit bezitten, of een enorme leeghoofdigheid, om
het Fransche tooneel, niet zooals het zich presenteert in vier of vijf schouwburgen
voor de élite, maar gelijk het zich voordoet in de zestig zalen voor het massa-publiek,
te aanvaarden zonder protest. Geen term karakteriseert het vollediger dan het
historische woord van Cambronne. Men constateert dit niet met walging, met afkeer
of met schaamte, maar met verveling. Niets is instructiever in dit opzicht dan de
twee-wekelijksche critieken in de Mercure de France van André Rouveyre, de
zooveelste die in dit tijdschrift het geweten van den kunstenaar in de weer brengt,
niet tegen de pornografie, maar tegen een hoe langer hoe meer zich verbreidend
idiotisme en hersenverweeking onder de schrijvers en toeschouwers. Het wonderlijke
is, dat het standpunt van Rouveyre volkomen strookt met de opvattingen welke in
onze Hollandsche cultuur sinds geruimen tijd voor normaal gelden en die in Parijs
slechts met de zekerheid eener volslagen nutteloosheid, de zekerheid eener complete
nederlaag kunnen worden gepubliceerd. Wij beklagen ons soms dat een kunstenaar
geen weerklank vindt onder zijn volk; wij richten zelfs tijdschriften op, zooals de
heer Quérido, om daarin verbetering te brengen. Doch wanneer de onevenwichtigheid
tusschen élite en gepeupel, de élite die contact houdt met den kunstenaar, het gepeupel
dat niet van hun bestaan afweet, in Holland ook maar het tiende part markeerde van
het nadeelige percentage, zouden wij ons als een verloren natie beschouwen. De
eenzaamheid van den Franschen kunstenaar onder zijn volk is schrikbarend.
In zulk een woestijn doet het plezier om te zien dat een stuk als Leopold le Bienaimé
(De lieve Leopold) van Jean Sarment de honderdste overschreden heeft, dat Vient
de paraître, waarover ik schreef, zonder inzinking naar de honderdste gaat. Van
Leopold le Bienaimé had ik het niet durven denken. De Comédie Française had het
drama geweigerd, en de intrige is zóó onbeduidend, dat al het effect steunt op de
buitengewone kwaliteiten van poëzie en verbeelding waarmee Sarment het schrale
onderwerp wist te omweven. Dit is het raadselachtige geheim van den kunstenaar,
die met vertrouwen en met meesterschap van alle uiterlijke middelen afstand doet,
en rechtstreeks graaft tot de essens der dingen. Sarment, die zijn ideaal zoo hoog
stelt, is even dertig jaar. Dit is ook de onwaardeerbare verdienste van Louis Jouvet,
die het werk redde door een bewonderenswaardige vertolking in de Comédie des
Champs-Elysées, een der weinige schouwburgen welke Parijs tot eer strekken.
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Leopold is aan het visschen op den bloemigen oever eener rivier. Een zonderlinge
oude baas installeert zich naast hem en een echt visscher houdt niet van gezelschap.
Leopold bovendien, vijftig jaar, is een misanthroop, die niet van menschen en vooral
niet van vrouwen houdt. Eertijds schreef hij eene om haar ten huwelijk te vragen en
kreeg geen antwoord. Onder den schok der teleurstelling vertrok hij naar Afrika,
waar hij het leven leidde van een korzelig, norsch en verzuurd mensch, overal met
den nek aangekeken, versmaad door de vrouwen, die in hem een vijand voelen. Doch
de oude baas vindt den weg tot zijn hart, door kwaad van ze te spreken en Leopold
neemt hem in vertrouwen en tot kameraad bij het hengelen. De oude is postbeambte,
belast met de onbestelbare en niet afgehaalde brieven. Gewoonlijk verbrandt hij ze
zonder ze te lezen. Maar nu en dan leest hij ze. Hij bewaart er zelfs een paar uit het
begin van zijn baantje, een twintig jaar geleden. Hij kent ze van buiten. De eene
luidde: ‘Mijn arme Henri, ik houd niet van je; val me niet meer lastig.’ De andere:
‘Mijn lieve Leopold, vergeef me dat ik laat antwoord, ik houd van je, ik ben van jou.
Ik wacht je voor het Panthéon. Marie-Thérèse.’ Leopold schrikt op. De namen, de
adressen, de datums, alles klopt. Er is geen twijfel aan: de oude heeft het antwoord
van Marie-Thérèse, dat hij nooit ontving, dat twintig jaar te laat komt.
Zijn verwoeste leven krijgt plotseling een ander aanzien. Hij ontving geen
antwoord, maar ook zij ontving geen antwoord. Hij leed, maar ook zij was ongelukkig.
Hij leed voor haar, maar zij leed voor hem. Het was dus mogelijk dat een vrouw voor
hem leed? Niet zij, maar hij wordt de gevoellooze beul. Met bliksem-snelheid
doorloopt hij deze fases en wat de desillusie brak, bouwt de illusie in omgekeerden
zin op. Zijn gewonde hart wordt een ijdel hart. Hij overtuigt zich in een oogwenk
dat hij uit vrijen wil en uit minachting naar Afrika toog, dat hij van andere vrouwen
hield en dat hij leefde temidden der wonderbaarlijkste avonturen. Iedereen raakt
verslingerd op den ‘lieven Leopold’. Hij wordt ten prooi aan oude en jonge vrijsters
naar wie zijn inbeeldingen overslaan en die hem harder achterna loopen, naarmate
hij zich afkeerig toont. En dit is geen fantasie van Leopold. Men schept niet alleen
de werkelijkheid door haar te denken, te droomen, te willen. Maar de liefde wekt
liefde op, omdat liefde besmettelijk is als een kwade ziekte.
Leopold echter laat Marie-Thérèse bij zich komen. Hij wil zijn slachtoffer zien,
hij wil constateeren dat zij geleden heeft. Marie-Thérèse is weduwe, moederziel
alleen en niet gelukkig. Doch zij begrijpt niets van Leopolds woorden. Als hij spreekt
van het Panthéon, zit ze met open mond, onthutst. De onverschrokken Leopold zou
er in zijn ijdelheid niets ergs van denken, wanneer het toeval niet tusschen beiden
kwam. De oude postbeambte der afdeeling ‘adressen onbekend’ wil Leopold een
genoegen doen en brengt hem den brief ‘die hem zoo interesseerde’. Wat leest hij?
‘Mijn arme Leopold, ik houd niet van je, val me niet meer lastig.’ De oude, dwaze
hengelaar, die uit zijn onbestelbare brieven romans construeerde, had zich in de
voornamen vergist.
Zoo snel als de droom was opgebouwd, zoo snel verzinkt hij in het niet en de lieve
Leopold valt terug in zijn verbittering. Met den droom verdwijnt het heele fata
morgana zijner legende. De realiteit, verwekt door de illusie, vervluchtigt zoodra de
illusie vergaat. Van de jonge en de oude vrouwen die om hem zwermden, trouwt de
een met den ontvanger, de ander wordt ziek, het nichtje huwt een neef. Alleen
Marie-Thérèse verandert niet. Wijl Leopold vroeger van haar hield, wijl zij eenzaam
en verdrietig is, kunnen zij samen in een laat huwelijk treden.
De conclusie van dit stuk? De liefde is een droom en wij scheppen ons leven door
de kracht onzer illusies. Wij realiseeren wat wij ons denken. Zelfs Leopold

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

verwezenlijkt de grond-gedachte van zijn mislukt bestaan: Marie-Thérèse wordt zijn
vrouw. Er bestaan diepzinnige philosophieën op dit magere gegeven. Op een
onbestelbaren brief werd reeds menige armzalige vaudeville gebouwd. Al de
hoofdpersonen van Jean Sarment: de prins uit de Couronne de Carton, de dichter uit
Pêcheur d'Ombres, de Hamlet uit zijn Mariage d'Hamlet, de Leopold uit deze
comedie, zijn verbeeldingswezens, wakende droomers. In dit stuk, waarin intelligentie,
gevoel en verbeelding gelijkelijk sterk en gelijkelijk kostbaar zijn, wist hij philosophie
en meesterwerk te binden tot een harmonisch geheel. Het zou een slag voor die
philosophie geweest zijn wanneer Jean Sarment deze illusie in een Parijs, dat andere
ideeën heeft over dramaturgie, niet had kunnen realiseeren. Maar daarvoor bestaat
het ‘Hugenootsch’ tooneel.
[verschenen: 7 april 1928]

Vertrouwen op Duitschland
Parijs, 10 Maart 1928
Een incident, dat de verbeelding der volksmassa's sterker getroffen heeft dan een
dossier diplomatieke vertoogen over geheime bewapeningen etc., is in den stroom
der dagelijksche telegrammen ondergegaan en overschreed niet de Fransche grenzen.
Een Duitsch pacifist, uitgenoodigd door Fransche pacifisten om zijn opinie te zeggen
aangaande de toenaderingsmogelijkheden tusschen de twee oude vijanden, heeft in
't hartje van Parijs verklaard, dat, wanneer de Franschen de Duitsche zienswijzen
betreffende den Vrede niet willen deelen, deze zienswijzen hun ‘met geweld zullen
worden opgelegd’.
Dit is niet een dier verzinsels of overdrijvingen van chauvinistische kranten, die
een passage, welke in hun kraam te pas komt, op de eerste pagina afdrukken in
chocolade-letters. Integendeel. Het verbluffende nieuws circuleerde ongemerkt
tusschen de ongevallen en de markt-berichten. Het was te kras om vervalscht te zijn.
Het was te kras om als reclame geëxploiteerd te worden. De cartellistische Pers, die
alle Duitsche onbezonnenheden systematisch verdoezelt of goedpraat, wist er geen
raad mee. De conservatieve Pers vond het niet in overeenstemming met hare
voorzichtigheid om die pacifistische buitensporigheid te beklemtonen. Zoo verdwenen
de uitlatingen van den vlammenden vredes apostel, die voor niets terugdeinst, in de
anonieme kolommen der dagbladen, wat gelijk staat met de papiermand. Doch wat
een sensationeele typografie niet vermocht zou hebben, omdat de exorbitante woorden
te schril zouden disharmonieeren met de kalmte der publieke opinie, dit vermocht
de kleinste letter, omdat zij overeenstemt met de geheime en verzwegen vrees der
menigte, met haar verborgen onrust. Alle dingen hebben hun fatum, en alle dingen
bereiken hun onvermijdelijke bestemming. De bedreiging van den pacifist druppelde
als gif in de ooren van een volk, dat zijn heroïsme had opgevoerd tot de limiet der
menschelijke krachten, om zijn onafhankelijkheid te vrijwaren.
Toegesproken te worden als een overwonnene, wien niets meer rest dan de eer,
deze eer prijs geven voor dezelfde soort van intimidatie als men een halve eeuw
geduld had, was een comble dat alle perken te buiten ging. Bij de argumenten welke
Duitsche nationalisten en racisten in hun verbittering herkauwen om de verhouding
tusschen de twee landen gespannen te maken, voegden zich nog de pacifistische, en
de oorlogskansen der eersten verkregen een zonderlinge waarschijnlijkheid door de
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ongerijmde pretenties der laatste. Stresemann vroeg vertrouwen in de Duitsche natie?
Briand vroeg vertrouwen? Terwijl de toenaderingspogingen op een dood punt raakten,
moest de heele vertrouwens-kwestie van voren af aan worden gesteld, onderzocht
en opgelost. Het was niet enkel de pacifist die zulk een ontreddering veroorzaakte.
Maar in zijn roekelooze formule liep alle vroegere en recente achterdocht te samen.
Ik geloof niet dat men in het buitenland de noodige gegevens kan bezitten om
dezen achterdocht met onpartijdigheid te oordeelen. Van de drie factoren, welke den
Franschen argwaan wakend houden, - de schuldvraag, de Pers en het
ontwapeningvraagstuk - zijn wij de schuldvraag meer dan beu, want wat gebeurd is,
is gebeurd, en wij hebben niet de geringste moreele verantwoordelijkheid. De Fransche
Pers kennen wij nauwelijks of slechts oppervlakkig. Het ontwapeningsvraagstuk
achten wij opgelost; in ieder geval in dien zin, dat, zelfs al smokkelt Duitschland, de
continentale hegemonie voor langen tijd zal blijven in handen van Frankrijk en diens
bondgenooten. Wij zijn zelfs geneigd om Frankrijk van dit voordeel een verwijt te
maken.
Het is niet mijn bedoeling om met deze drie zoo gecompliceerde onderwerpen
definitieve afrekening te houden, want dit zou getuigen van een onberedeneerde
luchthartigheid. Ik wilde echter gaarne het standpunt van den Franschman zakelijk
toelichten en eenigszins verdedigen.
Wij Hollanders, die geen aandeel kregen aan den oorlog, de Belgen, die martelaars
werden van een brutaal feit, de Engelschen, die hoogstens misdreven door nalatigheid,
de Russen wier historische continuïteit door de revolutie is afgesneden, de Italianen
die een bevrijdingskrijg voortzetten welke in 1870 werd onderbroken, de Amerikanen
en de rest der wereld, die om eenigerlei bijkomstige, maar niet essentieele drijfveer
in het Europeesche cataclysme werden betrokken, deze allen kunnen de schuldvraag
neutraal of een beetje uit de hoogte beschouwen.
Niet aldus Frankrijk en niet Duitschland. De een won en de ander verloor. De
winnaar had minder hardnekkigheid kunnen betuigen om de schuld te laden en te
kluisteren op de schouders van den verliezer. Het is zonder twijfel een monument
geweest van onverstand om de schuldvraag vast te leggen in het verdrag van Versailles
en haar zoo te stempelen tot een eeuwigen smaad. Voor den trotschen verliezer is
het zeker een bovenmenschelijke boete om in de bittere en onverwachte nederlaag
ook de schuld te bekennen van zijn eigen ondergang. Het is evenwel mogelijk dat
ook in Duitschland de schuldvraag gestegen is tot een kwestie van louter moreele
strekking: wat Marx, na Hindenburgs vermetele redevoering te Tannenberg, noemde
een eerherstel en niet een poging om zich te onttrekken aan de verplichtingen van
het verdrag. Ik ken Franschen, zuivere, onverdachte patriotten, die hun zonen verloren
in den oorlog, en die iedere anti-Fransche publicatie betreffende de schuldvraag
navorschen, in al haar bewijsvoering wegen en wikken, met de hoop, en tegelijk met
de vrees, om hunne natie onbezoedeld te vinden. Het geweten dezer Franschen zou
lichter zijn, zij zouden gemakkelijker aanvaarden wat zij als een wreede kastijding
beschouwen, welke hun leven vernietigde, wanneer zij moesten concludeeren dat
hun land, en daarmee zij en hunne zonen, oorzaak droegen aan de ramp. Ik wil
veronderstellen dat er ook in Duitschland dergelijke beklagenswaardige en
idealistische mannen zijn die hun pijn trachten te stillen met zulke lectuur.
Maar de schuldvraag moge zich aan de overzijde van den Rijn uit de belangensfeer
verheven hebben tot een eere-zaak, voor de Franschen bleef zij in de eerste plaats
gewetenskwestie. Had Frankrijk neutraal kunnen blijven in het geschil van
Duitschland-Oostenrijk met Servië en Rusland? Tot waarborg zijner neutraliteit
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eischte Duitschland de bezetting der vestingen Toul en Verdun. Bestond voor
Frankrijk de mogelijkheid om zich aan de verplichtingen van het Russisch
bondgenootschap te onttrekken? Servië had zich onderworpen aan het ongelooflijk
ultimatum van Weenen. Oostenrijk was de eerste Europeesche natie die mobiliseerde.
Oostenrijk viel Servië binnen. Duitschland weigerde interventie bij zijn bondgenoot.
Duitschland weigerde eene internationale conferentie. Duitschland weigerde om naar
Den Haag te gaan. Duitschland verklaarde den oorlog.
Kon een land, dat nog een greintje eergevoel bezit, de sterkste, en de éénige
steunpunten zijner verdediging als onderpand afstaan aan een volk dat nauwelijks
een menschenleeftijd geleden gekampeerd had te Parijs? Kon het dit doen terwijl het
alle onderhandelingen om den vrede te bewaren zag stuiten op den onwil van
Duitschland en de Dubbel-Monarchie? Heeft Frankrijk den oorlog verklaard? Had
Frankrijk behoefte om zijn handelsafzetgebied uit te breiden? Eischte Frankrijk zijn
plaats onder de zon? Sprak Frankrijk om de haverklap van ‘het zwaard gereed en het
kruit droog houden?’ Alles wat Frankrijk te winnen had bij een oorlog was in 't
gunstigste geval Elzas-Lotharingen, Fransch gebied sinds Lodewijk XIV. De
bevolking dezer provincies staat gelijk met het aantal gesneuvelden en verminkten
van het Fransche leger. Is het geen waanzin om te veronderstellen dat één Franschman
deze twee provincies had willen heroveren tegen zulken prijs?
Individueel genomen heeft niemand den oorlog gewild, zelfs Oostenrijk niet
misschien, zelfs de twee keizers niet wellicht. Doch wat gelden kan voor het
Germaanse blok moet in nog hoogere mate gelden voor Frankrijk. Want waar
Frankrijk in 1913 terugkeerde tot den driejarigen dienstplicht, geschiedde dit als
antwoord op de bewapeningen van Duitschland. Terwijl Frankrijk een
verdedigings-politiek voerde, voerde Duitschland een politiek van prestige. In plaats
van zijne macht in dienst te stellen van den vrede heeft Duitschland die macht
aangewend tot versterking van dat onverzadelijk prestige. De Duitschers beweren
dat de oorlog hun opgedrongen is, maar altijd zullen de diepzinnige woorden van
Jacques Rivière onweerlegbaar blijven: ‘Les Allemands ont raison; cette guerre a
été imposée. Par qui? Par eux-mêmes...’ - ‘De Duitschers hebben gelijk; deze oorlog
is hun opgedrongen. Door wie? Door hen-zelf...’
Het moge voor de Duitschers pleiten, dat zij zich verzetten tegen eene beschuldiging
welke voor elk menschelijk geweten onverdraagbaar moet zijn, dat zij protesteeren
en zich met passie trachten te zuiveren van een onteerenden smet. Het bewijst dat
zij de moreele draagkracht inzien van het probleem. Het zou eene garantie kunnen
zijn voor de toekomst. Maar voor de publieke opinie in Frankrijk, welke haar volk
en haar gouvernement vrij acht van elke schuld, wordt deze populaire waarheid
gesteund door de waarheid der diplomatieke feiten. Voor den Franschman valt aan
die feiten niet te tornen. Hij zal nooit dulden dat om sentimenteele overwegingen
deze waarheid verminderd wordt of dat men haar in twijfel trekt, want zelfs in het
bewustzijn van zijn recht, van zijn onschuld, in het licht zijner overwinning, leek de
oorlog hem een namelooze gruwel.
Hij is bereid de schuldvraag te vergeten maar niet om haar te reviseeren. Er heeft
in Duitschland eene mentaliteit geheerscht die den oorlog verheerlijkte, dit is
onmiskenbaar, eene mentaliteit, welke het recht legde in handen van den sterkere,
eene mentaliteit welke leidde tot de neutraliteitsschennis van België, eene mentaliteit
welke Duitschers van een door hen geteekend verdrag kon doen verklaren dat het
‘een vodje papier’ was. Men begaat zulke fouten niet straffeloos en langen tijd blijven
zij wegen op de daders. En wanneer de een of andere manifestatie de Franschen
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herinnert dat er aan den overkant van den Rijn te veel Duitschers leven, die de
geestesgesteldheid welke het keizerrijk bezielde, niet konden afleggen, haar trachten
te vernieuwen, en uit te breiden, dan is het hun niet mogelijk om hun kalmte te
bewaren, en ziet men zelfs de gematigdsten toegeven aan een kregelen argwaan.
Deze manifestaties helaas zijn niet zeldzaam.
Zoo zien wij de schuldvraag bij den aanvang van elk Fransch-Duitsch misverstand,
bij het begin van alle Fransche achterdocht. Het is nutteloos, meent de Franschman,
om een controverse, waarin niemand eene oplossing ziet, voort te zetten. Het is
nutteloos om te trachten elkaar te overtuigen van een idee, waarvoor ieder van zijn
kant het onbeschrijflijke geleden heeft op de slagvelden. Wij moeten den vrede
scheppen uit het tegenwoordige, niet uit het verleden. Laten wij de schuldvraag
begraven. Laten wij er slechts over spreken met de uiterste voorzichtigheid en zoo
weinig mogelijk. - Neen, antwoorden de Duitschers, (Oostenrijk bestaat niet meer)
wij wenschen een andere klaarheid dan de diplomatieke feiten. En de Franschman
begrijpt niet in welk opzicht deze hardnekkigheid kan bijdragen tot de goede
verstandhouding en tot den vrede.
De Pers zou bij machte zijn om menig misverstand, zoo niet uit den weg te ruimen,
dan toch te verzachten. Maar de Pers leeft in Frankrijk onder speciale en elders
onbekende omstandigheden. Terwijl in Duitschland een dagblad onder contrôle staat
van een politieke groep of een partij, zijn de Fransche bladen, die de grootste oplaag
bezitten, in handen van particuliere personen. Zelfs het meerendeel der kranten, die
een politieke richting aanhangen, zijn het eigendom van afzonderlijke figuren, die
een politieke richting slechts kiezen in verband met hunne zaken. De binnenlandsche
zoowel als de buitenlandsche politiek moge in deze twee groepen van bladen eene
overwegende plaats innemen, zij is van te voren vastgesteld. Het ontbreekt deze Pers
aan elke objectiviteit. Of het een Duitsch evenement betreft, een ordinaire moordzaak,
een redevoering van Mussolini, een sportverslag, alles wordt den lezer toebereid naar
de saus van het blad, voor den eenen nationalistisch, voor den anderen
radico-socialistisch, communistisch of clericaal. Sommige bladen, van zeer
uiteenloopende richting, hebben in het buitenland denzelfden correspondent, en deze
journalist levert zijn nieuws regelmatig volgens twee verschillende sausen. De
Fransche journalist bezit beroepshalve geen andere overtuiging dan die zijner
directeuren. Bovendien is de overgroote meerderheid der Fransche dagbladen, op
enkele uitzonderingen na, omkoopbaar.
Als dit den buitenlander een abnormaliteit lijkt, de Franschman geeft zich van dit
schandaal geen rekenschap meer, en als regel kan gelden, dat elk artikel van elke
rubriek een financieel doel heeft. De Fransche journalist neemt zichzelf trouwens
niet au sérieux. Zijne opinies worden hem gedicteerd, hij wordt buitengemeen slecht
betaald en zijn baantje dient hem slechts als uitgangspunt tot een menschwaardiger
positie. Niets is karakteristieker dan een Fransch redactie-lokaal. Daar bestaan geen
ernstige dingen meer. Een jeu de mots, een calembour, een geestige zet is meer waard
dan alle argumentatie. Onderwerpen, waarbij soms het lot afhangt van landen en
volkeren, worden behandeld onder lachen en gescherts. De eenvoudigste voorvallen
ondergaan de zonderlingste deformaties en de gewichtigste gebeurtenissen zijn voor
geen enkele gril beveiligd.
De groote Fransche journalisten, en ik bedoel niet de beroemde maar de
conscientieuse schrijvers, die een feit nog kunnen zien in zijn reëele objectiviteit,
(de Temps, de Journal des Débats en voor een deel de Figaro) worden alleen gelezen
door de élite. De massa des volks krijgt dus slechts de inlichtingen welke en zooals
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het die verwacht. De provincie heeft een groot aantal dagbladen, doch zeer weinig
journalisten van eenige betekenis. Allen copieeren de hoofdstad. Zoo heeft iemand
kunnen zeggen dat de ‘publieke opinie’ bestond uit twintig personen te Parijs.
Deze Pers leeft hoofdzakelijk van lossen verkoop en kent het
abonnementen-systeem slechts als exceptie. Zij worden gedrukt op papier van de
minderwaardigste kwaliteit en van een zaken-standpunt beschouwd, is het een
ondoordringbaar raadsel, dat een Fransch kranten-directeur, zelfs met een oplaag
van een millioen, steeds moet azen op subsidies. Wanneer men zijne zes smerige
pagina's vergelijkt met een Engelsch blad, dat een bijna aesthetischen indruk maakt
en niettemin rendeert, met de Amerikaansche boekdeelen, die geld opbrengen, dan
gaat een Fransche krant in menig opzicht het begrip te boven.
Van deze Pers is niets constructiefs te verwachten. De rubriek buitenlandsche
zaken behoort, evenals de andere rubrieken, tot de advertentie-afdeeling. Wat Jules
Cambon 31 December 1927 schreef in zijne voorrede tot ‘les origines de la guerre,
d'après les documents allemands’, uitgegeven door l'Europe Nouvelle: ‘L'Europe a
succombé en 1914 dans une avalanche de fausses nouvelles’ - Europa is in 1914
bezweken onder eene lawine van valsche berichten - en de diplomaat Jules Cambon
blijft een der eminentste getuigen der tragische gebeurtenissen, dit geldt in even
sterke mate voor de Pers van den huidigen dag. Ik denk er niet aan, en Jules Cambon
evenmin trouwens, om enkel de Fransche Pers de verantwoordelijkheid te laten
dragen voor deze misstanden en hare gevolgen. Hetzelfde informatie-systeem, dat
tiert aan deze zijde van den Rijn, heerscht even onbeschaamd en ongecontroleerd
aan den anderen kant, met slechts dit verschil, dat in Frankrijk particuliere belangen
de berichtgeving kleuren, terwijl in Duitschland de groeps- of partij-belangen bij het
redigeeren den doorslag geven. Terwijl iedereen praat over toenaderingen, terwijl
de uitstekendste geesten van beide landen haken naar een modus vivendi, welke niet
meer gebaseerd zal zijn op haat, en wrok, gaan de journalisten voort met het
verwekken van dubbelzinnigheden, met het oprakelen van oude polemieken, met het
uiten van onverzoenlijke heftigheden. Willen zij een nieuwen oorlog? Neen. Zij leven
enkel in een verjaarde psychologie. Maar wanneer zij den oorlog wilden, konden zij
het niet beter aanleggen.
Dit wederzijdsch en eindeloos krakeel, waarbij het onmogelijk is geworden om
zich een betrouwbaar oordeel te vormen, onderhoudt den wederzijdschen argwaan.
Zal men het ooit kunnen afschaffen? Zal men ooit geraken tot een internationalen,
uniformen informatie-dienst die alle feiten zal weergeven in hunne werkelijkheid?
Ik weet het niet. Doch het staat vast dat de Europeesche verwikkelingen van stonde
af aan een minder onontwarbaar aspect zouden vertoonen en dat verscheidene
problemen vereenvoudigd zouden zijn.
Al draagt echter de Pers voor de Fransche achterdocht jegens Duitschland eene
zware verantwoordelijkheid, het moet met alle onpartijdigheid erkend worden, dat
de Duitsche autoriteiten het Frankrijk niet gemakkelijk maken, en den niet
stekeblinden toeschouwer verontrustende redenen geven om de Duitsche ontwapening
te denonceeren als een bedrieglijke en gevaarlijke hersenschim. De mysterieuse
Ulysses, die diplomatieke beschouwingen schrijft in de Figaro, heeft volgens
officieele Duitsche statistieken becijferd, dat 940 jaren dwangarbeid werden
uitgesproken jegen de oprechte locarnisten, die de geheime Duitsche bewapeningen
openbaar maakten. Deze 940 jaren dwangarbeid, een ontzettend totaal, gelden slechts
voor 1925, het jaar van Locarno, het jaar der verzoening! In hetzelfde jaar verplichtte
Duitschland zich om zijn oorlogsbudget te verminderen. Mag men de discussies in
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den Franschen Senaat gelooven, dan verdubbelde het sinds Locarno. Volgens het
Berliner Tageblatt zijn er op het ministerie van Marine 72 zee-officieren tegen 92
in 1914 voor een tienmaal grootere vloot. Het aantal hoogere ambtenaren bij dat
ministerie bedraagt 124, dit is vier en een half maal méér dan in 1914. De brandstoffen
voor twaalf torpedobooten van 1928 kosten meer dan die voor de honderdvijftig
torpedobooten van 1914. Terwijl de Fransche marine, welke 57.000 koppen telt, een
budget heeft, dat, omgerekend in Duitsche munt, 240 millioen mark bedraagt, terwijl
Italië voor zijn marine, die 45.000 koppen telt, 200 millioen uittrekt, kost de Duitsche
vloot, welke driemaal minder schepen en driemaal minder manschappen bezit dan
de Italiaansche, het onevenredig hooge bedrag van 220 millioen. Dit zijn
budget-geheimen, welke met reden de slechtste vermoedens wekken. Wanneer zij
het Berliner Tageblatt niet bevallen (dat een veel completere lijst geeft) hoe zoudt
gij willen dat zij de Franschen bevallen?
Het is een hypocrisie, heeft Stresemann gezegd, vóór hij vacantie ging nemen aan
de Riviera, om de bezetting der Rijn-provincies te verlengen na Duitschland
vertrouwen te hebben beloofd. Waartoe dient de Rijn-bezetting wanneer men de
Duitschers vertrouwt? De Franschen zelf hebben toegegeven, dat op deze redeneering
niets valt aan te merken.
Doch de geprolongeerde Rijn-bezetting is geen hypocrisie van Frankrijk, het is
een dilemma, waar zelfs Briand niet heeft durven kiezen. Er zijn lieden hier, die
meenen dat de uitslag der verkiezingen van 22 April automatisch de ontruiming van
den Rijn tengevolge zal hebben, gelijk de verkiezingen van 1924 de Ruhr ontruimden.
Het zijn degenen die Duitschland blindelings vertrouwen. Zij houden evenmin met
de feiten rekening als zij die Duitschland critiekloos verdenken van het zwartste
verraad. Weet echter iemand een middenweg, welke practisch begaanbaar is? Ik niet.
En géén Fransch staatsman weet hem. Want zooals Raymond Poincaré in L'Union
sacrée observeert aangaande de dramatische zieltoging van Juli 1914: dat de
kanselarijen verscheidene malen per dag in verbinding stonden, dat alle telegrammen
elkaar kruisten, dat geen enkel telegram op het voorafgaande antwoordde, dat Parijs,
Londen, Petersburg, Berlijn en Weenen elkaar onafgebroken interpelleerden, maar
in zulk een verwarring, dat het ondoenlijk was om een gedachte logisch te vervolgen,
dat alle voorstellen hun beteekenis verloren, zoodra zij langs de draden vlogen, - op
precies dezelfde wijze delibereert men nog immer om de zaken heen en het eene idee
rent op het andere af zonder het ooit te achterhalen.
Wanneer deze tot mijn spijt te vluchtige en te gecomprimeerde analyse van de
drie voornaamste factoren die het Fransche wantrouwen vormen een conclusie behelst,
dan is het deze: De evacuatie van den Rijn zal den toestand niet veranderen; zij zal
hem eer verergeren. Zijn de tijden niet boordevol wanneer zelfs de pacifisten met de
wapens dreigen?
[verschenen: 14 april 1928]

Een historisch banket
Parijs, 24 Maart [1928]
Ik schreef reeds éénmaal over politieke gastmalen, niet vermoedend, dat de bekeering
van Charles Benoist tot de Monarchie aanleiding zou geven tot een manifestatie,
welke de Action Française terecht karakteriseerde als weergaloos. In ‘Bullier’, een
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enorme populaire dansgelegenheid, waar een gemengde jeugd, die nog geen
onderscheid kent van rangen of standen, elken avond foxtrot en tangoot, was een
déjeuner van achttienhonderd couverts aangericht om de verschijning te feesten van
een boek.
De combinatie kan zonderling lijken, maar heeft voor den Franschman niets
vreemds. Ieder student van het Quartier Latin danste in ‘Bullier’, tot hij zijn plaats
kreeg in de maatschappij. ‘Het is dertig jaar geleden’ zei Charles Benoist,
oud-afgevaardigde, oud-gezant, - in Den Haag - vergrijsd in den dienst der Republiek,
tot den Comte de Saint Aulaire, eveneen diplomaat, ‘dat ik hier een voet zette. Ik
was gekleed als pacha. Een magnifiek costuum, dat recht uit Egypte kwam. Het telde
drie jassen van verschillende kleur. Ik was er wàt mee in m'n schik. Doch na een half
uur ging mijn tevredenheid onder in een onverdragelijke warmte. Ik deed mijn eene
jas uit na de andere en moest tenslotte op den loop gaan. Dat costuum is in zekeren
zin het beeld van mijn politiek leven, dat ik doorbracht met het afdanken van diverse
plunjes.’
De ex-dienaar der Republiek heeft deze gedaante-verwisselingen, dezen
onvermijdelijken ontwikkelingsgang toegelicht in een zeer nobel werk, dat tot titel
draagt Les Lois de la politique française, en dat zonder twijfel een datum zal vormen
in de geschiedenis van Frankrijk. Van den aanvang zijner politieke loopbaan af, was
Charles Benoist zich bewust van de inhaerente gebreken, welke den democratischen
regeeringsvorm aankleven en gedurende zijn zeventienjarige parlementaire
werkzaamheid heeft hij zich afgesloofd om die gebreken uit te roeien, te genezen,
of ten minste te neutraliseeren. De kwalen, waarmee hij het algemeen stemrecht
behept zag, dat hem anarchistisch en anorganisch lijkt, dacht hij te keeren door dat
algemeen stemrecht te veranderen, te verbeteren. Hij meent nog steeds, dat dit
noodzakelijk is, doch kan niet meer gelooven, dat dit voldoende zou zijn voor het
welzijn van Frankrijk. Hij heeft een Technische Raad gevraagd, om te voorzien in
de toenemende incompetentie van het Parlement. Hij pleitte voor de instelling van
een Hooger Hof, dat de incompetente almacht van dit parlement zou breidelen.
Hij gelooft nog steeds aan de noodzakelijkheid dezer hervormingen, doch kan niet
meer gelooven in hare mogelijkheid. Want de democratie kan niet georganiseerd
worden, omdat zij niet gehiërarchiseerd kan worden. Hiërarchie en organisatie zijn
slechts mogelijk op een basis van ongelijkheid der menschen en deze ongelijkheid
is in tegenspraak met een der eerste beginselen van de democratie. De geheele
geschiedenis echter toont aan, dat geen enkele maatschappij in orde en eendracht
kan leven, zonder een hechte organisatie, terwijl de organisatie zelf ondenkbaar is
zonder hiërarchie. Er blijft dus geen keuze voor een redelijken geest, die de
onmogelijkheid van dringende hervormingen gepeild heeft: in den eindeloozen,
onvruchtbaren strijd der partijen kan slechts de Monarchie een uitkomst zijn. De
oude Monarchie was niet volmaakt en verrichtte niet, wat zij had kùnnen en moéten
verrichten. Onder de Monarchie was verwarring en ministerieele instabiliteit geen
zeldzaamheid. Maar de Monarchie biedt de beste kansen, omdat zij de beslissende
superioriteit bezit der eenheid. Eenheid in het bewind, eenheid in het bevel,
continuïteit en aaneenschakeling van het gezag. De wanorde in deze orde was gevolg
van slechte regelingen, van slechte gewoonten, zij was geen onverbeterlijk, inhaerent
gebrek. De kern der Monarchie was in orde. De rest had hervormd kunnen worden.
Terwijl zonder haar princiep, en - het woord heeft denzelfden stam - zonder prins,
hervorming onmogelijk is. Zoo concludeerde, na een leven gewijd aan democratische
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experimenten en desillusies, Charles Benoist en nam zijn ontslag uit den dienst der
Republiek.
Dat men de verschijning van een boek, welks onderwerp speelt in de gesloten
wereld der ideeën en systemen, viert met een banket, is iets bijzonders. Dat men te
Parijs achttienhonderd intellectueelen vindt, beroemden en anoniemen, meesters en
leerlingen, om op eigen kosten een voorloopig platonisch gelag te betalen, waarvan
het einddoel echter niet minder is dan de omverwerping van den staatsvorm, behoort
tot de onverwachte feiten, welke bestemd zijn om geregistreerd te worden door de
Historie. Wat beteekenen de Fransche verkiezingen tegenover deze gebeurtenis! De
eenen - de socialisten - krijgen hunne gelden uit Duitsche bron; de anderen - de
communisten - betrekken hunne subsidies uit Moskou; de kas der radicale partij
ontleent haar overvloed aan ongestraft gebleven koloniale knoeierijen op groote
schaal; anderen voeren den politieken strijd onder presidium van een bank-consortium.
Over de totale linie der republikeinsche groepen, van gematigden tot extremisten,
werd het algemeen stemrecht eene min of meer gemaskeerde, min of meer wettige
omkooperij, en de voornaamste verkiezingsagenten werden de herbergiers op de
hoeken der straten. Het is elders weinig beter gesteld en bijna overal ziet men de
draagkracht eener idee onderworpen aan den invloed der strijdkassa's. Maar elders
wegen elementen van orde op tegen de factoren van ontbinding. Hier is deze regelaar
uitgeschakeld. Een verschuiving naar links of naar rechts verloor alle beteekenis.
Het régime is op weg naar een krach, waarheen de rechterzijde het tempo kan
vertragen, waarheen links de vaart kan versnellen, doch dien zij geen van beiden
zullen kunnen ontwijken.
Het besef van dezen toestand voert de volksmassa tot onverschilligheid en
scepticisme, het voert de elite tot verweer. Welken omvang dit verweer heeft
aangenomen, kon men observeeren bij de manifestatie in ‘Bullier’. Het banket ter
eere van Charles Benoist was aangericht door de Revue Universelle. Dit tijdschrift
is den meesten Franschen, laat staan dus de buitenlanders, totaal onbekend. Zijn
sobere, stugge inhoud maakt het ontoegankelijk voor de menigte. Dit verhinderde
den directeur niet om een uitstekend menu samen te stellen en uitstekend te laten
toebereiden. De Revue Universelle staat onder leiding van Jacques Bainville, die
eene Histoire de France schreef, welke even verbreid raakte in Frankrijk als Well's
Wereldgeschiedenis in Engeland. Dit neemt niet weg, dat zijn tijdschrift slechts
gelezen wordt door de intellectueelen.
Zij vormen geen groep, noch partij. Zij vormen eene strooming. Zij bezitten to
dusverre geen financieele steunpunten, noch bondgenooten in de Pers, de Action
Française en de Liberté uitgezonderd, waar Bainville hoofdartikelen schrijft over
buitenlandsche politiek. Uit den aard der zaak konden zij voor hun banket slechts
een beperkte reclame maken. Toch was ‘Bullier’ uitverkocht, en moesten de redenaars
(Paul Bourget, Henri Massis, Charles Maurras, Charles Benoist) zich bedienen van
microphoons, om in de verste hoeken verstaan te worden. Ik maak geen propaganda.
Ik heb geen respect voor massa's en getallen. Maar achttienhonderd intellectueelen,
die onder onbeschrijfelijke geestdrift eene broederlijke accolade toejuichen van
Maurras en Benoist, om de overwinning te onderstrepen van den royalist op den
republikein, eene zaal die davert van de acclamaties bij de voorlezing van een brief
van Daudet, dat geeft te denken. Niet omdat er achttienhonderd zijn. Maar omdat er
achttienhonderd intellectueelen zijn, die de Republiek afvielen.
Wat kan het gouvernement doen tegen deze openbare samenzweerders? Niets.
Het zou logisch zijn hunne verzamelingen uiteen te jagen, logisch om een boek als
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Les Lois de la politique française te verbieden. Doch het andere wachtwoord dat de
Republiek in haar blazoen draagt: vrijheid, vrijheid van drukpers, vrijheid van
gedachte, bindt de regeering ook op dit terrein tot onmacht. Zelfs in deze
machteloosheid tegenover een tegenstander vinden de theorieën van Charles Benoist
over de anarchistische en desorganiseerende eigenschappen der democratie
bevestiging. De Republiek weet noch de bedreigingen af te wenden der communisten,
noch die der socialisten, welke zij gaarne over één kam scheert, tegen wie zij hare
ministers beurtelings laat declameeren, doch tegen wie zij zich niet weet te verdedigen.
Bij de bepaling der gedragslijn tegenover de communisten heeft de obscure sympathie,
welke elke republikein voelt voor een revolutionnair, een overwegend aandeel. Doch
de lijdelijkheid, de werkeloosheid van het Fransche gouvernement, welke berusten
op een idealistisch liberalisme, is niet zonder eenige tragische schoonheid. En het
verwondert mij dikwijls, dat de royalisten en de andere reactionnairen deze verdiensten
hunner vijanden niet loyaal kunnen erkennen. Het is de tweede keer, dat Frankrijk
getuige is van een dergelijke roekelooze liberaliteit. Den eersten keer onder Lodewijk
XVI, wiens censuur alle anti-monarchistische publicaties vrij liet verspreiden en de
verdedigers van den troon honderd moeilijkheden in den weg legde, zooals Pierre
Gavotte in zijn boek over La Révolution Française uitvoerig aantoont. Den tweeden
keer onder deze Derde Republiek. Voor Pierre Gavotte was de geheele eerste Fransche
Revolutie het misdadige werk van schavuiten, bruten, beesten of waanzinnigen, en
dat deze kijk op een legendair en haast onaantastbaar tijdperk, een buitengewoon
succes werd voor den uitgever en den jongen historicus, behoort tot de symptomen
eener aarzeling in de Fransche natie, waarvan de gevolgen onafzienbaar kunnen zijn.
Lodewijk XVI was precies het tegenovergestelde van een tyran; hij was een
wankelmoedig weifelaar en alles ging schots en scheef. De Republiek is tyrannieker
dan Lodewijk XVI, zij maakt van het land een janboel en er zijn technici, die beweren
overeenkomsten te ontdekken tusschen de financiën der ministers van Lodewijk XVI
en de financiën van Poincaré. Maar wat zou men onze Derde Republiek niet willen
vergeven voor haar liberalisme, voor haar ‘vrijheid’, welke tot de hoogste aspiraties
van den mensch behoort en die onuitvoerbaar lijkt? De royalisten zijn consequent.
Zij achten den monarchistischen regeeringsvorm den besten voor elk land en hebben
den moed om daarvan Duitschland en Hongarije niet uit te sluiten. Zij achten om
verschillende redenen een voorspoedig Duitschland gewenschter voor Frankrijk, dan
een ontredderden staat. Zij geven de voorkeur aan een verantwoordelijk
regeeringshoofd, zelfs wanneer hij vijandig zou zijn, boven een dagelijksch
vervangbaar, of erger nog, occult bestuur. Doch ik vrees, dat van den eersten dag af
dat de royalisten aan het bewind zijn, Jan III koning en Charles Maurras, minister
van Binnenlandsche Zaken, de vrijheid voor langen tijd begraven zal worden.
Maar hoe dan ook, er moet verandering komen, want eene zekere rotheid in dezen
Staat heeft een hoogtepunt bereikt, waarop reactie onvermijdelijk wordt.
Op één dag, 28 Februari 1928, zag men:
- de jury van Seine-et-Oise een vrouw vrijspreken, die haar minnaar gedood had;
- de jury van de Côte d'Or een man vrijspreken, die zijn maîtresse gedood had;
- de jury van Savoie een sergeant vrijspreken, die getracht had zijn luitenant te
dooden, en de vrouw van den luitenant vrijspreken, die de hand van den
moordenaar gewapend had door te zeggen: ‘Het is een passioneele zaak; je
krijgt hoogstens een jaar.’
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Het leven is duur, zeggen de spotters, behalve het menschenleven. Men doodt gratis.
Men doodt op straat, op den openbaren weg, in de treinen, waar het nood-signaal
nog slechts dient voor bandieten; men valt automobielen aan onder de lichten van
Parijs. Iederen morgen wordt de schrikbarende rubriek der dagbladen voortgezet met
de portretten der daders op de eerste pagina. Moeders vermoorden haar kinderen.
Voor een gebaar, voor een vermoeden, dooden mannen hunne vrouwen; vrouwen
hunne mannen; minnaars en minnaressen ruimen elkaar uit den weg; verleiders
werpen hun kroost in het water. Allen word en vrijgesproken. Vrijgesproken met
een sentimenteelen traan en onder applaus. En elken morgen gaat de serie door: Een
vrouw klooft het hoofd van haar man met een hakbijl. Een man schiet zijn vrouw
neer met drie kogels en maakt haar af met schoppen. Een man werpt zijn vader in
den afgrond. Een vader doodt zijn zoon en gaat wandelen. Een werkman doodt zijn
vrouw, zijn schoonmoeder en zijn grootmoeder. Twee dronken werklieden ranselen
een vrouw en beuken haar met den kop tegen den muur tot zij dood is. Iederen morgen
dezelfde serie. Iederen morgen dezelfde vrijspraken.
Dat men deze sensatie journalistiek verbood, evenals in Italië, zou mij billijk lijken.
Het zou de Parijsche dagbladen eene zekere onafhankelijkheid bezorgen tegenover
de politie-diensten en zij zouden over sommige schandalen een vrijere opinie kunnen
uiten. Doch daarmee zou het werkelijke kwaad niet verholpen zijn. De misdaden,
die voorkomen door ziekelijke naäping zouden verminderen, doch de origineelen
zouden hunne series voortzetten. Wanneer er elken dag op verscheiden plaatsen in
Parijs gemoord wordt, en op honderd plaatsen in Frankrijk, voor een vrouw, voor
een portemonnaie, voor een opinie, dan valt dit in hoofdzaak te wijten aan de Fransche
Justitie, die elken dag zwicht voor een humanitarisme van het slechtst allooi, die
elken dag bezwijkt voor de gelegenheidstranen der boosdoeners, doch de tranen der
slachtoffers niet ziet. Men handhaafde de doodstraf op sophistische gronden. Men
verving haar eenvoudig door een regelmatige vrijspraak. De president der Republiek
mag gratie verleenen. Doch er zijn geen veroordeelden meer.
Er zullen steeds menschen gevonden worden, die metterdaad willen bewijzen, dat
Recht en Gerechtigheid niet volmaakt zinledige woorden zijn en geen
hersenschimmen. Een dagblad begon deze week een rondvraag onder vrijgesproken
moordenaressen en informeerde naar hare bevindingen! Een dieper instinct wijst ons
op de gevaarlijke abnormaliteit dezer verschijnselen en zegt ons, dat zulke excessen
van onmenschelijkheid niet kunnen duren. Haar verkankerde Justitie zal voor de
Derde Republiek een gevaarlijker hinderlaag blijken dan een slecht beheer. Er komt
onafwijsbaar een moment, dat een natie niet verder wil afdalen naar de barbaarschheid,
naar de zeden van wilden. Ook dat leert op talrijke bladzijden de geschiedenis. Ook
dat argument kan men voegen bij de bewijsvoeringen van den oud-gezant.
[verschenen: 27 april 1928]

In dienst van Frankrijk
Parijs, 31 Maart [1928]
De Toren van Karel den Grooten te Tours, een monument, welks voornaamste
verdienste bestond in zijn ouderdom, is ingestort, en de Duitsche Pers profiteert
onmiddellijk van de gelegenheid, een boom op te zetten over het wanbeheer van den

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Franschman, die zijn historische gedenkteekenen smadelijk laat vervallen, wanneer
Amerikaansche milliardairs er zich niet over ontfermen.
Het is juist tien jaar geleden, dat de Dikke Bertha begon te mikken op de torens
van de Notre-Dame; tien jaar geleden, dat een harer bommen viel in een der oudste
kerken van Parijs, en er gedurende een Paasch-dienst honderd-zes-en-negentig
geloovigen vermorzelde. Het oogenblik voor vinnige aanmerkingen schijnt dus
bijzonder slecht gekozen. De Toren van Karel den Grooten stond te Tours in een der
drukste winkelstraten en tuimelde zonder 'n haar te krenken van een der inwoners,
wier luchthartigheid spreekwoordelijk werd. Dat is des te merkwaardiger, daar hij
neerdonderde in den avond, op het moment, dat de vrouwen dezer stad en dezer
streek, welke overvloeit van alle uitstekende dingen, haar man een wijn schenken,
gekruid ‘aux quatre épices’, met vier specerijen ter eere van Venus. Ik durf wedden,
dat dit landsgeheim, dat inboorlingen mij toevertrouwden, der Duitsche Pers onbekend
bleef. Het bewijst niet, dat de bewoner van Tours maling heeft aan Karel den Grooten
en zijn Toren, het bewijst hoogstens, dat de ruïne onvermijdelijk was en dat iedereen
het er zonder ongelukken afbracht. De Duitschers trouwens kunnen gerust zijn: men
gaat hem weder opbouwen met dezelfde steenen en op dezelfde plaats, net als de
Kathedraal van Reims.
Het incident is miniem, doch kan als toelichting dienen tot de kribbige verhouding
tusschen twee Persen, waarover ik onlangs schreef en die idealisten vruchteloos
trachten te verbeteren. De vorige week kenmerkte zich door een voorval van wijder
strekking dan de verwaarloozing van een toren en waarover zoowel de Duitsche als
de Fransche kranten gezwegen hebben. Van de Duitschers begrijp ik het niet, want
het betreft een man, wiens aangename koopwaren zij sinds eenigen tijd boycotten,
van wien zij een interview weigerden over de toenadering tusschen Duitschland en
Frankrijk, omdat het te realistisch was. Ik bedoel François Coty, den tweeden
Corsicaan, na Napoleon, die in Frankrijk's lotsbestemming meetelt. Wanneer Kardinaal
Gasparri, gelijk een blad beweerde, de veertiende minister is van het huidige Fransche
kabinet, is François Coty de vijftiende, en veel ongewenschter dan de Staatssecretaris
van den Paus. Deze fabrikant van parfumerieën confereert regelmatig met
Chamberlain en Mussolini. Hij is hun vriend en misschien zelfs meer. ‘Een verbond
tusschen Frankrijk en Italië beteekent een blok van tachtig millioen menschen, wier
belangen identiek zijn’, zeide hij in het geweigerde interview. Een poos later zei
Mussolini hetzelfde. ‘Wij hebben geen behoefte aan toenadering tusschen Franschen
en Duitschers’, is Coty's fundamenteele stelling. ‘Wij hebben niets noodig dan
wederzijdsch respect voor de aangegane overeenkomsten. De rest is sentimentaliteit,
die tot niets nuttigs kan leiden.’ Aldus denkt Coty.
Duitschland echter wenscht precies het omgekeerde en er was geen blad, dat deze
nuchtere zienswijze onder de oogen zijner lezers durfde brengen. Het avontuur,
waarin Coty nu raakte, had hun des te meer moeten interesseeren, wijl het ten nauwste
samenhangt met den moreelen wederopbouw van Frankrijk. Dat de Fransche Pers
zich koest houdt is verklaarbaar, omdat zij onder den knoet zit. Bij deze affaire is de
treurigste eigenschap betrokken van een Fransche krant: slaafschheid.
François Coty behoort tot de groote patroons, van wie men er reeds ettelijke
dozijnen telt in de industrieele noordelijke provincies, en die hun tijd jaren vooruit
zijn. Zij hebben ingezien dat de socialistische en communistische theorieën op een
dood spoor voeren. Zij hebben begrepen, dat het even noodeloos is, er zich
systematisch tegen te verzetten, als haar dwang lijdelijk te ondergaan. Zij hebben de
oplossing gekozen, welke sinds een halve eeuw voor de hand lag. Zij hebben
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‘klassestrijd’ en ‘proletariaat’ geschrapt uit het verkeer tusschen werkgever en
werknemer. Zij hebben persoonlijk en op de onbevooroordeeldste wijze de verhouding
geregeld tusschen hen en hunne arbeiders. Zonder van één hunner prerogatieven
afstand te doen, hebben zij elk soort van Marxisme in hunne werkplaatsen practisch
onmogelijk gemaakt, alle bekrompen partijpolitiek in hunne fabrieken weten uit te
schakelen. Geen enkele Marxistische ‘eisch’ heeft vat op hen en zoowel patroons
als arbeiders varen er wel bij. Eenigen tijd geleden ontsloeg Coty alle communistische
arbeiders, die op zijne ateliers hadden weten binnen te dringen. Het waren er meer
den duizend en de bruuske maatregel droeg de goedkeuring weg der overige
werklieden, zonder dat zij geraadpleegd waren. De doem, welke een paar fanatici
der vorige eeuw hadden weten uit te strekken over allen arbeid, is door deze ‘groote
patroons’ op afdoende wijze verbroken. Geen enkele democratische of demagogische
begoocheling kon hun personeel beïnvloeden. Zij arbeiden in werkplaatsen en onder
omstandigheden, waar alle mogelijke en uitvoerbare illusies door den patroon
verwezenlijkt worden. Ik mag er bijvoegen, dat deze patroons bijna zonder
uitzondering van reactionnairen of conservatief-liberalen huize zijn.
Om zijn ideeën niet alleen te verbreiden onder de bezittende klas, die hij bereikt
met Le Figaro en Le Gaulois, wier eigenaar hij reeds is, doch ook onder het volk,
richtte Coty deze maand een blad op, dat hij L'Ami du Peuple noemde. Zijn ideaal:
een nieuw sociaal plan, dat hij overeenkomstig acht met de werkelijke behoeften der
natie, een plan, dat de belangen van kapitaal en arbeid verzoent, in plaats van ze
systematisch te verdeelen, de geleidelijke fusie der klassen, in plaats van den
onvruchtbaren klassestrijd, de loyale, vriendschappelijke samenwerking tusschen
patroon en employé, dit ideaal, waarvoor hij het Fransche volk intelligent genoeg en
rijp acht, zal in L'Ami du Peuple een stem krijgen. Coty is Republikein. Maar Coty
is tevens anti-socialist, anti-communist, en anti-parlementarist. Er zijn honderden
financiers en politici, die levensbelangen hebben bij het socialisme en bij het
communisme. Er zijn een aantal kranten-directeurs die levensgevaar zagen in de
concurrentie van een populair en voortreffelijk volksdagblad. Zij behoefden geen
bondgenootschap te sluiten tegen L'Ami du Peuple, want sinds meer dan twintig jaren
leeft de Fransche Pers slechts met goedvinden van financiers en politici. Maar men
ziet, welke machtige en wijd-vertakte vijanden het nieuwe orgaan tegen zich
ontketende.
De Fransche bladen bezitten geen particuliere expeditiediensten. Zij bestaan in
hoofdzaak van lossen verkoop en bij deze gesteldheid kan een aparte expeditie geen
zin hebben, omdat zij elke onderneming op staanden voet ruïneeren zou. De verkoop
en de verspreiding van alle Fransche periodieke geschriften, kranten, tijdschriften
op elk gebied, is sinds menschenheugenis gecentraliseerd in de Messageries Hachette,
waar elken dag samenvloeit wat men zou kunnen noemen ‘de Fransche gedachte’.
Ieder die een blad opricht, hetzij anarchist, katholiek, jood of communist, hetzij
beursspeculant of sportsman, wendt zich in de eerste plaats tot de Messageries
Hachette, welke tegen een belangrijke borgstelling de verbreiding van het drukwerk
op zich neemt. De Messageries Hachette beschikten met dit monopolie over eene
practische en theoretische almacht. Zij kunnen de censuur uitoefenen, welke hun
gewenscht lijkt. Aan een zeer voorzichtig beleid was het te danken, dat de Franschman
het gevaar van dit monopolie niet inzag tot dusverre, of onderschatte. Coty sloot dus
met Les Messageries Hachette een contract voor L'Ami du Peuple zonder
moeilijkheden te ondervinden.
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Er bestaat in Frankrijk eene Fédération des Journaux de France, zooals in Holland
functionneert op kleiner schaal eene Vereeniging van Dagblad-directeuren. Deze
federatie o.a. stelt den verkoopprijs vast van het losse nummer, dat in Frankrijk cinq
sous kost, dit is twee en een halve cent. Het bedrukt papier, hoewel vijf maal duurder
dan vóór den oorlog, bleef hier spot-goedkoop, en verre beneden den
wereld-standaard. Die prijs van vijf sous gold in hoofdzaak voor de groote Parijsche
nieuwsbladen, welke alle een min of meer populair cachet dragen, en wier directeuren
er belang bij hadden een onderlingen tarieven-oorlog te ontwijken. Zij hebben de
Figaro nooit belet om zes sous te vragen per nummer, noch Comoedia om zich te
verkoopen tegen tien sous. Zij verboden andere bladen evenmin (Le Nouveau Siècle
en La Voix b.v.) om zich aan te bieden voor twee en voor drie sous. Feitelijk
schommelde de prijs der Fransche Pers tusschen twee en tien sous. Voor L'Ami du
Peuple koos François Coty het minimum, twee sous voor Parijs, drie sous voor de
provincie.
Coty had zijn plannen niet onder stoelen of banken gestoken en de Federatie had
geen enkel bezwaar doen kennen tegen zijn nieuwe krant. Ik geloof niet, dat Coty
inmenging geduld zou hebben. Hij zou elk veto zonder aarzeling verworpen hebben.
Dat concurrenten u willen dwingen winst te maken, heeft steeds een verdacht tintje.
Het zou verdacht zijn geweest, tyranniek, onaanvaardbaar, doch regelmatig. Maar
de verschijning van L'Ami du Peuple is geen centenkwestie, noch voor Coty, noch
voor de Federatie. Een Parijsch kranten-directeur vindt voor een werkelijk of
gefingeerd deficit altijd een uitweg bij zijn gouvernement, en wanneer het Coty
behaagt om geld te verliezen, dan dat is zijn zaak. Neen, de directeuren, vergaderd
op het kasteel van een hunner collega's, en in tegenwoordigheid van verscheiden
ministers, vonden het zelfs niet de moeite waard, hunne motieven te verbloemen. Zij
voeren een ideeën-oorlog. En in plaats van regelmatig te onderhandelen met Coty
over een verkoopprijs, die, onder welken gezichtshoek ook beschouwd, in de Parijsche
Pers geen precedent schept, noch een exceptie vormt, laten zij hem door de
Messageries Hachette aanzeggen, dat deze puissante firma de keuze heeft tusschen
de clientèle van de kranten-federatie, of van L'Ami du Peuple. Hachette kiest natuurlijk
de Federatie, en zegt aan Coty een reeds bekrachtigd en betaald contract zonder
verdere formaliteiten op. L'Ami du Peuple zal niet geëxpedieerd worden naar de
kiosken, naar de stations, naar de krantenverkoopers van gansch Frankrijk door de
Messageries Hachette.
Voor elken anderen directeur dan Coty zou dit een genadeslag beteekend hebben,
òf in zijn moreel, òf in zijn financiën, òf in beide. Maar het idealisme van François
Coty heeft iets heroïeks. Hij behoort tot die zeldzame naturen, die voor een overtuiging
niet alleen hun fortuin, maar als het moet, hun leven offeren. In het midden van een
ongeloofelijk werkzaam bestaan, aan het hoofd van een reusachtige industrie, en een
reusachtig vermogen, stelt hij zich een doel, dat hem voor de rest zijner jaren geen
rust meer zal gunnen: de reorganisatie van zijn land, het behoud en de vermeerdering
van de edelste krachten zijner natie, volgens de nobelste, de verhevenste en de
onbaatzuchtigste formule, eene formule welke ieder ander land, en meer nog in
Frankrijk, tot de hersenschimmen behoort, tot de mooie droomen, maar eene formule
welke hij zal verwezenlijken, of waarmee hij zal ten onder gaan.
Coty gaat dus procedeeren met de Messageries Hachette. Doch dit zou zijn blad
niet redden. Hij weet ook wat het Recht vermag in Frankrijk, wanneer belangen op
het spel staan als die van kranten-directeuren, gecombineerd met die van financiers
en politici. Hij bedenkt zich niet. Hij richt onmiddellijk een nieuwe vennootschap
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op, de Messageries Françaises, met een kapitaal van vijftig millioen francs, na een
blad opgericht te hebben, dat hem minstens hetzelfde bedrag gekost heeft. Ik heb
respect voor ideeën, die een dergelijke offervaardigheid inspireeren. Ik geloof aan
hare verwezenlijking. En afgezien van de ideeën, welke mij sympathiek zijn, heb ik
respect voor het organisatorisch talent van een man, die met zijne fabrieken, met de
talrijke sociale werken, die hij controleert, met een tehuis voor studenten dat hij
subsidieert en oriënteert in een gewenschte richting, met zijne drie dagbladen, met
zijne Messageries Françaises, geheel alléén staat tegenover een coalitie, welke wordt
aangevoerd door de invloedrijkste figuren van het huidige gouvernement der
Republiek. Wanneer ik op zoek wilde gaan, evenals Carlyle uit Schotland of Emerson
uit Amerika, naar een waarlijk groot man, ik geloof, dat ik mij in het hedendaagsche
Frankrijk allereerst zou wenden tot François Coty.
Hij is geen kunstenaar, hoewel hij een Fransch schrijft, dat niemand hem zal
verbeteren. Hij is geen soldaat, ofschoon hij alle geheimen kent der tactiek, hij is
geen staatsman, hoewel hij het voornaamste verweer vormt tegen het bolsjewisme,
hij is een simpel zakenman die ‘met zijne ideeën geen geld wil verdienen’. Maar in
deze jaren van verwildering, van verwarring der eenvoudigste en redelijkste
beginselen, heeft hij een karaktervastheid getoond, een idealisme, een enthousiasme,
een durf, een zekerheid, een bezieling, een zelfopoffering, welke onder geen enkele
categorie zijner tijdgenooten huns gelijke vinden. Deze man bovendien kent geen
andere drijfveer dan zijn onoverwinnelijk geloof in Frankrijk.
Wanneer de Fransche Pers nog ooit hare oude vrijheid herwint, hare controle over
de drie machten van den Staat, de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke
macht, wanneer men haar nog ooit zal noemen gelijk eertijds, de Vierde Macht,
wanneer zij eenmaal geen medeplichtige meer zal zijn van alle gouvernementeele
fouten, of gouvernementeele misdaden, dan zal zij deze herleving danken aan François
Coty.
[verschenen: 5 mei 1928]

Van Poincaré tot Poincaré
Parijs, 7 April [1928]
Een kleine maand vóór de verkiezingen, die gestemd en zelfs herstemd zullen zijn,
wanneer deze brief Soerabaia bereikt, dat is te vroeg om te wedden op den uitslag.
De candidaten, van wie de Parijsche balie alleen er 453 leverde, beginnen pas hun
tournées, en zoolang ze niet allen schor zijn, kan men geen voorspelling doen.
Poincaré heeft in zijn groote redevoeringen te Bordeaux en te Carcassonne niet
de stelling gekozen, welke heldenvereerders van hem verwachtten en in plaats van
een forsch verzamelen te blazen rondom een concreet plan, zocht hij voorzichtig
naar populaire wijsjes, waarin de kool en de geit gerespecteerd werden, in casu rechts
en links. Er zijn evenveel partijen als kiesdistricten, doch gemakshalve blijft men ze
scheiden als de bokken en de schapen van het laatste oordeel; de moeilijkheid wordt
gelaten aan den kiezer. Wie hersens heeft vindt de dagen te kort voor alle rebussen.
Gelukkig echter hebben de meesten geen hersens, maar wat men noemt een
overtuiging.
Doch zelfs wanneer de kool verorberd zou worden tot het laatste blaadje, na de
speech van Carcassonne mag men concludeeren, dat Poincaré nog geruimen tijd het
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bewind zal voeren, tot schokkender gebeurtenissen dan het orakel der stembus, hem
dwingen te vertrekken.
Zo waag ik prognostiek en de hemel geve, dat ik mij niet bedrieg. Het zou erg zijn
voor mij, maar erger nog voor Frankrijk. Want Poincaré heeft zoo diplomatisch
positie genomen op gematigden en de aspirant-gematigden, die gevormd worden
door de radico-socialistische partij van Herriot, die alleen radicaal en alleen
socialistisch is, wanneer zijn bondgenootschappen hem ertoe dwingen, zóó
diplomatisch, dat enkel eene eclatante overwinning van de marxistische tweelingen
communist en socialist, Poincaré zou kunnen nopen tot abdicatie.
De man, die de Ruhr innam, heeft zich onvoorwaardelijk aangesloten bij de politiek
van Locarno en ging zelfs tot Thoiry, waar over de bevrijding van den Rijn
gemarchandeerd werd. Voor het eerst had Poincaré-la Guerre een goede Pers in den
linkerhoek van het Fransche journalisme. Voor het eerst kreeg hij applaus uit het
Rijk van Hindenburg.
Wat kan de rest van het Nationale Bloc, dat den oorlog voordeeliger dacht te
liquideeren, maar in 1924 verpletterd werd, daartegen invoeren? Niets. Zij moeten
Poincaré volgen, of zij willen of niet, want zij bezitten geen man, die een vaandel is,
en geen programma, waarover zij het eens kunnen worden. Zij staan klaar, om zich
in te laten lijven bij elke Nationale Unie. Dat Poincaré bij wijze van
voorzorgsmaatregel en om zich een open deur te reserveeren, deze Nationale Unie
naar links verschoof, handicapt hen en kost hun waarschijnlijk zetels, doch zij moeten
die pil slikken, zoo als zij ze vinden. Mochten deze patriotten onverhoopt de
overwinning behalen, dan weten zij Poincaré bereid tot elke concessie, welke zij van
hem kunnen eischen.
Als Poincaré nog aan partijpolitiek doet, kan dit niet gemotiveerd worden, gelijk
bij de meerderheid zijner landgenooten, uit domheid, of uit een andere ontaarding
van de natuur eens politicus. Poincaré doet aan partijpolitiek wanneer de
omstandigheden hem noodzaken. Hij belijdt op Republikeinsche basis een soort van
idealistisch opportunisme, dat voor niemand onaannemelijk is.
Behoudens een catastrophe, die alleen belanghebbenden durven veronderstellen,
zal dus alles bij het oude blijven. Om deze verwachting duidelijk te onderstrepen,
kondigt men als onmiddellijk resultaat van ‘goede verkiezingen’ eene nieuwe,
grootscheepsche leening aan van vijftien milliard. Het klinkt haast als een belooning,
en alle lieden, die verstand hebben van leeningen, financiers dus, juichen het plan
toe. Ik heb in de dagen dat Frankje, zooals men hem noemde, doodziek was, zooveel
boeken, brochures en artikelen gelezen tegen de behandeling, waarmee men het
kereltje op de been trachtte te brengen, een kuur, die bestond uit periodieke
bloedaftapping, dat alle lust om te gelooven in de doeltreffendheid van het middel
mij verging.
Maar er schijnt om schulden te delgen geen beter middel te bestaan, dan steeds
nieuwe te maken. Ik laat de verantwoordelijkheid van dit principe over aan den Staat
en de bankiers, die er wèl bij varen. Ik zal niet inteekenen, want ik ken beter en
veiliger beleggingen. Maar ik bewonder de vindingrijkheid, waarmee men elke
volgende operatie een naam weet te geven, die het enthousiasme in beweging zet.
De jongst beraamde aderlating zal niet enkel heeten consolidatie-leening, zij zal den
titel dragen van emprunt de ponction. Men kan letterlijk vertalen met
‘punctuurleening’. Een punctuur zet men bij hydropsie, want Frankje, die de vliegende
tering had, werd waterzuchtig. Zijn inhoud beantwoordt niet aan zijn volume.
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Maar laten wij uitscheiden met die barokke beeldspraak. Er is, hoewel millioenen
stervelingen daar niets van merken, een massa geld te veel op de markt. Dat ligt voor
een deel aan den drukker, zou men kunnen beweren. Inderdaad. Doch als men de
traktementen van ambtenaren en spoorwegarbeiders opslaat, moet men biljetten
hebben om ze te betalen, en Poincaré wil dit verband nog steeds niet inzien. Zulk
een geval van autosuggestie is zonder twijfel bewonderenswaardig en zal het
nageslacht een aparte studie waard schijnen.
De Fransche disconto voet (2¾ à 2⅞) is laag en wanneer er tijden zijn, dat men
zich daarover verheugt, het blijk op 't oogenblik, dat zulk een disconto veeleer
bejammerd moet worden. Ik durf mij tegen zulk een meening, als zij uit den mond
van geldmannen komt, niet verzetten. Wij benijden echter Engeland, dat 4 à 4½ kan
noteeren en wenschen het verschil zoo spoedig mogelijk in te halen. In dezelfde week
evenwel, dat men de noodzakelijkheid eener ‘punctuur’ diagnoseert, welke een zoo
groot mogelijk aantal biljetten moet opslorpen, geeft de Banque de France voor één
milliard zevenhonderd millioen splinternieuwe uit. Als ik sarcastisch wilde zijn, zou
ik zeggen: waarschijnlijk om den burgers in staat te stellen ‘punctuur-leening’ te
koopen. Met dit systeem komt men zóó ver, dat men er het eind niet meer van ziet.
Wanneer ik ronduit mijn meening mag opperen, behoort dit alles tot de financieele
mythologie en fabelleer. Wie erin wil loopen moet het zelf weten. Ik houd het echter
voor nonsens en voor strijdend met elk gezond verstand, om in een land, waar alle
loonen en alle prijzen in voortdurend stijgende lijn verkeeren, van ‘punctuur’ te
spreken. De Banque de France drukt geen biljetten voor haar plezier. Dat doen enkel
valsche munters. De Banque de France drukt biljetten, wijl de economische
verhoudingen haar dwingen.
Daar men ondertusschen tegen een modest percentage van 5 pCt. vijftien milliard
denkt in de wacht te sleepen, moet er een belangrijk aantal menschen bestaan, die
voor deze sceptische opinies niets voelen. Dit vermeerdert voor mij nog het geheim
der financiën, zooals Frankrijk ze opvat, en waarin ik de hooggeroemde ‘Latijnsche
klaarheid’ ten eenenmale mis.
Poincaré schijnt dermate van zijn verkiezingszaken zeker te zijn, dat de conferenties
betreffende de punctuur-leening deze week reeds begonnen. Mag men uit die houding
afleiden, dat er van socialisten of communisten geen enkele overrompeling te duchten
valt? ‘De communisten weten niet wat zij willen’, sprak Poincaré te Carcassonne
met een lichtvaardigheid waar van men versteld staat. Want de communisten weten
drommels goed wat zij willen: onze beurs, en daarna onze huid. En al is dat niet
gecompliceerd, het is er niet te minder evident om. Wanneer zij ooit onze huid krijgen,
of wanneer zij alleen maar een reusachtigen sprong doen bij de stembus, zal het de
eigen schuld zijn van Poincaré en van zijn collega's Herriot, Painlevé, Sarraut. Zij
zijn niet eens toeschouwers geweest gedurende deze afgeloopen wetgevende periode;
zij werden medeplichtigen. Zij behandelden de communisten niet alleen als porcelein,
zij stelden een premie op het lidmaatschap dezer partij, en in honderden gevallen
was het voldoende communist te zijn, om promotie te maken.
Wanneer Foch aan een Engelsch blad een interview geeft, waarin hij zegt in 1919
alle plannen klaar gehad te hebben om de Sovjets in hun kiemen te smoren, en het
welslagen te kunnen garandeeren, dan geeft Painlevé een onbeschaamd en
leugenachtig démenti van dit interview. Het kan alleen in Frankrijk gebeuren, dat
een minister van Oorlog een overwinnend Opperbevelhebber desavoueert in eene
zaak, waar Foch vrijheid van spreken mag hebben.
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Waarom zulke dingen gebeuren, is een raadsel, dat nog niet opgelost werd. Maar
elk incident, dat het Fransche gouvernement plaatst tegenover Moskou, of zijne
aanhangers, wordt regelmatig voor de Communistische partij een bron van
vermeerderd prestige. De communisten dateeren in Frankrijk niet van gisteren, gelijk
in Rusland. Gedurende de eerste Revolutie vormden zij de steunpunten van het
Schrikbewind. In 1871 kon men er reeds een dertigduizend fusilleeren. Hunne chefs
zitten op het oogenblik in een gevangenis, welke hun voor reclame dient. Doch laat
het niemand verwonderen, wanneer zij uit dezen aangenamen kerker vóór het einde
van Bloeimaand in een volmaakt wettigen triomftocht worden verlost.
De verkiezingen overvallen Frankrijk tijdens een conjunctuur, welke voor elk deel
van het nationale organisme uiterst gewichtig, ja kritiek is. En wat het denkende deel
der natie vervult met een soort van beklemming, is het schikbarende feit, dat de
oplossing dezer crisis in handen gelegd moet worden van het volk, onder
omstandigheden, die in de hoogste mate exceptioneel zijn. Aan dezen
Souverein-van-één-dag, maar een Souverein, die àlmachtig is gedurende dien éénen
dag, vraagt men de beslissing over heden, verleden en toekomst. Dezen Souverein
vraagt men zijne uitspraak over maatschappij, over godsdienst, over vaderland, over
Frankrijk, en - van den weeromstuit over Europa en de wereld. Men prest dezen
Souverein om de meest verscheiden problemen op te lossen betreffende bewapening,
vloot-wezen, onderwijs, handel en financiën; deze Souverein is aangewezen om te
oordeelen over tallooze vraagstukken, waarvan het meerendeel zoo ingewikkeld is
dat hun oplossing zelfs de geleerdste specialisten voor bijna onoverkomelijke
moeilijkheden stelt. Al wil men hopen dat ingrijpende schokken vermeden zullen
worden en dat een toekomstige meerderheid van het parlement niet verder zal gaan,
dan van Poincaré tot Poincaré, nooit sterker dan nu, terwijl alles op het spel staat,
heeft men de fundamenteele gevaren gepeild van het algemeen kiesrecht. Nooit
trouwens traden die gevaren krasser naar voren.
Voor dezen Souverein worden in deze Paasch-vacantie te Parijs twee en twintig
Revues gespeeld, zeven groote en vijftien kleinere. Wanneer ik ze allen zien wilde,
had ik drie volle weken noodig, wat mij van het goede te veel schijnt. Men heeft
dezen Souverein een nieuwe verkeersregeling cadeau gedaan. De straat is voortaan
bestemd voor de mechanische tractie, het trottoir voor den voetganger. De straat mag
voortaan slechts op bepaalde punten worden overgestoken. Bij pleinen is men op
straffe van boete verplicht een omtrekkende beweging te maken. Het is een ideale
wet om door iedereen te worden overtreden.
En nu ik toch eindig met Parijsche gemengde berichten: het instrument dat ik
voorspelde in mijn beschouwing over prof. Theremin's aether-golven en zijn
hemelorgel, is reeds gerealiseerd door een Fransch ingenieur, René Bertrand. De
electriciteit, waarbij men muziek maakt van niets, en die door prof. Theremin bespeeld
werd met arm- en handgebaren, is door René Bertrand vastgelegd in een chromatisch
klavier van vijf octaven, voorzien van vibrato, staccato en legato. Iedereen kan het
bespelen met het gemak van eener schrijfmachine.
Ander opzienbarend feit: de eerste vrouwelijke advocate heeft de terechtstelling
bijgewoond van een client, dien haar welsprekendheid niet van het schavot had
kunnen redden. Het waren twee chefs eener bende Poolsche bandieten, die men
wegens acht moorden en negen-en-zestig inbraken onmogelijk kon vrijspreken of
gracieeren. De hoofdman der roovers moest op de guillotine geheschen worden,
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omdat zijn krachten hem begaven. Maar zijn adjudant, de client van de advocate,
vroeg aan den voet van het bloedroode gevaarte een handkus en verzocht zijne
verdedigster om zich te ontdoen van haar handschoen.
Zal madame Ehrlich, zoo heet zij, dezen kus in den killen dageraad en in het
aanschijn van den dood ooit kunnen vergeten? Zal hij haar niet vervolgen als de
bloedvlek van Lady Macbeth? Het was ijzingwekkend. Met een ‘Au revoir, Madame,
Messieurs!’ tuimelde het hoofd in de mand. Dit gebeurde op den Boulevard Arago,
in het midden van Parijs, centrum der civilisatie op den tweeden dag dezer Goede
Week, gedurende welke sinds mensenheugenis en naar een middeleeuwsch gebruik,
terechtstellingen nooit plaats vonden.
[verschenen: 12 mei 1928]

Records
Parijs, 15 April 1928
In zes dagen van Tokio naar Parijs. Paasch Zondag, 8 April opgestegen in de
Japansche hoofdstad. Den volgenden dag aankomst te Hanoi: 4200 kilometer. Dinsdag
10 April, vertrek van Hanoi; denzelfden dag landing te Calcutta: 2300 kilometer.
Woensdag 11 April, vertrek van Calcutta. Aankomst te Karrachi: 2300 kilometer.
Donderdag Bassorah aan de Perzische Golf: 2200 kilometer. Vrijdag en Zaterdag,
Aleppo, Athene, Marseille, Parijs, Le Bourget: 5400 kilometer. In minder dan een
week meer dan 16000 kilometer, met denzelfden motor, een Hispano Suiza, hetzelfde
vliegtuig, dezelfde bemanning en zonder de geringste averij. Wanneer de Fransche
en Britsche vliegvelden van Indo China, van Engelsch-Indië, van Mesopotamië, van
Turkije groot genoeg waren geweest om op te stijgen met volle reservoirs, hadden
we misschien kunnen schrijven: in vier dagen van Tokio naar Parijs. Maar is zes
dagen niet een hoera waard dat trilt van emotie?
In mijn brief van 20 Augustus wees ik Costes en Le Brix aan als degenen die op
hun Nungesser Coli de meeste kansen hadden voor de Oceaan-match. Zij stevenden
niet naar Halifax, doch naar Natal en Buenos-Aires. Vandaar over Latijnsch Amerika,
en achternagezeten door Lindbergh, naar New-York. Van de stad der wolkenkrabbers,
waar zij een nieuwen motor vonden, in rechte lijn naar San Francisco. In Frisco
namen zij met hun Bréguet de boot voor Japan. Die eerste helft van hun reis hadden
zij kranig gevlogen, doch op hun dooie gemak en geen enkele receptie afwijzend.
Vanaf Tokio reisden zij niet alleen voor Louis Bréguet, maar ook voor zich zelf. Hun
machine kreeg geen tijd meer om koud te worden. Zij namen een tempo, dat de
prestaties van mensch en werktuig tot de hoogste efficiency opvoerde. Met een
onbewogenheid en een beheersching, waarin alle menschelijke relativiteit overwonnen
scheen, waarin zij ongenaakbaar leken voor het toeval en de wisselvalligheid der
materie, volbrachten zij een tocht, die tot de merkwaardigste behoort uit de
geschiedenis der vliegkunst. Costes en Le Brix zullen naar New-York vliegen wanneer
hun dat goed dunkt.
Het geeft een idee hoe de aarde reeds georganiseerd kon zijn als de volkeren op
hun ontwikkelingsgang minder bagage en minder ballast meesleepten, die meestal
onnoodig, nadeelig en ook nog belachelijk is. Er bestaat geen enkele reden meer om
een lange maand te zwalken tusschen lucht en water, zich een maand te laten opsluiten
in de hotels, welke paketvaarders heeten. Als ik bedenk dat deze correspondentie,
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in afwachting van beter, over een week op Java kon zijn, even goed als te Tokio,
opent zich een perspectief van zulk een importance, dat ik mijn gedachten dwingen
moet om zich te fixeeren op honderden oorzaken, welke een dergelijk plan voorloopig
onverwezenlijkbaar maken, van zulk een importance echter, dat ik niet begrijp, hoe
de volkeren zelf hunne pionniers niet spoorslags volgen op hunne onstuimige en
vermetele vaarten. Maar de volkeren wanen andere belangen voortreffelijker dan die
de voortrekkers hen aanwijzen, en de gouvernementen zijn genoodzaakt de naties te
volgen in haar vertraagde rhythme. Maar die volkeren bevinden zich tegenover de
werkelijke realiteiten van het leven in duisternissen, erger dan de middeleeuwsche,
en minder verschoonbaar omdat ze vrijwillig zijn.
Wat echter te verwachten van de doorsnee types, die het volk vormen, zoolang zij
elkaar de koppen inslaan voor een Kamerzetel, gelijk Tardieu, den minister van
spoorwegen, gebeurde, in razernij raken voor futiele kwesties, waarbij hoogstens de
belangen gemoeid zijn van een bende baantjesjagers; zoolang zij luisteren naar de
hardste schreeuwers, zoolang zij onbekwaam blijven om boerenbedrog en politieke
kwakzalverij, tegenover welke men zich schaamt een redelijk mensch te zijn, te
ontmaskeren? Met de honderden millioenen, de milliarden, welke de vierjaarlijksche
verkiezingen kosten van een land als Frankrijk, kon de heele woning-crisis worden
opgelost; konden de wegen verbeterd worden; konden de verkeersmiddelen worden
uitgebreid en gemoderniseerd; konden de afgelegenste provincies geëlectrificeerd
worden; konden alle internationale schulden gedelgd worden; kon een spoorweg
aangelegd worden door de Sahara; om niet te spreken van wetenschappen en kunsten.
En in zijn binnenste verlangt het volk niet beter dan zulke tastbare werkelijkheden.
Doch volgepropt met wijn en alcohol, van alle zijden overstelpt met geld en leege
woorden, volgt het blindelings de troepen van twintigste-eeuwsche obscuranten, die
het op de mouw trachten te spelden dat het beheer van een waterleiding, een hoogoven,
een mijn-bedrijf, een handelsmaatschappij, een wingewest, of wat ook, luistert naar
de armzalige bedenksels hunner gewetenlooze en verpolitiekte breinen. Ma foi, er
zijn geen triestere dagen dan die waarin elkeen leeft onder de obsessie van de stembus.
Men kan niemand meer ontmoeten die niet eenigszins verstrikt raakte in een onderdeel
van de algemeene leugen. Want het is een leugen, dat een modern land bestuurd kan
worden uit den bekrompen gezichtshoek van byzantijnsche partijtwisten. Het
berokkent er zich zelf en, wanneer het een predomineerend land betreft, de rest der
wereld onberekenbare schade mee. Het getuigt van een onbeschrijflijke dwaasheid
om elke vier jaren enorme kapitalen te vergooien aan een dergelijke hersenschimmige
onderneming, waarvan de resultaten, wanneer ze niet dezelfde blijven, telken male
betreurenswaardiger worden.
Zóó hoog zweven de pionniers van de Nungesser Coli, en hunne gelijken, boven
de vertraagde tijdgenooten. Het is van onschatbaar gewicht, dat Hanoï (Annam) op
vier dagen afstand ligt van Parijs. Het is van de grootste beteekenis dat een ander
luchtgevaarte, bemand met kapitein Cornillot en drie onbuigzame, onvermoeibare
gezellen, Parijs in anderhalf etmaal verbindt met Tomboektoe (3650 kilometer), over
de Sahara, langs Bamako, Dakar en Casablanca eene rondvlucht maakt van 12.500
kilometer, die precies 107 uren 45 minuten duurde en slechts onderbroken werd door
acht uren slaap.
Wat ook sophisten mogen beweren, of drogredenaars in dienst eener politieke
schakeering, de blanke mensch is de mensch bij uitnemendheid en het is van essentieel
belang voor den koloniseerenden blanke, dat de verwijdering tusschen moederland
en koloniën zooveel mogelijk wordt weggenomen, dat de afstand in de ruimte
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overbrugd wordt door voortdurende triomfen in den tijd. Wie rekening houdt met de
feiten, zal moeten concludeeren dat de verspreiding van den blanken mensch over
de planeet, boven alle betrekkelijkheden van klimaat en traditie, eerst recht aanvangt,
en als ik uit de reizen van Costes en Le Brix, van Cornillot en zijn équipe, eene les
moest trekken, zou het geen andere zijn. Zelfs de man-van-de-straat die in Le Bourget
zijn enthousiasme schreeuwde naar het van zulk een wonderbaarlijken
argonauten-tocht teruggekeerde luchtschip, moet in zijn binnenste de overtuiging
koesteren, dat zijn koningschap door zulke gelukkige avonturen sterker bevestigd
werd.
Het is een voordeel bij dezen man-van-de-straat dat hij voor elke ontwikkeling,
zelfs voor een bruusken omkeer vatbaar is, anders zou men ondanks de verheffendste
gebeurtenissen soms gaan wanhopen. Parijs heeft chic willen zijn... en hoe! De
Fransche Staat verteert elk jaar zestig milliard. De stad Parijs verslindt op eigen
houtje meer dan drie milliard. En de gemeenteraad, trotsch op zulk een cijfer, en
aangestoken door de demagogie van Poincaré, vermenigvuldigt zijne liberaliteiten.
De intelligente lieden die deze stad beheeren, waar de monumentaalste pracht huist
naast vermolmde krotten, hebben zichzelf, hunne eventueele weduwen, hunne
toekomstige begrafenissen, hunne studeerende kinderen, hunne chauffeurs, hunne
typisten, hunne vrienden en kennissen, die in aanmerking komen voor een beurs of
een pensioen, hunne vegers, putjesscheppers, sproeiers en andere leden van het
kiezerscorps, bedacht met eene verhooging van toelage, welke drie-honderd-twaalf
millioen kost en van terugwerkende kracht is.
Alleen voor den modernen burger, die ‘taillable et corvéable à merci’ werd, zooals
hij het nog onder geen enkelen tyran was, alleen voor dezen citoyen, die men vilt en
leendienstplichtig maakt naar believen, kan die som van belang zijn. Hij zal ze betalen
in den vorm van een aantal supplementaire belastingen, waaraan hij gewoon raakt,
en tot hij er genoeg van krijgt. Wat hem op 't oogenblik ergert is het volgende. Na
312 millioen uitgetrokken te hebben als gratificatie van zich zelf en zijn personeel,
heeft onze Parijsche gemeenteraad in een vlaag van nobele edelmoedigheid tien
beurzen ingesteld van elk tien duizend francs om te verdeelen onder musici, dichters,
geleerden, schilders en beeldhouwers. Deze beurzen zullen hernieuwbaar of
overdrachtelijk zijn naar mate den graad van dankbaarheid der begunstigden.
Het is de eerste keer dat de Parijsche gemeenteraad zich, behalve bij de verpachting
van een schouwburg, inlaat met levende kunst. De keuze der candidaten, waarvan
de eerste lijst gepubliceerd is, had onhandiger kunnen zijn. Er bevinden zich twee
componisten onder, van wie nooit een sterveling hoorde, een teekenaar, een graveur
en de president der technische commissie van de Aëro-club. Maar men treft er ook
den romanschrijver Rosny Aîné, den schilder Lemordant, die het gezicht verloor in
den oorlog, den dichter Raymond de la Tailhède, en Branly, den grondlegger der
draadlooze. Laten wij evenwel geen moment aannemen, dat allen de intrinsieke en
onvervangbare waarde vertegenwoordigen van een uitvinder als Branly. Want het
irriteerende contrast tusschen de gratificatie van 312 millioen aan de vroede vaderen
met hunne verwanten, aan hunne tallooze ‘ronds de cuir’ of pennelikkers, aan de
leden van hun reinigingsdienst, - en de sjofele fooi van 100.000 francs aan kunsten
en wetenschappen, zou nog sterker in 't oog vallen. Er ligt tusschen beide bedragen
een marge welke men niet zonder verbittering constateeren kan. Zij drukken de juiste
verhouding uit welke de democratie bepaald heeft tusschen handen en hersens. Door
hun disproportie verraden zij echter tevens een fundamenteele fout in de denkwijze
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van den hedendaagschen bestuurder. Maar de groote vraag blijft: wanneer zal de
bezitter der handen dit zelf inzien?
Behalve een fatale treinbotsing aan de Gare du Nord, op vijf honderd meters van de
perrons, die aan vijftien menschen het leven kostte en acht en veertig verminkten
maakte, was er in deze Paaschweek slechts plaats voor optimistisch nieuws. Een
langdurig ideaal van de Franschen, een ideaal dat zij koesteren sinds zij rugby spelen,
werd bereikt op Paasch-Maandag. Het team ‘France’ heeft het team van Walesland46
eene onbetwistbare en onverwachte nederlaag toegebracht, en toen de oude rugby
man Bancroft voorspelde dat, zoolang hij leefde, Walesland nooit geslagen zou
worden door Frankrijk, voorzag hij vast en zeker deze match niet, die in het tot den
nok gevulde stadion van Colombes, voor een delireerende menigte van vijftig duizend
toeschouwers, eindigde met 8 punten tegen 3 in het nadeel der Engelschen. Het is
verwonderlijk dat deze sport, welke niet zonder gevaar is, onder de Fransche athleten
nog zooveel aanhangers stelt. Het Engelsche team, hoofdzakelijk samengesteld uit
mijnwerkers en politieagenten, die aan hardhandige karweitjes gewend zijn, gaf ruw
en woest spel. De wedstrijd was nauwelijks begonnen of een Franschman moest met
een ontwricht sleutelbeen worden weggedragen en de rest der partij werd voortgezet
tusschen 14 Franschen en 15 Wales-landers.47. In den loop van het gevecht slonken
de Franschen tot 13, van wie één speelde met verbonden oog.
Dit verhoogt nog de waarde der Fransche overwinning, welke met een ongelooflijk
élan, een onuitputtelijken moed en hardnekkigheid bevochten werd. Het was de
zestiende match welke zij speelden tegen het Wales-team, en de eerste die zij wonnen
in een atmosfeer, waarvan de excitatie absoluut ongekend was. Er bestaat geen
curieuzer, geen machtiger, geen opwindender schouwspel dan eene tot razernij
gepassionneerde massa van vijftig duizend Latijnen, die hun blauwe truien aanhitsen
tegen vijftien roode truien en den hemel vullen met hun storm van geluid.
[verschenen: 26 mei 1928]

Na de onderzeeërs...
Parijs, 21 April '28
Er zijn dit voorjaar op de Seine proefnemingen gehouden met een spookschip, dat
de marines van alle groote en kleine zee-mogendheden voor geheel nieuwe problemen
en vergezichten zal stellen. Het is een boot zonder bemanning, uitgevonden en
geconstrueerd door een ingenieur der Société Française Radioélectrique, den heer
Chauveau. Het vaartuig heeft de lengte van een flinke sloep: 9½ meter; eene breedte
van drie meter; een diepgang van één meter; een waterverplaatsing bij volle lading
van vijf ton. Het bereikte met een lading van 800 kilogram een voorloopige snelheid
van 70 kilometer per uur, dit wil zeggen dat het de snelste kruisers ter wereld inhaalt
en voorbijstreeft, wier record onlangs geslagen is door het Fransche meesterstuk de
Tourville, welke met zijn 10.000 ton en 130.000 paardekrachten ruim 36 knoopen
per uur loopt, dat is ruim 60 kilometer. Het lijdt echter geen twijfel of de snelheid
van 70 kilometer, waarmee de heer Chauveau zijn kano uitrustte, zal nog belangrijk
verbeterd kunnen worden. Maar reeds in het aanvangsstadium overtreft het alle
46
47

[Walesland = Wales]
[Wales-landers = Welshmen]

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

bekende ‘performances’ te water en dit is een ander gewichtig punt. Kleine en zuinige
naties als Holland kunnen er zich een heele vloot van bouwen zonder haar budget te
bezwaren. Een groote en spilzieke natie als Frankrijk eveneens, en zonder dat de
belastingbetaler het merkt. De Fransche marine heeft de boot dan ook reeds
geadopteerd.
Het vaartuig is voor den eersten keer ter sprake gebracht bij de Société Française
des Electriciens in hare zitting van 3 December 1927, en hoewel deze vereeniging
telt onder de importantste wetenschappelijke lichamen van Frankrijk hoorde men de
mededeeling aan met verschuldigde bewondering, doch zonder ze te zeer in letterlijken
zin te nemen. Er gaan sinds geruimen tijd geruchten over telemechanisch48 gedreven
vliegtuigen zonder dat iemand precies kan zeggen in hoeverre zij behooren tot het
rijk der fantasie. Men rangschikte de draadloos bestuurde boot onder de mogelijkheden
of utopieën van dezelfde soort. Doch sinds men haar regelmatig heeft zien
manoeuvreeren in de Seine, en radio-manoeuvreeren met potdicht gesloten dek,
waarboven in een wolk van schuim niets zichtbaar was dan een paar antennes,
radio-manoeuvreeren met behulp van een toestel, dat op een afstand van tien kilometer
geplaatst was in een vrachtauto, voelde men dat men voor een fait accompli stond,
dat als zoodanig geaccepteerd moest worden met al zijn consequenties.
En de consequenties van de draadloos bestuurde boot zijn honderdmaal
vèrstrekkender dan die van het telemechanische vliegtuig, dat automatisch fotografieën
kan maken of automatisch bommen kan werpen, maar welks actie altijd hypothetisch
zal blijven, of tegen welks actie men zich op normale wijze verdedigen kan. De
telemechanische boot echter ijlt recht op haar doel toe, onafhankelijk van wind of
storm, controleerbaar op elken meter als 't ware van haar traject, en ik moet zeggen
dat ik niet goed zie waartoe een smaldeel slagkruisers, bestookt door een paar dozijn
van deze helsche machines, nog zou kunnen dienen. Voor een onderzeeër konden
zij op de vlucht gaan en het winnen in snelheid. De afmetingen en de relatieve
traagheid van een onderzeeër boden trouwens een voldoende trefkans aan het geschut
van zijn machtigen tegenstander. Maar bij een sloep van 9½ meter lengte, die 70
kilometer per uur loopt, zijn deze betrekkelijke voordeelen totaal geneutraliseerd en
de geweldigste dreadnought ligt hulpeloos overgeleverd aan den man die uit eenigen
hoek van de aarde, de lucht of het water, onzichtbaar commandeert over den
minusculen vijand die met geheven boeg op hem toe-rent. In den oorlog van
1914-1918 bleven de gepantserde vloten in de havens, om slechts het ruim te kiezen
voor een wanhoopsdaad waarbij niemand winnen kon. In den toekomstigen oorlog
zal zelfs de wanhoopsdaad aan de admiraals ontzegd zijn. Aan hunne stalen gevaarten
zal niets overblijven dan de demonstratieve vertooningen van den vredestijd: de vlag
te doen waaien over alle wereldzeeën.
De Amerikaansche Admiraliteit die zich het hoofd breekt over de vrijheid der zee
en deze kwestie wil oplossen met een gigantischen aanbouw, wordt door het werktuig
van Chauveau geplaatst tegenover een even geducht als onbekend gegeven. De
Engelsche Admiraliteit welke de hegemonie harer kolossale eskaders met moeite
handhaaft, bevindt zich tegenover hetzelfde dilemma: Wat kan er overblijven van
de heerschappij der zee, eenmaal in Spaansche handen, daarna onder Hollandsch
gezag, en tot dezen dag onder Engelsch bewind, wanneer het ruim gekliefd zal worden
door troepen levensgevaarlijke tirailleurs, die niets riskeeren en waartegen
monstervloten en tien-duims kanonnen niets vermogen? De kleinste naties zullen
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hare kusten en hare koloniën kunnen verdedigen tegen onverschillig welken vijand.
De kleinste naties zullen den handel van een eilandenrijk of een almachtige
continentale mogendheid kunnen lamleggen.
Want de telemechanische boot, zooals ik zei, is in 't bereik van alle beurzen. Deze
toekomst-visie is vol verschrikkingen, vol gruwelen. Zeker. En dat schijnt
onvermijdelijk. Maar het is de eerste keer niet, in de geschiedenis, dat kleine naties
hare onafhankelijkheid verwerven in gruwelen en ontsteltenis: het oude Griekenland
tegen de Perzen; de Vereenigde Provinciën tegen een Europeesche coalitie. Het waren
in beide gevallen niet de kleine naties die begonnen. Zij vroegen haar levensrecht,
haar plaats onder de zon.
Is het ondanks het visioen van verschrikkingen niet een sterkende en onmisbare
gedachte, dat de moderne techniek een kleine natie in staat stelt om onder elke
omstandigheid hare autonomie en hare bewegingsvrijheid te handhaven en te doen
eerbiedigen?
Het is de oude ‘brander’49 van Tromp en Michiel Adriaanszoon die gerehabiliteerd
wordt in de telemechanische boot en herleeft in eene onberekenbare macht. Men kan
het vernietigingswerktuig laden met ontploffingsmiddelen en de bestuurbare bom
zich te pletter laten loopen tegen een linieschip, tegen sluisdeuren, tegen koopvaarders.
Men kan het geleiden vanaf den wal. Maar ook de piloot van een vliegtuig kan het
medenemen op een verren tocht van honderden kilometers en het drijven te midden
eener niets vermoedende vloot, eener zorgvuldig beschermde haven. Zijn geringe
omvang, zijn luttele diepgang zal alle versperringen kunnen vermijden. Man kan het
als sloep ophijschen aan boord der Oceaan-vaarders en uitzenden naar het doelpunt,
hetzij draadloos, hetzij met behulp van een zich afrollenden electrischen kabel. Want
het is niet volstrekt noodzakelijk dat het vaartuig draadloos bestuurd wordt. Het is
evenmin absoluut noodwendig, dat het bij elken tocht wordt opgeofferd. Men kan
het laden als een mijn. Maar men kan het ook van twee lanceerbuizen voorzien, die
op draadloos commando hare torpedo's werpen. Men kan het inrichten als
mijnenlegger, die automatisch en successievelijk, volgens eene methode welke reeds
in zwang is op onderzeeërs, mijnen strooit. Wanneer het verwoestingswerk volbracht
is, zal het op een onzichtbaar sein het roer omgooien en terugstevenen naar zijn
uitgangspunt.
Bij het einde van den wereld oorlog bezaten de Duitschers 791 onderzeeërs,
waarmee zij, alleen in 1917, zeven millioen ton torpedeerden van de internationale
handelsvloot, en over den ganschen duur van het conflict twaalf millioen ton naar
den kelder zonden. Wanneer de Duitschers een juisten en helderzienden kijk hadden
gehad op de ontwikkeling van den krijg, wanneer zij den durf en het genie hadden
bezeten om den oorlog te beginnen met die kapitale macht van U-booten, of wanneer
het fatum enkel maar gewild had dat zij tijdig den aanbouw hadden bespoedigd, dan
troonde Wilhelm II nu als heerscher over Europa. Niet Duitschland, doch Engeland
en Frankrijk waren uitgehongerd geworden. Noch Amerika, noch de geallieerde
koloniën hadden een enkel regiment kunnen verschepen. Niet Duitschland, doch
Frankrijk en Engeland hadden moeten bidden om een wapenstilstand en den vrede.
Wat nu is als wapen de wondbare, langzame, half-blinde onderzeeër vergeleken
met het bliksemsnelle telemechanische scheepje dat men zien kon op de Seine? Ik
geloof dat de uitvinding van Chauveau in de toekomstoorlogen eene grootere rol zal
spelen dan de onderzeeër in 1914. En de natie, welke het nieuwe verdedigingstuig
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in de vereischte proporties, dit wil zeggen in praktisch onbeperkte massa in het
gevecht kan werpen, bezit een voorsprong, welke beslissend zal kunnen zijn.
Laten wij pacifist blijven tot het uiterste, maar zonder ons te paaien met illusies.
Een toekomst-oorlog is, zoo niet onvermijdbaar, toch hoogst waarschijnlijk. En met
de kans op deze tragische mogelijkheid, welke wij moeten verafschuwen doch tevens
zonder vrees en zonder lafheid onder oogen moeten zien, heeft men zich afgevraagd
in hoeverre de telemechanische booten verdedigd kunnen worden tegen draadlooze
actie van den eventueelen tegenstander. Elke mechaniek welke zich bedient van radio
is van nature onderhevig aan vertroebeling en parasieten van allen mogelijken aard.
Een eerste vereischte voor telemechanische commando's zal dus zijn om weinig
gebruikelijke golflengten te kiezen. Daar deze hoe langer hoe zeldzamer worden, zal
men, om zich te vrijwaren voor hinderlijke stoornissen, de uitgezonden golflengte,
zonder haar te veranderen, volgens een bekend procédé moduleeren, dit wil zeggen
haar particulariseeren door een onbepaald aantal oscillaties: verscheidene duizenden
per seconde. Om parasieten te vermijden, zullen de ontvangers worden omgeven
door metalen kooien die tegenstroomen breken. Op dezelfde wijze zijn alle toestellen,
van welke aan boord parasitaire emissies kunnen uitgaan (ontstekers van de motoren
der voortbeweging, electrische toestellen, geleidingen etc.) in metalen kooien
geneutraliseerd. Om in geval van oorlog den vijand te verhinderen de telemechaniek
doeltreffend te beïnvloeden, moet het commando zóó zijn ingesteld, dat de installatie
luistert naar een minimum aantal signalen en dat deze signalen zoo kort mogelijk
blijven. Alleen op deze wijze kan men op 't moment verhoeden dat de tegenstander
de gebruikte golflengte onderschept en benuttigt.
Het schijnt dat de boot van Chauveau volkomen beantwoordt aan deze
voorwaarden. Bij enorme snelheden is soepelheid gewenscht en om deze te verkrijgen,
geschiedt het commando in twee tempo's. Wanneer het vaartuig eenmaal in beweging
gezet is, bestaan er feitelijk nog slechts twee manoeuvres: zwenking naar stuurboord
of naar bakboord. Een eerste signaal bereidt de manoeuvre voor, welke de
commandant wenscht uit te voeren; een tweede signaal stelt haar oogenblikkelijk in
werking op het gekozen tijdstip. Voor elke manoeuvre is een onderdeel eener seconde,
één tiende seconde voldoende. Daar er slechts acht manoeuvres bestaan op een
telemechanisch bewogen vaartuig (vooruit; sneller; langzamer; stop; rechts; links;
een zevende voor een schijnwerper om de boot te volgen bij nacht en donker weer;
een achtste welke de bewapening bestrijkt) lijkt het practisch tot de onmogelijkheden
te behooren om uit de uiterst korte en onregelmatige signalen de golflengte te
reconstrueeren, welke met de werktuigen eene ongewenschte verbinding zou kunnen
geven. De boot zelf bestaat uit drie waterdicht gescheiden afdeelingen: vóór de lading
of de ballast; in 't midden de motoren (twee Hispano-Suiza, vliegtuig-type van 180
paards elk) en de reservoirs; achter de radiotelegrafische en electrische instrumenten.
Ik moet er den nadruk op leggen dat de constructie van Chauveau in geen enkel
opzicht behoort tot de laboratoriumproeven. Het experimenteele stadium werd
definitief overschreden. Zijn boot is een geacheveerde industrieele realisatie, waarvan
elk onderdeel zorgvuldig bestudeerd en verwezenlijkt is met het oog op het
gewenschte doel. Alle toestellen aan boord zijn stevig en eenvoudig; alle
voorzorgsmaatregelen werden genomen tegen schokken welke op een met zulke
snelheid gedreven vaartuig onmogelijk kunnen uitblijven.
Elke menschelijke uitvinding heeft hare weldoende en hare onheilbrengende
kanten; elke menschelijke uitvinding dient beurtelings den oorlog en den vrede. Wij
hebben de telemechanische boot voornamelijk beschouwd in hare strategische
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mogelijkheden, omdat wij die zonder valsche hypocrisie voor gewichtiger houden.
Maar zoolang het vrede is, zal het geheimzinnige vaartuig met het metalen
hersenstelsel (en kunt gij u eigenlijk iets mysterieusers verbeelden?) worden
aangewend tot proviandeering van vuurtorens, lichtschepen en eilanden, die soms
weken, soms maanden verloren liggen in de stormachtige zee, onder het geloei van
den wind, en voor welker bewoners de levende wereld onbereikbaar werd. Dit is
prachtig. Maar voor de volkeren en in het bijzonder voor de bestuurders der kleine
naties moet de verschijning der telemechanische boot worden beschouwd in den
anderen gezichtshoek waarheen zij onvermijdellijkerwijze en onmiddellijk evolueeren
zal.
[verschenen: 2 juni 1928]

Het beest zonder naam
Parijs, 14 Mei [1928]
Er verschenen in den loop der laatste maanden vijf nieuwe boeken van min of meer
letterkundige lieden, die Rusland bereisden en van hunne bevindingen verslag gaven.
Het zijn L'Autre Europe, Moscou et sa foi van Luc Durtain, een geneesheer-romancier,
aan wien pas de Prix de la Renaissance werd toegekend; Le Voyage de Moscou van
Georges Duhamel, een ander schrijvend dokter, die grooten invloed heeft in
Hollandsche litteraire kringen; Russie 1927 van Alfred Fabre-Luce, een jong
aristocraat, die gaarne in de contramine is om zijne familie te negeren; Elle a dix
ans, la Russie rouge van Géo London, onverstoorbaar journalist, die alles noteert,
wat hem onder oogen komt; Seule en Russie de la Baltique à la Caspienne van Andrée
Viollis, zonder antecedenten, die met dit werk de aandacht wist te trekken.
Het voornaamste bezwaar tegen deze boeken en een afdoend bezwaar eigenlijk,
is, dat ze slechts het relaas kunnen geven eener reis. De auteurs, aangenomen, dat ze
konden gaan waar ze wilden, hadden allen haast. Zij moesten in enkele weken tijds
een overzicht geven van een land, dat een vijfde der wereld beslaat, en van het eene
tot het andere eind in gisting verkeert. Voor ‘Parijs en omstreken’ acht Baedeker
veertig dagen nauwelijks voldoende. In Parijs en omstreken staat alles op zijn plaats,
dat wil zeggen: niets op zijn kop. Parijs en omstreken functionneeren als een goed
horloge. Men vindt er een geen enkel probleem, geen enkele buitenissigheid, welke
gij niet bij u thuis vindt. Het wordt u als het ware met den lepel ingegeven. Terwijl
men in Rusland, het vijfde part der aarde, alles ontdekken moet. Terwijl in Rusland
honderden cerberussen de opdracht hebben u om den communistischen tuin te leiden
en te verbergen, wat gij juist ontdekken wilt.
Hermann Keyserling, die een philosoof is en onze buurman, heeft tot zijn
onherstelbare schade moeten ondervinden, aan welke inconveniënten een reiziger
zich bloot stelt, die zijne opinie geeft over een land, dat hij slechts vaag kent. Hij
vergiste zich over Holland als een schooljongen in de aardrijkskunde. In Holland
staat niets op zijn kop evenmin als te Parijs; Holland wordt bewaakt door geen enkelen
cipier. Wie riskeert niet, zich deerlijk te vergissen met de Russen en hun cerberussen?
Wat voor crediet zal dus een serieus mensch kunnen toekennen aan al deze
Russische reizen? Een zeer gering. Hij zal integendeel moeten besluiten, dat serieuse
auteurs zich discrediteeren door ons slotsommen voor te spiegelen, welke in geen
enkele verhouding kunnen staan tot de onoverzienbare gegevens. Hij zal moeten
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concludeeren, dat deze auteurs onuitsprekelijk lichtzinnig te werk gaan, of zij goede
dan wel kwade berichten brengen over het communistische rijk. Dat hun hoogste
doel was boeken te publiceeren, welke lezers kunnen vinden. De vijf getuigen
daarenboven, die zichzelf citeerden voor het Europeesche gerecht, hebben geen
ideaal, geen overtuiging, en wanneer zij een ideaal hebben, durven zij het niet te
formuleeren. Zij zijn noch communist, noch anti-communist. Zij zijn neutraal, of
wat zij in hun litteraire termen noemen: objectief.
Maar hier rijst een vraag als een nachtmerrie: Kan een rechtschapen geest objectief
blijven tegenover een balans, wier ééne schaal beladen is met het lijden, den dood,
de folteringen en de vervloekingen van millioenen menschen, met den economischen
ondergang van een werelddeel, en met de bedreigingen van leed en ondergang voor
de rest der aarde, wier andere schaal beladen is met het communistisch idee en zijn
beweerde resultaten? Neen. Een dergelijke objectiviteit, een dergelijke
onverschilligheid in een eeuw, welke trekhonden beschermt en vogels, eene eeuw
die disputeert over de kwestie of de bloemen gevoel hebben of niet, een dergelijke
neutraliteit verraadt reeds een ongerijmde partijdigheid, een ontwrichting van het
redelijk denken, ja zelfs een zekere monsterachtigheid.
Tusschen de groote veroveraars en hen die de geschiedenis Geesel Gods noemde,
bestaat in laatste instantie slechts het verschil dat gelegen is in de positieve of
negatieve gevolgen hunner verschijning. Cesar en Napoleon waren constructieve
rampen, welke over de menschheid togen, Attila en Tamerlan destructieve. Van een
letterkundig standpunt beschouwd, zijn alle vier interessante figuren en Tamerlan
met Genghis Khan misschien zelfs interessanter dan Alexander, Cesar of Bonaparte.
En uit den literairen gezichtshoek beschouwd, is het Bolsjewisme een verduiveld
merkwaardig fenomeen. Deze moscovietische satans warempel spelen tooneel en zij
drukken de gemoedsverwarring van een personage uit door draaiende cirkels, of een
andere machinerie. Zij hebben orchesten zonder dirigent, die niet slechter marcheeren
dan de andere. Zij schilderen en maken verzen, deze demonen. Hunne geleerden en
intellectueelen huizen in een gemeenschappelijk gesticht, te midden van gekalkte
muren, zij rusten op een gemeenschappelijke slaapzaal, in ijzeren bedden en reinigen
zich in gemeenschappelijke waschkommen. Hoe aandoenlijk! Hoe roerend!
En zeker moet men letterkundige zijn, om den welstand dezer martelaars, die geen
visite-kaartje kunnen laten drukken, zonder toestemming en toezicht van de censuur,
die een boek, een kunstwerk, een loopbaan, een leven, veroordeeld, verworpen zien
zonder kans op appèl, om één woord, om één woord zeg ik, dat hunnen tyrannen
onwelgevallig zoude klinken; zeker moet men letterkundige zijn van de onuitroeibare
soort der schriftgeleerden en Farizeeërs, om het vreedzame geluk dezer rampzaligen
te taxeeren op een manier, welke geen enkelen Westerling kippenvel geeft, om het
te beschrijven op zoodanige wijze, dat geen enkele der millioenen schimmen, geen
enkele kreet der gefolterden uit de kelders der Tsjeka en der Geepeoe, komt spoken
in de hoofden der lezers. Die schimmen en kreten zijn nochtans de prijs van zulke
mirakelsche en verbazingwekkende resultaten, als dat huiselijk tafereel van geleerden,
die zich wasschen in een gemeenschappelijke waschkom.
En wanneer deze geleerden uit hun geruischloos Tehuis, dat zich nauwelijks
onderscheidt van een klooster, maar zich nog minder onderscheidt van een
model-kerker, een soviet-kerker voor toeristen, wanneer deze zwijgende bloedgetuigen
onder doodsgevaar een beroep doen op hunne collega's in de letteren, in de
wetenschappen, in de kunsten, wanneer zij een wanhoopsmanifest over de grens
weten te smokkelen, dat niet vervalscht kan zijn, omdat het te precies is, zal geheel

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Europa en Amerika deze stem smoren in de stilte. Als Constantin Balmont, een van
de Russische auteurs, die vluchten kon, Romain Rolland zal uitdagen om zijne
meening te zeggen over dat schrijnende manifest, dan antwoordt Rolland, dat hij
eerst bijzonderheden zal vragen aan Maxim Gorki... die de Soviets openlijk
condoleerde bij het overlijden van Dzerzjinsky, den stichter der Tsjeka, die gezegd
heeft: ‘Wij vertegenwoordigen het georganiseerde schrikbewind. Wij kennen geen
kwartier.’
Zoo zijn de letterkundigen. Voor hen is de wereld een onmetelijk laboratorium,
waarin zij het leven observeeren als een object. Het verontwaardigt hun niet, het
verwondert hun niet, dat een aantal proefnemers in dat laboratorium de vivisectie
beoefenen op menschelijke wezens en zonder pijnstillende middelen. Ook dat
observeeren zij als object. Een halve eeuw geleden schiep een Fransch schrijver het
type van den geleerde, die het fanatisme der wetenschap zóó ver dreef, dat hij in
zomernachten de zwanen beloerde en hun den hals omdraaide om den ‘zwanenzang’
te bestudeeren. Het fanatisme der geleerden verhuisde naar de letterkundigen.
Ongevoelig voor de verzuchtingen, doof voor het gejammer, ontoegankelijk voor de
verdelgingen, bestudeeren zij het Russische experiment. De achtergrond van moord
en vernieling verdwijnt uit hunne observaties om plaats te maken voor schuldelooze
tafereelen. Ik ben er ook lang niet zeker van, dat zij deze ontstellende denkfout niet
transponeeren op hunne lezers. En wanneer ik meen niet te mogen zwijgen over
hunne boeken, is het in hoofdzaak om u te waarschuwen, dat de geringste denkfout
op dit gebied u het leven en uw bezit kan kosten, dat de geringste denkfout hier de
toekomst van een land in gevaar kan brengen.
Het is steeds beschamend om begaafde geesten, die werken onder het oog der
gansche beschaafde wereld, te moeten wijzen op vergissingen, welke iedereen met
goeden wil en heldere hersens vermijden kan. Want men staat bij zulke gevallen
voor de keus: òf de auteur is te kwader trouw, òf hij is verstrooid, en noch het een,
noch het ander kan gepermitteerd worden bij een geval als het Russische, dat tegelijk
een onafzienbare tragedie en een onafzienbaar gevaar is. Waar verscheidenen van
de vijf auteurs, wier boeken wij noemden, Luc Durtain en Andrée Viollis het
duidelijkst, Georges Duhamel voorzichtiger, de neiging toonen den gruwelijken
hongersnood, die van sommige Russen kannibalen maakte, te wijten aan het blocus50
der verontruste naties, welke Rusland omcirkelden, daar zien wij onverbiddelijk
tegen deze redeneering optreden de twee ongehoorde feiten, die Rusland zelf zijn en
Lenin. Rusland zelf, dat eenmaal de graanschuur was van Europa en de graanschuur
van een stuk van Azië. Lenin zelf, die als gevolg van den hongersnood zijne
economische theorieën openlijk en plechtig afzwoer, om de Nieuwe Economische
Politiek, de Nep, in te stellen en aan den gelijkheidsdroom der communisten een
einde te maken.
Als derde ongehoorde feit zouden wij kunnen noemen alle naties der aarde, welke
den bedrogen en verhongerenden vijand naar hare krachten te hulp snelden.
En waar verscheidenen van de vijf reizigers, Duhamel, Durtain en Andrée Viollis
het sterkst, alle pogingen aanwenden om het Russische volk te identificeeren met
zijn despotisch, bloedgierig en dwaas bewind, om het eene automatisch en natuurlijk
te laten voortkomen uit het ander, om het een te vergoelijken met het ander, daar
worden hunne verantwoordelijkheid, hunne lichtvaardigheid en hunne bijbedoelingen
verraden door hunne kortzichtigheid. In het Russische gemoed, voor zoover wij het
50
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kennen uit de Russische romans en uit de afschuwelijke gebeurtenissen der laatste
tien jaren, overheerscht zonder twijfel een ingeboren boosaardigheid, een zeker
neronisme, een neiging tot de onredelijkheid en tot den waanzin. Zij waren misschien
meer gepredisponeerd tot de excessen van wreedheid en collectivisme dan Engelschen
of Franschen.
Maar deze overweging zal nooit kunnen uitwisschen dat de diabolieke tyrannen
der Russen hun zijn toegezonden in verzegelde wagons en voorzien van een onbeperkt
financieel crediet; over het land zijn losgelaten als pestratten; dat zij sinds dien dag
over geheimzinnige en machtige medeplichtigheden beschikken in de voornaamste
centra van Europa en Amerika. Deze tyrannen muilbanden het volk met de
onmeedoogendste terreur en met de strengste censuur, welke eene natie ooit gekend
heeft. Kan men in een land, waar niemand een enveloppe-hoofd of firma-papier mag
laten drukken buiten toestemming der censuur; waar elke gedrukte en geschreven
letter onder contrôle staat van een genadeloos bewind; waar het geringste verzet
gestraft wordt met het bagno of met het executie-peleton; kan men onder zulke
omstandigheden redelijkerwijze spreken over een conformiteit van het Russische
volk en de communistische revolutie? Ik schaam mij zulk een vraag te moeten stellen.
Deze niet-bestaande conformiteit zou voor het Communisme eene natuurlijke
kracht en eene garantie kunnen beteekenen, eene wet, waartegen verzet nutteloos
wordt. Voor mannen als Duhamel en Durtain is zij noodzakelijk, deze conformiteit,
als onuitgesproken verklaring van een anders onverklaarbare catastrofe. Zij bewijzen
slechts de zwakheid hunner stellingen, de kinderachtigheid hunner pogingen om die
stellingen aanvaardbaar te maken. Wie echter volledig wenst te worden ingelicht
omtrent de conformiteit tusschen het Russische Volk en de Communistische tyrannie,
wie een compleet overzicht wenscht van den toestand in het rijk der Soviets, over
de economische verwording, over de moreele verwildering, over de stomme
radeloosheid van dit ongelukkige volk, over de wreedheid, over de listen, over de
satanische genialiteit zijner onderdrukkers, en wie niet bang is voor nachtmerries,
waarbij de beklemmendste gruwelverhalen meisjeslectuur worden, die leze Moscou
sans Voiles - Moskou zonder sluiers - van Joseph Douillet, zoo juist ter perse van de
‘Editions Spes’, 17 Rue Soufflot, Paris. Deze uiteenzetting van de Russische
toestanden, gestaafd met cijfers, met namen, met data, met de kleinste en meest
minutieuse bijzonderheden, is een even onverschrokken als verschrikkelijk requisitoir
tegen het bewind der Soviets.
En wie het ook zij, Duhamel of een ander, al ware hij de grootste kunstenaar,
niemand heeft het recht om een vergoelijkend woord te spreken over de Soviets,
zoolang de aanklachten, opgestapeld in Moscou sans Voiles, onweerlegd blijven. Dit
boek is voor lange jaren afdoend. Elk pleiter ten gunste der Soviets moet voortaan
verwezen worden naar dit nuchtere, zakelijke en definitieve werk. Men vraagt zich
af hoe er na zulk een boek nog oprechte communisten gevonden zullen kunnen
worden, die men niet behoeft te rangschikken onder het rapaille.
Joseph Douillet is geen reiziger en geen letterkundige: twee aanzienlijke
voordeelen. Hij was Belgisch consul in Rusland en gevolmachtigde voor het
Zuid-Oosten van Rusland van prof. Nansen en het hulpcomité van den Volkenbond;
hij was ook afgevaardigde van het European Student Relief te Rostov-aan-de-Don.
Hij leefde zes en-twintig jaren in tsaristisch Rusland, negen jaren onder Soviet-régime.
Hij kent de menschen en de taal van het land in de perfectie. Hij vertelt niets, dan
wat hij gehoord, gezien en ondervonden heeft. Hij doorkruiste het land in alle
richtingen en met een bewegingsvrijheid, welke niemand vóór hem of na hem kende.
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Hij bracht zelfs negen maanden door in verschillende soviet-gevangenissen. In plaats
van de Soviets deze kerkering te verwijten, bedankt hij ze, omdat zij hem in staat
stelden ook met deze communistische instellingen, welke voor toeristen niet
toegankelijk zijn, kennis te maken en de wereld op de hoogte te brengen van
toestanden, torturen, onteeringen, beestachtigheden, gruwelen en willekeur, welke
alle verbeelding en alle beschrijving te boven gaan.
Ik kan dit boek, nuchter en zakelijk geschreven, zooals ik u zei, onmogelijk
analyseeren, want een groot gedeelte van zijn inhoud is ongeschikt voor een krant,
welke in huisgezinnen komt. Maar het heeft op mij een onvergetelijken indruk
gemaakt en ik zou willen dat ik voldoende de wenschelijkheid eener vertaling kon
uitdrukken tegenover ieder, die eenigszins verantwoordelijk is voor het bestuur der
naties. Het is van het grootste belang, dat iedereen de trucs kent, waarmee aanzienlijke
bezoekers als Duhamel en Durtain, of afgevaardigden der Trade Unions en andere
vakvereenigingen op hunne rondreizen door Soviet Rusland worden beetgenomen;
de kunstgrepen, waarmee het Europeesche proletariaat in dwaling wordt gebracht;
de armzalige levensstandaard van den Russischen arbeider, die gedurende de week
moet slaven en gedurende zijne vrije dagen op zware straffen verplicht is rond te
lopen in communistische betoogingen; de ruïne der boeren; de ondergang der
industrie; de decadentie van alle onderwijs, dat een belachelijke parodie werd; de
ongeloofelijke immoraliteit op de scholen; het gruwelijk lot der ouden van dagen;
de grenzenlooze ellende der millioenen verweesde kinderen, overgeleverd aan
prostitutie en straat-roof en waarvan een groot gedeelte in dienst staat der Tsjeka en
fungeert als verklikkers en spionnen; de ongekende depravatie der zeden; de
verwaarloozing der sanitaire diensten; de vervuiling; de algemeene armoede.
Het is van het grootste belang, dat iedereen wete, dat er in Rusland geen Dictatuur
van het Proletariaat bestaat, doch slechts eene Dictatuur over het Proletariaat; dat de
totale macht nauwelijks in handen is van het Polit-bureau, bestaande uit zes leden,
onder leiding van Stalin, doch dat dit Polit-bureau slechts heerschen kan, omdat het
steunt op de Geepeoe, de vroegere Tsjeka; dat de Geepeoe nog meer gevreesd is door
de Russische communisten dan door den simpelen burger, dat dit Politbureau en deze
Geepeoe zich tegenover den algemeenen haat slechts kunnen handhaven door eene
ononderbroken terreur, door tallooze executies; dat het schrikbewind der Tsjeka
methodisch, maar voor de buitenwereld verborgener wordt voortgezet door de
Geepeoe, wier letters (G.P.U.), in Rusland synoniem werden met ontzetting en
ontsteltenis.
Wie een vademecum wil bezitten van alle plagen, alle tormenten, alle moreele en
lichamelijke kwellingen en pijnigingen, welke de demonen der Geepeoe kunnen
doen losbreken over den weerloozen mensch, over de teruggekeerde émigrés, over
meisjes en vrouwen, over onschuldigen en tegenstanders, over werklieden en boeren,
over een gansche tot het bloed getreiterde en gesarde natie, die leze de hoofdstukken,
welke in dit boek gewijd zijn aan het schrikbewind en aan de kerkers der Geepeoe,
welke niemand bezocht, aan de mensch onteerende rechtspraak der Geepeoe, welke
alle middeleeuwsche gruwelen van inquisitoren en Spanjaarden heeft weten te
overtreffen in het begin der twintigste eeuw, en zonder dat één der zachtzinnige
intellectueelen, die de wereld overhoop zetten voor Sacco en Vanzetti, een stem durft
te verheffen.
En zoo iemand nog mocht durven twijfelen aan de onloochenbare waarachtigheid
van Joseph Douillet, wanneer iemand de reputatie der infernale bende van vampiers
nog ter harte mocht gaan na Moscou sans Voiles, hij leze Un Bagne en Russie Rouge
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- ‘Een bagno in rood Rusland’ - van Raymond Duguet, deze lente verschenen bij de
‘Editions Jules Tallandier’ te Parijs. Het is het zakelijke, historische rapport van een
Franschman, die drie jaren doorbracht in de galeien van het eiland Solovki, het eiland
van den honger, van de folteringen, van den dood. Beide boeken, onafhankelijk van
elkaar geschreven, bevestigen elkaar tot in de geringste détails. In Moscou sans Voiles
zien wij een gansche natie weerloos overgeleverd aan sadistische schurken. In de
uiterste duisternissen van de Witte Zee, op de eilanden Solovetzki, onder den
poolcirkel, lijden 16.000 menschelijke wezens onnoemelijke torturen van ware
hellehonden, die allen gerecruteerd zijn uit in ongenade gevallen leden der Geepeoe
en ex-Tsjeka. De verschrikkingen van Dante's Inferno zinken bij deze beschrijvingen
in het niet en de beschaafde wereld blijft stom. Waar is de tijd, dat deze beschaafde
wereld zich dik maakte over den knoet en dat het Tsaristische Rusland zijne kerkers
liet visiteeren door buitenlandsche bezoekers?
‘Wee hen’ - zegt Douillet aan het einde van zijn boek - ‘wee hen, die het gevaar,
dat onze maatschappij en de geheele civilisatie bedreigt, zullen onderschatten, of
zullen weigeren te begrijpen.’ Ik las in het weekblad Candide van 3 Mei eene serie
voorspellingen van Paul Morand voor het jaar 1958. Paul Morand behoort tot de
letterkundigen die in hun gestileerde zinnen meenen te mogen zweven boven alle
menschelijke maten en betrekkelijkheden. Hij behoort bovendien tot de Fransche
diplomatie. Voor Nederland voorspelt hij niets. Doch ‘in Oceanië’, in
Nederlandsch-Indië, in Indochina en in Zuid-China zullen revoluties losbarsten.’
Cagliostro voorspelde vele jaren tevoren op feestmalen de guillotine aan de hoogste
leden van den Franschen adel. Ik weet niet, of er overeenkomst kan bestaan tusschen
Cagliostro en Paul Morand. Ik weet ook niet, waarop Morand zijne profetieën baseert.
Maar ik had zeven boeken voor mij liggen om u aan te toonen, dat de bedreiging van
het Beest zonder Naam nog steeds werkelijkheid is.
[verschenen: 16 juni 1928]

Van Poincaré tot Poincaré
Parijs, 5 Mei [1928]
De merkwaardige punctuur-leening, waarover ik u 7 April schreef, komt Maandag,
7 Mei, tot uitgifte tegen 5 pCt. en tegen 91 frcs per 5 frcs rente. Voor een papier van
500 frcs behoeft men dus slechts 455 frcs neer te tellen. Het succes, zegt men, is niet
twijfelachtig. Men kan betalen met oude papieren, die indertijd betaald zijn met oude
papieren, en die op hun beurt ook weer betaald werden met oude papieren. Dit nieuwe
papier is aflosbaar over vijf en zeventig jaar en voegt zich bij den onmetelijken hoop
vodden, die oud zullen zijn, wanneer onze kleinkinderen het jaar 2000 gaan vieren.
In de toekomst-romans wordt nooit gesproken over de lawine van wissels, welke de
Fransche nazaat zal krijgen te honoreeren, hoewel dat ongeveer het eenige is, wat
men met zekerheid voorspellen kan. Wanneer men [niet] wist, dat het gezamenlijke
Fransche gouvernement kinderloos is, zou men het daaruit kunnen concludeeren.
Zooals ik waagde te voorzien op een maand afstand, brachten de verkiezingen
geen verandering in den politieken toestand. Dat de uitslag mij gelijk gaf, is meer
geluk dan wijsheid, ik beken dat met alle bescheidenheid. De eerste stemming leverde
een minimum van resultaten, dat men nog nooit gezien had, en drie kwart der
candidaten lag in herstemming. Deze herstemming hing geheel af van de kwestie,
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of de socialisten en communisten het eenheidsfront zouden vormen, dat hun bij de
vorige verkiezing de overwinning gaf.
Ware dit gebeurd, het ministerie-Poincaré zou gevallen zijn als een baksteen. In
de week echter welke verliep tusschen de twee stemmingen, kregen de communisten
order uit Moskou om zich van allen steun aan de socialisten te onthouden en al hun
candidaten te handhaven. De communistische leiders, die hun bevelvoerders de
opmerking maakten, dat een dergelijke order slechts kon leiden tot hun eigen débâcle,
omdat zij zich eveneens van den steun der socialisten beroofd zouden zien, kregen
van Litvinoff, die te Berlijn vertoefde, de keuze: òf gehoorzamen, òf opschorting
van alle subsidies. Een oud spreekwoord moet voortaan luiden: zonder geld geen
communisten. Aan deze onverklaarbare tactiek valt het te danken dat de communisten
dertien zetels verloren, de socialisten en radicalen een twintigtal zetels. Wat Moskou
kan bewogen hebben, zijn eigen troepen op deze wijze te decimeeren, bleef een
geheim. Er kunnen echter verschillende redenen bestaan om het Fransche
gouvernement een dienst te bewijzen, en onder deze redenen vindt men er zonder
moeite, welke zwaarder wegen dan een dozijn schreeuwers meer of minder in het
Parlement. De Fransche natie zal daarover wellicht tijdens de volgende periode van
wetgeving klaarheid verkrijgen. Het schijnt mij toe dat wij verder dan ooit verwijderd
raakten van een afbreken der diplomatieke betrekkingen tusschen Moskou en Parijs.
Voor wat hoort wat. Zonder geld geen communisten.
De politieke verhoudingen, die niet veranderden, bleven dus even troebel als zij
waren. Herriot, minister van onderwijs, Perrier, minister van koloniën, hebben de
candidaten der Nationale Unie van hun kabinetspresident Poincaré openlijk bestookt,
en zoo heftig als zij konden. Het etiquet van Nationale Unie zal dus boerenbedrog
blijven, wat het altijd geweest is, en Poincaré zal moeten voortgaan met beurtelings
te steunen op een rechtsche en op eene linksche meerderheid. Met een beetje
handigheid en met behulp van voordeelige conversie-leeningen kan hij dus aan het
bewind blijven tot 1932. De koers van den franc is zóó stabiel, dat alle leiders der
linksche groepen er schrik voor hebben. Daarmee is aangeduid hoe weinig stabiel
hij au fond is.
Niemand overigens toont zich verrukt over de resultaten der stembus. Rechts
verwachtte een redresseering, welke niet gekomen is, en onder dezen gezichtshoek
beschouwd, zijn de verkiezingen van 1928 even rampspoedig als die van 1924. De
linksche groepen verwachtten een eclatante overwinning, welke haar door de
‘trouweloosheid’ der communisten ontging. De leider der socialisten, Léon Blum,
een rijk en zeer gecultiveerd citoyen, dolf in het twintigste district van Parijs het
onderspit voor den ex-koekebakker Duclos, een communist. De Moskovieten verloren
het beste deel hunner voorhoede met den verrader Marty, die in de Zwarte Zee een
oorlogsbodem voor geld overdeed aan de Sovjets, en in den poëet Vaillant-Couturier,
die slechte verzen schrijft, maar als journalist talent heeft.
Wanneer men echter het totaal aantal uitgebrachte stemmen nagaat, bestaat er voor
rechts slechts aanleiding tot rouw, terwijl links de zekerheid bezit eener remise, die
in haar voordeel zal zijn. Op een maximum aantal van tien millioen kiezers hebben
2.690.000 hun stem uitgebracht op wasch-echte revolutionnairen, dit wil zeggen, dat
zich onder vier kiesgerechtigde Franschen één omwentelaar bevindt, dwaas genoeg
om de tegenwoordige maatschappelijke orde te willen omverwerpen. In 1914 telde
de Socialistische Partij 1.620.000 aanhangers en zij behield dit contingent zonder
verliezen. Van 1919 af, de eerste verkiezing na den oorlog, tot 1928, dus in minder
dan tien jaren tijds, vermeerderde het revolutionnaire effectief met meer dan één
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millioen, met 1.070.000, die zich allen onder de rooie vaan schaarden van Moskou.
Sinds 1924 inderdaad, en ondanks een sterke anticommunistische actie van een
belangrijk deel der Pers, van een groot deel der intellectueelen, ondanks het
afgrijselijke en onmiskenbare Russische failliet, konden de communisten hun
stemmen-aantal zien vermeerderen van 800.000 tot ruim één millioen.
In Parijs, waar de vereenigde candidaten der Nationale Unie, meerdere partijen
bestrijkend, 259.752 stemmen behaalden, in Parijs, bolwerk van het patriottisme,
behaalden de communisten aliéén 115.151 stemmen. Honderd-vijftien duizend
Parijzenaars, die niet alleen aanhangers zijn van de revolutie, maar van de
oogenblikkelijke complete, gewelddadige, bloedige, moordende revolutie, - vormen
een cijfer, dat mij vervult met beklemming. De indrukken worden nog
onheilspellender, wanneer men de resultaten onderzoekt in verband met de buurten.
In het eerste district van Parijs, het kwartier der Tuilerieën, en van de Place Vendôme,
de wijk der haute couture, der groote juweliers, der luxueuze hotels en van verscheiden
importante buitenlandsche banken, verwierven de communisten 12000 stemmen. In
het tweede district, dat der Banque de France, 1400 stemmen, in de Champs-Elysées
en in Chaillot, de deftigste en duurste buurten van Parijs, resp. 700 en 1700 stemmen.
Dit bewijst méér dan het eindresultaat, méér dan het débâcle, verordonneerd door
Litvinoff. Het toont aan, dat het virus der roode besmetting is doorgesijpeld tot in
de onmiddellijke nabijheid der toekomstige slachtoffers; het toont aan, dat het
belangrijkste deel van kapitalistisch Parijs beloerd wordt door machtige,
gedisciplineerde, en gevaarvolle ‘cellen’ van kameraden, op wie de moskovieten
zullen kunnen rekenen, wanneer zij het uur van den beul geslagen achten.
Wij zullen één blinde in de nieuwe Kamer aantreffen, de afgevaardigde Scapini,
die door den oorlog werd opgeëischt uit het zorgelooze leven van Deauville en die
zijne oogen verloor in de vlammen der slagvelden. Scapini bleef ondanks deze bittere
verminking patriot en heeft de kracht om het aan zijn vaderland gebrachte offer niet
te herroepen in tijden van wrevel en désillusie, gelijk zoovele anderen. Maar aan de
overzijde van dit emouvante, patriottische symbool, rondtastende in duisternissen
van het heden en van de donkere toekomst, zullen wij op de banken der Fransche
Kamer minstens drie autonomistische afgevaardigden vinden van Elzas-Lotharingen,
wanneer een gevangenisstraf ten minste hun mandaat niet verhindert, want zij zitten
in den kerker en worden de volgende week gevonnist wegens complot tegen de
veiligheid van den Staat. Zij staan ontwijfelbaar in Duitschen dienst en men kan
onomwonden verzekeren, dat deze autonomisten het Fransche Parlement slechts
bereikten met behulp van Duitsche marken. Dit is misschien het recht en misschien
ook de plicht van Duitschland. Doch het was eveneens het recht en de plicht van
Frankrijk, zich tegen zulke offensieven te verweren, en zoowel dat recht als deze
plicht zijn door het Fransche gouvernement verzuimd.
Dat tien jaren na den bloedigsten en onmenschelijksten der oorlogen het ‘bevrijde
gebied’ minstens drie uitgesproken autonomistische vertegenwoordigers zou kiezen
is een der zwaarste slagen welke het Fransche moreel en de Fransche consciëntie
konden treffen. Men heeft op de Place de la Concorde vier en veertig jaren lang
deputaties gezonden naar de rouw-om-floerste standbeelden der steden, welke in
1870 verloren gingen, en een groot deel der Fransche natie droeg de herinnering aan
Elzas- Lotharingen in het hart als een onheelbare wonde. Zonder twijfel zou het
Fransche volk nooit den oorlog begonnen zijn terwille van dit verloren gebied, want
men besefte dat een zoodanig plan onverwezenlijkbaar was.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

De fataliteit echter wilde, dat Duitschland den oorlog verklaarde, de fataliteit wilde
dat Duitschland onderworpen zou liggen na eene ijzingwekkende hekatombe van
zeventien honderd duizend jonge Fransche levens. En de eenige reëele, tastbare
vrucht van den oorlog, de eenige vergoeding van onberekenbare verwoestingen aan
goed en levens, bleek Elzas-Lotharingen. Na herhaalde malen verloochend te zijn
geworden door zijne vroegere bondgenooten, na de grievendste teleurstellingen te
hebben ondergaan, welke duizenden gemoederen uit hun evenwicht rukten, moet de
Franschman tot toppunt zijner verwarring, tot toppunt zijner ontgoocheling ervaren,
dat ook de gehechtheid van Elzas-Lotharingen op een waan berust, dat een belangrijk
deel der bevolking van de lang betreurde provincies zich wenscht te scheiden van
het ‘moederland’, dat het eenige werkelijke voordeel van den verfoeiden oorlog op
weg is hem te ontglippen.
Zullen Elzas en Lotharingen nog ooit een integreerend deel kunnen vormen van
de Fransche Republiek, onderworpen aan dezelfde constitutie en aan dezelfde wetten?
Zoolang de katholieke en andere godsdiensten van Frankrijk leven onder het regime
der scheiding van Kerk en Staat schijnt dit eene onmogelijkheid en ieder Franschman,
zelfs de verstokste anti-clericaal voelt instinctief, dat eene hervorming op dit gebied,
welke in het enthousiasme van 1918 mogelijk geweest ware, op het oogenblik een
burgeroorlog zou verwekken. De Elzas-Lotharingsche katholiek is geheel anders
genuanceerd dan zijn doorsnee Fransche geloofsgenoot. Hij is fanatiek, gehecht aan
zijn godsdienstige school en zijne onaantastbare geloofsvrijheid. Hij ziet die
geloofsvrijheid voortdurend bedreigd in het Fransche ‘moederland’, waar elke
burgemeester de nonnen kan expulseeren, wanneer hem dat goeddunkt; waar de wet
aan sectarissen de vrijheid laat een pastoor het leven onmogelijk te maken; waar de
religieuse congregaties nog steeds in ballingschap leven; waar de geestelijke orden,
die in het verleden het meest tot de Fransche cultuur bijdroegen: Benedictijnen,
Karthuizers, Jezuïeten, etc., als schadelijke elementen over de grenzen zijn gezet.
De Fransche katholiek, opgegroeid in eene betrekkelijke indifferentie, heeft dat
zonder noemenswaardig verzet geduld. De katholiek van Elzas-Lotharingen, gesteund
door een onvervaarden clerus, zal dit nooit aanvaarden.
En het pauselijk Rome is in dit pijnlijk geding verre van neutraal, wat eveneens
zijn recht en zijn plicht is, want het bezit in Elzas-Lotharingen een te kostbaar pand
tegen het republikeinsche anticlericalisme. Het zou Rome, dat zijn geheelen clerus
mobiliseerde tegen de nationalisten der Action Française, slechts één woord gekost
hebben, om den autonomisten der herwonnen provincies het zwijgen op te leggen.
Rome heeft dit woord niet gesproken en zal het zeker niet spreken, vóórdat de
Fransche wetten, welke de bevoegdheden der godsdiensten regelen, aanmerkelijk
gewijzigd en verzacht zullen zijn. Een aantal Fransche republikeinen beginnen de
rechtmatigheid van deze verwachting in te zien en zouden b.v. bereid bevonden
worden, de beperkende bepalingen betreffende de congregaties, bepalingen, welke
in strijd zijn met elk begrip van vrijheid, op te heffen. Doch zij vertegenwoordigen
een zwakke minderheid tegenover de phalanx der onverzoenlijken, die in elke
concessie een landsgevaar bespeurt.
De Vendeeërs en de Bretagners zijn ongetwijfeld even fanatieke katholieken als
de Elzas-Lotharingers, doch menige oorlog, menige nederlaag, de buurtschap der
zee en een lange reeks van jaren, hebben hen gevoegd in het Fransche verband. Zij
hebben geen Rijn. Zij hebben geen Straatsburg, waar Goethe een deel zijner jeugd
doorbracht, en op de tinnen van welks Kathedraal hij zich systematisch leerde
duizelingen te overwinnen. Zij hebben geen Duitschland tot bondgenoot. Zij hebben
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geen Stresemann. Bij het vorig autonomistisch proces tegen abbé Haegy, waarover
ik u indertijd inlichtte, en dat theatraal eindigde met de Marseillaise, zijn de
voornaamste bewijsstukken van het dossier weggemoffeld, om zoowel Stresemann
als Briand en zijn buitenlandsche politiek te sparen. Het proces tegen de drie pasgekozen autonomistische afgevaardigden en hun medeplichtigen zal niet eindigen
met de driekleur en met het begeesterende volkslied. Maar of het sluit met een
vrijspraak of met eene veroordeeling, dat zal de scheuring tusschen Frankrijk en
Elzas-Lotharingen niet verhelpen. Men voorziet reeds den dag, dat de herwonnen
provincies eene petitie zullen richten aan den Volkenbond en zich zullen beroepen
op het zelfbeschikkingsrecht der naties.
En om u nog verder te bewijzen dat er van Poincaré geen zier veranderd is: de
eenige candidaat op wien ik gestemd zou hebben, de geniale uitvinder Georges
Claude, werd te Fontainebleau met een paar honderd stemmen minderheid geslagen
door wat men hier noemt een ‘politicard’, een beroepspoliticus. Georges Claude, die
Frankrijk begiftigde met nieuwe industrieën, welke men becijfert in milliarden, werd
niet waardig geacht om zijne ideeën te vertegenwoordigen in het Parlement. Dat is
wellicht ook maar gewenschter voor de wetenschap. Ik weet niet, of ik u destijds heb
kunnen overtuigen omtrent zijne ontdekking van de thermische krachten der zee. Er
zijn een ongeloofelijk aantal lieden die beweerden dat zijne machine nooit zou werken
buiten een laboratorium. Maar zij heeft gewerkt en ging van het laboratorium-stadium
met glans over tot de semi-industrieele toepassing. Te Ougrés-Marihaye, bij Luik,
functionneert een turbine van 50 kilowatt met water-temperatuur-verschillen tusschen
de 15° en 35°, een verschil in atmosferische pressie van 2,00 tot 3,00, en levert een
energie van 40 kilowatt hooger, dan benoodigd blijkt voor de diverse
water-pompingen. Luik ligt niet onder de tropen en de uitkomsten, welke te Luik
industrieel mogelijk zijn, moeten onder warme klimaten vanzelfsprekend worden.
Georges Claude komt voorloopig niet in de Kamer, doch hij schonk der menschheid
eene onuitputtelijke en onschatbare bron van energie. Dit is zonder twijfel beter.
[verschenen: 9 juni 1928]

Parijsche lente
Parijs, 21 Mei 1928
In deze weken ontbreekt aan Parijs niets dan de clemente hemel welke behoort tot
zijn traditie. De huiseigenaar die volgens een oude ongeschreven wet de centrale
verwarmingen dooft op den laatsten dag van Maart, de kou, de ijzige vlagen, de
dagelijksche hagelbuien, die de bloemperken ontluisteren, werden de eenige dingen
welke ons herinneren dat er in het mechanisme van het Universum iets defect moet
zijn. Uren, dagen en maanden vervliegen met een ongekende snelheid. De zon staat
machteloos tegenover de donkere elementen. De aarde beeft. De vulkanen braken
het verborgen vuur. Doch dit alles is van niet het geringste belang. ‘Interessant but
not interesting’, zooals de Times-correspondent placht te zeggen op de bureaux van
een Hollandsch dagblad, waar men hem inzage gaf van de ontvangen telegrammen.
Op den Parijschen Venusberg, ontwaakt in Mei, gelijk bij Tannhäuser, leeft men
buiten tijd en ruimte, buiten de rest der wereld, ja zelfs buiten de rest der stad. Bestaat
er een beter middel om alle notie te verliezen van de werkelijkheid?
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Het vorig jaar gaven de drie millioen bewoners der Ville Lumière 539 millioen
uit voor hunne openbare vermakelijkheden, bestaande in theaters, music-halls,
bioscopen, circussen, bals en dancings, bokswedstrijden, concerten, musea, en zonder
dat rennen of andere sport-demonstraties in dat getal begrepen zijn. De som wordt
misschien overtroffen door Londen, New-York of Berlijn, maar voor Parijs beduidde
ze een record. Alle categorieën, behalve dancings, skatings en musea boekten een
aanzienlijken sprong in de hoogte. Al wordt er dus minder gedanst en geschaatst, al
verduren de meesters van het palet en van den beitel leege zalen, want terwijl op dat
respectabele bedrag de danszalen nog vertegenwoordigd zijn voor twaalf millioen,
zakten de musea tot beneden de twee, - alle anderen, het totaal der kunstproducenten
kan men zeggen, beleefden een periode van ongeëvenaarden bloei. En men heeft
reeds de overtuiging dat dit maximum voor het jaar 1928 nog overtroffen zal worden.
Men moet inderdaad teruggaan tot 1912, 1913 en de lente van 1914, om
vergelijkingen te vinden met de frenesie, de pracht, de herleving waarvan Parijs dit
jaar den onvergetelijken aanblik geeft. Het toeval, of een onzichtbare major domus
die de feestelijkheden regelt, groepeerde over een tijdsruimte van een paar weken
eene serie artistieke evenementen welke de illusie konden geven van te vertoeven in
een leven van hoogere orde. Het merkwaardige is dat al deze schitterende
gebeurtenissen geïmporteerd waren en dat de Franschman geen enkele dezer praalvolle
vertooningen op eigen krachten zou hebben kunnen verwezenlijken. Nog
merkwaardiger is dat Parijs zich assimileerde met een spontaniteit en een
enthousiasme alsof zij deel uitmaakten van zijn wezen. Nooit werd gereeder de
superioriteit erkend van Mengelberg en zijn Amsterdamsch Orchest boven alle
Fransche instellingen op 't gebied van symphonische muziek, en de ovaties waarmee
Liszt's Préludes gesalueerd zijn, behooren tot de indrukwekkendste van Mengelberg's
triomfen. De Berlijnsche Philharmonie onder leiding van Furtwängler wekte met
Beethoven's Vijfde een bewondering, welke even grif was en waarbij met een
natuurlijke edelmoedigheid alle chauvinisme terzijde werd geschoven. Nooit kregen
de Fransche musici van hunne critici zulke harde noten te kraken als in de dagen van
het Concertgebouw-Orchest en de Philharmonie uit Berlijn.
Het hoogtepunt dezer musico-mondaine sensaties werd bereikt door de
gala-voorstellingen van de Opéra van Weenen in de onmetelijke Opéra van Jacques
Rouché, en ook hier deden de artistieke resultaten niet onder voor de prachtlievende
mondaniteit waarmee de Parijsche Society de uitvoeringen volgde. De Opéra, welke
sinds den oorlog een vergeefschen strijd voerde tegen het sans-gêne van Engelschen
en Amerikanen, die onverbiddelijk preutsch en protocollair zijn bij hun thuis, maar
op Fransche gala's beweerden te kunnen verschijnen met reispetten, slappe boorden,
golf-broeken en gele schoenen, de Opéra bleek bij tooverslag veranderd. Smokings
tot in den engelenbak. Een onschatbare overdaad van chinchilla, vison en hermelijn.
De geheele aristocratie schijnt een verdooving en onverschilligheid welke sinds 1914
ongeneeslijk leken, te hebben afgeschud. Het eenige onderscheid dat men merken
kon tusschen deze hoofsche wereld van toen en van nu, het eenige ook dat deze
luxueuse menigten een minder brillant aanzien kon geven dan vroeger, lag in de
korte haren der vrouwen; geen kostbare kapsels meer, geen met diamanten bezette
aigrettes, geen hoofdbanden met fonkelende steenen. De dames hebben deze majesteit
verruild voor bevalligheden welke zij nauwelijks maskeeren achter wolken van tulle
en cataracten van strass.
Het bezoek der Weensche Opera bracht den Franschen het onschatbare profijt der
ontdekking van Beethoven's Fidelio. Zij hebben dit meesterwerk eene eeuw lang
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gehouden voor een monument van verveling, een idee waarin de opvoering der
Haagsche Opera twee jaar geleden hen nog versterkt had. Franz Schalk, zijn perfect
orkest, zijn onvergelijkelijke troep en zijn meesterlijk ensemble hebben hun de oogen
geopend. Er is op den aardbol geen wezen dat liever de oogen opent dan de
Franschman en dat eerlijker kan toegeven dat hij zich vergiste. Het is ook ongelooflijk
welke schatten van muziek sluimeren in den Franschman zonder ooit tot uiting te
geraken. Deze natie, die zoowel in de oogen van landslieden als van vreemdelingen
voor specifiek onmuzikaal geldt, behoort naar mijn meening tot de muzikaalste der
wereld.
Doch evenmin als de sport kunnen de Franschen de muziek serieus beoefenen, en
alles wat een gesloten, homogene groepeering eischt, lijdt bij dit volk door een
inhaerent gebrek aan organisatie. Dit heeft bij de beoefening der muziek vooral kwade
kanten en geen enkelen goede. Maar ik betwijfel of Weeners en Duitschers zoo
doordrongen konden worden van het sublieme in Fidelio en voor elke revelatie van
ware grootheid zoo kinderlijk openstaan. Zoodra trouwens de Franschman zich
individueel toelegt op muziek (of sport) stijgt hij tot een voortreffelijkheid die moeilijk
benaderd wordt.
Ook de afscheidsvoorstelling van Anna Pavlova in de Champs-Elysées evenaarde
in schittering de luisterrijkste zalen, welke men uit het verre verleden, d.i. van vóór
den oorlog, als iets onbereikbaars in de herinnering droeg. De danseres Pavlova
behoeft slechts op een podium te verschijnen om bij een publiek, waaronder jeugd
en schoonheid zegevieren, een geruisch van bewondering te doen opstijgen en alles
wat deze soevereine kunstenares, die de hoogste techniek vereenigt aan de hoogste
bezieldheid, danst, schijnt kort, tè kort, onuitsprekelijk kort, zoo groot is de verrukking
welke van hare rhythmen en lijnen afstraalt. Zij wil scheiden in ongerepte schoonheid
en in de wonderen van extase welke hare kunst vergezeld hebben. Maar iedereen
vindt dat zij dit uur te vroeg koos. En ik geloof niet aan de onverbiddelijkheid van
Pavlova's plannen. Kent men echter ooit de diepere stemmen waaraan deze
uitverkorenen gehoorzamen? Dan zouden wij haar voor 't laatst gezien hebben in
‘La mort du Cygne’, de stervende witte zwaan, in blauwe zoeklichten, en die herrijst
in een onbeschrijflijken triomf.
Alles in het Parijs van deze lente schijnt er op te duiden dat een afgrond, welken
men voor onoverbrugbaar hield, gedempt werd, dat men het dwangbeeld van een
tragisch jaartal - 1914 - overwonnen heeft. Het is onmogelijk om reeds te oordeelen
hoeveel artificieels er schuilt in deze beweging en of zij voortkomt uit een
ongedwongen opwelling. Wanneer wij de ideale kringen der schoonheid verlaten
voor de regionen der financiers, de koren van Fidelio voor de hymnen der Beurs,
zien wij de zakenlieden nog geestdriftiger dan de zangers. De Parijsche Beurs is wat
ruimte, inrichting en werk-methode betreft eene volmaakt ouderwetsche instelling,
maar tot dusverre wist zij te voldoen aan alle eischen, zelfs in dagen van paniek en
crisis.
Het volume der operaties heeft echter in de vorige week zulk een enormen omvang
aangenomen, dat men de copie van den tempel van Vespasianus te Rome (!!) op de
Place de la Bourse een dag heeft moeten sluiten om achterstallige orders uit te voeren,
de boekhouding bij te werken en een nog completere wanorde te voorkomen. Voor
een onvermijdelijke verwarring hebben de duizenden protesten van speculanten
moeten zwichten. Er is zulk een fantastische toeloop van geld dat op de nieuwe
Fransche punctuur-leening binnen de week voor tien milliard was ingeteekend aan
klinkende munt en dat men alle inschrijvingen in specie heeft moeten stopzetten.
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En op dit keerpunt van de geschiedenis, in dezelfde maand, zijn Briand en
Stresemann, de twee ministers van Buitenlandsche Zaken, die Frankrijk en
Duitschland trachten te leiden naar de moeilijke verzoening, ontsnapt aan de fataliteit
welke hen bedreigde in den vorm eener gevaarlijke ziekte. Ik heb bij dezen
dramatischen samenloop van omstandigheden moeten denken aan een passage uit
de Mémoires van Baron Wladimir Giessl, die in 1914 gezant was van
Oostenrijk-Hongarije in Belgrado. De Russische gezant in de Servische hoofdstad,
Hartwig, was een uitgesproken voorstander van den vrede, omdat noch het uitgeputte
Servië, noch Rusland zich gereed bevonden voor eene voorspoedige campagne, en
Baron Giessl is ervan overtuigd dat Hartwig van het Servische gouvernement een
onvoorwaardelijke inwilliging zou verkregen hebben van het Oostenrijk-Hongaarsche
ultimatum.
Bij het laatste bezoek evenwel dat Hartwig met deze bedoeling bracht bij Baron
Giessl, Oostenrijksch gezant, werd hij in Giessls kamer getroffen door een doodelijke
beroerte en de omstandigheden van dit overlijden waren zóó aangrijpend, dat Russen
en Serviërs Giessl beschuldigden van moord, dat het Oostenrijksch gouvernement
op zijn beurt strengere eischen stelde aan Servië dan het aanvankelijk voornemens
was.
Men krijgt bij dit verhaal den vreemden indruk, dat zonder de beroerte van Hartwig
de Europeesche oorlog vermeden ware. Men krijgt den nog vreemderen indruk dat
niet de menschen alleen hunne bestemming regelen. In 1914 waren de geheimzinnige
machten, die men zou willen veronderstellen achter zulk een bliksemende gebeurtenis,
vijandig. In 1928 geneest Briand en geneest Stresemann uit doodsgevaar. Men mag
hopen dat deze gunstige ontknooping heil brenge.
In de Sorbonne confereerden de geleerde afgevaardigden van 56 landen, van alle
landen der aarde, om volledig te zijn, over een andere plaag, welke de menschheid
decimeert, en verklaarden den oorlog aan de ratten. In Frankrijk, dat jaarlijks voor
één milliard schade lijdt door deze afzichtelijke parasieten, die slimmer zijn dan de
mensch, bestaat één stad met voldoenden ratten-dienst: Le Hâvre. In Parijs, welks
rattenbevolking geschat wordt op 12 millioen, vier op elken inwoner, zuigelingen
inbegrepen, in Parijs is de rattendienst ondergebracht in het afgedankt gebouwtje
voor drenkelingen van de Seine. De ratten, die den mensch volgden tot in de
loopgraven, de ratten die ontsnapten aan alle moordtuigen van den oorlog (als de
soldaat door zijn gasmasker de doodelijke dampen zag naderen, hoopte hij op de
verdelging der kwelbeesten; maar altijd wisten die monsters te ontsnappen waar geen
vogel en geen insect levend bleef), de ratten, vrees ik, zullen ook deze conferentie
overleven.
In de dagen dat Parijs - want dit is niet het eerste offensief - een premie stelde op
elk dier, of op zijn staart, lieten de ratten-vangers in de riolen alle drachtige wijfjes
loopen om een toekomstigen buit niet te verdelgen. Ware de premie een tikje hooger
geweest dan had men rattenfokkerijen opgericht. Zoo is de rat en zoo is de mensch.
Een vergadering van alle volkeren der aarde zal daar niets aan veranderen. Maar de
conferentie heeft bijgedragen tot den luister van Parijs.
[verschenen: 23 juni 1928]

De pyramide van Cheops
Parijs, 21 Mei 1928
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De pyramide van Cheops heeft opnieuw gesproken. Zij vertegenwoordigde een
geheim, dieper dan dat van alle Sfinxen te zamen, en waarvan de vorige eeuw een
gedeelte ontsluierd heeft. Deze cyclopische constructie, welker reusachtige
steenblokken spiegelglad geslepen werden, en zonder kalk of mortel zóó precies op
elkaar passen dat men met een mes nauwelijks de voegen kan voelen, dit
eeuwen-tartende bouwwerk waarvoor men geheele naties zou moeten mobiliseeren
om het op te trekken, waarbij men zelfs met onze moderne hulpmiddelen voor
onoplosbare moeilijkheden zou staan, dit monument diende oogenschijnlijk tot niets.
Het was geen graf, dit bleek uit alle bijzonderheden, en was ook nooit een graf
geweest.
Wanneer het geen graf was, wat was het dan? Van alle veronderstellingen scheen
nog de aannemelijkste de hypothese van hen die er een schildwacht in wilden zien.
Want het leek een ongerijmdheid om ook maar een oogenblik te denken dat de oude
Egyptenaren dit realistische gevaarte zouden hebben opgericht voor niets dan het
plezier of de gril van een despoot. De onevenredigheid tusschen zulk een doel en de
middelen, welke alle banken der tegenwoordige aarde niet zouden kunnen financieren,
leek te flagrant en te dwaas.
Maar een schildwacht van wat, of voor wat, of tegen wat? Men bleef in het duister
tasten tot eminente astronomen als Piazzi-Smith en Sir John Herschel het
bovenmenschelijk gewrocht gingen meten en becijferen, van buiten en van binnen.
Men had dat éér moeten doen, zult gij zeggen. Doch men kon dat niet éér doen, om
de eenvoudige reden dat deze Pyramide van Cheops verschillende kennissen en
wetenschappelijke gegevens synthetiseerde in hare lengte, breedte, hoogte, in hare
onderlinge verhoudingen, welke men in 't begin dezer eeuw pas en met de grootste
moeite verworven had. En toen men meten en becijferen kon, schreed men van
ontdekking tot ontdekking, van verbazing tot verbazing. Eene reeks bevindingen,
waarvoor de mensch zich generaties lang had afgesloofd, lag onwrikbaar vastgelegd
in dit onverwoestbaar gedenkteeken, waar het menschelijk weten voor alle tijden lag
bestendigd in geschrift van onvergankelijk graniet, dat de natuur en de schepselen
kon trotseeren tot den ondergang der werelden.
In deze Pyramide vond men de verhouding van den cirkel en zijn middellijn
uitgesproken met de verwonderlijkste nauwkeurigheid. Deze Pyramide gaf den
diameter der aarde, haar gewicht, haar gemiddelde temperatuur, de lengte harer baan
om de zon, voor wie hen lezen kon in haar steenen symbolen. Zij bevat den afstand
van de aarde tot de zon, in preciese getallen welke de modernste astronomie stap
voor stap ontdekken moest. Zij behelst alle eenheidsmaten van lengte en inhoud, die
volgens astronomische gegevens berekend zijn. Zij noteerde het juiste aantal dagen
van het jaar, dat Grieken noch Romeinen wisten te vinden. Zij ligt georiënteerd naar
de vier windstreken met een volmaaktheid welke sinds dien nooit meer geëvenaard
is. En van andere wonderbaarlijkheden nog deze, welke de merkwaardigste lijkt: de
afdalende gang welke voerde tot haar binnenste was als een reusachtige telescoop
gericht op eene ster uit den Draak, welke in de dagen van Cheops de rol vervulde
van Poolster. Want toen men de Pyramide van Cheops bouwde verdiende onze
Poolster dezen naam niet. De aardas richt zich geleidelijk naar verschillende punten
van het firmament in eene slingerbeweging, welke 25800 jaren bestrijkt. De
architecten van Cheops' Pyramide dateerden hare stichting in de ideaalste tijdrekening
(de seconden van Brahma) door hare opening te leggen in het perspectief eener ster
van den Draak, het toenmalige ‘Noorden’.
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Zoo diende dit mysterieuse monument tot schildwacht eener wetenschap welke
de bouwers wisten te redden uit de catastrofen eener onbekende beschaving. Doch
er liggen nog andere verborgenheden, beweren geleerden, in de gang welke voert
tot de zoogenaamde kamers der koningin en van den koning. De wanden dezer
gaanderijen zijn bedekt met geometrische lijnen en figuren, welke richtingen
aanduiden in de ruimte. Men heeft deze wegwijzers doorgetrokken tot hunne
veronderstelde doelpunten op deze planeet en in het heelal, men heeft hunne
snijpunten onderzocht en becijferd; eerst in de ruimte, daarna in den tijd. Het resultaat
dier berekeningen is nog veel duizelingwekkender dan alles wat wij reeds wisten
van Cheops' Pyramide. In deze onderaardsche gang, vijf duizend jaar geleden gewelfd,
toen Alpha van den Draak in het Noorden stond, leest men de geschiedenis der
menschheid en de rampen waaruit zij zich smartelijk ontwikkelen zou. Men leest er
den datum van den dood van Christus, den datum van den wereldoorlog, van den
wapenstilstand, de geheele toekomst, den horoscoop der geheele aarde.
Doch de onze, zult ge vragen, onze toekomst? Hier is ze, helaas, en ze voorspelt
niet veel beters dan de geesten uit het hiernamaals aan Conan Doyle voorzegden:
Op het einde van deze maand sluit zich een cyclus, welke reikt van 11 November
1918 tot 30 Mei 1928. Zoodra Juni is aangevangen zal zich een periode openen van
troebelen en tribulaties.
Nòg meer?
Zoo spreekt de Pyramide van Cheops. Zullen hare profetieën verwezenlijkt worden,
gelijk hare mathematische geheimen geverifieerd zijn? Ik weet er niets van. Ik weet
niet wat ik gelooven moet van een pyramide, die zooveel eeuwen al staat te wachten
op ons, armzalige eendagsbeestjes. Maar ik wil gedekt zijn voor alle eventualiteiten
welke in den komenden cyclus kunnen gebeuren. Vooral nu. Nu alles zóó
voortreffelijk loopt, dat de oude uitdrukking van het Europeesch Concert weer zin
krijgt, nog meer zin zelfs dan vroeger. Wie immers dacht vroeger aan een dirigent
bij het Europeesch Concert? En wie kan op 't oogenblik het fascineerend idee van
een occulten maar almachtigen leider van zich afzetten?
Laat uwe blikken slechts langs de kaart gaan. Overal zegevieren de factoren van
bezadigdheid en orde. Engeland weigert om prins Carol te laten vertrekken in het
vliegtuig dat lucht-vaardig klaar stond. Had Engeland den avontuurlijken prins
permissie gegeven, dan verkeerde Roemenië in oproer. Engeland's eigen
moeilijkheden met Egypte worden met een verbluffend gemak uit den weg geruimd.
Servië schijnt al zijne ambities en pretenties vergeten te hebben. Hongarije houdt
zich opmerkelijk koest. Wij hooren geen woord meer over het conflict van Lithauen
en Polen. Primo de Rivera regeert in een atmosfeer van kalmte die hem zelf
onverhoopt moet lijken. Mussolini publiceert zijn biografie alsof de heroïeke periode
voor hem beëindigd is, en overal waar hij azijn placht te sprenkelen, deelt hij honing
uit; alle oneffenheden welke hij in de binnen- en buitenlandsche politiek placht aan
te dikken, worden met een onverwachte behoedzaamheid verdoezeld. In Duitschland
lijden de nationalisten een geweldige nederlaag en stemt de massa der bevolking
voor den vrede. In Frankrijk geeft Litvinoff zijn beruchte order welke den linkschen
partijen minstens vijftig zetels kost, de communisten wanhopig maakt, maar Frankrijk
bewaart voor een triomf der revolutionnaire beginselen en voor een gewisse
ontreddering. Litvinoff zelf, een der machthebbers van Moskou, stelt zijn gezag in
dienst van orde en behoud.
Is deze tactiek verklaarbaar zonder de hypothese van een supra-Europeesch
orchest-dirigent? Iedereen weet dat de Fransche en Duitsche verkiezingen kapitalen
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verslonden hebben van millioenen en millioenen, welke niet werden opgebracht door
de stemgerechtigde burgers dier landen, doch van vreemden oorsprong zijn. Noch
Frankrijk, noch Duitschland ondergaan uit eigen beweging een tijdperk van
bezonnenheid en ontspanning. Deze mogelijkheid wordt door de ingezette millioenen
weersproken. Beide landen schijnen te gehoorzamen aan een wil welke hen leidt
naar een vooropgestelde richting, naar een gekozen doel, in een rhythme van wijsheid
en kalmte. Voor dezen wil moest Litvinoff buigen, moesten zijne aanhangers zich
laten decimeeren. Wie echter is de macht, de potentaat, de chef, of de geheime
federatie van chefs, welke de planeet controleert en hare menschelijke grondstoffen?
Ziedaar het ondoorgrondelijk geheim. En zal de onbekende Macht welke Europa
tracht te voeren naar een phase van harmonie en rust, opgewassen zijn tegen de
slechte voorspellingen van Conan Doyle's geesten en van Cheops' Pyramide? Dat is
een ander geheim.
Op het moment dat de Fransche Pers de Duitsche verkiezingen commentarieerde
met enthousiasme, met verluchting, en met eensgezindheid, sprong het reservoir met
de moordende ‘mosterdgassen’ te Hamburg, het ‘gele gevaar’ zooals men ze hier
noemt. Er bestond voor de Duitschers geen enkel geldig argument om deze gassen
in reserve te hebben en de plausibele reden: dat zij dienden voor industrieele
doeleinden, werd ontkracht door de menigvuldige, tegenstrijdige en onhoudbare
verklaringen welke zij gaven van deze gevaarlijke depôts. Het is ook moeilijk om in
deze ontploffing niet een wenk te zien van de fataliteit, want zelden kwam een ramp
op een voor de Duitschers ongewenschter, voor de Franschen critieker oogenblik.
Dat Duitschland voor zijn uitstekende, republikeinsche, democratische en pacifistische
verkiezingen eene tegenprestatie verwacht van Frankrijk in den vorm van een
ontruiming der Rijn-provincies en een wijziging van het plan-Dawes is natuurlijk.
De leiders der Fransche politieke partijen, onmiddellijk geïnterviewd na de
verkiezingen, toonden zich dermate verrukt over de verplettering der Duitsche
nationalisten, dat geen twijfel kon overblijven omtrent hun goede bedoelingen. Maar
het is even natuurlijk dat het Fransche volk in opschudding raakte over eene
bedreiging en een mogelijke trouweloosheid, welke onder den indruk der
Hamburgsche ramp de proporties aannam eener ontstellende revelatie.
De supra-Europeesche dirigent trachtte in te grijpen en verspreidde in de meest
gelezen organen der Parijsche Pers beschouwingen van authentieke geleerden en
professoren, die de aanwezigheid en de fabricatie der ‘mosterd- gassen’ normaal
beweerden te vinden ondanks het verdrag van Versailles. Maar hij kwam te laat. Den
vorigen dag reeds hadden alle Fransche kranten de aanvallen vertaald, welke de
Vorwärts met recht richtte tegen de Reichswehr en hare medeplichtigen in Rusland.
De lucht, welke zich begon te zuiveren, raakte door de Hamburgsche kwalmen
opnieuw vergiftigd en voor langen tijd.
Want wij leven hier onder de obsessie der gassen, het volk instinctief, de ingewijde
met een kennis van zaken, welke het land zou werpen in een ononderbroken paniek,
wanneer men den omvang der bedreiging overzien kon. Kolonel Dorand, chef van
de luchtvaart-contrôle in Duitschland, zei in 1924 op zijn sterfbed: ‘Ik zweer dat
Frankrijk bedreigd wordt door een verschrikkelijk gevaar: de oorlog waarop “Zij”
zich voorbereiden zal een oorlog zijn van vliegtuigen en gassen’, en ik ken
verschillende verantwoordelijke personen, die door deze waarschuwing achtervolgd
worden als door een spookbeeld. Zij weten dat het ‘gele gevaar’, waarover de
Franschman zich deze week luidkeels benauwd maakte, kinderspel is, vergeleken
bij het ‘blauwe gevaar’, waarover niemand kikt.
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De cyaanwaterstof, het blauwzuur, werd voor 't eerst in 1916 door de Franschen
gebruikt aan de Somme, in beperkte hoeveelheden, die echter volgens berekeningen
van een Duitsch chemist theoretisch 20 milliard individuen had kunnen dooden in
besloten ruimten. De Franschen hadden de hoogste verwachtingen van hun uitvinding,
doch de buitengewone vluchtigheid van het product verhinderde de gehoopte
resultaten, en alle pogingen om het blauwzuur te stabiliseeren zijn tijdens den oorlog
mislukt. De Duitschers evenwel - en de Fransche ingewijde weet dit - zijn geslaagd
waar de Franschman tijdens den oorlog faalde, en na den oorlog verdere
onderzoekingen opschortte. Op 22 Juni 1926 nam de beroemde trust der
Interessengemeinschaft van Frankfurt-am-Main, in Frankrijk een brevet (No. 617.953)
op de stabilisatie van het blauwzuur, 29 Juni van hetzelfde jaar volgde haar de niet
minder importante Deutsche Gold und Silberscheideanstalt met brevet No. 618.206,
eveneens de stabilisatie van de uiterst vergiftige cyaan-waterstof-combinaties
betreffende.
Als er geen bluf is bij deze brevetten - en de beste Fransche chemisten hebben op
dit punt geen illusies - beschikt Duitschland met deze ontdekking over een moordtuig
waarvan de uitwerking alle verbeelding te boven gaat, over een wapen dat, zonder
overdrijving gesproken, den Duitscher de heerschappij verleent over de wereld, vanaf
den dag dat hij besluiten zal dit vergif zonder consideraties in actie te brengen.
Wanneer men Frankrijk onder den indruk der Hamburgsche waarschuwing zal
zien aarzelen om Duitschland de concessies te doen, welke deze natie meent te kunnen
eischen, moet men, alvorens een oordeel te vellen, bedenken dat Parijs en de
voornaamste Fransche centra onder het onmiddellijk bereik liggen van vijandelijke
vliegtuigen, wat met Berlijn en de belangrijke Duitsche knooppunten niet het geval
is; moet men bedenken dat het militaire en civiele Frankrijk in geen enkel opzicht
tegen de verwoestingen der gassen verdedigd zijn; moet men bedenken dat vanaf het
uur van den Kriegsgefahrzustand, met of zonder ultimatum, met of zonder
oorlogsverklaring, de bescherming tegen gassen als blauwzuur practisch onmogelijk
wordt: de overwinning wordt automatisch het deel van den aanvaller; dat men met
zulke gassen den verschrikkelijksten en demoraliseerendsten der guerilla-oorlogen
kan voeren; moet men bedenken dat de bezette Rijn-provincies den eenigen
veiligheids-gordel vormen, het eenige onderpand tegen een nog altijd machtige fractie
van het Duitsche volk en zijn bondgenoot Rusland, een fractie welke in 1924 overwon,
in 1928 verslagen werd, maar in 1932 opnieuw kan zegevieren. Wie waarborgt
bovendien dat de occulte dirigent van het Europeesche Concert, die Litvinoff deed
buigen, over eenigen tijd zal getuigen van dezelfde heilzame gezindheid? Wie
waarborgt dat er geen storm steekt achter de stilte? Wie waarborgt zelfs dat de stilte
geen hinderlaag is?
Vanuit al deze gezichtspunten leek mij de ontploffing der Hamburgsche
mosterdgassen een wenk van de fataliteit en het zou vermetel en roekeloos zijn om
zulk een wenk te verwaarloozen. Ik heb de gassen-vrees, ik erken het. Ik heb de
gassen-vrees zooals de rest van de Franschen; maar er is géén specialist ter wereld
die mij hierin ongelijk zal geven. Op het ‘Huis der Chemie’ beitelt men het opschrift:
‘La Chimie a bien mérité de l'Humanité’ - De chemie heeft zich verdienstelijk gemaakt
tegenover de Menschheid -, doch pas wanneer deze woorden gevolgd zullen worden
door ‘La Chimie ne tuera plus’ - De Chemie zal niet meer dooden - pas wanneer
deze bevrijdingskreet waarheid zal zijn, pas dàn zal van het menschelijk geweten
een last weggenomen zijn zwaarder dan de Pyramide van Cheops (welke 6 millioen
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ton weegt), zwaarder dan haar voorspellingen; dan pas zal men zonder beklemming
kunnen adem halen.
[verschenen: 30 juni 1928]

Langs de Foire
Parijs, 4 Juni 1928
De twintigste ‘Foire de Paris’, of Parijsche Jaarbeurs, heeft alle vorige in omvang
overtroffen en neemt meer en meer de allures aan eener jaarlijksche
wereldtentoonstelling. Wanneer er een afdeeling vermakelijkheden was, zou de illusie
volmaakt zijn. Maar de Foire de Paris heeft de attractie niet noodig van de kermis,
waar de oude schiettenten, de oude schommels, loterijen en snoepkramen huizen
naast monster-caroussels, naast de ingewikkeldste en de meest fantastische toestellen
om zonder gevaar alle begrip van evenwicht en zwaartekracht te verliezen.
Onze Jaarbeurs wil serieus blijven. Men vindt er zelfs geen andere muziek dan
die van het muzikale pavillioen, waar tientallen gramofoons, honderden pistons,
saxophoons, piano's, monumentale draaiorgels van den morgen tot den laten avond
door elkaar joedelen en waar ik eene harmonika hoorde, die meer lawaai maakt dan
een gansch orchest, het geheele pandemonium van geluid overstemde en met een
verbluffende virtuositeit bespeeld werd. Zij is van Italiaansch fabrikaat en kost den
prijs eener piano. Maar die heksensabbat van noten, uitgevoerd met de grootste
koelbloedigheid, verzinkt, zoodra men het planken gebouw verlaten heeft, in het
gebral der honderden megafoons, geposteerd en verborgen op de onvindbaarste
plaatsen, welke reclames loeien; boven de luidsprekers ronken de duizenden motoren,
die allen in werking zijn en complete fabrieksinstallaties drijven, vanaf de
oorverdoovende zagen tot de bijna geluidloos rollende transport-inrichtingen in zes
verdiepingen, voor flesschen, kisten, etc., welker vernuftig mechaniek doet denken
aan sommige maatschappijen van insecten, waar de intelligentie tot een
wonderbaarlijke hoogte is opgevoerd, doch machinaal blijft.
Er is op deze Foire, die langzamerhand internationaal wordt, geen bedrijf, hoe
klein of hoe groot ook, geen onderdeel van een bedrijf, hoe ondenkbaar ook, dat niet
vertegenwoordigd is in zijn laatste en modernste perfectionneering. Men zag een
onwaarschijnlijk aantal kleine motoren van 0 tot 5 paardekrachten, welke één man
in de armen kan dragen en binnen de minuut overbrengt van den eenen hoek der
werkplaats naar den anderen, van het eene werktuig naar het andere. Men zag dozijnen
groepen electrogenen, waarmee men de afgelegenste woningen met een minimum
kosten en een minimum onderhoud van electriciteit voorziet. Er was een explosiemotor
geëxposeerd, welke de sensationeele motor heette en die loopt zonder ontsteking en
zonder carburator. De gazogenen, toestellen waarmee men voor alle mogelijke
motoren gassen stookt van hout en van afval van hout (waarover ik u twee jaar
geleden schreef) beleefden een ongekenden triomf. Er werkten imposante
gazogeen-installaties, gedreven met houtafval, in een rhythme van onberispelijke
regelmatigheid, en waarbij het paardekracht-uur op minder dan 10 centimes komt,
dit is minder dan één cent.
Een ingenieur (Gaston Moyse, 110 Rue Réaumur, Paris) exposeerde eene
locomotief voor normaal spoor, gedreven met houtskool, welke aan den haak 5000
kilogram trok, wat op de rails gelijk staat met 800 ton. De kilometer-ton dezer

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

merkwaardige machine komt op één centiem, dit wil zeggen minder dan 1/10 cent.
Zij demonstreerde hare buitengewone handelbaarheid door met een harer buffers
een kurk in een glazen flesch te persen zonder de flesch te breken. Wil men nog een
andere referentie: zij is in gebruik op de fabrieken van Citroën, die niet onder doen
voor Ford en voor de General Motors. Zij vormt de ideaal locomotief voor
locaal-sporen, groote bedrijven, voor landen en koloniën, welke overvloed bezitten
van hout en waar de benzine duur is. Zooals de gazogeen de aangewezen drijfkracht
lijkt voor alle oorden, welke petroleum en benzine importeeren, of waar men
onafhankelijk wenscht te zijn van de machtige trusts.
Het is verwonderlijk welk een vlucht deze nieuwe industrie genomen heeft in een
paar jaren tijds. Voor de merken, welke het gas winnen uit houtskool, in plaats van
hout of houtafval, fabriceerde men reeds toestellen om eigen houtskool te fabriceeren
op de voordeeligste voorwaarden. Er zijn industrieën, welke, dank zij den gazogeen,
en door benuttigen van alles wat eenigszins brandbaar is (jonge boom-twijgen b.v.
of wijngaard ranken) hare motorische kracht absoluut gratis verkrijgen. Mij dunkt
dat deze bijzonderheid in staat moet zijn om verschillende fabrikanten der koloniën
te denken te geven.
Het is ondoenlijk om van deze Foire ook maar bij benadering een overzicht te
maken. In den lijvigen catalogus beslaan de namen alleen der exposanten meer dan
600 pagina's. Van den stand der publiciteit, waar men eene etalage geëxposeerd zag,
welke in al hare details automatisch beweegt en een soort van harmonisch ballet
uitvoert op grooter schaal dan ooit vertoond is; van het paviljoen der ‘kleine
uitvinders’ waar honderden op de chance wachten, op den exploitant van hun idee,
en waar in het practische, in het speelsche en in het beuzelachtige schatten van vernuft
liggen opgestapeld, die waarschijnlijk nooit zullen dienen; van den stand der
toegepaste electriciteit, de hall der machines waar de nieuwste rotatie-persen, de
nieuwste lino-types, de automatische steek-vlammen, welke figuurzagen in het dikste
staal, quasi-automatische kisten-machines, afwisselen met de meest
geperfectionneerde adresseermachines, met volmaakte electrische koelkasten, welke
kleine ijs-cubes produceeren voor uw cocktail, en functionneeren zonder de minste
vochtigheid, met de laatste raffinementen der Radio, met machines welke 36000
brochures binden in één uur; van den stand der naaimachines, landbouwmachines,
auto mobielen, graf-monumenten, parfumerieën, keuken toestellen, glasblaas kunst;
van den salon der wijnen tot de terrassen der voedingsmiddelen, overal manifesteerde
zich het moderne leven in zijn tegenwoordigen monster-bloei, in zijn
monster-vegetatie van drijfriemen, wielen, kam-raderen, assen, cylinders, in zijn
onvergelijkelijken triomf over de vijandige materie, over de harde wet der traagheid,
over de natuur die ons weerloos en zwak op deze planeet plaatste.
Want ik ben het nooit eens met hen die in de mechaniek, in de wetenschappen,
den scheppenden geest niet evenzeer kunnen waardeeren als in de kunstwerken; die
in de machine onvermijdelijk het symbool zien van het materialisme. In het bestek
van een paar duizend hectaren hier alles samen te vinden wat binnen een halve eeuw
het aanschijn der wereld veranderde, te beseffen dat dit alles stuk voor stuk veroverd
moest worden op het onbekende, dit alles bijeengegaard te aanschouwen in eene
overweldigende verscheidenheid, in een ongehoorden rijkdom, te dwalen door deze
super-structuren, waarmee wij de aarde en haar leven completeerden, dat gaf van
den mensch en zijne werken een impressie, welke in haar grootschheid elk hart kon
doen ontvlammen tot bezieling.
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En natuurlijk had de Foire ook haar amusanten kant. Zij is het paradijs der
klaploopers, die tijdens de expositie een apart ras vormen. Zij beginnen met zich een
kostelooze toegangskaart te verschaffen. Vervolgens slenteren zij van barak naar
barak en graaien wat ze graaien kunnen. Wanneer zij hun voorraad hebben opgedaan,
gaan zij naar huis en komen hem 's avonds aanvullen. Zij keeren elken dag terug en
laten zich terloops vaporiseeren, onduleeren, friseeren, borstelen en schoenpoetsen
pro deo en volgens het nieuwste systeem. Zij vragen een glas champagne, een kopje
mokka, een gebak, een doos bonbons. Zij proviandeeren zich voor lange weken met
stalen van zeep, chocolade, papieren zakdoeken, onverbleekbare inkt, kunstbloemen,
likeuren, poetsgoed, macaroni, ondergoederen, sokken, tijdschriften en een vracht
van huishoudelijke voorwerpen. Daar zijn er zelfs die stukken van waarde in de
wacht slepen, zooals een volgens de laatste eischen der techniek ingericht fornuis
waarop tegelijkertijd spiegeleieren, een biefstuk, beignets en spieringen bakken
zonder dat men er naar hoeft te kijken en zonder dat ze aanbranden.
De exposanten weten wat ze doen. De klaploopers, naarstig als de mieren, kakelen
als de kippen. Zoo hebzuchtig als ze zijn, zoo weinig discreet zijn ze. Ze steken hun
dagelijkschen buit niet onder stoelen en banken en komen ronduit op voor de
deugdelijkheid van het artikel. De handelaar weet dat geen enkele reclame opweegt
tegen de gesprokene. Zoo is het tenminste in Frankrijk, waar men vergelijkender
wijze zeer weinig adverteert, doch zich op buitengewone wijze weet te bedienen, in
alle kringen, van de wandelende of rijdende annonce; en het gebeurt niet zelden dat
men een gentleman ontmoet in zijn dure limousine, of een gentlewoman in een exquis
toilet, die niets anders zijn dan verkapte en gesalarieerde colporteurs eener
ondernemende firma. Hun laagste trap is de schuimer der Foire die bij stilzwijgende
afspraak een dienst met wederdiensten waardeert. En de handelaar geeft aan deze
publiciteit de voorkeur boven alle gedrukte reclame. Hij gelooft dat de Franschman
niet naïef genoeg en te sceptisch is voor advertenties op z'n Amerikaansch.
Ik heb ook den ‘Océano-glisseur’, alias Oceaan-glijder, gezien van den ingenieur
Rémy, die zich beroemder wist te maken dan hij wellicht verdient, door aan boord
van zijn vervoermiddel en in 't hartje van Parijs de roode vlag te hijschen, omdat het
gouvernement der Republiek zijne onderneming niet wilde financieren. Ik voel niet
het minste respect voor lieden die communist worden, wijl hun budget niet sluit,
want er bestaat geen ondelicatere manier om aan te duiden dat het alleen te doen is
om de duiten. Al raakte er dus een steek los bij den bouwer van den ‘Océano-glisseur’,
laten wij hopen dat deze ingenieur beter rekent dan denkt. Zijn voertuig ziet er niet
naar uit.
Stel u twee evenwijdige, plaatijzeren vlotters voor in den vorm eener buis, van
voren en van achteren conisch toeloopend. Zij dragen een soort van rond reservoir,
eveneens van beide zijden kegelvormig eindigend. Deze ketel, toegankelijk van
boven, bevat de machinerie, de instrumenten, de tanks, met de plaatsen voor de
bemanning en de passagiers, die uitermate eng behuisd zijn. Aan weerskanten van
deze ton zijn twee openlucht-bankjes aangebracht met leeren zittingen, waaruit blijkt
dat de oceaan-vaarders op zacht, stil en droog weer rekenen bij den overtocht. Het
geheel is voorzien van drie zoeklichten en van een draadloos kader, dat bij den eersten
den besten roller onklaar moet raken. Doch de ingenieur Rémy rekent wellicht ook
op een volmaakte afwezigheid van golven. Het vaartuig is rood geverfd, wat het een
fleurig uitzicht geeft en op den ketel schilderde men de woorden
‘Paris-Cherbourg-New-York’ in gouden letters.
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Toen de constructeur geen republikeinsch kapitaal kon vinden en den rooden
wimpel heesch waarin men leest ‘Travail’, voegde hij aan zijne uitrusting een rood
bedrukt doek toe, met de invitatie: ‘Helpt ons daar het gouvernement niet helpt;
Parijs-Cherbourg-New-York in 84 uren.’ De Océano-glisseur werd op bevel der
politie uit Parijs gezet, waar hij ankerde aan de Quai de Javel, en zakte de Seine af
met de vaart van een plezierboot, stoppend in alle dorpen en steden. Op den oever
vindt men een bakje waarin men zijne bijdrage kan deponeeren tot overwinning van
den Atlantic. Voor het eerste gedeelte van het traject (Cherbourg) schijnen geen
onoverkomelijke bezwaren te bestaan. Maar voor het tweede gedeelte van het traject
(New-York in 84 uren) kan men zich moeilijk weerhouden om de snelheid niet
commercieel genoeg te achten. Want dat vertegenwoordigt nauwelijks 70 kilometer
per uur en de nieuwste kruisers loopen bijna even vlug.
De hydroglisseurs, of waterglijders, welke men zien kon op de laatste
Scheepvaart-tentoonstelling, bereiken gemakkelijk 130 kilometer per uur en men
heeft er het Kanaal mee overgestoken in 26 minuten. Zij zijn gebouwd als platte
schepen zonder diepgang en worden gedreven door een luchtschroef, bevestigd aan
den achtersteven. De beweging heft den hydroglisseur gedeeltelijk uit het water, dat
hij nauwelijks nog raakt met den achterkiel, waardoor zij geschikt worden voor
navigatie op verzande rivieren, snel stroomen, dichtgegroeide meren en plassen die
voor alle andere booten onbevaarbaar zijn. Een onbeduidende laag water is voldoende
om den hydroglisseur, half schip, half vliegtuig, een verkeersweg te verschaffen
welke alle anderen in veiligheid en snelheid overtreft.
Mocht iemand zin hebben in deze nieuwe sport, dan kan ik de hydroglisseurs
aanbevelen welke geconstrueerd worden door Dumond Galvin. Geen enkele
automobiel is met deze zweef booten te vergelijken. Geen enkel verkeersmiddel geeft
zulk een volledige sensatie van nieuwheid en snelheid. Zij zijn confortabel,
geruischloos, en solide. Zij dateeren van 1920 en in 1921 gleden zij reeds op de
onbevaarbare stroomversnellingen van de Rhône, tusschen Lyon en Aix-les-Bains.
In 1922 sloegen zij het wereldrecord in den raid van Shanghai. In 1924 maakten zij
een raid van 3000 kilometer op den Congo. In 1925 bevoeren zij den Boven-Rijn
achter Basel. In 1926 toerden zij in Egypte en op den Nijl. In 1927 openden de hydro
glisseurs van Dumond Galvin een regelmatigen dienst van 1200 kilometer op den
Rio Magdalena met een glijder van 30 plaatsen, dien men den grappigen naam gaf
van Nautocar. Dezen zomer bevaart zulk een nautocar, welke een snelheid kan
ontwikkelen van 60 kilometer, de verzande Loire.
De water-glijders bestaan reeds in twee types: sport (snelheid) en vervoer; toerisme
en handel. Zij bezitten een speciaal soort van roer dat alle hindernissen automatisch
ontwijkt. Een vrouwenhand kan hen zonder de minste inspanning besturen. En ik
ken niets verrukkelijkers dan eene snelheid van honderd kilometer op het water.
Dat is op eene andere wijze interessant dan de Océano-glisseur van ingenieur
Rémy, die elken dag communistischer moet worden, want onder zijne collecte vindt
hij heel weinig bankbiljetten en niets dan vulgaire pasmunt. Zal hij echter, wanneer
hij oprecht is, langer communist blijven dan Jollivet de Castelot, den laatsten der
alchimisten en den goudmaker van Douai? Deze Roze-Kruiser en idealist gelooft
dat de aarde, de schepselen en de materie langzaam streven naar een toestand van
volmaaktheid en goud-maken lijkt hem een gansch natuurlijk procédé. Hij maakt het
dus. Uit 10 gram zilver bereidt hij 0.476 gram goud. Toen de Officieele Chemie zijn
proeven niet wilde controleeren, maakte hij zijne formule wereldkundig. Twee
chemisten van Lyon, Ballandras en Richet, één van Buenos-Aires, herhaalden zijne
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experimenten en verkregen hetzelfde resultaat. Vereerders uit alle hoeken der aarde
bezoeken den bedaagden gentilhomme in de stille straat van Douai waar hij een oud
aristocratisch huis bewoont. Toen een journalist hem vroeg waarom hij de industrieele
fabrikatie van het goud niet verwezenlijkt had, wat het beste bewijs voor zijne
ontdekking zou zijn, antwoordde hij:
‘Ik geloof dat ik een beetje bang was, en bovendien, ik ben te arm. Om goud te
maken moet men rijk zijn.’
Toen men den Roze-Kruiser vroeg naar zijn communisme, gaf hij het volgend
bescheid:
‘Ik was ingeschreven bij de partij. De “Kameraden” van Douai lieten mij praten
over de successievelijke stijgingen der ziel en ik was zoo naïef om met hen te spreken
over grootheid en schoonheid. Zij hebben mij de deur uitgesmeten.
Het zijn lieden, die de gedachte haten, het gemoed minachten, en per slot van
rekening slechts aan geld denken.’
Voor een goudmaker zijn dat bewonderenswaardige woorden.
[verschenen: 7 juli 1928]

Bij de boeven
Parijs, 11 Juni [1928]
Eind Februari verdwijnt een jong makelaar in diamanten, genaamd Truphème. Het
eerste wat men denkt is, dat hij er met een aantal edele steenen van-door-ging. Een
paar dagen later bespeuren voorbijgangers, 's morgens om half negen, op enkele
meters van een verkeersweg, die Zuid-Oostelijk van Parijs een bosch doorsnijdt, een
kolom van vuur en rook, welke langs de boomen flakkert. Zij naderen de gevaarlijke
stookplaats en vinden het lijk van een man dat in de struiken roostert. Het was
omwikkeld met een half verbrande reisdeken, het droeg in den mond een prop watten
en kon niettegenstaande de verminkingen, aangericht door de vlammen,
geïdentificeerd worden, dank zij de schoenen, een overblijfsel van zijn costuum en
andere toevalligheden. Het was Truphème, die geen stuk van waarde meer op zak
droeg.
De zaak verwekte een ongehoorde sensatie, hoewel er niets bijzonders aan het
geval was. Het vorig jaar had een makelaar in effecten zijne jonge maîtresse gebraden
aan den voet eener hooimijt, welke hij voor dit doel had aangestookt, en in dezelfde
week van Truphème's verassching had men in een straat van Parijs de zorgvuldig
verpakte resten gevonden eener in brokken gesneden courtisane. Er gaat trouwens
geen maand voorbij of men vischt uit de Seine of uit het gedeeltelijk overwelfde
kanaal St. Martin een arm op, een been, een romp, een volledige anatomie, regelmatig
verpakt in een jute-zak. Het is ongelooflijk hoeveel menschen er in Parijs kunnen
verdwijnen zonder dat een sterveling zich om hen bekommert. Deze soort van
verdoemden blijven allen anoniem en geen haan kraait er meer naar. Een gelijk lot
ware Truphème beschoren geweest wanneer de moordenaar een beetje handiger te
werk was gegaan. Want wie verbrandt er een lijk langs den openbaren weg?
De boosdoener bleek nog dommer te zijn dan men aanvankelijk veronderstelde.
Een slagersjongen had op den morgen der misdaad een gele auto ontmoet, welker
chauffeur in volle vaart benzine-bussen langs den weg smeet, en Truphème had
slechts kunnen vlammen met behulp van een belangrijke hoeveelheid benzine. De
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chauffeur was in gezelschap eener dame. De politie zocht den weg af en ontdekte
inderdaad vier ledige benzine-blikken. Een etmaal later kwam de garagehouder van
een nietig dorpje zich aanmelden die eveneens op den morgen der misdaad vier
bussen benzine verkocht had aan den chauffeur eener gele auto. Dat automobilisten
hun reservoir lieten vullen was niets buitengewoons. Maar dat iemand bussen van
hem kocht gebeurde hoogstens één keer per jaar. Deze consciëntieuze man had
bovendien de gewoonte om de nummers op te nemen van alle auto's met welker
eigenaar hij zaken deed. Het was maar een manie die hem nooit tot iets gediend had.
Uit deze bijzonderheid zou men in weerwil van de vele anonieme slachtoffers mogen
afleiden, dat het idee eener immaneerende gerechtigheid niet heelemaal van zin
ontbloot is.
Men verifieerde het opgegeven nummer. De auto bleek te behooren aan zekeren
Mestorino, Italiaansch sujet, die op 't punt stond tot Franschman genaturaliseerd te
worden, handelaar in diamanten, een algemeen geacht burger, wonend op een netten
stand, en in zaken-relaties met Truphème. Hij wist echter een alibi te bewijzen en
de garagehouder bij wien hij zijn rijtuig stalde, kon verklaren dat de auto op den dag
dat Truphème verkoolde niet uit de box was geweest. Men draaide het nummer in
alle richtingen om, men viel een groot aantal bezitters van gele auto's lastig, doch
vond geen enkel deugdelijk spoor. Ondertusschen woonde Mestorino de begrafenis
bij van Truphème, condoleerde de ouders, gaf als zijn meening te kennen dat de
dader de zwaarste straf verdiende, en liet zich als verdachte zelfs interviewen door
de kranten. In deze interviews gaf hij onbeschaamd te verstaan, dat Truphème speciale
zeden had en dat de booswicht zonder twijfel gezocht moest worden in deze
particuliere kringen.
Het geval leek een oogenblik te zullen verloopen, evenals de moord op Paradès,
den tresorier der Jezuieten-orde, dien men op een Januari-dag met verbrijzelden
schedel gevonden had in zijn bureau, zonder dat de misdadiger geraakt had aan de
millioenen die in zijn bereik lagen en zonder dat de beste speurders ooit iets van hem
ontdekt hebben. Het scheen te zullen verloopen, als de dozijnen andere ongestrafte
schurkenstreken, welke de eerlijke lieden doen vragen waarvoor wij een politie
hebben. De Fransche detectives bezitten een slechte reputatie. Na den recenten moord
der vrouw van een Engelschen bank directeur, die eene villa bewoonde in Le Touquet,
badplaats aan de Normandische kust, en daar op klaarlichten dag gewurgd werd, is
die reputatie nog verergerd. Ook hier slaagde men er niet in den boef te vinden.
Bij de affaire-Truphème is men gelukkiger geweest zonder dat dit de politie
eenigermate tot eer kan strekken. Een jong acteur der Comédie Française werd
eenigen tijd geleden midden in den nacht uit zijn bed gelicht en in een
krankzinnigen-gesticht gestopt, omdat zijne kamerverhuurster, met wie hij ruzie had,
onder de autoriteiten vrienden telde, die zulke operaties kunnen vergemakkelijken.
Een geweldig aantal stappen was noodig om hem te verlossen. Hoe gezond van hoofd
hij was, bewees hij door zijne avonturen te verwerken in een tooneelstuk, dat op het
oogenblik vertoond wordt en succes heeft. Eenzelfde rampspoed trof den bibliothecaris
eener stad in het noorden, en den luitenant-kolonel eener stad in het zuiden, die ruzie
hadden met hunne vrouw. Ook zij herkregen door tusschenkomst van bekenden en
verwanten met moeite hun onafhankelijkheid, doch schreven er geen stuk over. Het
is dus geen bovenmatig respect voor de individueele vrijheid en de rechten van den
mensch dat de Fransche politie verhindert om boeven te arresteeren.
Ik zou langdradig worden, wanneer ik uitlegde, welke aarzelingen en welk een
omslag voorafgingen aan de gevangenneming van Mestorino. Het was noch een
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‘beau crime’, noch een ‘grand crime’, maar een ordinair ‘gemengd bericht’ van
moord en berooving, dat door de suggestie van den brandstapel reliëf kreeg. Alles
kwam hierop neer dat Truphème tegen het koffie-uur een wissel presenteerde op het
kantoor van Mestorino. Deze had het geld niet en had de koopwaar reeds verkocht.
De lastige schuldeischer werd bewusteloos geslagen met een diamantboor en gestikt
met watten. Mestorino plunderde het lijk, stopte het in een kast, en stuurde zijn
schoonzuster naar een bazar om de reisdeken te koopen. Bij vallenden avond laadde
hij het macabere pakket op zijn schouders, sjouwde het de trappen af en deponeerde
het in zijn auto. Daar de volgende dag een Zondag was, kon de finale expeditie pas
plaats grijpen op Maandag en Truphème vertoefde al dien tijd in den wagen. Om
zijn hals te redden, verzon de moordenaar een verhaal van minnenijd, en gaf zich uit
voor de amant van zijn schoonzuster, aan wie Truphème z.g. het hof gemaakt zou
hebben. Deze schoonzuster bewoonde met het echtpaar Mestorino het zelfde huis,
wat aan de onthulling een bijzonder cachet verleende.
Dit alles is griezelig, maar ik voor mij zie in deze gegevens niet de elementen der
algemeene psychose, welke zich de gansche vorige week meester heeft gemaakt van
de Parijsche bevolking. Een psychose die zich uitte in een complete belegering van
het Gerechtshof, waar de president der rechtbank, zijn vrouw en zijn zoon door een
totaal verwilderde en onbedwingbare menigte onder den voet zijn geloopen,
mishandeld werden en hunne portefeuilles, horloges en paarlen-collier achterlieten
in de handen van den vijand. Dit proces was om onverklaarbare redenen een
volksvermaak geworden, waarheen het publiek zich drong in drommen als naar een
circus, als naar een schouwburg waar de plaatsen gratis zijn. Men had roze
toegangskaarten beschikbaar gesteld voor de favorieten van jury, rechters, advocaten,
en familie van slachtoffer en beschuldigde.
Maar behalve favorieten bevond zich daar alles wat Parijs telt aan leegloopend
gepeupel, demimondaines en cosmopolitische high life, en daar men nog niet op het
idee kwam om van zulke processen openluchtvoorstellingen te maken of om
loudspeakers te plaatsen in de kozijnen van het Paleis van Justitie, verkeerde deze
geprikkelde massa in een toestand van verbittering welke grensde aan oproer. Het
gerechtshof was omgeven door een cordon gewapenden aan wien slechts de
mitrailleuses ontbraken om te doen denken aan den staat van beleg. En dit cordon
had elken dag de handen vol om zijne linie te handhaven.
Wat daar binnen te zien viel, kon den moralist reden geven tot menige sombere
overpeinzing en stond zeker niet achter bij de circus-vertooningen uit de dagen der
Romeinsche decadentie. Een oververhit geëxciteerd publiek dat bij de ‘groote scènes’
gilde, siste, floot, applaudisseerde, gromde en - genoot van plezier. Overspannen
theatrale advocaten die elkaar om de haverklap aanvlogen. Een moordenaar, energieke
pootige kerel, die een mensch kon roosteren, en op een huilerigen toon te bidden
stond om medelijden - pitié, pitié!, - snotterde, tranen stortte, en per slot flauw viel.
Zijne vrouw die haar man aan de borst wil vliegen, melodramatisch schreeuwt dat
zij hem zoo liefheeft, en op den dag der uitspraak in de getuigenkamer een poging
doet tot zelfmoord met vergif.
Een schoonzuster, die eensklaps des moordenaars maîtresse niet meer was, doch
vier amants tegelijk bleek gehad te hebben. Die bij elk verhoor toevallen krijgt en
onder wier neus de gerechtsboden zich haasten met vlugzout. Een huichelachtig,
leugenachtig, misselijk wezentje, dat de deken kocht en hielp toesjorren, dat het heele
moordtooneel heeft bijgewoond, aan wie de beul een pendatif cadeau deed van
Truphème's juweelen en dat pas na het proces in arrest gesteld is. De garagehouder
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van Mestorino, door den laffen walgelijken schavuit beschuldigd een valsche
verklaring afgelegd te hebben voor een som gelds, die den bandiet een litanie frissche,
populaire scheldwoorden naar het hoofd smijt. De bedienden van Mestorino, twee
kinderen en een oude man, die door een kier van de deur toekeken hoe de makelaar
gemold werd, en zwegen omdat Mestorino ‘zoo'n toffe patroon’ was. De bejaarde
moeder van Truphème, die in deze hysterische bende, waar niemand meer besef heeft
van de menschelijke waardigheid, om wraak roept over den moordenaar. De
verdediger die de barbaarschheid dezer zeden zóóver drijft, dat men zonder protest
moet aanhooren hoe het slachtoffer beklad en belasterd wordt, - alsof een niet
onberispelijk leven een excuse kon vormen voor dood, berooving en verbranding.
De vrienden van den dief en moordenaar die komen verklaren dat Mestorino een
charmant en door-en-door fatsoenlijk man was.
In deze sensueele, bestiale, koortsachtige atmosfeer de echo der laatste woorden
van den makelaar, die zijn wurger om genade smeekt, al zijn geld biedt voor zijn
leven, en Suzanne toeroept dat ook hij een zuster heeft. Daar bij dat bloedige drama,
viel Suzanne (de schoonzuster) niet van haar stokje. En al die komedie, en al die
leugens, al die gehuichelde tranen, al die vooze smartkreten, al dat weerzinwekkende
gesnotter en gesnik, wordt door het publiek gesavoureerd met sadistischen wellust.
Maar boven alles afgrijselijk was de matelooze lafheid van den toffen patroon en
zijn doodsangst voor het schavot. Het schavot tegenover zulke monsters heeft zijn
goede kanten. Deze fatsoenlijke man, die in zijn stoel hing als een dweil, en geen
enkele laaghartigheid verzuimde om de jury te impressionneeren, rees na de uitspraak
(hij kreeg onder - verzachtende omstandigheden! - levenslangen dwangarbeid)
vergenoegd overeind en zijn oogen blonken van voldoening.
Men noemt zulke parodieën nog Gerechtigheid. Zal men mij willen gelooven
wanneer ik verzeker, dat niemand, noch de politie, noch de rechtbank, noch de
kranten, welke duizenden kolommen publiceerden over dit sensatie drama, dat
absoluut niemand gevraagd heeft naar de dame die Mestorino vergezelde toen hij
den makelaar ging roosteren, de dame die zonder twijfel een handje geholpen heeft
en die bij de eerste instructie door drie getuigen is gesignaleerd? Men heeft deze
getuigen eenvoudig niet meer gedagvaard. Onze minister van Justitie Louis Barthou,
lid van de Académie Française, liet zich eenmaal in een onvoorzichtige bui ontvallen
‘dat er iets rot is in de magistratuur’ en deze schandaalvertooning, waarover men na
twintig jaar nog zal spreken, heeft bewezen, dat niet alleen de magistratuur, doch de
geheele rechtspleging rot is. Dat een der edelste gedachten welke den menschelijken
geest zijn ontsproten - het Recht, waarvan men in de gansche natuur geen voorbeeld
vindt - dienen kan tot openbare vermakelijkheid van het laagst allooi.
[verschenen: 14 juli 1928]

Wit en zwart
Parijs, 18 Juni [1928]
Er gebeurde niets in deze week, welke nochtans rijk genoeg was aan evenementen
om een heele krant te vullen. Ik heb maar te citeeren.
De Derby van Chantilly verdronk in een kolossale donderbui en werd daarenboven
gewonnen door een outsider uit de stallen van den comte de Rivaud, die geweldige
belangen heeft in de rubber. Het paard heette Le Corrège, naar Corregio, den
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zonnigsten der schilders. Wanneer men bedenkt dat onze courses evenzeer permanente
openluchttentoonstellingen zijn van de Parijsche couturiers als sport-demonstraties,
kan men zich van den omvang der catastrofe een idee maken. Het is een zielig gezicht
om vijftig duizend menschen, die nergens kunnen schuilen, te zien nat regenen tot
de huid, en hun ensemble in den cycloon had gefilmd kunnen worden als hoofdscène
van een modernen Zondvloed. De toiletten, zonder dessous, plakten om de lichamen
als tricots. De hoedjes hingen als lompen over de wanhopende kopjes. Langs de
gezichtjes droop het schmink en de gestileerde poppen-oogen verwaterden tot
smoezelige vlekken. Als bezetenen vluchtte men naar de auto's en treinen; door
modderpoelen, langs glibberige boschwegen, waar de hoos over de enkels gutste,
vluchtte men weerloos en sprakeloos deze diluviaanse wolkbreuk die nergens eindigen
wilde. Er zijn aardbevingen welke minder kosten dan deze Derby van Chantilly.
Tweede feit van den dag: De coiffeur Antoine is verhuisd naar de Champs-Elysées.
Gelijk alles wat in het mondaine leven van Parijs meetelt, verhuist naar het Westen,
en gelijk het nachtleven, dat men niet meer zoeken moet op de ‘groote’ boulevards,
doch op de buiten-boulevards, die monden aan den Arc de Triomphe, waar de
‘Onbekende’ minder en minder eenzaam rust, zoo werd Antoine meegesleurd door
den trek. In dat mondaine Parijs heerscht Antoine als een despoot met onbeperkte
macht over de hoofden der dames. Hij bezit de koninklijke gaven om millionnaires
uren lang te laten antichambreeren. Wat de vorstelijke antichambre van vorige eeuwen
was voor haar tijd: een vergaderplaats voor beroemdheden en bevalligheden, dat
werden de salons van Antoine voor het hedendaagsch Parijs. Deze salons houden
het midden tusschen een paleis vol fantastische pracht en een heiligdom vol mysteriën.
Voor den haarkam en de korte haren heeft men een tempel opgericht waarvan de
magnificentie grenst aan het sprookje of aan den waanzin, en de plechtigheden der
inwijding vonden plaats met een praal, welke den luister van oude en nieuwe keizers
overtroffen heeft.
In Antoine is de kapper gestegen tot ik weet niet welke macht. Hij werd een
onbetwistbaar afgod om wiens gunsten men bedelt. Dezen winter kon men hem op
eene expositie van schilderijen zien hangen in één zijner excentriciteiten. Hij houdt
ervan om zich uit te dossen in de kostbaarste antieke costumes, en Van Dongen had
hem geschilderd als een pronkend Oostersch satraap, wiens vingeren uitliepen in
lange, spitse nagelbeschermers van goud, lijkend op perverse folterwerktuigen. Om
dezen satraap verdringen zich onze jonge en oude schoonheden, en ik laat u de keuze
of gij hierin een vooruitgang wilt zien dan wel een blijk van ontaarding.
Derde sensatie: de inhuldiging van Tito Schipa, den opvolger van Enrico Caruso.
De wereld, die smachtte naar een tenor, was slechts half bevredigd door Miguel
Fleta, een fenomeen van stem, doch een fenomeen van bedenkelijken smaak, en van
te ouderwetsche coquetterieën. Hij veroverde de Opéra Comique dank zij de
Spaansche kolonie, doch liet geen sporen achter, als Paderewski, Schialiapin, Kreisler,
Heifetz, Horowitz en de anderen, die in de duurste hotels de appartementen betrekken
van regeerende persoonlijkheden. Behalve dat Tito Schipa recht uit Amerika komt,
bezit hij het zeldzame voorrecht van mager en slank te zijn, en al telt dit niet voor
de gramofoon, het is van des te meer gewicht voor het podium. Wat de meeste baritons
en tenors eenigermate vrijwaarde voor de vrouwelijke enthousiasmen was hun
gebruikelijke corpulentie, welke menige geestdrift deed bekoelen, en het zal later
moeten blijken of de natuur aan Tito Schipa dit bolwerk ontzegde tot zijn nadeel.
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Nu kwam hij, zong en overwon. Oncontroleerbare invloeden vlochten om zijn naam
alleen reeds het aureool, dat hem naast Antoine een plaats waardig maakt in de
droomen van alle jonge meisjes, die achter het stuurrad van haar zescilinder de traditie
voortzetten van Gretchen am Spinnrad.
En naast Serge Lifar, de mannelijke ster der Russische balletten. Hij is de Apollo
van Belvédère die van zijn voetstuk uit de galerijen van het Vaticaan ontsnapte, en
in een bijna apollinisch gewaad elken avond een nieuw ballet danst van Igor
Strawinsky, dat den aanvoerder der Muzen tot hoofdpersoon heeft. Deze partituur
is de klassiekste welke Strawinsky nog schreef en gaat in moderniteit niet verder dan
een zangerig Italiaansch adagio uit de achttiende eeuw. Vrees dat een der in Indië
vertoevende toonkunstenaars op muzikaal gebied ten achter zal raken, behoeft sinds
enkele jaren niet meer te bestaan. Even snel als men vlak na den oorlog voorwaarts
ijlde en het publiek voorbijstreefde, even resoluut marcheert men sinds 1924
achterwaarts, Mendelssohn voorbij, Mozart voorbij, Bach voorbij, Corelli voorbij,
steeds verder achteruit en niemand weet waar de aanvoerders der ‘moderne’ muziek
het volgend jaar zullen stilhouden. Maar eene Muze op de apollinische armen te zien
zweven van Serge Lifar, drie Muzen hem haar virtuozen voet te zien toesteken, dat
is eene verrukking waarvoor men den prijs der plaatsen gaarne laat verdriedubbelen.
Wien het tooneel niet mocht interesseeren, heeft in de zaal een schouwspel dat
gelijkwaardig mag heeten: alle markante figuren der wereld van theater, letteren,
muziek en dans, alles wat door talent, fortuin of schoonheid een rang bekleedt in de
Ville-Lumière, of beter nog in de Ville Sirène.
En voor wien ook dat niet voldoen kan, bestaat de mogelijkheid om op de balcons
van het Théâtre Sarah Bernhardt, waar de Russen spelen, het gratis-ballet bij te wonen
dat duizenden gloeilampen langs het geraamte van den Eifeltoren, ter eere van den
automobielfabrikant Citroën uitvoeren tegen den avondhemel, en dat een ware feeërie
is van veelkleurig bliksemend licht.
Andere merkwaardigheid: voor den bond der ‘Ecrivains Combattants’ verkochten
een troep schrijvers en schrijfsters hunne boeken en handteekeningen in de salons
van Salomon de Rotschild's luisterrijke woning. Men vond daar de geheele levende
Fransche litteratuur achter boekenstalletjes, Rachilde en Paul Reboux, Colette en
Paul Fort, Roland Dorgelès, Paul Morand, François Porché, André Maurois en
tientallen anderen, omringd door een vroolijke, elegante menigte, waarvan de
President der Republiek het middelpunt vormde. Ieder prees zijne waar aan met de
luchthartigheid en de geestigheid, waarmee elke Franschman het woord voert en
ieder trachtte zijne concurrenten te overtroeven. Ik kan mij, buiten Frankrijk, geen
land ter wereld denken, waar zulke vertooningen mogelijk zijn en succes hebben.
Zesde gebeurtenis van één week: de maharadjah van Kapurthala, teruggekeerd uit
zijne Indische gebieden, had in de zalen van de Union Interalliée drie duizend vrienden
genoodigd om op het witte doek getuigen te zijn van de schittering en staatsie zijner
jubileum-feesten. Evenals de koning van Zweden, die de Rivièra uitkoos, regeert de
maharadjah van Kapurthala bij voorkeur verre van zijn onderdanen en werd een der
fascineerendste Parijzenaars, een dier ondoordringbare figuren, welke van nature het
prestige bezitten van helden uit cosmopolitische romans. Hij mag een habitué zijn
van de rennen en van alle feestelijkheden der ‘Grande Saison’, hij mag rondwandelen
in smoking, dat ontneemt den maharadjah niets van zijn Aziatisch mysterie. Wat
deze hindoesche vorst mobiliseeren kan in de haute volée van het twintigste-eeuwsch
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Parijs, en om een film te bewonderen die zeer middelmatig was uitgevallen, behoorde
tot de bezienswaardigheden, welke door niets geëvenaard worden: Het altijd
glimlachende hoofd van onzen staat, Doumergue, mevrouw Poincaré; Maarschalk
Foch, de prinsen van Griekenland, naast groothertog Dimitri, die dezer dagen in
gezelschap van prins Yoessoepof door de dochter van Raspoetin voor den rechter is
gedaagd om eene schadevergoeding te betalen van 25 millioen francs wegens den
moord op den beruchten staretz.
Prins Yoessoepof heeft in eene serie artikelen voor de Revue de Paris, later
verschenen in boekvorm, een omstandig verhaal gedaan van de dramatische wijze,
waarop de wonderdoener is omgebracht. Deze beschrijving bevatte geen nieuwe
gezichtspunten, behoudens de onverklaarbare vreesachtigheid waarmee de
samenzweerders hun plan volvoerden en de bijna bovenmenschelijke kracht, welke
tot het laatste moment van Raspoetin is uitgegaan. De zelf-verdediging van prins
Yoessoepof (die te Parijs, Londen, Berlijn een maison de haute couture heeft
opgericht) kan echter door tegenstanders van elk kaliber geëxploiteerd worden als
zelfbeschuldiging, en het Fransche wetboek schijnt deze mogelijkheid toe te laten.
Het spreekt van zelf, dat de dochter van Raspoetin, eene onbemiddelde weduwe, die
te Parijs met moeite haar dagelijksch brood wint, slechts tot instrument dient van
helpers, wier belangen bij dit geding elders liggen. Men zegt dat zij geëngageerd is
om een film te draaien en dat zou een goed begin zijn. Het proces belooft een der
druk-bezochtste te worden van den komenden winter.
Het zevende en laatste, maar niet het minst verwonderlijke evenement, is de
supplement-député, die zijne intrede deed onder de 612 nieuwe afgevaardigden. De
heer Saumande, quaestor in de vorige Kamer, was sinds 1893 lid van het parlement.
Hij werd oud, en zelfs wat het Fransch noemt ‘gaga’ of ‘gâteux’, een kindsche
grijsaard. Pas bij de laatste verkiezingen lieten zijn aanhangers hem in den steek,
wat niet pleit voor het vorig parlement, en hij werd niet herkozen. Niemand echter
durfde den bejaarden politicus, wiens geestelijke vermogens sterk zijn aangetast, dit
échec aan het verstand brengen, wijl men vreesde dat zulk een slag hem een beroerte
zou bezorgen. Bij de opening der Kamer verscheen hij dus in den half-cirkel en
‘zetelde’. Niemand kon hem duidelijk maken dat hij geen afgevaardigde meer was,
want de oude man beweerde hardnekkig dat hij zijn ‘examen’ had afgelegd. Niemand
durfde hem aan de deur te zetten. Niemand durfde hem beletten om binnen te gaan,
want de boden zijn brave, goedertieren lieden. De eigenlijke moeilijkheden begonnen
pas toen de Kamer-voorzitter gekozen moest worden, want de kindsche afgevaardigde
wilde met alle geweld stemmen voor den socialist Bouisson, die favoriet was van
Poincaré en van de meerderheid. Bouisson zelf moest hem met zoete woordjes komen
vragen om ‘uit naam der vriendschap’ van zijn voornemen af te zien. De onnoozele
heer gaf tenslotte toe als een onwillig kind. Maar hij blijft zetelen en niemand waagde
het nog om hem te expulseeren.
Pleit deze tragi-comedie voor of tegen de nieuwe volksvertegenwoordiging? Zou
ze een symbool kunnen zijn van hare intrinsieke nulliteit? De veertiende legislatuur
laat zich slecht aanzien en zoowel in de linksche als rechtsche Pers is men zeer
pessimistisch aangaande de toekomst van het parlementaire stelsel, wanneer de
nieuwe Kamer de teekenen van ontbinding, welke zij vanaf hare eerste zitting vertoond
heeft, niet zal weten te overmeesteren. De eindelooze regeeringsverklaring van
Poincaré, welke alle mogelijke onderwerpen aanroerde en stof bevatte voor een
gansch menschenleven, is ontvangen met een ontstellende koelheid. Een massa
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députés, gekozen onder den verzamelnaam Poincaré en Nationale Unie, zoeken een
meer concrete groepeering en zwenken meer en meer naar de oude anti-Poincaristische
oppositie.
Poincaré zelf heeft niets verzuimd om de formatie eener soliede unionistische
meerderheid te bemoeilijken. In dezelfde week dat het Socialistisch Congres te
Toulouse officieel verklaart dat het einddoel van de Fransche sociaal-democratie in
geen enkel opzicht verschilt met het einddoel der communisten, steunt Poincaré
openlijk de candidatuur van den socialist Bouisson, een charmant, hoffelijk en
schatrijk man, die aangenaam presideert, maar wiens partij op dezen post geen rechten
kan doen gelden. Ondanks een felle Perscampagne, ondanks een unionistische
tegencandidatuur is Bouisson gekozen en de weifelende députés voelen reeds dat de
wind van links waait. Profeten in wien men vertrouwen kan hebben voorspellen dat
deze oogenschijnlijk nationalistisch gekozen Kamer socialo-communistisch zal
eindigen. Wij beleven weer hetzelfde spelletje dat wij bijwonen sinds Poincaré zijne
semi-dictatuur vestigde op de ruïnes van den franc: bij elke stemming rekent men
op zijn nederlaag.
Tot dusverre geloofde ik daar niet aan, doch zowel Poincaré als de nieuwe Kamer
maken den indruk dat een langdurige samenwerking voor hem geen bekoring heeft.
In de kwestie der autonomistische Elzassische leden die tot één jaar gevangenisstraf
veroordeeld zijn en wier invrijheidsstelling wenschelijk geacht werd door een
belangrijk deel van het parlement, had de regeering haar betrekkelijke meerderheid
slechts te danken aan de helft der radicalen die blanco stemden. Is de stabilisatie
eenmaal achter den rug, dan zal Poincaré een gelegenheid forceeren om sans peur
et sans reproche te sneuvelen en de Kamer zal die gelegenheid met beide handen
aangrijpen om den redder der financiën te wippen. Het is niet onmogelijk dat dit nog
gebeurt vóór de vacantie. Doch zoo niet voor de vacantie dan kort na de ‘rentrée’.
Dat is mijne diagnose.
Terwijl een puissant gedeelte der openbare meening aandringt op onmiddellijke
stabilisatie der munt en hoogstwaarschijnlijk Poincaré, die de omstandigheden niet
rijp acht, zal weten te doen zwichten, blijkt de toestand op financieel gebied verwarder
dan ooit. Er hebben opnieuw geruchten geloopen over eene aanstaande demissie van
den gouverneur der Banque de France, en al zijn ze onmiddellijk gelogenstraft, het
is een veeg psychologisch teeken dat ze loopen kunnen. De Bank publiceert wederom,
evenals in 1926, week-staten welke niet te ontcijferen zijn. In den Senaat is de Bank
openlijk beschuldigd valuta gekocht te hebben voor 15 milliard, welke men niet in
de balansen verantwoord heeft gezien. Hoe groot de confusie werd, kan hieruit worden
afgeleid, dat de valuta-aankoop van de Banque de France, noodzakelijk tot
ondersteuning van den franc, en welke aankoop, volgens een wet van 7 Maart, de
drie milliard niet mocht overschrijden, door de eenen geraamd wordt op 30, door de
anderen op 45 en door Caillaux, ex-minister van Financiën, zelfs op 60 milliard.
Men mag hieruit veilig concludeeren dat de boeken der Banque de France in ieder
geval niet uitmunten door duidelijkheid en openhartigheid. Een andere conclusie
welke men trekken kan is deze: de koers der stabilisatie zal slechts zeer weinig kunnen
verschillen van den koers der laatste achttien maanden. Want een stijging van den
franc zou de ruïne der Banque de France beduiden, terwijl een daling gelijk zou staan
met oplichterij.
Er ligt ook nog een derde conclusie voor de hand: het lot der Fransche munt is
niet meer in handen der Franschen, noch het lot van de Parijsche beurs. Men heeft
de buitenlandsche speculatie trachten te breken met een paar artificieele krachs, doch
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het gelag is betaald door den Franschen spaarder. En waar geen financieele
onafhankelijkheid bestaat, is politieke onafhankelijkheid een illusie.
Al stabiliseert Poincaré echter vandaag of morgen, het blijft de vraag of de fatale
gevolgen van het roekeloos en rudimentair systeem, dat een massieve kwantiteit van
het Fransche fortuin overleverde in buitenlandsche handen, nog vermeden zullen
worden. De dagen zijn ver dat patriotten er zich op beroemden met hun voorraad
ponden sterling de Engelsche Bank te kunnen laten springen. Men vraagt zich opnieuw
af of de Banque de France in hare voegen zal blijven.
[verschenen: 21 juli 1928]

Parijsche week
Parijs, 25 Juni 1928
Het tweede Internationale Tooneelfeest zal voornamelijk in herinnering blijven
wegens een homerisch krakeel dat het deed losbarsten tusschen Firmin Gémier,
directeur van het Odéon, komediant van de echte soort, die door één luid gesproken
woord in een roes raakt, en Henry Bernstein, directeur van het Gymnase, schrijver
van Le Secret, Samson, Judith en andere globe-successen.
Gémier opende de vijandelijkheden zonder er ook maar 't minst op verdacht te
zijn. Bij het feestmaal, aangericht ter eere van het Joodsch Academisch Theater uit
Moskou, hield hij een redevoering welke voegde in elk onmatig en onacademisch
milieu, doch die voor publicatie alles behalve geschikt was. Hij roemde de grootheid
der Soviets, hij prees de bezielende emancipatie hunner schouwburgen van alle
bourgeoise en kapitalistische invloeden. Terwijl daar het tooneel herrijst uit deze
dubbele slavernij en de poorten opent eener nieuwe toekomst, ligt het in Frankrijk
gekluisterd aan de ketenen van financier en burgerman. Terwijl men in Rusland
slechts bloei ziet, bespeurt men in Frankrijk slechts decadentie en verrotting.
Voor een staatsambtenaar (het Odéon is het tweede Theater der Republiek, de
Comédie française het eerste) waren dit ongepaste woorden. Maar het is niet zijn
chef, minister Herriot, beschermer der Soviets, die hem tot de orde zal roepen. Voor
een directeur, die van het Odéon ondanks geenszins te versmaden subsidies een
janboel wist te maken welke in het Fransche kunstleven niet de geringste rol meer
speelt, waren dit onvoorzichtige woorden. Maar nogmaals: het is niet Herriot, de
‘warmbloedige huichelaar’ zooals Daudet hem etiquetteerde, die Gémier zal
terechtwijzen.
Het was ook niet de eerste flater dien hij beging. Het vorig jaar kroop hij in
flikflooiende bewondering, en in het kreupelste Duitsch, voor Max Reinhardt, die
hem met soevereine minachting en in een onberispelijk Fransch antwoordde. Voor
de Franschen echter zou deze les niet voldoende geweest zijn als de Odéon-directeur
dezen keer niet de fout begaan had om over Henry Bernstein's stukken te spreken
als ‘melodrama's’. Waar de anderen niet de energie vonden om een zaak te bepleiten
welke tegenover een gedesorienteerden, karakterloozen en loslippigen tegenstander
als Gémier verdedigbaar was, vloog Bernstein te wapen en de bewonderaar der
Soviets kon werkelijk niet in betere handen vallen. Bernstein zal hem niet loslaten
vóór dat de successie van het Odéon geopend is.
De opinies van Gémier hebben niet de geringste importantie, want een paar dagen
later verkondigde hij precies het tegenovergestelde vanaf de tinnen van den Eifeltoren
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(als ik het hokje waar de draadlooze verzonden wordt zoo noemen mag) ter
gelegenheid van de opening der Fransche paviljoens op de Rotterdamsche
Tentoonstelling.
Doch die opinies zijn teekenend voor het tweede Internationale Tooneelfeest.
Wanneer men het expres gedaan had zou men het festival niet voordeeliger hebben
kunnen regelen voor het Russische prestige. Waar andere landen zich laten
vertegenwoordigen met stroomingen, welke minstens een kwart eeuw oud zijn,
Holland b.v. met Schakels van Heyermans - Louis de Vries als Pancras Duif -,
Duitschland met Erdgeist van Wedekind, zenden de Russen hun nieuwste regisseurs.
Zij sturen de Joodsche Academie bovendien het officieele Staatstooneel achterop en
deze beide troepen, spelend ongeveer in denzelfden trant accentueeren het bestaan
van een soort Soviet-stijl, welke een beweging van nieuwsgierigheid te voorschijn
riep, welke elders ontbrak. In het gros der Parijsche theaters ergert men zich
grenzenloos bij auteurs die het publiek trachten te bedotten met een modernisme vol
verveling. De Russen bedotten het publiek met een modernisme vol amusement - en
wat is natuurlijker dan dat zij profijt trekken van deze rudimentaire menschenkennis?
Loenatsjarski, met de rest der volkscommissarissen, wrijft zich in de handen van
plezier. De Proletkult zegeviert zelfs in het Jiddisch. De Humanité proclameert het
met even groote letters als de Pravda.
Wanneer Gémier in onbesuisde redevoeringen deze voorsprong nog komt aandikken
is de overwinning volmaakt. De lieden vergeten helaas, dat het gemakkelijker is om
met restanten van cubisme en futurisme een tooneel op te richten of affiches te
teekenen, dan met een minimum van welzijn een staat te besturen; zij vergeten dat
de 150 millioen Russen een tooneel hebben, doch geen brood, geen vrijheid, geen
woningen, en een hoop andere misère. Wat echter de reclame betreft, zijn de Soviets
ontegenzeggelijk ongeëvenaard. In hun voorkeur voor het kabelbonte en het
elementaire taxeeren zij het intellect der massa niet hoog, maar raken zij de juiste
snaar. Gelukkig evenwel heeft de kunst op het lot der volkeren niet den minsten
invloed. De kunst der Grieken verhinderde niet dat zij overwonnen werden door de
Romeinen. De kunst der Romeinen verhoedde niet, dat zij het aflegden voor loutere
barbaren.
Maar mag het kunst heeten wat Granowsky bracht? Een der critici schreef, dat
zijn voorstellingen een idee gaven van wat men zou kunnen bereiken met gedresseerde
apen, en dit is volkomen juist. Ieder die zich niet vergenoegt met de oppervlakte
moet onmiddellijk concludeeren, dat het Russisch tooneel geen greintje bevat van
een nieuw idee. Wanneer men over het onwennige heen is van hun gedrilde
improvisatie, van hun gedisciplineerde bandeloosheid, van hun georganiseerde
fantasie, vindt men hun tooneel leeger en futieler dan eenig denkbaar tooneel ter
wereld.
Het valt trouwens den Russen onmogelijk om te stijgen tot boven de Farce, boven
de barokke Posse; en wanneer hun officieel staatstooneel Turandot speelt van Carlo
Gozzi onderstreepen zij de klucht met dezelfde behendigheid, maar met dezelfde
monotonie als Granowsky het laat doen in het vulgaire kleermakersavontuur, dat den
titel draagt van 200.000. Zij kunnen niet anders en zullen nooit anders kunnen, omdat
de bolsjewisten in wezen niets zijn dan profaneerders van alle edele en verheven
aspiraties welke den mensch werden ingeboren. Zij die God voor hunne rechtbanken
dagen en hem veroordeelen bij verstek, zij zullen nimmer eene andere ‘kunst’
produceeren dan die, welke denken doet aan gedresseerde apen. En apen die in het

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

maanlicht janken naar een vaag vermoed Geheim zullen de waarheid dichter naderen
dan zij.
Het zou geen heksentoer geweest zijn om naast het tooneel der Russen een uiting
te plaatsen, welke modern ware zonder communistisch te zijn, doch de leiders van
het Internationaal Tooneelfeest hebben zulk een equivalent blijkbaar niet gewenscht.
Dit vermindert nog het illusoire voordeel dat dergelijke internationale uitwisselingen
zouden kunnen opleveren. Waartoe immers dienen al deze competities, wanneer men
zich houdt aan de nuchtere realiteit? Wat voor nut kan het hebben om Heyermans'
Schakels in het Hollandsch te spelen voor een Fransch publiek, dat geen syllabe
begrijpt van den tekst en dat dus noodgedwongen de handeling gerekt en afmattend
moet vinden? Is Heyermans daarenboven een specifiek vertegenwoordiger van de
Hollandsche volksziel? Hebben de Franschen niet negen en negentig kansen tegen
één om, afgaande op een Hollandsche vertooning van Schakels, zich deerlijk in onze
volksziel te vergissen? Zoo gaat het zonder eenigen twijfel ook met de Duitschers,
met de Oostenrijkers en in hoogere mate nog met de Russen, omdat hier alles
getruqueerd is.
Neen. Die onderneming behoort tot de dilettantismen, welke veel geld kosten, niet
het geringste contact houden met de werkelijkheid en slechts ontgoochelingen kunnen
bezorgen.
***
Het spiritisme bracht een slechte week door. In Mantes-la-Jolie, charmante naam
voor een forensen-dorpje niet ver van Parijs, woonde een echtpaar van ex-winkeliers
dat een dochtertje verloren had door den dood. Dit echtpaar vormde de kern eener
schare van fanatieke spiritisten, voor het meerendeel gerecruteerd uit eenvoudige
lieden, die elke twee maanden séances hielden op Zaterdagavond. Hun medium was
een tuinman die Blaise heette, en in metapsychische kringen wereldberoemdheid
verwierf, al hoordet gij er misschien nooit van spreken. Zijn tusschenkomst verwekte
de onverklaarbaarste wonderen. Hij riep de geesten op van Napoleon en Jezus. Hij
gaf medische adviezen. In zijn fluïdum incarneerde, materialiseerde zich het doode
dochtertje, sprak, en wandelde onder de verbijsterde en verrukte adepten. De séances
werden bezocht door geleerden van alle landen en noch geloovigen noch ongeloovigen
waren erin geslaagd het medium te betrappen op fraude. De manifestaties geschiedden
in eene woonkamer, in het donker waar het lichtje van een rood schemerlampje nog
verduisterd werd door onophoudelijke wierookwalmen welke de ademhaling
belemmerden en het verstand benevelden. Het medium Blaise bevond zich regelmatig
in een hermetisch gesloten tentje. Wanneer het dochtertje zich manifesteerde speelde
de gramofoon een populaire berceuse.
Dit duurde vanaf 1922. Het Institut Métapsychique International, waarvan dr. Osty
de leiding heeft, en dat in alle kwesties betreffende onze boven-natuur en het
hiernamaals de grootste klaarheid nastreeft, delegeerde zijn secretaris, Charles
Quartier, verleden Zaterdag naar het psychisch centrum van Mantes-la-Jolie. Charles
Quartier was in gezelschap van een journalist, Jean Masson, medewerker van Le
Journal, een der vijf groote Parijsche dagbladen. Iedereen, wiens vijandigheid niet
evident bleek, had toegang tot de ‘donkere kamer’ van het echtpaar en tot de mirakelen
van Blaise. Daar kwamen er zelfs uit Japan, want de faam van Mantes-la-Jolie groeide
met den dag.
Blaise werkte beurtelings met den geest Campana, een ex-gouverneur van Guyana,
die in 1911 op vier-en-zeventigjarige leeftijd gedesincarneerd werd, met den geest
Joséphine, een struische boerendochter, gedesincarneerd in 1920, en met een
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Egyptenaar, gedesincarneerd sinds drieduizend jaren. Bij deze séance zou Campana
behulpzaam zijn, en gelastte het medium om zijn jas, vest en boord uit te trekken.
Blaise gehoorzaamde natuurlijk en men sloot de gordijnen van zijn tent.
Het gewichtige moment is aangebroken. De gramofoon begint uit eigen beweging
haar berceuse te jengelen. Het medium stoot klachten en zuchten uit. De omstanders
trillen in hun beenen. Het dochtertje verschijnt in de gedaante van het klassieke
spook, mager en in witte sluiers, dat door de moeder begroet wordt met den kreet
van ‘Madeleine ma chérie’! Madeleine drentelt door de kamer, slaat zeven noten aan
op de piano, danst een paar lascieve passen, praat met een obsedeerend
dwerg-stemmetje, omhelst haar moeder en deelt bloemen rond. Zij komt tot voor
Quartier en Jean Masson, die onder hare doorzichtige sluiers den schaduw meenen
te zien van een bretel. Quartier grijpt den arm van de schim, terwijl Masson met de
eene hand het spook in den nek pakt, met de andere hand een stralenbundel van zijn
zaklantaarn africht op de materialisatie. Een pak watten welke het gezicht bedekken
wordt afgerukt en voor aller oogen staat Blaise met zijn snor, de vijftigjarige tuinman.
Quartier en Masson roepen: ‘Bedrog! Misleiding!’
Ik geef u in duizend te raden hoe het afliep.
De kreet ‘bedrog!’ vond niet den minsten weerklank onder de toeschouwers. Doch
een andere stem verheft zich, die der moeder, schreeuwend: ‘Pakt ze beet!’ De twintig
aanwezige personen werpen zich op Quartier en Masson, brullend: ‘Slaat ze de
koppen in! 't Zijn spionnen! Doodt ze!’ Armen en stoelen beuken neer op de hoofden
der twee spelbrekers, die, onbarmhartig toegetakeld, buiten geraken zonder te weten
hoe. Den volgenden dag staan hunne portretten met bulten en builen, met hunne
gescheurde kleeren, op de eerste pagina van Le Journal, naast den tuinman, de vader,
de moeder en het in 1918 gestorven meisje.
Van alle ontmaskeringen zal deze nog langen tijd tot de meest fameuze behooren.
Het curieuze ervan is, dat prof. Charles Richet, een der bedrogenen en specialiteit
op metapsychisch gebied, zich in deze affaire openlijk retracteerde, maar dat geen
der twintig fanatici zijn geloof verloren heeft. Zelfs voorspellen zij dat Campana
zich wreken zal! Laten wij ons echter weerhouden, het voorbeeld volgend van dr.
Osty, om uit dit geïsoleerd geval een generaliseerende conclusie te trekken. Want
tusschen hemel en aarde is meer dan de listen van een paar gewiekste bedriegers,
die zich voor den rechter zullen verantwoorden wegens mishandeling.
***
Coste en Lebrix, de helden van Tokio-Parijs in zes dagen, maken zich klaar voor
den Oceaan. Zij gaan echter niet samen en hun scheiding behoort tot de sensaties
onzer Parijsche week. Zij scheidden echter in der minne. Hun oneenigheid gaat niet
verder dan verschil van opvatting over de plichten van den vliegenier jegens zijn
firma.
Coste blijft Bréguet trouw, die een avion voor hem uitrust met een motor van
600-paards. Hij zal niet het kompas van Louis Dunoyer gebruiken, het kompas der
Pionneer Instrument Cy, dat Lindbergh, Byrd en Chamberlin leidde op hun vlucht.
Volgens Coste is dit kompas in zijne aanwijzingen betrouwbaar, doch heeft één
nadeel: elke afwijking van de vaart moet tastend gecorrigeerd worden. Coste zal zich
bedienen van een navigraaf, waarvan het beeld door middel van een periscoop zal
weerkaatst worden op de koerslijn der kaart. Alle correcties geschieden dus
automatisch en met de grootst mogelijke zekerheid.
Voor Lebrix wordt in de hangars van Orly (gebouwd om de uitgeleverde Zeppelins
te herbergen) een enorme vogel geconstrueerd welke onder elken vleugel een motor

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

heeft van 180 H.P., in het midden een motor van 600, alle drie van Hispano-Suiza.
De benzine reservoirs bevinden zich in de vleugels, waardoor staart en romp vrij
komen voor bagage. Er is ruimschoots plaats voor een equipage van vijf man, die
rechtop kunnen staan en tafels, fauteuils en couchettes tot hunne beschikking zullen
hebben. Het vliegtuig neemt een draadlooze inrichting mee welke het gedurende het
gansche transatlantische traject in verbinding zal houden met alle schepen en alle
havens. Drouhin, die het vorig jaar geëngageerd was door den zonderlingen Levine,
zal het reusachtige luchtvaartuig besturen. Lebrix zorgt voor de navigatie.
Het is duidelijk dat Lebrix vooral een commercieele demonstratie beoogt, terwijl
Coste nog in den ban staat van wat men zou mogen noemen het militaire vliegtuig.
Beide pogingen echter zijn interessant en ik geloof dat beiden zullen slagen. Geen
van de twee toestellen is op het oogenblik gereed, doch men mag verwachten dat ze
in de tweede helft van Juli zullen opstijgen.
En waartoe dient tegenwoordig niet reeds het vliegtuig?
Wijlen André Loewenstein, eigenaar van Maguelonne, die vorigen Zondag den
Grand Steeple van Auteuil won (400.000 francs), lunchte op den dag der courses bij
graaf Pierre de Jumilhac, van wien hij het splendide beest gekocht had.
De vrouwe des huizes biedt den Belgische financier haar auto aan om hem naar
het renveld te rijden.
Hélas, chère Madame, antwoordt André Loewenstein, het is onmogelijk voor me
om direct te vertrekken. Ik wacht op mijn hoogen hoed. Mijn valet de chambre heeft
de domheid begaan om hem in Brussel te vergeten. Ik heb dezen slordigen dienaar
vanmorgen met een vliegtuig moeten zenden om hem te halen. Hij kan echter slechts
landen in Le Bourget, waar weliswaar een uitstekende auto op hem wacht. Maar dat
zal allemaal nog een paar minuten duren...
Gelukkig kwam de hooge hoed op tijd voor de overwinning. En lieden met zulke
buitengewone hoofden als deze beursmagnaat mogen zich reeds inbeelden dat zij
over een paar jaren hun ‘kachelpijp’ eventjes zullen laten halen uit New-York.
[verschenen: 28 juli 1928]

Ommegang
Parijs, 2 Juli [1928]
Juni is voorbij en de spoorwegmaatschappijen, in het middelpunt van 't spinneweb
waar onze stad ligt, prepareeren hare treinen voor den uittocht naar bosschen, zee en
bergen. In het rhythme der wielen op de geledingen der rails, dat zulk een zonderlinge
macht bezit om visioenen op te roepen, zal de toover der Ville-Sirène zich
voortplanten met hare duizendvoudige melodieën, met de veelkleurigheid van haar
spectrum, met haar bedwelmend aroom. Sterker dan vroeger, doordringender dan
ooit tevoren. Wie Parijs niet kende in de dagen die waren tusschen de lente en den
zomer van dit jaar, kent niet la douceur de vivre, weet niet welk een feest kan zijn
het leven van elken dag. Van de matelooze Champs-Elysées, waar het den
toeschouwer onmogelijk is om niet te gelooven in de grootheid van Frankrijk; van
Montmartre, waar ook diè grootheid verzinkt in het weergalooze panorama, dat men
overziet met dezelfde melancholie, met denzelfden trots als de onomvatbaarheid van
het firmament; van het eiland der Seine, waar de eerste steenen gelegd werden van
dit wonder; van Montparnasse, waar alle naties der aarde kruisen, uit alle punten van
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dezen vierhoek golfde een stroom van behaaglijkheid, vreugde en schoonheid, welke
zelfs op deze geografische plek die voor een paradijs geldt, nooit geëvenaard was.
Het werd eene verrukking om de affiches te lezen, niets dan de affiches. Want
overal aanwezig te zijn, ging boven elke menschelijke macht. Om de verrukking te
verhoogen, bedacht men in den geest een instrument dat in staat zou stellen om alles
tegelijk bij te wonen, van 's avonds negen tot 's morgens vijf. Om dit onmetelijke
mysterie te herscheppen in zijn totaal, in zijn verscheidenheid. Om de Grande nuit
bleue, het Bal dat vooraf gaat aan den Grand Prix, en waar alles blauw was, het licht,
de menschen, de kleeren, en ook de huiden die geen kleeren droegen, om dit azuren
en planetaire schimmenspel te mengen aan de propvolle Kamer, waar denzelfden
nacht ‘gestabiliseerd’ werd. Om Krishnamurti, dien de Fransche Pers een beetje in
de maling neemt, maar naar wien men in religieuse stilte luistert, te schakelen aan
de colored gentlemen Layton and Johnston, die op dezelfde plek zongen voor een
waanzinnig enthousiaste menigte. Om de Fransche vertaling van ‘Johnny spielt auf’,
de jazz-opera van Krenek, die reeds den eersten avond derailleerde onder een spottend
schaterlachen van de gansche zaal, te koppelen aan de hoofd-scène der revue van
den Moulin Rouge, waar de Comtesse Du Barry in de persoon van Mistinguett elken
avond haar hoofd laat onder de roode guillotine, tot afgrijzen van alle geciviliseerden,
tot vermaak van het gepeupel. Om de Spaansche balletten van Argentina, die een
schouwspel vertoont waarvoor weken te voren alle plaatsen zijn uitverkocht, te
combineeren met de Bataille de Fleurs, die geleverd is op den waterspiegel van onzen
kunstmatigen Lido.
Om het Bal des Quat'-z Arts, dit jaar gedanst door Hunnen die den buit verdeelen,
en slavinnen wie niets meer rest dan de blonde haarvacht, meesleuren naar hun
kampen, te verbinden aan de vertooningen der mensch-apen, versch ontscheept van
Borneo. Om het zwemkampioenschap van alle artisten der music halls samen te
rijgen aan het kampioenschap van de twee duizend mooiste babies, gepresideerd
door onzen beroemden, àl te beroemden Kees van Dongen met zijn pijpje en zijn
baard. Om de wielrenners van den Tour de France, de formidabelste sportmanifestatie
der gansche wereld, te volgen in het rijtuigje van den ouden Berlijnschen koetsier,
die met zijn paard Nach Paris kwam en er een week boemelde. Om uit te rusten in
den eersten tuf-tuf, een Peugeot van 1885, die op den verjaardag der teekening van
het verdrag van Versailles Nach Berlin vertrok met een vaart van 15 kilometer per
uur, uitgeleid door de autoriteiten, die hem gedoopt hadden ‘Locarno’. Welk een
caleidoscoop!
En ik geef nauwelijks het tiende part van de evenementen en de amusementen uit
dit fin de saison: de Fransche Week in den Moulin de la Chanson; de afscheidsavonden
van Maurice Chevalier, die zijn laatste liedjes zingt voor hij naar Hollywood gaat
filmen; de koppen-sneller van de Empire; de opening der Portiques in de Champs
Elysées, een immense zaal waar men dineeren kan en lunchen onder begeleiding van
een reusachtig orgel, tusschen marmeren muren, welke gevormd worden door
artistieke winkeltjes; de kermis van Neuilly; de sardanapalische en saturnalische
nachten van Luna-Park; de smadelijke nederlaag van het Engelsche paard, een
Epsom-renner, op de velden van den Grand Prix te Longchamps; de gezichten van
tallooze Britten en Amerikanen die erop gewed hadden; de 21.000 auto's welke dit
hippodroom verzamelde voor zijn poorten; en om deze duizelingwekkende
opsomming te sluiten met een klank uit de hoogste wereld: de Mozart-cyclus van
BrunoWalter, welks volmaaktheid eene inspanning eischte waaraan deze
onovertrefbare meester bijna bezweek.
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Doch op deze montagnes russes van den geest, waar men bliksemsnel omlaag
schiet om te remmen met de stijging, blijft de mensch mensch, en dit alles, of méér
nog, zou zijne onverzadelijkheid niet kunnen bevredigen. Bij die schoone en lelijke
spelen hoort de huiver van alle tijden, de huiver van het bloed. En om de maat vol
te maken, ontdekt men in Marseille een ondier, dat de leege momenten vult met de
spanning van een politie roman. Het is een individu met tien à twaalf namen, doch
die geboren schijnt te zijn als Jérôme Prat, zestig jaar geleden. Hij bewoonde
verschillende kamers in Marseille en bezat er een villa, getiteld ‘Geneviève’. In dit
huis wordt een vrouw vermoord van wie een laatste kreet de omwoners doet
opschrikken. Terwijl men toesnelt, ziet men een man vluchten en verdwijnen met
een auto. Men herinnert zich dat men hem verschillende keeren zag weggaan in den
avondschemer met een zwaar pak op den rug. Men herinnert zich dat hij diepe gaten
liet graven in zijn tuin, in zijn kippenhok, gaten welke men later gestopt vond en
voorzien van een cementen deksel. Men bikt het metselwerk open, graaft en stoot
op een verbrand lichaam; men graaft dieper en vindt een tweede lijk. Alle groeven
worden onderzocht en overal vindt men vrouwelijke overblijfselen in twee of drie
étages, gescheiden door een laag ongebluschte kalk. Wanneer de schacht vol was,
cementeerde Jérôme Prat haar zorgvuldig dicht en liet een andere delven. Het gebeurde
dat zijn toekomstig slachtoffer bij het graafwerk aanwezig was en argeloos aan de
even argelooze werklieden een glas wijn bracht. Welk een diabolieke sensatie voor
den bandiet, die dit tafereel bijwoonde! Welk een trap van onmenschelijkheid!
De vermoorden, wier aantal reeds steeg tot vijftien, behoorden allen tot de weduwen
en ongehuwden tusschen de veertig en vijftig. Een er van was kreupel, een andere
bezat een heel stel valsche tanden, een derde was vergrijsd, maar allen bezaten een
spaarpotje en een ontvlambaar hart. De moordenaar lokte ze bij zich met
huwelijksadvertenties, en toen zijn bedrijf onthuld werd, stond hij in correspondentie
met vijf honderd dezer ongehuwden en weduwen. Behalve haar leven gaven zijn
slachtoffers regelmatig hare spaarduiten aan dezen mannelijken vampier. Men vraagt
zich af met ontzetting en met medelijden, wat er in deze berooide gemoederen moet
zijn omgegaan, tot welke illusies een verliefd brein toegankelijk moet zijn om zich
met lijf en goed toe te vertrouwen aan een zestigjarig monster, dat zijn schrikwekkende
bedoelingen wist te verbergen tot den laatste snik. Schreeuwen over den ondergang
harer onvoorzichtige droomen kon er slechts één, want Jérôme Prat was voorzien
van enorme, abnormale handen en met deze klauwen, gevormd voor de misdaad,
verbrijzelde hij het strottenhoofd zijner aanstaanden als in een tang.
Aan welke verstrooidheid, of aan welke zwakheid bezweek deze satyr toen hij de
laatste keel toesnoerde met een aarzeling, welke hem zou overleveren aan de
gerechtigheid? Zooals hij zijn prooien (onder wie volgens de eerste lezingen een
Hollandsche gouvernante moest zijn van gedistingueerd uiterlijk) langs haar grafkuil
leidde, waar geen enkel instinct haar waarschuwde, zoo heeft hij zijn eigen misdadig
hachje een week lang rond gesleept langs de wegen van het Zuiden, tot hij gepakt
werd op een boot naar Algiers. Het heeft dezen sadist, die zijne correspondenten
ettelijke nachten placht te logeeren alvorens hij ze expedieerde, niet ontbroken aan
sensaties. De kranten brachten hem elken dag de jongste resultaten van het onderzoek,
en hij volgde ze met een nieuwsgierigheid, welke voor geen enkelen lezer onderdeed.
Het valt moeilijk om niet aan deze geschiedenis te gelooven, maar deze sire lijkt
zóó sprekend op den anderen vrouwen verdelger, Désiré Landru, achter wiens
verbijsterende misdrijven het verdrag van Versailles gecamoufleerd werd voor de
publieke opinie, dat een van de voornaamste organen der radicale oppositie in een
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kop van vette letters vroeg wat het huidige gouvernement weg te moffelen heeft
achter Jérôme Prat. De vraag is teekenend voor het Bewind - en voor de
lichtgeloovigheid van het publiek - doch ik zou ze niet kunnen beantwoorden. De
nieuwe franc - één dubbeltje - is gestemd met een verpletterende meerderheid, en
zooals een goochelaar een kanarie schiet uit een pistool, een konijn laat huppelen uit
uw hoogen hoed, een juffrouw in avondtoilet doet verdwijnen uit een hermetisch
gesloten kist, zoo zag men in één week den goud voorraad der Banque de France,
die voor 5 milliard 886 millioen genoteerd stond, vermeerderen tot 28 milliard 935
millioen. Frankrijk dat zich twee jaar geleden aan den rand van het bankroet bevond,
heeft op 't oogenblik, mèt de Vereenigde Staten, de hoogste gouddekking voor zijne
biljetten (40 pCt.), hooger dan Engeland, hooger dan eenig ander rijk.
Omtrent de ‘stabilisatie’ behoeft men dus niets te verbergen. Het is waar, dat ieder
die Fransch papier bezit, vier vijfde van zijn vermogen ziet kelderen voor altijd, wat
niet meer gebeurde na de Fransche Revolutie, behalve dan in Duitsland. Maar wie
bekommert zich in een socialiseerenden Staat om de renteniers? Men houdt ze voor
den gek. Poincaré zelf zei: ‘Anderen gaven hun goud, hun bloed, hun kinderen aan
het vaderland, het is rechtvaardig dat ook de renteniers een offer brengen.’ Hij vergat
alleen (en men staat verbaasd over zooveel wreedheid) dat er tallooze renteniers zijn
die niet alleen hun goud, hun bloed, hun kinderen gaven, maar ten overvloede
viervijfde van hun gestabiliseerd vermogen, en alle hoop op verbetering of billijkheid.
Wie evenwel aan revaloriseeren dacht, zoo werd er in den Senaat beweerd, was
schuldig aan hoogverraad en verdiende het krijgsgerecht. En de renteniers zijn blij,
dat Poincaré tenminste één vijfde redde uit het failliet van den na-oorlog. Er valt dus
op dit gebied niets te vermommen. Iedereen is opgetogen over de duidelijkheid van
de laatste Balans der Bank, waarop b.v. alle voorschotten aan den Staat, de vorige
week nog 17 milliard, evenals de juffrouw uit den koffer, spoorloos verdwenen zijn,
waarop de gekochte valuta figureert voor 36 milliard.
Ter gelegenheid van deze financieele mirakelen (grootere heeft men nooit
aanschouwd) stuurde Primo de Rivera een felicitatie-telegram, schrijven alle kranten
der aarde geestdriftige artikelen, en ik kan slechts hopen dat deze blijdschap lang
moge duren.
De schandalen, welke het mom van Jérôme Prat zou moeten bedekken, vindt men
niet in de regeeringsbladen noch in de organen der oppositie, doch in L'Ami du Peuple.
Voor deze krant, over welks avontuurlijke stichting ik u berichtte, heeft heel Parijs
partij gekozen. Volgens de meening der Parijzenaars staat het Coty volkomen vrij
om het geld dat hij met parfumerieën verdient, te verliezen met een krant die zij één
cent betalen, en het blad bereikte in één maand, hoewel het door alle concurrenten
eenstemmig doodgezwegen en met de onverzoenlijkste en onverdedigbaarste middelen
geboycot werd, een dagelijksche oplage van 400.000 exemplaren. Dit cijfer haalt het
nog niet bij de 1.800.000 van de Petit Parisien, maar beteekent toch reeds het begin
eener macht waarmee men rekening moet houden.
En de verkeerdheden welke L'Ami du Peuple onthult, waarop onvermijdelijke
démenti's maar nog geen enkel proces volgden, geven een miserabelen kijk op
sommige personen en toestanden. Den eenen dag is het de minister van Handel Moïse
Bokanowsky (pas gedecoreerd in Holland!), die met oogenschijnlijk onweerlegbare
bewijzen beschuldigd wordt zich met zeer substantieele chèques te laten omkoopen
door belasting ontduikers. Den anderen dag is het de Rector van een Staatsgymnasium
(Lycée Michelet), protégé van twee hooge politieke persoonlijkheden, die een
geweldig contingent zijner jeugdige leerlingen laat opereeren van een niet aanwezige
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blindedarm-ontsteking, en het honorarium der chirurgicale behandeling deelt met
den opereerenden dokter, eveneens een protégé van vooraanstaande politici.
Dit zijn twee gevallen, waar een proces uiterst gewenscht lijkt en waar een proces
slechts klaarheid kan verschaffen voor alle onpartijdige toeschouwers. Doch de
betrokkenen toonen niet den minsten lust in debatten voor de rechtbank. Daudet, die
overal politie complotten ruikt, schreef een poosje geleden, dat hij geen stuiver meer
gaf voor het leven van Coty, en daar het waarschijnlijk is dat Coty er ook zoo over
denkt, zal hij niet verzuimen de noodige maatregelen te nemen. De voorstelling welke
in de taxeering van Daudet ligt opgesloten, zal dus denkelijk niet bewaarheid kunnen
worden. De gedrochtelijkheden echter van tien Jérôme Prats zijn niet opgewassen
tegen den groeienden invloed van L'Ami du Peuple en wanneer het Fransche
gouvernement werkelijk eene afleiding zou zoeken, zal het wat anders moeten
bedenken, want men leest de monsterachtigheden van Jérôme Prat ook in de krant
van Coty.
Wij blijven hier dus in het duister tasten. Wat overigens niemand verhinderen zal
om elken dag een pagina te lezen over den nieuwen blauwbaard van Marseille, die
volgens de laatste berichten Pierre Rey heet, volgens de allerlaatste Joseph-Léon
Rieu, die met een dozijn namen zestig jaar kon worden onder de oogen der politie,
en, wat veel moeilijker is, onder de oogen zijner buren.
[verschenen: 4 augustus 1928]

Te water en ter lucht
Parijs, 9 Juli 1928
In een zijner geschriften wees Rabindranath Tagore een menschheid die oorlog voert
denzelfden rang aan als eene menschheid van kannibalen. Zooals de mensch uit het
kannibalisme gestegen is tot hoogere begrippen, zoo moet hij alle krijgszuchtige
denkwijzen afleggen voor die, welke behooren tot een edeler natuur.
Met zulke redeneeringen komt men ver, doch niet altijd waar men zijn moet. Het
is de vraag maar of in den beginne alle menschen kannibalen waren of niet. En vanaf
het moment dat niet allen meer kannibalen waren, hoe legden de ‘geheel-onthouders’
dezer prehistorische tijden het aan om niet gekannibaliseerd te worden? Riepen zij
op de manier van den heer Kellogg alle naties der aarde te zamen om het kannibalisme
buiten de wet te stellen? Trokken zij naar een andere landstreek? Of wapenden zij
zich met een knots van silex en trachtten zij dood te slaan wie hen wilde opeten?
De immigratie-wetten, douanebepalingen en hygiënische eischen zijn zoo streng,
vooral in de landen waar men door dik en dun het pacifisme preekt en waar nog
plaats is voor gansche naties, gelijk in Australië en Amerika, dat er aan
volksverhuizing niet valt te denken. Het Beloofde Land wordt ook niet meer
gewapenderhand veroverd gelijk in den Bijbel. Men ziet zich dus genoodzaakt te
blijven waar men is, en wil men daar niet opgegeten worden, dan resten er slechts
twee middelen: een universeel verdrag of de wapens.
Er bestaan geen documenten waaruit zou kunnen blijken dat reeds de eerste
anti-kannibalen beide methoden tegelijk toepasten, maar wanneer dit zoo zou zijn,
moeten zij onmiddellijk begrepen hebben dat voor kannibalen een tractaat steeds een
vodje papier was. Het beste bewijs hiervan vormen de nog altijd bestaande kannibalen,
zonder twijfel afstammelingen van hen, aan wien Rabindranath Tagore zijn
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vergelijking ontleende, die slechts ‘bekeerd’ kunnen worden met de revolver in de
vuist en bij de eerste de beste gelegenheid recidiveeren. Noch tractaten, noch wapenen
brachten hen van de wijs. Maar de wapenen hadden tenminste het voordeel om hen
te beperken tot een voortdurend slinkende minderheid.
Wie ontwapende tegenover een kannibaal eindigde zonder uitzondering aan het
braadspit, in den soepketel of rauw tusschen de tanden, en al geloof ik dat de
Oostersche wijsgeer de les, welke ik uit zijn parabel trek, met verontwaardiging van
de hand zal wijzen, tegen de redeneering valt niets aan te voeren. Of men wil of niet,
of men het goedkeurt of niet: wie niet gekannibaliseerd wenscht te worden moet zich
wapenen. Wanneer de gansche wereld weerloos is zal degene die een stok neemt of
een steen sterker zijn dan hij, die zich verdedigt met de bloote handen, en immer zal
er een individu zijn die een steen of een stok pakt.
Elke sentimentaliteit op dit gebied zal altijd betaald worden met een min of meer
onherstelbare schade. Toen in het Camp de Châlons in 1865 de eerste verstikkende
bommen geëxperimenteerd werden op dertig honden, welke binnen enkele minuten
stierven, was Napoleon III, die de proeven bijwoonde, zoo onthutst en ontdaan van
het jammerlijke schouwspel, dat hij op staanden voet alle verdere onderzoekingen
verbood en verklaarde dat zulke geweldige en barbaarsche middelen nooit gebruikt
zouden worden door de Fransche legers. Het kostte hem in 1870 de nederlaag en zijn
troon. Toen een zeer bekend chemicus zich in 1914 vervoegde bij den Franschen
Generalen Staf met een soortgelijke uitvinding kreeg bij tot antwoord: ‘Mijnheer!
Wij voeren geen apothekers oorlog.’ De Franschen werden op 22 april 1915 beloond
voor deze edelmoedigheid met het gasoffensief aan den Yser en de afgescheepte
chemicus is sindsdien technisch adviseur geworden van de stikgassen-artillerie voor
de toekomstige ‘apothekers-oorlogen’.
Aan Tagore moest ik denken en aan andere pacifisten toen wij in Le Havre bij
lage lucht maar rustige zee de revue bijwoonden van de nieuwe Fransche vloot, het
overschot van den oorlog en de aanbouw vanaf 1922, vereenigd onder de oogen van
den President der Republiek. Daar lagen in een boog van acht kilometers de ‘typhon’,
de ‘orkaan’, de ‘simoen’, de ‘tijger’, de ‘haai’, de ‘jakhals’, allen onoverwonnen,
ongedelgde natuurkrachten, aan wie het staatshoofd in de ‘jaguar’ voorbijstoomde.
Er ligt in deze namen een diepe symboliek, welke verder reikt dan de bestemming
der schepen die zoo geheeten werden. Zij verplaatsen ons te midden der natuur,
waarvan wij den chaos met moeite regelen en nergens overmeesterden; zij verplaatsen
te midden van het geheim der schepping en de tallooze wilde, vijandige machten,
welker psychische raadselen wij nog niet doorgrondden. Raadselen welke wij nooit
zullen ontsluieren door ons willoos aan hen over te geven. Machten die ons zetten
in een centrum van voortdurenden strijd. De anticipatie van een eeuwigen vrede in
deze wervelkolk van blinde en moorddadige energieën, waarvan wij het grootste
part, tot aan de geheimzinnige radiaties der sterren, nauwelijks bevroeden, deze
anticipatie van een schoone, vreedzame en eurytmische aarde behoort zeker tot de
oudste en verhevenste droomen van den mensch. Gelijk alle droomen zal ook deze
eenmaal in vervulling gaan.
Maar het is vermetel om te wanen, zoolang wij geen hagelbui beheerschen, dat
men zal beschikken over een mysterieus feit als de oorlog, welks oorzaken
verborgener en gecompliceerder zijn dan van een natuurverschijnsel. Men behoeft
slechts een oogenblik rond te schouwen over de aarde om te bespeuren dat de tijd
der vervulling van dien droom nog ver verwijderd is. Eén seconde van aarzeling,
van zwakte, van renunciatie, en de aristocratie der blanken ligt overgeleverd aan den
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eeuwenouden wrok der kleurlingen. Laat Frankrijk morgen Algiers, Tunis en Marokko
zijn zelfbeschikkingsrecht verleenen, overmorgen zal het een onverzoenlijken vijand
bezitten in de Middellandsche Zee en kapers op zijne kusten. Laat Engeland Egypte
vrij laten, het zal binnen korte tijd moeten oorlogvoeren om een Suez-kanaal, dat
opnieuw zal moeten worden gegraven.
De menschheid moge theoretisch en potentieel, onder den gezichtshoek der
eeuwigheid, overal dezelfde zijn, praktisch toont zij sinds de vroegste tijden gapingen,
kloven, afgronden en monsterachtige verschillen, tegenover welke alle humanitaire
bespiegelingen en bedoelingen de nederlaag lijden. Wij vergeten te gemakkelijk dat
wij nog steeds tijdgenooten zijn van den Afrikaanschen menscheneter; dat er van dit
halfbeest tot den Parijschen of Londenschen utopist eene immense scala ligt van
onvolmaaktheden en bedreigingen, welke slechts met de gewapende hand kunnen
worden bedwongen, zoolang beschaving, cultuur en tijd de tegenstrijdigheden niet
vereffend hebben.
Ondanks de vermoeienis van den oorlog, ondanks het herstel der verwoeste
provincies, ondanks de financieele crisis, ondanks den communistischen en
socialistischen waanzin, ondanks zijn spreekwoordelijke zorgeloosheid, heeft
Frankrijk sinds 1921 honderd twintig nieuwe oorlogsbodems op stapel kunnen zetten,
waarvan reeds veertig aan deze revue deelnamen. Daaronder bevinden zich
pantser-kruisers, kruisers, torpedobooten, torpedojagers, onderzeeërs en één
landingsboot voor vliegtuigen. Al deze schepen beantwoorden aan de hoogste militaire
eischen hunner categorieën. Het meerendeel deed reeds verscheidene malen de reis
om de wereld. Eén onderzeeër legde vijftien duizend mijlen af zonder averij, en de
voornaamste karakteristiek van allen is: de snelheid. Zij lijken geconstrueerd voor
de kaapvaart.
Als ik mij ronduit verheug dat Frankrijk zich bewapent ter zee, dezelfde bevinding
verzoende mij eenigszins met de elfde tentoonstelling der Aviatiek in het Grand
Palais. Wie hier nieuwigheden zocht, verbeteringen, of proto-types, deed beter om
thuis te blijven. Ik zag een landingstros gedemonstreerd op rupsbanden, een idee dat
de veiligheid misschien ten goede kan komen, doch vond hem door geen enkele
firma geadopteerd. Er verscheen op dezen salon een metaal, dat het duraluminium
in lichtheid en soliditeit overtreft: het magnesium. Zoo het al niet onbekend was (het
is het magnesium van de fotografen), in dezen gebruiksvorm is het nieuw en de
fabriek Lorraine bespaarde door dit element 15% op het gewicht harer jongste
motoren. Op dezen salon verscheen ook het restauratie-vliegtuig Parijs-Londen van
Lioré en Olivier (twaalf couverts; het hors d'oeuvre in Le Bourget, de likeuren in
Croydon!) en de enorme, nog onvoltooide limousine van Farman, waar ruimte is
voor 25 passagiers in fauteuils en couchettes, met dubbelen motor en een
werkingssfeer van 1000 kilometer, wat mij bekrompen toeschijnt voor zulk een
gevaarte. Er was ook een type van de geweldige Savoia, waarmee de Italianen deze
week het afstandsrecord sloegen en naast deze reus stond het scharlaken
water-vliegtuig, beschilderd met het embleem der fascisten, waarop Bernardi dit
voorjaar de snelheid dreef tot 512 kilometer per uur. Men zag er reusachtige
bombardements-vliegtuigen, torpedeerings-idem te land of te water, van Cams,
Levasseur, Blériot; tallooze kleine en groote jacht- en verkennings-avions. Meesterlijk
bewerkte Fokkers, imposante Junkers' (wier de gemiddelde snelheid op den
Oceaantocht overigens alle kenners heeft teleurgesteld), schitterende Bristol's en
charmante, lichte sport-machines van Klemm.
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Doch wanneer tenminste één uitvinder zich bezig hield met het landings-probleem,
de beklemmende kwestie van brand-aan-boord heeft nog geen andere oplossing
gevonden dan min of meer aleatoire blusch-apparaten, en voorzorgsmaatregelen voor
het verraderlijke maar altijd mogelijke terugslaan der vlammen. Bij alle machines,
behalve bij enkele vervaarlijke watervliegtuigen, bevindt zich het benzinereservoir
nog steeds in de directe nabijheid van den motor en de ontvlambaarste vloeistof blijft
blootgesteld aan alle wisselvalligheden welke uit dit contact kunnen voorkomen.
Wanneer men in overweging neemt, dat brand aan boord bijna onmiddellijk gevolgd
wordt door een ontploffing, dat 99 pCt. der vliegeniers bij deze ongelukken reddeloos
verkoold worden, dan kan men al die uitstekende extincteurs niet bezien zonder een
gevoel van desillusie. Hier behoort niet gevolg bestreden te worden, doch de oorzaak.
Binnen één week verbrandden zes Fransche vliegeniers, onder wie twee ‘azen’, als
ik dezen kaartspelterm waarmee men den besten aanduidt, mag overnemen uit het
argot der vliegkampen. Fronval, op wiens naam het loopingrecord stond (1111
loopings in 4 uur 56 minuten) botste bij een landing tegen een vertrekkende machine,
vloog in brand en verkoolde.
Bij de meeting in Vincennes, waaraan 180 avions deelnamen voor een half miljoen
toeschouwers, verloor kapitein Braeger een vleugel, stortte brandend omlaag,
worstelde zich in vlammen uit zijn machine en stierf terwijl de brandweer aanrukte.
Tegenover deze bijna dagelijksche tragedies mogen de 55.000 kilometer gesteld
worden, welke de Nungesser Coli zonder ongevallen aflegde op zijn tocht boven
vier continenten; doch Coste en Le Brix zullen de eersten zijn om te erkennen, dat
hier evenveel geluk in 't spel is als kunst van bestuurder of fabrikant. Ook tegen het
lawaai aan boord kon nog geen enkel doeltreffend middel bedacht worden en in den
Nungesser Coli, geëxposeerd op dezen salon in guirlandes van nationale kleuren,
kon men de afgescheurde resten zien der notitie-blokken waarop de navigateur Le
Brix zijne observaties krabbelde voor den piloot Coste.
Het vliegtuig, waarmee Le Brix den Oceaan zal oversteken, was op de
tentoonstelling slechts aanwezig als maquette, op 1/10 der ware grootte. Deze machine
vormde het eenige werkelijke prototype en is gebouwd door den jongen constructeur
René Couzinet, wiens eerste vliegtuig Regenboog op 7 mei j.1. zijn proefvlucht
volbracht. Terwijl alle overige avions het silhouet oproepen van insecten, doet het
type Couzinet in de eerste plaats denken aan vliegende visschen. Zijn transatlantische
machine is een eendekker met verlaagde vleugels en geheel gebouwd in hout, een
constructie-materiaal waarvan trouwens op dezen salon nog andere magnifieke en
bewonderenswaardige specimens aanwezig waren. Het toestel zal 27 meter
vleugelwijdte bezitten tegen 15.45 meter lengte. Zonder ballast weegt het 3.900
kilogram. De vracht kan worden opgevoerd tot 5.100 kilogram. Het is geblindeerd
tot aan de benedeneinden der volumineuze wielen en gepantserd als een vesting met
borstweringen en kijkgaten. Van zijn succes op de Oceaan-vaart zal de beteekenis
van dezen salon afhangen.
Wat het toestel der toekomst zal kunnen zijn is slechts geëxposeerd in verkleind
formaat, terwijl de majestueuze en formidabele vliegtuigen van Potez, Breguet,
Levasseur, Nieuport-Astra, Schreck, Bernard, Morane-Saulnier, Caudron en de rest
der 34 huidige Fransche constructeurs enkel gebouwd zijn voor het ministerie van
Oorlog. Zij wachten er zich natuurlijk wèl voor om hunne laatste modellen ten toon
te stellen of vindingen, waarbij de landsverdediging gemoeid zou zijn. Doch zelfs
zonder deze mag men afleiden uit het aantal zeer voortreffelijke constructeurs (geen
enkele natie, geloof ik, heeft hiervan een equivalent in quantiteit en qualiteit) dat ook
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op dit gebied de Fransche bewapening aan alle eischen voldoen kan ondanks de
gebruikelijke alarmkreten der dagbladen.
[verschenen: 11 augustus 1928]

Onze dwaasheden
Parijs, 16 Juli 1928
Na Régine Flory, die in een Londensch hotel een drankje nam, na Claude France,
die de gaskraan openzette, Jenny Golder, die thuisgekomen van een middag winkelen,
tot haar secretaresse zegt: ‘Kijk eens even daarheen’, een paarlemoeren revolvertje
neemt, het speelgoed-dingetje, waarin alle kleuren spelen van zon en zee, aan de
borst zet, aftrekt, en languit over haar bed, dood neervalt.
Daarvoor kwam ze dus acht jaar geleden uit Australië met haar enorme zwarte
oogen, haar grootste geheim. Ze kende geen woord Fransch en wist zich te laten
engageeren als figurante in een revue, welke heette ‘Parijs dat jazzt’. Zij debuteerde
bijna anoniem in een groep gracieuse vrouwen, die de ‘badplaatsen in de mode’
voorstelden. Zij behoorde echter tot de zeldzamen welke men onder duizenden
herkent, omdat zij al het onuitsprekelijke van het genie wist te leggen in haar glimlach,
in haar beroemde knipoogje. Dit was weinig, doch dit was voldoende, wijl in dat
weinigje het geheele vrouwelijke mysterie geconcentreerd lag. Het volgend jaar
verscheen zij reeds als partenaire van Maurice Chevalier. In 1922 had zij de hoofdrol
in de Folies-Bergère, waar zij dwars door het witte bioscoop-doek springend een
harer meest fameuze entrées deed. Kort daarna maakte zij eene Europeesche tournée,
toegejuicht in Londen en in Rome, zingend in het Fransch, Engelsch en Italiaansch,
terugkeerend als internationale ster. Overal bewees zij, wat ze zong: ‘Y a pas beaucoup
d'hommes qui résistent à ça’, ‘er zijn niet veel mannen die daar tegen kunnen.’ In
1926 lanceert ze in een revue, waarover ik u enkele notities stuurde, de black bottom,
en gij weet welk een fortuin deze dans maakte. Niemand kon daartegen, mannen
noch vrouwen.
Alles trouwens wat Jenny Golder deed was aanstekelijk. Zij had een uitbundig
temperament, dat voortkwam uit een exuberante gezondheid. Zij verfoeide
demi-teintes. Wat zij zong, danste, knipoogde, glimlachte, was cru, ronduit, spontaan,
direct, bruisend van levensvolheid en onweerstaanbaar. Niemand kon vermoeden
dat zij danste op het slappe koord en boven een afgrond welken zij aan zich zelf
verborg. Doch hoevelen vermoeden en voelen de grenzelooze wanhoop welke, onder
een mom van vreugde, krijt uit de muziek der laatste twintig jaren, en uit alles wat
wij ‘amusements-kunst’ noemen?
De eene week een financier, op het toppunt zijner macht, die zich zonder schijnbare
reden uit zijn vliegtuig wringt en aan het einde van een stralenden dag zich te pletter
stort op de zeegolven; de andere week een geadoreerde actrice, op het hoogste van
haar roem, een actrice die volmaakt gezond is en sportief, die niet drinkt, vroeg
opstaat, hard werkt, geen enkel verdoovingsmiddel gebruikt, plannen maakt voor
het volgend seizoen, vroolijk is tot de laatste minuut en plotseling, terwijl de
zomerhemel blauwt en het Parijsche leven onder haar vensters jacht, haar
paarlemoeren revolvertje grijpt voor een onherroepelijke daad, - dat is meer dan
genoeg om eene uitgelaten stad een oogenblik filosofisch te stemmen. Wij hebben
een instinct dat ons zelfmoordenaars doet beschouwen als deserteurs en ons
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medelijden tegenover hen is altijd gepaard aan een zekere verachting. Wij hebben
een ingeboren respect voor het leven en bij elk S.O.S. dat een medemensch uitstoot
snellen allen die kunnen ter hulp. Voor elk menschelijk wezen dat in doodsgevaar
verkeert zijn wij impulsief geneigd ons bestaan te riskeeren, zelfs al zouden wij een
minuut tevoren een dubbeltje geweigerd hebben. Onder de Helden der Menschheid
bevindt zich geen enkel zelfmoordenaar, en tot de meest grootsche daden wordt
gerekend de geestkracht van Beethoven, die zijn kwaden engel overwon toen doofheid
en ziekte hem beslopen in de bloei zijns levens, de standvastigheid van Napoleon,
die het gif dat hij bij zijn nederlagen met zich droeg, niet gebruikte.
Al maakt echter het vrijwillig vertrek van hen, die zich supprimeeren om min of
meer geldige redenen, onder alle omstandigheden den indruk van lafheid en van een
smadelijke capitulatie, wij begrijpen hen tenminste, of wij meenen hen te begrijpen.
Maar wat moeten wij denken van een Jenny Golder, van een Loewenstein, die zonder
eenig motief, zonder een plausibele oorzaak, in een staat van compleet geluk, van
onaangetast welvaren, de barrière overspringen welke wij allen eenigszins duchten?
Voor welke absurde en ondoordringbare raadselen stellen zij ons! Want getuigt het
niet van de grootste ongerijmdheid, dat van den eenen kant de wetenschappen zich
uitsloven om het menschelijk leven met eenige lustrums te verlengen, terwijl van
den anderen kant normaal georganiseerde wezens, leven noch dood achtend, zonder
reden de plaat poetsen en ons achterlaten met hun tergend enigma?
Moeten wij dr. Maurice de Fleury gelooven, een onzer modernste psychiaters, die
eene speciale soort van menschelijke beklemdheid het diepst gepeild heeft, en tallooze
candidaat-zelfmoordenaars wist te genezen? Hij beweert dat alle schijnbare oorzaken
van den zelfmoord, waaronder de Europeesche en Amerikaansche statistieken eene
daad plegen te registreeren welke ons tegen de borst stuit, op geen enkele realiteit
berusten. Dat niemand zich van kant maakt wegens armoede, verloren processen,
geld-verlies, hartzeer, uitspattingen, ziekten of tegenslag van andere soort. Dat dit
hoogstens oorzaken zijn die een beker doen overloopen, welke tot den rand van een
geheel verschillende bitterheid gevuld was. Dat niet dáár, bij deze toevalligheden,
de genezing moet aanvangen, doch bij den oorsprong der kwaal, bij dien staat van
zware beklemdheid, die supreme exaltatie der menschelijke emotiviteit, welke zich
langzaam ophoopt, groeit tot zij onduldbaar wordt en breekt. Een staat die niet
onvereenigbaar is met de hoogste activiteit, met een ongerept geluk. De medische
terminologie noemt hen de cyclothymisten, lieden wier humeur een kringloop
beschrijft. Zij vertoeven beurtelings op de hoogste trappen der energie, in de laagste
regionen van walging en vermoeidheid. Zij stijgen en dalen, zonder eenig
waarneembare oorzaak, van het sterkste enthousiasme tot de drukkendste depressie.
Bij elke evolutie wordt hunne obsessie heftiger. Tot eensklaps een brutale breuk aan
het onverdraaglijke een einde maakt.
En dit alles is meer dan psychologie, meer dan speculatieve beredeneering van
den innerlijken mensch, meer dan zuivere theorie. Het heeft zelfs practisch nut. Het
leert ons b.v. dat een financier zich niet noodzakelijkerwijze om financieele reden
van het leven berooft, en dat degene, die, met deze gegevens der actueele psychiatrie
voor oogen, de zaken kon volgen van den Belgischen bankier, niet alleen de
mogelijkheid bezat om geen cent te verliezen in den beurskrach, welke menige ramp
veroorzaakte, doch zijn vermogen naar believen en met gerustheid kon vermeerderen.
Hij had slechts het boek behoeven te lezen (L'Angoisse Humaine) dat dr. Maurice
de Fleury eenigen tijd geleden gewijd heeft aan de bijna onmerkbare doch doodelijke
melancholie, die meer slachtoffers maakt dan men oppervlakkig zou denken.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Doch financiers lezen niet en Loewenstein ging prat op deze eigenschap. Hij had
ongelijk, omdat un homme averti en vaut deux, omdat hij waarschijnlijk nog vliegen
zou wanneer hij Maurice de Fleury geraadpleegd had. Maar lezen regeeringspersonen,
maar lezen de hoofden van sommige ministeries aan wier beleid het leven is
toevertrouwd van ondergeschikten die weerloos tegenover hen staan, lezen de
bestuurders der luchtvaartmaatschappijen, die verantwoordelijk zijn voor het leven
hunner passagiers? In Frankrijk niet; in Engeland niet; in Duitschland niet; in Italië
niet; is het in Nederland anders?
Ik schreef u in mijn vorigen brief over het brandgevaar aan boord van vliegtuigen.
Tijdens die week kwamen zes vliegeniers levend om in de benzine-vlammen.
Gedurende de afgeloopen week verkoolden er drie, ongeteld de vier dooden en de
twee zwaar-verbranden welke roosterden aan boord van een goederen-vliegtuig, dat
varen ging tusschen Londen en Parijs. Zoo gaat het week aan week in alle hoeken
van de aarde waar gevlogen wordt. Zoo gaat het sinds de mensch vliegt. En zoo is
het afschuwelijke lot dat ieder die een vliegtuig bestijgt boven het hoofd hangt,
bedreiging die door geen enkelen veiligheidsmaatregel voldoende kan worden
geëlimineerd, of men de benzine bergt in de vleugels of elders, bedreiging waarvoor
zelfs de automobilist niet beveiligd is: levend te verbranden als een fakkel.
Hoor nu het volgende verhaal en zeg mij of het niet eene zaak is om op te stuiven
van verontwaardiging.
Sinds het begin van 1924 bestaat er een brandstof voor motoren welke beter en
voordeeliger is dan benzine, die bovendien de onwaardeerbare eigenschap bezit van
absoluut onontvlambaar te zijn, even onontvlambaar als water, en aan alle eischen
welke een motor stellen kan, te voldoen. Zij bezit slechts één nadeel, een nadeel om
bij te tandenknarsen: zij is géén bijproduct van de petroleum en zal, wanneer zij over
de gansche aarde wordt ingevoerd, sommige almachtige trusts een afzetgebied
ontnemen, waarbij deze trusts vitale belangen hebben. De uitvinder, de ingenieur
Makhonine, ‘dissocieerde’ zijne brandstof die niet brandt uit de vette oliën, welke
tot de bijproducten behooren der steenkolen, die elk land kan fabriceeren dat
steenkolen bezit. En sinds 1924 dwaalt Makhonine met zijn uitvinding van het eene
ministerie naar het andere dat bij zijne ontdekking betrokken kan worden: luchtvaart,
marine, oorlog, verkeer. Sinds 1924 hebben proeven plaats die allen slagen, proeven
waarop niet de geringste critiek vat heeft. Sinds 1924 wacht Makhonine op een
regeeringsbeslissing welke zijne onbrandbare brandstof verplichtend moet stellen
zoo niet voor het geheele motorische verkeer, dan toch voor de luchtvaart. Sinds
1924 ruïneert hij zich met proefnemingen. Sinds 1924 wachten zijn tegenstanders
op zijn ondergang. Sinds 1924 verbranden er elken dag vliegeniers en passagiers in
de lucht, eischt de benzine haar prooi.
Verdenkt mij niet van overdrijving en houdt alles voor mogelijk in de sferen der
concurrentie. Op de bank en in volle vlucht, in langzaam tempo en in vollen gang,
bij lage en bij hooge temperaturen, bij experimenten die 125 uren duurden, hebben
motoren gewerkt met ‘Makhonine’. De motoren hebben zonder uitzondering hun
summum gepresteerd. Onderzeeërs en torpedobooten voeren met de nieuwe stof.
Uitstekende rapporten. Het eene gunstige proces-verbaal na het andere. Een stapel
van goede getuigschriften. Bedenkt wat dit beduidt wanneer ik u zeg dat onderzeeërs,
torpedobooten en koopvaarders met de uitvinding van Makhonine 90 pCt. kunnen
sparen op het gewicht harer volumineuze Dieselmotoren. Maar de autoriteiten gaan
onvergeeflijk, gaan misdadig voort met de luchtvaarders bloot te stellen aan den
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Moloch der benzine. Zij doen alsof de ‘brandstof’ welke zelfs uit bruinkolen bereid
kan worden, niet bestaat.
Zullen de autoriteiten in beweging komen na de jongste proefnemingen, welke
Donderdag 12 Juli plaats vonden op de baan van het Vélodrôme du Parc des Princes?
Ik beschrijf u deze experimenten, bijgewoond door verscheidene vliegeniers, met de
strikste objectiviteit. Het ledige reservoir eener automobiel werd gevuld met den
‘Carburant Makhonine’. Deze automobiel doet twaalf ronden in alle tempo's op
genoemde baan. Na deze demonstratie pompt men uit het reservoir der automobiel
een emmer van den carburant Makhonine. In dezen emmer dompelt men een
wit-gloeiend gestookt ijzer zonder dat de vloeistof vlam vat. In denzelfden emmer
dompelt men een spirituslamp verhit tot 1800 graden. De vloeistof brandt niet. In
dien emmer werpt men vlammende lonten, zonder dat de vloeistol reageert. Men
steekt een krant in brand en werpt den ‘Makhonine’ over de vlammen, welke
onmiddellijk worden gedoofd. De ‘Makhonine’ is niet alleen onontvlambaar, hij is
brand-blusschend.
Is dit afdoend, ja of neen? En is nog één land verantwoord, dat zijn vliegtuigen in
de lucht zendt met benzine? Geen enkel mensch kan tegenover zulke resultaten
onverschillig blijven.
Ik kan aan deze dwaasheden nog eene toevoegen, welke ontleend is aan een anderen
diensttak.
De ingenieur J. Archer, wiens vindingrijke geest aan zijn land verschillende
diensten bewees tijdens den oorlog, heeft een procédé bedacht waarmee de productie
van electriciteit vijfmaal goedkooper wordt. Dit is geen illusie. Sedert zes maanden
betalen de inwoners van het kanton Saint-Benin-d'Azy (département Nièvre) de
kilowatt zes cents, terwijl de buren hem dertig cents betalen. Voor elke electrische
installatie is echter eene autorisatie noodig van de administratie, en de inwoners van
Saint-Benin-d'Azy, vereenigd in een syndicaat, hadden deze vergunning metterdaad
gevraagd. Daar zij op zich liet wachten, richtten zij palen op, spanden zij draden,
legden zij geleidingen aan, etc. Toen alles klaar was kregen zij bericht dat de
vergunning geweigerd werd. En de verbeelding van humoristische auteurs moge
soms geen grenzen kunnen, er bestaan gevallen waarin ze overtroffen wordt door de
werkelijkheid. De Administratie berichtte aan den vertegenwoordiger der inwoners
van het plaatsje, dat de vergunning niet verleend kon worden omdat het procédé J.
Archer haar onbekend was!... en omdat de kostprijs van hoogspanningsstroom (6
cent) lager was dan die, welke het cahier des charges van concessionarissen (30
cents) voorschrijft! De ingenieur J. Archer, wiens bedrijf ondanks vijfmaal
goedkoopere prijzen 33 pCt. winst maakte, zal zich in de rechtszaal te verantwoorden
hebben wegens dit misdrijf. Voor de Académie des Sciences is deze week de grootste
en machtigste electro-magneet in werking gesteld der gansche wereld (het gevaarte
weegt 120 ton en verslond 9 ton aan koper), maar voor de meeste uitvinders blijft
Frankrijk nog steeds het land waar Turpin in de gevangenis kwam en berooid stierf
omdat hij het meliniet ontdekt had.
[verschenen: 18 augustus 1928]

Matriona Raspoetin
Parijs, 23 Juli 1928
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Het proces dat de dochter van Raspoetin op aanstichting van Simanovitsj, den
ex-secretaris van Raspoetin, gaat voeren tegen groothertog Dimitri Pavlovitsj, een
der erfgenamen van den Russischen troon, en Prins Joessoepof (gehuwd met de
groot-hertogin Irene Alexandrowna), beiden moordenaars van haar vader Grigory
Ephimovitsj Raspoetin, zal voorkomen zoodra de vacantie der Parijsche rechtbanken
geëindigd is, dus begin October. Zooals men weet, eischt de spruit van den
wonderdoener eene schadevergoeding van vijf en twintig millioen francs. In
afwachting van dit ronde sommetje ging zij dansen in Budapest en andere steden
van Oost Europa. Wanneer zij niet gansch van talent ontbloot is zal men haar zonder
twijfel eenmaal zien in een film getiteld ‘De laatste dagen van den Tsaar’.
Na de openbare biecht van Prins Joessoepof heeft de dood van Raspoetin geen
enkel geheim meer. Wij weten dat de gramofoon in den nacht der vermoording zonder
onderbreking den Yankee doodle jankte door de beklemmende stilte van het vorstelijk
huis. Wij weten dat de staretz zonder eenig nadeel te ondervinden de met blauwzeer
bestrooide taartjes at, welke zijn prinselijke gastheer hem toereikte, en zonder letsel
in zijn madera het vergif dronk, dat hem op staanden voet had moeten vellen. Prins
Joessoepof zag in deze bijzonderheid een nieuw bewijs van Raspoetin's
bovennatuurlijke vermogens en verviel in een toestand van panischen schrik. Maar
de wetenschap heeft sindsdien aangetoond, dat de heilige man zonder het te willen
profiteerde van een chemische reactie, welke de suiker der zoete taartjes deed optreden
als normaal tegengif voor Pruisisch blauw.
Wij weten ook dat, terwijl de overige samenzweerders zich een verdieping hooger
zaten te bedrinken rondom Yankee doodle, de staretz, wiens oogen gehypnotiseerd
waren door een kruisbeeld, in het hart getroffen werd door Prins Joessoepof, met de
revolver van groot hertog Dimitri, en voor dood neerviel op een berenhuid. Dat de
dader hem den pols voelde en hem als een bezetene door elkaar schudde. Wij kennen
het shakespeareaansche tooneel waar de zwaar-gewonde Raspoetin zijn linker oog
opslaat, een poosje later zijn rechter, prins Joessoepof fixeert met zijn groene
slangen-oogen vol haat, met schuim langs de lippen omhoog springt, brult, en zich
op zijn moordenaar werpt om hem te wurgen. Hoe de vergiftigde staretz met een
kogel in het hart op leven en dood worstelt tegen den jongen prins, die waant te
kampen met een satan. Hoe Raspoetin nogmaals bewusteloos en reutelend tegen den
grond ploft, in zijn val de epauletten afrukkend van Prins Joessoepof.
Terwijl de Prins zijn medeplichtigen roept en zich wapent met een gummistok,
kruipt Raspoetin op handen en voeten, rochelend, en huilend als een gewond beest,
de trappen af van Joessoepof's woning, sleept zich door een bovenmenschelijk instinct
geleid naar de eenige der drie poorten die niet gesloten was en verdwijnt in den nacht.
Poerisjkevits, lid der Doema, ijlt hem achterna. Twee schoten knallen in de vrieslucht,
gevolgd door een derde en een vierde. Allen waren raak en pas na het vierde ziet
Joessoepof den staretz bewegingloos neerstorten op een sneeuwhoop. Het bloedend
lijk wordt binnengesleept en achtergelaten op den eersten overloop van de trap. Als
Joessoepof het bemerkt vervalt hij in een soort delirium, grijpt zijn gummistok, en
zonder dat de omstanders hem kunnen overmeesteren, beukt hij den dooden Raspoetin
tot dat hijzelf het bewustzijn verliest. Terwijl hij buiten kennis wordt weggedragen,
transporteeren groothertog Dimitri en twee helpers het lichaam van Raspoetin in een
gesloten auto naar het eiland Petrowski, werpen het vanaf een brug in de Newa,
waaruit het verscheidene dagen later zal worden opgevischt tusschen de ijsschotsen.
De afgrijselijke tragedie was ten einde.
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Als men dit schrikwekkende verhaal leest in de biecht van Prins Joessoepof, eene
biecht welke hij zonder twijfel niet enkel geschreven heeft als zelf-verdediging, doch
vooral om zich te bevrijden van dagelijksche hallucinaties, is het onmogelijk om
Gregory Raspoetin niet een beetje sympathiek te vinden. De kracht, welke een
autocratisch heerscherspaar ontleende aan zijne tegenwoordigheid, deze kracht waarin
een geheimzinnige bescherming lag, welke Tsaar en Tsarina verliet zoodra hij
gestorven was, de kracht van den wonderdoener, die door schavuiten van allerlei
soort en misschien zelfs door Raspoetin zelf gewetenloos geëxploiteerd werd, deze
geheimzinnige kracht was buiten allen twijfel echt. Ondanks al zijn ondeugden, al
zijn laagheden vertegenwoordigde de staretz zeker een menschen-type van een geheel
bijzonder soort en tegenover den primitieven kinderlijken mensch, die argeloos in
de val loopt, hoewel zijn instinct hem herhaalde malen waarschuwde, die den kogel
ontvangt als hij gebiologeerd staat voor een Christus-beeld, die pas als hij doodelijk
gewond is zich verdedigt met een sombere en grandioze energie, tegenover dezen
accumulator, geladen met machtige occulte stroomen, maken zijn moordenaars die
allen voor hem beven, een miserabelen en pijnlijken indruk.
Wanneer men den loop der verdere gebeurtenissen nagaat, wanneer men ziet hoe
zij en huns gelijken zich tegenover de eerste en weinige bolsjewisten even laf, even
besluiteloos, even zwakzinnig gedragen hebben als tegenover Raspoetin, vraagt men
zich zelfs af of het niet beter geweest ware voor Rusland en de rest der wereld dat
zij den staretz hadden laten leven en intrigeeren. En ware bij het komende proces,
waarvoor de publieke opinie der gansche aarde zich zal passioneeren, de aanklaagster
niet Matriona Raspoetin, ik vrees dat zoowel prins Joessoepof als groot-hertog Dimitri
de gerechtszaal niet sans peur zouden binnentreden, noch sans reproche zouden
verlaten.
Wie zijn echter Matriona Raspoetin (en niet Marie gelijk zij tegenwoordig teekent)
en haar echtgenoot Boris Solovioff, die voor overleden doorgaat, doch van wiens
dood men geen bewijzen heeft? E. Séménoff, die vóór en tijdens den oorlog
hoofdredacteur was van verschillende Petersburgsche dagbladen en in deze functie
met de voornaamste Russische persoonlijkheden de nauwste relaties onderhield, doet
over deze twee personages een aantal voorloopige onthullingen, welke de eigenlijke
Zaak Raspoetin verwikkelen met een groep andere zaken, waarvan de belangrijkheid
niet te overzien valt.
Matriona Raspoetin was in 1914 verloofd met een journalist, die als reporter werkte
aan het blad waarvan Séménoff op dat oogenblik de leiding had, de Petersburger
Koerier. Hij had opdracht om zijn chef door middel van Matriona in kennis te stellen
met alles wat betrekking had op den staretz. Matriona stond in uitstekende relaties
tot Vyroebova, confidente der Keizerin, en tot alle vrienden en agenten van Raspoetin.
Zij deed boodschappen voor haar vader, voor Vyroebova en voor alle personen die
tot Raspoetin in intieme verhouding stonden. Raspoetin geneerde zich niet het minst
voor haar, noch wat zijne geldzaken, noch wat zijne bestiale excessen betrof, welke
hij vooral beging in dronkenschap. In dit opzicht geneerde hij zich overigens voor
niemand. Hij was ervan overtuigd dat hij al wie hij aanraakte, reinigde.
In 1914 was Matriona een jong meisje tusschen de 16 en 18 jaar, die er uitzag als
een boerinnetje op haar Zondagsch, een beetje onnoozel maar terdeeg uitgeslapen,
en die wist wat ze deed, toen ze haar ‘verloofde’ vergezelde naar de hoofd-redactie,
vóór het vertrek van Raspoetin naar Petrovskoie (Siberië), waar Séménoff's reporter
hem door bemiddeling van Matriona mocht vergezellen. Tijdens deze ballingschap
werd Raspoetin, gelijk bekend is, door een zijner bijzitten welke hij in den steek had
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gelaten, verwond met een messteek. Zonder dezen messteek, heeft Raspoetin later
beweerd, zou Rusland niet in den oorlog gesleept zijn. Als gevolg van dezen slag
werd de reporter uit het gouvernement Tobolsk gezet, wat een einde maakte aan den
titel van ‘verloofde’ en van toekomstig schoonzoon van Raspoetin. Van Matriona
hoorde men niets meer tot zij in December 1916 optrad als een der voornaamste
getuigen in de moordzaak van haar vader.
Op 3 October 1917 trouwde Matriona Raspoetin plotseling met een officier van
het 2de regiment mitrailleurs, Boris Nicolaievitsj Solovioff, die zich bij de
revolutionnaire woelingen van Februari en Maart onderscheiden had wegens zijn
ijver en zijn fanatisme en door den bolsjewistischen generaal Potapoff benoemd was
tot aide de camp. De dochter van Raspoetin, beschermer der Tsaren-familie, gehuwd
met een ultra-revolutionnair officier, dat was op zich zelf al zonderling genoeg. In
een dagboek echter van Matriona en in een dagboek van Solovioff, ontdekt in Siberië
door N. Sokoloff, die het gerechtelijk onderzoek gevoerd heeft over de uitmoording
der keizerlijke familie, vond men twee aanteekeningen, genoteerd in de zesde maand
na het huwelijk, aanteekeningen welke de verbintenis nog verdachter maken. Matriona
zegt dat zij aanvankelijk niet van Solovioff hield, doch nu tot gek wordens toe op
hem verliefd is en elken dag martelingen lijdt.
Solovioff noteert van zijn kant: ‘Om langer met haar te kunnen leven zou zij
tenminste een mooi lichaam moeten bezitten. Die verdienste heeft zij niet eens, dit
wil zeggen dat zij geen enkel verlangen bij mij weet op te wekken.’ Deze uitlatingen
werpen op hun huwelijk een zonderling licht en men heeft het recht de vraag te
stellen: Door wie werd Matriona, die reeds als spionne diende bij een journalist,
gekoppeld aan een revolutionnair? Tot heden bleef deze kwestie onbeantwoord. Met
welk doel het echter geschiedde zou blijken uit de latere tragische gebeurtenissen,
waarbij de keizerlijke familie omkwam.
Zoolang de Keizer en zijn gezin tijdens de vredes-onderhandelingen te
Brest-Litovsk in Siberië vertoefden, bestond zoowel voor de Duitschers als voor de
bolsjewisten het gevaar dat zij door de patriotten bevrijd zouden worden en zich aan
het hoofd eener nationale actie konden stellen. Er moest dus tusschen den Tsaar en
de patriotten een ondoordringbare muur worden opgericht, welke alle
toenaderingspoging en alle ontsnapping onmogelijk maakte. Boris Solovioff, die
vóór en tijdens den oorlog in enge relaties gestaan had met de Duitschers en ten
voordeele der bolsjewisten vanaf de eerste dagen der revolutie optrad als agent
provocateur, neemt deze rol op zich. Hij knoopt betrekkingen aan met Vyroebova
en door bemiddeling dezer laatste met Matriona, die hij trouwt zonder van haar te
houden. Hij wist dat de Tsaar en de Tsarina ook na den dood van Raspoetin een
groote vereering koesterden voor den staretz en begreep dat er geen beter middel
bestond om hun hart te veroveren dan zich in den echt te begeven met de dochter
van den wonderdoener. Dank zij Vyroebova en dank zij Matriona weet Solovioff
inderdaad het absolute vertrouwen van keizer en keizerin te winnen. Hij spiegelt hen
voor dat een organisatie van 300 officieren gereed staat om hen te verlossen.
Ondertusschen verijdelt hij alle plannen dezer officieren, die door monarchistische
vereenigingen gezonden waren om den Tsaar en de zijnen te redden, hetzij door de
officieren aan de bolsjewisten over te leveren, hetzij door ze uit te hongeren, het zij
door ze van Siberië terug te zenden naar Rusland, en behield op den koop toe voor
zich zelf het grootste deel van het geld dat de monarchisten voor de redding van den
Tsaar hadden bijeengebracht. Zijn eene medeplichtige in deze helsche machinaties
was de pope Alexis Vassilieff, die op Tsaar en Tsarina een invloed uitoefende welke
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het wankele karakter van Nicolaas II en het religieuse gemoed zijner gemalin niet
konden ontberen; Solovioff's andere medeplichtige was Vyroebova, die in het geheele
keizerlijke drama eene noodlottige en duistere rol gespeeld heeft.
Toen de Duitschers vernamen dat de Tsaar en de Tsarina besloten hadden ‘liever
te sterven dan gered te worden door de Duitschers’ (eigen woorden der keizerin)
lieten zij Nicolaas en de zijnen over aan de ongenade der bolsjewisten. En toen de
keizerlijke familie gedwongen werd te vertrekken van Tobolsk naar Ekaterinenburg,
waar zij zouden worden omgebracht, stond het begeleidend escorte onder commando
van Markoff, Duitsch spion, en een trawant van Solovioff. Twee weken vóór deze
gewichtige gebeurtenis, welke niemand vermoedde, had Solovioff het transport der
toekomstige slachtoffers naar deze plaats genoteerd in zijn dagboek.
Zoo bracht Matriona Raspoetin, geboren spionne, als werktuig van een verrader
aan de keizerlijke familie den genadeslag toe. Zoo ging een orakel van Raspoetin
door zijne dochter in vervulling. En of zij den Tsaar willens of onwillens in het
verderf stortte, hare gedragingen discrediteeren op zeldzame wijze hare liefde voor
haar vader en den eisch van vijf en twintig millioen francs, op welke zij deze liefde
taxeerde. Al deze sinistere en tragische gebeurtenissen zullen door haar wil op den
tienden verjaardag dezer jammerlijke historie worden opgeroepen voor de Parijsche
rechters. Wanneer dit sensationneele proces echter eenig nut kan afwerpen, zal het
dit zijn: dat men in staat is te controleeren uit welke abjecte elementen eene revolutie
gerecruteerd wordt.
[verschenen: 25 augustus 1928]

Unvollendete
Parijs, 30 Juli 1928
De brave Schubert, die zijn leven lang geen twintig bewonderaars kon vinden, wiens
woonkamertje groot genoeg was voor zijn heele publiek en die den laatsten adem
uitblies te midden van koffers vol manuscripten, moet in de Elyseesche Velden raar
hebben opgekeken toen hij zag dat zijn naam honderd jaar na zijn sterfdag diende
als wachtwoord voor de annexatie van Oostenrijk aan Duitschland. Hij mag de
ijdelheden van hierbeneden sinds een eeuw aanzien met het ‘lodderoog’ van Vondel's
Constantijntje, hij heeft verbaasd gestaan in de harmonie der sferen. Wij trouwens
ook, die de aardsche dingen beschouwen met meer animo. Wij waren niet in Weenen,
doch kunnen ons zulke muzikale betoogingen als het zangersfeest levendig
voorstellen. Wij hebben ook niet de eer Schubert persoonlijk te kennen. Maar afgaande
op wat wij weten van zijn karakter en van zijn werk gelooven wij te kunnen
verzekeren, dat hij de eerste zou zijn geweest om zulke verzamelingen te ontvluchten
met zijn verschrikste oogen, en dat hij zich verbergen zou in een prieeltje om een
etherischer muziek te zoeken.
De Schubert-manifestaties hebben in Frankrijk een onmetelijken indruk gemaakt.
Duitschland heeft Oostenrijk voor 't aanschijn van het gansche Universum aan zijn
hart gedrukt en iedereen voelt dat het niet van plan is het nog ooit los te laten. Vier
legerkorpsen hebben met trouwe borst en eensgezind hun Deutschland, Deutschland
über alles, gegalmd en de Weeners hebben geapplaudisseerd. En nog: Loebe, de
president van den Rijksdag, heeft geapplaudisseerd. En Loebe is socialist. Hij is
socialist gelijk Hermann Müller, Rijkskanselier. Wat hebben de Franschen niet
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verwacht en gehoopt van de Duitsche socialisten! Zij hadden zich het geweld
aangedaan om te vergeten dat Hermann Müller precies dezelfde was, die op het
socialistisch congres te Parijs, vlak voor het uitbreken van den oorlog, aan Jean Jaurès
plechtig verklaarde dat in geval van oorlogsverklaring geen enkel Duitsch socialist
zou marcheeren. Het eerste wat de Duitsche socialisten deden toen de krijg uitbrak,
was, te marcheeren naar het standbeeld van Bismarck om hunne roode vlaggen te
verbranden en als één man voor de oorlogscredieten te stemmen.
Voor zulke dingen zal de Franschman immer verstomd staan. Een idee is voor den
Franschman een geloof, en beheerscht al zijn doen en denken zoolang het idee levend
blijft.
Ik heb niet de minste sympathie voor de Fransche socialisten, doch moet erkennen
dat zij hun idee den ganschen oorlog zijn trouw gebleven. Het schijnt hun geen
moment te deren dat de internationale broeders aan de overzijde van den Rijn
onbetrouwbare opportunisten zijn. De Fransche socialisten zouden het een
onvergeeflijk imperialisme achten, wanneer Frankrijk Monaco wilde annexeeren, of
het Saar gebied, of ook maar een stuk van de Sahara, doch diezelfde socialisten
handelen alsof zij het doodgewoon vinden dat Hermann Müller en Loebe de Anschluss
eischen van Oostenrijk, en straks van een stuk Silezië, en daarna van den Poolschen
corridor, en dan van Pilsen, het vaderland van de ontelbare hectoliters Pilsener Bräu,
welke bij de Schubertfeesten verzwolgen zijn, en dat helaas nog in Bohemen ligt.
Deze Fransche beroeps-internationalisten en beroeps-pacifisten vinden het absoluut
niet vreemd dat hunne overrijnsche partijgenooten zich gedragen als wasechte
nationalisten. Voor hun part annexeeren Müller en Loebe Elzas-Lotharingen en
desnoods de rest van Frankrijk. Zij zien daarin noch bezwaar noch gevaar. Zij zijn
fanatieke vaderlandsloozen. Van alle oorlogen accepteeren zij alleen den burgeroorlog.
Zij zullen de laatsten zijn om te protesteeren tegen het imperialisme van Müller en
Loebe. Dat is gewoonweg ondenkbaar.
In kalme tijden moge deze stekeblinde, onverantwoordelijke houding minder in
de gaten loopen en onschuldig lijken, wanneer het Duitsche gouvernement koelbloedig
een stuk verzet dat tot een nieuw mat voert, merken de Franschen wat zij aan hun
socialisten hebben. Het zijn geen verraders. In de verste verte niet. Zij zijn loyale,
consequente idealisten en als zoodanig veel kwaadaardiger. Want een idealist slikt
alles, hoon, bedrog, verguizing, misrekening, alles, omdat idealisme tot de organische
gebreken behoort in denzelfden zin als een hazenlip of een slechte spijsvertering.
Een idealist kan niet anders. En één Liebknecht, zelfs al wordt hij neergeschoten,
verzoent hen met de gansche bende verkapte pangermanisten, die zich socialisten
heeten. De Franschman is nu eenmaal buitensporig naief. Wanneer hij ziet dat hij
voor den zoveelsten keer beetgenomen wordt, zal hij een hoop lawaai maken om
zijn geweten een beetje te sussen en een vlaag van desillusie te loozen. Maar in zijn
binnenste blijft hij zijn ideeën trouw, al zou zijn land er bij omkomen. De radicalen
zetten zich schrap tegen hunne trawanten der S.D.A.P. Zij sommeeren hun
medeplichtigen om een gedragslijn, die eensklaps noodlottig blijkt, te laten varen.
De gematigde republikeinen schreeuwen moord en brand.
Doch dat is allemaal gezwets en geschreeuw in de ruimte. Words, words, words.
Zoodra het erop aankomt om te reageeren met een daad, is iedereen met stomheid
geslagen. ‘Zij zullen niet durven’ is het laatste parool, de laatste hoop welke men
aanvoert tegen de dreigende annexatie. De Duitschers kunnen gerust durven. Geen
enkel Franschman zal het initiatief nemen om zich metterdaad te verzetten tegen
deze gebiedsuitbreiding, welke gelijk staat met machtsuitbreiding. Evenmin als men
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zich in 1908 verzet heeft tegen de annexatie van Bosnië, waaruit zes jaar later een
wereldoorlog zou volgen.
De gebeurtenissen blijven zich ontwikkelen alsof het socialisme eene uitvinding
is, welke enkel gedaan werd ten voordeele van Duitschland. En wanneer de
Schubert-feesten een onmetelijken indruk maakten op den Franschman, geschiedde
dit niet wijl hij voor de verrassing stond van een onbekend feit, doch wijl de dwang
van een onvermijdelijk feit hem geopenbaard werd. De Duitschers hebben niet de
minste reden om op stel en sprong een land in te palmen dat door geen enkele barrière
van douane, post, of wat ook, van hen gescheiden is. Zij weten dat de Fransche bladen
schrijven: ‘Laten wij in Mainz blijven opdat zij Weenen niet binnen trekken.’ Want
er zijn Franschen wien het ondiplomatisch lijkt over de Oostenrijksche annexatie te
spreken zoolang de Rijn bezet is. Maar aan dit alles en nog wat hebben de Duitschers
maling. Zij permitteeren zich zulke onhandigheden met plezier en houden ervan om
zich dommer voor te doen dan zij zijn.
Sinds een paar jaren beginnen zij in te zien dat de schijnbare nederlaag van 1918
een onschatbare gave is der Fortuin, een wenk van het Fatum. Een slappe bondgenoot
verbrokkelde zich in een aantal machtelooze en onderling harrewarrende staatjes.
Voorloopig verloren zij Elzas-Lotharingen, doch compenseeren deze vermindering
met zeven millioen Oostenrijkers, in afwachting van de rest. Een solide,
onomstootbaar blok, een droom van eeuwen, een Mittel-Europa is tegen alle
waarschijnlijkheid in verwezenlijkt. De Hohenzollern, die in de duistere middeleeuwen
een hoogen tol hief, won het van den Habsburger, die eene vaste burcht had. Al is
de Hohenzollern voorshands onttroond, de Schikgodinnen hebben eene rivaliteit,
waarmee de geschiedenis van ons continent honderden jaren vervlochten werd,
beslecht ten voordeele van het Duitsche Huis. De Mark is, tien jaren na de gigantische
worsteling, zes francs waard!
De Franschman liet zich alle kansen ontglippen, omdat hij wel de kracht, doch
niet meer de mentaliteit had van den Overwinnaar. Hadde hij die mentaliteit nog
bezeten, hij zou geen seconde geaarzeld hebben om de politiek der Fransche koningen
te hernemen, zoodra de klaroenen van den Wapenstilstand weerklonken. Die politiek
bestond in de systematische versnippering van Duitschland. Maar Frankrijk was
ridderlijk, of Frankrijk was beu, of Frankrijk was kortzichtig. De onbarmhartigen,
zooals generaal Mangin, hadden niets te vertellen. En wie won den Oorlog? Niet de
geallieerden. Neen, Duitschland won den Oorlog. Een toevalligheid (maar was het
toevallig voor de leiders van het ras?) werd tot klaar symbool: sinds jaar en dag zong
men Deutschland, Deutschland über alles op de melodie van Gott erhalte Franz den
Kaiser.
Dit zijn geen paradoxen. Over eenigen tijd zal wellicht tot klaar symbool worden
de toevalligheid die zorgde dat men in de Fransche kerken den Te Deum Laudamus,
de dankzeggings-hymne, zong op de melodie van...... Deutschland, Deutschland
über alles. Dit is geen verdichtsel, doch werkelijkheid. En dat dit alles geen paradoxen
zijn, begint ook de Franschman te bespeuren. Het is lang geleden dat Frankrijk een
stelselmatige buitenlandsche politiek had. Men kan van datum tot datum
terugschrijden in het verleden, tot vóór Sadowa, waar het Oostenrijk liet verpletteren
door Pruisen, men vindt Frankrijk bij elken datum in gebreke tegenover zijn eigen
welzijn. Sinds de dagen van Caesar verzet het zich tegen een onverzoenlijken vijand,
die over den Rijn zijne vruchtbare landouwen wil binnenvallen. Eenmaal drong die
vijand door tot Bordeaux, alles te vuur en te zwaard verdelgend. Doch zelfs van de
vier invasies der vorige eeuw heeft het niets onthouden, niets geleerd. Nu, terwijl
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Duitschland manoeuvreert naar eene gebiedsuitbreiding waardoor twee van Frankrijks
eventueele bondgenooten, Tsjeko-Slovakije en Zuid-Slavië, bedreigd worden in de
flanken, ziet de Fransche republiek lijdelijk toe, herstelt Briand van een ziekte die
niet genezen kan, aarzelt het ministerie van Buitenlandsche Zaken zonder werkelijken
chef, en laat de dingen hun beloop gaan.
De Frankfurter Zeitung die de onrust observeerde, die de Schubert-feesten in de
Parijsche Pers te voorschijn riepen, schrijft dat de Franschen eenmaal zullen lachen
om hun redelooze angsten. De Franschen wensen niets liever; doch niets is minder
zeker. Men kan even goed voorspellen dat zij eenmaal tranen zullen storten over een
toegeeflijkheid, welke den vrede niet gediend heeft. Het ongeluk wil, zegt een radicaal
blad ‘dat elke Fransche concessie, alle politiek van inschikkelijkheid, welke met
zooveel halsstarrigheid door de socialistische fractie verdedigd wordt, geen ander
resultaat heeft dan het germaansche nationalisme aan te vuren, te doen toenemen,
en op te schroeven.’ Maar als twee zaken vaststaan, dan zijn het deze: dat de dagen
om te lachen nog niet zijn aangebroken. Dat Duitschland veilig het pact van Kellogg
kan onderteekenen zonder reserve of restrictie. Wanneer de Duitschers reeds vergeten
zijn dat zij brood aten van zemelen, hun koffie-boonen in suiker-klontjes telden,
eindelooze koolsoepen slurpten, tot de knieën in het water stonden in de loopgraven,
met de ratten als eenige levende wezens tot gezelschap, kou leden, en elken dag de
ellenlange doodenlijsten raadpleegden, als de Duitschers reeds vergaten over welke
rampen de sterren schenen, de zon oprees en de aarde hare bloemen bleef strooien,
deze verschrikkingen zullen de Franschen nog lang in 't bloed zitten. Of dit goed of
slecht zal zijn voor de toekomst, weet ik niet. Maar laat de twee-duizend-jarige
tegenstander durven. Hij kan nog eenigen tijd kapen wat hij wenscht.
[verschenen: 4 september 1928]

Frankrijk en Holland
Parijs, 6 Augustus 1928
Het is niet om over de hitte te schrijven wanneer ik u zeg dat de Eifeltoren 13
centimeter in N.O. richting uit zijn lood is gewerkt onder den invloed der zonnestralen.
Londen heeft zijn politieagent wiens schoenzolen in het asphalt blijven plakken,
Parijs heeft ‘La Tour’ die een beentje licht. Wij zijn niet veel gewoon op gebied van
warmte. Wanneer de thermometer naar de 90 loopt, haasten zich een aantal menschen
om een beroerte te krijgen of te gaan verdrinken, vallen chauffeurs flauw en hunne
autocarren in een ravijn, laat de Eifeltoren zijn kop hangen en botsen Fransche
sportslui tegen een Olympisch portier van Amsterdam. De ingenieur van la Tour is
de eenige die tropische temperaturen voorzien heeft. Voor het symbool van Parijs,
dat de ijzeren obelisk werd, kan het dus geen kwaad. Zij gaat weer recht staan.
Wat te raden viel, is gebeurd: Tilden, de grootste man met het kleinste hoofd (op
tennis-gebied) werd overwonnen door Henri Cochet en de Davis-beker blijft tot
verdriet van de Amerikanen in Frankrijk, maar de Fransche athleten werden totaal
geslagen op de Olympische Spelen. De Marseillaise zal dus maar zelden weerklinken
in de muren van het nieuwe Stadion, dat alle Fransche kranten grandioos genoemd
hebben, en maar zelden misvormd worden. Want wij bezitten de slechte gewoonte
om het tempo van de Marseillaise minstens de helft te langzaam te nemen, hetgeen
‘les enfants de la patrie’ doet trappelen van ongeduld, en wat zij ook schreven bij
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den eersten keer waarop dit veroverend gezang, dat voortvarend zijn moet, tot de
eere kwam, dankzij de zege der halters en gewichten. Als de Franschman niet winnen
kan bij hard-loopen, hij marcheert het snelst en moet zich daarmee troosten. In de
groote sporten zal hij nooit iets anders leveren dan luxe-producten en
serre-specialiteiten. Zijn beste vertegenwoordigers, opgevoed en gedresseerd met
een chronometer, zullen nog menigmaal een record verbeteren, doch in het gewoel
van een internationale ren, waarin geheel andere psychische en physische kwaliteiten
gevergd worden, zullen zij steeds het onderspit delven.
Voor het goede humeur der volkeren zijn de Olympische Spelen een zwaardere
beproeving dan een dozijn diplomatieke verwikkelingen. Wie dit niet gelooft, verwijs
ik naar het Grieksche voorbeeld. De Helleensche stammen, die elke vier jaar plechtig
en eendrachtig hunne Olympiade vierden, lieten geen enkele gelegenheid voorbijgaan
om elkaar te beoorlogen, de boomen tot een halven meter boven den grond om te
hakken, de wijngaarden uit te rukken, de landerijen onbebouwbaar te maken en de
ergste gruwelen te bedrijven. De Helleensche stammen, wier rancune en wedijver
om den eersten prijs door de Olympische Spelen zorgvuldig onderhouden werden,
zijn geëindigd met elkaar radicaal uit te moorden.
Onze natie trouwens is het erover eens dat de Olympische Spelen hun pro en contra
hebben, en ik merkte zonder moeite uit de Fransche kranten dat zij het daarover zelfs
òneens is. Ik vraag mij daarom af of de contradicenten voldoende bedenken, welk
een onmetelijk profijt de Olympiade meebrengt voor het land, dat door het comité
gekozen wordt om ze te vieren. Niet in de eerste plaats voor de Amsterdamsche
winkeliers, restauratiehouders, taximaatschappijen, metselaars en andere beroepen.
Maar wegens het onloochenbare feit dat het actueele Nederland door een belangrijk
aantal volkeren der wereld voor het eerst ontdekt wordt. Wegens het andere
onloochenbare feit, dat Nederland deze ontdekking verdient en er slechts bij gedijen
kan.
Eene meening, welke men zonder aarzeling eene schitterende toekomst voorspellen
kan, werd onlangs uitgesproken door Luc Durtain, rijzend gesternte in de
hedendaagsche Fransche letterkunde, die de voornaamste werelddeelen doortrok en
over wien ik u onlangs nog schreef. Hij zegt dat de kleine naties voor de civilisatie
een hoe langer hoe gewichtiger rol zullen vervullen. Dit is zonder twijfel waar. De
Gedachte heeft in een klein land meer spatie, is vrijer, onafhankelijker dan in een
groot land. Zij wordt niet verdrukt, verpletterd door de macht van het Getal. In een
groot land heeft een artikel waarde en beteekenis, omdat het gepubliceerd wordt door
een blad dat eene oplage heeft van een millioen. In een klein land heeft een artikel
nog waarde en beteekenis om wat er in verteld wordt. In een groot land verwerft een
kunstenaar roem en achting naarmate het aantal zijner aanhangers en bewonderaars.
In een groot klein land vraagt men nog naar zijn voortreffelijkheid. In een groot land
is alles te koop. Zoo verspreidde een machtig Parijsch blad kortgeleden een circulaire
onder de uitgevers, welke aankondigde dat voortaan slechts boeken gerecenseerd
zouden worden, waarvoor vijf honderd francs gedokt was. Over eenigen tijd zal men
de litteraire critiek in groote landen verpachten als een buffet. In kleine landen echter
zal nog niet alles te koop zijn, slechts in kleine landen zal men de onmisbaarste
privileges kunnen handhaven van den Geest, slechts in kleine landen zal men de
werkelijke civilisatie vinden, onvervalscht, onbedriegelijk, gevrijwaard voor elke
censuur, elk kunstmatig monopolie, elke fraude, elke hegemonie welker basis niet
verdedigbaar is.
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Om ten volle te beantwoorden aan die roeping van te zijn een bastion, een
uitkijk-post, een balcon van Europa gelijk Daudet zegt, zijn de Olympische Spelen
voor Nederland in de hoogste mate nuttig geweest. In ieder geval in zijne verhouding
tot Frankrijk. Hoewel Amsterdam tweemaal dichter bij Parijs ligt dan Marseille, stelt
de doorsnee Franschman zich onze hoofdstad voor als ontoegankelijk verscholen in
noordelijke nevels, verder dan Denemarken, misschien wel verder dan Finland. Hij
weet vaak dat een zijner koningen tot die gewesten doordrong, ijsvlakten vond, zoo
niet ijsbergen, en terug moest. Een eeuw later vond Pichegru de rivieren opnieuw
bevroren, wat bewees dat het er verbazend koud was. Hij weet overigens dat het
absolute nulpunt bereikt werd in een Leidsch laboratorium, hij kent de Leidsche
flesch, en gelooft dat dit mysterieus land een schilder voortbracht die Rembrandt
heette. Onze chocolade-fabrieken leveren een aanzienlijk contingent van de
cacao-poeder, welke hier verbruikt wordt, doch de herkomst van dit product ligt in
raadselen. Onze sterke dranken drongen door tot enkele ingewijden, maar voor het
Fransche verhemelte gaat niets boven een Calvados of een Armagnac.
Met onze taal heeft de Franschman niet het geringste contact. De Franschman
heeft zich nooit gegeneerd om vreemde talen te acclimatiseeren en te verhaspelen,
en verleende enkel aan het Spaansch en het Italiaansch een soort van autonomie,
welke hem tot eenige voorzichtigheid maant. Niet eens het Engelsch. Wanneer hij
in een winkel een bus ingemaakte perziken koopt (allen van angelsaksischen
oorsprong) zal hij niet vragen naar Peach op z'n Engelsch, doch een bus peeasje. Het
Hollandsch massacreert hij nog erger. Hij zet op alles een trema. De Vries wordt de
Vrijès; de Boer-de Bowèr; de Leeuw-de Leejuuf; Mengelberg wordt Menzjelbèr;
van Gelder-van Zjeldèr. Niemand zou het moeten wagen om Fransche namen zoo
toe te takelen. Hij zou beleefd verbeteren maar zich binnensmonds kostelijk
amuseeren. Hij schaamt zich geen oogenblik voor die eigenaardigheid, omdat hij er
zich geen rekenschap van geeft. Toen genoemde koning terug moest uit het
onherbergzame, ijzige gebied, leerde de Franschman Gelderland uitspreken en
schrijven als Gueldreland. Maar die tijden met al hun consequenties zijn voorbij.
Gij kunt u dus voorstellen wat de Franschman in Amsterdam en in Holland te
ontdekken krijgt. Niet alleen geriefelijke tramwagens, een vlugge telefoon en
draadloze zendstations welke alle Fransche emissieposten verre overtreffen. Niet
alleen de polders en de provincie welke ontworsteld wordt aan het oude meer van
Flevo. Dat is bewonderenswaardig, maar dat heeft equivalenten. Hij zelf graaft op
twaalf honderd meter hoogte een tunnel door de Pyreneeën. Hij gaat een onafzienbaren
spoorweg aanleggen dwars door de Sahara, van de Middellandsche Zee tot aan de
Golf van Guinea. Wanneer men hem tegenwerpt dat alle machines in den kortsten
tijd uitgeboord zullen worden door het woestijnzand, dat zelfs hermetisch gesloten
horloges weet binnen te dringen, wanneer men hem zegt dat simoem en sirocco de
banen zullen bedelven onder zandstormen, dat verontrust hem niet. Hij wil de woestijn
overmeesteren, zooals wij de zee overmeesteren. Hij begrijpt en bewondert onze
hardnekkigheid.
Wat hem méér verbaast en verstomd doet staan, is onze woningbouw, onze
architectuur. Het nieuwe Stadion, de uitbreiding van Amsterdam, de buitenwijken
van Den Haag ziet hij als een monumentale leering, welke hem eerbied afdwingen
en zelfs enthousiasme. Hij denkt aan de melaatschheden, de onbeschrijfbare
schunnigheden, de verrotting, de schooierachtigheid, de geruïneerde woonwagens
te midden van vuilnis-hoopen, de verflooze afgedankte spoorweg-wagons en
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onttakelde vrachtauto's, welke men duldt langs de toegangswegen en in de directe
nabijheid van Parijs of andere Fransche steden en in welke weerzinwekkend vuile
leprozerieën duizenden families gedwongen zijn te huizen. Hij voelt tegenover een
probleem te staan dat niet een-twee-drie wordt opgelost.
Het eerste resultaat dezer ontdekking is, dat Loucheur, minister van Arbeid, met
een staf van medewerkers naar Holland trekt om deze woning-kwestie te bestudeeren.
Loucheur wist zich in een hand-omdraaien door de Kamers een crediet te doen
toekennen van elf duizend millioen francs voor den bouw van twee honderd duizend
woningen en merkte, toen hij het geld tot zijn beschikking had, dat de moeilijkheden
pas begonnen. Het was niet alleen zaak om een zoo gering mogelijk aantal dezer
millioenen te laten vervluchtigen door speculeerende aannemers, maar men verwacht
van Loucheur dat hij ook redelijk en bruikbaar werk zal leveren. Als hij vruchtbare
ideeën vindt op het vroegere gebied van Amstelveen, dan heeft daartoe zeker de
Olympiade bijgedragen en niet alleen Frankrijk moge zich daarover feliciteeren,
maar ook Nederland. Ik twijfel er niet aan of onze muziek, onze schilderkunst, onze
letterkunde en al de andere takken van het geestesleven dat onze beschaving vormt,
zullen in de universeele sfeer der Spelen eene getuigenis afleggen, welke zonder
deze minder luid en minder verstaanbaar gesproken zoude zijn.
Wanneer de Olympiade ons nader bracht tot een intiemere verhouding tusschen
Holland en Frankrijk, wat geen enkel comité, genootschap of club tijdens of na den
oorlog heeft kunnen verwezenlijken, behoudens voor enkele gepraedestineerden, ik
vraag mij af wat ik denken moet over de menigvuldige incidenten, welke volgens
de Parijsche Pers zich voordoen op de sportvelden en rondom den triomf-mast. Ik
vraag mij ook af of eene reeks van onvoorzienbare fataliteiten in Amsterdam niet
bezig is de evolutie eener ondubbelzinnige en oprechte sympathie te bemoeilijken.
Om te beginnen was het de Olympische portier die volgens eenstemmige lezing van
alle bladen ongelijk had een Fransche sportsman te bewerken met zijn vuisten. Daarna
heeft men ‘bij vergissing’ de Zwitsersche vlag geheschen in plaats van de Fransche.
Mag ik de Parijsche bladen gelooven, dan wordt de Fransche vlag regelmatig
gesaboteerd en blijft zij opgerold in de touwen. Toen Lucien Gaudin de zege behaalde
op de floret heeft een onhandig dirigent (steeds volgens de Parijsche bladen) de
Marseillaise onmiddellijk doen volgen, en in weerwil van het protocol, door
Deutschland über alles, terwijl de Fransche driekleur nog in den mast woei.
Ik weet dat de Olympische Spelen de volkeren humeurig maken. Ik wil desnoods
aannemen dat de Franschen korzelig zijn, kitteloorig, prikkelbaar. Het is mij echter
onverschillig wie bij deze incidenten gelijk of ongelijk heeft. De kwestie gaat dieper.
De Parijsche Pers insinueert zonder omwegen (en ik herhaal: eenstemmig) dat de
Franschen in Amsterdam noch bij de organiseerders, noch bij de journalisten, en
zelfs niet bij het publiek, de onpartijdige gastvrijheid vonden waarop zij meenden te
mogen rekenen. Wanneer zij niet ronduit zeggen dat de Amsterdamsche orientatie,
welke men uit de gezamelijke incidenten wil afleiden, pro-Duitsch is (anti-Fransch
zal nog lang synoniem blijven met pro-Duitsch) zij geven het te verstaan. Zij geven
het te verstaan met verwondering en met een duidelijke desillusie.
Het is mogelijk dat Holland bij zulke wrijvingen niets te verliezen heeft. Maar ik
vat niet goed wat Holland erbij zou kunnen winnen. Ik zie vooral een ontwaking van
eerlijke en warme Fransche sympathie en inzicht welke door een evident gebrek aan
handigheid riskeert te verstikken. Ik kan niet anders meenen dan dat dit jammer zou
zijn, dood-jammer.
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[verschenen: 8 september 1928]

Arc-en-Ciel
Parijs, 13 Augustus [1928]
Een vliegenier op zijn doodsbed, de ongesloten oogen gericht naar verten die men
niet meer volgen kan, het strakke gelaat veredeld door de laatste trekken der
overwonnen smart, dat is door het contrast der twee uitersten, waarvan het eene ligt
in het firmament, het andere in een hospitaal-kamertje, een der aangrijpendste
schouwspelen die men zien kan. Zoo was in de witte lakens Drouhin, welke het
vermorzelde lichaam verborgen tot het hoofd. Maurice Drouhin, houder van een
dozijn records, die jaren lang gevlogen heeft tusschen Parijs-Amsterdam; die zijn
firma verliet voor een grootere vaart; wiens laatste woorden waren voor Couzinet,
zijn constructeur: ‘Ik ben naar den bliksem; maar houd moed, jij, je hebt de toekomst
voor je. C'est ça l'aviation...’
De Regenboog, die den Oceaan zou oversteken, viel te pletter bij een zijner laatste
proefvluchten. Men had den middelsten der drie motoren, welke 320 H.P. ontwikkelde,
op wensch van Drouhin vervangen door een motor van 500, en deed vijftig meter
boven den grond snelheidsmetingen. Aan boord bevonden zich Drouhin, de ingenieur
Gianoli, de radiotelegrafist Manuel en de machinist Lanet. Le Brix, de navigator,
was door een samenloop van omstandigheden te laat gekomen om mee op te stijgen.
Couzinet, de uitvinder van het toestel, wachtte op Le Brix aan wien hij iets te vragen
had, en het was de eerste keer dat hij niet meeging.
Na een kwartier gevlogen te hebben, in een tempo van 240 kilometer per uur,
begonnen de vleugels plotseling te klapperen, en de ooggetuigen die beneden
chronometreerden, schatten de fladderingen der wieken op anderhalven meter. Zij
braken niet, ondanks deze fantastische vleugelslagen, welke deskundigen voor
onmogelijk hielden en die zelfs voor een draagwijdte van 27 meter enorm zijn.
Integendeel: de machine stijgt kaarsrecht omhoog tot honderd vijftig meter. Daar
stopt Drouhin eensklaps zijne drie motoren. Was het een fout, was het de laatste kans
op redding? Wie weet in zulke oogenblikken, en met een instrument dat men nog
onvolledig kent, wat kruis of munt is? Het vliegtuig herneemt zijn horizontale positie,
maar het begint te deinen, het wappert, het helt op de rechter-vlerk, het verliest zijn
snelheid, het valt als een blad, het ploft op den grond waar een motor wordt afgerukt,
het bonst omhoog, het kwakt weer neer, en bij dezen laatsten stuip blijft het liggen
als een stapel afbraak, naast een hangar.
Onder het puin vindt men den machinist onthoofd, den ingenieur en den
radiotelegrafist bewusteloos. Drouhin, die geen moment buiten kennis zal raken, met
verbrijzelde armen en beenen, met inwendige kneuzingen, met talrijke wonden over
het gansche lichaam, met half afgepletten voet, doch met ongeschonden hoofd. De
dokters, altijd hopend, amputeeren hem een been. Op de operatie tafel zei hij, met
een zwaren zucht van spijt: ‘Je ne volerai plus’ - ik zal niet meer vliegen. Pas den
volgenden nacht verscheidde hij, zonder schok glijdend van leven tot dood, helder
tot het andere leven hem greep. Aan zijn bed stond Couzinet, in tranen.
Zoo eindigde de Regenboog, die op de Luchtvaart-tentoonstelling door zijn nieuwen
vorm en nieuwe kwaliteiten de aandacht trok der Duitsche ingenieurs. Zonder twijfel
heeft de centrale motor van 500 paards hem uit zijn evenwicht getrokken, dat op
mindere tractie berekend was. Dat is een dier onvoorzichtigheden tot welke moed
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en vertrouwen ons dagelijks noodigen. Maar ‘What is in a name?’ zou Shakespeare
gevraagd hebben. Was de naam Regenboog te vermetel ten opzichte der donkere
krachten van het lot? Sinds oertijden beduidt Regenboog de verzoening tusschen de
aarde en het uitspansel, den mensch en het cosmische geweld, sinds menschenheugenis
ziet men hem als brug tusschen de aarde en de goddelijke wereld, en waar hij opgaat,
draagt hij het stralende teeken van vrede en harmonie. Is deze tijd nog niet gekomen?
Hoever staan wij nog van het einde der worsteling? Wanneer zal het zinnebeeld zijn
omgezet in werkelijkheid?
Als ik schrijf over een ongeluk dat après tout een gemengd bericht is, doe ik het
wegens de lessen. Al de tragiek, al de schoonheid, al het heroïsme onzer beschaving
ligt in de gemengde berichten. Duizenden offeren zich, opdat de anderen verder gaan
tot het doel, van welks sublimiteit men zich misschien nauwelijks bewust rekenschap
geeft, maar die in aller diepste binnenste, van ingenieur tot machinist, de gedachten
beheerscht. ‘C'est ça l'aviation’ zegt Drouhin en sterft met een trotsche gerustheid,
zonder andere klacht dan zijn afscheid van de vleugelen. Welk een onderwerp voor
een dichter, die gelijk in Grieksche eeuwen, bekroond zou worden op Olympische
Spelen! Welk een onderwerp wanneer er nog dichters bestonden om over andere
dingen te zingen dan hunne migraines en de vier jaargetijden! Welk een voorbeeld!
En René Couzinet, de eerste constructeur der jongere generatie, de opvolger van
Blériot, Latham, Voisin, Farman, staat klaar om van voren af aan te beginnen.
Kelderen en er boven op komen, luctor et emergo, zoals de Zeeuwen op hun
wapenschild schreven, worstelen en boven de golven te drijven: men denkt dat dit
een eigenschap is van de Nieuwe Wereld. Men praat van het oude, vermoeide Europa.
Deze Couzinet, vier en twintig jaar, studeerde op een beurs van de Ecole des Arts et
Métiers, onze Delftsche polytechnische, die ingenieurs kweekt. Men moet hem gezien
hebben om goed te weten wat een roeping zijn kan, om te beseffen hoeveel geestelijke
waarden een ingenieur kan vertegenwoordigen. Hij behoort tot de typen in wier aura
toewijding, enthousiasme, vertrouwen aanstekelijk zijn. Hij had alle plannen van
zijn vliegtuig klaar, toen hij als reserve-officier van een luchtvaart-regiment aanwezig
was bij de aankomst van Lindbergh. Iedereen verkeerde dien avond in een toestand
van halven waanzin en men kan zich den gemoedsstaat voorstellen van een jongen
uitvinder, die de plannen heeft, doch geen cent om ze te verwezenlijken.
Toen hij van Le Bourget terugkwam in zijn hotel was hij zóó van streek, dat de
hotelhouder hem op staanden voet de helft van zijn fortuin aanbood: vijftig duizend
francs. Het was een hotel waar hij toevallig verzeilde (Sphinx Hôtel op den Boulevard
Magenta) zooals men doet wanneer men een onderdak zoekt, en waarvan de eigenaar
toevallig als stuurman bij de luchtvaart gediend had. Met vijftig duizend francs echter
construeert men geen Oceaanvliegtuig en het geluk wilde, dat de uitvinder nog naief
genoeg was om daaraan niet te denken. Hij accepteert de som en gaat aan de arbeid.
Maar een millioen was noodig, zelfs meer dan een millioen; en hoe vindt een jonge
man een millioen voor een idee, een hersenschimmig idee? Geen aalmoezen, vooral
geen aalmoezen gebaseerd op sentimentaliteit of medelijden! Een groote krant bood
aan om een openbare inschrijving te houden; het aanbod werd afgewezen, omdat de
uitvinder niet wilde steunen op blinde, anonieme edelmoedigheid. Wanneer er een
vliegtuig moest zijn, het zou voortkomen uit een gemeenschappelijk begrip van de
zaak, van menschen die precies wisten wat ze deden.
Utopie? Neen. Wat men in dezen tijd voor onbestaanbaar zou houden, wat thuis
hoort in de middeleeuwen, gebeurde in de lucht van Parijs, dat elken dag met
milliarden smijt: Een paar vrienden van Couzinet, onder wie een journalist, die de
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actiefste was en Sénèque heet, constitueerden een soort van bedel-orde in dienst van
een Oceaan-vaarder. Het geheele land werd afgetrokken. Bretagne, waar Couzinet
geboren is, werd in alle richtingen doorkruist. Iedereen gaf. Het gemeente-raadslid,
de veldwachter, de kruidenier, de pastoor, de boer, de postbode. De een gaf à fonds
perdu, de ander voorloopig. De anderen werden terugbetaald met het geld der eenen,
terwijl het werk doorging.
Arc-en-Ciel! Regenboog! Welk een verrukking, welk een toover ligt er besloten
in dit woord, dat van kust tot kust reikt, van wereld tot wereld, over de afgronden,
boven de stormen. Hoeveel geheime energie moet er vlammen in een man om met
bedragen van tien, twintig en honderd francs een millioen bij elkaar te krijgen zonder
dat er in de kranten van gekikt wordt. Het wonder geschiedde: Binnen een jaar na
Lindbergh's aankomst vloog de Arc-en-Ciel voor den eersten keer (8 mei), het eerste
vliegtuig dat geschapen werd uit een gemeenschappelijk en spontane geestdrift,
zooals men zeven eeuwen geleden kathedralen bouwde, penning voor penning,
ontsproten uit een geloof.
Couzinet bezielde niet alleen, en in alle stilte, de menigte van tienduizenden
schenkers, hij bezielde vaklui en 'veteranen' als Drouhin (zevenendertig jaar) en Le
Brix. En zij zouden uitvaren, wanneer alles gecontroleerd was, weer of geen weer,
zij zouden zweven boven alle meteorologie, boven alle toevalligheden, want de
Oceaanvlucht zou niet meer zijn een sportieve daad, afhankelijk van een aantal
onzekerheden en inponderabilia, doch de mogelijkheid, de werkelijkheid van elke
minuut. Daarvoor borgen de vleugels zeven reservoirs, daarvoor kon men door de
vleugels heen naar elk der motoren wandelen en repareeren wat desnoods defect
raakte, daarvoor kon hij langs de Azoren en de Bermuden stevenen met een omweg
van 800 kilometer.
Al deze hoop werd vernietigd. Er vallen iederen dag vliegtuigen. Men begint
daartegen gehard te worden. Maar dat de Arc-en-Ciel te pletter stoot, is wat anders.
Dit doet het leven een ondeelbaren tijd stilstaan. Dit heeft door de bijkomstigheden
iets legendairs, iets mythologisch, iets Icarisch. In dezen geest heb ik gepelgrimd
naar het stoffelijk overblijfsel van Drouhin, die geciteerd mag worden op het dagorder
der menschheid. C'est ça l'aviation. Dat Couzinet ontsnapte, is een geluk, een
waarborg. Ik zou willen zeggen een wenk, omdat dit mijn intieme overtuiging is.
Maar nooit meer zal een avion geconstrueerd worden met de penningen der
eenvoudigen, der geloovigen, en ook dit verdiende geciteerd te worden bij dagorder.
De volgende Regenboog wordt gebouwd met regeringssteun.
[verschenen: 15 september 1928]

In den nacht
Parijs, 20 Augustus [1928]
Painlevé, iemand die alle treinen mist, overal zijn wandelstok, paraplu of hoed vergeet,
alle afspraken mankeert, met een onthutst zuigelingen-gezicht, dat de karikaturisten
onbarmhartig exploiteeren, door de wereld gaat, en tegen alle lampen loopt, Painlevé
heeft een idee gehad.
Na duizendmaal bewezen te hebben dat men een groot wiskundige kan zijn en
tegelijk een fantast, een maanzieke, een stumper, het type van den verstrooiden
professor, bezweek hij voor een kinderlijke inblazing welke alle vorige in naïeviteit
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overtreft. Het was werkelijk een idee, een lumineus idee, dat alleen kan opkomen in
het hoofd van iemand die leeft in de vierde en vijfde dimensie, voor wie de aarde en
de rest bestaat uit geometrische punten. Hij maakte bekend dat hij voornemens was
een wetsvoorstel in te dienen, waarbij de naam van zijn ministerie van Oorlog
veranderd zou worden in ministerie van Vrede.
Is het niet roerend? Had Kellogg zoo iets kunnen droomen toen hij het Pact
voorlegde aan de volkeren der wereld? Iedereen maakte zijn voorbehoud. Om te
beginnen Amerika. Iedereen wilde teekenen, maar de handen vrij hebben, waar het
zijn profijt of zijn veiligheid gold. Behalve Duitschland. Iedereen, behalve deze
pacifieke natie, onderhandelde om zich in het net, waarmee men Mars, de god des
oorlogs, ging vangen, een paar mazen te reserveeren waardoor hij desnoods zou
kunnen ontsnappen, zelfs Frankrijk. En volkomen terecht. Coolidge zei: ‘Als zij die
het Pact tekenen er zich aan houden, zal het voor de menschheid een der grootste
weldaden beduiden.’
Als! Maar President Coolidge zei in hetzelfde toespraakje: ‘dat de U.S. een leger
en een vloot zullen handhaven, gebaseerd op wat zij beschouwen als de eischen der
landsverdediging.’ Hij onderstreepte zelfs: ‘Wie zich aan dien plicht onttrekt, stelt
zich bloot aan de verachting zijner medeburgers, aan den spot der vreemdelingen.’
Hij schaamt er zich niet voor, hij gaat er groot op. Ook de eerste Lord der Engelsche
Admiraliteit liet rondseinen door een vertegenwoordiger der United Press: ‘Een der
voornaamste verdiensten van dit Pact is dat het ruim genoeg geconcipieerd werd om
de onderteekenaars niet te veel te binden.’ Terwijl iedereen den oorlog verdoemt,
doet iedereen alsof hij morgen kan uitbreken. Behalve Duitschland natuurlijk. En
behalve Painlevé.
Of ze hem verachten, weet ik niet, maar de humoristen zijn op Painlevé's idee
aangevlogen met spot van het zwaarste kaliber. Als hij zijn ministerie van Oorlog
wil veranderen in ministerie van Vrede, waarom zouden wij dan voortaan niet spreken
van vredesbodem in plaats van oorlogsbodem? Over vredesammunitie, vredesbuit,
vredesbegroting, vredescorrespondent, vredesfakkel, vredeswees, vredesgevaar,
vredeskreet, vredesmoed, vredesramp, vredeswee? Waarom zouden wij onze
krijgsscholen niet noemen vredesscholen? En praten van vredesmuziek, vredesplicht,
vredesrusting, vredestucht, vredesmaterieel, vredestuig, vredesbende, vredeskrediet,
vredesdaad en vredeswinst?
Er verliep geen etmaal of het lumineuse idee was een belachelijk idee geworden
en Painlevé moest het desavoueeren onder het geschater van allen die zich met hem
plegen te amuseeren. Het was simpel als de appel van Newton of het ei van Columbus,
maar voor dezen keer absoluut onbruikbaar. Alleen reeds de gedachte om het begrip
oorlog te schrappen uit de taal, uit de gewoonten, uit de militaire paperassen, stond
gelijk met een revolutie in de hersenfuncties, zooals men er nooit een gezien had.
Doch wanneer men het begrip niet kan uitwisschen, hoe wil men dan het ding weren
dat door het begrip wordt voorgesteld? Wanneer een streep door den naam ‘Oorlog’
niet alleen reeds voor de hersenfuncties maar voor het alledaagsche leven der naties
een omwenteling betekent, die iets volmaakt nieuws is op deze planeet van catastrofen,
hoe zal men dan het feit ‘Oorlog’ ontwijken? Want de dingen bestaan niet omdat ze
een naam hebben, maar ze dragen een naam omdat ze bestaan. Het is even logisch
en even afdoend om de mazelen, de bof, de cholera, de typhus of de verkoudheid
buiten de wet te stellen, als om verdragen te teekenen tegen den Oorlog en alle
microben die hem kunnen verwekken en onderhouden hun gang te laten gaan op het
ministerie van Vrede.
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De humor is dikwijls even diepzinnig als de filosofie. Hij heeft in ieder geval het
voordeel dat men lacht, terwijl anderen zich misschien kwellen. De Franschen moeten
op Kellogg en Coolidge de indruk maken van hoogst lichtzinnige, oneerbiedige,
onbehoorlijke wezens. Het idee van Painlevé om een ministerie van Vrede te beheren,
is inderdaad zóó komisch, dat ik mij afvraag of de onnoozelheid van een mathematicus
een dergelijken omvang kan aannemen zonder dat hij het expres doet. Of het geen
wiskundige grap was om de menschen aan het verstand te brengen, even duidelijk
als Coolidge en de Lord der Admiraliteit, maar vermakelijker, dat men onderhandelt,
dat men teekent, dat men de verdragen respecteeren zal, doch dat de heele zaak bij
het oude blijft en dat er niets veranderde?
De Engelschen gaven een gentle hint die mij deed denken aan het artikel dat ik
een half jaar geleden schreef en titelde ‘Boven de verdragen’. Ik beschouwde het
Pact in zijn verband met vliegmachines en gassen. Zij gaven een gentle hint met
dezelfde strekking en op hun manier. Dit wil zeggen, niet als clowns, zooals Painlevé,
maar als vrije, zelfbewuste natie. Veertien dagen voordat het Kellogg-Pact geteekend
werd te Parijs, beelden zij zich in dat Londen uit de lucht wordt aangevallen door
talrijke escaders die komen aangevlogen uit Oostland. Ik zweer u dat Frankrijk gaarne
soortgelijke manoeuvres houden zou boven de Ville Sirène, doch niet durft uit vrees
voor de universeele reprobatie. Blaam in de eerste plaats van Painlevé, den minister
van Vrede, van Herriot, die zich op de verjaardag van de oorlogsverklaring van
Duitschland door den Keulschen burgemeester zonder wenkbrauw-fronsen laat
zeggen dat Frankrijk de gelegenheid heeft om het Duitsche hart te winnen, - alsof
men Frankrijk ik weet niet wat voor gruwelen, inbraak en inbreuk te vergeven hadde.
Blaam van den citoyen Léon Blum, leider der Fransche socialisten, die op het
Brusselsch Congres der S.D.A.P. zijn Duitsche collega's overtroefde door de
ontruiming der Rijnoevers te eischen en de Anschluss. Er zijn dagen dat men met
schrik pro-Fransch is, wanneer men merkt hoeveel miljoenen Franschen anti-Fransch
zijn. Blaam dus van alle socialisten, radico-socialisten en communisten, meer dan
de helft van het volk.
Doch méér dan blaam, reprobatie van Amerikanen, Engelschen en alle mogelijke
Oostlanders over de zenuwachtigheid, de prikkelbaarheid, de achterdocht, de
hersenschimmen, het militarisme van Marianne. Hoe Parijs verdedigd zal worden
tegen luchtoffensieven zal men dus bestudeeren, wanneer de vijandelijke escaders
boven de stad zijn. Gelijk men gasmaskers zal fabriceeren en distribueeren onder de
Parijzenaars, die een besproeiïng met diphenylcyanoroarsine, of iets wat er op lijkt,
overleefd hebben. Zo gebeurde het ook in 1914. Gelukkig waren er toen overlevenden,
wat nu niet vaststaat.
Men benijdt dus de Engelschen, aan wie het veroorloofd is zich te herinneren en
te voorzien, men bewondert ze, in de vage hoop dat ook de Fransche attachés iets
leeren van het wapenspel. Niemand denkt eraan dat Frankrijk Oostland zou kunnen
zijn, want de Franschman kent ter wereld slechts één Oostland, en al zijn beschikbare
aandacht, alle vermoedens van mogelijkheden worden door dat Oostland opgeslorpt.
Men benijdt echter niet alleen den Britschen durf maar ook een zekere
onbeschaamdheid, welke zij in hun realisme hebben tentoongespreid. Want hun
verbeelding van Londen, dat aangevallen wordt uit de wolken, bevatte eene nuance
die boekdeelen sprak voor den Franschen critischen zin. Twee minuten nadat het
ultimatum van Oostland onaannemelijk geacht werd, begon het lucht-offensief, begon
de moord, de verdelging van deze roman à la Jules Verne, à la Wells. Twee minuten;
dat is honderd-twintig seconden. Zegt u dit niets?

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

In die twee minuten vat de Fransche sens commun samen wat de common sense
van Albion erin heeft opgehoopt: het failliet van alle Kellogg-pacten, van alle
Arbitrage-hoven, van alle Locarno's, en op de koop toe, en bovenal, de nutteloosheid
van den Volkenbond. Waar blijft gij met deze schoone illusies bij een hypothese van
twee minuten, die zouden liggen tusschen het verstrijken van het ultimatum en de
eerste, de beslissende oorlogsdaad? Bondgenootschappen, convenanten van Genève,
pacten van Washington of Parijs, arbiters van Den Haag, internationale sancties of
represailles, en alle te mobiliseeren schrijfmachines, telegrafische of
radio-telegrafische verbindingen van alle diplomaten zinken tegenover deze twee
minuten terug in het niet, waaruit zij ontstonden.
Dat is de Fransche consequentie uit Engelsche promissen. Ze is niet vroolijk op
den vooravond van de apotheose der pactomanen Briand en Kellogg voor wie de
gebruikelijke hoerahs opgaan langs de straten en in de kranten. Men vindt de
Engelschen zelfs welwillender dan redelijk schijnt. Wie waarborgt hun dat Eastland
hun twee minuten zal gunnen? Wie zegt dat een ultimatum aan het lucht-offensief
zal voorafgaan? Conclusie: een pact kan geen kwaad en laten wij doen alsof wij
eraan gelooven, net als alle anderen. Maar pact of geen pact: de natie die er op een
gegeven moment niet voor terugdeinst om den oorlog te voeren volgens zijn
oorspronkelijk karakter van uitmoording, afslachting en vernietiging, en niet als een
meer of min gehuicheld spel dat men speelt volgens overeengekomen regels, deze
natie is de facto meesteres over alle landen waar een Painlevé zich paait met
ministeries van Vrede. Want geloof me: als deze groote geleerde humor heeft, dan
is het onvrijwillig en zonder de minste opzettelijkheid. Voor hem, en dat is het
ongeluk, staat het Kellogg-Pact als een paal boven water.
Het volgend jaar zal men bijwonen hoe dienstweigeraars, anarchisten,
antimilitaristen, ontwapenaars en ideologen van elk slag, zich met instemming van
Painlevé beroepen op het pax pact. Alleen Angel-Saksers en Saksers zijn immuun
tegen nobele ideeën. Zij zullen er zich wèl voor wachten om ze in practijk te brengen.
Maar Frankrijk, heeft Jaurès gezegd, de socialistische Manitou, die men naar het
Panthéon droeg in plaats van hem over de grens te zetten, ‘Frankrijk is de Christus
der naties!’ Frankrijk offert zich voor het heil der menschheid, Frankrijk beklimt de
Golgotha! Dit is even verwaten als stompzinnig. Zulke opvattingen zijn even
gevaarlijk als welk pangermanisme of panslavisme ook. Het zijn woorden van een
mensch over wie geschreven staat dat het beter voor hem ware om met een molensteen
aan den hals in de diepten der zee geworpen te worden. Hij leidt anderen in verzoeking
en zijn eigen land naar het verderf.
Prettige wereld, waar men geen uitkomst meer bespeurt, noch door goedheid, noch
door geweld. Waar alles op zijn kop staat. Waar men leeft en niet anders leven kan
dan met eene mentaliteit van cataclysme. De dood van één mensch is een drama, de
dood van een millioen menschen is statistiek, schreef tijdens den oorlog een
sarcastische auteur. Zonder dat men er zich rekenschap van geeft en zonder dat men
er zich tegen verzet, heeft de catastrofale mentaliteit zich kunnen voortplanten in het
dagelijksch bestaan. Men riskeert op klaarlichten dag en in 't hartje van Parijs zijn
leven méér dan een eeuw geleden in Calabrië, dat een fameus nest was van roovers
en bandieten.
Ik spreek niet over de auto's, die elke week het aantal slachtoffers maken eener
gemiddelde aardbeving, mijnontploffing of scheepsramp, waarvoor de staatshoofden
elkaar condoleantie-telegrammen sturen. Ik begrijp er niets van dat iemand met zorg
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zijn wagen poetst, zich op z'n zondagsch aankleedt, om een paar kilometer verder te
verongelukken. Maar per slot van rekening is dat een persoonlijk geval, waarbij men
tot op zekere hoogte baas blijft van zijn eigen lot. Ik spreek ook niet over de chauffeurs
die een mensch taxeeren als een kat en een hond. Zij rijden bij honderden, maar met
een beetje overleg kan men ze ontglippen. Men waagt zijn leven minder op een tocht
door de Stille Zuidzee dan op een wandeling door Parijs, dit is een uitgemaakte zaak.
Als ik Parijs vergelijk met Calabrië is het zelfs niet om de boeven en bandieten. Dat
is altijd zoo geweest en ze lieten u altijd een kans op verdediging.
Doch er zwerven in Parijs een onnoemelijk aantal gedesequilibreerden in wie iets
onnaspeurlijks defect raakte en die juist verstand genoeg overhielden om een
onherstelbare stommiteit te doen. Het is een troep onverantwoordelijken,
samengekomen uit alle landen van Europa, in Frankrijk binnengelaten zonder
papieren, zonder een cent op zak, wier hersens gebiologeerd worden door eene
onvoorzienbare en altijd idiote daad. Zij slaan iemand met een stok de kop in ‘omdat
het gezicht hun niet beviel’. Zij schieten iemand neer, omdat zij hem zonder de minste
reden houden voor een medeminnaar. Zonder eenige oorzaak trekken zij een revolver
en mikken op de voorbijgangers. Zij lichten een winkella en vermoorden de
winkelierster voor een paar dubbeltjes. Zij gaan bij een juwelier binnen, vragen een
steen te zien, leggen den eigenaar neer, barricadeeren zich in het magazijn, moeten
belegerd worden, en lossen dozijnen schoten naar de volle straat, voordat zij sneuvelen
onder de kogels der agenten. Of zij springen uit de vijfde verdieping te midden der
menigte.
Deze oncontroleerbare, ogenschijnlijk inoffensieve monsters, dit soort van
bezetenen, gevoegd bij de auto's en de chauffeurs, onderhouden een permanenten
staat van paniek en fataliteit. In elke Fransche krant vindt men staaltjes van hun
excessen, welke u kunnen wachten op elken straathoek. De geest der statistiek is
door deze waanzinnigen gevaren. Maar het merkwaardigste is dat men hun evenbeeld,
en tot in zekeren graad hun verdediging, of minstens hun verklaring, vindt in de
moderne litteratuur, die krioelt van zulke zwakkelingen.
Zoo las ik onlangs een roman waarin de hoofdpersoon een medereiziger uit het
portier van een trein-coupé werpt zonder andere aanleiding dan nieuwsgierigheid
om te weten wat voor indruk deze daad zal nalaten op zijn consciëntie. Ware ik
wetgever, ik veroordeelde zulke boeken tot den brandstapel en misschien zelfs den
auteur. Want dit geval heeft niets vreemds en niets exceptioneels in de moderne
psychologie. Men kan er ook van overtuigd zijn dat het in den troep der talloze
onevenwichtigen of aspirant-onevenwichtigen een navolger zal vinden die op zijn
manier en ten koste van een argeloozen passagier gaat experimenteeren met zijn
geweten.
Het is inderdaad een zonderlinge wereld. Het gerucht heeft gelopen dat Stresemann
bij gelegenheid van het Kellogg-Pact het Legioen van Eer zou krijgen. Een
proefballonnetje, evenals het ministerie van Vrede. En waarom Poincaré of Briand
het IJzeren Kruis niet? vroeg een blad. Waarom niet het orde-teeken dat het graf eert
van den Onbekenden Soldaat, op Stresemann's borst? Waarom bij deze gelegenheid
niet de wapens laten presenteeren door de compagnie bedolven soldaten wier
bajonetten bij Verdun nog boven de grond uitsteken? Waarom bij dit feest niet de
klok geluid van het groote knekelhuis der driehonderd duizend dooden van
Douaumont?
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Wanneer Kellogg optimist is (en laten wij aannemen dat hij zelf tenminste in zijn
pact gelooft) zal hij het blijven, want het optimisme is een gave. Maar in de atmosfeer
van Parijs zal hij het niet worden. Nooit.
[verschenen: 22 september 1928]

In de sfeer van het Pact
Parijs, 3 September 1928
Op den dag der teekening van het anti-oorlogs-tractaat verscheen een der kranten
met de volgende ‘manchette’, d.w.z. tekst, welke men naast den titel van het blad in
vette letters naar voren brengt:
‘De toekomstige uitwerking van het Pact tegen den oorlog is zóó evident, dat onze
minister van Binnenlandsche Zaken denkt over een Pact tegen de misdaad. Het zou
ter onderteekening worden voorgelegd aan het hoofd van den Staat, hooge
contracteerende partij, vertegenwoordiger der eventueele slachtoffers eenerzijds, en anderzijds aan de meest bekende pensionnaires onzer gevangenissen, als
gedelegeerden der andere partij. Deze zouden onmiddellijk in vrijheid gesteld kunnen
worden om aan de onderteekening al hare waarde te verleenen.’
Al zegt de Franschman: comparaison n'est pas toujours raison - vergelijken is
nog geen gelijken - het zou prettiger zijn wanneer de elementen voor zoo'n malle
parallel niet voorhanden waren. De chansonniers en revueschrijvers bedachten een
niet minder komieke gevolgtrekking uit het Pact van 28 Augustus. Zij stellen voor
om, zodra het Verdrag door de diverse parlementen geratificeerd zal zijn, zoodra de
oorlog dus wettelijk ‘buiten de wet’ verklaard is, alle generaals, officieren, soldaten,
en alles wat een leger-uniform draagt, te beschouwen als smokkelaars, stroopers,
oproerlingen of andere outlaws en hen eenvoudig achter slot te zetten. Ook deze
humor valt niet heelemaal buiten de grenzen der waarheid.
Ik houd deze twee citaten met al haar achterdocht en scepticisme voor het meest
conform aan de vox populi, de publieke opinie, ondanks het gejuich van al de organen
die zich inspireeren op de regeering. Maar of men gelooft in het Kellogg-Pact als in
nieuwe steenen tafels met nieuwe geboden (hoewel ‘gij zult niet dooden’ reeds dateert
van Mozes), als een ‘monument der menschelijke conscientie’ gelijk men hier zegt,
of dat men het beschouwt als misleidend schijnvertoon, zijn onderteekening is een
historische datum. Later zal men weten of het den dageraad aankondigde van een
puren dag. Later zal men weten of de menschheid verbitterd en gedemoraliseerd
ontwaakte uit een desillusie. In beide gevallen zal de glansrijke vergadering van
misschien echte, misschien valsche profeten, een historische datum blijven, waarover
eenige notities noodzakelijk zijn, ofschoon het pact-thema, journalistiek gesproken,
reeds eenigszins verlepte.
***
Frank B. Kellogg arriveerde per Ile de France, de mooiste, grootste en nieuwste
der Fransche transatlantikers, in Le Hâvre, waar zijn ‘Zesdaagsche’ zou aanvangen.
Daar zijn Europeesch verblijf zes dagen duren zou - een maximum - had men de
vredesreis samengevat in dezen sportieven naam. Het was de oude Normandische
zee-stad, welke erop stond om den Amerikaanschen staats-secretaris den gouden
pennenhouder aan te bieden, waarmee het Pact geteekend zou worden, en welke de
inscriptie droeg Si vis pacem para pacem, als gij vrede wilt, bereid den vrede. De

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

burgemeester van Le Hâvre, Léon Meyer, socialist en Hebreeuw, had dezen variant
bedacht op het staats-motto der Romeinen Si vis pacem para bellum: als gij vrede
wilt, bereid den oorlog. Léon Meyer is ervan overtuigd, dat hij op deze zaken een
beteren kijk heeft dan de Senatus Populusque Romanus, hoewel hij één dag voor
Kellogg's aankomst een staking der dokwerkers had moeten onderdrukken met de
wapenen. Wat den pennehouder betreft: men heeft het goud er niet voor gespaard.
Hij eindigt in een massief bolletje, dat het schrijven niet vergemakkelijkt. De signatuur
van Kellogg zelf werd daardoor onvaster en aarzelender dan zij wellicht geweest zou
zijn met een gewone vulpen. Ook Manzoni, Italiaansch gedelegeerde, teekende met
moeite. Doch Stresemann en Briand, de voornaamste gevolmachtigden, signeerden
het zwaar-verzegelde document in één trek. De eerste forsch en nadrukkelijk; de
tweede licht en zwierig; maar beiden als mannen, die over een aantal bijkomstigheden
gewoon zijn te heerschen.
Van Le Hâvre reisde Frank B. Kellogg per trein naar Parijs, waar hij
Zaterdag-morgen aankwam. Hij liet zich in een auto naar de Ambassade rijden der
U.S.A., gaf onderweg zijn kaartje af bij den President der Republiek op het Elysée,
verwisselde op het gezantschap zijn reiscostuum voor knickerbockers, besteeg
opnieuw zijn auto en reed naar het golfveld van Saint-Cloud om achttien kuiltjes te
vullen. Naar Europa te komen en het eerste wat men doet een golf-partij van tien
kilometer te spelen, waarbij de caddie een charmante jonge dame is: Amerikaanscher
kon het niet. Den volgenden dag ontving Frank B. Kellogg, die de reputatie heeft
van den zwijgzaamsten man der aarde, een drom van journalisten in de vestibule der
Ambassade en op de bovenste trede van de monumentale trap. Men is hier gewend
aan andere manieren en ook dat kon niet Amerikaanscher.
Doctor Gustav Stresemann arriveerde Zondagmiddag (26 Aug.) aan de Gare du
Nord per Nord-Express. Deze treinen gelden voor de snelste van Europa en zelfs van
de wereld. Zoodra zij de Belgische grens verlaten, nemen zij een snelheid van honderd
kilometer per uur en voeren u zonder overgang te midden van het nerveuse Fransche
rhythme. Deze gewaarwording is een der meest curieuse, welke men van Frankrijk
ontvangen kan.
Stresemann was begeleid door de schim van Bismarck. De ijzeren kanselier was
de laatste Duitsche minister die in 1867 en in 1871 Frankrijk officieel bezocht had,
en de omstandigheden waaronder dit plaats vond, het verschil tusschen den sluwen,
beminnelijken diplomaat van 1867 die Napoleon III wist in te palmen, en den
onvermurwbaren vijand van 1871, die het land twee provincies en vijf milliard afnam,
konden niet nalaten zijn leerling Stresemann te wikkelen in een aura van onveiligheid.
Men staat bij zulke ontmoetingen voor het raadsel-in-zijn-totaliteit, dat een mensch
met zich draagt en verbergt. In 1867 dacht Bismarck zonder den minsten twijfel reeds
aan 1870. Eén blik in dat gemoed zou voor Napoleon III van onschatbare waarde
geweest zijn. Wat ging er door het hoofd en het hart van den vermagerden en bleeken
Stresemann, die er werkelijk uitziet als een zieke? That is the question.
Om den Duitschen minister waardig te verwelkomen, was de ban en achterban
opgetroffeld der Duitsche kolonie. Ik vertel u niets nieuws, wanneer ik u zeg dat een
serie Hochs uit deze kelen niet uitmunten door bescheidenheid. Zij geven u lust om
te protesteeren. Het is dus volmaakt begrijpelijk dat er eenig gejouw klonk toen
Stresemann in zijn prachtige Mercedes stapte om zich naar de Ambassade te begeven.
Deze schuchtere betooging werd door de kranten eenstemmig verzwegen, hetgeen
niet verhinderd heeft dat Stresemann ze uitstekend merkte. Wat de manifestatie
karakteriseerde, was vooral de ijver waarmee een Franschman bij de politie aandrong
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tot arrestatie der fluiters. De politie was gelukkig even tactvol voor dezen keer als
Stresemann, en deed alsof ze niets hoorde.
Na een langdurig onderhoud met Poincaré, waarover niets uitlekte, verliet
Stresemann Parijs reeds den morgen na de onderteekening van het Pact. Daar hij
zich begaf naar Baden-Baden om er zijn genezing voort te zetten, vertrok hij van de
Gare de l'Est, met den trein van Straatsburg. Drie jaar geleden is er in dit station een
reusachtig fresco aangebracht en plechtig onthuld, dat het vertrek der eerste
mobilisatie-treinen voorstelt naar de Oostgrens. Het schilderij is een geschenk van
een Amerikaansch schilder en draagt tot onderschrift: A la France victorieuse, par
l'auteur, en souvenir de son fils Everit Albert Herter, tombé au champ d'honneur le
13 juin 1918: Aan het overwinnende Frankrijk, door den auteur, ter herinnering aan
zijn zoon, gevallen op het veld van eer, den 13den Juni 1918. Het toeval wilde, dat
de trein van Stresemann op lijn 6 stond, vlak tegenover het geweldige en
indrukwekkende doek. De Duitsche minister kon niet anders doen dan opzien naar
dit ontroerende gedenkstuk. Misschien hielp het hem om het gebaar van Frankrijk,
dat hem uitnoodigde tot onderteekening van het Pact, op juisten prijs te stellen.
***
De ceremonie der ondertekeening op Maandag-middag 3 uur, waarbij veertien
vertegenwoordigers van vijf honderd millioen menschen den oorlog afzwoeren, ging
onopgemerkt voorbij in een uitgestorven zomersch Parijs. Men had de Parijzenaars
verzocht om te vlaggen, doch behalve de openbare gebouwen, de banken en enkele
café's, had niemand aan de uitnoodiging gevolg gegeven. Iedereen is met vacantie
en het Pact is trouwens iedereen onverschillig. Iedereen weet nu bovendien, dat
Amerika nog steeds in oorlog ligt met een gedeelte van Nicaragua.
Voor de plechtigheid had men het ministerie van Buitenlandsche Zaken uitgekozen,
dat op den Quai d'Orsay ligt en meestal met dezen naam wordt aangeduid. Het gebouw
is in 1855 opgericht onder Napoleon III. Dezelfde salon, waar in 1919 de eerste
zittingen gehouden werden der Vredesconferentie, de Salon de l'Horloge, aldus
geheeten naar de klok welke een pompeuzen schoorsteen bekroont, was gekozen tot
uitvaardiging van het Pact. De Seine-kade was afgezet met een leger van agenten in
uniform en in burger. Niemand wist dat Parijs zulk een aantal geheime dienders
bezat. Alle boeven, alle individuën, die er belang bij hebben, konden met hen kennis
maken, dank zij de bioscopische opnamen. Dit is het nadeel eener mise-en-scène,
waarbij geheime politie de rol speelt van publiek.
De Salon de l'Horloge kan vergeleken worden met een zaaltje voor kamermuziek.
Voor groote uitvoeringen als de signatuur van het Pact is hij zeker te klein. De
cinematografen, die een batterij hadden opgesteld van verblindende sunlights, raakten
slaags met reporters en fotografen. Hun ruzie duurde nog, toen Briand zijn redevoering
begon en ze droeg niet bij tot de staatsie der bijeenkomst, welke reeds ontluisterd
werd door het geronk van de motoren der schijnwerpers. Briand had zijn goeden dag
niet. Bang om zoowel te veel als te weinig te zeggen over het Pact, las hij zijne
redevoering van blad, en Briand beschikt alleen ten volle over zijn redenaarsgaven,
wanneer het hem veroorloofd is om te improviseeren. De stijl zijner rede maakte
menigeen korzelig. Hij was gecompliceerd, gewrongen, opgedirkt, rhetorisch, onklaar;
de stijl van iemand die met zijn figuur eigenlijk geen raad weet, en menigen slag om
den arm houdt. Over het Pact zelf gaf hij geen enkele precisie. Alles bleef bij een
gezwollen à peu près, een behoedzaam peu à peu. Wie aan de toekomst dacht kreeg
er kippevel van. Te meer wijl dezelfde Salon de l'Horloge tien jaar geleden reeds
zooveel woorden gehoord had, welke aan ‘den laatsten der oorlogen’ een einde
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moesten maken. Ook toen presideerde een Amerikaan: Wilson, die nog slechts
beschikte over de helft zijner hersens en de pretentie had om daarmee Europa te
domineeren.
De stemming, die luidruchtig maar stroef was, werd bepaald gegeneerd, toen men
na Briand's rede, en na hare vertaling in het Engelsch, tot Frank B. Kellogg het
verzoek richtte om het woord te nemen. De staats-secretaris weigerde pertinent.
Aandringen baatte niets. Kellogg, die zich herinnerde dat spreken zilver maar zwijgen
goud is, wenschte geen syllabe te verspillen aan zijn eigen Pact. Er bleef niets anders
over dan te teekenen. De sunlights traden dus opnieuw in actie en bliksemden naar
Stresemann, die de eerste was, daar Duitschland in Frankrijk met een A begint en
Allemagne heet. Die alphabetische orde werd echter na Kellogg (no. 2) en België
reeds verbroken. Achtereenvolgens naderden het tafeltje, dat in den rechthoek van
de beroemde hoefijzervormige en groene tafel der gedelegeerden was geplaatst en
teekenden: Hymans voor België, Briand voor Frankrijk, Cushendun voor Engeland
(Chamberlain, niet zieker dan Stresemann, kruiste op den Atlantischen Oceaan),
Mackenzie King voor Canada, Mac Lachlan, een reus, voor Australië, Parr voor
Nieuw-Zeeland, Smit voor Zuid-Afrika, Cosgrave voor Ierland, Manzoni voor Italië,
Uchida voor Japan, Zaleski voor Polen, Benes voor Tsjeko Slovakije. In deze orde
wachten zij, op de twee eerste bladzijden van het boek, de namen van de
vertegenwoordigers der andere naties. Elk der onderteekenaars werd begroet met
een ovatie van het publiek, dat, hoewel met de uiterste strengheid gezift drie vierde
van de zaal vulde en van eene onmiskenbare rumoerigheid blijk gaf. Op den eersten
rang bevonden zich de echtgenooten der gevolmachtigden, onder wie vooral opvallen
mevr. Poincaré, mevr. Kellogg, mevr. Stresemann, en mevr. Zaleska, die ongetwijfeld
een der mooiste vrouwen van het oude continent is. Te vijf minuten vóór vieren was
de geheele ceremonie afgeloopen. Zij had minder geduurd dan een uur. Terwijl de
plenipotentiarissen zich terugtrokken, wierpen fanatici zich op den inktkoker om hun
vulpen te vullen met den inkt, waarmee het Pact geteekend werd. De inkt, waarmee
men het fatum der menschheid heeft trachten te bedwingen op perkament.
***
Zooals men weet is de onderteekening van het Pact, gefilmd en gegrammofoneerd
door een tiental maatschappijen, waarvan de meeste Amerikaansch zijn. Ik kreeg
den indruk dat de Amerikanen bij deze gelegenheid beneden hun reputatie bleven.
Er stonden twee vlieg-machines klaar om den Atlantischen overtocht te wagen: de
Bréguet van Costes en Ballonte, de Bernard van Lefèvre en Assollant. Ware ik
directeur geweest van de Paramount, en al had het me een millioen dollar gekost, ik
zou een van deze twee avions gecharterd hebben om de fotografische documenten
dezer universeele vergadering, waar de strijd werd aangebonden met een der duisterste
en geduchtste machten, te vervoeren naar de Nieuwe Wereld. Doch zoover is het
enthousiasme der Amerikanen voor hun Pact niet gegaan.
Frank B. Kellogg evenwel heeft zich op veel compromitteerender wijze in de kaart
laten kijken. Hij wees een uitnoodiging van de Engelsche regeering om Londen te
bezoeken af, terwijl hij de invitatie van Cosgrave om Ierland aan te doen, accepteerde.
Zo eindigde hij zijn ‘Zesdaagsche’ in Dublin en deze preferentie is hier
gecommenteerd in termen, welke op den eeuwigen vrede hare eerste schaduwen
uitzenden.
Wanneer de Fransch-Engelsche Marine-overeenkomst, geteekend in de week die
aan het Pact voorafging, doch waarvan nog niemand den inhoud kent, President
Coolidge dermate verontrust, dat zijn afgezant een onhoffelijkheid begaat tegenover
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Groot-Bretagne, terwijl de inkt van het Pact nauwelijks is opgedroogd, heeft men
dan geen recht om in zulk een geste een duidelijker aanwijzing te zien dan in alle
fraaie plannen en mooie woorden?
Niets prepareeren dan den vrede, zei een humorist, staat gelijk met systematisch
zonder paraplu uit te gaan, na beslist te hebben dat de barometer altijd op mooi weer
zal staan. Elken dag met een ‘spuit’ te sjouwen is even gek, maar dan is men tenminste
gedekt. Amerika heeft en houdt een solide en-tout-cas, waarachter het zich beschut
voelt. Het wil reeds the greatest in the world hebben, groter dan Frankrijk en Engeland
te zamen. Laten we dus schreeuwen ‘Leve het Pact!’ Want dat is geen overbodige
wensch...
[verschenen: 6 oktober 1928]

Het getal dertien en de triomf der Fokkers
Parijs, 10 September [1928]
Sinds twee jaren waren de ministers van het kabinet-Poincaré met hun dertienen. In
onze verlichte eeuw wekt dat nog meer huivering dan vroeger. Wij merkten dat de
oude astrologen, om wie men zoo lang gelachen heeft, gelijk hadden, en dat de sterren
invloed uitoefenen op ons aardsche lot, in den vorm van stralen die nog geen naam
dragen. Men becijferde zelfs, dat een looden muur van twee meter dikte noodig was
om ons tegen hare emanaties, goede en kwade, te beschermen. Maar welke goed en
welke kwaad zijn, moeten wij nog vragen aan den astroloog. Zoo wordt elken dag
een legende, die jaren bakerpraatje heette, werkelijkheid. En wie weet of de slechte
reputatie van het getal dertien vandaag of morgen niet wetenschappelijk gestaald
wordt...
Toen een van de dertien ministers bij de vorige verkiezingen sneuvelde, kregen
de bijgeloovigen hun eerste bevestiging uit de occulte regionen. Zij hadden er twee
jaar op moeten wachten, twee jaar dat alles van een leien dakje ging, zonder dat zij
de hoop opgaven. Om de gewetens, die door deze nederlaag verontrust waren, te
sussen, benoemde men twee nieuwe. Waar om geen drie? - vroeg Poincaré. De
collega's van den grooten Lotharinger dachten dat hij een grapje maakte. Doch
Poincaré gekscheert nooit en lacht nooit. ‘Het moment is gekomen’, antwoordde hij,
‘om een ministerie van Luchtvaart te vormen.’
Dat was lang niet naar ieders zin. Hoewel Frankrijk een der zwakste
handels-luchtvloten bezit van de gansche wereld, had men de luchtvaart ondergebracht
bij het ministerie van Handel, toen Laurent Eynac, de geruimen tijd onafzetbare
lucht-Commandant, om bezuinigingsredenen ontslagen werd. Een aanzienlijk deel
van de verdediging ter land en ter zee ressorteerde dus voortaan onder Handel.
Theoretisch leek dat uitstekend. Maar praktisch gaf het aanleiding tot een eindeloos
krakeel tusschen Handel, Leger en Vloot. Elk stuk, dat betrekking had op de
Luchtvaart, passeerde deze drie bureaux, die elkaar systematisch in de wielen reden.
Het resultaat was een ontzaglijke janboel, een onmetelijke verspilling, een volstrekte
stilstand in de ontwikkeling der aviatiek, een ononderbroken reeks van rampen.
Iedereen zag dat in. Doch daar iedereen deed wat hij wenschte, daar iedereen voordeel
vond bij deze anarchie, wilde niemand van een hervorming hooren. Poincaré's plan
tot oprichting van een Luchtvaart-ministerie werd ontvangen met algemeene
verontwaardiging. De toenmalige titularis van Handel, minister Bokanowsky, die

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

eenige maanden later zijne vermetelheid persoonlijk zou betalen, behoorde tot de
weerbarstigsten. Wijl de aviatiek een crisis doormaakte onder zijn bewind, achtte hij
het niet in overeenstemming met zijn waardigheid om zijn eventueelen opvolger een
volkomen gedesorganiseerden dienst te overhandigen. Hij wilde eerst de crisis zelf
overwinnen. Hij verklaarde dat hij de schepping van een Luchtvaart-ministerie zou
beschouwen als een blaam op zijne gestie. En Poincaré zwichtte, gelijk hij altijd
zwicht.
Laten wij echter even terugkeeren naar het getal dertien.
Het Kellogg-Pact had een kabinets-raad geëischt, de vergadering van den
Volkenbond, waarbij Briand onvermijdelijk met Hermann Müller zou confereeren
over de ontruiming van den Rijn, eischte een nieuwen kabinets-raad. Daar het
ministerie verstrooid was over de komkommertuinen van geheel Frankrijk, besloot
Poincaré dat het consult zou gehouden worden op zijn landgoed te Sampigny, zijn
geboorteplaatsje, dat vóór den oorlog bijna grensde aan Duitschland. De ministers
begaven zich dus op weg, de een per trein, de ander per auto, geen enkel per vliegtuig.
Zij kwamen allen aan, behalve Albert Sarraut, van Binnenlandsche Zaken, die een
deraillement had in Dijon, want ook de spoorwegen bevinden zich hier en daar in
een schrikbarenden staat van verwaarloozing. Zoo waren de ministers opnieuw met
hun dertienen. Om het booze lot te bezweren, verving mevr. Poincaré bij het dejeuner
den ontbrekenden gast. Maar bij de geheime zitting kon men de echtgenoote van den
kabinetspresident moeilijk uitnoodigen. ‘Als wij een minister voor Luchtvaart
benoemd hadden’, plaagde Briand, ‘zouden wij met z'n veertienen zijn.’ Bokanowsky
glimlachte en antwoordde: ‘Ik ben niet bijgeloovig.’ Toen het gouvernement, na bij
Poincaré overnacht te hebben, afscheid nam, vertelde Boka, zooals zijn collega's
hem noemden, dat hij van plan was per vliegtuig naar Clermont-Ferrand te gaan om
een luchtvaart-meeting bij te wonen. Hij bood Briand en Loucheur aan om een
omwegje te maken en hen af te zetten in Genève.
Merci, zei Briand, ik gebruik liever een veiliger vervoermiddel. ‘Het is een feit’,
opperde Poincaré, dat de aviatiek op 't oogenblik nu juist niet....’ ‘Precies daarom’,
verklaarde Boka, ‘omdat men Luchtvaart aanvalt, wil ik door mijn voorbeeld toonen,
dat dit verkeersmiddel niet gevaarlijker is dan een ander.’ Tot den commandeerenden
generaal van het vliegkamp in Toul, waar het ongeluk gebeurde, zei de minister,
terwijl hij de berline besteeg: ‘De kranten schrijven dat Bokanowsky nooit in de
lucht gaat. De kranten zeggen maar wat. Bokanowsky gaat de lucht in!’ Het ontbrak
dezen minister, die pas de vijftig naderde, niet aan cranerie en zwier. Temeer wijl
hij beter dan iemand weten kon hoeveel roekeloosheid en lichtvaardig vertrouwen
deze houding verborg.
Het getal dertien nam een revanche, welke de volksverbeelding meer getroffen
heeft dan alle vliegtuig-catastrofen der laatste jaren te zamen. Het avion van
Bokanowsky, bestuurd door een piloot die zes duizend vlieg-uren op zijn crediet
had, was nauwelijks opgestegen tot 150 meter, of het zwenkte op den rechter-vleugel,
terwijl de bestuurder koers nam naar zijn bestemming, plofte neer en ontvlamde. Het
brandde twintig minuten, begoten met de duizend liter benzine, welke zich boven
de vleugels bevonden, en van den minister en de vier inzittenden was niets meer over
dan een hoop verkoolde ledematen, welke men met moeite herkennen kon aan een
platina horloge, een vulpen, een bril, een breloque, etc. Hulp in de vuurzee van
benzine was natuurlijk ondenkbaar. De oorzaak bleef voor de zooveelste maal
onbekend. Men maakte haar tenminste niet openbaar, uit consideratie voor de
Maatschappij aan wie de machine behoorde, voor de fabriek die ze leverde. Tot
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nadeel echter van de toekomstige passagiers. Want een paar dagen terug was eenzelfde
berline-Spad uit de fabrieken van Blériot, waarmee Bokanowsky toevallig kort te
voren gereisd had, brandend neergestort. Het zou me geen seconde verwonderen,
wanneer men met een beetje goeden wil dezelfde oorzaken vond als bron van dezelfde
gevolgen. Doch men zegt ze ons niet. Wij worden geladen als bagage. Zelfs nadat
een minister tegen de brandende lamp loopt en de anonimiteit van ongelukkige
passagiers en piloten in een tragischen kreet verbreekt.
Zonder nut, zonder eenig technisch voordeel beleeft de Fransche aviatiek ramp
op ramp, en drie weken vóór het afgrijselijke ongeval te Toul, teekende een spotblad
Bokanowsky in een ontredderd vliegtuig, roepend om een minister voor Luchtvaart.
Dat was vol dramatische profetie. Ik van mijn kant moest denken aan den brief, dien
ik 16 Juli schreef over de ‘Makhonine’, de niet-ontvlambare brandstof, welke
Bokanowsky aan zijn vliegeniers halsstarrig geweigerd heeft. Wanneer Colonel
Brocard, ex-aanvoerder van het escader der ‘Cigognes’, die alle records sloegen van
neergeschoten vijanden, wanneer Colonel Brocard, die de eischen en de gevaren der
machines kent als niet één in Frankrijk, schrijft, dat het een misdaad is om de
luchtvaarders langer bloot te stellen aan het verraad der benzine, terwijl men een
absoluut gevaarloos product bezit in de Makhonine, dan voel ik mij volmaakt gedekt
tegenover de bestrijders der nieuwe brandstof, die beweren dat zij den motor vervuilt
en op haar manier pannes zal veroorzaken. Ook met de benzine heeft men pannes,
doch zoo er voorloopig machines zullen moeten vallen, zoo wij nog bij trossen uit
den hemel naar de aarde zullen duiken, ik geef er de voorkeur aan niet om te komen
in een vliegenden brandstapel en te blakeren in een cabine, waar elk der passagiers
ongeveer anderhalven kubieken meter plaats heeft. Van alle rampen lijkt mij deze
de gruwzaamste; van alle rampen ook is deze het, waartegen men zich 't heftigst
verzet.
Hoe hard het ook valt het feit te moeten constateeren tegenover een man, die een
wreeden dood vond, een man die kranig was, stoutmoedig en onvervaard, hij verloor
het leven door wat Colonel Brocard een misdaad noemde, een misdaad die de zijne
werd, wijl hij de macht had ze te verhinderen. Het is bovendien de vraag of minister
Bokanowsky niet verongelukte aan zijn eigen motor. Terwijl Frankrijk
onvergelijkelijke motoren bezit als de Hispano-Suiza, de Renault, de Lorraine, achtte
Bokanowsky als minister het noodzakelijk, de Fransche aviatiek een motor op te
dringen van Engelsch merk, de Jupiter. Het moge zeer wel denkbaar zijn dat deze
motor ten volle beantwoordt aan zijn naam, dien hij ontleende aan den oppersten der
goden, de wijze waarop men hem in Frankrijk gebruikt, met surcompressie om zijne
macht te verhoogen, is hem noodlottig. De Latham, waarmee luitenant Paris den
Oceaan zou oversteken, en wegens defect aan een der motoren landen moest op de
Azoren, werd gedreven door drie Jupiter's. De Latham, geheel gelijk aan den vorigen
en bestemd voor de Oceaan-reis, waarmee Guilbaud en Amundsen de
Noordpool-schipbreukelingen van Nobile ter hulp snelden, en verongelukten, werd
gestuwd door Jupiter's. De Spad Blériot, waarin de verantwoordelijke minister
neersmakte, werd bewogen door een Jupiter.
Deze drie pannes, alle gebeurd met denzelfden motor, maakten in den afgeloopen
zomer het meest rumoer; doch geloof niet dat het de eenige zijn. Dat een Amundsen
is overgeleverd aan de incompetente invallen van een Fransch minister mag droevig
heeten. Dat Bokanowsky zelf het slachtoffer wordt van zijne kapitaalste fouten is in
de hoogste mate merkwaardig. Het is uniek. Men mag er evenwel niet de minste
conclusie uit trekken. Wanneer in vroegere tijden een bevelvoerend landsdienaar
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faalde, hing men hem op, of hij kreeg den kogel, of hij werd geguillotineerd.
Tegenwoordig pensionneert men de onbekwame viziers en groot-viziers. Wanneer
alle ministers op de juiste maat moesten boeten voor hunne willekeurige of
onwillekeurige misslagen (ik denk hierbij aan de twee millioen dooden en aan de
dertig duizend die nog jaarlijks overlijden aan de gevolgen van den oorlog) dan had
Frankrijk op het oogenblik geen gouvernement meer.
Bokanowsky is met de grootste praal begraven op staatskosten. Zijne vier
rampzalige metgezellen, onder wie een zoon van Abel Lefranc, professor aan het
Collège de France, reden op eigen kosten en zonder staatsie-wagens, zonder karren
vol kostbare bloemen, zonder muziek, zonder een leger van soldaten, naar hunne
schamele laatste woning. De echtgenoote van Bokanowsky werd door een minister
met alle behoedzaamheid in kennis gesteld van het ongeluk, de echtgenoote van den
marconist vond 's avonds bij haar thuiskomst een cru telegram op de deur-mat. De
dagbladen hadden gelijkheid voor den dood gevraagd. Doch na bijna zestig jaren
republiek en democratie bestaat deze ‘gelijkheid en broederschap’ minder nog dan
onder de ‘tyrannen’ over wien de Marseillaise dagelijks zingt: En de bewindvoerders
zijn er niet voor teruggeschrokken om hun onderdanen deze bittere waarheid in de
schrilste contrasten voor den geest te roepen.
Nu de minister, die Handel, Posterijen en Aviatiek beheerde, vertrok naar het rijk
der schimmen, bestaat er voor een departement van Luchtvaart geen bezwaar meer.
Wat de eenvoudigste bon sens niet vermocht, wat honderd catastrofen niet
vermochten, vermag de dood van een collega in de ‘République des Camarades’, en
vóór dat deze brief op Java landt, hebben wij zonder twijfel een minister der
vliegkunst, die een compleet gedesorganiseerden dienst zal erven. Blériot, een der
voornaamste constructeurs, moest dezer dagen bekennen, dat zijne fabriek in den
loop der laatste drie jaren slechts voor 600.000 francs (60.000 gulden) nieuwe
bestellingen geboekt had. De andere een en dertig firma's gaat het niet beter, en wat
er onder zulke omstandigheden van een industrie kan terechtkomen, begrijpt een
ongeletterde. Zal Frankrijk ooit een minister bezitten, die er in slaagt deze een en
dertig firma's te bewegen tot een fusie, welke de drie of vier belangrijkste merken
zou handhaven en redden? Fokker is bezig of staat klaar het te winnen op verschillende
lijnen van zijn Fransche concurrenten, die werken met oude modellen en verouderde
methoden. Zal Frankrijk, wanneer het een constructeur telt, die met Fokker zou
kunnen wedijveren, hem ooit durven pousseeren? De helft van het parlement, de
helft der kranten zou zich opmaken om een minister, die dat waagde, onmiddellijk
uit den weg te ruimen. Wat Frankrijk voor zijne Luchtvaart noodig heeft, is geen
minister. Het is een dictator.
Een dictator, die aan de ‘Cidna’ (Compagnie Internationale de Navigation Aérienne)
tegenover de 31 zichzelf paralyseerende, gemakzuchtige Fransche firma's durft
toestaan wat Bokanowsky en zijn voorgangers onverzettelijk geweigerd hebben: de
onmiddellijke aankoop van dertig Fokkers, type F. VII. Sinds vijf jaren vraagt generaal
Duval, de president der Cidna, die toestemming (welke de subsidie aan deze
Compagnie verstrekt zou verlichten met 8 millioen), sinds vijf jaren wisten de
Fransche fabrikanten haar te verschuiven. Reeds eenmaal verwierp Frankrijk een
aanbod van Fokker en liet den uitvinder onderhandelen met Duitschland. Hoeveel
dooden, hoeveel nederlagen kostte deze gouvernementeele kortzichtigheid den
Franschen? Het was generaal Duval, dezelfde generaal Duval die nogmaals dringt
tot aankoop van Fokkers, aan wien de organisatie der luchtverdediging werd
toevertrouwd en die pas in 1917, na bovenmenschelijke inspanning, na tallooze
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weggemaaide escaders, de lucht-hegemonie verwierf aan de fronten. Half-Augustus
correspondeerde generaal Duval nog met Bokanowsky over dit onderwerp, waarvan
het voortbestaan zijner op Roemenië, Turkije, Zuid-Slavië en Polen varende
Compagnie afhing. En met een der avions van de Cidna, die hij weigerde te vervangen
door Fokkers, zou minister Bokanowsky eenige weken later vlammend uit de lucht
storten. Met recht mocht Bokanowsky zeggen dat hij niet bijgeloovig was. Het getal
dertien en de superstitie van Briand speelden in deze affreuse geschiedenis een totaal
ondergeschikte rol. Hoe gruwelijk het is, met recht mag men beweren, dat hier een
minister boette voor zijn eigen fouten.
Ik geloof na den ondergang van de Arc-en-Ciel ook niet meer aan een
trans-atlantischen overtocht. Wanneer Coste mij een eclatant dementi geeft, zal ik
zeggen des te beter, maar het zou niets bewijzen. De twee Kanarie-vogels van Bernard
zijn met volle lading blijven steken in het grasveld van Le Bourget, dat op te korten
afstand begrensd wordt door een beek en door een hoogspanningsleiding. De
bemanning van de eene Kanarie is slechts door een mirakel en de opperste
stuurmanskunst aan den dood ontsnapt. Zoolang een avion dat 8 à 9000 kilo weegt,
een kleine twee kilometer moet rollen over hobbelig weiland om een paar meter
hoogte te veroveren, zoolang het aërodroom van Le Bourget, en alle overige
vliegvelden trouwens, niet gecementeerd zullen zijn en liefst hellend, om het
vaartnemen te vergemakkelijken, zoolang zal elke uittocht van zulke vliegende
reservoirs gerekend moeten worden tot de waaghalzerijen, heroïek misschien, of
lichtzinnig, maar in ieder geval nutteloos. Het is onbeschrijflijk dwaas, dat bijna geen
enkel aërodroom beantwoordt aan deze elementaire eischen van het gezond verstand.
Wat is belachelijker, onaangenamer en gevaarlijker dan een vliegmachine zonder
eenige geldige reden te laten hotsen over landerijen, welke ieder automobilist
onbegaanbaar noemt? Doch zóó moeilijk, zóó langzaam is alle werkelijke vooruitgang,
dat niemand dit wil inzien, en dat de eerste tegenwerping welke men krijgt steeds
luidt: Dat moet geld kosten een cementen veld van minstens één vierkante kilometer.
Inderdaad! Maar dreadnoughts, paketvaarders, spoorwegen kosten ook geld. Een
geschikt, modern aërodroom is niet de eenige zijde, maar de eerste zijde van het
probleem dat moet worden opgelost. Daarna hale men oude scheepsjournalen voor
den dag, journalen van zeilvaartuigen, die aan hetzelfde element onderworpen waren
als het vliegtuig: aan den wind. Men zal zien, dat de reis van Europa naar Amerika
gemiddeld driemaal langer duurde dan de reis van Amerika naar Europa. En volgens
deze strikte gegevens construeere men het vliegtuig. Dan kan men kaarten en
weerberichten gaan bestudeeren. Dan is de Oceaan overwonnen. Dan handelt men
niet meer als een kind. Dan ook zijn wij een stap verder.
***
P.S. Het heeft Frank B. Kellogg moeite gekost, maar het is hem gelukt, om geen
Engelsch grondgebied te betreden. Na per kruiser Detroit een bezoek gebracht te
hebben aan Ierland, stond hij voor het repatriatie-vraagstuk. Een kruiser is niet
comfortabel. Iersche booten varen er nog niet. Engelsche booten lagen vlak in de
buurt. Maar Engelsche booten zijn grondgebied van Groot-Bretagne. Er bleef slechts
één uitweg: Frank B. Kellogg stevende terug naar Cherbourg en nam de
Amerikaansche Leviathan. Men kan niet duidelijker te kennen geven, dat men niets
te maken wil hebben met iemand, die u zestig jaar lang acht en dertig millioen pond
sterling moet betalen. Is de Fransch-Engelsche Marine-overeenkomst een gevolg
van de Amerikaansche houding, of is de Amerikaansche houding een gevolg van dit
onverwachte bondgenootschap der twee vlooten, de oude sterke en de jonge die
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kracht wint? Hoeveel jaren zal men nog tijd hebben om deze nieuwe ‘schuld-vraag’
rustig te onderzoeken? - H.R.
[verschenen: 12 oktober 1928]

De steriliseerende hand
Parijs, 17 September [1928]
Als men mij vroeg welke in psychisch opzicht de meest karakteristieke stad is van
Frankrijk, zou ik zeggen Lyon. Hier, waar Rhône en Saône samenvloeien, waar 't de
helft van het jaar regent en mist, waar de avonden lang zijn, werd Caracalla geboren,
een der bloeddorstigste monsters, en Ampère, en Say, de grondlegger der
vrijhandel-theorieën - hij heeft zich in zijn graf omgedraaid - en de gebroeders
Lumière, wier naam een voorteeken was, de ontdekkers der zevende kunst, de
bioscoop. Hier wonen de echte milliardairs, de zijde-koningen, die hun schatten
verbergen onder een sjofele jas, en soms een ongebreideld leven leiden als Tiberius
op Capri. Hier is het ‘Fransche Bayreuth’ waar Wagner aanbeden werd, toen men
hem overal nog bekampte. Hier, voor eene stad die nauwelijks grooter is dan
Rotterdam, bouwt men de uitgestrektste en modernste abattoirs der wereld, zeggen
de Lyonneezen. Hier geeft men die deerniswekkende offerplaatsen van ossen, koeien,
kalveren, schapen en varkens een artistiek uiterlijk en laat men de duizenden arme
beesten ‘sterven in schoonheid’. Hier doet men experimenten met de plant, die de
oogen verrukt, de Peyotl. Hier leven mystiek en werkelijkheidszin als Siameesche
tweelingen. Lyon was dus voorbeschikt om het aanzijn te geven aan een fenomeen,
dat de menschelijke vermogens met één zou vermeerderen. En omdat het Lyon is,
heeft het wonderlijke geval niets bovennatuurlijks. Omdat het Lyon is, wordt het
geïntroduceerd door dr. Edmond Locard, de directeur van het laboratorium der
technische politie in die vreemde stad.
Op zekeren dag krijgt deze speurder - en ook dat kan alleen gebeuren in Lyon bezoek van een jongen man, die er absoluut niet uitzag als de klassieke toovenaar.
Zijn roze, gulle, opgewekte facie verried geen enkel spoor van ascetisme. Uit zijn
ronde oogen flakkerde niet het minste occulte vuur. Hij dreef een eerzamen handel
in schoenen en laarzen. Deze bezoeker, die zich Joany Gaillard noemde, haalde de
zonderlingste voorwerpen uit zijn zakken. Eerste een duif. Toen hij ze op de tafel
zette, gaf ze een metalen klank. Daarna een schaaps-cotelette. Vervolgens een kleine
paling. Dat alles rook niet bijster lekker, maar voelde aan als steen. Het was duidelijk,
dat deze verschillende soorten vleesch gehard waren, en dat de verrotting, zoo er van
verrotting gesproken mocht worden, was gestuit of op verbazingwekkende wijze
vertraagd. Het waren onloochenbare mummies, welke hij vertoonde. Hij liet nog een
citroen zien, een sinaasappel, een aardappel, een banaan, allen in keiharden toestand.
Joany Gaillard legde den politiechef uit, dat hij slechts enkele oogenblikken niet de
hand behoefde ie strijken over dood vleesch - hij had nog geen proefnemingen gedaan
met levend vleesch - om het te veranderen in dezen anorganischen staat.
Er zijn fakirs die u een zaadje laten leggen in een pot met aarde en door
handoplegging een stengel en een bloem doen verrijzen onder uwe verwonderde
blikken. Gij kunt het gelooven of niet, maar talrijke getuigen verzekeren het. Dat er
naast zulke levenwekkers leven-dooders konden bestaan, averechtsche fakirs, was
onbekend geloof ik, zelfs in Azië. In geen enkel music-hall zag ik ooit goochelen

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

met versteende mutton chop. Maar feiten zijn feiten. Men kan een fakir die een bloem
laat ontluiken verdenken van bedrog of zich zelf van hallucinatie, doch geen enkele
achterdocht kan optornen tegen een duif, die met een helderen slag op den grond valt
als een bikkel. Zoo werd dr. Locard, wetenschappelijk politie chef, die tientallen
hypnotiseurs en mediums gefrequenteerd heeft, zonder overtuigd te kunnen raken,
de eerste, die gelooven moest in den man met ‘de steriliseerende hand’.
Daar men echter nooit voorzichtig genoeg kan zijn, kanaliseerde hij het mysterieuse
sujet naar de Medische Faculteit. Joany Gaillard ontmoette er eminente biologen,
die hem het eerste vermoeden gaven wat hij met zijn onbekende fluïdum zou kunnen
uitrichten. Men plaatste hem voor glazen kasten welke microben-cultures bevatten
op vleesch-gelei. Men had hem ook openlucht cultures kunnen voorleggen, om ze
uit te moorden, zoo hij kon, doch de geneesheeren zijn listig en houden niet steeds
van plotselinge, opzienbarende resultaten. Toen Joany Gaillard dus de handoplegging
uitvoerde op de glazen kasten, doodde hij geen microben, doch verbrandde zich de
handen. Dit is een tweede onweerlegbaar feit: het glas had het fluïdum teruggekaatst
en hem op klaarblijkelijke wijze het vel verschroeid. Wanneer dit voor de dokters
geen wetenschappelijk resultaat was, voor den averechtschen fakir werd het een
lichtstraal. Hij consulteerde metaphysici in Parijs, die hem verklaarden dat hij een
hypnotische macht bezat waarvan hij zich moest bedienen tot het heil van duizenden,
die op hem wachtten. Hij zette zich dus aan het genezen in de mystieke en realistische
stad Lyon.
Deze zeldzame dingen gaan niet verder terug dan tot de vorige maand December.
Voor dien tijd was Joany Gaillard slechts een amateur die zich met passie interesseerde
voor magnetische en psychische geheimen. Bij toeval genas hij zich zelven een
gezwel aan den voet, tot verbazing van den dokter die hem behandelde.
Spelenderwijze trachtte hij met magnetische strijkingen een cotelette te magnetiseeren,
welke zijn vrouw ging bakken. Zijn vrouw, tusschen haakjes, zijne medewerkster,
is een medium dat de toekomst voorspelt en verloren voorwerpen terugvindt. De
cotelette veranderde in een onbederfelijke substantie, welke het gewicht en het
aanschijn heeft van een stuk hout. Successievelijk mummifieerde hij een zeelt, een
leeuwerik, nog ander gevogelte en vruchten welke het menu meebracht. Zijn fluïdum
bezat de eigenschap om alle ontbinding der organische weefsels te stremmen.
Wie denkt hierbij niet aan kanker; aan fibroom, aan andere gezwellen, wonden en
kwalen? Joany Gaillard likwideerde zijn schoenwinkel en improviseerde zich
wonderdokter. Het fortuin dat de voeten der anderen hem geweigerd hadden, vond
hij in zijn eigen handen. Zijn eerste cliënt was een commissaris van politie, wiens
dochtertje hij genas. Deze bracht hem een onverbeterlijk cocaïnomaan uit de
Lyonneesche high life. Hij genas hem alsof hij aan een physieke kwaal leed en een
paar handopleggingen boezemden hem een onoverwinnelijken afkeer in van la poudre
blanche. Binnen enkele weken was zijn reputatie gevestigd. Lyon, dat eertijds reeds
een beroemde wonderdokteres bezat in de oude mère Pauline, Lyon ziet op het
oogenblik de ongeneeslijken, de opgegevenen, de gedesillusionneerden, de
wanhopigen uit alle hoeken van Frankrijk, in onafgebroken scharen stroomen naar
de consultatiekamer van Joany Gaillard. Onder het welwillende oog der politie. Onder
toestemming van den geleerden directeur van haar technisch laboratorium. Het eerste
overigens wat hij zijn zieken vraagt, is of zij een dokter hebben. Pas wanneer alle
dokterskundigheden faalden, opent deze man met de versteenende hand de deuren
van zijn cabinet.
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Een even ongeloofwaardig avontuur is overkomen aan onze Fransch-sprekende
vrienden, de Zwitsers van het Waadland. De Zwitsers staan bekend voor sommige
vrijzinnige détails hunner wetgeving, en het verblijf der bolsjewistische leiders in
de omstreken van het Lac-Léman heeft zeker bijgedragen tot een wijziging in hunne
verhoudingen van mensch tot mensch, in hunne verhouding tot het ongeboren leven,
welke andere naties nog met afschuw van de hand wijzen. Den slag, welken de Grand
Conseil Vaudois deze week heeft toegebracht aan zijne medeburgers, zou wellicht
Moscou verbazen wegens de onverschrokkenheid. Zonder dat iemand erop verdacht
was heeft hij uitgemaakt, dat voortaan elk abnormaal wezen gesteriliseerd zal worden,
d.w.z. ongeschikt gemaakt tot vermenigvuldiging.
Wanneer heel het Canton de Vaud, ik voeg erbij heel Frankrijk, abnormaal was,
had dit besluit geen diepere opschudding kunnen veroorzaken. De Spartanen maakten
de kinderen, welke hun niet welgeschapen leken, af, en het is een historisch feit dat
Sparta noch physiek noch intellectueel gewonnen heeft bij dit beulenbedrijf. De
Waadlanders, die de eersten waren om de doodstraf af te schaffen, vinden eene soort
doodstraf in den tweeden graad uit, welke men in Amerika overwogen heeft voor
sommige misdadigers, doch die, voor zoover ik weet, nog in geen enkel land,
beschaafd of onbeschaafd, werd toegepast. Het Journal de Genève, liberaal genoeg
anders, teekent een vlammend protest aan tegen deze ‘utiliteits-moraal’. De Fransche
kranten zijn gevolgd onder het motto van ‘bescherming der zwakken’. Allen voorzien,
zoo niet gevaar voor Zwitserland, gevaar voor de Europeesche civilisatie, welke
inderdaad voor een belangrijk deel op de bescherming der zwakken gebaseerd is.
Ik houd mijn hart vast wanneer ik bedenk dat Nietzsche, Verlaine, Edgar Poe,
Heine, Baudelaire, Guy de Maupassant, Schumann, om er slechts een paar te noemen,
‘abnormalen’ waren. De Grand Conseil Vaudois heeft daaraan natuurlijk niet gedacht.
Een grappenmaker vraagt: ‘Wat is gevaarlijker, een echte Napoleon, of iemand die
met een stalen gezicht beweert dat hij Napoleon is?’ Doch laten wij ernstig blijven
en vragen: wie zijn de abnormalen? Wie kan één definitief woord zeggen over de
wetten der herediteit, welke van a tot z een onopgelost geheim bleven? Beethoven
was het kind van een onverantwoordelijken dronkelap en een keukenmeid. En als
men den abnormalen dronkelap gepasteuriseerd had...? Het is waar dat de onvervaarde
Waadlanders misschien Beethoven zelf zouden wenschen te steriliseeren, die lijdende
was aan een dozijn ziekten. Maar aan al die dingen hebben zij niet gedacht. Weten
zij alleen maar hoe het abnormale sujet zich na zijn operatie zal gedragen? Hoe hij
zijn haat zal koesteren en uiten tegen de oppermachtige en democratische maatschappij
van het Canton de Wad? Of welke theorieën zijn verbeten brein zal fokken, welke
de toekomstige Waadlanders zullen propageeren? Neen. Zij decreteeren een wet en
daarmee basta. Maar men is geneigd deze zuivere Zwitsers te verklaren tot een gevaar
voor Europa, voor ‘abnormaal’.
De zaak is, dat deze rustige menschen, natie van horlogemakers, pension-houders
en hoteliers, zich vervelen en niet meer weten wat ze nog bedenken zullen. Een poos
geleden, passeerende door den Faubourg St. Honoré liep ik den kunsthandel Bernheim
binnen en zag er de plannen voor het nieuwe paleis van den Volkenbond. Ik weet
niet of gij de geschiedenis kent. De Volkenbond schreef een prijsvraag uit voor een
nieuw paleis en het ontwerp van Le Corbusier-Jeanneret werd door een jury van
professionnals uit 377 inzendingen bekroond. De architect Le Corbusier is een Zwitser
uit La Chaux de Fond, en men heeft mij verteld, dat deze artiest, die gewoonlijk voor
twee doorgaat, er slechts één is. Le Corbusier heet dus Jeanneret in het horloge
makende La Chaux de Fond. Hij is hyper-modern en redigeerde een tijdlang een
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hyper-modern tijdschrift: L'Esprit Nouveau. In dezen nieuwen geest bouwde hij te
Parijs in de buurt van het Bois de Boulogne, voor rijke excentrieken, een complete
straat: de Rue Mallet-Stevens. Ik weet niet waarom de professionnals het
Volkenbond-ontwerp van Le Corbusier bekroonden. Combineer van binnen en van
buiten een aantal rechte, onverbiddelijk rechte lijnen en ge hebt den stijl van Le
Corbusier. Het is mogelijk dat dit sommigen enthousiasmeert, doch ik heb nooit een
‘woonkamer’ van Le Corbusier kunnen betreden zonder het gevoel te krijgen van in
een badkamer te zijn.
Het paleis van den Volkenbond zou dus een suite worden van badkamers in divers
formaat. Het geval echter wilde, want deze architect is een zeer preciese, zakelijke
geest, dat zijn ontwerp het eenige was, dat zich gevoegd had naar de begrooting van
13 millioen goud-franken. Al de anderen schommelden tusschen de 27 en 53 millioen.
En misschien is het daarom bekroond. Misschien ook om den Volkenbond een poets
te bakken.
Wat er van zij: de Volkenbond weigerde het ontwerp en verhoogde zijn begrooting
met 50 pCt. om een nieuw ontwerp te kunnen kiezen. Van alle kanten regent het
protesten. De geweigerde auteur richt tot den Bond der Naties een rekest, dat hij in
vijf en twintig exemplaren vijf en twintig maal aangeteekend verzond. Sir Eric
Drummond verklaart koelbloedig dat hij geen enkel dier exemplaren ontvangen heeft.
Dat is echt Engelsch. Maar dat is in staat om u alle vertrouwen in aangeteekende
stukken te doen verliezen. En misschien wel alle vertrouwen in den Volkenbond.
Want hij doet eenigszins denken aan Tolstoi. Deze profeet, die de maatschappij wilde
verbeteren, leefde met zijn vrouw en zijn huisgezin als in een hel. En de Volkenbond,
die het Recht en den Vrede moet handhaven, beschouwt een contract als een vodje
papier. Welk een voorbeeld! Doch had hij een ontwerp moeten aanvaarden dat niet
zonder reden te gesteriliseerd en te gepasteuriseerd leek, te microben-vrij, te
hygiënisch, te ‘abnormaal’? Ik weet het niet...
Van al deze steriliseerders is mij Joany Gaillard verreweg de sympathiekste. En laten
wij het voorbeeld der rijke stad Lyon navolgen: mystiek en realistisch zijn tegelijk.
Ik bezocht, gelijk mijn plicht was, de expositie der kleine uitvinders, die jaarlijks
gehouden wordt onder den naam Concours Lépine, aan de Porte de Versailles. Daar
vindt men niet de groote, maar kleine nieuwigheden op het gebied der techniek,
speelgoedkunst, draadlooze, etc. Kinder-locomotieven, die ècht rooken, naast
geruischlooze revolvers voor mannen en vrouwen. Ik geef u deze dingen, en
dergelijke, cadeau. Een paar jaar geleden echter vond men er de sluiting ‘éclair’, die
de wereld ging veroveren. Tegenwoordig sluit men schoenen, koffers, tasschen,
regenjassen, tabaksbuilen, wagenzeilen met dit bliksem-systeem. Zelfs japonnen. En
de Franschman, practisch, degelijk, snel en egoïstisch, noemde ze Robes Amour. Dit
jaar vindt men er de ‘Cinella’, een systeem van progressieve knelling (hoe harder
men trekt hoe vaster het klemt) dat alle bretelle-knoopen, die bij de kritiekste
momenten plegen te springen, opheft. De ‘Cinella’, gebreveteerd, zal zonder twijfel
de wereld veroveren, en wanneer u dit niet véél lijkt, bedenk dan dat, met één van
zulke kleine uitvindingen per jaar, de aarde binnen korten tijd zou veranderd zijn in
een zorgeloos oord.
[verschenen: 20 oktober 1928]
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De vierde Napoleon
Parijs, 24 September 1928
Napoleon III had den tijd zijner regeering doorgebracht in uitstekende verstandhouding
met Engeland. Ondanks de stem des bloeds, ondanks de wraakroepende schim van
Sint Helena. In plaats van te oorlogen met het ‘perfide Albion’, was hij zijn
bondgenoot in China, bondgenoot tegen Rusland in de Krim, en oorloogde hij met
Oostenrijk en Duitschland. Toen zijn ster en zijn keizerrijk roemloos ondergingen
op de slagvelden van Sédan, vluchtten keizerin Eugénie en haar zoon Eugène-Louis
over Ostende naar Engeland, waar de onttroonde vader zich na zijn gevangenschap
bij hen voegde en kort daarop stierf in Chislehurst. Voor de Franschen bestond in
die jaren geen gehater wezen dan Napoleon III en alle kans op een herstel zijner
dynastie was verkeken. Er waren in het toenmalige Frankrijk Orleanisten en
Republikeinen, er waren nog geen Bonapartisten. Wanneer echter, om ook van het
onmogelijke te gewagen, een nieuwe Napoleon den Franschen troon beklommen
had, het is meer dan waarschijnlijk dat Napoleon IV, opgevoed in Engeland en aan
een Engelsche krijgsschool, de politiek van vriendschappelijke relaties met
Groot-Bretagne zou hebben voortgezet.
De bewering dus, dat koningin Victoria de Bonaparte's vreesde en zich van den
laatsten afstammeling der familie heeft willen ontdoen, houdt, van politieke zijde
beschouwd, geen steek. Er leefde op dat moment geen mensch, die ongevaarlijker
was voor den Engelschen vrede dan de ‘prince impérial’. Victoria zag in Prins
Eugène-Louis zoo weinig den toekomstiger politieken antagonist, dat zij, volgens
de Gesprekken met Keizerin Eugénie, welke dezen zomer door Maurice Paléologue,
oud-gezant te Petersburg, in de Revue des Deux Mondes gepubliceerd zijn, hare
jongste dochter Béatrice bestemd had tot echtgenoote van den keizerlijken prins.
Deze Béatrice huwde in 1885 prins Henry von Battenberg, van wien zij een zoon
had, die in 1914 zijn Duitschen titel verloochende en viel op het veld van eer, en een
dochter, Victoria-Eugénie (de laatste voornaam is teekenend), die koningin werd van
Spanje. Het is niet dwazer dan iets, anders om uit de gedroomde verbintenis van
Eugène-Louis en Béatrice te concludeeren dat Victoria hoopte op een restauratie der
Bonaparte's. In dit geval zou men de samenzweerders elders moeten zoeken: in de
omgeving van Gambetta en bij Fransche Republikeinen.
Doch laten wij nogmaals het onmogelijke denken en veronderstellen dat Victoria
de snoodste en zwartste voornemens koesterde. Hoe zou zij het hebben moeten
aanleggen om den jongen man uit den weg te ruimen zonder zich te compromitteeren
voor de geschiedenis, voor haar volk, voor de wereld? Er bestaan duizend-en-een
manieren om iemand ter ziele te helpen, maar onverschillig welke zou haar in
verdenking gebracht hebben. Ware Napoleon IV den meest natuurlijken dood
gestorven op Engelschen bodem, het feit alleen ware voldoende om op deloyale wijze
geëxploiteerd te worden. Niets dwong haar echter om juist het complot te kiezen,
dat het moeilijkst van alle denkbare complotten te verwezenlijken viel, en dat, bij
mislukking, haar naam bevlekt zou hebben met een onuitwischbaren smaad.
Een verhaal, en zelfs een legende, moet beantwoorden aan een minimum van
waarschijnlijkheid. Slechts Baron von Münchhausen en Uilenspiegel mogen op dit
gebied de perken te buiten gaan. Aan gewone stervelingen, die de maat overschrijden,
vraagt men wie ze te grazen nemen. Dit is de eenige vraag die past bij het complot
van Victoria. Laten wij het analyseeren als een rechter van instructie.
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Eerste conditie om te slagen: Engeland moest in 1878 een koloniale expeditie
organiseeren tegen de Zoeloes. Engeland doet dit inderdaad. De prince impérial
moest een krijgshaftig hart hebben. Hij heeft het niet heelemaal. Gelukkig zijn er de
prinsen van Orléans, zijne mededingers, die deze ridderlijke inborst bezitten. ‘Men
werpt mij altijd de prinsen van Orléans naar het hoofd’ - zegt Napoléon IV, - ‘die in
den oorlog geweest zijn. Ik moet bewijzen dat ik geen lafaard ben.’ Zooals alle
koloniale expedities der Engelschen begon ook de onderneming in Zoeloeland
rampspoedig en men moest versterkingen zenden. De prins vraagt om mee te gaan.
Zijn moeder, keizerin Eugénie, en het Engelsche gouvernement weigeren. De prins
insisteert een jaar. Ten langen laatste krijgt hij de gevraagde toestemming en gaat
eind Februari 1879 van Southampton scheep naar Afrika.
Dit alles is reeds voldoende ingewikkeld om bedacht en beraamd te zijn. Het eischt
bijna bovenmenschelijke organisatietalenten en bovendien een koppigen prins.
Tweede conditie voor het complot om te slagen: de prins moest sneuvelen. Het
eenvoudigst ware geweest om den keizerlijken spruit die zich onderscheiden wilde,
te laten deelnemen aan een offensief. Men riskeerde echter, dat hij zich overladen
zou met roem, - en zonder te sneuvelen. Men stuurde hem dus met kapitein Carrey,
acht man en een gids op een cavalerie-patrouille die in hinderlaag zou vallen. Daar
men zelfs in een hinderlaag niet onvermijdelijk sneuvelt, moest het plan met de
uiterste zorg worden voorbereid. Zestig Zoeloes moesten op het juiste uur en op de
juiste plek aanwezig zijn. Dit is niet gemakkelijk, als men het expres doet, doch dit
gebeurde. De prins moest een groote neiging bezitten voor de schilderkunst en op 't
oogenblik van den overval verdiept zijn in een schets van het landschap. Dit gebeurde.
Niet alleen kapitein Carrey, doch ook de acht manschappen en de gids moesten op
de hoogte zijn van het verraad, om eensgezind de vlucht te nemen zonder zich te
bekommeren over den toekomstigen Napoléon IV. Ook dit gebeurde, hoewel twee
man van de escorte gedood werden. Maar wilde koningin Victoria geheel zeker zijn
van haar zaak, dan moesten alle cavaleriepaarden der wereld geschoren manen dragen.
Dit deden zij werkelijk en die stupide mode was kortgeleden ingevoerd. Het paard
van den prins moest zelfs gewoon zijn om te galoppeeren in peloton en den draf te
nemen zoodra zijne makkers zich in beweging zetten. Ook hieraan hadden de geniale
Engelschen gedacht.
Alles verliep zooals men voorzien had. De patrouille bereikte op 1 Juni 1879 een
schilderachtige plek. De prins haalde zijn teekendoos te voorschijn en begon te
schetsen. De Zoeloes waren aanwezig en kwamen met hunne assagaaien aangesneld,
niet te vroeg en niet te laat: juist toen de teekenaar verzonken zat in zijn onderwerp.
Kapitein Carrey sloeg met zijne mannen op de vlucht. Het paard van den
kroonpretendent draaft onmiddellijk mee. De prins, die een uitstekend ruiter was,
had zich nog op het ros kunnen werpen, zoo het beest manen bezeten had. Het was
echter kaal geschoren, dank zij de machiavellistisch uitgedachte mode. De jonge
Napoléon wist zich nog te grijpen aan een zadeltasch, doch deze scheurde. Hij viel
op den rug in de hooge grassen. Hij sneuvelde dus. Alsof dit alles nog niet genoeg
was, legde men den Engelschen ten laste, dat zij de zadelriemen hadden doorgesneden.
Toen dit geschiedde, moet de prins extra verstrooid zijn geweest. Maar de Engelschen
hebben het zadel bewaard in Farnbourough, waar ieder die wil, het zien kan. Van
een snede geen spoor. Koningin Victoria zou dus zelfs gezorgd hebben voor leder
van slechte kwaliteit. De Britten, burgers en militairen, huichelden natuurlijk de
grootste verontwaardiging tegen kapitein Carrey. Hoewel zij hem niets konden
verwijten dan een overhaaste vlucht, veroordeelden zij hem ter dood.
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Tot zoover gaat alles goed in dit ongerijmde verhaal, zoo goed als de Anglophoben
maar wenschen. Alleen de houding van keizerin Eugénie maakt het gecompliceerder,
dan zij wellicht raadzaam achten. In plaats van het eiland van moordenaars te verlaten,
vroeg zij gratie voor kapitein Carrey en verkreeg ze. Zij bleef nog twintig jaar intiem
bevriend met Victoria. Augustin Filon, de gouverneur van haar zoon, kon schrijven
in zijne mémoires: ‘Zij waren beiden zeer verschillend van karakter en van gewoonten,
de eene zeer gereserveerd, de andere zeer onvoorzichtig; maar noch de een noch de
ander was in staat tot leugen en beiden bereikten een ouderdom waarop men niets
meer waardeert dan oprechtheid.’ Om de maat van dezen roman vol te maken, moeten
wij aannemen, dat naast koningin Victoria ook keizerin Eugénie in het complot was.
Dit is niet onwaarschijnlijker dan de rest.
Voor hen die houden van occulte coïncidenties en gaarne huiveren, geeft men nog
de volgende bijzonderheden: Carpeaux, de beroemdste beeldhouwer onder de
regeering van Napoleon III, had van den jongen prins een buste gemaakt, die geplaatst
was in het Lycée Michelet, het oude lyceum waar de keizerszoon schoolging. In
1871, tijdens den opstand der Commune, werd deze beeltenis door de oproerlingen
verminkt. Zij brachten het beeld evenveel wonden toe, als de zoon van Napoleon III
acht jaar later zou ontvangen van zestig Zoeloes.
***
Ik geloof dat deze analyse overvloedig aantoont, dat de legende van den opzettelijk
gesneuvelden pretendent kant noch wal raakt. Men mag haar niet eens fluisteren.
Behalve dat ze belachelijk is, krenkt zij in de hoogste mate de nagedachtenis eener
vorstin, wier faam misschien daalt, doch voor wie het Engeland der vorige generatie
een ware vereering had, voor wie, wanneer het een eerezaak geldt als deze, elke
Engelschman van het tegenwoordige geslacht de verdediging zal opnemen met den
nationalen trots die Albion eigen is. Men laat géén koningin, die pas in 1901 ten
grave gedragen werd, géén koningin, die de periode incarneerde van Engelands
hoogsten luister, géén koningin, die de moeder was van Edward VII, grondlegger
der Fransch- Engelsche Entente, grootmoeder van George V, onder wiens regeering
de wapenbroederschap bezegeld werd zonder welke Frankrijk vernietigd ware, men
laat géén koningin die alle Engelschen heugt als herinnering hunner jeugd,
beschuldigen van een eerlooze laagheid. Wat echter niet eens gefluisterd mocht
worden, is ten tooneele gebracht in lyrische tirades op maat en rijm. Het is toegejuicht
van het parterre tot den engelenbak. Het is niet verboden, niet gecensureerd. De
Ambassade negeert het en zwijgt. Maar de Engelsche kranten, en zelfs de Fransche,
spreken van een ploertigheid. De Engelschman is gegriefd tot in zijn ziel. En zoo
behartigt men in Frankrijk de toenadering der volken.
Plato verbande de dichters uit zijn ideaal-staat, en na Maurice Rostand aan 't werk
gezien te hebben in Napoleon IV geef ik hem gelijk. Zijn vader Edmond, schrijver
van het Arendsjong (L'Aiglon) maakte de Bonapartes tot familie-bezit, zijn zoon
Maurice, sinds jaren op jacht naar een succes, bleef in de traditie. Ik moet zelfs
erkennen dat dit stuk beter is dan zijn vorige. Ik moet zelfs erkennen dat het zijn
succes in zekeren zin verdient. Het speculeert op twee passies, die den Franschman
zijn ingeboren, het anti-militairisme en den ingewortelden haat tegen Engeland, maar
het speculeert er goed op, handig en met tooneel-routine. Het speculeert ook op het
pacifisme. De prince impérial, die zijn tijd niet beter kon gebruiken dan de Zoeloes
te gaan bevechten, brandmerkt den oorlog, stigmatiseert de keizers en koningen, die
zijne verwanten waren, als mannen moorders. Maar als hij in Zoeloeland verbeten
discussieert met Carrey over Napoleon I, vindt hij toch dat de Corsicaan grooter was
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dan Judas. Men heeft gesnapt, hoop ik, dat Judas Engeland verbeeldt. Engeland met
zijn overwinningen zonder glorie en vol verraad. Krankzinnig applaus. Het resultaat
van dit prinselijk anti-militairisme en pacifisme is, dat een aantal lieden klaar staan
om de koppen in te slaan van den buurman over het Kanaal.
En dit is misschien nog de ergste ploertigheid: Tijdens den oorlog was Maurice
Rostand pacifist, doch praatte er niet over. Hij hield zich achterbaks. Hij was bang
voor zijn hachje. Nu tien jaar na den vrede, hervindt hij zijn spraak, verheft hij zijn
stem. Om een aantal stakkers op te hitsen tot dwaasheden tegen een ouden
bondgenoot. Dat kan kunst zijn, dat kunnen goede verzen zijn, dat is vooral misselijk
en gevaarlijk. Wie tranen storten wil over Charlotte Watkins, die den prins incognito
beminde, mag dit doen. Als de kranten-venters onder haar raam den dood
rondschreeuwen van den jongen Napoleon en zij in de dagbladen zijn portret ziet,
merkt zij wiens maîtresse zij was en hoe haar geluk vervloog. Dit is roerend. Maar
als zij met een oogje op de zaal, terwijl het God save the Queen de koningin
aankondigt, de hemelsche wraak afroept over Victoria, moet men bezeten zijn van
poëzie of chauvinisme, om haar te volgen. Dat keizerin Eugénie in deze Engelsche
garçonnière verschijnt, is nog aannemelijk. Maar dat Victoria, die volgens Carrey's
woorden last gaf tot den moord, de huichelarij zóó ver drijft, dat zij een paar minuten
na het nieuws de minnares komt condoleeren, dit is niet enkel een grove theatrale
fout, het is een ongepastheid waarvoor men geen woorden vindt, waarbij men slechts
weerzin kan gevoelen.
De vlaag van dichterlijke vrijheid, waarmee Carrey wordt uitgespeeld als
medeminnaar van den prins, maakt de situatie nog hachelijker. De humoristische
barbier die den prins inzeept, moge amuseeren. Vera Sergine als Charlotte moge in
haar verliefd enthousiasme splendide zijn, splendide zelfs met de ‘queue’ uit de jonge
jaren onzer grootmoeders, Henri Rollan moge een verleidelijken, zeer eleganten,
zeer mannelijken en zeer Franschen prins hors concours voorstellen, de tragische
gebeurtenis van Zoeloeland moge knap zijn weergegeven door het theater van de
Porte-Saint-Martin, - dit alles is lokspiegel om de vinken te vangen in het trouweloos
net des dichters.
Een publiek dat van zulke stukken de schande, de consequenties niet inziet, is
misschien vergefelijk en beklagenswaardig. Doch dichters als Maurice Rostand, die
met voorbedachten rade hun intelligentie misbruiken voor een doel dat zij niet durven
bekennen, verdienen verbanning.
P.S. De sportieve week stond in het teeken der autogire of giroplaan van den
Spaanschen ingenieur Juan de la Cierva, die met zijn uitvinding van Croydon naar
Le Bourget kwam gevlogen, en demonstraties gaf voor ministers en constructeurs.
Het is de vliegmachine waarbij de vleugels vervangen zijn door een boven den
bestuurder onafhankelijk van den motor draaiende, vierbladige horizontale schroef,
die de Fransche regeering in 1926 weigerde te koopen, en welke haar door het
Engelsche Luchtvaart-ministerie werd afgekaapt.
Het was onvergelijkelijk, zonnig herfst-weer voor demonstraties, maar tè windstil
om opstijgingen te vergemakkelijken. Bij de laatste proef moest het toestel, na een
serie prachtige vluchten, langer rollen dan de ingenieur voorzien had en brak een
kabel aan een piketpaal. De hobbeligheid van het Vliegveld te Le Bourget droeg ook
schuld en het ongeluk illustreert een mijner laatste kritieken. Toen de bestuurder, die
niets gemerkt had, in zijn gewone, bijna-verticale lijn wilde landen, ruïneerde hij
zijn onderstel en brak drie bladen zijner zwierende vleugels. De inzittende bleven
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ongedeerd. ‘Met elk ander vliegtuig’, zei de la Cierva, na het ongeluk, ‘zou ik op 't
oogenblik in het hospitaal liggen.’
De Fransche constructeurs die de overtuiging hadden, dat de vliegkunst voor een
muur stond, zijn eenstemmig in hun bewondering voor het nieuwe principe. De
vier-bladige horizontale schroef, met de hand in beweging gebracht, en door den
luchtdruk draaiende gehouden als een molentje, werkt bij elke daling als een
automatische rem. Bij een motordefect komt men neer als met een parachute, bij een
vrijwillige daling kan men, welke de snelheid ook zij, landen in een bestek van slechts
enkele vierkante meters.
Zonder eenige beeldspraak mag men zeggen dat het toestel zich op den grond
plaatst als een vogel. Blériot had slechts twee bezwaren: hij wenschte te weten hoe
de schroefvleugels, van vrij lichte, delicate stof, zich zouden houden bij slecht weer;
hij achtte het een nadeel dat met de autogire (of giroplaan) alle acrobaten-toeren
onmogelijk waren. Van een militair standpunt bezien schijnt de giroplaan
kwetsbaarder te zijn dan de gewone vliegmachine.
Voor de marineluchtvaart lost het echter een der moeilijkste problemen op, welke
gesteld werden. Landingsbooten van fantastische lengte gelijk de Fransche Béarn
(182 meter) of de Amerikaansche Saratoga (270 meter), landingsbooten die tegen
den wind moeten gaan liggen en zich onder sommige omstandigheden, zelfs van hun
escaders zullen moeten verwijderen, - deze monsterachtige, logge ezelsbruggen zijn
bij de giroplaan overbodig. De machine van de la Cierva kan neerstrijken op den
boeg of plecht van een kruiser. Van een passagiers- en piloten-standpunt beschouwd,
is de giroplaan bovendien de eerste definitieve stap tot volkomen veiligheid bij
landingen, noodlandingen of motorpech. Hierover zijn allen het eens.
In het Aërodroom van Villacoublay (bij Versailles) staat reeds een giroplaan klaar
van Fransche inventie, waarmee de uitvinder Chauvière in de eerst-volgende weken
proeven gaat ondernemen.
[verschenen: 27 oktober 1928]

Het plan Z
Parijs, 2 October [1928]
De Pravda van 11 Augustus j.l. publiceerde het volgend verslag der redevoering,
welke op het laatste congres der IIe Internationale gehouden werd door Jaroslavski,
president van het Contrôle-Comité der Russische Communistische Partij:
‘Een politieke partij, die zich ernstig toelegt op de voorbereiding van een opstand,
mag niet onbekend blijven met de vraagstukken welke in verband staan tot de
toebereidselen dezer soort. Het is raadzaam om de krachten van den vijand, zijn
hulpbronnen, zijn technische bewapening te bestudeeren. Om deze taak tot een goed
einde te voeren, is het noodzakelijk dat alle afdeelingen der Internationale beschikken
over een speciaal en nauwgezet onderwezen personeel. Men vergist zich wanneer
men zich verbeeldt dat de groote massa's der soldaten spontaan overloopen naar den
kant der Revolutie. Zonder de aanwezigheid van communistische kaders, zonder een
afzonderlijke organisatie, belast met de agitatie en de propaganda in het leger, zonder
cellen bestemd om de verspreiding der revolutionnaire ideeën te intensifieeren, is
het onmogelijk de sympathieën van het leger te winnen. In den boezem zelfs der
burgerlijke legers moet een georganiseerde kracht worden gevormd, die geschikt is
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om op het gewenschte oogenblik de aarzelende elementen mee te sleepen en zich te
doen aansluiten bij onze zaak.’
Dit is niet nieuw, noch voor Frankrijk, noch voor Holland. Maar wonden behoeven
niet nieuw te zijn om te stinken. Het doet u misschien ook denken aan den jongen
uit het sprookje die zich amuseerde met alarm te slaan voor het wilde beest tot
niemand er meer aan geloofde? Maar op een avond werd het beest werkelijkheid.
Te spelen voor wolf tot niemand er meer aan gelooft, moet behooren tot de listen
der communisten. Zich te laten opbrengen als lammeren, zooals hier, bij duizenden,
en weer losgelaten te worden omdat het lammeren zijn. Tot de schemering aanbreekt,
welke men ‘le grand soir’ noemt. En waarom niet?
Loopt niet in Frankrijk, en waarschijnlijk ook in Holland, het speciale, nauwgezet
onderwezen personeel, op vrije voeten? Werden zij opgehangen, kregen zij de kogel?
Neen. Onze afgevaardigde Marcel Cachin liet zich installeeren als kozak, en de
Russische kranten drukten hem af in volle uitrusting. Straks zie ik hem weer in het
Parlement, en natuurlijk als antimilitarist. Wij zijn zoo dwaas om de cordate, afdoende
middelen te bewaren voor den staat van beleg. Wat nu twaalf patronen kost en een
uitstapje in den grauwen morgen, kost straks den heelen munitie-voorraad, een
veldtocht en règle, gebombardeerde en verbrande steden, dooden, gewonden,
gefusilleerden, gemartelden, gekerkerden, en heel de rest. Zóó dwaas zijn wij. Een
machtige groep van fanatieken kondigt aan dat zij ons wil uitmoorden en onteigenen.
Zij kondigt aan dat zij alle maatregelen neemt, welke voor dit doel nuttig zijn. Zij
bewijst met experimenten in andere landen, dat het hier geen bangmakerij, geen
praatjes geldt, doch verschrikkelijke waarheid. Wij regeeren. Wij besturen. Wij dragen
de verantwoordelijkheid. Wij laten hen hun gang gaan. Wij wachten tot de vlammen
uitbreken. Wij sneuvelen. Wij gaan in gevangenschap. Is het niet ongelooflijk? Is het
niet absurd? Is het geen waanzin?
Wie aan de misdaad niet medeplichtig wenscht te worden door nalatigheden, wie
zich aan anderen wil spiegelen, zoolang het nog tijd is, neme kennis van ‘het Plan
Z’. Hoewel het in twee opzichten belachelijk is, is het authentiek. Het is authentiek,
omdat het niet gelogenstraft werd en omdat men het openbaar maakte in de Revue
des Vivants, een tijdschrift dat geredigeerd wordt door Henri de Jouvenel, senator,
oud-commissaris in Syrië, oud-minister, en ex-vertegenwoordiger van Frankrijk bij
den Volkenbond. Een aanzienlijk en betrouwbaar personage. Het is belachelijk,
dubbel belachelijk omdat het voor mogelijkheden die afschuwelijk zijn een verweer
beraamt dat het domst en het duurst is, omdat het in koelen bloede afschuwelijke
evenementen onder het oog ziet, ze in koelen bloede afwacht, zonder te denken aan
het eenige juiste verweer dat het leven van duizenden en 's lands schatkist zou sparen:
de onmiddellijke krijgsraad voor de dertien député's, de agenten, de gesalarieerde en
ongesalarieerde agitators der ‘politieke partij die zich ernstig toelegt op de
voorbereiding van een opstand’.
Doch wat is het ‘Plan Z’?
In de laatste dagen der maand Juni vergaderde onder presidium van een der
maarschalken en in tegenwoordigheid van het hoofd der politie, een Raad om de
verdedigingsmaatregelen te overwegen welke getroffen moesten worden in geval
van een oproer te Parijs.
Al werd deze bijeenkomst bijgewoond door den politieprefect, het militaire element
domineerde. Wanneer troebelen ernstige afmetingen aannemen, en wanneer de
gewone politiemachten niet meer voldoende zijn, wordt de taak om de orde te
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herstellen overgedragen aan den militairen commandant, die de leiding neemt der
operaties.
Bij de beraadslagingen teekenden zich belangrijke meeningsverschillen af tusschen
den Generalen Staf van het leger, en generaal Gouraud, den militairen gouverneur
van Parijs. De conferentie verdeelde zich in twee kampen. Aan den kant van generaal
Gouraud, den eenarmigen, zeer populairen verdediger van Reims, bevond zich
Chiappe, de prefect van politie, een uitstekend organisator.
Gouraud en Chiappe waren beiden aanhangers van het beproefde systeem, dat
bestaat in het bevestigen van blokhuizen over de geheele uitgestrektheid der hoofdstad
en de aangrenzende forenzen-plaatsen, blokhuizen welke met overleg uitgekozen en
ten allen tijde met infanterie bezet zouden zijn, en in het aanrichten van verscheidene
centra, van belangrijke communicatie-knooppunten voor cavalerie, automitrailleuses,
tanks, wielrijders, etc., die rondom de blokhuizen zouden manoeuvreeren om de orde
te verzekeren ofwel te herstellen.
Maar de Generale Staf concipieerde een andere tactiek, en houdt er aan vast, welke
in de mobilisatie-terminologie is aangeduid als ‘Plan Z’.
Het plan komt, kort samengevat, hierop neer, dat bij ernstige onlusten niets
verdedigd zou worden dan de Parijsche kwartieren, welke de ministeries omvatten
en het Elysée, de woning van den President der Republiek, dat men tijdelijk de rest
der hoofdstad zou overlaten aan de revolutionnairen, dat men te Versailles aanzienlijke
krachten zou concentreeren, gelicht uit de verschillende provincie-garnizoenen, en
dat men daarmee vervolgens Parijs zou heroveren.
Dit plan is gebaseerd op een interpretatie der geschiedenis, welke met een reeks
voorbeelden bewijzen wil, dat van Karel V, de eerste die Parijs heroveren moest
(1358), tot Thiers, de laatste die het in 1871 ontrukte aan de pétroleurs en pétroleuses
der Commune, Parijs niet van binnen verdedigd kan worden, doch van buiten
hernomen wordt.
Ik heb nooit getwijfeld aan de intelligentie van den Franschen Generalen Staf tot
ik kennis kreeg van dergelijke roekelooze voornemens. Het kost moeite om zich te
herinneren, dat dit dezelfde Generale Staf is, ten minste voor een gedeelte, die
beslissende overwinningen behaalde op de Duitschers, toen de verhoudingen der
legers nog gelijk stonden. En ik zou niet gewagen van den fantastischen inval om
zonder slag of stoot de credietinstellingen, de Banque de France, de gas- en
electriciteits-werken, de kranten, de verkeersmiddelen, de fabrieken, de
proviandeering, over te leveren aan de Revolutie, ik zou niet willen gelooven aan de
mogelijkheid dat het Gouvernement zijne goedkeuring hechten kon aan deze
noodlottige zienswijzen, wanneer de Generale Staf van het leger niet reeds begonnen
was met de uitvoering van zijn plan, nog vóór dat het Gouvernement ervan in kennis
is gesteld. Inderdaad. Verscheidene regimenten infanterie van Parijs, verscheidene
escadrons in garnizoen in de hoofdstad hebben bericht gekregen van hunne aanstaande
opheffing. Zoo zal het Parijsche garnizoen, dat in 1914 nog 29 bataljons infanterie
telde en 20 escadrons cavalerie, binnen enkele maanden worden teruggebracht op 8
bataljons infanterie en 8 escadrons paardevolk.
Een tweede bijeenkomst moest naar aanleiding dezer meeningsverschillen gehouden
worden in Augustus. De Generale Staf bleek gedurende de zomermaanden terrein
gewonnen te hebben. Chiappe, de prefect van politie, heeft zijn protest tegen het
jammerlijke voornemen onderstreept. Maar ditmaal bleef Gouraud, de militaire
gouverneur, neutraal.
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In geval van revolutie zal Parijs dus zonder noemenswaardige verdediging worden
overgeleverd aan de opstandelingen. De interpellaties die men aankondigt in de
Kamer, zullen hieraan niets veranderen. Kamer en Gouvernement hebben slechts de
vlucht te nemen naar Bordeaux, wanneer deze stad tenminste veilig blijft. Evenals
in 1914.
Terwijl dit armzalige Gouvernement de militaire organisatie denonceert van het
Communisme, terwijl dit laksche, deerniswekkende Gouvernement elken dag nieuwe
bewijzen ontvangt van deze militaire organisatie, terwijl dit werkeloos toeziende
Gouvernement de overtuiging bezit, moet bezitten, dat het Communisme zijn krachten
methodisch samentrekt tegen Parijs, waar geen enkele troepenbeweging geheim kan
blijven voor de lieden die zich daarvoor interesseeren, kiest dit onmannelijke,
onpatriottische, onvoorzichtige Gouvernement de strategie welke zonder mankeeren
den weg zal banen voor een toekomstige Commune. Parijs zou zich in geval van
troebelen bevinden tusschen twee gevaren: het gevaar der Revolutie, waaraan men
beginnen wil met het uit te leveren, en het gevaar van het leger, dat, om Parijs te
heroveren, de Ville-Lumière zou moeten beschouwen als vijandelijke stad. De
Commune van 1871 kostte ongeveer 30.000 dooden, weinig minder dan de geheele
Fransch-Duitsche oorlog. Wat zal de volgende Commune kosten? Heeft Frankrijk
zóóveel bloed te missen dat het zich een dergelijke aderlating in geld en levens
lichtvaardig permitteeren kan? Is er géén lid van het Fransche Gouvernement dat het
monsterachtige van deze mogelijkheid inziet, is er géén man energiek genoeg in
Frankrijk die het voorbeeld volgt van Tarquinius met zijne papavers, en de koppen
afslaat, vóór dat deze koppen hunne duizendvoudige, schrikwekkende heffing eischen
onder de aanstaande tegenstanders van den broeder-oorlog?
Ik voel weinig lust om ongeluksprofeet te zijn; doch wanneer de Generale Staf en
het hoofd der politie twee achtereenvolgende bijeenkomsten beleggen, welke conclusie
kan men dan trekken behalve dat het gevaar voor de poorten is? Maar ik durf
voorspellen dat de gebeurtenissen in Parijs zich niet zullen toedragen zooals de
vluchtende republikeinsche regeering het schijnt te verwachten. Niet ééne opstandige
factie zal verdreven moeten worden uit de verraden hoofdstad. Ik zie naast, en tegen,
de militair georganiseerde communisten, de even militair en weinig minder talrijk
georganiseerde monarchisten. En wanneer ooit de sleutels van Parijs met wapengeweld
heroverd moeten worden, zullen het niet de handen van den president eener Republiek
zijn, welke ze na vergissingen, en kortzichtigheid die verraad zouden kunnen heeten,
nog zullen ontvangen. Niet één revolutie zou Frankrijk te doorstaan krijgen, maar
twéé.
[verschenen: 6 november 1928]

De ganzen van het Capitool
Parijs, 9 October 1928
Ze zijn misschien een beetje te vet, onze ganzen, wat slaperig, wat mak, doch het
snaterend, slobberend kroost heeft gekwaakt voor de tweede maal. Zijn tenminste
de wachters opgesprongen uit hun dommel? Of zijn ze nog vetter, slaperiger, makker
en dommer, dan het beest, dat niet gelooft, dat de kuikens hooi eten, zooals men
zegt? Ik weet het niet. Maar niemand kan beamen, dat we niet gewaarschuwd zijn,
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dat we de kans niet kregen, dat de fataliteit geen fair play speelde. Als de revolutie
komt, zal ze niet gekomen zijn als de dief in den nacht.
Na ‘het Plan Z’, het mobilisatie-plan van den Generalen Staf, gepubliceerd door
Henry de Jouvenel in de Revue des Vivants, kregen we ‘het Uur H’, de
mobilisatie-plannen der communisten, gepubliceerd door Pierre Descaves in la
Gazette du Franc. Beiden, Jouvenel en Descaves, zijn ernstige, betrouwbare mannen,
gewend om waarborgen te eischen, wanneer zij iets ondernemen of laten drukken.
Beiden weten, dat zij zich op een terrein bewegen van gestolen documenten, waar
men zich blootstelt aan allerlei mystificaties. Pierre Descaves vooral moet zweten
van angst, dat men zijne papieren wantrouwen zal.
Want dit is, binnen de maand, het derde gestolen document van eerste-rangs
belangrijkheid. Het Fransch-Engelsche Marine-verdrag werd gegapt in de Archieven
van Buitenlandsche Zaken. Het Plan Z werd gekaapt in de bureaux van het
Oppercommando. Het is prettig te zien, dat niet alleen de geheime stukken van onze
zorgelooze Republiek los rond loopen, maar ook, dat de aanstaande Fransche Sovjets
reeds een lek hebben, men raakt aan niets zoo gauw gewoon als aan onthullingen.
Vooral wanneer ze er authentiek uitzien, als die van Pierre Descaves. Het is immers
een eigenaardigheid van den menschelijken geest, dat hij liever iets aanneemt, wat
een beetje ongelooflijk is, dan iets, wat alle kenmerken draagt van onbedrieglijk echt
te zijn, Het blijft dus geheel in de traditie, dat men de schouders heeft opgehaald
voor het Uur H. Ik moet dat tot mijn spijt bekennen.
Al lacht men dus, al blijft men dansen, en al zal de wijn van 1928 tot de ‘goede
jaren’ behooren, het heeft zijn nut om over deze revolutionnaire pagina te mediteeren.
Parijs bevindt zich in dien toestand van vitaliteit, welke ziekte dikwijls onmiddellijk
voorafgaat. Dat is de laatste poging tot weerstand van de gezonde natuur vóór zij
zich overgeeft. Niemand kan zeggen, wat er uit groeien zal.
Bij de openbaarmaking van het jongste der gestolen documenten, hebben de
communisten slechts één vrees getoond: dat men hen beschouwen zal als een
onwettige, landsgevaarlijke partij. Dat men maatregelen zal treffen. Zij beweren
natuurlijk, dat het ‘plan’ een manoeuvre en een uitvinding is van de reactie. Maar
men kan er donder op zeggen, dat, wanneer er iets gebeurt, het precies gebeuren zal
gelijk het in de gestolen papieren werd aangeduid. Voor ieders stichting vertaal ik
daarom letterlijk den communistischen tekst:
‘Op den aangewezen dag zullen de cellen van Post en Telegraaf zich rechtstreeks
meester maken van de telegraaf-centrale van Parijs, van de telefooncentrale, van het
hoofdgebouw der Posterijen. Enkel de telegrammen die geviseerd zijn door de
Executieve, zullen vertrekken. De telefoon zal geschorst worden. Zich meester maken
van de draadlooze posten: Eiffeltoren, Clichy, Mont-Valérien en andere.
De cel der Messageries Hachette zal de instructies volgen, die vooraf zijn
vastgesteld. De 1ste Sector zal bezit nemen van het Agentschap Havas en van de
drukkerijen.
De cellen der Spoorwegen zullen zich meester maken van de stations en handelen
volgens vroegere beslissingen. Commissarissen zullen onmiddellijk het bevel nemen.
Niemand zal Parijs kunnen verlaten zonder autorisatie. De toegang tot de stad is vrij
voor werklieden-treinen en de ravitailleering.
De cellen der groote magazijnen zullen haar post betrekken, de employé's van wie
men niet zeker is, wegzenden, zoodra de lokalen geopend worden, en de koppen in
't oog houden. Hetzelfde voor de groote levensmiddelen-magazijnen.
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De dépôts van autobussen en tramways zullen eveneens onder contrôle geplaatst
en bewaakt worden.
Een detachement van Sector II zal zich meester maken van de vliegtuigen van Le
Bourget, van Buc, de manschappen van Sector III van die van Orly.
Een detachement van Sector III zal de tanks en de geblindeerde auto's nemen.
Overvallen op de kazerne's der brandweer om het blusch-materiaal te hebben.
De cel van het Gas zal de instructies volgen om administratie en fabricatie te
verzekeren. Hetzelfde voor de Electrische centrales en de watervoorziening. De
Métro en de Nord-Sud - de twee ondergrondschen - zullen insgelijks functionneeren
door tusschenkomst van cellen.
Versperringen aanleggen rondom de kazernes: barricades en mitrailleuses,
geëlectriseerde draad-netten, rondom de Prefectuur van Politie.
Banque de France en andere banken natuurlijk. De taxi's zullen met twee
mitrailleuses bewapend uitrijden en belast worden met het uiteen jagen van alle
samenscholingen.
Als geblindeerde auto's, om onmiddellijk op te trekken, de wagens gebruiken van
den reinigingsdienst.
De ministeries isoleeren, de regeering vormen.
Minister-president en minister van Buitenlandsche Zaken: Marcel Cachin.
Secretaris-generaal der presidentie: Pierre Semard.
Koloniën: Doriot.
Oorlog: Generaal Z...
Openbare Werken: Montmousseau.
Hygiëne en Arbeid: Louis Sellier.
Marine: Admiraal X...
Pers en Propaganda: Vaillant-Couturier.
Onderwijs: Henri Barbusse.
Handel: P...
Financiën: Maranne.
Binnenlandsche Zaken: Cahen.
De dagbladen zullen 's avonds en den volgenden ochtend verschijnen als gewoonlijk
in hun bekenden vorm, maar geredigeerd door onze schrijvers, zonder overmaat van
ijver.’
***
De met letters aangeduide ministers van oorlog en marine zullen Russische
onderdanen zijn, afgezanten van Moscou, en van wie één reeds te Parijs vertoeft.
Handel zal bezet worden door een ambtenaar der Sovjet-Ambassade te Parijs. Mocht
iemand zich daarover verwonderen, dan bedenke hij, dat de Geschiedenis zonderlinger
combinaties vertoond heeft, en dat ze slaagden. Wat de benutting der Parijsche
reinigingsdienstwagens betreft, als geblindeerde auto's, dit is een der ideeën van het
mobilisatie-plan, welke het meest pleiten voor zijn echtheid. Slechts een specialist
in straatgevechten kon op die gedachte komen. Deze wagens zijn gevormd als ovalen,
dikke plaatijzeren reservoirs, welker deksel naar believen verschoven kan worden
en die met gemak veertig man kunnen bergen, uitstekend beschut en kogelvrij.
Zooals men ziet, staan de Posterijen, de Telegraaf, de Telefoon en de Draadlooze,
wederom in de voorste rij van de staats-organen, welke de aandacht in beslag nemen
der omwentelaars van straks.
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Het zou volgens de techniek der bolsjewistische revolutie niet anders kunnen, en
het komt mij voor, dat de beteekenis van dit feit tot dusverre niet hoog genoeg geschat
werd.
Het is van oneindig minder gewicht, dat een Bank, een kazerne, een fort, een
oorlogsbodem, zelfs een munitie-opslagplaats in handen valt van revolutionnairen,
dan dat zij door overrompeling beslag kunnen leggen op het essentieelste
commmunicatie- en commando-orgaan der wettelijke chefs: de telegraaf, de telefoon,
de draadlooze. Ik geloof zelfs niet te veel te zeggen, wanneer ik meen, dat onze
appreciatie dezer drie instrumenten minstens vijftig jaar achterstaat en dat zij dringend
noodig heeft getoetst te worden aan de strategische realiteit. Zonder dat wij er ons
voldoende rekenschap van geven, zijn deze drie functies de hoofdzenuw geworden
van het geheele maatschappelijke organisme. Attaqueer telegraaf, telefoon en
draadlooze, en gij hebt alle commando's in uw macht, alle commando's der tegenpartij
worden geneutraliseerd, of alle commando's der tegenpartij (verondersteld dat zij
nog een estafettenverbinding kunnen organiseeren) worden waardeloos door de
vertraging, door de bliksemsnelle ontwikkeling der gebeurtenissen.
Wie een hoofdkantoor van Post en Telegraaf, wie de draadlooze stations kan
bezetten door middel van verraderlijk ingeschoven cellen onder de bediening, is
meester eener stad vóórdat het wettelijk gezag van het uitbreken eener omwenteling
kan zijn ingelicht, en op een moment, dat geen enkele verdedigingsmaatregel aan
het trouw gebleven deel van bevolking en leger kan worden overgebracht. Dit is zoo
evident, dat ik mij afvraag, of de eerste garantie in een land, dat zich met een
maximum zekerheid tegen de revolutie wil vrijwaren, niet moet zijn de permanente
militaire bezetting en zelfs permanente bediening van alle telefoon- en
telegraaf-centrales, van alle Radio-posten, zoolang het communistische gevaar ons
blijft bedreigen.
Wij vergissen ons wanneer wij denken, dat in de moderne tijden de posterijen nog
kunnen behooren tot een ministerie van Handel en Verkeer. De Posterijen, en alles
wat daarmee annex is, behooren in de eerste plaats en uitsluitend tot het ministerie
van Oorlog, tot het ministerie van Nationale Verdediging, sinds de bolsjewisten de
tactiek hebben ingevoerd, welke ik een jaar geleden reeds beschreef. Wie dit niet
beseffen wil, handelt uit gewoonte, uit routine; maar is bij de proef-ondervindelijke
ervaring eene generatie ten achter.
Het gekst, het jammerlijkst, het weerzinwekkendst bij dit alarm - loos of niet - is,
dat geen enkele Franschman, behalve de aanstaande ministers, en de troep haaien
onder hunne trawanten, profijt kan hebben bij een communistische revolutie. Zelfs
de aanstaande ministers weten dit, maar zij zijn verkocht en geketend aan Moscou,
en wanneer zij zullen handelen, handelen zij op order uit Rusland.
Maurice Laporte, stichter van de ‘Communistische Jeugd’, ex-lid van het Comité,
directeur der Partij, oud-gedelegeerde te Moscou, Maurice Laporte, die uit deze
functies ontslag nam, omdat hij de huichelarij der verfoeilijke bende in Russischen
imperialistischen dienst niet meer torsen kon, omdat het trouweloos bedrog van de
onderdrukkers, de tyrannen der arbeidersklassen, de gewetenloosheid der moordenaars
en grootbeulen, hem, een zuivere, een enthousiaste, een geloovige, zooals bij ons
Henriëtte Roland Holst, te zwaar woog, verstikte en wroegde, Maurice Laporte heeft
de veilheid, het knechtschap, de slaafschheid zijner ex-kameraden, der aanstaande
ministers, die hun ziel verkochten en verkoopen tegen klinkende munt uit het
geldschietende, nooit controleerende Rusland, onomstootelijk bewezen in De
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Mysteriën van het Kremlin, dat dezen zomer verscheen en een der felste aanklachten
vormt.
Wat kan een land als Frankrijk, waar de helft der belastingen, dit is méér dan
vijf-en-twintig milliard francs, wordt opgebracht door, nauwkeurig geteld, 5.502
'bezitters' (reken uit hoeveel dit maakt per man) wat kan zulk een land verwachten
van een communistische revolutie? Wanneer deze kip met gouden eieren geslacht
is, wanneer deze 5.502 bezitters - zij zijn het, die revolutie moesten maken geguillotineerd zullen zijn, hun zaken ontwricht en gesocialiseerd, hun fortuinen
geconfiskeerd, wie zal de belastingen opbrengen, waarmee de legioenen
communiseerende ambtenaren gevoederd worden? De negen miljoen kiezers zonder
twijfel, die in dezen staat van gelijkheid geen cent contribueeren en de anderen laten
betalen.
Ik zou geneigd zijn het hun te gunnen, wanneer ik zie met hoeveel lakschheid zij
dit ongekende, ongehoorde privilege verdedigen. Kennen deze stumpers, die allen
grondbezitters zijn, die den grond welken zij bezitten, niet eens bebouwen kunnen sinds 1914 kwamen vier millioen hectaren uitmuntend bouwland braak te liggen kennen deze stumpers, die met hun 74 menschen per vierkanten kilometer wonen in
paradijsland, het lot dat hen wacht?
Zij denken niet aan Revolutie. Maar de Sovjets in het nauw, de Sovjets, die
tegenover hun gemartelde bevolkingen een eclatant succes noodig hebben, de Sovjets,
die gelen en zwarten willen verblinden met een overwinning, de Sovjets denken aan
de Revolutie. Vele voorteekenen wijzen erop, dat moscovietische Barbaren, die in
Frankrijk een leger van roekelooze huurlingen in hun dienst hebben, dezen Rubicon
willen oversteken voor hun Prestige. Het is schrikbarend, wanneer men bedenkt,
voor welke rampen zulk een daad het signaal zou zijn, zelfs al duurde hun bewind
kort.
Doch wat het ergst is: dit land staat even gedwee, even machteloos, even werkeloos
als Rusland tijdens de regeering van Kerensky, tegenover de mogelijkheid eener
catastrofe. Eén bevel, en wij kunnen in den afgrond zinken. De cellen in de Posterijen,
sinds jaar en dag op den uitkijk, wachten slechts op dit bevel. Het gouvernement,
blijkens ‘Plan Z’, houdt zich klaar voor de vlucht.
[verschenen: 9 november 1928]

Tooneel van heden
Parijs, 16 October 1928
De ministers, die zich met vijftig duizend francs hebben opgeslagen voor hun auto,
konden hun protégées niet langer laten rijden in taxi's. Het budget van 1929 beraamt
alzoo een verhooging van de subsidie der Nationale Theaters. Men noemt nationale
theaters, zegt de Figaro met een grond van waarheid en een greintje overdrijving,
de schouwburgen waar men buitenlandsche stukken speelt voor een parterre van
buitenlanders. Deze zijn de Opéra, die 2.400.000 francs gaat krijgen, de Comédie
Française, die op 1.000.000 gebracht wordt, de Opéra Comique, die eveneens een
millioen, het Odéon dat 400.000, het Théâtre Populaire dat 200.000 zal opstrijken.
Bij Duitschland, en zelfs bij een hoop andere landen vergeleken, blijft dit
armoedzaaierij, vooral daar de subsidie drievoudig aan den Staat wordt terugbetaald
in den vorm van belasting op de entrées, die 30 pCt. bedraagt. Men zou méér mogen
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vergen van een natie die jaarlijks vijf en vijftig millioen steekt in een foutief beheerde
ammoniak-fabriek. Doch wijl men voorzien kan dat bij een nog hoogere ondersteuning
de kwaliteit der uitvoeringen nog minder zou worden, is er reden om zich te
feliciteeren over de zuinigheid van den minister van Onderwijs, Schoone Kunsten
en Godsdienst. Persoonlijk ben ik tegen alle protectionisme op artistiek gebied, omdat
het kunstmatige waarden schept, die als holle vaten het meest lawaai maken. De
geest blaast waar hij wil en bij voorkeur zonder subsidie, dit is een gemakkelijk te
controleeren waarheid.
Wat voor zin heeft het daarenboven, dat vijf theaters met het geld der
belastingbetalers, zestig andere theaters een ongeoorloofde concurrentie aandoen,
gelijk het geval is in Parijs? Het lijkt mij al erg genoeg dat ieder die fortuin bezit
zich een schouwburg, een troep, stukken en goede critieken kan koopen. Wanneer
deze dingen wisselgeld worden tusschen politici, zooals onze jeune premier Fresnay
verklaarde bij zijn proces tegen de Comédie Française, dan zijn alle maten van het
ongewenschte en het immoreele vol. Weet trouwens iemand in dezen tijd nog wat
kunst is? Zoo ooit dan hergeve men nu het leven zijn vrijen loop en zijn gelegenheid
tot schifting. Wat goed is zal blijven bestaan, wat slecht of middelmatig is zal
verdwijnen. Nu gedijen het middelmatige en het slechte dikwijls ten koste van het
goede.
Het tooneel-seizoen begint dus in het teeken der vermeerderde subsidies, met het
resultaat, dat men op vijf plaatsen zal slikken wat men in Bordeaux of Marseille zou
wegfluiten. Waar de protegées op twee ooren kunnen slapen daar binden de
niet-geprotegeerden den strijd aan met opgepoetste wapenen. Omdat revolutionneeren
een voorwaarde tot succes werd, omdat men alles gerevolutionneerd heeft wat men
kon, behalve de verveling en de soffen, bazuinde een der directeuren een ‘revolutie
in het naakt’ uit. Niemand wist wat hij bedoelde, wijl alle trappen van het naakt, tot
het middelpunt der wereld toe, waren afgedaald. Zijn revolutie kon echter slechts
iets zijn wat een gunstigen invloed zou hebben op de recette. Het bleek eenvoudig
dat deze omwentelaar zijn vrouwelijk personeel, dat ontbloot van bedekking pleegt
op te treden, wederom in tricots heeft gestoken.
Twee oorzaken dreven tot dit kloeke besluit: dat wij geblaseerd waren en dat de
natuurtafereelen die men vertoonde, dikwijls gekscheerden met de gematigdste
verwachtingen. Een opgetilde rok maakte vroeger meer indruk dan al het vleesch
aan den haak der super-revues. Er kwam nog bij dat de jonge dames, die voor deze
figuratie de meeste talenten bezeten, aanstonds bemerkten dat zij hare charmes
productiever konden gebruiken dan door ze in den tocht te zetten, en spoedig drosten
naar de armen van een aanbidder. Altijd waren het de gekrulde beenen, soms met
slecht verborgen aderspatten, de zoutvaatjes, de weifelende boezems, de gerimpelden
en gevlekten, die de kunst het trouwst bleven. Het idee om deze onvolmaaktheden
opnieuw te verbergen achter tricots, om de vrouw te herstellen in haar geheim en in
haar raadsel, kon enkel opkomen bij een directeur, die tegelijk een uitmuntend
psycholoog is. Er behoorde bovendien moed toe om te concludeeren dat de Hof van
Eden niet meer voor ons deugt, niet in het openbaar tenminste.
Al zullen zijn collega's hem uit zakelijke overwegingen navolgen, het zou voorbarig
zijn om te denken dat deze nieuwe richting neigt tot exclusivisme. Geenszins. Wat
men veroordeelt in het algemeen, blijft men reserveeren in het bijzondere. Te midden
der tricots en tutu's van Beauté de Paris, verrijst Edmonde Guy, de jongste der
Fransche sterren, als het symbool der Ville-Sirène in den natuur-staat van het schoone
geslacht, en ik verzeker u dat zij haar effect niet mist. Een stuk van het Odéon, dat
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in Rome speelt van het jaar 1000, had de attractie van Luciferanen, die hun
bezweringen uitvoeren (en nog wel in verzen) op een ware en betooverende Venus.
De tooneelen van de Madonna der Sleepings, welke iedereen naar de Renaissance
doen loopen om den roman van Dekobra te zien dien ieder las, zijn de kerkers van
de Tsjeka, de Pullman-trein en de Naakte Danseres. Het Théâtre de la Renaissance
kreeg het eerste draaibare tooneel van Parijs, doch dit haalt het niet bij de Danseuse
nue. Dat zijn er al drie. Van de hoeveel? Van de driehonderd misschien.
Bij de tallooze schouwburgen waarmee de stad overladen is, hebben zich twee
theaters gevoegd, die spelen in het yiddisch en elken avond propvol zijn. De eene
troep werkt onder zekeren Blumenthal, de andere onder zekeren Kessler, en zij
vestigden zich met het bekende familie-ziek der Joden in elkaars directe nabijheid.
Blumenthal en Kessler konden dus niet nalaten in onmin te geraken. Zij
spionneerden en intrigeerden bij hun onderdanen, troggelden elkaar stukken en acteurs
af. De verbittering nam toe met den dag en het kon niet anders of dat moest eindigen
met een opstand in miniatuur. Blumenthal bezat een ster, Apfelbaum genaamd,
waarop zijn publiek kinderlijk en heftig verzot was. Zoodra Kessler rijk genoeg werd
ontfutselt hij zijn buurman dien schat met een handvol banknoten. Het verraad wordt
tijdens de voorstelling bekend gemaakt door den komiek van Blumenthal. Mannen
en vrouwen stormen het tooneel op om hun lieveling, die nog in de coulissen is, de
kastijding te geven welke zijn ontrouw verdient. Gematigde elementen komen
tusschen beide. Apfelbaum belijdt zijn schuld en stelt voor om een eere-raad van
tien toeschouwers te benoemen die uitspraak zal doen. Nauwelijks echter heeft de
acteur de planken verlaten of achter de schermen stijgteen onmetelijke kreet van
wanhoop op: Apfelbaum is flauw gevallen. Apfelbaum sterft. De politie moet de
zaal ontruimen, terwijl men Apfelbaum naar het hospitaal rijdt, waar zijn toestand
ongevaarlijk geacht wordt.
Er zit in dit middeleeuwsch verhaal een blijspel voor een der vele stamverwanten
van Apfelbaum, die geen Yiddisch schrijven, doch Fransch, en aan wien door
sommigen de decadentie geweten wordt van het Fransch Tooneel. Wat Apfelbaum
betreft, het zal me geen zier verwonderen, iemand, die zulke passies ontketent, over
een paar jaar terug te zien met de reputatie van een Moïssi.
Een ander, een Rothschild, laat voor eigen genoegen in het oude Parijs een theater
bouwen, dat in den loop van den winter klaar zal komen. Al worden de plannen
streng geheim gehouden en al is de toegang der werven strikt verboden, men wéét
dat het millioenen kost, behooren zal tot de modernste der wereld en waardig zal zijn
om de stukken te ontvangen, welke deze Rothschild schrijft onder een pseudoniem.
Het tooneelwerk van dezen veel vermogenden auteur wekt bij de eenen hilariteit, bij
de anderen vurige bewondering. Kan men evenwel onpartijdig zijn tegenover een
schrijver, die rijker is dan alle litteratoren der aarde te zamen? Om zich een juist
beeld te vormen van zijne beteekenis als kunstenaar zou deze Croesus zich moeten
vermommen als bedelaar en zijne stukken anoniem moeten presenteeren bij de
welgedane Parijsche directies. Het zou hem veertig jaar kosten om gespeeld te worden
en dat, helaas, zou evenmin iets bewijzen voor hun waarde. Want dat is overkomen
aan Henry Becque, den schepper van La Parisienne.
Weinigen zullen dit seizoen een theater betreden zonder een oogenblik te denken
aan den brand van de ‘Salle Pleyel’ en de ramp van de Novedades te Madrid. De
keeren dat het me gebeurt een kachel aan te maken met de ontvlambaarste materialen
verbaast het me steeds weer dat brand tot de feiten behoort die even plotseling als
onvermijdelijk schijnen te zijn. Doch voor de evidentie moet ik zwichten, hoewel ik
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geneigd ben factoren te laten optreden, welke totnutoe aan onze aandacht ontsnapten.
Bij den brand der ‘Salle Pleyel’, onze pasgebouwde, mooiste muziekzaal, kwam
slechts een Amerikaansch pianist om, die zich in een retirade bevond, een venster
wilde openen, met zijn voet door het gat der w.c. gleed, waarop hij geklommen was,
en zoo gevangen een afschuwelijken dood vond. Toen de ‘Salle Pleyel’, waar men
tijdens een uitvoering reeds gewaarschuwd was door kortsluiting, op een leegen
middag afbrandde, critiseerde men natuurlijk de nooduitgangen. Wat is echter over
de gansche wereld een nooduitgang? Een deur die meestal versperd is en waardoor
niemand den weg weet. Men heeft dus voorgesteld om generale repetities te houden
van brand-alarm. Het idee werd afgewimpeld.
Maar een dronkelap nam het initiatief in een Parijsche bioscoop en schreeuwde
brand. Het resultaat was een paniek en verscheidene slachtoffers. Zoo zou men elken
avond brand moeten schreeuwen om de psychose en den schrik van de
menschenmassa's af te wenden. Het is evenwel niet onmogelijk dat het middel in de
practijk erger bevonden werd dan de kwaal, want de kans bestaat, dat op 't moment
van reëel brandgevaar niemand aan het alarm geloof zou hechten en dat de slachtoffers
der koelbloedigheid talrijker waren dan die der paniek. Tegen paniek, in waarheid,
ontdekte men nog geen enkele garantie. Paniek bleef van denzelfden mysterieusen,
mythologischen oorsprong als vroeger, toen de Groote Pan ze maakte op zijn
nachtelijke tochten. Men herbouwt de ‘Salle Pleyel’ met méér nood-uitgangen. Doch
naar mijn meening zou men beter doen met die deuren ook te gebruiken, en elken
avond, niet alleen hier, maar overal elders, bij den afloop der voorstelling het theater
of de bioscoop systematisch te ontruimen (zonder alarm) zoowel door de
nood-uitgangen als door de gewone deuren. Zoo leert het publiek tenminste den weg.
Maar alle schouwburgen in sousterrein, waarvan Parijs er nog verschillende telt, en
waar men gevangen zit als een rat in de val, zouden onmiddellijk verboden moeten
worden.
***
Hoeveel tooneelstukken heeft men in Parijs, vroeg anderhalve eeuw geleden de
Perziër van Montesquieu aan zijn leidsman door de hoofdstad van het Westen.
Zes duizend, kreeg hij ten antwoord.
Hoeveel goede tooneelstukken heeft men, preciseerde hij.
Zes, laat Montesquieu zijn tolk zeggen.
Tegenwoordig zijn het er minstens zestig duizend. Ik geloof echter dat [het] getal
zestig voor de meesterwerken nog niet bereikt is. Van dit standpunt beschouwd, is
het tooneel een der ondankbaarste en duurste kunsten, gesubsidieerd of niet. Ik wensch
dan ook over drama's en comedies te schrijven buiten eenigen waarborg wat aangaat
hun onsterfelijkheid.
Ik zonder hiervan Sacha Guitry niet uit, die met Mariette ou comment on écrit
l'histoire een der origineelste en ongerijmdste stukken gaf, welke men sinds langen
tijd zag. Het is een oorspronkelijkheid en een onsamenhangendheid, welke uit de
omstandigheden voortkomen, en wat bij een ander onverdragelijk of geforceerd zou
lijken, schijnt bij de losheid, de virtuoze nonchalance, de behendigheid van Sacha
vanzelfsprekend en normaal. Daar zijn vrouw, Yvonne Printemps, zingt en een
uitstekende chanteuse légère vormt, daar hij in hoofdzaak stukken schrijft voor zich
en zijn vrouw, ligt het voor de hand dat hij muzikale passages zal vlechten door zijn
tekst. Daar Sacha zelf niet zingt moet hij onophoudelijk bedacht zijn om het musische
en het onmusische, de lyriek en het proza, te combineeren tot een zeker evenwicht,
een zekere waarschijnlijkheid, een zekere logica. Dezen keer zocht hij de oplossing
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juist in de tegendeelen. Hij wilde ze vinden in het onlogische, het onwaarschijnlijke
en onevenwichtige. Zijn procédé zal onnavolgbaar blijven, maar hij slaagde. Zoo
waar is het, dat men van te voren nooit kan zeggen wat kunst is of niet, schoonheid
of niet.
Het eerste bedrijf van Mariette of hoe men geschiedenis schrijft speelt in de
schermen van het theater van Amiens, tusschen haakjes een der mooiste van Frankrijk,
met dat van Bordeaux. Het is amusant een tooneel averechts te zien, te kijken in de
oogen van den souffleur, tegen den rug der personnages, naar het gezicht van den
orchest-dirigent, en uit deze bijzonderheid zijn alle voordeelen getrokken welke zij
bevatten ken. Mariette treedt op in een wonderlijke romantische opera uit 1848, en
in een der tooneel-loges bevindt zich incognito Prins Louis-Napoleon die straks
dictator en keizer der Franschen zal worden. Sacha Guitry geeft zich altijd rollen
waar hij Yvonne Printemps te winnen heeft. Yvonne is dus Mariette, Sacha prins
Louis-Napoleon. Mariette, in een paarsen travesti, speelt een rol van amoureuse.
Prins Louis-Napoleon zwijgt, maar gebaart de levendigste uitingen van voldoening.
Dit heele eerste bedrijf, een parodie op de ouderwetsche opera, geanimeerd en
vermakelijk, is van een onbedaarlijke grappigheid. Sacha Guitry, vroeger geassocieerd
met Messager en Reynaldo Hahn, heeft zich voor dit stuk verbonden met Oscar
Strauss.
Het programma zegt dat het tweede bedrijf één minuut na het eerste speelt. Wij
zijn in den foyer van het theater. De acteurs roddelen over hun métier, over elkaar,
over de politieke gebeurtenissen, over het publiek. Zij zouden gaarne weten wie de
meneer is dien ze elken avond opmerken in de tooneel-loge en waarom hij komt. De
meneer treedt binnen en vertelt het zelf. Hij complimenteert iedereen behalve Mariette.
Maar hij kent het stuk, weet dat Mariette in het tweede bedrijf niets te doen heeft en
dat hij met haar alleen zal blijven. Als het sein gaat, dat de acteurs wegroept, heeft
Sacha-Napoleon allen tijd om voor den zooveelsten keer zijn vrouw Yvonne-Mariette
te veroveren.
Het derde bedrijf speelt te Saint Cloud, waar Mariette geïnstalleerd is in den nacht
van 1 op 2 December 1851 als de dictator-president gereed staat voor den Coup d'État
welke hem verheffen zal tot keizer. Hij soupeert met Mariette. Hij houdt van haar,
wat Mariette hem met hart en ziel vergeldt. Maar een verliefdheid welke de president
zich kon permitteeren zou den keizer niet meer passen en hij scheidt van haar niet
zonder smart. Omdat een bedrijf gevuld moet worden, laat Guitry Jérôme van
Westphalen, het hoofd der familie Bonaparte, lucht krijgen van den staatsgreep en
in 't holle van den nacht komen discuteeren met zijn jongen, onbesuisden neef. Hij
doet dit op muziek als ware hij een samenzweerder. Hij doet dit op muziek hoewel
daar niet de minste reden voor bedacht kan worden. Geen andere dan dat Aquistapace,
een basse chantante die de rol van Jérôme speelt, merkwaardig zanger is van zijn
vak. Guitry neemt zulke vrijheden met een geste dat alle bezwaren smoort.
Sacha-Napoleon luistert trouwens niet naar Jérôme-Aquistapace, wat wij reeds wisten
uit de historie van Frankrijk, en deze gedachte zouden wij zeker niet hebben laten
passeeren zonder ergernis, wanneer Jérôme zijn tekst gesproken had. Wat te dwaas
is om gezegd te worden, wordt van ouds gezongen, moet Sacha gemeend hebben.
Dit alles krijgt beteekenis in het vierde bedrijf dat een toppunt is van fantasie. Het
speelt in 1928. Mariette is honderd-vier jaar geworden en woont nog te Saint-Cloud
te midden harer kleinkinderen. Napoleon III is dood, zooals men weet, en zijn buste
staat in de kamer. Maar Sacha Guitry werd journalist. Het kwam dezen journalist ter
oore, dat Mariette getuige was van den coup d'état in 1851 en dat de prins dien nacht
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een uur had doorgebracht bij Mariette. Daar zit kopij in en de journalist komt de
honderdjarige interviewen. De brave oude dame beroemt zich op een geheugen dat
haar nooit in den steek laat. Het zou niet komisch zijn als dit juist was. Zij ziet dien
fameuzen nacht dus lichtelijk anders en in haar voordeel. Zij verwart Jérôme van
Westphalen met een regeerenden Duitschen prins. Op staanden voet distilleert de
journalist uit deze herinneringen een buitennissige geschiedenis, gegrond op
onweerlegbare getuigenissen. Jérôme wordt een afgezant van Duitschland en de coup
d'état een Duitsche machinatie, waarop niets anders kon volgen dan 1870. Zoo
schrijven een aantal journalisten metterdaad de geschiedenis, en het ergste is dat men
ze gelooft.
Dit stuk, waarvan men niet weet of het opérette, opéra-comique, comédie, opera,
vaudeville of nog meer of alles bij elkaar is, kan bewonderd worden om zich zelf en
om zijn vertolkers. Yvonne Printemps speelt haar page en haar honderdjarige om te
juichen van enthousiasme. Een componist met meer allure en met meer nerf dan
Oscar Strauss zou aan de partituur en speciaal aan de muzikale tableaux uit 1860,
1885, 1900 en 1920, welke het vierde bedrijf voorafgaan, een draagkracht en een
ironie verleend hebben die zij nu moet missen. Doch onze tijd levert zelden het
absoluut volmaakte. Zooals Mariette ou comment on écrit l'histoire is, vrij, licht,
speelsch, behaaglijk, zonder grimmigheid, zonder litteratuur, zonder schuinheden,
zonder banaliteiten en afgezaagdheden, vermakelijk en zelfs verrukkelijk, - zooals
ze is, reikt deze fantasie ver uit boven alles wat het beginnend seizoen voor het
voetlicht bracht.
[verschenen: 17 november 1928]

Hearst & Cie
Parijs, 19 Oct. 1928
Joffre, opperbevelhebber, schreef dato 7 Sept. 1914, tijdens de critieke uren van den
Marne slag, aan Galliéni, commandant der vesting Parijs, letterlijk het volgende:
‘Ik zal u erkentelijk zijn, wanneer u aan de regeering geen inlichtingen wilt zenden
betreffende de operaties. In de verslagen welke ik haar zend, laat ik haar nooit het
doel kennen der loopende operaties noch mijne plannen; of, tenminste, in wat ik haar
zeg, duid ik de gedeelten aan, welke geheim moeten blijven. Als ik anders handelde,
zouden sommige operaties ter kennis van den vijand kunnen komen op een oogenblik
dat het hem nog nuttig kon zijn. Om deze reden beschouw ik het als volstrekt
noodzakelijk dat ik de eenige ben, die deze kwesties met de regeering behandel, daar
ik het best in staat ben om te oordeelen wat zonder bezwaar gezegd kan worden.’
De regeering, waartegen Joffre zulke ontstellende verdenkingen formuleerde, òf
van onverstand, òf van verraad, is nog steeds aan het bewind. Enkele harer leden,
zooals Deschanel en Viviani, stierven in een aanval van krankzinnigheid. Andere,
zooals Caillaux en Malvy, kwamen gedurende de vijandelijkheden voor den Hoogen
Raad en werden veroordeeld. Doch de besloten club, waaruit de President der
Republiek, sinds het begin dezer eeuw, ministers en hooge ambtenaars recruteert,
die elkaar beurtelings afwisselen, staat nog altijd onveranderd aan het hoofd der natie.
De mannen van 1928 zijn dezelfde, die vóór 1914 alle waarschuwingen in den
wind sloegen, het zijn dezelfde, die door hun incompetentie den moorddadigen oorlog
tot vier jaren rekten, het zijn dezelfde, die een onverwezenlijkbaar vredesverdrag
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opstelden, het zijn dezelfde die den vrede saboteerden door hun kortzichtigheid en
weifelingen, dezelfde die verraad pleegden en zich lieten rehabiliteeren gelijk Caillaux
en Malvy. Het zijn dezelfde die Joffre, toen het Fransche volk Sinte Genoveva,
patrones van Parijs, en Sinte Jeanne d'Arc, patrones van het land, in radeloosheid ter
hulp riep, onkundig liet van zijne plannen uit vrees dat zij ze den vijand zouden
overbrengen.
Men vindt dergelijke dingen niet bij andere volkeren, of men vindt ze slechts op
veel geringer schaal. Maar wat ons in de eerste plaats verwonderen moet bij zulke
gesteldheden, is het ongelooflijke feit dat Frankrijk nog steeds overeind staat. Het
werd ondergedompeld in bloed en in tranen, het dreef boven. Wat ons in de tweede
plaats verwonderen moet, is het andere en even ongelooflijke feit, dat niemand
verantwoording eischte voor de stroomen bloed en tranen. Want het dreef boven met
een glimlach toen de doodsengel voorbij was, en de Maarschalken, die aangekondigd
hadden dat zij rekenschap zouden vragen, behoefden hun gelofte niet te houden.
Wat in de derde plaats verwonderen moet, is de lichtzinnigheid waarmee de natie
zich blijft toevertrouwen aan hetzelfde team, dat haar vóór en tijdens en na den oorlog
tot een gemakkelijke prooi, tot een weerloos slachtoffer maakte. Dat zij zich deed
ruïneeren door dezelfden die haar op onmenschelijke wijze aderlieten; dat zij voortgaat
hun een ongeschokt geloof te schenken. Bij zulke blijken van volgzaamheid staat
het verstand stil. Zulk een afwezigheid van zelfverdedigings-instinct bij een volk
weigert het begrip te vatten.
Doch wat ons in het geheel niet moet verwonderen onder die omstandigheden, is
te constateeren dat gevallen van hetzelfde allooi en gelijke consequenties zich herhalen
zonder dat iemand zich verzet.
***
Tot de lieden, die het moeilijkst verbijten dat Frankrijk aan den ondergang
ontsnapte, behoort Hearst, de befaamde kranten-eigenaar der Vereenigde Staten. Hij
stak zijn meening nooit onder stoelen, en banken en niemand op de twee halfronden
kan geacht worden onbekend te zijn met de politieke opinies van Hearst, allerminst
het Fransche gouvernement. Het zou de moeite waard zijn te weten hoe hij,
Amerikaan, tot zulke uitgesproken anti-Fransche gevoelens raakte. Het zou nog méér
de moeite waard zijn te weten waarom deze Amerikaan, die den oorlog slechts zag
uit de verte, onverzoenlijker, koppiger, wraakzuchtiger zou blijken dan de oude
tegenstanders, die elkaar vier jaar beloerden door de kijkgaten der loopgraven, klaar
voor den kogel. Terwijl men toenadering hoopt tusschen Frankrijk en Duitschland,
verbroedering, vergeving en vergeting, terwijl de gouvernementen van beide landen
gestadige pogingen doen tot een modus vivendi, tot een ontwapening der gemoederen,
tot verstandhouding, tot schikking, is hij, Hearst, vaster besloten dan een racist, een
junker, een pangermaan, om den noodlottigen vendetta-geest waakzaam te houden,
om niets te verzuimen wat de twee landen tegen elkaar kan opjagen. Hij, Hearst, tien
jaar na den oorlog, overschreeuwt de fanatiekste Duitschers.
In de eerste dagen van September landt deze verbitterde tegenstander van Frankrijk
te Deauville. Hij vraagt een onderhoud met Briand en verkrijgt het. Hij vraagt
Fransche onderscheidingsteekenen voor beschermelingen en krijgt ze. De Fransche
Society vereenigt zich te zijner eere aan gastmalen. Hij dejeuneert bijna elken dag
met Philippe Berthelot, groot-vizier van Buitenlandsche Zaken. Hij begeeft zich op
Zaterdag 15 September naar Parijs. Juist dien dag, precies om 8 uur 's avonds, wordt
op den Quai d'Orsay aan een der ondergeschikten van Hearst, den journalist Harold
Horan, het geheime document overhandigd betreffende het Fransch-Engelsche
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Marine-verdrag, dat een der bladen van Hearst, de New-York American, op 21 en 22
Sept. publiceert. Hij gebruikt het document om een geweldige campagne te openen
tegen de herleving van de Entente Cordiale, tegen Frankrijk en Engeland, bedreigers
van den Europeeschen vrede.
Hearst, zooals men ziet, geneerde zich niet. Op die wijze alleen neemt men
Franschen beet. Alleen in Frankrijk maakt men gebruik van de gastvrijheid om bij
den gastheer in te breken. Doch Hearst was geen onbekend personage. Ieder kan zijn
gedragswijze kwalificeeren naar zijn geaardheid. Niemand echter behoefde erin te
loopen - behalve wanneer hij het deed met opzet.
Dat er opzet in het spel is geweest bij een of meer regeeringspersonen is men
gedwongen af te leiden uit de wijze waarop de affaire zich ging ontwikkelen.
De Quai d'Orsay zette zich uiterst langzaam in beweging. Wat hij drie uur na den
diefstal had kunnen doen: bij monde der politie een verzoek aan den heer Harold
Horan richten om inlichtingen te geven omtrent de manier waarop hij zich de elf
getypte vellen van het document verschaft had, dat deed hij pas vier weken later.
Waarom de Amerikanen en de Amerikaansche journalisten-vereeniging geërgerd
moesten worden, door Horan midden op de boulevards met vijf agenten ter fiets te
laten omsingelen als een boef, is een ondergeschikte doch niet onbelangrijke vraag.
Zonder uitstel telegrafeerden de solidaire Amerikanen naar Poincaré en Briand een
protest voor hun gemolesteerden collega. Maar nog sneller bekende Horan zijn
misdrijf en gaf de namen zijner twee voornaamste medeplichtigen. Met den grootsten
spoed wierpen de solidaire Amerikanen daarop den collega uit hunne vereeniging.
En in plaats van Horan gevangen te zetten, minstens tot de zaak waarover men een
hoop rumoer maakte, was opgehelderd, verzocht men hem een papier te teekenen
waarbij hij zich verplichtte Frankrijk binnen 48 uren te verlaten. Horan liet niet na
dit te doen. Hearst, die voor niets staat, vond de gelegenheid om de Franschen te
verwijten dat zij de wetten der gastvrijheid schonden, en zijn simpele lezers slikten
ook dat. De Quai d'Orsay was opgelucht, omdat de gewichtigste schuldige en getuige
van de baan was.
Dit alles is in de hoogste mate kinderachtig van beide partijen, en doet zóó denken
aan de nursery, dat men zich geweld moet aandoen om te accepteeren dat zulk een
kwajongensachtig gesol de belangen raakte van een aantal machtige naties.
Alle middelen inderdaad welke hem ten dienste stonden, heeft de Quai d'Orsay
aangewend om zich in 't oog van ernstige lieden te discrediteeren. Want is het begin
ridicuul, het vervolg werd onnoozel, om niet te zeggen idioot, en het gaat alle
beschrijving te boven wat men een modern lezer durft inlepelen.
Omdat Horan zich niet persoonlijk kon presenteeren in de Fransche officieele
milieus, zoo heette het, nam hij zijn toevlucht tot een paar Fransche journalisten. Een
dezer, medewerker van de Intransigeant, het meest gelezen avondblad, een modieus
en gesoigneerd jongmensch, was in zijn dienst, d.w.z. in dienst der Hearst-pers, voor
drie duizend francs per maand. Noch hij, noch anderen zagen daar blijkbaar een been
in. Dat jongmensch frequenteerde een ander jongmensch, even naïef, dat geattacheerd
was aan den buitenlandschen Persdienst van den Quai d'Orsay. Vijf minuten voor
sluitingstijd der bureaux vervoegt zich No 1 bij No 2, die den volgenden dag voor
een maand op vacantie zou gaan, en vraagt langs zijn neus: ‘Is er nieuws op dezen
Zaterdagavond?’ - ‘Geen sikkepit’, antwoordt de attaché. ‘Ik heb niets anders dan
een prul van een circulaire en een historisch resumé, die niemand zou kunnen
intereesseren.’ - ‘Laat in ieder geval maar even inkijken’, zegt het modieuse
jongmensch. Vijf minuten later waren circulaire en resumé, die het confidentieele
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rapport vormden van het Marine-verdrag, in handen van Harold Horan en werden
door Hearst betaald met 10.000 dollars.
Men gelieve mij te gelooven dat ik in de weergave van deze scène, gelijk ze door
alle Fransche bladen is meegedeeld, noch naar den zin noch naar de letter overdrijf.
Het spijt mij te moeten concludeeren dat de stupiditeit van een Fransch krantenlezer
een ongekende norm bereikt heeft. Maar de zaak is zoo, en de feiten zijn zoo. Men
heeft zich afgevraagd hoe een document, dat een paar dagen later enorme sensatie
zou wekken, kon slingeren op de bureaux van een half-wijs attaché. Men heeft op
deze vraag, welke de kern raakt der gansche machinatie, geen bescheid gekregen.
Men is daarmee tevreden geweest.
De Quai d'Orsay gaf officieus te kennen dat de papieren, die Hearst 10.000 dollars
waard achtte, die de Commercial Câble Cie weigerde over te seinen, waarvoor Hearst
een journalist in dienst nam tegen 3000 francs per maand, niets geheims hadden.
Men is ook daarmee tevreden geweest. De journalist is bij de Instransigeant ontslagen.
De attaché werd berispt en zal carrière maken. Zij waren zoo vriendelijk om in deze
spionage-zaak als stroopoppen en zondebokken te figureeren. Doch niemand kent
den naam van den hoogen regeeringspersoon die in dit drama, dat zoo belachelijk
verkluchtigd is, de touwtjes trok. Ook daarbij legt de publieke opinie zich neer.
Eén ding is duidelijk: met een minimum goeden wil had het document niet naar
Amerika kunnen vertrekken. Toen de Commercial Câble Cie weigerde het stuk te
seinen zonder vooraf Buitenlandsche Zaken te raadplegen, telefoneerde Horan het
naar Londen, van waar men het kabelde naar New York. Wat deden opdat moment
de fameuze luisterposten der Parijsche politie?
***
Amerika is geïrriteerd. Wijl de irritatie der Yankees sedert ettelijke jaren (vooral
sinds den vrede...) chronisch werd, is dit niets bijzonders. Hoe echter zal Engeland
denken over het geval?
Zooals ik zei, is de geheele storm, en met bewonderenswaardige handigheid,
ontketend tegen de herleving der Entente Cordiale, en de samenloop der
omstandigheden wilde, dat juist op 14 October deze ‘hartelijke verstandhouding’
haar vijf en twintigste verjaardag zou vieren - de zilveren bruiloft tusschen Engeland
en Frankrijk, de eerste Europeesche naties die in 1903 een permanent arbitrage-verdrag
sloten. Niemand heeft aan dezen jaardag herinnerd behalve Sir Thomas Barclay, de
hardnekkige apostel der Entente Cordiale, die dezen 14en October ‘den belangrijksten
datum in de geschiedenis van den vrede en in de geschiedenis van Frankrijk en
Engeland’ noemt. Twee volkeren, die elkaar sinds eeuwen bekampt hadden in alle
werelddeelen, twee volkeren die een diplomatieken krijg voerden in Marokko en in
Egypte, twee volkeren die nog in 1898 - naar aanleiding van Fachoda - op 't randje
van een oorlog waren, twee ‘erfvijanden’ maakten schoone lei. Men praat aan
weerszijden van het Kanaal niet meer over deze oude wrevels, en Frankrijk erkende
Engeland's suprematie ter zee, welke het sinds de koningen bestreden had.
Van een Duitsch en Amerikaansch standpunt, van een Hearst-standpunt, zijn
zonder twijfel deugdelijke argumenten aan te voeren tegen de Entente Cordiale, of
tegen hare herleving. Het is zeker dat Engeland op het punt gestaan heeft zijn eigen
weg te gaan, gelijk het ten gerieve der Yankees zijn bondgenootschap met Japan
opzei. Het is even zeker dat Engeland zich ten opzichte van Frankrijk bedacht heeft.
En dit is noch naar den zin van Amerika, noch naar den zin van Duitschland, noch
naar den zin van Lloyd George en Ramsay Macdonald, noch naar den zin van
invloedrijke stroomingen in het Fransche gouvernement. Dit is de eenige oorzaak
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van de occulte medewerking welke Hearst ontmoet heeft in Fransche
regeeringskringen.
Het is de vraag slechts of Engeland, dat een hernieuwing der Entente Cordiale
wenscht, anders kan handelen, gezien zijne vitale belangen, waaraan Lloyd George
en de Labour Party maling hebben. Het is de vraag of Frankrijk, gezien zijn vitale
belangen, waar de socialisten geen hand voor omdraaien, anders kan handelen ondanks
tegenwerkende invloeden op den Quai d'Orsay. Het is de vraag of tusschen Engeland
en Amerika, tusschen Frankrijken Duitschland, een ‘schoone lei’ mogelijk is. Want
Amerika en Duitschland hebben zoovele en zoo essentieele en zoo onvervulbare
desiderata op hunne lei. Het is de vraag of de macht der feiten Engeland en Frankrijk
niet zal dringen, vroeg of laat, tot een hernieuwde Entente Cordiale, waaraan zij zich
sinds 1918, tot meerdere onrust in Europa, met geweld trachtten te onttrekken.
Ik zou op de eerste vragen neen, op de laatste ja willen antwoorden, wanneer
stelligheid bij deze kwesties, die verborgen liggen in de toekomst, niet vermetel ware.
Maar ik ben er van overtuigd dat alle activiteit van Hearst en Cie, zelfs al hield zij
zich binnen het geoorloofde en moreel verdedigbare, op dit gebied ongunstig,
onverkwikkelijk, verdacht en verderfelijk is.
[verschenen: 23 november 1928]

Menschelijk, al te menschelijk
Parijs, 23 October 1928
Elk jaar heeft zijn type-misdrijf, dat gefabriceerd wordt in serie. Het ontspringt in
een snugger brein, dat men een zeker talent niet ontzeggen kan, het duurt tot het in
de gaten loopt en verdwijnt. Het correspondeert altijd met een der markante
uitsteeksels van den tijdgeest. Ik zou willen zeggen dat het eene deductie ervan is,
een streng-logische afleiding. De begaafde boef observeert de kenteekenendste
eigenschappen van een deel zijner medemenschen en neemt ze als premissen waaruit
hij zijn slotsom trekt. De inbreker werd technicus als een ingenieur; waarom zou een
ander van het gilde niet filosoof of moralist zijn? Wanneer ik bedenk, hoe lang ik
mij het hoofd zou moeten kwellen om een type-misdrijf uit te vinden dat door zijn
psychologische gegrondheid onvermijdelijk opgang moet maken (tot epigonen er de
klad in brengen) dan kan ik me van een zekere waardeering voor deze soort ontdekkers
niet weerhouden. Natuurlijk blijft dit betrekkelijk. Want wat is talent? Talent is een
kostelooze eigenaardigheid, welke gemakkelijk maakt voor den een, wat den ander
ontzettende inspanning vergt, of zou vergen. Talent is een moderne fetisch, waaraan
wij offeren zonder nadenken.
Het eene type-misdrijf van dit jaar was de mondaine danser op Montmartre of
Montparnasse, die de illusies exploiteerde van rijpere dames, wier beurs en fantasie
onder alle omstandigheden opwegen tegen haar verwelkende charmes. Sprak men
vroeger van den ouden bok, die nog een groen blaadje lustte, men mag tegenwoordig
hetzelfde zeggen van een aantal oude geiten. Het is belachelijk; doch wat valt zwaarder
dan afscheid te nemen van de jeugd en een hoop aangename dingen? Dikwijls
afkomstig uit puriteinsche landen en uit sociale milieus waar men met de conventie
niet spotte, hadden zij noch de jeugd noch de aangename dingen gekend. De meesten
kwamen uit Amerika, waar men op de hoffelijkheid een boete gezet had. Als
millionnaires zagen zij steeds dezelfde millionnairs, die niet naar hen omkeken. Op
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een leeftijd dat het geen kwaad meer kon, mochten zij de boot nemen naar Europa,
terwijl de man aan zijn zaken bleef. Wat er in die hoofden omging, nog vóór zij de
zeventig duizend gloeilampen zagen lichten van den Eiffel-toren en de
onderwereldsche neonvlammen van de Place Blanche of de Rue Pigalle, heeft Freud
verteld.
Daar de behoefte het orgaan schept, vonden zij in de dancings een keur van
onberispelijke jonge lieden, olijfkleurige Spanjaarden, zwartoogige Roemenen,
geonduleerde Argentijnen, plezierige Franschen, sommige in dienst van het
etablissement, andere vrijschutters, maar allen levend van den jazz en van hun
voordeelig uiterlijk. Alles ging zoo gewoon dat men met behulp der Veuve Cliquot
vergat hoe immoreel het was, en dat zulke jonge mannen in een vroegeren tijd met
een dracht stokslagen naar de galeien gezonden werden. Welke ook het jaartal was,
de corpulentie, de rimpels of de schmink der partner, zij bleef nooit alleen vanaf het
oogenblik dat zij het wenschte. Een schoone knaap stond immer voor haar klaar,
dien zij bij ongeschreven afspraak na elken dans een biljet van honderd francs in de
hand drukte als minimum. Dit gaf den losvoetigen reeds de inkomsten van een tenor
en zij hadden zich daarmee tevreden kunnen stellen. Daar de moderne dansen echter
de intimiteit bevorderen, deed het de meesten hunner nimfen leed de relaties af te
breken bij het laatste accoord van een charleston en in het holle van den nacht terug
te keeren tot hare eenzame legersteden van Claridge, Majestic of Carlton. De geest
was zwak geworden onder de borrelende wijnen en de correcte danser was willig.
Ontelbare keeren verliep het kortstondige avontuur tot tevredenheid van beide
partijen en deze gloed-nieuwe vorm van verleiding van minderjarigen zou zich
ongestoord hebben ingeburgerd bij de rest der twijfelachtige maatschappelijke
toestanden, wanneer weinig delicate elementen, die het onderste uit de kan wenschten,
van deze vrouwelijke disposities geen misbruik hadden gemaakt. Een spreuk onzer
voorouders werd bewaarheid, die zegden, dat de geit zoolang schrafelt tot ze kwalijk
ligt; en die ook zegden, dat het geitje zoolang in de kool huppelt tot het er de vacht
laat.
Gelijk ik eertijds las in elke Hollandsche krant van het Drentsche of Zeeuwsche
boertje dat zich had ‘afgezonderd’ (welk een savoureus woord!) met een juffrouw
en beroofd was van zijn portefeuille, zoo lees ik tegenwoordig in elke Fransche krant
van de rijpe, rijke, warmbloedige Amerikaansche, die op haar eentje Montmartre
beklimt, zich ‘afzondert’ met haar mondainen danser en beroofd van haar paarlen,
bankpapier, illusies en galant, in het hotelkamertje achterblijft. Zij werd het onderwerp
van lichtzinnige en serieuze romanschrijvers, van chansonniers, van humoristen.
Men heeft half in ernst, half in scherts voorgesteld, of men voor deze onvoorzichtige
en naieve dames niet eenzelfde soort van stations-werk zou moeten organiseeren als
men eenmaal heeft ingericht voor de jonge en onberaden deernen van het platteland.
Kan men die beparelde en bediamante arme schepselen langer aan haar lot overlaten
in een ‘groote stad’, waar zij door wolven met witte tanden, fonkelende oogen en
gitzwarte haren veel meer bedreigd zijn dan ooit de voormalige groene hitjes het
waren? De politie, die de Parijsche schoorsteenen voortaan verbiedt te rooken, die
de claxons verbiedt om 's nachts te krijschen, heeft de dancings willen zuiveren van
mondaine dansers zonder verder beroep. Maar wijl de gelegenheid de dieven maakt,
voert ze een strijd tegen de bierkaai. Na elke razzia worden de kaders aangevuld uit
een onuitputtelijke nationale en internationale reserve.
Het andere type-misdrijf van het verstreken seizoen is veel alarmeerender, geeft
een veel onrustbarender kijk op de geestesrichting der vrouw, die eenmaal geschapen
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werd uit eene rib van Adam, en die er, wegens deze reden wellicht, bepaald op staat
om alle slechte mannelijke gewoonten uit louter feminisme over te nemen.
De avonden waren zacht en zoel tot den volgenden dageraad en de zomer rekte
zich ver tot in den herfst. Alles lokte tot een tocht onder het stille loof, onder de
medeplichtige maan of onder de zwijgende sterren, in de roerlooze lucht die geur
aandroeg van bloemen. Een ruime, blinkende torpedo zakt stapvoets en geruischloos
de helverlichte straten af. Achter het stuurwiel zit een koppel welverzorgde, sportieve
en aangename jonge lieden. Zij monsteren de dames op het trottoir en bij de
kruispunten. Zij taxeeren haar roerend vermogen aan kostbaarheden, bont en
avondmantels. Zij taxeeren ook met den kennersblik van psychologen haar
luchthartigheid en hare zeven hoofdzonden. De klaarblijkelijke lichtmissen komen
uit een soort van corpsgeest niet in aanmerking.
Zij gaan de bedaarde en bedaagde dames niet principieel voorbij, doch met een
voorkeur wenden zij zich tot jonge meisjes die daar doorgaan voor degelijk. Met
hoofsch en kameraadschappelijk gebaar worden zij uitgenoodigd tot een ritje in het
Bois de Boulogne. En wat gaat er om in deze geëmancipeerde vogelhersentjes? Wat
beelden zij zich in over den jongen man van 1928, die er uitziet als op een
Hollywood-film? Door welke rolprenten werden zij uit haar lood getrokken? Hoe
stellen zij zich de donkere gezelligheid van een auto voor in het Bois de Boulogne,
dat na zonsondergang, even goed als een halve eeuw geleden, bevolkt is door satyrs,
deugnieten en struikroovers? Waar lieten zij haar intuïtie? Waar haar spitsvondigheid?
Het vraagt een fiksche durf bij de jonge automobilisten om te speculeeren op
zooveel onnoozelheid of op zooveel verholen ondeugd. Zij stappen in, de dames. Bij
twee, bij drie, soms bij vier laten zij zich schaken. De auto start en zet koers naar het
Bois. Zonder dat de meisjes argwanen of het bespeuren, wordt gestuurd naar het Bois
de Meudon, het Forêt de Marly, het Forêt de Saint Germain, welke grooter en
verlatener zijn. Men slaat een zijweg in en stopt op een duistere plek. De dames
worden vriendelijk verzocht om geld en alles wat zij aan waarde hebben te
overhandigen en haar weg te voet te vervolgen. Zij worden aan den lijve gefouilleerd.
Wie zich verzet krijgt een pak slaag op den koop toe. Zij mogen dankbaar zijn wanneer
de jeugdige schavuiten haar voor de rest intact laten. Zoo zijn de jongeling en de
jonge dochter van 1928. Met een sarcastischen groet neemt de mannelijke bezetting
afscheid, de auto start opnieuw en verdwijnt met den buit in den nacht, terwijl de
jonge vrouwen tot den ochtend dwalen door greppels en struiken. Dit gebeurde niet
éénmaal. Dit gebeurde meer dan twintig maal. En de hemel weet hoe dikwijls een
gemotiveerde schaamte de slachtoffers verhinderde zich bekend te maken.
Als deze Sabijnsche maagdenroof niet barbaarscher en schoftiger was dan alle
andere, zou men trek hebben om te zeggen: lekker. Zoo koopen zich de garçonnes
hare vrijheden en betalen voor het omkeeren der rollen, welke sinds menschenheugenis
waren vastgesteld. Zij hebben gezworen den man te evenaren - en tot waar zal haar
wedijver zich uitstrekken?
De laatste annexatie der schoonen, die besloten zich dezen winter te schoeien in
kikvorschen-leer (dat zal de boutjes tenminste goedkooper maken) is: het
veiligheidsmes van Gilette. Zij hebben niets te scheren, de schoonen, waar wij mannen
ons plegen te scheren, doch scheren zullen ze. Zij willen de nijdigheid kennen om
de harde stoppels en het hakende mes, die wij sinds generaties vervloeken, zonder
dat het ons baat. Zij scheren zich dus de wenkbrauw. Moet ik den lof zingen der
wenkbrauw, die zich waarschuwend of speelsch, somber of dartelend, schalksch of
melancholisch, spottend of vleiend, diep of hoog om het oog welft, de wenkbrauw,
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die meer spiegel is der ziel dan het oog? Zij scheren ze. Wijl een mensch zonder
wenkbrauwen echter ontoonbaar is, onmenschelijk en gedrochtelijk, verven zij ze
opnieuw met een potje en een penseel. Maar elken morgen pakken zij een Gilette,
zeepen zich in, en gaan met sadistischen trots zitten krassen voor een spiegel die
beter verdiende. Willen zij ons alleen maar imiteeren of willen zij zich ook verbergen?
Want met haar gepenteekende brauwen wordt alles valsch. De wimpers, de oogen,
de haren, de tanden, alles wordt onecht, men zou zelfs zweren dat de ooren en neus
onecht zijn. Alles wordt pop, en klaar om gezet te worden in de etalage van den
kapper. Wat moeten wij met zulke vrouwen aanvangen?
Zij laten het daarbij niet, helaas. Marise Choisy, die door het lot geplaatst werd in
de high life, die een dik leerboek schreef over het lezen der hand-lijnen, die zich
sur-idéaliste noemt, dat is nog idealister dan idealist, die romans maakte en wellicht
nog eens ooit gedichten, die zich een maand lang verhuurde als dienstbode in de
huizen van ontucht om over deze instellingen een gepeperd reportage te leveren voor
een krant (dat kon een man niet!), Marise Choisy lanceert een mode die de amazonen
over-amazoont. Deze fabuleuse, krijgshaftige, Kappadocische vrouwen der legende,
mannenhaatsters, die hare mannelijke kinderen te vondeling legden (hoe kregen zij
ze?) brandden zich den rechterboezem af om niet gehinderd te worden bij het spannen
van den boog. Marise Choisy, die geen bogen spant doch zich zonder twijfel scheert,
liet zich door de beste chirurgienne van Parijs, behalve den rechter ook den linker
afnemen, en daar zij bang is dat wij het niet weten zullen, maakt zij het bekend.
Misschien ben ik mijn tijd ten achter. Ik vraag mij echter af wat deze vrouwen
boven het hoofd hangt en ons mannen van den weeromstuit. Want dit zijn spelen die
slechts kunnen geschieden in een veld van trillingen, waarvan zij de minste zijn, de
ongevaarlijkste, doch de verontrustendste, omdat zij met de gevaarlijkere
harmonieeren en zonder de gevaarlijkere niet aanwezig zouden zijn.
Diezelfde Marise Choisy maakt in gezelschap van Joeki Fujita, echtgenoote van
den Japanschen schilder, die mèt Van Dongen de gevierdste en mondainste is van
Parijs, de tournée des grands ducs door de beruchtste gelegenheden der hoofdstad.
Zij windt er geen doekjes om en beschrijft het in proza. Zij zijn de eenigen niet. Zij
vormen een geheel contingent, een clan. Sur-idealistischer kan het niet. Zoo zijn de
tijden weergekeerd van keizerin Messalina, die de matrozen opzocht in de bordeelen
der Romeinsche benedenstad. Met dit verschil dat de Romeinen der decadentie
hekeldichters en geschiedschrijvers hadden om deze ‘matronen’ te laken, dat de
huidige ontaarding plaats grijpt onder de welwillende blikken van letterkundigen en
publiek.
[verschenen: 24 november 1928]

Zwarte kunst
Parijs, 30 October [1928]
Voor de negers is de duivel wit, voor de blanken is de duivel zwart, en behalve den
duivel hebben wij zwartepiet nog. Er was een tijd, dat blanken en zwarten elkaar
wederkeerig beschouwden als het satanische ras. De occultisten, die voor de meeste
problemen een aannemelijke verklaring vonden (het zij gezegd zonder de minste
ironie) laten deze antipathie dateeren uit de prae-historische eeuwen, toen de Zwarten
een machtig rijk bezaten aan de Noordkust van Afrika, hun voorposten hadden
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uitgestrekt tot Zuid-Frankrijk en Midden-Italië, en van daaruit excursies deden over
Europa, dat nog met wouden bedekt was. Hun vaandels droegen het beeld van den
Draak en de geheele mythologie der drakendooders is terug te voeren tot die periode,
toen onze voorouders slavenarbeid verrichtten in de smidsen der meesters van het
brons, en steenblokken aanrolden voor hun cyclopische bouwwerken. Wie ons van
deze gruwzame onderdrukkers verloste was Ram, of Rama, die ook den maretak
ontdekte als middel tegen de zwarte pest, en met zijn aanhangers naar het Oosten
toog. Wij waren misschien toen een tikje blanker dan heden. In ieder geval dagteekent
uit die sombere jaren onze conceptie van den duivel, dien wij ons zonder de negers
evengoed rood of geel hadden kunnen droomen.
Het is jammer, dat deze zaken historisch niet gecontroleerd konden worden tot
dusverre. Op de Fransche oevers der Middellandsche Zee heeft men in prae-historische
grotten negerinnen-beeldjes gevonden en zich tevergeefs afgevraagd, hoe dat
Boschjesmannen-type daar verzeild kon raken. Maar dat is alles. Wij weten niet, wat
de Sahara verbergt, en wat een Simoen, op een dag, dien goede of kwade geesten
zullen kiezen, nog kan blootwaaien. Wellicht wordt het een der verrassingen van den
Trans-Saharischen spoorweg, als men daar gaat graven. Het oude Rome heeft negen
meter onder het zand verstoven gelegen; waarom zou er onder de woestijn niet een
zwart keizerrijk bedolven liggen? Het zou mij in zekeren zin een opluchting geven,
wanneer de occultisten gelijk hadden. Wij zijn verschillende eeuwen lang verre van
teeder geweest tegenover de Zwarten, en te kunnen denken, dat in die tijdvakken
witte boontje om zijn loontje kwam, zou eenige gerustheid verschaffen. Het zou
tevens tot waarschuwing kunnen dienen. Wij hebben de negers hun vroegere
tyrannieën zoo goed betaald gezet, dat zwarte boontje weer om zijn loontje zou
kunnen komen.
Eenmaal werd Europa geschaakt door Jupiter in de gedaante van een stier. Op het
oogenblik wordt Europa geschaakt door een Neger met een saxophoon, harmonica,
piano en slagtuig. De zwarte messias Marcus Garvey kan in elke groote stad van
Frankrijk een propaganda-vergadering houden voor zijn nieuwe Afrikaansche Rijk
en een volle zaal vinden. Voor de Franschen is dat heel eenvoudig. Zij egaliseerden
de rassen. ‘Wij zijn een volk van honderd millioen’, zei Mangin, de vèr ziende
generaal, wien men een standbeeld gaat stichten. Hij telde er alle colorados en
colorados claros bij. Het zou echter de eerste keer niet zijn, dat de Franschen in hun
egaliseering, hun emancipatie-zucht, hun humanitairisme bedrogen uitkwamen. Men
kan erkennen dat de negers menschen zijn, hoewel een beetje anders dan wij, zonder
ze direct als gelijken te behandelen. Van een eeuwigheidsstandpunt moge dit juist
zijn, het is de vraag, of wij er hun en onszelf een dienst mee doen. Hun, waarschijnlijk
wel. Maar ons? Mèt een Afrikaansch Rijk en een contingent zwarten, gelijk
Noord-Amerika bezit, waar zij, in tegenstelling tot de blanken, vermenigvuldigen
als muizen, zie ik de Vereenigde Staten nog vijftig, misschien nog honderd jaar als
blank werelddeel, maar langer niet. Dit is géén paradox. Er bestaat een zwart
imperialisme, op welks muziek wij momentaan dansen, tot verrukking onzer jonge
aestheten, die zich vergapen aan de kunstnijverheid van monsters en gedrochten uit
het hartje der wildernis. Ik ben er niet van overtuigd, dat deze vermaken heelemaal
onschuldig zijn en zonder consequentie zullen blijven. Het is mij onmogelijk, om,
evenals de meeste tijdgenooten, den duivel totaal te vergeten. Zoo denken ook
anderen, en niet enkel in de United States. Zelfs Franschen, vrij van alle
vooroordeelen. Zij hooren den roep der duisternissen, de verscheurende melancholie,
waarmee die zwarte zielen zich uiten, ons overzwermen, ons ontzenuwen. Is het een
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kindsch en seniel ras, dat zich in die dronken mengeling van grijns en drift en vleiing
uitzingt? Is het jeugdig gistend bloed, dat klopt in die hortende rhythmen? Wat is
het geheim dier insolente oogen? Wat is de achtergrond van hun verwatenheid en
pueriliteit?
Om het te weten, legde Paul Morand 50.000 kilometer af en bezocht 28
neger-landen. Hij vond de aarde grooter dan hij dacht. Hij bracht er een aantal studies
van mee en een bundel verhalen (Magie Noire) welke een deel vormen der Kroniek
der XXe Eeuw van dezen schrijver-diplomaat. Ik geloof niet, dat men op een reis,
zelfs al duurde ze twee jaren, en zonder een paar dozijn negertalen te spreken, preciese
en volledige gegevens kan verzamelen over een ras, even gesloten voor ons als
onberekenbaar. Maar Paul Morand is een der intellectueele vertegenwoordigers van
het blanke Europa. Laten wij de conclusies zien van dezen merkwaardigen auteur,
wiens bondige, kleurrijke, fosforiseerende stijl, duidelijk als een signaal, tot de
hoogere reportage gerekend zou kunnen worden, als ergens ter wereld zoo in kranten
geschreven werd. En waarom eigenlijk niet, wijl dit boek gemakkelijk tot een oplage
stijgt van tweehonderd duizend?
***
De Zwarte Tsaar speelt op Haïti, bezet door de Amerikanen, die van de negers
machines maken om de wereld te suikeren, zegt de zwarte Occide, een advocaat,
gefatsoeneerd door het Quartier Latin en Parijsche juristen. Hij belichaamt het
probleem van den ‘intellectueelen’ kleurling met half-wassen hersens, die te midden
van meer zakelijke en begaafdere Yankees geen emplooi vindt. Hij gaat op de
eendenjacht en kankert. In plaats van de Franschen, een eeuw geleden uitgemoord,
kwamen de Amerikanen. Oud lood om oud ijzer. Altijd Blanken, uit de hoogte op
je neerkijkend. Tijdens een nacht van bezetenheid laat Occide met zorgvuldig
opgespaarde dynamiet de Amerikaansche Club in de lucht vliegen. Hij vlucht door
de binnenlanden naar een toovenaar, wien hij den horoscoop vraagt van zijn vaderland.
Niet de moeite waard, zegt Helderziende, je dik te maken. Amerikanen zelf de plaat
poetsen. Op een morgen - Amerika raakte in oorlog met Japan - zijn ze inderdaad
allen verdwenen, na hun vlieg-, dans-, reken- en ijs-machines, hun detective-romans
verpakt en verstuurd te hebben.
Occide neemt het bewind en kort daarop ankert een propaganda-schip, dat de vlag
voert der Sovjets. Kamerade Barricade Austerlitz stijgt aan land en volgens de
voorschriften der ‘School voor Koloniale Oproeren’ te Bakoe, overstelpt zij Occide
met cadeaux, de verzamelde werken van Marx, Lenin, het portret van den nieuwen
kampioen der Javaansche revolutie, en sabelbont. Na het vertrek van het schip roept
Occide de Sovjetische Republiek uit van Haïti. De banken worden geplunderd, de
steden herdoopt, de vreemdelingen verjaagd, het huwelijk, de godsdiensten, het
huisgezin afgeschaft, de bioscoop gratis. In de kathedraal fokt men apen en de tooverij
wordt in eer hersteld. Occide is dictator en zal zich inspireeren op Lenin, zooals
Lenin zich inspireerde op de Fransche Revolutie. Vooruit met het Schrikbewind!
Occide verveelt zich en gaat nieuwe folter-werktuigen uitvinden. In een twaalf
cylinder, cadeau voor de Haïtiaansche Bolsjewisten van Josephine Baker, rijdt hij
naar de executie-terreinen om zich te vergewissen, of de slachtoffers volgens zijn
sadistische regels worden om hals gebracht. Samenzweringen spatten uiteen als
zeepbellen. Occide, de zwarte tsaar, heerscht almachtig over een eiland, dat voor de
eene helft is afgeslacht, voor de andere helft bewoond wordt door ambtenaren, aan
wie uit haat tegen den Blanke, de dracht van ongekleurd linnen verboden is. Noemen
de Russische bolsjewisten hun tegenstanders niet Blanken?
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Tot op een middag de directeur der Posterijen bij Occide binnenstormt met een
radio in de hand. Een uur later rollen regeeringsauto's in wolken van stof en met
jankende claxons door de hekken van het paleis. Uit de blauwe zee, waar niets te
bespeuren valt, dondert een bom aan. Schoorsteenen en metalen masten teekenen
zich af op den einder. De Amerikanen! Sauve qui peut! Na een jaar afwezigheid laat
de vloot der Vereenigde Staten het anker vallen voor Octobreville, alias
Port-au-Prince.
Twee dagen later bezorgt men bij den Admiraal en hoogen Commissaris der
Yankees een opgeblazen lijk, gekleed in een uniform van sabelbont - een geschenk
van Stalin - waarvan het gelaat is opgevreten door de mieren. Het gaat door voor het
stoffelijk overschot van Occide. Maar enkele maanden daarna vestigt zich bij Marseille
een vergrijsde neger, die zich meneer Toublanc laat noemen, een buitengoed koopt
en zijn tijd slijt met de eendenjacht.
Congo beschrijft de obsessie, waaronder de negers leven tegenover de onzienlijke
wereld. Sophie Taylor, in de wandeling Congo genoemd. en die tusschen haakjes
Josephine Baker kon zijn, geeft na afloop der generale repetitie van Paris Cochon,
revue waarvan zij ster is, een nachtelijke receptie. Zij zond tweehonderd telegrafische
invitaties. Om haar prinselijke woning in de Rue de l'Université te meubileeren,
mobiliseerde zij alle antiquairs van Parijs. Te midden van het souper springt Congo
op tafel, zet zich aan het hoofd van een eindeloozen slingerdans, tolt door het huis,
zakt af naar de keuken, neemt koksjongens en bordenwasschers mee, danst de straat
op, komt terug met den portier, politieagenten, chauffeurs, honden, katten, schatert
weer het huis door met al haar gasten, opent dollend de deur van haar slaapkamer,
klaar om te eindigen op haar bed... als zij plotseling verstard stilhoudt. Onder haar
met roze linten afgezet hoofdkussen heeft zij een zwarte vlek gezien. Zij grijpt toe,
stoot een gil uit, vlucht weg in paniek. De soiree wordt voortgezet zonder Congo.
Een half uur later is zij op Montmartre voor de deur van den geesten-bezweerder.
Zij werpt op tafel een vreemd zwart handje, geknipt uit satijn, in den vorm van een
zakje, gevuld met poeder, en iets hards in het midden. De medicijn-meester, die banjo
speelt, onderzoekt het voorwerp: Kerkhof-stof. Daar bestaat geen middel tegen. Niet
voor den eersten keer kwam Congo bij hem. Zij had gedroomd van ratten, bloed
gespuwd, haar foto ondersteboven in haar loge gevonden. Maar tegen een zwart
handje met kerkhof-stof bestond geen raad. Hij neemt haar mee naar het sousterrein
van een bar in de Rue Fontaine, verzamelpunt van alle Parijsche Jazz-negers. Hier
herleeft het groote mysterie, dat de Amerikaansche politie voor immer verjaagd dacht
te hebben: het mysterie van Koning en Koningin Vaudou. Omringd door een troep
zwarten, die op haar wachtten, kleedt Congo zich naakt uit en plaatst zich in een met
houtskool geteekenden cirkel. Terwijl de negers een valsch en onheimelijk gezang
aanheffen valt de Koningin, omwonden met een slang, in trance. De Koning voert
een derwisch-dans uit en zegent door aanrakingen de amuletten en artsenijen der
omstanders. Op haar beurt nadert Congo den Koning. Zij nadert hem als een
hoog-spannings-draad. Zij roert hem aan met de toppen der vingers. En valt in
somnambulistischen droom. Zij ziet een vlak landschap en een rivier buiten haar
oevers. De Mississipi. Een veerpont, dat een bed wordt. In het bed haar grootmoeder.
Zij roept, zij wenkt. ‘Hier is rust’, zegt ze tot Congo, wijzend op de rivier. Verder
niets. Het visioen verdwijnt. ‘Ga heen’ zegt de medicijn-meester.
Naar Cherbourg met een vliegtuig, de ren op den paketvaarder over den ontketenden
Oceaan, al hare engagementen verbroken. Te laat. Haar grootmoeder was dood, toen
ze aankwam. Zij was juist op tijd om haar te begraven met het terroriseerende misbaar
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van den zwarten dominee. Grootmoeder was gestorven met de oogen open: teeken,
dat een ander zal sterven. Wiegend in haar Packard, welke geruischloos schuift door
de verlaten, vlakke landstreek, herdenkt Congo de heele ceremonie, terwijl refreinen
van liedjes door haar hoofd spelen. De auto staat stil voor een bord met het opschrift:
Luid de bel voor de pont. Een vreemde huiveringwekkende sensatie bevangt haar.
Dit landschap, hier een cypres, daar een magnolia, ginds de rivier, is het landschap
uit de Rue Fontaine, uit den nacht van den Vaudou. De automobiel wordt ingeladen.
‘De laatste overtocht van het seizoen’ zegt de veerman en haakt de kettingen los. De
pont glijdt honderd meter over het snelle water, dat vol gluipende zoetheid lijkt. Men
komt op de helft van den stroom. ‘Hier is het’, denkt Congo. Zij neemt een zwart
satijnen handje, dat haar reeds zoo langen tijd de vingers jeukt, richt zich op in den
auto, zwaait den arm, mikt het water. ‘Wrak aan stuurboord’, roept de schipper. Een
ontzettende schok. Geraas van tegenstoom. De veerpont steunt, kreunt, gaat zinken.
Neen, het helt. Het helt zóódanig, dat de wielen van den auto over de wiggen glijden,
de wagen den ketting breekt, welke het achterdek verspert, en met een gil van Congo
verdwijnt in de rivier als in een tooverpaleis.
Charleston is de geschiedenis eener neurasthenische Amerikaansche, die beïnvloed
door een jeugd-herinnering, op rijpen leeftijd een pathologische attractie ondergaat
van het zwarte vel, en de zwarte kracht. In het Casino van Juan-les-Pins aan de Côte
d'Azur hypnotiseerde zij een rood-gefrakten neger van een Jazz-band. Hij volgt haar
in den zuidelijken nacht. Bij den dageraad vindt men zijn lijk doorboord met
zesenveertig kogels, en op het lijk een papier: Respect voor blanke vrouwen.
Geteekend: K.K.K. - Ku-Klux Klan. Zulke dingen gebeuren.
In Excelsior wordt eene mondaine Amerikaansche badplaats verlaten door hare
rijke Yankee-clientèle, omdat een der jonge dames, die haar frequenteerden, zich
ontpopt als gemengd-bloed. Zij behoort tot een familie van doodkistenmakers, die
aan den zwarten ban willen ontkomen, doch onderligt voor de macht der erfelijkheid.
Eenmaal, gevestigd in de deftige Cornelius-Creek, laat zij zich echter door geen
enkele ketel-muziek, geen enkel bombardement van steenen verdrijven. Haar broer
koopt terreinen en villa's op voor een prikje, is een jaar later boss en twee millioen
dollars waard.
Doctor Lincoln Vamp, de hoofdfiguur van Syracuse, of de Man Panter, heeft een
neger-building gebouwd, een skyscraper voor zwarten: Het Huis van den Nieuwen
Neger met negentien verdiepingen. Neger-banken, neger-coöperatieven,
neger-kleermakers, neger-coiffeurs, neger-typisten, etc. Een volledige moderne
neger-maatschappij in het klein. Dr. Vamp is de sterke man, die de negers wil
verheffen tot een home rule, welke even geperfectionneerd, even up-to-date zal zijn
als de blanke. Maar wanneer hij als afgevaardigde van het Pan-Afrikaansch Congres
te Brussel, in het paleis van Tervueren, de oude koninklijke residentie, het
neger-museum bezoekt, wordt hij te midden der fresco's, welke zijn geboorteland
afbeelden, te midden der muziek-instrumenten, dansmaskers totems, trommen,
wapenen, gereedschappen zijner voorvaders, te midden der fluisterende herinneringen
van zijn ras, die op hem ageeren als bezweringsformules, aangegrepen door een
ontzaglijke Call of the Wild. Hij voelt zich panter worden, zebra. Hij verliest zichzelf
en zijn building. Een pand van zijn zwarte jas drijft hem op de vlucht als een wild
dier.
Zoo vergaat het ook Pamela, de jonge milliardairsche Amerikaansche van Adieu
New York, in wie hare medepassagiers van de Mommouth op een reis rondom de
wereld, een druppel zwart bloed ontdekken, haar in Afrika aan wal laten gaan bij de
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eerste aanlegplaats en vertrekken zonder haar. Zij verdwijnt in de hut, in den harem,
in de armen van een zwarten landsman, die zout eet als hij het krijgen kan, en is
gelukkig.
Zoo vernietigt het Volk der vallende sterren zijn welvaart, waartoe een paar
Syrische kooplui het met bovenmenschelijke inspanning ontwikkeld hadden, en
verbrandt zijn kraal en alle bezittingen onder de incantaties van een toovenaar.
En in de Geit zonder horens danst Koning Mongkoû nog zijn jaarlijksch
godsoordeel in den kring zijner zwarte onderdanen. Hij danst zonder muziek, in een
doodsche stilte. Hij danst van den heeten middag af, omwikkeld met zijn fluweelen
staatsiegewaad, een enorme flesch op de schouders in twee kleuren en vol aarde, die
vijftig kilo weegt. Wanneer zijn beenen wankelen binnen den vastgestelden tijd,
wanneer zijn spieren bezwijken, zal de Geheime Vereeniging der Mannen-Slangen
hem onnaspeurlijk in alle neger-schoonheid doen overlijden en uit haar midden een
nieuwen heerscher kiezen, die elk jaar zal dansen in de brandende zon, met vijftig
kilo op den rug en in het critische zwijgen zijner onderdanen.
***
Wat bewijst deze Magie Noire van Paul Morand, deze samenvatting en korte
inhoud van het ‘satanische’ ras, of tenminste wat betoogt zij?
Dat de neger, welke ook het vernis van beschaving is waarachter hij zijn identiteit
verschuilt, hoe talrijk ook de kruisingen zijn, welke zijne herediteit gelenigd hebben,
of door welke men kunstmatig zijne smetten heeft trachten te corrigeeren, elk moment
blootstaat aan een onverhoedschen, onweerstaanbaren en soms bliksemsnellen
terugkeer tot zijn eerste natuur. Dat hij bij gevolg onverbeterlijk is onder alle
omstandigheden. Dat hij niet assimileerbaar is. Het ethnisch probleem, dat de neger
stelt door zijn aanwezigheid en door zijn ontoombare vruchtbaarheid, wordt nog
verzwaard door het feit, dat zijne natuur ongeneeslijk verdwaalde in het fetischisme
en alle nederwaartsche richtingen der menschelijke mogelijkheden, dat zij antipodisch
staat tot de natuur der blanken; dat elke assimilatie van den zwarte naar de blanke
wereld ongewis en onbetrouwbaar blijft; dat elke assimilatie van den blanke naar de
zwarte wereld een onloochenbare vermindering beduidt.
Het boek, dat Morand schreef, is op vele plaatsen hallucineerend. Het probleem
is het nog meer. Wat mij betreft, het deed mij genoegen uit de natie der honderd
millioen deze beraden en manende stem te vernemen.
[verschenen: 1 december 1928]

Allerzielen
Parijs, 2 November 1928
Gisteren en vandaag jaarlijksch bezoek aan de afgestorvenen. De moderne wereld,
die haast heeft alsof ze achterna gezeten wordt door schimmen, schaduwen en spoken,
volgt voor deze dooden-herdenking nog de uurwijzers van twee duizend jaar geleden,
de Romeinsche telling, toen men den dag rekende bij het vallen van den avond.
Allerzielen begint bij de vespers van Allerheiligen, 's middags vier uur. Ik heb altijd
het visioenaire denkbeeld bewonderd der Kerk, die het feest van alle zaligen zonder
overgang, zonder modulatie voortzet in het feest van alle overledenen; dood en leven
koppelt als tweelingbroeders, vreugde en pijn samensmelt tot harmonie, den jubel
der eeuwig verheugden doet verruischen in de klacht der levenden.
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Alsof er van aller gedachten, gericht tot inkeer, een onoverwinnelijke drang uitgaat,
voegt de natuur zich naar de menschelijke gevoelens en huift over de stad de stilte
en de lichtloosheid harer lage lucht. Ik herinner mij geen enkelen Parijschen
Allerzielen, waarvan de zachte rouw en een zwijgende troosteloosheid zich niet
uitstrekte tot de wolken en zon. Een geheel volk pelgrimt naar zijn verleden. In steden,
dorpen, gehuchten wordt het raderende, wielende bestaan stop gezet voor een etmaal,
jongen en ouden zoeken een les, een heugenis op de graven. Welke les? De grauwe,
koude woningen worden overrankt met den laatsten oogst uit het bloeiende leven,
chrysanten en dahlia's, die in den avond kleuren als dwaallichten. Twee harten, het
kloppende en het gebrokene, zoeken elkander, stemmen samen in het zinnebeeld der
bloem, teederste, dierbaarste, welsprekendste gedachtenis. Het is beider roep naar
het eeuwige licht, dat straks onder de levenden opnieuw zal uitslaan tot vlam en tot
vreugde.
Geen enkele traditie bleef onaangetast als deze, waaraan niemand zich zou wagen
te onttrekken, en die des te indrukwekkender is wijl zij geheel spontaan geschiedt.
Parades, militaire revues, massabetoogingen, optochten, verliezen hare afmetingen
tegenover de eindelooze rijen welke den Onbekenden Soldaat eenmaal per jaar door
een levende schakel contact hergeven met het hart der stad, eindelooze rijen, die
ononderbroken vanaf de schemering tot den volgenden dageraad langs den held
defileeren onder zijn triomfantelijk gedenkteeken. Van één uit de menigte der vrouwen
en mannen kan dit naamlooze geraamte het kind zijn.
Het lot koos hem om te sneuvelen, het lot koos hem om afgevaardigd te worden
als bloedgetuige van zijn vaderland. Onder de bloemen en kransen waartusschen het
blauwe vuur der fakkel waakt als boven een tabernakel, huldigt men hem met een
eer, welke nooit eèn sterveling ten deel viel, welker equivalent men slechts vindt in
het Heilige Graf. Welke was de geheime macht van den mensch, die, ten koste van
zijn leven, de liefde en de herinnering tot zich zou trekken van gansch zijn volk?
Welken vorm van volmaaktheid had hij ongeweten bereikt in tallooze hergeboorten,
dat hij hier erkend zou worden als ongekroond en ongenoemd heerscher, of welken
vorm van onvolmaaktheid, dat de ontelbare sympathieën hem moesten kluisteren
aan deze aarde onder dit grootsche graniet, in dezen kerker? Wie kan den Onbekende
voorbijgaan zonder een wenk uit de raadselen van hier en hiernamaals?
Over alle kerkhoven ritselt het trage rhythme der duizenden pelgrims en sterker
dan ooit ziet men onder suggestie der dooden Parijs het centrum worden eener
onzichtbare en onvergelijkelijk roemrijke aarde. Op Montmartre eindigde Stendhal,
die leefde, schreef, beminde, zooals zijn monument zegt. Daar rust onder het
standbeeld der Jeugd, Murger van de Vie de Bohème. Daar ligt Heine, de dichter, die
zijn vrouw verplichtte te hertrouwen, opdat tenminste iemand hem zou betreuren,
naar hij meende. Daar ligt Berlioz met zijn twee echtgenooten, die hem gekweld
hebben, zooals Heine gekweld werd. Daar luistert Halévy, van de Juive, en Thomas,
van Mignon, naar de schuifelende passen der voorbijgangers, naar het gezang der
herfst-musschen. Daar wacht Renan, die van zijn vrouw niet scheiden wilde, het
laatste oordeel. Daar staat het ledige monument van Zola, dien men verhuisde naar
het Panthéon. Daar begroef men Dumas, van La Dame aux Camélias en de
Demi-monde. En ik vergeet er dozijnen: Jacques Offenbach, wiens Hoffmann's
Vertellingen een vorstelijk denkmaal achterlieten, de gebroeders De Goncourt,
Charcot, uitvinder der hysterie, en andere onder de beroemdsten.
De Hamlet die mediteeren wil, zal op den Montparnasse den schedel ontmoeten
van Baudelaire, bedolven onder den Genius van het Kwaad. Een eind verder bezweek
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Henri Poincaré, neef van den minister-president, aan de hoogere en hoogste wiskunde.
Aan den overkant sluimert Guy de Maupassant, die menschen schiep voor romans
en stierf in waanzin. Dichtbij hoort de engelachtige en getourmenteerde César Franck
de muzieken der Heilige Caecilia. Op het kalme Passy overwon Lamartine de dagen
en den tijd. La Fayette, die Amerika hielp losscheuren van Engeland, verzeilde naar
Picpus in gezelschap van 1340 slachtoffers der Terreur, onder wie de dichter Chenier,
en van de adellijkste Fransche families.
Niemand vergeten wij op dezen tocht: de honden, paarden en katten, wier uur
misschien gekomen was om aan de dierenziel te ontstijgen, hebben hun rustoord,
hun tomben, hun inschriften, op een Seine-eilandje, bij het Ile de Robinson, dat
vandaag versierd zal zijn, en een hunner beroemt zich op eene Gedachte van Pascal:
‘Hoe meer ik de menschen zie, hoe meer ik van mijn hond houd.’ Niemand, ook de
acht millioen niet der Parijsche Katacomben, het fantastisch alluvium van lange
generaties, die eerst plaats maakten voor de levenden, toen plaats maakten voor de
dooden, en het grootste knekelhuis der aarde vormen. Ook Napoleon niet, die in de
crypte van den Dôme des Invalides de grande armée der nakomelingschap ziet voorbij
tijgen langs zijn zwaren sarcophaag, van rood Finsch porfier. Hier, in dezen
plechtstatig gedempten glans van Elyseesche Velden, waar blauw en geel zich
strengelen tot het spectrum van een bovenaardsch en onveranderlijk licht, hier, waar
het ondoordringbare geheim van mensch en heelal uit elken steen en elk atoom zingt
als een goddelijke symphonie, hier vloeide het geweldigste leven uit tot stilte, in een
onvergankelijkheid die schoonheid werd.
Dan naar den ouden Père-Lachaise, jezuïeten-pater aan wien Lodewijk XIV zijn
zonden biechtte en die een buitentje bezat, waar nu het onmetelijke kerkhof zich
uitstrekt, dat zijn naam draagt. Bartholomé, die het emouvante Monument des Morts
beeldhouwde, een der bewonderenswaardigste en aangrijpendste kunstwerken, welke
gehouwen werden in steen, en dat werd opgesteld in de voornaamste allee, waar de
bladeren naar beneden huiveren als zuchten, Bartholomé, die dit symbolische Graf
schiep, welks zerk voor een benauwde en hoopvolle menschheid wordt opgeheven
door den Engel der Onsterfelijkheid, Bartholomé stierf, gisteren op den vooravond
van Allerzielen. Hij maakte de tombe van Rousseau in het Panthéon, beitelde de
Verdediging van Parijs, welke wit en streng oprijst tegenover het Louvre, hij ontwierp
het Fransche Oorlogskruis, hij was na het heengaan van Rodin een der laatste Meesters
die heerschten over marmer en graniet. Hij werd tachtig jaar toen de dag van zijn
verscheiden kwam en zonder twijfel zal hij uitvaren naar den Père-Lachaise, waar
hij zijn genie vereeuwigde.
Hij zal er Rossini hervinden, den zanger van den Barbier de Séville en van
Guillaume Tell; Alphonse de Rothschild, den eersten geld-koning; De Musset, den
dichter der Nachten; Chopin, die aan Polen het ondoofbaar heroïsme schonk zijner
Grande Polonaise; Lavoisier, die de grondslagen legde der chemie en onthoofd werd;
Beaumarchais, den vader van Figaro; Oscar Wilde, die Salomé schreef in 't Fransch
na vermorzeld te zijn door Reading Goal; de Comtesse d'Agoult, die de maîtresse
was van Liszt en de moeder van Cosima Wagner, Wagner's tweede vrouw die nog
leeft; Balzac, La Fontaine, Molière, Daubigny, Delacroix, Ingres, Bellini, Bizet, die
bezweek uit hartzeer omdat Carmen niet het succes kreeg dat hij hoopte; Champollion,
die Egypte ontcijferde; Corot, de maarschalken van Napoleon, generaals, politici,
financiers, kunstenaars, wijsgeeren, omwentelaars, wereldhervormers, en een der
merkwaardigsten van allen, onder zijn dolmen, den stichter van het spiritisme, Allan
Kardec.
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Vindt men ergens ter wereld een nekropool welke de Parijsche dooden-akkers kan
evenaren? Ergens een hoop zand waar zooveel talent, zooveel passie, zooveel
wetenschap, zooveel levensmoed, zooveel geluk, en zooveel waan, tot stof
wederkeert? De levenden verdringen er zich in drommen. Niemand trekt de conclusie
van Hamlet. Niemand die peinst ‘life's but a walking shadow’. Niemand die zegt
‘ijdelheid der ijdelheden’. Het is alsof ieder zijn dadendrift verschuilt achter het
weifelende glanzen der bloemen. Ginds schittert de Eiffel-toren als een reusachtige
kaars en een signaal: de vlam van het leven. Ginds ronken de dynamo's en zingen
de transformators. Over den danse macabre der afgestorvenen schatert het geraas
der boven- en onder-grondsche stad, die ieder gereed treft voor den komenden dag.
Wij kennen het eindpunt op Montmartre, Montparnasse of Père-Lachaise. Wij weten
dat wij er jaarlijks de warmte van het herdenken zullen krijgen, en een lichtje uit het
gelukkige leven. Maar wij zelf dragen de flambouw.
[verschenen: 8 december 1928]

Erger dan fouten
Parijs, 6 November 1928
Het zal weldra tien jaar geleden zijn, dat te Versailles, in de Spiegelgalerij (van buiten
nog curieuzer dan van binnen: men waant door het kasteel heen te kijken) voor een
publiek van staatslieden en maarschalken, een simpel onderofficier van het Fransche
leger, zwaar-gewond, de borst overdekt met kruisen, gewonnen op tientallen
slagvelden, het beroemde, beruchte Vredesverdrag ter onderteekening aanbood aan
de overwonnen Duitschers. Daar er sinds niets meer gebeurde, wat de moeite waard
bleek, lijkt het alsof het gisteren was. De mensch moet geweldige gebeurtenissen
wantrouwen en ontwijken, want zij zetten de klokken stil. Men blijft er altijd over
mieren en vergeet een hoop interessante zaken.
Die onderofficier heette Noël, wat Kerstmis beteekent. Hij belichaamde een dubbel
symbool. In zijn kwaliteit van ‘sous-off’ vertegenwoordigde hij het Leger dat de
overwinning bevochten had, voor deze overwinning in letterlijken zin gevierendeeld
was. Zijn naam kon duiden op de geboorte van een nieuwen tijd, de verrijzenis van
een heuglijk licht, die geen van beiden gekomen zijn; maar wat doet 't er toe? Als
men expres een drilmeester uitkoos die zich onderscheidde door helden-feiten, men
nam zeker niet iemand met opzet die Kerstmis heette. Doch de coïncidentie is
merkwaardig. Het is als of ze zeggen wilde: alles had goed kunnen gaan.
Ik zal mij niet verdiepen in gissingen hoe de Duitschers bij soortgelijk geval den
afgezant behandeld zouden hebben hunner strijdende, lijdende en zegepralende natie.
Eén ding staat vast: zij zouden fatsoenlijk geweest zijn. Wat denkt gij echter dat de
Franschen gedaan hebben met hun armen, verminkten en tragischen
gevolmachtigde?... Zij hebben hem opgesloten in een gekken-huis. Erger nog: zij
hebben hem onrechtmatig, even gezond van hoofd en hersens als een Kamerlid
(hoewel dit niet veel zegt) opgesloten bij de dollen, en wanneer hij niet volmaakt
tevreden is, krijgt hij celstraf en dwangbuis. Niet volmaakt tevreden zijn in een
gekkenhuis wordt altijd geïnterpreteerd als een bewijs dat men gekker is dan de rest.
Wie wenscht kan dus bij de twee andere symbolen van den onderofficier
Noël-Kerstmis een derde voegen. Dit: Het Verdrag van Versailles is den Duitschers
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aangeboden door een waanzinnige. Somber spel van het toeval... Hoon gericht tegen
twee volkeren, de Franschen en hun vijanden.
Noël, een 90 pCt. gemutileerde, onbekwaam tot werken, had een vrouw, twee
kinderen en een mager pensioentje, dat elken dag minder waard wordt. Men geeft
ieder toeslag en opslag, behalve de gepensionneerden. De man schrijft request op
request. Men geeft hem nul, steeds nul, jarenlang. Hij ziet non-combattanten,
bloode-jannen, die zich wisten te bergen in 't civiel toen de kogels jankten, door hun
politieke vriendjes geplaatst aan 't hoofd van pensioen-diensten voor verminkten,
tegen traktementen van 70 en 80.000 francs. Hij behoort tot de ‘generatie van het
vuur’ die onbeschrijflijke onrechtvaardigheden met stijgende grimmigheid slikte,
maar nog niet uitgepraat is, ik verzeker het u. De man, die vier jaar zijn leven riskeerde
voor vijf stuivers per dag, terwijl de bankwerkers die de bommen draaiden vijftig
francs verdienden (is het niet ongelooflijk dat geen enkel oorlogvoerend land eraan
gedacht heeft arbeidsplicht in te voeren?) kookte bij elk request dat onbeantwoord
bleef, een beetje meer. Er zijn grenzen van wilsspanningen, zelfs bij wanhopigen.
Vastbesloten om niet te verhongeren dringt hij het cabinet van zijn rechter binnen
en schiet een revolver af. Dat is laakbaar, strafbaar; maar is het niet menschelijk? Is
het de daad van een krankzinnige? Integendeel. Maar hij trof niemand en een
ongedrukte wet in Frankrijk wil, dat iemand die mis schiet, boet. Honderden moorden,
bedreven om minder geldige redenen, worden gebillijkt met schandaleuze vrijspraak.
De onderofficier en zijn erbarmelijke zaak, worden door den prefect van Parijs,
Bouju, die een dichter is, en verzen maakt op rijm en maat, gestopt in een gekkenhuis.
Het stond ongetwijfeld geschreven dat het Verdrag van Versailles niet overhandigd
kon zijn door iemand met een helder hoofd. Wat moeten wij echter in dit geval
toewenschen aan de intelligente lieden die het redigeerden?
Dit zijn fouten die een gouvernement niet populairder maken en die zich
onmerkbaar opstapelen. Een regeering kan gaan tot duizend-en-drie, mille e tre zooals
Don Juan, en bij den duizend-en-vierde zet zich het steenen beeld van den
commendatore in beweging. Hoever zijn we? Ik weet het niet, want ik ben den tel
kwijt. Maar aan de onafzienbare rij der dwaasheden heeft men er een toegevoegd
die mederekent.
***
Herinnert men zich le petit père Combes? Vadertje Combes, die in 1921 op hoogen
ouderdom stierf, vergeten en veracht, was op 't eind der vorige en het begin der
huidige eeuw een der hoogste mandarijnen van de Republiek. Men begroef hem in
stilte en eigenlijk dacht niemand meer aan hem zonder een zeker malaise. Het kleine
mannetje met zijn sikje, dat er uitzag als een boksvoeter, oud-leerling van een
seminarie, die den toog aan den kapstok had gehangen, wierp zich in het
anticlericalisme, met een bezetenheid welke zijne medestanders zelfs voor maniak
hielden. Tijdens zijn ministerie, dat drie jaar duurde, en een der langste was, welke
de parlementaire geschiedenis van Frankrijk gekend heeft, werden de weeshuizen,
de hospitalen, de kerken, kloosters en scholen gesloten, bij opbod verkocht, de
nonnen-kappen en monnikspijen uit het land verjaagd. Er werd gevochten aan de
deuren der tempels, waar de openbare macht met de wapens in de hand moest
binnendringen om den inventaris op te maken van de gewijde vaten en kostbaarheden,
welke vervielen aan den Staat. Niet alleen het Katholicisme werd getroffen. Dezelfde
hardnekkige vuist kwam neer op Joden en Protestanten, doch wijl zij minder in aantal
waren, klonken hunne protesten minder luid.
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Alles zou zich gearrangeerd hebben zonder zich te arrangeeren, zooals de humorist
zei, en le petit père ware overleden als een der grootste staatslieden van de
leeken-Republiek, wanneer Combes, behalve het land, ook niet het Leger, de Vloot
en de overige diensten had willen laïciseeren of verwereldlijken. De Romeinsche
keizers beschouwden christen-legionnarissen als de beste soldaten van hun troep,
een meening welke Combes niet deelde. Hij achtte een officier, een generaal, een
vice-admiraal, die religieuse neigingen toonde, of, wat nog komischer is, wiens vrouw
en dochters religieuse neigingen hadden, niet geschikt voor de militaire loopbaan,
onwaardig om het vaderland te dienen. De soldaten zouden hem dankbaar geweest
zijn wanneer hij zijne inquisitie op hen had willen uitstrekken, en men zou zonder
twijfel massa-bekeeringen gezien hebben, doch op de soldaten lette Combes niet zoo
nauw.
Daar Combes, en zijn trawant generaal André, minister van Oorlog, zijn geheele
kader niet naar huis kon sturen en een reiniging voor noodzakelijk hield, vond hij
het beruchte fiches-systeem uit, dat buiten den gewonen staat van dienst in het diepste
geheim voor elken officier werd aangelegd en dat men invulde met verklikkerijen,
spionnage, buurpraatjes en dikwijls met het verraad of den laster van kwade tongen.
Men maakte geen promotie meer, geen carrière meer op grond van reëele capaciteiten,
doch volgens de aanduidingen der geheime fiches. Dat de vrouw van een officier
naar de kerk ging was voldoende om de loopbaan van haar man onherroepelijk te
breken. Men citeert de merkwaardigste anecdotes welke niet allen ontleed werden
aan het godsdienstig terrein. Zoo stond aan het einde van een blad, achter den naam
van een officier het volgend rapport: is een gepassionneerd speler. Sloeg men het
blad om, dan las men: op de viool. Degene, aan wien het rapport gericht was, vergat
om te slaan en de ongelukkige officier ging levenslang door voor een speler en miste
alle promoties.
Frankrijk is niet het eenige land dat zich verlaagd heeft tot zulk een delatie-systeem,
maar Frankrijk is misschien het land waar ‘mouchardage’ het heftigst indruischt
tegen het volkskarakter, ‘Mouchard’ is er synoniem met de verachtelijkste
eigenschappen. Het kon niet uitblijven of een der compromitteerende stukken moest
in handen vallen van iemand, die over de menschelijke waardigheid anders en nobeler
dacht dan de lakeien van Combes en André. Toen bij een Kamerzitting van November
1904 een brief werd voorgelezen van een ordonnansofficier van André, welke de
fiches inhield van een aantal officieren, die om hun clericale of anticlericale gevoelens
geëlimineerd of bevorderd moesten worden, durfden de députés, hoewel hunne
meerderheid het gouvernement-Combes/André welgezind was, de
verantwoordelijkheid van dit verpletterende document niet dragen. André werd
verjaagd met een oorvijg van Syveton. Combes bezweek onder de algemeene
verachting, welke Clemenceau samenvatte in een historischen uitroep: ‘Vous êtes
un gouvernement de mouchards.’ Combes is de eenige gevallen minister in Frankrijk
die nooit weer op de been kwam.
Hoewel een proces, dat het geheele régime geschandvlekt zou hebben, vermeden
werd door den dood van Syveton, die zich zonder reden in de gevangenis zelfmoordde
(wanneer een gevangene dwars zit ‘zelfmoordt’ men hem gewoonlijk), was het onheil
over leger en vloot voltrokken. De crisis van officieel anti-militairisme welke Frankrijk
doormaakte werd verergerd door een ongekende demoralisatie van het officierscorps.
Het fiches-systeem, dat drie jaar geduurd had, verpestte de verste garnizoenen en
maakte alle kameraadschappelijkheid onmogelijk. Ieder zag in zijn buurman een
spion. Talloozen namen ontslag. Toen in 1905 de diplomatieke moeilijkheden
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begonnen, torste Frankrijk ze met een aanzienlijk verzwakte leger- en vloot-macht,
met een ondermijnd moreel. Het Combisme, dat een gewoonte was geworden, heeft
zijn verwoestingen tot in den oorlog voortgezet. Menig generaal, gepromoveerd op
fiches, moest door Joffre met oneer worden afgedankt. Een der vermaardste dezer,
de onlangs gestorven Percin, die Rijsssel onverdedigd achterliet, was chef van het
centraal bureau waar de verklikkerij geclasseerd werd.
De zoon van Combes, veroordeeld wegens oplichterij, had zijn standbeeld in het
charmante Pons, een dorpje in de Charente, waar alles naar de cognac ruikt, dat door
vadertje Combes als burgemeester bestuurd werd. En de petit père zou sinds lang
zijn standbeeld gehad hebben, wanneer men maar gedurfd had. Dwingende
argumenten waren echter noodig om het zwijgende veto der natie te overschrijden.
Alle actie lokt onvermijdelijk reactie uit. Wijl de patriot Barrès zijn monument had
op den ‘geïnspireerden heuvel’ van Lotharingen - een doodenlantaarn die op
Allerzielen voor 't eerst brandde -, wijl Briand zich verzoend had met het Vaticaan
en de anti-combistische artikelen 70 en 71 prepareerde, zou het een smaad zijn voor
de wasch-echte Republikeinen, wanneer le petit père niet vereeuwigd werd door
steen, vooral waar op de marktpleinen van alle steden en gehuchten een vaag tribuun
in slipjas zijne oude kudden monstert.
Men gaf dus de opdracht om te beitelen aan Landowski. Aan Herriot om te
inaugureeren.
***
Landowski beeldhouwde reeds een Déroulède, nationalistisch dichter en politicus,
op wiens beeltenis tegenstanders hun woede koelden, en de heilige Genoveva, over
wie men eindeloos twistte, daar de eenen de Parijsche beschermster wilden plaatsen
met het gelaat naar de stad, de anderen daarentegen met het gelaat naar den
Ooster-horizon, de windstreek van Attila. Dat hij bovendien nog Combes beitelde
pleitte voor zijn onpartijdigheid, doch voorspelde niets goeds. Wij bevinden ons te
midden van een kleinen godsdienst-oorlog en wat iedereen verwachtte geschiedde:
Combes werd verbrijzeld; hij verloor neus en sik; van den boksvoeter maakte men
een mongool.
Ook de Republiek verwachtte dit of iets dergelijks. De bevolking van het charmante
Pons, dat vier duizend zielen telt, werd vermeerderd met de eendaagsche bezetting
van duizend gendarmen te voet en te paard. Dit is een kapitale macht. Doch sinds
Herriot op den Juli-avond van 1926, toen zijn laatste ministerie kelderde in het
faillissement, uit zijn auto bijna gegooid werd in de Seine, voelt hij zich niet meer
veilig, al realiseerde hij zich moeilijk van welken kant het gevaar kon dreigen. De
geestelijke overheid had alle directe actie verboden en tegenover de provocatie slechts
een boetedienst ingesteld, waarbij de naam Combes niet uitgesproken zou worden.
De Republikeinen, van heinde en verre samengestroomd, waren in de overweldigende
meerderheid en vormden een levende borstwering voor den lijvigen minister van
Onderwijs. Hij verademde nochtans toen de onthulling zonder incidenten afliep.
Terwijl men zich aan het banketteeren zette, en het monument van allen verlaten
stond, behalve van de duizend gendarmen, naderde een deputatie van jonge lieden,
wier leider een boeket droeg, en vroeg verlof om de bloemen te deponeeren bij
vadertje Combes. Met zijn makkers bestijgt hij de treden van het gedenkteeken, haalt
onder de bloemen een forschen hamer te voorschijn, en vóór dat men hem weerhouden
kan, deelt hij een paar fiksche slagen uit, welke le petit père geheel onmogelijk maken.
De gendarmen snellen toe en er ontstaat een korte worsteling. Er vallen schoten. De
geheele deputatie, van wie niemand wapenen droeg, wordt ingerekend, na behoorlijk
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te zijn afgerost. Zij bestond uit zes-en-veertig koppen en liet één doode en één
zwaar-gewonde achter op het slagveld. Aan den overkant schakelde een republikeinsch
koopman in draadlooze artikelen zijn loud-speaker in en deed vroolijke refreintjes
galmen naar het monument. Het banket ging door en Herriot sprak de onversaagde
woorden: ‘laten wij kalmte stellen tegenover geweld.’ Voor hem was de kalmte aan
de zijde der duizend gendarmen.
Om de portée van dit drama te overzien moet men bedenken dat in Frankrijk aan
de gewapende macht bij elke betooging van stakers of communisten, en zelfs in
Duitsch bezet gebied, alle patronen ontnomen worden; dat zij zich liever met
stoïcijnsche koelbloedigheid laat steenigen dan één schot te lossen, ware het in de
lucht. Voor onverschillig wie, uitgezonderd voor Combes, zou de publieke opinie
deze inbreuk op een menschwaardigen regel misschien geduld hebben. Dat de
deputatie bestond uit leden van de Action française, geëxcommuniceerden, die zich
waagden voor een louter kerkelijke aangelegenheid, maakte het voorval nog
indrukwekkender. Voor niemand woog het beeld op tegen het Fransche bloed. Te
midden der ontroering die door de kranten murmureerde, tegenover de
condoleantie-telegrammen van koning Jan de Derde en zijne Gemalin aan de familie
der slachtoffers, herdacht men de woorden waarmee Talleyrand de executie vonniste
van den duc d'Enghien, executie welke door Bonaparte duur betaald werd: erger dan
een fout, een domheid. Uit zulke gebeurtenissen klinkt vroeg of laat het eindsein.
[verschenen: 6 december 1928]

De kleine oorzaken
Parijs, 10 November 1928
Het doet iemand altijd plezier wanneer zijn voorspellingen uitkomen. Als het
kabinet-Poincaré niet valt vóór de vacantie der Kamers, schreef ik 18 juni, zal het
tuimelen onmiddellijk daarna. Nauwelijks zijn de afgevaardigden bijeen, of het
ministerie van Nationale Unie, in storm overeind gezet als een vuurbaken, en
begonnen met de capaciteit van den Mont-Valérien - één milliard kaarsen - ging uit
als een nachtpit. Het mooiste is, dat het Parlement er part noch deel aan heeft. Poincaré
gleed niet eens over de bekende pisang-schil; hij struikelde over een koopman in
rubber, anoniem burger, die misschien zijn belasting betaalt, maar tot de regeering
in geen enkele relatie staat.
Wij kregen een prachtig staaltje van anarchie van boven tot beneden, dat de moeite
loont om even terug te keeren tot Juni van dit jaar. Op het ministerie van
Buitenlandsche Zaken, waar men heeft ondergebracht wat restte van de vroegere
directie der Eerediensten, bevindt zich een ambtenaar, die speciaal belast is met
kerkelijke aangelegenheden. Hij heet Canet en onderscheidt zich van geen enkelen
anderen ambtenaar. Men zegt dat hij een zwak heeft voor de Jezuieten, doch ik geloof
daar niets van. Een ambtenaar in dienst van Briand en Berthelot heeft slechts een
zwak voor de Jezuieten wanneer men hem dat veroorlooft. Wat er ook van zij, deze
Canet redigeerde voor zijn superieuren de onweerszwangere artikelen 70 en 71 uit
het financieel budget, van welke Poincaré zijne collega's bij een kabinetsraad in
kennis stelt, en die eenstemmig worden goedgekeurd.
Het oudste raadsel dat ik me herinner uit de historie mijner jeugd luidde: wat is
anderhalf kalf half en een half kalf half, en daar geen enkel beleefd of redelijk mensch
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veronderstellen mag dat een Fransch minister daarvan de oplossing zou kunnen
vormen, moet men aannemen, dat Poincaré en zijn raad niet onkundig konden zijn
van de strekking en het vermoedelijk effect der sensationeele artikelen, en, wijl zij
van de beroering niet onkundig konden zijn, dat zij ze tenminste gelezen hebben. In
ieder geval opperde niemand bezwaren, en niemand vroeg genoemden Canet om
zijn redactie te amendeeren. Het kabinet was solidair. En het kabinet kon weten dat
de opzienbarende artikelen den terugkeer op Franschen bodem veroorloofden van
vijf geestelijke orden, die zich toelegden op zendelingen-arbeid en onder wie zich
de Jezuieten bevonden. De ministers namen eensgezind afscheid.
Toen kwam de stabilisatie, het twee duizend-jarig jubileum van Carcassonne, de
patriottische toespraken, de acht-en-zestigste verjaardag van Poincaré, het ministerie
van Luchtvaart, het Kellogg-Pact en eindelijk de vacantie. Leve de vacantie!
De idyllische periode duurde tot begin October, toen Albert Bayet, schoonzoon
van papa Aulard, die kort daarop stierf, in L'Oeuvre, radico-socialistisch orgaan, de
‘poets’ onthulde welke in de artikelen 70 en 71 te stoven lag. Welke poets? De
terugkeer der Jezuieten. Verjaagd door de koningen, verjaagd door de republiek,
nooit verslagen, nooit ontmoedigd, stonden de volgelingen van Sint Ignatius weer
voor de geopende poorten. Liever alles dan dat. Desnoods alle congregaties, maar
nooit de zwarte Jezuieten. De Republiek, die sinds menschen-heugenis de
Jezuieten-scholen subsidieert in het Oosten, verkeerde plotseling in gevaar. ‘Ik ben
bang voor de Jezuieten’, schreef reeds de achttiende-eeuwsche Montesquieu die voor
niemand bang was, ‘als de Jezuieten verschenen waren voor Luther en Calvijn zouden
zij meesters der aarde geweest zijn.’ Terwijl alle radico-socialisten in koor herhaalden
‘wij zijn bang voor de Jezuieten’ vroeg niemand aan den schuldigen Canet om zijn
tekst te herzien, noch om een minder staatsgevaarlijke formule te bedenken. Men
wilde liever bang zijn. Poincaré, wiens ministerie vier radico-socialistische ministers
telde, nam de artikelen onder zijn hoede. Het ging er heet toe op de kabinets-raden,
zegt men, maar er vlogen geen ruiten in scherven. Die huiselijke twisten zouden tot
geen enkele consequentie geleid hebben, zonder een radico-socialistisch congres en
zonder een koopman in rubber.
***
De radico-socialisten vormen den oproerigen deesem in het deeg der Fransche
politiek. Zij regeeren het land sedert ettelijke jaren, hebben den oorlog zien komen,
hebben hem niet verhinderd, noch zich toegerust voor dien kamp op leven en dood,
en stonden aan het bewind toen hij uitbrak. De lugubere rekening over deze vier
jaren gaf hun een knauw waarvan zij zich slechts herstelden door een verbond met
de socialisten. Zij zijn politici in den ergsten zin van het woord, holle, konkelfoezende,
gewetenlooze raddraaiers, baantjesjagers en knoeiers, die de partijbelangen onder
alle omstandigheden stellen boven het staatsbelang. Het faillissement van 1926 gaf
hun een tweeden knauw en zij waren vernietigd geworden als Poincaré gewild had.
Maar Poincaré wilde niet en reikte hun de reddende hand onder den mantel van
Nationale Unie. Die Nationale Unie hebben zij nooit gerespecteerd. Zij zetten hun
kuiperijen en intriges voort alsof zij het eenige gouvernement uitmaakten, en wat bij
hun psychologie onvermijdelijk was, moest geschieden zoodra de kassen vol waren
en de naaste toekomst veilig: dat zij het ministerie en hun redder zouden torpedeeren.
Nooit leken de kansen schooner: de bons op korten termijn, het plebisciet waarmee
de kleine spaarder dagelijks zijn meening kon te kennen geven over 's lands beheer,
waren door den loyalen Poincaré opgeruimd en afgeschaft; de kelders der Bank
bulkten van goud en valuta; handel en industrie hadden zich geleidelijk en ongeveer
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aangepast bij de veranderde economische condities; de loon-standaard en de prijs
der levensmiddelen hadden zich gefixeerd op een billijk niveau en aannemelijke
verhoudingen; aan de permanente stijging der belastingen was een einde gesteld.
Wanneer er geen buitensporige dingen gebeurden, zooals een koloniale oorlog,
buitenlandsche verwikkelingen of een onvoorziene ramp dan kon men zich zonder
angst in nieuwe experimenten werpen. Daladier, de president der radico-socialisten,
wenschte trouwens niets liever dan een beentje te lichten aan zijn partijgenoot Herriot,
dien hij verfoeit wegens zijn relatieve gematigdheid en invloed; Caillaux heeft met
denzelfden Herriot een verrimpeld appeltje te schillen; Malvy haat zijn collega's
bijna even erg als hij Poincaré doet en houdt van troebel water.
De radico-socialisten zijn onderling verscheurd en verdeeld als de Montagu's en
de Capuletti's. Zij hebben slechts één trompet waarop zij nog verzamelen kunnen
blazen: hun papenvrees. Niet eens hun papenvrees, tout court of tout pur, maar hun
vrees voor de Jezuieten. Toen zij dus het vaderlijk erfdeel wederom bedreigd zagen
door dezen taaien en onoverwonnen vijand, riepen zij een congres bijeen te Angers.
Van Congrès d'Angers maakten de Franschen onmiddellijk Congrès danger. De
woordspeling werd bewaarheid.
Angers is de hoofdstad van het voormalige Anjou, waar een goedkoop doch
delicieus wijntje groeit. Verschillende Fransche koningen droegen den titel van Duc
d'Anjou, de Vendeeërs werden er met moeite verslagen in 1793, en tot den huidigen
dag bleef Angers bewoond door een meerderheid van orthodoxe katholieken en
royalisten. Het is niet bijzonder loffelijk den tegenstander op te zoeken in zijn veste
wanneer men zich kan laten escorteeren door een behoorlijk gewapende macht, en
ik weet niet waarom de toornende Combisten juist dit oord kozen als uitgangspunt
van hun nieuwen krijgstocht. De voornaamste hotels werden hun geweigerd en op
alle muren, tot vlak bij het circus waar zij vergaderden, vond men affiches, met den
volgenden hoonenden oproep:
‘Vrijwilligers gevraagd!
Men vraagt radico-socialisten om melaatschen, pestlijders en tuberculeuzen te
verzorgen. Om kannibalen en eskimo's te beschaven. Om negers te evangeliseeren.
Tegen risico kan niet verzekerd worden.’
Nog een zet van Ledochowski (de generaal der Jezuieten) schreeuwde menig
afgevaardigde. En aan de rancune van Angers, conservatief gebleven in de schaduw
van zijn mooie kathedraal en het kasteel dat gebouwd werd door Philippe-Auguste,
metgezel van Richard Leeuwenhart op den derden Kruistocht, valt het te wijten - of
te danken - dat de radico-socialistische verbittering ten top steeg.
***
De eventueele consequenties van het congres waren even ongrondwettig als
onlogisch. De verkiezingen zijn nauwelijks achter den rug, waarbij de
radico-socialisten 99 député's afvaardigden naar het Palais Bourbon. De vier ministers
die het congres bijwoonden, Herriot, Sarraut, Perrier, Queiulle, konden elken dag
ter verantwoording geroepen worden door de Kamerleden der partij welke zij in het
kabinet vertegenwoordigden. Wat moet er van een regeering terecht komen en van
een land, wanneer men naast het parlement - dat reeds te veel is - een bij-parlement
instelt, gevormd door verkiezingsagenten, lieden zonder ander mandaat dan hun
stembiljet, politieke parasieten, die, zonder tegenover iemand aansprakelijk te zijn,
eene soort dictatuur willen uitoefenen? Tijdens de Omwenteling had men ze aan 't
werk gezien in de revolutionnaire clubs, doch niemand durfde denken dat deze
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herinnering zou boven drijven in een republiek, die zich beroemt op een rationeele
constitutie.
Wanneer de vier ministers toestemden in de komedie van zulk een bij-parlement,
het moet erkend worden, dat zij met alle kunsten der welsprekendheid niet verzuimden
om den status quo te behouden. Op een radicaal congres is Herriot altijd aanmerkelijk
feller in zijn anticlericalisme dan als minister van Onderwijs en hij sprak zelfs van
‘lieden die hun brandkast afsloten met een hostie’, maar men raakte er aan gewoon
den braven man die speelruimte te gunnen en zulke uitlatingen te aanvaarden met
een groote hoeveelheid zout. Perrier, van Koloniën, verkeert op den besten voet met
de missionnarissen, Sarraut van Binnenlandsche Zaken en Queiulle van Landbouw
zijn evenmin wat men noemt mangeurs de curés, en hebben andere hazen te vangen,
maar alle vier konden bewijzen dat zij hun leven veil hadden voor de
radico-socialistische beginselen.
Op één punt echter stonden zij met roerend enthousiasme op hun stukken: géén
Jezuieten meer in het Frankrijk der derde Republiek. Of Poincaré en Briand dezen
tyrannieken eisch ingewilligd zouden hebben, is onbekend, doch toen de overgroote
meerderheid der congressisten Maandag-avond in den trein terugstapten om naar
hun woonplaatsen te vertrekken en ook de vier ministers het congres verlieten om
zich naar Parijs te begeven, waar den volgenden morgen kabinets-raad was, bestond
er geen direct gevaar voor het ministerie en de Nationale Unie.
Toen kwam de koopman in rubber, die in den loop van den dag zijn motie, de
gevaarlijkste, de onverzoenlijkste, verworpen had gezien. Het congres was officieus
gesloten, maar niet officieel. Terwijl de ministers wegdommelden in hunne
Pullmann-cars en de gemodereerden naar hunne radicale departementen rolden op
staats-kosten, roept de koopman in rubber met spoed een nacht-zitting samen. Voor
het overschot van fanatieken dient hij dezelfde motie in, welke door de oratorische
vlammen van Herriot een paar uur te voren verpulverd was. De koopman in rubber
verklaarde het lidmaatschap der radico-socialistische partij onvereenigbaar met het
huidig program van het ministerie van Nationale Unie. Het geknot, gesnoeid,
gehalveerd, en van belemmerende elementen gelouterd bij-parlement stemde met
geestdrift en de motie werd aangenomen.
De overwinnaars zonden geen koerier, doch zoodra bij het lichten van den dageraad
de postbureaux geopend waren ging een triomfeerend telefoontje naar de hoofdstad.
De vier ministers hadden kunnen weigeren zich te onderwerpen aan de beslissingen
van een onwettig, onvoltallig, en verminderd bij-parlement, dat niet meer geacht kon
worden de opinie te belichamen hunner partij. Inderdaad. Doch ieder wist dat zij dit
niet zouden doen. Als ministers konden zij op hun congres geen nederlaag lijden,
als ministers konden zij tegenover het land ook niet de verantwoordelijkheid dragen
voor zulk een halsbrekende daad als de omverwerping door extra-parlementaire
middelen van hun eigen ministerie. Daar het in den schoot van de goden der
radico-socialistische partij was vastgesteld, dat het congres niet door het ministerie
overleefd zou worden, was 't eerste wat zij deden hun ontslag indienen bij Poincaré.
En Poincaré, die voor 't moment het gekonkel beu was, diende zijn ontslag in bij den
President der Republiek.
Zoo sneuvelde de Nationale Unie. Door een ‘coup de Jarnac’ gelijk men het hier
noemt, ter herinnering aan een duellist die er in slaagde de hielpeezen door te snijden
van zijn tegenstander. Op z'n Haarlemmerdijksch zou men zeggen: het ministerie
werd ‘geschept’. Te Parijs was het nieuws bekend om elf uur 's morgens. In de
meening dat de zon te New-York ter zelfder tijd aan de kim verrijst als in de
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Ville-Lumière, sloot men telegraaf en telefoon voor alle buitenlandsche
dagblad-correspondenten tot twee uur 's middags, om den terugslag op de Beurs te
verschuiven tot de volgende séance. Deze naïeve maatregel belette niet dat alle
buitenlandsche papieren stegen en de Fransche zakten. Dat was het begin der critiek
op de samenzweerders van Angers.
[verschenen: 12 december 1928]

Na het pronunciamento
Parijs, 13 November 1928
De politici, waarlijk, zijn geen gewone menschen. Poincaré, uit het Parlement gebokst
door een aantal woestelingen, vergaderd op een congres, wordt uitgenoodigd door
president Doumergue om dezelfde deur weer binnen te treden. Na allen geconsulteerd
te hebben, die eventjes in de termen vielen, zelfs Foch en Moreau, den gouverneur
der Bank, kwam Doumergue tot de zekerheid, dat de terugroeping van Poincaré het
minst was wat men doen kon. Poincaré, bezworen door zijn vrouw om rust te nemen,
aarzelt, wikt en weegt, bedenkt zich, maar eindigt met toe te stemmen, hoewel nog
kokend van woede over den radico-socialistischen staatsgreep. Men juichte reeds
dat hij eindelijk de handen vrij kreeg, dat de verraderlijke trawanten van Caillaux en
Malvy hun eigen kuil gegraven hadden. Het was inderdaad een prettig idee om voor
eenigen tijd het dikke buikje, de pijp en den geborneerden neus van Herriot niet meer
te zien in den fauteuil der ministers en in de kranten.
Poincaré dus, beleedigd in zijn persoon, in zijn functie, in het symbool dat hij
vertegenwoordigt van Eenheid, neemt op zich om het kabinet te formeeren. Hij wist
dat de laatste pogingen om hem definitief kwijt te raken mislukt waren; hij wist dat
zijn doodsvijanden vergeefs getracht hadden tegen hem het oude Cartel te
hergroepeeren in de bereikte linies.
Tot algemeene verstomming grijpt Poincaré, van wien men een offensief
verwachtte, de witte vlag. Smeekend treedt hij zijn grimmige tegenstanders, die hun
consigne halen bij de Socialistische Internationale en bij veroordeelden van den
Hoogen Raad, tegemoet. Aan hen, die getuigden, dat zij niets met hem te maken
wilden hebben, die hem hoonend den rug toekeerden op een onwettig commando,
biedt hij alle olijftakken, en met de olijftakken alle concessies. Hij zou Louis Marin,
minister van Pensioenen, chef van de Union Républicaine Démocratique, een goed
dienaar van Frankrijk, wiens partij altijd voor hem gestemd had, maar die het zwarte
schaap was der radicalen - want, de hemel betere 't, pro-jezuiet! - hij zou Marin
offeren. Hij zou ook de missionnarissen, die in den vreemde werken voor hun
vaderland, sacrifieeren. Hij zou demagogische belasting-maatregelen nemen, hetgeen
zeggen wil, dat hij bereid was het verbloedende kapitaal nog erger te villen. Hij stond
klaar om de militaire credieten te verminderen. Hij ging tot de grenzen der
onderworpenheid. Hij overschreed ze. Twee dagen lang trachtte hij met een
verbluffende stijfkoppigheid een zuiver radico-socialist te worden. Twee dagen lang
heeft men de onvrijheid, de onverklaarbare inconsistentie, de inconsequentie en
incohaerentie kunnen peilen van Poincaré, dien wij af en toe hielden voor een groot
staatsman.
Maar de radico-socialisten wilden hem aan handen en voeten gebonden
overgeleverd zien aan hun gulzige macht. Of liever: zij wilden hem niet, absoluut
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niet. Alles zou hij ingewilligd hebben, wat zij eischten, doch zij hadden genoeg van
hem, braakten hem uit, lieten hem wegvegen, stampvoetten en tierden dat hij hun de
keel uithing. Toen pas bezon zich de oude Poincaré. Toen pas scheen het tot hem
door te dringen hoeveel lafheid, vernedering en schandaal er schuilden in deze
onderhandelingen, hoeveel onredelijks, duisters, anti-nationaals en geheimzinnigs.
Ginds riep hem een bezadigde meerderheid in het Parlement, welke hem niet de deur
uitgeworpen had, voor wie hij niet op de knieën hoefde te kruipen, een meerderheid
door het volk gekozen en die zich afvroeg op welke mysterieuze tafelen geschreven
stond, dat Frankrijk, koste wat koste, geregeerd zou worden onder de vanen van
ultra-links.
Zoowaar, Poincaré, patriot, man der wet, loyaal verknocht aan de republikeinsche
instellingen, dacht aan dienstweigering omdat hij het vertikte te regeeren met de
rechts ge nuanceerde helft der Kamer, die hem wachtte, die hem niet zou ringelooren,
noch knevelen, noch treiteren. Pas op 't Graf van den Onbekende, waar zij zich
samentroffen, wist Doumergue hem te overreden een gouvernement te vormen van
Republikeinsche Eendracht, dat de heel- en half-revolutionnaire groepen links zou
laten liggen, wijl zij het nu eenmaal zoo wenschten.
Want deze pijnlijke gebeurtenissen vonden plaats op den vooravond en den dag
der tienjarige herdenking van den Wapenstilstand.
De Franschen zijn niet gewend en niet geneigd, nog lang niet, om de herinnering
aan de grootste overwinning der moderne tijden te vieren als een feest. Zij kunnen
niet. Dit jaar vond Roland Dorgelès, van wie allen ‘De houten kruisen’ lazen, het
juiste, aangrijpende beeld, dat aller gemoed tijdens de minuut van zwijgen kon doen
verstarren. Hij belt zijn vroegeren kolonel op en vraagt hem: Hoeveel tijd, generaal,
heeft een regiment noodig om te defileeren?
Aan 't andere eind van den draad luistert een aanvoerder die nooit aarzeling kende.
Hij bedenkt zich een seconde en antwoordt: op oorlogssterkte een half uur.
Een half uur met zijn klaroenen en mitrailleurs, brancardiers, wagens, koks, gepakt,
gezadeld, ransel op den rug en zingend in het stof.
Een half uur per regiment en vijftien honderd duizend dooden op z'n minst. Reken
maar uit. Het regiment telt drie duizend man. Vijf honderd regimenten. Wanneer
allen moesten defileeren onder den Triomfboog zouden zij zonder pauze, zonder een
oogwenk oponthoud, elf dagen en elf nachten, elf geheele etmalen, moeten marcheeren
om zich de revue te laten passeeren. Zij zouden een colonne vormen langer dan de
gansche Fransche infanterie, die op 't moment van den vrede onder de wapens stond,
verondersteld dat zij gedefileerd hadde. Van Allerzielen tot elf November, te elf uur
's morgens kon deze Marathon van den dood juist geëindigd zijn.
En daarom zal de Franschman nooit, ik zeg nooit, dezen dag kunnen zingen, kunnen
vieren, elders dan op de graven. Wij mogen ons voorpraten dat dood en leven elk
uur, elke minuut, elke seconde ingrijpen op elkaars gebied, de een herbouwend wat
de ander vernietigt, en dat de Oorlog het rhythme dezer onafgebroken uitwisseling
nauwelijks versnelde. Wat wij niet vatten, niet verklaren, is dit: hoe het mogelijk
kon zijn, dat millioenen menschen uit alles wat hun dierbaar was mochten worden
losgescheurd, om als weerloos verdoemden gezonden te worden naar eene lijn op
de kaart, waar alle denkbare Helsche Machten heerschten, terwijl boven en onder
die lijn het gelukkige leven, waar men danste, schertste, lachte, en beminde, zijn
gang ging alsof er niets gebeurd was. Misschien zouden wij alles kunnen accepteeren,
ook het gruwelijkste, wanneer het aan deze schrikwekkende lijn geen uitverkorenen
betrof, uitverkorenen tot den wreedsten dood en de wreedste ontberingen, die om
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duistere redenen alle schuld en alle rampen van hun volk niet alleen, maar van de
menschheid en van de aarde, op hun schouders hadden moeten laden, om ze punt
voor punt uit te boeten in hun lichaam, en erger nog: in hun ziel.
Niemand kan zich een gedachte vormen van hoe 't eruit zag in het binnenste van
den Franschen soldaat op 11 November 1918. Hij had getracht te muiten en het verzet
was in bloed gesmoord. Op elke weifeling, op de geringste inzinking van het moreel
stond sinds die panische dagen uit den zomer van 1917 de onverbiddelijke kogel.
Men had hem afstand leeren doen van alle gewaarwordingen, van elk reflex dat niet
positief was, men had hem onvermurwbaar gemaakt voor zich zelf en voor alles wat
hem treffen kon. Hij handelde blindelings en als in hypnotischen slaap. Het
essentieelste van zijn wezen had hij uitgeroeid om het te verhinderen hem te deeren.
Toen het signaal klonk van ‘staak het vuur’ over de gehavende landstreken, waar
niemand iets menschelijks terugkende, had hij, die zichzelf reeds zóó lang beschouwde
als een onverklaarbaar verworpene, nog eeuwen kunnen vechten, kunnen vechten
tot den uitersten dag, en terwijl hetzelfde signaal Parijs deed dansen, dansen alsof
de muren moesten dansen, zei de soldaat, in slijkerige zakken gewikkeld, niets dan:
‘Ah!’ Tot het laatste toe had hij gestrompeld in het ondoordringbaar raadsel: één
minuut voor elven had hij nog kameraden zien vallen.
Het leek of alle geluid in deze gewonde dubbel-deerlijke martelaars gesmoord
was, alsof de ontsteltenis hen voortaan beletten zou te spreken over iets wat zij zich
niet eens meer heugen durfden, over dat. Langzaam, stap voor stap moesten zij
terugkeeren tot het bewustzijn. Geleidelijk reconstrueerden zij zichzelf. Geduldig
werden zij gereconstrueerd door hen die de sterksten waren en wier persoonlijkheid
onaangetast bleef. Allengs verwierven zij zich een stem en een tribune: Marcel
Bucard, die elken dag vlammende artikelen schrijft in L'Ami du Peuple, artikelen
waaruit verzet en oproer slaan op klank van trompetten. Thierry Sandre, virtuoos in
het oud-Grieksch en het Fransch, die er een half millioen groepeerde onder den titel
van Rassemblement: Verzamelen, en die van Clemenceau voor den
Wapenstilstandsdag een sibyllijnsche boodschap kreeg: ‘Als de oudstrijders wilden...’
En ieder die, evenals le Père Victoire, door een grondelooze stilte gescheiden leeft
van de rest der medeburgers, die hen nooit begrepen, of verkeerd begrepen, of
doofstomme speelden, het land in het failliet dreven, de overwinning verknoeiden,
het volk demoraliseerden, het overleverden aan de omwentelaars na het overgeleverd
te hebben aan den vijand, ieder weet wat hij bedoelt de acht-en-tachtig-jarige Tijger,
die elken dag klaar staat om een sprong te doen, en voor den eersten keer spreekt,
officieel, politisch spreekt tot Frankrijk, sinds hij zich terugtrok in de eenzaamheid:
‘Als de oudstrijders wilden ruimden wij dat walgelijke rommeltje samen op...’
De dooden herdenken gaat gemakkelijk, doch de levenden, de overlevenden,
waardeeren naar hetgeen ze waard zijn en waard waren, dat is wat anders. Dienzelfden
dag deden de oudstrijders een dramatische intrede in het openbare leven. Bij de
receptie in het Parijsche Stadhuis voor oud-combattanten, verminkten en
oorlogs-weduwen was de immense zaal sinds lang gevuld met genoodigden toen
zich de stoet aanmeldde van hen tot wier eere het feest gegeven werd. Zij waren te
laat, de blinden, kreupelen, een-armigen, een-beenigen, zij die in hun gelaat
geschonden werden tot monsters, welke men niet zonder afgrijzen aanschouwen kan,
zij waren te laat want zij waren te voet gekomen of in trage wagentjes. De
vertegenwoordigers hunner verschillende vereenigingen, met de vaandels, waren
rechtstreeks naar het Hôtel de Ville gegaan en hadden zich kunnen scharen rondom
den roemrijken commandant van Parijs, Gouraud, die presideerde. En het vervolg
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luidt bijna als een parabel. De arme stakkers, die men geïnviteerd had en op wie men
toasten uitbracht, vonden de deuren gesloten en het scheelde weinig of zij werden
door de portiers met stokken weggejaagd. Hun protesten overstemden de Marseillaise
die binnen juichte. De poorten werden opengerukt, men tracht te onderhandelen in
het gekrijsch, doch niemand, behalve de eenarmige Gouraud, wil zijn plaats afstaan.
De leiders geven elkander een sein, de vaandels worden opgeheven, zetten zich in
beweging naar den uitgang, alle oudstrijders verlaten het Stadhuis en de receptie
eindigde triest als een begrafenis.
's Avonds had men bij de Vlam van den Onbekende het Licht gevoegd. Een aantal
verborgen lichtbronnen wierpen een onmetelijk Kruis van witte stralen over de Place
de la Concorde. De langste arm, georiënteerd van Oost naar West, botste aan den
eenen kant tegen de Obelisk van Louqsor,51 aan den anderen kant tegen den
Triomfboog, het onzaglijke monument in den zwartblauwen nacht omtooverend tot
een mausoleum van albast; de kortste arm, gericht van Noord naar Zuid, stiet ginds
op de majestueuze paleizen, welke het Plein afbakenen, daar op het Palais-Bourbon.
Tegen het duister teekenden zich stralende architecturen af van een bovenaardsche
staatsie; de beelden der Acht Steden doemden in het donker op als schimmen. In dit
allegorische Croix de Guerre van klaren glans, dat men liet uitgaan van het
vijftienhonderdduizend maal geheiligde Graf naar ‘de vier eindelooze windstreken
van glorie, smart en liefde’, gelijk Paul Raynal zegt in de opdracht van zijn meesterlijk
treurspel ‘Le Tombeau sous l'Arc de Triomphe’ - in het blanke glanzen van dit
Teeken, dat genageld stond aan de Obelisk, klaterden en sproeiden de fonteinen hare
zuilen van levend water. Het denkbeeld, eenvoudig, grootsch, verheven, was van
een oudstrijder-ingenieur, genaamd Jacopozzi.
Wanneer werkelijk de Onbekende aan Poincaré zijn ‘Ministerie van den
Wapenstilstand’ zou geïnspireerd hebben, zeker is het dat dit Kabinet gemerkt werd
door het probleem der Schuld. Poincaré maakte zich minister-president zonder
portefeuille en gelijk het verluidt, onder de roos, gaat hij reizen: naar Berlijn en naar
Washington. En gaarne zou ik iets goeds voorspellen, maar ik durf het niet.
[verschenen: 15 december 1928]

Vervolg en slot
Parijs, 17 November 1928
Er is niets aan te doen. Wij zijn het er over eens dat er interessantere onderwerpen
bestaan. Maar de omstandigheden deden ons geraken in de radico-socialistische en
Poincaristische keuken. Wij kunnen er niet weg zonder van het kooksel te proeven.
Ma foi, de belangen van Frankrijk en van Europa staan er bij op 't spel, gelijk gezegd
werd in de regeerings-verklaring. Met tranen in de oogen had Doumergue den
scheidenden minister-president op het Graf van den Onbekende gesmeekt hem niet
in den steek te laten, en om Poincaré in 's hemels naam nogmaals te laten opvolgen
door Poincaré. Doumergue, vrijgezel, is een hartstochtelijk amateur der Draadlooze,
een vurig ‘sans-filiste’. Het Elysée staat vol met de meest geperfectionneerde
ontvangers, waarvan we reeds een driehonderd merken tellen, enkel Fransche, en
zijn lange winteravonden brengt hij door in tête à tête met den spreekhoorn. Het is
mogelijk dat deze liefhebberij hem sentimenteeler maakt dan andere presidenten,
51

[Louqsor = Luxor]
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gevoeliger voor indrukken, doch men zou overdrijven, wanneer men de waterlanders,
welke de crisis en de weigering van Poincaré hem ontrukten enkel toedichtte aan een
licht ontroerd gemoed.
Neen, Doumergue, die altijd glimlacht (zonder de tanden te laten zien), gaf op zijn
manier een interpretatie van de stem welke men met geen enkele antenne vangen
kan, maar die luider sprak dan al het geschreeuw op de markt. Een strooming, die
zich handhaven wilde, zich handhaven moest, vond uiting in de eenigszins dramatische
houding van het hoofd der Republiek. Want als het de wereld per slot koud laat of
een aantal belhamels Frankrijk in een anticlericale politiek believen te jagen, het kan
de wereld niet onverschillig zijn, dat het Fransche gouvernement zou worden
toevertrouwd aan eene kliek van avonturiers, die behalve russophiel en germanophiel
bovendien anglophoob en italophoob zijn.
Dat de kern Caillaux-Malvy-Herriot, met de satellieten die om hen cirkelen, wordt
aangetrokken door de zwaartekrachten van Duitschland en Rusland, ware hen
desnoods te vergeven; dat zij deze sympathieën compenseeren met een haat tegen
Engeland en Italië, welken ze niet eens de moeite nemen te verbloemen, is zoowel
van een Fransch als van een universeel standpunt onaannemelijk. Bij gebrek aan
beter is Poincaré het pendant van Baldwin en Mussolini. De Fransche socialisten en
radico-socialisten, en alles wat onder hen ministrabel is, zijn pendanten van Lloyd
George, Ramsay MacDonald en de Italiaansche oppositie.
Zoolang Engeland conservatief, Italië fascistisch blijft, is het de plicht van een
Fransch staatshoofd om alle middelen aan te wenden, zelfs tranen, welke verijdelen
kunnen dat Frankrijk opnieuw radico-socialistisch zou worden. Er zijn hier lieden
die elken nacht droomen van een bloc Frankrijk-Duitschland-Rusland. Het zijn
dezelfden die Frankrijk in 1920 verhinderen wilden, wapenen, munitie en aanvoerders
te sturen naar Polen, toen de bolsjewisten onder de muren van Warschau stonden.
Zij loopen met molentjes, evenals hun handlanger Lloyd George. Zij hebben nooit
beseft, en beseffen nog niet, welk een vernietigend Damocles-zwaard zij toenmaals
hingen boven het autochtone en boven het koloniseerende Europa. Wat de
schikgodinnen op wonderbare wijze verhoedden (de slag aan de Weichsel van 1920
is miraculeuzer dan de slag aan de Marne) willen zij steeds hervatten. Dezelfde stem
echter die Frankrijk ordonneerde om de Polen ter hulp te snellen, ondanks het verzet
of de onverschilligheid van allen, gelastte Doumergue om het gouvernement der
Republiek te onttrekken aan de radicalen. Het is de vraag of Poincaré zijn tranen
waard is.
Maar op den dag dat Coolidge vanaf zijn Kapitool fulmineerde tegen de inferioriteit
en de immoraliteit der Europeesche naties, constitueerde Poincaré zijn rechtsch
kabinet. Calvin Coolidge droomt waarschijnlijk ook van een Fransch-Duitsch-Russisch
blok en de Amerikaan heeft daar zijn reden voor, want zulk een combinatie zou tegen
niemand anders gericht kunnen zijn dan tegen Engeland. Wie echter niet dezelfde
redenen heeft als de onderdanen van Coolidge, wie nog juist genoeg gezond verstand
bezit om in te zien dat zulk een plan Europa zou sleuren in een periode van ongekende
beroeringen, die vlechte een lauwerkrans voor Gaston Doumergue. Wij kunnen
Engeland op zeer verschillende wijze apprecieeren.
Wij moeten evenwel bij de eind-appreciatie, welke den doorslag zal geven, nooit
uit het oog verliezen, dat Amerika, Duitschland en Rusland géén koloniale
mogendheden zijn, en dat bij de huidige tijdsomstandigheden het lot van alle koloniale
mogendheden solidair is. Ik breng daarom een dronk uit op Doumergue. Het vijfde
ministerie-Poincaré, geconstitueerd ondanks de tegenspartelingen van Poincaré zelf,
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beteekent in de eerste plaats: voortzetting der Fransch-Engelsche samenwerking,
welke geleidelijk tot Fransch-Engelsch-Italiaansche samenwerking zal worden
uitgebreid. Zij is het eenige middel om aan de Europeesche confusie een einde te
maken.
In de tweede plaats beduidt het ministerie wat de regeeringsverklaring, die kort
was, wilde vertellen. Een regeeringsverklaring is als een liefdesverklaring, welke
door beide partijen bij stilzwijgende afspraak letterlijk wordt opgevat, doch die men
het best toetst in het gebruik. Over buitenlandsche politiek werd slechts gerept in
verband met de Duitsche en Fransche oorlogsschuld, waarvoor twee wetsontwerpen
werden ingediend, en wat de binnenlandsche politiek betreft kregen de radicalen
minder tegemoetkomingen dan men verwacht had. De winsten welke zij zonder slag
[of] stoot hadden kunnen behalen, wanneer zij aan de uitnoodiging van Poincaré
hadden gevolg gegeven om deel uit te maken van zijn kabinet, gingen verloren.
Fiscale hervormingen, ontheffing der kleine luyden, werden, theoretisch althans,
ontweken. Zij zullen alleen toegepast worden wanneer een excedent der inkomsten
ze vergunt; in geen enkel geval zullen zij bekostigd worden door een verzwaring der
bestaande belastingen. De beruchte artikelen 70 en 71 worden afgevoerd van het
budget, doch zullen, zoo verklaart Poincaré, later grondig, loyaal en conform met de
nationale belangen behandeld worden. Hier is de liefdesverklaring compleet.
Over een besnoeiing der militaire credieten werd niet gesproken, wat niet de minste
garantie is tegen een latere mogelijkheid. Het herstel der financiën zal den Staat
veroorloven om op onwrikbare basis een maatschappij te grondvesten welke hoe
langer hoe rechtvaardiger en hoe langer hoe menschelijker zal zijn, doch precisie
hieromtrent ontbreekt volkomen. Het budget zal gestemd zijn vóór 31 December en
dit was de eenige vermelding die houvast gaf in een reeks van min of meer lyrische
vaagheden.
Zooals ze is verwierf de regeeringsverklaring een meerderheid van 330 stemmen
tegen 129 met 133 onthoudingen. Totdat het budget gestemd is zullen radicalen en
een deel der socialisten afzien van allen politieken strijd. Poincaré beschikt dus over
eene meerderheid waarmee geregeerd kan worden. Zelfs wanneer later het gros der
onthouders zich bij de oppositie zal voegen is zijn kabinet nog levensvatbaar. In het
ongunstigste geval zal hij altijd kunnen rekenen op een overschot van honderd
stemmen en zonder nieuwe grillen van Poincaré of onvoorziene ultimatums gaan wij
een periode tegemoet van parlementaire stabiliteit, welke kalmer zal zijn dan de twee
jaren van nationale unie.
Er bevinden zich weinig elementen in dit ministerie welke men, met het oog op
den vorigen staatsgreep, onbetrouwbaar zou kunnen noemen. Jean Hennessy, de
minister van Landbouw, een archi-millionnair die rijk werd in de fabricatie van
uitstekenden Cognac, financierde bij de verkiezingen van 1924 Le Quotidien en
L'Oeuvre, beide anti-Poincaristische bladen. Als belooning daarvoor incasseerde hij
van het Cartel het gezantschap in Bern. Dit is vergeven en vergeten. Jean Hennessy
is veel te gelukkig met zijn ministerschap. Hij financiert nog steeds de twee kranten,
welke zich echter elken dag minder anti-Poincaristisch kleuren. Louis Antériou, dien
men aan Pensioenen zette, is even radicaal als Hennessy, doch niet minder in de
wolken over zijn portefeuille. Hij werd tijdens den oorlog bij toeval gewond achter
het front en onderging een trepanatie. Zijn aanwezigheid in het ministerie lokte een
verdrietig incident uit met een oudstrijder-afgevaardigde, die den oorlog doorbracht
in de loopgraven, en den conduite-staat voorlas van den nieuwen minister van
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Pensioenen. Men kon het optreden van den combattant niet geheel billijken, doch
het is karakteristiek voor 's lands momentane mentaliteit.
Poincaré suste het tumult en nam zijn medewerker onder bescherming. Van
Hennessy en Antériou valt niets te vreezen. Bij de eerste sommatie zullen zij hun
radicale partij verlaten. Het essentieelste is dat de voornaamste posten bekleed zijn
door bekwame, bezadigde mannen, die, hoewel behoorend tot minderheidsgroepen,
verzekerd zijn van den steun der gemodereerde meerderheid.
André Tardieu aan Binnenlandsche Zaken is te intelligent om zich te binden aan
bekrompen partij-programma's. Naar gelang men waarde hecht aan een partijpolitiek
kan men hem opportunist noemen of realist. André Maginot, oud-soldaat, aan
Koloniën, is een onvervaard man van actie. Hij had den moed als minister van Oorlog
in 1923 de Ruhr te bezoeken. Het zou mij niet verwonderen wanneer hij aan het
régime van toegeeflijkheid en concessies in de Koloniën een einde stelt of tracht te
stellen. Pierre Forgeot aan Openbare Werken is vooral een advocaat van talent, doch
te schrander om dit departement niet voortreffelijk te vertegenwoordigen. Georges
Bonnefous, die het budget van buiten kent (en dat wil wat zeggen), een patriot en
een karakter, is uitmuntend op zijn plaats aan Handel. Henri Chéron zal Financiën
beheeren met dezelfde voorzichtigheid als zijn voorganger Poincaré. Pierre Marraud
neemt Onderwijs over van Herriot na een tijdvak van reformaties, welke voorloopig
weinig te doen laten aan dezen honorabelen ambtenaar der administratie.
De overige portefeuilles wisselden niet van eigenaar: Aristide Briand bleef aan
Buitenlandsche Zaken, Louis Barthou aan Justitie, Georges Leygues aan Marine,
Laurant-Eynac aan Luchtvaart, Paul Painlevé aan Oorlog, Louis Loucheur aan Arbeid.
Men voegde hem den Elzasser afgevaardigde Alfred Oberkirch toe als staatssecretaris,
wat gelijk staat met de daad voegen bij het woord.
Alles te zamen genomen mag dus het vijfde kabinet-Poincaré een der best geslaagde
ministeries heeten, welke men sinds langen tijd in Frankrijk aan het bewind zag.
Toen de gedupeerde radicalen in Angers hun samenzwering op touw zetten, regelden
zij de comedie, zonder een peripetie te argwanen waarin Gaston Doumergue zou
optreden als deus ex machina. Voor een geringer vergrijp werd Millerand in 1924
onttroond. Maar tusschen dien datum en dit jaar ligt het Failliet der Vier-Vijfde en
de bezinning van Engeland. Frankrijk schijnt vast besloten om het radicale element
te elimineeren uit zijn staatszaken. Men is begonnen met Caillaux niet te herkiezen
als voorzitter der senaats-commissie van financiën, zijn specialiteit, en deze
terechtstelling zal zeker gevolgd worden door andere. Op zijn beurt bezint zich
Frankrijk. De radicalen mogen voortaan hun verbitteringen koelen in de oppositie,
wat bij hun niet-constructieve eigenschappen beter aardt dan het bestuur van een
land.
[verschenen: 21 december 1928]

Langs de Muzen
Parijs, 20 November [1928]
We zijn dol op kinderen, en alles wat onze jeugd oproept, stemt ons week en
toegevend. Dit komt, omdat we het au fond absoluut niet eens zijn, of dat men ons
oneens gemaakt heeft, met ons bestaan van redelijk denkenden tweevoeter. Wel
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beschouwd zuchten wij onder een helschen last van verantwoordelijkheden. We
hebben duizend beslissingen te nemen van de kleinste tot de grootste.
Elken morgen zetten wij een reusachtige machine in beweging, waarvan wijzelf
een raadje zijn, een machine, die van hare raadjes de hoogste wilsspanning en
waakzaamheid eischt. Iederen morgen brengen we een ongekend gecompliceerde
wereld op gang. Waartoe? Waarheen? We weten er niets van. We hebben alleen een
flauw idee, dat alles veel gemakkelijker, veel eenvoudiger kon gaan. Het idee van
luilekkerland of paradijstuin. Wij weten niet zeker, of dat feeën-oord vóór ons ligt,
in een verre of nabije toekomst. Wij weten enkel, dat het achter ons ligt, in de sferen
van het onbewuste, waar alles mogelijk is, omdat men nooit naar realiseering vraagt.
Naast ons leven jonge wezens in den droom, terwijl wij zwoegen in de
werkelijkheid. Die jeugdige wezens zijn een eeuwige verzoeking, omdat zij een
eeuwige herinnering belichamen. Wij zwichten niet, zwichten nooit. Maar met
voorliefde buigen we ons over den afgrond en de ongerimpelde meren hunner diepte.
Wij zien hen leven als in een tooverkasteel. Wij voelen, hoe zwaar het is mensch te
zijn en te regeeren over een planeet. Wij benijden hen vaag, maar met verrukking.
En wij vergeten onszelf te bewonderen. Want als het moeilijk is mensch te zijn, wat
is grooter dan te heerschen over eene eigen aarde?
Alleen wijl Jackie Coogan kind was, betaalde de Empire-music-hall hem veertien
duizend francs per avond. Een aardig sommetje, waarvoor een arbeider een jaar moet
werken, werd nimmer verdiend met minder moeite en met minder talent. In de rij
der wonderkinderen neemt Jackie een heel bescheiden plaatsje in en we moeten hem
niet vergelijken met Mozart, Beethoven of Raphaël. Jackie kreeg een lot uit de loterij.
Mozart zijn genie. Dit komt misschien op hetzelfde neer, doch stelt andere
verplichtingen, andere verwachtingen.
Ik geloof vast, dat wij den kleinen Wolfgang zouden ontvangen als Jackie, dat we
hem een vorstelijk cachet zouden geven, in plaats van snuifdoozen en
boudoir-souvenirs, en dat niemand jaloersch behoeft te zijn. Wolfgang zou ons minder
ontnuchteren, we zouden hem minder begrijpen, hij zou ons veel meer intrigeeren.
Maar wat we in Jackie en Mozart aanstaren, is vooral het fabelachtige van een kleinen
jongen, die het klaar speelt om millioenen te verdienen, of om een symphonie te
componeeren, - kind en mensch samen te zijn.
Omdat hij pas uit wonderland kwam, met zijn eenen voet er nog in staat, zijn we
uiterst hoffelijk geweest. We hebben den rondbuikigen Fatty vorig jaar uitgefloten,
die heel wat knapper was en amusanter dan Jackie. Eerlijk gezegd, nam Jackie ons
te grazen, en ik weet niet wat er gebeurd zou zijn, wanneer men vóór zijn optreden
‘in vleesch en bloed’ niet de mooiste scènes had afgedraaid van The Kid.
Bestaat er iets, dat dwingender bekoring draagt, dan de herinnering aan wat was
en niet meer is? Fatty was Fatty, zooals we hem zagen op de rolprent, The Kid echter
was veranderd in een rozigen jongeling met lange gestreepte broek, vest, zwarte jas
en hoogen hoed. Een gentleman, dien de meesten niet verstonden, want hij sprak
Engelsch:
‘Toen ik er nog niet was, papa, heette je toen ook Coogan?’
‘Inderdaad, jongen.’
Waarna The Kid, met een opgetrokken neusje:
‘Maar Coogan wou toen zooveel zeggen als niets, hè?’
Papa kijkt hem toestemmend aan.
‘En wat deed je, toen ik er nog niet was, papa?’
‘Ik danste Jackie.’
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‘Dat heeft je niet ver gebracht, zou ik meenen’, spot de zoon. ‘Dan is de bioscoop
beter. Maar laat eens zien wat je kon, toen je danste, papa.’
En papa Coogan danst, zooals men een geleerden hond laat dansen. Na een paar
passen danst Jackie mee. De vader stept niet slechter en niet beter dan een ander.
The Kid ook niet. De heele sketch dien vader en zoon spelen, is van het zelfde kaliber;
ongerijmd en zouteloos tot in den zuren humor. De sympathieke, schrandere Jackie
heeft bepaald geen andere gave dan The Kid te zijn. Als het geen kunst is om een
wonderkind te zijn, doch om het te blijven, dan heeft hij waarlijk geen enkele
verdienste. Doch de toeschouwers zien al deze dingen met het tweede gezicht. Zij
merken van Jackie alleen maar wat achter hem ligt, de oude visies, die hem aureolen,
de herinneringen, waarin iedereen opleeft en haar bitterzoete melancholie. Niemand
zou den sketch durven filmen. Doch de directeur van de music-hall gnuifde, want
iederen avond was hij uitverkocht.
***
Parijs telt dezen winter zeven orkesten, die der Opéra en der Opéra Comique niet
meegerekend. Ik zal ze niet opnoemen, omdat ze alle hetzelfde spelen, en ongeveer
op dezelfde manier. Men zou als thesis kunnen stellen: hoe meer orkesten, hoe minder
componisten, en zoowel voor de rest der wereld als voor Parijs, zou deze opinie
uitstekend verdedigd kunnen worden. Wat de Fransche hoofdstad echter onderscheidt
van de overige steden, waar men orkesten bekostigt, is de merkwaardigheid, dat de
Parijsche ensembles niet of niet noemenswaard gesubsidieerd zijn.
Er bestaat hier geen gemeenteraad, noch Tweede Kamer, noch particulieren, waar
men met sonore woorden een beroep kan doen op het geweten der natie. De vroede
vaderen en de afgevaardigden zouden wanen Martiaansch of een andere planeten-taal
te hooren, wanneer men hun geld vroeg voor iets abstracts en onvatbaars als
symphonische muziek. Zij hebben genoeg aan de Garde Républicaine en andere
militaire corpsen, die metterdaad voortreffelijk musiceeren. Alle overige orchestrale
combinaties vallen zóó zeer buiten het gedachteleven en de begrippen der massa,
dat het zou passen als een parapluie bij een eend om voor hen de openbare
belangstelling in te roepen. Dit is onbegrijpelijk, maar nog beneden de waarheid.
Men heeft, ondanks dezen handicap, sinds een halve eeuw het mirakel
verwezenlijkt, de beste orkesten te kweeken van den aardbol en de Fransche
muziekliefhebber is daar trotsch op. Het laatst gekomene, het Orchestre Symphonique
de Paris, heeft echter met de onveilige traditie willen breken en zag zich door de
firma Pieyel een ondersteuning toegekend van twee millioen francs. De leden
verbinden zich tegen een vast honorarium, om uitsluitend te werken voor hunne
associatie, om elken dag te repeeteren, om persoonlijk aanwezig te zijn en geen
remplaçant te sturen, in het kort: om een orkest te beschouwen als een sociaal
organisme, gelijk men dat doet in Holland en elders.
Het O.S.P. bezit drie dirigenten: Ernest Ansermet, ex-mathematicus, die te Genève
het orkest leidt van Fransch-Zwitserland, Alfred Cortot, den beroemden pianist
(gehuwd met de vrouw van Romain Rolland), en Marcel Fourestier, die nog naam
moet maken. Men noodigde daarenboven een twintig gastdirigenten, onder wie
Mengelberg. Dit alles is even grootscheeps als onpraktisch en duur.
Ansermet is een achtenswaardig musicus, doch hij bezit geen kwaliteiten, welke
van zijn talent een vlag zouden kunnen maken, of een affiche. Hoe genialer Cortot
is als pianist, des te minder vertrouwen zal hij het publiek inboezemen voor zijn
dirigeerstok. Om een paar dozijn gast dirigenten te hooren, behoeft men te Parijs
geen speciaal orkest op te richten. De kenners zagen dit van stonde af aan in.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Misschien zou de onderneming toch nog gemarcheerd hebben, wanneer Ansermet
niet den flater begaan had, een oproep te publiceeren, waarin hij verkondigde, dat
Parijs nu eindelijk een orkest bezat dat dien naam verdiende.
Daar dit onhandig, onwellevend en bovendien een evidente onwaarheid was, lieten
de Parijzenaars zich zoo iets niet zeggen. Het afbranden der Salle Pleyel heeft het
lanceeren van dit ensemble niet vergemakkelijkt. Tenzij de edelmoedige
piano-fabrikanten elk jaar twee millioen storten, schijnt het voortbestaan van het
O.S.P. reeds gecompromitteerd.
Zoodra buitenlanders er zich niet mee bemoeien, vervalt de Fransche muziek
gaarne tot een stagnatie, welke enkel de melomanen kan interesseeren. Ida Rubinstein,
die den Parijschen componisten al regelmatig opdrachten geeft van de jaren vóór
den oorlog af, heeft zeven nieuwe balletten besteld en koninklijk betaald. Geen
Maecenas uit vroeger of later tijd zou haar dit verbeteren, wanneer de choreografische
hoedanigheden dezer Russin hetzelfde prestige genoten als haar fortuin, dat zij zonder
hinder uit de Moscovitische revolutie wist te redden.
Zij gaat voorbij aan de beroeringen onzer eeuw met een praal en een
geheimzinnigheid, alsof zij zich uit heel het tijdelijke heeft losgemaakt: Het
honoreeren van een aantal componisten, onder wie Strawinsky, die het hoogst
genoteerd staat van alle levende meesters, Ravel, Honegger en Milhaud, die zeer
prijshoudend zijn, Auric, die stijgend is, het organiseeren van een corps de ballet,
het engageeren van een leider als Walter Straram, lijfdirigent van Ganna Walska,
een steenrijke Amerikaansche (Mrs. Mac Cormic) die, koste wat koste, in Parijs
zingen wil, het huren van een orkest, van de Grand Opéra, van de reclame-zuilen,
van de redacteuren der kranten - allemaal uitgaven, waartoe een Renaissance-prins
alleen besloot voor het huwelijk zijner dochter, of voor het vieren eener overwinning,
uitgaven, waarvoor een Maharadjah zich even bedenken zou, - Ida Rubinstein doet
ze met een zorgeloosheid, met een magnificentie, met een minachting voor elk deficit,
als ware hare schatkist onuitputtelijk.
Zij doet ze ten overvloede periodiek en zonder dat haar persoonlijke weelderige
levenswijs er den geringsten terugslag van ondervindt. Het zonderlingst van alles is,
dat deze curieuze tooneelspeelster en danseres niet den minsten invloed uitoefent,
of uit geoefend heeft, op eenigerlei geestesrichting van de hedendaagsche kunst, of
van het hedendaagsch publiek, dat degenen, die voor haar werken, degenen, die haar
gaan zien, wildvreemd, zonder een greintje contact aan elkaar voorbijglijden, dat zij
met haar onmetelijk kapitaal, haar ambitie, haar vroegere schoonheid en haar relatief
talent, in Parijs geleefd heeft, zooals zij geleefd zou hebben in de Sahara. Ida
Rubinstein behoort tot de raadselachtige figuren, van wie ik de autobiografie zou
willen lezen, of liever nog de mémoires, welke tijdgenooten over dertig jaar zullen
laten drukken.
Gelijk de meeste Russische kunstenaars, die te Parijs vertoeven, weet Ida Rubinstein
te zweven boven de politieke partijen. Een componist als Prokofieff, die het onderwerp
van een ballet (Pas d'Acier) ontleende aan de arbeiders-omwenteling, die te Leningrad
en Moskou beschouwd wordt als een ‘sympathiseerende’, ervaart van de talrijke
Russische emigranten in de Fransche hoofdstad de warmste blijken van bewondering
en waardeering.
Dit ligt aan de Russen en vloeit nooit voort uit de onaanvechtbaarheid van dien
‘Stalen Pas’. Het verging Pietro Mascagni gansch anders, die in onze muren vertoefde,
om zijn Piccolo Marat tot uitvoering te brengen. Mascagni is een ‘sympathiseerende’
van Mussolini en de autoriteiten hadden haar best gedaan, om incidenten te vermijden.
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Er ontplofte geen bom. Maar te midden der voorstelling dwarrelden wolken van
bedrukte papiertjes omlaag, met de geheele litanie van hoon tegen den dictator en
het fascisme.
Voor de Fransche critiek beteekent Mascagni (en Puccini) een vrije dag. Alle
kunst-arbiters, die het geheele jaar met consideraties en alle mogelijke andere touwen,
aan handen en voeten gebonden doorbrengen, trekken bij deze twee componisten
van leer. De gematigdsten en honingzoetsten, die voor Massenet in adoratie liggen,
verliezen hun tramontane, wanneer zij een paar noten hooren van Puccini en Mascagni.
Het publiek heeft maling aan hun opinie. Doch het ongeluk wil, dat de meesters van
La Tosca en Cavalleria Rusticana door de Italianen gerangschikt zijn onder hunne
nationale goden en dat zij op dit chapiter niet veel verdragen.
***
De ‘Salon d'Automne’, welke in het begin dezer maand opende, is gesplitst in
twee afdeelingen: beneden kunstnijverheid, boven schilderijen. Op 't gebied van
kunstnijverheid gaat Frankrijk zijn gemoedelijk gangetje in een chaos van modern,
hypermodern en ‘stijl’, waaruit onmogelijk iets anders afgeleid kan worden, dan de
meest complete verwarring, de volledigste anarchie. Op het gebied van schilderen
observeert men hetzelfde: het palet doorloopt alle nuances van de academische traditie
tot den modernsten waanzin, zonder domineerenden toon.
Men krijgt echter den indruk, dat de schilderkunst de evolutie van den
twintigste-eeuwschen mensch slordiger, trager volgde dan de sierkunst en de
meubelkunst. Er heerscht tusschen beide afdeelingen een onloochenbaar conflict:
beneden, bij de handwerkers, bij hen die arbeiden in materiaal, waarmee men niet
smokkelt noch bedot, waardeert men klaarheid, soberheid, duidelijkheid, properheid,
bekoorlijkheid, welstand, welvaart, plezier in mooie, charmante, oogenstreelende,
prettige, gezellige, vroolijke, kleurige dingen.
Boven, afdeeling inspiratie, ziet men grofheid, leelijkheid, smerigheid, logheid,
somberheid, brutaliteit, pessimisme, lichteloosheid, zeer weinig, dat ontsproot uit
een sereen en opgetogen, of zelfs maar tevreden gemoed; zeer weinig, dat bij schilders
het minimum wijsheid veronderstelt, dat ons aanraadt, niet bij voorkeur het
onaangename en afstootende te zoeken in de schepselen en vooral niet in de vrouw,
zeer weinig, dat behalve schilders-kwaliteiten ook menschelijke kwaliteiten vertoont,
die niet negatief of ten minste neutraal zijn. Het is in de hoogste mate verbluffend
bij de schilders (en ook in de andere kunsten) te observeeren, hoe intelligent men
technisch schildert, schrijft, dicht of beeldhouwt, en hoe weinig intelligent schilders,
schrijvers, dichters en beeldhouwers hun onderwerpen kiezen, en de uitvoering hunner
onderwerpen in overeenstemming trachten, of weten te brengen, met de verlangens
van een eenigszins bevredigend, voor overbodige kwellingen gevrijwaard leven.
Het grootste deel der modernen heeft allen zin verloren voor eene schoonheid, die
niet alleen picturaal, doch ook zintuiglijk schoon is. Alles opofferend aan de waarheid,
of wat zij dikwijls met geweld zich opdringen als waarheid, vergeten zij de goedheid.
Een belangrijke helft hunner opvoeding is geheel te reviseeren.
Een humorist heeft voorgesteld dezen ‘Salon’ te verdeelen in de categorie der
onthaarden en die der behaarden, allen van vrouwelijke sekse. De onthaarden hooren
bij de ouderwetsche academici, de behaarden bij de modernelingen.
Met de grimmigheid en het gezond verstand, welke humoristen meestal eigen zijn,
merkt hij op, dat de schilders met een singuliere koppigheid hun vrouwelijke sujetten
willen beladen met een insolente, luxueuze, overdadige, bestiale vacht, terwijl men
geen krant, geen tijdschrift kan opslaan, geen winkel van toilet-artikelen kan
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binnenloopen, of men valt op tientallen merken van ontharingsmiddelen, op potten
en potjes van chemische preparaten, waarmee onze gezellinnen pogen te verdelgen
wat normaal, misschien nuttig, veelal sierlijk en aangenaam is.
Hoe kan iets verplicht zijn op den Salon, vraagt hij (het is de auteur van Mon curé
chez les riches) wat uit de slaapkamer verbannen werd? Hij spreekt niet eens over
het monsterachtige der meeste modellen, over de verven, welke in staat van ontbinding
verkeerende lijken schijnen weer te geven. Maar de onvereenigbaarheid van het
tegenwoordige ideaal der schilders met een rationeel en eenigermate evenwichtig
leven, hun geforceerde antithese tusschen beeld en afbeelding, hun nutteloosheid,
overbodigheid en soms ook schadelijkheid, ligt in zijn waarneming geresumeerd.
Zonder pro-haar of anti-haar te zijn, mag dit erkend worden. Onder de duizenden
doeken zag ik twee landschappen, die ik had willen bezitten om hun diepen toon van
gouderts, hun poëzie, hun vredigheid, hun weerglans van natuurlijk geluk. Zij waren
niet geheel Europeesch, maar sloten aan bij de beste Europeesche traditie. Het was,
of men door den wand heenkeek op een onvermoede aarde, waar men zich herkende
met een onzegbare vreugde. Zij waren aangrijpend, verwonderlijk en onvergetelijk.
Ik zag den naam van den schilder voor het eerst. Het is een Japanner, hij heet Oka.
[verschenen: 24 december 1928]

De Europeesche atmosfeer - Naspel en Voorspel
Parijs, [ca. 24] November 1928
Het heeft mij altijd verwonderd dat de Romeinen niet fietsten. Er bestond geen enkele
hinderpaal tusschen hen en het rijwiel. Met de techniek der metaalbewerking, welke
zij reeds bezaten, hadden zij even goede tweewielers, of desnoods driewielers, kunnen
construeeren als de vélocipède was uit de tweede helft der vorige eeuw. Ook zonder
die metaal-techniek hadden zij ze kunnen fabriceeren in hout, dat zij bijna
onverslijtbaar wisten te maken. Zij waren niet dommer dan wij en de ontdekking der
fiets trouwens eischte geen bijzondere intelligentie, noch een buitengewone
ontwikkeling der wetenschap. Niet alleen de Romeinen overigens, doch een mensch
van elke generatie, die tusschen hen en de negentiende eeuw ligt, had het nuttige
instrument kunnen uitvinden, dat de fiets is. Waarom gebeurde dit niet? Waarom
gingen zeldzaam verstandige wezens in den loop der eeuwen aan tal van dienstige
ideeën voorbij, welke in elks bereik lagen? Ik geloof, dat hij die déze vraag
bevredigend kan beantwoorden, een der sleutels bezit van het Heelal.
Want alle dingen lijken vanzelfsprekend zoodra sommige voorwaarden, aan hun
verschijnen op deze planeet gesteld, vervuld zijn. Wij kennen die voorwaarden niet,
en zij vervullen zich werktuigelijk, bijna zonder onze tusschenkomst. Wanneer wij
ze kenden zouden wij alle problemen oplossen als rekenkundige sommen, en in een
ommezien. Doch wij leven gebonden aan een interieure evolutie, welke slechts
uitzonderlijk revolutie wordt, gelijk bij de uitvinding der stoommachine, en geen
enkel geweld schijnt deze evolutie te kunnen verhaasten. De filosoof Parmenides
stelde reeds vijf honderd jaren vóór Christus als wet: ‘Men denkt niet wat niet is.’
Hetgeen gelijk staat met: ‘Wat wij denken is werkelijkheid of heeft een groote kans
het te worden.’ Het was echter denzelfden Parmenides volslagen onmogelijk, hoewel
hij een machtigen geest bezat, om een menigte dingen te denken welke ons

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

gemeengoed zijn. Zoo het denken alles is, zijn baan, die ons geheim blijft, is het nog
meer.
Rondschouwend over de Europeesche vlakten, en vanuit een zoo hoog mogelijken
gezichtshoek, zien wij 1928, dat wegslinkt in de teekens van Boogschutter en
Steenbok, als het jaar der onverhoorde wenschen, goede en kwade. Het beste had
kunnen geschieden, maar ook het ergste, (laat ik hopen dat deze onvoltooide wijs
door geen enkel feit worde achterhaald) en terwijl we den kringloop voleinden en
terugkeeren onder dezelfde sterren, hervinden wij ons met dezelfde verwachtingen,
met dezelfde bedreigingen, als bij het eindpunt der vorige ronde. Het een en het
ander, de goede en de kwade gedachten, hangen opgeschort in de sferen van het
onverwezenlijkte. Wij lezen het gelijke boek op een gelijke bladzijde. Alles leek
eenvoudig en alles bleef onverricht. Waarom? Waarom vlogen de vliegmachines
niet over den Atlantischen Oceaan? Het was mogelijk. Waarom vond men niet den
catalysator, die van regenwater naar believen benzine, melk of wijn maakt? Ook dat
was mogelijk en slechts een kwestie van chemische formule. Maar waarom fietste
Christiaan Huygens niet en waarom moest de kruiwagen op Pascal wachten, gelijk
men beweert, om ontdekt te worden? Waaraan zijn wij voorbijgegaan zonder het te
vermoeden?
En van deze mogelijkheden overstappend naar analoge, hoewel niet identieke:
waarom leven wij nog steeds in de directe nabijheid van den Oorlog? Wanneer het
juist is wat enkelen zich verbeelden, dat de aardsche voorvallen onverbleekbaar
reizen door de eindeloosheden van het firmament, met de snelheid van drie honderd
duizend kilometer per seconde, dan landde, wat wij den Oorlog noemden, aan bij
Wega van de Lier. Als daar wezens wonen, een greintje intelligenter dan wij die de
lucht- en ether-trillingen kunnen recomponeeren tot beelden, dan aanschouwen zij
op dit oogenblik het einde van den Slag bij Verdun, want Wega ligt op een afstand
van twaalf à dertien lichtjaren. Ik weet niet of het waar is, doch het is niet onmogelijk.
Wie durfde twaalf jaar geleden gissen, dat dezelfde Slag van Verdun, wanneer hij
nu plaats vond, ons geradiophoneerd zou kunnen worden met het bonken der
kanonnen, het kraken der granaten, het ratelen der geweren, het krijten der gewonden,
en dat wij zonder eenigen twijfel over enkele jaren zulk een slag van acht maanden,
bij episoden gefilmd zullen kunnen zien op een wit scherm in onze kamers,
terzelfder-tijd dat hij, gelijk men het noemt, ‘zich afspeelt’.
Wanneer de strijdende partijen en de luisteraars er tenminste iets voor voelen...
Laten wij deze fantastische haakjes sluiten en terugkeeren tot onze vraag: waarom
bleef de Oorlog, die reeds zoo ver weg is, ons zoo nabij?
Toen Napoleon te Waterloo, en mèt hem de Fransche Revolutie, na een
drie-en-twintigjarige kamp overwonnen was, liquideerde men de geheele affaire met
een handomdraaien en reeds in 1823 kon Lodewijk XVIII met de Fransche legers
intervenieeren ten gunste van het absolutisme in Spanje. Het nieuwe statuut van
Europa was logisch genoeg ontworpen om zonder markante wijzigingen te kunnen
duren tot 1870. Toen de Belgen in 1830, en daarna nog in 1840, neigingen toonden
om zich te laten annexeeren door Frankrijk, en Frankrijk bevliegingen had om daarop
in te gaan, vaardigde Engeland een ondubbelzinnig veto uit, en de Franschman, zijn
nederlaag erkennend, onderwierp zich. De Fransch-Duitsche oorlog werd afgewikkeld
met dezelfden realiteitszin. De Pruisen zouden kampeeren op Franschen bodem en
in Fransche vestingen tot de vijf milliard krijgsschatting, een reusachtige en volmaakt
gedisproportionneerde som voor dien tijd, en voor dien oorlog, betaald was. Met een
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spoed, welke Bismarck verbaasde en speet, betaalden de Franschen tot den laatsten
cent in goud. Men zou elk woord dezer historische feiten willen onderstreepen.
Wat zien wij in 1918 en daarna? In plaats van een rationeele, afdoende, snelle
liquidatie van het waanzinnige avontuur, verzint men een regeling die, wanneer zij
met voorbedachten rade was beraamd, onmogelijk een ontstellender aantal
gelegenheden tot toekomstige disputen, toekomstige conflicten bijeen had kunnen
zamelen. Nooit aanschouwde de wereld een botter, belachelijker, gevaarlijker
bedenksel dan het Verdrag van Versailles (en dat van Trianon, Neuilly en
Saint-Germain welke wij er gemakshalve onder verstaan), het Verdrag van Versailles
dus met zijn Poolschen Corridor, het geïsoleerd Oost-Pruisen, de Baltische Staatjes,
het plebisciet in Silezië en in het Saargebied, het brokje Europeesch Turkije, het
gecomprimeerde Oostenrijk, etc. etc., om niet te spreken van de dwaze, rancuneuze,
overbodige inlassching der verantwoordelijkheidsvraag, die twistvuur moet stoken
zoolang het Verdrag bestaan zal. Als wij den Duitschers ontraden of beletten het
Verdrag te herzien, geschiedt dit niet omdat het voortreffelijk of ook maar draaglijk
is, doch eenvoudig omdat het zoodanig werd geredigeerd dat elke wijziging, elke
inbreuk een onberekenbare serie van catastrofen kan tengevolge hebben.
Wij zijn gewoon dergelijke enormiteiten te wijten aan het onontkoombaar fatum,
of aan de menschelijke zwakheid. Maar de menschheid vond zich dozijnen malen
gesteld voor even geweldige, zoo niet geweldigere problemen, en wanneer Verdragen
als die van Westphalen, Rijswijk, Utrecht of de beslissingen van het Congres van
Weenen niet volmaakt waren, zij hielden tenminste niet in zich eene overstelpende
hoeveelheid van oorzaken tot wrijving, verbittering en verzet, als de arbeid der
Parijsche Vredesconferentie. De monsterachtigheid zelf der dwalingen daar begaan
verhindert om ze te verklaren uit onverstand of kortzichtigheid, pleit bijna overtuigend
tegen die uitlegging. Maar behalve deze bestaat er geen andere verklaring dan de
vraag: heeft men het gedaan met opzet? En zoo ja: Wie?
Een oud rechts-axioma zegt: is fecit cui prodest, hij deed het die er voordeel bij
had. Men moet met zulke gezegden voorzichtig zijn, maar zij kunnen tot leiddraad
dienen.
Meestal meenen wij dat op de Parijsche Vredesconferentie, gedomineerd door
Woodrow Wilson, niemand aanwezig was met de capaciteiten van een Talleyrand,
de capaciteiten van een geniaal staatsman. Wij houden van ons Europeesch standpunt
wijlen president Wilson voor een geïllumineerde, een mystagoog, voor iemand die
niet het flauwste besef had (bij de diverse grensregelingen b.v.) van de zaken waarmee
bij zich bemoeide, en wij schuiven zijn dwaasheden soms op zijn hersenstelsel,
waarvan de eene helft geparalyseerd was. Wij doen dit, omdat wij allengs, en tè
langzaam, het besef kregen dat Wilson een der meest funeste mannen was, die ooit
in Europa aan wal gingen. Wij doen dit nòg, omdat wij vastgegroeid zitten in onzen
Europeeschen gezichtshoek.
Maar laten wij zijn rol een oogenblik beschouwen van een Amerikaansch standpunt.
Op geen enkel van de geheimen der toekomst mogen wij anticipeeren en niemand
weet of de geschiedenis zich voor Amerika zal ontwikkelen in zijn voordeel of in
zijn nadeel. Maar één ding staat vast: Amerika kreeg, door onmiddellijke
tusschenkomst van Wilson, ongehoorde, onwaardeerbare, wonderbaarlijke kansen.
Tegenover Amerika, omgordeld met de Monroe-leer, stelde Wilson een Europa dat
volgens menschelijke berekening minstens een halve eeuw verdeeld zou zijn, en
verzwakt zou zijn in die verdeeldheid. De vertegenwoordiger van een
machtig-geünifieerden staat, die geen enkel particularisme duldt dat zijn eenheid
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schaden kan, die voortdurend nieuwe territoriën onder zijn ban trekt, deed aan Europa
het minst-Amerikaansche en het verderfelijkste der geschenken: een holle,
demagogische maar tooverkrachtige formule: het zelfbeschikkingsrecht der volken.
Het kostte Engeland reeds Ierland, straks Schotland, straks Egypte, straks nog meer.
Het zal Spanje misschien Catalonië kosten, Frankrijk Bretagne, den Elzas, de Provence
en sommige koloniën. Het zal nog meer kosten wat Europa nog meer ontredderen
zal. Het nieuw-romeinsche Amerikaansche Rijk zal aan den overkant van den Oceaan
niets vinden dan een aantal kleine harrewarrende staatjes, en bereid zijn om een
eeuwenoude successie te plukken als een rijpe vrucht. Zonder zich een oogwenk te
beraden, zonder den valstrik te bevroeden, zonder te vragen: Wat is een volk? Wat
is een recht? Wat is zelfbestemming? beëindigde de Europeaan den Oorlog voor het
zelfbestemmingsrecht der volken.
Van Amerikaansch standpunt moet Wilson, die door de Yankees fatsoenshalve
gedesavoueerd werd, een der grootste staatslieden heeten der moderne tijden.
Ieder mag deze redeneering voor een hersenschimmige hypothese houden. Doch
laten wij het vervolg zien.
Waarom bleef de Oorlog, die reeds op Wega verzeilde, een der actueelste feiten
van onze dagen? Omdat het Verdrag van Versailles o.m. stipuleerde dat Duitschland
een exorbitante, extravagante, absurde oorlogsschatting betalen zou aan zijn oude
vijanden. Ik laat in 't midden of deze domheid begaan werd door de geallieerde dan
wel door de geassocieerde diplomaten. Die oorlogsschatting zelf had de zonderlingste
lotgevallen. Bij herhaling delibereerde men over haar maximum en minimum.
Periodiek werd zij verminderd, om ten slotte te worden het Plan Dawes, dat over een
poosje verlaagd zal zijn tot het Plan Parker Gilbert. Als Duitschland blijft steunen
en kreunen zal het Plan Parker Gilbert vroeg of laat ook weer gewijzigd worden. En
zoo verder. Ondertusschen gaan Frankrijk en Duitschland voort te leven als kat en
hond. Ondertusschen blijft de oorlogsschatting de voornaamste oorzaak van de
niet-ontruiming der Rijn-provincies. Want de Rijn is een pand zoals Belfort en Nancy
in 1871 een pand geweest zijn. De Duitschers hebben niet hetzelfde begrip van
eergevoel wanneer het op betalen aankomt als de Franschen. Zonder Rijn-pand
zouden zij geen penning meer afstaan.
Wij moeten tellen alsof het ons persoonlijk budget gold. Engeland, Frankrijk, en
Italië hebben uit eigen zak hun oorlogsverwoestingen hersteld, en de schulden hieruit
voortvloeiend, evenals de pensioenen, zoo goed of zoo kwaad mogelijk
geconsolideerd. Zij hebben geen enkele reden om de kosten van een oorlog, door
Duitschland verklaard, aan hun voormaligen, weinig-berouwvollen vijand kwijt te
schelden, maar het ligt in onzen aard om van den overwinnaar grootmoedigheid te
verwachten. Zij hebben het Duitsche geld, dat Duitschland houden wil, niet volstrekt
noodig. Dus: een streep door de rekening ter wille van den lieven vrede. En inderdaad,
waarom doen zij dat niet?
Amerika gaf hun daarvoor een absoluut verpletterende reden. Tijdens den oorlog
zwichtten de geallieerden voor een bekoring, waarin Duitschland door de
omstandigheden niet kon vallen. Duitschland, wegens het blocus52 gescheiden van
Amerika, financierde zich zelf, en dit ging uitstekend. Frankrijk, Engeland en Italië
lieten zich financieren door Uncle Sam. Amerika stelde bijna onbegrensde kapitalen
ter beschikking van de geallieerden, waarbij schier zonder uitzondering gespecificeerd
werd, dat zij voor de overgroote meerderheid besteed zouden worden op
Amerikaanschen bodem.
52

[blocus = blokkade]
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De Yankees schoten geld voor waarmee de geallieerden middelmatig oorlogstuig
moesten koopen bij dezelfde Yankees, die daarmee ongelooflijke winsten maakten,
Staat zoo wel als particulieren. De kapitalen verlieten dus geen ogenblik hun
Amerikaansche vaderland en in den krijgsroes zag niemand der geallieerden daar
bezwaren tegen. Na afloop der vijandelijkheden presenteerde Amerika echter zijn
nota: 62 jaarlijksche termijnen voor Engeland, 62 jaarlijksche termijnen voor
Frankrijk, om-en-om dezelfde heffing voor Italië. Waar Amerika bij de bepaling der
Duitsche oorlogsschuld zoo goed was om steeds voorop te stellen, dat zij vrijwillig
moest worden toegestemd door de Duitsche natie, daar plaatste het de geallieerden
altijd voor onwrikbare ultimatums. Elke poging tot reductie stuitte op onverbiddelijken
tegenstand. Elke suggestie om over alle schulden, zoowel Duitsche als geallieerde,
de spons te laten gaan, werd afgewezen met herhaalde en verbeten weigeringen.
Dit zou verklaarbaar zijn wanneer Amerika arm was. Maar - détail waarvoor ik
alle aandacht vraag welke het verdient - Amerika's schatkist is boordevol en het land
verkeert in een periode van buitengemeenen voorspoed. Het is desondanks zijn
uitgesproken, onverzettelijke wil dat Frankrijk, Engeland en Italië 62 jaren lang
zullen betalen. En daar het tegen de elementairste rechtvaardigheid indruischt dat de
overwinnaars zouden betalen voor de overwonnenen, en zelfs zonder de
overwonnenen, is het onvermijdelijk dat Franschen, Engelschen, Italianen en
Duitschers nog jarenlang zullen krakeelen over de factuur, onvermijdelijk dat
oorlogsgeest en oorlogswee nog een halve eeuw zullen drukken op drie-vierden der
bevolking van een werelddeel. Maar de oorzaak en de verantwoordelijkheid van dit
redelooze en gedrochtelijke feit liggen in Washington.
Conclusie: Niet Duitschland werd overwonnen. Europa werd overwonnen. Europa
betaalt aan de over-zeesche republiek een tol welken geen der vorige eeuwen gekend
heeft.
Gedrochtelijk? Ja. Radeloos? Neen. De Angelsaksers zijn het eenige volk, behalve
de Romeinen, die talent en geduld hebben voor politiek op de lange baan, in de verre
toekomst. De Amerikanen zijn Angelsaksers. Doch wat de Engelschen lukte zal het
de Yankees lukken? Dit is een andere vraag.
Ik ben geen profeet en maak slechts gevolgtrekkingen uit duidelijke gegevens. Ik
zie Amerika aan den oorsprong van de meeste, de ergste, de onontwarbaarste, de
onrustbarendste moeilijkheden waarin Europa verstrikt ligt. Ik zie dat het er noodeloos
een der onheilspellendste aan toevoegt: het wil eene vloot, welke de machtigste der
wereld trotseeren kan. Beschut door twee Oceanen, zijn eigen mond-voorraad
produceerend, zonder vitale verbindingslijnen welke coûte que coûte beveiligd moeten
worden, zonder noemenswaardige koloniën, onbedreigd op alle zeeën, ongehinderd
in zijne expansie, vrij om zijn economische grenzen te verdedigen met de meest
draconische tarieven, werpt Amerika den handschoen toe aan eene natie, welke hem
vroeg of laat zal moeten oprapen. Voor ieder die hooren wilde en kon, weerkaatste
de toespraak door president Coolidge gehouden op Wapenstilstandsdag tot in de
commandotorens der pantser-kruisers. Keer in den geest de rollen om. Zou Amerika
ooit dulden bejegend te worden met zulke hooghartige, schimpende minachting als
de Europeesche naties d.w.z. Frankrijk en Engeland, gewerd uit den mond des
presidenten? Men zal mij tegenwerpen dat alles wat Engeland en Europa overkomen
kan, hun eigen keus is en dat Amerika faire stappen deed om een course des
armements te vermijden. Ik antwoord: Fair? Welke rechten bezat Amerika om aan
Engeland eischen te stellen, welke het moest verminderen. Engeland is gegaan tot
de uiterste grenzen der concessies. Maar kan men redelijkerwijze verlangen dat een
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onafhankelijke natie zich ontdoet van de categorie der schepen welke haar het nuttigst
zijn, d.w.z. de kleine kruisers, die Amerika echter niet gebruiken kan, wijl het geen
kolenstations bezit om ze te laten bunkeren? Dit is nonsens. Om dezen nonsens
mogelijk te maken, om bij Engeland-Frankrijk elk verzet tegen de potsierlijkste
aanmatigingen den kop in te drukken, om ieder vloot-budget zooveel mogelijk te
besnoeien, daarom, dààrom alleen zal Europa een schatting betalen van 62 jaren.
De ontknooping van dit drama, heuglijk of onheuglijk, is nog ettelijke jaren
verwijderd. Wij zijn pas aan de expositie - zoo schijnt het tenminste. Men rinkelt
niet meer met de sabel, zooals vóór 1914, men rammelt met de anker-kettingen, doch
Amerika is verre van zeilklaar. Het blijft zelfs de vraag of het zich ooit zeilklaar zal
kunnen achten. Want zelfs nu, met de bolsjewisten in den rug, en achter de
bolsjewisten het verbolgen Oosten, met Waldemaras, die elken dag te Kovno een
bom laadt tegen Polen, met het hysterische Ierland in de flanken, met het onzekere
Duitschland in het midden, bondgenoot van de Sovjets die hun slag zouden willen
slaan, schijnt de coalitie, welke Amerika en Duitschland en Rusland op hun weg
zouden vinden, sterk genoeg om zoowel ter land als ter zee zegevierend weerstand
te bieden.
Het is niet prettig om zulk een universeel cataclysme onder oogen te zien als
mogelijke resultante der voorteekenen welke men kon observeeren in het jaar 1928,
dat het aanzijn gaf aan het Kellogg-Pact. Van het Kellogg-Pact heeft Charles Benoist,
Frankrijk's oud gezant te Den Haag, die als ambteloos burger zich de weelde
veroorloven kan oprecht te zijn, geschreven ‘dat het onmogelijk is om in Europa,
zooals men het gemaakt heeft, iets te bedenken dat irreëler, ijdeler, holler, iets dat
meer opgepropt met bedreigingen, en meer uitpuilend van gevaren zou zijn dan dit
vergiftige vodje papier.’ Parallel met het Kellogg-Pact liep het Fransch-Engelsch
Vloot-verdrag, dat door de Amerikanen eenstemmig verraad-in-den-rug is genoemd.
Ik geef aan de opinie van Charles Benoist de voorkeur boven het niet te controleeren
enthousiasme van duizend politici-in-dienst, die er belang bij hebben om de publieke
opinie in slaap te sussen. De reactie van Amerika op het Fransch-Engelsch verdrag
sprak oneindig meer dan boekdeelen. Voor ieder die niet bepaald blind wenschte te
zijn grifte ze drie klare, heldere letters: S.O.S. Ik feliciteer degenen die de naieviteit
kunnen bezitten van te gelooven dat dit verdrag getorpedeerd zou zijn. Zij hebben
een zonderlinge manier om de woede der Amerikanen te interpreteeren. Zij herinneren
zich ook te weinig dat Engeland niet de gewoonte heeft om zijn voorzorgen te laat
te nemen, noch om door wat kranten-gerucht uit zijn lood te raken.
De ergste dezer gebeurlijkheden kan te eeniger tijd nog steeds een
Münchhausensche fabel worden. Maar het is onweersprekelijk dat de goede dingen,
welke men op het einde van dit jaar gaarne herdacht had: de toenadering, de
verzoening, het evenwicht, de goede trouw, en een schoone lei tusschen oude vijanden,
kortom alles wat de Europeesche atmosfeer adembaarder zou maken, niet alleen
onvervuld bleef, maar door de intransigentie, de achterdocht en de megalomanie van
Amerika, voor meer dan een halve eeuw onvervulbaar zal blijven, wanneer Uncle
Sam zijne stellingen niet rectificeert.
[verschenen: 31 december 1928]

Beautés du diable
Parijs, 27 November 1928
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Er zijn lieden die niet van de chirurgie houden, omdat zij meenen dat de heelkunde
een bankroet is van de geneeskunde, dat vermeden behoort te worden. Zoo zij logisch
waren zouden deze ontevredenen morren tegen de meesters van drankjes en pillen,
in plaats van tegen de meesters van het mes, die inspringen wanneer de anderen
opgeven. Zoo zij billijk waren zouden zij heelemaal niet mopperen omdat ieder doet
wat hij kan. Onze schedel-lichters, been-krabbers, breuk-herstellers, zweer-verdelgers,
lidmaat-snoeiers, ingewanden-schoonmakers verrichten elken dag anatomische
wonderen waar recepten in den steek lieten. Men behoeft slechts een optocht te zien
van verminkten, die hun levensvoorraad dragen in een apparaat, dat voor driekwart
kunstmatig is. Zij hebben wangen, neus, lippen, kaken en overige botten van geheel
andere dan menschelijke herkomst, en zelfs hun bloed bleef dikwijls niet van vreemde
smetten vrij. Het is een beetje komisch om met zooveel knapheid te repareeren wat
met zooveel knapheid werd stukgemaakt, doch dit is het eenige waarover zij zich
beklagen.
Dat zielige idee plaagde de chirurgen nog meer dan de slachtoffers, en stelde hun
evenwicht op zware proeven. Er behoort een geweldige geestkracht toe om elken
dag onverstoord te staan voor een vracht bloederige afbraak, en ik zal de laatste zijn
om kwaad te spreken over de virtuozen van het scalpel. Als zij iemand toenaaien
met een draad welke niet perfect gedesinfecteerd is, hun schaar vergeten in een buik,
of een gechloroformiseerde patiente laten roosteren op de over-verwarmde
operatie-tafel, zooals onlangs gebeurde, ben ik bereid hen dat te vergeven. Ik vraag
niet eens in dit laatste geval waar zij hun neus hadden.
Bij de accidenten in schoonheids-instituten, waarvoor keer op keer gedurende de
laatste maand de weeke gemoederen in beroering raakten, voel ik mij a fortiori
geneigd om alle verantwoordelijkheid van de schouders der chirurgen af te wentelen.
De schoonheid is niet enkel een kwestie van millimeters en zelfs van milligrammen,
zij is bovendien een kwestie van smaak, waarover men ons sinds lang geraden heeft
niet te disputeeren. Het lukt een beeldhouwer niet altijd om uit steen, brons of klei
een mooien hals of een begeerlijke dij te vormen, en wanneer hals of dij slagen dan
mankeert er dikwijls iets aan de welving der borst, aan de ronding der heup of elders.
De beeldhouwer nochtans heeft den tijd, het model en een materie, welke soms niet
volgzaam is, maar die in ieder geval geen onvoorziene kuren krijgt. Wat een moderne
vrouw vraagt aan Dokter-Mirakel, speelt zich af op hetzelfde terrein, dat in millimeters
gekadastreerd wordt, doch met een materie die oneindig wisselvalliger en kuriger is.
Een neus die als neus uitstekend werkt, die echter het ongeluk heeft te mishagen
om een paar minuscule afwijkingen, of omdat hij onder een sterk vergrootglas op
een aardbei lijkt, zoo'n neus te vereffenen, te vermeerderen, te verminderen zonder
dat hij iets eigenwijs' krijgt of een kregel gemoed verkondigt; plooien, rimpels,
groeven laten wegkerven uit den nek zonder dat een oor of een koon 'n ietsje scheef
trekt en een andere onvolmaaktheid veroorzaakt; een boezem opdijken zonder een
andere plaats uit den haak te halen, dat zijn avonturen die bij den chirurg eene zekere
stoutmoedigheid vooronderstellen, maar meer nog bij de patiente. Als de geest willig
is, het vleesch blijft zwak. Ook tegenover de beste resultaten heeft men een speciale
norm noodig om ze te waardeeren, een norm welke beeldhouwers met
verontwaardiging van de hand zouden wijzen.
Daar is geen ambitie welke gevaarlijker hinderlagen legt dan een behaagzucht die
gaan durft tot het verbeteren der physionomie. De dame die ervaren moest, dat vorm
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en inhoud elkaar altijd dekken, zelfs wanneer ze verkeerd dekken volgens onze
bevangen begrippen, dat het innerlijk honderd manieren vindt om te correspondeeren
met het uiterlijk, zelfs de verraderlijkste, deze dame droeg naar hare schatting een
paar onsen vet te veel. Zij had een dubbele kin. Hoewel een dubbele kin, evenals de
andere rampen, nooit alleen komt, bekommerde zij zich op dat oogenblik enkel om
de onsierlijkheid die 't meest in het oog viel en wendde zich tot een Institut de Beauté.
Men zou wanen, dat de Fransche vrouw alle bekoorlijkheid verloren had wanneer
men waarneemt hoe deze instellingen oprijzen als zwammen in den natten herfst.
Maar deze vrijwilligster voor het snijmes was Russin. Een paar lapjes van de
woekerende substantie wegnemen, de huid er weer over plakken alsof men van den
prins geen kwaad weet, leek voor Dokter-Mirakel geen heksentoer.
De operatie slaagde wonderbaarlijk. De dubbele kin was weg. Maar de andere kin
was ook weg. De natuur staat altijd klaar om zulke parten te spelen waarvan een
dokter niet terug heeft. Waar is de grens tusschen een kin en een dubbele kin? Wie
zal haar precies omlijnen? Toen de Russin opstond uit hare verbandwatten en in den
spiegel keek zag zij dat haar gelaat eindigde in een spitse punt en in een rechten hoek.
Wat Dante sierde vond zij zich niet staan. Zij voelde niets voor dit toegepast cubisme.
Wat doet een onverstandig wezen in zulke omstandigheden? Het loopt naar den
rechter. Het vraagt honderd vijftig duizend francs schadevergoeding. Doch wat is
een kin volgens juridische termen en welk wetboek voorziet in zulke gevallen, welke
men een jaar geleden nog niet droomde? Het eerste en zekerste resultaat van de
boosheid der dame was dat men lachte.
Een andere mislukking eindigde veel treuriger. Een meisje, Française ditmaal, zou
gaan trouwen. Alles was klaar voor de bruiloft. Zij krijgt plotseling in haar hoofd
dat hare kuiten te dik zijn. Een vrouw die iets in haar hoofd krijgt is niet van haar
stuk te brengen, anders zou men de jonge bruid hebben kunnen rondleiden op een
tentoonstelling van hedendaagsch naakt, dat niet kwader ter been is dan een biljart.
Zij zou zich zacht gespiegeld hebben aan anderen. In plaats van een tentoonstelling
bezoekt zij een schoonheids-chirurg en legt zij hem hare onderste bezwaren bloot.
Weigert een dokter, uitgezonderd een dokter honoris causa, ooit een klant? Hij zou
wel dwaas zijn, vooral een schoonheidsdokter, die beroepshalve met de zeldzaamste
rariteiten omgaat. Dokter-Mirakel achtte een rectificatie van het beneden-silhouet
zeer wel uitvoerbaar. Ik vrees dat deze heelmeester lak heeft aan wat de Grieken een
canon noemden en dat men niet zou moeten beproeven een beeld zonder beenen te
restaureeren naar zijn begrip van lichaamsverhoudingen. Doch dat doet er niet toe.
Hij begint onder de knie, maakt een paar diepe sneden en ontvleest een lange holte.
Hij rolt beide uiteinden samen volgens de regels der techniek en omzwachtelt ze
zorgvuldig.
Vergat hij iets in het vermageringskanaal? Men zou het vermoeden. Het meisje
lijdt verschrikkelijke pijnen en het eene been wordt pikzwart. Alleen een snelle
amputatie kan haar leven redden. De bruidegom, onthutst door zoodanige
liefdeblijken, laat zich met haar trouwen in extremis. Het been wordt afgezet, maar
boven aller verwachting overleeft het slachtoffer de operatie en haar eerste gedachte
is natuurlijk om Dokter-Mirakel voor den rechter te dagen om een schadevergoeding.
Zij eischt een half millioen. Voor den toeschouwer van dergelijke noodlottigheden
taxeert zulk een prijs niet alleen het been maar ook den chirurg. Het drama viel
inderdaad voor in een eersteklas huis.
Men meene niet dat dergelijke stoornissen de recettes der Instituts de Beauté zullen
doen dalen. Dat is trouwens haar doel niet. Als uit die fabels een moraal getrokken
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kan worden is het deze, dat de vrouw ondanks den ernst der tijden, ondanks het
feminisme en anderen vooruitgang, steeds bereid staat goed en bloed voor den man
te offeren in een ongedacht martelaarschap. Wanneer ik zie met welke foltertuigen
een aantal harer zich te slapen leggen, in plaats van dezen tijd voor betere dingen te
besteden, foltertuigen waarbij de grootmoederlijke papillotten en ouderwetsche
haarpennen vergeleken een ballet zijn, een vroolijk spel van den huiselijken haard,
foltertuigen in den vorm van oorkleppen, neus-binders, lippen-houders,
rimpel-trekkers, kin-spanners, om niet te gewagen van de dozijnen pommades
waarmee men wis en zeker een millionair betoovert en trouwt (het staat in de
advertenties alsof het niets was) en de duizend-en-een middelen waarmee men zich
onweerstaanbaar maakt, dan zou ik kunnen besluiten dat er veel weerstand geboden
wordt en dat het met hare zaken slecht gesteld moet zijn. Doch waarom zooveel
moeite beloonen met ondank?
Dit dagelijksche hercules-werk wordt ondernomen ter verovering van een
mannelijke glimlach, die niet eens van een millionair behoeft te zijn. Zag men ooit
grooter toewijding? En wat voor oude achterdocht belet den man om het in zijn kop
te krijgen van tevredenheid?
Werkelijk, de koersen der vrouwen, zou men zeggen, staan een beetje lager.
Weliswaar heeft een bont-firma langs de straat een volledige menagerie ingericht
waar men de wilde dieren ziet rondhunkeren langs de vellen hunner respectieve
soortgenooten. Er zijn geen konijnen, hazen of dak-hazen, die te weinig ageeren op
de imaginatie. Maar er loopt een panter, die het niet verbergen kan dat hij echt is, er
loopen zilver- en blauwvossen, er schurken zich kleine families van marters aan de
tralies hunner kooi. Ik houd niet van zulke dingen. Men denkt te veel aan de beroemde
definitie die zegt dat een bont een vel is dat van beest verwisselde. Ik weet niet wat
deze firma van den winter, van de vrouwen, en de dieren verwacht, maar 's avonds
laat zij ten overvloede vliegmachines los over de stad met lichtreclames.
Dit alles bewijst echter niets. Een dame die haar echtgenoot revolverde, na alle
moeite gedaan te hebben om hem te bemachtigen, kreeg drie jaar. Dit lijkt niet veel,
maar dit is enorm, want den vorigen winter zou zij nog onder applaus zijn
vrijgesproken. Een ander, die eveneens haar ega doodschoot, en bonbons knabbelde
op de terechtzittingen, kreeg vijf jaar.
Binnen de veertien dagen heeft de mannelijke jury drie vrouwen ter dood
veroordeeld. De eene kon niet tegen het huilen van een zuigeling der buren en stopte
hem bij afwezigheid der moeder een sponsje in de keel, dat hem een etmaal bloed
deed rochelen tot hij stierf. De tweede lokte een klein meisje naar het Bois de
Boulogne en smoorde het in de modder om de ouders te gaan bestelen. De derde
vermoordde haar stiefzoontje met een aantal messteken welke men nauwelijks tellen
kon. Sinds het proces-Mestorino, waarvan ik de schandalen beschreven heb, verbood
de Procureur der Republiek alle afgifte van vrijkaartjes voor de rechtszaal en noch
beschuldigden, noch advocaten hebben er voortaan baat bij om komedies te spelen.
De drie monsters, waarvan de tweede een Servische, de anderen Franschen waren,
toonden zich in al haar gedrochtelijkheid, zonder schaamte, zonder wroeging, zonder
spijt. We hebben alleen de tranen zien biggelen eener advocate, maar zonder publiek
hielp het niet meer. Daar een vooze ridderlijkheid den Franschen belet om vrouwen
te onthoofden, zullen zij niet kennis maken met Monsieur de Paris (de beul Deibler,
die dit jaar opslag kreeg - hij verdient nu 18.000 francs per jaar...) doch tot het einde
harer dagen brandhoutjes kappen of snuisterijen fabriceeren.
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Zoo platonisch deze vonnissen nog zijn, zoo goedaardig, zij behelzen een ernstige
motie van wantrouwen welke niet kan nalaten het zwakke geslacht tot nadenken te
brengen. Niets was zoo uitgerekend geworden in Frankrijk als de passioneele misdaad
en geen enkele passie zal zoo gemakkelijk te bedwingen blijken als die voor den
browning. Op dit gebied tenminste, waar een Kellogg-Pact failleerde, hebben wij
kans een periode tegemoet te gaan van ontwapening. Een sentimentaliteit zijn we
kwijt, maar dat is zooveel gewonnen.
[verschenen: 2 januari 1929]

Aan den horizon
Parijs, 5 December 1928
Volgens zakelijke artikelen in de Revue de Paris van een auteur die teekent met drie
sterren, en de geheime zittingen schijnt te hebben bijgewoond van het zesde
wereld-congres der Derde Internationale, dezen zomer gehouden in Moskou, maken
de Russen zich klaar voor een aanstaanden oorlog, welke reeds zou kunnen uitbreken
gedurende de eerste helft van 1929.
Hoewel de voorspelling alles behalve prettig klinkt, schijnt ze mij het overwegen
waard. De Revue de Paris is een tijdschrift dat ik geneigd ben crediet te verleenen
tot het zijn eersten bok schiet, wat nog niet gebeurde. De drie-ster geeft over de
beraadslagingen de frappantste bijzonderheden, welke slechts van een ooggetuige
kunnen komen. Wijl alle afgevaardigden het congres bijwoonden met luister-helmen
over de ooren, aangesloten met vertaal-kamers waar de redevoering van den speaker
onmiddellijk werd overgebracht in ieders spraak, - ook in het Javaansch - en wijl ten
overvloede het noteeren van aanteekeningen achterdocht gewekt zou hebben, kon
er geen stenografisch verslag gemaakt worden van het gesprokene. Zoo de
mededeelingen niet overgebracht konden worden naar de letter, het is onwaarschijnlijk
dat de spion zich op gewichtige punten vergist zou hebben in den geest.
De analyse, welke de schrijver vooraf geeft van Rusland's economischen toestand,
voegt argumenten toe aan zijn betoog, waaraan men moeilijk ontsnapt. Of men de
boeren zacht behandelt of hard, de hoeveelheid van hun productie van graan, boter
en vleesch vertoont een deficit, om de eenvoudige reden, dat zij door de verbrokkeling
van groot-grondbezit en groot-exploitatie niet meer toenemen kàn. Een nieuwe
hongersnood-crisis zal uitbreken tegen Februari/Maart. Niet alleen bij de Russen,
doch ook in de andere landen kwam de communistische vloed tot een halftij, hetgeen
door de dictators van Moskou gevreesd wordt als een begin van teruggang. Tot
overmaat van zorgen zijn hun werklieden even ontevreden als hun boeren.
Het kolossale, weldoorvoede, uitstekend bewapende, schatten-verslindende leger
kan onmogelijk langer op non-actief gehouden worden. De manoeuvres rondom Kiev
hebben aangetoond, dat de troepen tot in de geringste détails (rollende drukkerijen,
het nemen van gijzelaars, het kiezen van sovjets, etc.) slagvaardig zijn. Ofschoon de
artillerie, vergeleken bij de Europeesche legers, haar achterstand nog niet geheel
inhaalde, beduidt elk jaar uitstel een vermindering der kansen op succes. Van een
anticommunistische actie in het binnenland valt niets te duchten wegens de
onmetelijkheid van het gebied en de daaruit voortvloeiende onmogelijkheid om de
contra-revolutionnaire krachten te concentreeren. De talrijke berichten welke de
Russische censuur sinds enkele maanden doorlaat over plaatselijke oproeren, moeten
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gehouden worden voor listen, bestemd de aandacht af te leiden van de werkelijke
bedreiging. Zoolang leger en vloot trouw zijn, staat het Kremlin onneembaar tegenover
binnen- en buitenland. Vijf-en-zestig divisies linie-troepen kunnen vanaf den eersten
dag der oorlogsverklaring in 't gevecht treden. Tegenover Polen, dat langzaam
mobiliseert, zal men aanvankelijk defensief blijven. De hoofdmacht wordt geworpen
tegen Roemenië en zijn graan-schuren.
Ik sprak over deze sombere voorzeggingen eene autoriteit van het Hollandsch
communisme, op doorreis in Parijs, die in onmin ligt met de gouvernementeele,
anti-trotzkiaansche fractie der bolsjewisten.
‘Dol zijn ze’, werd mij geantwoord, ‘maar zóó dol nog niet, dat zij zich zullen
wagen aan een Europeesche coalitie.’
‘Zij bevinden zich niet alleen’, merkte ik op, ‘zij hebben misschien een bondgenoot
in Duitschland.’
‘Dat is waar’, kreeg ik te hooren, ‘maar Duitschland is pacifistisch.’
‘Zonder twijfel’, voerde ik aan, ‘is Duitschland pacifistisch, want tot dusverre
bereikte het al zijn doelpunten door diplomatieke middelen. Wanneer ik me echter
niet in de voorteekenen bedrieg dan zullen zich de politieke en financieele
onderhandelingen, welke het in 't begin van het nieuwe jaar gaat voeren, niet
ontwikkelen tot zijn tevredenheid. Voor den eersten keer zal het tegen den muur
loopen. De straten van Frankrijk zijn overdekt met affiches, een zotten Stresemann
voorstellend, schrijlings gezeten op een pantserkruiser. Die pantserkruiser, tusschen
haakjes, noodzaakt Frankrijk reeds om zijn vlootprogramma, wat bewapening en
bescherming aangaat, te herzien. Er klinkt, voor wie observeeren wil, een geheel
andere toon in de Fransch-Britsche Pers dan een jaar geleden. Ten eerste is hij
eensgezinder. Ten tweede is hij minder weifelend, zoo niet intransigenter. Men zou
zeggen dat er een wachtwoord gegeven werd. Of de kwestie der schulden geregeld
zal kunnen worden is lang niet zeker.
‘Maar hoe men ze ook regelt, het schijnt mij vast te staan, dat de rest van het
bezette Rijngebied onder geen enkele voorwaarde ontruimd zal worden, noch geheel,
noch gedeeltelijk. De Duitschers vlassen dermate op het vertrek der geallieerden,
dat men hier een motief argwaant van kapitaler strekking dan eigenliefde of nationale
trots. Hoelang zullen zij “pacifistisch” blijven zoodra zij zien dat deze houding geen
baat meer brengt? Het zal hun een groote, bijna ondoenbare opoffering kosten om
hun beste provincies over te leveren aan het krijgsgeweld; doch zullen zij het
uithouden tot 1935? Dat de Fransche oorlogs-credieten, ondanks een giftige en
gedurfde campagne van een bende opruiers, met een overweldigende meerderheid
voor het nieuwe gouvernement gestemd zijn, bevat niets verheugends. Ik feliciteer
de Franschen wegens hun voorzichtigheid, maar de plotselinge eendracht waarmee
ik het parlement geschaard vind om Painlevé, een middel-matig redenaar, vervult
mij met malaise.
Doch wanneer Duitschland inderdaad pacifistisch zou zijn, en zou blijven, wie
garandeert dat het niet door Rusland meegesleept zal worden gelijk het in 1914, toen
de beslissing viel, meegesleept werd door Oostenrijk? Vroeg of laat, maar
onvermijdelijk, zal Rusland door de zwaartekracht van zijn leger gesleurd worden
in een avontuur, omdat er tusschen de macht van dit leger en zijn gebruik, zelfs met
een bevolking en een oppervlakte als het Russische, geen andere verhouding bestaan
kan dan oorlog of afdanking. Wijl Rusland zijn leger niet afdankt hebben wij geen
tweede keuze. En als Stalin met zijn trawanten vandaag nog niet dol genoeg is, - een
leger als het Russische, met twaalf honderd duizend man in de eerste linie, permitteert
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hem de dolheid van morgen. Heeft men, sinds de wereld draait, ooit een staande
macht gezien van die sterkte? Dit zou buigen zijn of barsten zijn voor een land dat
verkeert in een periode van buitensporigen bloei. Hoeveel meer voor een land dat
aan armoede en hongersnood ten prooi is? Onder de gunstigste omstandigheden komt
de vraag hierop neer: zal Rusland, dat, dank zij Duitschland, al tien jaren respijt
kreeg, het uithouden tot 1935? Ik durf dat niet gelooven.’
‘Al deze veronderstellingen zijn verbazend pessimistisch’, meende de
communistische persoonlijkheid, behoorend tot degenen die grootmoedig en
vertrouwend de ideeën leveren, om bij den eersten stoot overhoop geloopen te worden
door de misdadigers en waanzinnigen die de feiten negeeren en de realiteit. Zij poogde
echter niet mij te weerleggen. Is tegen-redeneering overigens mogelijk bij een factor
als het Russische leger? Ik wil zonder verzet aannemen dat de permanente mobilisatie
voor de Sovjets een ondraaglijken last vertegenwoordigt. Zoolang zij er evenwel is,
moet men er niet minder zorgvuldig rekening mee houden dan Stalin, Vorochiloff,
de volkscommissaris voor Oorlog, of de diabolieke Boekharin, die op dat zesde
congres ‘nieuwe en ontzaglijke plichten’ aankondigde voor de Unie der Sovjets en
de communistische partij van alle landen.
Sinds de Fransche Omwenteling, had ik kunnen hernemen, is een revolutionnaire
theorie immer beschouwd als export-waar. Cromwell kon zijn koning op het schavot
brengen zonder te eischen dat de overige naties hetzelfde deden. Sinds 1793 is dit
onbekrompen standpunt volkomen gewijzigd. Men onderneemt slechts een revolutie
om haar te exporteeren. En terwijl de Franschen hun best doen om deze aanmatigende
en onzinnige denkwijze af te leggen wordt zij overgenomen door de communisten.
Is het redelijk en duldbaar wat wij dezer dagen zagen geschieden tusschen Frankrijk
en Italië?
Wat men ook bewere van de fascisten, zij denken er niet aan hun systeem te
exporteeren. In Frankrijk vond nog geen enkele moordaanslag plaats op de
honderdduizenden anti-fascisten die hier rondloopen en vrijelijk brullen tegen
Mussolini. De dictator van het Palazzo Chigi had der Franschen regeering eischen
kunnen stellen omtrent het gedrag der uitgewekenen, die veilig en ongenaakbaar
tegen hem hitsen; hij zou niet in zijn recht geweest zijn, maar ieder hadde hem
begrepen. De doorsnee Franschman heeft geen opinie over het fascisme. Het begint
langzaam tot de lieden door te dringen dat een verbond met Italië, of ten minste een
modus vivendi, geen van beide volken schade zou berokkenen. Men graaft onder de
grenzen en onder de Alpen een tunnel die Nice verbindt met Coni en een Fransch
minister toast bij de opening op de warme verstandhouding der Latijnsche
zuster-naties. Men herdenkt het jubileum van Petrarca, die een tijdlang woonde op
Franschen grond, en een staatssecretaris begeeft zich van Parijs naar Arezzo om den
dichter te huldigen en het volk dat hem voortbracht. Na een periode van wrijvingen
en hatelijkheden scheen een tijdvak ingeluid van wederzijdsche minzaamheid.
Dit mocht niet duren volgens de begrippen van dwarsdrijvers die zich slechts
kunnen verzoenen tégen iemand. Zoo noodzakelijk hun de harmonie lijkt tusschen
Frankrijk en Duitschland, Frankrijk en Rusland, zoo gevaarlijk voor de rust van
Europa schijnt hun de harmonie tusschen Frankrijk en Italië, Frankrijk en Engeland.
Een antithese van vroeger vervangen zij door een antithese van vandaag. Tot de
synthese zullen zij nooit geraken, omdat daarbij hun reden van bestaan zou ophouden.
Graaf Nardini, vice-consul van Italië, een perfect gentleman, die sedert jaren te
Parijs vertoefde, wordt in zijn huis neergeschoten, door een Italiaansch communist.
Deze had hem een paspoort gevraagd voor zijn in Italië achtergebleven vrouw,
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paspoort dat Nardini onmogelijk verstrekken kon, en daar voor de communisten
slechts één logica bestaat, werd de consul geëxecuteerd. Stel u voor dat in Rome een
Fransch consul als een hond geveld zou worden door een fascist om een juiste
appreciatie van de zaak te vergemakkelijken. Af en toe zou men zoo iets bijna
wenschen om sommige hoofden tot inzicht te dwingen. Dat zal echter nooit gebeuren
omdat de partijen der orde in alle landen stelselmatig te fatsoenlijk zijn.
Schwartzbard, moordenaar van Petlioera, den hetman van Oekranië, werd een jaar
geleden vrijgesproken om de Russen niet onaangenaam te zijn; di Modugno,
moordenaar van Nardini, had dus billijkheidshalve ter dood veroordeeld moeten
worden om de Italianen te believen, of tenminste een straf moeten krijgen, die geen
smaad was voor de zuster-natie. Wat zien wij echter? De debatten worden met de
noodige voorzichtigheid geleid om alle krenking van een bevriend staatshoofd te
vermijden en de rechtbank vraagt oog om oog, tand om tand. Een deel der jury krijgt
evenwel op den vooravond der uitspraak bezoek van een communistische delegatie,
welke intervenieert tegen een streng vonnis, dat zij een beleefdheid acht tegenover
het fascisme. Op de vraag: of Di Modugno aan Nardini wonden heeft toegebracht,
antwoordt die jury den volgenden dag: ja. Op de tweede vraag: of die wonden den
dood tengevolge hadden, antwoordt diezelfde jury, bestaande uit twaalf niet geheel
idiote Parijzenaars: neen! Nardini nochtans was dood en zijn dochter in rouw woonde
de terechtzittingen bij. Het effect echter werd bereikt. Op wonden staat een maximum
van twee jaar, dat de rechtbank met kranigheid oplegde. Ik zeg: met kranigheid. Want
zij had hem ook zes dagen kunnen geven.
Resultaat van dit misdadig vonnis: woede der Italianen, manifestaties tegen
Frankrijk in Rome, onbeminnelijke verklaringen van Mussolini, alarm van de
trans-alpijnsche Pers. Ik heb geen enkel geldig motief om de Sovjets deze hoonende
en redelooze inmenging in de rechtspraak van een onafhankelijk land op den hals te
schuiven. Het leek zóó natuurlijk voor de communisten om pressie uit te oefenen,
dat een gezant van Moskou zich niet behoefde te verroeren. Dit was wat de Franschen
noemen kif-kif: precies eender. Maar kan men optimistisch zijn ten overstaan van
schurken, die op deze verderfelijke manier stoken tusschen twee volkeren? Wanneer
zij meenen dat zij een schuld te vereffenen hebben met Mussolini, moet Frankrijk
die innen? Waar blijft bij zulke methoden het elementairste gevoel van
menschelijkheid?
Ik had er naar mijne overtuiging aan willen toevoegen, dat zulke intriges niets
meer uitrichten, want dat wij zonder twijfel een definitieve toenadering zullen
boekstaven tusschen Italië en Frankrijk. Laat dan komen uit Rusland wat wil. Hoe
eer hoe beter.
[verschenen: 5 januari 1929]

Koopen kost geld53
[datering weggevallen; ca. 9 december 1928]
Er zijn [door beschadiging weggevallen gedeelte] mannen zijn. We [?] koningsdochter
Danaë, die [volgens het ora]kel een kind zou baren dat zijn [grootvader] moest
vermoorden, en in den toren, waar zij zat opgesloten, door Jupiter verleid werd in
53

Deze brief van Hugo Reynst had vooraf moeten gaan aan zijn Zaterdag j.l. geplaatste causerie:
‘Gazette en Cassette’. Door een postmysterie ontvingen wij hem een mail later.- Red. S.H.
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de gedaante van een goudregen. Geen gouden regen welke een bloem is. Maar een
bui van klinkende, blinkende schijven, vier-en-twintig karaats, dwarrelend naar een
blanken schoot, gelijk de schilders der Renaissance, Titiaan en Correggio, dat
aanschouwelijk hebben afgebeeld.
Ten tijde van Jupiter verhuisde het goud nog niet rechtstreeks van de mijn naar
de kelders der banken en het procédé wordt dus niet meer toegepast, ten minste niet
in Frankrijk, en zelfs niet op orgiën, waar men speelt voor opper-god. Het papier
verhindert om te denken aan de mythologie en Danaë raakte uit de mode. Doch als
de vorm van het goud en zijn gebruiksaanwijzing lichtelijk veranderde, de geld-vrouw
bleef. Wat zeg ik! Zij nam haar vlucht. De dochter Eva's, die men vroeger op een
diner, in den schouwburg, bij een tentoonstelling, of elders, minzaam en innemend
maakte met een romantisch compliment, leent nog slechts haar oor wanneer men ze
een beurstip kan fluisteren. Is het de schuld der Radio, die de laatste koersen brauwt
tot in het hoekje van den haard? Is het een speciale, na-oorlogsche razernij? Als men
tantièmes en dividenden voor een paar uren naar de maan wenscht, vraagt de
hedendaagsche Eva u nieuws omtrent een emissie, een noteering van morgen, en uw
geluk hangt af van de stemming in Wall-Street. Met de gedecideerdheid, welke niets
vreemds is, doorliep zij de spiralen der evolutie, waarover wij jaren deden, in enkele
maanden. Zij schiep in een ommezien een geheel nieuw type in de vrouwelijke fauna.
Op eigen houtje maakte zij de financierster, vrouwelijk van financier, dat in geen
enkel woordenboek voorkomt, dat in de verbeelding van geen enkelen romanschrijver
kon oprijzen. Met dezelfde duizelingwekkende vaart dreef zij deze creatie naar het
hoogtepunt waar men iets maakt van niets.
Mag ik u voorstellen Marthe Hanau: middelbare leeftijd en gestalte, poezelige,
weelderige vormen, maar nog coquet; de korte haren naar achteren gestreken van
het ruime, schrandere voorhoofd; intelligente, bezige oogen; lippen die eventjes
krullen alsof ze voortdurend wikken, wegen, proeven. Zij was gehuwd met zekeren
Lazare Bloch, evenals zijn echtgenoote een spruit van het oude volk en een klein
koopman. Zoolang zij getrouwd waren wilde de negotie niet vlotten. Aan ideeën
ontbrak het niet, doch zij liepen alle spaak. Lazare en Marthe, medelijdende harten,
erbarmden zich tijdens den oorlog over de soldaten die in de loopgraven hun eten
meestal koud te verorberen kregen en vonden een tooversoepketel uit, waarmee men
met behulp van een hars-preparaat de gerechten op elk uur van den dag en van den
nacht verwarmen kon. De strijder, die tien zulke soepketels leverde aan zijn
kameraden, kreeg vijf francs cadeau van het echtpaar. Daarmee begon het. De tooverij
bleek niet te bestaan en de heer en mevrouw Bloch werden veroordeeld wegens
oplichting. Zij beschouwden deze ervaring als het onvermijdelijk rantsoen dat men
betaalt voor de leerjaren. Zij beloofden dat zij van de les profiteeren zouden. In
afwachting van betere dagen vroegen zij echtscheiding. Lazare hertrouwde en kreeg
kinderen. Marthe Hanau behield haar vrijheid en een nog ongerepten naam. Doch
zij bleven vennooten. Marthe besliste niets zonder Lazare en omgekeerd besliste
Lazare niets zonder Marthe, die door zijn nieuwe vrouw aan huis ontvangen werd
en die de jonge Blochjes overstelpte met geschenken. In alle eer en deugd natuurlijk.
Van den man die overspel pleegt met zijn vrouw is hier geen sprake.
In 1925, na een lange periode van misère, richt Marthe Hanau de Gazette du Franc
op. Ieder die hier wat te verkoopen heeft begint een krant of een krantje, hetgeen nog
niets compromitteerends heeft, hoe dikwijls men ook den kop stiet. Het is een
geweldige toer om op dit gebied kaf van koren te onderkennen en nooit kan men
beweren alle geheimen van den serail doorgrond te hebben. Voor geslepen naturen
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is de conjunctuur altijd gunstig en wat Marthe Hanau plaatste onder de patriottische
auspiciën der nationale munt, die gevaar liep, zou zij bij andere omstandigheden
geplaatst hebben onder even effectieve bescherming. Waar echter haar talent
onbetwistbaar blijkt is de scherpzinnigheid waarmee zij de Gazette du Franc, na een
periode van tasten, omzette in Gazette du Franc et des Nations. De Volkenbond heet
hier Société des Nations en het woord Nations gaf een sympathieken klank van
solidariteit en betrouwbaarheid. Het blad zag er uit als officieel orgaan van den
Volkenbond en deed alle moeite om er voor door te gaan. Naar mate de affaire
prospereerde werden de bureaux grooter, het personeel talrijker en verhuisde de
onderneming dichter naar de Parijsche city. Het hoofdkantoor in de Rue de Provence
telde meer dan tweehonderd bedienden en in alle Fransche steden, tot in Brussel toe,
werden succursales opgericht. De Gazette stond onder leiding van Pierre Audibert,
kabinets-chef van Anatole de Monzie, ex-minister van financiën, die voor een sinecure
een reusachtig honorarium opstreek en beschouwd werd als een quite honourable
man. Hoe Marthe Hanau, van de tooversoepketels, het klaarspeelde is mij een raadsel,
maar nauwelijks twee jaren na de [sticht]ing van haar blad kon zij brieven [afschei]den
als de volgende:
‘[Mijn]heer,
[Wij] hebben in ons laatste nummer [de s]tichting gemeld van de Gazette des
[Natio]ns.
Wij behoeven niet te onderstreepen welk een belangrijken invloed onze organisatie
zal ontleenen aan de verschijning van dit nieuw blad, waaraan zullen medewerken
de best aangeschreven namen van het Parlement en de Wereld-Diplomatie.
Dit feit op zich zelf zal ons in staat stellen onbekende en kostbare inlichtingen te
verschaffen, welke ons in menige gevallen zullen veroorloven onze clientèle
vruchtbare operaties te doen uitvoeren.
Door deze stichting zal de nieuwe invloed dien wij verwerven u aanzienlijk ten
goede komen en wij noodigen u uit alle aandacht te wijden aan de Gazette des Nations
van 14 Januari, die verschijnen zal met de autografen van de heeren Paul-Boncour
en Loucheur.
Wij achten het in uw belang dat wij uwe opmerkzaamheid vestigen op de Gazette
des Nations en dat gij u voor uwe propaganda zult weten te bedienen van het nieuwe
wapen dat wij u geven.’
Dit was klaar en duidelijk. Het wilde zooveel zeggen als: gij hebt de duiten maar
voor het oprapen. Het fatsoen was gewaarborgd door den socialist Paul-Boncour,
die toen nog vertegenwoordiger van Frankrijk was bij den Volkenbond, en Louis
Loucheur, archi-millionnair, die minister was, het zeker weer worden zou, het ook
werd, en het nog is. Elk nummer van de ex-soepketel-toovenaarster bevatte een paar
namen, veilig als een safe, tot aanbeveling en geruststelling. Het gerucht loopt (maar
er loopen honderden geruchten), dat Poincaré zelf aan moedertje Hanau een
felicitatie-schrijven richtte. En hoewel het wantrouwen mij is aangeboren, moet ik
u belijden, dat de Gazette du Franc et des Nations bij mij niet in kwaden reuk stond.
Het was een royaal uitgegeven, op uitstekend papier gedrukt blad van dikwijls
twee-en-dertig pagina's omvang, waarin financieele berichten afwisselden met
technische, litteraire en artistieke artikelen, onderteekend met de beroemdste namen
der Republiek. Toen de Action Française eind September tweemaal waarschuwde
tegen de manipulaties der Gazette werd zij door niemand geloofd en ook door mij
niet...
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Ik heb geen haast om u te zeggen wat Marthe Hanau verkocht, want in alle gevallen
kan dat niets anders zijn dan papier. Wij moeten eerst nog een verderen blik werpen
op den arbeid van haar geniaal vernuft.
Voor het rusteloos en grootheidswaanvol brein van de uitvindster der
wonder-soepkokerij was de tribune van de Gazette du Franc et des Nations spoedig
niet meer voldoende en om elken dag een talrijker publiek in haar netten te vangen,
richtte zij de Interpress op. Dit was een bureau dat een dagelijksch financieel bulletin
uitgaf en het verpachtte aan veel-gelezen dagbladen. Wie waant dat de dagbladen
zoo'n bulletin kochten van Madame Hanau om zich een medewerker uit te sparen,
kent de gebruiken niet der Fransche journalistiek. Geenszins. Het was Marthe Hanau,
die van de kranten de kolom kocht waarin het dagelijksch bulletin der Interpress
redactioneel werd opgenomen en waarvoor de financierster reusachtige bedragen
dokte, die in de millioenen gingen. Of dit prettig en voordeelig is voor de lezers
vraagt een Parijsch kranten-directeur zich nooit af. Ieder voor zich, is zijn lijfspreuk,
welke door geen enkele bij-overweging gecorrigeerd wordt.
Zoo lazen de abonné's van Le Quotidien, het blad van den cognac-koning Jean
Hennessy, minister van Landbouw, de flatteerendste beoordeelingen van effecten
welke de Beurs negeerde of welke slechts de Gazette du Franc kende. Wat moet
Hennessy gedacht en gelachen hebben, wanneer hij de financieele rubriek
doorschouwde van zijn krant? Het verging de stakkers van La Rumeur en enkele
andere bladen op dezelfde manier. Men prees hen papier aan dat geen stuiver waard
was, en dat zij kochten onder de vlag van een minister.
Elk bankier, die een stock verlegen, vergeelde of gekelderde effecten bezat, kon
terecht bij Marthe Hanau. Zij nam ze over voor een prikje en den volgenden dag
begonnen de stukken, dank zij de Gazette du Franc en de Interpress, een fenomenale
stijging. Hare klanten ontvingen van de financieele diensten der Gazette een
confidentieele nota, luidend in de volgende termen: ‘Koop Petrole Trust zeggen wij
u vandaag. Er valt op dit stuk een aanzienlijke winst te realiseeren. Binnenkort zal
hierover een bericht van het uiterste gewicht gepubliceerd worden. Een aandeel
Petrole Trust wordt verhandeld tegen 225 francs. Dat is een koers om te koopen. De
belangrijkheid van de groep welke deze onderneming controleert is een veilige
garantie. Wij raden dus ronduit tot aankoop. Schrijf ons, of beter nog, telegrafeer
ons.’ Konvooien van taxi's hadden deze aandeelen uit de bureaux van een Russisch
bankier, waar la mère Marthe ze opgeraapt had voor 20 francs het stuk, vervoerd
naar de kantoren der Gazette, en duizenden aandeelen Petrole Trust zijn verhandeld
voor 225 francs. Wie kon achterdocht koesteren tegen een blad dat paradeerde met
de ‘hoogst aangeschreven namen van het Parlement en der Wereld-Diplomatie’?
Doch Marthe Hanau vergenoegde zich niet met het tijdelijk weer vlot maken van
oude wrakken. Herriot, ex-minister van Onderwijs, deed 25.000 nummers van de
Gazette du Franc et des Nations gratis distribueeren op de scholen; en tot waar zullen
de droomen van een fantastisch hersenstel stijgen, wanneer men dergelijke protecties
bezit? Marthe, die zooals alle tegenwoordige dames, rondwandelde met een
volumineus reticule, en met schalksch oog op dat lastig koffertje zei: ‘dat is mijn
brandkast’ (ze had gelijk!), Marthe Hanau deed de eene Maatschappij na de andere
rijzen uit haar onuitputtelijk en vrouwelijk, of te weinig vrouwelijk, hoofd. Haar
Gazette, welke behalve patriottisch en volkenbonderig, ook pacifistisch en
Kelloggistisch was, engageerde discrete en gedistingueerde colporteurs over gansch
Frankrijk, die ontelbare aandeelen plaatsten van de Union française d'Emission, van
La Société syndicale foncière, van La Société française de valeurs au comptant, van
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l'Omnium des valeurs françaises et étrangères, van Le Consortium financier de Bourse
et de gestion, allemaal hersenschimmige ondernemingen, welke 48 pCt. onmiddellijke
winst beloofden en niets hadden dan de steunpilaren der Fransche politiek, die
volgepropt werd met aandeelen en somptueuze gratificaties.
Elk schandaal van eenige proporties wordt automatisch vergeleken met Panama,
doch daar de rechter van instructie zegt drie maanden noodig te hebben om de
paperassen van het ex-gezin Bloch dat gevangen zit, te doorwerken, zal men na dien
tijd pas weten of de kosten dezer flesschentrekkerij het milliard overschrijden. Ik
heb niet de minste deernis met de slachtoffers. Het komt mij voor, dat zij over de
financieele draagkracht van een land het uitmuntendste getuigenis afleggen. Een
natie, welke zich uitgeeft als te zuchten onder het juk der belastingen en die zich nog
laat scheren door zwendelaars voor een in ieder geval kapitale som, zulk een natie
bezit weerstandsvermogen en een onvermoede reserve. Individueel genomen is het
avontuur een beetje treuriger, doch ieder die de oogen niet in zijn zak draagt, kan
zien dat winsten van 48 pCt. alleen gemaakt worden met de lamp van Aladdin, alias
met wonder-soepketels. Als de officieele Beurs zonder overdrijving een instelling
genoemd mag worden waar het beste nog relatief is, hoeveel te meer de boekaniers
en flibustiers die in haar zog vrijbuiten. Wanneer ik aan de eminente zaken denk die
hemel en aarde moeten bewegen om kapitaal te bemachtigen, dan gun ik de
waaghalzen hun lot. Ik zou alleen willen weten waar de goede bankbiljetten blijven
welke stommerikken zich haastten te verwisselen tegen waardelooze vodden.
Na aftrek der bedrijfskosten, bij zulke industrieën abnormaal hoog, en gezien de
goedkoopte der grondstoffen, kan men taxeeren dat de winsten van Marthe 50 pCt.
bedroegen. Het is onmogelijk dat la mère Hanau, haar ex-Lazare en de jonge Blochjes
alles opgegeten hebben. Hoewel de financierster begon met buitenlandsche
journalisten op haar recepties te noodigen, interesseer ik mij voor deze kwestie uit
pure liefhebberij. Het lijkt me dat de Justitie de slechte gewoonte heeft om zulke
practische details te verwaarloozen, en wanneer de geachte familie de paar jaartjes
geduldig uitzit, vinden wij haar zonder twijfel terug op een kasteel, in 't genot van
een degelijke lijfrente. Marthe zal hertrouwen, niet meer Hanau heeten, en haar
voorbeeld kan een aansporing vormen voor alle schuimers. Wat mij verder
buitengemeen intrigeert is, hoe zulke avonturen zouden eindigen wanneer het Gerecht
niet tusschenbeide trad. Toen L'Ami du Peuple, de beschuldigingen overnemend der
Action Française, voor een veel uitgebreider publiek een onderzoek eischte naar
Marthe's strooptochten, bevond de machine zich juist in volle werking. Pas vijf en
zestig politici hadden den tijd gehad om hun diverse kiezers af te roomen volgens
methodes welke gedurende de middeleeuwen bij de roofridders in hooge eer stonden.
Wanneer men ze had laten betijen zouden ze de 104 Panamistische députés, die
chèques incasseerden, zeker overtroffen hebben.
De Derde Republiek heeft met hare financiers over 't algemeen geen succes gehad,
en de traditie, ingezet met den schoonzoon van den tweeden Président (Grévy) die
ordeteekens verkocht, wordt door de eerste financierster op loffelijke wijze vervolgd.
Gij zult gemerkt hebben dat alle geciteerde namen behooren tot de radicale of
radico-socialistische partij, die gisteren nog het gouvernement vormde. Ik hield mijn
hart vast bij de gedachte dat een of meer leden van Poincaré's nieuwe kabinet hun
deel zouden kunnen krijgen van de medeplichtigheid, want de lof welken ik de meeste
ministers toezwaaide, zwalkt op 't moment dat ik dit schrijf nog ergens in de Golf
van Aden. Doch enkel Hennessy lijkt eenig gevaar te loopen en voor hem staat
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vermoedelijk een doofpot klaar in verhouding tot zijn importantie. Het is
waarschijnlijk, zoo niet billijk, dat anderen er ook profijt van trekken.
[verschenen: 16 januari 1929]

Gazette en cassette
Parijs, 11 December 1928
Het laatste nummer van La Gazette du Franc et des Nations, verschenen op den
ochtend van de krach, is in alle opzichten bezienswaard. Voor den eersten keer kwam
de krant uit in groot, dubbel formaat om de physionomie van het blad tegelijk
duidelijker en consistenter te maker, zegt de directie, alsof zij de toekomst nog vóór
zich had. De inhoud opent met een onuitgegeven stuk van wijlen Jules Renard,
getiteld: ‘Daar loopen geruchten’. De auteur van Poil de Carotte - Peenhaar - begint
als volgt:
‘Een boer die honderd francs belegt na uit alle macht gespaard te hebben kan heel
gauw bemerken dat hij zich voor duizend francs zorgen kocht.
En inderdaad, terwijl die boer met meneer Piet een praatje maakt over zijn kleine
aangelegenheden, vertrouwt hij hem toe dat hij zijn duiten bracht naar de Maatschappij
X...
O! o! zegt meneer Piet, pas op. - Waarop? - Daar loopen geruchten. - Wat voor
geruchten? - Meer hoef ik je niet te zeggen. - Wat te doen? - Dat gaat jou aan, ik heb
je gewaarschuwd!
De boer die eerst ongerust was, sust zich; hij denkt er aan dat meneer Piet van een
partij is, dat daar zeker verkiezingsknepen achter zitten, en hij raadpleegt meneer
Klaas die juist van de tegenovergestelde partij is.
Ken je de Maatschappij X? - Ik ken ze, zegt meneer Klaas, omdat ze al lang bestaat.
- Is ze veilig? - Zooals alle maatschappijen onder toezicht van den Staat. - Veilig,
wat je noemt veilig? - Niets is veilig, wat je noemt veilig, behalve de Staat, en dan
nog. - O! de Staat dat is veilig, zegt de boer. - Uitstekend, zegt meneer Klaas, je hebt
vertrouwen in de Republiek. Ik heb vertrouwen in den Staat. - De Staat of de
Republiek, dat is hetzelfde. - Ik heb alleen vertrouwen in den Staat, zegt de boer. Goed. Dan hadt je je moeten laten inschrijven op het Grootboek van den Staat. - Ik
had niet genoeg overgelegd. - Laat ze dan bij de Maatschappij X. - Maar, zegt de
boer, weet je dat er geruchten loopen? - Neen. Wat voor geruchten? - Ik weet niet.
- Nu dan? - Nu dan, ik verdenk de zaak. - Waarvan? - Van de geruchten die loopen.
- Je bent onredelijk. - Dat kan wel. Maar wat raadt jij mij? - Om kalm te gaan slapen,
zegt Klaas.’
In dien onschuldigen, nuchteren toon gaat het nog een poosje door. Ik wil niet
zeggen dat Jules Renard nooit iets grappigers geschreven heeft, maar dat het zgn.
orgaan van den Volkenbond zoo iets publiceert op den morgen dat de rechter van
instructie de boeken vraagt, is van een onweerstaanbare komiek, getuigt van
menschenkennis, elegantie en strategische talenten. De groote Marthe titelde dit
proza ten overvloede met ‘doorleefde bladzijden’. Als moedertje Hanau geen
contanten had, het ontbrak haar niet aan durf. Pierre Audibert, die voorloopig aan
de gevangenis ontsnapte omdat hij lijdende werd aan een zware longziekte, zette
dapper het woord ‘Onbewogenheid’ boven zijn hoofdartikel, dat het laatste zijn zou.
Na de koerswijziging der Fransche politiek, welke het ‘Ministerie van den
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Wapenstilstand’ inluidde, was de Gazette du Franc anti-Gouvernementeel geworden,
en Audibert berichtte dat hij als fiere radicaal den kop niet buigen zou. Helaas! Geen
enkele pressie van hen, die een maand geleden nog Frankrijk bestuurden, en de
Gazette kon den ondergang verhoeden. Noch Herriot, die het blad der zwendelfirma
gratis deed distribueeren op de universiteiten, noch Hennessy, op wiens persen het
gedrukt werd en die de lijst der abonnés van Le Quotidien verkocht had aan de
kapercompagnie, noch Caillaux, wiens krant La Volenté te elfder ure een edelaardige
reddingspoging waagde van de poezelige, energieke Marthe, noch Anatole de Monzie,
die als onderhandelaar over de Russische fondsen een specialiteit werd in
gedeprecieerd papier, niemand, ministers noch ex-ministers vermochten den val te
keeren. Als de bureaux van Poincaré, van Chéron, titularis van Financiën, van Barthou,
die de balans der Justitie regelt, van Chiappe, den strengsten en fatsoenlijksten prefect
van politie dien Parijs ooit zag, ooren hadden, dit wil zeggen microphoons, wat
zouden zij verhalen kunnen doen van drie en meer musketiers, die voor een belaagde
maagd (en wat een maagd!) hun degens trokken.
Waarlijk, nooit is een ministerieele crisis op een geschikter oogenblik uitgebroken
dan de laatste, nooit heeft een gecompromitteerde groep zich tijdiger teruggetrokken
uit de regeering dan de radico-socialistische. Men kon de Gazette onmogelijk langer
haar knevelarij laten voortzetten, want het werd te erg. Omdat zij er een
rekeningcourant had, beriep de geweldige Marthe zich zelfs op de Banque de France,
en het emissie-instituut kreeg dagelijks tientallen aanvragen om inlichtingen. De
financiers, die waken voor een minimum gezondheid der markt, beklaagden zich bij
Poincaré. Maar als de Gazette gekortwiekt moest worden, het schandaal mocht niet
terugslaan op een Regeering, welke een serie van de neteligste besprekingen gaat
voeren. Zou daar de oplossing liggen van het raadsel dat Poincaré stelde, toen hij
demissionneerde zonder een stemming af te wachten van het Parlement? Ach het
Parlement... Poincaré had bij deze dubbelzinnige verwikkelingen nog lang kunnen
uitzien naar een minoriteit. Dit alles is haast te mooi om bij toeval gebeurd te zijn.
Het artikel van Pierre Audibert was geflankeerd, volgens de tradities der onderneming,
door het proza van een befaamd staatsman. Aan Emile Vandervelde, minister van
Staat, ex-minister van België's Buitenlandsche Zaken, en socialist, viel de eer ten
deel den aftocht van dit groot kapitalistisch avontuur te dekken. Hij schrijft over zijn
reis in Argentinië. Vandervelde is een net mensch, zoo net als gij slechts wilt; maar
welk een sul en wat een pech! De sublieme Marthe had alles in gereedheid om Brussel
te karnen, juist deze week zou zij ermee beginnen, en het geluk waarvan de Belgen
mogen spreken hadden zij niet te danken aan Emile. Doch wie was er opgewassen
tegen de financieele furie der voormalige gemalin van Lazare Bloch en over welke
machten beschikte zij, die op de Beurs genoemd werd Madame Pétesec, in eerbare
termen vertaald: Mevrouw Knalpot? Toen het in haar kraam te pas kwam kreeg zij
een autograaf van Tsjitsjerin. Toen zij haar ex-gemaal naar Rome stuurde, keerde
hij terug met een eigenhandig overgereikte missive van Mussolini en met de plannen
eener Fransch-Italiaansche Vennootschap tot exploitatie van effecten.
En daar bij een behoorlijk Panama een de Lesseps niet gemist kan worden, had
zij den Graaf de Courville bemachtigd. De Courville: hoofdingenieur der marine, lid
der Academie van Zeevaart, oud directeur van Creusot, president der Société de
Physique, vice president van de verkoelings-transporten der P.L.M., etc. etc.
Daarenboven een figuur in de royalistische partij. Welk een titels en welk een prestige!
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Wegens zijn hoogen leeftijd is graaf de Courville niet in arrest gesteld, doch de bank
der beschuldigden zal hij niet ontloopen.
Voor zoover we weten weerstond slechts één man aan de verleidingen der amazone:
Jan de Derde, pretendent der Fransche kroon. Een autograaf van Jan III zou een
blanco-mandaat geweest zijn, dat voor de Gazette menige portefeuille geopend hadde,
maar zij heeft het niet verkregen. Als de republikeinen zich verkneukelen met Graaf
de Courville, de royalisten jubileeren over de scherpzinnigheid van hun monarch.
Madame Knalpot was voor geen kleintje vervaard en naast een artikel van Maurice
Rostand (nog een bolsjewiekje) over de Poëzie der Bloemen, publiceerde haar
gedwongen afscheidsnummer een artikel over... ‘financieel idealisme’. Zelden viel
een geloofsbelijdenis harmonischer samen met een ontmaskering en men mag zeggen
dat de frenetieke dame haar kruit niet spaarde. Een bladzijde verder houdt zij een
‘groot concours van het Fransche huisgezin’. Voornaamste vraag: ‘welke zijn de tien
verdienstelijkste families uwer provincie?’ De goedkoopste en meest practische
manier om aan adressen te komen van solvente personen. Al die verdienstelijke
huisvaders ontvingen voortaan de circulaires van Mevrouw Hanau's bedrijven, een
proef-abonnement op de Interpress, haar financieel bulletin, hare ‘notes express’, de
perfect georganiseerde unieke documentatie, en na een wel-bestudeerd roffelvuur
zag het gelukkig huisgezin een colporteur aankloppen met de beste bedoelingen om
het te plunderen. Een artikel van Lord Edward Grey, gekocht van een Persbureau,
een studie over Mrs. Baldwin en haar vrouwen-parlement, verlucht met sympathieke
portretten, beschouwingen over hygiëne, romans, muziek en theater schiepen een
weldadige sfeer van vertrouwen, welke geleidelijk noopte tot connecties.
Doch de bedriegelijkste listen van Madame Pétesec lagen uitgespreid over haar
magnifieke financieele pagina's, geïllustreerd met statistieken en grafische lijnen.
Wie durfde, wanneer men een doorwrochte en geleerde studie gelezen had over
eerste-klaspapieren als de Suez, in twijfel trekken over wat zij mededeelde aangaande
Petroleums van Madagascar? Wie was op den duur bestand tegen de wekelijksche
sluwheid der voorspellingen die uitkwamen? Vroeg of laat eindigde men met zijn
portefeuille over te dragen aan het poezelige Mevrouwtje Knalpot, die ze onderbracht
in tijdelijke syndicaten, ze voorzag van een mysterieus nummer, en naar welke men
zich schriftelijk verbond nooit te informeeren omdat een goede gang van zaken
slechts verzekerd was bij een volstrekte geheimhouding.
Wijl aan deze zorgzame schutsengel, zooals aan alle andere vrouwen, de toegang tot
de Beurs ontzegd was, had la mère Hanau haar hoofdkwartier opgeslagen in een
restaurant van de Rue de la Bourse, het Eendje - Le Caneton - geheeten, waar zij op
beursdagen lunchte. Zij at verstrooid en de maître d'hôtel kon haar voorzetten wat
hij wilde, zij keek noch naar haar bord, noch naar haar flesch wijn. Zoodra zij zat
pakte zij baar ‘brandkast’ uit - haar réticule -, overstelpte de tafel met financieele
kranten, met kaarten vol cijfers en teekens, blauw en rood aangestreept, met
vulpenhouders, gekleurde potlooden, notitieboekjes en ging aan 't werk, tot verbazing
der makelaars die talmden bij een glaasje fine. Niets kon haar afleiden van haar
arbeid. Wanneer de beurs tien minuten aan den gang was, vloog een groom binnen
als een wervelwind, klakte de hakken samen, salueerde en overhandigde de dame
een papiertje. Na een snellen oogopslag schrapte zij een cijfer, omlijnde een ander,
krabbelde een paar aanteekeningen, schreef een order en beduidde haar estafette dat
hij rechtsomkeert kon maken. Vijf minuten later verscheen een andere groom met
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hetzelfde ceremonieel en dit heen en weer gedraaf duurde tot sluitingsuur. Soms
kwam de heer Lazare Bloch in eigen persoon, fluisterde zijn ex-geliefde een paar
woorden toe, wachtte op een teeken van goed- of afkeuring en verdween.
Eén enkele persoon slechts bezat het vermogen om Marthe uit haar diepe
bepeinzingen los te rukken. Het was madame Joseph - al de personen dezer klucht
dragen Bijbelsche namen - geboren Polack, eene jonge, charmante weduwe en dochter
van een zeer bekend bijoutier uit de Rue de la Paix. Na volbrachte werkzaamheden
nam moedertje Hanau hare vriendin mee in haar Rolls of Hispano Suiza, welke zij
zelf bestuurde, en niemand wist ooit waarheen zij rolden. ‘De duifjes hebben haar
verborgen nestje’, zei men op de Beurs, waar het bekend was dat de financierster
alles haatte wat man was. Toen men hoorde dat de groote Marthe opgesloten zat in
Saint Lazare, de gevangenis voor vrouwen, zei men met een toespeling op een stuk
dat in Holland verboden is geweest: ‘Ook nog Prisonnière? De stakker...’ 's Avonds
vond men het onafscheidelijke paar in de aparte ‘boîtes’ van Montmartre, waar de
koningin der Beurs vorstelijke fooien ronddeelde. Behalve een particuliere woning
in Boulogne bezat zij ook een luxueuse en artistieke garçonnière in de Rue de Varize,
waar enkel garçonnes aanbelden, doch waar de politie bij het huisonderzoek niets
gevonden heeft dan champagne en cigaretten. Zoo de gevoelens van Madame Joseph
niet tot de meest orthodoxe behooren, zij heeft een financieel alibi kunnen bewijzen
en geen enkele der nymphen heeft de ‘patroon’ naar de cellen van Saint-Lazare
vergezeld.
Of men al dan niet de daartoe benoodigde filosofie bezit, men zal nuttig handelen
door op deze gebeurtenissen de woorden toe te passen van den Latijnschen dichter:
nil admirari, zich over niets te verwonderen. De verdienstelijke familie Bloch-Hanau
zal Frankrijk niet beletten de gewichtige lijnen zijner ontwikkeling te volgen, hoe
ontstellend ook de toestanden zijn welke de biografie dezer individuen blootlegt. Ik
onderstreep dit met des te meer klem, daar wij dezer dagen den derden
vooraanstaanden staatsman der Republiek zagen vertrekken naar La Malmaison.
Behalve het kasteel waar Napoleon Joséphine beminde, bevindt zich daar nog het
deftige rijkskrankzinnigengesticht, dat voorbestemd schijnt voor de
grootwaardigheidsbekleeders van de Fransche Republiek.
De derde na 1918. Eerst René Viviani, die minister-president was in 1914 en het
roekelooze bevel gaf om de Fransche troepen tien kilometer terug te laten trekken
van de grenzen. Viviani was een der felste anticlericalen en in zijn hoogmoed sprak
hij de dwaze woorden ‘wij zullen de sterren aan den hemel dooven!’ In 1917 moest
hij van het ministerie van Justitie naar La Malmaison getransporteerd worden. Zijn
laatste maanden bracht hij door met het aansteken van kaarsen voor een denkbeeldig
altaar, met het lezen der Mis, en hij eindigde zijn leven in delirium. Het is schrikbarend
te mogen vermoeden dat deze minister-president in 1914 reeds de kiemen droeg van
den waanzin.
De tweede was Paul Deschanel. Uit haat tegen Clemenceau werd hij in 1920
gekozen tot President der Republiek. Nauwelijks echter zetelde hij op het Elysée of
hij moest verwisselen met La Malmaison en zijn dood is omringd met
geheimzinnigheid.
De derde is de radicale senator L.L. Klotz. Als minister van Financiën in
verscheiden importante kabinetten kreeg hij in 1919 een belangrijk aandeel bij de
redactie van het Verdrag van Versailles. Naast voortreffelijke hoedanigheden had
hij 't gebrek een ongebreideld speler te zijn, tot overmaat van ramp een wanboffend
speler. Zijn fortuin ging er aan, en dat zijner vrouw, die zich van hem moest laten
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scheiden. Zijn familie, voorspoedig in de parfums, spijkerde bij zoo lang het mogelijk
was, doch daar hij onverbeterlijk bleek, gaf zij den moed op. De vroegere minister
van Financiën zocht zijn toevlucht in chèques zonder provisie, tot zulke bedragen
dat zijn politieke vrienden in beroering raakten. Een kabinetsraad onderzocht het
geval van den ex-collega. Men dacht er een moment over om het deficit te stoppen
uit de geheime fondsen. Doch het was te groot en overschreed de acht millioen. La
Santé of La Malmaison, een van beide, - zei Poincaré. Men koos het gekkenhuis,
waar L.L. Klotz zich kan amuseeren met imaginair baccara.
Het eenige waarover ik mij met zulke bestuurders soms verwonder is, dat de boel
nog overeind blijft en als gesmeerd gaat. Drie politici van de bovenste plank binnen
de tien jaren bij de dollen, vormen een percentage waarbij men verstomd staat, maar
dat alles verklaarbaar maakt.
[verschenen: 12 januari 1929]

Een outsider
Parijs, 15 December 1928
Op den gewonen tijd van het jaar hebben de leden der Académie de Goncourt zich
vereenigd aan den disch van het Restaurant Drouant om na een fijne lunch hun prijs
uit te deelen. Deze prijs, een der laagste in numerair (6000 francs) bleef de hoogste
in succes. Goed of slecht, het boek dat hem wint is een fortuin voor schrijver en
uitgever. De Goncourt's, terecht of ten onrechte, vertegenwoordigen in Parijs nog
een soort moreele vesting. Zij dateeren uit een tijd dat de kunstenaar verachting had
voor arrivisme en mercantilisme, wat niemand belette te arriveeren, zij 't met een
beetje vertraging. Zij behielden als herinnering aan die dagen een dwars gemoed,
dat de reputatie heeft van ontoegankelijk te zijn voor kuiperijen en recommandaties.
Uit beleefdheid recommandeert de Franschman de ergste lorren, en de uitgever
Grasset heeft in een causerie over litteratuur verklapt, welke prullen hem werden
aanbevolen door mannen die de gevierdste namen dragen. Doch als de Goncourt's
zich door geen enkele tusschenkomst laten beïnvloeden, het is rondweg onmogelijk
dat zij de vijf honderd boeken lezen welke hun jaarlijks ter bekroning worden
gezonden. Om hun beraadslagingen te rapporteeren heeft een letterkundige zich een
keer laten engageeren als kellner van het Restaurant Drouant en wist slechts loffelijks
te berichten. Daar zij eerlijk zijn kunnen zij niets anders doen dan een greep in den
hoop. Er bestaan betere methoden, maar onder de regeering van Alfred - bedoeld
wordt de steeds oppermachtige Pinguïn - bezit geen enkele méér crediet.
In plaats van tien academie-leden waren slechts zeven aanwezig. Lucien Descaves
heeft sinds langen tijd ruzie met zijne genooten en verschijnt niet op hun gastmalen.
Hij schuwt ze als de griep en is een levend staaltje van verbroedering. Hij stemt
schriftelijk. Georges Courteline, zuur-zoet humorist, meer zuur dan zoet, die naar de
zeventig loopt, sedert ettelijke jaren improductief, ligt met geamputeerden voet
gekluisterd aan een fauteuil. Léon Daudet vertoeft nog steeds in ballingschap te
Brussel, waar hij zich verbijt en elken dag een stinkbom afzendt tegen het
gouvernement. Voor de tweede maal hebben collega's van allerlei richting (Comtesse
de Noailles, Paul Bourget, Paul Valéry, Henry Bernstein, Antoine, Roland Dorgelès,
J.-J. Tharaud, Georges Duhamel, etc.) een request gericht tot de regeering om den
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schrijver en den door den dood van zijn zoontje gruwelijk gemartelden vader gratie
te verleenen.
Ware ik 't gouvernement, het zou mij om 't even zijn of de bommen van Daudet
uit Brussel dan wel uit Parijs kwamen. Als het dagelijksch hoofdartikel onvermijdelijk
is zou ik er mij in schikken. Maar wij hebben goed praten. Poincaré wordt regelmatig
uitgescholden voor zwager en werktuig van een doortrapten schurk. Briand krijgt
den onafscheidelijken bijnaam van Vachéador - variant op toréador, - omdat hij zich
in zijn jeugd een keer aan openbare schennis der eerbaarheid heeft schuldig gemaakt.
Dit moge historisch zijn (in dien goeden ouden tijd werd Briand inderdaad
veroordeeld), dat is nog geen reden om den minister van Buitenlandsche Zaken die
herinnering aan een natuurlijk vergrijp in den treure onder den neus te duwen.
Wat echter de minister van Justitie Louis Barthou te hooren krijgt, sedert Daudet
gekerkerd werd en ontvlood, overschrijdt de maat van het oirbare. Dat is geen
polemiek meer. Dat wordt smaad. Het kost niets om van een zoo geschandmerkt
minister (waar of niet waar) grootmoedigheid te vragen. Maar als Daudet zich te
Brussel verbijt, moet dit Poincaré, Briand en Barthou, om anderen niet te noemen,
een impressie van vergelding geven, welke wij ten volle bereid zijn hen te gunnen.
Tenzij het herstel der monarchie plaats vindt vóór den volgenden Prix Goncourt
geloof ik niet dat ‘le vieux Léon’ aan het Déjeuner des Dix zal deelnemen.
Men koos dus uit den hoop en het lot viel op Maurice Constantin-Weyer, auteur
van een aantal dunne boekjes welke ik niet gelezen heb. Ik weet dat zij allen handelen
in Canada en principieel lees ik niets wat speelt in Canada. Want sinds iedereen
schrijft is de litteratuur der groote naties een rijstebrijberg geworden, dien men slechts
overmeestert door omtrekkende bewegingen. Geen mensch vermag nog hem te
doorworstelen, en als ware talenten daardoor schade lijden, des te erger, doch al zou
men vier en twintig uren per etmaal willen lezen, men moet beginnen met een
schifting.
Zoo laat ik alles wat Canada betreft links liggen. Ik weet van te voren waar het
over gaat: eindelooze koren-zeeën, eindelooze sneeuw-woestijnen, vijf dagen in een
trein naar het uiterste Noorden; de laatste Sioux, of Cree's, of andere Indianen, wien
men steeds begint tabak te presenteeren, net als bij ons; trappers, pelsjagers, al of
niet dood-gevroren - dit hangt af van het verhaal; vijftig graden Celsius onder nul,
vorst welke dondert als kanonnen; een tien-span honden die bijten als men ze aaien
wil, bevroren visch eten en de slede trekken; meren en bosschen; Noorder-licht;
parheliën met vijf of zes bij-zonnen; een halo om de maan welke storm voorspelt,
en de onvermijdelijke sneeuwjacht, die de oogen doet bevriezen; wolven en whisky
zonder soda, beren en elanden; een karabijn, die mist of niet mist; goudzoekers of
handelaars in huiden, hun revolvers afschietend op de spiegels der saloons; vrouwen
met een aparten geur van vrouwelijkheid, omdat er weinig zijn in Canada,
heiligen-beelden of duivelinnen, maar die per slot hetzelfde doen als de dames van
het bekoorlijke Seine-et-Oise, waar ik verblijf houd en waar het geen vijftig graden
vriest. Al deze dingen heb ik beter of even goed gelezen van Jack London, Oliver
Curwood of Louis Hémon.
Soms loop ik er nog in. Wanneer Pierre Benoit me komt vertellen dat Clemenceau
een onuitwisbare herinnering behield aan Indië en den roman van Jean Martet Marion
des Neiges driemaal achtereen gelezen heeft, dan begin ik zoo'n boek dat in Canada
speelt, hoewel er boemerangs in voorkomen en treinen die verdeeld zijn in
compartimenten, twee zaken welke juist niet Canadeesch zijn. Maar de rest is
copie-conform. Ik hoor dan met verlichting dat Martet secretaris was van den Tijger,
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en dat ik Clemenceau's vriendelijkheid en bewondering mag rangschikken bij de
uitgeverstrucs, die van alle hinderlagen der reclame nog het goedkoopst bleven.
Als mensch doet Maurice Constantin-Weyer zeker niet onder voor Jack London,
en in ieder geval bezit hij de verdienste ervaren te hebben wat hij beschrijft. Zijn
vader was aide-de-camp van Chanzy, die in 1870 een der weinige Fransche
overwinningen bevocht, maar zijn moeder verloor in 1901 haar fortuin. De
toekomstige auteur, toen twintig jaar, onderbrak zijn studies, stak den Oceaan over
en vertrok naar de Far West. Hij kwam daar tijdig aan om de prairie te zien sterven
als bouwland, de laatste cow-boys van ambacht te zien veranderen, maar zelf de
lasso nog te hanteeren als paardenfokker. Hij neemt een concessie en wordt planter.
Hij hakt een bosch om, timmert een huis, bezaait den grond, heeft aanzienlijke kudden
vee te grazen, gaat op de wolfsjacht, vangt reusachtige snoeken en als de oogst binnen
is, koopt hij een toboggan, honden, ruilwaren en vertrekt naar het wilde Noorden.
Hij onderscheidt zich in zoo verre van Jack London, dat hij altijd een deeltje antieke
verzen op zak draagt in een zeventiende eeuwsche uitgave en bij kritieke
omstandigheden zijn evenwicht herwint door een herdersdicht te citeeren van
Vergilius. Van een Fransch gezichtspunt is dit een voordeel, omdat zij bij alles gaarne
wat van de litteratuur proeven hunner schoolbanken; anderen zal het een nadeel
lijken. Ik ruik liever onvermengd den geur van honden, leer, knappend hout-vuur en
een rookende elands-lever dan dezelfde aromen met een mixtuur van Latijnsche
verzen. Maar Maurice Constantin-Weyer is een Franschman uit de school van
Descartes, die is omdat hij denkt (cogito ergo sum), terwijl Jack London, minder
voortreffelijk schrijvend, denkt omdat hij is.
De Iersche Hannah, dochter van een naburigen farmer, heeft dezelfde opinie en
ik vrees dat zij hierin de meening, welke alle niet-Fransche naties zich zullen vormen
over Constantin-Weyer, nu de Goncourt's hem universeel maakten, scherpzinnig
vooruitliep. Als hij met haar trouwt krijgt zij antipathie tegen zijn boeken. Zij vindt
haar echtgenoot te weinig sentimenteel, te droog, te cerebraal, niet lyrisch genoeg.
Zij schenkt hem een dochtertje waarop hij dol raakt, maar wat hunne banden niet
toehaalt. Hannah bedreigt hem met een roodharigen, onvervalscht-Ierschen landsman,
die wèl sentimenteel is, want om iemand horens op te zetten vinden de vrouwen altijd
een aanleiding. Na een mislukten moordaanslag gaan zij er samen van door, met
kind en al, na het heele boeltje in afwezigheid van den rechtmatigen eigenaar verkocht
te hebben. Constantin-Weyer, die zich in dezen roman Monge noemt, zet een
exploitatie op van vischvangst en gaat elders prospecteeren. Toevallig ontdekt hij
de schuilplaats der gevluchten. Onmiddellijk zet hij ze achterna, te paard, te voet,
per cano.
Op een nacht hoort hij van Indianen dat het kind ziek is, dat de man de vrouw met
de zweep voortjaagt. Bij het volgend kampement, dat reeds verlaten ligt, ontdekt hij
een grafje, een met de bijl glad gehakten dennenboom, en daarin met gloeiend ijzer
letters gebrand, onder een kruis, welke hem zeggen, dat daar zijn dochtertje rust. Hij
geeft de achtervolging op en jaren later schrijft hij ‘Een man buigt zich over zijn
verleden’ - Un homme se penche sur son passé - dat den Prix Goncourt verwerft.
Van dit Canadeesche epos vormt een tocht naar het schrik'lijk Noorden de
voornaamste en indrukwekkendste zang. Zijn kameraad sterft, hij begiet het lijk met
gesmolten sneeuw om de speurende wolven af te wenden van een lichaam dat een
ijsklomp werd en dien hij met bovenmenschelijke inspanning sleept tot den naasten
Missie-post.
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Maar laat ik verder verhalen van Constantin-Weyer zelf, geroepen voor een nog
machtiger epos. Hij bezit een ranch en is gefortuneerd als in 1914 de oorlog uitbreekt.
Hoewel hij Canadeesch burger werd vertrekt hij op staanden voet. De schop van een
paard verbrijzelt hem een pols, welken hij zelf verbindt en met een arm in 't verband
draaft hij naar het naaste station. Onderweg werft hij negen vrijwilligers aan. Hij
scheept zich in te Montréal, weet zich te doen inlijven ondanks zijn wonde, en komt
juist op tijd aan voor den slag aan de Marne. In November is hij sergeant en verdient
de eerste militaire medaille zijner divisie welke hem op het slagveld overhandigd
wordt. Zijn dapperheid gaat alle beschrijving te boven en hij overleeft den geheelen
slag bij Verdun. In 1917 vertrekt zijn divisie naar Saloniki. Bij een charge aan het
hoofd zijner compagnie, gedurende den slag van Srka di Legen, krijgt hij drie en
vijftig wonden. Hinkend op twee krukken vraagt hij in Mei 1918 overplaatsing bij
de tanks. Binnen dertien dagen neemt hij deel aan zeven gevechten en wint de
fourragère. Als de klokken den wapenstilstand luiden zijn al zijn drie-en-vijftig
wonden opnieuw open en gaat hij voor veertien maanden in het hospitaal, dat hij in
1920 pas verlaten zal, compleet geruïneerd (in Canada is na zijn vertrek alles gestolen)
en voor 80 pCt. invalide. Als hij genezen is, vestigt hij zich te Poitiers, historisch
stadje, waar hij redacteur wordt van een plaatselijk blad, en zijn leven begint te
vertellen in romans.
De Franschen hebben een ware passie voor Canada, dat trouwens een oude kolonie
van hen is. Het te onstuimige bloed, dat geen vrede vindt met een zonnig en behaaglijk
klimaat, wijkt nog immer uit naar het onherbergzame Noorden. De helft der inwoners
spreekt er steeds Fransch ondanks anderhalve eeuw Engelsche heerschappij, en naast
de luipaarden van Albion voert Canada in zijn wapen de drie lelies der koningen van
het moederland. Het is een zeldzaam ras van Franschen, een mengsel van Normandiërs
en Vendeeërs, die op raadselachtige wijze getrokken worden naar die verre gewesten.
Zij vormen een kern in het volk dat uit de oertijden een driftiger vitaliteit overhield
en ruimere horizonnen behoeft. Zij zijn mannen van de onbeperkte daad, en als zij
terugkeeren met een roman is het wellicht billijk dat de litteraire critiek zwijgt.
‘Is mijn leven niet de mooiste roman?’, vroeg Constantin-Weyer aan een reporter.
En hij had gelijk. Het lot der Goncourt's viel goed. Boven alle boeken gaat het leven.
[verschenen: 18 januari 1929]

Bezienswaardigheden
Parijs, 22 December 1928
Of de zaak geheel nieuw is, zou ik niet durven zeggen, maar ik zag ze voor het eerst
op de Sport-tentoonstelling en ze behoort tot de dingen, waarbij men zijn oogen niet
gelooft. Men schaatst er; niet op ijs, niet op kunst-ijs, niet op rollen. Men schaatst er
op chemisch pseudo-ijs. Een kwartier vóórdat de officieele genoodigden arriveerden,
had men over den planken vloer van het Grand Palais een vloeistof uitgegoten, welke
den naam draagt van Icex, en twintig minuten later voerde de Duitsche rijdster Gertrud
Krammeck de sierlijkste, de moeilijkste, de verbazendste toeren uit op gewone
schaatsen.
Zonder ook maar het minst op echt ijs te gelijken, bootst dit product het bevroren
water zóó getrouw na, dat zich onder de schaats het sneeuwige poeder vormt,
waarvoor men baanvegers engageert. Bijeenverzameld en aangelengd met een speciaal
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vocht, stopt men er de gaten mee, welke onbekwame rijders aanbrengen in het
spiegelgladde vlak, dat veel sneller, dan ooit de natuur het vermocht, in perfecten
toestand wordt teruggebracht.
Er bestaat dus niet het geringste bezwaar meer om schaatswedstrijden en ijsfeesten
uit te schrijven te Soerabaia, wijl de plotseling ingetreden dooi ophoudt een factor
te zijn, waarmee de kleine sar-duiveltjes alle plannen van dien aard plegen te
dwarsboomen. Een tennisveld van mager of vet beton, een hangar, een ruime garage,
een dansvloer, zijn de aangewezen plekken voor deze onder de tropen ongebruikelijke
sport der echte schaatsen. Geen kostbare, omvangrijke, mechanische installaties voor
het fabriceeren van een noemenswaardige oppervlakte kunstijs. Slechts een paar
tonnetjes Icex en men zwiert over een openlucht-baan als in de dagen van den
Frieschen kampioen Poepjes.
Mocht uw thermometer bij ongeluk honderd graden Fahrenheit wijzen, als gij dit
leest, vergeef mij dan een fantasie, welke u een tantaluskwelling moet zijn. Maar
van het moment af, dat een schrandere geest, die bepaald geen andere zorgen heeft,
vond dat het den mensch mankeerde aan chemisch pseudo-ijs, en besliste, dat voor
het schaatsen een periode van onbelemmerden bloei zou aanbreken, kon ik dit niet
verzwijgen. De Icex is de revelatie en de attractie der Sport-tentoonstelling. Het is
een der talrijke voortbrengselen van het speelsche vernuft, die doen beseffen, op
welke een prettige en aangename wereld wij konden leven, wanneer spelbrekers niet
altijd stokken in de wielen gooiden.
***
Frankrijk bezat reeds het hoogste monument der wereld (den Eiffel-toren: 300
meter), het grootste, hoogste en verst-spannende metalen viaduct (het viaduct van
Garabit), de snelste electrische treinen (Paris-Vierzon), de grootste brug in gewapend
beton (St. Pierre-de-Vauvray), het grootste onderaardsch kanaal (Tunnel du Rove),
de grootste lucht-haven (Le Bourget), den sterksten vuurtoren (Mont-Valérien: één
milliard kaarsen), het grootste draadlooze station (Sainte-Assise, met 17 pylonen,
waarvan 15 van 250 meter), de grootste alternators (centrale van Gennevillers, 50.000
kilowatt), den machtigsten magneet, het geweldigste spoorwegstation (Juvisy, ten
Zuiden van Parijs, waar 8000 treinen passeeren per dag), - Frankrijk bezit sinds
eenigen tijd de grootste bioscoop-stad.
Het is uitstekend, de Amerikanen te bewonderen, maar wij moeten niet vergeten
dat de inboedel van Europa bewonderenswaardige, onovertroffen stukken stelt van
recenten datum, en er ons voor wachten het werelddeel, dat aan Amerika zelf het
aanschijn schonk, noodeloos te bekladden.
Stel u voor eene onmogelijke, vreemde stad van meer dan twintigduizend vierkanten
meter aan de poorten van Parijs. Zeven reusachtige model-ateliers, kant en klaar,
twee andere in aanbouw, alle negen toegerust met de laatste verbeteringen der
wetenschap, stellen in staat om opnamen te doen over honderd meter lengte. Al deze
ateliers zijn op de merkwaardigste wijze ingericht. Elk bezit een piscine van vijf
meter diepte, waarop men de gecompliceerdste zee-effecten kan ten uitvoer brengen.
Schijnwerpers van ongekende sterkte werpen stortvloeden af van verblindend
licht. Dertigduizend ampères circuleeren door de kabels. Honderd décors, langs welke
massa's figuranten kunnen manoeuvreeren, zijn in deze kolossale hallen opgesteld.
De verwarming der immense lokalen is op zichzelf genomen een wonder van techniek.
Een geweldig gebouw van vijf verdiepingen bevat meer dan duizend verschillende
ameublementen, oude en nieuwe, van de praehistorie af tot heden.
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Een even groot gebouw is van onderen tot boven in beslag genomen door de
decorateurs, die zonder ophouden arbeiden. Een ander bergt twintigduizend costumes,
wapenrustingen, schoeisels, hoofddeksels etc. van alle tijden en van alle volken der
aarde. In deze fabelachtige stad heerscht overal orde, discipline, properheid, methode.
Geen minuut van den dag gaat er nutteloos verloren. Verkwisting, laksheid en
slordigheid zijn hier onbekend.
Men heeft honderd millioen in deze onderneming gestoken, maar zij bestaat niet
in aandeelen. Zij wordt gesubsidieerd door drie kapitalisten. Zij wordt bestuurd door
één man: Jean Sapène, die haar geconcipieerd en verwezenlijkt heeft. Zij krijgt reeds
bezoek van Amerikanen, die hier wat te graaien vinden, want zij streeft allen
hedendaagschen organisaties voorbij. Het is mogelijk, dat zij op haar beurt weer
overvleugeld zal worden, maar voor het oogenblik beteekent deze bioscoopstad
volgens alle vaklieden het meest geperfectionneerde instrument eener industrie,
waarin de Amerikanen lange jaren de kroon spanden, een instrument, dat Frankrijk
in staat zal stellen de megameters verloren film te heroveren.
Dit gigantische bedrijf verrees in de onmiddellijke nabijheid van Parijs, achter het
Bois de Vincennes, in de lommerrijke omgeving van Joinville.
***
Juist in den loop van dit najaar leverde de Fransche bioscoop-industrie een film
af, welke gerekend mag worden tot de meesterwerken. Het is Verdun, visions
d'histoire van Léon Poirier, die behalve de kunst der rolprent, ook de schilderkunst
beoefent.
Aan deze oorlogs-film werd een vredesmissie opgelegd en ook hierin onderscheidt
zich Frankrijk van alle naties, die den grooten geesel gefilmd hebben. Niemand kan
deze trilbeelden aanschouwen zonder overstelpt te worden door gevoelens van
medelijden, afgrijzen, wanhoop en haat tegenover den gruwel, die oorlog heet, zonder
aangegrepen te worden van erbarming voor hen, die hem moeten voeren. Er gaat
van deze woeste, onmenschelijke schoonheid een verpletterende, ontzenuwende
werking uit, en hoewel zulke tendentie in principe mag worden geprezen, kan men
niet anders dan betreuren, dat deze verweekelijkende actie ondernomen wordt in een
land, waar zij overbodig is en gevaarlijk voor het weerstandsvermogen der jonge
generaties.
Het tragische van Verdun, visions d'histoire ligt vooral hierin, dat de film absoluut
authentiek is, en zoowel van Duitschen als van Franschen kant gespeeld werd door
acteurs, die de schrikkelijke gevechten hebben meegemaakt en overleefd, zoowel de
hoofdpersonen als de figuranten. Met de trommen der omroepers zijn zij, die eenmaal
het Fort Vaux verdedigden, zich vastklampten aan het Ravijn van den Dood, bijeen
geroffeld. Het leger leverde de uniformen, de wapens, de ransels. Repetities waren
niet noodig. Al deze mannen konden handgranaten werpen en gas-maskers dragen.
Niemand wilde aan ‘dilettanten’ de rol overlaten om hun lijden en martelingen voor
de toekomst te bestendigen.
Van Duitschen kant ondervond Poirier, die zelf zijn uniform van artillerie-officier
weer had aangetrokken, dezelfde bereidwilligheid. De officier der Uhlanen, Von der
Lancken, de soldaat Hans Brausewetter, wierven de Stosstruppen, de legers van den
Kroonprins in het oude Keizerrijk, en geleidden hen naar Verdun, waar hunne macht
gebroken werd. Het slagveld, nog altijd no man's land, nog altijd woestijn, nog altijd
maan-landschap, lag klaar in denzelfden toestand, waarin men het bij den
wapenstilstand vaarwel zegde, onherstelbaar verwoest, onbewoond, onbebouwd, een
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oord van verdoemenis. Riet- en grashalmen groeien in de kraters der bommen, maar
alle verdere leven is voor immer geweken van deze geteisterde hellingen.
Men heeft een jaar lang aan deze film gewerkt, en met de uiterste scrupules is elk
detail historisch gereconstitueerd. Zoo heeft men het Casino van het Château des
Tilleuls te Stenay, waar het Grosze Hauptquartier gevestigd was, brok voor brok
herbouwd in een atelier te Berlijn, om echten Duitschen officieren de gelegenheid
te geven in deze scène op te treden als figuranten. Alle bombardementen, roffelvuren,
gordijnvuren, mijn-ontploffingen en de geheele zondvloed van ijzer en vlammen,
welke op deze streek werd neergestort, is gerealiseerd met echte bommen, begraven
in het landschap en electrisch verbonden met een commandopost. Elke ontploffing
was berekend naar het resultaat, dat zij geacht werd te geven. Dat eischte lange en
dure toebereidselen, dat eischte ook de grootste voorzichtigheid. Ondanks alle
voorzorgsmaatregelen gebeurden er nog 53 ongelukken.
Als document, geladen met een onbeschrijfbare dramatische intensiteit, is deze
film onovertrefbaar. Maar aan de krachtdadigheid harer vredeszending kan ik
onmogelijk gelooven, al werd zij vertoond in alle gehuchten der gansche aarde. Want
het zijn niet de volkeren, die den oorlog maken, doch hunne leiders. Niet eens de
werkelijke, zichtbare leiders der volkeren, doch hunne ‘occulte’ leiders. En wat malen
die om een film?
***
In zijn boekje Waarom ik geloof in het Occultisme, zegt de dichter Fernand Divoire,
dat er in het huidige Parijs nog minstens tien envoûteurs wonen, d.z. toovenaars, die
bezweringen verrichten door middel van wassen beeldjes, en dat zij zich verheugen
in een talrijke en loonende klandizie voor hun moord-aanslagen-opafstand.
Welk een ongelooflijk prestige het bovennatuurlijke, of wat daarop lijkt, uitoefent
op de groote massa, kon geconstateerd worden bij de match tusschen den fakir Tahra
Bey en den anti-fakir Paul Heuzé in het Cirque de Paris. Een publiek van vijfduizend
fanatici, van dollen, van bezetenen, van razenden, heeft uren lang gegild, geschreeuwd,
getierd, gehuild, dat hooren en zien verging in een erger dan helsch lawaai, nu eens
tegen den fakir, die op de spijkers ging liggen met een leeren broekje aan (onder een
cycloon van gebrul, waaraan mannen en vrouwen van de loges tot den engelenbak
deelnamen, moest hij zich naakt maken als een worm, om zich opnieuw op de spijkers
te leggen) dan weer tegen Paul Heuzé, die terugkrabbelend voor de practijk, de
wonderdaden van Tahra Bey liever theoretisch beliefde te verklaren, en een remplaçant
stelde uit Bordeaux, dien hij in de fakirskunsten gedresseerd had.
Wie het gewonnen heeft van de twee, weet ik niet, want de eigenaardigheid van
zulke matches is, dat zij ten eeuwigen dage onbeslecht zullen blijven. Het
bloeddronken publiek, in gillende extase voor het lange keukenmes, dat Tahra Bey
zich in de keel stopte, was ook niet gekomen om een kwestie te beslissen. Het was
gekomen, om uiting te geven aan een ontoombare passie, een niet te dulden
beklemming, een onuitgesproken obsessie, welke elke minuut steeg tot krijtenden,
infernalen waanzin, waarin de menschen gebaarden als demonen.
Het was het schrikbarendste schouwspel, dat ik ooit heb bijgewoond, en al mijn
krachten moest ik inspannen om mij te vergewissen, dat ik niet bij ontketende,
raaskallende barbaren was, doch te Parijs, in de twintigste eeuw.
[verschenen: 24 januari 1929]
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In het teeken van Mars en de Zon
Parijs, [ca. 24] December 1928
Het is de tijd dat wichelaarsters komen met hare voorspellingen. Men zou geen nieuw
jaar kunnen beginnen zonder gesnoven te hebben naar alle windstreken om te weten
of het goed of kwaad zal zijn. Wat dat betreft wonen we nog steeds in de wouden
der Druïden. Toen Madame de Thèbes stierf, is de functie van officieele profetesse
enkele jaren vacant gebleven, daar wij niet over de middelen beschikken om eene
opvolgster met de noodige onfeilbaarheid aan te duiden en hierin verre ten achter
staan bij de tijdgenooten van Claudius Civilis. Wij laten bij stilzwijgende afspraak
de practijk beslissen. Wie zich het minst vergist, of het best raadt, stijgt werktuigelijk
tot den rang van priesteres.
Onder de duizenden geroepenen verkondigde het vorig jaar een Orakel, dat een
minister (Bokanowski) een gewelddadigen dood zou sterven, dat een financier
(Loewenstein) op niet minder gewelddadige wijze aan zijn eind zou komen, en dat
1928 zou besluiten met een opzienbarend financieel schandaal (Gazette du Franc).
Drie treffers in dit beroep vormen een mooie garantie en de clairvoyante die ze
noteerde, verkreeg een aanzienlijken voorsprong op hare concurrenten. Als ik naar
het afgeloopen jaar terugblik, merk ik eigenlijk geen andere dingen welke het
voorspellen waard waren, en wanneer de Druïdesse nog niet definitief en met
algemeene stemmen geïntroniseerd is, zij heeft alle kans om het te worden. Zij heet
Madame Fraya.
Het jaar 1929, zegt zij, staat in de teekens van Mars (het vuur) en de Zon. Die
invloeden zijn niet precies wat men noemt onheilspellend, maar ze verwekken een
buitensporige felheid, een uiterste brutaliteit, hartstochtelijke, heftige en kortstondige
gevoelens. De gemiddelde menschen zullen dus beheerscht worden door hun
allerslechtste instincten. Het geweten zal nog terrein verliezen en om zoo te zeggen
verloren gaan. Geld verdienen, geld en nog eens geld, om steeds meer te kunnen
genieten, wordt de eenige drijfveer. Er zullen tallooze moorden en diefstallen plaats
grijpen. Catastrofen zullen gebeuren met vliegtuigen en spoorwegen. Wij worden
bedreigd door ernstige branden en een aardbeving. Doch deze invloeden, noodlottig
voor de zwakken, zullen dienstig zijn voor de élite-naturen. Er zullen merkwaardige
ontdekkingen gedaan worden op het gebied der geneeskunde: er gaat een algeheele
omwenteling geschieden in de behandeling der ziekten. Men zal niet meer een ziekte
verzorgen, maar men zal zich voortaan toeleggen om den zieke-zelf te behandelen.
De psychische wetenschappen zullen een belangrijke plaats verwerven in de
medicijnen. De psychiatrie zal een geweldigen vooruitgang boeken en eveneens de
chirurgie.
Bewonderenswaardige talenten zullen ontluiken in de litteratuur, in de muziek, in
de dramatische kunst, waarvoor men een nieuwe formule zal ontdekken. De
schilderkunst daarentegen zal noch verandering noch vernieuwing ondergaan. De
jonge generatie zal zoowel in de wetenschappen, in de kunsten als in de politiek een
prepondérante plaats innemen. Allen die sinds twintig jaren een overwegende rol
gespeeld hebben in de lotsbestemming van Frankrijk gaan verdwijnen. Beroemde
mannen zullen sterven en door meer autoritaire persoonlijkheden vervangen worden.
Het gouvernement zal onrustbarende schommelingen ondergaan om daarna misschien
vóór de lente te vallen. Dat zal zijn einde zijn. Zij die het zullen vervangen zullen
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de plaats van een dictator voorbereiden, dien wij over drie of vier jaren zullen zien
verschijnen.
Ondertusschen zal de duurte der levensmiddelen niet ophouden toe te nemen. Alle
handelstransacties zullen zeer moeilijk worden. De beurs zal zéér slecht zijn tot in
Maart. Een groot aantal fortuinen gaan kelderen. Het individueele welslagen in de
financiën en de politiek zal de plaats ruimen voor het welslagen van groepen. Een
nieuwe munt-eenheid zal noodzakelijk worden. Kortom, alles zal dermate heftig,
snel, driest, en précair zijn, dat, wat men twee jaar geleden reeds koortsachtigheid
noemde, geen zin meer zal hebben. Er zal geen revolutie komen, wijl men de
ontevredenen door momentane tegemoetkomingen zal sussen. De onafhankelijkheid
der vrouwen zal bevestigd worden. Allen, zoowel bij de aristocraten als in den
burgerstand, zullen zich buiten het echtelijke leven een positie willen verwerven.
Voor de overigen zal het geld schaarsch en de welstand onbereikbaar zijn. Er zullen
oorlogsbedreigingen komen uit het Oosten en bijna overal troebelen. Maar Frankrijk
zal blijven schitteren - niet door zijn politiek - maar door zijn vernuft en zijn
ontdekkingen. In de lente zal ten slotte alles beter gaan. De handel zal hervat worden
na enkele sensationeele krachs. Eén zeer nauwkeurig feit kan voorzegd worden: Léon
Daudet zal in Frankrijk terugkeeren. Men zal gekken zien en neurasthenici, maar
ook wonderbaarlijke onderzoekingen omtrent het probleem van den dood. In het
kort: maanden van storm, sombere wolken, daarna opklaringen die mooi weer zullen
brengen. Doch dit donkere beeld betreft niemand persoonlijk, want het globale lot
heeft nooit het bijzondere lot van ieder afzonderlijk gewijzigd.
***
Deze prédicties zijn letterlijk vertaald uit Le Journal, een blad dat Le Matin en Le
Petit Parisien sinds geruimen tijd bezig is te verdringen, en waarin de bankier Horace
Finaly (van Hongaarschen oorsprong) overwegende belangen heeft. Nimmer nog is
eene voyante, op weg om officieel te worden, zóó pessimistisch geweest in hare
profetieën. Men kan zeggen dat zij een va-tout speelt. Het voornaamste en het
verwarrendste harer voorspellingen kan geverifieerd worden binnen de drie maanden,
als het nog versch in het geheugen ligt.
Ik kan mij niet voorstellen, dat de verdwijning van Poincaré, van Briand en de rest
der chefs van het Fransche gouvernement, de ruïne der schatkist, van de nationale
munt, van handel en industrie, ook al ging men nog zoo heftig, snel en driest te werk,
zich zou afwikkelen in een trimester, want die korte termijn impliceert een hoeveelheid
rampen, welke de draagkracht van een land schijnen te overschrijden. Madame Fraya
kondigt daarmee een reeks onheilen aan, waarbij men een dozijn lucht- en
spoorweg-catastrofen, de branden en de aardbeving incluis, zonder wenkbrauwfronsen
op den koop toe kan nemen, en waarbij merveilleuse ontdekkingen even onopgemerkt
zouden blijven als geniale muziek, litteratuur en tooneelkunst, welke ons elk jaar
beloofd worden alsof zij de gewoonte hebben van uit den hemel te vallen. Maar
wanneer wij ons bevinden tegenover zulk een verschijnsel van catastrofitis, om dit
soort van défaitisme aldus te titelen, doet men verstandig door een dergelijke uiting
niet zonder meer te verwerpen als een zinneloos verzinsel, doch na te gaan, met
welke stemmingen zij kan correspondeeren, om een vorm aan te nemen welke het
groote publiek niet zinloos lijkt.
Zonder mij eenigszins te solidariseeren met de inspiraties der Sibylle kan ik niet
nalaten haar orakel te beschouwen als een ernstig symptoom, als een document en
als een waarschuwing. Ik weet niet of de brieven, welke ik u zend uit deze
Ville-Sirène, een algemeene strekking inhouden, en geloof dat het bijna te knap en
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tegelijkertijd te gewaagd zou zijn om slotsommen te distilleeren uit voortdurend
wisselende gegevens. Elke appreciatie hangt af van den gezichtshoek; en wie zou
zich durven vermeten de haarden van gisting en de haarden van onrust, welke men
in dit land bespeurt, zóó juist gewikt en gewogen te hebben, dat men met zekerheid
het resultaat kan taxeeren hunner wrijving? Het is trouwens af te raden uit een oogpunt
van geestelijke en lichamelijke hygiëne om zich te hypnotiseeren op verwachtingen
die nog in de toekomst liggen en welke hypochondrisch zouden kunnen maken. Maar
ik heb duidelijk den indruk, en laat ik hem voor één keer ten minste preciseeren dat
wij ons in en rondom Parijs met reuzenschreden naar een conflict begeven, hetwelk
zich waarschijnlijk niet zal ontwikkelen gelijk Madame Fraya het uitbeeldt, dat echter
Frankrijk tot in zijn fundamenten zal doen daveren.
Want het opmerkelijkste van waarzeggingen is dat zij parallel loopen, moéten
loopen met den psychologischen onderstroom der betrokkenen. De Franschman
bevindt zich sinds verschillende jaren in een toestand van ontreddering die de eenen
demoraliseert, de anderen drijft tot de verbittering, waarmee men zich werpt in
onverschillig welk avontuur. Deze ontreddering bereikte bijna haar paroxisme. Zij
zou reeds lang haar paroxisme bereikt hebben, wanneer het den Franschman niet
volkomen ontbrak aan vaste waarden, vaste waarheden, waarvoor men met
enthousiasme zijn leven riskeert. Maar van alle zijden ziet hij zich omringd met
schijn, leugen en bedrog.
Men kan zeggen dat hij nooit een gouvernement had, dat hij dieper verachtte, dat
hij hartgrondiger de guillotine toewenscht; doch hetgeen hem weerhoudt om de
woede en bitterheid, die hem blakeren vanaf 1914, te koelen, is: de afwezigheid van
alle positiefheid in zijn mogelijk verzet. Bijna allen immers die zijn
gouvernement-tot-exploitatie-der-natie aanklagen of hebben aangeklaagd kan hij
niet anders beschouwen dan als jakhalzen en hyena's, jankend om hun part van de
prooi. Hij heeft geen chefs en weet niet meer waar hij ze moet gaan zoeken, wijl hij
allen ziet ondergedompeld in de corruptie, in de weifelmoedigheid, of in het
scepticisme.
Maar de désillusies stapelen zich naast hem op en tergen hem tot bloedens toe.
Hij bespeurt niets meer dan verraad. Verraad bij zijn regeering, welke hem overlevert
aan de haaien der financiën, zijn regeering welke onmachtig blijkt tot een politiek,
die een minimum veiligheid waarborgt. Verraad bij de leidende klassen, zwelgend
in haar egoïstisch amusement. Verraad bij de parlementairen die hem uitbuiten, die
zich zelf verhoogen met 33.3% en de invaliden met 9.4%. Verraad bij de generaals,
die gehoorzamen als miliciens aan een troep bezoedelde en onbekwame politicasters.
Verraad bij de diplomaten. Verraad allerwegen en in alle rangen der hiërarchie.
Hij weet dat hij buiten zich zelf zal raken, de Franschman, hij weet dat hij vroeg
of laat het Parlement zal bestormen, maar hij weet niet wanneer, noch waardoor,
noch naar welke richting zijn opstand zich moet keeren. Is het de salarisvermeerdering
van 45.000 tot 60.000 welke de député's zich met één stem meerderheid hebben
toegekend en die hen maakte tot de duurst-betaalde van Europa? Zij heeft een crisis
van woede verwekt en de felste campagnes. Is het de vuistslag van Stresemann op
de tafel van Lugano, die hier geobserveerd werd als een aardschok? Is het 't marasme
waarin handel en industrie kwijnen en dat zich elken dag accentueert? Is het een
schandaal dat zich morgen zal voegen bij de anderen? De doorsnee-Franschman leeft
in zulk een sfeer van opgekropten onvrede, van désoriëntatie, van misprijzing, dat
het idee eener ineenstorting van het verafschuwde régime hem elke week familiairder
wordt, zoo familiair, dat het motief tot opstand alle belang verloor.
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Ik geloof niet aan de visioenen van Madame Fraya. Zij zou een tè uitzonderlijk
wezen zijn wanneer zij de toekomst van een rijk en van een werelddeel kon aflezen
als uit een boek. Zij zou verdienen de plaats in te nemen van President Doumergue
op het Elysée, wanneer één tiende zich verwezenlijkte van wat zij openbaart. Maar
zij heeft de uitstrooming opgevangen der Parijsche electriciteit, der Fransche
electriciteit. En noch Mars, noch de Zon, die onder bepaalde omstandigheden wellicht
booze gesternten zijn, behoeven er zich mee te bemoeien om de ontploffing te
veroorzaken, welke menschelijke machten misschien niet lang meer verhinderen
kunnen.
[verschenen: 26 januari 1929]

O tempora, o mores...
Parijs, 26 December 1928
Hoewel de ondeugd er bijna uitsluitend optreedt als de gestrafte, zou het boud zijn
te beweren, dat het Parijsche jaar-einde gelijkenis vertoont met een zedenpreek in
actie. En al schijnt de Gerechtigheid op aarde neergedaald, men mag er over in twijfel
zijn, of hare lessen een stichtende vermaning dan wel een aanstootelijk voorbeeld
geven. De ondeugd, zelfs al wordt zij gestraft, ziet altijd kans om reclame te maken,
al was het maar door in te fluisteren, dat het stommeriken zijn, wien dat overkomt,
en zoo we even rondkijken, merken we warempel, dat de ondeugd gelijk heeft. Dit
zou mij niet geheel onverschillig kunnen laten en om mijn geweten te ontlasten, om
alle verantwoordelijkheid af te wenden, doe ik u hiervoor op uw hoede zijn. De
journalist, gelijk bekend is, heeft charge d'âmes, welke hem door de heerschende
actualiteit dikwijls moeilijk wordt gemaakt. Ik hoop mij echter door dit voorbericht
voldoende schoon te wasschen.
Een rijk Hollander is in den morgenstond vermoord te Auteuil, aan den zoom van
het Bois de Boulogne. Men vond hem bijna geheel ontkleed in de badkamer,
neergelegd met een paar revolverschoten, en verscholen achter de zware gordijnen
van zijn slaapvertrek, ontdekte men een eleganten jongen man, het hoofd dwars
doorboord met een kogel, die niet naliet den laatsten adem uit te blazen, toen de
politie hem de vragen ging stellen, welke den sluier van het drama hadden kunnen
oplichten. Dit was het beste, wat hem nog te doen stond. Werkloos geworden door
den krach der Gazette du Franc, en op een advertentie als secretaris in dienst getreden
bij den vijftigjarigen rentenier, bezocht hij zijn patroon elken ochtend. Daar beiden
naar het schimmenrijk vertrokken, zal geen haan meer kraaien naar het geheim, dat
hen uit het goede leven rukte. Maar men kan zeggen, dat onder dezelfde
omstandigheden aan Jupiter en Ganymedes hetzelfde overkomen zou zijn,
verondersteld, dat Jupiter niet onsterfelijk geweest ware, en verondersteld, dat hij
Ganymedes te hard had aangepakt.
Een man wordt gedood door zijn vrouw, op een anderen morgenstond, in de Rue
Chalgrin, in het even deftige kwartier der Champs-Elysées. Zij, dochter van een
grootindustrieel uit het Noorden, hij, neef van een generaal. Samen vormden zij een
ménage, welke modern heet, dat wil zeggen, dat zij bij haar intiemste oogenblikken
hulp noodig heeft (hoe meer zielen hoe meer vreugd) van derden, vierden en vijfden.
Men noemt dat partouses, term, die voor dit spel expres is uitgevonden. Op het uur,
dat alle katten sinds lang grauw zijn, plachten meneer en mevrouw den huiselijken
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haard, waar drie kinderen sluimerden, twee uit een vorig huwelijk der dame, en één
van drie maanden, te verlaten voor de kroegen van Montparnasse of Montmartre,
om den nacht te eindigen in een gezamenlijke orgie.
Den vooravond der tragedie hadden zij in gezelschap van een jeugdigen vriend
doorgebracht op een negerbal van Vaugirard en om de kroon op het werk te zetten,
een negerin geïnviteerd, die geheel Montparnasse kent als Renée, die niet in een geur
van heiligheid staat, wat voor een negerin trouwens zeer lastig moet zijn, en die het
beroep uitoefent van geïnviteerd te worden, hoewel niet door echtparen. Wat er
tusschen man en vrouw, wier eerste slipper dit niet was, gebeurd is na het vertrek
der gepeperde zwarte schoonheid en van den blanken vriend, weet niemand, omdat
de echtgenoote kan vertellen wat haar belieft. Doch thuisgekomen, en na toilet
gemaakt te hebben, grijpt zij een revolver, jaagt haar man een eersten kogel in de
keel, een tweeden in den mond, en daar zij hem nog hoort steunen, en zooals zij zegt,
wijl zij hem niet kon zien lijden, een derden kogel in het oor, om hem af te maken.
Toen dit geschied was, belde zij zelf de politie op, die den dag begon met hare
arrestatie.
Niet alle losheden, gelukkig, eindigen met zulke brutale excessen, en soms zelfs
worden zij gestraft op genoegelijke wijze, naar blijken kan uit de verrassing, welke
overkwam aan een club van viveurs, wier moraliteit, dien avond ten minste, niet
boven alle verdenking verheven was. Zij hadden zich vereenigd aan een souper, dat
volgens afspraak ‘vroolijk’ moest zijn, en dat ook door enkele vrijgevochten dames
werd bijgewoond.
Gelijk bij deze gelegenheid gebruikelijk is, zou bij het dessert in een wijde
soepterrine worden opgediend een piepjong model van Montparnasse, met geen
ander tooisel, dan hare bevalligheden, zooals men zegt in het Fransch, dat een
hoofsche taal is. Men heet dit een soupière-surprise. Het jonge meisje, dat aangezocht
was voor deze rol, had haar hart gelucht aan een oude juffrouw met een apostolisch
gemoed en behoorend tot de secte der dogmatisten, wier zetel zich juist op
Montparnasse bevindt. Welke middelen de heroïsche evangeliste gebruikte, bleef in
het duister, maar zooveel is zeker, dat zij het was, die te midden van den feestdisch
verrees uit de soepterrine, zeer gekleed, zonder bevalligheden, norsch, stuursch,
gebrild, de viveurs overladend met verwijten, hen dreigend met de eeuwige straffen,
wanneer zij op hun zondige wegen volhardden. Qua surprise kan men werkelijk niet
beter verlangen, vooral te Parijs.
Als het verheugt de Gerechtigheid zoo kordaat en marche te zien onder onze
corrupte tijdgenooten, niemand sparend, noch Zijne Excellentie L.L. Klotz,
oud-minister van een kapitalistischen staat, die van La Malmaison, bijgenaamd de
Derde Kamer, waar gedesequilibreerde staatslieden viervoetige bokkesprongen doen
in het malsche gras, verhuisde naar een ordinaire gevangenis, noch kameraad
Litvinoff, alias Victor Maximowitsch Wallach, broeder van den volkscommissaris
der Sovjetistische Republiek, gegrendeld voor het trekken van valsche wissels tot
een bedrag van 200.000 pond sterling, als wij, zoo de Gerechtigheid, zeg ik, de
schalen harer balans op de loffelijkste wijze in evenwicht zien houden, opdat ieder
zijn part krijgt, de bourgeois en de bolsjewiek, voor hetzelfde kapitalistische misdrijf,
dan mogen wij tegelijk erkennen, dat zelfs zij niet laten kon om hinderlagen te leggen
aan onze onschuld. Litvinoff, zeker, is een gewone oplichter. Maar Klotz leerde ons
een paar nieuwe recepten om aan geld te komen. Wilt ge ze kennen? Ziehier:
Gij zijt een gewichtig personnage, een der onderteekenaars van het verdrag van
Versailles. Gij hebt een vriendin, die gij meeneemt naar een juwelier. Zij kiest een
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ring van 63.000 francs. Gij vindt dat goed en teekent op staanden voet een chèque
van 83.000, welke buigend wordt geaccepteerd. ‘Maar vergist Uwe Excellentie zich
niet?’, vraagt de kassier, ‘het is maar 63.000.’ Gij bekijkt achteloos het stukje papier.
‘He! een lapsus. Niet de moeite waard om opnieuw te schrijven. Houd den chèque
en betaal mij het verschil maar.’ Aldus verdient gij een ring en twintig duizend francs
aan contanten, want gij hebt natuurlijk geen provisie bij uw bank. Op z'n ergst
onderzoeken geneesheeren later uw verstandelijke vermogens.
Een ander recept, dat onmogelijk zou lijken als het onmogelijke bestond voor het
menschelijk brein. Koop voor uwe lieve echtgenoote een dure, een unieke parel.
Laten wij zeggen: honderd duizend francs, dien gij betaalt in klinkende munt.
Drommels, er behoort bedrijfskapitaal bij, maar wanneer gij Klotz zijt, kunt gij ze
leenen zonder ze terug te geven. Gij keert terug bij den bijoutier, complimenteert
hem en bestelt hem juist een zelfden parel om een pendentif te maken. Hij verwittigt
u, dat het moeilijk zal zijn, dat hij er lang naar zal moeten zoeken, en dat de kosten
daarom minstens op honderd-vijftig duizend zullen komen. Dit is geen bezwaar.
Over veertien dagen bericht hij u, dat hij den tweelingsparel gevonden heeft.
Natuurlijk is het dezelfde, dien gij twee weken terug, bij hem kocht en dien gij hem
door een tusschenpersoon in handen speelde. Hij betaalde hem honderd vijftigduizend.
Bruto winst: vijftig biljetten, want onder voorwendsel, dat hij niet precies op den
anderen lijkt, koopt gij hem in geen geval, dat spreekt vanzelf.
Het was Klotz, die zonder af te dingen de stocks van het Amerikaansche leger
kocht voor 407 millioen dollar, een rekening, welke het volgend jaar gepresenteerd
wordt. Senator Klotz, helaas, behoort tot het oude volk, evenals het echtpaar
Hanau-Bloch, evenals de neef van den generaal. Het oude volk brengt een
kommerlijken tijd door.
Zoo L.L. Klotz, op aandrang der publieke opinie, der bookmakers en der bedrogen
winkeliers, per slot in een cel terechtkwam, het wil met de Gazette du Franc et des
Nations niet vlotten. Men beweert, dat de hoofdredacteur, Pierre Audibert,
ex-cabinet-chef van Monzie, zich met veronal heeft willen vergiftigen, doch waarom
zou hij? Hij heeft te sterke troeven.
Het eerste woord, dat hij bij zijn verhoor sprak, was: Briand. En metterdaad, het
eerste nummer van het volkenbondsorgaan, dat een zwendel dekte, bevatte een
autograaf van Briand. Wat helpt het, of Briand een démenti geeft, wanneer het zwart
op wit gedrukt staat?
Het tweede woord dat hij sprak was: Poincaré. Op 23 Februari had hij met Poincaré
een amicaal gesprek van vijf kwartier, en Poincaré gaf hem zijn zegen. Men beeft
op de ministeries bij het idee, dat Audibert dit amicaal gesprek zou kunnen ruchtbaar
maken.
Het derde woord dat hij sprak was: Herriot. Toen Herriot nog als minister van
Onderwijs fungeerde, heeft hij met de fondsen van zijn budget 50.000 abonnementen
genomen op de Gazette du Franc, om het pacifistische blad, orgaan van
flesschentrekkers, gratis te distribueeren. Daar het abonnement 45 francs kostte,
droeg de belastingbetaler van een land, waar voor geen enkele serieuze zaak subsidies
te vinden zijn, 2.250.000 francs bij tot ondersteuning van een patente afzetterij.
Het vierde woord dat hij sprak was: Hennessy. Door de verpachting van de
financieele rubriek van zijn krant (Le Quotidien) aan het dievenpak, maakte de
minister van Landbouw een bezuiniging van 2.400.000 per jaar. Wanneer men vier
van de hoogste personnages der Republiek in zulk eene, op z'n zachtst gezegd,
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dubieuse postuur treft, is het behoorlijk, dat een rechter van instructie zijn tempo wat
langzamer neemt.
Pierre Audibert profiteerde van het grootbedrog. Maar Hennessy? Audibert pleit
financieele incompententie. Maar Herriot, die voor den zooveelsten keer blijk gaf
van de grofste lichtzinnigheid? Kan een minister, in wiens handen het bestuur van
Frankrijk gelegen heeft, incompetentie pleiten? Het is dus wenschelijker, dat hij
heelemaal niet pleit. Léon Blum, de leider der socialisten, die over het schandaal een
volledig dossier bezit, heeft het opgeborgen en zwijgt. De groote Pers volgt zijn
voorbeeld. Doch de twee extremistische partijen van links en rechts, de Communisten
en Royalisten, die geen van beiden gecompromitteerd zijn bij de Affaire, zetten hun
onbezonnen aanvallen voort. De Camelots du Roi drongen het ministerie van
Landbouw binnen, boeiden drie portiers, en hebben alles, wat in het bereik hunner
wandelstokken kwam, kort en klein geslagen. Hoever zullen deze extremisten gaan
in hun agitatie? Niemand beschikt over de gegevens om deze vragen te beantwoorden.
Zullen zij er in slagen, een deel van het publiek in hun actie mee te sleepen? Ook dit
is een factor van nog onbekende waarde.
Wat er uit groeie, het persoonlijk crediet van Poincaré, dat tot dusverre onaangetast
stond, is door het bedrijf van la mère Hanau ernstig geschokt. Men gelooft nog aan
zijn integriteit. Men gelooft echter ook, dat deze integriteit schurken kan dekken. Ik
zou een terugslag op het leven van zijn ministerie voor zeer waarschijnlijk houden,
wanneer ik niet meende, dat op het juiste moment ieder terug zal deinzen voor den
afgrond.
Een der afgrijselijkste figuren, die door de ruïne van de Gazette op den voorgrond
traden, is Georges Anquetil, directeur van La Rumeur, die de financieele rubriek van
zijn krant eveneens, hoewel voor geringer bedrag dan Hennessy, aan de rooverbende
verkwanselde. Hij gaf zich gaarne uit voor moralist, en schreef tegen de demoralisatie,
waarin de oorlog eindigde, een lijvig boek ‘Satan leidt het bal’, gelanceerd met de
groote trom, welke hij voortreffelijk bespeelt. Deze en andere publicaties (waaronder
Kama Soetra!) brachten hem enkele millioenen op. Genoeg om kapitaal te vinden
voor La Rumeur en voor een candidatuur in Fransch Guyana. Hij valt daar op een
tegenstander, die Guyana sinds jaren vertegenwoordigt, Eugène Lautier, directeur
van L'Homme libre, een eminent journalist, en zeer betrouwbaar, maar die in een
kolonialen verkiezingsstrijd voor geen enkele manoeuvre terugdeinst.
Anquetil bewees, dat Lautier de overledenen van Guyana heeft laten stemmen,
maar Lautier die over degelijke sympathieën beschikt in het Parlement, werd
gevalideerd. Anquetil was met deze beschuldiging au bout de son latin, omdat Lautier,
zooals ik zei, behalve in de verkiezingsperiode, een fatsoenlijk man is. Voor Lautier
echter begon de kamp op leven en dood eerst na de overwinning en Anquetil's
medeplichtigheid aan de plunderingen der familie Bloch-Hanau was koren op zijn
molen. Met een reeks omcirkelende bewegingen, drijft hij zijn tegenstander in den
hoek, waar hij hem kalm villen kan, en als een schurftig individu te Parijs te
vernietigen ware, dan kon hij Anquetil reeds rustig inschrijven bij zijn kiezers uit
het hiernamaals. Lautier laat vaststellen en staven dat Anquetil niets is dan een
politie-spion en een agent provocateur. Dat hij tijdens den oorlog, op order der politie,
de eerste communistische krant heeft opgericht. Dat hij, op order der politie, de
soldaten aan het front heeft opgehitst tot muiterijen en revolutionnaire daden. Dat
hij de lijsten der arme stakkers, die vertrouwden in zijn declamaties van vrede en
broederschap, uitleverde aan de politieke politie. Dat de arme duivels zonder genade
gefusilleerd zijn.
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Dit zijn treurige, onmenschelijke, gedrochtelijke dingen, welke onder het schrijven
kippevel geven, en de keel toeknijpen. Maar Lautier heeft zijn prooi nog niet in de
gevangenis. Men heeft huiszoeking gedaan bij Anquetil, doch een dag later schreef
hij koelbloedig in zijn krant, die nog altijd verschijnt, ‘het is mogelijk, dat men [hem]
(Anquetil) ten verderve brengt. Maar dan zullen er niet weinig anderen met hem in
het verderf gaan.’ Dat was voldoende.
Onderwijl zijn er pas woelingen geweest: in het dûché de Gérolstein, duidelijker
gezegd, bij de Monegasken, dit is bij de onderdanen van den Prins van Monaco. Zij
verwijten hun heerscher, dat hij overal is, behalve in Monte Carlo en dat hij hen
zonder bescherming laat in de klauwen hunner tyrannen: de Société des bains de
mer. De Conseil National heeft en bloc ontslag genomen, wat een ware staatsgreep
beduidt. Doch de prins is toegesneld met de belofte, dat hij werkelijk souverein zal
worden over zijn gebied.
En op zeshonderd kilometer ten Zuiden van Parijs meent men communicatie
verkregen te hebben met Mars. In de omstreken van Rodez is gedurende drie
achtereenvolgende dagen des avonds te tien uur, een lichtende ster verschenen,
gevolgd door een fontein van vonken, welke dicht boven den grond uiteenspatte in
fragmenten van steen en zilverig metaal. Men redeneert terecht, dat het, zoo niet
onmogelijk, dan toch hoogst onwaarschijnlijk is, dat een meteoor een dergelijke
regelmatigheid zou vertoonen wat betreft het uur, de plaats, de richting en den aard
van het verschijnsel. Men concludeert dus, dat het fenomeen getuigt van een bewusten
wíl en een bedoeling.
Uit dezelfde streek deelt men mede, dat men den vorigen winter, bij maanloozen
nacht, herhaaldelijk tusschen acht en elf uur een diffusen glans geobserveerd heeft,
waarvan de herkomst onverklaarbaar was, die echter genoeg licht afwierp om een
man op twee honderd meter afstand te kunnen onderscheiden.
Is het Mars, die een inter-astrale communicatie aanvraagt? Bombardeert hij ons
discreet met licht en met ongevaarlijke meteoren? Heeft hij ons interessanter dingen
mee te deelen, dan wij aan hem? Ik zou wel het verslag willen lezen van het eerste
gesprek tusschen Aardling en Martiaan. Behalve over mechaniek, hebben wij niet
veel meer te vertellen, dat de moeite loont.
[verschenen: 31 januari 1929]

Gif en tegengif
Parijs, 31 December 1928
Albert Calmette, onder-directeur van het Institut Pasteur, voor wien het vergif der
kruipdieren geen geheimen meer bezit, heeft als resultaat van lange proefnemingen
medegedeeld, dat het gif der cobra (alias naja of brilslang) de geduchtste misschien
van allen, met volkomen zekerheid geneutraliseerd kan worden door middel van
koolpoeder. Sterker nog: koolpoeder is een universeel tegengif. Goed te begrijpen
kool van alles, van hout, van rijststroo, van steenkool, behalve van kool der geit.
Als het bericht de aandacht verdient om de wetenschappelijke consequenties welke
men er uit trekken zal, het feit op zich zelf is van de grootste beteekenis. Strikt nieuw
mag het niet heeten. Het geeft de bevestiging van experimenten welke tusschen 1830
en 1855 ondernomen zijn door Touéry, een apotheker in Montpellier, vriend van den
beroemden chemist Balard, die het broom uitvond. Touéry behoorde tot het
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merkwaardige soort van menschen die achtervolgd worden door den wanbof, waarvan
de geschiedenis tallooze en ontstellende voorbeelden bevat. Zij mogen alle voorzorgen
nemen, alle concessies doen, in de oogen hunner tijdgenooten treden zij op als
bedriegers. Hoe gemakkelijk het ook is hen te controleeren, zij blijven vervalschers.
Het vergaat hen alsof zij een stonde vroeger ter aarde kwamen dan hen werd
aangezegd, en hun gansche leven treden zij op als inbrekers, - inbrekers op geestelijk
domein wel te verstaan.
Zoodra zijn proefnemingen met dieren hem beslissend leken richtte Touéry
communicatie na communicatie tot de geleerde genootschappen, die niet verroerden
en zwegen. De apotheker hield dat vijf en twintig jaren vol. De savante vereenigingen
ook. Tegen haar zin, maar den strijd moede, benoemde de Académie van Geneeskunde
een commissie om de beweringen van den pillendraaier te onderzoeken. Zij bracht
een ongunstig rapport uit. Toen Touéry dat zag, verzwolg hij in een bui van
verontwaardiging onder de oogen der verblufte deskundigen een enorme dosis
strychnine vermengd met tot poeder gestampte kool. Wijl hij er niet het minste letsel
van ondervond viel er tegen dit argument ad hominem niets in te brengen. Maar zelfs
dat mocht niet baten. Men zweeg hem dood en van kool als tegengif hoorde niemand
meer praten. Wat de gewoonste zaak der wereld had kunnen zijn werd door
onverklaarbare koppigheid een hercules-werk.
Een nakomeling van Touéry, in wiens familie de ontdekking was blijven voortleven,
dokter Secheyron uit Toulouse, herhaalde de experimenten van zijn voorzaat op
dieren en menschen. Hij genas een gezin van vijftien personen, in levensgevaar
verkeerend door het eten van vergiftige paddestoelen, met de toediening van
koolpoeder in water, dat hij hen liet drinken tot zij niet meer konden. Den volgenden
dag waren allen gezond ter been, zonder verder spoor van hunne ziekte dan een
koolzwarte mond, tong en verhemelte. Gelijksoortige resultaten werden verkregen
met plantaardige of dierlijke alcaloïden, met microbische gifstoffen en zelfs met
minerale vergiften. Mosselvergiftiging, vergiftiging van den braaknoteboom, van
fosfor, van arsenicum, van den vliegenzwam, etc. etc. werden op dezelfde eenvoudige
wijze genezen. Albert Calmette deed niets anders dan de heelende kracht van het
koolpoeder uit te breiden tot het gif van slangenbeten. En het schijnt dat pas Calmette
den tooverban, welke om dit medicament getrokken lag, zal breken.
Men vraagt zich wellicht af hoe kool die onoplosbaar is, een dergelijk effect kan
teweeg brengen, wijl volgens een oud principe geen enkel bestanddeel kan ageeren
tenzij in opgelosten toestand; in het latijn: corpora non agunt nisi soluta. Van een
chemisch standpunt beschouwd zou dit juist zijn. Maar kool werkt niet chemisch
doch physisch. Zij slorpt niet op, zij slorpt aan. Niet door zich chemisch met de
vergiftige elementen te verbinden, niet door zich te combineeren, maar door de giftige
moleculen te vangen, door ze te fixeeren op haar oppervlakte wordt de heilzame
werking van de kool verklaard. In gepulveriseerden toestand is de werkdadigheid
het grootst wijl hier de aanslorpende oppervlakten het talrijkst zijn.
Men kan nooit weten wat er gebeurt. Ik raad u daarom steeds kool op zak te dragen,
vooral in de jungle, al is het maar alledaagsche verpoeierde houtskool uit uw keuken.
***
Niets schijnt mij hinderlijker voor het evenwicht van een verdienstelijk mensch
dan een evidente waarheid niet kenbaar te kunnen maken en zoo zij kenbaar geworden
is, haar verworpen te zien. Ware Albert Calmette een alledaagsche apotheker geweest
in plaats van onder-directeur van het Institut Pasteur, die beproeving zou hem niet
bespaard zijn gebleven. Wat dit betreft heb ik niet het minste vertrouwen in den
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vooruitgang der menschheid. Dat er in de Académie de Médecine één geleerde bereid
was om Calmette te vernietigen, dat de meerderheid zijner collega's klaar stond om
den aanvaller toe te juichen, dat dit geschieden kon in 1928, moet gerangschikt
worden bij de ervaringen welke iedere goede opinie over het gezond verstand der
twintigste eeuwers doen wankelen. Wat zou Calmette overkomen zijn ware hij
pillendraaier geweest?
Het gaat ditmaal niet over het koolpoeder, doch over de B.C.G., de Bacille Calmette
Guérin, eene zaak van oneindig grooter gewicht. De vaccinatie tegen de tuberculose
is een probleem dat de dokters sinds jaren passionneert en vanaf 1912 hadden Calmette
en Guérin al hun krachten gewijd aan zijn oplossing. Zij waren de eersten en de
eenigen, die de geschikte vaccine meenden gevonden te hebben. Na meer dan twee
honderd successieve cultures waren zij erin geslaagd de bacil der tuberculose zoodanig
te verzwakken, dat zij zonder gevaar gebruikt kon worden als vaccine. Proefnemingen
op jonge runderen, die zeer vatbaar zijn voor tuberculose, hadden aangetoond dat zij
niet alleen immuniseert, doch ook onschadelijk is. In 1921 achtte Calmette, bijgestaan
door Weill-Hallé, zich bevoegd om de entstof te beproeven op een zuigeling, wiens
moeder stierf aan de tering en die opgevoed werd door een insgelijks teringachtige
grootmoeder. Daar de poging gelukte, durfden de geleerden hunne methode toepassen
op uitgebreider schaal. De resultaten, waarvan ik in het Soer. Hdbl. van 31 Maart
1928 de vergelijkende statistieken gepubliceerd heb, beantwoordden aan de hoogste
verwachtingen.
Toen kwam uit Brazilië een geleerde, Prof. Lignières, die in de Académie de
Médecine een brutaal offensief opende tegen de nieuwe entstof. Het is mijn meening
dat de publieke opinie, in casu de journalisten zelf, niet de minste competentie bezit
wat hartstochtelijke en delicate disputen aangaat tusschen de mannen der wetenschap
die twisten over een vaccine. Ik schreef over de B.C.G. omdat mij de reputatie van
Calmette en het Institut Pasteur een genoegzame waarborg leken. Het Institut Pasteur
pleegt zich niet te overhaasten. Het Institut Pasteur, onder leiding van Roux, heeft
de geneeskunde verrijkt met een voldoende weermacht van sera om zich in een zoo
cardinale kwestie als de tuberculose, niet te riskeeren aan voorbarige mededeelingen.
Het crediet van Lignières daarentegen was blanco en ik schreef dus niet over
Lignièrcs. Hij verkoos Calmette's cijfers niet te gelooven. Hij trachtte aan te toonen,
dat de B.C.G. tuberculeuze infecties kan verwekken, dat haar preventieve kracht in
twijfel getrokken moet worden, dat het niet enkel een vergissing doch een fout is om
gezonde kinderen van gezonde ouders te vaccineeren met de B.C.G., kortom, dat
niemand gewettigd is om een definitieve conclusie te trekken.
Zeker waren dit ernstige verklaringen, geschikt om de ontwikkeling eener methode,
die nuttig en heilrijk leek, in haar aanvang te smoren, doch voor ieder die het geding
onpartijdig kon volgen bleek duidelijk, dat Lignières' interventie in de debatten niet
voortkwam uit beweeggronden van wetenschappelijken aard. De tegenstander van
Calmette rekende tè eenzijdig met feiten die geenszins overtuigend waren. Wij moeten
bij deze controverse, willen wij neutraal blijven, vooropstellen, dat geen enkel serum,
geen enkele methode, geen enkel geneesmiddel absoluut onfeilbaar is; dat onder
bepaalde omstandigheden elk geneesmiddel, elke methode een ongunstigen of een
onbevredigenden uitslag kan geven; dat vervolgens niemand het recht heeft een
methode te veroordeelen wegens enkele negatieve resultaten zoolang het percentage
der gevallen, waarin succes geboekt werd, een overgroote meerderheid van welslagen
aanwijst. Verscheidene Parijsche hospitalen, welke de B.C.G. geadopteerd hadden,
verzetten zich tegen de verdachtmakingen van Lignières: overal waar men
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gevaccineerd had was het sterftecijfer gedaald. Calmette zelf verzamelde statistieken
uit de meest verschillende milieux, welke onbetwistbaar aantoonen dat de preventieve
vaccinatie de tuberculeuse mortaliteit met bijna driekwart, de algemeene mortaliteit
met de helft verminderd had, dat de met de B.C.G. gevaccineerde kinderen veel beter
dan de niet-gevaccineerden weerstand bieden aan de diverse kinder-ziekten als
mazelen, griep, bronchitis en ingewandsaandoeningen. Prof. Lignières evenwel, bleef
op zijn stuk staan.
Het stuitte mij tegen de borst om verwarring te stichten in rechtmatige
verwachtingen, want voor mij was Lignières' zaak van den aanvang of veroordeeld.
Calmette had echter het geding gebracht voor het Hygiënisch Comité van den
Volkenbond en het leek mij raadzaam de rapporten dezer rechtbank af te wachten.
Dit comité hygiénique, samengesteld uit de eminentste geleerden der gansche wereld,
heeft van 15 tot 18 October vergaderd op het Institut Pasteur en het verslag, in zijn
naam geredigeerd door Prof. Léon Bernard, kwam tot gevolgtrekkingen waarvan ik
hierbij de voornaamste mededeel:
‘De unanimiteit der bacteriologen, in de commissie vertegenwoordigd, oordeelen,
dat de experimenteele resultaten machtigen tot de conclusie dat de B.C.G. een
onschadelijk vaccine vormt. Professor Nobel evenwel (uit Weenen) houdt staande
dat, onder exceptioneele omstandigheden, de B.C.G. bij laboratorium-dieren een
doodelijke tuberculose kan verwekken.
Het blijkt uit de documenten waarvan de commissie kennis heeft genomen: 1o Dat
de B.C.G. aan pas-geborenen toegediend door den mond in de eerste tien dagen van
het leven, en langs onderhuidschen weg aan oudere kinderen en volwassenen, zich
onbekwaam vertoont om virulente tuberculeuze aandoeningen te veroorzaken. 2o
Dat, wat de voorbehoedende eigenschappen van den B.C.G. betreft, de vaccine
B.C.G. ten opzichte der tuberculose een zekeren graad van immuniteit veroorzaakt.’
Wat de runderen aangaat kwamen veeartsen tot gelijkluidende conclusies.
Men mag dus niet aarzelen, geloof ik, om der B.C.G. de dubbele verdienste toe te
kennen van onschadelijk en in hooge mate beschermend te zijn. De exceptioneele
omstandigheden van Prof. Nobel zullen zich altijd voordoen en in alle gevallen.
Zonder twijfel kan en zal de methode geperfectionneerd worden: Calmette was de
eerste om het te beamen. Maar systematisch een vaccinatie te bekladden, welke de
proef doorstond, welke de verwoestingen der tuberculose op aanzienlijke wijze kan
reduceeren, in het publiek argwaan zaaien tegen een geneesmiddel dat men sinds
eeuwen verbeidt, moet zonder bedenking een onverantwoordelijke, een slechte daad
genoemd worden.
Ik twijfel eraan of deze beschouwingen over de B.C.G. voor Indië van direct
practisch belang zijn. De B.C.G. is, in tegenstelling tot andere, een levend product,
dat zijn werkdadigheid slechts korten tijd behoudt. Het moet ter plaatse bereid worden.
Daar men het toedient in de tien eerste dagen na de geboorte verdient het zelfs
aanbeveling om het telegrafisch te bestellen. Het wordt geleverd in drie glazen
capsules, gezamelijk één milliard twee honderd millioen bacillen bevattend, die den
zuigeling moeten immuniseeren. Deze relatieve onvolmaaktheden gelden vooral
voor de afstanden welke Indië nog scheiden van Europa. Maar of de vliegmachines
of de Indische laboratoria dezen afstand zullen opheffen, eenmaal, vertrouw ik, zullen
deze overwegingen nuttig blijken.
[verschenen: 2 februari 1929]
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De tunnel
Parijs, 4 Januari 1929
Tot dusverre waren de Franschen de eenigen die de plannen leverden voor een
Kanaal-tunnel. Napoleon en Fox, de tegenstander van Pitt, hebben reeds na den Vrede
van Amiens samen beraadslaagd over een onderaardschen postweg onder het Nauw
van Calais, en ware de Keizer niet naar Middel-Europa geroepen voor nieuwe
oorlogen dan had men de eerste spade in den grond gezet voor het groote werk. De
Franschen hebben de onoverwinnelijke behoefte, evenals de Hollanders, om de
geografische gesteldheid der planeet te corrigeeren naar menschelijke ideeën en men
mag zeggen dat de zee-engte, welke hen scheidde van Engeland, hen danig dwars
zat.
Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat eenige strategische gedachte daarbij ooit een
rol speelde. Zij hadden de Engelschen honderd jaar lang zien heerschen op hun bodem
en toen zij de tunnel-manie voor goed in hun hoofd kregen, waren zij juist verslagen
door den Iron Duke Wellington. Het is niet gepermitteerd om te veronderstellen dat
zij zoo dom waren om niet te begrijpen, hoe zulk een tunnel een kuil is welken men
niet alleen voor anderen graaft. Als de Franschen ze konden misbruiken om Londen
te verrassen, de Engelschen konden ze bezigen voor een onverwachte demonstratie
tegen Parijs. Sinds alle weerbare Britten den oorlog meemaakten en nog een zeer
bruikbare reserve vormen, is de bedreiging van beide kanten precies even gevaarlijk.
Ik voel uitstekend hoe men de monding van een tunnel kan verdedigen, als men de
moeite neemt om een paar kanonnen en mitrailleuses voor den uitgang te plaatsen,
maar ik vat absoluut niet, hoe men onder zulke omstandigheden een legerkorps zou
kunnen lossen door een noodzakelijkerwijze smalle gang, Een paar gasbommen en
geen sterveling passeert. Een piket van twintig man is in staat haar tot het einde
hunner dagen met succes te verdedigen.
Het gekst echter is, dat niet de Franschen vrees toonen voor een eventualiteit dezer
soort, doch de Engelschen, hoewel zij bijna de helft opeten der productie van den
Franschen bodem. Het zou in geen enkel Fransch brein kunnen opkomen, dat
gewapende en oorlogzuchtige Tommies op een goeden morgen zouden uitstappen
in Calais, en deze afwezigheid van alle bijgedachte, van alle achterdocht werpt een
helder licht op hunne psychologie. Voor de Franschen is het Nauw van Calais een
onvolmaaktheid der natuur, welke verbeterd dient te worden. De eigenlijke reden,
uit de honderdduizend, weten zij niet eens. Alleen het idee biologeert hen. Zoo
bouwde men eenmaal den Eiffel-toren enkel voor 't plezier om hem te bouwen. Pas
tijdens den oorlog deed hij dienst: als draadloos station.
Van de talrijke en soms extravagante plannen, welke na Fox aan de gouvernementen
der twee landen werden voorgelegd, was het eerste, dat wetenschappelijke waarde
bezat, van den Franschen ingenieur Thomé de Gamond. Koningin Victoria en
Napoleon III gaven hem de warmste blijken van instemming. De gezantschappen
raakten het eens over de wederzijdsche verplichtingen. Een Fransch-Engelsch comité
werd opgericht in 1869. Hoewel Bismarck en Molkte, die meenden, dat in geval van
conflict de tunnel voor Duitschland noodlottig zou zijn, de plannen vijandig gezind
waren, stond men op het punt de werkzaamheden te beginnen, toen in 1870 de oorlog
uitbrak.
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De onderhandelingen werden hervat in 1873, doch sleepten. Het gouvernement
van Londen gaf in beginsel zijn toestemming, doch eerst in 1876 teekende men een
protocol, dat de internationale voorwaarden regelde, volgens welke de tunnel gegraven
en geëxploiteerd zou worden. Onderwijl was Thomé de Gamond gestorven van
armoede, gelijk vroeger meer gebeurde.
Onder hoede van de Compagnie des Chemins de fer du Nord en van Baron de
Rothschild stichtte men toen in Frankrijk een maatschappij, aan welke de Fransche
Kamers een concessie verleenden van 99 jaar zonder subsidie noch garantie van
interest. Deze maatschappij sloot een overeenkomst met een gelijksoortige combinatie
te Dover. Terwijl men te Calais aan den slag ging, voerde men aan den overkant
geen steek uit. De Engelsche maatschappij werd vervangen door de South-Eastern
Railway Co, die de zaken beter aanpakte. Twee putten werden gegraven van 49 meter
diepte en een onderzeesche gaanderij van 1842 meter lengte, die zich, volgens
Fransche technici, nog in voortreffelijken staat bevinden.
Men haastte zich niet en zonder overmatig leedwezen kon men er het bijltje bij
neerleggen toen in 1881 het Egyptisch conflict uitbarstte, dat Frankrijk en Engeland
als mededingers tegenover elkaar plaatste en waarbij Duitschland optrad als
stokebrand. De Engelsche publieke opinie, welke tot zoover neutraal gebleven was,
maakte plotseling rechtsomkeert en werd der tunnel dermate vijandig, dat het
gouvernement zich gedwongen zag de werkplaatsen te sluiten. Dit verhinderde niet,
dat men een derde maatschappij oprichtte, welke fusionneerde met de South-Eastern
en den naam koos van The Channel Tunnel Co Limited. De Fransche maatschappij
die haar verplichtingen vervuld had, werd bekrachtigd in hare concessies. Aldus
functionneerde aan beide zijden van het water een compagnie, voorzien van alle
waarborgen om de werken tot een goed einde te voeren.
Het zijn deze vennootschappen die vanaf het jaar dat de werkzaamheden stopgezet
werden (1882), periodiek voeling nemen met de Engelsche tegenpartij en door middel
van geduldige schermutselingen tasten naar de zwakke plekken in haar weerstand.
Ontelbare pogingen werden gedaan, doch het bleek onmogelijk om de Engelsche
publieke opinie te winnen voor het tunnelplan. Die publieke opinie wordt eenerzijds
gedetermineerd door de Anglicaansche geestelijkheid, welke een te gemakkelijke
communicatie met het moderne Babylon, de stad des verderfs, de Ville-Sirène, uit
den booze acht, anderzijds door den Generalen Staf, welke het nationale bestaan van
Engeland, dat zijn ongenaakbaarheid ontleende aan zijn splendid isolation, aan zijn
insulariteit, door de onderaardsche gang voor bedreigd hield. Gelijk ieder weet behoort
de Engelsche Generale Staf tot de conservatiefste, de traagste, de kortzichtigste der
gansche wereld. Dit wil wat zeggen, wanneer men bedenkt dat zelfs een verlichte
Generale Staf in de oogen van ingenieurs minstens tien jaar ten achter gaat.
Terwijl de aanhangers van de tunnel onvermoeid propaganda maakten, wijzigden
de technici hun plannen om aan de bezwaren van de War-Office tegemoet te komen.
Een hunner liet beide uitloopers van de tunnel eindigen met een viaduct, dat onder
het bereik lag der Engelsche kanonnen en door tien schoten vernietigd kon worden.
Een tweede stelde voor, dat de electrische energie, welke de treinen moest bewegen,
uitsluitend geleverd zou worden door een Engelsche fabriek. Een derde, Philippe
Bunau-Varilla, die lauweren oogstte met het Panama-kanaal, trachtte de critieken
der generaals te ondervangen door de tunnel te leiden naar een impasse, waar de
treinen opgevangen zouden worden in een reusachtige lift, welke hen wederom zou
hijschen op een metalen brug, die eveneens moest liggen onder het vuur der kanonnen.
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Niets hielp. De War-Office bleef onvermurwbaar. Engeland was een eiland. Het
mocht niet tot schier-eiland verlaagd worden, zelfs niet door een tunnel.
Maar ondanks de halsstarrigheid der leger-autoriteiten gaven de
tunnel-enthousiasten den kamp niet verloren. Zij brachten hun plannen in
overeenstemming met de jongste strategische gegevens. Aan Engelschen kant zou
de tunnel landwaarts den ondergrond verlaten op 18 kilometer van de kust, aan
Franschen kant op 16 kilometer. Dit maakt de zaak een beetje duurder. Zij heeft
echter het eene voordeel dat de tunnel buiten de directe bedreiging komt te liggen
van de vliegtuigen, en het andere, dat de zee, welke de Engelsche zuid-kusten in den
loop van twintig eeuwen twee kilometer heeft afgeknaagd, honderdtachtig eeuwen
zal moeten bijten alvorens de tunnel in 't bereik komt der verwoestende golven. Hij
is dus berekend op een respectabelen duur.
Al deze plannen stamden van Franschen, en geen van allen ging in kosten de vijf
milliard papieren francs te boven. De oorlog is er overheen gegaan, die de splendid
isolation en de insulariteit der Britten voor altijd heeft opgeheven. De
lucht-manoeuvres van het vorig jaar zijn er overheen gegaan, welke onomstootelijk
aantoonden dat Engeland even weerloos of weerbaar ligt tegen de vliegtuigen als elk
ander rijk. Albion is een eiland, zonder een der oude voorrechten van een eiland.
Maar met alle nadeelen van een eiland. Zijn industrie, die niet meer concurreeren
kan, verhuist langzaam naar het vasteland. Een niet onaanzienlijk deel der weefsels,
en daaronder de duurste, welke doorgaan voor Engelsche, worden reeds vervaardigd
in het Noorden van Frankrijk. Een tunnel zou de Britsche suprematie verlengd,
vernieuwd, bevestigd hebben door haar in staat te stellen te strijden met gelijke
wapens. Een tunnel zou Engeland tot kop-station maken der lijnen Londen-Brindisi,
Londen-Bagdad, Londen-Gibraltar, etc. etc. Voor Engeland is er tusschen de
Vereenigde Staten en Duitschland slechts één uitweg: de tunnel, welke een
ononderbroken uitwisseling van voortbrengselen zal veroorlooven. Doch liever dan
de Franschen te verrijken hebben de Britten zich tot den jongsten tijd geruïneerd. Er
is één practisch en verziend man onder hen, Winston Churchill, doch hij verkreeg
geen overwicht, en vergeefs spotte hij met den angst der verzamelde Generale Staven
van Leger en Vloot.
Deze groote onderneming, vruchtbaarder dan eenige andere aan controversen,
verwachtingen en decepties, gaf het aanzijn aan een nieuw plan, dat ditmaal groeide
in het hoofd van een Engelschman, en weder komt de tunnel op de proppen en weder
staan de Britsche regeering en de War-Office voor een ernstige beslissing.
Uitgezonderd wat betreft den diameter van de spoor en de onderaardsche toegangen
van de tunnel, volgt het Engelsche plan in hoofdtrekken de concepten van zijn
Fransche voorgangers. De tunnel zal gevormd worden door twee buizen van zes
meter doorsnede, onafhankelijk van elkaar, doch over bepaalde afstanden verbonden
door zijgangen. De laag van mergelachtig krijt waarin de tunnel geboord zal worden,
heeft een hoogte van zestig meter en de plaatsing van de tunnel is gedacht in het
onderste derde part dezer ondoordringbare, waterdichte bedding. Desniettegenstaande
wil men onder de tunnel-buizen tegelijkertijd kleine loozings-kanalen construeeren,
welke aan beide zijden zouden uitloopen in een put met waterpomp. Dit Engelsche
plan rekent met snelheden van 145 kilometer per uur en 45 treinen per dag in de twee
richtingen. Het zou Londen op minder dan drie uren afstand van Parijs brengen, en
van Fransch standpunt formuleert men slechts één bezwaar: het werd geraamd op
23 milliard papieren francs, wat met de vorige plannen een belangrijk verschil
uitmaakt.
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Alleen een ongeneeslijke verblinding en een potsierlijk wantrouwen kunnen
Engeland weerhouden om zijn toestemming te geven tot de boring van de tunnel.
Het is altijd mogelijk dat Calais en de tunnel-ingang ooit in handen vallen van de
Duitschers, gelijk het in 1914 een haar scheelde of zij maakten zich meester van
Calais en van het Nauw. Doch behalve dat deze mogelijkheid door het versnelde en
veiliger troepenvervoer zoo niet uitgesloten dan toch zeer verkleind is, de Duitschers
zouden met de tunnel even weinig kunnen uitrichten als de Franschen, mits zich aan
den overkant dezer Thermopylen een Leonidas bevindt met twintig Spartanen - die
niet eens behoeven te sneuvelen. Ik voor mij geloof slechts aan de tunnel, wanneer
de eene soeverein, zetelend op Buckingham Palace, en de andere soeverein, zetelend
op het Elysée, op den knop zullen drukken welke de twee onderzeesche treinen naar
hun nieuw eindpunt lanceert. Ik heb den indruk dat de War-Office, hoe conservatief
hij overigens moge zijn, in alle voorgaande gevallen de tunnel betreffend, door
Downing-street gebruikt is om strategische redenen te geven, waar politieke redenen
te onbewimpeld en te kras zouden klinken.
De tunnel impliceert voor Engeland bijna onvermijdelijk, niet alleen een
bondgenootschap, maar een hechte samenwerking met Frankrijk, welke ieder jaar
enger zou worden. Aan beide zijden van het Nauw vindt men staatslieden die de
ruïne van hun eigen land prefereeren boven zulk een verhouding. Aan beide zijden
van het Nauw vindt men machtige staten, die hemel en aarde zullen bewegen om
dergelijke intieme relaties, en de tunnel dus, onmogelijk te maken. Ik kan mij een
stabiele Europeesche politiek niet voorstellen zonder doelbewuste eendracht tusschen
Frankrijk en Engeland. Elk andere denkbare combinatie moet in een korte spanne
tijds een ramp ten gevolge hebben, omdat enkel Frankrijk en Engeland aan het einde
zijn hunner continentale en koloniale veroveringen. Een conjunctie dezer beide rijken
zal zeker latere conflicten niet definitief verhinderen, doch zij biedt de meeste kans,
ten eerste tot uitstel, ten tweede tot het wenschelijkste resultaat. Het is de vraag of
de goede wil zal zegevieren over den kwaden. Uit het lot dat dezer dagen door Stanley
Baldwin beschoren wordt aan de Kanaal-tunnel zal men voor meerdere jaren de
toekomst kunnen lezen van Europa.
[verschenen: 7 februari 1929]

‘De veroveraars’
Parijs, 8 Januari 1929
Uit den roman van André Malraux ‘De Veroveraars’ - ‘Les Conquérants’ - waaide
mij eenzelfde impressie tegemoet als uit de licht-krant van Selfridge, die 's avonds
op de Place de l'Opéra de feiten van den dag afdraait. In vlammende letters dansen
de gebeurtenissen langs den zwarten, ondoorgrondelijken hemel, waarin de maan,
zoo er maan is, een anachronisme lijkt. Dooden hier, dooden daar, dooden overal;
niet bij het gros... bij duizenden; rampen in de vier elementen van vuur, water, lucht
en aarde; bij dozijnen; uit alle hoeken der planeet verschrikkingen, die aan en voorbij
flitsen alsof zij haast hebben. Wie leest ze? Iedereen. Wie vat hun zin? Niemand.
Hier nochtans spreekt de diepe middernacht in brandende teekenen, avond aan avond.
Elkeen ziet ze en elkeen gaat onbewogen voorbij aan de ontelbare drama's in gloeiend
schrift. Onverschillig kijken wij ernaar zooals de Goden op den Olympus de armzalige
stervelingen zagen wroeten. Het laat ons steenkoud. Wij voelen medelijden noch
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verwondering. Tusschen ons en dat licht-klavier ligt een afstand, grooter dan tusschen
ons en de sterren. Wij worden monsters. En wij moeten wel. Want als wij even
nadachten zou ons geheele wezen schokken en wankelen. Wij denken dus niet na.
Wij nemen de mentaliteit aan van veldheeren, die gansche legerkorpsen zien verdelgen
in meren, in moerassen, in het schroot, daarbij slapen als marmotjes.
Het is moeilijk om daaraan te wennen. Zich te verhouden tegenover een aardbeving,
een oorlog, een typhoon, gelijk men een kat beschouwt, die zich achter de ooren
krabt, zal steeds een opmerkelijk air van superioriteit geven. Ook de kat overigens
heeft dit air van superioriteit, dat volkomen echt is. Maar reeds de oude
geschiedschrijvers, Tacitus en Thucydides b.v., gaven ten opzichte van de
menigvuldige gruwelen, welke zij boekstaafden, een klank die niet zonder
mededoogen kon blijven; en wij, werd onze burgerlijke stand niet nog aanzienlijk
gewijzigd door het Christendom? Rezen wij uit de naamlooze massa niet op tot
bewustwording onzer persoonlijkheid, onzer identiteit? Werden wij, na eeuwen
ploeteren, niet individueele menschen? Meer nog: leerde men ons niet, dat wij
kinderen Gods zijn, dat er geen haar op ons hoofd gekrenkt wordt zonder toestemming
des Hemelschen Vaders, en is het zoo gemakkelijk deze dingen te vergeten? Kunnen
wij de stem smoren die boven de jammeren wil uitstijgen en zegt, als in de Negende:
‘Drüben muss ein lieber Vater wohnen’? En als wij ooit wennen aan de kille
verstoktheid onzer harten, zullen wij er iets bij winnen? Zullen wij daarentegen de
rampen niet dichter en sneller naar ons toehalen?
Zooals de een met deeg werkt, de ander met gesmolten ijzer, een derde met
baksteenen, zoo werken ‘De Veroveraars’ met menschelijke materie. De Veroveraars
dat is een handjevol Europeanen, die de grondslagen leggen van de revolutie te
Canton, welke China gaat onderwerpen. Zij nestelen zich in de stad als een rat in de
kaas. Het beeld is niet heelemaal juist, omdat de rat een zeker plezier vindt in haar
kaas, terwijl de Veroveraars verlegen zouden zitten, wanneer men hen vroeg welk
gevoel of welke overtuiging hen naar Canton dreef. Wel bezien bezitten zij slechts
één drijfveer: Haat. In Canton specialiseert zich deze Haat tot haat tegen Engeland,
zonder dat zij zich rekenschap kunnen geven waarom. Elders zou zich die Haat anders
georiënteerd hebben. Maar immer zou het Haat zijn. Haat, welke de eenige hoop was
van Lenin. Deze lucide minoriteit wordt door het fatum losgelaten over een
maatschappij, waar zij geen anderen tegenstand ontmoet dan de Chineesche indolentie,
het Chineesche amorphisme, de Chineesche verachting voor den soldaten-stand, het
Chineesche idealisme. Engeland, dat trouwens in Canton de baas niet is, verdedigt
zich vooral met wait-and-see. Men onthoofdt een vijand alleen in zijn leiders en de
Britten zijn de eenigen niet, die den Romeinschen raad in den wind slaan van: de
koppen, de koppen. Wisten zij niet dat een Chineesch generaal en een Chineesch
regiment niet zijn opgewassen tegen één verloopen sujet uit Europa? Sinds langen
tijd had de Europeesche suprematie zich niet duidelijker vertoond dan zij deed te
Canton.
Maar om de tactiek te karakteriseeren der Veroveraars bezitten wij nog geen term.
De minoriteit, welke zich meester maakte van Canton, was van hetzelfde allooi als
die, welke losbrak over Rusland en arbeidde in dezelfde geestesgesteldheid. Om
ministers van oorlog te beschimpen vond men het woord ‘Kanonnenvleesch’. Hoe
zal men de revolutionnairen brandmerken die de theorieën van Marx tot een epidemie
maakten, moordender dan een middeleeuwsche pest? Vivisectionisten, voor de beulen,
is te mild; proefkonijnen, voor de slachtoffers, te goedig. Zal ooit een uitdrukking
gebeiteld worden, fel genoeg om het onmenschelijke dezer twee begrippen samen
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te vatten en er de nieuwe Kaïns mee te schandvlekken? Laat ik u het signalement
geven der Veroveraars, tevens hoofdpersonen van het boek, en oordeelt.
Pierre Garin, zich noemend en schrijvend Garine of Harine. Geboren te Genève
als zoon van een Zwitser en een Russische jodin. Maakt studies in de letteren. Weet
als gefortuneerd jonge man en als anarchist met zijn geld niets aan te vangen, dan
het subsidieeren van jonge meisjes en vroedvrouwen die wenschen te aborteeren. In
plaats van den strop die hij verdiende, krijgt hij, dank zij laf ingeroepen protectie,
zes maanden voorwaardelijk. Een leven, ingezet met zulk een smerig zaakje, is
verloren. In 1914 neemt Garine dienst bij het Fransche Vreemdelingen-legioen.
Deserteert eind 1915 uit sentimenteele overwegingen (... omdat een nieuw model
loopgraafreinigings-mes hem niet bevalt). Verliest zijn vermogen met verschillende
financieele speculaties. Richt te Zürich een uitgeverij op van pacifistische brochures.
Komt in aanraking met de Russische revolutionnairen. Een kennis uit zijn
gymnasiumtijd roept hem in 1918 naar Canton, waar Sun-Yat-Sen hem voor 800
dollar per maand aanstelt tot chef der propaganda. Reorganiseert zijn dienst als
energiek maar gewetenloos individu. Geen enkele overtuiging drijft hem, geen enkel
enthousiasme, niets dan een verbeten rancune tegen een abject gederailleerd leven.
Ondermijnd door malaria en dysenterie, houdt hij stand tot de eerste overwinningen
behaald zijn. Naast Borodine is hij te Canton oppermachtig. Maar om te genezen
bedacht men nog niets beters dan Europa, dat hij met alle middelen bevochten heeft.
Vertrekt stervend als het boek uit is.
Gérard, Franschman. Ex-leraar aan het lyceum te Hanoï. Verzeilde naar Saigon
als speciaal afgevaardigde van den Kuomintang van Indo-China. Colporteert onder
de Chineezen een democratische woordenkraam, die in Europa bespottelijk zou zijn,
maar die in China opgeld doet, als de oude roestige stoombooten welke daar de
rivieren doorklieven.
Rebecci, geboren te Genua. In zijn jeugd militant anarchist, die niet tot ontwikkeling
kwam. Mislukkeling. Verbitterd wegens onvervulde droomen, trok hij naar China
en vestigde zich eerst in Shameen, later in de Chineesche stad, omdat hij de
Europeanen niet luchten kan. Verkoopt snuisterijen uit Europeesche bazars en heeft
een verzameling automaten: mechanische zangvogels, ballerina's, negers met
roodfluweelen buik, bascules, etc., welke men met een muntstuk in beweging zet.
Hoopt rijk te worden. Dresseerde Hong, een jongen Chinees, tot terrorist, die de
chefs der Engelsche diensten, den een na den ander, neerlegt. Hong draagt op zijn
arm getatoueerd den zin van Lenin: ‘zullen wij ons meester maken van een wereld
welke niet tot den laatsten druppel gebloed heeft?’ Hij spreekt Fransch en Engelsch.
Meunier, onder-afgevaardigde van den Kuomintang te Hong-Kong; toffe Parijsche
jongen en chauffeur; sergeant-mitrailleur tijdens den oorlog; oppervlakkig,
praatzuchtig, amusant. Een der talrijke anonieme voorposten van de Internationale,
waarmee de wereld die leeg moet bloeden, bezaaid is. Handig en altijd schadelijk.
Bezield door een blinden haat tegen de Engelschen. Meet zijn waarde naar de dollars,
welke hij hun kost per week.
Klein, Noord-Duitscher. Heeft jaren van bagno achter den rug, en niet voor niets.
Houdt het midden tusschen een bokser, een dog en een slager. Specialiteit in het
organiseeren van stakingen. Wordt vermoord, na gefolterd te zijn, in een huis van
ontucht. Commandeerde de roode troepen, die Baron Ungern-Sternberg in handen
kregen en fusilleerden.
Nicolaief, chef der politie te Canton. Zeer dik, zeer blond. Oud-lid van de Okhrana,
de politie van den Tsaar. Agent-provocateur onder de terroristische genootschappen,
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van wie hij een groot aantal militante leden aan de galg brengt. Als zijn verraad in
de gaten loopt, en de Okhrana hem niet meer betaalt, wordt hij gids of handelaar in
obscene foto's. Na den oorlog strandde hij te Wladiwostock, zakte af naar Tien-Tsin,
en vandaar als bordenwasscher naar Canton, waar hij handig genoeg was om zich
door Sun-Yat-Sen te laten benoemen tot hoofd der geheime politie.
Met Gallen, Russisch generaal, Sjang-Kai-Sjek, instructeurs der duizend cadetten
uit aanzienlijke families, welke Garine wist te werven en die hij nutteloos tegen de
prikkeldraden van Shameen wierp, met Borodine, Lettische jood, een
Braun-weet-ik-wat, afgevaardigde der Sovjets, ziek evenals Garine, maar actief
bezeten van activiteit, zijn het deze zes Europeanen, die de Cantonneesche benden
naar het Noorden drijven, tegen China en tegen Engeland. Laat ik er bij voegen,
André Malraux, jong Fransch ambtenaar in Indo-China, onbesuisd liefhebber van
Oostersche kunst, jeugd-vriend van Garine, die hem naar Canton roept, en in zijn
particulieren dienst neemt. In Europa teruggekeerd benuttigt hij dezen observatiepost
om den merkwaardigsten, den geweldigsten roman te schrijven dien ik ooit las.
Om in het boek buitengewone kwaliteiten te bespeuren, moet men wellicht
gevibreerd hebben met de Chineesche gebeurtenissen, welke achter den rug liggen,
en inderdaad deed ik dat. De radio's op de boot van Singapore naar Hong-Kong, de
rapporten, de proclamaties, de conferenties met Tsjang-Daï, den Cantonneeschen
Ghandi, de verhooren, de executies, de stakingen, de manifestaties, de krijgsbedrijven,
waaruit dit zonderlinge meeslepende verhaal uitsluitend bestaat, nemen onder de
passie, waarmee men ze volgen kan, een bijna persoonlijke kleur aan. Waarlijk, ik
heb nooit begrepen hoe deze Cantonneesche revolutie heeft kunnen slagen en ik
begrijp het nog niet. Er moet aan den overkant iets zeldzaam rot's geweest zijn in
den Chineeschen Staat. Ik waardeer het ook in André Malraux dat hij niet de minste
poging ondernomen heeft om mij dat begrijpelijk te maken. Hij had zijn boek kunnen
truffeeren met tirades, met leuzen die alle leugens zijn, en hij heeft dit versmaad. Hij
had zijn Garine of zijn Borodine gemakkelijk een phraseologische basis kunnen
verschaffen, welke hen vermomd had tot menschen. Ook dat versmaadde hij. Malraux
zou de perken der waarheid overschreden hebben - want tot Cantonneesche koelies
spreekt men niet als tot Europeesche arbeiders -, maar de Revolutie hadde hij, voor
een deel tenminste, gered door een rechtvaardiging, die kon berusten op ethische,
humanitaire of ideologische principes. Zullen wij ooit een Revolutie, en hare
gewelddaden, aanvaarden, billijken, begrijpen, welke niet een flauwen weerschijn
toont van een menschelijk ideaal, al ware het gelogen?
Maar in Canton liegt men zelfs niet, in Canton handelt men, doet men, in Canton
is de mensch grondstof, en Malraux verzweeg dit niet. Een handvol gewetenlooze,
amoreele, immoreele, haatdragende, rancuneuze schavuiten, die geen ander doel
hebben dan den Europeaan, in casu den Engelschman, te pesten, te koejonneeren, te
benadeelen, te fnuiken, te vernietigen als het kan, een half dozijn van dit diabolieke
rapaille tijgt aan het werk, en de rijke Chineezen zien zich genoodzaakt om op de
Revolutie te wedden zooals men op een paard wedt, terwijl de armen geen anderen
uitweg vinden, dan waar men hen drijft. En dit is het schrikwekkende van ‘De
Veroveraars’: armen en rijken zijn onder de hielen van een tiental raddraaiers, als
insecten, welke men met een bezem van de straat veegt.
China heeft nog geen stem. Een Fransch spreekwoord zegt: ‘Tant vaut l'homme,
tant vaut la terre’, het land is waard, wat de mensch waard is, en wij moeten het
Hemelsche Rijk den tijd gunnen om deze woorden te bekrachtigen. Hong-Kong staat
steeds overeind. Wat Engeland bij de woelingen verloren, behouden of gewonnen
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heeft, zal men beter kunnen afwegen over twintig jaar. Doch de Chinees-zelf moet
reeds lang gekozen hebben tusschen import-omwentelaars, deserteurs, onmenschen,
uitvaagsel - en de niet perfecte maar toch humanere en practischer betrekkingen van
voorheen.
[verschenen: 9 februari 1929]

Le dictateur malgré lui
Parijs, 16 Januari 1929
Het Bestand der Koekebakkers, la trève des patissiers, zooals men hier den tijd noemt
die ligt tusschen Kerstmis en Driekoningen, is ruim voorbij en de politieke gevechten,
welke men gedurende deze periode pleegt te staken, zijn hervat. De voornaamste
evenementen dier dagen waren:
het proces dat Cécile Sorel voerde tegen haar hoedenmaker (het is een man), die
beweerde recht te hebben op den verkoopprijs van alle sinds twee jaar door de actrice
gedragen hoeden - een fortuin dus; de comtesse, sinds ze getrouwd is met een de
Ségur, werd veroordeeld tot het betalen van een huurloon, dat honderd francs bedroeg
per hoofddeksel. Doch haar achttiende-eeuwsche inboedel welken zij op de veiling
bracht deed vier-en-een-half millioen. Het bed van Madame Dubarry, waarin zij haar
befaamde en vermoeide leden te rusten legde, haalde twee honderd een en tachtig
duizend francs;
de oekase van Antoine (den kapper), die beslist heeft dat onze schoonen kort haar
zullen blijven dragen. Sinds zijn terugkeer uit Amerika, waar hij tegen een behoorlijke
offerande zijne alleenzaligmakende leer onderwees van het onduleeren en friseeren,
komen de Parisiennes weer bij duizenden naar hem toegestroomd om zich onder zijn
scepter te buigen. En haar meester geeft interviews als een eerste minister;
de hond van Maud Loty, verzekerd voor een millioen, die verloren was en werd
teruggevonden. Een belooning van vijftig duizend francs voor den vinder, om de
sensatie te verhoogen. Na een halve week zoeken ontdekte men den stakker in de
woning zijner beroemde meesteres. Zulke grappen maakte Uylenspiegel ook, die
geen acteur was en geen contract had met de kranten om voor een vast bedrag zijn
herinnering levendig te houden. Men vond haar flauw voor dezen keer;
de minuut stilte welke de impresario van het Cirque de Paris tijdens een
bokswedstrijd vroeg om den dood te herdenken van Tex Rickard, manager van
Dempsey, Carpentier, etc., een sympathieke baas overigens. Men heeft veel
geprofaneerd in de Oude en Nieuwe Wereld, en met succes. Maar deze vlieger ging
niet op. De engelenbak schopte bij menschen-heugenis nooit baldadiger lawaai, dan
in deze stille minuut. Men zou zweren dat ze daar het hart nog op de rechte plaats
hebben;
het vijfde gebouw van gewapend beton, dat binnen de maand instortte, de
werklieden verpletterend onder puin en ijzer. Men noemt dit materiaal nog slechts
ontwapend beton. Men voegt erbij: dat is er ten minste één die ontwapent. Doch de
bewoners van betonnen huizen slapen met nachtmerries. Wat Parijs, dat het gansche
etmaal onder en boven den grond davert en trilt, nog beleven zal aan instortingen, is
niet te voorzien;
sneeuw op de Côte d'Azur. Alle mimosa's, viooltjes, anjers en rozen vernietigd;
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veertien hazewinden, getaxeerd op honderd vijftig duizend francs, omgekomen
van honger en koude, omdat niemand ze te eten gaf. De maatschappij welke ze zou
laten rennen achter electrische hazen, ging failliet, op de beesten werd beslag gelegd,
men stopte ze in een hok en niemand keek er meer naar om. Dat zijn dingen waarvan
men versteld staat;
het optreden in het Palace, een music-hall, van den whispering bariton Jack Smith,
dien gij moet kennen van de gramofoon. Triomf in de fauteuils, bij de dollars; gesis
bij de inboorlingen. Jack mag fluisteren, lispelen, suizelen, ruischen, als een zefier,
de inboorling bleef onvermurwbaar, want Jack whisperde in het Engelsch. Dit
bariton-gekweel is bovendien niets voor een Franschman. Holle vaten behooren hard
te klinken en het omgekeerde lijkt hem decadentie: weinig leven om niks;
de rit der elf amazone's van Parijs naar Cannes, bijna duizend kilometer, in den
barren winter. IJs, ijzel, sneeuw op alle wegen, in berg en dal. De misère van
paardrijden bij vriesweer zijn koude voeten. Men heeft echter geen medelijden met
de vrouwelijke cavalerie, doch met de dieren. Wanneer het gecommandeerde dienst
was (maar wie zou zoo'n dienst durven commandeeren?) zou iedereen het vertikken.
Er zou een kreet van verontwaardiging opgaan. Nu schudt men de koppen als bij iets
wonderbaarlijks, dat boven het petje gaat. De meeste ruiterinnen komen zelfs aan,
en vervullen de toeschouwers met ontsteltenis. Deze dames boezemen ontzag en
bijna schrik in. Men kan moeilijk laten zich te feliciteeren dat men niet het paard is;
de dood van Grootvorst Nicolaas van Rusland te Antibes, welke de antibolsjewisten
berooft van hun chef. Niet de monarchisten, gelijk men meestal meent, hadden hem
gekozen tot hun leider, maar de Russen, oudstrijders of niet, die in den vroegeren
opperbevelhebber den president zagen eener toekomstige, menschwaardige Republiek
in het land der Sovjets. Wie zal dit vaandel overnemen?;
het verschijnen van het vijfde deel der Mémoires van Poincaré, getiteld: De Invasie.
En dit brengt mij terug tot mijn uitgangspunt, het einde van la trève des patissiers.
***
Ofschoon verscheidene geroutineerde beroepswichelaars het mij dringend
ontraadden, had ik met een licht hart gewed voor de duurzaamheid van het
kabinet-Poincaré, en de historische zitting van 11 Januari bevestigde mijne
verwachtingen. Het Palais Bourbon was dien dag afgezet met een aanzienlijke
gewapende macht en in den naasten omtrek zwermden agenten ter fiets, die hun
karren klaar hielden om hulp te roepen zoo het noodig mocht blijken. Men trad het
Kamergebouw binnen zooals men de grenzen overschreed van een vreemden staat
tijdens den oorlog. Mitrailleuses waren er nog niet. Maar Poincaré verklaarde in zijn
redevoering, die vier volle uren duurde, dat hij bereid was op de barricaden te sterven.
Waarvoor? Wel, voor de Republikeinsche instellingen. Dit wil zeggen: voor het
Parlement. Want een Republikein verkeert in den waan dat het Parlement een
uitvinding is der Republiek, terwijl het de monarchie was die hare onderdanen dit
cadeau schonk.
Juist had de Koning der Serviërs, Kroaten en Slovenen zijn
volksvertegenwoordiging met onbepaald verlof naar huis gestuurd, bemerkend dat
dit het eenige middel was om rust en orde te bewaren in den Staat. Daar Joegoslavië
bondgenoot is van Frankrijk, kon men niet met de gewenschte duidelijkheid een
opinie zeggen over zulk een autocratische daad welke den rechtgeaarden citoyen
moet vervullen met afschuw. Daar Joegoslavië het zevende of achtste land vormt
van Europa, dat zijn Kamers op non-actief zet, daar de Prins van Monaco, heerscher
over een rijk van honderd-vijftig hectaren, denzelfden tyrannieken maatregel genomen
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had, koesterde men de vrees, dat deze voorbeelden, en vooral de inschikkelijkheid
waarmee men verplicht was ze te verwelkomen, aanstekelijk zouden werken. De
vrees, gelijk men weet, is het beginsel der wijsheid.
Het Fransche parlement, gelijk de meeste parlementen, bestaat uit een meerderheid
en een minderheid, die elkaar een permanenten oorlog verklaren, en een latenten
toestand van burgerkrijg onderhouden. Dit is dwaas. Wat deze dwaasheid in Frankrijk
nog buitensporiger maakt, is de omstandigheid dat de meerderheid onder leiding
staat van een chef, die van huis uit tot de minderheid behoort. Poincaré begon zijn
politieke loopbaan als radicaal, steeg als radicaal tot het presidentschap, en zal zonder
twijfel als radicaal ten grave gedragen worden wanneer zijn uur slaat. Hij heeft oude,
ingewortelde teederheden voor de radicalen (één uitgezonderd, Clemenceau, dien
hij haat) en met vreugde maakte hij in 1924 plaats voor hen, wier overwinning hij
had voorbereid. Toen de radicalen in 1926 bankroet sloegen was hij de curator die
hen wist te redden; toen de radicalen bij de verkiezingen van 1928 door het volk
gedésavoueerd werden, smokkelde hij hen in zijn ministerie, in de verschillende
commissies, in de bureaux der Kamer. Principieel beschouwd was dit onbillijk en
onconstitutioneel, maar uit een hooger standpunt van nationale eendracht was het
verdedigbaar en de gematigd-republikeinsche meerderheid, verdeeld in een dozijn
nuances, legde er zich bij neer.
Zooals men een ezel doet marcheeren door hem een lekkere wortel voor den neus
te hangen, waarin hij happen zal bij het eindpunt, zoo marcheert een politicus met
het lokaas eener portefeuille voor de oogen, en deze eigenschap is bij de radicalen
zeer sterk ontwikkeld. Sinds dertig jaar gewend om Frankrijk te besturen, verkroppen
zij hun débâcle met een woede, welke hen gemakkelijk voert tot grootheidswaanzin.
Toen de radicale dosis van het vorig kabinet hun onvoldoende leek, stelden zij
Poincaré te Angers het bekende, onaannemelijke ultimatum: alles of niets. Den wortel
niet kunnende vergeten, en zich alleen in het gouvernement vertegenwoordigd ziend
door hun meest decoratieve figuur, stelden zij Poincaré een nieuwen eisch: erop of
eronder. Ditmaal echter konden zij de zaak niet beslechten in geheim comité, doch
moesten haar voor het Parlement brengen. De Kamer veroordeelde de radicalen, en
hun bondgenooten de socialisten, met een meerderheid die maar weinig lager uitviel
dan ik voorspeld had: vijf en zeventig stemmen.
Voor den in zijn binnenste radicalen Poincaré was deze uitslag waarschijnlijk een
bittere beproeving. Maar hij kon regeeren. En wijl er niemand is, noch rechts, noch
links, die voldoende autoriteit, voldoende probiteit bezit om een heterogene
volksvertegenwoordiging te binden tot een eenheid, en tot een minimum programma,
dat het totaal der natie niet ideaal, doch het minst nadeelig acht, wijl het vergrijsde
team dat Frankrijk sinds dertig jaren beurtelings regeert, volkomen gediscrediteerd
is door een opeenstapeling van fouten en mislukkingen, wijl nieuwe mannen zich
nog niet aanmeldden, wijl iedereen terugdeinst voor een avontuur waarvan men niet
weet tot welke uitersten het zou kunnen leiden, daarom is het bewind van Poincaré
nogmaals bestendigd voor onbeperkten tijd, daarom heeft Poincaré deze verlenging
aanvaard. Ik geloof dat niemand minder neiging, minder smaak heeft voor de dictatuur
dan Poincaré. Hij is echter dictator tegen wil en dank: dictateur malgré lui. Wat voor
de oude heksenmeesters sommige woorden waren, die men als driehoek kon schrijven,
zooals abracadabra, die men achterste-voren kon lezen zooals crammacammarc, of
albatanatabla, woorden die tooverkracht hadden en waarmee zij een massa kwalen
genazen, dat is de naam Poincaré voor het Fransche volk. Niemand weet precies
waarom, want wonderdaden heeft hij geen enkele verricht. Zijn naam klinkt als
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crammacammarc. Hij - of de ontreddering, de ontwrichting, de desorganisatie. Er is
geen keus.
Toen de afgevaardigden hun traktement verhoogden - vóór de oorlogsweezen die
besnoeid werden - zijn zij gegaan tot de limiet van wat de publieke opinie duldbaar
acht. Het schandaal der oplichtersbende van de Gazette du Franc, welke spionnen
had tot in het Parket, die de familie Hanau-Bloch vanaf 1926 verwittigden als een
aanklacht was ingediend, zoodat de klager aanstonds gerembourseerd kon worden;
de gewiekstheid waarmee de rechter van instructie de gecompromitteerde mandarijnen
ontwijkt - maar niet gewiekst genoeg om den man van de straat te verschalken; - de
sluwe handgrepen waarmee de zaak naar den doofpot gevoerd wordt - maar niet sluw
genoeg om de dupes en de candidaat-dupes voor de volgende operatie te bedotten;
- de zekerheid dat een aantal leden van gouvernement en parlement dom of schuldig
waren ten opzichte van een zwendelarij die reeds vijf zelfmoorden veroorzaakte dat is méér dan Panama; de Pers-campagne's, de openbare betoogingen, en het
summum van wrevel dat uit het schandaal voortvloeide, wekten een vijandelijke
atmosfeer, welke de radicalen zelf, deze kampioenen der vrijheid, deed vragen om
uitzonderingsmaatregelen tegen de drukpers. Zij kregen ze niet en zij hebben trouwens
niet durven insisteeren. Maar wij zullen nooit weten of de gewapende macht, die 11
Januari het Palais Bourbon beschermde, samengeroepen was tegen mogelijke
manifestanten, of een lichte wenk beteekende voor de afgevaardigden, om hen te
waarschuwen voor een onherstelbaren flater. In ieder geval hebben zij het begrepen
en het Parlement leeft nog. Ieder wil verandering, maar zooals ik reeds schreef, is
ieder bang voor den afgrond. Wij gaan dus nog eenigen tijd verder alsof er niets
gebeurd was en niets gebeuren moest.
***
Het vijfde deel der Mémoires van Poincaré, een even lijvig boek als de vorige
deelen van den Cyclus die getiteld werd Au service de la France, gaat van het begin
der vijandelijkheden tot aan het einde van 1914. Men zou er een afzonderlijk artikel
over willen schrijven, wanneer zij specifiek nieuws bevatten. Doch in 1914 was
Poincaré president der Fransche Republiek en een president der Fransche Republiek
is als de monade van Leibnitz, die geen vensters heeft. Hij ziet niets. Hij weet enkel
wat men hem belieft te zeggen. Hij raadt wat hij kan, en mag. Hij is de gevangene
van het Elysée. Hij wordt in een wagon geladen en naar Bordeaux getransporteerd
als de vijand de stad nadert. Te Bordeaux isoleert men hem in een prefectuur. Het is
hem dus onbekend dat de prefect van politie te Parijs in 1914 weggejaagd moest
worden wegens verstandhouding met den vijand, maar den tijd kreeg om al zijn
dossiers te verbranden. Het is hem onbekend dat het ministerie54 [= kabinet] en de
afgevaardigden te Bordeaux hun dagen sleten in zwelgpartijen met actrices en
demimondaines, terwijl de nederlaag naderde en de soldaten werden weggemaaid.
Paul Deschanel, schrijft hij, komt het hem vertellen, doch weigert namen te geven.
Maar deze namen kent gansch Frankrijk. En wanneer Clemenceau hem, Poincaré,
op zijn gewone felle manier komt inlichten, spreekt hij over ‘de nijdige,
onsamenhangende heftigheid van den geïrriteerden, haatdragenden grijsaard, die alle
zelfbeheersching verloren heeft’ en bekent dat hij zich weerhouden moet om hem
niet de deur uit te smijten. Drie jaren daarna, toen alles verloren was, moest hij
denzelfden Clemenceau roepen om alles te redden.
Zoo zag Poincaré tijdens zijn presidentschap niets van wat hij had moeten zien.
Zoo gaat hij voort met niets te zien van wat hij absoluut zien moest. De mannen die
54

[ministerie = kabinet]
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Clemenceau vermorzelde, uit den weg ruimde, onschadelijk maakte, zijn de
medewerkers geworden van Poincaré, dictateur malgré lui. De oude Vendeeër beidt
zijn tijd. Want juist wat Poincaré toén niet zien kon, gelijk hij voorwendt, nú echter
niet zien wil, zal den doorslag geven in de balans, omdat iedereen het ziet behalve
hij.
verschijningsdatum: 16 februari 1929

De pantser-kruiser
Parijs, 20 Januari 1929
Het is te mooi om alleen toeval te kunnen zijn, dat de plannen der groote eenheden
van het Fransche vlootprogramma, met welker constructie reeds in 1927 had begonnen
moeten worden, nog steeds niet zijn vastgesteld. Men beschikt over de credieten, de
werven roepen om werk, een geweldige achterstand valt in te halen, en men verzuimt
om aan den slag te gaan. Hoewel Frankrijk, wat zijn organisatie betreft, gewoonlijk
met de nachtschuit komt, welke hier de Merovingische kar heet, is dit dralen te
overdreven om den oplettenden toeschouwer niet de vraag te ontlokken: Waarom?
Ik zit niet in den oppersten vloot-raad, die dezer dagen vergaderde, en geen enkel
admiraal verschafte mij inlichtingen. Ik heb zelfs niet de minste redelijke gegevens
om er een meening over deze zaak op te baseeren. Het wil me echter voorkomen,
dat de nieuwe Duitsche pantser-kruiser, voorloopig Ersatz-Preussen geheeten, de
voornaamste en waarschijnlijk eenige oorzaak geweest is van het talmen der Fransche
marine-autoriteiten. Zoolang het onbeslist was of deze bodem op stapel gezet zou
worden, zoolang de karakteristieken van dit linie-schip in haar groote lijnen onbekend
waren, heeft men het roekeloos en voorbarig geacht om ontwerpen te beramen, die
kans liepen door den gewichtigsten mededinger terstond overvleugeld te worden.
Men heeft de Duitschers, wat wijs was, het eerst laten schieten. Het is nu de beurt
der ingenieurs om te riposteeren, en ik twijfel er geen moment aan, of de eerste
Fransche pantser-kruiser, welke na den oorlog gebouwd wordt, zal uitsluitend
geïnspireerd zijn op de gedachte om de Ersatz-Preussen de loef af te steken.
Inderdaad: alle Fransche pantser-kruisers dateeren van vóór 1914, en verloren een
belangrijk part hunner militaire waarde, hoewel men getracht heeft hen met kunst-en
vliegwerk te moderniseeren. Wanneer de Ersatz-Preussen met zijn 50.000 paarden,
zijn snelheid van 26 knoopen, zijn minimum gewicht, maximum bewapening en
maximum bepantsering, zijn enorme werkings-sfeer van 10.000 mijlen, voor den
eersten keer de haven verlaat, mogen alle Fransche linieschepen voor hem op den
loop gaan, zonder hierin overigens te zullen kunnen slagen. En de jongste kruisers,
zéér snel, zijn juweelen van techniek, doch betrekkelijk zwak bewapend en vooral
weinig beschermd. Eén gelukkig schot met een kogel van gemiddeld kaliber kan hen
weerloos leggen.
Als dus Engeland met zijn Nelson en Rodney (35.000 ton, 9 kanonnen van 40
centimeter en 23 knoopen) zich nog niet behoeft te verontrusten over de
Ersatz-Preussen, als Duitschland op zijn beurt maling mag hebben aan deze twee
reuzen, waarmee het zich niet meten kan, maar waarvoor het zich ten allen tijde uit
de voeten kan maken, voor Frankrijk is de situatie niet dezelfde. Noch in de Noordzee,
noch in den Atlantischen Oceaan, noch in de Baltische wateren. Want wanneer het
geheime rapport van minister Groener, dat deze week door de Review of Reviews
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van Wickham Steed gepubliceerd werd, echt is; wanneer het waarheid is, wat de
Duitsche minister van oorlog beweert, dat in geval van conflict tusschen Rusland en
Polen een Fransch-Poolsch verdrag stipuleert dat een gedeelte der Fransche vloot de
Poolsche vlag zal hijschen, zoodat de Duitsche vloot inferieur zou worden bij deze
Poolsche vloot, dan is de Ersatz-Preussen een antwoord op dit verdrag en deze
eventualiteiten (waarvan hier niemand iets weet); maar dan is het ook ten hoogste
noodzakelijk en onvermijdelijk dat de eerste Fransche pantser-kruiser een antwoord
wordt op de Ersatz-Preussen.
Een dergelijke bepaling in een Fransch-Poolsch verdrag schijnt mij geen
onmogelijkheid. Integendeel. Zij is logisch. Zoolang geen enkel bondgenootschap
Engeland en Frankrijk bindt (of bond) tot een gemeenschappelijke actie, kon Frankrijk
vitale belangen hebben bij een suprematie in de Baltische Zee. Zelfs zonder het
tractaat dat Duitschland sloot met de Bolsjewisten, ligt het voor de hand dat
Duitschland deze suprematie wil breken. Het is even natuurlijk dat Frankrijk zal
pogen haar te handhaven, want zoo de Engelsche antipathie tegen Polen verminderde,
zij verkeerde nog lang niet tot enthousiasme. En het lange dralen van den Franschen
Vloot-staf, dat voor één keer gelukkig uitviel, zal ongetwijfeld een einde nemen, nu
elke maand vertraging levensgevaar kan brengen voor twee landen.
***
Dit is een oud liedje zult gij meenen en ik kan u dat niet tegen spreken. Maar gij
vindt misschien ook, dat in deze dingen alles niet gaat zooals het gaan moest, dat
tenminste één natie het ideaal der menschheid diende hoog te houden, en den
verderfelijken atavistischen waanzin behoorde te onderdrukken. Gij vindt wellicht
dat het Frankrijk passen zou deze natie te zijn. En theoretisch ben ik het niet u eens.
Het zou een verheven schouwspel zijn geweest een heldhaftig en overwinnend volk
vrijwillig zijn verschansing te zien ontmantelen, zijn kanonnen te zien smelten om
er monumenten van te gieten voor de dooden, zijn grenzen te zien openstellen, de
gebeurtenissen vredig te zien afwachten, en precies het omgekeerde te zien verrichten
van wat geschiedde tijdens de Kruistochten. Ik geloof ook dat dit realiseerbaar geweest
ware wanneer iemand eraan gedacht had met voldoende kracht, met voldoende
geestdrift.
Maar al is deze Pierre l'Ermite niet opgestaan, ik geloof nog dat het zich geleidelijk
verwezenlijkt zou hebben, wanneer Duitschland een beetje handiger ware opgetreden.
Als het minder pacifisten geëxecuteerd had, minder chemische fabrieken had
gebouwd, minder giftgassen had gezocht, minder geheime genootschappen geduld
en gesteund had, minder strategische stations langs den Rijn op noodelooze en
opzienbarende wijze had uitgebreid, minder verdachte bruggen had geconstrueerd,
minder wapenen had verborgen, minder versterkingen had aangelegd in het Oosten,
minder geïntrigeerd had in Elzas-Lotharingen, zich een tikje loyaler betoond had in
het vergoeden der materieele schade, een greintje williger en oprechter in de
gedwongen ontwapening, als het slechts de helft van den afschuw voor den oorlog
en zijn rampen doorvoeld had, welke Frankrijk demoraliseert op een wijze waarvan
de buitenlander zich geen idee kan vormen (dermate dat vrouwen ronduit verklaren
het moederschap te weigeren omdat zij in géén geval een kind willen baren dat moet
opgroeien voor een nieuwe slachting), als de Duitschers een ziertje psychologischen
kijk bezeten hadden op de mentaliteit van het Fransche volk, dan bevonden zich nu
hoogstens nog Fransche soldaten in de koloniën, dan was Rijnland sinds jaren
ontruimd. Maar met als, zegt de Franschman, doet men Parijs in een flesch: avec un
si on mettrait Paris dans une bouteille.
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Het klaarste resultaat van dit gebrek aan inzicht is, dat ieder die op de hoogte wil
blijven van de kwestie, een plank zijner bibliotheek heeft moeten reserveeren voor
de boeken en brochures welke in den loop der laatste tien jaren verschenen over den
komenden oorlog. Alleen in het Fransch tel ik er meer dan veertig, niet geschreven
door profeten, maar door technici. En denk niet dat zij beantwoorden aan een behoefte
van het publiek om ingelicht te worden, want deze anticipaties bereiken slechts zeer
bescheiden oplagen. Voor de menigte is de oorlog, wat de Romeinen nefandum
noemden, zaken waarover je niet praat, op gevaar van ze aan te trekken. Hoewel het
ook de methode is der struisvogels, handelden de Romeinen misschien verstandig,
omdat voorspellen niet gelijk staat met oproepen, doch er zeker toe kan bijdragen
om aan de onheilen te wennen en de waakzaamheid of het innerlijk verzet te
verzwakken, ja uit te putten.
Deze veertig werken waarschuwen zonder onderscheid tegen den chemischen en
bacteriologischen oorlog. Zij bewijzen zonder onderscheid, dat hij onvermijdelijk
is, omdat Duitschland er niets meer bij te verliezen, doch alles bij te winnen heeft.
Zij betoogen zonder onderscheid, dat Frankrijk machteloos staat tegenover de
formidabele trust's en concerns der Duitsche chemische industrie. De lijst der
fabrieken, welke Henri le Wita geeft aan het slot van zijn recente boek Autour de la
Guerre chimique (het derde reeds over hetzelfde onderwerp), fabrieken die het
onzichtbare oorlogspotentiaal vormen van een sinds eeuwen geduchten vijand, die
lijst is ontzagwekkend en schrikbarend. Met een lugubere eenstemmigheid verklaren
deze auteurs dat de onbekende gassen in de eerste plaats gebruikt zullen worden
tegen vestingen en geregelde troepen, die maskers bezitten, doch maskers welke voor
deze onbekende gassen onvoldoende zullen blijken. De bekende gassen zijn bestemd
voor de civiele bevolking der groote steden, die maskers noch schuilplaatsen hebben
om aan den ondergang te ontsnappen. Niemand dezer schrijvers schrikt ervoor terug
om als onontkoombare feiten massa-slachtingen aan te kondigen, waarbij alle Engelen
des Doods te zamen, en alle epidemieeën en alle natuurrampen zich gewonnen zouden
moeten geven. Parijs en Londen zouden in gassen gehuld worden als in een zondvloed
en om de verschrikkingen te verdubbelen, zou men tegelijk met de gasbommen
brandbommen naar beneden werpen die tot zeer hooge temperaturen geperfectionneerd
zijn. Wanneer de vijand overrompeling gebruikt, is verdediging absoluut ondenkbaar;
wanneer hij zoo fatsoenlijk blijft om door een ultimatum of iets dergelijks van zijn
komst te verwittigen, is verdediging in de gunstigste omstandigheden uiterst illusoir,
hypothetisch en met de beste verweermiddelen nog ontoereikend. De vijand kan naar
verkiezing vliegmachines aanwenden of luchtkruisers, die van boven, van onderen
geblindeerd en gewapend zullen worden.
Représailles zijn mogelijk, doch op zóó kleine schaal, dat men hun effect niet
noemenswaard kan achten. Ten eerste is de vijand die overrompelt bedacht op
protectie zijner eigen gebieden, en ten tweede bezit Frankrijk theoretisch twee duizend
vliegtuigen (onder welke een hoop oud roest en vliegende doodkisten), doch onder
deze twee duizend machines telt het slechts twaalf escadrilles, dit wil zeggen minder
dan honderd bombardements-vliegtuigen, en wijl men rekening moet houden met
niet beschikbare toestellen, zou het nauwelijks vijf en zeventig machines kunnen
uitzenden voor verwijderde bombardements-operaties, een aantal dat voor zulke
zendingen belachelijk moet heeten. De aviatiek der Franschen lijdt aan de
eenzijdigheid van uitsluitend defensief te zijn, en zij waren dom genoeg om na den
ondergang van de Dixmude de constructie van lucht-kruisers geheel te verwaarloozen.
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Den Franschen rest slechts één kans op représailles welke in voldoende mate
doeltreffend zouden zijn. Doch daarover dadelijk.
Al deze schrijvers deelen de opinie dat het Fransche gouvernement zich volmaakt
bespottelijk maakte, toen het de welwillende verklaring aflegde en aan het hoofd
zijner tactische reglementen plaatste ‘dat de Fransche regeering, de internationale
verdragen eerbiedigend, welke Frankrijk onderteekende, zijn krachten bij den aanvang
van een oorlog zal inspannen om van de vijandelijke regeeringen te verkrijgen dat
gassen niet gebruikt zullen worden als oorlogswapen; dat zij zich voorbehoudt om
te handelen volgens de omstandigheden wanneer deze belofte niet verstrekt wordt.’
Wanneer een regeering ervaart dat zulk een belofte niet verstrekt of niet gehouden
wordt, dan kan de helft harer onderdanen reeds op weg zijn naar het rijk der
schimmen. Alle auteurs oordeelen, dat Duitschland elke overeenkomst zal teekenen,
welke men het voorlegt, klaar om ze te schenden onder het motto Not kennt kein
Gebot.
Alleen over het tijdstip, waarop het onweer zal losbreken, loopen de meeningen
uiteen. André Michelin, een specialiteit, zegt dat zij van leer zullen trekken op den
dag dat zij de synthetische petroleum in voldoende hoeveelheid zullen vervaardigen
om er alle motoren mee te voeden. Anderen stellen den datum afhankelijk van
politieke conjuncturen. Maar zonder uitzondering voorspelt men dat Duitschland
zich haasten zal om te profiteeren van de strijdvaardigheid der combattanten, die den
‘laatsten’ oorlog gevoerd hebben.
Commandant Sorb, een andere specialiteit, geeft in La Guerre qui vient een volledig
krijgsplan. Na een onverhoedsch luchtbombardement op de hoofdsteden, op de
industrieele centra, met gas- en brandbommen, welke een ware paniek zullen zaaien,
en alle regeeringsdiensten, alle mobilisatiepogingen zullen desorganiseeren, doen
de honderd duizend man der Reichswehr, versterkt door politie-troepen en
getransporteerd door tallooze autobussen die circuleeren in Rijnland, een doorbraak
door Hollandsch Limburg, België en Noord-Frankrijk, overmeesteren het Pas de
Calais, stabilliseeren zich op een rechte lijn welke reikt van Abbeville tot Basel,
maken hun stellingen ontoegankelijk met persisteerende yperiet-besproeiingen,
mobiliseeren op hun dooie gemak achter dit dekkingsterrein, en zetten van uit deze
basis hun chemische en bacteriologische offensieven ononderbroken voort tot de
gedecimeerde of gehalveerde tegenstander zich op genade of ongenade overgeeft.
Met een beroepsleger als de Reichswehr, zegt Commandant Sorb, en tegenover een
overrompelden, gedemoraliseerden en gedesorganiseeren tegenstander, kan dit
kolossale veldtochtsplan binnen de acht dagen worden uitgevoerd. Het veronderstelt
millioenen dooden en oorlogskruizen op alle wiegen. Maar à propos: zal men niet
vergeten om gasmaskers te maken voor zuigelingen?
Zulk een duivelsche machinatie is zonder twijfel denkbaar en doenlijk. Geen der
auteurs, die ik las, weet er een middel tegen en de reglementatie welke Henri le Wita
in het laatste hoofdstuk van zijn boek voorstelt om zulk een geesel te vermijden, is
ridicuul van ontoereikendheid. Zij komt hierop neer, dat alle nieuwe ontdekkingen
op het gebied van giftige, bacteriologische en andere wapenen binnen zes maanden
gedeclareerd zullen worden bij den Volkenbond, en dat men het openbaren van
fabrieksgeheimen betreffende deze wapenen niet meer beschouwen zal als
hoog-verraad. Ik sta tegenover zulk een inlichtings-bureau nog sceptischer dan
tegenover de welwillende verklaring van het Fransche gouvernement en vraag me
af, als de zaak inderdaad ernstig is, of men er om huilen of lachen moet. Ik bespeur
ten opzichte van deze infernale bedreiging, waaronder het Fransche volk schijnbaar
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koud blijft en ongevoelig als bewusteloozen, slechts één waarborg, één uitweg: de
gedachte dat niet één mensch onmenschelijk, amoreel, hardvochtig en gewetenloos
genoeg is om haar te volvoeren; en wanneer één mensch monsterachtig genoeg blijkt
te zijn om als groot-beul dergelijken totalen moord te bevelen, dat er onder zijn
trawanten nog menschen gevonden worden die terugdeinzen voor de weergalooze
daad, en in voldoende aantal om haar te doen falen; en als de wraakgodinnen ook
deze redding meenen te moeten verhinderen, dan reken ik op de gebruikelijke Duitsche
stommiteit, van hetzelfde kaliber als die welke zij begingen in April 1915 tusschen
Bixschoote en Langemarck: zij waren zóó verrukt over hun chloor-giffen, dat zij den
tijd niet konden afwachten om het nieuwe wapen toe te passen in verhouding tot het
front, d.i. niet over een ruimte van 6 kilometer, doch over een afstand van 60 of 120
kilometer. Hadden zij even nagedacht, even uitgesteld, dan hadden zij den oorlog
gewonnen.
Maar dit is nogmaals een serie van ‘als’ waarmee men Parijs in een flesch zet. De
overrompeling van Bixschoote kostte vijf duizend dooden. Een tweede experiment,
gemoderniseerd, zou er vijf millioen kosten, en méér wellicht. Geleerden, staatslieden,
krijgskundigen, in alle landen, zelfs in Duitschland, beamen de mogelijkheid van
zulk een vervaarlijk, afzichtelijk verraad. Geen hunner weet het verweer, geen hunner
kent de bescherming. Wanneer echter de bedreiging waarlijk immens is, en waarlijk
nabij, dan blijft er slechts één kans op behoud: Rijnland. Dáár ligt de helft der
onheilbrengende fabrieken onder het bereik van het geschut; daar zijn de gijzelaars;
daar is Frankrijk's Engeland's, Europa's redding; dáár is het eenige en laatste centrum
van doeltreffende, snelle représailles. En wie vindt dat alles niet gaat zooals het gaan
moest, bedenke dit op een helschen achtergrond van gif-, bacillen- en brandbommen,
nu de kruiser den toestand nog wat scheever maakte dan hij reeds was.
[verschenen: 21 februari 1929]

In Elzas-Lotharingen
Parijs, 30 Januari [1929]
Als men een Franschman onder vier ogen vraagt, wat hij denkt van de
Elzas-Lotharingers, zal hij zonder veel aarzelen zeggen, dat het een ‘sale race’ is.
Hij bedoelt daarmee een beroerd en lastig volkje. Koppig, eigenzinnig, tegen den
draad, mokkerig, nooit tevreden. In zijn binnenste kan hij hen niet goed zetten. Van
de tientallen ethnologische ingrediënten, waarmee Frankrijk zijn eenheid metselde,
assimileerde de Elzasser zich het slechtst en men merkt dat tot in zijn tongval.
Zoo de Vlaming een beetje rauw praat, de Auvergnaat met de r's rolt als een neger,
de man van de Midi een komieken afkeer heeft van neusklanken, hun accent is
herkenbaar, maar het is niet hinderlijk en behoort tot de kaart van het land.
Doch de Elzasser met zijn bizarre manie, om alle zachte medeklinkers hard, en
alle harde medeklinkers zacht te maken, elk woord te verhaspelen, te verklungelen,
te verkluchtigen, de Elzasser, door aan deze dolle eigenaardigheid, welke vooral
bespottelijk wordt, als hij er eentje op heeft, vast te houden, als aan een onverbeterlijk
spraakgebrek, plaatst zich absoluut buiten de linguïstische gemeenschap. Ik hield
deze kwaal voor een uitvinding van humoristen, voor een overdrijving, tot ik het zelf
observeerde in den natuurstaat, en bespeurde, dat alle grappen, ook de flauwste, over
deze hebbelijkheid, genoteerd waren uit de dagelijksche waarneming. Of hij het doet
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uit botheid, uit halsstarrigheid, of wegens een afwijking van zijn spraak-orgaan, als
feit moet worden vastgesteld, dat de Elzasser, excepties daargelaten, een keel bezit,
en hersenkronkels, die hem ongeschikt maken voor het Fransch. En het ergste is niet
dat de Baskiër, de Cataloniër, de Vendeeër, de Breton, de Bourgondiër, de Vlaming,
de Waal, volmaakt vrij zijn van dit gebrek, dat den Elzasser soms moeilijk
verstaanbaar maakt, en altijd aanleiding geeft tot de koddigste dubbelzinnigheden;
het ergste is, dat hij het gemeen heeft met de Duitschers. Schijnt de ontwikkeling
van dat gedeelte der hersens, waar de gearticuleerde taal zetelt, hem te stempelen tot
onbedriegelijk Germaan, zijn aanhankelijkheid, zijn passie voor zijn dialect, dat hem
belet zuiver Fransch te leeren, onderscheidt hem van alle stammen, welke zich bonden
tot het huidige Frankrijk. Komt bij allen het dialect in de tweede plaats, bij den
Elzasser staat het voorop. Hart en ziel en zinnen vergroeiden er zoodanig mee, dat
in zijn organisme geen ruimte is voor een concurrent.
Men zegt zulke dingen niet in de Fransche Kamer, noch in de Fransche kranten,
wat niet verhindert, dat zij waar zijn. Men zou echter overhaast oordeelen, door te
besluiten, dat dit een reden zou kunnen vormen, om Elzas-Lotharingen definitief uit
het Fransche complex los te schakelen. Wat vandaag nog niet gebeurde, kan morgen
gebeuren en het staat niet vast, dat de Elzasser zich niet zal laten acclimatiseeren tot
Franschman, wanneer een Parijsch gouvernement zich de moeite en den last geeft,
hem te dwingen of te overreden naar de Fransche mentaliteit.
Het is juist deze vorming tot staatsburger, welke vroegere generaties het meest
verwaarloosden, want om de waarheid getrouw te blijven, moet erkend worden, dat
de Fransche koningen van den vrede van Westfalen af, toen dit gebied aan de kroon
van Lodewijk XIV werd toegevoegd, tot 1870, met een ongelooflijke liberaliteit den
Elzasser zijn particulier gangetje lieten gaan, mits hij slechts belastingen en soldaten
opbracht. En zoo onzeker van zichzelf, zoo labiel is de Elzasser, dat hij in den loop
dezer twee eeuwen niet heeft kunnen kiezen tusschen Frankrijk en Duitschland.
Als het Fransche Straatsburg met toestemming van Lodewijk XVI een centrum
was van Duitsche cultuur, waar het gemoed van Goethe onder leiding van Herder
open ging voor het Deutschtum en voor de litteratuur, een paar jaar later werd te
Straatsburg voor het eerst de Marseillaise gezongen, en leverden Lotharingen en
Elzas aan Napoleon zijn beste generaals bij dozijnen. Deze qualiteit is zeker in de
hoogste mate werkwaardig. Treffender nog is, dat de Elzas-Lotharingers zich
gedurende deze twee eeuwen uitstekend wisten aan te passen bij het Fransche beheer
en dat de eerste autonomische beweging pas na 1871 ontstond tijdens de annexatie
bij Duitschland; de toenmalige autonomisten steunden juist op dat gedeelte der
bevolking, hetwelk het verlies der Fransche nationaliteit het meest betreurde en zij
waren sterk genoeg, om de regeering van Wilhelm II te noodzaken tot concessies.
Hieruit zou kunnen volgen, dat de Elzas-Lotharinger niet weet wat hij wil, en dat
dit het eenige is, wat hij goed weet. Rest de vraag, of hij het ooit zal weten. Alle
provincies, welke aan den linkeroever liggen van den Rijn, van Kleef tot Basel,
hebben in tijden, toen de fysionomie harer nationaliteit nog onbelijnd was, een
ontegenzeggelijke neiging getoond, om door Frankrijk geabsorbeerd te worden, en
wanneer Frankrijk gedurende de negentiende eeuw even expansieve, energieke,
doelbewuste staatslieden had voortgebracht als Duitschland, wanneer Napoleon III
b.v. was gaan oorlogen aan den Rijn, in plaats van in Italië, dan droegen de
Rijn-provincies heden ten dage den naam van Fransch Rijksland, en met het volste
recht.
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Maar Frankrijk bezat nooit het imperialistisch instinct van wereldveroveraar,
uitgezonderd de regeering van Napoleon I, die voor de helft Italiaan was, en een
incident vormde in zijn duizendjarige geschiedenis. Frankrijk was nooit bezeten door
die drift van dominatie, welke de Romeinen karakteriseerde, de Spanjaarden, de
Duitschers, de Oostenrijkers en zelfs de Russen. Behalve Napoleon heeft geen zijner
heerschers een klaar en dwingend idee gehad van den Rijn als strategische grens,
noch de intuïtie van de exorbitante economische mogelijkheden dezer gebieden.
De Franschman bezit niet het geografisch zintuig zijner mededingers, en toen het
tot hem doordrong, dat de veiligheid van zijn eigen land en de kwetsbare plek van
Duitschland aan den Rijn lag, was het te laat. In 1810 konden Keulen of Düsseldorf,
de stad van Heine, die leefde van een subsidie van het Fransche gouvernement, nog
geannexeerd worden, maar niet meer in 1918.
Zóó vaag echter nog was het begrip, dat de Franschen zich in 1918 maakten van
het belang der Rijn-provincies, dat geen enkel hunner politici de kansen van een
buffer-staat tusschen Frankrijk en Duitschland ernstig overwogen, of ernstig
ondersteund heeft, dat Frankrijk de Rijnlandsche Onafhankelijken op een waarlijk
schandelijke en kortzichtige wijze aan hun lot en aan de Duitsche wraakzucht heeft
overgelaten. Zelfs generaal Mangin, de overwinnaar van Verdun, die openlijk en
met kracht de autonomisten eener Rijn-republiek ondersteunde, werd gedesavoueerd,
en er zijn hier lieden, die beweren dat zijn plotselinge dood niet te wijten is aan
natuurlijke oorzaken, doch aan vergiftiging.
Als de kwestie van Rijnland tijdig en definitief beslecht werd ten gunste van
Pruisen, met Elzas-Lotharingen ging het anders. Lodewijk XIV kreeg het als een
cadeau, en hij, noch zijn opvolgers, vielen den inwoners lastig, want zij waren goede
onderdanen. Het was den Franschen koningen ook in den grond onverschillig, of
men Bretonsch, Baskisch, Provençaalsch, Vlaamsch of Duitsch sprak, en het behoort
tot de wonderen van Frankrijk, dat de taal van Ile-de-France zich over het gansche
territorium voortplantte zonder geweld, en niet enkel zonder geweld, maar zonder
gecentraliseerd bestuur.
Toen dat wonder niet geschiedde in de Ooster-Mark, waar het botste op een
onzichtbaren muur, verontrustte hun dit in geen enkel opzicht, want de linguïstische
eenheid is een negentiende-eeuwsch princiep, dat zij niet voorzien konden. Zij
voorzagen ook geen centraal-bestuur, gelijk Napoleon dat invoerde, die het land met
den lineaal verdeelde in departementen. En dat Elzas-Lotharingen, waar Goethe
geknield had voor de Straatsburgsche Kathedraal als voor een Duitsch symbool (hij
kon niet raden dat een eeuw later alle geleerden zonder uitzondering de Kathedraal
van Straatsburg en de geheele z.g. Gotische architectuur zouden uitroepen tot een
kunst van Franschen oorsprong!), dat Elzas-Lotharingen in 1815 door een toeval
der diplomatie behouden bleef voor Frankrijk, zou zwaar wegen op de bestemming
van het land en de bestemming van Europa.
Want evenals Düsseldorf in 1810 nog geannexeerd had kunnen worden bij
Frankrijk, zoo kon Elzas-Lotharingen in 1815 nog geannexeerd worden bij
Duitschland. Doch in 1870 was het te laat. Een land, dat gedurende twee eeuwen
noch geheel Fransch, noch geheel Duitsch, noch zichzelf was geweest, noch neigingen
getoond had om zichzelf te worden, een land, dat den modernen tijd was
binnengetreden met een karakter, juist genoeg geaccentueerd, om niet meer neutraal
te zijn, zulk een land kon opgenomen worden in een confederatie als de Zwitsersche
(een mogelijkheid, welke de Zwitsersche zoowel als de Elzassische geografische
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structuur evenwel onverwezenlijkbaar maakt), het kon echter niet meer opgeslorpt
worden door landen met een gecentraliseerd bestuur als Frankrijk en Duitschland.
Want zonder precies te weten wat hij is, wilde de Elzas-Lotharinger blijven wat
hij was, en de eerste, die ervoer, welk een ‘sale race’ woonde aan de oevers van den
Boven- en Beneden-Rijn, was de Duitscher, die hen wilde drillen, zooals hij de
Rijnlanders nog tijdig gedrild had, zonder daar overigens een latente en felle antipathie
te kunnen overwinnen. De Elzasser heeft zijn kleine gewoonten, die naar de
omstandigheden varieeren, maar die hij gerespecteerd wil zien.
Onder den Germaanschen overheerscher verdroeg hij met weerzin den Pruisischen
Schneid en zelfs het Duitsch maakte hem kregel; onder het Fransche bestuur ergert
hem het laisser-aller, de nonchalance, het slabakken der Fransche administratie, en
bovendien het Fransch. Toen de Fransche troepen in 1918 een Straatsburg
binnentrokken, dat delireerde van enthousiasme, leefde men van beide zijden in een
moment, dat vervuld was van ongecontroleerde illusies. Van beide zijden besefte
men niet hoeveel er sinds 1871 veranderd was, zowel in Elzas-Lotharingen, als in
Frankrijk.
In Elzas-Lotharingen was het overgroote deel der bevolking Hoog-Duitsch gaan
spreken, uitgenomen een aantal conservatieve families uit den midden-stand, en de
hoogere kringen. De beste Fransch-gezinde elementen waren gedurende de
veertigjarige bezetting uitgeweken, de gefranciseerde, onverzettelijke kern, vormde
een minoriteit, die in den hoop nauwelijks meetelde. De andere haatten den Pruis,
doch hadden niet de geringste kennis van den Franschman. In Frankrijk hadden
veranderingen plaats gevonden, gewichtiger dan een revolutie: van de oude provincies,
welke tot Napoleon III nog in hoogen graad intact gebleven waren, restte niets meer
dan een historische herinnering. De geheele administratie was streng gecentraliseerd,
de geünifieerde school kweekte overal de kleine Franschen in serie en met een
paedagogische methode, die volmaakt is, wanneer zij geen weerstand ontmoet.
In dit milieu, dat voor de helft vijandelijk was (de geïmmigreerden), voor de helft
onverschillig, maar koppig gehecht aan de locale tradities, voor een zeer gering
gedeelte loyaal was, tuimelden de Franschen met hun geestdrift als in een hinderlaag.
Verblind door een waan, welke patriotten als Déroulède en Barrès onderhielden met
de kunst, maar ook met al de ficties van een ridder-roman, dachten de Franschen,
dat de herwinning van Elzas-Lotharingen zou verloopen gelijk zij begonnen was: in
tranen van vreugde en verbroedering. In hun roes, en zonder eenige kwade bedoeling,
overschreden zij alle psychologische maten.
Zij vergaten, dat een belangrijk contingent van Franschen, die sinds 1871
geadministreerd wordt op republikeinschen grondslag, kankert over het Parijsche
bestuur; zij vergaten dat de anticlericale wetten den Franschman zijn opgelegd met
de godswapenen in de hand; zij vergaten dat het dienstlooze staatsonderwijs geduld
wordt, doch geenszins overeenstemt met de aspiraties der totale bevolking; zij vergaten
nog een heeleboel andere zaken, die in Frankrijk sinds menschenheugenis min of
meer defect zijn, zooals het belastingsysteem, de organisatie der politiek - in handen
eener kaste - de posterijen, de tabakken, de lucifers, de muziek, de schouwburgen,
etc. Zij trokken Elzas-Lotharingen binnen, zooals zij naar Bretagne gingen, en met
hun pittoreske ongegeneerdheid, brachten zij een aantal centraliseerende plannen
mee, die den Elzasser een bedreiging leken voor zijn gewetensvrijheid, voor zijn
orde, voor zijn properheid, voor zijn moreel evenwicht. De beste baantjes werden
bezet door binnenlanders, die dikwijls geen woord Duitsch kenden en bij het minste
misverstand op hun achterste pooten stonden, alsof zij te doen hadden met een ordinair
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Franschman, die sinds jaren de gewoonte heeft achter loketten te worden afgesnauwd
en van het kastje naar den muur te wandelen.
Die administratie spaarde geen geld, zag tegen geen enkel offer op, om den Elzasser
te gerieven. Zij kocht alle Duitsche marken op tegen pari, waarbij ze ongehoorde
verliezen leed, en op de brutaalste wijze geplunderd werd. Zij electrificeerde het
platteland, wat de Duitschers verzuimd hadden. Zij vergoedde alle oorlogsschade,
spekte de mijnwerkerskassen, ondersteunde de werkloozen, verhoogde de pensioenen,
maakte Straatsburg tot een der voornaamste Fransche havens. Frankrijk deed zijn
plicht, méér dan zijn plicht. En voor zoover de relaties zakelijk bleven, en als het
ware automatisch werkten, ging alles uitstekend. Maar overal, waar Franschman en
Elzasser individueel in contact kwamen, botsten zij tegen elkaar met
karakter-verschillen, die onoverbrugbaar schenen.
Want de Fransche administratie kent geen verhouding meer van mensch tot mensch,
doch slechts van nummer tot nummer. Beide partijen meenden recht te hebben op
tegemoetkoming, maar na de eerste onvermijdelijke wrijvingen, deed niemand meer
den eersten stap. Het zou den Franschen licht gevallen zijn, zich op zijn voordeeligst
voor te doen en veel door de vingers te zien, doch zij konden deze zelf-overwinning
niet behalen. En langzamerhand werd het verkeer van Franschen en Duitschers in
Mainz of Wiesbaden aangenamer, dan tusschen Franschen en Elzassers te Colmar
of te Altkirch.
Zoo herleefde het autonomisme, aangewakkerd nog door de anti-clericaliseerende
voornemens van den loslippigen, onvoorzichtigen Herriot, wiens gouvernementeel
beleid bij deze gelegenheid een incompetentie toonde, welke vriend noch vijand had
durven gissen. En onder den invloed van het financieele bankroet, van Frankrijk's
progressieve verzwakking in de binnen- en de buitenlandsche politiek, onder invloed
van de steeds wassende demoralisatie, van de steeds zich opstapelende schandalen,
greep het autonomisme zoo snel om zich heen bij de Elzas-Lotharingers, die een
preutsch en deugdzaam volk zijn, dat zij bij de verkiezingen van 1928 twee
afgevaardigden konden zenden naar de Fransche Kamer. Deze twee députés waren
weinig recommandabele figuren, en gediscrediteerd door hun Duitsche betrekkingen.
Men kon ze invalideeren, zonder de wetten te schenden, men kon ze bovendien
gevangen zetten, zonder de justitie te parodieeren, hoewel deze daad iedereen
mishaagde. Maar in plaats van de twee geweigerde autonomistische
volksvertegenwoordigers, kozen de Elzassers twee nieuwe, die fatsoenlijker waren
dan hun voorgangers, doch even categorisch in hun eisch tot zelf-bestuur. Tijdens
de eerste jaren welke de annexatie van 1871 volgden, vaardigde Elzas-Lotharingen
protesteerende vertegenwoordigers af naar den Rijksdag, doch nimmer koos het
autonomisten.
En wat gedurende de acht en veertig jaren, welke de Duitsche bezetting duurde,
nooit gebeurd was, zelfs niet ten tijde der fameuze incidenten van Zabern, een aanslag
op een Statthaler, op een Duitsch regeeringspersoon, een terroristische daad, dat
beleefde Frankrijk in het tiende jaar na de hereeniging, toen de procureur-generaal
Fachot, die requireerde tegen de autonomisten, gestraft werd met zeven revolverkogels
door een fanaticus. Het teekent de Duitsche methoden ten voordeele van de Fransche.
Maar het teekent ook de heftigheid van de autonomistische idee.
Heeft deze idee tenminste eenige kans op verwerkelijking?
In de verste verte niet. Het is de doodgeboren inval van bekrompen particularisten,
die een uitweg zoeken voor hun ambities of wenschen, doch die geen rekening houden
met de realiteit. Straatsburg is de ‘stad der wegen’. Zooals de Elzassische historicus
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Himly (1823-1906) in zijn ‘Geschiedenis van de territoriale formatie der staten van
Centraal-Europa’ heeft opgemerkt, bevindt Straatsburg zich op het kruispunt van
den rivierweg en den heirweg, die voert van het bekken der Seine tot het bekken van
den Donau, wat hierop neerkomt, dat het òf Fransch moet zijn, òf Duitsch. De geheele
geografische configuratie van Elzas-Lotharingen is in tegenspraak met de
autonomistische inbeelding.
Het zou een enclave vormen, die van den eersten dag af een onaannemelijke
belemmering zou zijn voor alle verkeer tusschen Frankrijk en Duitschland, een
enclave, waarbij de provincies zelf slechts nadeel zouden ondervinden. Voor den
eersten keer dus, dat een aantal Elzas-Lotharingers weten wat zij willen, willen zij
iets onmogelijks. Waarlijk, zij deden beter met te decideeren, of zij Fransch willen
zijn of Duitsch, en wanneer zij gedecideerd hebben, zich eerlijk aan hun keuze te
houden. Een autonomie zal nooit geaccepteerd worden, noch door Frankrijk, noch
door Duitschland, en is veroordeeld om steriel te blijven, omdat zij onnatuurlijk is.
Elke actie in deze richting is gedoemd tot onvruchtbaarheid en kan niets voortbrengen
dan nuttelooze troebelen.
Tenzij Frankrijk dus besluit tot een beleid, dat met zijn tegenwoordige constitutie
en zijn staatseenheid onvereenigbaar is, tenzij dit beleid wordt gevoerd met een
continuïteit, welke men van de Fransche gouvernementeele instabiliteit nauwlijks
mag verwachten, of tenzij de Elzasser, ontevreden over Franschman en Pruis,
onbekwaam is zich te kristalliseeren rondom een eigen middelpunt, ophoudt te zijn
‘une sale race’, wordt het in dezen hoek van Europa een kwestie van macht, waarbij
Elzas-Lotharingen en Frankrijk alles te verliezen hebben, waarbij een derde, met
behulp van Heimatbund, Stahlhelm, Tugendbund, Vehmgericht, etc., alles te winnen
heeft.
[verschenen: 1 maart 1929]

Het gouden kalf
Parijs, [31] Januari 1929
Het wassenbeeldenspel van den Boulevard Montmartre (Musée Grevin) heeft zich
deze week verrijkt met een coquette Madame Hanau, gevangen in haar kerker. Zij
is gloednieuw, haar kortgerokte japonnetje is nog niet verschoten, de blozende wangen
zijn nog niet bestoven. Zij deelt de eer met Stresemann en Kellogg, en wanneer zij
mocht aanschouwen hoe men zich verdringt rondom haar bollige maar nog slanke
en pittige welgedaanheid, zou zij niet anders dan geflatteerd kunnen zijn. Geboetseerd
worden in was en audiëntie verleenen van 's morgens negen tot 's middags vijf, blijft
het hoogtepunt van den roem. Een standbeeld krijgen is heel aardig, maar niemand
kijkt ernaar om, zooals de Italiaansche dictator tegen Henri Béraud zei, behalve
verliefden die er rendez-vous nemen: ‘vanavond om zeven uur achter Mussolini.’
Maar aan een ouderwetsch en onmogelijk ding als een panopticum een schijn van
herleving geven, te tronen in het gekakel van de medeburgers die hun humeur willen
luchten (de veiligheidsklep der ingezonden stukken bestaat niet bij de Fransche Pers)
en aan de groote Martha gezelschap toewenschen van namen, welke de kranten niet
durven noemen, dat is je ware actualiteit.
Men heeft Hennessy, minister van Landbouw, tenminste gearresteerd in effigie.
Zaterdagmiddag, op 't moment dat de Boulevards stampvol waren van
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week-end-houders welke de Gazette du Franc niet had kunnen ruïneeren, hoorde
men plotseling roepen: Hennessy à la Santé! als door krantenventers die een
extra-editie schreeuwen. Omringd door zes honderd studenten en Camelots du Roi
verscheen tegelijkertijd een Ford-vrachtauto, waarop Jean Hennessy in eigen persoon
en Henri Dumay, directeur van Le Quotidien, geflankeerd door vier magnifieke
gendarmen werden rondgereden. Aan het hoofd van den stoet marcheerde een meer
dan twee meter hooge flesch, met het wapen van den cognac-fabrikant (drie sterren).
Reusachtige plakkaten met het opschrift: Hennessy, minister en dief; de
medeplichtigen van moedertje Hanau; de plunderaars der Fransche spaarders,
verduidelijkten de bedoeling. Duizenden strooibiljetten herinnerden eraan dat Dumay
voor 250.000 francs per maand zijn krant, opgericht ‘om de republikeinsche
instellingen te vervolmaken’, verkocht had aan de dievenbende en dat Hennessy van
deze subsidie 160.000 francs per maand in zijn zak stak. Hetgeen de zuivere waarheid
is.
In een ommezien stond het verkeer stop en met de grinnikende compliciteit der
tallooze chauffeurs, die op dit uur in deze buurt rollen, kon de stoet driemaal heen
en weer rijden van het Crédit Lyonnais tot de Opéra, achterna gezeten door agenten
die de lijfwacht trachtten te forceeren. Bij den laatsten rit slaagden zij erin om de
stokken te ontrukken waarmee de plakkaten gedragen werden, bezigden ze als wapen,
beukten de koppen, vermorzelden de flesch, doch de Ford stuurde ongehinderd en
stevig geëscorteerd naar de Madeleine en vandaar door de Rue Tronchet naar de
Bureaux der Action Française, waar de optocht ontbonden werd. Hij had niet eens
een panne. Tien minuten te laat kwamen twee geweldige autobussen met politie
aanrennen. Zij namen den Ford in beslag, zetten het plein af en fouilleerden ieder
die de Action Française in- of uitging. De eerste die hun in handen viel was Charles
Maurras. De tweede een admiraal der Fransche vloot: admiraal Schwerer. Zij werden
aan den lijve onderzocht als boeven.
Sinds moedertje Hanau, die niets van haar energie verloor, aan den rechter van
instructie verklaard heeft, dat minister Hennessy voor 150.000 francs werd afgeperst
door den infecten Anquetil, en een confrontatie eischte doch niet verkreeg, is de
moreele positie van den cognac-fabrikant hopeloos. Die rechter van instructie, Glard
geheeten, doet zijn uiterste best om door valsche sporen, ongemotiveerde
verdenkingen, looze alarms, en handige hinderlagen voor de beschuldigers, van het
heele onderzoek een imbroglio te maken, doch kan niet verhinderen dat enkele criante
en onverwachte feiten bovendrijven op den vloed van verwarrende verzinsels. Dat
een individu als Georges Anquetil chantage vermocht uit te oefenen op een
multi-millionnair als Hennessy, kan met den besten wil ter wereld niet geïnterpreteerd
worden als een bewijs van goed gedrag. Wat wil men echter? Men kan een oud-gezant
en minister niet gaan verhooren, laat staan de boeien aandoen, en niemand weet hoe
uit deze impasse te raken. Dumay, in den steek gelaten door zijn ganschen redactiestaf,
die hem als een oplichter beschouwt, en een nieuw blad stichtte - Dumay, zonder
complimenten aan den dijk gezet door Le Quotidien, het officieuse republikeinsche
orgaan, Dumay kan niet gearresteerd worden zoolang zijn patroon en lastgever
Hennessy op vrije voeten loopt.
Moedertje Hanau's bedrijf echter maakte volgens opgave der rechtskundigen die
hun belangen behartigen, 30.000 slachtoffers. Begrijpelijkerwijze laten zij zich niet
den mond snoeren met de gevangenneming van wat zij het kleine grut noemen, de
dikke Bloch en de ronde Hanau inbegrepen. Dertig duizend slachtoffers vormen een
voldoende aantal om vier bladen in hun dienst te hebben die er munt uit slaan en nog

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

niet omkoopbaar zijn. Het is deze Pers welke de instructie voert, niet de rechter, en
met den grootsten ijver wijst zij den armen Glard den weg. Haar laatste thema is:
wie fourneerde Marthe Hanau, die onbemiddeld was en reeds een veroordeeling
wegens oplichting achter den rug had, de millioenen waarmee zij luxueuse kantoren
inrichtte, honderden démarcheurs aanstelde, medeplichtigen kocht, een kolossale
reclame financierde, kortom de millioenen bedrijfs-kapitaal welke voor de fameuze
aderlating onmisbaar waren?
Het teekent den rechter van instructie, die zulk een cardinaal punt over het hoofd
ziet. Het teekent ook de instructie.
***
Terwijl de Gazette de aandacht nog onvermoeid gespannen houdt, wordt de
financieele wereld opnieuw in beroering gebracht door de krach van Baron
Pacquement, die de Fransch-Zwitsersche grens gesteld heeft tusschen zijn persoon
en het gerecht.
Waren de avonturiers der Gazette, ondanks hun voorname en onbereikbare
protecties, een ordinaire oplichters-bende, die onverschillig welke papieren koopwaar
verhandelde, zelfs fictieve, het geval-Fernand Pacquement wijkt essentieel af van
de canailleuse onderneming der familie Hanau-Bloch. Behalve zijn baronnentitel,
waarmee hij zich den toegang opende tot besloten clubs en zeer gereserveerde kringen,
had hij zich geen enkel goed onwettig toegeëigend. Hij behoort tot een zeer honorable,
streng-protestantsche familie, die gegaan is tot de limiet van haar fortuin om hem te
sauveeren en den naam te redden zonder daarin te slagen. Hij was officier in het
Fransche leger, hoewel er twijfel schijnt te bestaan omtrent zijn nationaliteit. Hij
maakte zijn carrière op de beurs, kende de geheimen van het vak, was lid van twee
bankiers-vereenigingen en stond aan het hoofd eener aanzienlijke firma. Hij bezat
menigvuldige en uitstekende relaties, waarmee hij zich zijn vorstelijk leven had
kunnen bekostigen wanneer hij de overvloedige orders strikt had uitgevoerd. Maar
hij verzuimde dit, gedeeltelijk op eigen verantwoording, gedeeltelijk met toestemming
zijner klanten, die hij des te gemakkelijker een rad voor oogen draaide daar zij in de
werveling van het moderne leven den zin voor juiste en mogelijke proporties verloren,
evenals hij.
Zij hebben tot excuus dat zij de Beurs niet kenden. Pacquement evenwel kende
de Beurs. Hij weet dat een hedendaagsche speculatie een kamp is op leven en dood.
Hij weet dat de individueele klant een atoom wordt in de fabelachtige, enorme
holdings waarmee de aanvoerders elkaar bespringen, een atoom dat machteloos aan
de wisselvalligheden der gevechten is overgeleverd. Hij weet dat in deze gevechten
alleen de aanvoerder telt, niet de troepen, welke men zonder consideratie in den strijd
werpt. Hij weet dat elke positie zich met de uiterste hardnekkigheid verdedigt en dat
elke meter terrein onversaagd veroverd moet worden. Hij weet dat de bevelhebber
zich in een buitenlandsche bank altijd een appeltje kan reserveeren voor den dorst,
en wanneer zijn effectieven geslonken zijn tot niets, zich terug kan trekken in een
zorgvuldig gekozen linie, buiten het bereik der justitie. Maar hij weet ook dat in
geval van overwinning geen enkel zijner manschappen sneuvelt.
Het is alsof de kenmerken der persoonlijkheid, welke onder den invloed der
democratie zich elimineerden uit de kleeding, uit de kunsten, uit alle manifestaties
van het leven, een toevlucht zochten in de wereld der zaken. Pacquement heeft de
fantasie, den durf, de visies, den dadendrang, de stoutmoedigheid, welke vroeger
een romanschrijver, een tooneel-dichter, een veroveraar karakteriseerden. Werden
de zaken romantisch, terwijl de kunsten, de politiek en zelfs de strategie klassiek
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werden? De krach van Pacquement lijkt mij meer een psychologisch dan een financieel
probleem. Hij kan morgen vervolgd worden door andere krach's, welke dezelfde
grondoorzaken zullen toonen: de introductie der fantasie, der ‘panache’ der
gevoelsfactoren die Spengler Faustisch noemde, Nietzsche Dionysisch, in de domeinen
der financiën. Zij vinden daar een terrein dat boven alle verwachting vruchtbaar is,
want nergens ziet men de realiteit onnauwkeuriger, onvollediger begrensd dan op
de Beurs, waar de wil van een ‘Koning’, een tyran, een heerscher waarden maakt en
afmaakt boven de hoofden der aandeelhouders, boven de macht van het arbeidzame
volk, waar voor waaghalzen onbeperkte werkingssferen openliggen.
De effecten, de munten, de balansen, hebben de werktuigelijkheid, het absolutisme
ingeboet dat hun vroeger tot zekeren graad eigen was. Zij staan bloot aan stemmingen,
aan humeuren, aan inspiraties, aan gedisponeerd-zijn, als een virtuoos, een
prima-donna, een dichter, een componist. Wat is eerlijk of oneerlijk in deze gebieden
van het moment af dat hun wiskundige basis wankel raakte? Sinds den val en de
bliksemsnelle restauratie der Fransche en Duitsche financiën, zonder dat er in de
economische weegschaal van beide kanten een centigram verplaatst werd, mag men
op dit gebied alles, zelfs het onwaarschijnlijkste, voor mogelijk houden. Maar wee
het atoom!
Voor Pacquement bestonden dus geen veilige of dubieuze papieren. Dat was
afhankelijk van het eind-resultaat, van het succes gelijk hij het opvatte. Het succes
lag den eenen dag in het doen zakken van goed genoteerde stukken, den anderen in
het doen stijgen van papier dat ‘betwistbaar’ was, wijl niemand er zich om
bekommerde. En deze bankier had zonder twijfel gelijk, want voor zoover men
oordeelen kan, naar de Parijsche atmosfeer, ontbreekt het alle waarden zonder
onderscheid aan een vasten maatstaf, een vast criterium, een vaste norm. Het minste
politiek gerucht (dat bij de gegeven omstandigheden slechts ongunstig kan zijn) doet
de Beurs aarzelen, trillen, hijgen, zoodat men niet meer weet of de Beurs er voor de
Politiek of de Politiek er voor de Beurs is.
Daar elke operatie afhangt van ‘stemming’ krijgt elk bericht in een financieele
krant, welke deze stemming kan beïnvloeden, de waarde van een cheque. En wijl
het in de buurt der Beurs krioelt van deze kranten, heeft een bankier van het genre
Pacquement een budget van zwijgen en een budget van spreken, dat groeit met den
omvang zijner operaties. Die van Pacquement waren mateloos en grandioos. Hij won
en verloor, verloor en won. Het kon bij de uitbreiding zijner manoeuvres niet uitblijven
of hij moest op een goeden dag de invloedssferen raken van de Gazette du Franc,
die een machtig orgaan was. Hij kocht haar zwijgen met een chèque, welke men
onder de paperassen van madame Hanau vond. Op het kritieke moment van een
veldslag, welks afloop nog onbeslist was, werd Pacquement bij den rechter van
instructie genoodigd om uitleg te geven over een chèque waarvan er elken dag
dozijnen geteekend worden. Wijzigde dit de krijgskansen? Men mag het
veronderstellen. Twee dagen later vertrok hij naar Zwitserland en trachtte te
veranderen van nationaliteit om aan de uitlevering te ontkomen. De atomen bevonden
zich ditmaal alle in de haute volée, waar men niet kapitalist is van beroep, doch van
stand en van gewoonte.
***
Terwijl zoo de millioenen dansen als muggen in den avond, doelloos, redeloos,
onbeheerd, onderhevig aan elke windvlaag, bereidt het Fransche gouvernement een
wetsontwerp voor, dat den spaarder eenige veiligheid wil waarborgen. Het werd tijd.
Ieder die lust had kon bankier worden, geld of geen geld. Iedereen kon geldswaardige
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of ongeldswaardige papieren colporteeren onder boeren en buitenlui. Ieder kon
kwakzalveren. Ieder kon een financieele krant oprichten en altijd bleef er genoeg
aan de strijkstok hangen om de onderneming te doen loonen. Niemand controleerde
syndicaten of holdings. De financieele sectie van het Parket had noch genoegzame
credieten, noch personeel. Etc. Ieder roofde waar hij kon.
Ik spaar u de negen artikelen van dit wetsontwerp, die wetten zullen worden met
zeer wijde mazen; twijfel daar niet aan. Niemand minder dan het Fransche
gouvernement is gekwalificeerd om den spaarder te beschermen. Alleen aan intresten
van Russische, Oostenrijk-Hongaarsche, Turksche en Mexicaansche leeningen, van
het kapitaal dus niet gesproken, verloor de Fransche spaarder sinds twaalf jaar 47
milliard goud-franken, d.i. 235 milliard papieren franken, d.i. meer dan de Duitsche
oorlogsschuld, en evenveel als de schuld aan Amerika. Op de diverse buitenlandsche
leeningen sedert 1900 aan steden, landen en ondernemingen, uitgeschreven in
goud-waarden, verliest het elk jaar minstens 5 milliard goud-franken d.i. 25 milliard
papieren francs, omdat de zeer solvente, rijk geworden debiteuren het verkieselijk
achten de intresten te betalen in papier, zonder dat het gouvernement eenige poging
heeft gedaan om in zijn rechten te treden.
Maar wie durft beweren dat hij de financieele geheimen, troebeler dan die der
sfinx, ooit doorgrond heeft? Er is goud, er zijn bankbiljetten (zelfs nieuwe en leelijke),
er is optimisme, er is vertrouwen, er is overschot, de belastingen komen ruimschoots
binnen... en om de Amerikaansche stocks te betalen op 1 Augustus (407 millioen
dollar) wil Frankrijk een leening sluiten bij den koning der Zweedsche lucifers.
Hierbij kan men slechts zeggen als de Heilige Augustinus: credo quia absurdum. Ik
geloof het omdat het dwaas is.
[verschenen: 3 februari 1929]

Contrasten
Parijs, 1 Februari 1929
Albi is een oude, ros en rood verweerde stad van vijf en twintig duizend zielen,
gebouwd langs de oploopende oevers van de Tarn, die de huizen spiegelt met
wemelingen van vlammen en bloed. Een machtig en fantastisch ras, welks kracht in
wonderlijke tegenspraak stond tot de mildheid van het Zuidelijke klimaat, een ras
dat erfde van cyclopen en kobolden, domineerde er de middeleeuwen, tot een
kruistocht de excentriciteiten der ruige en grillige geesten uitmoordde, wegbrandde.
Van de wreede tragedies bleef niets over dan de rosse weerschijn in de wateren der
rivier, van den fabelachtigen overmoed en het onverzadigd hart der inwoners niets
dan de giganteske kathedraal.
Als architectuur versteende muziek is, hier werd zij versteende krijgsmuziek. In
effen harde lijnen zonder ornament, over haar gansche lengte geflankeerd door
formidabele contreforten, wier ronding den blik duizelingwekkend opzuigt tot de
wolken, een massa van vlakke, rechtlijnige muren langs welke de oogen hulpeloos
een steunpunt zoeken, een uitweg uit deze ruimteloosheid van steen en rots, rood
gelijk de gansche stad, rood gelijk de slachtingen, waarvan de herinnering om deze
versterking waart, als een onbeklimbaar, onneembaar bolwerk rijst deze strijdende
kerk naar een verren, onverzettelijken hemel. Is zij uitwendig, gekeerd naar de harde
wereld, een ongenaakbare vesting, zij verbergt en verdedigt achter de eeuwige
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schemering harer wallen een binnenste van ongekende feeërieke schoonheid. De
materie die buiten koud en dood en onvermurwbaar is, wordt hier levend, zingend,
jubelend in het geciseleerde graniet, in den beschrijnwerkten steen, mensch geworden
in de ontelbare beelden, bloem, plant en stalactiet in de onbeschrijflijke weelde van
dit roerloos paradijs.
Ter zijde van de kathedraal, gegroepeerd rondom een belfort, strekken zich de
gebouwen uit, die het aartsbisschoppelijk paleis vormen, en het ensemble voltooien
tot een reusachtig, harmonisch, bewonderenswaardig geheel. Vroeger, vóór de wetten
der scheiding van Kerk en Staat, woonden hier gedurende lange eeuwen de
ceremonieuse prelaten, die het geestelijk gezag voerden over Albi. Toen de
contemplatieve en studieuse bewoners verdreven werden, en het historisch verblijf
onverkoopbaar was, stond het een tijdlang leeg, want het viel den nieuwen eigenaars
niet gemakkelijk om een bestemming te vinden voor deze grootsche behuizing, die
in haar kader van tuinen, terrassen, gehalveerde torens, ontmantelde bastions, bruggen
en borstweringen, luisterrijk was maar onpraktisch.
De religieuse atmosfeer, de betoovering van het verleden zijn merkteekenen, welke
men niet in een ommezien wijzigen kan. Bij gebrek aan een betere oplossing, om
het monument niet improductief te laten, en om het te vrijwaren tegen verval, maakte
men er een museum van. Er waren stijlvolle meubelen, gebeeldhouwde schoorsteenen,
nobele, smaakvolle wandversieringen, en ruime, veel te ruime, stille, uitgestorven,
melancholische zalen. Het zou een ideaal museum geweest zijn voor kerkelijke kunst.
Maar kon men er aan denken om een asyl in te richten voor de symbolen van een
godsdienst, dien men juist onteigende en besloten had officieel niet meer te kennen?
Dit ging niet. Men plaatste beneden dus, te midden van doeken zonder uitnemendheid,
zonder schittering, een aantal bustes en statuen, uit den omtrek bijeen gegaard. Boven
richtte men drie zalen in met litho's, teekeningen, en schilderijen van Henri
Toulouse-Lautrec.
***
Ik weet niet of de aard der kunst van Toulouse-Lautrec, zijn kortstondig
koortsachtig en verdrietig leven gemeenzaam genoeg zijn om het cynische, het
paradoxale, het ongerijmde te beseffen van den inval zijner bewonderaars, die dezen
schilder van Montmartre, van den Moulin Rouge en zijne quadrilles, van bordeelen
en prostituées, wilden installeeren in een paleis, dat zóó den bitteren krijg en eene
ascetische religie ademt als de aartsbisschoppelijke veste van Albi. Henri de
Toulouse-Lautrec, erfgenaam van een der doorluchtigste families van Frankrijk, was
een geboren schilder en een geboren teekenaar, die de hoogste gaven van het genie
te dragen kreeg in een armzalig en wanstaltig lichaam. Hij was een dwerg met een
abnormaal uitgegroeid hoofd en gedraaide beenen, die door een ondoorgrondelijk
lot gekozen werd als vertolker der schoonheid, welke hem zelf op de smartelijkste
wijze geweigerd was. Kon hij op het eind der negentiende eeuw, te midden van
stroomingen, welke alle basis eene superieure, edeler kunst ruïneerden en willens
uitschakelden, de moreele kracht bezitten of de overwinnende genade verwerven
van een Beethoven en andere misvormden, die hun gebrek, hun ellende
transformeerden tot goedheid?
Zoo dit de geheime zin was van Lautrec's bestaan, zoo dit zijn roeping was, hij
heeft er niet aan beantwoord. Want hij verminderde zich niet het meest door bordeelen
en prostituées te schilderen, bijna zonder uitzondering, hij verminderde zich niet
door zich gevangen te geven in deze wereld, die vicieus is, doch niet zonder picturalen
horizon. Maar hij verminderde zich tot zelf-vernietiging door het oog vol rancune,
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vol haat, vol minachting, vol wrangheid, vol sarcasme, waarmee hij deze trieste
modellen bekeek, en die hij jammerlijk maakte, laag, triviaal, bestiaal, canailleus,
verlept en terugstootend. Hij verminderde zich door uitsluitend in deze petites femmes,
chanteuses of ballerines een type te modelleeren van paria, van uitvaagsel, van
verworpene, dat een wraakneming was over zijn eigen misdeeldheid, een uitdaging,
een machtelooze, matelooze wrok.
Henri de Toulouse-Lautrec, die zijn bestaan verkorten zou tot zeven en dertig jaren
en in 1901 overleed, zag van het leven niets dan een menschheid van vulgaire
nachtkroegen, tingeltangels, huizen van ontucht. Zijn plaats was zeker niet in het
aartsbisschoppelijk paleis van Albi, waar zijn parodieën een dubbele profanatie
werden, welke slechts banale grappenmakers verheugen zal. Als men echter wilde
aantoonen hoe het hoogste meesterschap van een schilder gepaard kon gaan met de
hoogste leegte van gemoed, met een schrikbarende overbodigheid en voosheid, dan
kon men zijne doeken niet beter hangen dan in de schaduw dier verheven kathedraal
en aan de muren van een paleis, waar hij onvrijwillig geconfronteerd wordt aan meer
dan duizend jaren waarlijke grootheid.
***
Nauwelijks echter is het zonderlinge Museum geopend of zij, die het voornaamste
model was dezer verwrongen sletten en straatmeiden, zijn maîtresse, zijn Muze voor
wie hij een danstent beschilderde, stierf in een hospitaal. Omstreeks 1890 was zij
koningin van Parijs en decreteerde zij de mode. Misschien herinnert men zich nog
de gefriseerde oorlokken, de haarfranje, die van het voorhoofd tot de wenkbrauwen
viel, de stevig-gevlochten chignon als een helm op den schedel en het gekleurde lint
om den hals? Alle jonge meisjes uit die dagen, de deernen van Whitechapel, de
aristocraten van de Champs-Elysées hebben deze coiffure gedragen. Doch weinigen
zullen zich La Goulue herinneren, die haar lanceerde op de Butte Sacrée. Het was
de tijd van Le Chat Noir, Aristide Bruant, de bals-musette, realisme, naturalisme,
Louise... Fin de siècle, welke geen haar beter was dan onze gesmade periode van na
den oorlog.
Zij heette in werkelijkheid Louise Weber, was de dochter van een huurkoetsier,
die haar naar een verbeteringsgesticht zond. Toen zij vijftien werd, verliet zij het om
strijkster te worden en kort daarna model in de ateliers van Montmartre. Haar maag
had heel wat in te halen en omdat zij alles at wat haar onder de tanden kwam, noemden
de schilders haar La Goulue, de slokster. Pittoreske, plebejische namen waren toen
in de mode. Haar kameraden, die op verschillende doeken van Lautrec paradeeren
naast La Goulue, heetten Grille-d'égout (rioolrooster), Nini Patte-en-l'air
(poot-in-de-lucht) en la Môme Fromage. Rayon d'or, goudstraal, was een uitzondering.
De manager dezer beroemdheden die La Goulue engageerde voor de ‘quadrille
réaliste’ van de Moulin Rouge, droeg den naam van Valentin-le-Désossé, letterlijk
de ontknookte. Ook hij behoort tot de personnages van Henri de Toulouse-Lautrec.
De dansen van La Goulue waren magnifiek, zegt Yvette Guilbert in La Chanson
de ma vie, hare souvenirs welke vorig jaar verschenen. ‘La Goulue, in kousen van
zwarte zijde, haar voet van zwart satijn in de hand, deed de zestig meter kant harer
rokken in de rondte warrelen, en toonde haar pantalon, waarbij snaaks een hart
geborduurd was; bosjes roze rozetten aan de knieën, een schuim van kantwerk, dat
neerviel tot de fijne enkels, lieten de adorabele beenen gaan en komen, snel, speelsch,
prikkelend. Met een chiquen schop tegen zijn hoed wierp de danseres het hoofddeksel
van haar cavalier de lucht in, maakte de grand écart, hare buste kaarsrecht, haar
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smalle taille in een blouse van hemelsch blauw satijn, haar rokken van zwart satijn,
geknipt in den vorm van een paraplu die zich over vijf meter breedte uitspreidde.’
La Goulue als danseres overleefde de dertig niet, noch den dood van Lautrec, noch
de nieuwe eeuw. Zij werd dierentemster, omgordde haar kop met een koperen helm
en stak hem in den muil van een leeuw die Negus heette, en één keer doorbeet tot
haar klassieke slapen. Zij wilde een eigen menagerie, kreeg ze, en kende nog enkele
jaren van succes en populariteit. Maar naar gelang zij ouder werd en dikker, steeds
dikker, gingen de zaken achteruit en toen zij haar circus opdoekte, bleef zij over met
twee stekelvarkens. Zij verviel tot armoede, betrok een wrakken woonwagen en
huisde onder de voddenrapers te Saint-Ouen, met drie katten en een hond, Rigolo,
dien zij nog leerde opzitten. Haar laatste ambacht was koppelaarster, marchande de
plaisir. In een koffer bewaarde zij de restanten der jaren van glorie, brieven van
prinsen, hertogen, graven, en kunstenaars, programma's, affiches, kranten-uitknipsels.
Toen haar zoon stierf, die twintig jaar lang een ongeneeslijke ziekte gesleept had,
haar kind, waarvoor zij haar beesten verkocht, een voor een, en nog onlangs haar
vlooien-theater, begaf haar de levensmoed en knapte de laatste draad.
Van La Fornarina, de bakkersdochter, die Raphaël schilderde en wier sociale
positie niet hooger was dan die van La Goulue, ligt wat de theosofen noemen een
manwataram, een wereld-ronde. Maar van La Goulue, zooals Toulouse-Lautrec haar
schilderde, tot het portret van Ottman, dat ik van haar zag op den vorigen Salon
d'Automne, ligt een ander manwataram, gedurende welke de schilderkunst dieper
werd ondergedompeld in het afgrijzen der laagste en vernederendste materie dan
iemand bij den dood van Lautrec ooit zou hebben durven voorspellen. Een
volumineuze, monsterachtige matrone, de oogen toegegroeid tusschen kwabben vet
in een weerzinwekkend vollemaansgezicht, de romp als een ton, armen als
luchtkussens, een versufte, wezenlooze gelaatuitdrukking - dat was La Goulue toen
zij haar laatste cent opstreek in dienst der nieuwste esthetiek.
En als ik bedenk, dat ook dit gedrocht eenmaal zal kunnen hangen in de koninklijke
omgeving van Albi, wanneer een andere dwaas of een andere cynicus 't in zijn brein
krijgt, dan ben ik geneigd de sacrilège te vergoelijken, welke La Goulue in hare
jonge, crapuleuze schoonheid deed tronen naast de epische kathedraal en in ridderlijke
zalen van het paleis der aartsbisschoppen. Want het kan reeds erger.
[verschenen: 9 maart 1929]

1429-1929
Parijs, 6 februari 1929
Sinds eind-Januari publiceeren enkele kranten de ephemeriden van Jeanne d'Arc, dat
wil zeggen het dagboek dat zij had kunnen houden toen zij haar Walkürenritt begon
door Frankrijk, rit welke, evenals die van Brünnhilde, zou eindigen op een brandstapel.
Het is inderdaad op den kop af vijf honderd jaar geleden, dat Jeanne tegen den wil
van haar vader, die zei haar liever met eigen handen te verdrinken dan haar met
soldatenvolk te laten gaan, Domrémy verliet, de ouderlijke hut, de fontein bij den
grooten beuk, waar de kinderen kransen hingen en zongen voor de feeën, den hof
achter het huis, waar in den gloed des zomers stemmen tot haar gesproken hadden
die niet van deze aarde konden zijn, haar familie, haar jonge vriendinnen, het kerkje
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en het heele onbegrensde sprookjesdomein, dat zij niet meer terug zou zien, maar
dat zij ging verwezenlijken.
Er ontstijgt aan deze ephemeriden de wonderlijke toover van een oud verhaal, dat
we eenmaal lazen als Moeder de Gans, en dat wij, bezonnener geworden, als waar
gebeurd hervinden. Het onmogelijke als mogelijk te doen ervaren, is de rijkste les
welke een mensch kan nalaten, en hoe dieper men doordringt in de historie van Jeanne
d'Arc, hoe verder de grenzen van het mogelijke terugwijken, om te verzinken in
gebieden waar men hen niet meer volgen kan. Of men de Pucelle d'Orléans beschouwt
van een natuurlijk of van een bovennatuurlijk standpunt, wijzigt de indrukken in
geen enkel opzicht. Het is met Jeanne als met de schepping der wereld: of de aarde
gemaakt werd in zes dagen, in zes seconden of in zes milliard jaren doet niets af aan
het wonder, dat vanuit elken gezichtshoek hetzelfde blijft. Ook buiten de geschiedenis,
buiten de politiek, als zuivere menschelijke verschijning is Jeanne d'Arc een fenomeen,
dat geheel boven onze droomen zou reiken, wanneer zij zelf het niet gerealiseerd
had.
Want niet gelijk andere vrouwen, historische of legendaire, Genoveva, Jeanne
Hachette, Judith, Esther of Kenau Hasselaar, werd Jeanne door den dwang der
omstandigheden tot een activiteit gedrongen, welke buiten haar aard en buiten haar
middelen viel, doch zij koos die activiteit zelf, concipieerde ze en volvoerde ze,
zonder dat zij er eenigermate toe voorbestemd scheen. Zij was een boerendochter,
die noch lezen noch schrijven kon, geen enkele kennis bezat dan welke haar mondeling
werd medegedeeld, en opgroeide voor den alledaagschen arbeid op een kleine,
middeleeuwsche hoeve.
Domrémy, haar geboorteplaats, lag aan de verste Oost-grens van het koninkrijk
Frankrijk, juist op de scheidslijn waar de atlas het Duitsche Rijk moest laten beginnen,
en Domrémy behoorde niet aan een leenheer, doch aan den Franschen koning, hetgeen
toenmaals zooveel beteekende als aan niemand. De Christenheid was verdeeld
tusschen twee Pausen, dien van Avignon en dien van Rome. Drie keizers twistten
om den scepter in Duitschland. Europa brandde van alle kanten. Te Tannenberg
vernietigden de Polen een Duitsch leger van honderd duizend man. In het Oosten
moordden de Turken, in het centrum woedden de Hussieten onder den eenoogigen
Ziska.
Gansch Frankrijk bevond zich in handen der Engelschen. Bij het verdrag van
Troyes was Hendrik V van Engeland als koning van Frankrijk erkend, en de Fransche
troonopvolger, Karel VII, door zijn moeder, de losbandige Isabeau van Beieren, van
den troon vervallen verklaard. Dat verdrag, door Isabeau geteekend, sprak van ‘den
zoogenaamden Dauphin’, de wettige afstamming van Karel VII in twijfel trekkend,
de schande derzelfde Isabeau bekrachtigende. Niemand trouwens bekommerde zich
om den troon, den koning of het rijk. Allerminst Karel VII zelf, indolente jonge man,
die op zijn kasteel te Chinon, een der weinige bezittingen welke de Engelschen hem
gelaten hadden, zijn dagen doorbracht in feesten en verveling. En niemand minder
dan Karel VII was geschikt om een overmoedig, ridderlijk ideaal te inspireeren.
In zulken chaos zag de nuchtere geest geen weg, en niemand, heer noch knecht,
keek verder dan het volgend etmaal. Het ontbrak niet aan geweld in de planlooze,
doellooze, zinlooze verwarring der middeleeuwsche politiek, het ontbrak slechts aan
een beetje intelligentie. Maar grooten en kleinen vlogen op elkaar af als in de jungle,
en wanneer een streek was leeggebloed zochten de overlevenden een ander
jachtterrein.
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Men verplaatse zich in het brein eener ongeletterde boerendochter die haar
gedachten liet kruisen over het toenmalig Europa, of slechts over het toenmalig
Frankrijk. Een meisje dat niets kende dan spinnen, koken, zieken oppassen, brood
bakken, de koe of de geit melken, huis en hof schoonmaken en bidden. Een meisje
dat geboren was aan den uitersten, nauwelijks gedefinieerden hoek van haar land,
dat niet het allergeringste contact had kunnen hebben met het koninkrijk, en geen
ander begrip van den krijg dan vrees en ontsteltenis. Een meisje dat precies haar
dagelijksch brood won, rondliep in een rood baadje en zich geen paard kon koopen
voor zestien franken. Een meisje bovendien, dat achttien jaar was toen zij hare
roepstem volgde, midden in den harden winter der Vogezen te voet van Domrémy
naar Vauxcouleurs ging om kapitein Baudricourt te verzoeken haar tot den koning
te voeren.
Achttien jaar... Op dien leeftijd was Alexander de Groote nog leerling van
Aristoteles, Napoleon van de krijgsschool te Toulon. Zij hoorde ‘stemmen’ die haar
in een verblindenden lichtschijn orders gaven om Frankrijk te bevrijden. Zij rekende
deze stemmen toe aan den aartsengel Michaël of aan den aartsengel Gabriël. Men
twijfelde aan deze stemmen, aanvankelijk hare landgenooten, toen hare beulen, later
de historici. Maar van welken oorsprong deze stemmen ook mochten zijn, hoe is het
mogelijk, alle omstandigheden in aanmerking genomen, om te twijfelen aan hare
buitensporige realiteit? Zij was de eerste om vervaard te zijn, te huiveren, te aarzelen,
te weenen. Die ‘stemmen’, hoe dan ook, waren luid en dringend genoeg, om een
teeder hart, dat niet de kracht vond te scheiden van haar liefste vriendin Haumette,
en van haar wegging zonder haar vaarwel te zeggen, de kracht te geven zich
blindelings te storten in een leven dat zij niet wenschte, niet wilde, dat zij duchtte,
doch waartoe zij onvoorwaardelijk gedwongen werd. Wie zal ooit doorgronden uit
welke edele substantie Jeanne d'Arc geconstitueerd moest zijn om de onbegrijpelijke
omwenteling te kunnen ondergaan, welke dit boerenkind maakte tot lotbeschikster
van een koning en van een rijk?
Het was echter niet voldoende om door ‘stemmen’ bezocht te worden te midden
van het kraaien der hanen en den zang der vogels, aan deze stemmen moest
beantwoorden de strikte, scherp-omlijnde, praktische daad. Als de stemmen behooren
tot de regionen der aura, of nog hoogere kringen, de daad behoort tot den rang der
stof en is elk oogenblik controleerbaar. Het is gemakkelijk visionnair te zijn, het is
een andere zaak om een idee te belichamen in een tastbaren vorm. Voor ieder immers
lag de weg open tot die onstuimige, verlossende daad: voor den koning, voor zijn
veldheeren, voor zijn soldaten, zelfs voor avonturiers. Niemand vermocht die daad
te concipieeren en te volbrengen, behalve dit boerenkind van achttien jaar, dat kapitein
Baudricourt ‘met een flinke oorvijg’ naar den vader wilde terugzenden. En men wane
niet dat de middeleeuwen een gunstig terrein vormden voor mystici of zieneressen.
De officieele maatschappij verhield zich nooit achterdochtiger tegenover de
manifestaties van het onbekende dan in de tijden toen het krioelde van boden uit de
onzienlijke wereld. Zoolang de metaphysiek zich bepaalde tot woord of geschrift
zag niemand er bezwaar in, doch zoodra een mysticus doelmatige gestalten wilde
geven aan zijn droomen stuitte hij op wantrouwigen, meestal onbuigzamen tegenstand.
De beweringen van Jeanne d'Arc werden dus getoetst door geleerde doctoren en
professoren in de theologie, die elk harer woorden muggenziftten onder hunne
scolastische loupe om er eene ketterij in te ontdekken. Toen zij niet anders konden
concludeeren dan tot de waarschijnlijkheid der ‘stemmen’, moest worden uitgemaakt
of zij van God of van den Duivel kwamen. Daar zij zich Jeanne la Pucelle noemde,
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en wijl volgens de begrippen der middeleeuwen, de Booze geen macht kon uitoefenen
over eene Maagd, vroeg de ‘wetenschap’ een onderzoek aan den lijve. Jeanne, die
op een bankje eenvoudig en vol grootheid geantwoord had op de vragen harer
examinatoren, onderwierp zich lijdzaam aan deze naieve verificatie, welke werd
uitgevoerd door de schoonmoeder van Karel VII, koningin van Sicilië, en enkele
hofdames. (In de Engelschen kerker te Rouaan zou men haar een tweede maal aan
deze proef onderwerpen.)
Neen, het terrein was niet gunstig. ‘Luistert’, zei ze tot haar rechters die niet
geloofden in hare zending, haar overstelpten met teksten en citaten van gewijde
schrijvers, ‘er staat meer in het boek van God dan in de uwe... ik weet van a noch b;
maar ik kom van wege God om Orléans te ontzetten en den Dauphin te zalven in
Reims...’ Jeanne d'Arc is niet begrepen door Shakespeare, niet door Voltaire, niet
door Schiller, niet door Anatole France; kon zij begrepen worden door de schoolsche
wijsheid harer dagen? Kon het starre, dogmatische, methodische weten evenwel
bukken voor dit wonder der inspiratie en deze transcendentale stelligheid? Professoren
en doctoren gaven den koning oorlof om het meisje te gebruiken, wijl zij geen enkel
argument vonden om haar hulp af te wijzen. Konden de veldheeren en kanseliers,
die het land ten ondergang gevoerd hadden, bukken, tegenover dit simpele wezen
dat niets bezat dan haar mysterie om het land te redden? Zij riskeerden niets, koning,
rijk, noch maarschalken, in een hopelooze situatie, die niet meer kon verergeren, en
equipeerden de Maagd met een zwart paard, een blanke wapenrusting, een
schildknaap, herauten en een vaandel met lelies.
Maar heeft Jeanne van den aanvang af beseft dat zij in dit verwoeste land alleen
stond, dood-alleen, dat zij, behalve bij het lagere volk, waar men instinctief geloofde
en aanbad, geen enkel hart had kunnen doen ontvonken, geen enkele ziel had kunnen
opwekken tot spontanen éénklank met haar goddelijken toon? Jeanne was schrander
en scherpzinnig; zij moet gelezen hebben tot in het binnenste dier verdorde
gemoederen. Haar geloof echter harmonieerde met hare soevereine gaven en
ondoorgrondelijke roeping. Voor haar telde alleen het doel. Zij ontzette Orléans,
heroverde Troyes, sloeg den vijand bij Patay, zalfde Karel VII te Reims. ‘Daarvoor
ben ik geboren’, zeide zij. En toen de koning haar verbood Parijs te nemen, ijlde zij
naar het belegerde Compiègne, drong in de vesting, en deed denzelfden dag een
uitval, die werd afgeslagen.
Terwijl zij terugtrekkend in de voorste gelederen den aftocht dekte, strijdend tot
onder de wallen, haalde men de valbrug op en liet haar alleen achter tegenover de
opdringende belegeraars! Zij werd omsingeld, gegrepen, van haar paard gerukt en
viel in handen van een boogschutter, die haar verkocht aan Jan van Luxemburg. ‘Aan
het onmogelijke is niemand gehouden’, stond in diens wapenschild en hij verkocht
haar aan de Bourgondiërs, die haar weer verkochten aan de Engelschen. Met verbazing
zagen zij dat de Duivelin, het Ondier, de Tooverheks, het Schrikbeeld waarvoor zij
van alle kanten op de vlucht sloegen, per slot een meisje was van achttien jaar. Het
deed hun haat nog toenemen.
Haar veldtocht had juist een jaar geduurd. En zoo weinig gunstig was het terrein
waarop de wonderbaarlijke activiteit van Jeanne zich moest ontplooien, dat van hare
gevangenneming af tot hare verbanning, niemand zich meer om haar bekommerde.
De koning, die haar zijn troon dankte, en die gijzelaars had, ondernam geen enkele
poging om haar te bevrijden of los te koopen. Uit geen der sierlijk uitgedoste,
hoofsche, hoffelijke ridders zoowel van Fransche als van Engelsche zijde, uit geen
dier ridders wier hersens volgepropt zaten met idealen van middeleeuwsche

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

vrouwenvereering, ontsnapte een kreet om genade voor de weerlooze heldin, die aan
beide beenen gekluisterd in een kerker lag, dag en nacht bewaakt door drie hondsche
soldaten. Geen dier ridders die tournooiden voor hunne dames, kreeg een bevlieging
van medelijden, van herinnering, noch den don-Quichottischen inval om deze belaagde
onschuld ter hulp te snellen, behalve de Gascogner Xaintrailles, onder den invloed
van een herdersknaap. Niemand sloeg het beleg om Rouaan. Voor de Franschen was
Jeanne d'Arc waardeloos geworden. Zij bestond nog slechts voor de Engelschen, die
haar niets spaarden dan de foltering, en wijl zij haar als krijgsgevangene niet konden
straffen, haar veroordeelden als kettersche. Met een mijter op het hoofd welke het
opschrift droeg: ‘Hérétique, relapse, apostate, ydolastre’ werd zij levend verbrand
op de oude vischmarkt.
Niet om onuitwischbare gebeurtenissen te onderstreepen herdenk ik dit, maar om
den nadruk te leggen op het ongelooflijke isolement waarin Jeanne d'Arc geleefd en
geleden heeft. Zij kwam door niemand geroepen, door niemand gewenscht, door
niemand naar waarde geschat. Zij moest en dit is het raadsel dat wij niet doorvorschen
kunnen. Om dit raadsel nog ondoordringbaarder te maken, en stralender en
ontroerender tegelijkertijd, plaatsten de schikgodinnen haar ontkiemend leven in een
milieu dat zoo verwijderd lag als denkbaar is van hare latere bestemming; alsof zij
het offer eener onvergelijkelijke natuur, dat door verborgen machten werd opgeëischt,
vermijden wilden. Maar Jeanne moest en uit de diepste diepten harer ziel rezen de
‘stemmen’ op, die haar wenkten. Aan deze stemmen vermocht noch zijzelf, noch
haar familie, vermochten noch de Franschen, noch de Bourgondiërs, noch de
Engelschen te weerstaan. En op de onderklanken van dien toon heeft zij een leven
gebouwd dat edel en sterk was in voor- en tegenspoed, edel en onverzettelijk tot haar
laatsten kreet.
Als menschelijk document is Jeanne d'Arc uniek en niet enkel uniek doch zonder
weerga. Onder de tallooze voorbeelden die dagelijks waarschuwen hoe laag de
menschelijke natuur gaan kan en die ons met de laagte gemeenzamer maken dan
nuttig is, wijst haar onpeilbaar geheim naar de hoogste toppen. Er zal van deze
achttienjarige altijd een vlammende vervoering uitslaan. Wat mij betreft, ik kan de
ephemeriden van haar merveilleus bestaan niet lezen zonder elken dag
ondergedompeld te worden in bewondering en verwondering voor problemen welke
men nauwelijks stellen kan.
[verschenen: 8 maart 1929]

Een roman over Indië
Parijs, 7 Februari '29
Een Fransche roman over Nederlandsch-Indië is geen wereldschokkende gebeurtenis,
maar het zou onvriendelijk zijn om er geen notitie van te nemen. De grillen van het
lot en de stuurmanschap der kapiteins voerden Claude Eylan naar het Verre Oosten
en de auteur bracht in de bagage een roman mee, die getiteld werd L'Héritière du
Roi Salomon en verscheen bij Bernard Grasset. Dit zou nog merkwaardiger zijn
wanneer Claude Eylan niet het pseudoniem was van Baronesse C. van Boecop-Malye.
Het geldt in Frankrijk voor een bewijs van slechten smaak om iemands pseudoniem
te onthullen, doch wat dit misdrijf betreft ga ik vrij uit. Ik vond de schrijfster met
naam en schuilnaam aangekondigd op de programma's voor een vergadering van
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‘De Klomp’, waar zij eene lezing hield over hare reis-ervaringen van Singapore naar
Moskou door Soviet-China. Tusschen haakjes: de sierlijke naam van ‘De Klomp’
(‘Le Sabot’) wordt gedragen door een ruim twee jaar geleden opgerichte
Fransch-Hollandsche vereeniging, welke litteraire, muzikale, picturale, dramatische
en zelfs gastronomische bijeenkomsten geeft op Montparnasse, het middelpunt der
aarde. Wij ergeren er ons soms over dat de vreemdeling zich den Hollander niet
anders kan voorstellen dan op klompen. ‘De Klomp’ heeft de gelegenheid niet willen
verzuimen om die reputatie te handhaven in het hartje van Parijs. Het zou inderdaad
merkwaardiger geweest zijn, wanneer een Fransch schrijver of schrijfster, zonder
een enkelen band of aanknoopingspunt met Holland, ons Indië precies had kunnen
zien zooals onze litteratoren het sinds jaar en dag observeerden, die de types creëerden
van den energieken, onkreukbaren zakenman, die geen enkel zwak heeft, zijn zoon,
een ‘sinjo’, die alle gebreken bezit, van den wraakzuchtigen, gluipenden boy, de
kalme en gezette huishoudster, die almogend het bevel voert, etc.
Ik betwijfel of een Franschman, die nooit iets las van onze Hollandsch-Indische
letteren, een Franschman, die Java betrad met geen enkele vooropgezette opinie, en
het zag buiten den traditioneelen gezichtshoek, gevallen zou zijn op zulke cliché's,
welke ik kies uit een dozijn andere. Het had knap mogen heeten om zoo juist de
Hollandsche noot te treffen en zoo accuraat een Indisch milieu te teekenen, dat zeker
authentiek is, maar dat zich onveranderlijk bepaalt tot eenzelfde reeks algemeenheden,
en men zou hem moeten rangschikken onder de Nederlandsche romanciers, die hij
met talent zou evenaren, zonder ze te overtreffen in eenig opzicht. Men zou echter
zijn boek doorbladeren met belangstelling om te verifieeren in hoeverre zijn
waarnemingen strooken met de voorstellingen van onze eigen schrijvers en de ficties
dezer schrijvers zouden daardoor zelfs een nieuw crediet kunnen verwerven. Het
ware dus in het voordeel van Claude Eylan geweest, wanneer zij haar pseudoniem
strenger bewaard had. En de Franschen hebben niet heelemaal ongelijk met hun
respect voor den auteursnaam.
Er zijn natuurlijk ook Fransche elementen in het boek der Baronesse Van
Boecop-Malye en ze behooren toevallig niet tot de beste. De heldin is een samenstelsel
van een aantal herinneringen aan vrouwelijke personnages uit de romans der laatste
tien jaren en tot aan de laatste hoofdstukken blijft zij zwoele kanten ontwikkelen,
waaraan men nooit zou gedacht hebben. Zij heet Béryl en als ik détective wilde
spelen zou ik veronderstellen dat Claude Eylan geen onbekende moet zijn onder de
Fransche royalisten. De naam Béryl is in Frankrijk zeer zeldzaam en men ontmoet
hem alleen in de Action Française. Toen de Duitschers in 1914 aanstormden op
Parijs, vluchtte minister Malvy naar Bordeaux met eene maîtresse, die Béryl heette,
en het orgaan der koningspartij vereeuwigt dit feit om de andere week aan den
schandpaal van een hoofdartikel. De verdachte klank van Malvy's Béryl plant zich
onwillekeurig voort op de Béryl van Claude Eylan en zij geeft daar alle reden toe.
Het nichtje, dat Salomon van Swieten, bezitter van duizenden bouws op Java en
Sumatra, uit de bekrompen Parijsche familieverhoudingen komt redden en meeneemt
naar Batavia, is een felle arriviste, wier gansche gemoedsleven geregeld wordt door
een eigenbelang, dat tot de laatste bladzijde kleinburgerlijk blijft. Zij wil met plezier
haar ouden schatrijken oom trouwen, tot zij ziet dat hij er geen zin in heeft. Wanneer
Salomon van Swieten dit gewenscht acht, wil zij met evenveel genoegen zijn zoon
Wim trouwen, een mooie ‘sinjo’, maar een verloopen sujet. Wim wordt, terwijl hij
slaapt uit de wereld geholpen door een aap, dien een boy op hem aanhitst. Boy en
aap werden natuurlijk door den verwenden Wim mishandeld. Als ook de oom,
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gedeeltelijk van verdriet over de misdragingen van zijn zoon, gestorven is, wordt
Béryl het hoofd der ‘Tji Merah en Soekoe landen’, welke door deze Française (die
Hollandsch leert op de boot en achttien jaar telde toen ze ‘uitkwam’) met een
onfeilbaar instinct voor alle cultures beheerd worden. Het is waar, dat de schrijfster,
die specialiseert dat Béryl smalle heupen en breede schouders heeft, niet verklaart
waarin het beheer bestaat. Na de dagtaak vinden wij haar in gezelschap van haar
secretaris, een prachtigen Javaanschen half-prins, die hare zenuwen kalmeert met
gedichten.
Tot zij een jeugd-vriend ontmoet, den markies de Saint-Mesmin, die Indië bereist,
hem aan den voet van den Boeroeboedor troebele zonden biecht, welke wij helaas
moeten raden, met den markies trouwt, een jaar met hem doorbrengt in Frankrijk,
dubbelzinnige impressies krijgt van een zijner pachters, een mannetjesputter met
veertien kinderen, in wien zij op lichtvaardige wijze Oostersch bloed voelt, omdat
zijn grootmoeder zigeunerin was, het heimwee krijgt naar een heftiger menschheid
en naar hare zaken, haar markies laat zitten, en de boot neemt naar Insulinde. De
schrijfster laat vermoeden, dat de Javaansche secretaris en zijne gedichten op Béryl's
besluit een overwegenden invloed uitoefenen. Dat is de roman en dat is Béryl: een
schimmig en kunstmatig wezen, in staat tot het beste en tot het ergste, doch waarvan
noch het een, noch het ander, noch de geniale femme d'affaires, noch de animale
vrouw tout court, aanschouwelijk worden gemaakt, laat staan psychologisch worden
gemotiveerd.
Het is geen uitzondering, dat men in de Parijsche straten blanke vrouwen gearmd
ziet met kleurlingen, doch in de meeste dier gevallen behoort de blanke tot de
demi-monde, zelfs al ware de kleurling een half-prins. Ik ken ook weinig voorbeelden
uit de Fransche litteratuur, voor geen enkele buitenissigheid vervaard, waarin het
zinneleven der blanke vrouwen van zekere standing onweerstaanbaar overhelt naar
een geel, bruin of zwart ras. Het betreft dan uitsluitend Amerikaanschen, wier faam
te Parijs beneden elk peil is. Ik vrees ook dat de verbloemde relaties van Béryl,
eigenares der ‘Tji Merah en Soekoe landen’, tot haar Javaanschen sweet-heart, ‘met
een lichaam savoureuser dan een vrucht’, ook al is hij vaag verwant aan een sultan,
u zullen choqueeren.
Dat een blanke vrouw, die een der belangrijkste posten verondersteld wordt te
bekleeden op Java, zich door geen ander goena goena zou laten drijven tot haar
Soerio-Noto dan hypothetische physieke capaciteiten, dat de geheele psychologie
(zoo men bij de fragmentarische karakterstudie van Claude Eylan over psychologie
mag spreken) dezer blanke gebaseerd wordt op de, evenzeer hypothetische, inferioriteit
van den Westerling in dit physieke opzicht, dit is stuitender en gewaagder dan de
auteur wellicht bedoeld heeft, maar het blijft er niet minder afkeurenswaardig om.
Te meer wijl zij de vrijheid neemt om Béryl te laten evolueeren in Bataviasche hooge
kringen, waar zij een gemakkelijk realisme zoo ver drijft, dat zij den directeur der
Nederlandsche Bank in levenden lijve op haar tooneel brengt. Hoewel de directeur
der Nederlandsche Bank in dit boek een uiterst sympathieke verschijning maakt,
moet het procédé der romancière als ontoelaatbaar beschouwd worden, om de
eenvoudige reden dat een ‘Bankdirecteur’ een soortnaam is, terwijl de Directeur der
Nederlandsche Bank (met zijne echtgenoote) een eigennaam impliceert.
Wanneer mijn vermoeden juist zou zijn en Claude Eylan zou contact hebben met
de Fransche royalisten, hoop ik, dat deze bij voorkeur traditionalistische omgeving
de schrijfster tot een juistere appreciatie brengt ten overstaan van zulke delicate
kwesties. Ik wensch daarbij geen oogenblik aan te nemen dat L'Héritière du Roi
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Salomon een roman à clef (b. v. de aviateur Stam o.a.) zou kunnen zijn, hoewel een
aantal observaties ter plaatse genoteerd moeten zijn. Dit zou den heelen opzet
smakeloos maken en het lijkt me reeds voldoende dat de intrige ontstaan kon in de
verbeelding van de auteur.
Mevrouw Van Boecop-Malye schreef haar boek overigens in een voortreffelijk
Fransch. Het is doorvlochten met uitdrukkingen in het Javaansch, Maleisch en
Hollandsch, welke bijna zonder uitzondering goed zijn overgekomen. Dit is een
buitengewone exceptie bij de Fransche drukkers en correctors, die gewoonlijk geen
enkel vreemd woord zonder verminking ter perse kunnen brengen. Dat weerhoudt
de Franschen ondertusschen niet om den draak te steken met iederen vreemdeling
die het ongeluk heeft een Fransch woord te verhaspelen. Zoo verdraagzaam en
hoffelijk de Franschen zijn in de conversatie, zoo spotziek worden zij tegenover elke
geschreven of gedrukte uitdrukking.
Wanneer ik ten slotte nog een opmerking mag maken naar aanleiding van dezen
roman, zou ik er op willen wijzen, dat het met de onzedelijkheid te Batavia, volgens
de verhalen van Baronesse Van Boecop-Malye, even kwalijk gesteld is als met de
immoraliteit van Parijs. Sommige inrichtingen, welke Wim pleegt te bezoeken,
zouden onzen tegenwoordigen prefect van politie Chiappe ten hoogste interesseeren.
Het zijn de gelegenheden waar de mannelijke jeugd zich costumeert als bajadères,
die verscheiden malen per maand den nacht moeten doorbrengen in de bajes, en wier
bedrijf de Parijsche autoriteiten trachten te belemmeren door een onafgebroken
politiewacht. Ik zou willen weten of de bladzijden welke de schrijfster wijdt aan deze
losbandigheden berusten op Parijsche herinneringen. Of zijn ze eveneens ter plaatse
waargenomen? In dat geval heeft de ingezetene van Batavia den Parijzenaar niets te
benijden, maar het zal de reputatie dezer goede stad niet verhoogen.
[verschenen: 16 maart 1929]

Metropolis...
Parijs, 9 Februari [1929]
Om te beginnen het brutale feit: een ‘ongeluk’ heeft Parijs een ganschen dag en bijna
over zijn totale uitgestrektheid beroofd van electrisch licht en kracht. Zestien
arrondissementen op de twintig vielen tot onmacht bij gebrek aan den vitalen stroom.
Het was een ongekend schouwspel, gelijk men er slechts verzint voor romans en
films - ik denk aan Metropolis - om de geweldige, razende stad in een oogwenk te
zien verbleeken en te verstommen tot de vale stilte, die de natuur omwelft bij een
zonsverduistering. Het toeval, dat een goed régisseur is, had voor een uitstekend
décor gezorgd. Het gebeurde op een dier mistige wintermorgens, welke tot het
Parijsche landschap behooren, sinds de straten overvuld zijn met auto's. De
benzine-dampen, die zich op de mist-laag leggen, maken een ondoordringbaar scherm,
dat geen straaltje doorlaat van de reeds schaarsche zon. Zoo tracht men tenminste
een verschijnsel te verklaren, dat niemand begrijpt: hoe de atmosferische gesteldheid
van Parijs zich binnen enkele jaren geheel heeft kunnen wijzigen. De verplicht
geworden rook-verdrijvers op huizen en fabrieken, hebben in dezen lamentabelen
toestand niet de geringste verbetering gebracht.
De hoofd-centrale, gebouwd in een tijd dat er geen wolkje aan de lucht was, bevindt
zich buiten de muren, in de communistische vesting van Saint-Ouen. De hemel weet,
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wat er bij een beleg van Parijs terecht had moeten komen van deze reusachtige
installatie, waar de levensbron ligt van een zenuwstelsel, dat de bewegingen regelt
van vier millioen menschen, hun transporten uitgezonderd. De centrale trouwens der
transporten bevindt zich vlak in de buurt, ook buiten de muren, en eveneens op
communistisch gebied. De Ouden, geleerd door de ervaring, concentreerden de
kostbaarste goederen der gemeenschap op een berg-der-goden, op een ‘acropolis’,
in een ‘kremlin’.
De modernen, die nog geen tijd hadden, om ondervindingen op te doen, verspreiden
ze lukraak, en bouwen de kwetsbaarste en gewichtigste organen zonder de geringste
bescherming. Terwijl men overweegt, de mazout-stations, onmisbaar voor de
oorlogsschepen, onder-zee te construeeren op afgelegen eilanden, in afgelegen
oceanen, denkt geen sterveling eraan, de electrische centrales, die in letterlijken zin
het zenuwstelsel zijn eener moderne gemeenschap, onder-grondsch te bouwen. Dit
had allang moeten geschieden. Maar het gaat alle verbeelding te boven, hoe traag
een hedendaagsche groote stad zich aanpast bij de elementairste eischen der
verdediging, en hoe wondbaar zij is in haar gevoeligste organen tegenover een binnenof buitenlandschen vijand.
Doch laten wij terugkomen op ons onderwerp. Juist tien minuten vóór tien, op vijf
honderd meter afstand van de Centrale-Noord, in de afgelegen en verlaten avenue
Victor Hugo, ontstaat een ontploffing, welke de gegoten platen der ondergrondsche
kanalen, die de kabels bevatten, ter hoogte van een huis in de lucht werpt. Er wordt
gelukkig niemand gewond.
Op deze eerste ontploffing volgen negentien andere losbarstingen, een opschudding
veroorzakend onder de arbeidersbevolking, omdat zij donderen en kraken als de
bommen der dikke Bertha's. De openingen der kanalisaties spuwen vonken en rook.
Uit de kraters der gespleten straat kwalmt een onverdragelijke stank van brandende
caoutchouc en guttapercha. Een veldwachter uit Saint-Ouen slaat alarm en roept de
brandweer met hare gasmaskers. De smook evenwel was zóó verstikkend en de hitte
zóó schroeiend, dat niemand vóór 's middags twee uur in de galerijen kon doordringen.
Vijf en dertig hoogspanningskabels van de vijftig, welke, op dit ééne knooppunt,
onverantwoordelijkerwijze samengebracht, Parijs licht en energie leveren, waren
over een lengte van veertig meter verbrand. Men had de machines tijdig kunnen
stopzetten, om op het nippertje een onherstelbare ramp te voorkomen. Maar bijna
alle onder-stations waren gesprongen.
Bij de knallen, de vonken en de onadembare lucht, voegde zich het gillend lawaai
van den losgelaten stoom. Oorzaak, zooals immer, onbekend. Doch wie krijgt het in
zijn hoofd, alle kabels samen te pakken in één sousterrain! Het is waar, dat deze
electrische achilles-pees niet langer was dan de verzengde veertig meters.
In Parijs, waar verschillende disposities voor een paniek aanwezig zijn, was de
uitwerking enorm. Alle lichten doofden uit, en hoewel het tien uur 's morgens was,
verzonk de stad in duisternis. De telefoon hield op te functionneeren, en de politie
organiseerde koeriers-diensten met een nervositeit, welke niets goeds voorspelde.
De vergaderende Senaat moest zijne werkzaamheden opschorten, daar men geen
hand voor oogen zag. De scholen zonden haar leerlingen naar huis. De liften bleven
steken tusschen twee verdiepingen, waar de passagiers gevangen zaten, tot men ze
met ladders uit hun glazen kooien verloste.
Bij de tandartsen hielden de boren op te brommen in de holle kiezen. De
operatie-tafels der chirurgen werden koud en hun instrumenten voor een groot deel
onbruikbaar. Urgente operaties moesten met uiterst precaire middelen worden

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

geïmproviseerd. De kolossale bakkerij der rue Scipion, die alle hospitalen van brood
voorziet, stond stil, en de zieken werden op een mager rantsoen gezet.
Bruggen en sluizen hingen onbewegelijk in den stand, waar de monster-panne
haar trof. Het doek der bioscopen bleef lichtloos. In tallooze fabrieken, die zelf haar
stroom niet produceeren, lagen de machines verlamd met het half-verwerkte materiaal
tusschen hare gewrichten. Men sloot de ateliers en gaf het personeel vrijaf. Sommige
bedrijven, in welker sector de stroom zich had opgehoopt, kampten met schrikbarende
kortsluitingen, welke hunne installaties vernietigden, zooals in de
automobielen-fabriek van Panhard en Levassor. Over alle wijken, die bij de catastrofe
betrokken waren, roostten de gloeilampen bij tienduizenden.
Kantoren, banken, winkels, café's, bazars, alle moesten den arbeid staken. In een
omzien waren alle kaarsen en was alle petroleum uitverkocht. Op honderden plaatsen
was het verkeer voor lange uren gestremd, want de uit vroeger dagen overgebleven
gas-lantaarns bleken niet voorzien van kousjes. Op de beurs behielp men zich met
rollende zoeklichten. De middag-kranten verschenen met een halven dag vertraging.
En bij de ontelbare ongemakken, voegde zich de looden druk der moreele
ongerustheid, welke niemand van zich af kon schudden.
Met verontwaardiging, angst, grimmigheid, wantrouwen, wrevel, ongeduld, vroegen
deze industrieelen van groot-bedrijven, die allen beschikten over reserve-materiaal,
hoe het denkbaar was, dat één ongeval Parijs kon paralyseeren over bijna zijn gansche
oppervlakte. Onderwijl doorkruisten verdubbelde ploegen van specialisten en
ingenieurs de ontwrichte stad en brachten de eerste reparaties aan. Voorzichtig werden
de dynamo's opnieuw in beweging gezet. Des avonds om negen uur begon men hier
en daar terug te keeren tot het licht.
***
Dit gebeurde Woensdag. Den Zondag te voren was te Puteaux, andere
communistische citadel van de roode ceintuur, welke om Parijs getrokken ligt, de
verrader André Marty, met behulp der socialisten, tot député gekozen. Het betrof
een plaatselijke verkiezing, ter vervanging van een ander communist, wiens mandaat
geannuleerd was.
Marty, de officier, die in de aanvangsjaren der Soviets, een Franschen
oorlogsbodem tegen klinkende munt in handen wilde spelen der bolsjewisten, een
muiterij verwekte, doch voor deze vergrijpen geamnestieerd werd, bevond zich op
den dag zijner verkiezing voor den duur van vier jaren in de gevangenis wegens
verschillende aanslagen tegen de veiligheid van het land.
Cachin, de leider der communisten, diende terstond een interpellatie in bij de
regeering, om zijn vrijheid te verkrijgen. Het gouvernement weigerde en stelde de
kwestie van vertrouwen. De communistische eisch werd met een aanzienlijke
meerderheid verworpen, hoewel Marty reeds 42 malen zonder resultaat gekozen is.
Er liepen hardnekkige geruchten, dat men de geweldige electriciteits-stoornis,
waarvan Parijs het slachtoffer werd, moest beschouwen als een demonstratie tegen
de houding der regeering omtrent den ‘held der Zwarte Zee’. Is dit gerucht gegrond,
of ongegrond? Zooals ik zei, bevinden Saint-Ouen en de Centrale-Noord zich
daadwerkelijk in de macht der communisten. Men mag hun zonder overdrijving tot
alles in staat achten. De deskundigen beweren wel, dat geen sterveling aan de
gaanderij der vijftig kabels, alle onder een spanning van 13.000 volts, zou kunnen
raken, zonder op staanden voet gepulveriseerd te worden, doch zij moeten tevens
toestemmen, dat de plaats, waar het ‘ongeval’ ontstond, niet alleen de gevoeligste
plek vertegenwoordigt van het heele net, maar dat zij geen technische gronden hebben,
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om den brand, uitgebroken in deze kanalisatie, op een moment, dat het verbruik het
laagst was, te beschouwen als spontaan, vooral met het oog op de bliksemsnelle en
buitensporige afmetingen welke hij aannam.
Zij moeten eveneens erkennen, dat het terrein van den brand schijnt uitgezocht te
zijn, met een perfecte kennis van de situatie en een nauwkeurige raming der verwachte
gevolgen. Behalve een goed régisseur, zou het toeval een voortreffelijk électricien
moeten zijn, die het Parijsche net op zijn duimpje kent, wat onwaarschijnlijk
voorkomt. De Centrale-Noord bevat daarentegen onder haar personeel georganiseerde,
en meesterlijk georganiseerde communistische cellen, die voor geen enkele karwei
aarzelen. En de gaanderij der vijftig kabels liep door een eenzame, verlaten avenue,
en was slechts afgesloten met een losliggend deksel.
Het is mogelijk, dat de ingenieurs dit zeggen, om zich te dekken tegenover de
publieke opinie, die met tegenzin de kosten betaalt. Eén ding kunnen wij voor zeker
houden: wanneer het de schuld der ingenieurs is, zullen wij het in onze dagen van
bachschisch en omkooperij nooit weten, hoewel de gemeenteraad en de minister van
Binnenlandsche Zaken den dag van de ramp zelf een commissie van onderzoek
hebben ingesteld. Wanneer het een streek is geweest der communisten, zal het ons
om even geldige redenen verborgen blijven, want sabotages van zulken omvang
maakt een verstandig gouvernement niet openbaar, doch neemt er stilzwijgend
maatregelen voor.
Maar laten wij ronduit erkennen, dat de communisten ezels zijn, wanneer zij het
niet gedaan hebben, of niet van plan waren. Ik ben geneigd de beschermgeesten van
Parijs dankbaar te zijn voor deze ontstellende proefneming. Zij hebben ons gewezen,
welke doodelijke factoren aanwezig zijn in de overdreven centralisatie. Zij hebben
ons geleerd, dat het Parijsche licht en leven in een verloren hoek buiten de muren
slechts beschut liggen door een losse plaat van gegoten ijzer. De directie van het
bedrijf, die zulk een verantwoordelijkheid kalmpjes draagt in de nabijheid van een
vijand, die iederen dag aankondigt, dat hij u verdelgen wil, verdiende door elkaar
geschud te worden. Eigenlijk verdiende zij de rechtbank.
Doch beschrijft Poincaré in L'Invasion niet oprecht en onpartijdig de wraakroepende
onvoorbereidheid, waarmee de Republiek in 1914 door den Oorlog verrast werd? Er
waren noch kanonnen, noch munitie, noch mitrailleuses, noch serums, noch
geneesmiddelen! Er waren enkel jonge Franschen, om zich te offeren. Wie eischt
rekenschap bij zulk een revelatie van den oud-president der Republiek? Niemand.
Dat één man Frankrijk's hoofdstad kan ontzenuwen tegenover een anderen, maar
even gevaarlijken tegenstander, is een revelatie van dezelfde soort. En gelukkig komt
zij op tijd.
[verschenen: 20 maart 1929]

Brandpunten
Parijs, 12 Februari [1929]
Marise Querlin, de eerste van het Fransche journalisten-corps, die den Duitschen
keizer ging interviewen, kreeg op de vraag, of er nog een oorlog zou uitbreken, het
lapidaire antwoord: ‘De oorlog, Mademoiselle, is een ethnografische wet, waartegen
slechts de Goddelijke macht kan tusschenbeide komen.’ Wanneer we bedenken, dat
alles, maar dan ook alles, gebeurt met toestemming van God, zoodra wij het begrip
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God in zijn volheid accepteeren, dan blijft er niets anders over, dan de ethnografische
wet. Met zulke beginselen is men altijd en van alle kanten gedekt voor de
gebeurtenissen, voor het berouw, voor den twijfel, voor de wroeging, voor de recidive.
Doch is het interview op het Doornsche landweggetje, met den ex-monarch, die zijn
rozarium gaat inspecteeren, en overrompeld wordt, echt, of is het verzonnen? Hoewel
er behalve het geciteerde zinnetje niets in stond, wat misnoegdheid kon verwekken,
liet Wilhelm II het onderhoud logenstraffen.
De vrouwen zijn actief en veranderlijk. De volgende week was Marise Querlin bij
Albert Besnard, den beroemden directeur der Académie des Beaux Arts en vroeg
hem: ‘Cher maître, wat is het ideale type der vrouwelijke schoonheid?’ De illustre
schilder, die tachtig jaar werd, antwoordde: ‘De ideale vrouw, Mademoiselle, heeft
de heupen en den boezem van 1900, maar draagt de japonnen van 1929.’ Hij kon
het weten, want hij bezit de ervaring der tientallen ideale typen, die in zijn lang leven
defileerden. Hij wilde echter vooral de vrouwen, en zonder eene uit te sluiten, een
plezier doen. Nog vele zijn er over van 1900, getuige Mistinguett, die de zestig
voorbij ging en nog elken dag haar beenen laat fotografeeren tot boven de knieën.
En hebben die van 1929, wier gestalte historisch nog gefixeerd moet worden, niet
de keuze? Wat zich vernederde, kan verheven worden. Wie ooit het Louvre bezocht,
of een museum, dat een even volledig overzicht geeft der vrouwelijke
schoonheidsvormen in den loop der eeuwen, en zich niet liet afleiden door andere
dingen, kan het niet ontgaan zijn, dat de vrouw een in wezen uitermate rekbaar
fenomeen is.
Op geen enkel thema in de symphonie der natuur, werden zulke ingrijpende
variaties gecomponeerd, als op haar, en wij moeten aannemen, daar wij het met eigen
oogen elken dag observeeren, dat het origineel steeds beantwoordde aan de copie.
Zonder tot realisme te vervallen, zou deze bewering zeker niet gestaafd kunnen
worden, en wie haar controleeren wil, overschouwe in den geest alles, wat in steen,
op papier, op hout, op linnen, tot ons kwam, van den holbewoner af, tot den tijdgenoot
op Montparnasse. De verscheidenheid in de eenheid is zóó opvallend, zóó rijk aan
de scherpste en snelste contrasten, dat wij het recht hebben te denken, dat ook voor
de vrouw van 1929 niets onmogelijk zal blijken.
Ik heb zelfs zoo'n idee, dat Albert Besnard zijn ideaal niet formuleerde zonder te
gelooven, dat het zich zàl verwezenlijken. Voor onnoemelijk velen zou dit eene
opluchting zijn in den waren zin. Want op zekeren leeftijd, rond de dertig, hebben
de Fransche vrouwen neiging om den boezem en de heupen van 1900 aan te nemen,
of zij willen of niet.
Zoo verdwalen wij tot oude lichtzinnigheden, in plaats van te schrijven over het
comité der experts, dat de wereld wil laten regeeren door bankiers. Maar interesseert
het u, dat Duitschland graag minder dan twee milliard per jaar zou betalen, hoe
minder hoe liever, en dat Frankrijk daar zijn part van verdedigt om Engeland, Amerika
en zichzelf schadeloos te stellen; dat Engeland zijn deel eischt, om de U.S. te
rembourseeren, Italië méér wenscht, dan het reeds kreeg, wijl Hongarije en Oostenrijk
niet dokken, en dat België, behalve zijn minimum, een hoop oude marken, welke de
Duitscher achterliet, vergoed wil zien?
Neen. Alle respect voor de experts, die opnieuw rapporten zullen uitbrengen, welke
zij alleen kunnen begrijpen.
Ik voor mij moet lachen, om al dat geld, dat Amerika uitleent aan Duitschland en
dat met veel omslag, veel geharrewar en veel gekibbel, naar hetzelfde Amerika via
Frankrijk, Engeland, Italië moet worden terugbezorgd. Ik durf niet zeggen, dat het
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te dol is om los te loopen, doch het lijkt er veel op. En moet het dolste nog niet komen,
als Frankrijk eenmaal het accoord Mellon-Béranger geratificeerd zal hebben en
Amerika, gelijk het van plan is, de Fransche schuld gaat commercialiseeren? Met
Amerikaansch geld kan Duitschland dan Fransche schuldbrieven koopen en Frankrijk
zal de debiteur worden van Duitschland!
Experts mogen zeggen, dat ik er niets van begrijp en dat men zulke wonderbaarlijke
problemen niet herleiden mag tot schema's. Maar wat weten de experts er zèlf van?
Zegt Seymour Parker Gilbert niet precies het omgekeerde van Herr Doctor Schacht?
Een wiskundige houdt in het domein zijner cijfers alles voor mogelijk. Maar vraag
hem: als twintig metselaars een huis bouwen in drie weken, hoeveel metselaars er
noodig zijn om het te bouwen in één dag? 420. En in één uur? 10.080. In één minuut?
604.800. In één seconde? 3.628.800! Mathematisch gaat alles op, natuurlijk, ook het
volgend plan der experts. Doch de realiteit, dat is wat anders.
De gewichtigste onderwerpen trouwens ontsnappen ons als zeepbellen. Na twaalf
séances, na vijftig redevoeringen, na een discours van Poincaré, dat elf uren duurde,
verdeeld was over drie zittingen, negentig kolommen beslaat in de Staatscourant,
voorgelezen werd van het blad, de dikte heeft van een roman, en eindigde met tranen
van aandoening, nam de Kamer een motie aan, waarin ze haar vertrouwen uitsprak
in de patriotische gehechtheid der bevolkingen van Elzas-Lotharingen aan Frankrijk
en aan de ééne, ondeelbare Republiek.
Had men daarmee niet kunnen beginnen? Nooit hoorde men zooveel geschreeuw
en zag men zoo weinig wol. Het was de berg die veertien dagen kreunde, en er kwam
niet eens een belachelijke muis uit. Voeg bij die brasserij van welsprekendheid, de
ontelbare massa artikelen in kranten en tijdschriften, welke geschreven, gedrukt en
gelezen moesten worden, de telegrammen, telefoons en radio's naar alle wereldhoeken,
de kapitalen en arbeidskracht door deze comedie verslonden, om een beeld te krijgen
van de ontzettende verspilling, waarmee men de menschelijke machine laat draaien
in de leege ruimte.
De mensch bezit één eigenschap, welke hem resoluut boven de natuur plaatst: hij
kan ontzaglijke hoeveelheden energie in werking stellen, zonder het geringste
resultaat. Het zou me verwonderen, wanneer deze klucht in de annalen van het
parlementarisme haars gelijke vindt. Dat men twee weken lang oreert, fulmineert,
interrompeert, marchandeert, met de lessenaars rammelt, de vuisten balt, vloekt,
liegt, huichelt, smeekt, bidt, vermaant, tergt, treitert, schimpt, om daarna alles
blauw-blauw te laten, en met een voldaan gezicht weer te keeren tot het punt van
uitgang, zoo iets is, gelijk men het belieft op te vatten, treurig of komiek, maar geeft
een jammerlijken kijk op de onmacht, tot welke een bestuursvergadering kan afdalen.
Waarlijk, wij doen beter met ons te wenden naar onze zeventien vorstinnen en
onze felicitaties tot Miss Hongarije, die werd uitgeroepen tot Miss Europa, de
‘handblanke, blanktande, trantele koningin’, zooals Gorter eenmaal dichtte. Als
Maurice de Waleffe, van wien kwade tongen zeggen, dat hij eigenlijk Kartoffel heet,
een gevoelig échec leed, toen hij ons mannen de kniebroek en de bestrikte schoenen
wilde opdringen, zijn inval om onder de vrouwen der diverse naties degene te kiezen,
die het voortreffelijkst en het mooist de eigenschappen van het ras belichaamt,
verwierf in zooverre succes, dat reeds zeventien volkeren candidaten delegeerden
naar de Ville-Sirène. Er ontbraken slechts België, Portugal, Zweden, Noorwegen,
Tsjecho-Slowakije, Albanië, Finland, Lithauen, Lettonië, Esthonië en Sovjet-Rusland.
De miss Rusland, die op het concours fungeerde, was de dochter van een
geëmigreerden bojaar, die taxichauffeur werd. Joego-Slavië, handiger dan zijn
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ministers, had het klaar gespeeld, om uit den heksenketel zijner nationaliteiten het
ras-type te voorschijn te halen. Frankrijk proclameerde bijna een zeer bruine
Lyonneesche van één meter 83. Perfect en uitstekend als model voor Victorie of
Liberty. Maar op het laatste moment vond de jury het ongewenscht, een vrouw af te
vaardigen tot wie iedereen het hoofd moest oprichten, zelfs de Amerikanen van
Galveston.
Deze selectie is een zuiver mannelijke opzet en ik weet niet, of zij u sympathiek
is. Zij laat de publieke opinie van Parijs ijskoud. Behalve Le Journal, die haar lanceert
en er munt uit tracht te slaan. Behalve de fabrikanten van zalfjes, crêmes,
ontharingsproducten, anti-constipatiemiddelen, lotions, reukwerken, cigaretten en
apéritiefs, waartoe Miss Europa zoo slim is zich te laten engageeren. Behalve de
modisten en couturiers, die haar de robe du matin, robe de footing, robe de tennis,
robe d'amazone, robe d' intérieur, robe de dancing, robe d'après midi, robe five o'clock,
robe de dîner, robe de dancing, robe de théâtre, robe de soirée, robe de souper en de
daarbij behoorende hoeden, mantels, kousen, schoenen, etc. leveren, plus het intieme
ondergoed. Behalve de fotograaf, die de alleen-verkoop heeft harer beeltenis. Het is
aangenaam en productief, om een maandje Miss Europa te zijn, hoewel vermoeiend,
al stelt een automobielfabrikant zijn besten wagen met gestyleerden chauffeur tot
hare beschikking. Doch deze hulde aan de schoonheid in bad-costuum, een tijdverdrijf,
dat niemand opwindt, is bovenal een grootscheepsche reclame-onderneming, welke
tot nu toe schijnt te rendeeren.
Zij zou pas bedenkelijk worden, wanneer de vrouwen het in haar hoofd kregen,
den mooisten man te benoemen (Mr. Europa) en na den mooisten man van Europa
den mooisten man van de wereld. Om de waarheid te zeggen, verbaast het me, dat
de eegaas der Galvestonsche jury hare echtgenooten nog niet overtroefden, of betaald
zetten met zulk een equivalenten wedstrijd. Ik vermoed echter, dat de feministen
deze suggestie nog met verontwaardiging zullen afwijzen als immoreel. Zij zijn
minder oppervlakkig, dan wij. Zij zullen het immer blijven.
Is het vrouwen-steekspel een affaire van Le Journal, le Bal des petits lits blancs
is een aangelegenheid van L'Intransigeant en haar directeur Léon Bailby. Het wordt
gehouden in de Opéra en de recette is voor de kleine witte bedjes van kinderen, voor
wie geen onderdak en verpleging kan betaald worden in een hospitaal, wanneer zij
doodziek zijn. Dansen, zich amuseeren voor zulk een bedje, is een misvorming van
het hart, waarin men zich schikken moet. Zich exhibeeren op de Pont d'Argent, gelijk
de schilders Van Dongen en Foujita, de bariton Muratore, en een firmament van
sterren, die Damia, Saint-Granier, Jane Marnac, Harry Pileer, Edmonde Guy, etc.
heeten, zich exhibeeren om van zulk een bedje nog een persoonlijk profijt te trekken,
behoort tot de wanschapenheden, welke men zich liever niet realiseert. Maar beter
dit, dan niets. Léon Bailby beschikt over een invloed groot genoeg om het staatshoofd,
den minister-president, de haute finance, de haute politique, de beau monde, de
kunsten, de schoonheid, de vroolijkheid en de jeugd onder zijne gasten te tellen. De
batige ontvangst bedroeg tachtig duizend hospitaaldagen, één millioen twee honderd
duizend francs.
In het improviseeren van dergelijke vertooningen is de Franschman overigens
onevenaarbaar. Te één uur 's nachts reden de décors weg van Hérodiade en begon
de chef-machinist met 125 manschappen aan de transformatie der zaal, die een-vierde
harer hoogte moet verliezen. Baignoires, parterre, fauteuils verdwijnen en worden
overkapt met duizend vierkante meter planken, welke tien duizend menschen moeten
kunnen torsen en gelijkvloers liggen met de eerste loges. Terwijl men de tapijten
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spijkert, construeert men in de lucht de Pont d'Argent, ontrolt men kilometers
electrische geleiding, die kant en klaar met de lichten naar den nok geheschen wordt.
In den vroegen morgen arbeiden zeshonderd menschen, behangers, smeden,
timmerlieden, loodgieters, électriciens, met de grootste kalmte, zonder zich één
moment te haasten. Op het binnenplein der administratie rollen auto's aan met kisten
vol borden, koppen, glazen, schoteltjes. Negen duizend borden, drie duizend glazen,
zes duizend koppen. In de couloirs verschijnen tweehonderd wit gedekte tafels,
genummerd en met drie kristallen bekers per aanzittende.
Honderd twintig maîtres d'hôtel beraadslagen onder leiding van een chef. De
leveranciers komen met broodjes, desserten, vruchten, wijn, champagne, bloemen,
zout, peper, mosterd, olie en azijn. Men installeert electrische comforen, ijsmakers,
wijn-koelers. Piano's worden aangesjouwd. De dag is nauwelijks over zijn midden,
of de zaal, die zich onmetelijk en onafgebroken uitstrekt van den foyer der danseuses,
over het zeer wijde tooneel, tot het verre einde der zaal, is gereed. Men probeert de
verlichting. Men repareert. De Pont d'Argent straalt in zilveren gloed. Men repeteert.
Tweehonderd artiesten, die zullen meewerken, wachten hun beurt. Ieder wordt
gechronometreerd. De jazz's zitten op hun estrades. Om acht uur is alles klaar, en
alles: tafelgerei, stoelen, de heele enorme bric-à-brac, moest negentig treden
getransporteerd worden boven den beganen grond.
Om vijf minuten over acht remt de eerste auto voor een omgetooverde Opéra.
Binnen het uur is het gebouw stampvol. Men dineert. Een telefoontje en uit het Café
de Paris, want de Opéra heeft geen keukens, rollen in een vrachtwagen vijf buikige
rood-koperen ketels aan met soep. Drie minuten later lepelen de gasten een uitstekend
gerecht. Men begint, om pas te eindigen in den vroegen ochtend. Zij, die in groote
witte bedden liggen met de griep, kunnen het feest, het geschetter der orchesten, de
dansen, de voordrachten, de warrelende stemmen, bijwonen per draadlooze.
Des avonds van den zelfden dag is alles afgebroken, opgeruimd, weggehaald,
negentig treden omlaag gedragen. In de Opéra van elken avond geeft men Traviata
en de Tragédie de Salomé. Virtuoos, niet waar?, in anderhalf etmaal. Zoo werkten
slechts de Danaïden der mythologie, die het bodemloos vat te vullen kregen, en
Sisyphus, die zijn rots oprolde tegen den berg, vanwaar zij aldoor naar beneden
stortte...
[verschenen: 30 maart 1929]

Kunst en Staat
Parijs, 16 Februari [1929]
Men vond op 't eind van het vorig jaar onder de dakpannen, op een paar planken,
bedekt met niets dan een verrafeld laken, dat de voeten bloot liet, verhongerd en
verkleumd, een dooden dichter. Hij was oud en vergeten, maar niet zonder glorie.
Hij droeg den dubbel ridderlijken naam van Tancrède Martel en behoorde tot de zes
van jonge dichters, die in 1885 bij het lijk van Victor Hugo gewaakt hadden onder
den Arc de Triomphe, den nacht, dat Parijs de uitvaart zijns genius vierde met
saturnaliën.
Een dichter, ook een middelmatig dichter, die sterft van honger en kou, brengt
vele pennen in beweging. Er zijn in de Ville-Sirène twaalf duizend
liefdadigheids-vereenigingen. Er is een machtige associatie van kunstenaars, die
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tantièmes int over den ganschen aardbol, tot in de kerken, en met haar geld geen raad
weet. Er zijn rijke collega's. Er zijn nog rijkere uitgevers. Is het duldbaar, dat men
een dichter (naam, welke tot in onzen tijd nog iets verrukkelijks behield) wegwerpt
als een onbruikbaar voorwerp, wanneer zijn lied verklinkt, of te ijl wordt, in het
geraas van een nieuwen tijd?
Hoe meer men over het probleem van kunstenaars en samenleving nadenkt, hoe
onoplosbaarder men het vindt. In alle maatschappijen, welke wij kennen, waren
dichters, en in alle maatschappijen voelden zij zich ongelukkig. Ook de beroemde
Chineezen, die men tot minister maakte, verdronken hun leed in den feestelijken
wijn, en een hunner viel bij zulk een gelegenheid zelfs in het water, waar hij verdronk
naar den letterlijken zin. De strijdigheid tusschen kunstenaar en samenleving was
onder alle omstandigheden zoo onafgebroken, dat men zich afvraagt, of het niet de
essence der roeping is eens kunstenaars, om die strijdigheid op alle manieren te
onderhouden, om door zijn rustelooze klacht, zijn heimwee, zijn protest, zijn jubel,
welken wij dikwijls niet begrijpen, zijne medemenschen te wenken naar een altijd
hooger, edeler doel, dat wij nauwelijks als toekomst zien, dat hij echter beleeft als
heden.
Van het moment af, zou men dus kunnen zeggen, dat er harmonie bestaat tusschen
dichters en samenleving, zijn er geen dichters meer, want de ware dichter droomt
zich onvermijdelijk een nog zuiverder harmonie. Voor den waren dichter, dunkt mij,
bestaan geen armzaliger wezens dan zij, die in de antithese tusschen kunstenaar en
maatschappij niets zien, dan een centenkwestie en een sociaal vraagstuk. Op alle
denkbare toppen van het leven zal de kunstenaar een stem hooren om hem te
herinneren aan het volmaakbare, het onbereikte, het onverwerkelijkte.
Er werden dus vele dwaze dingen geschreven over het jammerlijk uiteinde van
Tancrède Martel, die onder zijn vrienden den minister van Marine Georges Leygues
telde, en die op zijn zolder stierf te midden van een groot aantal kostbare boeken,
welke hij niet missen wilde. Wat moet men aanvangen met iemand, die liever van
het leven scheidt, dan van een eerste editie van Victor Hugo, of van Alfred de Musset?
Het is geoorloofd, om de gehechtheid aan den schoonen vorm even ver te drijven,
als de verkommerde bedelaar, in wiens matras men een fortuin vindt, maar welke
wetgeving of welke maatschappij zal ooit kunnen voorzien in zulke fanatismen? Als
er geen publiek meer was voor Tancrède Martel, er was nog plaats voor hem, zelfs
op de bureaux van Georges Leygues, die achter zijn lijk liep. Hij wilde noch het een,
noch het ander. Had men hem een millioen gegeven, hij zou er nieuwe boeken voor
gekocht hebben, in plaats van een deken, een kachel en een maaltijd. Hij was een
dier hopelooze gevallen, waartegen niemand iets vermag, omdat ze gedetermineerd
worden door een demon buiten menschelijk bereik.
Het is merkwaardig hoe in Frankrijk, waar de Staat de kunst bijna systematisch
negeert, de ministerieele departementen onder hun personeel een percentage bezitten
van kunstenaars, dat nergens geëvenaard wordt. Ik weet niet, of een aantal zaken
daarom beter of slechter gaan. De Fransche postzegels zijn de leelijkste van de geheele
wereld en elken keer, dat men zich uit deze traditie wil losrukken, zakt men een
beetje lager in een ongeneeslijke vulgariteit. Als men het expres deed, zou het niet
erger kunnen.
Het nieuwe bankbiljet van duizend is zóó potsierlijk, ordinair en terugstootend,
dat verschillende kunstenaarsvereenigingen een actie op touw zetten, om de Bank
tot intrekking te dwingen. Terwijl Ierland prachtige munten slaat, zullen de nieuwe
Fransche munten in goud, zilver en nikkel, onbeduidender, karakterloozer en banaler
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zijn dan de vorige. Elk Fransch herdenkingszegel, elk officieel affiche, elk monument
voor de gevallen soldaten, en daar zijn er tienduizenden, is conventioneel, plat,
kinderachtig, leeg.
Het ontbreekt niet aan eminente artiesten. De componist Roland Manuel heeft een
sinecure op Landbouw, de componist Jean Gras commandeert den snel-kruiser
Provence, de romanschrijver Jean Ajalbert bestuurt een nationale tapijtfabriek, de
jonge vriend van Cocteau, Jean Desbordes, die vorig jaar debuteerde met een scabreus
autobiografietje, werkt op Marine.
Ik zou dozijnen anderen kunnen citeeren. geïnstalleerd in bibliotheken, in kleine
musea, welke geen sterveling bezoekt, op reis om de wereld met een vage missie, of
achter een kalmen lessenaar, waar zij rijm en onrijm produceeren op het papier der
Republiek. Doch in alle vakken, waar hun advies, hun initiatief nuttig zou zijn,
worden zij met nadruk door de Republiek geweerd. Zij kent hen als ambtenaren en
verleent hun oogluikend een magnifieke vrijheid. Zij ignoreert hen als kunstenaars.
Briand, op den Quai d'Orsay, spant de kroon. Of niet zoozeer Briand, als wel zijn
onafzetbaar plenipotentiaris Philippe Berthelot, een beetje anarchist, dilettant en
aestheet te zamen, die zich omringde met een uitgebreiden staf van romanciers,
verzen-makers, essayisten.
Bleven de diplomatieke methoden van den Quai d'Orsay conservatief, een
belangrijk gedeelte van zijn personeel is ultra-modern. Hun literatuur is geen garantie
voor hun staatsmanschap, hun staatmanschap wellicht geen garantie voor hun
literatuur.
Als ik de gedichten in proza lees van Saint-John-Perse, houd ik mijn hart vast voor
de nota's en instructies, welke geredigeerd kunnen worden door Briand's
gevolmachtigde, Léger, die zich verborg achter dit Fransch-Engelsch-Aziatisch
pseudoniem. Saint-John-Perse bracht de diplomatie in de kunst en munt uit in
beschrijvingen van groote precisie, zonder dat iemand precies te weten komt, wat
hij beschrijft. Bracht hij ook zijn kunst in de diplomatie, te oordeelen naar den stijl
van den hak op den tak, welke den Quai d'Orsay kenteekent, en de surprises, waaraan
zijn patroon Briand menigmaal blootstaat?
Ware ik Franschman, ik zou lichtelijk ongerust zijn. Een andere importante
persoonlijkheid van Buitenlandsche Zaken is de gezantschapsecretaris Paul Morand,
immer reizend, per trein, per boot, per auto, per muildier, per kameel, maar nooit per
vliegtuig. Hij heeft alle volkeren der aarde geïroniseerd, gecaricaturiseerd, het
Fransche niet uitgezonderd, en ontmoette tot nu toe niets op de planeet, wat hem
ernst leek, of waarover hij geen grapje kon maken. Neemt hij zijn land au sérieux,
of zijn gezantschap, ontwaakt soms onder dien tintelenden flirt met het leven, welke
zijn boeken bekoorlijk maakt, een verantwoordelijkheidsgevoel, dat hem tot
bezonnenheid maant? Ik wil het hopen, maar liever zag ik zulk een meester aan het
hoofd van een theater, of levend van zijn renten.
Een derde uitstekend romanschrijver en criticus, die zijn dagen passeert te midden
der staatsgeheimen, is Benjamin Crémieux, een vierde is Georges Girard. Welke
souvenirs staan ons te wachten over de verborgen organismen van een land, wanneer
deze letterkundigen ooit hunne mémoires publiceeren!
Een vijfde, Maurice Martin, debuteerde in Amour, terre inconnue, met een
buitengewoon doorwrochte studie over de verborgen organismen van man, vrouw
en minnaar. Maurice Martin moge knap zijn, maar deze jonge staatsman, meer nog
dan zijne collega's, lijdt aan een bijziendheid, die haast grievend is voor den
tegenoverstaander. Hij ziet alle menschen als zoogdieren.
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De zesde (ik vergeet er, doch het zou te lang worden, als ik doorging), de zesde
is Jean Giraudoux, chef der propaganda. Voor hem is de literatuur de zijtak van
vonkelend, kleurig, wemelend vuurwerk, en al de personen zijner twaalf werken
steken onveranderlijk hun fluitende pijlen af, hun draaiend rad, hun zon, hun
bengaalsch vuurtje, hun zevenklappers. Het is in de hoogste mate charmant en
virtuoos, ofschoon een tikje vermoeiend op den duur, en geen enkel Franschman
dacht eraan, te informeeren, hoe Jean Giraudoux de propaganda leidt.
Het bestuur der propaganda is daarenboven een post, die automatisch voert tot het
aanknoopen van vele vriendschappelijke betrekkingen, van diensten en wederdiensten.
Wanneer er dan werkelijke, doeltreffende, universeele propaganda gemaakt kan
worden, gelijk vorigen zomer op de Pers-tentoonstelling te Keulen, dan slaat Frankrijk
het droevigst figuur van alle geciviliseerde naties, zonder dat iemand verzet
aanteekent.
Poincaré analyseerde verleden week voor een verblufte Kamer de geheime fondsen
van Stresemann, welke fantastisch zijn. Men protesteerde stilzwijgend. En niemand
durfde luidop protesteeren tegen de geheime fondsen van den Quai d'Orsay, welker
juist bedrag onbekend is, welker bestemming nooit gecontroleerd wordt en die men
verspilt in even nuttelooze als obscure affaires.
Naast de officieele propaganda, welke, getaxeerd naar Frankrijk's verbleekende
reputatie in alle landen, op de zonderlingste wijze haar doel voorbijschiet, wilde Jean
Giraudoux een individueele propaganda voeren en hij trok uit zijn roman Siegfried
et le Limousin het tooneelstuk Siegfried, dat in Mei 1928 als prémière ging bij de
Comédie des Champs-Elysées, een succes werd, en pas dezer dagen de planken
verliet. Het is nooit te laat, om over een kunstwerk te discuteeren, dat ook in boekvorm
een aanzienlijke oplage haalde, en schijnt te beantwoorden aan enkele onuitroeibare
vooroordeelen der Fransche mentaliteit. Ik zag het stuk en het irriteerde mij
door-en-door.
Het is prijzenswaard, dat een Franschman sympathieke Duitschers ten tooneele
wil brengen, maar het is pijnlijk, wanneer hij zijn geheelen opzet baseert op een
onmogelijke, absurde fictie. Nog pijnlijker wordt het, wanneer de auteur van de
hypothese uitgaat, dat zijn sympathieke, aannemelijke Duitscher eigenlijk een
Franschman is. Het ontging Jean Giraudoux volkomen, hoeveel kwetsends in deze
verbroedering, in deze versmelting moet schuilen voor den Duitscher. Giraudoux
maakte propaganda voor Frankrijk, waar niemand haar behoefde: te Parijs. Tot de
toenadering in Berlijn zal zijn Siegfried voor geen enkelen Pruis bijdragen.
Ziehier het geraamte: Jacques Forestier, een Fransch schrijver, wordt in 't begin
van den oorlog met een stapel gewonden opgeraapt en naar een Duitsche ambulance
getransporteerd. Met den schok verloor hij zijn geheugen, zijn herkenningsteekens,
zijn uniform, zijn papieren, zijn nationaliteit. Een rijke Duitsche infirmière, Eva,
ontfermt zich over hem, herbegint zijn opvoeding, van voren af aan, leert hem spellen,
spreken, doopt hem Siegfried, en na zeven jaar, in Januari 1921, als het stuk begint,
is de naamlooze Siegfried, wiens afkomst niemand kent, plotseling geklommen tot
een der hoogste waardigheden van het Duitsche Rijk, en kloppen Ludendorf en
Walther Rathenau vergeefs aan zijn gesloten deur. Zoo deze geregenereerde
Franschman, die geacht wordt het Fransch totaal vergeten te hebben, ten minste
Duitsch sprak, zou men aan dit zotte uitgangspunt misschien nog eenige
geloofwaardigheid kunnen toekennen. Maar deze kunstmatige Siegfried spreekt
natuurlijk uitsluitend Fransch.
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Hij vertegenwoordigt het rationalistische, logische, zakelijke, moderne Duitschland,
tegenover den romantischen, oud-Duitschen Baron von Zelten-Buchenbach, die een
Putsch beoogt. Deze Zelten las in zijn Parijschen tijd de werken van Jacques Forestier,
en vindt tusschen dezen stijl en de geschriften van Siegfried overeenstemmingen,
waaruit hij het geheim zijner anonieme afstamming meent te kunnen verklaren. Hij
weet, dat Forestier in 1914 een beeldhouwster tot vriendin had, Geneviève, die hem
nog steeds betreurt.
Door tusschenkomst van een Fransch filoloog, Robineau, met wien hij op een
carnavals-dag kennis maakte, slaagt hij erin Geneviève op den vooravond der revolutie
in contact te brengen met Siegfried. Zij herkent onmiddellijk Forestier. Voor Siegfried
voltrekt zich de tweede hergeboorte in een langzamer tempo. De Putsch mislukt,
Zelten wordt gevangen genomen, de raadselachtige Siegfried (die in het stuk niets
anders doet dan duo's aanknoopen met Geneviève) triomfeert nogmaals. Doch hoewel
het financieele, het industrieele, het militaire Duitschland trouw achter hem staat,
verlaat hij zijn nieuwe vaderland, waar alles hem roept, om aan den arm van
Geneviève terug te keeren naar Frankrijk, waar niets hem wacht dan... zijn hond, een
doodgewone poedel.
Een Franschman, zelfs een geheugenlooze Franschman, door het lot bestemd om
Duitschland te redden van den moreelen en politieken chaos, heeft alle eigenschappen
om zijn landgenooten te behagen. Dat hij den steven omgooit bij den eersten en
bescheidensten wenk van zijn land, is roerend. Als men op den Quai d'Orsay dit
naïeve imperialisme aanhangt, kan ik de artistieke camarilla van Briand en Berthelot
slechts feliciteeren. In de kern is het idee niet onjuist en zeer verdedigbaar. Goethe
en Nietzsche zouden het eens kunnen zijn met de thesis van Giraudoux.
Doch dat men een oogenblik wanen kan, dat deze stelling aanvaard zou worden
door den Duitscher van na 1914, getuigt van een tekort aan menschenkennis, waarmee
een tooneelschrijver mag goochelen zooveel hij wenscht, doch dat gevaarlijk is voor
een diplomaat, en een chef der propaganda. L'Europe Nouvelle heeft de opinie
gevraagd over Siegfried aan Friedrich Sieburg, den Parijschen correspondent der
Frankfurter Zeitung. Geconfronteerd met het personnage van Giraudoux, kon Sieburg
nergens den Duitscher herkennen. Hij is zoo beleefd om niet te zeggen, dat Siegfried
een Franschman is in merg en been en dat elk Duitscher hem moet afwijzen. Maar
het blijkt duidelijk, dat hij het denkt.
Dat de man van de straat zich in dergelijke generaliseeringen te buiten gaat, is niet
erg. Siegfried evenwel werd bijna eenstemmig geproclameerd tot het officieuse stuk
van den pacifistischen, locarniseerenden Quai d'Orsay, en op zulk een verblinding
kan voor Giraudoux en zijn superieuren niets volgen, dan een massa ontnuchteringen.
Als men het verbazingwekkende contingent kunstenaars, dat Buitenlandsche Zaken
verzamelde in zijn Bureaux, benoemde, den een tot adviseur der postzegels, den
ander der biljetten en munten, een derde der monumenten, een vierde der affiches,
een vijfde der openbare gebouwen en versieringen, zouden zij binnen weinige
maanden meer uitrichten voor den roem van Frankrijk (want allen zijn smaakvolle
lieden) dan een lange serie Siegfrieds en al de budgetten der propaganda, zoo lang
Giraudoux haar besturen zal. Doch simpele verlangens als deze, verwezenlijken zich
maar zelden.
[verschenen: 23 maart 1929]
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André Messager †
Parijs, 27 Februari 1929
Met den dood van André Messager, Zondagmiddag 24 Februari gestorven op
zes-en-zeventigjarigen leeftijd aan een nierontsteking, ontviel der Fransche muziek
een dier persoonlijkheden, waarvan gezegd mag worden dat zij een tijdperk afsluiten.
Hij symboliseerde de harmonie tusschen de vroolijke en de goede muziek, tusschen
eene kunst welke tegelijk welgemoed, luchthartig, lachend kon zijn en perfect van
métier. Deze componist, die gedurende zijn lange leven bijna niets schreef en niets
wilde schrijven dan operettes, was bevriend met de grootsten zijner eeuw, Saint-Saëns,
Vincent d'Indy, Ernest Chausson, Duparc, Debussy, en werd door hen beschouwd
als huns gelijke. Pelléas et Mélisande, dat als stijl aan de antipoden staat van Monsieur
Beaucaire en Passionnément, werd door Debussy dankbaar opgedragen aan André
Messager.
Deze operette-componist dirigeerde Parsifal met een begrip van de hooge sereniteit,
het boven-wereldsche zweven en de herfstachtige, heimweeënde schaduwen van dit
Bühnenweihfestspiel, dat zijn vertolking weergaloos verhief boven alle andere. Hij
dirigeerde ook een symfonie van Mozart of Cosi fan tutte in dit zeldzame,
echt-mozartiaansche accent van een gelukkig mensch die zou willen gelooven in een
geluk, dat hij van alle zijden bedreigd en vergankelijk ziet, maar die zijn radeloosheid
nog omzet tot een verrukking. In de Opéra, in de Opéra-Comique, in de onovertrefbare
zaal van het Conservatoire, in Covent Garden te Londen, overal waar Messager
dirigeerde of directeur was, kreeg men de onuitwischbare impressie van een volkomen
kunstenaar, van een natuur en een temperament welke van bijna alle zijden onbegrensd
bleken.
Zooals de meeste Fransche operette-componisten, Audran, Planquette, Hervé,
Lecocq, debuteerde Messager als kerk-organist, doch hij was de eenige die musicus
wist te worden in de volste beteekenis, de eenige voor wien niet alleen de kleine,
maar ook de groote aspecten zijner kunst gemeenzaam waren. In een tijd dat de
Fransche operette, ontspoord door de Weensche en Amerikaansche, dieper en dieper
verzinkt naar de vulgariteit, de banaliteit, de grofste improvisatie, de volledigste
verwildering, valt het moeilijk om kwaad te spreken van Messager's voorgangers,
doch in de kern waren zij organisten die den verkeerden weg opgingen en hun best
deden om voor de Folies Bergère het edelste deel van hun vak te vergeten. Men
noemt dit ‘concessies doen aan het publiek’. Ik heb nooit geloofd dat ‘het publiek’
de rol verdient van zondebok, waarop de kunstenaars de schuldigheid laden hunner
generatie, zonder hem overigens naar de woestijn te jagen, maar doorgaand met hem
stevig te exploiteeren.
Er bestaat een onvermijdelijke wisselwerking tusschen publiek en kunstenaar.
Niet echter de ontvanger moet verantwoordelijk gehouden worden voor de
maatgevende stroomingen, doch de zender. In alle ‘publieken’ kan men een neiging
observeeren tot gemakzucht, een begeerte om zich zoo weinig mogelijk in te spannen.
Al was evenwel de triomf van een groot idee dikwijls langzamer of moeilijker dan
de triomf van een klein idee, er is geen enkel voorbeeld bekend dat een verheven
gedachte niet vroeg of laat triomfeerde. Men kan als wet stellen dat een kunstenaar
doet met het publiek wat hij wil: hij veredelt het, hij verlaagt het, naar zijn wensch
of naar zijn vermogen. Tegen den geweldigen vloed der mediocriteiten, welke op
het eind der vorige en bij het begin der huidige eeuw het menschdom overstelpte, is
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niets, absoluut niets van werkelijke waarde bezweken. Geen gedicht, geen
beeldhouwwerk, geen muziekstuk, geen schilderij, welke vorige geslachten ons
nalieten met vereering, zag de koersen zijner bewondering dalen, en ik meen niet te
veel te constateeren door te denken dat het publiek deze bloeiende instandhouding
mogelijk maakte.
En overal waar het publiek te kort schoot in den eeuwenouden drang naar een
ideaal, schoot eerst een kunstenaar te kort. Overal waar wij demoraliseering bespeuren,
laksheid, luiheid, ontaarding, was het een kunstenaar, die, zijn roeping ontrouw en
speculeerend op de immer aanwezige kans op vermindering, den eersten stoot gaf.
Bij het proces waarin een aanzienlijk deel der moderne civilisatie betrokken ligt,
moet niet het publiek gedaagd worden als beklaagde, doch de kunstenaar. Hij was
het die noch het vermogen, noch den wensch bezat om zich te handhaven op de
hoogten. Hij was het daarenboven die dikwijls de pogingen van opwaarts strevende
kunstenaars belemmerde of verhinderde. En elke doeltreffende actie tot verbetering
zal moeten gericht worden tegen den kunstenaar.
Wanneer ik voor deze stelling, welke niet paradoxaal is maar simple comme
bonjour, nog een bewijs noodig had, dan zou ik dit kunnen vinden in de loopbaan
van André Messager. Vanaf Les deux Pigeons (1886), Isoline (1888), Les petites
Michu (1897), Véronique (1898), Béatrice (1914) tot Coups de Roulis (1928), zijn
laatste werk waarover ik u aanstonds zal berichten, operettes, welke de étapes vormden
eener meer dan veertigjarige werkzaamheid, is Messager zijn buitengewone gaven
trouw gebleven. Terwijl de universeele operette zakte tot een peil, waar het genre
nauwelijks nog eenige verwantschap behield met wat men vroeger beschouwde als
muziek, als zang, als dans, als tooneel, terwijl niet alleen de geest kelderde maar ook
de techniek, het métier, de factuur tot een laagte waarin elk vakman een ondergang
ziet, tot een verachtelijkheid waartoe geen enkel musicus, die zich een minimum
respect toedraagt, haar kan volgen, terwijl allengs het geheele genre geruïneerd werd,
afgestompt, vertingeltangeld, verliederlijkt, heeft Messager geen oogwenk zijn
eenmaal gekozen standpunt gewijzigd.
Hij ook had kunnen zakken. Het zou hem veel moeite, veel arbeid, veel meditatie
bespaard hebben. Maar hij herinnerde zich dat de operette een kunstsoort is, waarbij
Mozart zelf zijne Zauberflöte inschreef. Hij zwichtte niet, hij week niet. Hij ging
voort met het schrijven van zeer charmante, geestige, onderhoudende, tintelende,
hier en daar ontroerende, maar tevens voortreffelijke, substantieele muziek, welke
een componist van cantates, oratoria of symfonieën niet behoeft te désavoueeren.
Hij deed geen concessies aan... confraters, die het gemakkelijker vonden hun kunst
te prostitueeren.
En vanaf Les deux Pigeons, een ballet dat men nog vorige week kon hooren in de
Opéra, tot Coups de Roulis, vond Messager, bij een publiek dat anderen trachtten te
degradeeren tot hunne verachtelijke naturen, ononderbroken successen, den roem en
het fortuin. Zijn operettes waren misschien minder exporteerbaar dan die van
Offenbach, Lecocq, Audran of die van de Duitsche, Oostenrijksche, Angelsaksische
concurrenten, maar in Parijs en in Frankrijk maakten zij zonder uitzondering
maxima-recettes. Zoowel dit welslagen als het voorbeeld van dezen kunstenaar mag
een aanwijzing zijn.
Toch schijnt het dat de energie van dezen fijnen, slanken, schranderen, uiterst
welwillenden, hoffelijken man (steeds tiré à quatre épingles) gevaar liep gebroken
te worden. Niet lang vóór zijn dood maakte hij bekend dat de theater-toestanden hem
dermate walgden, dat hij besloten had na Coup de Roulis niet meer te componeeren.
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Niet in den steek gelaten door het publiek, trouw aan zijn ideaal, zou hij bezweken
zijn voor de corruptie van hen die dit ideaal en dit publiek mishandelden.
Coups de Roulis (Deining) werd getrokken uit den roman van Maurice Larrouis,
een scheepsofficier die tijdens den oorlog naam maakte met de beschrijving der
zwerftochten van een getorpedeerd convooi. Ook ‘Deining’ speelt op een boot en
op zee. Het wordt bovendien vertoond in het aangename, cirkelvormige Théatre
Marigny, dat de vlag voert van een beroemd Fransch admiraal.
Een dubbele amourette werd vervlochten met een amusante persiflage op de
politieke zeden, wat een uitstekend operette-onderwerp plaatst in een schilderachtig
kader, en dat het voordeel heeft van betrekkelijk nieuw te zijn.
Wij bevinden ons op het tusschendek van den kruiser Montesquieu onder
commando van den fregat-kapitein Gerville. De bemanning manoeuvreert achter de
verschansingen, bij een geparfumeerde Middellandsche-Zee-bries, welke geen enkelen
rok te hoog opwaait, want er zijn geen rokken aan boord. De matrozen rekenen reeds
op Toulon dat in 't zicht komt en het eindpunt is van lange eenzaamheid en vasten.
Het plezier echter is van korten duur. De antennen vingen een gecijferd radio op dat
den kapitein beveelt onmiddellijk zeilree te zijn na een hoogen commissaris der
Republiek ingescheept te hebben. Wat is er aan den knikker?
Er is aan den knikker dat een zekere Guy Pradal, socialistisch afgevaardigde van
Auvergne, waar hij nooit water, noch schepen zag, een interpellatie richtte tot het
gouvernement betreffende een aanvaring en een entering bij mist-weer. Voor dezen
vertegenwoordiger van het land der uitgedoofde vulcanen en hoogvlakten zijn
zeeofficieren lamlendige lummels, beunhazen en nietsnutters. Mistbanken bestaan
niet. Als er aanvaringen gebeuren kan dit slechts de schuld zijn van het kapitalisme.
De Kamer belastte hem met een onderzoek ter plaatse en verleende hem de volmacht
van een hoogen commissaris. Men gaf hem zelfs verlof zijn dochter Béatrice mee te
nemen die hem dient tot secretaresse en zijn rapporten redigeert.
Béatrice scheept zich in met de beste bedoelingen om geen enkele teedere
gelegenheid ongebruikt voorbij te laten gaan; haar zotte, opgeblazen vader is bereid
om alle flaters te slaan welke zijn opdracht kan meebrengen, en zet zijn missie uiteen
in luid-keelsche coupletten, waarbij de bemanning krom ligt van het lachen. Men
vertrekt en de revanche der marine begint. Het schip slingert in de deining, welke
aanleiding geeft tot een delicieus duo: Béatrice, aangeklampt door den peper-en-zout
kapitein, en valt flauw in de armen van een jongen adelborst, die haar naar zijn zin
vindt. De député verdwaalt in de machinekamer, zijn kompas raakt verdraaid, hij
rolt in het kolenruim en vertelt zijn avonturen op rhythmen die een mirakel worden
van vroolijkheid. Met een pittig, meeslepend, opgewekt, en onweerstaanbaar koor
bezingen de officieren de mededingers geworden kapitein en adelborst.
‘En amour il n'est pas de grade,
L'important c'est d'avoir vingt ans.’

Bij het tweede bedrijf passagieren wij te Caïro, waar de afgevaardigde zijn vlammende
redevoeringen tegen incapaciteit en verkwisting vergeten heeft. Hij organiseert voor
het prestige der Republiek officieele feesten, smijt met het geld en zit een verdwaalde
actrice achterna, wie hij een engagement toezegt bij de Comédie Française. Zijn
dochter, in het nauw tusschen commandant en adelborst, ziet deze losbandigheden
met leede oogen. Maar meer nog dan door zijn onverholen gefuif desespereert hij
Béatrice door haar als wettige echtgenoote te beloven aan den fregat-kapitein. Hij
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troost zich over deze oneenigheden door de handige actrice mee te nemen op zijn
terugreis naar de linker-banken van het Parlement.
En wij varen terug naar Marseille, gedurende het derde bedrijf, op de brug van de
Montesquieu. Nauwelijks heeft de commandant zich edelmoedig teruggetrokken
voor de twintig jaren van zijn ondergeschikte, nauwelijks heeft Béatrice den député
voor het ultimatum gesteld om de verleidelijke Sola Myrrhis te laten schieten, of de
uitkijk kondigt de nadering aan eener mistbank en een schip in de buurt. Vóórdat
men tijd heeft om te stoppen doolt men in stikdonkeren nacht. Sirenen, klokken,
zoeklichten treden bliksemsnel in werking. De socialistische wetgever, bleek van
schrik, takelt zich toe met een reddingsgordel. Een spookschip strijkt in den grijzen
schemer raaklings langs den kruiser. Met geluk en zeemanschap wordt de ramp
afgewend. Béatrice kan trouwen met haar verliefde, en de afgevaardigde is
genoodzaakt hulde te brengen aan den moed en de doortastendheid van hen die zijn
kostbaar leven redden voor de Kamer, meer nog, voor het gouvernement. Een radio
van den Eiffel-toren biedt hem een portefeuille aan. Of het Oorlog is, zingt men, of
Buitenlandsche Zaken, of Arbeid of Pensioenen, dat doet er niet toe. Het voornaamste
is om binnen te zijn en geborgen voor de gevaren van mist en deining.
Menigeen, zanger of pianist, zal in deze partituur (verschenen bij Salabert) ware
juweelen ontdekken van muziek. Het is merkwaardig hoeveel jeugd, élan, entrain,
gezondheid, vreugde, raffinement in lyriek en scherts deze vijf-en-zeventigjarige
componist wist te verzamelen voor dit laatste werk, dat in vele opzichten nieuwer,
moderner is dan de productie van verscheidene jongeren. Geen spoor van het
intellectueele rheumatisme, van de zwartgalligheid of kortweg galligheid, waarmee
de actueele componisten ongeneeslijk behept schijnen, geen spoor ook van de
vulgariteit en onbenulligheid, waaraan de hedendaagsche operette te gronde gaat,
ontsieren dit meesterstuk van een grijsaard. Moge Coups de Roulis, zwanenzang van
Messager, niet de zwanenzang worden der operette...
[verschenen: 2 april 1929]

Tooneel van vandaag
Parijs, 2 Maart 1929
Men kan hier sinds twee maanden niemand ontmoeten, die een ziertje interesse voelt
voor de schoone kunsten, zonder de vraag te hooren: ‘Heb je Volpone gezien?’
Terwijl grootere theaters hun mondaine, gesalarieerde colporteurs hebben, om op
een diner, een bal, een vernissage met belangstelling bij hun kennissen te informeeren
of zij dit-of-dat stuk reeds zagen, maakt Tout-Paris gratis reclame voor dit stuk van
een tijdgenoot en mededinger van Shakespeare (Ben Johnson), bijgewerkt door een
Oostenrijker (Stefan Zweig) en vervolmaakt met de finishing touch van een
Franschman - Jules Romains, de auteur van Knock. Het gebeurt niet dikwijls dat iets
moois, iets werkelijks moois, als een loopend vuurtje door de stad gaat, en het bewijst
dat wij minder slecht zijn dan men denkt. Iedereen wil Volpone gezien hebben, de
tragedie-comedie van vrek en boven-vrek, en zoo Dullin, wien dit geluk overkomt,
niet liever reed in een tilbury, bespannen met een kleine, gespierde merrie, omringd
door een troep blaffende honden, dan kon hij zich den auto koopen welken hij wil,
een Packard of een President Lincoln. Eindelijk!
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Driemaal stapte Charles Dullin, de laatste van achttien kinderen, af in Parijs, het
dorpje in Savoye waar hij geboren werd ontvluchtend. Tweemaal moest hij het
opgeven na alle ambachten geprobeerd te hebben om aan den kost te komen. Hij was
winkelbediende bij een lakenkoopman, los werkman, tooneelspeler in
volksschouwburgen, kermisreiziger, lid van een beestenspel, en declamator in
cabaretten van Montmartre. Daar ontdekt hem Robert Humières, de directeur van
het Théâtre des Arts, een der fijnste geesten, die sneuvelde in den oorlog. De rol van
Smerdiakov uit De Gebroeders Karamazov maakt Dullin beroemd. Hij sticht een
school voor tooneelspelers, die klaar staat den Vieux Colombier op te volgen wanneer
Jacques Copeau wanhoopt. Van het Théâtre Montmartre op de pittoreske,
ouderwetsche, romantisch-intieme Place Dancourt, halverwege de Butte-Sacrée,
maakt hij ‘L'Atelier’. Heel Parijs moet den weg leeren naar dit dorpsche, onverlichte
pleintje, naar dit ongerieflijke schouwburgje, zonder vestibule, waar men binnenloopt
als in een kroeg, waar men de kunst beschouwt als ernst. Charles Dullin begint zonder
geld, doch met een geestdrift welke door alle nederlagen niet geknakt werd.
Maar in 1923 nog, terwijl hij twee stukken monteerde van onbekende auteurs,
moest hij zijn avonden vullen met een geïmproviseerde parade. Men zag den troep
van ‘L'Atelier’ bijeen op het tooneel. De mannen gaapten, de vrouwen verstelden
costumes, terwijl Dullin boven in een schommel een manuscript las, waaruit
toekomstige zegen zou neerdalen over de ongelukkige schare. Temidden der
algemeene neerslachtigheid stoot een der artiesten plotseling een kreet uit en springt
toe. Tusschen de reten der planken had hij een dubbeltje ontdekt. Een dubbeltje in
L'Atelier! Dullin maakte reeds aanstalten om uit zijn schommel te komen. De troep
zwijmelt van verrukking. Doch achter uit de zaal naderen de vertegenwoordigers der
Assistance Publique (welke 35 pCt. heft op alle ‘vermakelijkheden’), van de Société
des Auteurs, van het syndicaat der schuldeischers om van het dubbeltje hun deel te
eischen. Zoo debuteerde Charles Dullin, die een der beste film-acteurs zou worden,
en L'Atelier. Tegenwoordig stationneeren elken avond de duurste auto's van Parijs
op de Place Dancourt en in de omringende straten. Het verlaten pleintje kreeg
verkeersagenten en de directeur rijdt met een tilbury.
In de Volpone van Ben Johnson, felle, venijnige satire op de hebzucht, zijn alle
personen, met uitzondering van Bonario en Celia, antipathiek. In de omwerking van
Jules Romains worden ook nog Bonario en Celia, die hij ik weet niet waarom Leone
noemt en Colomba, een grove bruut en een zotte gekkin, zoodat het laatste tegenwicht
verdwijnt en wij een ganschen avond verkeeren met wezens, wien niets menschelijks
vreemd is behalve een beetje elementaire goedheid.
In Volpone van Johnson worden de oude vrek die schaamteloos zijn schatten
etaleert, en de heele bende welke jaagt op zijn erfenis, de grijsaard Corbacchio die
zijn zoon onterft, de koopman Gorvino die zijn vrouw verkoopt, de schuimlooper
Mosca, die den buit in de wacht denkt te sleepen, - allen worden per slot van rekening
gestraft voor hunne laagheden en alle bedriegers bedrogen. In de lezing van Jules
Romains zegeviert de parasiet Mosca. Wanneer iedereen om den vrek te flikflooien
vrouw en geld en eigendommen overgedaan heeft aan Volpone, wanneer de oude
Volpone, om iedereen te bedotten, Mosca benoemt tot universeel erfgenaam, en voor
lijk doorgaat om de gezichten te zien der gedupeerden, hun vunzige karakters, hun
lage, hebberige zieltjes, hun woede, hun gekrijt, en wanneer hij in een magistraal
gemouvementeerde scène inderdaad genoten heeft van dit schilderachtig en amusante
maar bij uitstek misanthropisch schouwspel, zegt Mosca, als de vrek met een
knipoogje van zijn doodsbed verrijst: ‘En nu, de deur uit, vadertje! Dit is mijn huis,
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mijn goud. En als je misschien geen lust hebt zal ik de sbirren roepen. Er uit, en vlug
ook. De koffers zijn lang genoeg op slot geweest. Het wordt tijd dat ik de pistolen,
en dubloenen, die jij bijeenschraapte, laat rollen.’
Wijl Volpone reeds voor den rechter kwam wegens aanranding der eerbaarheid
van de Venetiaansche Colomba, maar om strijd door alle erfenisjagers met valsche
getuigenissen werd schoongewasschen, heeft hij geen zin in een tweede geding omdat
hij geen zin heeft in den strop. Blij te kunnen ontsnappen aan den degen van Leone,
die voor hem boette, kiest hij het minste der kwaden, gaat heen, en laat Mosca als
bezitter achter.
De eenige moraal van het stuk blijft dus, dat het kapitaal weer in de circulatie terug
komt. De elegante, listige, gewetenlooze, schavuitige, maar per slot bekaaide Mosca
van Ben Johnson wordt bij Jules Romains de moderne débrouillard, iemand die zich
overal doorheen weet te slaan, het broertje van Topaas, de verheerlijking en de
overwinning van wat de Franschen tijdens en na den oorlog genoemd hebben ‘het
systeem D.’
Het publiek heeft geen tijd om zich bezig te houden met tekst-critiek. Het publiek
trouwens zou vinden dat Jules Romains en zijn Mosca groot gelijk hebben omdat de
ervaring van elken dag leert, dat de Débrouillard aan 't langste end trekt, dat oplichters,
afzetters en bankroetiers niet eindigen aan de galg maar in een coquette villa. Volpone
bleef daarenboven in de handen van Stefan Zweig, Jules Romains en Charles Dullin
een meesterwerk, een authentiek, levenskrachtig chef-d'oeuvre. En Ben Johnson,
geëclipseerd door Shakespeare, behoort niet tot de geesten waarvoor men zich dik
maakt. Hij staat niet gecatalogiseerd bij de Kunstvoorwerpen, welke het verboden
is aan te raken. Men vraagt zijn opinie niet. Men doet met hem wat men verkiest.
Omdat een Franschman, opgegroeid in de klassieke traditie, verslingerd aan strakke,
geometrische lijnen, het mauvais goût vindt, schrapt men in den armen Johnson alle
decoratieve, alle renaissancistische figuratie. De castraat, de reiziger, de
hermaphrodiet, de Engelsche edelman Sir Politick Would-Be en zijn echtgenoote,
allen verdwijnen. Men supprimeert bekoorlijke scènes, men wijzigt karakters, men
verandert de ontknooping. Zoo verging het bijna op dezelfde manier Shakespeare in
de eerste vertalingen van omstreeks 1800. Shakespeare kon er tegen en hield het uit
tot wijzere bewonderaars hem restaureerden. De geweldige Ben Johnson, tienmaal
meer geschonden dan Shakespeare ooit werd, houdt het eveneens uit, en laat een
tooneel-directeur nog een fortuin winnen. Zou dit het voorteeken zijn eener
restauratie? Zou Ben Johnson zich eindelijk in de wereld-litteratuur den rang
veroveren waarop hij recht heeft, waar men niet meer raakt aan de vormen en de
voorstelling die hij het best vond en waar hij tegen beeldenstormerij beschermd is?
Moet men Volpone gezien hebben, waarin alle menschen dierennamen dragen
(Volpone, oude vos, Corbacchione, raaf, Mosca, vlieg, Colomba, duif, Leone, leeuw,
etc.), men moet ook de Opéra Privé gezien hebben, welke de geëmigreerde Russen
onder leiding der bewonderenswaardige zangeres Marie Kousnezoff installeerden
in het Théâtre des Champs Elysées. Van oudsher slaagt in het mondaine Parijs niets
zonder een Rus, en geen enkel cabaret in de Rue Pigalle is van zijn succes zeker
wanneer het niet een min of meer echten kozak als portier aan zijn deuren zet.
Men kan zich dus denken tot welk een enthousiasme Parijs ontbrandde toen het
werd uitgenoodigd tot voorstellingen welke èn als muziek, èn als zang, èn als ballet,
èn als mise en scène, èn als tooneelspel, èn als costumeering vanaf de eerste uitvoering
een schittering en een volmaaktheid bereikten, welke men sinds de eerste Russische
Balletten onder Léon Bakst niet meer aanschouwd had. De onderneming rees als bij
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tooverslag uit den grond en steeg onmiddellijk tot een voortreffelijkheid waar zij
ongeëvenaard moest lijken.
Iedereen echter die weet met welke onoverkomelijke moeilijkheden de
verschillende opera's te kampen hebben sprak van een artistieken waanzin. Iedereen
vergiste zich. De folie artistique werd een uitstekende financieele operatie om de
eenvoudige reden dat Marie Kousnezoff haar publiek niet houdt voor een verzameling
onwetenden, wien men wat op de mouw mag spelden en een rad voor oogen kan
draaien, gelijk de meeste directeuren doen. Zij slaagde omdat het publiek meer dan
ooit vatbaar is voor waarheid en geestdrift.
De merkwaardigste eigenschap der Russen naast hun passion du malheur, hun
hang tot zelfkwelling, is hun ongelooflijke begaafdheid voor de kunsten van het
rhythme. Zij zingen een opera alsof zij ze dansen, en wat bij de meeste andere rassen
onverdragelijk is, het gebaar, de mimiek waarmee een aria begeleid wordt, is bij de
Russen een voortdurende bron van bevalligheid, van supplementaire expressie, van
bewondering. Wanneer men ooit opera's registreert voor de fonofilm, zou het een
verzuim zijn, zoo men niet Russen koos tot vertolkers, daar zij de eenigen zijn die
op de gevaarlijke momenten waar alle actie stilstaat, de leegten aanvullen uit een
mobiliteit, een vindingrijkheid, een verscheidenheid van spel, dat, elke seconde
wisselend, altijd geraffineerd blijvend en altijd natuurlijk, onuitputtelijk schijnt.
Het zou mij niet verwonderen wanneer de Opéra Privé van Marie Kousnezoff
bestemd is denzelfden invloed uit te oefenen op de verschillende kunsten, als de
Russische Balletten van Diaghilev deden omstreeks 1910. De harmonische versmelting
van classicisme en romantiek, welke hier opnieuw wordt toegepast, is steeds gelukkig,
steeds vruchtbaar geweest.
Van de drie vertolkingen welke zij gewijd hebben aan Rimsky Korsakof - Tsar
Saltan, Snegoroetsjka en Kitège, la ville disparue, - gaf dit laatste werk den
duidelijksten indruk der onbegrensdheid van het streven waartoe kunstenaars met
zulke gaven als de Russen zich geroepen mogen voelen. De technische volmaaktheid
zelf is niet voldoende wanneer deze volmaaktheid niet gedragen wordt door een
levend geloof, een groote interieure overtuigdheid. Kitège (Kitezj), de sage eener
stad, welke bij een aanval der Tartaren door hemelsche machten onzichtbaar gemaakt
wordt (het weerbericht zou zeggen door een mist), van de houthakkersdochter
Fevronja, die in het bosch gelukkig leeft met planten en dieren tot zij een gewonden
jager verpleegt in wien zich een koningszoon verbergt, een prins die onder de klingen
der Tartaarsche horden valt als zij bruiloft vieren, maar met wien zij zich vereenigt
in het hoogere, waarlijk onzichtbare, mystieke Kitège, wanneer zij sterft in het bosch,
verlaten door allen, zelfs door den laffen, borsteligen, diabolieken dronkaard die met
haar ontsnapte aan de slachting, en stervend oprijst met haar prins naar het glanzend
en bloesemend paradijs, dit verhaal, dat half een kindersprookje is, half een primitieve
illustratie van den evangelie-tekst ‘Mijn rijk is niet van deze aarde’, dit verhaal kan
slechts werkelijkheid en leven worden bij Russen. Want alleen den Russen zit zoo
het lijden en de smart in 't bloed, en enkel Russen kunnen zoo huiveren voor het leed
en zulke extase putten uit tranen. Wanneer lijden, smart, leed en tranen niet bestonden,
de Russen zouden ze uitvinden om er zich met verrukking in te exalteeren.
Kitège, soms met eenige overdrijving de Russische Parsifal genoemd, is de hoogste
stijging tot welke het talent van Rimsky kon reiken. Boris Godounoff van Moussorgski
dringt verder door tot het verhevene en met ongeduld verwacht men de vreugd welke
Marie Kousnezoff bezorgen zal door dit meesterwerk. De koren harer Opéra Privé
zijn onvergetelijk. En het lijkt mij zeer wel mogelijk dat de namen harer medewerkers,
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Billibine, Melnokoff en Korovine als regisseurs, Zaporojetz, Raïceff, Tetriakoff,
Yuronjeff als zangers, spoedig een internationalen klank zullen hebben.
Wanneer men bedenkt dat het Russische volk gedecimeerd is door zijn tyrannen,
gedecimeerd door den honger; wanneer men bedenkt dat slechts een klein gedeelte
kon vluchten, dan wordt het verbazingwekkend, hoe een troep van zulke
onvergelijkelijke waarden kon samentreffen in één stad, al is die stad dan Parijs. Een
dergelijk feit geeft een zeldzamen kijk op de Russen en hun mogelijkheden.
[verschenen: 6 april 1929]

Pacifieke fantasieën
Parijs, 9 Maart 1929
Het beding waaronder de U.S. en Engeland het Kellogg-Pact geteekend hebben,
komt hierop neer, dat beide landen afzien van den oorlog voor alle gevallen waarbij
zij geen enkele reden hebben om oorlog te voeren. De Vereenigde Staten behouden
zich de twee Amerika's voor in afwachting dat de Monroe-leer kan worden uitgestrekt
over den ganschen aardbol. In afwachting dat zij mans genoeg zijn om de geheele
globe te nicaraguariseeren, als ik zoo zeggen mag, naar het voorbeeld van Nicaragua,
waar hun candidaat voor het presidentschap te voorschijn kwam uit stembussen,
beschermd door de mitrailleuses hunner fuseliers. Om mans genoeg te worden
begonnen zij met de constructie van het ontzaglijkste vlootprogramma dat men ooit
aanschouwde. Zoodra de laatste schuit dezer toekomst-vloot van stapel loopt, is het
allen volkeren geraden geen haar te krenken van eenigen Yankee, want ook deze
bepaling behoort tot de ‘reserve's’, waarmee de senatoren hun Pact accepteerden.
Met de openhartigheid welke eerlijke lieden kenmerkt hebben zij Frankrijk verwittigd,
dat het niet op hen moet rekenen wanneer een ander land den Franschen een oorlog
verklaart. Het is hun zaak niet, wanneer Abel met den knuppel zou krijgen.
Engeland van zijn kant verklaarde het Kellogg-Pact met de meeste genoegens te
willen teekenen, op voorwaarde dat het niet zou gelden voor de streken waar de Brit
vitale belangen heeft. Als men de doekjes eraf windt, waarmee men de waarheid
optuigt, die er tot ons ongenoegen dikwijls uitziet als een koe, beduidt dit, dat
Engeland nooit en nergens zal oorlogvoeren waar het er geen voordeel bij heeft.
‘Vitale belangen’ zijn een zeer rekbaar begrip, en het sublieme Kellogg-Pact wordt
onder de gezichtshoeken der U.S. en van Albion gereduceerd tot weinig meer dan
een verkiezings-manifest; doch gedachtig aan het spreekwoord ‘ons kent ons’, vind
ik het beter zoo dan anders. Het lijkt mij meer dan voldoende dat er in Europa één
idealist is, één maanzieke, één slaapwandelaar.
Want Frankrijk, als ware het 't vorstendom Liechtenstein (12.000 inwoners, 159
vierkante kilometer...), welks candidatuur tot lidmaatschap voor den Volkenbond
principieel geweigerd werd (wat beduidt dat het Geneefsche Babel zich niet het
kleine grut met al zijn lasten op den hals wil halen), Frankrijk ratificeerde het
Kellogg-Pact zonder voorbehoud. Het bond zich met bijna algemeene stemmen aan
handen en voeten. Na een lamentabele redevoering van Briand, die sinds zijn laatste
ziekte zienderoogen inzakte, met zijn hand herhaalde malen over zijn voorhoofd
streek alsof hij een lek wou stoppen, en den indruk maakte dat hij nauwelijks op zijn
beenen kon staan, werd de onwettigheidsverklaring van den oorlog voor veertig
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millioen Franschen wettig met een overweldigende meerderheid, en zonder eenig
beding.
Moet men Briand gelooven dan behoort de nationale verdediging voortaan tot de
moreele factoren, die geen kruit behoeven noch geweren. Volgens Briand zal elke
eventueele aanvaller in het vervolg bezwijken, niet voor kanonnen of gassen, maar
voor de verachting van het universeele menschdom. Hij heeft ‘den oorlog, dezen
schurk, bij den kraag gepakt’ (het zijn Briand's eigen uitdrukkingen) en in den pot
gestopt. Breekt de schurk ooit los, dan vertrouwt hij dat het heele menschelijke
geslacht hem achterna zal rennen om hem weer op te pakken. Onderwijl, en in de
hoop dat dit geschiedt, mag Frankrijk terugtrekken tot de Pyreneeën. En wanneer de
schurk bij toeval tegen de mundiale verachting geïmmuniseerd zou blijken (zulke
dingen gebeuren), dan zit de Franschman met zijn gebakken, en zelfs aangebrande
peren. Dat is het gevaar der beeldspraak.
Briand en zijn parlement gelooven nog steeds dat de oorlog zooiets is als Mars,
dien men vangt in een net en daarna bij een vroolijken rondedans uitlacht. Maar
wanneer Mars vrijt met Venus, gelijk in de mythologie, wordt de wettige echtgenoot
Vulcanus (die hoogovens had in den Etna) boos en de overspelige idylle eindigt met
de invrijheidstelling van den krijgsgod. Briand denkt dit beter te arrangeeren en wel
bekome 't hem. Als Polen, bondgenoot van Frankrijk, of Roemenië, dito, op een
goeden dag aangevallen worden, 't zij door Rusland, 't zij door Duitschland, dat zijn
Oostgrenzen niet wil erkennen, dan is het aan Frankrijk verboden, dank zij het
Kellogg-Pact, om te intervenieeren. De aanvaller zal bezwijken onder de algemeene
verachting. En après tout is dit niet onmogelijk. Beweerde de wolf uit de fabel niet
dat het schaap begonnen was?
De groote debatten over het Kellogg-Pact werden gedomineerd door twee
solo-tenoren. Wilde de een, Briand, den schurk arresteeren, de ander, Paul-Boncour,55
socialistisch afgevaardigde en auteur van het dood-geboren Protocol (alle naties
zouden elkaar in geval van nood bijstaan...) wilde hem asyl-recht verleenen in Genève,
hoofdstad van den Volkenbond. Voor Paul-Boncour is de vogelvrijverklaring van
den oorlog een eerste stap, lofwaardig, maar onvoldoende zoolang men kolossale
vloten bouwt en rekening moet houden met de menschelijke zwakheid. De tweede,
en beslissende stap, volgens dezen tribuun, zou zijn het supra-leger en de supra-oorlog
van den Bond der Naties. Geen ontwapening is denkbaar alvorens de volkeren
verzekerd en herverzekerd zijn tegen ongelukken, brand, inbraak en botsingen, op
Geneefsche polis, alvorens deze polis gewaarborgd zal zijn door een internationale,
kapitale weermacht. ‘Laten wij onzen wagen haken aan de sterren’ heeft hij
uitgeroepen in vervoering, want ook Boncour schrikt niet terug voor een beeldspraak
die kant noch wal raakt. Wie op dezen wagen ruzie maakt krijgt de politie thuis. Is
Briand, die den oorlog wil cureeren met den vrede, een aanhanger van de allopathische
methode, Boncour, die den oorlog wil cureeren met den oorlog, is een adept van het
homeopathisch systeem.
Paul-Boncour paradeert gaarne met apostolische ideeën en zoowel bij de
internationale schoonen, hier ‘les précieuses de Genève’ genaamd, die fladderen
rondom de achtbare vertegenwoordigers der volkeren en hunne beraadslagingen, als
bij de dames die tijd te verknoeien hebben voor de galavoorstellingen van het Fransche
Parlement, draagt hij den nimbus van een profeet. Zij vinden hem adorabel en daar
het Paul-Boncour niet aan ijdelheid ontbreekt verwondert hij zich elken dag dat men
hem niet roept om de menschheid haar definitieve statuten te geven als een nieuwe
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Mozes op een berg Sinaï. Wat deze ziener echter aan theorieën te veel heeft schiet
hem te kort aan realiteitszin. Maar houdt onze salon-socialist te midden van den
wierook zijner aanbidsters zich ooit serieus bezig met de werkelijkheid?
Laten wij een oogenblik veronderstellen dat het leger van den Volkenbond een
ernstige overweging verdient. Welke zou zijn getalsterkte moeten zijn?
Noodzakelijkerwijze groot genoeg om het machtigste lid van den Bond, wanneer het
zich recalcitrant toonde, tot gehoorzaamheid te dwingen. Uitstekend. Wij gaan van
de hypothese uit dat alle aangesloten naties ontwapenen, en nemen Duitschland tot
maatstaf, dat tot handhaving zijner orde de beschikking kreeg over 100.000 man
Reichswehr. Om de proporties voor den Volkenbond niet ongunstiger te waardeeren
dan strikt noodig is, spreek ik niet over de politie-troepen noch over de geheime
vereenigingen. Wij hopen ook dat Rusland het voorbeeld der andere naties gevolgd
zal hebben en demobiliseert tot dit minimum van 100.000. Wij hopen eveneens dat
Amerika toetreedt tot den Bond der Naties. Deze twee hypotheses zijn loutere
hersenschimmen, doch dat doet er niet toe. Er zijn moeilijkheden te over.
Om onder alle omstandigheden zeker te zijn van de overwinning stellen wij het
leger van den Volkenbond dus op 150.000 man. Waarschijnlijk zullen zij gerecruteerd
worden uit vrijwilligers van alle landen, als een ander soort van
Vreemdelingen-legioen, en het schuim of de heffe der naties zal in zijn gelederen
rijkelijk vertegenwoordigd zijn. In dienst eener edele zaak is dit misschien geen
bezwaar. Die 150.000 man echter moeten gekazerneerd worden, wat het
inwonersaantal van Genève ongeveer zal verdubbelen en de mannelijke bevolking
in dit kanton op onheilspellende wijze zal doen toenemen. Ik vraag niet wie de kosten
zal betalen van den bouw der kazernes, van de hooge soldij (alle traktementen bij
den Volkenbond zijn hoog), van de voeding, van de bewapening, van het artilleriepark,
van het transportpark, enz. Dat zijn kleinigheden evenals de taal (esperanto, volapuk,
ido?), waarin de troepen gecommandeerd zullen worden. Daar zijn erger bezwaren.
Wijl het onaannemelijk is dat men deze weermacht van alle hoeken der aarde
mobiliseert, zal zij onvermijdelijk een staand leger moeten vormen, steeds
geconcentreerd op een gegeven punt, bij voorkeur in de buurt van het Paleis der
Naties. Maar op alle hoeken der wereld kan zijn tusschenkomst noodig zijn, geheel
of gedeeltelijk. Men moet deze soldaten dus kunnen vervoeren, en aangezien men
onder geen enkele voorwaarde mag afhangen van de willekeur of de sabotage van
eenigen Staat, zal de Volkenbond moeten beschikken over auto's en spoorwagens.
Auto's voor de kleine, spoorwagens voor de groote afstanden. Er gaan gemiddeld
vijftig man in een goederen-wagen. Op 150.000 man maakt dit 3000 wagons. Eén
locomotief per veertig wagons geeft 75 locomotieven, wat zuinig berekend is. Ik
schat de cavalerie op 10.000 man. Acht paarden per wagon geeft 1500 nieuwe wagons
en een veertig andere locomotieven.
Ik laat het reserve-materiaal, te taxeeren op de helft, buiten beschouwing, en praat
niet van het personeel, de proviandeering, de steenkolen, de auto's, de benzine, de
olie en duizend andere benoodigdheden. Dit alles zal in ontzaglijke hoeveelheden
moeten worden opgeslagen in Zwitserland, want het vijandelijke land - en elk land
moet verondersteld worden vijandelijk te kunnen zijn - vernietigt of verplaatst
natuurlijk zijn voorraden.
Wij zijn echter nog niet aan 't einde. Het is mogelijk dat Argentinië een inval doet
in Uruguay, Canada in Alaska, China in Siberië, of wat gij maar wilt. Een macht,
welke zich respecteert, moet gedekt zijn voor elke eventualiteit en de Volkenbond
zal dus een enorm aantal transportschepen moeten bezitten, en zelfs een
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convoyeerende oorlogsvloot. Wanneer Engeland zijn bodems niet sloopt, of verkoopt
aan den Volkenbond, wanneer Amerika in zijn isolement volhardt, zou de Geneefsche
oorlogsvloot zelfs reusachtig moeten zijn. Welke havens zullen onzijdig en veilig
genoeg lijken om er zulk een armada te laten ankeren? Welk land zal gesteld zijn
om den stillen dwang te ondergaan van zulke eskaders? En de bemanning, en de
arsenalen en de steunpunten en het commando? Wij hopen natuurlijk voor den
Volkenbond dat zijn troepen en vloot steeds de overwinning zullen behalen. Doch
alles is mogelijk.
En welke zou de situatie der (ontwapende) wereld zijn wanneer zijn krijgsmacht
te land en ter zee de nederlaag leed? Of erger nog: gesteld dat de unieke, alles
overtreffende macht van den Volkenbond onder hypnose kwam van een stoutmoedig
en geniaal condottiere, een Napoleon b.v.? Alle landen, de gansche aarde zou onder
zijn heerschappij raken. Al gebeurde dit misschien niet, hij zou een onnoemelijk
aantal rampen kunnen veroorzaken, een schrikbarende anarchie kunnen verwekken.
Wanneer een Volkenbond-leger praktisch al mogelijk bleek, wie zou het risico durven
loopen van de aanwezigheid eener pretoriaansche macht te Genève, of waar dan ook?
Een pretoriaansche macht op een ontwapende aarde... Al was er slechts één kans op
de millioen voor de mogelijkheid van dit gevaar, wie zou er de verantwoording van
durven dragen?
Wie bovendien garandeert dat de beslissingen van den Volkenbond steeds conform
zullen zijn aan recht en rechtvaardigheid? Wordt ergens harder geïntrigeerd dan te
Genève? En zouden de intriges niet aanstonds vertienvoudigen wanneer de invloed
van den Volkenbond berustte op reëele fundamenten?
De anti-oorlogsplannen van Paul-Boncour moeten niet alleen gerekend worden
tot de waanzinnige en dilettantische denkbeelden, welke voor verwezenlijking niet
vatbaar zijn, doch zoo zij realiseerbaar waren, zou men ze moeten beschouwen als
ongewenscht in de hoogste mate. Laat hij de sterren spannen voor zijn eigen kar
wanneer hij daar lust in heeft, doch niet voor de onze. Dat Genève zich tevreden
stelle met schrijfmachines, loud-speakers, en de methode van de kool, de geit en de
wolf. Geen opper-gendarmen aan den Volkenbond, zelfs niet één. De kwestie der
ontwapening is onoplosbaar, want al ware de geheele menschheid ontwapend, de
geheele menschheid zou hare vuisten behouden. Ik voel nog meer voor de universeele
minachting, waarmee Briand zijn tegenstander buiten gevecht wil stellen, dan voor
het leger van Paul-Boncour.
[verschenen: 13 april 1929]

De schellen van de oogen
Parijs, 16 Maart 1928 [moet zijn: 1929]
Toen de ‘onafhankelijke experts’, Pierpont Morgan, Owen Young, Parker Gilbert,
Schacht, Montagu Norman, Revelstoke, Moreau, en de andere leden van The
Nameless Order die het lot der naties bestuurt, zich elf Februari geïnstalleerd hadden
op de zesde verdieping van het Hotel George V, zich gedwee hadden laten kieken
en filmen (‘opstaan’ commandeerde een fotograaf en al deze koningen der aarde
namen de pose), stuurden zij de journalisten en andere lastposten naar huis, sloten
de deuren, en verdwenen in nacht en nevel. Gelijk de toovenaars Merlyn en Klingsor
omringden zij hun burcht met een onzichtbaren, onverbreekbaren gordel. De zalen
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waar zij beraadslaagden en dicteerden, werden eenzaam als het eiland van Robinson
Crusoë. Hunne secretarissen en typisten waren met stomheid geslagen. De
papiermanden bevatten geen enkelen snipper, waard om aan elkaar geplakt te worden.
Terwijl de reporters van de gansche wereld de woning van Foch sinds een maand
belegeren, dag en nacht huizen in de café's der omgeving van de Rue de Grenelle,
waar de Maarschalk ziek ligt, thermometer en polsslag seinen, gaat men in het Hotel
George V zijn gang als in alle andere hotels. Niemand weet nog dat er een zesde
verdieping is. Men praat over Lotte Lehmann, die in de Opéra Elsa zong in het
Duitsch naast een Franschen Lohengrin, over Lotte Schoene, die Mélisande zong in
de Opéra-Comique, over het laatste tooneelstuk van Henry Bernstein, over de
vrouwelijken colonel van de Royal Army, over de maskers en den optocht van
Mi-Carême, over Violette Morris, de winnares van den Bol d'Or (vier-en-twintig
uren achter het stuurrad op keiwegen) die zich de borsten liet amputeeren, welke
haar tot niets dienden, over den hazewind van Maud Loty, eerst gestolen, daarna
overreden (verzekerd tegen één millioen) en definitief uit de circulatie, over de
politieke malaise, over de drie honderd dooden welke de kou maakte in de Rijnsche
kazernes, over de kansen op den val van het ministerie, over de tegenspoeden van
Trotzki, over de Radio-Eindhoven die hier onhoorbaar werd, over de misères van de
telefoon, over de uitbreiding van Parijs, over de twintig duizend gemeenten, die,
beter laat dan nooit, een postpakketten-dienst krijgen, over het deficit der
handelsbalans, over het record van Seegrave, over Mexicaansche, Spaansche en
Chineesche revoluties, over de honderd-zes-en-twintig bankiers die sinds het begin
van dit jaar de biezen pakten en slechts gedeeltelijk achterhaald werden, over de
rennen, over de mode, over de eerste vleugen van lente, - men spreekt over duizend
andere interessante dingen.
Maar men kikt met geen woord over de onafhankelijke experts. De spotbladen
zelfs, welke leven van geruchten, praatjes en zelfkantige anecdotes, zwijgen als
visschen tegenover het comité der machtigen. De geheele Fransche Pers gehoorzaamt
met een ongekende discipline aan het gegeven consigne: de experts bestaan niet. En
als Doctor Schacht onverwacht twee dagen naar Berlijn vertrekt gaat hij voor de
verloving van een neef. Het is bewonderenswaardig, merkwaardig, verbazingwekkend
en benauwend.
Aan geduld ontbreekt het ons niet, want een Parijsche maand, de maand dat deze
stilte heerschte, is niet lang. Het heugde ons overigens dat het Comité-Dawes in
1924, van 14 Januari tot 9 April, vier en vijftig volle zittingen noodig had en tallooze
bijeenkomsten der commissies, waarvan tachtig alleen gewijd aan de stabilisatie,
voor een Plan dat reeds in 1928 lacunes vertoonde en ongevallig werd. Vanaf den
beginne hadden de nieuwe beschikkers, die men het Comité Owen Young doopte,
zich verdeeld in drie ondercommissies, voor de vaste transferten, de voorwaardelijke
transferten, de leveranties in natura, en de te regelen kwesties waren zoo
gecompliceerd, zoo veelomvattend, zoo technisch, zoo terugstootend, dat niemand
zich verwonderde over den langen duur der voorbereidende werkzaamheden, en zoo
afgezaagd, dat men de weinig benijdenswaardige deskundigen gaarne overliet aan
hun eenzaamheid.
Als iets ons hinderde was het dat de experts, wier onafhankelijkheid met ophef
geëischt werd door Duitschland, regelmatige en nadrukkelijke orders kregen van de
Duitsche Pers, tenminste wat hun eigen gedelegeerden betrof, en dat de Duitschers
van uur tot uur bleken ingelicht over de voorvallen der zesde verdieping, terwijl de
Fransche kranten stommetje speelden, en hun verslaggevers stuurden naar
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binnenbranden, moorden, ongelukken en wedstrijden. Wij zijn niet gewend dat de
Franschman een zoo blind vertrouwen toont in zijn vertegenwoordigers. Klaarblijkelijk
hadden wij te doen met afgesproken werk, en het kon niet anders of er moest wat
achter zitten. Elken dag verwachtten wij dat een bom of een lichtsein den horizon
zou opklaren.
Tevergeefs. Toen in de vijfde week zijner bezigheid het Comité de discussies
begon omtrent de plannen eener ‘internationale bank van betalingen’, ingediend door
de Amerikanen, en de publieke opinie kwasie werd uitgenoodigd om zich kenbaar
te maken aangaande een uitvoerige Memorie welke deze plannen toelichtte, scheen
het oogenblik gekomen om te zeggen: nu of nooit. Ik heb die memorie gelezen,
herlezen, nogmaals herlezen, zeker niet als expert, evenmin als bankier, maar als
iemand die niet gansch ongevoelig is voor het groote of kleine spel van
gedachtenbeelden, en ik ben geneigd den tekst te beschouwen als een der
extravagantste welke de wereldgeschiedenis kan nalaten tot de zon zal uitdooven en
de aarde gaat vergruizelen in asch. Het behoort tot dezelfde klasse van ideeën als het
gebaar van Xerxes, die de zeeën deed geeselen welke zijne schepen vernietigde: het
is naïef en subliem tegelijk. Het reduceert de globe, hare landen en wateren, de volken
en de elementen, tot de afmetingen van een sfeer, die draait in de handen van een
kind, en waarop de continenten met hunne afgronden van geest en stof, ziel en materie,
voorbij vlieden als in den droom des Scheppers. Deze magnaten dragen den aardbol
in hunne rechterhand als de harten, klaveren, ruiten en schoppen Koningen, en hij
heeft het gewicht van speelgoed voor hun wil en hun macht.
Het plan eener Bank, op te richten in een klein land en vrij van belastingen, welke
Clearing-House zou zijn van het Universum, een Bank, waarheen als naar een
immense delta alle rijkdommen der wereld zouden toestroomen, om na gefilterd te
zijn als manna neer te dalen over die takken der menschheid, welke waardig bevonden
zouden worden, een almachtig instituut dat naar welbehagen ebbe en vloed, regen
en zonneschijn, schaarschte en overvloed zou brengen over gansche volksstammen,
dat behalve een Tempel, de eenige hoogste financieele autoriteit zou zijn, het opperste
gezag, een instelling waar een handteekening de welvaart van een werelddeel kan te
voorschijn roepen of breken gelijk men een Goudsche pijp breekt, een Mogendheid
welke regeeringen en Parlementen, legers en vloten, profeten en omwentelaars zou
laten dansen als marionnetten, die de koorden in handen zou hebben van alle beurzen,
- voorwaar, dat is grandioos, cyclopisch, gigantisch, babylonisch en pyramidaal.
En hoewel de auteurs, die Amerikanen zijn, en in de schaduw wonen van
wolkenkrabbers, zich de aarde met haar inhoud nog slechts voorstellen als een
statistische tabel, het plan is zoo mateloos dat de ontwerpers er zelf van schrokken
in dat gedeelte van hun wezen waar zij nog contact behielden met ons, gewone
menschen. Want dat is het naïeve, naast het sublieme: deze Titanen schreven hun
Memorie niet enkel in den conditionalis, in de voorwaardelijke wijs, maakten hun
opzet niet alleen ondergeschikt aan onzen goeden wil, alsof zij ons een cadeau doen,
een weldaad bewijzen, doch verwittigen ons met een ontstellende, hoewel verborgen
openhartigheid van het risico dat wij loopen, maar dat zij, gelijk vanzelf spreekt,
zullen vermijden en ondervangen.
Laten wij trachten een blik te slaan op dit esoterische proza en een paar sluiers op
te heffen van het raadsel. Beduidt de verzekering ‘dat de op te richten onderneming
stipt vermijden zou om de bestaande bancaire en commercieele instellingen
concurrentie aan te doen’, niet hetzelfde als dat zij het zou kunnen doen? Wil de zin:
‘dat zij in enge samenwerking zou handelen met de centrale emissie-banken’ niet
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hetzelfde zeggen als dat zij dit ook zou kunnen nalaten, dat zij de emissie-banken
zelfs zou kunnen dwarsboomen?
Wanneer beweerd wordt ‘dat de activiteit der Bank in elk land geleid zou worden
met de bedoeling haar actie te richten en ondergeschikt te maken aan de politiek der
centrale bank van dit land’, volgt daar niet uit dat het tegenovergestelde zeer wel
denkbaar is, en dat daartegen niets bestaat dan zulk een platonische garantie? Zoo
men zegt ‘geen super-bank te willen stichten, geen enkelen domineerenden invloed
te willen uitoefenen’, mag daaruit niet geconcludeerd worden dat alle factoren om
een super-bank te vormen en de hegemonie te voeren aanwezig zijn? Zoo deze
wereld-bank suggereert dat zij zeer op voordeelige manier zou kunnen meehelpen
om de Reichsbank en de andere emissie-instituten de stabiliteit hunner munt te
verzekeren, om den bloei der zaken te bevorderen, impliceert deze mogelijkheid niet
terzelfder tijd haar tegendeel? Kunnen de diensten welke zij voorspiegelt met haar
‘reservoir van vreemde valuta’ niet door een telefoontje of een radio omgezet worden
in ondiensten?
En als het plan voorziet ‘dat de bank, wat de administratie betreft, geen politiek
karakter zou moeten hebben, internationaal zou moeten zijn, en beschermd tegen
elke pressie van financieele invloeden’, toonen deze bedenkingen niet voldoende
aan, hoe het gevaar bestaat dat juist het omgekeerde zou kunnen gebeuren?
Wie ter wereld - en dit is het comble, de clou, de reden om zich duizend maal te
bedenken, om uit zijn vel te springen - wie ter wereld, hetzij de Bank van Engeland,
van Frankrijk of van Duitschland, zou iets vermogen tegen een Instituut dat zou
werken met een kapitaal van twintig milliard dollars, van den dag af dat zulk een
Instituut begint te functionneeren? Heeft het niet de middelen om zijn statuten te
interpreteeren, te wijzigen desnoods, gelijk het verkiest?
Ik verwachtte na de publicatie van dit plan der experts een ontploffing, een soort
van onafhankelijkheidsverklaring der Fransche Republiek. Er gebeurde niets. Geen
enkel der groote organen heeft het mondiale Bank-ontwerp geanalyseerd of
gecritiseerd. De regeering houdt zich voor den domme, de experts vielen terug in de
nevelen van het Hotel George V. Ik beschouw het monumentale ontwerp der
Amerikanen, dat als de god Janus twee aangezichten heeft, het eene goedig, het
andere dreigend, als absoluut onverwezenlijkbaar, zoo den volken nog een greintje
heugenis rest van het oude, onuitroeibare, ingeschapen vrijheidsideaal. Maar wanneer
het zich verwezenlijkt, voltrekt zich, mèt de meest fantastische, de meest matelooze
tyrannie, mèt de als idee meest grandioze creatie van het rekenend, cijferend brein,
tegelijk het ongehoordst schandaal: millioenen dooden zouden gevallen zijn om
Europa en de wereld in slavernij te voeren van den dollar. Om u de waarheid te
zeggen heb ik geen andere hoop dat dit niet gebeuren gaat dan op Engeland: dat ‘mr.
Brittling sees it through.’
[verschenen: 18 april 1929]

Een romantisch trio
Parijs, 20 Maart 1929
Volgens de oude en beroemde verzen van den dichter Lucretius is het een verheven
schouwspel de stormen te zien woeden vanaf het strand, maar minder prettig ze mee
te maken als schipbreukeling. Zoo zijn er geen aangrijpender verhalen voor degenen
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wier yacht in veilige haven ligt, dan de groote passies, vooral wanneer ze waar
gebeurd zijn. De redelijke mensch verneemt altijd met plezier dat l'amour est enfant
de Bohème qui n'a jamais connu de loi, zooals Carmen zingt en in koor wordt
nagezongen. Hoort, lezers, aldus zou ik kunnen aanvangen gelijk in Tristan et Iseult
van Joseph Bédier, die deze week op het tooneel gebracht werd, hoort de schoone
en lichtzinnige avonturen van Prins Antonio de Bourbon-Orléans, oom van Alphons
XIII, den koning van Spanje.
Er werden een halve maand geleden uit de entrepots van Le Havre drie kisten
gestolen, bevattende drie schilderijen van Murillo en Tintoretto, welke voorstelden
een keizer en twee keizerinnen. Ze kwamen terug uit Amerika, waar ze geen kooper
hadden gevonden om de eenvoudige reden dat ze valsch waren en dat de Amerikaan
zich veel in zijn maag laat stoppen, maar niet alles. Zij waren verzekerd voor twee
en een half millioen. De afzender en geadresseerde, een zekere Fernand Laffitte,
dient een aanklacht in. Na een voorbereidend onderzoek dat een paar dagen duurt,
wordt Laffitte uitgenoodigd om te logeeren op het commissariaat, waar hij de politie
bij de nasporingen behulpzaam kan zijn, zooals het heette. Hij brengt er twee nachten
door als niet-betalend logé, doch den derden dag verhuist hij naar La Santé onder de
beschuldiging van diefstal en poging tot oplichting. Laffitte had niemand bestolen
dan zich zelf. Arresteer me niet, zei hij tot den commissaris, want ik trek mijn
aanklacht in. Dit was betrekkelijk logisch. De politie echter houdt niet van grappen
welke hun auteur twee en een half millioen kunnen opbrengen. Laffitte draaide dus
den bak in.
Tot dusverre is deze zaak niet meer dan een banaal gemengd bericht. Maar gelijk
in sommige moderne romans of tooneelstukken waren wij genoodzaakt te beginnen
met het naspel en dit naspel is de epiloog van een ongelooflijken roman, de
wonderbaarlijkste misschien welke sinds een eeuw doorleefd werd.
Hij begon vijftien jaar terug in een hotel van de Rue Fontaine. de straat waar
Joséphine Baker haar boîte had. De Rue Fontaine heeft twee aspecten. Overdag
luncht of dineert men er onder nette zakenlieden en niets verraadt dat men zich
bevindt op de hellingen van Montmartre. Na elven 's avonds wordt de straat als bij
tooverslag omgeschapen. De huizen illumineeren en uit alle deuren slaat muziek.
Een geheele bevolking, welke men des daags niet ziet, neemt de plaats in van
handelaars en nijveren. Het is alsof de poppen der modemagazijnen gaan leven. Zij
wandelen gepenseeld, gestileerd, met verbaasde en wijdopen kinderoogen in de
roode, violette, blauwe en groene schijnsels van het neon, dat de glanzen heeft van
een Walpurgisnacht. Bij het lichten van den dageraad (hier kraaien geen hanen meer)
verzwinden de bekoorlijke schimmen als een visioen. De poppen keeren terug tot
hare étalages, die hare bedden worden. Alles herneemt zijn gewone uiterlijk,
waarachter niemand een heksensabbath zou durven vermoeden.
Hier leefde, bij dag op haar hotelkamertje, bij nacht op de trottoirs, de jonge,
blonde en charmante Louise Chardonnet. Naast haar, gescheiden door een
halfsteenschen muur, die vele geheimen doorlaat, huist een mooie jongen, met
gekrulden knevel, zijden overhemd, maar geen boord. Zij ontmoeten elkaar op den
overloop, voelen wederzijdsche sympathie, en eindigen met één kamer te nemen,
wat goedkooper is. Hij behoort tot ‘ces messieurs’, die vanuit een portiek, een
café-terras, de bewegingen gadeslaan hunner sierlijke gezellinnen. Wanneer alle
poppen uit de Rue Fontaine, Rue Pigalle en andere straten welke de Butte-Sacrée
beklimmen, bekoorlijk zijn, niet allen hebben gelijke lotsbestemming, en deze hangt
niet alleen af van begaafdheid, temperament, chance of toeval.
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Onder ‘ces messieurs’ zijn er, die hunne compagne beschouwen als een roerend
goed dat slechts een zaakkundige exploitatie vraagt, om de hoogste dividenden af te
werpen. Met meesterblik kiezen zij hun sujet, taxeeren hare kans, het milieu waarin
zij het best slagen zal en richten haar af zooals de middeleeuwsche valkenier zijn
vogel dresseerde voor de jacht. Hun heele beroep is een kwestie van menschenkennis
en op hun manier beoefenen zij met buitengewone bedrevenheid de practische
psychologie. Wanneer hun combinaties samentreffen met een fortuin en met den
coup de foudre eener passie dan is de hoog-conjunctuur aanwezig hunner droomen.
Het komt er slechts op aan zich niet te vergissen, geen sporen te volgen die
doodloopen, het goede oogenblik niet voorbij te laten gaan, meester te zijn van de
vrouw, zoo noodig met stok of zweep, en de capaciteiten van het slachtoffer op de
juiste waarde te schatten.
Onder leiding van een ‘amant de coeur’, die talent heeft, kan een charmante vrouw
van Montmartre hare roeping niet missen. En Fernand Laffitte, de schilderijen-dief,
die de buurman was van Louise Chardonnet in het hotel der Rue Fontaine, had niet
alleen talent, hij had genie.
Niet lang behoefde Louise met zulken regisseur de trottoirs te bewandelen der
nachtelijke stad en de hoog-conjunctuur deed zich reeds voor in het eerste jaar van
den oorlog, waaraan Laffitte zich had weten te onttrekken. Zij ontmoet op den
boulevard de la Madeleine Antonio, prins van Bourbon- Orléans, hertog van Galliéra,
oom van Alphons XIII, die leefde tusschen zijn kasteelen van San-Lucar te Cadix,
en zijne domeinen in Italië, dit wil zeggen te Parijs. Hij had de statuur van een athleet,
een prachtigen langen snor, droomerige oogen, een zachten glimlach, een
donquichottisch hart, een onbegrensde edelmoedigheid, een onmetelijk vermogen.
Een onbedriegelijk instinct verwittigt het koppel Laffitte-Chardonnet dat hij bij dit
alles ook nog verliefd is.
Het noodlot wilde dat deze vorstelijke viveur, die alle vrouwen van Parijs kon
koopen, verblind en verbijsterd raakte van ééne, en dat deze eene gedirigeerd werd
door een ‘as’ van het vak. Ondanks de gelaten en berustende prinses Eulalie, Antonio's
gade, zou het een kleine moeite zijn geweest om den prins over te halen tot
samenleving met Louise, doch behalve Eulalie was er een Andalousische hertogin,
een vroegere en zeer jaloersche vriendin van den prins, die men kwijt moest raken.
Hier gaf Laffitte het eerste bewijs zijner geniale vindingrijkheid, het eerste van
een lange reeks. De hertogin vroeg geld en om haar in den waan te brengen dat
Antonio platzak was, liet Laffitte hem bij de berooide Louise een som leenen van
zes honderd duizend francs, die toen het vijfdubbele waard waren van nu, en tegenover
den notaris een schuldbekentenis teekenen tot dit bedrag.
Voor een argument van zulke duidelijkheid zwichtte de Andalousische hertogin
en niets meer stond het geluk van Antonio en Louise in den weg. Hij installeert zich
zelf in de Rue Spontini, zijne maîtresse in een magnifiek appartement van de Rue
Rembrandt, dat hij van onder tot boven meubelt met kunstschatten, waaronder twintig
historische doeken, in verzegelde wagons uit Spanje aangevoerd. Bij notarieele akte
maakt hij deze doeken over aan Louise, die eene ster van de eerste grootte wordt in
het mondaine Parijs. De schilderijen, waarvan Laffitte er drie zou bemachtigen, waren
brave copieën, wat noch Louise noch Fernand konden weten. Het deed er ook niets
toe.
De systematische plundering van den Bourbon-Orléans door deze boekaniers en
stroopers, die maling hadden aan alle moraal, kon beginnen. Om zich te dekken, om
haar amant de coeur zijn aandeel in den buit te verzekeren, treedt Louise onder
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gemeenschap van goederen in het begin van den zomer van 1916 in het huwelijk
met Laffitte. Prins Antonio, smoorlijk verliefd, geeft zijn toestemming, en begaat de
eene dwaasheid na de andere. Hij geeft zijne maîtresse een halsketen van het Gulden
Vlies ten geschenke dat toebehoord had aan Karel V. Fernand beleent het op den
lommerd, maar negocieert met het Spaansche Hof de restitutie van het historisch
cadeau, waarvoor hij zich als echtgenoot een aanzienlijke schadevergoeding laat
toekennen.
Onder suggestie van Laffitte belooft prins Antonio aan een munitie-fabrikant die
kapitaalsuitbreiding noodig heeft, een deelneming van vijftig millioen. Als commissie
krijgt Louise een parelsnoer, dat den industrieel één millioen kost. Wanneer de prins
niet betalen kan, en de munitie-fabrikant bemerkt dat men hem beet nam, rembourseert
de Spaansche ambassade den industrieel, maar de parelen blijven om den
verrukkelijken hals van Louise en worden later voor vier millioen verkocht door
Fernand.
Antonio reist met zijn betooverende vriendin naar Italië en brengt zijn domeinen
van Galliéra in veiling. De koop wordt gesloten. Louise profiteert er van om zich
nieuwe schuldbekentenissen te laten teekenen, schenkingen te laten doen en een
contante som te incasseeren van vijf millioen lire. Zoodra Laffitte er van hoort,
verschijnt hij te Milaan in het hotel waar de prins en Louise afstapten, dringt hun
kamer binnen en met een revolver in de hand eischt hij het geld en de juweelen,
waaronder het kostbare parelsnoer. De operatie is wettig omdat het een twist betreft
tusschen man en vrouw. Wanneer Louise trouwens, die smoorlijk verliefd is en blijft
op Fernand, tegenspartelt, zoo het haar soms te kras wordt, dan krijgt zij met de
zweep.
Te Nice, waar in den eenen vleugel van een Palace de gewonden kreunen, terwijl
in den anderen vleugel het brillante leven meedoogenloos zijn gang gaat, drijven de
drie geliefden hun buitensporigheden te ver, en smijten zóó met het geld, dat niet
alleen de Fransche politie zich verontrust, maar dat ook de Spaansche koning genoeg
krijgt van de onbezonnen streken zijns ooms. Na een démarche op den Quai d'Orsay
laat Clemenceau den prins naar de grens geleiden, waar hij wordt ontvangen door
de alguazils van zijn koninklijken neef, die hem doet opsluiten in een kasteel, voorzien
van alle comfort overigens, maar dat door eene rivier van de buitenwereld geïsoleerd
ligt. Fernand raadt echter dat Antonio zijne Louise niet vergeten kan, en - dit is een
nieuw blijk van zijn genie - weet zijn verblijfplaats te ontdekken, de Spaansche grens
over te steken, den doorluchtigen gevangene te bevrijden, hem in een auto te voeren
naar Portugal, en vandaar, ondanks de bedreiging der Duitsche onderzeeërs, in een
motorboot te stevenen naar de Fransche kust.
Nogmaals is het drietal te Parijs en wordt het gemeenschappelijk leven hervat.
Maar de climax is bereikt. Het geld raakt op en de bronnen van den prins blijken
uitgeput. Men wordt kregel en kibbelt. De prins daagt Laffitte voor den rechter
wegens diefstal van juweelen. Hij is blut en als hij zoo iets doet, wat een Spaanschen
Grande weinig past, doet hij het om zijn vriendin te behouden. Maar Louise wordt
humeurig en er blijft Antonio geen andere uitweg dan met haar te breken. Als Fernand
echter ziet dat de zaken een onvoordeelige wending nemen vraagt hij onverwijld
echtscheiding aan. Hij wenscht zijn aandeel in den buit, zelfs het leeuwenaandeel,
maar begeert zijn waardige vrouw niet te behouden. Zij worden gezworen vijanden
na gezworen kameraden geweest te zijn.
Wederom met de revolver in de hand dringt Laffitte de somptueuze woning der
Rue Rembrandt binnen, verbrijzelt de zegels, die krachtens de wet waren aangebracht
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zoolang de echtscheiding onuitgesproken bleef, sleept alles uit het huis, wat hem in
handen valt van meubels en schilderijen. Hij krijgt voor deze inbraak drie maanden
gevangenisstraf, laat zich krankzinnig verklaren, ontvlucht uit het gesticht als hij er
een Corsicaan ontmoet die hem achtervolgt met een vendetta en zich eveneens wist
te doen opsluiten, ziet zijn inbraakproces opnieuw geïnstrueerd, laat zich te Pesaro
interneeren in een Italiaansch dolhuis, ontvlucht voor de tweede maal als zijn advocaat
Paul Boncour het minimum gevangenisstraf voor hem te verkrijgen weet en gaat zijn
tijd uitzitten. Hij hertrouwt, terwijl Louise hem een monsterproces aandoet, dat zij
gezamelijk verliezen en waarbij zij veroordeeld worden den fiscus aan rechten, boeten
en cijnzen de fantastische som te betalen van zes en twintig millioen. Wat er restte
van Antonio's fortuin (wiens jongste zoon Don Louis ondertusschen ook
moeilijkheden kreeg met de Parijsche politie en de koninklijke familie zware zorgen
berokkende) werd gesequestreerd om het aan de dubbele roofzucht te onttrekken.
Dit gebeurde in 1923 en zes jaren verliepen. Louise Chardonnet, geruïneerd,
afgetakeld, ziek, ging wonen bij een ouden kennis van den prins, een dokter, die haar
in de jaren van voorspoed reeds diensten bewees. Zij leent waar zij kan en geeft haar
illusoire rechten op den boedel sinds zoolang tot onderpand, dat zij ophield
schuldeischeres te zijn en dat zelfs de fiscus vat op haar verloor. Fernand Laffitte
werd tweemaal huisvader, maar als hij zich rangeerde, zijn Tintoretto's en Murillo's
toonen aan, dat hij de verdachte zaken nog niet vaarwel zei. Prins Antonio, de oude
boulevardier en schitterende man van de wereld, vermoeid, vergrijsd, willoos, leeft
stilletjes te Parijs, omringd van oude dienstknechten, en gepensionneerd door de
zijnen.
Alle drie overleven dit tragi-comische liefdesdrama, waarvan wederom een tooneel
zich afspeelde voor de politie, met een hart dat alle herinneringen, alle wrangheden,
allen wrok dag aan dag opspaart. Dit werd zonder twijfel hun straf, en de hardste,
wanneer het waar is wat de dichter zegt, dat er geen erger kwelling bestaat dan het
geluk te herdenken in dagen van rampspoed.
[verschenen: 26 april 1929]

In memoriam Foch
Parijs, 26 Maart [1929]
Dezen morgen, in het milde, stille, vernieuwende licht van een lentedag, allengs
wegzinkend in mist, hebben wij Foch ter aarde besteld. Er is geen mooier, zinrijker,
geheimvoller woord voor de plechtigheid, en in geen enkele taal geloof ik, dan wat
wij noemen Uitvaart, geen woord, dat den afstand tusschen dit leven en het andere
treffend samenvat, geen woord, dat zoo den dood tot eene wonderbare daad maakt,
hem omtoovert met wapperende zeilen, met de beloften van het verre, onbekende
land. En nooit leek Uitvaart dieper van beteekenis dan op den langen weg van de
Notre-Dame tot den Dom der Invaliden, dwars door het hart der nevelige stad, waar
wij uitgeleide deden aan den man, die opperbevelhebber was geweest van tien millioen
soldaten, in wiens hand het lot gelegen had van alle volkeren, en die, achter zijn
zwartgetuigde paard en zijn fanion, onder vaandels en vlaggen, met omfloerste
trommen en trompetten, uit dit leven, dat men ademde als muziek, heen ging naar
de eeuwige rust.
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Men had van regeeringswege alles gedaan wat mogelijk was, zonder te letten op
de wenschen der natie, noch op de voegzaamheid, om de staatsie dezer Uitvaart te
beperken tot het verplichte minimum, en twintig kranten vroegen, wien de Maarschalk
zelfs als lijk nog in den weg zat. De credieten, welke men toekende voor de begrafenis
van den Overwinnaar, vormden de helft van de som, welke men noodig achtte om
Jaurès naar het Panthéon te dragen. Alsof de nationale begrafenis, eene eer, welke
de Republiek slechts vijf maal verleende (aan Victor Hugo, Gambetta, Carnot, Félix
Faure, en Pasteur) ditmaal dienen moest, om de deelneming der natie te beteugelen,
had men een oude wet opgedolven, welke deze plechtigheden reglementeerde, maar
alle spontaneïteit buitensloot. Men had de wet vergeten voor den socialist Jaurès,
wiens overbrenging de straten deed daveren van de Carmagnole en de Internationale,
men herinnerde ze zich voor den Vader des Vaderlands, uit wiens gevolg alles
geweerd werd, wat niet strikt officieel en strikt onmisbaar was.
Zonder eenige ceremonie, in een automobiel, werd het stoffelijk overschot van
het sterfhuis in de Rue de Grenelle gereden naar den Arc de Triomphe. De
majestueuze Triomfboog, welke men voor de begrafenis van Victor Hugo omhangen
had met onmetelijk rouwfloers, was niet gedecoreerd voor Foch. Geen enkele draperie
golfde in den wind. Het plein was leeg en onder het verheven gewelf, dat een poort
leek naar het oneindig azuur, werd de doodkist gelost door beambten der
begrafenisonderneming. Men plaatste haar op een affuit, dat te laag was, en in de
proporties van het grootsche monument werd ze als een vergeten voorwerp.
Alles wat in deze naakte massa van steen en graniet herinnerde aan den mensch,
werd benepen, klein en nietig. Vier grof vergulde luchters, van welke twee niet wilden
branden en één lekte, flankeerden de armoedige baar, en vier officieren, onbeweeglijk
als standbeelden, waakten bij den Maarschalk, waar vierhonderd voor deze afmetingen
niet genoeg geweest zouden zijn. In dit décor van elken dag, uitgezonderd de Eéne,
die geconfronteerd werd met den Onbekende, de Generalissimus met den Soldaat,
defileerden de Parijzenaars in zulke onvoorziene massa's, dat men in den namiddag
één doode telde en honderd vijftig gewonden. Er was niets, dat tot het gemoed sprak,
tot de verbeelding, niets, dat het heilige vuur kon aanwakkeren, niets dat uitnoodigde
tot geestdrift, en toch verdrong, vertrapte, verstikte zich de menigte, welke men
schatte op meer dan een millioen. In Amerika donderde van uur tot uur het kanon.
Hier was alle mise-en-scène, alle theatraliteit vermeden. Onder voorwendsel, dat
het seizoen te guur was, om de wakers bloot te stellen aan de koude van den nacht
(alsof tienduizend, die overwinterd hadden in de loopgraven, niet bereid stonden om
de wacht te betrekken), werd de Maarschalk aan het einde van den dag getransporteerd
naar de Notre-Dame. In plaats van gedragen te worden op de schouderen van acht
of tien oudstrijders, werd hij ambtenaarlijk opnieuw geladen in den lijk-auto. Doch
aan het hoofd-portaal der Kathedraal, die eeuwen heugenis bewaart van Fransche
grootheid, wachtte een dubbele rij van zes ruiters, in het schijnsel van hun fakkels,
den gestorven Aanvoerder. Boven de warende schaduwen van generaals en officieren,
schetterden de klaroenen een snerpende fanfare naar den middernachtelijken hemel.
Door de ontelbare menigte, rond het plein geschaard, liep deze koperen kreet als een
siddering. Een visioen van Rembrandt verwezenlijkte zich tegen het indrukwekkende
profiel der oude, grijze basiliek. Het was een aangrijpend, onvergetelijk moment.
Maar het bleef het eenige.
Zoo groot echter was nog elf jaren na de Overwinning het prestige, het
onvervreemdbaar privilege van dezen Commandant, ter bewaking van wiens stoffelijk
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hulsel de regeering geen regiment, geen enkel regiment had durven afstaan, dat alles
wat den luister om zijn persoon moest of kon verminderen, hem vermeerderde.
Hij had niets gedaan om populair te zijn of te worden. Hij had geen enkele
belooning gevraagd of gekregen voor zijne onvergelijkelijke diensten. Geen straat
of plein te Parijs droeg zijn naam. Wanneer hij te Cassel, in de buurt van de Yzer,
zijn standbeeld zag oprichten, was dit te danken aan particulier initiatief. Na den
vrede nam hij aan geen enkele manifestatie deel. Hij leefde afgezonderd. Men wist,
dat hij de politiek desavoueerde van hen, die in 1918 zijn taak hadden overgenomen.
Hij verzweeg niet, dat hij het Verdrag van Versailles beschouwde als een misslag,
om niet te zeggen een misdrijf, dat riskeerde de menschmoordende partij remise te
maken. Hij hield de voorbarige ontruiming van den Rijn voor een vergrijp tegen het
land, tegen de tallooze dooden, maar een waarschuwing tegen zwakheden, welke hij
zag als toekomstige rampen, moest anoniem verschijnen in een tijdschrift. Hij was
machteloos.
Voor elke andere natie zou zijn naam geweest zijn als een vaandel, een wachtwoord,
een herkenningssein. Voor de Fransche politici was de naam Foch de bedreiging
eener dictatuur, de vrees voor een pronunciamento. Voor het Fransche volk was de
naam Foch een incident. Een incident, dat een weerlichten geflitst had door de zomeren najaarsmaanden van 1918, dat met letters van vuur gevlamd had boven de
horizonnen, een weergaloos incident, dat eindigde in de weergaloozen roes van 11
November, maar dat kort was als zijn naam.
Doch toen hij met gevouwen handen, onherkenbaar vermagerd, de neus gebogen
als een snavel over de geschoren lip, een schim tusschen de flakkerende waskaarsen
en de driekleur, levenloos lag uitgestrekt op zijn veldbed, welde bij allen het besef
op, als een lang onderdrukte aandoening, dat het deze man geweest was, die in een
tragische periode van aller bestaan, de hoop gedragen en vertegenwoordigd had van
allen, den wil en het kunnen bezeten had, om het lot der wereld te wenden tot hun
heil, de onberekenbare geestkracht, om den last der verantwoordelijkheid te torsen,
toen ieder wanhoopte. Terwijl alle fronten wankelden, verdedigde Foch niet enkel
zijn vaderland, hij verdedigde alle vaderlanden. Tien jaren van ontgoocheling, van
tweespalt, van onverschilligheid, vielen weg tegenover dit verrimpelde aanschijn.
Oude illusies ontwaakten en oude vervoeringen voor wat eenmaal in den bitteren
kamp een heilige zaak gold. Deze man was het, dien de Schikgodinnen geplaatst
hadden op het kruispunt van Overwinning en Nederlaag. Was er ooit een mensch
geweest, duidelijker, onmiskenbaarder geteekend, gekozen, geroepen door het Fatum,
dan deze, die de grootste legers gecommandeerd had der Historie? De vermoeienis,
de twijfel, de smart, de radeloosheid van millioenen, had hij op zijn schouders
genomen. Werd ooit een sterveling belast met zwaarder taak? Wie herinnerde zich
niet de oogenblikken, dat de naam Foch klonk als een opbeuring, wanneer leed en
rouw ondraaglijk dreigden te worden en troost onvindbaar?
En wat kon men hem redelijkerwijze verwijten? Hij was goed, bescheiden,
onbeschrijflijk bescheiden, oprecht, grootmoedig, eerlijk, onkreukbaar, smetteloos,
en eenvoudig zonder affectatie.
Zooals ieder, betaalde hij zijn tol aan het verdelgende monster. Terwijl hij als
Legercommandant de Pruisische garde dreef in de moerassen van Saint-Gond,
sneuvelde zijn eenige zoon als aspirant op de Maashoogten. Een zijner schoonzoons
viel op het slagveld. Van de eerste maanden des oorlogs af, werd hij getroffen in wat
hem het dierbaarst was. Nooit zou hij na een veldslag gezegd hebben als Napoleon,
dien hij zijn ongeëvenaarden meester noemde: ‘Eén nacht van Parijs maakt dat weer
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goed’, want zijn hart had verliezen geleden, welke onherstelbaar zijn. Nooit zou hij
oorlog voeren om den oorlog. Hij kende het verscheurende van den krijg.
Toen men hem bij het graf van Napoleon den degen in handen legde, welke door
den Keizer gedragen werd te Austerlitz, zei hij: ‘Eén ding is grooter dan de oorlog:
de vrede.’
Toen men hem in het begin van Augustus 1918, op een tijdstip, dat de
overwinningen, welke hem onsterfelijk zouden maken, nog bevochten moesten
worden, polste over de mogelijkheid van onderhandelingen (het is de Frankfurter
Zeitung, die deze bijzonderheid onthulde), verklaarde hij zich bereid de operaties te
staken, wanneer dit met de geallieerde belangen vereenigbaar was. Liever dan nog
vijftig duizend of honderd duizend menschenlevens te offeren, den vijand te
vernietigen en zijn intocht te houden te Berlijn, sloot hij den wapenstilstand van 11
November. Want de grondtoon van zijn karakter was goedheid, mededoogen,
erbarmen.
Hij was groot tot den hoogsten graad, welken een mensch bereiken kan: de
grootheid zonder uiterlijke kenmerken. Hij was groot incognito. Hij bezat de ware
grootheid, waarvan La Bruyère zegt, dat zij vrij, zacht en gemeenzaam is; die men
beroeren en benaderen kan; die er niets bij verliest om van dichtbij gezien te worden;
die men meer bewondert, naarmate men haar meer kent; die zich uit goedheid buigt
tot de minderen en zonder moeite tot haar rang terugkeert.
Van Woensdag-middag, 20 maart af, toen, even vóór Zonsondergang, even vóórdat
de aarde de lente zou ingaan, zijn hart bezweek en voor altijd stilstond, tot vandaag,
toen hij aan de voeten van Napoleon, naast Turenne, onder den koepel der Invaliden
aan de eeuwigheid werd toevertrouwd - (de laatste woorden van den
acht-en-zeventigjarige Bevrijder waren Allons-y: vooruit maar!) - al die dagen werd
hij nabijer, genegener, intiemer, inniger. Nauwelijks aan het tijdelijke ontrukt, had
het onvergankelijke deel van zijn wezen zich gecristalliseerd tot het beeld, dat allen
vervulde met warmte en met een matelooze dankbaarheid.
Uitvarende liet hij zijn volk het beste: een herinnering, tot welke men slechts
behoeft in te keeren, om door het bezielende, het levenwekkende van zijn geest
gelouterd, gesterkt en bestendigd te worden in de eigenschappen, welke een natie
als de Fransche onvervangbaar maken.
Foch is dood. Mais la France continue.
[verschenen: 24 april 1929]

Twee werelden
Parijs, 2 April 1929
De plotselinge dood, op Paaschdag, van Myron T. Herrick, ambassadeur der
Vereenigde Staten bij de zuster-republiek aan de oevers van de Seine, is voor Frankrijk
en de Fransch-gezinde Amerikanen een verlies, dat velen voelen als onherstelbaar.
Deze staatsman en diplomaat, oud-gouverneur van Ohio, lid der republikeinsche
partij, betrok zijn Parijschen post in 1912 en de gebeurtenissen der eerste
oorlogsmaanden legden onverbreekbare banden tusschen hem en de bevolking der
Ville-Sirène. Toen het Fransche gouvernement op 2 September 1914 met den
nachttrein vluchtte naar Bordeaux, gevolgd door het diplomatieke corps der andere
naties, bleef Herrick bij zijn taak en belastte zich met de Britsche, Turksche en
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Japansche belangen. Twee dagen later kreeg hij een telegram uit Berlijn, dat hem
raadde zijn landgenooten via Rouen en Le Havre uit Frankrijk te verwijderen en
haast te maken wanneer zij in Amerika wenschten terug te keeren. ‘Ik
vertegenwoordig vele aanzienlijke belangen’, antwoordde hij, ‘en acht het
noodzakelijk om hier te blijven met mijn personeel. Gegeven de omstandigheden
dat de Duitsche strijdkrachten Parijs kunnen binnendringen, zouden niet alleen
maatregelen genomen moeten worden om de Amerikaansche eigendommen te
beschermen doch allen welke aan mijn bewaking zijn toevertrouwd.’ In neutrale
termen uitgedrukt wilde dit zeggen dat Herrick Parijs onder zijn hoede nam.
Terwijl Galliéni met het Parijsche garnizoen von Kluck aanviel in de flank, terwijl
Joffre den slag aan de Marne begon, ontvingen alle historische gebouwen, alle musea
en honderden particuliere woningen het merkteeken en het opschrift, dat hen onder
beschutting stelde der Amerikaansche Ambassade. Er bleven weinig straten waarover
de Vereenigde Staten hunne protectie niet hadden uitgestrekt en tot kort geleden
vond men er de laatste sporen van op de muren. En al weet niemand of het iets
geholpen zou hebben, zijn bekommernis voor het heil der stad behoort tot de dingen
welke een rechtschapen Parijzenaar niet vergeet. De populariteit van Myron T. Herrick
was grenzeloos.
Zij zou nog groeien toen hij in December 1914 teruggeroepen werd door Wilson,
die het nuttig achtte hem te vervangen door een democraat. Wat men aanvankelijk
beschouwde als een ramp voor de Fransch-Amerikaansche betrekkingen bleek een
aanwinst. Hij organiseerde in beide landen het War-Relief, dat hij den ganschen
oorlog zou presideeren. Hij zamelde gelden in tot ondersteuning der verwoeste
gebieden. Hij liet het daarbij niet. Met Teddy Roosevelt was hij een der eerste
propagandisten der Amerikaansche interventie. Terwijl de vrijwilligers toesnelden
bereidde hij de mogelijkheid voor der legers van Pershing.
Herrick was, evenals duizenden zijner medeburgers, evenals duizenden uit alle
landen der aarde, gepredestineerd om zich op een of andere wijze in dienst te stellen
der Fransche vaandels. Zooals Mrs. Anne Murray Dike, onlangs ten grave gedragen
door de bevolking van vier provincies der verwoeste zône, aan welker wederopbouw
zij haar gansche kolossale fortuin en al haar levenskrachten geofferd had, zooals de
Tuck's, die het Louvre verrijkten en tallooze liefdadigheidsinstellingen steunden,
zooals Rockefeller, die Fontainebleau en Versailles laat repareeren en onderhouden,
op zijn kosten, zooals de vele Yankees die in de schaduw der Notre Dame de oude
behuizingen opkoopen van L'Ile Saint Louis, en de oer-kern der stad hervormen tot
Amerikaansche kolonie, zooals de Asscher's, om een Hollander te noemen, wiens
ambulances voortleven in de Fransche herinnering, zooals een menigte anderen
bewaarheidde Myron T. Herrick het zonderlinge spreekwoord: ‘Chaque homme a
deux patries, la sienne et puis la France.’
Als men dit gezegde voor juist mag houden omdat het proefondervindelijk zijn
waarheid bewezen heeft, het blijft er niet minder geheimzinnig om, en wat mij betreft,
ik heb verschillende malen gepoogd deze raadselachtige attractie te analyseeren
zonder erin te slagen. Er is nooit een statistiek gemaakt waarmee bewezen kon worden,
dat de somma der deugden van het Fransche volk grooter zou zijn dan die van andere
naties, of de somma der gebreken kleiner. Op elk gebied hebben de Franschen
evenredige mededingers. Individueel genomen is de Franschman in het algemeen
niet voortreffelijker dan een ander beschaafd wereld-burger. Het klimaat, de bodem,
de producten, het natuurschoon, vinden op menige plek der aarde huns gelijken. Er
zijn landen waar de monumenten ouder, mooier en eerwaardiger zijn.
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Toen Herrick in 1920, bij de herdenking der eerste luchtvaarten van Wilbur Wright
zich rekenschap wilde geven van zijn ‘geloof’, zei hij, om ontelbare instinctieve
genegenheden te verklaren:
‘Het is het voorrecht en de roem van Frankrijk het clearing house te zijn geweest
van de groote intellectueele ideeën der wereld en tegelijk het wonderbare
emissie-centrum van alle nieuwe gedachten. Hier op Franschen grond krijgen de
dingen een krachtiger en solidere omlijning, en worden de ideeën gemakkelijk
toegankelijk voor de gansche menschheid. De voornaamste karakteristiek der Fransche
natie is: het idealisme. En juist deze karakteristiek kunnen de Amerikanen het best
begrijpen. Een dichter heeft gezegd dat een mensch altijd moet trachten te grijpen
wat even buiten zijn bereik ligt. Hetzelfde geldt voor de naties. En op dit
gemeenschappelijk idealisme berust het hechtste van onze magnifieke
Fransch-Amerikaansche vriendschap.’
Dit is uitstekend. Maar als deze sympathieke definities waar zijn ten opzichte van
Frankrijk, blijven zij ook tot Frankrijk beperkt? Zijn Engeland en Duitschland, is
zelfs het Holland der Leidsche laboratoria, van Van Gogh, niet het clearing house
en centrum geweest van nieuwe en vruchtbare stroomingen? Namen de ideeën van
Nietzsche en Schopenhauer minder vaste contouren aan omdat zij ontstonden in
Duitschland? Observeert men naast het Fransche idealisme niet een evenmatige,
misschien zelfs grootere portie van het platste materialisme? Was eenig land trager
om te grijpen naar wat even buiten zijn bereik lag dan het Frankrijk der laatste halve
eeuw? Is deze eigenschap trouwens niet van zulken aard, dat men ze terwille van
den vrede aan geen enkele natie mag toewenschen?
Waarlijk, Herrick volgde dezelfde mysterieuse stem die ons influistert, dat
Frankrijk, door een anderen Amerikaan de cosmische isthmus genoemd, een zeer
bijzondere plaats bekleedt in de structuur der wereld, hij voelde het onontkomelijk
magnetisme waardoor ieder, willens en onwillens, georiënteerd wordt naar Parijs;
maar toen hij zijn affiniteiten trachtte te definieeren faalde hij. Het verwondert mij
niet. Zooals ik reeds zeide was ik zelf niet gelukkiger en ik kwam er toe dit sentiment
te klasseeren onder de onberedeneerbare of onbewijsbare dingen, als de stem des
bloeds e.d.
Toen Myron T. Herrick na den oorlog op de Amerikaansche ambassade terugkwam
en door de verschillende presidenten gehandhaafd werd, beschouwden de Franschen
dit nogmaals als een voordeel. Het verheugde hen als vertegenwoordiger der
overzeesche republiek een vriend in hun midden te hebben die zijn verknochtheid
en zijn trouw met daden getoond had. Herrick, de niet-puriteinsche,
niet-prohibitionnistische Herrick, die verder keek dan Wall-Street lang was, die het
ernstig meende met zijn ‘idealisme’, voor wien de bloed-broederschap der slagvelden
een geweldig en reëel feit beduidde, Herrick was inderdaad niet veranderd. En
evenmin waren de Amerikanen veranderd, misschien de helft der natie, die meenden
dat de Fransche gesneuvelden opwogen tegen het geleende Amerikaansche geld,
waarmee bij hen de conserven gekocht werden welke zij aten en bij hen de uniformen
waarin zij vielen; de Amerikanen die nog na den oorlog op bewonderenswaardige
wijze van hun liefde voor Frankrijk getuigen, de Amerikanen die nog harder
protesteeren tegen de ‘rekening’, en de ratificatie der rekening, dan de Franschen.
Want, inderdaad, er zijn idealistische Amerikanen, die niet vergaten dat Lodewijk
XVI het voor den onafhankelijkheidsoorlog voorgeschoten kapitaal kwijtschold56)
56

De historici zijn het er over eens dat zonder den militairen en financieelen steun van Frankrijk
de geïnsurgeerden verpletterd zouden zijn geworden door Engeland. De Amerikaansche
Onafhankelijkheidsoorlog kostte der Fransche Kroon twaalf honderd millioen francs (te
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en dat Washington bij deze gelegenheid in zijn zakboekje noteerde ‘Welk een flinke
natie!’ Herrick behoorde tot hen. Maar er waren ook de anderen.
En die anderen voerden hun politiek niet in Parijs, doch op het Witte Huis. Men
vermoedt dat Herrick hen dikwijls zijn vermanende stem heeft doen hooren. Wat
beteekent echter na den oorlog een Ambassade? De Ambassades behielden haar titel,
maar zakten af tot de functies van een consulaat. De ministers telegrafeeren en
telefoneeren persoonlijk met of zonder draad. De ministers maken onophoudelijk
reizen. Briand en Caillaux steken den Oceaan over voor onderhandelingen die vroeger
een Ambassade opknapte. Mellon komt naar Parijs. Of de gezanten worden
brievenbestellers, die getikte documenten overreiken. Maar een ambassadeur gelijk
Delcassé, Paul en Jules Cambon, of de Myron T. Herrick van vóór den oorlog, dat
bestaat niet meer bij de huidige crisis der diplomatie. De ambassadeurs hebben het
laatste restje zelfstandigheid, het laatste restje invloed ingeboet.
En terwijl de Fransch-gezinde Herrick de amicale, zwierige, edelmoedige tradities
voortzette, de sentimentspolitiek welke dateert van Lafayette, terwijl Herrick het
Amerikaansche legioen door het vlaggend Parijs begeleidt, en tranen stort over het
delireerend enthousiasme waarmee de Franschman Charley Lindbergh verwelkomt,
terwijl hij onverstoord blijft toasten op de wederzijdsche, onverbreekbare
vriendschapsbanden, en buiten allen twijfel oprecht is, perfectionneert men over den
Oceaan het douane-cordon dat de Fransche export-industrie moet wurgen, zendt men
een leger van inquisiteurs naar Frankrijk om de boeken en opgaven te controleeren,
om fabrieksgeheimen te spionneeren, om de zwakke plekken van den concurrent uit
te vorschen, maakt men de nota op van de stock's, de nota der leeningen en geeft het
land een schuldbekentenis ter teekening, waarvoor de kinderen, die in 1929 geboren
worden, op hun twee en zestigste jaar nog zullen ploeteren.
Een der laatste manoeuvres, welke Myron T. Herrick, zeker met den dood in het
hart, heeft moeten billijken, is het ontwerp tot modificatie van het actueele
Amerikaansche douane-tarief, waarbij overwogen wordt om als basis voor de rechten
ad valorem de en-gros-prijzen van het exporteerend land te vervangen door den
Amerikaanschen verkoopsprijs of de Amerikaansche waarde!
De Parijsche Kamer van Koophandel is uit haar slof geschoten bij deze malle vrees
voor fraude of dumping, en mede tegen de voorgenomen verhooging van sommige
tarieven. Eindelijk! Zij waarschuwt den Noord-Amerikaan dat de publieke opinie
dezelfde draconische reglementeering zal eischen en dezelfde draconische tarieven.
Zou de aarden pot nog iets vermogen tegen den ijzeren pot? Mag men hopen dat een
voor twee-en-zestig jaar gekluisterde schuldenaar opstaat en zich verweert?
Iemand zal moeten beginnen en de Franschman zal zich waarschijnlijk het eerst
gedwongen zien. Het décor eener Fransch-gezinde Ambassade, waaraan de Franschen
zich met onuitputtelijke naïeviteit vergaapten, en dat zoowel economische drama's
verborg als een documenten-diefstal, had nog lang in stand gehouden kunnen worden
door den voor deze representatie uitermate geschikten Myron T. Herrick. Doch de
cijfers vertegenwoordigen een andere realiteit en beginnen te schreeuwen van de
daken. Had de Fransche handelsbalans in 1927 nog overschot van 1875 millioen,
wees zij over 1928 slechts een deficit aan van twee milliard, over de maanden Januari
vermenigvuldigen met minstens twintig om de som te apprecieeren in hedendaagsche munt),
welke geleend moesten worden, daar de Kroon, in plaats van een schatkist, slechts schulden
bezat. De intrest van deze twaaf honderd millioen verergerde het dificit, dat de bijeenroeping
der Generale Staten noodzaakte. Het resultaat der Generale Staten was de Revolutie en de
rest. Als de Wereldoorlog voor de Amerikanen een goed zaakje was, Lodewijk XVI en ‘de
flinke natie’ konden niet hetzelfde zeggen van den Onafhankelijkheidsoorlog.
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en Februari 1929 sloot zij reeds met een tekort van bijna drie milliard, en wanneer
men zoo doorgaat zal zij in December van 1929 met een nadeelig saldo eindigen dat
schommelen zal tusschen de 15 en de 18 milliard. Dit is niet alleen ernstig, dit is
verontrustend, te meer wijl dit verlies niet meer gecompenseerd wordt door de
portefeuille. Ook vóór den oorlog had Frankrijk een ongunstige handelsbalans, hoewel
niet tot zulke enorme bedragen. Doch vóór den oorlog was Frankrijk overal
schuldeischer, nergens schuldenaar, welke situatie dank zij de Overwinning precies
omgekeerd raakte.
Ik geloof niet dat de Fransch-gezinde en gemakkelijk voor Frankrijk te
enthousiasmeeren Herrick met voorbedachten rade geplaatst werd aan het hoofd der
Parijsche Ambassade, want Frankrijk is niet het eenige land dat lijdt van de
Amerikaansche inhaligheid. Het is mogelijk dat de vijf-en-zeventigjarige gentleman
sommige brutaliteiten nog kon remmen gelijk men beweert. Maar de periode van
fraaien schijn, welke hij handhaafde, wordt door zijn heengaan onverbiddelijk gesloten
en dit is misschien voor sommigen het onherstelbaarste van zijn verdwijning. Frankrijk
staat echter voor eene realiteit welke niet meer door toasten te dekken valt. De hemel
weet hoe het er zich doorheen zal slaan. Doch ik vraag mij soms af of Amerika zoo
rijk en Frankrijk zoo arm zijn als zij zich voordoen, en of de ijzeren pot niet de aarden
pot zou blijken, en omgekeerd. Qui vivra verra.
[verschenen: 1 mei 1929]

Les extrêmes se touchent
Parijs, 6 April [1929]
Tot nu toe kon men in de Republiek zeggen, schrijven, drukken wat men ongeveer
wilde en het geval van den man die betaalt voor zijn vrouw wier tong te rad en te
scherp was, gelijk dit kan gebeuren in Engeland, bleef in Frankrijk onbekend. Men
kon iemand vervolgen ter zake van laster, maar de procedure was lang, duur, en met
een beetje handigheid ontsnapte de kwaadspreker altijd aan de straf. In werkelijkheid
had de Franschman slechts één practisch middel tot verdediging van zijn eer en
goeden naam: het duel. Tusschen de 21 en 60 jaar mag men duelleeren, mits men
het niet op den openbaren weg doet en mits het niet slecht afloopt.
Hoewel het duel allengs een comedie was geworden, waarbij de fotografen en de
getuigen de grootste rol speelden, bestond er tegen de achterklap, tegen de
kwaadwillige critiek, tegen de maîtres chanteurs geen beter bescherming dan het
pistool of de degen. Na den oorlog echter, die de dapperheid niet schijnt te hebben
doen toenemen, raakte ook het duel in onbruik. De jonge generatie had te veel
gevochten en daarenboven ondervonden dat vechten niets bewees. Alleen nog lieden
van zekeren stand en zekere traditie gaan ‘sur le terrain’, achter de muren der groote
landgoederen in Louveciennes, Marly of elders. De politici, ministers en Kamerleden,
zijn bijna allen over de 60. Zoo zij van nature nog geen dikhuiden waren, de
parlementaire zeden dwongen hen zich te pantseren in onverschilligheid. Met een
parlement als het tegenwoordige zouden zij elken morgen te vijf uur op moeten staan
om een smaad uit te wisschen en een treffer te riskeeren. Daar voelen zij niets voor.
Ik weet niet of de Engelschen gelukkig zijn met hun wetten tegen den laster. Er
bestaat geen beter verweer tegen eerroof dan fatsoenlijk te zijn of zeer stiekem en
misschien passen zij beiden toe met een gunstig resultaat. Maar de Franschen, die
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een andere methode volgden, waren verre van ongelukkig. Door het gif in onbeperkte
dosis te absorbeeren hadden zij zich om zoo te zeggen immuun gemaakt en iederen
dag kon men zien dat niemand stierf van kwade praatjes.
Er bestond geen scheldwoord meer, geen verdachtmaking, welke men niet had
aangewend, tegen de hoogste persoonlijkheden van den staat, op elk gebied, politiek,
kunst, mode, financiën, industrie, overal. Het merkwaardige gevolg was, dat het
publiek ook immuun werd. Het had zóóveel gehoord dat het niets meer geloofde.
Iemand te beschuldigen van de ergste vergrijpen stond gelijk met te zeggen dat zijn
neus u niet beviel. En als het nog geloofde, het reageerde niet meer. Hoogstens
verkneuterde men zich, mompelde: nog een schoelje, en ging over tot de orde van
den dag, welke bestond in hard werken van den morgen tot den avond. Handhaafde
de Engelschman zijn kasteel (my house is mij castle) de Franschman leefde in een
glazen huis.
Een der voornaamste oorzaken van de verdwijning der maskers en vermommingen
op Carnaval is de ervaring dat zij tot niets meer dienden. Het had geen zin meer zich
te verbergen. Men deed wat men wilde en ieder kon er van zeggen of schrijven wat
hem goeddacht.
Zoo ontstond langzamerhand en bij stilzwijgende afspraak de ‘geoorloofde
beleediging’. Een rechtbank b.v. heeft onlangs geweigerd zekere individuen te
veroordeelen wegens smaad tegen officieren, onder voorwendsel dat de ten laste
gelegde termen behoorden tot ‘de klassieke beleedigingen jegens het leger’, gelijk
het vermakelijke arrest zich uitdrukt. Hoe klassieker een hoon, hoe minder strafbaar,
was een der nieuwste vormen van rechtspleging.
Een journalist maakte een bloemlezing van de scheldnamen welke de Senatoren
(de Fransche Eerste Kamer) slikken moeten in dagen dat de verhouding tusschen de
ouderlingen en de vox populi der kranten eenigszins gespannen is. Het waren: apen,
meerkatten, gorilla's, chimpansées, krokodillen, kaaimans, alligators, senatoriale
haaien, oude sijzen, bloot wild dat rood wild wordt, merinos, verscheurende beesten,
genten (mannetjesganzen), taksen (dashonden), kindsche suffers, stompzinnigen
zwak-hoofden, invaliden, ongeneeslijken, slappelingen, hersen-lammen, oude
hinkepooten van het Luxembourg, tandeloozen, ader-spatters, zeerhoofden, jichtigen,
dikzakken, krombeenen, krukkers, waterzuchtigen apoplectischen, bulten,
zieltogenden die doen als tegenspartelende geguillotineerden, etc. etc. Voor een
verzameling van honorabele heeren zijn deze kwalificaties met zorg gekozen. Zij
vormen de lijst der ‘geoorloofde beleedigingen’, welke nog veel langer is. Men
behoeft niet te vragen hoe de ‘ongeoorloofde’ er uitzien. Dit heette de vrijheid van
drukpers zooals ze bij wet van 20 Juli 1881 werd vastgesteld. Zij was een der
steunpilaren van den republikeinschen tempel.
***
Een jaar geleden nog zou niemand eraan hebben durven tornen, want de vrije
gedachte was een der idealen waarvoor de ‘groote voorzaten’ hun bloed stortten. Tot
de vrije gedachte behoorde, dat men Painlevé, minister van Oorlog, vrijelijk een
sinisteren idioot kon noemen, Barthou, van Justitie, een masochist, Briand, van
Buitenlandsche Zaken, een ouden souteneur, Herriot, een valschen munter, Foch,
een moordenaar, Poincaré, een bankroetier, elk officier een gegalonneerden bruut,
en zoo verder. Zeker waren dit inconvenienten, maar men verdroeg ze met
heldenmoed. Onder geen enkele voorwaarde zou men het spoor volgen der ‘tyrannen’
tegen wie men binnen de eeuw vier revoluties ontketend had. Zelfs tijdens den oorlog
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voerde men met weerzin de censuur in en alleen omdat het niet anders kon. Vier jaar
lang heeft ze gediend tot kop van Jut. Men verfoeide haar nog meer dan den oorlog.
Als dus alles goed ging en naar ieders genoegen, als het risico der schimptaal en
de kans om de risée te worden van het land nooit een aspirant-senator, minister of
Kamerlid terughield van een candidatuur, als het principe der vrijheid van drukpers
met al zijn consequenties voor ieder waar republikein een der mooiste veroveringen
der democratie beteekende, wat dreef dan het gouvernement om bij wijze van
Paaschei, dit is bij wijze van surprise welke veel heeft van een overrompeling, een
wetsontwerp in te dienen dat met één pennestreek een der fundamenteelste beginselen
naar den rommel-zolder verwijst en bij de afgedankte spullen opbergt? Niet meer en
niet minder!
De nieuwe wet ‘tegen den laster’, gedeponeerd op den dag dat de Kamers met
vacantie gingen, en die bij het parlement unaniemen bijval gevonden heeft, beduidt
de afschaffing van een recht waarvoor men vroeger geheime genootschappen stichtte,
barricaden oprichtte, den brandstapel besteeg en sneuvelde. Niet meer en niet minder.
Ieder die voortaan iets beweert wat een ander eenigermate kan beschouwen als laster
(want de regeering specificeert in geen enkel opzicht wat zij onder ‘laster’ verstaat
of wenscht te verstaan), ieder die voortaan iets zegt, schrijft of drukt waarover het
een ander believen kan te struikelen, zal bij summiere, bondige procedure, zonder
onderzoek, binnen de tien dagen, zonder voorafgaande pogingen tot vergelijk, met
recht van voorrang en zonder uitstel, veroordeeld kunnen worden tot onbegrensde
schadevergoeding. Er is niet alleen kwestie van om personen te beschermen, maar
ook de staatsinrichtingen, de gemeenschap en zelfs abstracties als de Vrede! Jan en
alleman zal zich civiele partij kunnen stellen voor alles en nog wat. Zoowel de
schrijver en de drukker als de uitgever zullen aansprakelijk zijn en wanneer de een
of ander niet solvent zou blijken, dan alle drie te zamen. Slechts tegen openbare
persoonlijkheden, voor ambtenaren belasterd wegens fouten in hun publieke of
administratieve functies, zal het geoorloofd zijn het bewijs te leveren.
Om u de waarheid te zeggen gaat dit alles mijn verbeelding te boven en is 't mij
alsof ik droom. Nooit van mijn leven zag ik een wet waarvan spitsboeven, deugnieten,
oplichters, flesschentrekkers, handelaars in waardelooze effecten, onbenullige
romanschrijvers, kladschilders, kreupele-verzen-makers, wormstekige
kunsthandelaars, allerlei ondernemingen met een luchtje eraan, smerige zaakjes, en
boven alles de maîtres chanteurs zelf, een doeltreffender en veiliger protectie mogen
hopen.
Wanneer deze buitensporige wet, om een voorbeeld te noemen, zes maanden
geleden gestemd was, dan zat moedertje Hanau nog aan de kassen van de Gazette
du Franc, en hare aanklagers in de nor. Want verondersteld dat de Rechtbank
veroorloven zou ten overstaan van iemand met zulke overweldigende en officieele
relaties als moedertje Hanau het bewijs te leveren van den ‘laster’, hoe dikwijls, hoe
ontelbare malen gebeurt [het] dat de gegevens aanwezig zijn, maar dat het bewijs
niet onmiddellijk gefourneerd kan worden of uit de instructie moet voortvloeien?
Deze wet is een premie op alle mogelijke soorten van boeven en misdadigers. De
chanteur zelf tegen wien men zich verdedigen wil, zal u met een dergelijke wet voor
den rechter kunnen dagen onder pretext dat gij hem belastert. Het is een wet waarbij
willekeur, eigenmachtigheid, gouvernementeele pressie onder duizend gedaanten
zullen zegevieren. Kortom: het is een wet der verrotting.
Wanneer de mogelijkheid van zulke plannen boven mijn begrip gaan, ik sta nog
meer verbaasd over het enthousiasme waarmee de gansche Pers, twee organen
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uitgezonderd, het wetsontwerp verwelkomd heeft. Het is waar dat, dank zij de
geld-schietingen van machtige financiers en machtige industrieelen, die de kranten
dwingen hunne belangen te dienen; dank zij de subsidies van de ambassades, die
hun de buitenlandsche politiek dicteeren; dank zij de geheime fondsen der regeering;
dank zij de contrôle van het ministerie van Binnenlandsche Zaken op de
Nieuwsagentschappen; dank zij den invloed der Politie, het is waar dat wegens al
deze onregelmatigheden der Fransche Pers slechts een minimum van
onafhankelijkheid overbleef. Maar dat greintje onafhankelijkheid redde de rest. Zoo
de vrijheid daadwerkelijk verkwanseld werd, in potentie was zij aanwezig. Elken
dag kon zij hernomen worden.
Met dit wetsontwerp echter verdwijnt de laatste illusie, de laatste hoop. Zóó weinig
achtte de Pers een met moeite verworven privilege dat zij het zonder tegenstand
prijsgeeft. Als hare serviliteit nog bewezen moest worden, duidelijker kon zij niet te
voorschijn treden dan door de willigheid waarmee zij zich den strop laat omdoen.
***
Welke evenwel zijn de drijfveeren tot deze ingrijpende koersverandering van een
gouvernement, dat bijna een halve eeuw schimp, hoon, spot, laster en smaad geduldig
verduurd heeft als geen ter wereld?
De oorsprong ligt bij de oprichting van L'Ami du Peuple, juist een jaar geleden.
Als één figuur der Republiek sinds jaren belasterd wordt zonder dat hij zich heeft
willen of kunnen verweren, dan is het François Coty, de fabrikant van parfumerieën,
milliardair en kranten-eigenaar. Het schaadde hem niet. De morgen-editie van zijn
volksblad (tien à twaalf pagina's voor één cent!) steeg binnen korten tijd tot een
oplage van achthonderdduizend exemplaren. Een paar maanden later richtte hij met
een andere redactie L'Ami du Peuple op, die 's avonds verschijnt. Hij wilde niet alleen
de ochtendbladen beconcurreeren, hij wilde ook de avond-kranten nekken. L'Ami du
Peuple berokkent de verschillende Parijsche kranten-directeuren elken dag een schade
van anderhalf millioen nummers, welke zij minder drukken.
Coty beweert, dat het déficit van zijn overdreven lagen verkoopsprijs mettertijd
op Amerikaansche manier gedekt zal worden door de advertenties. Hij beweert ook
dat niemand er iets mee te maken heeft of hij zijn geld wil verliezen in een krant.
Hij heeft het in zijn hoofd gezet om den republikeinschen augiasstal te zuiveren en
coûte que coûte de massa's te bereiken. Het was L'Ami du Peuple, die de versperringen
brak waarachter de hoogste personnages der Republiek de Gazette du Franc
beschermden, L'Ami du Peuple die de schandalige zaak aan 't rollen bracht, L'Ami
du Peuple, die de felste campagnes voert, niet tegen het régime, maar tegen de
misbruiken van het régime, welke de Fransche journalistiek ooit te aanschouwen
gaf. En zoowel tegen den prijs van het blad als tegen de campagnes staat de regeering,
staat de gansche Pers machteloos. Want het moet niet alleen erkend worden, dat
L'Ami du Peuple uitstekend geredigeerd is, maar ook dat hij de belangstelling der
massa veroverde.
Daar men geen wet kon indienen welke de vereischte hoedanigheden van een
kranten-directeur zoo nauwkeurig omschreef, dat zij alle Coty's voor het heden en
voor de toekomst onmogelijk maakte, een wet welke een milliardair zou verbieden
een krant, een theater, een orchest of andere intellectueele instellingen te onderhouden,
in plaats van danseuses of comédiennes, daar de redactie van zulk een wet, welke
inderdaad overwogen werd en die den steun gekregen zou hebben van alle
concurrenten, absoluut ondoenlijk bleek, zocht men zijn heil in een omtrekkende
beweging en vond men het wetsontwerp uit tegen den ‘laster’.
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De directe aanleiding tot het wetsontwerp is het incident dat de oud- combattanten,
wier défilé bij de begrafenis van Foch door een aantal députés op onhebbelijke wijze
onderbroken werd, slaags deed raken met de leden der volksvertegenwoordiging.
De ex-soldaten van den Maarschalk rukten reeds aan op het parlementsgebouw en
zonder de tusschenkomst van generaal Gouraud, den populairen commandant van
Parijs, die hen met de nagedachtenis van Foch tot kalmte bezwoer, ware het incident
verloopen in een oproer.
De afgevaardigden hebben zich als kwajongens beklaagd dat zij ondanks hun
herkenningsteekens mishandeld waren en gaven eensgezind L'Ami du Peuple de
schuld der ongeregeldheden. Als de députés tijdens dit zittingsjaar geen enkele
gelegenheid verzuimd hebben om zich voor het volk grondig te discrediteeren, zij
zijn daarbij uit alle macht geholpen door Coty's kranten, welke geen enkele kans
verwaarloosden om hen aan de kaak te stellen. L'Ami du Peuple weet de gemoederen
voortreffelijk op temperatuur te houden. En het Parlement, oorzaak en gevolg
verwarrend, ziet in zijn verblinding maar één uitkomst: die geduchte stem te smoren,
hoe dan ook.
Het is evident dat het wetsontwerp tegen den laster L'Ami du Peuple niet aanstonds
zou doen verdwijnen, maar dat het hem het voornaamste, het meest rechtstreeksche
effect op de massa's zou doen verliezen. Het is niet minder evident dat Coty dit niet
dulden kan. Hij heeft een principe tot bondgenoot dat de Franschen sinds honderd
jaar periodiek opzweepte. Wanneer men de wet, die verbieden wil te roepen ‘Houdt
den dief’, waagt te stemmen, wanneer de eerste ‘laster’-processen voor de tribunalen
komen, mag men de maten als vol beschouwen.
[verschenen: 8 mei 1929]

Ontwerp voor een internationale conferentie
Parijs, 10 April 1929
De auto's, welke voor de Paaschdagen van stal zijn gehaald, hebben in de Fransche
bevolking een gat gemaakt van 44 dooden en 151 ernstig gewonden. Zuinig geteld.
Er zijn uithoeken waar de kranten geen correspondenten hebben. Er gebeuren ook
ongelukken die men liever verzwijgt omdat de inzittenden niet bij elkaar hoorden,
of om een andere reden.
Het schijnt dat Frankrijk, alle proporties in aanmerking genomen, op dit gebied
het record slaat. Wij hebben acht dooden meer dan Engeland, hoewel het aantal
Britten grooter is. Wij hebben er evenveel als Amerika, hoewel daar vijfmaal minder
auto's rollen. Als er in Amerika jaarlijks om-en-om 10.000 menschen bezwijken aan
den auto, in Frankrijk vallen er om-en-om 2500. Dat is méér slachtoffers dan welke
besmettelijke ziekte ook onder de gegeven omstandigheden, die niet schitterend zijn,
kan aanrichten. Wanneer men rekening houdt met de tusschenruimten welke de
moordende epidemieën van vroeger dagen plachten te scheiden, verdelgt de auto,
die onafgebroken woedt, méér levens dan de beruchtste plagen van weleer.
Als de pokken, de typhus heerschten gelijk de auto, in hetzelfde steeds crescendo
gaande tempo met dezelfde hardnekkigheid, zou men alarm slaan van de Kaap tot
Spitsbergen. Men zou de sanitaire diensten aanklagen. Men zou interpelleeren. Men
zou de geneeskundige faculteiten beschuldigen. De grenzen zouden gesloten worden.
Als de treinen het tiende part wegmaaiden, en met dezelfde regelmatigheid, van de
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levens welke de auto vernielt, zou men geen spoorwagen binnenstappen zonder een
panische beklemming. Het land zou zich ondersteboven keeren van verontwaardiging.
Men zou meetings beleggen. Men zou middelen vinden om verbetering aan te brengen.
Tegen den auto doet men niets. En de auto gaat zijn gang, steeds sneller, steeds
talrijker, steeds doodelijker. Ondertusschen houdt men nationale en internationale
congressen tegen de tabak, tegen den alcohol, tegen het opium, tegen de cocaïne,
tegen het lawaai, tegen de stof, tegen de guillotine en tegen andere bedreigingen.
Maar zouden al deze ‘kwalen’ tezamen elk jaar in Frankrijk 2500 personen naar de
kerkhoven expedieeren en tienduizend levenslang verminkten maken? In Genève
vergadert de ontwapeningscommissie, die hoogstwaarschijnlijk geen enkel serieus
resultaat zal opleveren. Iedereen zal er zich gedesillusionneerd over voelen. Maar
wie bedenkt dat de auto een permanente ramp is, en bovendien een absoluut nuttelooze
ramp, terwijl de mitrailleuses, de kanonnen, de gassen, de pantserkruisers slechts
eenmaal in de dertig of veertig jaar in werking treden? Zij werken en gros, dat is hun
nadeel. Als Mars ons echter een kwart eeuw met rust laat, zullen de auto's en détail
aan kapitaal en levens weinig minder verwoest hebben dan een wereldoorlog. Vooral
bij het tempo waarmee de ongelukken vermeerderen.
Wanneer er een onderwerp bestaat waarvoor een internationale conferentie
gewenscht en zelfs noodzakelijk schijnt, dan is het de auto. Om tram-conducteur te
worden, machinist op een locomotief, bestuurder van een autobus, wordt de candidaat
van top tot teen onderzocht, en niet eenmaal, doch bij geregelde tusschenpoozen.
Zijn gehoor, zijn oogen, zijn hart moeten voldoen aan de hoogste eischen. Zijn
zenuwen, zijn temperament, zijn reflexbewegingen, zijn reacties op geluid, licht,
kleur, onvermoede hinderpalen, onverwachte situaties worden gecontroleerd, en
periodiek gecontroleerd met de vernuftigste apparaten.
Te Parijs ondergaat de sollicitant examens die weken duren. Men plaatst hem in
een cabine, voorzien van alle instrumenten welke hij in zijn beroep te bespelen krijgt,
stuurwiel, rem, versneller, claxon, seinhoorn, en op een wit scherm, vóór zijne
tochtruit, projecteert een bioscoop het gewoel der straat. In de afgedraaide film rijdt
de aspirant-wattman te midden van allerlei denkbeeldige en niet te voorziene
catastrofen: de dame, die haar voet verzwikt in de tramrails, de meneer die zijn kalmte
achterliet op het trottoir, het paard dat struikelt, de fiets of de auto die slippen of
plotseling stoppen, de zot die met een speling van twintig centimeter wil kruisen.
Alles wat den conducteur kan afleiden, étalages, licht-reclames, voorbijgangers,
samenscholingen, pikante deernen, krantenventers, wordt op doek gereproduceerd
en aangedikt. Tegelijkertijd werpt een geluidsfilm in deze straat het helsche geraas
eener moderne grootstad met al haar verrassingen.
Terwijl de man aan het imaginaire stuurwiel manoeuveert, noteeren de
examinatoren elke fout, elke aarzeling, elke reflex die niet getuigt van een
bovenmenschelijke zelfbeheersching. Het is in Parijs duizendmaal gemakkelijker
om bankier te worden dan bestuurder eener autobus. En dit ondanks de lage loonen,
ondanks de schaarschte aan personeel.
In de meeste landen nemen de transport-ondernemingen voorzorgsmaatregelen
van gelijken aard ten opzichte van de beambten aan wier handen dit onderdeel der
openbare veiligheid is toevertrouwd. Voor het rijbewijs echter van de chauffeurs der
millioenen particuliere auto's bestaat geen enkel reglement, dat daarmee eenigszins
vergeleken kan worden. Men vraagt hun de elementaire kennis welke noodig is om
een bocht te maken, om niet tegen een boom te loopen, om op commando te stoppen,
om niet in de sloot te sturen, in een winkel of tegen den berm, en daarbij houdt het
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ongeveer op. Men onderzoekt noch de oogen, noch de ooren, noch de zenuwen, noch
de gevaarlijke organen als het hart, noch de geheime kwalen welke den lijder elk
moment kunnen stellen voor een ‘ictus’, die doodelijk kan zijn voor hem zelf en
anderen. Epileptici, alcoholici, paralytischen, neuropathen, neurasthenici, lijders aan
duizeligheid, aan ruggemergs-ziekten, allen wier evenwicht van nature labiel is en
niet verantwoordbaar, kunnen een rijbewijs verkrijgen.
En zij aan wie deze kaart op zoo lichtzinnige wijze en op zoo gemakkelijke wijze
verstrekt wordt, weten in de meeste gevallen niet waaraan zij zich wagen. Niemand
zegt het hun. Niemand waarschuwt hen. Zelfs na een ongeluk wordt het rijbewijs
maar zelden ingetrokken: alleen voor dronkelappen en voor hen die de plaat poetsen.
Doch de algemeene zorgeloosheid bij alles wat de automobiel betreft gaat nog
veel verder. Terwijl het kleinste stoom-keteltje, dat zou kunnen springen, in alle
landen periodiek onderzocht wordt door staats-ingenieurs, terwijl de organen eener
locomotief, van een compartiment (assen en raderen) aan elk hoofdstation nauwkeurig
worden gecontroleerd, terwijl men dezelfde waakzaamheid betoont voor schepen,
is er niemand die zich bekommert om de automobielen. Niemand die de stuurstang
verifieert, welke, ma foi, kan breken, niemand die de assen keurt, de remmen, de
banden, vóór het te laat is. Kan het verwonderen dat men de dooden cijfert met
tienduizenden?
Gij zult mij zeggen dat de automobiel eene individueele zaak is en dat de
onvoorzichtige, ongeschikte of onbekwame rijder alleen boet met zich zelf, met zijn
familie of met zijn kennissen. Dit is al erg genoeg, vooral wanneer hij ongeschikt of
onvoorzichtig is zonder het te weten. Maar het gebeurt ook dat een volgeladen autocar
met zijn menschelijken inhoud in een ravijn of in een kanaal stort. Het gebeurt ook
dat de auto zich in een compagnie soldaten, in een troep kinderen, in een restaurant,
in een volksmenigte smijt. Dit zal zelfs hoe langer hoe meer gebeuren. Gij zult mij
zeggen dat een eenigszins zakelijke controle van de wagens en al wie chauffeert een
geheel nieuw corps ambtenaren in 't aanzijn zou roepen en dat een moderne staat er
reeds te veel heeft. Al ware dit zoo, des te erger. Daar zijn overbodiger dingen in een
staat, die méér geld kosten. Wij zouden tenminste de zekerheid bezitten dat de
minimum-waarborgen genomen zijn om de hekatombe van elken dag te verminderen.
En deze waarborgen, welke ons nader ter harte moesten liggen dan de verwoestingen
van alcohol, opium, tabak of koffie, welke ons een plicht moesten zijn, hebben wij
niet.
Het is niet de snelheid welke de meeste slachtoffers maakt, het is de ongeschiktheid
van een massa personen voor de snelheid. Deze ongeschiktheid zou dikwijls
corrigeerbaar blijken, als den patiënt de gelegenheid niet bruusk en voor altijd
ontnomen werd bij een telegraafpaal, een muur, een boom, of bij een auto welke uit
de tegenovergestelde richting komt. Het is een feit dat het meerendeel der bestuurders
zich in de practijk moet adapteeren aan de snelheid en dat het experiment menigmaal
slecht eindigt. Het is een ander feit dat deze adaptatie voor een aantal chauffeurs een
blijvende onmogelijkheid vormt en dat geen enkel reglement zorgt noch voor een
redelijke opvoeding, noch voor een redelijke schifting. Wij laten het aan henzelf over
om zich te elimineeren. En zij elimineeren zich op het kerkhof of op de krukken,
maar veel te dikwijls in gezelschap van anderen, die aan hun onhandigheid part noch
deel hebben en bedanken voor deze methode van selectie.
Slechts een internationale conferentie kan aan deze afgrijselijke verspilling van
menschenlevens een einde maken, omdat de internationale industrie en het
internationale tourisme ermee gemoeid zijn. Wanneer de contrôle der chauffeurs niet
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van den aanvang af geïnternationaliseerd werd zou ze aanleiding geven tot verwarring
en geschillen, waarvan de oorzaken en de lasten reeds te vele zijn aan de grenzen
der Europeesche staten. Men kan ook niet verwachten dat het land van Citroën,
Renault en Peugeot overgaat tot protectie, wanneer de landen der General Motors,
Ford of Fiat haar zouden weigeren. Want het is onvermijdelijk dat de productie zou
dalen.
Wanneer de particuliere automobilisten ooit gecontroleerd zullen worden als een
simpele autobus-bestuurder van Parijs, of als een machinist der Staatsspoor (die
nochtans op rails gaat), is een daling der productie zóó onvermijdelijk, dat men zich
met ongerustheid kan afvragen of een logische reglementatie niet behoort tot de
hersen-schimmen, nog minder verwezenlijkbaar dan de ontwapening. De heresie der
Amerikanen: dat de auto bestemd zou zijn voor ieder, en ieder voor den auto (alsof
vroeger iedereen paard en wagen had) is dermate ingeworteld, dat alleen de bittere
ondervinding en het langzame besef der gevaren, haar misschien zal kunnen
overwinnen. En wie is de filantroop - want het zou een maatregel zijn van de zuiverste
filantropie - die bij den Volkenbond of elders het initiatief neemt om deze absurde,
noodelooze, nuttelooze en dagelijksche afslachting stop te zetten? Er zijn weldoeners
der menschheid die hun standbeeld verdienen met minder.
[verschenen: 13 mei 1929]

Kleine anticipatie
Parijs, 12 April 1929
De vernieuwing der Triple Entente door toetreding van Italië in het Fransch-Engelsche
accoord is een mijner hartgrondigste wenschen en als de lezer zich herinneren wil,
meende ik reeds in 1927, ondanks de opschudding van het Fransch-Servisch verdrag,
de voorteekenen te bespeuren eener harmonie welke noodzakelijkerwijze moet
resulteeren uit de politieke gegevens. Het gevaar bestond zonder twijfel dat ik de
werkelijkheid verwisselde met mijn verlangen en menigvuldige Fransch-Italiaansche
incidenten schenen mij herhaaldelijk te logenstraffen. Maar er is geene diplomatie
zoo geheim dat men er niet een zekere oriëntatie uit kon afleiden. Het lijkt mij
onmogelijk dat de Engelsch-Italiaansche samenwerking en de Fransch-Engelsche
toenadering binnen zeer korten tijd niet gevolgd zal worden door een verdrag dat
Italië voorgoed verzoent met Frankrijk en de drie landen vereenigt in eene nieuwe
Entente Cordiale.
Mocht Frankrijk, of, gelijk ik reeds vroeger uiteenzette, een gedeelte van het hooger
personeel van den Quai d'Orsay en van de politie niet willen, het zal zóó
gemanoeuvreerd worden door Engeland dat het geleidelijk in den stroom wordt
opgenomen waar het een sprong waant te doen. Mocht Italië weerstand bieden, het
kan zich slechts verzetten om uit de regeling de grootste voordeelen te slaan. Mussolini
is te schrander om niet te bespeuren dat een schikking met Frankrijk de eenige weg
is welke voor Italië openligt, wanneer het niet in zijn isolement wil volharden of
wanneer het pas-verworven gebieden niet wederom op het spel wil zetten of wanneer
het zich dekken wil voor de haast onvermijdelijke Anschluss van Oostenrijk bij
Duitschland. En als de Duce uit eigen beweging niet zoo schrander mocht zijn, Austen
Chamberlain is er om het hem te maken.
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Want wat ook de oude Welsche, onherroepelijk gediscrediteerde toovenaar David
Lloyd George moge beweren - dat Engeland op sleeptouw zou varen van Frankrijk
- dit alles is Engelsche politiek, en dit alles is uitstekende, nuchtere, gezonde,
helderziende en vèrziende Engelsche politiek. Er is niemand in Frankrijk, noch in
Italië, welke talenten men ook toekenne aan den Duce, die de autoriteit, het crediet,
de argumenten en de intelligentie bezit om zulk een plan te ontwerpen en te volvoeren.
Niemand die genoegzaam boven diplomatieke verdenking staat om zulke
veranderingen aan den gang te brengen. Kwame het initiatief eener dergelijke
opwelling van Frankrijk, het zou geïnterpreteerd worden als imperialisme en
mislukken. Kwame het van Italië, het zou door een deel der Franschen beschouwd
worden als een indiscretie, als een bewijs van onmacht, en evenmin slagen. Alleen
Old England kan zich dergelijke mouvementen permitteeren met een onvervaard
honni soit qui mal y pense.
Vanuit dezen gezichtshoek, en geen anderen, moet de bijeenkomst gecommenteerd
worden, welke Sir Austen Chamberlain de vorige week te Florence gehouden heeft
met den Italiaanschen dictator, en waarbij zijn dochter Diana Chamberlain aan
Mussolini een levende schildpad ten geschenke gaf die zijn monogram in kostbare
steenen op den rug gegraveerd draagt. Bij zulk een cadeau krijgt men den indruk
alsof men een aantal eeuwen terugtreedt, in een wereld waar plaats was voor eene
charmante, hoffelijke, origineele fantasie, en zulk een wereld bestendigd te zien, te
denken aan de edelsmeden die het pantser bekloppen van dit op zich zelf reeds
praehistorische dier, vervult mij met bewondering. Daar de schildpad de reputatie
heeft van taai te zijn en een hoogen ouderdom te bereiken, mag men de keuze van
het huldeblijk houden voor een symbool, dat niet aan welsprekendheid te kort schiet.
Zoolang de Duce er zijn zal wandelt de schildpad met zijn cijfer op haar rug rondom
de vijvers van het Palazzo Chigi. En zelfs daarna.
Wanneer wij de geschiedenis kennen van het tandelooze kruipdier, wij weten niet
wat de Engelsche minister van Buitenlandsche Zaken en het hoofd der Italiaansche
regeering besproken hebben van half elf tot kwart over twaalf dat hun beraadslaging
duurde. Er ligt niets bijzonders in het feit dat een Engelschman zijn Paaschvacantie
doorbrengt te Florence, en vele Engelschen moeten dat goede idee tegelijkertijd
gehad hebben met Sir Austen Chamberlain. Bij toeval deed Mussolini een rustkuur
te Predappio, zijn geboorteplaats, welke per auto op twee passen afstands ligt van
de stad der Medici en van Dante.
Een officieel communiqué van beide staatslieden heeft ons ter kennis gebracht,
dat de relaties tusschen Italië en Groot-Brittannië vriendschappelijker waren dan ooit
te voren. Officieele communiqués dienen dikwijls om ons te zeggen wat wij reeds
weten of wat wij niet moeten vergeten. Doch daarvoor woont Chamberlain niet eene
revue bij van twaalf duizend zwarthemden, met gevaar van zich op den vooravond
der Engelsche verkiezingen door Lloyd George of door Ramsay MacDonald te hooren
uitmaken voor fascist. Zelfs niet om met Mussolini te praten over de Italiaansche
schuldvordering op Duitschland. De Florentijnsche lunch trouwens werd genuttigd
in gezelschap van Grandi, den secretaris-generaal der Consulta, het Italiaansche
ministerie van Buitenlandsche Zaken.
Zoo wij moeten raden wat er in Florence besproken werd, wij weten van welke
gebeurtenissen de demonstratie vergezeld ging en mogen er onze conclusies uit
trekken. Op 31 Maart ging de militaire commandant van Parijs, generaal Gouraud,
met een regiment oud-combattanten, gedelegeerden van ‘De Vlam’, de onuitdoofbare
vlam op het gaf van den Onbekende, naar Londen om onder toejuiching der bevolking
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te defileeren in de Britsche hoofdstad en rondgeleid te worden in de
Westminster-paleizen aan de oevers der Theems. Onder leiding van een der
beroemdste en populairste generaals wordt zulk een tocht meer dan een plezierreisje.
Men bedenke verder, dat de Prins van Wales te elfder ure besloot in plaats van zijn
jongere broeder persoonlijk den begrafenisstoet van Maarschalk Foch te volgen, en
dat geen enkel protocol, geen enkele convenance hem dwong tot deze handeling,
welke hem over een weg van meer dan drie kilometer, stapvoets en in de imposante
maar omslachtige tenue der foot guards een ware corvée moest lijken. Het was louter
sier van den toekomstigen Engelschen koning, die reeds optreedt als soeverein, louter
overdaad, een ondubbelzinnige manifestatie, welke in Parijs en in Frankrijk een
ongemeenen indruk achterliet.
Op 1 April ten slotte vierde de Engelsche colonie van Cannes, dat, zooals men
weet, ‘ontdekt’ werd door een Engelschman - Lord Brougham - op brillante wijze
de Fransch-Britsche herdenking van den 25sten verjaardag der Entente Cordiale, het
bondgenootschap gesloten door Edward VII, Paul Cambon en Delcassé, dat Engeland
en Frankrijk tien jaar later zou redden van de Duitsche overheersching. De hertog
van Connaught, broeder van Edward VII, passeerde eene revue van chasseurs en
mariniers en hield een toespraak tegenover het standbeeld van den overleden vorst,
dat op de esplanade Cannes domineert onder de palmboomen.
Er was een message van Briand, die verhinderd was, maar die sprak van ‘de
gemeenschappelijke oogmerken welke zich elken dag tusschen de beide
gouvernementen naar voren dringen en die de veilige waarborgen zijn voor de
hechtheid eener entente, waarvan onze opvolgers verzekerd kunnen zijn den vijftigsten
verjaardag te zullen zien vieren en welke ik, wat mij betreft, voorstel in 't vervolg te
noemen “l'Entente fraternelle”: de broederlijke verstandhouding.’
Aldus Briand. Zoo er verschillende manieren zijn om een zilveren feest te vieren,
men had er gemakkelijk eene kunnen kiezen welke, zonder Franschen of Engelschen
te ontgoochelen, minder éclat vertoond en minder duidelijk gewezen hadde naar de
toekomst. Men heeft dit echter, hoewel binnen de officieuse perken blijvend, niet
willen doen. De tijd is verre dat Lord Curzon zure nota's wisselde met Poincaré!
Dit alles evenwel wisten wij, min of meer. Doch terwijl Mussolini en Chamberlain
lunchen te Florence, terwijl Gouraud naar Londen vertrekt, terwijl het gepavoiseerde
Cannes met schittering de Fransch-Britsche Entente herdenkt, publiceeren de Parijsche
gouvernementeele bladen beschouwingen over Fransch-Italiaansche onderhandelingen,
waarin voor den eersten keer gewezen wordt op de volmaakte oplosbaarheid der
geschillen, welke de beide Latijnsche naties scheiden. Dit is nieuw, absoluut nieuw.
Dit was zelfs twee jaar geleden nog moeilijk denkbaar.
Wat wenschen de Italianen? Een rectificatie der grenzen tusschen Tunis en Tripoli,
welke in 1915 beloofd werd en sindsdien hangende bleef. Een paar oasen welke de
route open maken naar het Tchad-gebied en Fransch Soedan. Met andere woorden:
een flink stuk van Tunis en een ander flink stuk van Fransch-Afrika. Oasen in onze
dagen van rups-auto's? Daar de Italianen ze verlangen kunnen zij ze krijgen. Er
bestaat niet het geringste bezwaar meer tegen. Het geschil over de Tunisiaansche
naturalisaties is neteliger, maar evenmin onbeslechtbaar met een beetje goeden wil.
Een conventie, dateerend van 1896, welke de nationaliteit der Italiaansche
geëmigreerden in Tunis handhaafde, werd bij het einde van den oorlog door het
Fransche gouvernement onverwacht en eenigszins onvriendschappelijk opgezegd.
Frankrijk had mannen noodig, het fascistisch Italië, waar Mussolini propaganda voert
voor groote gezinnen, wilde geen mannen verliezen.
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De zaak had reeds lang geregeld kunnen zijn vanaf het moment dat het Fransche
naturalisatie-régime voor Tunis door het Haagsche Hof verworpen werd, doch de
onophoudelijke wrijvingen tusschen beide landen rekten het conflict tot op den dag
van heden. Zoodra echter twee partijen besluiten kunnen hun geschillen uit den weg
te ruimen - en Chamberlain moet daartoe te Florence niet weinig hebben bijgedragen
- vervallen de bezwaren automatisch.
Het arrangement, dat Frankrijk in 1923 sloot met Engeland, betreffende de
Malteezers die emigreerden naar Tunis (naturalisatie bij optie voor de tweede
generatie, gevestigd in Tunis, naturalisatie de jure voor de tweede generatie geboren
in Tunis), zal de basis vormen waarop de oneenigheden kunnen worden bijgelegd.
Frankrijk laat er veeren bij, vooral in Centraal-Afrika. Maar de toeschietelijkheid is
geringer van Franschen dan van Italiaanschen kant. Van Nice en Corsica, van de
Italianen in Frankrijk wordt afgezien. Hetgeen niet beletten zal dat Mussolini, na het
accoord met het Vaticaan, zijn tweede sensationeele diplomatieke succes kan boeken
- als niets tusschen beide komt.
Men is hier geneigd voor de aanstaande Engelsche verkiezingen een redelijke
hoewel niet glansrijke meerderheid te voorspellen ten gunste van de conservatieven.
Maar zelfs al zou het gouvernement van Stanley Baldwin geslagen worden en Ramsay
MacDonald zegevierend uit den strijd treden, ik geloof niet dat dit de onderhavige
besprekingen beïnvloeden zou. Daarvoor zijn ze niet enkel te ver gevorderd. Daarvoor
zijn ze te duidelijk gemerkt met de teekens van het noodzakelijke en het
onafwendbare.
De Europeesche politiek duurzaam gestabiliseerd en geëquilibreerd te zien door
een Engelsch-Fransch-Italiaansche Alliance moet elken Brit, elken Franschman,
elken Italiaan, die naast de belangen van zijn land, de belangen van zijn werelddeel,
de belangen der menschheid wil vrijwaren, een steen van het hart wentelen. Een
steen van het hart tegenover den geduchten Tweebond Duitschland-Rusland. Een
steen van het hart tegenover Amerika, dat de onheuschheid zóó ver drijft om de
Zuidpool met haar robben, pinguïns en ijsvelden op te vorderen van Engeland, dat
exploreert in deze ‘wateren’. Wie huivert niet even als hij de nakomelingen van
Monroe met vooropgezette bruuskheid hun plaats ziet eischen niet alleen onder de
zon, maar zelfs onder de middernachtszon?
Een Engelsch-Fransch-Italiaansch blok zal niets verhinderen, niets bespoedigen
evenmin als de Entente van 1904 iets verhinderde of bespoedigde. Maar een EngelschFransch-Italiaansch blok, versterkt met de Kleine Entente der Middel-Europeesche
staten, is tegen alles bestand. En dat zou een dankzegging waard zijn.
[verschenen: 24 mei 1929]

De lotgevallen der Poldéven
Parijs, 17 April 1929
De Rechten der Minderheden, die in Genève te pruttelen staan bij eene
ondercommissie, met de hoop, dat een tweede beurt meer succes zal hebben dan de
eerste, behooren tot de ingrediënten, welke een goede staathuishoudkunde zonder
bedenken van de hand wijst, of uit het raam werpt. De Rechten der Minderheden,
het moet duidelijk gezegd worden, zijn een oorsprong, een oorzaak, een begin, een
beginsel, een grond, een bron van ontbinding, welke, zoodra men haar bespeurt,
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onverwijld moet worden uitgeroeid. Te vuur en te zwaard desnoods. Zij zijn een
principe van anarchie, dat men niet toelaat, waarover men niet delibereert, maar dat
men wegbrandt en wegsnijdt als een kwaad gezwel. Zoo dacht men er ten minste
vroeger over en voer er wel bij.
Ieder volk hangt samen door een onnoemelijk aantal minderheden. Wij
Nederlanders, die men niet tot de groote naties rekent, bestaan uit Hollanders van
Noord en Zuid, uit Limburgers, Brabanders, Zeeuwen, Groningers, Friezen,
Drentenaars, Utrechtenaars, Volendammers, Urkers, Markenaars, en een hoop
anderen: allemaal minderheden. Allemaal voorzien van hun zeer gewaardeerden
eigenaardigen esprit de clocher. Allemaal behept met een restantje chauvinisme uit
de tijden, dat Haarlem, Amsterdam en Utrecht, tegen elkaar mobiliseerden, over en
weer oorlogvoerden, en Gysbreght vluchten moest naar ‘'t vette land van Pruisen’.
De hemel beware ons voor de ongelegenheden, waarin wij zouden geraken, wanneer
al deze minderheden zich onderdrukt gingen voelen, zouden opstaan voor haar taal,
haar gebruiken, haar muziek, haar scholen, haar belastingen. En waarom niet, wanneer
het beginsel eenmaal aanvaard wordt? Overal waar een heethoofd aanwezig is, kan
een actieve minderheid geconstitueerd worden.
Die minderheid brengt zelf haar juk mee. Als er geen juk is, zal zij het uitvinden.
Een juk kost niets. Elken dag loopt men tegen jukken, zelfs de meerderheden. Men
vindt ze in de hoofdartikelen en ingezonden stukken van alle kranten. Maar de
meerderheid brengt ze niet voor den Volkenbond, of maakt geen lawaai; dit is de
specialiteit der minderheden. Zij worden duizend jaar te laat wakker in een
georganiseerden staat, wrijven zich de oogen uit en vragen met een zwaren kop, hoe
zij het hebben. Is het iemands schuld, dat zij tien eeuwen geleden indommelden, toen
iedereen de kans kreeg in den chaos, en de staat zich kristalliseerde rondom de kern,
die meerderheid zou worden?
Moeten wij voor hun plezier het gebouw gaan afbreken, terugkeeren tot de
verwarring van een werf, opnieuw gaan heien, met de vraag, of we tot metselen
zullen raken - alleen omdat een schepje medeburgers, die geen hand uitstaken bij het
eerste werk, op het idee komen, dat onze architectuur hun niet bevalt? Zoolang wij
kunnen: neen. Als de orde waarde voor ons heeft: neen. Als wij niet immer en immer
van voren af aan willen beginnen: neen. Als wij daarentegen altijd in de modder
willen ploeteren, in het onvoltooide, in het onvoltooibare, dan ga men zijn gang en
stelle het beginsel der minderheden en haar rechten.
Wanneer wij nog moeite hebben, ons een opstand voor te stellen van Schoklanders,
een separatisme der Friezen of Brabanders, men meene niet, dat de ‘minoriteiten’
enkel krioelen in de landen achter de Oder. Op de muren van verscheiden Bretonsche
steden kan men affiches lezen van den volgenden inhoud: ‘Bretagners, bestudeert
de geschiedenis van uw land; het is de geschiedenis der martelingen van het Bretagne,
dat vervolgd wordt door Frankrijk.’ Of: ‘Bretagners, Gij hebt gestreden tegen de
Duitschers. Bij den naasten oorlog zult gij begrijpen, dat uw vijand niet de Duitscher
is, maar de Franschman.’
Het is pas een begin. Natuurlijk. Maar zal Europa niet vroeg of laat verbrokkelen,
terugvallen tot den chaos, zal de arbeid van een lange reeks generaties, de vrucht van
ontelbare rampen en jammeren, niet worden weggevaagd, zal de keten dier rampen
en jammeren, nauwelijks vergeten, niet hernomen worden, dan moet men besluiten,
de ‘Minderheden’ en haar ‘Rechten’ te schrappen uit het internationale woordenboek,
te verwijderen uit het fonds der ideeën, waarmee men construeert.
***
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Dit is de inleiding tot een mystificatie, welke de gemoederen in beroering bracht
tot verder dan Genève, doch waarvan ik eerst den ernstigen en stelligen achtergrond
wilde uiteenzetten, alvorens haar te verhalen. Het scheen iemand nuttig toe de
Minderheden met haar Rechten te discrediteeren en hij deed het. Hij verzon een fabel,
waarvan het humoristisch effect onvergetelijk zal zijn, tot voorzichtigheid moet
manen, tot rem kan dienen, zoolang er gesproken wordt over rechthebbende
minderheden. Met de ‘Vrienden der Poldéven’ zal men menigeen uit den droom, uit
de fictie en tot de orde kunnen roepen. De ontwerper der comedie is Alain Mellet,
dezelfde, die in de Revue Universelle van deze maand historische bijzonderheden
van den allereersten rang geeft over Foch en den Vrede, een onderwerp, dat ik nader
zal behandelen in een volgenden brief. Alain Mellet behoort van hare oprichting tot
de Action Française.
In de tweede helft van Maart kregen verscheiden afgevaardigden van het Fransche
parlement, allen gekozen uit de linkergroepen, een met de Roneo geschreven oproep,
waarin het bestaansrecht werd opgeëischt voor een ongelukkige en geknechte natie.
Het stuk, onder 't hoofd van ‘Verdedigings-comité van Poldévië’ was gesteld in deze
bewoordingen:
‘Geëerde Heer Afgevaardigde,
Een kreet om Uw medelijden en Uwe rechtvaardigheid doen wij U hooren als wij
U verzoeken al Uwe aandacht te schenken aan hetgeen gaat volgen.
In de volle twintigste eeuw van Verlichting en Recht zuchten meer dan honderd
duizend rampzalige Poldéven als moderne slaven onder het juk van enkele tientallen
grootgrondbezitters.
Vrouwen, grijsaards, kinderen (omdat de mannen arbeiden in de fabrieken en
landbouwondernemingen van naburige landen) leiden een ellendig leven van beesten.
Geen hulp voor hen, wanneer hunne bevrijding niet komt van de conscientie der
wereld, welk wij in Uw hart zoeken.
Zeker zijn wij geene vrienden der sovjetische republieken, vooral niet van Ukraïne,
van welk land wij te veel smarten te verduren kregen, maar dergelijke
levensvoorwaarden zouden na de revolutie bij hen niet meer mogelijk zijn.
Aldus, geëerde Heer Afgevaardigde, komen wij U zeggen: Help ons. Wij vragen
niet de geringste geldelijke bijdrage, maar alleen Uw eminenten moreelen steun,
door middel van een brief voor ons dossier, dat wij aanstaande maand zullen
voorleggen aan de 3de sub-commissie voor de Rechten der Minderheden bij den
Volkenbond.
In dit begin der twintigste eeuw, welke op grandiooze wijze den triomf van den
eeuwigen vrede en der eeuwige broederschap heeft zien uitbreken, moeten deze
laatste weerzinwekkende smetten worden uitgewischt. Het Frankrijk van 1793, dat
tyrannen en koningen onder zijn vlammend zwaard met voeten trad, kan ons ontrukken
aan de klauwen der grootgrondbezitters die dorsten naar Poldévisch bloed.
O! dank, Mijnheer de Afgevaardigde, voor Uw antwoord, dat naar Genève zal
gaan met dat der andere collega's uit het Parlement van het groote Frankrijk der
Revolutie.’
Het papier was geteekend Lyneczi Stantoff en Lamidaeff. Lyneczi Stantoff was de
Slavische spelling van.... L'Inexistant, de Onbestaande. Lamidaeff was de verbastering
van L' Ami d' A.F.... De vriend der Action Française!
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Moet ik u nog zeggen dat de honderdduizend Poldéven evenmin bestaan als de
heer Lyneczi Stantoff?
***
Ik weet niet wat ik doen zou, zoo ik lid was van de Tweede Kamer en ik kreeg
zoo'n stuk thuis, al was het geschreven en geteekend met de Roneo. Krachtens hun
beroep allerlei internationale geschillen te beslechten, waartoe de parlementsleden
van groote landen herhaaldelijk worden uitgenoodigd, is gevaarlijk voor de
voorzichtigheid, de matigheid en andere deugden. Een kruidenier van een land met
honderd millioen inwoners is dezelfde als een kruidenier van een land met vijf
millioen inwoners, met dit verschil, dat het den onderdaan der groote natie veeleer
in zijn bol slaat. Het Hollandsche Tweede Kamerlid zou waarschijnlijk even een
atlas voor den dag halen, of de Poldéven opzoeken in een dictionnaire. Tenzij het
‘ongevraagde drukwerk’ regelrecht naar de prullemand gaat. Niet zoo echter de
Fransche parlementariërs. Zij blaken voor de heilige vrijheid der volkeren. Zij hebben
meer dan eene eeuw van leege en bedriegelijke leuzen achter den rug. Wij pas een
halve.
Vier dus antwoordden Lyneczi Stantoff onmiddellijk met warme adhesiebetuigingen
tegen de ‘onderdrukkers’ en bij deze vier was Pierre Cazals, die universitaire studies
maakte, leider was der Radicale Partij en een persoonlijk vriend is van Poincaré. Te
denken dat lieden als Cazals hunne opinie hebben over Buitenlandsche Politiek!
Eén zou genoeg geweest zijn, één was reeds te veel. Maar toen verdere antwoorden
uitbleven, richtten de verdedigers der ‘nation poldève’ een tweeden en nog
hoogdravender brief tot de Fransche Afgevaardigden.
‘Hélaas! - snikten zij - de gebeurtenissen zijn haar gang gegaan! Haar gang gegaan!
Het oproer is reeds uitgebroken in twee districten. Bij wijze van représaille is de
Arbeidsbeurs Tcherchella (Cherche-la! Zoek-ze!) in brand gestoken door
bloeddorstigen, gelijk de fascisten van Italië. Een honderdtal onzer arme
slaven-broeders is doorboord door de groot-beulen der grondbezitters! Er zijn meisjes,
die de schande gezien hebben! En dit alles zonder rechtspraak!, zonder rechtspraak!
Waar is in Frankrijk het nieuwsagentschap, dat deze dingen gezegd heeft? Frankrijk,
de toevlucht der bannelingen, schijnt onder het juk te zijn van de partij der reactie.
Toch is ons volk geen onbekende voor het groote Frankrijk van weleer! Herinner
U de brieven van Voltaire aan Constance Napuska.... (een zusje van l'Inexistantoff!).
Onder het edele geweten van den grooten denker, altijd voor de kleinen tegen de
grooten, plaatsen wij onzen nood. Ach! wij zijn waarlijk verlaten: De Poldeefsche
Bisschop heeft volstrekt niets gedaan. Men zou zeggen, dat hij niet bestaat! Alleen
de geëerde collega's Planche, Boutet, Chouffet, Cazals, hebben onzen eersten brief
beantwoord. Hoe zullen wij hen spoedig onze dankbaarheid bewijzen! Maar vier is
niet genoeg, om het bloed dat stroomt, te stelpen. Wij bidden er U om, help ons, red
ons!
Wij smeeken U! Wij sleepen ons ongeluk voor Uwe voeten! Wij vragen niet de
geringste bijdrage in geld. Maar zend ons snel Uw protest, om bij ons dossier te
voegen voor de Derde sub-commissie voor de Rechten der Minderheden bij den
Volkenbond.
Het stroomen van het Poldeefsche bloed moet gestremd worden!
Dank! Dank!’
***
Niemand der geadresseerden informeerde naar Tcherchella, naar den Poldeefschen
bisschop, naar de Poldéven. Gruwelen, op voorwaarde, dat zij reactionnair zijn,
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worden zóó grif geloofd, dat met dezen tragikomischen, burlesken noodkreet, een
dozijn parlementsleden gewonnen werden, die zich bereid verklaarden, de Poldéven
te verlossen.
Het is geen schande zal men meenen, om zijn hart te laten spreken, om een
medelijdende inborst te toonen. Voor weldoeners, die niet in ficties leven, mag dit
waar zijn, maar voor de afgevaardigden, die gehoor gaven aan de lokstem van
L'Inexistantoff mag dit niet gelden. Men kan deze moderne Don Quichotten op de
mouw spelden, wat men wil, zij vliegen erin. Het is voor hen geen dapperheid of
deugd, om de onderdrukten ter hulp te snellen (waarbij ze trouwens niet het minste
gevaar loopen en zich pavaneeren als kalkoenen), het is systeem. Zij gaan precies
als Don Quichotte door dik en dun. Met dit onderscheid, dat zij niets riskeeren, deze
ridders en redders.
Maar men zou verkeerd en eenzijdig handelen, door de zaak enkel van dezen kant
te beschouwen. De eigenlijke les der mystificatie gaat dieper en reikt verder. Toen
Lyneczi Stantoff en Lamidaeff vonden, dat genoeg halzen zich geschaard hadden
om de Poldeefsche vlag, onthulden zij dit monument van dwaasheid. De ijverigsten
der ‘geëerde heeren Afgevaardigden’ wilden reeds conferenties beleggen en
vergaderingen uitschrijven. Het zou gebeurd zijn, wanneer de Poldéven slechts
bestaan hadden.
Hier liepen volksvertegenwoordigers, die men niet tot de idioten mag rekenen,
die een zekere cultuur bezitten, die hun aardrijkskunde moesten kennen, die straks
afgevaardigd kunnen worden naar Genève, tegen de lamp, en te wapen voor een
verzonnen natie. Zonder contrôle, zonder documenten, zonder de minste preciese
gegevens. Als blinden, als zotten. En wie durft garandeeren ten overstaan van zulke
fantastische lichtgelovigheid, dat de Minderheden en haar Rechten een gezonder,
een deugdelijker fundament hebben bij de Poldéven, die wèl bestaan? Wie zal ons
zeggen, hoe dikwijls wij lichtvaardig zweren bij de leugens van schreeuwers, betaald
of niet betaald, maar altijd geïnteresseerd?
Dat is de les. Naar hun aard vallen de Rechten der Minderheden niet alleen onder
de schadelijke leuzen. Zij kunnen ongemerkt verglijden tot mystificaties, zonder dat
iemand argwaant.
[verschenen: 30 mei 1929]

Verzuimde gelegenheid
Parijs, [ca. 18] April 1929
Toen Foch half Januari ziek werd legde men in zijn huis van de Rue de Grenelle
(voor Hollanders heeft die straat een specialen klank omdat onze gezant er woont)
een register ter inteekening, dat zich snel vulde met de namen van bekende
grootheden. Voor de weinige ingewijden, die wisten dat de Maarschalk niet meer op
zou staan, beduidde dit gebaar een eerste rouwbeklag, voor de talrijke anderen was
het een beleefdheid welke men volgens de usances bewees aan een vermaarde figuur.
Al tijdens den oorlog leed Foch aan een prostatiet, welke men niet had durven
opereeren, omdat reeds Maarschalk Galliéni, de redder van Parijs, die in den slag
aan de Marne een overwegende rol had gespeeld, in 1915 bij een dergelijke operatie
op foudroyante wijze bezweken was. Hetzelfde jaar verongelukte Foch bijna in een
automobiel-ongeluk toen zijn chauffeur hem met een vaart van tachtig kilometer
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tegen een boom reed. Zoo de wonden welke hij daarbij opliep hem niet genazen van
zijn passie voor snelheid, het voorbeeld van Galliéni scheen hem een waarschuwing.
Hij had geen sympathie voor de messen der chirurgen. Hij had ook geen tijd. Hij
bezat daarenboven een stalen karakter, dat hem de pijnlijkste ongemakken deed
dragen met een glimlach. Maar toen zich bij de prostatiet een pneumonie voegde, en
bij dit alles nog het hart, bleef er weinig kans op een gunstig verloop. De pessimisten
kregen gelijk.
Wanneer op het register van de Rue de Grenelle binnen drie dagen geen enkele
diplomatieke onderteekening meer ontbrak, en alle kanselarijen der wereld
vertegenwoordigd waren, één naam schitterde door afwezigheid: die van Von Hoesch,
den Duitschen ambassadeur. Deze bijzonderheid ontsnapte den Franschen niet, doch
een begrijpelijke schroom weerhield hen om den overwonnene uitleg te vragen over
zulke nonchalance. Het lag trouwens niet op hun weg. De Fransche gezant te Berlijn
onttrekt zich aan geen enkelen plicht der hoffelijkheid tegenover Maarschalk
Hindenburg, die zijn gevoelens niet onder stoelen en banken steekt. Dit is een
Fransche zaak. Het was de zaak der Duitschers of zij zich bij deze gelegenheid wilden
laten kennen. Men gaf er zich rekenschap van dat het voor de Duitschers een moeilijk
geval was. Een geval dat hen op een zware proef stelde. Een geval waarna men zou
kunnen concludeeren over grootheid of kleinheid.
Alle journalisten dachten er zoo over, behalve een Amerikaan. Het bevalt den
Yankees om er met vuile voeten door te gaan, zooals wij zeggen, wat de Franschen
noemen mettre les pieds dans les plats. Een Amerikaansch collega belde dus aan in
de Rue de Lille om bij de Duitsche ambassade te informeeren naar een absentie,
welke hem zorg baarde. Benevens het vooruitzicht van een velletje uitstekende kopij
had hij misschien de flauwe hoop een taktische fout te verhinderen. Hij stond niet
weinig verbaasd toen de legatie-raad aan wien hij zijn interpellatie van enfant terrible
richtte, haast een rolberoerte kreeg van verontwaardiging en hem toebeet: ‘Neen
maar, nooit, nooit van mijn leven heeft men mij zoo'n indiscrete vraag gedaan.’
Het verhaal deed de ronde in een deel der Fransche Pers. Het werd duidelijk wat
men denken moest over de gezindheid van Duitschland aangaande Foch. In de verste
verte leek het niet op de ironisch-pathetische zesde scène van Siegfried, waar Jean
Giraudoux, chef der propaganda, een Duitscher die vocht plaatst tegenover een
Franschman die vocht, en verzoening laat stroomen tusschen de knetterende woorden.
Voor ieder die Foch kende was de houding van Duitschland zeer merkwaardig.
Hij droeg den Duitschers om hun krijgsmansdeugden een ongeveinsde bewondering
toe en sprak deze meermalen uit. Op het moment dat de Duitsche legers een reusachtig
Sedan tegemoet gingen weigerde hij niet de vijandelijkheden te staken en wanneer
de Duitschers een juist inzicht hadden zouden zij hem daarvoor dank weten. Alles
was verloren behalve de eer en hij heeft de Duitsche eer gered. Hij liet hunne legers
terugtrekken met wapenen en vaandels. Hij misgunde het hun geenszins dat zij in
het vaderland ontvangen werden met triomfbogen en bloemen. Hij zou niet zoo
kinderachtig geweest zijn om Hindenburg, Ludendorff en tutti quanti voor
‘oorlogsschuldigen’ te verklaren. Als de veiligheid van Frankrijk voor Foch boven
alles ging, hij gaf den Duitscher wat den Duitscher toekwam. Hij zou geen vierkante
meter Duitsch gebied geannexeerd hebben, maar hij achtte een ontwapenden,
onafhankelijken buffer-staat aan den Rijn voor Frankrijk een conditio sine qua non.
Men gaf de voorkeur aan het eindeloos krakeel eener bezetting welke duren zou tot
1935, of nog langer. Foch had niets meer in te brengen. Hij heeft als soldaat een
situatie, welke hij nadeelig oordeelde, loyaal geaccepteerd.
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Maar als hij zich neerlegde bij de eenmaal door de staatslieden gekozen oplossing,
hij hield er zich ook aan: niet meer, maar evenzoo niet minder. Hij duchtte de
Duitschers en is, als voorzitter der intergeallieerde ontwapeningscommissie, van de
bepalingen welke in zijn oogen slechts een minimum veiligheid en een minimum
vrede verzekerden, niet afgeweken. Doch zijne beduchtheid ging niet zonder de
waardeering voor Duitschland, welke hij een ander der Centrale Rijken pertinent
weigerde. Deze waardeering dreef hem om alles te vermijden wat de Duitschers
noodeloos kon kwetsen. Zij troffen in Foch den ridderlijksten vijand, den
grootmoedigsten overwinnaar.
Zoolang de Maarschalk ziek lag, en niet dood was, bleef de Duitsche deelneming
een kwestie van wellevendheid. Uit simpele kwesties van wellevendheid deduceert
men dikwijls, en niet zonder grond, politieke of diplomatieke gegevens. Toen Foch
echter stierf, toen uit alle hoeken der aarde de condoleantie-telegrammen vlogen naar
het Elysée en den Quai d' Orsay, trad het geval uit de vormen der conventie in de
sferen eener realiteit, waar het acuut werd, onberekenbaar acuut. Regeeringen seinen
elkaar voor een overstrooming, een zeeramp, een mijnongeluk. Zij mogen elkaar
warempel seinen voor het overlijden van Maréchal Foch. Het was geen enkel
Franschman duidelijk tot hoe ver Duitschland gaan kon of gaan wilde, maar het is
ontegenzeggelijk dat iedereen in Frankrijk op de een of andere manier een salut de
l'épée verwachtte voor den verscheiden tegenstander; het is onwederlegbaar dat zulk
een chevalereske geste een onbeschrijflijke opluchting verwekt zou hebben. Men
herdacht hier juist den honderd-zestigsten geboortedag van den jong-gesneuvelden
Revolutie-generaal Marceau: bij het lijk van Marceau presenteerden de Oostenrijkers
de wapenen die hij bestreed. Menschlievendheid was de eigenschap welke Marceau
bemind maakte bij den vijand. Menschlievendheid was de meest onbetwiste deugd
van Foch.
Ik waag niet te taxeeren wat een dergelijk gebaar den Duitschers gekost zou hebben.
Ik ben er van den anderen kant niet zeker van dat, wanneer Hindenburg zal sterven,
een Fransche delegatie het stoffelijk overschot zal salueeren, omdat het Duitsche
antecedent niet bemoedigend is. Maar wij mogen zonder vrees voor overdrijving
erkennen dat, wanneer de Duitschers hadden kunnen stijgen tot de magnanimiteit,
de edelmoedigheid, welke men van hen verwachtte, de indruk onmetelijk geweest
zou zijn, geweldig, grootsch, onwaardeerbaar, zoowel de indruk op het Fransche
volk, als op de rest van het universum. Wij zouden toeschouwers geweest zijn, en
niet zonder ontroering, van een dier gebaren welke zeldzaam, zoo niet uniek zijn in
de geschiedenis.
Als onder de delegaties der geallieerde naties, die Foch volgden op zijn laatsten
tocht naar de Invalides, zich een compagnie Duitschers bevonden had, zouden de
honderdduizenden die in de straten, aan de ramen, op de daken, in de boomen, op
ladders, op auto's, op lantaarns, met spiegels, met periscopen, den onafzienbaren
lijkstoet in een doodsch zwijgen zagen voorbijschrijden, een schouwspel hebben
bijgewoond, waarvan de verheven beteekenis iedereen tot in het diepst der ziel hadde
bewogen. Want de Franschman droeg niet Foch ten grave. Hij droeg den oorlog ten
grave, den gehaten, verafschuwden, verdoemelijken oorlog, waarover niemand
spreekt, maar waaraan iedereen denkt als aan een onuitwischbaar leed. Hij droeg in
Foch nogmaals zijne eigen zeventienhonderd duizend schuldelooze dooden ten grave.
Voerden zij in letterlijksten zin dezen misdadigen, dezen verfoeiden oorlog niet
tot bevrijding der Duitschers; de bevrijding der Duitschers uit het militairisme? In
ieder geval geloofden zij het. En als achter het wemelende woud der door het schroot
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in flarden gescheurde blauw-wit-roode vlaggen, om welke de mist spookte als een
heir van schimmen, als achter deze symbolen van het Offer, Duitsche vaandels
gedragen waren, óók in flarden en óók omspookt van schimmen - wie ware voor dit
klaarblijkelijke Teeken niet bezweken en vermurwd tot tranen? Allereerst de
Franschen, dáárvoor sta ik in.
Het heeft niet zoo mogen zijn. Tot nadeel der Duitschers-zelf, want zij zouden
zich met dit edele gebaar een moreele positie verworven hebben, onneembaar en van
een singuliere kracht. Geen theorie, geen bedenkingen, geen aarzelingen waren
daartegen bestand geweest. Zij zouden alles vereffend hebben. Zij hadden kunnen
vragen wat zij wilden. Het Comité der Experts zou het eerste geweest zijn om het
effect te ondergaan van een fanfare voor Foch, geblazen door Duitsche klaroenen.
En was dit onmogelijk? Neen. De fout van den legatieraad, die haast een rolberoerte
kreeg, was herstelbaar. Menig proefballonnetje ging op, menige onverholen invitatie
is gericht tot de Duitschers in de week dat Foch boven aarde stond. Maar zij konden
niet. Zij kwamen zelfs niet tot een telegram. Zij bezaten niet de macht om deze
redelijke zelfoverwinning te behalen op den wrok en de spijt, zij bezaten ook niet de
praktische staatsmanswijsheid. Zij hebben de eminent-politieke zijde van zulk een
gebaar niet eens ingezien. Als het eene betreurd moet worden, het andere ten minste
mag een voordeel heeten, nu alles toch blijft zooals het was.
HUGO REYNST
***
Wij achtten het het best onzen correspondent een in Parijs zoo scherp gevoelde
grief duidelijk en geheel te doen uitspreken. Aan verzwijgen hebben geen van beide
partijen belang.
Duitschland, een militaire natie bij uitnemendheid, heeft altijd militaire glorie
kunnen waardeeren. Vermoedelijk is het gebeurde een der diplomaten-fouten waaraan
Duitschland vóór den oorlog een zoo groot deel zijner misère heeft te wijten en mag
men het gepleegd verzuim het Duitsche volk als zoodanig niet aanrekenen. - S.H.
[verschenen: 18 mei 1929]

Geen ontwapening
Parijs, 20 April [1929]
Over ontwapening gesproken, gij weet, lezer, dat ik er niets voor voel, niets, maar
dan ook absoluut niets, ieder mag er over denken gelijk hij wenscht, doch laat mij
me houden aan de realiteit. Het is nog geen drie jaar geleden, dat Spanje zich met
Frankrijk moest verbinden om de Riffijnen te overwinnen. Naast het Spaansche leger,
naast zijn eigen staande troepen in Marokko, mobiliseerde Frankrijk meer dan twee
honderd duizend man. Het mobiliseerde tanks, vliegtuigen, zwaar geschut op rails.
Het zond een zijner beste bevelhebbers: Maarschalk Pétain, en men heeft nooit de
verliezen durven publiceeren, welke weinig lager moeten zijn dan die in den
Fransch-Duitschen oorlog van 1870.
Wanneer Frankrijk volgens de idealen van Bernstorff ontwapend hadde zou het
minstens honderdduizend man te kort gekomen zijn. En dan? Had het zulk eene
macht onvoorziens kunnen oproepen, africhten, equipeeren, expedieeren, vóórdat
de Riffijnen, Marokko met behulp van Marokkanen overwervelend, verschenen op
de kust? En dan? Eenmaal meester van de kusten der Middellandsche Zee, eenmaal
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geïnstalleerd op de Afrikaansche oevers, wie zou ze verjaagd hebben? Want men
zou ze hebben moeten verjagen, koste wat koste.
De Riffijnen, Marokkanen, Algerijnen etc. zijn geen menschen die dagelijks naar
hun bureau gaan, sociale verzekeringen invoeren, werkloozen ondersteunen, treinen
en booten laten loopen, vijf postbestellingen hebben per dag, 's morgens de melkboer
en op 't eind der week de Engelsche Zaterdag. Het zijn niet alleen menschen die zich
het leven anders voorstellen dan wij, het zijn menschen met wie niet valt te praten.
Elk toerist die in hun handen valt kost het Fransche gouvernement een millioen. Een
millioen of een straf-expeditie. Elke vliegenier die op de lijnen naar Dakar een
noodlanding moet doen, en dien zij te pakken krijgen, kost drie millioen plus
uitlevering van krijgsgevangenen. Drie millioen of een straf-expeditie. Alles wat op
rappe paarden doolt, rooft, moordt, plundert langs de grenzen der Fransche
Noord-Afrikaansche bezittingen, alles wat sinds menschenheugenis zijn bestaan
vond in den handel van slaven en slavinnen, in strooptochten, in guerilla's vanaf de
Romeinen tot de Franschen, dat alles wacht slechts op de ontwapening van het
Europeesche moederland om op te marcheeren.
Want niemand make zich daarover een illusie: de bezittingen dier ‘protectoraten’
hebben voor deze krijgszuchtige stammen geen andere beteekenis dan het feit dat
zij de voorposten zijn eener hoofdmacht, de voorposten van een sterk gouvernement,
en een te duchten natie. Ik herhaal het: meer dan twee honderd duizend man zijn
noodig geweest om ze terug te slaan van de kust, om ze te onderwerpen. Wat zou er
geworden zijn van de Middellandsche Zee-vaart met Riffijnen in de buurt der Straat
van Gibraltar? Werd de Europeaan zoo kort van memorie om te vergeten, dat de
veiligheid der Middellandsche Zee nog geen honderd jaar oud is en honderd jaar met
hand en tand verdedigd moest worden?
Maar is Noord-Afrika de eenige zeere plek in de Europeesche linie? Verre vandaar.
Ware het zoo, wij zouden op twee ooren kunnen slapen. Men ga de lijnen na, langs
welke de blanken trafikeeren, om er tien, twintig andere te ontdekken, tien, twintig
andere kwetsbare, levensgevaarlijke, vitale steunpunten, bunkerplaatsen, olie-stations,
zee-engten, welke één batterij afsluit, allemaal vooruitgeschoven posten, welke als
kaartenhuisjes zouden ineenstorten wanneer de eskaders ophielden er te ankeren,
wanneer de vloten werden afgeschaft. Want de wapenen dienen den Europeaan nog
tot iets anders dan om elkaar onderling uit te moorden. En de leiders der
vakvereenigingen, die hunne traktementen danken aan de omstandigheid dat men
rustig couponnetjes kan knippen, wat impliceert dat men rustig kan handel drijven,
de honderdduizenden bewuste arbeiders die ontwapenings-petities zenden naar den
Volkenbond, de honderdduizenden arbeiders die den achturigen werkdag en hun
hooge loonen en zelfs hun werkloozen-uitkeeringen danken aan de veiligheid der
zeeën, aan de kalmte in de koloniën (- een revolutie in Britsch-Indië en half Engeland
vervalt tot armoede, o Philip Snowden, een revolutie in Egypte en de andere helft
van Engeland lijdt hongersnood, o Ramsay MacDonald, en bij zulke omkeeringen
zou niet alleen Engeland maar gansch Europa geschokt worden -), al deze edelaardige,
teerhartige lieden, die geen kanon of geweer of uniform kunnen zien zonder zich
onwel te voelen, al deze raaskallende, humanitaire, pacifistische anti-militairisten
zouden verstandig doen met te beseffen dat achter elke uitbetaling op Zaterdagmiddag,
achter elk bioscoopje, achter elk hapje eten, een geweer, een kanon en een uniform
staan om ze mogelijk, wat zeg ik! om ze denkbaar te maken.
Voor iemand die zich nauwgezet rekenschap geeft van den toestand is de positie
van Europa precies dezelfde als de positie der Romeinen gedurende de drie eerste
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eeuwen onzer jaartelling: wij worden belegerd in het Zuiden, in het Oosten en weldra
wellicht in het Westen; wij zullen hoe langer hoe nauwer omsingeld worden. Primum
vivere, deinde philosophari, zeiden de Romeinen die drie honderd jaar standhielden.
De meerderheid onzer tijdgenooten wil eerst filosofeeren en daarna leven. Het is de
vraag niet hoeveel jaren zij het zullen uithouden. Het is de vraag hoe wij hen tot
redelijker gedachten krijgen.
Zij moeten weten dat ontwapening erger is dan een hersenschim; dat het is een
hinderlaag. Welke redeneering, welke sentimentaliteit, welk humanitarisme kan
opwegen tegen het Noord-Afrikaansche voorbeeld, dat ik gaf omdat het 't
welsprekendst, 't recentst is? Een horde welke zich nog niet stabiliseerde tot natie,
een horde zonder steden, zonder fabrieken, zonder verkeersmiddelen, zonder cultuur,
een horde voor wie buit en oorlog het eenig gemeenschappelijk ideaal en stimulans
uitmaakten, gecommandeerd en geleid door overloopers, voerde tegen Spanje een
vastberaden, succesvollen krijg. Verblind door overmoed wierp dezelfde horde zich
tegelijk op Frankrijk, dat de handen vol had in Syrië en aan den Rijn. Gesteund door
Moskou hebben zij hun tweeden tegenstander onderschat. Maar zóó weinig berustte
hunne campagne op waanzin, dat de krijgskans tusschen Riffijnen aan den eenen,
Spanjaarden en Franschen aan den anderen kant, verscheidene maanden onbeslist
bleef.
Er zijn Europeesche naties, die zulk een avontuur niet te duchten hebben: zij die
geen koloniën bezitten en zij die in de overgroote meerderheid hunner bevolking den
landbouw beoefenen. Onder hen nemen Duitschland en Rusland de voornaamste
plaats in. Zij kunnen de ontwapening prediken zonder risico. En laten zij ontwapenen
zooveel als het hun lust; met de Zweden, met de Zwitsers, met de Oostenrijkers, met
de Denen. Anderen hebben sinds geruimen tijd de wacht betrokken. Anderen zullen
voortgaan goed en bloed te offeren op dien post. Doch laten de dweepende
ontwapenaars zich niet inbeelden dat zij een gelijke verantwoordelijkheid dragen
voor goederen, die behalve de heiligste, ook de kostbaarste, de onmisbaarste zijn.
Laten zij zich zelfs niet inbeelden dat hunne welvaart, hun geluk niet solidair zouden
blijken met den voorspoed der naties die kampen aan de uithoeken der civilisatie.
Een Zwitsersche, een Noorsche, een Duitsche levensstandaard is er evenzeer mee
gemoeid als een Fransche, een Engelsche of een Hollandsche.
Ik vrees geen oogenblik dat de voorbereidende ontwapenings-beraadslagingen,
welke te Genève gepresideerd worden door onzen Gezant te Parijs, Jhr. Loudon, een
resultaat zouden kunnen leveren dat men gevaarlijk moet achten. Deze
werkzaamheden zullen door de macht der feiten, door de situatie van Europa in de
wereld, tot onvruchtbaarheid gedoemd worden. Het lijkt echter daarom niet minder
noodzakelijk om het probleem te stellen in zijn juiste termen en te beschouwen vanuit
den gezichtshoek der realiteit. Liever dan de menigten te paaien met een
onverwezenlijkbare illusie behoort men hen in te lichten over het absurde, het
onuitvoerbare, het zelf-vernietigende van een ook maar matige ontwapening. Liever
dan de publieke opinie onbeschermd te laten tegen de demagogische phrasen van
drogredenaars, die eene gemakkelijke populariteit zoeken, behoort men hen verder
te leeren zien dan hunne grenzen, verder dan het dwangbeeld van een Europeeschen
oorlog waaronder zij gebukt leven. Het moet in ieders brein gegrift worden dat het
er niet over gaat om Frankrijk en Engeland te ontwapenen ten opzichte van
Duitschland (de Duitschers zijn de laatsten die dit kunnen vergen), maar dat het er
over gaat om Engeland en Frankrijk te ontwapenen ten opzichte van Afrika en Azië.
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Het is onlogisch, het is zinneloos, om voor die twee koloniale mogendheden
theoretisch een weermacht te berekenen naar den maatstaf hunner bevolkingen of
naar den maatstaf van binnenlandsche en continentale gebeurlijkheden, of naar den
maatstaf van Duitschlands desiderata. En om u de waarheid te zeggen verbaast het
mij, dat deze zienswijze niet met de hoogste kracht gepropageerd wordt, allereerst
door den Volkenbond. Er zijn in Europa naties die ongestraft kunnen ontwapenen.
Er zijn in Europa naties, aan welke op straffe van ondergang voor zich zelf en het
gansche werelddeel de ontwapening verboden is. Men leide hen niet in de verzoeking
om een last af te werpen, waarvan wij allen profiteeren, die door de respectievelijke
volken soms met onwil, soms met verbittering getorst wordt. Men hoede er zich voor
om te hunnen opzichte te spreken van militairisme of hen te grieven met achterdocht:
de Engelsche vloot suppleert zwijgend menige kleinere zeemacht.
De ontwapeningsproblemen te stellen te midden der realiteit, wetenschappelijk
rechtvaardig, zonder politieke of demagogische bijgedachten, is echter niet toereikend.
Zij moet geplaatst worden boven hypocrisie. Dat Duitschland bij monde van
Bernstorff, om op het wereld-forum een nobel figuur te slaan en de vermoorde
onschuld te spelen, biedt, opbiedt, overbiedt, is een tactiek welke men kan misprijzen
doch niet verhinderen. Maar dat deze tendentieuze ijver samentreft met een nota der
Vereenigde Staten waarin gezegd wordt, dat de nieuwe Duitsche pantserkruiser tot
herziening der conventie van Washington zal noodzaken, omdat hij geweldiger en
weerbaarder is dan alle bekende kruisers van 10.000 ton (wat ik u in Januari met
gegevens van Fransche vloot-autoriteiten reeds schreef), dat overschrijdt alle perken.
Bernstorff ridiculiseert de ontwapening, de ontwapeningsconferentie, hare leden en
haar promotor den Volkenbond, zonder dat iemand zich over deze flagrante
dubbelhartigheid schijnt te formaliseeren. Het ware in de hoogste mate gewenscht,
dat niet in de Pers, doch op de Geneefsche tribune zelf zulke tweeslachtige machinaties
gebrandmerkt werden, in plaats van ze oogluikend te verbloemen of met stalen
gezichten te negeeren.
Als eenig internationaal vraagstuk er bij winnen zou om rondborstig, zonder slag
om den arm, zonder geniepigheid, open en vrijuit, zakelijk, bondig, met een juiste
appreciatie van de toestanden behandeld te worden, dan is het de kwestie der
ontwapening. Naar ouder gewoonte evenwel, deed men in Genève precies het
tegenovergestelde, met het gevolg dat de zaak geen stap vordert, dat de
honderdduizenden petitionarissen in hun waan en rancune volharden, dat de
voorzichtigste regeeringen de minst populaire zullen worden, dat de vredelievendheid
van Engeland en Frankrijk het moet afleggen voor die van Duitschers, Russen, Turken
en Chineezen (eminente pacifisten gelijk men weet) en dat alle gemoederen overkropt
raken met wrevel. Men heeft zoo noch voor de militaire, noch voor de moreele
ontwapening gearbeid en hadde waarlijk beter gedaan met het geval nooit te berde
te brengen. Voor begoochelingen en dilettantismen is de tijd er niet naar.
[verschenen: 3 juni 1929]

Wordt vervolgd...
Parijs, 24 April 1929
Toen Stresemann het herbergtafeltje der laatste conferentie deed rammelen van zijn
Bismarckiaanschen vuistslag, was er niemand aanwezig om van den schrik een
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beroerte te krijgen. De Poolsche afgevaardigde bleek solide en Briand beschouwt
alle aardsche dingen sinds langen tijd met een lodderoog dat zich over niets meer
verwondert. Toen Schacht op de zesde verdieping van het Hotel George V zijn
welberekend memorandum deponeerde, sloeg de verontwaardiging de onafhankelijke
experts zóó om het hart, dat de beminnelijke, sympathieke, conciliante Lord
Revelstoke, huisvriend van den Engelschen koning, den volgenden morgen dood
gevonden werd in zijn bed. De Duitschers, die van sensatie houden, hebben hun
bekomst. Het was juist Revelstoke die over het memorandum rapport moest
uitbrengen. Wat zullen de nationalisten Herrn Doktor Schacht ter herinnering zenden
aan deze schokkende gebeurtenis? Aan Stresemann stuurden zij eene in eikenhout
gebeeldhouwde vuist...
Wanneer ik u zeg dat Le Petit Parisien, het meest gelezen Fransche blad, zonder
omwegen schrijft ‘dat de tactiek van den directeur der Reichsbank, door Lord
Revelstoke te dooden, den genadeslag toebracht aan alle mogelijkheid om in
vertrouwen met Duitschland te onderhandelen, de gezindheid van Locarno voor altijd
te niet deed, en den vrede zelfs bedreigde’, wanneer ik u zeg dat het totaal der
Fransche Pers, de communistische uitgezonderd, een gelijkluidende appreciatie geeft
zonder noemenswaardige varianten, dan kunt gij u voorstellen welk een ontsteltenis
Schacht's memorandum verwekt heeft in al deze gemoederen die geen vuiltje aan de
lucht dachten. Zij waren niet geprepareerd op zulk een ontnuchtering, want de
regeering, optimistisch tot het laatste moment, had de zesde verdieping van het Hotel
George V, gelijk ik schreef, met opzet geïsoleerd van alle polemiek, van alle
nieuwsgierigheid.
Wat een deel der Duitsche Pers beweert: dat de Fransche kranten de atmosfeer
systematisch vertroebelden, de geesten ophitsten, is een dier onwaarheden waarin
zij van oudsher heeft uitgemunt, ik kan u dat zweren. Geen oogenblik week men te
Parijs af van het gegeven parool: dat de experts onafhankelijk zouden zijn. De
werkzaamheden van het Comité waren er niet naar om ons te boeien en zelfs de
Internationale Betalingsbank, na even gedreigd te hebben met haar silhouet van
tralies, verdween geruischloos in de schermen als op een draaibaar tooneel. Die bank
was het eenige wat men ons te zien gaf en wij kregen niets om te dramatiseeren. Wie
dramatiseerde was het eigengereide, bemoeizuchtige toeval. Waarom moest
Revelstoke aan zijn hart lijden? Waarom moest zijn dood, de menschelijke
vergankelijkheid tè onheilspellend belichtend, juist samenvallen met zijn rapport?
Waarom moest men in den morgen een lijk vinden waar men een verslag verwachtte?
Het kon niet anders of bij zulke pathetische omstandigheden zou de publieke opinie
reageeren als onder een schok.
En wie dramatiseerde, wie het verschil op de spits dreef, was Schacht. Men
verwachtte hier te Parijs niet alles waarop men billijke rechten kan doen gelden, men
verwachtte niet veel, maar men verwachtte iets. Poincaré had aangekondigd dat hij
een bedrag zou eischen, waarmee de Fransche oorlogsschuld aan Amerika en Engeland
gedekt zou zijn en ten overvloede een ‘substantieele som’ voor het verwoeste gebied.
Men heeft voor 120 milliard gerepareerd, waarvan het grootste deel in francs van
driemaal betere waarde dan de tegenwoordige. Men hoopte op vijftig milliard
vergoeding in huidige munt, gauwdieven-munt gelijk Philip Snowden waagde te
zeggen, die nooit zulke harde en ware termen vond voor de biljoenen en triljoenen
spoorloos verdwenen marken.
Ik zeg: men hoopte vijftig milliard. Men eischte ze niet. Alleen Amerika dient bij
de overwinnaars nota's in, waarbij niet gevraagd wordt naar betalingscapaciteiten,
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niet geprecautionneerd wordt voor de transferten, waarbij men geen betaling aanneemt
in natura, noch pingelt, noch discuteert. Alleen Amerika legt den overzeeschen
schuldenaars een ‘Diktat’ op, het Diktat waarover de Duitschers misbaar maken,
doch waaraan zij ontsnappen. De Franschen hoopten dus vijftig milliard. Dit wil
zeggen dat zij tevreden zouden zijn geweest met dertig, wellicht met twintig.
Wat echter doet de looze, machiavellistische en onafhankelijke Schacht? Hij bood
aan om Amerika te betalen en reserveerde Duitschlands heele disponibiliteit voor de
Vereenigde Staten, zestien honderd vijftig millioen marken, te voldoen gedurende
een tijd van 37 jaren, wat een kapitaal veronderstelt van ongeveer zes en twintig
milliard. Daar de geallieerden bij de U.S. schulden hebben die loopen over 59 jaren,
zouden de eerste 37 jaren gedekt zijn; voor de 22 overige, de zwaarste, wijl de
termijnen in stijgende lijn gaan, zou ieder zelf maar moeten zien hoe hij er komt. Hij
weigerde bovendien om wat ook te betalen voor de oorlogsschade.
Aangezien de Amerikaansche schulden complementair zijn, het herstel der
oorlogsschade daarentegen ingeschreven staat in het Verdrag van Versailles, behoefde
ieder goed verstaander geen toelichting: de voorstellen van Doktor Schacht
beteekenden een indirecte verwerping van het Verdrag. Hij had hiermee kunnen
volstaan. Hij voegde erbij, dat hij niet van plan was om Duitschlands schuld te laten
commercialiseeren, zoodat de Internationale Bank, waarover men wekenlang
gedelibereerd had, met één slag haar kapitaal verloor. Wenschten de geallieerden de
commercialisatie der Duitsche verbintenissen, dan konden zij haar koopen. Tot
overmaat van driestheid liet hij meer dan duidelijk doorschemeren, dat zonder
koloniën, zonder den Poolschen corridor, zonder de verloren landbouwprovincies,
alles en alles nog zeer dubieus bleef. Dat was het toppunt, want dat bracht de schulden
uit het domein der financiën opnieuw in het domein der politiek, waaraan men ze,
voor den lieven vrede, juist had willen onttrekken.
Het bleek dat men twee maanden beraadslaagd had over de huid van den beer.
Toen men de streep zette en de optelling maakte kreeg men nul. Voor hun fatsoen
protesteerden de Amerikanen, en vroegen of zij daarvoor de zeeën waren
overgestoken. Zij voelden zich gecompromitteerd, om niet den schijn op zich te laden
van medeplichtigheid. Het was te kort geleden dat de cijfers van het Plan-Dawes en
de rapporten van Parker Gilbert door alle experts, Duitschers inbegrepen, beschouwd
werden als een feillooze, onbetwistbare basis. Kon men ze een-twee-drie in de
papiermand werpen? Schacht had zijne collega-bankiers, die hun tijd nuttiger kunnen
besteden, tien weken aan 't lijntje gehouden. Wat was er omgegaan in zijn hoofd?
Weet hij niet dat de binnen- en buitenlandsche schuld van Duitschland vijfmaal lager
is dan die van Frankrijk, dertigmaal lager dan die van Engeland? Weet hij niet dat
het traktement van den directeur der Reichsbank driemaal hooger is dan het traktement
van den gouverneur der Banque de France? Denkt hij dat het in Frankrijk onbekend
blijft dat Duitschland, liever dan de minste bezuiniging in te voeren, geld leent tegen
woeker-rente, of wat er op lijkt?
Men vond Schacht's voorstellen even belachelijk als onbeschaamd, en deze
meening, uitgesproken door veertig journalisten, werd op staanden voet en met
enorme dosis ingeënt op veertig millioen Franschen. En men redeneerde aldus: terwijl
wij aan den Rijn staan treden zij zoo op; hoe zullen zij optreden wanneer wij den
Rijn eenmaal ontruimd hebben? Nu discuteeren wij nog. Dan zullen wij moeten
smeeken. Het wonderlijkste is dat Herr Doktor Schacht dat zelf niet begrijpt noch
vermoedt. Is zulk een gebrek aan psychologischen kijk verklaarbaar, zelfs bij een
Duitscher? Of begaat hij dergelijke leepheden met voorbedachten rade? En dan met

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

welk doel? Om af te dingen op de eindsom had hij zonder moeite een doeltreffender
methode kunnen kiezen.
Natuurlijk zullen de besprekingen op een of andere manier hervat worden.
Natuurlijk zullen de geallieerden toegeven omdat zij geen lust hebben legers te zenden
naar Berlijn. Maar Schacht had deze resultaten kunnen bereiken zonder een druppel
kwaad bloed te zetten over en weer. Wat wij dank zij zijne inconsideratie nu ademen,
is gesatureerd met wantrouwen en misnoegdheid als sinds lange jaren niet gebeurde.
De verantwoordelijkheid voor deze nieuwe verbittering kome neer op Herrn Doktor
Schacht.
***
Er was een tijd dat de Duitschers anders dachten aangaande het probleem der
schadeloosstellingen, en de onthullingen welke Alain Mellet hierover doet in de
Revue Universelle van 15 April, gevoegd bij de machtige stem van Foch, die begint
te spreken uit het geenerzijds omdat zij nu eerst spreken kan, dragen er toe bij om
de publieke opinie van Frankrijk te verontrusten.
Deze mededeelingen, afkomstig van Foch, die door zijn functie van
opperbevelhebber en zoolang hij leefde gebonden was aan 't strikste zwijgen, stellen
een feit dat tot dusverre onbekend bleef: bij de Duitsche afgezanten, die zich op 8
November 1918, 's morgens om 9 uur, onder leiding van Erzberger tot den Maarschalk
wendden, om te onderhandelen over de voorloopige voorwaarden van een
wapenstilstand, bevonden zich twee financieele experts. Zoodra Foch de namen der
gevolmachtigden gelezen had, liet hij Weygand, den chef van zijn Staf, naar
Clemenceau telefoneeren om te weten of de niet-verwachte financieele experts
begrepen moesten worden in de delegatie van Erzberger.
Na enkele minuten kwam het antwoord:
‘Clemenceau oordeelt dat het over kwesties gaat welke in wezen de regeling van
den vrede raken en niet de schorsing der vijandelijkheden.’
Het antwoord uit Parijs wordt ter kennis gebracht van Erzberger, die er zich zeer
ternedergeslagen over toonde. Zonder talmen liet het hoofd der Duitsche delegatie
den Maarschalk opnieuw polsen, en dezen keer met formeele bijzonderheden: de
twee experts waren alleen aan de Duitsche delegatie toegevoegd om met de geallieerde
bevelhebbers te discuteeren over het bedrag eener oorlogsschadeloosstelling[,]
dadelijk te storten door het Reich om een onmiddellijken wapenstilstand te verkrijgen.
Ten overvloede deed Erzberger zeggen dat een groote som gouds wachtte in de
Duitsche achterlinies en binnen enkele uren geleverd kon worden. Het gold een eerste
storting, welke naar gelang der eischen van de overwinnaars door andere gevolgd
kon worden.
Tegenover een feit van dergelijke importantie neemt Foch zelf de telefoon en
bericht Clemenceau dat de chef der Duitsche delegatie er op insisteert om de
financieele experts toe te laten met den anderen.
Ditmaal komt Clemenceau aan de telefoon en geeft op zijn gewone manier bescheid
met een snauw:
‘Laat het u voor gezegd zijn dat de zaak u niet aangaat. Ik maak den vrede; gij
eindigt den oorlog. Punt en daarmee uit.’
Drie dagen later, 11 November, toen Erzberger in den historischen wagon
terugkeerde om de voorwaarden te teekenen, insisteerde hij nogmaals dat financieele
experts gewenscht waren. Foch kon slechts antwoorden: ‘Tot later.’
Hij hield het er voor dat de geallieerden door deze weigering een grooten veldslag
verloren hadden.
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***

Maar Alain Mellet, en tegelijk Raymond Recouly, onthullen een ander feit, dat
aan beiden werd toevertrouwd door Foch, en waarvan de gevolgen nog niet te overzien
zijn.
De Duitschers, die experts wenschten bij de wapenstilstandsvoorwaarden, waren
realisten. Foch ook was realist, en hij had deze noodzakelijkheid reeds begrepen vóór
dat de overwinning behaald was. Drie weken vóór den wapenstilstand schreef hij
aan Clemenceau, aan Lloyd George en Colonel House, den vertrouwensman van
Wilson, een uiterst dringenden en zeer preciesen brief, welke als volgt kan worden
samengevat:
‘Geen enkele vredesvoorwaarde zal door Duitschland worden vervuld wanneer
de wezenlijke eischen niet opgelegd en aanvaard zijn bij de onderteekening van den
wapenstilstand.’
Noch Clemenceau, noch Lloyd George, noch House namen nota van deze ernstige,
voorspellende woorden. Foch echter wilde een vrede die definitief en àf zou zijn,
géén vrede welke een eindelooze voortzetting zou worden van de strijdigheden der
oude tegenstanders, tot 1929 en verder. Om Clemenceau te overreden tot klare en
redelijke vredesvoorwaarden, vraagt hij in Mei 1919 audiëntie aan bij den Tijger.
Geen antwoord. Hij roept de hulp in van den President der Kamer. Geen antwoord.
Samen vragen zij de bemiddeling van den president van den Senaat. Geen antwoord.
Met hun drieën verzoeken zij de tusschenkomst van den president der Republiek,
toen Poincaré. Geen antwoord. De drie hoogste waardigheidsbekleeders van Frankrijk
waren machteloos om den overwinnaar en opperbevelhebber Foch een onderhoud
te verschaffen met Clemenceau.
Eindelijk, weinige dagen voor de onderteekening van het Verdrag van Versailles,
wordt Foch als expert geroepen voor het triumviraat van den Vrede: Wilson, Lloyd
George en Clemenceau. Aan Foch's zijde bevinden zich de ambassadeur Jules Cambon
en André Tardieu, in gelijke kwaliteit.
Foch arriveert met notities, welke hij in verschillende exemplaren heeft laten
tikken. Hij ontwikkelt in deze notities de gezichtspunten, welke hij in zijn brief van
October 1918 heeft uiteengezet.
Na voorlezing wachtte de Maarschalk op een discussie, welke niet plaats greep.
‘De heeren experts kunnen zich terugtrekken’, verklaarde Clemenceau droogjes.
Foch schikte zorgvuldig één voor één zijn aanteekeningen. Toen de drie experts
zich in de antichambre bevonden, waagde Jules Cambon met een glimlach de
opmerking:
‘Hé, monsieur le Maréchal! gij raapt uw papiertjes bij elkaar?’
‘Ik bewaar ze, monsieur l'Ambassadeur’, antwoordde Foch, ‘en gij zult goed
handelen door hetzelfde te doen met de uwe, want vroeg of laat, zullen u en ik voor
den Hoogen Raad verschijnen.’
Dit was de reden van het paradoxale, opzienbarende en tot dusverre niet verklaarde
feit dat noch Foch, noch een der andere Maarschalken bij de onderteekening van het
Verdrag van Versailles (28 Juni 1919) aanwezig waren.
Dit is de reden waarom de Duitsche schadevergoeding, welke eenmaal
geschommeld heeft rondom de 400 milliard goudmark, gevallen is tot nul. Dit is de
reden waarom Europa tien jaar na den ‘Vrede’ nog zucht onder voortdurende
conflicten welke geen einde willen nemen, geen einde kunnen nemen. Het is logisch
dat Duitschland niet wenscht te betalen. Maar het is monsterachtig, het is
onaannemelijk dat Frankrijk, Engeland, Italië en België alléén zouden betalen voor
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een oorlog welke, voor zoover het Frankrijk en België betreft, door Duitschland
verklaard werd.
Wat Clemenceau aangaat, wiens beleid door deze onthullingen zoo ernstig is
aangetast, hij kondigt voor het najaar een boek aan waarin hij trachten zal zijn eer
te redden.
Voor de ziekte zelf, welke volgens de beschikking van het Amerikaansche
gouvernement in Europa genadeloos zal voortwoekeren tot 1988, zie ik slechts één
middel tot genezing:
Wat eerst den politici, wat daarna den bankiers niet lukte: een financieel
arrangement met Duitschland, laat dit in hoogste beroep beslist worden door een
plebisciet der volkeren.
Men vrage den Franschman, ja dan neen, of hij oorlogsgeld wenscht van
Duitschland. Het is mijn overtuiging dat een ontzaggelijke meerderheid zal
antwoorden: neen.
Men vrage ook den Amerikaan of hij oorlogsgeld wenscht van Europa.
Daarvan hangt alles af. Doch zelfs al [wenscht] de Yankee de schatting, ik zou ze
weigeren wanneer 't mij te doen stond. Liever onverschillig wat, liever het ergste
dan deze slavernij en deze vergiftigde debatten tot 1988.
[verschenen: 7 juni 1929]

Van twee kanten
Parijs, 27 April 1929
Is Frankrijk werkelijk een der voorspoedigste landen, gelijk onlangs een ex-minister
der Labour-Party nijdassig beweerde in het Lagerhuis, of berust deze zienswijze op
een vergissing?
Het lijkt mij verbazend moeilijk om op deze vraag een stellig antwoord te geven
en ik bewonder den durf, waarmee politici een standpunt kiezen dat verwikkelingen
en gevaren meebrengt. Zoo Frankrijk metterdaad rijk is, dan zou de Fransch-Engelsche
schulden-regeling herzien kunnen worden in het voordeel der Britten zonder dat men
een onaangenamen terugslag behoeft te vreezen op de internationale relaties. Is de
bloei van Frankrijk daarentegen fictief, of arbeidt het land onder een hoogspanning
welke een zekeren tijd verduurd kan worden, maar die vroeg of laat een kortsluiting
verwekt, dan zou het onmogelijk zijn om de instorting te beperken tot de Fransche
grenzen. Wanneer Engeland onder een eventueel gouvernement der werkliedenpartij
meer geld zou eischen van Frankrijk, wanneer deze eisch gebaseerd zou blijken op
een vooringenomen beoordeeling van den toestand, dan zou Frankrijk automatisch
hoogere bedragen moeten vergen van Duitschland, van Griekenland, van Servië, van
alle landen die bij Parijs in de schuld staan. De democratie, wat men ook moge
zeggen, bevordert niet steeds den vrede. Integendeel.
Het ongeluk is dat men met cijfers zoowel de eene meening staaft als de andere.
Het zou me niet de minste moeite kosten om te bewijzen dat Frankrijk het florissantste
land is der wereld. Er zijn geen werkloozen ondanks den nog altijd geweldigen
toevloed van buitenlandsche arbeidskrachten. De beleggingen der spaarkassen
bereikten dit jaar voor het eerst het niveau van vóór den oorlog. De belastingen komen
ruim binnen en overschrijden de meest optimistische ramingen, hoewel de
Franschman, bij gelijk vermogen, 44 milliard aan den fiscus stort tegen de
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Engelschman 35 milliard, zooals ik pas las in een met getallen doorwrochte studie.
De armste, de meest mishandelde kolonies, die van Midden-Afrika b.v., beschikken
nog over een aardige reserve. De kapitaalsverhooging van industrieele en financieele
instellingen, welke dit jaar den toon aangaf op de geldmarkt, vlotte boven verwachting.
Als de Beurs zwak blijft, men zegt dat zij dit doet uit voorzichtigheid, en de
economisten zien zonder zorg de krach tegemoet welke zij duchten uit New-York.
Op de Zon- en feestdagen maakt een onafgebroken rij van auto's de wegen letterlijk
onbegaanbaar. Iedereen zet zich achter het stuurwiel. Het nieuwste op dit gebied is
de demimondaine, die het asfalt der straten verwisselde voor het asfalt der route.
Verleidelijk gekleed rollen zij in haar vijf-paards-karretje en simuleeren op een plaats
die zij geschikt achten, een panne. Daar alle automobilisten broeders zijn, vinden zij
geregeld een meneer-alleen om haar naar de stad en naar den reparateur te rijden. Er
schijnen wonderlijke dingen te gebeuren in een conduite inférieure, want als de dame
is uitgestapt, mist de galante helper zonder mankeeren zijn portefeuille; rijdt hij terug
naar den auto in panne, dan blijkt deze met behulp van een handlanger verdwenen
en zonder veel succes zit een speciale brigade deze elegante straatroofsters achter de
vodden. Dit is meer dan een anecdote. Het toont aan dat men in elken stand over een
ongedacht bedrijfs-kapitaal beschikt. Ga even na wat voor zulke onderneming noodig
is: auto, toiletten, manieren, conversatie, en alles in de puntjes, van boven en van
onderen. Ik vertel de scabreuze geschiedenis ook niet om u te waarschuwen voor
deze Venus-diertjes zoo ge eenmaal mocht rijden in de buurt van Parijs. Maar om u
een idee te geven van het gemak waarmee het geld rolt.
Daar staat tegenover dat de gansche luxe-industrie steen en been klaagt. Het schijnt
dat alle nijverheden, welke het leven een hoogeren sier verleenen, en waaraan
Frankrijk niet alleen zijn karakteristiek doch eveneens een zekere suprematie dankt,
lijden aan de tering. Ik kan niet zeggen in hoeverre dit relatief is of voorloopig. Niet
alleen doen de winkeliers der Rue de la Paix en der Place Vendôme slechte zaken,
niet alleen verminderen de brillante recepties en bals, verdwijnen de restaurants,
waar men heenging om te smullen en die een paar jaar geleden nog krioelden, of
worden veranderd in gaar-keukens, maar ook het goede humeur, dat met pikante of
weldadige emanaties om de stad hing, kwijnt weg. De kostbaarste van alle
luxe-industrieën, de Parijsche geest, ligt duidelijk op apegapen. Men probeert het
onmogelijke om hem een kunstmatig leven in te blazen, en een belangstelling die
wil indommelen op te wekken, men slaagt er niet in. Het is of een menigte dingen
welke zeer aantrekkelijk waren, en die een ontegenzeggelijke waarde bezaten, bezig
zijn af te sterven in de algemeene onverschilligheid.
Ik wijt het hieraan dat de meeste romans van dit seizoen een graad van obsceniteit
bereikt hebben, waarmee ik geen raad zou weten, wanneer ik ze moest analyseeren.
Met die obsceniteit, grof, luguber, peuterig, bekrompen, en dikwijls zeer litterair,
maar zonder eenige prikkeling voor hen die niet geheel groen meer zijn, wil men een
aandacht vangen die ongrijpbaar werd. Ik vraag mij af wat het buitenland moet denken
van sommige boeken welke dezen winter verschenen, en waarvoor Paul Claudel,
gezant in Washington, zijn uitgever, La Nouvelle Revue Française, dreigde met het
afbreken der relaties. Hier zakken ze met een doffen plons in de antiseptische watten
en niemand kijkt er naar om. Voor 't beste en voor 't kwaadste schijnt men afgestompt.
Het meest voor wat altijd genoemd werd ‘la bagatelle’.
En als ik me niet vergis dan geloof ik dat de Franschman, die globaal genomen
werkt als een ezel, er geen tijd meer voor heeft. Zonder bepaald arm te worden heeft
hij zijn levensstandaard, welke immer aanzienlijk hooger was dan die van naburige
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landen, verlaagd en geleidelijk in overeenstemming gebracht met de grijpzucht van
den staat en den dwang van het dure leven. Twee en een halven dag op de zes ploetert
hij voor den fiscus en joost weet dank zij welke fraudes (er bestaan technische
handleidingen tot ontduiking der belastingen) en dank zij welke bekrimpingen, hij
wat overhoudt. Want de doorsnee-Franschman leeft als een vrek en men moet zijn
menu's niet oordeelen naar hetgeen hij voorzet wanneer hij iemand thuis te eten
vraagt, wat overigens hoe langer hoe schaarscher wordt, doch waarmee hij zich voedt
op z'n eentje. Er bestaat naar mijn meening geen zuiniger, soberder volk dan de
Franschen, geen volk dat zoo bezeten is van de manie der spaarzaamheid. Maar
ontneem hem zijn laatste kans tot sparen en zijn energie zou niet neervallen, maar
men zou een communist van hem maken of een ander wild beest.
Tusschen het overtollige dat hij van nature noodzakelijk acht heeft hij echter een
keus moeten doen en hij wierp zich op het practische en het nuttige. In alle hoogere
kringen der beschaving opende zich een crisis. De Ecole Normale Supérieure, die
traditioneel de professoren leverde, fourneert voortaan in hoofdzaak specialisten
voor het bankwezen en de industrie. Men deserteert uit wat men ‘les professions
libérales’ heette, de vrije beroepen. Voor al wie zich bezig houdt met kunst of
schoonheid is een neven-beroep onvermijdelijk geworden. Wij hebben een dichter
als chauffeur gezien, die na een ritje, aan hen wier gezicht in de termen leek te vallen,
een bundel zijner verzen te koop aanbood. Wij zien studenten in alle ambachten. Er
zijn er die de hondjes uitgeleide doen van oude dames, fungeeren als sandwichmannen,
als kellners, als bordenwasschers, als portiers, als dansers. Een gewichtig stuk van
het geestesleven komt zoo braak te liggen.
In een land waar veel verwoest werd moet veel hersteld worden en de zeldzame
omstandigheid dat er geen werkloozen zijn in Frankrijk wijst eer op een nadeel dan
op een voordeel. Alle bedrijfstakken lijden onder een achterstand van tien jaren: Er
was geen dok voor den tweemaal gestranden paketvaarder Paris, die opgekalefaterd
moet worden in Rotterdam. De stedenbouw, waarin andere landen schatten gestoken
hebben, blijft voor den Franschman een toekomstwensch. Duizenden kilometers
wegen liggen nog in de verwaarloozing der eerste jaren na den oorlog. Een groot
aantal spoorlijnen wachten op een hernieuwing der banen en van het materieel, welke
sinds langen tijd dringend werd. Maar men kan niet alles tegelijk doen. Er komen
kapitalen te kort en ook nog handen. Doch wat zou er gebeuren wanneer die
reusachtige Fransche bedrijvigheid om een of andere oorzaak werd lamgelegd? De
eene ruïne zou de andere meesleepen. Zoo Frankrijk verkeert in een toestand van
schijnbaren bloei, van enorme activiteit, het verkeert ook nog steeds in een latenten
staat van crisis: het transformeert zich door zich te amputeeren van zijn waardevolste
deel. Een tweede amputatie zou dit land het leven kunnen kosten.
Het waarneembaarste symptoom van deze crisis is de jammerlijke toestand der
schouwburgen en openbare vermakelijkheden. Tot de lieden, die er onder den
menigvoudigen druk het bijltje bij zouden willen neerleggen, behooren de directeuren
van theaters en cinema's. Zij hebben op hun jaarvergadering, gehouden te Nice,
besloten om op een nader te bepalen datum al hunne etablissementen over het heele
land te sluiten. Zij zijn hopeloos sinds 1923, maar het affreuze seizoen van dezen
winter, bedorven door koude en griep, het fiasco der voorjaars-campagne, mislukt
door het mooie weer, maakten hen razend. Zij gooien de schuld op de ontvangers
van gemeente en rijk, die naar hun schatting een te hoogen tol heffen op hunne
ondernemingen. Sinds 1923 praten zij met den fiscus, als de twee echtgenooten die
ik zag converseeren in een grappig en origineel stuk: De vrouw werd elken dag op
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een vast uur opgebeld door den man. Zij antwoordde zoolang zij hem trouw bleef.
Toen een derde haar tijd in beslag nam, plaatste zij een gramofoon voor de telefoon,
die het gebruikelijke refreintje afdraaide. De man belde elken dag op zoolang hij
trouw bleef. Toen een vierde haar armen om zijn hals sloeg, kreeg hij hetzelfde idee
als zijn vrouw. Ook hij plaatste een gramofoon voor de telefoon. Aan beide zijden
keuvelde de voice zonder her master en de voice zonder his mistress. Het was
ongelooflijk komisch en triest. Maar zoo praten sinds jaren burger en fiscus.
Men zal een botsing, welke een menigte, die getaxeerd wordt op honderdduizend,
broodeloos zou maken, met alle middelen trachten te vermijden. De openbare
vermakelijkheden betalen de Fransche armenzorg, wat lang niet slecht bedacht is,
maar waarvan de directeuren genoeg hebben Waarom moeten wij voor de armen
dokken en niet de juweliers of de modisten vragen zij. Dit is logisch.
Doch verondersteld dat rijk en gemeente een gecompliceerde hervorming invoeren
of hunne heffingen verminderen, de kwaal wortelt dieper. Ten eerste betaalt geen
enkel Franschman den vollen prijs zijner plaatsen, doch profiteert van vrij-biljetten
die nauwelijks één derde kosten. Alleen vreemdelingen, niet op de hoogte van de
trucs, tellen het officieele tarief neer. Ten tweede interesseert de Franschman zich
niet meer voor het tooneel, voor zijn afgezaagde variaties op echtbreuk, zijn
schablone-décors, waar hij in 't oneindige zijn op termijn gekochte meubileering
terugvindt, zijn stukken welke men hem opdischt onder twee verschillende titels,
zijn twee dozijn ontbloote dames, zijn acrobaten, die periodiek terugkeeren als de
moppen van de almanachs, zijn monotone répertoire, dat tot den bodem schijnt
uitgeput. Nog minder interesseert hij zich voor tooneel dat zijn vaart neemt naar de
regionen van litteratuur en poëzie. Bioscoop en music-hall staan er niet beter voor.
Al deze branches laboreeren aan een overproductie, welke hoe langer hoe minder
aan de behoeften beantwoordt.
Men heeft den man-van-de-straat een tijd lang wijs gemaakt, dat hij deze instituten
noodig had voor zijn ontwikkeling of voor zijn amusement. Vroeger was dit ook
eenigszins zoo. Maar de na-oorlogsche mensch heeft bemerkt, dat hij ze uitstekend
kan missen zonder te degenereeren. Is het au fond niet belachelijk dat eene stad een
paar honderd theaters en bioscopen bezit, welke aanspraak maken om elken dag vol
te zijn, winsten af te werpen, en zoo zij geen winsten afwerpen, gesubsidieerd te
worden? Er zal menige directeur en menig theater aan die overdaad bezwijken, want
de Franschman die er nog plezier in vindt, offert dit genoegen resoluut op. Ook hier
heeft hij gekozen tusschen een fauteuil in de wereld der verbeelding of een autotocht
in de werkelijkheid. Beide tezamen kan hij niet meer betalen. Met zijn beschikbare
geld opteert hij voor benzine, banden en een lunch onder het groen. Of een
boemel-treintje dat hem eens in de week naar het Forêt de Marly brengt, waar hij
dejeuneert in het gras.
Het is niet onmogelijk dat zulke genoegens, de laatste die hem restten, sommige
sociologen nog dwarszitten. De Franschman en de Fransche vrouw zouden inderdaad
nog een tikje harder kunnen werken, zeven dagen per week b.v., wat een massa
overigens reeds doen. Ligt het echter op den weg eener Labour-Party om zulke antieke
en tyrannieke excessen te hervatten of te bevorderen?
[verschenen: 11 juni 1929]

Brood en spelen
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Parijs, 30 April [1929]
De staking der directeuren van theaters, bioscopen, etc., is vastgesteld op 15 Juni.
De keuze van dezen datum, welke samenvalt met de jaarlijksche sluiting, maakt geen
bepaald ernstigen indruk en het zou heldhaftiger en dramatischer geklonken hebben,
wanneer de leiders dezer industrie, want het is een industrie, bericht hadden, dat zij
den arbeid gingen neerleggen op Kerst-avond b.v., of in een andere periode van
maximum-recette. Ronduit gezegd, spijt het me, omdat de beweging midden in den
zomer alle kans heeft te verloopen en meer een bezuinigingsmaatregel lijkt op den
rug van het personeel, dan een directe actie. Een massa-sluiting der openbare
vermakelijkheden is een experiment, dat tot nu toe, geloof ik, nog nergens beproefd
werd en welke niet anders dan merkwaardige gevolgen kan hebben.
Ik zou het publiek willen zien reageeren op den lock-out eener gansche bevolking.
En ook de stakingsbrekers. Vooral de officieele stakingsbrekers der autoriteiten, die
ditmaal de troepen niet zouden kunnen mobiliseeren, om de troepen der directeuren
te vervangen.
Een dergelijke entre-acte zou het leerzaamste en spannendste schouwspel kunnen
worden, dat deze ondernemers ooit boden. Als een aantal hunner platzak, met minder
pretenties en met een geknakt enthousiasme voor het tooneelspel uit den strijd komt,
zou de kunst zelf er slechts baat bij kunnen vinden.
Waar is de tijd, dat Goethe ontslag nam bij zijn groothertogelijken beschermer
van Weimar, omdat hij geen hond op de planken wenschte? Wij zien erger dan
honden, erger dan varkens, en al zijn wij geen Goethe's, het gaat ons aan het hart,
dat de turksche trom geslagen wordt voor zooveel ontuig. Ik voel maar matige
sympathie voor deze heeren directeuren en als artistieke redenen dat niet billijkten,
ik heb ten overvloede financieele overwegingen. Zij schreeuwen, omdat zij een
aanslag betalen welke in de slechtste gevallen stijgt tot 33 pCt. van de ontvangsten.
Dat is prettig, noch voordeelig. Maar laten zij bedenken, dat een heffing van 50 pCt.
op inkomsten van roerende goederen (effecten enz.) regel is en dat deze heffing onder
sommige omstandigheden kan stijgen tot 100 pCt., zoodat den bezitter van den
coupon geen cent overblijft, niet eens om zijn scharen te laten slijpen.
Het is altijd nuttig om zich te spiegelen aan anderen. De belastingen op roerende
goederen, welke in 1900 nog de bescheiden som leverden van 156.987.000 francs,
kwamen in 1928 tot het mooie totaal van 4.585.484.000 francs. En toch hebben
handel en nijverheid gebloeid tot aan dit jaar.
Als ik om deze dubbele reden hoop, dat de staking doorgaat (de te ruïneeren
directeuren, enkele goede niet te na gesproken, kunnen zich altijd nog vestigen als
bookmakers), ik weet niet, of men zich verheugen moet, dat zij zou samenvallen met
den grooten Amerikaanschen film-boycot. Dit is een op zich zelf staand conflict, dat
verdiende uitgevochten te worden met krachten, welke door den strijd tegen den
fiscus niet belemmerd en niet zijn aangetast.
Op het moment, dat de Fransche biosoop-industrie zich moet gaan meten met de
Paramount, de First National, de Metro Goldwyn en andere tyrannen uit Hollywood
en omstreken, zou zij haar eigen deuren en haar eigen débouché gesloten vinden.
Wanneer men zich niet verzoent met de gebieders van movies en talkies, zal men
zich moeten verzoenen met de beulen van de schatkist. Zoo niet, dan wordt het een
dubbele nederlaag, voor den producent en voor den exploitant. Maar wat is de
Amerikaansche film-boycot?
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Sinds Herriot geen minister meer is, werpt hij zich op de beroemde mannen, en
na een even middelmatige als overbodige biografie van Beethoven te hebben
geschreven, werkt hij aan een tooneelstuk over Napoleon. Doch toen Herriot minister
was van Schoone Kunsten, heeft hij aan zijn departement een commissie ingesteld,
aan welke de regeling was toevertrouwd van wat men hier noemt de contingenteering
der buitenlandsche films. De cinema, een Fransche uitvinding, en in den aanvang
een Fransch privilege, was in den loop van weinige jaren dermate overvleugeld door
de grootscheepsheid, waarmee de Amerikanen ook dit idee ontgonnen, dat de nationale
industrie zich alle bewegingsvrijheid, en weldra de levensmogelijkheden, zag
afgesneden. Zoolang de Hollywooders films produceerden en exporteerden, ging het
nog. Maar weldra kochten zij over geheel Frankrijk zalen en schouwburgen, waar
zij de stars en stripes heschen. Zoo zij de zalen niet kochten, pachtten zij de
programma's voor lange reeksen. Op den koop toe sloten zij Amerika zoo goed als
hermetisch voor de Fransche productie.
De Amerikaansche bioscoop-koningen deden niet anders, dan wat men observeert
in de meest moderne industrieën: liever dan zich te beperken in redelijke en mogelijke
proporties, liever dan een paar procenten dividend minder uit te keeren, liever dan
de grenzen te eerbiedigen van eigen en andermans evenwicht, laten zij zich
meesleuren, door een onbezonnen, ziekelijken dadendrang, te verpletteren, wat zich
niet spontaan uit de voeten maakt. Deze megalomanie is een der meest curieuze
verschijnselen van een typisch hedendaagschen waanzin: Een veroveraar stelt zich
aan het hoofd van een bedrijf, en vernietigt, wijl hem dat zoo bevalt, de economie
van een land of van een werelddeel. Hij maakt duizenden slachtoffers, waar geen
haan naar kraait, wijl zij niet sneuvelen achter een kanon, of met de bajonet op het
geweer. Wij aanschouwen dit zonder medelijden, en, helaas, zonder argwaan, zonder
verzet in alle afdeelingen der menschelijke activiteit.
Toen de Amerikaansche cinema-koningen duizenden ‘sterren’ geëngageerd hadden,
ontelbare acteurs en actrices, een ontzaglijk leger van figuranten, specialisten van
alle soort, honderden millioenen dollars te veel gestoken hadden in een industrie,
welke te kolossaal was uitgebouwd om geabsorbeerd te kunnen worden door een
vreedzamen, vrijen export, gevoegd bij de behoeften van hun eigen land, beslisten
zij eenvoudig, dat er niet de minste reden meer bestond voor de aanwezigheid van
een Engelsche, Duitsche of Fransche bioscoop.
Vandaar hun aankoop van zalen en programma's. Hun aankoop zelfs van sterren,
waarmee zij dikwijls geen raad weten, doch die in Europa nog zouden kunnen
concurreeren. En zaagt ge ooit een Parijsche ‘beurs’ van bioscoop-acteurs en
figuranten! Er is geen armoediger, lamentabeler, miserabeler vertooning in het heele
proletariaat, dan zulk een verzameling van schipbreukelingen.
Toen het duidelijk spaak liep, vroeg de Fransche cinematografische vakvereeniging
aan haar gouvernement om bescherming. Zij verzocht uitdrukkelijk, dat deze protectie
niet bestaan zou in een verhooging der douanerechten, maar in een accoord, dat den
Franschen industrieelen een afzetgebied zou vrijwaren in de Vereenigde Staten. ‘Wijl
gij steeds toenemende massa's films wilt importeeren bij ons, zoo redeneerden zij
tot de Yanks, permitteer ons, dat wij er tenminste een paar importeeren bij jullie.’
Naar gewoonte waren de Franschen veel te discreet en hadden beter gedaan met
de zaak struischer aan te pakken. Maar dit was hunne thesis: één Fransche film tegen
een gros Amerikaansche in Frankrijk, en met een barbaarsch woord doopte men deze
regeling contingenteering. Herriot, die zag, dat andere landen een soortgelijke
overeenkomst gesloten hadden met den Amerikaan, meende geen kwaad te doen met
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een decreet van Februari 1928, dat den twist voorloopig suste, en geldig was tot 1
October van dit jaar. Dit decreet wordt door degenen, die belangen hebben bij de
Fransche bioscoop-industrie, voor de nuttigste en dapperste daad gehouden van
Herriot als regeeringspersoon.
De Amerikanen beschikken over veel soorten van pressie en het leek ongeloofelijk,
dat de impulsieve Herriot voor geen enkele bezweken is. Maar de Fransche Pers
heeft aanzienlijke interessen in de Fransche bioscoop, en Jean Sapène o.a., die de
magnifieke studio's creëerde van Joinville, is een der chefs van de Matin. Het gold
trouwens in den geest der Franschen: geen offensieve, doch een defensieve beweging.
De lichtgeraakte Amerikanen dachten daar echter anders over.
Terwijl de ministerieele commissie het reglement voorbereidt, dat op 1 October
in werking zal treden, berichten de groote Amerikaansche film-maatschappijen
plotseling en eenstemmig, dat zij alle relaties met Frankrijk verbreken. Zij kondigen
dit aan met een geweldig lawaai van proclamaties en interviews. Zij dreigen op haar
beurt met alle zalen te sluiten, haar heele personeel te ontslaan (en zij vergeten niet
dat dit reeds in de duizenden loopt) totdat zij satisfactie verkregen hebben van het
Fransche gouvernement. De Amerikaansche Ambassade mengt zich zelfs in het
geding met een nota, die den Franschen minister uitspeelt tegen de Fransche
fabrikanten en de regeering in kennis stelt met den steun, welke de Hollywoodsche
aanmatiging te verwachten heeft van Washington. Zij hebben er zelfs Genève bij
gehaald en den Volkenbond. Het mooiste van alles is, dat niemand weet, waarover
het gaat. Dank zij de dollars is er zeer waarschijnlijk een lek gekomen op het
ministerie van Schoone Kunsten en vonden de vermoedelijke Fransche voorstellen
betreffende de nieuwe contingenteering een voorbarigen weg naar spionnen, die men
tegenwoordig diplomatiek als observators betitelt.
Zijn de Amerikanen gerechtigd om zoo brutaal uit hun vel te springen, of zijn ze
het niet, het is ons onbekend. Wij weten alleen, dat de Fransche voorstellen in geen
enkel geval ongunstiger zullen zijn, dan de Engelsche of Duitsche, en wij weten, dat
deze hooge toon niet aangeslagen wordt tegen Duitschland en Engeland. Wij weten
ook, dat wij Mary Pickford niet meer zullen zien, dat wij zullen moeten leven zonder
Clara Ward, zonder Lilian Gish, zonder den glimlach van Douglas, zonder den
hoornen bril van Lloyd, zonder het bolhoedje, het wandelstokje, de tanden en de
lange ‘schuiten’ van Chaplin, zonder cowboys van Texas, zonder detectives, zonder
dominees, die huwelijken sluiten op den hoek van de straat, zonder bankiers, die
chèques teekenen met enorme sigaren in hun mond, zonder Remington-girls, die de
zonen schaken van milliardairs, zonder bandieten, die steeds aan 't langste en
edelaardigste eind trekken, zonder [xxx]ig-sentimenteele, erbarmelijke comedies,
dat wij zullen moeten leven zonder al die fraaie en bewonderenswaardige dingen,
tenzij we capituleeren. Dat is de straf voor onze vermetelheid. Een catastrophe!
Het is kostelijk, dat zulke incidenten komen uit het land van het Kellogg-pact. Een
blocus alsof het niets is. Vandaag een blocus van films, morgen een blocus van
katoen, koper, graan, of wat anders: waarom niet? En nooit was een blocus minder
gerechtvaardigd dan deze belachelijke en onverstandige boycot der Amerikanen, die
krijten, alsof zij gekeeld worden, krachttermen misbruiken als beleediging en onrecht,
omdat de Franschman met het schuwe gebaar van een bedelaarsjongetje
gelijkberechtiging vraagt voor vier of vijf Fransche films per jaar. Een beetje
vrijhandel meneer! En een beetje reclame, als Uncle Sam zoo genadig is, een rolprent
te accepteeren!, niet in een hoek gestopt te worden en afgedraaid pro forma! Een
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minimum van fatsoen en welwillendheid! Doe dan in Frankrijk wat je verkiest:
verlaag de tarieven, koop zalen, programma's en vermorzel de laatste concurrenten.
Laten wij afwachten, hoe dit eindigt. De Franschen zijn zeer geneigd om een
koopwaar, welke hun op zoo onhoffelijke wijze geweigerd wordt, links te laten
liggen, en, te drommel, zij zouden groot gelijk hebben. Maar het voorteeken is
misselijk. President Hoover moge zijn vertegenwoordiger te Genève veelbelovende
woorden in den mond leggen, daden zouden welkomer zijn. Bij zulke economische
ultimatums wordt vroeg of laat geschoten. Dat is onvermijdelijk. Dat is fataal.
[verschenen: 14 juni 1929]

Madame la Tour
Parijs, 7 mei 1929
Ze werd deze week veertig jaar en het zou onbeleefd geweest zijn om haar geen
bezoek af te steken. ‘Ze’, om niemand van de wijs te brengen, is de Eiffel-toren, die
mannelijk is in het Hollandsch. De Franschen zeggen la Tour. Is het wonder, dat zij
in 't algemeen niets voelen voor de theorieën van Freud, noch voor de aberraties van
andere sexualisten, die in elken toren een niet nader te omschrijven symbool zien?
‘Zeker’ - antwoordt G.K. Chesterton aan deez maniakken - ‘zou men zonder den
phallus-dienst alle kerken met den kop omlaag gebouwd hebben’, en hij had zin om
uren lang te lachen over zijn barokken, amusanten inval. Het moet hem plezier doen
de Parijzenaars te hooren spreken over la femme de quarante ans. Want de Toren is
een vrouw; zoo was het vanaf haar geboorte en zoo bleef het.
Ik ben haar dus mijn opwachting gaan maken. Eerst om de buste van Eiffel te
zoeken, een brons van Bourdelle, dat Donderdagmorgen onthuld is. Zij staat onder
den Noorder-pijler: de kop van den ingenieur op een effen, granieten zuil, welke
eindigt in een steenen bank van sobere, geometrische lijnen. Een naam en een jaartal:
Gustave Eiffel, 1832-1923. Mon Dieu, hij werd een-en-negentig en is om zoo te
zeggen pas dood! Wie herinnert zich de begrafenis van dezen burger van Dijon,
wiens beroemdheid en populariteit alles overtreft? Niemand. De Franschen hebben
niet den cultus der persoonlijkheid. Deze zoon van een negociant, die eigenlijk
Bonickhausen heette en pas in 1880 zijn naam Eiffel legaliseerde, werd synoniem
met zijn monument. En synoniem met een golflengte. Doch gaat het niet immer
aldus? Wanneer iets een zekere mate van grootheid overschrijdt, wordt de mensch
te klein om mee te tellen. De grootste dingen zijn anoniem, en hierin raken zij de
kleinste dingen.
Na Eiffel, een dwerg onder den cyclopischen pijler, begroet te hebben, ben ik
opgestegen. Ik doe het traject tot het tweede terras, zeven honderd zeven en twintig
treden, bij voorkeur te voet, en als het geoorloofd was zou ik te voet tot de spits
klimmen, om stap voor stap de ruimte te meten. Met een flinke bries, die door het
ijzeren gebinte giert, is er niets vervoerenders dan zulk een tocht naar de wolken.
Het verschil met een bergbeklimming ligt hierin, dat men langs de Alpen de
mateloosheid der natuur overal met zich meesleept, tot den hoogsten top, terwijl men
in dezen toren de mateloosheid van den mensch omhoog draagt. ‘Qui n'essaie pas
d'être grand est infame’ heeft een zeventiende-eeuwsch Franschman gezegd.
Er is geen plek op aarde waar men een rustiger en directer uitkijk ontvangen kan
op alle mogelijkheden, op alle mogelijke grootheid, dan hier, geïsoleerd in deze vaste
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en verheven stip, welke nauw merkbaar deint. Men kijkt met verwondering naar de
openingen der woning-blokken waar geen plaats lijkt voor een konijn. Beneden
krioelen wij als mieren en termieten, die met een onbegrijpelijke haast her- en
derwaarts kronkelen. Hierboven hergroeien wij tot ons zelf, tot onze individualiteit,
tot onze bestemming.
Er zijn in Parijs twee onvergelijkelijke plaatsen om te mediteeren: het graf van
Napoleon, dat tegelijk het graf van Foch werd, - en de Eiffel-toren. Het is onmogelijk
om zich daar, onder den vergulden koepel der Invaliden, en hier in deze grootsche,
kalme en hechte eenzaamheid, niet bevleugeld te voelen. Alles werkt samen om de
indrukken te centraliseeren. Dit ijlste en hoogste punt is tevens planetair middelpunt.
Staan wij niet op de tinnen van de Klok der Wereld? Een mecanisme van
ongeëvenaarde precisie, uitgedacht door Belin, verbindt Madame La Tour met de
pendule van het Observatorium, die automatisch, zonder tusschenkomst van een
opérateur, het juiste uur zendt, op éénhonderdste seconde na, van pool naar tegen-pool,
over alle landen, alle zeeën, en naar alle schepen.
Er was een tijd dat de Toren alleen diende tot vlaggepost (de Fransche vlag heeft
nog altijd den langsten stok) en tot bestijgingen. Er was een tijd dat zijn onmetelijke
antennen, geladen van electriciteit, nog niet fosforiseerden in den nacht, - want de
antennen van den Eiffel-toren zijn zichtbaar bij donker. De wonderlijkste constructie
van het universum gold niet alleen voor nutteloos, maar ook voor leelijk, log, lomp,
een beleediging voor de stad welke de spits van de Sainte Chapelle, de Notre-Dame
en den kleinen triomf-boog der Place du Caroussel onder haar gebouwen telde. Het
Quartier Latin fabriceerde hekeldichten tegen Eiffel. Verlaine kon niet langs de Seine
wandelen zonder het transparante monster te verwenschen.
Men noemde het geringschattend ‘De triomf van ijzer en industrie’. De Toren was
onder intellectueelen nauwelijks minder veracht dan het Amsterdamsche Paleis voor
Volksvlijt. Pas had men de veertien meter diepe fundamenten gelegd, of de bloem
der natie organiseerde petities tegen Eiffel en zijn gevaarte, dat Parijs ging
domineeren, dat het aspect der Ville-Lumière ging wijzigen. Onder hen die
protesteerden bevonden zich Gounod, de componist, Meissonnier, Gérome, Bonnat,
Bouguereau, Jules Lefebvre, schilders, Charles Garnier, architect van de Opéra, A.
Dumas, Guy de Maupassant, romanschrijvers, Coppée, Leconte de l'Isle, Sully
Prud'homme, dichters, en een massa anderen. De bouw van den Toren was besloten.
Daarvoor kwamen zij te laat. Maar zij wilden weten of het gehate product na de
Wereldtentoonstelling van 1889 gehandhaafd zou worden en wenschten dit te
verhinderen.
Het is meestal uitstekend dat kunstenaars geen medezeggenschap hebben in het
staatsbestuur. Het tegenovergestelde zou dikwijls tot bittere en dure decepties leiden.
Gelukkig was Edouard Lockroy, minister van Handel, onder wiens beheer de
Exposition Universelle stond, een man van geest en ironie. ‘Zeg hun niets’, schreef
hij fijn-spottend aan Eiffel, ‘zeg hun ook niet, dat het pijnlijk is van te voren een
Expositie te zien aanvallen door hen die haar moesten verdedigen, of dat een protest,
onderteekend met zoo doorluchtige namen, weerklank zal vinden in gansch Europa
en sommige vreemdelingen een voorwendsel dreigt te verschaffen om niet aan onze
feestelijkheden deel te nemen. Wat ik u verzoek te doen is het protest in ontvangst
te nemen en te bewaren. Het zal moeten prijken in een der vitrines der Tentoonstelling.
Een zoo keurig en nobel proza, onderteekend door namen, die over de geheele wereld
bekend zijn, zal niet nalaten het publiek te lokken, en misschien zelfs te verwonderen.’
Men ziet dat Lockroy opgegroeid was in den intiemen omgang met Victor Hugo.
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Maar er klonken ook andere stemmen. Op het tweede terras had de Figaro een
drukkerij ingericht, liet een krant verschijnen, en legde er een gulden boek ter
teekening. Een Hollander uit Den Haag schreef: ‘De Toren is niet zoo hoog als onze
achting voor Frankrijk.’ ‘Ik hoop dat mijn stem zoo hoog gaat als de Eiffel-toren’,
verlangde een beroemd tenor. Een Amerikaan telegrafeerde aan Eiffel vanaf het
derde platform (het Fransch-Duitsch grensincident-Schnaebelé en de
oorlogsbedreiging van Duitschland lagen nog versch in het geheugen) de pompeuze
verklaring: ‘Mijnheer, dank zij het observatorium van den Eiffel-toren heb ik aan
den horizon der negentiende eeuw twee sterren ontdekt in de gestalte van ijzeren
mannen. Den eenen moet men vereeren en liefhebben, en een drom van bewonderende
pelgrims uit alle oorden van de globe komt naar Parijs om hem te huldigen: hij is
Franschman. De ander doet zich vreezen, haten en verfoeien: hij is te Berlijn. De
naam dezer twee ijzeren mannen zweeft op ieders lippen. Moet ik ze noemen? Eiffel
en Bismarck. Vóór mijn vertrek naar de Vereenigde Staten, mijn vaderland, houd ik
het voor mijn plicht om u mede te deelen, mijnheer, dat ik een integraal atoom ben
van de massa uwer bewonderaars.’
Zooals men proeven kan uit dezen gechampagniseerden tekst, was Amerika toen
nog niet drooggelegd.
En inderdaad, de Eiffel-toren, de reusachtige machine-hal, (het Groote Rad, dat
een paar jaar geleden pas is afgebroken, was van 1900), deze Expositie welke de
gansche wereld magnetiseerde als nooit tevoren een World-Show vermocht, deze
levensuiting van een overwonnen en pacifiek herrijzend volk, geschiedde onder den
neus van Bismarck. Ik vroeg me gisteren nog af, toen ik den Toren ver zag reiken
boven de vlucht der vogels: als het Wilhelm II gegeven geweest ware om, onder deze
bogen door, te pelgrimmen over het Champs de Mars, om Parijs te aanschouwen van
deze tinnen, zou de oorlog uitgebroken zijn? Niemand kan hier aarzelen over
Frankrijk's energie en Frankrijk's grootheid. Maar lazen de Duitsche bevelhebbers
de krijgskundige werken van Foch, die alle Duitsche strategische auteurs van buiten
kende? Neen. Zij meenden beter te weten.
Daar was in 1889 zelfs de geïnspireerde, sonore stem van Walt Whitman, die een
ode aanhief op de Expositie en Frankrijk, een ode, ma foi, die een geluid geeft van
onsterfelijkheid:
‘Bravo, Tentoonstelling van Parijs!
Voeg bij Uw Tentoonstelling, alvorens haar te sluiten, o Frankrijk!
Bij heel de zichtbare, concrete rest, tempels, Toren, koopwaren, machines
en mineralen,
Onze wenschen, uitzwevend op de kloppingen van menige millioenen
harten, - etherische maar solide vormen (want wij, de kleinzonen en
achterkleinzonen, wij vergeten niet Uw grootvaders),
De hulde, over den Oceaan, van vijftig naties en stofdeeltjes van naties
vereenigd tot een compact geheel, de toejuichingen, de liefde, de
herinnering, de heilbeden van Amerika!’
Onder de ijzeren gewelven van den Toren en rondom zijn beeld, dat onafscheidelijk
werd van Parijs, trilt nog altijd iets van het enthousiasme, dat de vorige generatie
bezielde, dit wil zeggen haar overwegende deel, dat de toekomst voorzag en
accepteerde. Is de Toren leelijk, is hij mooi? Ik weet er niets van. Behalve het een
beetje te ouderwetsche, rommelige buiten-décor van het eerste terras, waarachter de
café's en de restaurants beschut zijn, ben ik zeer geneigd om Madame La Tour voor
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mooi te houden. Onlangs nog zei me Roland Holst, de directeur der Rijksacademie,
hoe hij het als een karakteristiek van Parijs beschouwde dat het onmogelijk was om
er iets leelijks te bouwen. Hij heeft gelijk. In Parijs neemt alles werktuigelijk het
cachet aan van Parijs. Ook de Eiffel-toren. En bij haar veertigste jaar (laat mij ze
voor één keer in 't vrouwelijk nemen) mag men den hemel danken, dat geen bom
van vliegtuig of Dikke Bertha haar ijzeren kantwerk aan flarden reet of ontwortelde
op een der pijlers. Wij zouden een nog altijd onovertroffen meesterwerk minder
bezitten, en ook dàt zou Herr Dokter Schacht niet willen betalen.
Aan de Oostzijde der stad maakt men onderwijl toebereidselen voor de Koloniale
Expositie van 1931, welke onder presidium van Maarschalk Lyautey geroepen is
een nieuwe wereld-gebeurtenis te worden. Het heeft een uitstekenden indruk gemaakt
dat Nederlandsch-Indië voor een belangrijk bedrag aan deze manifestatie zal
deelnemen. Doch daarover later.
[verschenen: 20 juni 1929]

De stem van Foch
Parijs, 10 Mei [1929]
Wanneer ik Foch beschouw als een der grootste mannen van alle tijden, dan doe ik
dat niet om zijn strategische gaven. Hij heeft gecommandeerd op drie kritische punten
en op drie kritische oogenblikken: het Fransche centrum, vier dagen lang met
bovenmenschelijke inspanning gerammeid gedurende den eersten slag aan de Marne;
daarna den linker-vleugel der geallieerden tijdens de Yzer-gevechten, waar een
nederlaag een ramp geworden zou zijn; ten laatste de campagne van 1918, toen uit
drie catastrofen (de Duitsche offensieven van Maart, April en Juni) een overwinning
groeide, behaald met wat Foch noemde het bezinksel, de restantjes.
Het is mogelijk, dat de Wereld-Oorlog in geen van beide kampen krijgskundige
genieën voortbracht, die onbekende feiten stelden, nieuwe banen openden. Wij weten
niet, of een jonger en stoutmoediger generaal de verhoudingen had kunnen wijzigen
van wat de formule werd der uitstekende aanvoerders: 1/100 inspiratie, 99/100
tenuitvoerlegging. Alle beschouwingen hierover bewegen zich op het gebied der
hypothese, der fantasie. Wij weten alleen, dat Foch zich door gelijke problemen beter
heensloeg dan de Duitsche generaals. Wij weten, dat dit een voldoende reden tot
bewondering en appreciatie kan vormen.
Maar de hoedanigheid, waarin Foch zich groot toonde, grooter dan al zijn
voorgangers, uniek, ongeëvenaard, omdat de termen van vergelijking ontbreken,
omdat hij onder de menschen verscheen als een prototype, als een voorbeeld in den
striktsten zin (‘iets dat nagevolgd wordt of moet worden’), de hoedanigheid van
Foch, welke mij boven alle vereerenswaardig lijkt, is deze: hij was méér dan generaal,
méér dan opperbevelhebber van tien millioen soldaten, - hij was mensch, een redelijk,
harmonisch mensch.
Geen enkele der beroepsziekten of beroepsmisvormingen, welke onder militairen
menigvuldig voorkomen, had zijn wezen aangetast. In het geestelijk organisme van
Foch speelde zijn vak, d.i. de strategie, en alles wat op zijn vak betrekking had, een
ondergeschikte, bijkomstige rol. Zijn vak, dat hij in de perfectie verstond, was onder
alle omstandigheden middel, géén doel. Eén woord van Foch, onmisbaar in November
1918, en de oorlog ware voortgezet. Foch, voor de poorten van de eclatantste, de
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buitensporigste der Overwinningen, welke de Historie zou hebben opgeteekend,
Foch, in het zenith van den roem, heeft de ongelooflijke kracht bezeten, om dit woord
niet te spreken. Hij had den vijand kunnen verpletteren, een leger van millioenen tot
overgave kunnen dwingen, hij heeft dit niet gewild. Hij ontwapende dat leger en liet
het onder eerebogen van dennen-loovers terugkeeren in het vaderland. Het deerde
hem niet, wat men later zou zeggen en wat gemakkelijk te voorzien viel: dat de kamp
op het slagveld onbeslist was. Het feit, dat de vijand de wapenen uitleverde en
machteloos werd, was hem voldoende.
Tegenover dit feit zette hij de reusachtigste der machines, die nauwelijks werkte,
stop. Het leven van één soldaat, noodeloos geofferd, woog op tegen de verlokking
en de exaltatie van een veldtocht, die foudroyant en subliem beloofde te worden.
Noch Napoleon, noch Caesar, noch Alexander, noch een der andere beroemde
aanvoerders van het verleden, hadden dit vermocht. Voor hen was de oorlog altijd
min of meer doel, en overschreed gaarne de grenzen van het noodzakelijke. Voor
Foch was de oorlog middel, het kwaadste van alle middelen, het rampzaligste, het
verwerpelijkste, en zoodra het doel bereikt was, trok hij de eindstreep onder de som
der dooden.
Laat men twisten wie wil, over de krijgskundige talenten van Foch, laat men eraan
twijfelen gelijk de Duitschers deden: Foch was de eerste, die den mensch plaatste
boven den strateeg. Niet de overwinning stempelt hem voor mij tot held. Maar dàt.
En ik geloof, dat langzamerhand dit besef zal bovendrijven in de gevoelens der
overlevenden, en dat het voor hen, die vertrouwen in de missie van Frankrijk, de
duidelijkste aanwijzing zal beteekenen. Zoolang Foch leefde, moest het essentieele,
wat deze figuur kenmerkte, in het duister, of in den schemer blijven. Het Fransche
leger, in den wandel genoemd La Muette, de Groote Stomme, verdient dezen bijnaam
tot in zijn aanvoerders. Wie deel uitmaakt van het Fransche legerbevel, breekt alle
verbindingen af met de buitenwereld en als hij niet het recht verbeurt een persoonlijke
opinie te bezitten over het beheer van den Staat, waarbij inbegrepen is het beheer
van het Leger, hij verbeurt het recht om deze opinie te uiten. Het werd voor de Derde
Republiek meer dan een axioma, het werd een dogma, dat de militair onder alle
omstandigheden afhankelijk is van den civiel, een sprakeloos instrument, in handen
van het burgerlijk gouvernement. Zij zijn verantwoordelijk voor alle mislukkingen,
doch in de gewichtigste kwesties der landsverdediging werden zij nauwelijks
geraadpleegd.
Het instrument dat zij vormen, wordt door niet-militairen gefatsoeneerd, ieder
gegradueerde kende vóór 1914 de tekorten der leger-organisatie, niemand verhief
zijn stem. Deze zelfverloochening, welke de eminentste resultaten oplevert in politiek
opzicht (- niets te vreezen van een militaire dictatuur -), welke in principe
voortreffelijk is, want wie de wapens draagt moet het meest onderworpen zijn, levert
de gevaarlijkste resultaten uit een militair gezichtspunt.
Een zoo gecompliceerd geheel als een modern militair organisme, eischt
competenties, welke men minder dan ooit van de burgerlijke autoriteiten, beheerscht
door partij-belangen, kan verwachten. Maar ondanks deze nadeelen geldt het principe
eener zelfverloochening, welke alle verbeelding te boven gaat, bij het Fransche
legerbevel voor zóó onaantastbaar, dat het bij geen enkel generaal zal opkomen, om
zich tegen het civiele gouvernement, dat hij nochtans zou kunnen buigen of breken,
te insurgeeren, en dit wordt des te treffender, als men bedenkt, dat de overweldigende
meerderheid der kaders conservatief is.
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Geen der Fransche generaals, in tegenstelling tot de Engelsche, Duitsche en
Oostenrijksche, heeft Mémoires gepubliceerd. Allen hebben zonder eenige vergoeding
afgezien van een honorarium, dat hun in een kwalijk vergulde armoede welkom
geweest zou zijn. Maar een Fransch generaal is bij ongeschreven afspraak stom en
ik weet niet, wat er zou moeten gebeuren, om hen te dwingen het zwijgen te verbreken.
In den hoogsten, zuiversten zin, zijn zij dienaars, blindelings gehoorzamend aan de
fluctuaties van het leven, dat door de muren hunner kazernementen niet heendringt.
Deze eigenschap werd bij Foch nog geaccentueerd door de structuur van zijn
karakter. Foch had een boven-persoonlijke manier van de dingen te zien, te wegen,
te wikken, welke hij doorvoerde tot de verste limiet. Hij wist zijn individualiteit te
objectiveeren tot een uiterste en met een fanatisme, dat men waarneemt bij asceten,
die, door zich te verontpersoonlijken, zich een persoonlijkheid construeeren van
ongehoord geweld. Deze transformatie, geheel strookend met het ascetische leven,
dat hij leidde, had zijn intelligentie, zijn wil, zijn zelfvertrouwen, zijn onwrikbaar
geloof, zijn energie, toegespitst tot het fenomenale, en tevens zijn vermogens
vermeerderd tot een kracht, die nog huisde in de gestalte, welke den naam Foch
droeg, maar die tot de physieke persoon van Foch slechts in een verwijderd verband
stond, haar overwoekerde, haar vergat. De opperste functie van den geest is niet, dat
hij denkt, maar dat hij denken kan dat hij denkt, en vanuit deze regionen ageerde
Foch in den derden persoon.
Kinderen doen dat ook, evolueerend in hun tooverland. En ook de kunstenaars,
die zich uit de gedachte een hooger uitzicht bouwen, vanwaar beelden, klanken,
rhythmen naar hen toevloeien. En zoo ook had deze opperbevelhebber zich
gemechaniseerd tot een redelijke energie. Zij volgde den stroom, bepaalde hem niet.
Zij was steeds bereid met het maximum sterkte in te grijpen, te hulp te snellen, zich
te offeren, zij weigerde daarentegen, te domineeren. Zij was een bewuste macht, die
van alle zelfbeschikkingsrecht had afstand gedaan.
Maar niet van hare rede, niet van hare critiek. En hier stelt zich de gewetensvraag:
moeten wij het standpunt van Foch, dat in een ietwat lageren graad ook het standpunt
van Joffre is, waardeeren of veroordeelen?
Er zijn reeds twee boeken verschenen over Foch; het eene van Raymond Recouly,
die een groot journalist is in den trant van Wickham Steed, en Le Mémorial de Foch
samenstelde, het andere van Commandant Bugnet, zijn ordonnans-officier, die een
reeks gesprekken uitgaf onder den titel En écoutant Foch, en welke beide werken
een in de hoogste mate poignanten indruk achterlaten. Zonder twijfel zullen er nog
andere verschijnen. Als Joffre eenmaal dood is, zullen er ook verschijnen over Joffre.
En ook deze zullen een poignanten indruk maken, men kan daarvan overtuigd zijn.
Want Foch, die de zelfverloochening dreef tot een climax, welke maar zelden
benaderd wordt, critiseerde de personen, aan wier directie hij zich onderwierp, en
hij week niet, zonder beproefd te hebben, wat in de grenzen, welke hij zich getrokken
had, mogelijk was. En het ergste is niet, dat de leidende figuren, het civiele
gouvernement, beschikten over de loudspeakers der Pers, en dat de actie van den
Generalissimus besloten moest blijven tusschen de wanden der ministerieele
cabinetten en conferentiezalen, wat een absurd inconvenient is, waarvan men zich
nauwelijks rekenschap geeft.
Het ergste is niet, dat Foch zich onvoorwaardelijk neerlegde bij alle beslissingen,
zoodra de beslissingen eenmaal gevallen waren. Het ergste is verreweg, dat Foch,
die naast een buitengewoon strateeg, een all-round diplomaat, een voortreffelijk
historicus, een scherpzinnig psycholoog was, kortom, die een volledig staatsman had
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kunnen zijn, alle kans heeft de zaken juister, reëeler doorgrond te hebben, dan de
politici, aan wie de volkeren de hergroepeering van Europa hadden toevertrouwd.
Het ergste is, dat naar alle waarschijnlijkheid Foch's oordeel door de Geschiedenis
bevestigd zal worden.
In de oogen der civiele autoriteiten was Foch een militair, die zich te bemoeien
had met de zaken, welke hem aangingen: het voeren van den oorlog. Voortreffelijk.
Maar als deze militair, die zijn métier kende, bewijst, dat de oorlog beëindigd had
kunnen worden in 1917, wat moet dan ons oordeel zijn over het burgerlijk
gouvernement? Het zette Joffre eind 1916, na den slag bij Verdun, na den slag aan
de Somme, aan den dijk, en Joffre liet zich afdanken zonder protest, volgens het
traditioneele stoïcisme van den militair. Doch toen Joffre geloosd werd, prepareerde
hij een offensief, dat in begin Februari 1917 had moeten uitbreken.
Het was zijn stelling, dezelfde stelling, welke Foch in 1918 met succes zou
toepassen, dat men alles verhinderen moest om de Duitschers, ten zeerste verzwakt
door de moorddadige gevechten bij Verdun en langs de Somme, op adem te laten
komen. Toen het beraamde offensief van Joffre moest losbarsten, was het Duitsche
opperbevel juist doende, om zijn front terug te leggen en in te krimpen tot de fameuze
Hindenburg-linie en Joffre zou hen overvallen hebben te midden der verhuizing!
Toen de plaatsvervanger van Joffre, Nivelle, zijn taak kon beginnen in April 1917,
was het te laat: Rusland stortte in en de Duitschers lagen verschanst achter geduchte
bolwerken.
‘De wijziging van het Fransche opperbevel was zeker een ongeluk, en zelfs een
groot ongeluk,’ zegt Foch, en dit klinkt des te merkwaardiger, daar de onverdiende
ongenade van Joffre de fortuin van Foch zou worden. Wie zal zulk een pertinente
verklaring van Foch, gestaafd, zooals hij zegt, door de Mémoires van Ludendorff,
kunnen lezen, zonder zich ontsteld te voelen? Alle Europeesche moeilijkheden
dateeren van 1917 en uit het laatste jaar van den oorlog. Welk een besparing van
menschenlevens, geld, goederen, wanneer de oorlog ware geëindigd in 1917! Alle
financieele, economische, diplomatieke problemen zouden zich minder scherp, minder
ingewikkeld hebben voorgedaan. Geen interventie van Amerika, een even groote
kwaal, als een zegen.
Naar alle waarschijnlijkheid geen bolsjewisme in Rusland, of hoogstens een zeer
gematigde revolutie. Wanneer men denkt aan de onmetelijke consequenties, welke
de bezuiniging van één jaar beduid zou hebben voor de gansche aarde, waant men
te droomen. En Foch verzekert de mogelijkheid dezer bezuiniging (honderdduizenden
levens...) als de gewoonste zaak ter wereld.
Foch was ‘maar’ een militair. Doch wanneer men zulk een militair in plaats van
een politicus de expedities van Antwerpen en Gallipoli had toevertrouwd, zouden
zij niet mislukt zijn. Deze militair waarschuwde er voor, dat een diplomatieke actie
om Roemenië tot den oorlog te bewegen, op straffe van een ramp, vergezeld moest
gaan van een militaire actie. De gebeurtenissen gaven hem gelijk. Deze militair
eischte, naast de stichting van een onafhankelijken Rijnstaat, voor onbeperkten tijd
de bezetting der bruggehoofden van den Rijn, naar voorbeeld van het Barrière-tractaat,
dat aan Holland in 1715 recht gaf als weermiddel en bescherming tegen Frankrijk,
troepen te leggen in de z.g. Barrière-steden op niet-Hollandsch gebied - een recht,
dat geduurd heeft tot 1783!
Achter de schermen heeft Foch heroïsche pogingen gedaan om de Fransche
Noordgrens, die in 1815 met voorbedachten rade opengelaten was, om een inval in
Frankrijk bij een eventueelen Bonapartistischen opstand te vergemakkelijken,
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gerectificeerd te krijgen, om een Duitschen inval, nu de rollen waren omgekeerd, te
bemoeilijken.
Het heeft niet gebaat. Zullen de gebeurtenissen hem te eeniger tijd in 't gelijk
stellen? Welk een marteling, zonder te spreken van zijn honderdmaal gekrenkte
eigenliefde, waar hij gemakkelijk overheen stapt, maar om te spreken over de liefde
voor zijn land, over zijn bezorgdheid voor de toekomst, over de verantwoordelijkheid
tegenover de dooden, welk een marteling zijn de Vredesonderhandelingen en het
foutieve, dwaze Vredesverdrag geweest voor dezen opperbevelhebber, die meer dan
wie ook wist, wat de Overwinning gekost had, en wat de veiligheid vergde.
Deze militair weigerde de mogelijkheid te overwegen, op te rukken naar Berlijn,
toen een vooraanstaand politicus hem polste aangaande een dergelijk plan. Hij
weigerde omdat het tot niets zou dienen.
Hij sprak ook de woorden, welke iedereen bepeinzen mag: ‘De Overwinnaars
hebben niet de minste reden, niet het minste voordeel, een nieuwen oorlog te beginnen,
evenmin als in 1914; zulk een gevaar kan slechts dreigen van de overwonnenen.’
Hij zei nog onder zoovele dingen, welke ik zou willen citeeren: ‘Meen niet, dat de
zwakheid van den tegenstander uw eigen kracht kan uitmaken.’ Maar wat gegrift
moest worden in alle kanselarijen, tot in het Paleis van den Volkenbond, is deze
stelling: ‘De avontuurlijke, grillige, deels onlogische constructie van het nieuwe
Europa, kan niet gewijzigd worden, zonder een serie van rampen, zonder een
algemeene conflagratie. Daar Engeland geen leger bezit, en voor zijn koloniale macht
de handen overal vol heeft, berust de bewaking van dit wankele bouwwerk uitsluitend
bij Frankrijk. Als de Fransche kracht weifelt, als de Fransche steun ontbreekt, valt
alles in duigen.’
Foch beschouwde geen enkel probleem van een louter Franschen gezichtshoek,
hij zag alles met den blik van een Europeaan. Men kan zonder overdrijving zeggen,
dat iedereen ter wereld er belang bij heeft, elk woord van Foch met aandacht te lezen.
De civiele autoriteiten van Frankrijk hebben deze stem gesmoord, de censuur zelfs
heeft den Maarschalk verhinderd, zijn opinies te uiten. Had hij zijn degen in de balans
moeten werpen, om zijn ideeën te redden? Wie zal het zeggen?
Gedane zaken nemen geen keer, is een spreekwoord, dat Foch telkens ter harte
nam, wanneer hij de afbrekende activiteit van anderen moest betreuren en herstellen.
Hij paste zich aan bij elke gegeven omstandigheid, om er met al zijn kracht het beste
van te maken. Hij bleef onwankelbaar vertrouwend. Wanneer men zijn voorbeeld
volgt, zal deze stem van over het graf, die lange echo's oproept (Le Mémorial de
Foch is het boek, waarop Clemenceau met een ander boek gaat antwoorden) niet
vergeefs weerklinken.
Doch toen Raymond Recouly zei, dat hij voor Foch wilde zijn, wat Las Cases, die
het Mémorial de Sainte-Hélène schreef, was geweest voor Napoleon, gaf hij meer
dan een litteraire vergelijking: Bonaparte zat gevangen op de rots in den Oceaan.
Foch zat gevangen op zijn bureau van den Boulevard des Invalides No. 8-bis.
Daar de Conferentie der Experts nog niet weet, of zij moet eindigen als drama, of
als klucht, zal ik u den volgenden keer schrijven over het boek van Commandant
Bugnet, en een derde, van Charles Le Goffic.
[verschenen: 21 juni 1929]

Beeldende kunsten
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Parijs, 10 Mei 1929
Toen wij eind-zomer van 't vorig jaar (de Soerabaiasche kunstschilder Adolfs en
ondergeteekende) door Parijs doolden, op zoek naar het schoone, het ware en het
goede in de schilderkunst, vonden wij met moeite vijf of zes winkels, die niet
gebarricadeerd lagen achter het bordje ‘gesloten’ of achter ijzeren tralies. Het
pittoreske schuim aller werelddeelen, dat zich op gewone tijden vanaf twaalf uur 's
middags schaart om de bittertafeltjes van de ‘Rotonde’ of de ‘Dôme’, was verdwenen.
Het cosmopolitische uitvaagsel dat de grauwe leegte van den Boulevard de
Montparnasse, zijn lange parallellen die elkaar niet raken, zijn rachitische boomen,
zijn karakterlooze huizen, tot verzamelplaats koos en concentratie-punt van alle
revoluties in de gemeenschap der zienlijke en onzienlijke goederen, waar Trotzki
zijn anijsje dronk naast Lenin, waar elk uwer buren de gedelegeerde kan zijn eener
omwenteling, waar men soms de impressie krijgt van te toeven in een infernale
centrale van psychische hoogspanningen, waar men achter menige facie het opschrift
lezen kan ‘levensgevaarlijk’, ook deze wriemelende bende van mannelijke en
vrouwelijke excentriciteiten, exhibitionisten die niets camoufleeren dan hun paspoort,
had haar domicilie verlegd naar zee, bergen en minerale waters.
Ik wist van te voren dat wij zouden dwalen te midden der coulissen van een tooneel
dat in Augustus sluit en waar niets te halen viel dan belabberde, provinciale indrukken.
Zinnend op revanche gaf ik mijn compagnon, die schilderijen wilde zien, rendez-vous
voor de schoone maand Mei. Grands dieux, waarom is hij niet hier? En waarom is
de radiovisie nog niet heelemaal zooals ze wezen moest? Hij zou via Bandoeng vijf
Salons tegelijk kunnen zien. Vijf salons, dat wil zeggen vijf kolossale exposities van
gemiddeld drie duizend doeken, de etsen, teekeningen, beeldhouwwerken,
glasschilderingen, meubelkunsten niet meegerekend. Dat maakt vijftien duizend
doeken van ongeveer tien duizend meesters. De crême der paletten van den aardbol.
En als wij die galerijen hadden afgeloopen zouden wij nog kunnen zwerven door
veertig particuliere tentoonstellingen. Om niet te spreken van nieuwe zalen in het
Louvre en over het Luxembourg, dat van boven tot onderen gereorganiseerd is.
Tel even na: Tien duizend, die arriveerden, op de bevolking der twee en dertig
duizend schilders, welke de statistiek geeft voor de Ville-Lumière. Verondersteld
dat ieder tien doeken produceert per jaar, dan komen wij tot drie honderd twintig
duizend per jaar, amateurs en pensionnaten er buiten gelaten. Elk van deze schilderijen
vertegenwoordigt een inspanning, een droom, een som van illusies. Elk heeft zijn
greintje verdienste en zelfs als het heelemaal slecht is, heelemaal stumperig, kan men
er niet aan voorbijgaan zonder eenigen weerschijn te bespeuren van de genaden
welke de muzen verleenen. Achter het grofste product blikt nog het ideaal in zijn
myriaden vertakkingen.
Men vraagt zich af wie dat in 's hemels naam koopt, waar dat heen moet; welke
inflatie die massa's pictuur veroorzaken; hoeveel arbeidskracht nuttiger kon worden
aangewend; waartoe het dient om met zulk een woede en in zulke menigten te
schilderen terwijl alle huizen, alle musea tot den nok toe volhangen; welk een
proletariaat die overproductie en die depreciatie moeten opleveren; welk een hoop
ontevredenen, gerevolteerden, sloopers en opstandigen gerecruteerd zullen worden
uit deze regimenten waar ieder generaal wil zijn... Maar wie met een beetje wijsheid
het goede wil puren, wie wijs genoeg kan zijn om zich over het minste van dat goede
te verheugen, om achter de mislukking de individualiteit te zien, zich moeizaam
opwerkend tot etherischer gebied, die kan wandelen door vijf tooverpaleizen welke
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aantoonen dat, wanneer er geen plaats is voor schoonheid, er een immense, epische
aspiratie, dorst, of worsteling is naar de schoonheid. De legioenen der twee en dertig
duizend zijn te talrijk, ze zijn niet zonder dwaasheid, maar ook niet zonder grandeur.
Het zou boven mijn krachten gaan om u rond te leiden langs deze kilometers van
zorgvuldig uitgeknepen en geordende verftubes. Zelfs al beschikte ik over de ruimte
van een boekdeel, het zou eentonig moeten worden als een spoorweggids, en vervelend
voor wie niet op reis gaat. Men kan uit de verte, en zonder radiovisie, enkel trachten
globale observaties te noteeren, hopend dat ze niet geheel nutteloos zijn.
Van de vijf exposities welke ik vernoemde, is de Salon des Tuileries verreweg de
interessantste. Hij huist niet meer in zijn houten paleis op de fortificaties bij de Porte
Maillot, dat afgebroken werd, maar strandde in een gebouw van de Rue de
l'Université, dat vroeger diende tot panorama en zich nu ambitieus Palais des
Expositions laat noemen. De Salon des Tuileries dateert pas van enkele jaren her en
stelde zich een programma dat hem vanaf de oprichting stempelde tot den
belangrijksten der ‘Salons’, den modernen salon der twintigste eeuw. Weg met het
fossiele, het seniele, het academische, het makke en tamme, den koekebakkersstijl
en den huiselijken rommel! Vooruit met de uitersten in kleur, pose, uitdrukking en
contrasten! Vooruit met de jeugd, hare buitensporigheden, en extremen! Albert
Besnard, de oude, baardige meester die president van het Comité is, keek goedig toe,
wetend dat alles ten slotte gemalen en geschift wordt door het leven, maar meenend
dat elke poging haar kans mag krijgen.
Zelfs de uitersten hebben een grens, welke niemand overschrijden kan en vanwaar
men noodzakelijkerwijze terug moet keeren. Sinds eenigen tijd schildert men
naaktfiguren met het hoofd schuin omlaag, een houding waarvan ik het nut en de
bekoring niet inzie. Maar laat een volgeling nog een stap verder gaan en ze schilderen
met den kop verticaal naar beneden en de beenen in de lucht: het rad behoeft nog
slechts één slag te wentelen om de normale positie weder te bereiken. Men kan een
gelaat, een lichaam, na het gekneed te hebben tot kubussen en cylinders, reduceeren
tot een schema, verminderen tot de schim van een schema, er komt onverbiddelijk
een oogenblik dat men overblijft met niets en dat één schrede opnieuw voert tot de
waarheid in haar eersten vorm.
Want het merkwaardige blijft dat bij deze spiralende stroomingen elke terugtocht
is afgesneden, dat men steeds voorwaarts moet en dat voorwaarts schrijden
onherroepelijk leidt tot het punt van uitgang. De oneerbiedige humoristen, die op de
ietwat traditioneele doch charmante nuditeiten van een doek, welks verf nog niet
geheel droog was, propjes watten geplakt hadden, en wier eigen voorstellingen men
met evenveel recht zou kunnen bijwerken wat hun ‘tekorten’ betreft als wat het
‘teveel’ betreft van minder actueele concurrenten, zullen vroeg of laat merken dat
hun intransigentie hen voeren zal tot deze dezelfde charmante nuditeiten, welke dan
gewatteerd zullen worden door andere jeugdige fanatici, verdwaald naar dezelfde
bijkomstigheden.
De moderne kunst belandde in een periode van stilstand, van tasten, van aarzelen,
van relatieve onmacht. Wanneer ik van alle dingen welke ik zag, er een uit de
tienduizend met name moest noemen zou het geen schilderij zijn, doch de statue
welke Bourdelle maakte van Krishnamurti.
Bourdelle, die naar de zeventig gaat, op weg is naar den wereld-roem en nog geen
enkele officieele opdracht kreeg van de Republiek, maar in wiens atelier zich
leerlingen verdringen van alle naties, annexeerde zich den laatsten Zondag van April
een Parijsch plein (la Place de l'Alma) met een ontroerend en ondanks zijn
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goudbronzen uiterlijk zeer dramatisch standbeeld van Mickiewicz, dat hem besteld
was door... de Polen. Mickiewicz, dichter, schrijver, profeet, redder,
vrijheidsverkondiger van Polen dat herrijzen moest, was Lithauer van afkomst en
Renan beschreef hem als ‘soort Lithausche reus, vol van de primitieve kracht der
groote rassen op den morgen hunner ontwaking’.
Er zou over de onthulling van dit onstuimige gedenkteeken, waarin met eenvoudige
maar vlammende woorden en beelden, de smart, de rouw, de hoop en vreugde van
Polen gebeiteld werden, een geheel artikel te schrijven zijn. Géén der onderdanen
van den Lithauschen dictator en stokebrand woonde de plechtigheid bij, welke een
zoon van Lithauen vereeuwigde te Parijs, waarheen hij vluchtte en waar hij leefde.
Mickiewicz had veel voorzien, veel voorspeld, behalve het princiep der nationaliteiten,
behalve de veertien punten van Wilson. In 't midden der vorige eeuw reeds had hij
den wereldoorlog aangekondigd welke Polen verlossen zou, doch hij had niet gerekend
op het sapeurs-werk van den Duitschen generalen staf, die onder het nauwelijks
herrezen Polen zijne mijnen leggen zou, noch op den heer Waldemaras die bij de
lont zit. Doch dit alles te specificeeren zou me wederom voeren tot de politiek, welke
ik voor vandaag wilde vermijden.
Aan den Krishnamurti denkend echter van Bourdelle, herinnerde ik me zijn
Mickiewicz en denkend aan Mickiewicz hoorde ik in mijn geest aandreigen,
aanstormen, opjuichen de Groote Polonaise van Chopin. Geen volk bezit een hymne
waarvan de occulte energie vergeleken kan wordan met deze en zoolang deze
Polonaise klinken kan zal de onafhankelijkheid van Polen bestaan als wensch of als
werkelijkheid, zal zij bestaan al restte er van Polen niets dan deze Polonaise.
Het verwondert u misschien om Krishnamurti gekoppeld te zien aan dit heroïsme
in brons, in klank of in politiek? Mij ook. Ik kende van Krishnamurti slechts foto's,
tot ik hem zag als jonge heros gelijk hij kwam uit de handen van den grijzen
Bourdelle. Het zal mij verwonderen wanneer van de beeltenis niet spoedig een
machtig prestige en een ongekende invloed uitgaat. Bourdelle deed voor de Ster van
het Oosten, wat brochures en vergaderingen niet overal, en zeker niet in Frankrijk,
vermochten.
Het is mij opgevallen dat de minst gewenschte vorm van moderne kunst (die
absoluut de kunst niet is van Bourdelle) ongelooflijke vorderingen maakt in het
openbare leven, en met deze opmerking zou ik deze beschouwingen willen sluiten.
In de modemagazijnen ziet men tegenwoordig mannequins van was, die weggeloopen
lijken uit het atelier van een expressionist, een synthetist, een uniformist, of wat gij
wilt. Zij beelden het gelaat der vrouw als een vrucht die niet geheel tot rijpheid kwam,
en in haar groei gesmoord werd. Zonder uitzondering is zij kaal. Een paar ribbelende
lijntjes (het hiëroglief waarmee de Egyptenaren het water aanduidden) geeft den
haardos aan. De meesten bezitten slechts één oog, 't zij links, of rechts, dat naar een
neus loenscht, die maar vaag, of als vage veeg, aanwezig is, en waarover het oog
blijkbaar treurt. De mond is evenals de neus en de kin evenals de mond. Ik zou het
ook met een ei kunnen vergelijken, bij voorkeur een fop-ei. Het is in letterlijken zin
de vrouw zonder kop, een creatuur welke men omhangt met edelgesteenten en
kostbare gewaden, doch die in het lichaamsdeel waar de intelligentie zetelt bleef
steken in den toestand van protoplasma.
De uitvinder dezer mannequins, welke een onuitsprekelijken, idioten, dommen,
stupiden indruk maken, heeft buiten kijf den psycholoog willen spelen, het
ondefinieerbare, onpersoonlijke der vrouw willen vertolken of iets dergelijks. Vanaf
het moment dat onze gezellinnen zulke zaken dulden, zullen wij er ons in moeten
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schikken, ook al correspondeeren die onvolgroeide, nevelige, griezelige schimmen
met geen enkele realiteit.
Wanneer ik desondanks protesteer tegen zulke wanstaltigheden, is het, omdat wij
mannen er bij dezelfde kunstenaars zooveel beter afkomen. De mannequins in colberts
en smokings behielden onze sympathieke trekken, gelijk ze den zesden dag geschapen
werden. Wij dragen onzen neus op de rechte plaats, wij kijken vergenoegd, pittig,
schrander, opgewekt. Wij boezemen fiducie in. Wij toonen een snorretje en blanke
tanden. Wij blozen van gezondheid. Men kan ons een fabriek, een bank, een auto
toevertrouwen. Voor het gestileerde ei aan den anderen kant vraag ik gelijke rechten:
een hoofd dat geen nachtmerrie is.
[verschenen: 25 juni 1929]

De sterke man
Parijs, 14 Mei [1929]
Foch heeft Mémoires geschreven, bericht Charles Le Goffic, die een aantal
half-intieme, half-officieuse gesprekken voerde met den Maarschalk en ze publiceerde
in een boekdeel. Tusschen haakjes: Le Goffic is een letterkundige. Zijn vak bestaat
in het schikken van woorden en zinnen. Hoeveel Hollandsche letterkundigen, die
hetzelfde beroep uitoefenen, zouden een substantieel praatje kunnen maken met een
opperbevelhebber? En hoeveel Hollandsche generaals zouden zich verwaardigen
een paar uurtjes te kouten met een letterkundige? Die wederzijdsche negeering schaadt
beiden - maar het meest de letterkundigen. Ik sluit de haakjes met den wensch, dat
zulke kloven gedempt worden.
Die Mémoires zijn geschreven te Trofeunteuniou, murmelende naam, welke
beteekent ‘Dal der Fonteinen’, en het landgoed aanduidt, dat Foch bezat op de
Noordkust van Bretagne, in de buurt van Morlaix en zijn koene, grootsche viaduct.
Zijn vrouw is Bretonsche, en Foch-zelf, ontvangers-zoon uit de zonnige Pyreneeën,
was adoptief Breton geworden. In de goede jaren jaagde hij op Trofeunteuniou, dat
een honderd hectaren mat en naar alle zijden open lag, haas en patrijs. Later legde
hij zich toe op de boomkweekerij. Terwijl Wilhelm II ze zaagde, plantte zijn
overwinnaar er nieuwe. Hij bestudeerde échelons-wijze groepeeringen, welke ze 't
best beschutten tegen de stormen, die aanwoedden van alle zeekanten. Hij had een
centrum, een linker-vleugel, een rechtervleugel, een achterhoede, voorposten en
reserves. Hij noemde dat zijn boomen-strategie. Zoo bleef hij constructief tot zijn
laatste dagen, en luisterende naar Foch, zou men zweren, dat strategie het beginsel
is van alle wijsheid. Wie weet? Tot in zijn boomen-strategie heeft hij de jongste
Fransche geaardheid niet verloochend: zij was defensief.
Op den achtergrond van Foch's leven staat Trofeunteuniou, dat hij een kwart-eeuw
vóór den oorlog kocht, om in zijn nomaden-bestaan van soldaat, heen en weer
geslingerd van het eene garnizoen naar het andere, een basis te leggen, een duurzaam
fundament, een doel, een haven. Zijn diepste wezen convergeerde naar het Dal der
Fonteinen. Het perspectief van zijn denken was de oude, eenvoudige, patriarchale
behuizing met zijn esplanade van hemel-hooge, honderdjarige iepen en linden, waarin
de bries orgelde; met zijn park van kastanjes, eiken en hulst; met zijn rustig kapelletje
bij het hek; met de twee gedenkplaten in dat kapelletje, één voor zijn zoon, één voor
zijn schoonzoon, waar het huisgezin elken avond ging bidden, toen het weder vrede
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was; met zijn zeven kleinkinderen, stoeiend in het gras. Met zijn Mémoires. De
Mémoires van wat hij in een openbare toespraak noemde ‘la sale guerre’, de beroerde,
smerige oorlog, te abominabel om nog ooit terug te willen zien, de oorlog-van-nu,
die een lange Helle-straat geworden was, une longue rue de l'Enfer, onbegaanbaar
voor menschen. Le Goffic zag deze gedenkschriften, geschreven met behulp der
notitieboekjes, waarin Foch elken dag zijn oorlogservaring fixeerde. Zij dijden uit
tot twaalf dikke, netjes getikte cahiers en zullen met kaarten en bewijsstukken twaalf
zware boekdeelen vormen. Een uitgever bood er den Maarschalk, die precies
rondkwam, een fortuin voor. Hij weigerde, omdat hij met deze Mémoires niets wilde
dan de waarheid. Het was zijn gewoonte een kat een kat te noemen en hij wenschte,
dat geen enkele prae-occupatie omtrent nog levende lieden zijn redactie zou kunnen
hinderen. Le Goffic zag ze, mocht ze betasten, doch niet doorbladeren. Haar inhoud
bleef geheim. Zullen wij ooit de herinneringen lezen van hem die een slag
commandeerde, welke zeven onafgebroken maanden geduurd heeft, van 26 Maart
tot 11 November? Her-innering... Welk een woord bij zulk een gebeuren. Welk een
afgrond in zulk een woord.
Zoolang de Mémoires verzegeld blijven, zijn wij voor onze kennisneming van wat
Foch was, en voor ons zijn kan, aangewezen op de interpretatie van toeschouwers.
Haar kwaliteit wordt gegarandeerd door den Maarschalk, die weinigen in zijn intimiteit
toeliet en deze weinigen met zorg schiftte. Hij, die bijna geen generalen staf bezat,
had nog minder intiemen. Dit maakt Le Mémorial de Foch van Raymond Recouly,
gerevideerd door Foch-zelf, tot een document van buitengewone strekking, dat het
uitgangspunt kan worden naar de herziening van menige waarde. Dc strubbelingen
met Clemenceau, die het gros der Amerikaansche legers in het vuur wilde zenden,
vóórdat Foch hun officieren voldoende geoefend achtte, de halsstarrigheid van Le
Tigre, die Pershing wilde afdanken, die tegen Pershing in beroep wilde gaan bij
Wilson, de drift van Clemenceau, die niet slikken kon, dat de hoofdmacht der
Amerikanen onbruikbaar in de kantonnementen bleef tot den wapenstilstand, - dat
zijn feiten welke de Pers niet gereleveerd heeft, doch die zullen meetellen voor de
toekomst.
Voor hen die zich bezig houden met strategie bevat Foch's analyse van verschillende
veldslagen, zijn lucide zakelijke critiek op den oom Moltke van 1870, den neef
Moltke van 1914, op Von Kluck, op Ludendorff (van Hindenburg wordt niet
gesproken), zijn beoordeeling van Joffre, vele kostbare aanwijzing. Zoolang de
Mémoires niet verschijnen, zal Le Mémorial geauthentifieerd door Foch, onmisbaar
zijn. Wie den Maarschalk wil kennen in den herfst van zijn leven, bij het ingaan der
rust, bij het uitvloeien zijner activiteit in het harmonieuse ruischen van loof en
fonteinen, te midden zijner boomen, ‘die gelukkig grooter worden en daardoor een
onbetwistbare superioriteit toonen boven de mannen van den dag’, wie een beeld wil
krijgen van een bijbelsche figuur, die alles overwon en ook zichzelf, die leze Mes
Entretiens avec Foch van Le Goffic. Wie den man wil kennen in zijn dagelijksche
doen, de persoonlijkheid, haar formatie, haar mechaniek, haar beweegkracht, neme
het boek van zijn ordonnans-officier Charles Bugnet: En écoutant Foch.
Het spreekwoord, dat niemand groot is voor zijn dienaar, gaat hier niet op. Het
gaat waarschijnlijk nooit op. Foch is als de pyramiden, welker voegen men met het
scherp van een mes niet vinden kan. Hij is uit één stuk. Men draait rond het beeld
en zoekt aspecten om te critiseeren, om te aarzelen. Ze zijn er niet. Men peilt zijn
woorden, proeft hun klank, om een barst, een scheur, een weifeling te ontdekken.
Tevergeefs. Men weegt zijn daden, van zijn jeugd tot zijn ouderdom. Ze zijn loyaal,
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rechtschapen, alle gericht naar het eind-accoord. Nooit heeft deze man gewankeld.
Hij was van een onwrikbare, onbederfelijke essens. Er is géén positieve hoedanigheid
van het menschelijk gemoed, geen kracht van den geest, welke hij niet tot haar hoogste
coëfficiënt ontwikkeld had. Men heeft na het boek van Bugnet slechts één indruk:
met een dergelijk man aan het hoofd was het onmogelijk den oorlog te verliezen.
Zulk een fenomeen in natuur-staat zou reeds bewonderenswaardig en zonder
weerga zijn. Maar het wonderlijkste is, dat Foch geen fenomeen was in natuur-staat,
doch, als men mij deze zegging veroorloven wil, een artificieel product, een
kunstmatig mensch. Bij Foch was alles, zijn carrière, zijn overwinning, het resultaat
van een ongehoorde zelf-dressuur, van een onbekenden wil. Zooals Hannibal was
opgevoed door Hamilcar Barca, zoo werd Foch opgevoed door Foch, maar nòg
redelijker, nòg logischer, nòg doelbewuster. Op 't oogenblik, dat de Duitschers in
1870 binnentrokken in Metz, waar hij Napoleon III ziek had gezien in zijn kales,
Bazaine biljart had zien spelen in het Grand-Hôtel, deed hij zijn eind-examens in het
Collège Saint-Clément en kreeg een thema te maken over het onderwerp: ‘Il faut
que la jeunesse prépare ses facultés’, ‘de jeugd moet haar vermogens voorbereiden.’
Hij was gepredestineerd voor dit ‘thema’, en deze paedagogische zin, waaraan
honderden voorbijgingen, zou tot zijn laatste uur in zijn ziel geprent blijven, zijn
daden regelen.
Wijl Frankrijk verdedigers noodig heeft, neemt hij dienst. Hij zet zich in beweging
als een machine, welke geen enkele zwakheid kent en geen seconde zou haperen.
Boven Foch bouwt hij met een nuchtere, onverzettelijke bewustheid een supra-Foch.
Hij weet, dat men in '70 geen chefs had, hij weet, dat de generaals nauwelijks waard
waren een compagnie te commandeeren. Hij weet, dat de oorlog vroeg of laat zal
uitbreken, onvermijdelijk. Hij weet, dat men chefs noodig zal hebben. Hij, Foch, zal
een chef zijn. Om dit doel te verwezenlijken, schakelt hij met opzet, met
voorbedachten rade, al het hypothetische, al het toevallige uit. Gaven? Dat bestaat
niet, de gaven. Niets dan hardnekkig werken. Gij hebt gaven, smaak, gemak? Wat
beteekent dat? Gij gelooft aan talent, aan natuurlijke gaven? Neen! Men werkt, men
zwoegt. Anders niets. Ook het genie bestaat niet. Er is één genie, dat niet geanalyseerd,
gereconstrueerd kan worden. Alle Napoleontische overwinningen zijn in laatste
instantie rationeel analyseerbaar. Geen genie! De vooropstelling van genie leidt tot
fetichisme, tot fatalisme, tot de negatie van den arbeid, tot de overbodigheid van
intellectueele cultuur, tot luiheid van den geest. Ideeën? Ideeën zijn dat waard, wat
de realiseering ervan waard is. Iedereen heeft ideeën. Maar de uitvoering is alles. De
methode, de rigoureuze, zakelijke methode, welke alles wegveegt, wat een duidelijk
oordeel kan misleiden of afleiden. Achter de methode een koele kop. Achter den
koelen kop een ontembaar, onbedaarlijk willen.
Er zijn geen groote zaken. Foch behandelt de groote zaken als kleine. Doch de
kleine behandelt hij als de grootste, met een helderen mathematischen geest, die recht
afgaat op de kern. Wanneer hij na '71 ziet, dat de soldaten niet eens exerceeren kunnen
begint hij bij het begin. Het resultaat was, dat hij later bij groote manoeuvres voor
den eersten keer honderdduizend manschappen plaatste in een rechthoek van 100 bij
200 meter. Om acht uur was er geen sterveling op het terrein. Tien minuten later
stonden er honderdduizend man in 't gelid. Een kwartier na de revue was de plaats
leeg, de soldaten verdwenen als een vlucht musschen. Die krachttoer had twintig
jaar werken gekost.
Wanneer hij rapporteur is bij de artillerie en de generaal zijn schrift niet lezen kan,
schaft hij zich een ‘andere hand’ aan. Hij koopt dikke Humboldt-pennen en construeert

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

zich de forsche, duidelijke, energieke schriftuur, welke hij meer dan veertig jaar zou
behouden. Zijn beginsel? Zoek de fouten, de zwakke punten. Geloof niet, wanneer
iets verkeerd gaat, dat het de schuld is van een ander. Richt uw geest, in het kleinste
en in het grootste, zóó in, dat gij behoorlijk kunt handelen, zonder erbij te redeneeren.
Intelligentie en critiek? Hm... Een ezel met karakter is meer waard. Het karakter?
Willen, niets dan willen, onvervaard, onvermoeid, onbewogen, kalm, krachtig willen.
Een veldslag is een strijd tusschen twee willen. En Foch kan drie, vier, vijf dagen
verslagen worden, maar hij zal altijd bestaan. Geen enkel begrip accepteeren, dat
een negatieve en verslappende actie kan hebben. Voor Foch is er geen nederlaag.
Voor Foch is er niets, dan wat hij denkt, en zijn denken admitteert niets, dan wat
hem handhaaft, hem en zijn legers. Vermoeienis? Uithoudingsvermogen? Bestaan
niet. De hoofdzaak is om op tijd te arriveeren, dood of levend. Orders? Iedereen kan
orders geven, zooals iedereen ideeën kan hebben. Waar het op aankomt is de
uitvoering. Daarvoor rende hij iederen dag met zijn auto het vierhonderd kilometer
lange front af, soldaten en generaals dompelend in zijn wil.
Hoogmoed kende hij niet. Zie, wat ik gedaan heb, zei hij. Het is gelukt.
Onverschillig wie, kan hetzelfde doen. Doe zooals ik. Wanneer een mensch met
gewone capaciteiten, ja, met gewone capaciteiten zeg ik, al zijn vermogens en al zijn
middelen concentreert om één enkel doel te bereiken, hard werkt en niet afwijkt,
móet hij het bereiken. Er zijn enkele essentieele voorwaarden: om sterk te zijn moet
hij objectief zijn, en daaronder versta ik, dat hij niet zichzelf moet bekijken en zich
niet in impressies moet verliezen: alleen de feiten tellen en aan deze feiten moet men
zich houden.
Wat de middelen tot slagen betreft, ken ik geen absolute. Ik heb het zoo gedaan
en als het opnieuw gedaan moest worden, zou ik het misschien anders doen. De
hoofdzaak is een doel te hebben, een plan, een methode, te weten, wat men wil en
het te doen, te handelen om resultaten te bereiken. Men moet geleerd hebben te
denken, door het werk en door de overpeinzing. Men moet toebereid zijn en tenslotte
tot het einde gaan: men moet het doel bereiken.
Voor dezen man was alles lucht, wat zich niet omzette in directe realiteiten. Toen
hij het opperbevel kreeg, wist hij, dat men hem een woord gaf, een woord, dat hij
tot daad moest transformeeren. Hij wist, dat hij het onmogelijke op zijn schouders
laadde, een hachelijken, tragischen, bijna hopeloozen toestand te redden had.
Clemenceau, altijd schamper, zei, toen de beslissing gevallen was: Eh bien, Gij hebt
ze, uwe situatie! - Wel ja, antwoordde Foch, ze is fraai! Gij geeft me een verloren
veldslag en ik moet hem winnen. - Enfin, gij hebt, wat gij wildet. - Toen kwam
Loucheur tusschenbeide: ‘Dat moet u niet zeggen, Mijnheer de President! Generaal
Foch accepteert uit toewijding voor het vaderland, maar het is geen plezier.’ Tot zijn
vrouw zei Foch: ‘Bid God, dat het niet te laat is.’
Deze opperbevelhebber, een chef in den waarsten zin, die de nederlaag niet
admitteerde, gaf aan Ludendorff in November nog één kans: terugtrekken tot den
Rijn, met opoffering van zijn materieel. Doch Ludendorff durfde niet, wat Joffre
durfde in 1914, terugtrekken tot de Seine, wat ook Foch gedurfd zou hebben. Omdat
zij het geloof hadden, dat bergen verzet. Voor Foch waren de Rijn-stellingen van
beide zijden onneembaar en zoolang de Duitschers niet meester worden van de
bruggehoofden aan den Rijn, hield hij een nieuwen oorlog voor onmogelijk, voor
belachelijk en absurd: ‘Woorden, niets dan woorden! Oorlog? Welke? Met wie?
Waar? Wanneer? Hoe? Wat beteekent dat? Men moet weten, wat men zegt en niet
nabauwen, zonder te probeeren te begrijpen.’
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Een groot man bezitten is voor een land niet het belangrijkste, want de groote man
gaat zijn weg als een rivier, die stroomt. Het voornaamste, het interessantste, is de
wijze, waarop een land, een volk hem interpreteert, hem zien wil. Van den weerklank,
welken de boeken vinden van Recouly, Le Goffic en Bugnet, mag men wonderen
verwachten. Wij wonen het ontstaan bij van een Legende Foch, die gelijkenissen
vertoont met de Legende Jeanne d'Arc. Beide zijn gebaseerd op de waarheid. Uit
beide stroomt een onuitputtelijke bron van zuivere, regenereerende vitaliteit. De actie
en de invloed van Foch beginnen pas.
[verschenen: 22 juni 1929]

Het lot valt niet altijd op Jonas
Parijs, 21 Mei [1929]
De schipbreuk van de Graf-Zeppelin heeft ons op een zware proef gesteld, doch alles
is wonderbaarlijk goed verloopen. Ik weet niet, of de Franschen er zich rekenschap
van gaven wat hun boven het hoofd hing, toen de ontredderde luchtreus om hulp
seinde en zich bij stormenden mistral liet zakken boven het vlieg-centrum van
Cuers-Pierrefeu. Ik vond er geen spoor van in de kranten. Zij doen, alsof zij niets
gemerkt hebben. Er bestond nochtans alle reden om te ijzen bij de gedachte, dat een
rukwind het onhandelbare Duitsche gevaarte zou verpletteren op Franschen bodem,
of dat de ongeoefende troepen, welke voor de noodlanding gemobiliseerd waren,
een in het Duitsch gecommandeerde, verkeerd begrepen, of averechts vertaalde
manoeuvre, tot ramp van het luchtschip, zijn bemanning en zijn passagiers, zouden
hebben uitgevoerd. De vraag dringt zich op, dreigend, onontkoombaar: ‘Wat zouden
“zij” gezegd hebben, wanneer de tocht geëindigd ware met een catastrofe?’ ‘Zij’,
dat zijn de Duitschers.
Het onaangename was dat alles geprepareerd leek tot het stellen van de
monsterachtige beschuldiging: ‘Zij (en dat zijn de Franschen) hebben 't expres
gedaan.’ Een belachelijk verzinsel wil, dat Frankrijk jaloers is op den Duitschen
Zeppelin. Toen hij het vorig jaar zijn reizen begon, met moeite den Oceaan overstak,
ontsnapte aan den ondergang, gehavend arriveerde, hebben de Franschen zonder
uitzondering die praestatie geschat naar verdienste, objectief, onpartijdig. Wijl zij
niet kreten van bewondering (alsof het de eerste luchtvaarder was die dit traject
aflegde!), wijl zij gematigd observeerden, dat er sinds 1915 geen noemenswaardige
vorderingen gemaakt waren in de constructie van de Zeppelins, wat de nuchtere
waarheid is, gold de Fransche Pers voor zuur, vijandig, afgunstig, chauvinistisch en
wat al niet meer.
Frankrijk heeft andere herinneringen aan de Zeppelin's dan Duitschland, en wanneer
er lieden zijn, die constateeren mogen, of er ja dan neen vooruitgang te bespeuren
viel in de luchtkruisers welke hunne steden en kampementen bombardeerden, dan
zijn het waarlijk de Franschen. Zij hadden niet de minste reden om in extase te raken
over de Graf-Zeppelin, gebouwd tegen het verbod van het Verdrag van Versailles,
om delegaties en fanfare-corpsen te zenden naar Friedrichshafen; zij zouden nog
minder reden gehad hebben om zich verrukt te toonen, wanneer de nieuwe mastodont
een werkelijk uitstekende en geperfectionneerde machine gebleken was. Doch zooals
het altijd gaat: alles werd kwalijk genomen.
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Het ergste was misschien nog, dat de Franschen absoluut niet jaloersch waren en
dat de onvoorspoedige Graf-Zeppelin voor ijverzucht niet de minste aanleiding gaf.
Het ligt geheel in de lijn van de Duitschers, om ook dàt kwalijk te nemen. Dit zijn
kwesties van gevoel en temperament, welke men met goeden wil desnoods verhelpen
kan.
Toen echter de leviathan der lucht, na gerepareerd te zijn, de eerste proef-vluchten
ondernam, beging zijn gezagvoerder een paar tactische en diplomatische fouten, te
duidelijk en te ondelicaat, om zwijgend te worden geregistreerd. Hij had zich
verbonden om op een bepaald uur van den dag de Fransche grens te overschrijden
en een bepaalde route te volgen, welke de punten van militaire betekeenis vermeed.
Dr. Eckener brak zijn belofte driemaal: op een hoogte, welke schommelde tusschen
100 en 200 meter, vloog hij boven de vesting Besançon, boven de etablissementen
Schneider-Creusot, welke hij twintig minuten lang bekruiste, en boven de maritieme
basis van Toulon. Wijl het bekend was dat de Graf-Zeppelin een machtig aantal
fotografie-toestellen aan boord droeg, behoefde men zich niet af te vragen, of
daarboven gekiekt werd.
De Graf-Zeppelin mocht geacht worden in een half etmaal het werk te verrichten,
dat een leger van spionnen binnen het jaar niet zou klaarspelen. Hij schiep met een
stoutmoedigheid, waarover men zich in de kanselarijen verwonderde, een precedent,
waartegen de publieke opinie, zonder twijfel geïnspireerd door de Quai d'Orsay, niet
reageerde. Het Fransche gouvernement protesteerde evenmin; het protesteerde in
ieder geval niet openlijk.
Ondertussen maakte dr. Eckener toebereidselen voor zijn tweede trans-Atlantische
vaart, koos een datum en vroeg nogmaals verlof, het Fransche gebied over te steken.
Hetzij men in regeeringskringen weifelde omtrent de beste houding, hetzij men den
kapitein een gentle hint wilde geven omtrent het ongewenste van een tweede
woordbreuk, waarvan de schuld wederom geschoven kon worden op de atmosferische
gesteldheid, - de permissie kwam pas aan op den vooravond van het vertrek. Wanneer
men een zuiver geweten heeft, behelst dit talmen geen oorzaak om zich op te winden.
Dr. Eckener evenwel werd furieus. Hij liet zich weinig doordacht uit over Frankrijk
en men kabelde van Amerika, dat de Zeppelin-commandant aan vertegenwoordigers
van de Hearst-Pers verklaard had, dat dit de derde ‘cochonnerie’ was waarmee de
Franschen zijn plannen trachtten te dwarsbomen.
Dr. Eckener heeft na zijn schipbreuk deze interviews gelogenstraft, wat niet
verhinderde, dat zij in de bladen van de Vereenigde Staten zwart op wit gedrukt
stonden. Parijs begon zich te verbazen over zooveel lawaai bij een permissie, die
ondanks alles op tijd kwam. Berlijn van zijn kant stemde zich af op de al of niet
gefantaseerde verklaringen van dr. Eckener. Men schetterde en overschetterde als in
den goeden ouden tijd van ‘immer feste druff’, de ex-kroonprinselijke lijfspreuk.
Het 8-Uhr Abendblatt verscheen op 15 Mei met een kop in vette letters welke ik
woordelijk copieer: ‘Französische Luftflotte gegen Zeppelin mobilisiert! Ein
merkwürdiges “Ehrengeleit”; Geheimnisvolle Pariser Pläne’. De Fransche
‘cochonnerie’, zwijnerij, of gemene streek, naar gelang men vertalen wil, bracht half
Duitschland in het harnas.
Vier jagers om een Zeppelin onschadelijk te maken, wanneer men dat wenschen
zou, is meer dan genoeg, en de bewering dat de Fransche luchtvloot gemobiliseerd
werd, klinkt te gek om los te loopen. Wie zulke nonsens gelooft, is nog
beklagenswaardiger dan wie hem schrijft. Maar het ontbrak deze ontketende
gramstorigheid geenszins aan alle rationeelen grondslag. Dr. Eckener, vertrokken
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onder het zingen van Deutschland, Deutschland über alles, dacht een triomfantelijken
tocht te doen naar New-York. Hij zou een slecht volgeling geweest zijn van den
beroemden graaf, naar wie men deze luchtschepen doopte en die tijdens den oorlog
niet alleen Boulogne wilde annexeren, maar ook Brest (lees de onlangs verschenen
gedenkschriften van wijlen Conrad Haussmann, lid van den Rijksdag!), Eckener zou
een slecht leerling geweest zijn van Zeppelin, wanneer hij zijn triomf niet trachtte
te accompagneeren met een dissoneerende en discrediteerende noot uit het ‘jaloersche’
Frankrijk.
Het lot heeft anders beschikt en wij moeten het lot dankbaar zijn, dat optrad tegen
menschen met wie niet te praten valt, tegen heethoofden die zóó lichtzinnig denken
over de verstandhouding der naties, die oude rancunes zóó zorgvuldig te pruttelen
zetten en regelmatig opdienen. Het lot heeft niet eens gewild, dat Eckener's motoren
onklaar werden boven Frankrijk, maar zorgde ervoor, dat zij zouden bezwijken boven
Spanje. Het lot stuurde een stevigen mistral, waarmee niet te spotten viel; een mistral,
die menschen en wagens omver-rent, waartegen niemand optornt, waarvoor de boeren
van de Provence hun gewassen beschermen met hagen van cypressen. Een echte
mistral, die altijd uit het noorden blaast, ce cochon de mistral, die niet houdt van
logge Zeppelin's en er reeds een neersmakte tijdens den krijg. De kapitein van den
lucht-kolos deed wat hij kon, vóórdat hij zich gewonnen gaf, vóórdat hij draadloos
de Fransche vlieg-diensten alarmeerde. Hij stevende op langs de Rhône om coûte
que coûte zijn basis te bereiken.
Hij kwam zelfs halverwege Lyon. Maar wie of wat is bestand tegen een mistral,
die beukt op een schip met averij? De hangar van Cuers-Pierrefeu of de
Middellandsche Zee, één van beiden. Het moet dr. Eckener strijd gekost hebben om
zijn trotschen kruiser, tegen welken een heele luchtvloot gemobiliseerd heette,
weerloos en stuurloos over te leveren aan hen, tegen wier cochonnerie hij zoo kordaat
was uitgevaren. Maar de providentieele mistral liet hem geen keuze. Eckener seinde.
En als ‘merkwürdiges Ehrengeleit’ mobiliseerde men geen eskaders, maar zes honderd
pioupious te voet. Een werk, waarvoor de getrainde manschappen van Friedrichshafen
drie uren noodig hebben, deden zij met orde en koelbloedigheid in één uur. Het
schijnt, dat dr. Eckener zelf in de wolken was over de behendigheid, waarmee de
soldaten, die nooit gemanoeuvreerd hadden met een bestuurbaren, den dreadnought
in de loods sleepten, welke leeg stond sinds de Dixmude haar in December 1924
[moet zijn: 1923] verliet, om te verongelukken in een van de stormen der
Middelandsche Zee. Een officier van de Graf-Zeppelin zeide dat hij een parade
meende bij te wonen.
Ik verheug mij maar matig over dit succes der ‘Fransche improvisatie’, het système
D, het gebrek aan organisatie-vermogen, en het dozijn andere vooroordeelen, waarmee
men pleegt te schimpen op de eigenschappen van den Franschman. Ik vraag me af,
wat ‘zij’ gezegd zouden hebben, of wat ‘men’ gezegd zou hebben in Amerika en
elders, wanneer het lot ongenadig genoeg geweest ware om het luchtschip te
verbrijzelen tegen den hangar. Ik vraag me af, of het rechtvaardig en geoorloofd is,
om de eer van een volk, dat men uitscheldt als jaloersch, op één kaart te zetten en
zóó te spelen, dat de verantwoordelijkheid als een smet kan wegen op zijn reputatie.
Zeker heeft dr. Eckener niet gedacht aan zulk een onwaarschijnlijke, zulk een
paradoxale eventualiteit. Hij dacht niet te stranden, allerminst in Frankrijk. Hij waande
zich meester aan boord. Maar als hij niet persoonlijk zijn kinderachtige aantijgingen
telegrafeerde naar de Amerikanen, of als journalisten misbruik maakten van een
oogenblik van humeurigheid, hetgeen hij heeft moeten herroepen, laat de een zowel
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als de ander wachten met hun verklaringen, hun hoogmoed intoomen tot de tocht
volbracht is. Laten zij zich zeggen, wanneer edeler begrippen hun ontoegankelijk
blijven, dat zij altijd kunnen stranden in Frankrijk. Dit minimun mogen wij van hen
vergen.
Als ik me niet verheug over het Fransche succes, ik verheug me nog minder over
de stralende dankbaarheid, waarmee een doodgewoon gebaar verwelkomd is in
Duitschland. Zoo weinig grond als er was voor achterdocht, zoo min bestaat er reden
tot een uitbundige, sentimenteele dankbaarheid. Geen enkel Franschman zou willen
accepteeren dat men niet de uiterste middelen aanwendde, om een gehavenden
Zeppelin bij te staan. Maar de Duitschers hebben ongelijk met a priori een
reddingsdaad tot een risico te maken, waarbij men zijn eer kan inschieten en wanneer
hun dankbetuigingen, die hun perfide beschuldigingen op den voet moesten volgen,
meer waren dan lucht, dan zouden zij excuses aanbieden, in plaats van erkentelijkheid.
En vóór alles zouden zij de passies mijden, welke hen sinds 1914 ten verderve voeren
en die roekelooze leiders nog altijd met een zucht en een vloek kunnen oprakelen.
Binnen de tien maanden is het schandaal van het Fransch-Engelsche
Marine-verdrag, de klucht van het Fransch-Engelsch-Belgisch offensief verbond,
gevolgd door deze Zeppelin-affaire.
Zij, die propaganda voeren voor een internationalen informatie-dienst, welke de
Pers van het aardrijk gecontroleerde, gegarandeerde, van alle tendenz, Hetze en vergif
gezuiverde berichten zal verstrekken, kunnen de schipbreuk van dr. Eckener en wat
eraan voorafging, voegen bij hunne bewijsstukken. Ik weet niet of zij zullen slagen,
want een aanzienlijk deel der menschheid is verzot op rampen en onheilen.
Maar laten zij zich haasten en alle krachten inspannen. Zij zijn de eenige pacifisten,
die men au sérieux mag nemen. Legers en vloten afschaffen dient tot niets, zolang
de geesten in 't geweer blijven of met verraderlijke middelen strijdbaar gehouden
worden. Het fundament van ontwapenings-plannen, welke geen illusie willen blijven,
moet gelegd worden met wat de Franschman noemt le désarmement moral en waarop
hij al jaren tevergeefs wacht.
[verschenen: 26 juni 1929]

Bezetenen
Parijs, 25 Mei 1929
Toen Alfred Capus, gevierd tooneelschrijver, directeur-hoofdredacteur van Le Figaro,
nog altijd een der voornaamste bladen van de wereld, den laatsten adem uitblies, liet
hij zijn tweede vrouw achter met zijn auteurs-rechten en zijn speelschulden die
900.000 francs bedroegen. Met de rechthebbenden op dit bedrag werd een accoord
getroffen, volgens welk de speelschulden betaald zouden worden uit de opbrengst
der delicieuse romans en geestige comedies. Voor de weduwe bleef niets over, met
het gevolg dat zij zeven jaar na het overlijden van den auteur van La Veine haar hoed
opzet en hare hotelkamer verlaat, waar ze zwaar in 't krijt staat, om zich van kant te
maken. Stel u gerust, zij is niet dood. Zij vond onderdak bij een buitenlandsche
vriendin, wier naam en adres onbekend bleven. Zij verwekte alleen maar een
schandaal, dat druk gecommentarieerd wordt: de harteloosheid der spelers, die gezien
de relaties van Capus (zijn broer was minister) niet tot het uitvaagsel der maatschappij
behooren; de misère der vrouw van een beminnelijk en groot kunstenaar; etc.
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Aldus gesteld is het geval reeds merkwaardig. Maar sommige bijzonderheden,
welke men liefst verzwijgt, maken het nog veel zeldzamer en werpen een zonderling
licht op de dessous der kringen die vóór, tijdens en na den oorlog een beslissenden
invloed uitoefenden op het lot van Frankrijk. Capus was een ex-bohémien en
ex-boulevardier, die door zijn succes en dank zij de gebruikelijke nonchalance der
hoogste sferen, kon klimmen tot de eminente positie van directeur van Le Figaro.
Zijn uitstekende studies en de ervaringen der magere jaren hadden hem een filosofie
verschaft welke aangenaam en bekoorlijk, maar daarom niet minder diepzinnig en
bruikbaar was. Hij liet het echter aan anderen over om ze toe te passen, want deze
voortreffelijke man, die op het leven een helderen kijk had, leed aan een totale
ongeschiktheid om zijn eigen bestaan eenigszins redelijk te organiseeren.
Zoo kon het gebeuren dat zijn tweede vrouw, over wie het hier gaat, de eigenares
was van een speelhuis, die hij wegens het zelfkantige van haar beroep niet aan zijn
vrienden kon voorstellen. In menig ander land zou dit huwelijk gevolgd zijn door
een haastig ontslag, doch het mishaagt de Fransche autoriteiten geenszins om vat te
hebben op de representatieve leiders der publieke opinie (arme publieke opinie...)
en Capus bleef bij de Figaro op zijn post. De speelhuishoudster beantwoordde aan
de verwachtingen. Zij cocufieerde haar echtgenoot op alle tijden en met alle middelen.
Op een goeden dag schoot zij in een vlaag van jaloezie een twintigjarigen jongen
man neer, voor wien zij volgens de gebruiken der oorlogsdagen als ‘marraine’
fungeerde, een naam welke alle betrekkingen inhield, ook de teederste. In overleg
met de politie werd de moord geënsceneerd als zelfmoord en besloot men in 't belang
der ‘openbare orde’ om de tweede Madame Capus met rust te laten.
Een invloedrijk schrijver die zulke rechtsverkrachtingen duldt of in de hand werkt
is een verloren mensch. Hij verbeurt zijn vrijheid. Zelfs al zou de politie niet tegenover
hem handelen als maître chanteur, hij zal voortaan elken zin welken hij laat drukken,
wikken en wegen onder den dwang van dit drama en zijn oneer. Hij zal denken aan
de getuigen der misdaad, aan de praatjes der getuigen, aan zijn dossier op het
politie-bureau. Hij zal gehoorzamen aan elke suggestie welke de voorzichtigheid en
de paniek hem inblazen. Hij is zijn onafhankelijkheid kwijt en ook de middelen om
haar te heroveren. Elken dag beeft hij voor een nieuwe compromitteerende streek
zijner vrouw, van wie hij zich niet meer scheiden kan omdat ook zij vat kreeg op
hem, die haar medeplichtige werd.
Elke rubriek in zijn krant zal op haar beurt getuigen van deze duistere invloeden.
Zijn vrouw en haar misdaad dicteeren hem de financiën, de buitenlandsche politiek,
de mondaine echo's, en zijn houding tegenover alle vraagstukken welke zich voordoen
aan deze en aan gene zijde der grenzen. Want Capus bleef, tot zijn laatste uur niet
enkel a quite honourable man, lid der Académie Française, maar ook
directeur-hoofdredacteur van Le Figaro. Zijn vrouw, die niet het minste medelijden
verdient, loopt haar huis uit en schrijft den commissaris van politie dat zij zich in het
water wil gooien.
Kan het verwonderen dat een gouvernement, waar men zich bedient van dergelijke
stroomannen, blootstaat aan vreemde pressies van andere gouvernementen, die
natuurlijk hunne informaties hebben? Wie zal zeggen aan welke beweegredenen de
ex-minister en falsaris L.L. Klotz, die op 't oogenblik wegens valsche wissels in de
gevangenis zit, gehoorzaamde, toen hij de Amerikaansche legervoorraden overnam
tegen fancy-prijzen en een schuldbekentenis teekende van 400 millioen dollar,
weggesmeten geld, dat 1 Augustus betaald moet worden? Het volk helaas, het
onschuldige, onmachtige en per slot onnoozele volk draait er voor op.
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De geheimen der ministeries blijven zorgvuldig bewaard voor de profane menigte
en wanneer de buitenissigheden van gekkinnen soms noodzaken een tip van den
sluier op te heffen, dit geschiedt alleen bij toeval. De een of ander begaat een flater
waarvan hij de consequenties niet overziet. Een simpel gemengd nieuwtje groeit uit
tot de proporties welke niet meer te verdoezelen zijn. Menigeen zou zich een paar
dagen willen bergen uit schaamte. Het is in deze tijden niet gewenscht om er met
nadruk op te wijzen dat de chronique scandaleuse nog een overwegend aandeel heeft
in het leven der volken, die hunne vrijwillig gekozen leiders niet genoeg vermogen
te bewaken.
Wat een gemengd bericht onthullen kon over enkele roerselen der politiek,
ontsluierde een recent proces over sommige verborgenheden der haute volée, welke
zonder de welsprekendheid der verdedigers beperkt zouden zijn gebleven tot de
oogen en ooren van grooms, liftjongens, kellners, maîtres d'hôtel en chauffeurs.
In 1912 was er te Parijs een garage welke gehouden werd door een knappen jongen
man, genaamd Henri Duminy. Onder zijn élèves die hij leerde auto-sturen, bevond
zich een jeugdige Amerikaansche, Vera Schultz, dochter van een Duitschen dirigent,
die zich had laten naturaliseeren in de Vereenigde Staten. Zij was multi-millionnaire
en is het trouwens nog. Als gij nooit hoorde spreken van dirigent Schultz, nog minder
van een dirigent-millionnair, het is mijne schuld niet. De titels bevinden zich bij de
stukken der advocaten. Wat het vermogen betreft: zij had 900.000 francs rente. Dat
vertegenwoordigt een aardige twintig millioen, die aan den stok bleven hangen van
den dirigeerenden, hoewel onbekenden vader.
De jonge Vera vond den leeraar naar haar smaak en verborg het hem niet. Wanneer
een Amerikaan, en hoeveel te meer een Amerikaansche, idee heeft in iets, moet het
op staanden voet verwezenlijkt worden. Je bevalt me, ik wil je trouwen, verklaarde
Miss Schultz. De garagehouder toonde zich niet hardvochtig. Hij liet haar begaan
en zij stapten in den echt, op huwelijksche voorwaarden, mag ik er bijvoegen, tot lof
van Henri Duminy.
Zeventien jaren gingen voorbij in een verbintenis waarover de man, naar zijn
zeggen, zich slechts te beklagen heeft. Nauwelijks getrouwd merkte hij dat hij zich
gebonden had aan een soort van waanzinnige, wier krankheid zich vooral na den
oorlog op onrustbarende wijze ontwikkelde en vormen aannam die hem dwongen
het gerecht te verzoeken zijn gade onder curateele te stellen. Zijn eisch werd verdedigd
door den beroemdsten advocaat van Parijs, Henri-Robert, lid van de Académie
Française.
Dat Vera Schultz aan geestesstoornissen lijdt is op zich zelf niet interessant, doch
hare origineele manier, en de jaren dat het duren kon, zijn het des te meer. Zij was
verslaafd aan sterke dranken en had een onbeteugelde liefde voor champagne,
cocktails en cointreau. Haar gewone maat was vier tot vijf flesschen extra-dry per
dag. Het gevolg hiervan was dat zij al hare zelfbeheersching verloor. In een dancing
werpt zij zich op een neger en omhelst hem. Terugkeerend van een nachtpartij op
Montmartre laat zij haar wagen stoppen voor het standbeeld van Jeanne d'Arc en
braakt de liederlijkste verwenschingen uit. In de mode-winkels ontkleedt de
vijftigjarige zottin zich poedelnaakt voor de onthutste employées. Zij heeft een buiten
in Fécamp en appartementen in de twee duurste hotels van Parijs, het Château de
Madrid, bij het Bois de Boulogne, en in de Champs Elysées, waar ook Joséphine
Baker logeerde. Joséphine, die intieme relaties onderhield met een dokter wiens
fortuin gewonnen was met vervalschingen van arbeidsongevallen, Joséphine die geen
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reden had om preutsch te zijn, betuigde zich gescandaliseerd door Vera Schultz. II
y avait de quoi!
In het holle van den nacht kleedde de multi-millionnairsche zich uit tot de huid,
nam een clarinet en maakte, vroolijke wijsjes spelend, een wandeling door het hotel,
haar muzikale afkomst niet verloochenend. Zij was verslingerd op een Duitsch
kamermeisje en dier ‘verloofde’. Haar intimiteit met dit koppel ging zoo ver dat zij
hun haar eigen bed afstond en zich vergenoegde met de canapé. Zij bestijgt nooit de
trappen van het hotel zonder de rokken over haar hoofd te werpen. Midden in den
nacht schelt zij de bedienden, ontvangt ze spiernaakt en verzekert hen dat zij vol
schoensmeer zit, een toespeling zonder twijfel op Joséphine. Zij heeft aanvallen van
woede, waarbij ze alles kort en klein slaat, spiegels, luchters, deuren, glazen, porcelein.
Zelfs den armen Henri Duminy, dien zij dagen lang zonder eten opsluit en laat
rondloopen in versleten kleeren.
Als zij alle gevoel van schaamte heeft afgeschud, zij verloor ook alle gevoel voor
properheid. Van haar luxueuse badkamers maakt zij vuilnisbakken, die een
ondragelijken stank verspreiden. In de badkuipen vindt men leege conserve-blikjes,
een onwaarschijnlijk aantal leege flesschen, afval van allerlei soort dat de lucht
verpest. Zij schrijft haar man idiote brietjes, waarin zij hem ‘le chef de gare’ noemt
(il est cocu le chef de gare, zei het liedje), zich zelf le Méca, het bed La Loco,
afkortingen van machinist en locomotief. De rapporten der dokters, die hare mentale
vermogens onderzochten, zijn vernietigend.
Maar al die zeventien jaren was zij niet zoo dwaas haar kapitaal aan te spreken,
dat bestaat in voortreffelijk gedirigeerde landgoederen in Californië. Als de memorie
over haar waanzinnigheden een boekdeel vormt, haar extravagantie ging niet verder
dan naar inkomsten.
Het was de drank welke deze ongerijmdheden veroorzaakte, het waren de kolossale
fooien welke die ongerijmdheden jaren lang mogelijk maakten. In de middeleeuwen
zou men deze dwaze maagd beschouwd hebben als bezeten van een of meer duivelen,
wier inventaris Jean Wier heeft opgemaakt in zijn werk over ‘de Mirakelen’ en die
hij scheidt in 72 Prinsen, en 7.405.962 ordinaire duivels, onderverdeeld in 1.111
legioenen van elk 6.666 suppoosten, vergissingen in de optelling voorbehouden,
zooals hij er bij voegt. In de middeleeuwen zou men Vera Schultz in handen gegeven
hebben van een exorcist.
Haar verdediger Maurice Garçon, die een monografie schreef over ‘De Duivel’,
kan niet hebben nagelaten met verheuging te becijferen hoeveel duivels er wel zouden
huppelen rondom het hotel waar Vera clarinet speelde voor de deur van Joséphine,
wijl hij weet dat de heilige Macarius er eenmaal vijf en twintig duizend telde voor
één enkel huis in Antiochië. Gelukkig gelooft een modern rechter niet aan duivels.
Hij heeft drie nieuwe experts benoemd om de hersens te onderzoeken der dochter
van den Amerikaanschen dirigent. De zaak heeft blijkbaar geen haast.
Om deze staaltjes van onevenwichtige menschheid te completeeren kan ik sluiten
met de korte geschiedenis van den médecin-colonel Léon, over wien de minister van
Oorlog Painlevé zich de haren uit het hoofd rukt. Deze beul oefende zulk een
schrikbewind uit in het Camp de Châlons dat de officieren zeiden: liever een kogel
door den kop dan in het hospitaal. Deze folteraar kende noch de antisepsis noch de
verdoovingsmiddelen. Hij naaide een gespleten lip met de dikste naalden,
schaterlachend onder het gegil van zijn slachtoffer. Hij trok gewone nagels van de
groote teenen zonder plaatselijke verdooving en grijnsde uit pret wanneer de patiënt
flauw viel van de pijn. Hij kerfde twee en een half uur lang in een knie, welke een
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verdwaalde kogel doorboord had zonder ader of spier te raken, en sneed te midden
van een bloedplas, tot de stakker, steeds zonder verdooving, stierf onder zijn handen.
Hij opereerde bij een lijder aan longontsteking een onbeduidend gezwel onder de
oksels, tot hij overleed. Hij zette een gebroken been in gips zonder zich te vergewissen
of de beendelen elkaar raakten en leverde kreupelen aan de Fransche weermacht.
Al de wreedheden van dit sadistisch monster gingen vergezeld van beleedigingen
en van een satanisch hoongelach waarmee elke kreet van pijn beantwoord werd.
Onverklaarbare protecties dekten de mishandelingen van dezen afschuwelijken tyran,
die alle beschuldigingen, alle denonciaties wist te smoren.
Zij zouden nòg duren, wanneer een jong dokter, die zijn militairen dienst had
uitgesteld tot de beëindiging zijner studies, niet had kennis gemaakt met de
onmenschelijke praktijken dezer geneeskundige tortuur en den médecin-colonel niet
openlijk had aangeklaagd in Le Quotidien. (Tusschen haakjes: wanneer de nieuwe
Perswet gestemd wordt kan een krant voor zulke onthullingen direct door den
beschuldigde geruïneerd worden.) Het magere resultaat is geweest dat de barbaar
onmiddellijk pensioen kreeg. Er zijn een aantal lieden die den krijgsraad vragen voor
dezen officier van gezondheid en de minister weet nog niet hoever de
verontwaardiging zal gaan. Wat de zaak voor Painlevé, die Dreyfusard was, bijzonder
delicaat en gecompliceerd maakt, is de omstandigheid, dat de médecin-colonel tot
hetzelfde ras behoort als de vermaarde kapitein.
En te denken dat er menschen zijn die beweren, dat het hedendaagsche leven niet
interessant is en geen ‘types’ meer voortbrengt! Met een beetje handigheid kan het
bovenstaande worden uitgewerkt tot een boeienden roman in drie dikke deelen.
[verschenen: 2 juli 1929]

Tooneel van vandaag
Parijs, 29 Mei 1929
Wij hebben de Nationale Vliegfeesten gehad te Vincennes, waar we drie honderd
machines in gevechtsformatie zagen marcheeren onder een zoodanig gedonder der
motoren van horizon tot horizon, dat de dieren jankend vluchtten en de vogels dood
neervielen tusschen de menigten der ontelbare toeschouwers, die in den profetischen
orkaan een generale repetitie meenden te hooren van het laatste oordeel. Wij hebben
de Jaarbeurs van Parijs gezien, waarvan het merkwaardigste was, dat zij met haar
ruim zevenduizend exposanten in twee dagen uit den grond rees. Wij hebben
vierhonderd selecte Parijzenaars op kosten en voor de reclame van André Citroen
(spreek uit Citrowèn, gelijk Napoleon, die Goethe niet anders noemde dan monsieur
Gowette) naar de tentoonstelling van Barcelona zien reizen, waar de illustre
automobielfabrikant dineerde naast Alphons XIII, en zijn vrouw danste met Primo
de Rivera. Voorwaar, de boezem aller vaderlandsche Citroenen mag zwellen van
trots wegens dezen telg, ook al loopt het gerucht dat zijn firma is aangekocht door
de General Motors.
Wij zagen de snelheid der voornaamste treinen, om te concurreeren met avion en
auto, vermeerderen tot 130 kilometer per uur. Dit is de juiste methode; wanneer gij
bij toeval een hoed op zoudt hebben, neem hem dan af; 130 kilometer per uur, zonder
ongelukken, elken dag, bij weer en wind, zoo iets verdient respect, dunkt me.
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Laten wij ook even een saluut brengen aan den nieuwen torpedo-jager Valmy, die
op zijn proefvaarten 76 kilometer per uur haalde.
Nog een massa andere dingen zagen wij, doch daarover later. Het eenige waarover
men op 't oogenblik praat, te midden van zooveel saillante gebeurtenissen in de lucht,
op den grond en in 't water, is de zelfmoord van den negentienjarigen Duc Howard
de Talleyrand, Prince de Sagan. Deze jonge man, zoon van Henry de Talleyrand,
een groote naam, en Anna Gould, een rijke naam, werd aan de Côte d'Azur verliefd
op de dochter van een zeer achtenswaardig en niet ongefortuneerd architect. In de
rijen der gratiën, dartelend onder de schaduw der bloemen, in den geur van jasmijn,
viooltjes en mimosa, vond hij het meisje dat men nooit vergeet. Hij wilde haar
trouwen, want de liefde werd beantwoord.
Doch zijn moeder, die eerst het schild van Comte Boni de Castellane vergulde, en
zich in de Mémoires van dezen luchthartigen edelman bladzijden gewijd zag welker
hoffelijke speelschheid spot verborg, bijtend als vitriool, zijn moeder, die het
gravenkroontje verwisselde voor de kroon eens hertogen, óók op jacht naar het Gulden
Vlies, duldde niet dat het blauwe bloed der Talleyrands vermengd zou worden met
het ordinaire sap eens architecten. Wat den vader geoorloofd was, een mésailliance,
werd den zoon verboden. Gekomen uit een milieu waar men alles te koop acht,
overgeplant in een milieu waar men sinds jaar en dag de liefde bankroet verklaarde,
meende Anna Gould de mannen te kennen. Welk een revelatie! Welk een vergezichten
in deze revelatie! Toen zij de passie van haar zoon en zelfs zijn sombere bedreigingen
met schouderophalen bejegende en onvermurwbaar bleef, nam de jonge man een
revolver en schoot zich een kogel in het hart. Hij raakte de roos zonder zich doodelijk
te treffen. Hij kreeg er een pleuris bij en stierf hoewel hij werd verpleegd door zijn
beminde.
Als Anna Gould en de Duc de Talleyrand verbaasd zijn, de Parijzenaars zijn het
nog meer. Men is geneigd de hoogste kringen gevrijwaard te achten tegen het fatum,
tegen het karma, of hoe men de manifestaties noemen wil eener onzichtbare
gerechtigheid. Voor zoover men inderdaad controleeren kan, is geen der schuldigen
aan den wereldoorlog, in welk kamp hij zich moge bevinden, tot nu toe gestraft. Toen
de bolsjewisten hun revolutie begonnen, verbonden de leiders zich plechtig om onder
geen enkele omstandigheid hun bloeddorst te koelen op elkander, en dit is de eenige
belofte welke zij hielden. Er ligt iets weerzinwekkends in de lafheid en in de zorg,
waarmee Trotzki, die millioenen deed omkomen, geïsoleerd wordt van een mogelijke
boete.
Was het vroeger, toen van keizer tot bedelaar niemand veilig was, onmogelijk een
polis te nemen tegen de Nemesis, tegenwoordig is deze stap zeer gebruikelijk, en
alleen Nicolaas II met zijn gezin en zijn dienaars maakt een uitzondering, des te
schrikwekkender, omdat volgens onze menschelijke begrippen bij zijne tragedie
onschuldigen vielen. En de wijze waarop in den loop der negentiende eeuw niet
alleen de verantwoordelijken op elk gebied zich organiseerden tegen iedere vraag
om rekenschap, maar ook de klasse waar dolk, gif, duel, galg en scherprechter het
felst gewoed hebben, zich neutraliseerde tegen het noodlot, moet misschien als de
grootste omwenteling beschouwd worden, welke de mensch in een nietige spanne
tijds volbracht.
Was een ramp in patricische huizen vroeger schering en inslag, werd zij den
gewonen sterveling in drama's tot waarschuwend voorbeeld gesteld, tegenwoordig
is zij bovenmate exceptioneel. Men ducht in de beau-monde hoogstens een beurskrach
of een auto-ongeluk. Met de onbeheerschte machten van buiten of van binnen heeft
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men afgedaan. Een revolverschot weerkaatst daar dus als in de grotten van Fingal.
Het trilt voort in elk gemoed, wijl het een raadsel dat men opgelost achtte, wederom
actueel maakt.
Een der factoren waarmee onze beschaving meent te hebben afgerekend is zeker
de liefde, de almachtige, ontoombare liefde, welke de antieken voor een ziekte of
voor een straf hielden, waarvan Dante echter zeide, dat zij de zon en de sterren regelt.
Wij kennen nog slechts de erotiek, de erotomanie, het mechanische gebaar in al zijn
gedaanten, en al zijn excessen, maar niet meer de liefde. Ook zij troonde vroeger in
de aristocratische regionen, maar ook zij werd gedraineerd naar de plebejische lagen
der maatschappij en gedisqualificeerd. Alles wat men den huidigen mensch op het
tooneel en in romans leert omtrent een geheimzinnig en onbedwingbaar sentiment,
waarin Schopenhauer den genius van het ras, anderen het opperste goed herkenden,
komt hierop neer, dat wij zeer dwaas handelen wanneer wij deze gewaarwording
beschouwen als meer dan een physische opwelling, onwaardig om invloed uit te
oefenen op ons leven. Wat vroeger een demon was, vol listen en gevaren, werd sinds
verschillende jaren een quantité négligeable, en alleen in de bioscoop en in de
populaire verhalen klinken nog echo's van het oude thema.
Ik weet niet of men verstandig deed met deze koersverandering, welke men zou
kunnen vergelijken met de tactiek van den struisvogel. Ik observeer stroomingen,
die mode werden en bevallen bij een talloos doch frivool publiek. Maar ik zie
eveneens dat het schot van den jongen hertog hen verraste alsof zij 't in Keulen
hoorden donderen.
Waarlijk deze edele knaap lijkt geen kind van zijn tijd. Twee onzer beroemdste
auteurs, Tristan Bernard (van ‘het Cafétje’) en Marcel Pagnol (van ‘Topaas’)
vertoonen twee stukken welke tot veel redelijker conclusies komen. Het eene, van
Tristan, beroeps-humorist, en kampioen in kruis-woorden, die hij met verbluffende
spitsvondigheden bijna wist te stempelen tot een kunst, heet Jules, Julien et Juliette
ou l'école du sentiment, en wordt gespeeld bij L'Oeuvre van Lugné Poe.
Een handelsreiziger, terre à terre, trouwt voor zijn gemak en zonder verliefdheid.
Hij combineert zijn huwelijksreis met een tournée bij zijn klanten aan wie hij
dakbedekkingen en bestratingen levert. Zoo kan hij zijn honey moon doorbrengen
aan de Middellandsche Zee zonder dat het hem een cent kost. Terwijl de man de
fabrieken afloopt verveelt de vrouw zich in de hotelkamers met het lezen van
geïllustreerde tijdschriften en het zenden van prentbriefkaarten, tot er een aviateur
opdaagt, die in het stadje dienst heeft. Zij praten samen, en daar Juliette niets beters
te doen heeft antwoordt zij hem. Om den goeden gang der zaken niet te storen valt
Juliette in zijn armen, spreken zij als Romeo en Juliette, liggen zij betooverd in een
verrukkelijke passie. Dat vormt twee bedrijven.
In het derde is de aviateur, opgecommandeerd voor dienst, gevlogen. Als hij van
mij gehouden had, zou hij niet vertrokken zijn, redeneert Juliette en barst voor Jules
in tranen uit. De handelsreiziger vraagt wat zij mankeert. Snikkend, handenwringend
bekent Juliette haar fout en haar ongeluk. De man ontvangt de tijding met een
vastberaden hart. Zij overleggen. Het best lijkt hun om te echtscheiden. Jules heeft
verdriet, maar zij ziet er geen bezwaar in om Juliette af te staan aan Julien, den
luchtvaarder. Overleggend echter merken zij dat ze nog nooit zoo lang samen
geconverseerd hebben sinds hun huwelijk. Dat komt, zegt Juliette wijselijk, omdat
wij geen stof tot gesprek hadden. Te Parijs teruggekeerd deelt Jules Juliette met
Julien, doch al pratend over de echtscheiding, merkt de vrouw dat de man nog zoo
kwaad niet is, dat zijn zaken schitterend slagen, en dat hij haar een mooie positie met
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een fonkelnieuw huis kan verschaffen. Juliette beraadt zich, een vriendinnetje neemt
den vliegenier mee naar de koloniën en de handelsreiziger is tevreden over zijn
herstelden huiselijken haard.
De interesse van dit stuk, - over de moraliteit kan men beter zwijgen - ligt natuurlijk
geheel in den dialoog en in de bons mots. Bij het andere, Marius van Marcel Pagnol,
is de belangstelling geconcentreerd in de plaats der handeling. De hoofd-persoon
werd Marseille, een kroegje aan de oude haven, dat ruikt naar gebakken olie, uien
en knoflook, mosselen, oesters en zeewater. Marius is de zoon van den kroegbaas
Cesar en wordt getrokken naar een jeugdvriendinnetje Fanny, dat met heel haar
wezen aan hem hangt. Cesar wenscht niets liever dan zijn toekomst verzekerd te zien
achter dit springlevend paar. En Marius zou zich ook wel willen binden aan dit
prachtige exemplaar van een vrouwtje, als hij geen anderen hartstocht had. Doch de
liaison, welke zijn vader bij hem vermoedt, de klis die hem niet los wil laten, van
wie hij zich niet kan vrij maken, is geen maîtresse, het is de zee. Marius heeft een
onbluschbaar verlangen naar de wijde, zoute ruimte, verre landen en onbekende
stranden. Als hij koloniale waren opsnuift duizelt hij. Vertrekken wil hij, waren, in
den wind, in de stormen, te midden der golven, naar andere hemels. Het bezit van
Fanny, die hij tot zijn vrouw maakt, weegt niet op tegen dezen fellen drang naar de
oneindigheid van het water.
Zonder zich om haar te bekommeren, zonder zich te storen aan zijn vader, laat hij
zich werven op een ontdekkingsvaartuig dat voor lange jaren onder zeil gaat. De
kleine Fanny zelf moedigt hem aan en Marius laat het zich geen tweemaal zeggen.
Als bij haar het hart weinig telt, bij hem telt het heelemaal niet. Hij vertrekt. De jonge
Fanny bergt zich in het huwelijk met een rijk-geworden weduwnaar van vijftig jaar,
habitué van het kroegje, die haar nog mooi genoeg vindt voor zoo'n ouden aap als
hij, ook al was ze van Marius.
Zoo verstaan twee der meest gespeelde auteurs, om van anderen niet te spreken,
de liefde en de relaties tusschen man en vrouw. Voor hen begint het leven ‘jenseits
der Liebe’, welke een toevallig, onbeduidend accident wordt. Als Schopenhauer nog
op dit ondermaansche vertoefde, zou hij in deze mode wellicht een nieuwe list
ontdekken van den bedriegelijken genius die den menschen reeds zooveel poetsen
bakte. De wegen van Eros zijn immer ondoorgrondelijk geweest. Voor ieder tijdperk
spande hij zijn geschikte hinderlagen. De doeltreffendste voor een haastige en
gemechaniseerde menschheid is misschien nog om te doen alsof hij niet bestaat.
[verschenen: 4 juli 1929]

Van voren af aan
Parijs, 4 Juni [1929]
Sinds December veroorzaakten de Engelsche verkiezingen een depressie-gebied,
welks omvang met de maand toenam. MacDonald, toenmaals op tournée in Europa,
deed ook Parijs aan. De leider Zijner Majesteits Oppositie stapte af bij den Engelschen
gezant en logeerde er als een eerste minister. Onder voorzitterschap van Paul Doumer,
president van den Senaat, hield hij voor het Comité National d'Études politiques et
sociales, een lezing over het doel en de middelen der Labour Partij. Het publiek
bestond uit leden van den besten republikeinschen adel, die den chef der arbeiders
courtiseerden, alsof hij reeds het bewind voerde. Zij luisterden reikhalzend naar den
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ouden idealist, wiens mond woorden van toekomst verkondigde. En MacDonald zelf
sprak even discreet als pertinent. Hij wist, dat hij een pil bracht, welke niemand
slikken zou, zonder een flinke laag verguldsel.
Hij karakteriseerde zijn partij evolutionnair, in tegenstelling tot revolutionnair.
Hij beweerde, dat zijne socialisten verder verwijderd leefden van de bolsjewisten,
dan Stanley Baldwin's conservatieven. Hij zei letterlijk: ‘dat een defensieve oorlog
noodzakelijk kan worden, en dat de ontwapeningsplannen, willen zij door een gegeven
natie aanvaard kunnen worden, moeten beantwoorden aan haar militaire behoeften,
voor het geval, dat de oorlog zou uitbreken.’ Hij zei even letterlijk: ‘Frankrijk moet
voorzien in zijn mogelijke behoeften te land, terwijl het voor ons Engelschen
noodzakelijk is om de groote zeewegen te beschermen.’
Wat kon men meer verlangen? De ergste Fransche chauvinist zou zich niet anders
hebben uitgedrukt. De stem der toekomst bleek ten overvloede de stem der
redelijkheid. Desniettemin breidde de depressie zich uit. In plaats van de
noodzakelijkste beslissingen te verhaasten, werd alle politieke activiteit met Don
Quichottsche loyauteit opgeschort. Het parlement stond stil. De experts verzonnen
burleske pretexten, om hun conferentie te rekken tot de stembus haar orakel gegeven
had. De weken, welke den fatalen datum vooraf gingen, bracht men door in de
gedempte onrust, waarmee men onheilen voelt aankomen. Het regende sombere
voorspellingen, welke de malaise nog deden toenemen.
Want men wist, dat Ramsay MacDonald te Berlijn precies het omgekeerde gezegd
had van wat hij vertelde te Parijs. Men wist, dat zijn luitenants in Engeland geen
enkele gelegenheid verzuimden, om Frankrijk te hekelen. Te belasteren zelfs.
Verzekerde Philip Snowden niet met een stalen gezicht, dat Frankrijk weigerde zijn
schulden te betalen? Baldwin rectificeerde: Parijs betaalde sinds 1922 zestien milliard
francs aan Londen. Maar wat is grievender dan de brutale, perfide leugen? Wat is
vernederender? Wat is demoraliseerender? MacDonald huichelde. Snowden loog:
de dikhuidigste Fransche Jacobijn voelde in zijn borst een onaangename beklemming
en een brok in de keel.
Men kan zonder overdrijving zeggen, dat de Engelsche verkiezingen zijn gevoerd
vóór of tegen de continentale politiek van Baldwin, wat op hetzelfde neerkomt.
Wanneer de Brit het niet van dezen kant ziet, aldus ziet het de Franschman en niemand
zal het hem uit zijn kop praten. Er is juist één blad, dat den uitslag onomwonden
heeft toegejuicht: Le Populaire, het orgaan van Léon Blum, den socialistischen leider,
die, dank zij een nameloos gekonkel, erin slaagde, den Kamerzetel, welken hij verloor
in Parijs, te heroveren in Narbonne. Alle andere vragen, min of meer duidelijk en
bedrukt, wat ons boven het hoofd hangt. Het heugt hun, alsof het gisteren was, dat
het eerste gouvernement van Ramsay MacDonald vergezeld ging van een reeks
beroeringen, welke even onverwacht waren als ruïneus: de ontruiming van de Ruhr
op het moment, dat Duitschland zwichtte; de installatie der Sovjet-Ambassade, die
een spionnage-centrum is; het succes van het Kartel en zijn gevolgen: het bankroet
van den franc.
Het dateert inderdaad van gisteren, want het is aan deze dingen te wijten, dat wij
in Frankrijk, vóór 1914 het goedkoopste land ter wereld, nu de eieren, de melk, de
boter, het vleesch, het brood, de kleeren, de dienstboden, duurder, veel en veel duurder
betalen, dan gij, lezers op Java, hoe ongerijmd dit ook moge klinken.
Frankrijk, het isolement vreezend in een onwelwillend, vijandig, of veeleischend
Europa, klampte zich vast aan MacDonald en luisterde naar zijn suggesties. Daar
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helpt geen lieve moederen aan: als wij ooit de communisten meester zien van Parijs,
dan is het een cadeau van den idealist, die de Labour Partij bestuurt.
Als de Franschen, gespietst en gevierendeeld door hun fiscus, ten einde raad, ooit
zouden stormloopen tegen een regeering, die slechts wist te laveeren op sleeptouw,
dan zal MacDonald een der voornaamste oorzaken zijn eener wanhoopsdaad, waarin
gansch Europa zou deelen.
Als de Duitschers ooit de andere helft van Silezië opeischen, aan Polen bij arbitrage
toegekend, en het continent in vuur en vlam zetten, de grootste schuldige zal
MacDonald zijn, die in 1924, tot ontsteltenis van Herriot, in Genève met de vuisten
op de tribune sloeg, om te protesteeren tegen die internationale arbitrage, welke een
onderdeel uitmaakt van het programma der Labour Partij. Wat de diplomatieke fouten
betreft, deze werden door Baldwin gerepareerd in de grenzen van het mogelijke. Wat
de onberekenbare schade aangaat, geleden op economisch gebied, welke zich elk
komend jaar duidelijker zal accentueeren, zij is onherstelbaar en niemand bespeurt
voor deze kwaal een remedie.
De Franschen, zelfs de links genuanceerden, vreezen dus de partij, die hen paaide
met beloften, bedotte en havende, die hen ten ondergang gelokt zou hebben, wanneer
de Engelsche kiezers den steven toenmaals niet gewend hadden.
Zij vreezen haar nog meer sinds Philip Snowden met beleedigende bewoordingen
en een geraffineerde valschheid, zijn haat uitte tegen een bondgenoot, die meende
gedaan te hebben wat hij kon, moest en mocht, tegen de eenige natie, die aan den
oorlog geen cent verdiend heeft. Zij vreezen, omdat zij weerloos staan tegenover de
Labour Partij. De eenige basis der buitenlandsche politiek van Frankrijk, dat nog
niet besluiten kon zich volledig te verzoenen met Italië, is de Fransch-Engelsche
samenwerking. Wat vermag Parijs tegenover een diplomatieke coalitie, waarvan
Berlijn en Londen de polen zouden vormen? Op wie kan het steunen, om onverschillig
welke eischen, ook de hardste, zoogenaamd geformuleerd in het belang van den
vrede, met kracht af te wijzen? Op niemand.
Zijn bondgenooten in Oost-Europa consolideeren zich langzaam en hebben nog
minstens vijf jaar noodig, alvorens zij schokken kunnen riskeeren, welke hun
bouwmateriaal zou doorstaan zonder te scheuren, alvorens zij een factor
vertegenwoordigen, waarmee men veilig rekent. Wederom gaan de Fransche oogen
open over de onbekwaamheid en het dilettantisme van den Quai d'Orsay, en wederom
bemerken zij met schrik, dat een ongelukkige stembusuitslag voldoende is, om hen
te isoleeren en over te leveren aan ieders genade.
Zij bezitten een aantal verdragen op papier, en staan practisch alleen. Al duurt het
bewind der Labour Partij en haar werkelijken chef Snowden slechts zes maanden,
de Franschen zullen moeten zwichten op elk punt. Volhardt Snowden in zijn plannen
tot herziening der Fransch-Engelsche schulden-regeling, welke reeds zeer bezwarend
is voor Frankrijk, wil hij van Frankrijk hoogere sommen eischen, dan van Duitschland,
Parijs beschikt niet over middelen, welke hem weerhouden zullen. MacDonald kan
morgen de Engelsche troepen terugroepen uit Rijnland en Poincaré zal genoodzaakt
zijn hem te volgen. Zelfs de diplomatieke, psychologische, moreele of financieele
voordeelen, welke uit de ontruiming konden voortvloeien, zullen den armen Poincaré
ontsnappen, zoowel in zijn eigen land, als op de rest der aarde, want het is de Labour
Partij, welke de mooie, humanitaire, pacifistische rol speelt.
Dat Engeland ondertusschen de Duitsche koloniën, de Duitsche handelsvloot, de
Duitsche oorlogsvloot in zijn bezit heeft, dat Amerika vijftig milliard gulden winst
maakte in den oorlog, dat de Fransche Oostgrenzen nog steeds onverdedigd liggen,
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dat zijn zaken, welke de gansche wereld gaarne vergeet, ook de heeren Snowden en
MacDonald. Er is slechts één land op de planeet, dat in de termen valt om concessies
te doen. Eerst concessies tot den laatsten druppel bloed. Toen concessies tot den
laatsten penning. Daarna concessies tot het laatste schijntje veiligheid. Eén land,
waarvan men alle offers in ontvangst neemt met onverholen gemelijkheid, met een
air van: is dat alles? Dit land is Frankrijk. Stakkers van Franschen! Ik ben benieuwd,
hoe lang zij het nog uithouden en hoe het per slot zal eindigen.
De urnen hebben gesproken en er valt niets aan te veranderen tot de volgende
consultatie. De hemel verhoorde alle wenschen van MacDonald, misschien zelfs de
verborgenste. Want het voorzienige toeval gaf hem een meerderheid, welke juist
aanzienlijk genoeg is, om hem te bewaren voor excessen en hem aan te sporen tot
gematigdheid. Hij zal met die meerderheid nòch de banken, nòch de mijnen
nationaliseeren, nòch home rule verleenen aan Egypte of aan Britsch-Indië, nòch de
vloot afschaffen. Hij zal het eenigszins belachelijke lot ondergaan van alle socialisten,
die het bewind verwierven en zich gedwongen zagen op de principieelste stellingen
van hun programma te capituleeren.
Maar zijn relatieve meerderheid zal zijn figuur tenminste redden. Wat hij
binnenslands niet kan doen bij gebrek aan overwicht en door den drang der
omstandigheden, zal men hem wellicht met genoegen buitenslands gunnen. Het zou
niet de eerste keer zijn, dat men een gouvernement, welks binnenlandsche positie
niet schitterend is, zijne energie zag botvieren naar buiten. Hij behoeft hier niets te
duchten, noch van Poincaré, noch van Briand, en binnen enkele maanden kunnen de
laatste zichtbare overblijfsels van den oorlog geliquideerd zijn.
Het is paradoxaal, doch waar, dat sinds eenigen tijd de Engelsche Bank de Banque
de France bidt en smeekt om zijn papieren sterlings niet te ruilen voor goud; het is
misschien zelfs waar, hoewel me dit problematischer lijkt, dat de Banque de France
de Engelsche Bank zou kunnen laten springen door metaal te vergen voor zijn
opgegaarde valuta. Dit zou sommige représailles permitteeren van Fransche zijde.
Maar als Snowden zich koppig toont, en hij eischt een supplement, en hij wil geen
pond vleesch doch kilo's, ik vermoed, dat men het hem zal schenken. Als MacDonald
zonder condities, zonder borgen, den Rijn wenscht te ontruimen, het is zeer
waarschijnlijk, dat Parijs zal bukken. Parijs zal ook de schulden ratificeeren bij decreet
of bij verrassing.
En wanneer er niet genoeg parlementsleden mochten zijn, om den blaam der
ratificatie te torsen voor hunne eer, voor de publieke opinie en voor het nageslacht,
dan zal men tòch betalen. De officieele ‘groote’ Pers, welke in deze dagen niet
moorden en processen genoeg heeft, om de aandacht af te leiden, zal verklaren, dat
de oorlog tot het verleden behoort. Geloof er niets van. De vreemde procédé's van
het Comité-Owen Young, de ongeëvenredigde successen van Schacht, wekken
tegenbewegingen, die misschien tien of twintigmaal zullen doodloopen, maar die te
logisch en te gerechtvaardigd zijn, om op den duur gesmoord te worden. Het is slechts
een kwestie van resonans, of zij de vibraties oproepen, waaronder de machine
bezwijkt. Wat Frankrijk betreft, laat de voorgenomen liquidatie de zaken achter als
een roman, die sluit op het oogenblik, dat de eigenlijke moeilijkheden pas beginnen.
[verschenen: 19 juli 1929]

Slot eener comedie
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Parijs, 7 Juni [1929]
Alweer een historische dag: de onderteekening van het Plan-Owen Young, dat klaar
is om gedrukt en aan de diverse parlementen voorgelegd te worden. De
onafhankelijkheid der experts, welke vier maanden geduurd heeft, liep ten einde.
Pierpont Morgan nam het eerst de boot. Zoodra het resultaat der Engelsche
verkiezingen bekend was, keerde hij der conferentie den rug toe en zijn vertrek werd
geduid als een goed voorteeken. Na vier maanden van astronomisch gecijfer, verzuurd
door getwist, gepingel en gedraai, was men niet meer sceptisch. Men werd
neurasthenisch. Twintig ernstige zakenlieden verknoeiden voor het eerst van hun
leven een tijd, welken alleen de Amerikanen nuttig wisten te gebruiken door
preliminairen bij Citroën, Peugeot, de radio-industrie en de bioscoop. De eminente
mannen, die volgens de geruchten elkaar bijwijlen getypte rapporten naar het hoofd
wierpen, waren als de schrijf- en reken-machines: zij moesten in reparatie.
De journalisten, die de rapporten leesbaar maakten, worstelden, hoewel gehard
door het vak, moedeloos in het drijfzand van getallen en Duitsch passief verzet. Voor
enthousiasme bestond er geen reden en critiek was hun ontraden. Toen dr. Voegler,
de vertrouwensman der Ruhr-magnaten, zijn ontslag nam uit de Duitsche delegatie,
wisten zij dat het Reich zich daarmee een achterdeur reserveerde, waarlangs men
altijd zou kunnen ontsnappen als het Plan-Young ooit werkelijkheid werd. Ik houd
hen tenminste niet voor zóó onbedreven dat zij de strekking dier demissie konden
misvatten. Maar zij deden heldhaftig alsof zij niets merkten en slikten nieuwe cijfers,
nieuwe voorstellen, nieuwe chicanes.
Het moet er zonderling uitzien in het gemoed der Fransche journalisten, die door
hun directie waren afgevaardigd naar het Hôtel George-V. Ook zij legden het vertrek
van Pierpont Morgan uit in gunstige beteekenis. Deden zij het expres, op commando?
Of was Pierpont Morgan de eenige wiens politieke zintuigen genoeg ontwikkeld
waren om uit de Engelsche verkiezingen de juiste conclusie te trekken, de conclusie
welke hem de boot deed nemen? Helaas! Genoeg uren, dagen, maanden verleuterd,
gaf de bankier te verstaan aan wie verstaan kon. Teeken wat je wilt, alles is ongedaan.
En vier en twintig uren na de bewindsaanvaarding van Ramsay MacDonald,
verscheen in de Petit Parisien een interview van den leider der Labour Partij, waarin
gezegd werd: ‘Wij moeten twee verschillende problemen niet verwarren:
oorlogsschade en oorlogsschulden: dat is niet hetzelfde. In het onderzoek dezer
laatsten zullen de Vereenigde Staten veel te zeggen hebben. Hare discussie zal
hernomen worden op nieuwe grondslagen. Over deze kwestie en over die der
ontwapening denken wij onmiddellijk in onderhandeling te treden met President
Hoover en met hem te arbeiden in nauw contact en volle samenwerking.’
- ‘Denkt gij dat de regeling, welke het Comité der Experts te Parijs op 't punt staat
te sluiten, een definitief einde zal maken aan de kwestie der oorlogsschade en
intergeallieerde schulden?’ had de vertegenwoordiger van de Petit Parisien gevraagd
aan het hoofd der Trade-Unions. ‘Wij beginnen van voren af aan’, is de zin van
MacDonald's antwoord.
Dit verhinderde Hoover niet om te doen alsof, en een gelukwensch te telegrafeeren
naar Parijs. Laten wij zijn voorbeeld volgen en doen alsof, onder de zoeklichten
waarmee de onderteekening van een protocol vergezeld gaat.
De experts hebben gezwoegd in een glazen huis, en hun beslissingen, genomen
in 't openbaar, zijn bekend op een paar détails na. Behalve die détails zijn er nog de
annexen van het plan, welke geheim bleven en die men met aandacht zal moeten
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bestudeeren, wanneer het rapport in druk verschijnt. Onder die annexen bevinden
zich de bijzonderheden omtrent het mechanisme der Internationale Betalingsbank
(het toekomstige financieele instituut van den Volkenbond, nu Amerika zich ‘officieel’
terugtrekt) en de verdeeling van de huid des beren onder de verschillende
schuldeischers, een verdeeling welke reeds vele zorgen baarde.
Wij weten dat de Internationale Betalingsbank zal functionneeren met een kapitaal
van 100 millioen dollars. Dat zij ook deposito's zal aannemen. Dat zij in de eerste
plaats 200 millioen mark zal ontvangen welke de schuldeischers in rekening hebben
staan bij Parker Gilbert. Dat elke Staat, die zijn part der oorlogsherstelling zal
‘mobiliseeren’ in den vorm eener leening, gehouden zal zijn het bedrag van één
annuïteit in valuta te deponeeren bij de Internationale Bank. De Duitschers van hun
kant deponeeren de 100 millioen marken welke de controleur der waarborgen van
het Plan-Dawes in zijn bezit heeft. Voor de diensten welke de Bank hun bewijzen
zal, storten zij eveneens 400 à 500 millioen marken. Dat kan tezamen een kolossaal
kapitaal vormen waarmee weinig banken in staat zullen zijn te concureeren.
De Internationale Bank denkt trouwens winsten te maken, zelfs exorbitante winsten.
Duitschland betaalt gedurende 37 jaren oorlogsschade en schulden uit eigen zak. De
geallieerden echter betalen 59 jaar hun tribuut aan Amerika. De 22 resteerende
annuïteiten, welke ongeveer de helft vormen en in de milliarden loopen, worden
geacht gedekt te kunnen worden uit een amortisatiekas, gevormd met de vermoedelijke
winsten der nog niet bestaande Internationale Bank. Wie dan leeft, wie dan zorgt,
hebben de experts gedacht, van wie zeer weinigen of niemand het kritieke jaar 1955
zullen overleven!
Te beginnen echter op Donderdag 31 Maart 1966 zal, voor Frankrijk alléén, de
Bank opbrengen 22 maal 1.549 millioen marken, dit is 34 milliard 78 millioen mark
Volkenbondsmunt, welke haar weg zal nemen over den Oceaan. Gelukkig Europa!
Ik vraag u niet of gij dit voor serieus en mogelijk houdt. Ik vraag u of een bank een
goed zaakje is. En wij weten nog niet alles. Voor 't geval dat Amerika een gedeeltelijke
kwijtschelding doet, wijzen de geallieerden zich één derde dezer vrijstelling toe, aan
de Duitschers twee derden. Dit is des te nobeler gedacht, daar men er niet in 't minst
op rekent.
Nuchter en practisch beschouwd is dit natuurlijk zuivere waanzin. Wanneer men
zulke projecten plechtstatig teekent, gebeurt het alleen met den hardgrondigen wensch
om ten minste naar het derde punt van het befaamde accoord, 16 September 1928 te
Genève gesloten, een stap dichterbij te doen. Zooals men weet handelde deze
overeenkomst 1o over de finale regeling der geld-zaken, 2o over de organiseering
van een conciliatie-comité en over de contrôle der gedemilitariseerde Rijn-zône, 3o
over de geanticipeerde ontruiming van Rijnland. Hoeveel kansen zijn er dat dit derde
punt officieel ter bespreking komt?
Verrassingen van Engelsche zijde buiten rekening gelaten luidt het antwoord
doodeenvoudig.
Het eerste punt is nog niet verwezenlijkt. Om te beginnen moeten de
gouvernementen de voorstellen der experts nog bekrachtigen. Daarna moeten de
betrekkingen geregeld worden welke de diverse regeeringen zullen hebben met de
Internationale Betalingsbank. Men kondigt daarvoor reeds een nieuwe conferentie
aan, gedurende de tweede helft van Juli te houden in Den Haag.
Van het tweede punt willen de Duitschers niets hooren. Zij stemmen er desnoods
in toe om gewantrouwd te worden tot 1935, officieele datum der ontruiming, maar
geen dag langer. Van welken kant men dit probleem ook bekijkt, elke oplossing blijft
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onbevredigend. Accepteeren de Duitschers de contrôle na 1935, dan blijft een factor
van wrijving en wantrouwen bestendigd. Weigeren zij uit nationale eigenliefde of
omdat zij booze plannen koesteren, dan wordt de factor van wrijving of wantrouwen
verdubbeld. Het geval blauw-blauw laten gaat moeilijk, omdat het te riskant is. De
Duitschers hebben de gewoonte om te teekenen wat men hen voorlegt, doch niet om
hun signatuur te honoreeren. Zooals generaal Gouraud zei bij de onthulling van het
monument voor de eerste slachtoffers der Duitsche gasaanvallen te Steenstraete:
‘Nochtans had Duitschland de Conventie van Den Haag onderteekend, krachtens
welke de contracteerende partijen afzagen van het gebruik van stik-gassen. Het is
waar dat het eertijds de neutraliteit van België erkend had en dat het daarna te
Versailles de verbintenis teekende om de oorlogsschade te vergoeden.’
Het derde punt zou dus werktuigelijk buiten bespreking vallen. Maar op het
Plan-Young, in tegenstelling tot Plan-Dawes, zijn geen credieten uitgetrokken voor
de Rijn-bezetting. De Duitschers hebben dus weinig reden tot wanhopen. Zij gebruiken
elke conferentie als uitgangspunt ter verbetering hunner situatie, en de toekomst, die
1 September met het Plan-Young kan beginnen, lacht hen toe. Met een onverflauwde
taaiheid in het marchandeeren als de hunne zullen zij steeds aan 't langste eind trekken.
Hoe onereus het Plan-Young nog voor hen moge zijn, vergeleken bij het Plan-Dawes
dat dit jaar zijn volle rendement zou bereiken, beteekent Young voor de Duitschers
de jaarlijksche besparing van een klein milliard. Dat is altijd zooveel gewonnen, wat
aangewend kan worden voor een serie pantserkruisers hors concours.
Te weten waar men zich precies aan te houden heeft bezit zijn voordeel en zijn
nadeel. Het Plan-Dawes, welks eindsom noch eindduur waren vastgesteld, spiegelde
den Franschen sprookjesachtige mogelijkheden voor. Het Plan-Young beperkt en
begrenst het land der beloften. Over het eerste waren zij slechts matig tevreden en
vooral de praestaties in natura (welke volgens de huidige regeling binnen 10 jaren
moeten uitgeschakeld worden en geleidelijk zullen zakken van 1750 millioen tot 300
millioen mark) zetten kwaad bloed wegens de concurrentie. Hoe denken zij in hun
binnenste over de schikking welke de experts voorstellen?
Laat ik een paar citaten geven; niet uit de Pers, welke wij allen kennen en die haar
instructies haalt bij financiers en ministers. Doch uit de vlugschriften welke den
citoyen wekelijks een hart onder den riem steken of hem de oogen open houden. Het
valt niet bij benadering te schatten hoever de invloed reikt dezer tirailleurs, maar als
het land plotseling een opflikkering zou vertoonen, moet de oorzaak gezocht worden
in deze ongedisciplineerde gelederen.
‘De Duitschers - schrijft de een - betalen 1360 francs belasting per hoofd.
De Franschen betalen 1460 francs per hoofd.
Honderd francs vermenigvuldigd met 60.000.000 Duitschers dat maakt 6 milliard
per jaar.
Ziedaar de eenige cijfers welke Moreau (gouverneur der Banque de France) in het
Hôtel George-V had moeten voorleggen.’
Een ander zegt:
‘De Franschen worden voor anderhalf milliard belastingen ontheven door het
ontwerp-Chéron (minister van financiën). De Duitschers worden ontheven voor zes
milliard belastingen door de Experts.’
‘Het arme Duitschland,’ ironiseert een derde:
‘Het Duitsche leger - 100.000 man - kost drie milliard francs.
Het Poolsche leger - 265.000 man - kost twee milliard 300 millioen francs.’
Een vierde maakt deze balans op:
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‘Gisteren verzekerde Poincaré nog, dat de definitieve regeling van Herstel en
Schulden aan Frankrijk, na betaling der schulden, een ‘substantieele som’ moest
laten voor de verwoestingen.
Als we de dingen op hun best nemen (en de dingen gaan sinds vijftien jaar nooit
op hun best)
dan zal, op de 150 milliard welke ons het Herstel kostte van de door Duitschland
aangerichte schade,
Duitschland 45 milliard betalen
en wij de rest,
en wij meer dan 100 milliard.
Hij die onder het consulaat van Poincaré de glazen breekt betaalt niet méér dan in
een verhouding van 28 tot 30 pCt.
- Omdat Duitschland niet herstelt, en niet zàl herstellen,
daarom, citoyen français, wiens zoon, vader of broeder gestorven is aan het front,
die je been, je arm, je oogen, je gezondheid gelaten hebt in de loopgraven van Verdun,
van Champagne, van de Somme,
omdat Duitschland niet herstellen wil,
daarom moet gij vier maanden op de twaalf van het jaar werken voor den ontvanger.
- Een boete van l0 pCt. zal alle Fransche belastingbetalers treffen, die op 1 Juli
hun aanslag niet betaald hebben.
Wanneer Duitschland niet betaalt, wordt het niet alleen niet beboet, maar men
reduceert zijn schuld
en niet met 10 pCt.
maar met 70 pCt.’

Met deze bittere gedichten in proza, die een groote dosis waarheid behelzen, neem
ik afscheid van het Plan-Young, tot het believen zal aan MacDonald om een herziening
te ontwerpen.
Als geallieerden en Duitschers weder samenkomen voor dit hersenschimmig doel,
zal een der schranderste vertegenwoordigers van Frankrijk, Jacques Seydoux,
ontbreken. Elk der ontelbare financieele conferenties welke den wapenstilstand
volgden en de atmosfeer der wereld tien jaren vergiftigden woonde hij bij, en zijn
hoofd was ingericht als het groot-boek van den Oorlog. Zijn hoofd was ook zijn
eenige gezonde lichaamsdeel. Seydoux, die zijn mondaine successen cijferde als
Don Juan (Mille e tre) begon zijn diplomatieke loopbaan in Den Haag en zette haar
voort in Berlijn, waar zich de eerste sporen vertoonden van een kwaal welke zijn
leven zou vernietigen: een ruggemergsziekte en een geleidelijk stijgende verlamming,
begonnen in beenen.
Tijdens den oorlog organiseerde hij het blocus en tot 1926 bleef hij verbonden aan
den Quai d'Orsay. Sinds jaren kende hij geen slaap meer en de dood overviel hem
bij het schrijven van een artikel. Hij was administrateur van de Banque de Paris et
des Pays-Bas, waar men een persoonlijke lift voor hem gebouwd had en in een rolstoel
werd hij van bureau naar bureau gereden. Wie met hem sprak moest zich vlak
tegenover hem plaatsen, daar zijn ruggemergsaandoening hem verhinderde om zonder
ondragelijke pijnen het hoofd te verroeren. Zijn artikelen over het Comité der Experts
werden regelmatig naar New-York gekabeld door de Amerikaansche delegatie.
Jacques Seydoux was een der warmste voorstanders eener snelle en volkomen
Fransch-Duitsche toenadering, doch had het geloof in zijn ideaal de laatste maanden
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verloren. Hij bewonderde de knapheid van Moreau, den chef der Fransche delegatie.
Toen een vriend hem erop wees, dat de successen niettemin aan de zijde van Schacht
bleven, antwoordde Seydoux: ‘Zeker, zeker, maar gij onderschat de taak van Moreau;
het is zoo gemakkelijk om niét te betalen, en zoo moeilijk om te láten betalen.’ Hij
wist niet wie meer te beklagen viel: Frankrijk met zijn onbetaalde rekening van
honderden milliarden; of Duitschland dat op zich neemt om 37 jaren voor Amerika
te werken.
Als MacDonald wil, kan met Seydoux het heele financieele verleden van Europa
ten grave gedragen worden. Het woord is aan hem: het woord dat geen der geallieerde
noch Duitsche staatslieden dorst te spreken. De Vereenigde Staten hebben niet alleen
veel te vertellen in deze harceleerende disputen, doch alles. Het eenige redelijke,
menschelijke woord is: kwijtschelding. Het kan nog gesproken worden zoolang de
Internationale Bank alleen bestaat op papier.
[verschenen: 20 juli 1929]

De Season
Parijs, 14 Juni [1929]
Het optreden van Colette Andris in het Casino de Paris, herinnert mij eraan, dat wij
in het zenith staan van de mondaine en artistieke Season. Collette Andris studeerde
Geschiedenis, bracht het tot candidate en werd, in afwachting van haar doctoraal
examen, danseuse nue. Wanneer ik de sensationeele reportages over kolonies van
naaktloopers gelooven mag, die ons bereiken uit Noord-Duitschland, dan zijn wij in
Frankrijk nog zeer onschuldig, of zeer pervers, naar gelang men het nemen wil. Wij
staan nog juist zoo ver van de integrale naturisten uit de omstreken van Hamburg,
als de beet in den appel symboliseerde voor Adam en Eva en het zal mij verwonderen,
als we ooit de klove, welke tusschen een beet kan liggen, overschrijden.
In navolging van de vrijgevochten Duitschers, vestigden zich op eilandjes in de
Seine openlucht-kuuroorden, maar de politie waakt over de afmetingen van den
maillot, welke niet lager mag zakken dan de zedige bedekking der onbeschaafdste
wilden. Pas als zij een muur gebouwd hebben rondom hunne idyllen, zullen zij mogen
doen wat zij wenschen, en den stap, welken de kannibaal uit de somberste
binnenlanden om duistere reden voorwaarts deed, terugwaarts kunnen gaan. Onder
ons gezegd, lijkt het mij een zonderlinge liefhebberij. Deze adepten beweren, dat er
niets zedelijker is dan de volmaakte natuurstaat.
Goed: de eerste, die een schortje aangordde, was een immoreel individu. Maar
wat zouden wij er bij winnen, als wij niet meer naar elkaar omkeken? Dat eerste
individu was op z'n minst genomen een psycholoog.
De Candidate in de Geschiedenis hield van alle vooroordeelen niets over, dan een
cache-sexe, kleiner dan een wingerdblad, en maakt furore. De Parijzenaar heugt zich
niet, een danseres ooit zóó naakt gezien te hebben tegen een wand van zwart fluweel.
Groote hemel, de films, welke de geëmancipeerde Hamburgers laten maken van hun
zuiver-edensche amusementen, zouden hier geconfiskeerd worden als pornografie.
Maar zoo de Franschen achterlijk zijn, hun geest gebruikt zeldzame omwegen, om
deze vertraging in te halen.
Want Colette Andris steekt zich met geen ander doel in haar nietig costuum, dan
om de meest virginale kuischheid voor te stellen. Zij is jong, frisch, en hare plastiek
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mag bogen op zulk een sculpturale perfectie, dat zij zonder eenig gevaar voor
desillusie hare lijnen verplaatsen kan. Als zij zich in een sluiertje hult, is het om zich
des te maagdelijker te onthullen. En, ma foi, Colette Andris met haar schamelen
cache-sexe is minder vrouw in de fatale en verlokkende beteekenis, dan Argentina
met haar lange japonnen. Wanneer dus gansch Parijs naar haar toestroomt, kan men
geen andere conclusie trekken, dan dat gansch Parijs een cursus wil volgen in de
deugd. Hoewel ook gansch Parijs toestroomt naar Argentina, die de tenten harer
balletten opsloeg in de Opéra-Comique. Een dans van Argentina, en meer nog een
ballet harer Spaansche gezellinnen en gezellen, dat is souvereine kunst, maar dat is
ook een souvereine call of the wild, welke haar publiek en partners in halve hyena's
verandert, klaar om den sprong te wagen. Zij voeren tot exaltatie, waar men het
gevoel krijgt van voor niets meer terug te deinzen. Zij fanatiseeren en bacchantiseeren
de fatsoenlijkste heeren en dames. Ziedaar de macht der rokken, die tot den grond
reiken om even op te wervelen, de macht van het geheim, zou ik er met melancholie
kunnen bijvoegen, wanneer ik moralist ware.
Een Parijsche Season zou niet kunnen slagen, zonder opgeluisterd te zijn door een
huwelijk, dat de prinselijke eigenschappen bezit om aristocraat en plebejer te
verblinden. Het schijnt, dat alleen de onderdanen der Zuid-Amerikaansche republieken
kunnen beantwoorden aan alle eischen, welke de fantasie kan stellen aan den
milliardair.
Zij zijn misschien niet rijker dan hun Noord-Amerikaansche collega's, maar zij
zijn prachtlievender en spilzieker, en wanneer hun de opperste belooning ten deel
valt van hun gouvernement te vertegenwoordigen in Parijs, dan overtreft hun
magnificentie in vreugde en leed alles, wat men van vorsten en presidenten gewend
is. Zoo begroef een hunner zijn jong gestorven dochter onder een overdaad der
kostbaarste bloemen, welke men ooit aanschouwd had en die het lijk in lange rijen
van wagens volgden door de verwonderde straten. Met eenzelfde ongeëvenaarde
staatsie begaf zich Elena Patino, een jonge, precieuse, mooie Boliviaansche, in het
huwelijk met den Markies del Merito, een Spaanschen Grande. Het spreekt van zelf,
dat hij eerste klas is, gelijk alle Spaansche Grande's en gelijk alle fabrikaten, die zich
respecteeren.
De vader, gezant van Bolivia, is mijneigenaar van jongen datum en de bruid werd
geschat op veertig milliard. Tien van zulke families zouden de Europeesche schulden
kunnen delgen en het schijnt, dat er honderden zijn van dat gehalte in Zuid-Amerika,
welks reputatie beneden zijn verdiensten bleef. In de corbeille der jonggehuwde
bevond zich, ter bezichtiging gelegd onder glas, een chèque van vijf millioen. Zakgeld.
De vader, die zich reeds het duurste en rijkste huis kocht der Avenue du Bois de
Boulogne (voortaan Avenue du Maréchal Foch), die somptueuze villa's kocht in
Biarritz en Cannes, die een jachtterrein kocht van honderden hectaren in Seine-et-Oise,
kocht ook nog het familiegoed van den Duc de Montmorency, om het cadeau te doen
aan het brillante paar.
Om zulke dingen voor Peruvianen, Argentijnen, Chilianen, Bolivianen, Brazilianen
en Patagoniërs mogelijk te maken, om het land te laten opkoopen, en de huizen gaven
anderhalf millioen Franschen hun leven, denkt de goede patriot.
Het merkwaardigste van het huwelijk was dat het gesloten werd te middernacht.
Vier in elkaar loopende salons, van boven tot onder getooid met honderdduizenden
witte rozen, behangen met de authentiekste meesterwerken der schilderkunst, verlicht
door ontelbare waskaarsen, afgezet met lakeien in geborduurde blauwe dracht,
wachtten een publiek van ambassadeurs in uniform en vederbos, prelaten in
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kapmantel, grandesses met diademen, altesses met hofsleep, groot-kruisen van alle
orden, ridders van Malta en Santiago met roode tuniek en bepluimden helm, ridders
van Calatrava in scharlaken, zilverbestikte gewaden. De pauselijke nuncius, die den
echt zou inzegenen, had zijn stool vergeten, welke in een honderd-paards gehaald
werd op de nunciatuur. (Tusschen haakjes: de prix d'Elégance voor auto's is gewonnen
door een Bugatti van drie-honderd-paards, gecarrosseerd door Weymann.)
Onmiddelijk na de inzegening verruilde de bruidegom-markies zijn vederbos en
sneeuw-wit uniform voor een complet-sport, de nieuwe markiezin haar sleep voor
een deux-pièces, en rolden honderd vijftig kilometer per uur in den nacht naar
Deauville. Een orchest van louter virtuozen speelde muziek van Bach en Händel.
Men wist niet meer, waar men vertoefde: aan een achttiende-eeuwsch hof, in een
sprookjesachtig geënsceneerde opera, of in een droom.
Wat den gewonen stervelingen, die zulke plechtigheden alleen lezen in romans,
voor een schappelijken prijs geboden wordt aan kunst en schoonheid, kan den toets
met dergelijke toovers niet doorstaan en moet armzalig lijken. Het schijnt trouwens,
dat de Parijsche Season, wat het artistieke gedeelte betreft, dit jaar onderdoet voor
die van Berlijn, waar verscheiden Fransche critici zich rendez-vous gaven.
Serge de Diaghilev verzamelde naar ouder gewoonte zijn Russische Balletten,
maakte de gebruikelijke reclame, doch had niet het geluk de hand te leggen op een
chef-d'oeuvre, echt of onecht, maar dat de gemoederen in beroering brengt. De
scenario's der moderne balletten zijn over 't algemeen van een onbeschrijfelijke
zouteloosheid en ik geloof niet, dat de beste Zweedsche gymnastiek, de verbluffendste
décors en de meest neo-klassieke of moderne muziek, hen op den duur zal redden
van een fiasco. Naar hunne scenario's te oordeelen, zou men zeggen, dat onze jonge
componisten de mentaliteit hebben van kostschoolmeisjes en dat hun belangstelling
niet verder reikt dan kinderboeken voor bakvischjes. Misschien vermaken zij zich
onderling, doch zij overschatten het genoegen, dat anderen kunnen vinden in hunne
onnoozele spelen. Wanneer zij niet alle waardeering verbeuren door hun onderwerp,
zooals Roland Manuel met L'Ecran des Jeunes Filles, een pensionaat-flirt (vertoond
in de Opéra), dan ontmoedigen zij door hunne muziek, gelijk Georges Auric in Les
Enchantements d'Alcine, of Victor Rieti in Le Bal.
Voor Auric, die dit seizoen een operette deed spelen, welke onmiddellijk stierf
aan haar onbenulligheid, zijn op het oogenblik alle kansen verkeken. De
voorzichtigsten geven hem op en het zal hem moeite kosten om de geschokte
verwachtingen te herstellen. De eenige, die door Jean Cocteau in de mode gebrachte
beuzelingen en kinderachtigheden wijselijk links laat liggen, is Serge Prokofief. Zijn
Verloren Zoon maakt een gelukkige uitzondering. Darius Milhaud, de productiefste
van allen, bleef den ganschen winter stom.
Francis Poulenc schreef een concerto voor Clavecin en orchest, waarvan men de
factuur zou willen bewonderen, als het pasticheerend materiaal de aandacht waard
was. Honegger, wiens Rugby het succes zal deelen van Pacific 231, was in Amerika.
Een componist, voor wien Parijs zich begint te openen, is Villa-Lobos. Hij is
Braziliaan, werkte voor music-halls, gebruikt de folklore van zijn vaderland, en heeft
door zijn rhythmische en coloristische felheid een onbetwistbaren vat op de menigte.
Het was curieus de critiek te zien reageeren, toen Pierre Monteux de leiding nam
van het Orchestre Symphonique de Paris in de Salle Pleyel. Hij nam den
dirigenten-stok over van Ansermet, Fourestier en anderen, die in korten tijd de twee
millioen francs kapitaal van het O.S.P. verslonden hadden, zonder resultaat. Men
vond gelukkig twee nieuwe millioenen, doch zij leverden Monteux het orchest af,
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zooals het den eersten dag was en gelijk alle Parijsche orchesten zijn:
ongedisciplineerde, heterogene, maar zeer kneedbare ensembles. Men verzweeg dit,
zooals de critiek van Parijs, de stad der complimentjes, alles verzwijgt, of verbloemt.
De grootscheeps aangekondigde onderneming ging haar ruïne tegemoet onder
beleefdheidsbetuigingen, waarvoor het publiek, dat sinds jaren tusschen de regels
leerde lezen, koud bleef als steen en spoedig deserteerde. De ‘gesproken critiek’, de
eenige, die telt in deze stad, deed haar vernietigend werk. Van den dag af echter, dat
Monteux den dirigentenlessenaar beklom, wijzigde zich de situatie. Hij moet de
schade repareeren van het funeste begin zijner voorgangers, maar de geschreven
critiek werd spontaan enthousiast en de gesproken opbouwend.
Monteux is de eenige dirigent te Parijs, die dezen naam verdient en die de gunstige
omstandigheden, waaronder hij arbeidt - hij kan repeteeren - niet bederft door een
hopelooze middelmatigheid, gelijk Walther Straram, of een hopelooze nonchalance,
gelijk anderen, die knoeien par force majeure of a priori. Monteux gaf den
Hollandschen orchestleiders, die de laatste jaren hier dirigeerden, een gevoelige les
door de Derde Symphonie van Willem Pijper op zijn programma te nemen. Doch
zijn Hollandsche dirigenten, die hun nationaliteit afleggen aan de grensposten,
gevoelig voor lessen?
Bij de magnifieke, onvergelijkelijke Russische Opera van Marie Kousnezof, een
gezelschap, waarvoor men apart de reis naar Parijs zou maken, heeft zich voor de
Season een magnifieke Italiaansche Opera gevoegd, die een cyclus geeft van Opera's
van Rossini, welke, behalve de ‘Barbier’, overal onbekend zijn: ‘Asschepoester’ en
‘de Italiaansche te Algiers’.
De troep kwam recht uit Turijn en bracht een dirigent mee, Tullio Serafin, die zijn
serafijnschen naam draagt als de geïncarneerde Engel der Muziek, en een zangeres,
Conchita Supervia, die wellicht hare gelijke vond in de dagen van Alboni en Malibran
en Viardot, doch in onze decadente tijden onnavolgbaar moet heeten. Gedirigeerd
door Serafin, met een verve, een brio, een vonkeling, een precisie, een expressie, een
verscheidenheid, een poëzie, een vlugheid, een suaviteit, een speelschheid, een
ontroering, welke elke seconde even zoovele wonderen zijn, en verrukkingen en
extase, wordt de muziek van Rossini, de komische zoowel als de ernstige, een nectar,
een ambrozijn, die wij ontdekken als een oude flesch van 1810, onbetaalbaar,
onwaardeerbaar, een eeuwig-jonge en welbelegen verheuging. Gezongen door
Conchita Supervia, wordt een canzonetta van Rossini iets als een onuitsprekelijk
geluk, waarvoor men gaarne zijn leven zou geven. Het zijn momenten, waarin men
van ontroering geen raad weet. Alle geestdrift wordt duidelijk en normaal. En ik
zwijg over de anderen, want ik zou niet kunnen eindigen.
Dit alles is bewonderenswaardig, maar vervangbaar en vergankelijk als de
luchttrillingen, uit welke het gevormd is. Ik wilde dezen brief sluiten met iets
weergaloos, in den letterlijken zin des woords.
Gisteren werd het Legioen van Eer uitgereikt aan een piloot, verbonden aan de
Compagnie Aéropostale, welke een vliegdienst onderhoudt - het zee-traject nog per
snelvarende boot - met Brazilië. Zijn machine, welke koerier, mécanicien en twee
passagiers vervoerde, vloog bij volle vlucht in brand. Terwijl de mécanicien tracht
de benzine-aanvoerbuizen af te snijden, blijft de piloot koelbloedig sturen tot de
vlammen zijn post bereiken en zijn plaats onhoudbaar maken. Om zijn toestel en de
bemanning te redden (hij had zich kunnen sauveeren met een parachute), wringt hij
zich uit de machine, klampt zich vast aan den buitenkant, en gaat stoïcijnsch door
met te sturen naar een geschikt terrein, waar hij landen kan. Als zijn eene hand
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verbrand is, grijpt hij den ‘bezemsteel’ met de andere hand, laat haar óók verbranden,
maar brengt zijn vliegtuig behouden neer. Beide handen zijn afschuwelijk verminkt.
Sinds vijf en twintig eeuwen bewonderen wij een légendairen Mucius Scaevola,
die slechts één hand verbrandde, de rechter, welke hij wilde straffen, omdat zij een
vijand gemist had. Hoe zullen wij dezen piloot voldoende eeren, die, om drie
medemenschen te redden, zijn linker en zijn rechter offerde? Niet à l'ordre de la
nation, moet hij geciteerd worden, maar à l'ordre de l'humanité. Hij heet Delaunay.
[verschenen: 23 juli 1929]

Het drama van Jutland I
Parijs, 18 Juni 1929
Geen enkel krijgsbedrijf, de Slag aan de Marne misschien uitgezonderd, heeft zulke
stroomen inkts doen vloeien als het zeegevecht, dat door de eene partij de Slag van
Jutland, door de andere partij de Slag van 't Skagerak genoemd wordt. Aan beide
zijden is de tactiek der admiraals haarfijn onderzocht, gecommentarieerd, gecritiseerd,
geprezen, afgekeurd, verdedigd. Jellicoe heeft zijne aanhangers, Beatty zijn
bewonderaars die twee onverzoenlijke kampen vormen.
De Britten beweren dat het samentreffen een overwinning was voor Albion, terwijl
Duitschland zich eenstemmig beroemt op de zege, en zich tot het einde der tijden
beroemen zal. Dertien jaren na de gebeurtenis bestaat er over deze controversen reeds
een bibliotheek, waarin alleen nog enkele specialisten den weg weten. Zoo een dier
specialisten zijn materiaal schiften ging, spreken wilde, schrijven kon, een synthese
gaf, onpartijdig, sine ira et studio, au-dessus de mêlée, zou zulk een auteur ons een
fameuzen dienst bewijzen. Wanneer die auteur ten overvloede een werk levert waarin
de lezer wordt gevangen als in een roman, als in een film, als in een heldendicht, dan
overtreft hij onze beste verwachtingen.
Dit geval doet zich voor met Le Drame du Jutland van Edmond Delage, deze
maand verschenen bij Bernard Grasset. De schrijver is wat de Franschen een
‘universitaire’ noemen, behoorend tot de hoogeschool. Hij is daarenboven
geattacheerd aan de geschiedkundige afdeeling der Fransche marine en dus perfect
gedocumenteerd. Hij volgt de historische methode en reconstrueert den Slag minuut
voor minuut. Tot nader order stel ik u voor Le Drame du Jutland te beschouwen als
het compendium, den leidraad voor den grootsten zeestrijd van alle eeuwen. De
gerenommeerde Fransche klaarheid behaalde zelden een lumineuzer triomf.
Wij kunnen het bioscopische, hoewel zeer interessant, ter zijde laten. Beatty,
onstuimig, rijk, jong, man van de wereld, virtuoos in polo, die in avondtenue dineert
bij de klanken zijner muziek; Jellicoe, wiens voorkeur naar het tennis gaat, kalm,
hoffelijk, methodisch, bescheiden, en geneigd tot pessimisme; Scapa Flow, confortabel
ingericht voor 50.000 mariniers, waar de bemanning haar linnengoed gesteven en
gestreken thuis krijgt uit het andere end van het Vereenigd Koninkrijk; Rosyth, waar
de officieren 's middags thee drinken in een zomersch park en een half etmaal later
in volle zee den vijand tegemoet stoomen.
Ook het romantische laten wij achterwege, hoe pakkend ook: Het somber hazardspel
van mist, rook, roet en kruitdamp; de pantsertoren van een dreadnought, die met
reuzenarmen wordt opgetild en weer op zijn plaats gezet; een bom die de kluisdeur
van een blockhaus opensmijt, een ander die haar toesmakt; de vlammen, die als
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vuurwerk kringelen om de Engelsche slagkruisers vóór dat zij openspatten als een
vat buskruit, masten en sloepen honderden meters in de lucht blazend; het schip dat
met man en muis verdwijnt in de golven, waar boven een onmetelijke rookkolom
naar het azuur spitst als een treur-den; de bodems, die met gedoofde lichten door den
zwarten nacht tasten, schuw signalen knipoogend naar een schim aan bakboord,
plotseling overgoten worden met stralen uit de Duitsche schijnwerpers en de volle
lagen krijgen op den afstand van een pistoolschot; de destroyer, die in het donker
een kruiser ramt, twintig meter van zijn voorsteven ziet afgerukt en meegesleept door
den Duitscher, maar desondanks een dag later de Tyne binnenloopt. Nog tientallen
‘anecdotische’ details meer... Ik vermeld ze terloops om te toonen dat Delage aan
alles gedacht heeft.
Hij dacht ook aan de expositie van het drama, dat een duel is tusschen
Fisher-Tirpitz, en dat begint wanneer in 1891 door Wilhelm II de man ontdekt wordt
die tot 1916 vlootvoogd zal blijven. Fisher bouwde voort op een onafzienbare traditie,
Tirpitz, machtige persoonlijkheid, schiep zijn eskaders uit het niet. Bij Delage, die
de koele zakelijke feiten geeft en de appreciatie aan den lezer overlaat, moet men
dikwijls verstaan met een half woord. Uit een paar zinnen doemt Tirpitz op als een
kolos, die in geen enkel land en in geen enkele periode zijns gelijke vindt als
organisator. Hij liet Fisher dure experimenten ondernemen, doch bouwt met
Teutoonsche koppigheid een homogene vloot uit de ervaring van anderen. Zijn
materieel is uitstekend, sterk, goed beschermd, goed gecloisonneerd (in tegenstelling
tot de Engelsche slagkruisers, de ‘hazewinden’ van Fisher, snel maar kwetsbaar),
zijn personeel is moedig, ervaren en bezit initiatief.
Von Scheer laat zijn ondergeschikten meer bewegingsvrijheid dan Jellicoe, en zij
weten haar te gebruiken. Wanneer Jellicoe niet commandeert, vervalt zijn gansche
Armada tot besluiteloosheid, tot non-activiteit of tot flaters. Van beide vloten was
de meest Pruisische in allure de Engelsche, zegt Delage. Zonder het verzet van
Wilhelm II hadde Tirpitz zich nooit neergelegd bij twee-en-twintig maanden
werkeloosheid en zoodra Von Scheer de handen losser krijgt gaat hij over tot daden.
De Slag van Jutland (31 Mei 1916) is van den aanvang tot het einde geregeld door
het blinde toeval. Beide admiraals besluiten einde Mei of begin Juni uit te varen.
Jellicoe, gebiologeerd door onderzeeërs, mijnen en torpedobooten, is vastbesloten,
om alleen in het Noordelijke gedeelte der Noordzee een slag te aanvaarden. Hij zal
met een list trachten de Duitsche vloot uit hare havens te lokken. Von Scheer heeft
het gemunt op de eskaders van Beatty, welke voor anker liggen bij Rosyth in de Firth
of Forth. Hij kent noch de juiste ligging, noch de juiste verdeeling der Engelsche
eskaders (ondanks hun spionnage wisten de Duitschers niets van het bestaan van
Scapa Flow), maar hij heeft twee plannen.
Zijn eerste twee groepen verkenners, geflankeerd door hun snelste torpedobooten,
zouden plotseling voor Sunderland verschijnen en de kust bombardeeren, terwijl
veertien onderzeeërs de Engelsche bases zouden blokkeeren, mijnen strooien, en
torpedeeren wat hen voor den boeg kwam. Zeppelins zouden opstijgen om de
aankomst van Jellicoe's Groote Vloot te surveilleeren. Alvorens de logge Jellicoe
(die nochtans slechts vier uren noodig had om zeevaardig te zijn) uit zijn onbekende
en geheimzinnige schuilplaats kon opdagen, hoopte hij Beatty te verpletteren. Een
zware wind, die de Zeppelins verhinderde op te stijgen, maakte dit plan onmogelijk.
De onderzeeërs, wachtend op nieuwe orders en uitgeput, trokken terug op hun haven:
geen enkel zal deelnemen aan den Slag.
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Von Scheer's tweede plan was modester. Hij zou den Engelschen een lokaas
voorhouden in het Skagerak. Von Hipper, die aan Beatty reeds eenmaal ontsnapt
was bij Doggersbank (24 Januari 1915), zou alle neutrale handelsschepen welke hij
ontmoette naar den kelder jagen. Von Scheer zelf zou hem 45 mijlen zuidelijker
volgen, klaar om hem te ondersteunen.
De Engelsche Admiraliteit kende grosso modo de Duitsche voornemens. Bij een
der eerste gevechten in de Oostzee strandde de kleine Duitsche kruiser en de Russen
hadden op het lijk van een onderofficier een schat van onberekenbare waarde
gevonden: het Duitsche roodboek dat de geheime code bevatte hunner draadlooze
telegrafie. Als goede bondgenooten zonden de Russen het aan de Engelschen, die
het op hun beurt leenden aan de Franschen. Van het begin der operaties af had de
Admiraliteit langs de kusten een groot aantal luisterposten geïnstalleerd. De Duitschers
bleven zonder argwaan seinen en al hun dépêches namen den weg naar Londen, waar
een geheime dienst, Kamer Veertig genaamd, de radiogrammen ontcijferde en het
Engelsche vlootbevel van alle Duitsche bewegingen in kennis stelde.
Op den vooravond van Jutland evenwel had Von Scheer, wantrouwig geworden,
zorg gedragen de Admiraliteit en haar cryptographen te dupeeren. Hij had de initialen
welke dienden om zijn admiraal-schip Friedrich der Grosze te roepen verwisseld
met de initialen van Wilhelmshafen. Zoo slim de Engelschen beweren te zijn, toch
liepen zij er in. Daar zij Von Scheers's initialen steeds op dezelfde plek hoorden,
concludeerden zij dat de Duitsche opperbevelhebber met al zijn dreadnoughts de
haven niet verlaten had. Pas op het laatste moment zal Jellicoe beseffen dat hij met
de complete Duitsche vloot te doen heeft. Wat dit betreft is Von Scheer niet wijzer,
en hij zal eerst begrijpen dat Jellicoe in zee is, wanneer hij vóór hem staat. Doch Von
Scheer heeft geldiger excuses.
Zoo varen beide vloten zonder het te weten op elkaar in. De Engelschen beschikken
over 151 schepen (99 onder Jellicoe, 52 onder Beatty) en 340 kanonnen van 38, 34
èn 30 centimeter. De Duitschers over 100 schepen en 240 kanonnen van zwaar
kaliber. De Engelschen zullen dus een bijna tweemaal grootere hoeveelheid staal op
de Duitschers kunnen neerwerpen. Desondanks verliezen zij meer booten (14 tegen
11), tweemaal meer dooden en nagenoeg hetzelfde aantal gewonden.
Het toeval dat beide vloten op denzelfden dag deed zee kiezen zal hen ook doen
botsen. Tegen twee uur 's middags marcheeren de eskaders van Beatty Oostwaarts
met de mooie snelheid van 20 knoopen, normaal voor deze volbloeden die 26 en 28
kunnen loopen. Zij varen in drie colonnen. In het centrum admiraal Beatty op de
commando-brug van de Lion, vergezeld van zijn eerste eskader, de Queen Mary, de
Princess Royal, de Tiger, voorafgegaan door den kleinen kruiser Champion, en een
flotille destroyers. Rechts het tweede eskader, de New-Zealand en de Indefatigable.
Links, achterwaarts, de vier dreadnoughts van Evan Thomas, welke Jellicoe
voorzichtigheidshalve aan Beatty's eskaders heeft toegevoegd en die voor 't eerst
evolueeren met de slagkruisers. Het zijn de Barham, de Valiant, de Warspite en de
Malaya, de modernste en de machtigste der Engelsche vloot. Om onbekende reden
(Barham's kunnen 25 knoopen loopen) blijft Evan Thomas eenigszins achter, in het
Zuid-Westen.
Logischerwijze hadden de eskaders van Beatty en de eskaders van Von Hipper,
met wien hij de rekening van Doggersbank te vereffenen heeft, niet moeten
samenkomen. Het toeval beslist anders. Te kwart over twee ontdekt een lichte kruiser,
17 mijlen vóór de Lion, den rook van een steamer op 10 mijlen in het Oosten. Duitsche
torpedobooten waren door den kleinen kruiser Elbing afgezonden om een neutraal
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handelsvaartuig aan te houden. Op dat oogenblik worden hunne rookpluimen
waargenomen door den Engelschen bodem. Het eerste en het derde Engelsche eskader
lichte kruisers snellen toe naar dat punt. Op hun beurt ijlen de Duitsche kruisers, die
gealarmeerd zijn, ter hulp. In de verte zien zij acht Engelsche schepen van hetzelfde
type.
De slag begint. Beatty is draadloos gewaarschuwd door de Galatea. De trommen
roffelen, de snerpende fluiten der onderofficieren roepen de manschappen naar de
gevechtsposten, de kanonnen worden gericht, de officieren zetten hun telefoonhelmen
op, waarmee zij zich in het lawaai der kanonnade verstaan kunnen van den hoogsten
mast tot in de centrale posten en geschuttorens. Van de torpedobooten der voorhoede
tot den verwijderdsten dreadnought zal alles, met een volmaakte gradatie, in den
vuurwervel worden meegesleept. Supprimeer het rookwolkje dat een kleinen kruiser
verdacht lijkt en de grootste zeeslag van alle tijden heeft niet plaats.
(Slot volgt.)
[verschenen: 1 augustus 1929]

Het drama van Jutland II
Parijs, 81 [moet zijn: 18] Juni 1929
Wij zullen het gevecht niet in al zijn aangrijpende fases volgen - daarvoor verwijs
ik u naar het boek -, doch willen de rol op ons nemen van den verstaander wien een
half woord genoeg is. Als officieus onderdaan van een land, dat bondgenoot was in
het gruwelijk torment, behoefde Delage de waarheid niet te verbloemen, maar vond
het voorloopig geraden, om de scherpe omtrekken welke te crû zouden zijn, te
verflauwen. Ik stip dus met zijne gegevens een aantal feiten aan welke men de
voornaamste Engelsche fouten kan noemen in den Slag van 't Skagerak. Men vindt
ze in Le Drame du Jutland, maar men moet ze zoeken; men moet ze zelfs aandachtig
zoeken.
1o. Op het eerste sein springt de onstuimige Beatty toe zonder het eskader van
Evan Thomas af te wachten. (Deze fout is vergeeflijk, want men kan zich afvragen
of Von Hipper den strijd aanvaard zou hebben, wanneer hij de Engelsche dreadnoughts
bemerkt had.)
2o. Beatty geeft Evan Thomas een vlaggesein, dat deze niet ziet, en vergewist zich
niet of hij het gezien heeft.
3o. Beatty, die 6 tot 5 tegenover de Duitschers staat, profiteert niet van zijn grootere
draagwijdte en miskent het karakter zijner kruisers.
4o. Hij heeft middelmatige afstandmeters, middelmatige munitie en schiet slecht.
Hij begaat de ongehoorde fout, om op 't oogenblik dat de doelen toegewezen worden,
de Lützow te geven aan de Lion en de Princess Royal; de Seydlitz aan de Queen Mary;
de Moltke aan de Tiger, de New-Zealand en de Indefatigable. Gedurende verscheidene
minuten krijgen de Von der Tann en de Derflinger geen enkelen kogel. Zij profiteeren
er van om te schieten alsof ze op oefening zijn.
5o. Hij brengt Jellicoe niet op de hoogte. Een kwartier later zal zijn draadlooze
ontredderd zijn en zal hij het niet meer kunnen. Hij had het bericht kunnen overgeven
aan een andere boot. Ook dat vindt hij niet noodig. Als hij twee slagkruisers verloren
heeft op de zes, als de Lion brandt, commandeert hij nog (want hij is roekeloos doch
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onversaagd): kom vijf en twintig graden op de linker; wat zeggen wil: nader den
vijand nog meer!
6o. Na twintig minuten merkt Evan Thomas dat er iets aan 't handje is. Beatty
echter, die eindelijk besluit te replieeren in de richting waar Jellicoe moet kruisen,
verspert Thomas' geschutsveld.
7o. Jellicoe, die van het treffen niets weet, vaart met een snelheid van 20 knoopen
Zuid-Oost, zigzagswijze, om de onderzeeërs te vermijden, welke hij vreest boven
alles. Instinctief echter (Beatty verwaardigt zich eindelijk een tipje op te lichten over
wat er gebeurt) zendt hij het derde eskader van Hood vooruit. Hood houdt te veel
links en komt aan op twintig mijlen van het slagveld.
8o. Von Scheer snelt Von Hipper ter hulp met het gros zijner vloot. Evan Thomas,
die aankwam met vertraging, replieert nogmaals met vertraging. Een half uur lang
dient zijn eskader tot mikpunt der gansche Duitsche Hochsee-Flotte. Resultaat: brand
op de Warspite. De Malaya gehavend.
9o. Bij het hernieuwde gevecht, ontketend door Hood, wordt de kleine kruiser
Wiesbaden getorpedeerd, is ontredderd doch wil niet zinken. De Engelschen nemen
hem als mikpunt. Het komt hen duur te staan: de Defence wordt vernietigd door de
slagkruisers van Von Hipper op zes duizend meter afstand.
10o. Jellicoe, die onverstoorbaar in dezelfde richting gemarcheerd heeft, komt aan.
Hij kan zijn strijdkrachten ontplooien naar rechts of naar links. In het eerste geval
(rechts) verliest hij geen minuut en kan een beslissenden stoot toebrengen. Elke
minuut heeft onschatbare waarde, want het is ondertusschen zes uur geworden.
Niemand echter, noch Beatty, noch Evan Thomas, noch een ander bracht hem op de
hoogte van Von Scheer's aanwezigheid. Hij krijgt enkele radio's van de Admiraliteit
en van Goodenough, kapitein van den lichten kruiser Southampton, welke hij geen
van beiden vertrouwt. De zichtbaarheid is zeer mediocre geworden. Jellicoe ziet niet
alleen niets van den vijand, hij bespeurt nauwelijks zijn eigen booten. Duitsche kogels
strijken reeds langs zijn rechter flank. Hij ducht dat zijn ontplooiing naar rechts
gehinderd zal worden door den tegenstander.
Hij kiest dus links. De heele Engelsche linie moet daarom beginnen met zich te
verwijderen van den vijand. Om zijn stellingen te betrekken, moeten Beatty's divisies
defileeren voor de Groote Vloot. Hij verspert door zijn rook en zijn massa's Jellicoe's
geschutsveld en noodzaakt hem den aanval geruimen tijd uit te stellen. Evan Thomas,
die het slagveld niet heeft willen oversteken, plaatst zich op een minuscule ruimte
achter het eerste eskader, waar zich bevinden het 5de eskader, een divisie kruisers
en een flotille torpedobooten. De Duitschers concentreeren onmiddellijk hun vuur
op deze opeenhooping. Kruisers en destroyers draaien rond onder een stortvloed van
projectielen en kunnen niets uitrichten. De Warspite wordt bij deze verwarring zoo
toegetakeld, dat hij bevel krijgt naar Rosyth te stevenen.
Elders is de janboel niet geringer. Jellicoe, die ontplooit op de kaart, ziet niets,
doch weet nu dat hij Von Scheer voor zich heeft, terwijl Von Scheer nog niet weet
dat hij met Jellicoe gaat kennis maken. De Engelsche opperbevelhebber heeft, wanneer
zijn ontplooiing beëindigd is, de ideale klassieke positie (de T; de Engelschen op de
dwarslijn, de Duitschers op den neerhaal), maar het wordt donker.
11o. De Duitschers zijn in het volle licht, de Engelschen in den nevel, als de slag
begint rondom het wrak van de Wiesbaden, die maar niet zinken wil. De eerste
schermutselingen kosten den ondergang van de Invincible, Hood's vlaggeschip. Als
Jellicoe op de kaart berekend heeft dat Beatty zijn geschutsveld moet ontruimd
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hebben, brengt hij de snelheid op 17 knoopen (snelheid welke hij tot den volgenden
morgen behouden zal als een merveilleus mechaniek) en geeft order om het vuur te
openen. Laat Jellicoe nog even naderen en de Hochsee-Flotte is verloren. Doch de
Duitschers, deerlijk gehavend, maken rechtsomkeert met een volleerde meesterschap
en zetten koers naar het Zuid-Westen. Jellicoe merkt het zelfs niet en zet zijn vaart
kalm door naar het Oosten. Hij achtervolgt hen niet. Hij uit alleen zijn verwondering
dat zij sneller varen dan officieel vermeld was.
12o. Von Scheer, die zich bewust werd van zijn noodlottige positie, geeft, als
uiterste redmiddel, order om aan te vallen. Slechts door de plannen van zijn
tegenstander te ontwrichten, door verwarring te zaaien in de Engelsche linies denkt
hij zich te kunnen redden. Het is vijf voor zevenen. Ook Jellicoe beveelt zijn eskaders
eindelijk om den vijand te naderen. Als Jellicoe even koers houdt zal hij de Duitsche
voorhoede pal zien aanstevenen op zijn vlaggeschip en Von Scheer onverbiddelijk
in den draaikolk zien meegesleurd. Maar vijf minuten later wordt de order om den
vijand te naderen herroepen. Een uitkijk op de Iron Duke heeft onderzeeërs en
torpedobooten gesignaleerd. Onderzeeërs zijn er niet. Torpedobooten, welke Jellicoe
vreezen kan, zijn er op dat moment slechts vier. Zij zijn voldoende om acht en twintig
Engelsche dreadnoughts (What is in a name!) te doen wijken, om de vernietiging
der Duitsche Vloot te verhoeden.
13o. Beatty, brillant manoeuvreerend, heeft met geforceerde snelheid gewend naar
het Zuid-Westen. Von Scheer, die zich omcirkeld voelt, besluit nogmaals
rechtsomkeert te maken met opoffering zijner slagkruisers en torpedobooten. Hij
beveelt Von Hipper ‘los op den vijand’. Men gehoorzaamt zonder aarzelen.
Onvervaard treden de torpedobooten in den immensen vuurkring, ondergaan een
gruwzaam bombardement, maar genieten het grandioze schouwspel dat hun partners
ontzegd is. De brutale en stoutmoedige manoeuvre van Von Scheer slaagt. De
verschijning van twaalf kleine bootjes heeft op Jellicoe een tooverachtige uitwerking.
Door den zeldzaamsten samenloop van omstandigheden heeft hij den vijand in zijn
macht. Hij behoeft maar enkele oogenblikken voorwaarts te stevenen om hem te
verpletteren. Slechts twee zijner eskaders zijn bedreigd. Hij signaleert niettemin aan
zijn gansche vloot om nadrukkelijk naar links te wenden. Zijn manoeuvre dient tot
niets omdat zijn eskaders onder schot blijven. Maar hij heeft den slag niet gewonnen.
Von Scheer maakt van de verwarring gebruik om voor de derde maal rechtsomkeert
te maken, even nagezeten door Beatty. De eigenlijke Slag van Jutland, die zes minuten
geduurd heeft, is ten einde.
14o. Jellicoe, niet ingelicht, vermoedt geen oogenblik dat de Duitschers recht
stevenen naar Horns Riff, huiswaarts. Het is hem trouwens onverschillig. Hij denkt
er niet aan om contact te houden met den vijand. Hij posteert zich niet bij Horns Riff
om den zwaar-gewonden tegenstander in den morgen op te wachten. De vluchtende
Von Scheer snijdt diagonaal de Engelsche linies. De Engelsche Vloot verliest alle
initiatief en lijdt in den stikdonkeren nacht de gevoeligste schade van een vijand die
geen ander idee meer heeft dan zich zoo snel mogelijk te bergen. Jellicoe had den
slag op den morgen van 1 Juni kunnen hervatten, maar heeft er blijkbaar dan genoeg
van.
Onze conclusie kan kort zijn. Er zoo goedkoop af te komen was voor Von Scheer
een onbetwistbaar succes, dat zijn dapperheid, zijn energie, zijn tactiek en de kwaliteit
zijner booten verdiende. Maar van een overwinning kan geen sprake zijn. De Duitsche
Vloot heeft sinds 1 Juni 1916 hare havens niet meer verlaten voor een groote actie:
dat zegt alles. Men behoeft echter niet te vragen wie de overwinning behaald zou
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hebben wanneer de krachten gelijk geweest waren: buiten kijf de Duitschers. Van
twee tot acht uur heeft het Engelsche commando kans gezien even veel fouten te
begaan als al zijn generaals tezamen gedurende vier jaren op het Westelijk front.
Jellicoe behoefde de Hochsee-Flotte niet te vernietigen om de zeeën te beheerschen,
zegt Delage, maar dat zou niets bedorven hebben. Een verpletterende nederlaag van
Von Scheer hadde de Oostzee geopend voor de Engelsche escaders, Rusland in
verbinding gebracht met zijn Westelijke bondgenooten, toen Broessilof zijn offensief
inzette, en - wie weet? - dit land bewaard voor het bolsjewisme. Een radicale nederlaag
van Von Scheer zou de Britsche legers, welke men uit vrees van een invasie in
Engeland hield, vrijgemaakt hebben voor het front. Bevrijd van haar geduchten
tegenstander zou de Groote Vloot, na Jutland, al haar krachten hebben kunnen wijden
aan de bestrijding der duikbooten, welke spoedig daarna de Entente aan den rand
van den ondergang brachten.
Het is ijdel de Geschiedenis over te doen, maar hoe aanlokkelijk! Jellicoe was de
eenige, heeft Churchill gezegd, die niet het recht had den Oorlog in een half uur te
verliezen. Omdat hij dit recht niet had, omdat hij daarvan zelf te veel overtuigd was,
omdat hij noch het geloof, noch het vertrouwen bezat, heeft hij hem niet in een half
uur gewonnen. Alles is daarop afgestuit. Dat de trotsche Duitsche stalen citadellen
op 17 November 1918 onder een luguberen hemel, en met officieren die weenden
van razernij, de groote sluis van Wilhelmshafen verlieten om te koersen naar Scapa
Flow, is per slot te danken, en niemand kan zich daarin vergissen, aan de soldaten
en aan het genie van Foch.
[verschenen: 3 augustus 1929]

Den oceaan over
Parijs, 21 Juni 1929
Wanneer Assollant, Lefèvre en Lotti van Amerika naar Frankrijk gevlogen zijn, en
niet omgekeerd, dan komt dit hoofdzakelijk wijl Laurent-Eynac alle groote raids
verboden heeft.
Toen deze minister, gelijk men eertijds zeide, de teugels van het bewind
aanvaardde, vond hij de Fransche aviatiek in een diepen put, met het gouvernement
en de natie erbij. Om hen daaruit te helpen installeerde hij zich naast hen. Nungesser's
Witte Vogel had met een eclatant échec een zwarte serie geopend van pech, en een
periode van ontmoediging. Daar de kranten om 't hardst de schuld wierpen op de
regeering, daar een regeering, sinds een parlement van halve garen haar van dag tot
dag rekenschap vraagt, alleen kan leven van successen, en daar successen in de lucht
helaas alleen na afloop met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld, gelastte
Laurent-Eynac dat alle belangrijke ondernemingen uitgesteld zouden worden tot men
beschikken zou over geperfectionneerd materiaal.
Dit is Frankrijk op z'n smalst. Want hoe wil men oordeelen of materiaal perfect
is wanneer men het niet probeert? Gij zult tegen deze vraag aanvoeren dat men
overlandsche vluchten kan doen. Uitstekend! Maar komt het voor de machine en den
motor en de bemanning op hetzelfde neer of men een dag de opgezweepte golven
scheert bij stormwind en kletterende regenbuien, of dat men boven steden en dorpen
proefvluchten onderneemt, welke verwikkelingen meebrengen van geheel anderen
en over 't algemeen rustigeren aard? Ik geloof dat niet. Wie zal bovendien beter over
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het materiaal kunnen oordeelen, een minister, al ware hij hoofd-ingenieur, of de
piloot, die zijn machine kent? Welke waarborgen heeft de minister, dat de adviezen
welke men hem voorlegt, geredigeerd zijn buiten alle invloeden der concurrentie?
Ziehier gemoedelijke bedenkingen voor een ministerie.
Doch wat zal er gebeuren wanneer Laurent-Eynac aankondigt dat hij een perfect
vliegtuig ontdekt heeft, en dit verongelukt? Zal hij ooit zijn leven durven spelen op
deze eene kaart? Zoolang zijn departement hem lief is, zal hij dat wel uit zijn hoofd
laten. Zijn beslissing om iedereen het uitvaren te beletten die niet aan zijn voorwaarden
voldoet, staat gelijk met een verblijf voor onbepaalden termijn in den put. Alleen
kranige kerels als Assollant en zijn kameraden, of als de équipage die op het vliegveld
te Sevilla de permissie wacht zijner excellentie, kunnen hem eruit verdrijven. ‘Pas
d'histoires’ is het gouvernementeele wachtwoord. En de onaangenaamheden komen
uit een anderen hoek dan waar men ze verwacht en ducht.
Men make zich ondertusschen geen illusie over de Oceaan-vaarders. Lindbergh
deed den tocht zonder één aarzeling, de gansche wereld prees zijn meesterschap en
viert de verjaardagen van dit feit met het wisselen van telegrammen. Zou Lindbergh
het echter in den grond van zijn hart eens zijn met deze opinie over zijn
‘meesterschap’? Zoo hij het er mee eens is, waarom stak hij dan niet voor den tweeden
keer den Oceaan over? Wat bewijst één keer? Precies zooveel als één getuige in de
rechtspraak (testis unus, testis nullus), precies zooveel als de honderdduizend in de
loterij. De Amerikanen beschouwen hem als een museumstuk en hebben zelfs petities
tot hun regeering gericht om maatregelen te nemen, dat het specimen veilig
geconserveerd blijve.
Als Bonaparte zich na Marengo, of eerder, geconserveerd had, ware hij geen
Napoleon geworden. Zal Lindbergh zich zoo iets laten aanleunen? Wij moeten er
rond voor uitkomen: Eén keer is geen kunst, zooals het gezegde luidt. Maar twee
keer, maar drie keer. En met hetzelfde merk, en met dezelfde bemanning. Toen
Lindbergh opsteeg te New-York om naar Le Bourget te stevenen zette hij niets in
dan wat elk vliegenier elken dag inzet: een onbekenden naam. De inzet werd sindsdien
heel wat kostbaarder en zou heel wat meer bewijzen. Zal hij hem nog ooit durven
wagen? Tienmaal, twintigmaal als Bonaparte? Dat zou kunst zijn en dat zou van een
waren heldenmoed getuigen: niet alleen van Lindbergh, doch van het Amerikaansche
volk.
Een twee-motorig Engelsch vliegtuig, echter, varend op Parijs en dertien reizigers
plus bemanning vervoerend, van wie de helft verdronk, bewees dezer dagen, dat men
niet eens het Kanaal kan oversteken met een redelijk percentage securiteit. Die
motoren werkten gekoppeld en toen de as brak van den een stond ook de ander stil.
Doch daar ligt de aanleiding tot de eigenlijke ramp, niet de oorzaak. De oorzaak is
dat men het Kanaal oversteekt gelijk men den Oceaan oversteekt: met een
landvliegtuig, zooals men met watervliegtuigen bij gelegenheid geheele streken land
bezeilt.
Er valt hier een probleem op te lossen waaraan de constructeurs niet genoeg
aandacht schenken. Te verlangen dat de vliegvelden worden gedoubleerd met
kunstmatige meertjes brengt de zaak geen stap verder. Wat in waterrijke landen
zonder moeite verwezenlijkbaar is zal elders tot de onmogelijkheden behooren. Het
is trouwens geen oplossing, het is slechts een verlegging van het probleem, zoolang
vliegtuigen van beide soort onvermijdelijk water en land tegelijk zullen bestrijken.
Er zou een directe solutie zijn: het amphibie-vliegtuig, wanneer men niet moest
observeeren dat de drijf-toestellen sinds verschillende jaren geen enkelen vooruitgang
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boekten wat betreft hun soliditeit. Zoolang het gebeuren kan dat Guilbaud en
Amundsen, zooals uit het onderzoek gebleken is, eenvoudig door in zee te vallen
hun drijvers verbrijzelen; zoolang het gebeuren kan dat een watervliegtuig, eenvoudig
door te botsen met een stuk wrakhout, gelijk kort geleden plaats vond in de haven
van Tunis, met de heele bemanning kan kelderen als een baksteen, zoolang moeten
de watervliegtuigen, en dus ook de amphibie-vliegtuigen, geteld worden tot het
gevaarlijke speelgoed.
In deze richting vallen verbeteringen aan te brengen van even elementair als vitaal
belang, welke de ingenieurs, zich specialiseerend in de snelheid, uit het oog verloren.
Een vliegtuig moet onder een gemiddelde van ongunstige omstandigheden in het
water kunnen vallen zonder dat zijn drijftoestellen vernietigd worden. Bezwijken
deze echter niettemin, dan behoort de romp zoo te zijn toegerust met waterdichte
schotten, dat piloot en passagiers ten minste één kans bezitten om niet subiet als
ratten te verdrinken. Dit is het minimum wat te water en te land van een vliegtuig
gevergd kan worden, en dit minimum, al werd het nog niet gerealiseerd, is geenszins
onbereikbaar. Het schijnt mij toe dat de Pers in deze aangelegenheid een mooie taak
zou kunnen vervullen.
Ik ben dus geenszins geneigd de praestatie der drie Franschen te verheerlijken met
een onberaden geestdrift. Twee jaar geleden kon men dit nog doen voor Lindbergh,
nu bestaat daarvoor geen reden meer. Zij waagden hun hals, dat is alles wat men
zeggen kan, wijl de Oceaan-vaart een soort van dobbelspel werd, waarbij men zich
één dagje waagt om de rest van zijn leven, dank zij de vrijgevigheid der
music-hall-directeuren, verassureerd te zijn tegen de grillen der fortuin. Wanneer
men even bedenkt dat millioenen soldaten jaren lang dagelijks hun leven gewaagd
hebben, zonder andere belooning dan vijf cent per etmaal, en den kogel wanneer zij
even weifelden, dan kan men de ‘Oceaan-helden’ moeilijk beschouwen zonder een
tikje critiek.
De volgelingen van Lindbergh voegden bij hun onderneming een grootere dosis
cabotinage dan wenschelijk is en ook Assollant met zijn gezellen gaan van dit verwijt
niet vrijuit. Het is romanesk om een paar dagen vóór de opstijging een vrouw te
trouwen met wie men slechts praten kan door middel van een tolk. Het is charmant
om een levend krokodilletje mee te nemen als mascotte. De clandestiene passagier,
die zich achterin den staart verborg, met zijn voeten op de stuurdraden, heeft
misschien, toen het avontuur gunstig afliep, hun stoutste wenschen vervuld. Dit
verdient recepties, eereteekenen, engagementen, en het applaus der menigte. Aan
deze dingen is niets verloren. Maar beter ware wanneer zij de techniek een schrede
verder gebracht hadden. Ik zal dit pas gelooven wanneer zij de reis voor den tweeden
keer maken, of met Parijs als uitgangspunt.
Van Fransche zijde echter bekeken spreekt deze tocht boekdeelen. Niet alleen had
de minister aan den Kanarie-Vogel verlof om te vertrekken geweigerd, doch het
vliegtuig zelf, een creatie van den sindsdien overleden constructeur Hubert, en
gefabriceerd door de jonge firma Bernard, had van 1920 tot 1926 tevergeefs aan de
technische gouvernementeele diensten het vereischte bewijs van luchtwaardigheid
gevraagd. Het moest naar New-York verzonden worden per boot en keerde uit de
Vereenigde Staten terug met Amerikaansche immatriculatie-cijfers. Wanneer het
hart der Franschen nog niet bloedt bij zulke ondraaglijke toestanden, of tot nu toe
tevergeefs bloedt, dit is hun zaak. Zoo triest het geval is, zoo opbeurend is het
tegelijkertijd. Bij het Fransche staatsbeheer kan alles schots en scheef gaan, de
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organisatie moge op de dwaaste wijze slabakken en verspillen, er staat steeds iemand
klaar om in te grijpen, fouten te herstellen, achterstand in te halen.
Hadde deze Bernard, welke over de Azoren een traject aflegde van meer dan 5300
kilometer, welke 3800 liter benzine kon optrekken plus een indiscreten Amerikaan,
die achter in den staart ruim zijn gewicht moest wegen volgens de wetten van den
hefboom, hadde dit type, dat deskundige lieden niet waardig keurden voor een bewijs
van navigabiliteit, in 1920 kunnen uitvliegen, het zou zich onverwijld aan de spits
gesteld hebben van de internationale vliegtuigconstructie. In 1929 is het model, dat
herinnert aan de Fokkers van ná 1920, niet nieuw meer. Men kan echter vertrouwen
hebben in de firma die onder dergelijke deprimeerende omstandigheden zulk een
succes behaalde. Men is gerechtigd te vermoeden dat in de bureaux van het
Luchtvaart-ministerie nog andere plannen sluimeren, ook al brachten tentoonstellingen
en recente demonstraties voor de vertegenwoordigers van koopkrachtige en bevriende
naties geen bepaald andere noviteiten dan een metalen Bréguet.
De expeditie is gefinancierd door Lotti, die de zoon is van een rijk hotelhouder te
Parijs, en aan boord fungeerde als radio-telegrafist. De reis, de toebereidselen, de uit
den weg te ruimen bezwaren, kostten hem ongeveer een millioen francs. Bernard
mag een mooie kaars branden ter eere van dezen propagandist, die behalve zijn leven
ook zijn duiten waagde.
Wij kennen weinig bijzonderheden over den tocht, want de vliegeniers schijnen
hun observaties voor zich en voor den fabrikant te willen houden. Wij weten niets
van hun navigatiemiddelen, dan dat Lefèvre slechts tweemaal bestek kon opmaken
met behulp van een sextant. Twee- of driemaal heeft hij zijn koers-afwijking kunnen
berekenen door kleine sodium-bommen in zee te werpen. De draadlooze was hen
meermalen behulpzaam om door communicatie met schepen hun richting te bepalen,
maar meer nog door hun in hachelijke oogenblikken (twee uren zwaren storm)
moreelen steun te verschaffen. Zij hebben momenten gekend dat zij niet meer wisten
waar zij zich bevonden op den Oceaan, en daar hun Hispano-motor van 600 paards
gemakkelijk 100 à 110 liter benzine verslindt per uur, was hun voorraad een beetje
krap uitgemeten. Met twee personen aan boord, in plaats van vier, en zonder tegenslag,
moet de Bernard gemakkelijk 170 tot 190 kilometer per uur maken.
Toen zij landden in Santander, hadden zij nog drie honderd liter na een vlucht van
35 uren. Zij hadden zich slechts twintig mijlen behoeven te vergissen om met dezen
zuinigen voorraad de Golf van Gascogne over te steken in haar geheele breedte en
natuurlijk hulpeloos in zee te vallen. Dit alles is nog zeer primitief en hasardeus. Er
loopen geruchten dat Fransche technici de laatste hand leggen aan een kompas dat
vliegtuigen boven de onherbergzaamste oorden in den stikdonkeren nacht even veilig
zal geleiden als een verpleegster het een blinde doet. Het is hoog tijd, wijl geen enkele
der bekende toestellen schijnt te bevredigen.
Voor zijn vliegeniers, die over al zijn hekken sprongen, is Laurent-Eynac aardig
geweest en viel hen in Le Bourget om den hals. Dat maakt niets goed. Assollant,
Lefèvre en Lotti zijn aardig geweest voor den clandestienen passagier, die in den
staart hun leven en de toekomst eener firma riskeerde om er geld uit te slaan, gelijk
hij arrogant en dom bekende. Deze jonge man, die Arthur Schreiber heet, had
waarschijnlijk berekend dat in den staart zijn eigen hachje het minst gevaar liep. Hij
had geen cent op zak en is een week lang gefuifd. Van de sommen, welke hij in zijn
vaderland denkt te incasseeren, met het optreden in music-halls en het schrijven van
verslagen voor de Hearst-Pers (hoe jammer dat het krokodilletje niet aan journalistiek
doet!) is 50 pCt. gereserveerd voor het indringerig personnage, 25 pCt. voor de
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équipage van den Kanarie-Vogel en 25 pCt. voor liefdadigheidswerken ten behoeve
van vliegeniers.
Pers en publiek hebben hun opinie ingeslikt en zijn uiterst hoffelijk geweest voor
genoemden Schreiber. Naar mijn meening symboliseert zijn daad op voortreffelijke
wijze Amerika, dat zich in den staart huisde van Europa en ons bemoeilijkt om te
decolleeren, en ons einddoel te bereiken. Zoo denkt iedereen er over, en faisant bonne
mine à ce mauvais jeu. De Amerikaansche Ambassade had vier dagen noodig om te
begrijpen dat ze den ongewenschten gast moest repatrieeren. Ook dat maakt niets
goed. Het ontbrak er maar aan dat hij terugreisde op kosten van Lotti!
[verschenen: 5 augustus 1929]

De herrezen stad
Parijs, 26 Juni [1929]
Zondag vierde men de opstanding van Verdun uit zijne ruïnes. Voor de tiende maal
in zijn geschiedenis herrees het oude Virodunum der Gallo-Romeinen, dat reeds
Verdun heette tijdens Karel den Grooten, voor den tienden keer herrees de stad uit
een hoop puin. Tienmaal geravageerd, tienmaal herbouwd. Voor de tiende maal
gedecimeerd, kwamen de bewoners voor de tiende maal terug om er likeuren te
distilleeren en azijn, leder te bereiden, dragées, vijlen en passementwerk te
vervaardigen, gelijk in vorige eeuwen. De Verduneezen, zooals gij ziet, hebben
vreedzamere bezigheden dan de ingezetenen van Essen, Toledo of Creusot.
Wie is helderziend genoeg, om de factoren aan te duiden, welke deze
onbeteekenende vlek op de planeet-kaart maakten tot een concentratie-punt van
vernietigende machten? Wie kan zeggen, waarom deze stad, op welke blijkbaar een
doem rust, niet wil ondergaan? Waarin bestaat de geheime aantrekkingskracht dezer
luttele vierkante kilometers grond, dat van de eene zijde der Maas zeshonderd vijftig
duizend Duitschers, van de andere zijde der Maas vijfhonderd duizend Franschen
kwamen toegesneld om in een hel van verschrikkingen te sneuvelen? Welke is de
vloek, die dit landschap trof, waar de bommen ontploften in zulken getale, dat de
humus er van de aarde werd weggeveegd? Wat bond Verdun op zoo onverbrekelijke
wijze aan de regionen van wraak, vergelding, boete en schuld?
Dat alles vraagt men zich af sinds 21 Februari 1916, toen de slag losbrandde, die
meer dan een millioen soldaten uit het leven zou wegrukken en de stad voor driekwart
met den bodem gelijk ging maken. Dit alles gaat boven ons begrip. Maar hiér zal
men de Historie nooit kunnen onderwijzen met economische tabellen, noch met
roemruchte jaartallen uit de geschiedenis van den menschelijken geest.
Het tienmaal verwoeste Verdun gaf aan geen enkele merkwaardige persoonlijkheid
het aanzijn. En toch convergeerden meer dan zes maanden alle oogen en alle
gedachten van den aardbol naar Verdun. En toch is deze naam onuitwischbaar in ons
geheugen gebrand. En toch is de herinnering zóó afgrijselijk, dat men moeilijk
begrijpt, hoe hier menschen kunnen wonen, waar het stof van elke windvlaag
vermengd is met menschelijke overblijfselen. Het propere, fonkelnieuwe Verdun
verrijst in een landstreek, welke voor de helft onbebouwd moest blijven liggen, wijl
alle resten van wat eenmaal soldaten waren, nog niet bij elkaar geschraapt konden
worden, wijl men steeds andere vindt, wijl men uit rouw en deernis elk beentje
respecteert van deze vergruizelde helden.
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Helden waren zij. Niet helden van dapperheid, moed of geestdrift, maar helden
van zelfverloochening. Pétain, met algemene stemmen gekozen tot opvolger van
Foch in de Académie Française, Pétain, die de gevleugelde woorden sprak: ‘On les
aura’, toen hij de aangevallen vesting te commandeeren kreeg, en die deze maand
een boek deed verschijnen over de epische verdediging, beschreef de soldaten zijner
legers in de volgende bewoordingen:
‘De massa der strijders bestond uit rijpe mannen “in de krijgsbedrijven vergrijsd”
en wier gemiddelde leeftijd bedroeg vijf-en-twintig tot zes-en-twintig jaar. Zij
vormden gelijk eertijds de “grognards” van het Eerste Keizerrijk, een generatie van
veteranen, toegerust met een ongewoon physiek en moreel weerstandsvermogen.
Besloten, Verdun en Frankrijk te redden, verdroegen zijn met stoïcisme
bovenmenschelijke beproevingen en onderwierpen zich met eenvoud - en missschien
niet zonder een greintje fatalisme - aan de strenge verplichtingen, welke hun waren
opgelegd. Er was in hen minder enthousiasme, dan een mannelijke beslistheid en
hun kracht lag voornamelijk in den onbuigzamen wil om hun families en hun
eigendommen te verdedigen tegen den invaller. Soldaten in de hoogste beteekenis
des woords, koelbloedig, beraden, accepteerden zij zoowel het gevaar als het lijden.
Wanneer het oogenblik gekomen was, om in het gevecht te gaan, schreden zij met
vasten stap hun lot tegemoet, wetend, wat hun wachtte... Zij, die hen zagen te Verdun,
zullen hen nooit kunnen vergeten.’
Men mag Pétain bewonderen, die den eersten tegenstand organiseerde en een
nederlaag verhoedde. Maar men wikke even zijn zinnen: ‘rijpe mannen van
vijf-en-twintig jaar tot zes-en-twintig jaar’! ‘vergrijsd in de krijgsbedrijven’!,
veteranen!, stoïcijnen!, fatalisten!, onbuigzamen, die den vuur-orkaan aanvaardden
als een onvermijdelijk lichamelijk ongemak!, als een blauw oog of een verstuikten
pols!, die met vasten tred hun lot tegemoet gingen, hun lot van fijngemalen te worden
door het schroot, verschroeid door de vlammen, niet één dag, doch zes maal dertig
onafgebroken dagen. Vatte ooit een schrijver een reeks van schijnbare
onmogelijkheden en het summum van martelaarschap samen in zulke laconische,
lapidaire termen, welke alles zeggen en niets, alsof het de simpelste zaak was der
wereld?
Gedurende zes maanden was Verdun dag en nacht de onmetelijke arena, welke
men als soldaat slechts binnentrad, om er te sterven, en waar in het Oosten en in het
Westen, de generaals bevel voerden met neergestrekten duim, als keizers, die allen
onverbiddelijk veroordeelden ter dood. Wat Pétain zegt en niét zegt tegelijk, is, dat
men aan Franschen kant de hoop en het laatste glimpje licht had uitgedoofd; dat men
mentaal in gebieden vertoefde, waar alle contact met het mensch-zijn en zelfs met
het dier-zijn, was afgesneden.
Om door deze soldaten nog verstaan te worden, moet men spreken in hyperbolische
termen, waarvan dit dagorder getuigt, dat geredigeerd werd voor een der
tegenaanvallen van Augustus: ‘Allen moeten, alvorens te vertrekken, hun hart
geworpen hebben over de vijandelijke loopgraaf.’
Verdun is een half jaar het tooneel geweest van den hoogsten heldenmoed, maar
was het tevens niet de grootste misgreep, wellicht misdaad? Aan gene zijde de
verbitterde wrok van hen, die niet erkennen wilden, dat een degelijk voorbereid
offensief mislukt was; aan deze zijde de verbitterde trots van hen, die na den eersten
schok geen duimbreed meer wilden wijken. Aan beide zijden op de Maas-hoogten,
rijen van batterijen, welke de regimenten wegmaaiden voor zulk een kwestie van
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prestige. Problemen van troepenvervoer en munitie-transport, vervingen alle strategie.
Men viel aan onder absurde omstandigheden, men weerde af in paradoxale posities.
Na de bezetting van Douaumont teruggetrokken te hebben (het fort werd bijna
zonder slag of stoot door de Brandenburgers genomen) offerden de Franschen heele
corpsen op, om het te heroveren. Langs één enkele verbindingslijn werden stellingen
gehandhaafd, welke men opzettelijk verzuimd had te versterken. Om obscure redenen
was Verdun, dat men even te voren nog ontmantelen wilde, plotseling de inzet
geworden, waarop twee volken hun leven dachten te spelen. Het vervolg der
vijandelijkheden bewees, dat noch de winst, noch het behoud van Verdun iets aan
den loop van den oorlog veranderde, en dat wellicht ook het verlies niets gewijzigd
zou hebben. Met een beetje intelligentie hadden de Duitschers dit na de tweede week
reeds kunnen inzien en zonder twijfel waren de Franschen de laatsten, een dergelijke
hardnekkigheid te verwachten in een hopelooze zaak. Maar koppige furies hadden
zich van de leiders meester gemaakt, koppige furies, die het onzegbaar offer eischten,
naar ziel en lichaam, van elfhonderd vijftig duizend jonge mannen. Elfhonderd vijftig
duizend jonge helden traden gedwee en schijnbaar onbewogen in den cirkel der
kanonnen, welke onvermurwbaar getrokken bleef tot de reserve's zouden zijn uitgeput,
of tot een demonische wil zou zwenken naar redelijkheid en inzicht.
Het onbegrijpelijke van Verdun is zeker de nutteloosheid van dezen cyclopischen
en moorddadigen strijd. Maar het is niet minder raadselachtig, dat hij aan beide zijden
met zoodanige verwoedheid gevoerd kon worden door troepen, die niet het geringste
enthousiasme toonden. Wij kregen in Les Croix de Bois van Roland Dorgelès, in Le
Feu van Henri Barbusse, reeds tijdens den oorlog het getuigenis, dat de Fransche
soldaat aan ‘de strenge verplichtingen voldeed, welke hem waren opgelegd’, gelijk
Maarschalk Pétain zich uitdrukt, maar dat de doorsnee-poilu het daarbij liet, omdat
geen andere uitkomst voor hem openbleef. Juist veertien dagen geleden echter
verscheen de Fransche vertaling van Im Westen nichts Neues, dat de Duitschers in
achthonderdduizend exemplaren gelezen hebben. Nauwlijks was Erich-Maria
Remarque's roman in Frankrijk van de pers, of de oplaag steeg tot honderdduizend
en klimt dagelijks. A l'ouest rien de nouveau werd het grootste boekhandel-succes
van dit seizoen.
Men meene niet, dat de Franschman verzot is op oorlogslectuur of oorlogskunst.
Hij schift de boeken instinctmatig en verwerpt alles, wat in hevigheid beneden den
graad blijft, waarin hij de vierjarige nachtmerrie doorleefd heeft, en wat hij zich niet
anders dan als nachtmerrie herinneren wil. De oorlogsromans, welke in Frankrijk
succes vonden, die van Dorgelès, Duhamel en Barbusse, waren pacifistisch van
strekking, zonder dat deze tendenz anders uitgesproken behoefde te worden, een paar
passages van Barbusse daargelaten, dan door het realisme der beschrijvingen, en het
matelooze mededoogen dat uit dit realisme in al zijn gruwelijkheid automatisch
voortvloeide. Het boek van Remarque beantwoordt aan een gemoedsgesteldheid,
welke het Fransche publiek nooit heeft verloochend en waarin men den somberen,
vreugdeloozen, smartelijken en gelaten klank hoort, die het ongekende eigen leed
van wonden, hospitaal, luizen, eenzaamheid, kogels, bajonetten, loopgraafmessen
en het gevoel van verworpen en gedoemd te zijn, oproept met het borend accent van
realiteit, welke men hier slechts duldt, naarmate zij echt is.
Dat de roman van Remarque meer dan tien jaren te laat komt, stelt den Franschman
geenszins te leur, want de uitbeelding der ellenden, waarin men het aanzienlijkste
deel der weerbare Europeanen geworpen heeft, komt nooit te laat. En nooit zal hij
de lessen, welke de uitbeelding dier ellenden bevatten kan, moede worden; nooit zal
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hij een waarheidstrouwen spiegel van de jammeren, waarin men hem dompelde,
afwijzen. Doch wat hem het meest verbaasd heeft in de beschrijvingen van Remarque
is, dat de Duitscher zich essentieel niet anders verhield tegenover den oorlog dan de
Franschman, dat aan beide zijden van de loopgraven hetzelfde leed geleden werd,
op dezelfde wijze, met dezelfde imprecaties tegen de gruwelijke slachting, hetzelfde
smachten naar den vrede, hetzelfde heimwee naar huis en hof, denzelfden weerzin,
denzelfden doffen heldenmoed, denzelfden onuitgesproken schrik, dezelfde verzwegen
en onderdrukte vrees voor den tegenstander. ‘Im Westen nichts Neues had geschreven
kunnen zijn door een der onzen, zonder een woord te veranderen’, concludeert hij
met grimmige verwondering, en met een verwarring, die hem stuurloos maakt. Wat
dreef beiden legers, die het over den oorlog zóó eens waren, elkaar met zulke
bitterheid te bevechten? Welk een raadsel!
Niemand kan voorspellen in hoeverre A l'ouest rien de nouveau den Duitschers
duurzaam de oogen zal openen over het onheilvolle bedrijf, dat zij te dikwijls
beoefenden als een nationale industrie. Maar het is jammer, dat Verdun en zijn
spookachtige omgeving niet in Duitschland ligt. Na het reusachtige boek onthuld te
hebben, dat in een kunstig bewerkten ijzeren omslag de namen bevat van alle Fransche
soldaten, die streden bij Verdun, en dat op een marmeren lessenaar voor eeuwig
verzegeld zal liggen in een onderaardsche Crypte - na de monumentale trap te hebben
ingewijd, welke men in een bres der oude wallen construeerde, trap, die naar een
dertig meter hoog ridder-beeld voert, voorstellend de standvastigheid - begaven de
President der Republiek, de minister-president Poincaré en verschillende ministers
zich naar het Ossuaire van Douaumont. Er druilde een fijne regen. De ‘roode zône’,
waar bouwen en planten verboden is, uit eerbied voor de duizenden daar nog slapende
dooden, strekte zich eindeloos uit onder een looden hemel.
Alom de desolatie van kerkhoven, houten kruisen, bescheiden gedenksteenen,
besmookte skeletten van vroegere kazernes, hoopjes steenen, die eertijds een dorp
waren. Verborgen in den wazigen motregen, rees tegen den horizon het zware stilhouet
van het Doodenhuis, welks cellen het gebeente bewaren van vierhonderd duizend
Fransche soldaten, onder wie 320.000, wier namen onbekend bleven. De klokken
klingelen uit den toren, waar elken avond een licht brandt, over de troostelooze vlakte.
Tranen wellen op in menig oog. Overal is de Tragedie en een knagende smart,
waartegen de Overwinning niet is opgewassen.
Als Verdun en Douaumont in Duitschland lagen, zou dan Nietzsche ooit geschreven
hebben, ‘dat krijg en moed grootere dingen verricht hebben, dan naastenliefde’? Zou
hij dit ooit hebben durven schrijven, wanneer hij op de tinnen van Douaumont's
Mausoleum den blik had kunnen laten waren over de graven van zeshonderd vijftig
duizend Duitschers en een half millioen Franschen?
‘Zooiets moet nooit weer gebeuren’, is de wensch des schrijvers van Im Westen
nichts Neues. Verdun moet niet voor de elfde maal verwoest worden. Wat Frankrijk
betreft, is de herrezen stad een waarschuwing, die getuigen zal tot het einde der
eeuwen. Men zou verlangen, dat Duitschland een dergelijk monument bezat, dat de
onvervaardsten tot inkeer en bezinning kon dwingen.
[verschenen: 8 augustus 1929]

Een model-schouwburg
Parijs, 29 Juni 1929
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Gedurende drie opeenvolgende avonden, den eersten voor de werktuigkundigen, den
tweeden voor de kunstenaars, den derden voor de mondaine wereld, hebben Baron
Henri de Rothschild en zijn zoon Philippe het theater geïnaugureerd, dat ter eere der
dramatische kunst en voor het genoegen van den vader, die tooneelstukken schrijft
onder den naam André Pascal, oprees in de Rue Pigalle en twee en veertig millioen
francs kostte.
Het lijkt mij onnoodig om te zeggen dat Henri de Rothschild een spruit is der
vermaarde familie, die in 't begin der vorige eeuw een fortuin vestigde dat den
spreekwoordelijken Croesus onttroonde in de bewondering der menigten, en zich
met minachting voor alle economische wetten vertakte en vermenigvuldigde over
de hoofdsteden van het vasteland zonder dat het fortuin minderde, aldus
onomstootelijk een theorie weerleggend welke den Franschen dierbaar is: dat kleine
gezinnen de noodzakelijke voorwaarde zijn tot behoud van een vermogen.
De inwijding was derhalve in overeenstemming met de sociale positie van den
eigenaar. Men ontving zware zilver-omrande kaarten, die het gewicht en de afmeting
hadden van een geëmailleerd naambord. In de zaal vond men kostbare programma's,
alle luxe-edities evenarend, zoo niet overtreffend, welke onze landsman Stols
vervaardigt voor vreemde en eigen dichters. Om de beurt verwelkomde een orchest
van negers en een orchest van Argentijnen de genoodigden met charlestons en tango's.
De champagne knalde in wel-onderhouden salvo's alsof men reparatie hield voor
een sonore fonofilm, en het was geen spuitwater. Het onuitputtelijke buffet had geheel
Montmartre kunnen verzadigen, want de gastheer, die van beroep psycholoog is, had
erop gerekend dat bij zulke gratis-gelegenheden de invités altijd honger hebben. Een
lange rij van auto's gaf aan de Rue Pigalle, die sterk klimt, het zicht van een
eindeloozen kabelspoorweg. Het publiek vormde een volkenbond in klein formaat,
Amerikanen niet uitgezonderd, noch Duitschers.
De weelderige programma's vermeldden op hun omslag niets anders dan: ‘Théâtre
Pigalle, zijn verlichtingen, zijn machinerie’. Geen acteurs, geen stuk. Slechts het
getimmerte en het omhulsel van de ruimte, welke een Goethe, een Shakespeare, een
Maeterlinck zullen moeten bezielen. Slechts het werktuig.
***
Met schroom voer ik u na deze voorrede in een tooveroord, dat men in de tamelijk
nauwe, oude Rue Pigalle, het middelpunt der boîtes de nuit, niet verwachten zou.
Het is geen tempel voor Thalia, muze der tooneelkunst, zooals de Opéra een tempel
is voor Euterpe, muze der muziek, want de architect Charles Siclis beschikte zelfs
met de millioenen van Rothschild over weinig plaats in een kwartier waar de meter
grond duizenden kost, en moest zich voegen naar de locale gesteldheid. Om onbekende
redenen bleef André Pascal de oude stad trouw en wilde niet bouwen in de moderne
wijken, waar de grond overigens even duur is. Overdag rijt zich de schouwburg dus
modest tusschen de andere huizen, zonder uit den toon te vallen, zonder door
architectonische excentriciteiten de aandacht te trekken.
Maar gelijk geheel Montmartre zich transformeert bij het vallen van den avond,
zoo toont ook het Théâtre Pigalle pas bij donker zijn ware façade. Haar naakte vlakken
zijn gekerfd met holle prisma's, welke in plaats van steenen lijnen een architectuur
modelleeren van electrisch licht. Het dak, dat den ingang overwelft, is voorzien van
een vijftigtal helglanzende patrijs-poorten, welke het duister doorklieven als een
geïllumineerd schip.
Dit is modern en de Ville-Lumière waardig. Zoodra heeft men echter een der acht
deuren die toegang geven tot het inwendige, overschreden of men bevindt zich in
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een ultra-modern milieu van kubussen en cilinders, waar koel marmer zich in
geraffineerde rechthoeken en rondingen vereenigt aan gepolijst metaal. In de voorhal
wordt men gebiologeerd door een imposante tralie van horizontale koperen buizen,
waarvan men aanvankelijk het doel niet begrijpt (is het een vestiaire, is het een
centrale verwarming, is het een leeuwenkooi?), tot verborgen schijnwerpers een
kleuren-scherzo inzetten op dit hek van blinkende stangen. Bij de openingsavonden
was het de Fransche vlag die werd uitgevoerd door dit bizar instrument, dat met de
hypnose zijner vervloeiende tinten den bezoeker voorbereidt op de geheimen van
het binnenste heiligdom. De ingangen tot de eigenlijke zaal liggen trouwens zijwaarts,
om, zooals de bouwmeester wilde, de toeschouwers trapsgewijze en stap voor stap
het wonder binnen te leiden.
Na de ornamentlooze, sobere en rijke peristyle is het betreden der zaal inderdaad
als de ontvouwing van een wonder. Op een schaduwend fond van rood, dat wisselt
tusschen kers en framboos, tegen het vlammende, kostbare mahonie waarmee de
geheele ruimte betingeld is en dat resoneert als een viool, in het statig, rustig spel
van strakke liggende en rechte lijnen cirkelen de drie balcons met hun breede
cannelures als zacht-spiegelende, paarlemoeren schelpen, gedrapeerd met
geometrische figuren, opgevischt uit een fabuleuze zee. Van deze balkons, waar de
kromme lijn zich onnavolgbaar paart aan de rechte, wordt de blik getrokken naar het
plafond. Vijf vlakken, als vijf concentrische kronen van gestyleerde wingerd- of
klimop-bladeren in ondoorzichtbaar glas, dat zoeklichten kunnen tinten in alle
mogelijke nuances, heffen boven deze eenvoudige, somptueuze en verrukkelijke zaal
een feeëriek baldakijn van licht. Men weet niet hoe men het noemen zal, barok,
romantisch, of rococo, maar men aanvaardt het met kreten van bewondering.
Beurtelings weerkaatst het een robijn-rood dat de zaal in gloed zet, beurtelings blauw,
opaal, mauve, amber, goud, geel, beurtelings de volle accoorden, teeder of flamboyant,
van een zonsondergang.
Maar als de zaal een schouwspel op zich zelf geeft en in staat is, gelijk Jean Cocteau
schreef in het onvolprezen programma, ‘om zijn bezoekers te vermooien en oplettend
te maken’, de scène overtreft alles wat in beide werelddeelen op dit gebied gerealiseerd
werd. Zoowel het oude als het nieuwe drama stelt den regisseur voor problemen
welke nooit geheel bevredigend konden worden opgelost, zelfs niet met het draaibare
tooneel, dat niet snel en niet compleet genoeg is in verhouding tot zijn kosten en zijn
gecompliceerdheid. Het ideaal om den Tweeden Faust van Goethe, den Storm van
Shakespeare, of den Midzomernachtdroom, te vertoonen zonder coupures, zonder
wijzigingen, zonder vertraging, in alle door den dichter voorgeschreven décors, ook
al bevat een tafereel slechts tien regels tekst, om Prospero te zijn achter de schermen
en met het gebaar van zijn tooverstaf werelden op te roepen en te doen verzinken in
het niet, dit ideaal bleef onvervuld.
Georges Fouilloux, die de formidabele machinerie construeerde voor het Théâtre
Pigalle, zocht de oplossing van dit vraagstuk niet in de draaibaarheid van het tooneel,
doch in de opwaartsche en neder-waartsche beweging. Zijne tooneel-ruimte bestaat
uit vier enorme liften, waarvan elk een scène vormt van 13 meter bij 9. Elk dezer
scènes kan volledig toegerust met alle requisieten voor het voetlicht gebracht worden.
Het gansche tooneel stijgt geruischloos naar den nok of zakt in de kelders en wordt
oogenblikkelijk zonder eenig tijdverlies vervangen door een ander, eveneens volledig
geëquipeerd platform. De twee achter-scènes kunnen bovendien op rails naar het
proscenium gerold worden. Elk der vier scènes is weder onderverdeeld in achttien
bewegelijke vlakken, miniatuur-liften, die naar verkiezing 2 meter kunnen stijgen
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en alle gesjouw met logge en lastige décor-stukken opheffen. De décors worden
mechanisch opgesteld met behulp van een serie hydraulische toestellen, welke
electrisch gemanoeuvreerd worden. Ieder dezer vier tooneelen weegt afzonderlijk
45.000 kilo en is berekend om een last te torsen van 5000 kilo.
Men kan zich met deze cijfers een beeld maken van de mechanische moeilijkheden
welke overwonnen moesten worden. Voeg hierbij een immense lift om de décors te
halen en te brengen naar een van de drie niveaux der scènes, die in haar gansche
hoogte 49 meter, in haar geheele diepte (van proscenium tot achtergrond) 21 meter
beslaan! Voeg daarbij nog een installatie om het orchest naar believen te doen stijgen
of dalen en de mogelijkheid om de toeschouwerruimte in een ommezien te
escamoteeren en te veranderen in een balzaal van 800 vierkante meter. Alles werkt
hydraulisch en electrisch.
Dit technisch apparaat van Baron Henri de Rothschild, dat vanuit een eveneens
beweeglijken commandopost door een ingenieur en twee machinisten bediend wordt,
is uniek ter wereld. Maar een modern tooneel is in grooten deele licht-tooneel en ook
deze hulpbron werd door de architecten met de uiterste perfectie benuttigd. Dank zij
een licht-klavier van 228 elementen zijn alle denkbare combinaties mogelijk. Men
kan de zon voorstellen op het Théâtre Pigalle, de sterren, de sneeuw, alle formaties
en alle nuances van wolken, alle lucht-verschijnselen, alle mirakelen der atmosfeer,
met het gemak waarmee men met één vinger een toonladder speelt op de piano. In
een oogwenk wordt de rozige dageraad blauw, de volgende seconde jagen de
stormwolken, stapelen zich donderkoppen op, flitst de bliksem, spant zich een dubbele
regenboog, wordt het grijs blauw, het blauw morgenrood of avond-brand of
vuurspuwende berg, of mistige horizont. Om deze machinerie en dezen kaleidoscoop
te verwezenlijken, had men duizend kilometers electrische kabels noodig, zes honderd
paardenkrachten voor de verlichting en drie honderd duizend lampen.
***
Toen hij jong was, zonder geld, zonder naam, een ongefortuneerd klerkje, dat het
tooneel hernieuwen wilde met zijn genie en zijn ontembaar enthousiasme, stichtte
André Antoine zijn Théâtre Libre. Na beroemd geworden te zijn, na een
onberekenbaren invloed uitgeoefend te hebben op de tooneelkunst, verloor hij zijn
schouwburg en zijn troep, dacht hij de eindstreep te zetten onder zijn levensarbeid.
Hij publiceerde zelfs Mémoires. Nu, op zijn ouden dag - hij is een en zeventig - wordt
zijn jeugdwensch nog eenmaal werkelijkheid. Hij wordt zelfs in drievoudigen zin
werkelijkheid. Het Théâtre Pigalle, dat onder directie zal staan van Antoine, is niet
alleen vrij van alle aesthetische vooroordeelen, maar vrij van alle technische
belemmeringen en vrij van alle financieele zorgen: een waar Théâtre Libre. De
vermetelste concepties van een Ibsen, een Goethe, een Shakespeare, een Musset, de
invallen welke een kunstenaar noteerde wanneer hij dacht te fantaseeren voor zich
zelf of voor een nooit te benaderen toekomst, al het denkbare kan gematerialiseerd
worden door de handles van een machinist en het fortuin van den eigenaar. Aan
stukken ontbreekt het niet. Maar het zal een toer zijn voor de tooneelschrijvers om
de grenzen van het denkbare te verleggen, om nieuwe ‘onmogelijkheden’ te scheppen
voor de magie, waarvan dit theater het domein is.
[verschenen: 12 augustus 1929]

De boordevolle beker
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Parijs, 2 Juli 1929
De geest blaast waar hij wil, zooals er geschreven staat. Waarom zou hij niet blazen
in een parlement? Te midden der makke discussies over huurwetten, welke sinds
jaren sleepen omdat men noch de eigenaars noch de huurders durft wurgen, vroeg
Franklin-Bouillon, député van Seine-et-Oise, het woord over de ratificatie der
Fransch-Amerikaansche schulden. Er hadden zich nieuwe feiten voorgedaan, meende
de afgevaardigde, wiens eene naamshelft harmonieert met Benjamin, de andere met
Godfried.
Welke feiten? Washington, dat ons Amerikanen zendt om Volkenbonden,
Vredesverdragen, Plannen-Dawes en -Young te smeden, klaar om ze smadelijk te
desavoueeren, Washington had een kennisgeving gezonden waarin gezegd werd dat
Amerika niets te maken wilde hebben met het Plan van zijn landgenoot Young. Et
patati et patata... zooals de Franschman roept die uit de wolken valt. Zooals gij weet,
ging het Plan-Young juist van het idee uit, dat geallieerde Schulden en Duitsche
Reparaties Siameesche tweelingen waren, welke tot 1988 zouden zitten vastgegroeid.
Dus als Duitschland niet dokte zou Oom Sam dat geenszins als een aannemelijke
reden beschouwen om niet betaald te worden. Een paar dagen later verzekerde Herr
Doctor Stresemann, die onwillige leden van den Rijksdag moest lijmen, dat het
Plan-Young hoogstens gelden zou voor tien jaar en niet meer. Et patati et patata.
Frankrijk zou zich dus binden voor meer dan een halve eeuw, terwijl Duitschland
reeds na twee lustra er het bijltje bij dacht neer te leggen? Fraaie toekomstbeelden.
Nog een paar dagen later, bij den tienden verjaardag van het Verdrag van Versailles,
hield Herr Doctor Schacht een redevoering, waarin hij verklaarde dat de Duitschers
gek zouden zijn wanneer zij het Plan-Young aanvaardden zonder onmiddellijke
ontruiming van Rijnland en van het Saargebied. Strikt genomen behoorde deze laatste
manifestatie niet tot de feiten, die Franklin-Bouillon noopten tot de interventie
waardoor het Palais-Bourbon in opschudding zou raken, want zij vond een etmaal
later plaats. Maar zij hing in de lucht. Men wist hier dat alle Duitsche stammen in
steden en dorpen zich opmaakten om te protesteeren tegen het Verdrag, en dat 28
Juni verheven was tot nationale rouwdag. Et patati et patata...
Frankrijk van zijn kant zat ook met een protest, maar in den vorm van een wissel:
de vier honderd en zeven millioen dollar, dit is tien milliard francs, waarvoor minister
Klotz, op 't oogenblik in den pot voor cheques zonder provisie, zoo stom of zoo
verraderlijk was geweest om achtergelaten Amerikaansche legervoorraden te koopen,
die de kosten van het verschepen niet meer waard waren. Dit is historisch, zoo waar
gij dit leest. Van een goed zaakje gesproken was dat een goed zaakje: voor de
Amerikanen. Doch wat Frankrijk teekent blijft geteekend en men had geen plan om
op die 407 millioen dollar terug te komen. Zij vervielen 1 Augustus en het geld lag
in kas.
Daar waren echter nog gansch andere schulden, waarvoor Bérenger en Mellon,
de eerste incapabel, de tweede loos als een vos, in Juli 1926 een overeenkomst hadden
gesloten, welke het Fransche gouvernement gaarne verduwd had wanneer de Fransche
burger haar slechts verduwen wilde. Dat was het befaamde accoord der 62 jaren,
waarvan 3 verliepen, een accoord dat men stipt uitvoert, waarvan men de termijnen
punctueel betaald heeft, maar dat men niet voor het parlement durfde brengen, om
het te bekrachtigen.
De Yankees echter, overvloeiend van welwillendheid, bedachten een lokaas hetwelk
de ratificatie moest forceeren. Wanneer gij vóór 1 Augustus ratificeert, berichtten
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zij aan Parijs, zullen wij met het meeste genoegen den wissel der legervoorraden
uitstellen tot het volgend jaar. Van dit uitstel, tusschen haakjes, begrijp ik niets, want
ik had altijd gelezen dat bij ratificatie de 407 millioen der stocks automatisch
geïncorporeerd zouden worden in de totaal-som der Schulden. Doch aan de eerste
contradictie in deze zaken zijn de financiers en diplomaten niet gestorven. Ook niet
aan de tweede en volgende, gelijk men verder zien zal.
Aan de eene zijde dus het Plan-Young, in de windselen reeds gesmoord door
Washington, gekleineerd door Stresemann, en voor welks aanneming de Duitschers
gevaarlijke condities wilden stellen. Aan de andere zijde de fatale datum van 1
Augustus en de niet minder fatale verbintenis welke Frankrijk drie generaties lang
schatplichtig zou maken.
Tusschen deze twee polen hoopte zich naar oud-Gallisch gebruik een geweldige
massa electriciteit op, die slechts op een toevallig contact wachtte om vonken en
vlammen te slaan. Een oogenblik scheen het alsof een stoet van tien duizend
combattanten, die betoogden tegen de ratificatie, de ontlading zou brengen. Men
weigerde hen den toegang tot het ministerie van Financiën waar Poincaré zetelt; men
trachtte hen langs een zij-straatje te loozen, bij welke gelegenheid de joviale,
sympathieke prefect van politie, Chiappe, een paar malsche oorvijgen opliep; men
hoonde de combattanten in een communiqué van André Tardieu, minister van
Binnenlandsche Zaken, wat een interpellatie in de Kamer ten gevolge had, waarbij
het kabinet met moeite en gekonkel een sjofele meerderheid haalde van vijf en twintig
stemmen. In plaats van de atmosfeer te zuiveren droeg deze episode er nog toe bij
om de spanning te verhoogen.
Het was Franklin-Bouillon gegeven om op te treden als schakelaar en de ampères
te kanaliseeren langs zes honderd vroede vaderen. De lucht was zwanger en het kostte
hem slechts één woord. Hij vroeg niets onredelijks, hoewel het onmogelijk bleek. In
hartstochtelijke termen en met krampachtig vertrokken gelaat, maar met kalmte en
zelfbeheersching, bezwoer hij Poincaré om Washington te verzoeken den datum der
407 millioen een paar maanden te verleggen, opdat het Fransche parlement met de
noodzakelijke bewegingsvrijheid zou kunnen beraadslagen over het Plan-Young en
de ratificatie.
En alsof ieder afgevaardigde persoonlijk met een gloeiend ijzer werd aangeraakt,
zoo vloog de Kamer bij deze eenvoudige uiteenzetting op. Regelrecht kreeg zij een
zenuw-crisis. Zij verloor haar bezinning in een onverhoedsche en onbeschrijflijke
paniek. Gedurende een sublieme stonde droegen al deze sluwe lieden hun ziel op het
gelaat. Laaiend van geestdrift reikten gezworen vijanden elkaar de hand. Het was
eeuwen geleden dat men zulke eenstemmigheid gezien had in een parlement. Unaniem
acclameerde men een motie welke de regeering gebood om morgen-den-dag nieuwe
onderhandelingen aan te knoopen met den welwillenden Uncle Sam.
Aan deze grootsche mouvementen had de Pers part noch deel. Zij betracht wat de
Franschen la conspiration du silence noemen. Zij zwijgt deze levenskwesties dood.
De groote Pers - en dat is fantastisch - bestaat slechts uit ratificeerders. Aan deze
tumultueuze, fenomenale uitbarsting had ook het gouvernement part noch deel. Want
het gouvernement - en dit is ongelooflijk - bestaat eveneens uit ratificeerders. Poincaré
zette het enthousiasme onverwijld zijn domper op. Hij zei droogjes dat hij het verzoek
der volksvertegenwoordiging, wijl hij haar chef was, over zou brengen aan
Washington, maar dat men er niet het minste resultaat van moest verwachten. Een
betere methode om niet het minste resultaat te bereiken had Poincaré niet kunnen
bedenken. Amerika weigerde. Hoofsch, bloemrijk, maar categorisch. Zooals Shylock.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Frankrijk, dat Duitschland tien malen uitstel van betaling verleende, zag zijn redelijk
verzoek afgewezen.
Verstandige lieden zullen zich afvragen: speelde de Fransche Kamer comedie toen
zij zich in deze waanzinnige psychose stortte of was zij oprecht? Wenschte zij zich
tegenover het onvermijdelijke een alibi te verschaffen voor haar kiezers, of handelde
zij spontaan uit een onweerstaanbaren, lang onderdrukten drang? Een derde
mogelijkheid bestaat niet. Het antwoord op deze bedachtzame vraag kan niet anders
luiden dan: of zij zich listig poogde te dekken tegenover de natie, of dat zij
instinctmatig de vox populi vertolkte, zij gehoorzaamde op beide wijzen aan den
ondubbelzinnigen wil van de meerderheid der Franschen. Een ja of neen van
gouvernement of parlement verliest onder deze omstandigheden voortaan elke
beteekenis.
***
Waarom insurgeert zich het Fransche publiek, dat zich van het parlement meester
maakte als een god van zijn orakel, dat goedschiks of kwaadschiks de waarheid deed
schreeuwen door de monden der afgevaardigden, dat nog verder zal gaan, dat tot
uitersten zal gaan als het moet, waarom insurgeert het Fransche publiek zich tegen
de ratificatie terwijl alle andere naties, Polen, Grieken, Serviërs, Engelschen, Belgen,
Italianen etc. hun schulden aan Washington bekrachtigden?
Ieder heeft zijn reden uit de twintig en meer die kunnen worden aangevoerd, ieder,
van George Claude, den uitvinder, Saint-Aulaire, den diplomaat, Louis Bertrand,
den letterkundige, tot de krantenverkoopster op den hoek van de straat, ieder die een
greintje onafhankelijkheid bewaarde, of een greintje doorzicht. Wat de een ziet voelt
de ander: dat het accoord, beklonken in 1926, een enorme mystificatie is.
Er waren drie rekeningen: de Rekening Frankrijk, de Rekening Amerika, de
Rekening der Fransch-Amerikaansche Associatie. De Rekening Frankrijk is niet eens
ingediend. Er is niet eens over gesproken. Het gansche Yankee-leger werd gedrild
door Fransche instructeurs, was gehuisvest in Fransche kampementen, versleet
Fransch spoorweg-materieel, rolde op Fransche wegen, verwoestte Fransche
landstreken. Waarvoor? Niet voor de mooie oogen van Marianne, maar voor het
behoud der Vereenigde Staten, in 't nauw gebracht door Duitsche duikbooten. Van
de oorlogsverklaring van President Wilson af, 4 April 1917, tot den zomer van 1918,
hebben Fransche regimenten tot borstwering gediend der kampen waar de
Amerikaansche wapenbroeders werden afgericht.
Dit zijn allemaal waarden die becijferd hadden kunnen worden van het moment
af, dat Amerika achtergelaten stocks becijferde. Maar terwijl de leepe Yankees
schuldbekentenissen vroegen liet de naieve Franschman zich paaien met praatjes van
‘dat alles komt later wel in orde’. Nu wringt de naieveling zijn handen en zegt: ‘Als
wij u betalen komt elk onzer 1.500.000 dooden ons op 120.000 francs.’ Dit is logisch.
Maar is het duldbaar?
Zoo er niet gepraat is over de Rekening Frankrijk, de Rekening Amerika en de
Rekening Fransch-Amerikaansche Associatie zijn op de onverantwoordelijkste wijze
dooreengehaspeld. Frankrijk ontving geld voor een oorlog die door Amerika verklaard,
die door Amerika gevoerd ging worden, en dit kapitale détail is geen moment in
overweging genomen. Geen enkele dollar van de tijdens den gemeenschappelijken
oorlog geleende sommen stak den Oceaan over. Geen enkele. Een belangrijk deel
der geleende sommen werd door den Amerikaanschen Staat teruggewonnen in den
vorm van belasting op de oorlogswinsten. Voor het geleende geld fabriceerden de
Amerikanen munitie tegen exorbitante prijzen, munitie welke zij later zelf kwamen
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verschieten op Fransche steden. Het dossier der Fransch-Amerikaansche Schulden
bevat 20.000 (twintig duizend!) rekeningen, waarvan geen enkele gecontroleerd of
geverifieerd is! Met het praatje van ‘alles komt in orde’ hebben de Fransche politici
in goed vertrouwen blindelings geaccepteerd wat men hen boekte op hun debet.
Toen men onder de ongunstigste omstandigheden (Frankrijk bevond zich aan den
rand van een bankroet) in 1926 ging onderhandelen, toonden de Amerikanen een
koude, onvermurwbare intransigentie. De ‘internationale solidariteit’, welke telkens
op de proppen komt wanneer Duitschland betalen moet, bestond niet voor Frankrijk.
Voor Frankrijk golden alleen de fancy-prijzen der Amerikaansche leveranciers. Toen
men voor alle bondgenooten de eindsom reduceerde, weigerde men aan Frankrijk
de voorrechten der meest begunstigde natie. Over deze reductie trouwens loopen de
meeningen op de absurdste wijze uiteen. Senator Borah taxeert haar op 50 pCt.
Senator Bérenger, die de besprekingen voerde, schat haar op 60 pCt. Maar een ander
toont aan dat men niets reduceerde dan de interesten der schuld. Een vierde bewijst
zwart op wit, dat men absoluut niets reduceerde, dat de heele reductie bestaat in een
boekhouding-truc, waarvan Frankrijk voor geen cent profiteert.
Alsof dat alles niet voldoende ware om de publieke opinie van een land te
vergiftigen, om een natie tot opstand te brengen, die allengs besefte dat de ratificatie
een machtskwestie werd (een kwestie van economische en politieke macht), dat de
ratificatie het volk wordt opgedrongen als een Diktat gelijk de Duitschers zeggen,
alsof dit alles niet voldoende ware om den Franschman tot verzet te drijven, voegen
zich bij de bittere discussie elementen van Panama, elementen van corruptie en
omkooperij. De Amerikaan, zich aan de ratificatie klampend als een beest aan zijn
prooi, heeft géén middel willen sparen, om haar in de wacht te sleepen. In 1926 reeds
schreef Jacques Bardoux, lid van het Institut, hetwelk de Unie is der vijf Fransche
Academies, en voorzitter eener republikeinsch-federale groep, de volgende bekentenis
in L'Auvergnat républicain, zijn partij-blad:
‘Enkele dagen geleden was ik te Parijs. Een der hoogst geplaatste persoonlijkheden
van den Staat zeide mij, dat er in de Fransche Pers geen enkel artikel verscheen,
waarin de ratificatie gevraagd werd der accoorden van Washington, dat niet met
Amerikaansch geld betaald was. Deze persoonlijkheid zeide mij dat hij de cijfers
had, en dat hij de namen bezat.’
Teksten als deze, van iemand die geleerde is en bovendien behoort tot de regeerende
dynastieën der Republiek (de vader van Bardoux was medewerker van Gambetta)
blijven onvergeetbaar. Men delft ze op. Men verspreidt ze. Men hamert ze in de
koppen. Men roept om de namen en de cijfers als in de dagen van Panama. Men
krijgt ze niet, noch de namen, noch de cijfers. Het vergif echter is in de ooren
gedruppeld en doet zijn werking. Parlement, Gouvernement en Pers mogen
ratificeeren. Maar het volk betaalt. En het volk kan veto's stellen welke niemand
overschrijdt. Zelfs Amerika niet, dat na de laatste verhoogingen der douanetarieven
alleen nog de Antillen kan nemen, waarvoor het zonder twijfel de toestemming zal
krijgen van Frank B. Kellogg.
***
Een natie, waar affiches op de muren kunnen verschijnen als de volgende, zulk
een natie is verloren of gereed voor opstand:
‘Fransch oud-combattant, weet je wat je oude krijgsmakkers en je oude vijanden
betalen; weet je wat je zelf betaalt, jij, opgeofferde in 't groot, en groot overwinnaar?
Lees:
Je Amerikaansche kameraad betaalt aan den fiscus 9.6 pCt. van zijn inkomen;
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Je Italiaansche kameraad betaalt 17.5 pCt.;
Je Belgische kameraad betaalt 23 pCt.;
Je Engelsche kameraad betaalt 25.5 pCt.;
Je Duitsche vijand betaalt 24pCt.;
En jij, oudstrijder van de Marne, oudstrijder van Verdun, oudstrijder van de Somme,
oudstrijder van Champagne, jij, jij betaalt 31.4 pCt.
Fransch oudstrijder bedank je regeerders zooals zij verdienen bedankt te worden.’
Dergelijke woorden verbreiden zich als het klassieke loopende vuurtje. Een onrecht,
dat zóó precies becijferd wordt, zoo wrang, zoo smalend, zoo verbolgen, kan
onmogelijk duren en het zal niet duren en het mag niet duren.
Wanneer men bedenkt dat volgens een statistiek, geciteerd in den Senaat, 54 pCt.
der Fransche bevolking loonarbeid verricht, tegen 44 pCt. in Engeland en 42 pCt. in
Duitschland; wanneer men bedenkt dat de Fransche handelsbalans voor de eerste
vijf maanden van het jaar reeds een tekort aanwijst van 5 milliard 96 millioen francs;
wanneer men bedenkt dat de Fransche loonstandaard zich nog in de verste verte niet
aanpaste bij de nieuwe munt, terwijl het leven in Frankrijk duurder is dan overal
elders (enkele staaltjes: Assollant, die den Oceaan overstak, verdient bij zijn
luchtvaart-maatschappij 120 gulden per maand; de grootste pianisten 15 gulden per
les; een postbode 1.70 gulden per dag; een tram-conducteur 60 gulden per maand,
etc.); wanneer men bedenkt dat bij de eerste de beste rationeele poging tot aanpassing
van den loonstandaard, het geheele Fransche economische leven moet breken als
een lucifer, barsten als een zeepbel; wanneer men al deze dingen één seconde
overweegt, dan moge men zich inbeelden als Philip Snowden of Senator Borah, dat
Frankrijk de voorspoedigste natie is ‘omdat er geen werkloosheid heerscht’! Het
staat iedereen vrij om demagogische illusies te koesteren over een land waar allen
werken als galeislaven. Maar opgepast voor het ontwaken.
Of moeten wij dit ontwaken wenschen nu allerwegen blijkt dat Amerika wetens
of onwetens te ver gaat? De president van een der aanzienlijkste Fransche bedrijven,
de Compagnie générale d'Electricité, signaleerde twee maanden geleden zijn
aandeelhouders het Amerikaansche gevaar: de hegemonie over de automobiel, de
bioscoop, het koper, de formidable concentratie van industrieele en financieele
middelen, de even formidabele concentratie van banken, klaar om de ‘methodische
verovering’ te steunen. Slechts één gevaar dreigt de Amerikaansche natie op het
toppunt van haar rijkdom en grootheid waartoe zij gestegen is, zei de president der
C.G.E.: ‘het onverdraaglijk misbruik dat zij zou kunnen maken van hare economische
macht en dat noodgedwongen een reactie zou teweegbrengen, waarvan de gevolgen
onberekenbaar zouden zijn.’
Wanneer de zakenlieden zóó spreken is de beker tot den rand gevuld. En inderdaad
werd de Fransche beker boordevol. Men kan van Amerika geen terugtrekkende
beweging verwachten. Als de Fransche tegenstand de Yankees verwittigt van het
gevaar dat hen zelf bedreigt, zal het te laat blijken. Maar of wij het wenschen of niet,
het zou overeenkomstig zijn met het verleden en met de bestemming van Frankrijk
als het ook op dezen weg Europa voorging. Aan den horizon verschenen nieuwe
vaandels der tyrannie: Allons enfants de la patrie...
[verschenen: 14 augustus 1929]

Het Paleis der Naties

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Parijs, 6 Juli 1929
Er waren eens vijf architecten en vijf diplomaten, die samen een Paleis zochten voor
acht-en-veertig of negen-en-veertig naties...
Het is een sprookje dat architecten kunnen vertellen aan hun kinderen. Ik zie
Wijdeveld al lachen met Staal, wanneer ze samen de goede mop zullen discuteeren.
Een architect is geen vreemde in het patience-spel der compromissen. Hij kan zelden
zijn zin doen. Het papier, waarop hij zijn plannen teekent, is geduldig, meenen de
opdrachtgevers, die er evenveel van weten als de bouwmeesters. Als de prijs van de
kubieke meter metselwerk en de draagkracht van een pilaar maar kloppen met de
eischen van het budget, als het geheel toonbaar lijkt, niet te banaal, niet te middelmatig
en toch niet onverschillig, als het bruikbaar is voor zijn doel, wat zal men dan meer
verlangen van een architect en wat zal een architect zelf meer verlangen?
Stijl? Wat is stijl? Een idee, dat de moeite waard blijkt om door duizend nageaapt
of nagevolgd te worden. Er zijn al zooveel stijlen, waarom er nog eentje bij te maken?
Waren de vorige niet goed, en wat voor reden is er om ze af te schaffen? Achter elke
honorabele façade bouwt men wat men wil en wat men noodig vindt. Heeft ieder
groot tijdperk zijn eigen architectuur zooals de architecten zeggen, hetgeen vooral
bewijzen zou dat er weinig groote tijdperken waren, omdat er après tout niet veel
architecturen zijn? En de vorige eeuw, de grootste misschien van allemaal, die de
kunsten, de maatschappij en de wetenschappen, nieuwe en oorspronkelijke gedaanten
gaf, doch bouwde naar de staalkaarten der aannemers? Wat voor recht heeft een
modern architect, die begint met een half dozijn stijlen te trakteeren als
bouwdoos-kunst, om te eischen dat men op de knieën zal liggen voor ‘zijn’ stijl?
Over honderd jaren zullen zijn collega's der toekomst dien ‘stijl’ geschikt houden
voor afbraak.
Is het de moeite waard iets te ondernemen waarvan we nu reeds het onvermijdelijk
einde zien? Leven we niet veel te snel, veel te anarchistisch, veel te individualistisch
voor een stijl? En als we niet een beetje snel, anarchistisch en individualistisch leefden
zou het bestaan nog bekoring hebben? Stel je de aarde voor, overdekt met één
modernen stijl, gelijk ze eenmaal overdekt was met het klassieke, driehoekige dak,
steunend op een rij kolommen! Zou dat amusanter zijn dan de rommel van heden?
Arme architecten in een tijd, die zich verslingerde aan de jazz en voor welken een
‘versteende jazz’, ware men logisch, de speciale bouworde zou moeten
vertegenwoordigen! Arme architecten! Ze hebben het nog slechter dan de componisten
en de dichters.
Als ik me inbeeld dat de vijf bouwmeesters, hoewel gewend aan compromissen,
zich niet op hun gemak voelden in den areopaag, die een Paleis zocht, de vijf
diplomaten waren in hun knollentuin. Zij weten geen jota van architectuur, doch den
code van het comme il faut kennen zij op hun vingers. Van kindsbeen leven zij op
de aangename terreinen van de compensatie, van het compromis, van de échange.
‘Geef mij die zuil en ik geef u die trap.’ - ‘Neem uw gevel maar, laat mij dat stuk
vleugel’... - Voor diplomaten is een onaantastbaar standpunt zooveel als de vierde
of vijfde dimensie. Denkbaar misschien, maar nog nergens vertoond. Dat hun
uitwisselingen periodiek verkeerd afloopen heeft hen nooit benauwd, omdat anderen
de kastanjes uit het vuur halen. En de tijden van compensaties keeren immer onfeilbaar
terug.
Wist iemand een beter systeem? Waarom zou men het niet toepassen op de
architectuur, daar er geen Michel-Angelo, geen Bramante, geen Mansart, geen Jacob

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

van Campen was, menschen waarover iedereen het eens kon zijn? Met het budget,
met den prijs van den kubieken meter metselwerk, en met vijf architecten zou het
altijd een Paleis worden of iets wat leek op een Paleis. Wat waagde men? De
architecten, wat zonderling is, zeiden niet neen.
Doch heb ik vermeld waarover het eigenlijk gaat? Neen. Wij begonnen met het
sprookje. Laten wij een stap achterwaarts doen, naar het land der klachten, der
protesten, der aanspraken, dat naast het domein der compensaties ligt.
De Bond der acht-en-veertig of negen-en-veertig naties (allen gelijk, allen op
dezelfde trede der evolutie...) wenschte zich definitief te installeeren, daar de
Reformatie-zaal te klein werd en wegens haar calvinistische kilheid de Latijnsche
gemoederen mishaagde. Den grond had men: het uitgestrekte, lommerrijke Parc de
l'Ariana, dat op een heuvel, twee kilometer van Genève, de stad domineert en het
idyllische, blauwe meer, rimpelloos, wanneer de mistral niet blaast naar de Rhône.
Om een architect te hebben, die het idee der menschelijke eenheid en eendracht
waardig zou realiseeren in geïnspireerde lijnen van steen of beton, schreef men een
prijsvraag uit. Het budget was toen dertien millioen Zwitsersche francs, de eenige
die van goud bleven. Drie-honderd-zeven-en-zeventig architecten, in een tijd dat
men geen pyramiden, geen burchten, geen kathedralen, geen tempels, geen
triomfbogen meer bouwt, maar warenhuizen, fabrieken, banken, watertorens, stations
en huurwoningen, driehonderd-zeven-en-zeventig architecten droegen in hun binnenste
ziel een Paleis.
Welk een overvloed van ongebruikt en onvermoed genie in een eeuw zonder
luister! Maar door welke visioenen was de jury bezocht van dit internationaal
concours? Welke praal, welk wereldwonder droomde en verwachtte zij?
Helaas... Van de 377, die de menschelijke kudde zouden vereenigen in een
vergaderzaal, weidscher en indrukwekkender dan de koepel van den Sint-Pieter, was
er geen aan wien de palm kon worden uitgereikt. Er werd verteld dat Le Corbusier,
in 't Zwitsersch Jeanneret geheeten, architect van archi-moderne, stofvrije,
antiseptische, rechthoekige, hel-doorzonde, koele en geheimlooze woningen, den
eersten prijs kreeg van zijn oordeelkundige vakgenooten. Maar dit is een legende,
dit is een mythe. Men vertelde eveneens, dat alle architecten protesteerden, toen het
plan van Le Corbusier door den Volkenbond geweigerd werd, die 27 halve
belooningen of eervolle vermeldingen toekende. Ook dat is een praatje.
Men fluistert verder dat Le Corbusier vijf-en-twintig aangeteekende protesten
verzond aan Sir Eric Drummond, en dat hij er vijf-en-twintig stuurde omdat hij in
zijn onnoozelheid meende, dat dit hem 25 tegen 1 kans gaf om gelezen te worden!
Mis! Men overhandigde gemakkelijker een smeekschrift aan den Roi-Soleil, dan aan
een democratisch minister, al ware hij van den Volkenbond. De post is ongewis en
Eric Drummond verklaarde dat hij geen enkel dier rekesten ontving. Hij had even
goed kunnen verklaren, dat Le Corbusier een boom was of een nieuwe likeur. Voor
den Volkenbond bestond er geen Le Coubusier-Jeanneret meer. Men verwees hem
naar het rijk der fabels, vastbesloten hem te negeeren.
Welk een verhaal voor een instituut van universeele gerechtigheid! Zooals men
de fundamenten eener middeleeuwsche kathedraal legde op ossenhuiden, zoo fundeert
de Volkenbond zijn Paleis op een vodje papier, een verbroken contract.
Met dit alles, waarover men niet meer kikt, wat de beste manier is om het te
vergeten, had men geen plan en geen paleis. Het ontwerp van Le Corbusier was
ongeveer het eenige uit de 377 dat zich gestoord had aan het budget van 13 millioen.
Men beschouwde dit als een flagrant bewijs dat het budget te laag was. Men
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verhoogde het dus tot 23 millioen. Dit is elf-en-een-half millioen Hollandsche guldens,
waarvoor men inderdaad wat koopen kan. Wat zou de afgescheepte Le Corbusier
geteekend hebben bij dat bedrag? Voor de hoog-verheven, onbereikbare
Volkenbonders was dit de vraag niet meer. De vraag was hoe zij een gek figuur
zouden redden.
Hij, die den inval kreeg om vijf diplomaten te kiezen die aan architectuur, en vijf
architecten die aan diplomatie zouden gaan doen, verdient de onsterfelijkheid, doch
zijn naam bleef onbekend. Wie waren de vijf diplomaten, die potlood namen, passer
en winkelhaak? Ik ken hun namen niet meer. Maar zij waren onvervalscht, en
onloochenbaar van hun tijd. Zij werkten met uitstel. Een plan moest voorgelegd
worden in Januari 1929. Eerst werd het verschoven tot Maart, toen tot Mei. Er kwam
een façade uit Rome van den architect Broggi, die zijn ideaal gezocht had in
Romeinsche palazzo's. Er kwamen twee façades uit Parijs, van de architecten Nénot
en Lefèvre, die den Griekschen tempel nog in hun bloed hadden, gelijk de meerderheid
hunner Fransche collega's, en niets beters wisten te verzinnen dan een reeks
Parthenon's of Tempels van Poestum [lees: Paestum] naast elkaar. Er kwam een
façade uit Boedapest van den architect Vago, die in plaats van zijn zinnen te zetten
op Helleensche schoonheid, geopteerd had voor invloeden van het nabije Oosten. Er
kwam ook een façade uit Zwitserland van den architect Flegenheimer, die in dit
accoord een bescheiden moderne noot aanhief. Dat is vijf.
April bracht de oplossing. Op basis van het Fransche ontwerp werden de drie
andere versmolten, een operatie waarover de vijf architecten zonder twijfel verbaasder
zullen zijn geweest dan de vijf diplomaten. In Juni kreeg het eindplan in Madrid zijn
consecratie van de groote oomes, die er vergaderden in een allesbehalve sereene
stemming en verheugd waren dat zij op dit gebied tenminste tot een overeenkomst
konden raken. Weliswaar zijn slechts de hoofdlijnen vastgesteld en een hoop détails
moeten nog geregeld worden. Maar achter een respectabele façade doet iedereen wat
hij verkiest en men denkt den eersten steen te leggen op 6 September.
De reproductie ligt voor mij van het Paleis dat den Vrede zal herbergen en het
toekomstig politiek statuut onzer planeet. Links de tallooze vensters van het
Secretariaat, daarna de Zaal van den Raad, vervolgens de hooge Vergaderzaal (de
hoogste der wereld, beweert men), waar plaats zal zijn voor 2600 afgevaardigden,
journalisten en toeschouwers, rechts de Bibliotheek, geschenk van Rockefeller. De
gevel is onmetelijk, alsof elk der architecten en elk der diplomaten er een stukje bij
heeft willen plakken. En als iemand hem grootsch vindt zal het niet zijn om de
harmonie zijner proporties, om het effect zijner massa, om de originaliteit der lijnen,
doch voornamelijk om zijn matelooze lengte. Het beste wat men er van zeggen kan,
is dat hij een even groote voorzichtigheid betracht als discretie. Hij ziet uit over het
Meer en het bewonderenswaardigste schouwspel zal men waarschijnlijk genieten
van binnen. Zoo zal het eene desnoods troosten over het andere.
Laten wij doen wat we kunnen om hem mooi te vinden. Wie op jacht gaat naar
hazen moet dikwijls blij zijn als hij een konijn thuis brengt. Het is evident dat deze
gevel nooit zal kunnen pretendeeren den stijl eener twintigste eeuwsche architectuur
te belichamen. Als men echter over vijftig, over honderd jaar het Paleis critiseert
waar wij onze Hoop huisvestten, zal men ons genoeg uitlachen wegens onze malle
procédé's en de dubieuze resultaten om ons nu reeds druk te maken.
[verschenen: 17 augustus 1929]
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Georges Courteline
Parijs, 10 Juli 1929
Het is mij nooit gelukt te lachen of te glimlachen met de werken van Georges
Courteline, die in den middag van 25 Juni, na zijn tweede been verloren te hebben
onder de instrumenten der heelmeesters, op een-en-zeventig-jarigen leeftijd gestorven
is. Hij was een humoristisch schrijver en ik kan bij den hemel getuigen dat ik gaarne
lach, zelfs om niets. Te midden van al het geschapene is er niemand die lacht behalve
de mensch, en het zou dwaas zijn om van deze superioriteit geen gebruik te maken.
Het eerste geschenk, dat 't kleine kind krijgt, en aanneemt, is de lach waarin het zijn
moeder begint te herkennen, zooals Vergilius reeds tweeduizend jaar geleden dichtte
in een vers dat nog altijd dienen kan tot toetssteen voor de intelligentie des harten:
incipe, parve puer, risu cognoscere matrem. Op de keper beschouwd is dit geschenk
misschien het eenige wat menschen stempelt tot wezens van unieke, bovenaardsche
essens. Stel u een mensch voor, die in zijn laatste uur kan schertsen en glimlachen,
als Socrates, en gij hebt een beeld van de hoogste wijsheid en de hoogste vrijheid
welke op dit ondermaansche bereikbaar zijn.
Ik heb te meer behoefte aan verontschuldigingen dat Courteline me nooit
amuseerde, wijl ik me sterk in de minderheid voel naast zijn tallooze bewonderaars.
Zijn begrafenis was een volksoploop, een onafzienbare, zwarte stroom van lezers en
lezeressen, die voor een halven dag hun bezigheden in den steek lieten om een auteur
naar 't kerkhof te geleiden, aan wien ieder prettige herinneringen had. Er zijn weinig
schrijvers die zoo'n populaire aandoenlijke begrafenis krijgen, een begrafenis waarbij
de ontelbare mindere man zich spontaan voegt bij het Academie-lid en den
regeeringspersoon.
Onder de mandarijnen der letterkunde heerschte er een eensgezindheid omtrent
de gaven van Georges Courteline, welke in dit gilde uiterst zeldzaam is. Van de
ivoren torens der zuiverste kunst af tot de verzamelaars van anecdoten, genoot de
auteur, die De Trein van 8.47 schreef, een consideratie, welke zelfs tegen den dood
bestand bleek. Niemand profiteerde van de gelegenheid om dapper op hem los te
hakken nu hij er niet meer was, gelijk gebeurde bij het overlijden van Anatole France.
Courteline had geen vijanden, noch benijders die zich schuil hielden, noch collega's
wien zijn genie te zwaar woog. Slechts twee litteratoren konden hem niet luchten en
ontzegden hem alle talent: Gustave Geffroy en Elémir Bourges, beiden leden van de
Académie Goncourt. Zij waren overigens reeds enkele jaren dood. En Courteline
had alle schade ingehaald door den zetel te betrekken welken Geffroy bij genoemde
Académie openliet in 1926. Zij waren zijne antipoden. Vooral Elémir Bourges,
gestorven in 1925, wiens tijd nog niet gekomen is, en die misschien eenmaal zal
tellen tot de grootste romanschrijvers zijner eeuw, vertegenwoordiger van het edelste
tot waar een kunst stijgen kan. Het kon niet anders of deze pessimist, stoïcijn en
eenzame moest vanuit zijn romantisch firmament een beetje laag neerzien op de
aschbelt waar hij den vader van Boubouroche zag wriemelen als een mestkever.
Want al wat Courteline schreef was getogen op de kleine, grauwe, bekrompen,
eenvormige wereld, welke hij geobserveerd had in zijn kazerne-tijd, in de jaren dat
hij ambtenaar was bij het ministerie van Eeredienst, en in de goede dagen dat hij
elken avond zijn biertje dronk in een café van de Rue des Martyrs, later in het Café
des Oiseaux van de Place d'Anvers. In hun uiterlijk aspect raakten elkaar die drie
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verschillende milieus van militairen dienst, administratie, kroegtafel, en zetten elkaar
voort.
Wanneer Courteline de menschheid, en alleen nog een beperkt en eenzijdig deel
der menschheid, beschreef, deed hij het uitsluitend in hare uren van lijntrekkerij en
lediggang. Hij vond bij de soldaten en hun onderofficieren, onder de ambtenaartjes
en hun chefs, onder de pimpelaars, een aantal typen wien alle menschelijks vreemd
was geworden, die hun leven hadden georganiseerd in het nietige kringetje van
beroepskwalen of beroepsmisvormingen. Zoodra de recruut zijn uniform had
aangedaan werd hij een soort van afgestompte, platte, hersenlooze idioot en bleef
dat tot hij afzwaaide. In stupiditeit kon hij enkel overtroffen worden door de periodiek
beschonken, gedesequilibreerde, humeurige, tyrannieke superieuren, die hem
treiterden, sarden, arrest gaven en opkweekten voor het strafbataljon. De
doorsnee-Franschman van Courteline verliet de landsverdediging slechts om zich te
enrôleeren in een ander leger, dat der bureaucraten, waarvan Frankrijk er een millioen
bezit. Onder de slampampers der kazerne een gemengde stank van paarden, ratjetoe,
vunzige bedden en liederlijke refreintjes, in de bureaux der administratie de vunze,
klamme atmosfeer van gesloten kamers, bedompte paperassen, gegeeuw, en
eindelooze lanterfanterijen.
Als bekroning van dien levensgang het smokige café met dambord of domino-spel,
een stapel schoteltjes om de consumptie te markeeren, een gemoedelijke
drinkebroersstemming, een lolligheid die bij het laatste trammetje versuffen zal tot
den volgenden avond. Thuis een vrouw die zich verveelt, den man bedriegt, den
minnaar installeert in het buffet, en als de echtgenoot haar na een achtjarige comedie
snapt, ten antwoord geeft: ‘dat is een familie-geheim.’ En de man die Boubouroche
heet, gelooft het. Hij zal zijn horens en zijn botheid verder dragen langs onverlichte,
glibberige trappen, in nooit geluchte, potdichte kamers, tusschen de vier
gevangenis-muren zijner woning, in de loome emanaties van overvoede anthropoïden,
onder een hemel die nooit blauw is, over een aarde, welke begrensd ligt tusschen het
asfalt van een paar straten, hermetisch afgesloten van de natuur en van het bloeiende
leven.
In deze speciale maatschappij van achterlijken, verschrompelden, geestelijk
misdeelden, lamlendigen, lauwen en vadsigen spelen zich de romans en
tooneelstukken af, welke Courteline begon te publiceeren in 1890 en welke hij stop
zette in 1912. Ik heb die miezerige, schimmelige wereld niet gekend van Boubouroche,
Messieurs les Ronds-de-Cuir, Le Train de 8.47 en Les Gaîtés de l'Escadron, waarover
de auto, de oorlog, de vliegmachine en de sporten reinigend kwamen aangestormd.
Zijn verzamelde werken doorbladerend vroeg ik me af of dit armzalige, pietluttige
menschdom in het Parijs der Dreyfus-zaak, het Parijs van Montmartre, het Parijs der
Champs-Elysées werkelijk bestaan heeft? Hoe is het mogelijk dat de gemiddelde
Franschman zich heeft willen herkennen in deze benepen figuren, die geen anderen
geest vertoonen dan hun platvloersche karikatuur, aangedikt met het schamper pleizier
en de grinnekende pret, welke den auteur tot medeplichtige maakt dezer bruten en
onnoozelen? Hoe heeft men dit komiek kunnen vinden? Hoe kon men er om lachen?
Het is om te huilen. Het is om misanthroop te worden. Het is om voor veertien dagen
te verzinken in een ongeneeslijke melancholie.
Maar welk een opluchting om te leven in de twintigste eeuw, die alles tezamen
genomen toch een tikje beter is dan het eind harer voorgangster. Courteline, met een
portefeuille vol manuscripten, recipieerde tot diep in den nacht in een café, waar hij
te midden van het populair rumoer den wierook in ontvangst nam zijner vereerders.
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De jonge meesters recipieeren in de Jockey Bar, in Le Boeuf sur le Toit, in Le Grand
Ecart, chique cabaretten. Zij brengen er geen manuscripten mee. Zij drinken cocktails
in plaats van bier. Zij alcoholiseeren zich waarschijnlijk een beetje te veel.
Sommige zijn verslaafd aan morphine of cocaïne en eclipseeren soms voor enkele
maanden, welke besteed worden voor desintoxicatie-kuren in een sanatorium. Er
zijn halve gekken onder hen, en onverantwoordelijken, somnabulen en gewetenloozen.
Hun moraliteit is lager dan die van vorige generaties. Hun werken zullen op den duur
misschien niet beter lijken. Doch zij zijn niet omneveld met die zure, wrange, tegelijk
doffe en pientere atmosfeer; hun menschenhaat of menschenverachting is even bijtend
en gevaarlijk, doch zij leven ten minste niet in kelders. Zij hebben een beetje horizon.
Dat is nog niet veel. Maar dit is iets wat beterschap kan brengen.
Courteline, met zijn kleine, zwarte, muizende, snuffelende oogjes, was overigens
een beste kerel. Hij had een adoratie voor zijn vader Jules Moineaux, een auteur van
vergeten kluchten, voor Alexandre Dumas père, zijn Trois Mousquetaires en zijn
Monte-Cristo, voor Victor Hugo en André Antoine, den theater-directeur. In intiemen
kring, vertelt Pierre Descaves in de Nouvelles Littéraires, werd hij bij antiphrase le
frisé genoemd omdat zijn haar plakte als houtlijm. Hij schreef sierlijke hand, en zei
van zichzelf: ‘Ik heb het schrift van een cocotte.’
Hij had een afschuw van doodbidders; ‘ik begrijp niet,’ zei hij, ‘dat men die lieden
over de straat laat loopen, en dan nog wel zóó toegetakeld.’ Hij had een zelfden
afschuw voor den ouderdom en een waren angst voor het sterven. Toen men hem
voor den laatsten keer amputeerde, een operatie waarvan men hoogstens een
verzachting van den doodsstrijd verwachtte, bracht men hem in den waan dat het
een eenvoudigen chirurgischen schoonmaak betrof en hij liet zich willig
chloroformiseeren.
In de klauwen der Nemesis, die zich op hem geworpen had, behield hij echter zijn
goed humeur. Tijdens den zomer van 1927, bij zijn voorlaatste operatie in het Hôpital
Péan, dat No. 9 van de Rue de la Santé ligt, welke haar naam ontleent aan de beroemde
gevangenis, waar Léon Daudet toen zat opgesloten, mompelde hij: ‘Men moest den
naam van de Rue de la Santé liever veranderen en haar Rue de L'Académie-Goncourt
noemen: ik woon No 9, Lucien Descaves No 46 en Daudet in de Gevangenis...’
Een zijner sprekendste uitvallen is opgeteekend door Charles Levadé, den auteur
van Peau de Chagrin dat onlangs gecreëerd werd in de Opéra. Courteline praaide
den componist vanaf een café-terras bij de Gare Montparnasse:
‘Zeg, cher ami, ben je werkelijk musicus?’
‘Natuurlijk; Prix de Rome!’
‘Wat is dan je opinie over de violoncel?’
‘De violoncel? Wel,’ antwoordde de componist, ‘de violoncel is het instrument
dat het dichtst de menschelijke stem nabijkomt... het timbre... de snaren... de
klankbodem...’
‘En ik, meneer, ik zeg u, dat het een kalf is, schreeuwde Courteline, een kalf dat
zijn moeder kwijt is. Bij mij thuis heb ik een soort van pooier boven mijn kop die er
den heelen dag op speelt... een kalf, meneer... en een kalf dat zijn moeder kwijt is,
dat is uw violoncel!’
De heele Courteline, een beste kerel, maar die met alle kellners ruzie maakte, en
met de brave winkeliers zijner buurt geen partij bridge of manille kon spelen zonder
homerische discussies, de heele Courteline ligt in dit dialoogje.
[verschenen: 20 augustus 1929]
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Bij de Quat-z'Arts
Parijs, 13 Juli 1929
De ‘rapins’ van de Ecole des Beaux Arts hebben ook dit jaar getracht een heelen
nacht levend en licht te maken met de traditioneele fantasieën van het Bal des
Quat-z'Arts. Bezitten wij een term voor rapin, waarmee de kunstschildersleerling
wordt aangeduid? Ik geloof het niet. Evenmin als voor ‘carabin’, dat den student in
de medicijnen aanwijst. Verfkwast en palet, snijmes en pillen, verloren in deze
woorden alles wat kan herinneren aan school, dwang of beroep. Rapin en carabin
behooren tot een vocabulaire dat nergens ontstaan kon dan in het Quartier Latin,
waar men sinds generaties het leven begint als een dolle klucht, als een onbesuisde
snakerij, in een bohème die zich buiten de wet en buiten de maatschappij plaatste
zoo lang men wilde haren te ruien had. Het Bal des Quat-z'Arts was de laatste eener
reeks buitenissige ceremoniën, welke zich van de verste en duisterste middeleeuwen
af hadden voortgezet onder het argwanende oog van kerkelijke of wereldlijke
overheid.
Het eerste dezer gecostumeerde danspartijen, welke synoniem werden met
duivelachtige bacchanalen, vond plaats in 1892 en ging ongemerkt voorbij. Maar
het tweede reeds ontketende den ‘bond tegen openbare onzedelijkheid’. Een senator
diende een aanklacht in bij den Procureur der Republiek, er werd een vervolging
ingesteld tegen de organiseerders en er braken relletjes uit, waarbij per ongeluk een
doode viel. Alles wat op dit bal te zien kwam en aanstoot kon geven bepaalde zich
tot twee modelletjes, van welke het eene ten naasten bij naakt was en het andere
schrijlings op een ezel reed in haar hemdje.
De derde manifestatie getuigde van een onberispelijke correctie, welke den schilder
Gérome deed uitroepen: ‘Het Leger des Heils. Dank je wel!’ Bij het vierde had men
den stijl en den durf te pakken welke men niet meer zou verloochenen ondanks de
heftigste protesten. ‘De vlucht van Caïn’, parodie op een beroemd doek dat hangt in
het Luxembourg, opende deze periode van ononderbroken losbandigheid. Stuk voor
stuk kwamen alle tijdperken aan de beurt, alle civilisaties welke gecombineerd konden
worden met een burleske teugelloosheid. Het eene jaar herrezen de nuditeiten van
het oude Egypte. Een volgenden keer vierde men kermis te Byzantium. Daar men
beloofd had dat onder het gevolg van Theodora en haar gunstelingen geen naaktheden
zouden optreden, had men wingerd bladeren gedistribueerd met verplichte
gebruikmaking.
De belofte en de verplichting bleken allebei ijdel. De ‘Agonie van Rome’ was een
even rijk en weelderig thema. Men had de loges der Salle Wagram veranderd in
tempels en paleizen. Men gaf panem et circenses. Het brood bestond uit champagne
en de spelen werden vertoond door worstelaars, zwaardvechters, de legioenen van
Varus (gecommandeerd door een kolossaal Russisch officier, die tijdens den oorlog
generaal was), Messalina in de ontuchtige huizen van Suburre, christinnen
overgeleverd aan de beesten en martelaars op een kruis genageld.
Een andere maal zag men het mysterieuze en sadistische Indië met zijn
gedrochtelijke afgodsbeelden, zijn priesters, zijn gewijde courtisanen, zijn bayadèren,
zijn benevelende parfums die de zaal vulden en het publiek van de wijs brachten.
Zoo passeerde men orgiastische nachten in Carthago, bij de Barbaren, bij de Hunnen,
bij de Inka's, in Duizend-en één-Nacht, bij de Babyloniërs (de couturier Poiret stelde
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Nebucadnezar voor op een wagen, getrokken door groene en blauwe slaven), bij de
Kmers, of in Athene, aan den voet van den Acropolis, het Athene der philosophen,
epheben, hetairen en drinkgelagen. Deze festijnen uit het ‘antieke Griekenland’ vielen
in het jaar 1914; een paar maanden later trokken de Grieken van het Bal des
Quat-z'Arts als roodbroeken naar Lotharingen en Charleroi om er te vechten en te
sneuvelen.
Dit jaar was men op Kreta, het Kreta van den Minotaurus en Pasiphaë, die kroop
in de bronzen koe der mythologie, het wonderlijke Kreta van den stier, dat zooveel
overeenkomsten heeft, tot in de vrouwenkleding toe, met het hedendaagsche Parijs.
Men gaf aan elk gekozen tijdperk een of twee willekeurige kleuren, wit en rood
b.v. voor de Romeinen, blauw en groen voor Byzantium, welke het bacchanaal
domineerden. Bij de défilé's en optochten werd niet gekeken op de kosten en wie
een hoofd-rol had hield zich in zijn costuum aan de historische gegevens. Voor de
overigen waren alle grillen of grappen gepermitteerd. Men zag er gepluimde
salade-emmers als hoofddeksels, prei-bladeren als gewaden, wapenrustingen gemaakt
van blikken trechters, halssnoeren van uien. De muts, welke door dierenbeschermers
der praehistorische dagen dat er geen auto's rolden, uitgevonden was om de
paardekoppen te beschermen tegen hitte en zonnesteek, werd door narren van belletjes
voorzien en gedragen op het Bal des Quat-z'Arts. Het was de tijd toen Kees van
Dongen, onlangs genaturaliseerd tot Franschman, een dakkamertje bewoonde op de
hoogste trappen van Montmartre waar geen kunstkooper doordrong.
Maar in die gouden eeuw was niets duur. Men had de luisterrijkste praalwagens
voor een prikje en de bazars of de uitdragers leverden de costumes. Tegenwoordig
is alles veranderd en de fresco's, de stoeten, de feestmalen, de revues, de décors
slonken tot een minimum. De geïnviteerden beschilderen zich de bloote huid met
groen, rood, oker, geel of blauw, al naar gelang de omstandigheden. De electrische
schijnwerpers, deze feeërieke redders van alle kleine budgetten, doen de rest. Hoeveel
magnifieke staatsie en praal zou de wereld nooit aanschouwd hebben, wanneer
Egytenaren, Assyriërs, Chaldeeërs, Grieken en Romeinen de gekleurde zoeklichten
gekend hadden!
Sinds de jaarlijksche saturnaliën van de Quat-z'Arts in 1920 hernomen zijn, spreekt
men niet meer van wingerd-bladeren. Toen het brandscherm van ijzer en vuur, dat
van 1914 af over de menschen hing, was opgetrokken, toen men een hoop oude
vertrouwde dingen poogde te hervinden, keek men langs eene aarde waar alles
anachronistisch was geworden. Het Quartier Latin bestond nog en bewaarde zijn
aroma van fermenteerende jeugd en vrouwen-geur waarin lange generaties het
onverwelkbaar hadden gedrenkt.
Maar de ‘rapins’ en de ‘carabins’ uit de jaren van vóór den zondvloed? Zij waren
er als steeds, doch in plaats van zich na volbrachte dagtaak te amuseeren waschten
zij auto's in de groote garages, dienden zij als pak-knechten in de magazijnen, lieten
zij 's avonds de hondjes uit van oude dames, aan wier hoofdeinde zij daarna min of
meer ernstige romans voorlazen tot de dames den slaap konden vatten, of zij waren
kellners voor de drukke uren der restaurants, of zij speelden banjo in een jazz-band,
of zij plaveiden de nachtelijke straten in dienst der gemeente, of maakten wagens
schoon in de dépôts der spoorweg-rijtuigen, of gaven lessen en verbeterden de thema's
van achterlijke leerlingen. De studeerende jeugd kan getuigen tegenover alle
Amerikanen, Engelschen en Duitschers dat er geen werkeloosheid heerscht in
Frankrijk, waar zeventienhonderdduizend jonge mannen voor eeuwig werkeloos
werden gemaakt op de slagvelden.
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En gelukkig was er geen unemployment. Want de tijden waren verre dat men te
Parijs zorgeloos leefde voor zeventig francs in de maand; verre, dat de families uit
welke de bevolking van kunstscholen en universiteiten gerecruteerd werd, den
welstand kenden die veroorlooft de jeugd improductief te houden tot het
drie-en-twintigste of vijf-en-twintigste jaar. De rapins en carabins van heden
redigeeren in de laatste vrije uren welke hen overbleven vlugschriften tegen de
ratificatie. Zij zijn slechte klanten voor een Bal des Quat-z'Arts.
De stad zelf is na de eerste orgiën der artisten van 1892 volkomen
gemetamorphoseerd en er is nauwelijks een bandeloosheid denkbaar welke zich
tegen de bandeloosheid van het stadsaspect zou kunnen afteekenen. Ik weet niet of
er nog een bond bestaat tegen openbare onzedelijkheid, en wat men daar een kwart
eeuw geleden onder begreep, maar als de bond niet ter ziele ging, hij protesteert sinds
lang niet meer. Elke kiosk is in woord en beeld een provocatie geworden der zinnen,
een leerschool voor erotiek. De titels van boeken, welke langs den weg liggen ten
toon gespreid in de winkels of die men geadverteerd vindt in de kranten, zouden tien
jaar geleden nog als pornografie veroordeeld en geconfiskeerd zijn. Allen willen
elkaar overtroeven in verleidelijke en prikkelende benamingen. De auteurs geven
complete cursussen in de beste methode volgens welke zij meenen dat een huwelijk
kan worden ingericht en kondigen hun vademecum's zoo volmondig aan, dat een
kind van zeven jaar er zich moeilijk in zal vergissen. Wandelend in dit fluïdum van
antieke venus-tempels verwondert er men zich over dat zoovele paren nog slecht
geassorteerd blijken.
Om op zijn gemak te evolueeren te midden van menschelijk naakt behoeft men
de Quat-z'Arts niet meer af te wachten. Men stapt gewoonweg de Folies Bergère, de
Casino de Paris, de Moulin Rouge of een andere music-hall binnen, waar de illusies
der scène op staanden voet vervuld kunnen worden in den promenoir, die verpacht
is aan de interessantste nymfen. Een music-hall van Parijs kan slechts vergeleken
worden met een slavenmarkt van het oude Rome. Het verschil ligt alleen daarin, dat
de aanminnige wezens zichzelf verkoopen en slechts voor een korte spanne tijds.
Maar wat het déshabillé betreft triomfeerden de Quat-z'Arts over de geheele linie.
Het is de vraag echter of zij zulk een triomf wenschten en de vraag of zij er iets
bij wonnen. Wat moeten zij aanvangen in een tijd welke op elk record een nieuw
record eischt? Het lag in de lijn van hun programma dat zij zich overbodig zouden
maken en de oorlog heeft dit proces alleen wat verhaast. De moralist echter die
bijwoont hoe in Le Cabaret de l'Enfer van den Boulevard de Clichy een toeschouwer
in het ‘Hol van Satan’ op een donkere estrade wordt genoodigd, waar het publiek,
zonder dat hij er zich het minst van bewust is, hem een vrouw ziet ontkleeden en
andere aangename bezigheden ziet verrichten (het tooneel duurt drie kwartier), of
de moralist die bijwoont hoe in Le Cabaret du Néant van denzelfden Boulevard de
Clichy een toeschouwster wordt genoodigd op de eveneens donkere estrade te treden,
waar zij, zonder dat zij het vermoedt, door een kunstige combinatie van spiegels tot
haar vel ontbloot wordt, die moralist mag terecht nieuwsgierig zijn naar de specerijen
waarmee het volgend geslacht zijn bestaan kruiden zal.
De deugd is een terrein dat men eindeloos prospecteeren kan. Ze heeft het voordeel
van geen grenzen te kennen. Wie er neiging toe voelt mag haar nemen, bij volle
teugen. De ondeugd helaas moet dropsgewijze genoten worden wil zij haar charme
behouden en niet afstompen. Haar gebied is klein, overzichtelijk en van alle zijden
omrasterd. Het zijn wijze volken die in dezen tuin zuinige, voorzichtige, langzame
schreden doen, want het eindpunt is spoedig bereikt. De Ville-Sirène haastte zich.
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En aan het eindpunt vond zij een onverschilligheid, welke niemand haar behoeft te
benijden.
[verschenen: 30 augustus 1929]

Heldinnen en helden
Parijs, 16 Juli 1929
Eerst de anonymen, het reservoir waaruit toekomstige persoonlijkheden bovenrijzen
als de som hunner kracht vol is.
In den avond van 13 Juli zag men een aantal lieden een duistere wacht betrekken
onder de zware schaduwen van de Opéra. Te middernacht reeds vulden zij een trottoir
der Rue Halévy en met het verglijden der trage uren gingen hun dichte rijen reiken
tot den Boulevard Haussmann. Het waren geen schooiers noch armen; de meesten
zagen er netjes uit, sommigen zelfs elegant. Men vond er heele families van vader,
moeder en kinderen. Zij hadden draagstoeltjes meegebracht, krukjes, zitstokken,
boterhammen, kranten en boeken. Zij trachtten zoo goed en zoo kwaad als het ging
te lezen onder het licht der lantaarns.
Rondom hen zette de jachtige stad hare bedrijvigheid voort van wielende raderen.
Het was een dier klare en zoele zomernachten waarin de sterren een glorie
verkondigen welke zich zingend oplost langs al het aanwezige. Het was ook de
vooravond van het nationale feest: honderd veertig jaar geleden werd de Bastille
bestormd, welker kerkers en fundamenten nu een station vormen van de onderaardsche
spoorlijnen. Men danst bij lampions en vlaggen, op de hoeken der straten, op pleinen,
op terrassen. Men danst drie etmalen in afwisselende, altijd hernieuwde ploegen,
met rinkelende bekkens, trom, harmonica, piston, clarinet, saxophoon, viool en
rammelende piano. De mechanische muziek is in de minderheid. Voor de balletten
van een dansend volk, dat impromptu wil en fantasie, zal zij steeds in de minderheid
blijven.
Te midden der echo's van dit melodisch getier waakt de menschen-keten, welke
zich om de Opéra kronkelt, als een beeld van het Geduld. Onbeweeglijk ziet zij den
nacht verglijden naar den dag en schudt de huiveringen af van den frisschen morgen.
Enkelen laten zich ravitailleeren in spijs en drank uit de omringende café's; anderen
dommelen of babbelen of hervatten hun lectuur. Allen zijn vroolijk. Om acht uur
luiden de Mont-Valérien en de Invalides den dag in met een salvo der kanonnen. Te
half drie 's middags zullen de poorten der Opéra, welke men sinds zestien uren
belegerd heeft, ontsloten worden. Voor zoover er plaats is mogen deze drommen
gratis binnentreden. Als er achterste gelederen zijn die vergeefs wachtten, tant pis,
of tant pire gelijk de volksmond zegt. Het is een les om het volgend jaar vroeger op
te staan.
De Republiek is gastvrouw in haar gesubsidieerde theaters en onthaalt hare
onderdanen voor niets. In de Opéra geeft men Roméo et Juliette van Gounod cadeau,
in de Opéra-Comique de Barbier de Seville, in de Comédie Française de Malade
Imaginaire. In de omgeving dezer drie tempels overal hetzelfde schouwspel: een
menigte die op tabouretjes den nacht en de helft van den dag offert om gedurende
een paar uren een dorst naar schoonheid te lesschen welken zij twaalf maanden
lijdzaam dulden moet, de twaalf maanden dat zij noch schellinkje noch fauteuil
betalen kan. En als de eerste tonen der Marseillaise, om de Republiek te huldigen,
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de amour sacré de la patrie doet daveren, zullen deze vermoeide menigten sidderend
van enthousiasme opstuiven, zooals zij met waarachtige geestdrift Gounod, Rossini
en Molière aanhooren.
Spreekt mij bij zulke voorbeelden niet meer van een moreele crisis in Europa. Als
er een moreele crisis is, dan ligt zij in het feit dat de beste eigenschappen, de edelste
mogelijkheden geen voldoende arbeidsveld vinden. Dit is jammerlijk. Maar bestaat
er geruststellender symptoom? Want de eigenschappen en mogelijkheden zijn
onuitbluschbaar aanwezig en dat is het voornaamste.
***
Na de anonymen, de individueele held.
Pascal zei, dat een geloof, welks aanhangers zich lieten slachten, hem vertrouwen
inboezemde. Pascal's eeuw wist nog niet van martelaars der wetenschap, die zich
offervaardig wijden aan hun ideaal. Wij mogen zijn gedachte toepassen op dokter
André-Pierre Marie, wiens dood een dier onvergankelijke lessen geeft, welke onze
eeuw alle voorgaande doet evenaren, zoo niet overtreffen.
André-Pierre Marie was de zoon van professor Marie, den beroemden psychiater,
en van een even bewonderenswaardige moeder, die haar leven doorbrengt met
geestesarbeid. Hij had den oorlog meegemaakt en was gefrappeerd door de
menigvuldigheid der vergiftigingen, geobserveerd bij soldaten na het eten van
voedingsmiddelen welke zij van thuis gezonden kregen. Hij besloot zich te
specialiseeren in de studie van een microbe, die zich bij voorkeur vestigt in huiselijke
conserven, welke dikwijls niet op genoegzame temperatuur gesteriliseerd kunnen
worden om alle bacterische sporen te dooden, gelijk dit met industrieele conserven
het geval is.
Zoo kreeg dr. Marie, verbonden aan het Institut Pasteur, te doen met de bacillus
botulinus, de worst-vergiftigingsbacil, op zichzelf genomen een onschadelijk
organisme, maar dat een substantie secreteert waarvan de uitwerking schrikbarend
is. Op zoek naar een serum tegen een gif, dat zijn slachtoffers binnen weinige dagen
paralyseert zonder één oogenblik het denkvermogen aan te tasten in zijn helderheid,
slaagde hij erin het gif te isoleeren en te produceeren, eerst in vloeibaren, daarna in
vasten vorm. Hij wist dat het in deze laatste gedaante nog verderfelijk was bij één
millioenste milligram. Hij wist dat hij zich ten doode opschreef door dit moorddadig
poeder te manipuleeren en dat geen enkele voorzorgsmaatregel de bedreiging kon
afwenden.
Inderdaad, op een der laatste dagen van juni verdwaalde een onnaspeurlijk deeltje
der gevaarlijke materie in zijn linker oog. Twee dagen later merkte hij dat zijn reflexen
te traag werden om in Parijs zijn auto te sturen. Een dag daarna preciseeren zich de
verschijnselen. ‘Ik geloof dat ik geïntoxiqeerd ben’, zegt hij. Het oog wordt rood.
Het ooglid valt toe. De tong verlamt. Het andere oog sluit zich. De keel wordt
werkeloos. Tien dagen lang voert men hem zes liquide maaltijden per dag door den
neus. De paralysie breidt zich uit over de armen, de schouders, de onderleden. Hij
volgt de kwaal uur voor uur en maakt aanteekeningen zoolang de hand het toelaat.
Een vriend en oud-studiemakker, die zijn naam niet genoemd wilde zien, verzorgt
hem. Als zijn zeventigjarige vader hem bezoekt, articuleert de veroordeelde met de
uiterste inspanning enkele hoopvolle woorden: ‘De volgende week drinken wij samen
champagne. Afgesproken...’ Maar als de grijsaard weg is spant hij zich in om te
zeggen: ‘Ben je alleen? Licht mijn oogleden op dat ik mijn nagels zie.’ Als hij ze
gezien heeft velt hij zijn vonnis: Ze zijn blauw. Ik ben naar de bliksem...’ Vier uur
later sterft hij; acht-en-dertig jaar oud en vader van drie kinderen. Hij was een
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volgeling van Pasteur. Het laboratorium waarin hij werkte was een slagveld. En
Pasteur schreef: ‘Wat doet 't er toe! Leven te midden van het gevaar dat is het ware
leven, dat is het groote leven, dat is het leven van opoffering, dat is het leven van het
voorbeeld, het leven dat bevrucht!’
Met een paar van zulke menschen-typen mogen vele dingen verkeerd gaan. Zij
staan in de andere schaal der balans en wegen óver. Zij zijn een alibi: voor een volk,
voor een werelddeel.
***
Na dezen held, de nederige dienstmaagd.
Parijs is een zonderlinge stad. Men kon er kort geleden den zoon van Paul Verlaine,
den dichter, ontmoeten als kaartjesknipper van de Ondergrondsche, en den zoon van
Alfred Sisley, een meester van het stralende, glimlachende impressionisme, als
handelaar in onderdeelen van automobielen. Tot voor enkele dagen kon men er nog
ontmoeten de compagne van Steinlen, den vermaarden schilder en teekenaar van
bedelaars, zwervers, opstandigen en katten, die de armoede verhief tot een der
ontroerendste symbolen der kunst.
Zij heette Masseïda en was geboortig uit Midden-Afrika. Op hare wangen droeg
zij het vuur-merk, dat de Bambara's prenten in hun stamgenooten. Zij kwam als
meisje naar Parijs, om er de dansen te dansen van haar clan, en poseerde voor
schilders. Zoo werd zij het model van Steinlen en verliet hem niet meer. Zij stopte
met zorg zijn pijpen, want Steinlen rookte zonder ophouden. Zij kookte zijn
lievelingsgerechten. Zij verzorgde zijn tientallen katten, kortharigen en angora's en
siameezen, roode, grijze, bruine, zwarte, witte, gele, groote en kleine. 's Avonds
tooide zij zich soms als Bambara en danste op het atelier de dansen der wildernis.
Zes jaar geleden stierf Theophile Alexandre Steinlen. De familie van den meester,
die Zwitser van oorsprong en genaturaliseerd Franschman was, erfde, en niet wetende
wat zij met de erfenis moest aanvangen, expedieerde zij den heelen boel, schilderijen,
schetsen en meubels naar de vendutie. Zoo zijn erfgenamen.
Wat echter deed Masseïda? Zij wist den eigenaar van Steinlen's huis in de Rue de
Tourlaque, op Montmartre natuurlijk, te bepraten om de huur van het atelier op haar
over te dragen. Toen de boedel verkocht werd, ging zij naar de veiling en kocht met
haar spaarpenningen alles terug wat onder den hamer kwam. Zij installeerde het
atelier opnieuw als in de dagen toen Steinlen er was. De katten keerden er terug en
zij riep hen met de namen welke haar meester voor ze gevonden had. En telkens
beweende Masseïda met de katten het geluk dat door den dood gebroken werd. Maar
Masseïda wilde nog slechts leven in dezen zoeten waan, in deze herinnering.
Zij stierf plotseling, in hetzelfde atelier, aan een onnoozele operatie in den hals.
Weder zullen de katten en de inhoud van het atelier naar de vendutie gaan. Doch de
Bambara bleef trouw tot haar laatsten zucht aan hem, wien zij haar hart gewijd had.
***
En na de dienstmaagd de komediante.
Ève Lavallière is gestorven in het witte huisje met de blauwe luiken van Thuillières,
een onoogelijk dorpje in Lotharingen, waar zij zich op 't hoogtepunt van haar roem
eensklaps en onverklaarbaar had teruggetrokken om er haar dagen te eindigen in
zelfkastijding, in vrijwillige ontbering, in goede werken en in gebed.
Zij werd geboren in Toulon en heette eigenlijk Eugénie Fenoglio. Zij zong in
café-concerts van het Zuiden waar zij het idool was der studenten, die het eerst haar
origineel talent ontdekten. Zij kwam naar Parijs, zag en overwon met haar pikante
gratie, haar bedwelmende verve, hare sprankelende opgeruimdheid. In het Théâtre
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des Variétés, nu Amerikaansche bioscoop geworden, betooverde zij het publiek met
operettes van Offenbach, met comedies van Capus, van Robert de Flers en Caillavet,
van Henri Lavedan, creëerde een dikwijls nagevolgd maar onnavolgbaar genre
waaraan haar naam verbonden zal blijven als de namen van Dugazon of Déjazet aan
het hunne, en verwierf zich een reputatie welke spoedig legendair werd en waarop
geen enkele latere actrice meer zou kunnen bogen. Haar huwelijk en haar
echtscheiding met Samuel, den directeur der Variétés, passionneerde Frankrijk even
fel als vandaag de ratificatie of de ontruiming van den Rijn. Zij verkeerde met prinsen,
vorsten, ministers en in haar salons werden handelsverdragen beredderd, zegt men.
Het bericht dat zij in 1914 een tournée gaat maken naar Amerika, neemt de proporties
aan van een nationale catastrofe. Stukken als Le Vieux Marcheur, La Veine, Education
de Prince, Miquette et sa Mère, Orphée aux Enfers werden onafscheidelijk van haar
onbeschrijfbare faam.
Wat was het geheim van haar plotselingen omkeer tot God? Niemand weet het.
Men heeft gefluisterd over een jong en rijk Duitsch diplomaat, op 't oogenblik met
pensioen, van wien zij door den oorlog gescheiden werd; doch beide partijen hebben
dat gerucht gelogenstraft. Van de drie personen die hare redenen kenden, Robert de
Flers en twee priesters, nam de eerste het raadsel mee in het graf en de twee anderen
zijn gebonden door het biechtgeheim. Heeft zij confessies geschreven zooals men
beweert, en zullen die confessies gepubliceerd worden?
De omstandigheden die dikwijls ironisch waren hebben gewild dat het publiek
haar naam nooit geheel vergeten kon, zelfs niet na een afwezigheid van vijftien jaren.
Zoo werd het kind dat zij had van Samuel en dat opgroeide als meisje, door een
chirurgicaal mirakel veranderd in een jongen, en zij, die Jeanne was, trad verleden
jaar in een music-hall op als Jean-Jean, met geen andere talenten dan deze
gedaanteverwisseling, doch in de nog niet verklonken echo's van Ève Lavallière's
roem. Zij zelf bleef na dat raadselachtig besluit haar tweede ideaal trouw tot het
einde. Met hetzelfde élan waarmee zij de vreugde gevierd had, deed zij boete, en
meedoogenloos vernietigde zij lichaam en gezondheid door vasten en tuchtiging. Zij
verduurde pijnen en kwellingen met een blijde resignatie. Na gestegen te zijn tot de
toppen der menschelijke gratie heeft zij ook de gratie Gods gesmaakt. Toegejuicht
door millioenen, heeft zij begraven willen worden door niemand dan een paar buren
en Leona, het Belgisch danseresje, dat haar, om haar te verzorgen, naar het berouw
en naar de verloochening gevolgd was. En de Parisiennes mijmeren over de dagen
dat Ève Lavallière een décor op het hoofd kreeg, getrepaneerd werd en daarna de
haren kort moest dragen. Allen lieten zich ‘tailleeren’ à la Lavallière en zijn sindsdien
daarmee voortgegaan.
[verschenen: 28 augustus 1929]

De gefedereerde Saten van Europa
Parijs, 19 Juli [1929]
Zooals ik u onlangs meldde, schreef de Revue des Vivants een prijs uit voor de beste
thesis over de toekomstige constitutie der Gefedereerde Staten van Europa. Daar de
Revue des Vivants, verzamelpunt voor allen, die liberaal en ‘Europeesch’ denken,
nauwe betrekkingen onderhoudt met regeeringskringen, kon haar mooie vlieger niet
ontgaan aan de blikken van Aristide Briand. Hij kan zelfs opgelaten zijn onder diens
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goedkeurende medezegging. Wat er ook van zij, terwijl men het probleem stelt, om
het te doen oplossen door de beste intellectueelen van het werelddeel, bericht Briand,
dat hij het bij de najaarszittingen van den Volkenbond zal lanceeren in de
daadwerkelijke politiek.
De utopisten wrijven zich de handen, de realisten wrijven zich de oogen. Beiden
zien den Franschen minister van Buitenlandsche Zaken in zevenmijlslaarzen, de
eenen tot hun tevredenheid, de anderen tot hun schrik. Beiden houden dezelfde
redeneering, die ongeveer op 't volgende neerkomt:
Zoowel van een continentaal, als van een planetair standpunt beschouwd, is de
toestand van Europa erbarmelijk. Men kan de naties, welke niet een of ander geschil
met elkaar hebben, op de vingers tellen. Over de eenvoudigste zaken wordt men het
niet meer eens. Uit louter koppigheid disputeeren Parijs en Londen langer dan een
maand over de plaats, waar het Plan-Young herbedisseld en herbeslecht zal worden
door de internationale staatslieden. Dat belooft wat.
Zwitserland kibbelt met Frankrijk over de ‘vrije zône’ van Genève, een stuk land,
zoo groot als een der domeinen van de familie Rothschild. België ruziet met Holland;
Bulgarije met Servië; Lithauen met Polen; Hongarije met Roemenië; Tyrol met Italië;
Duitschland met alle naties, waar een groep Duitschers woont of woonde, en die kan
worden opgeëischt; Rusland verbijt zich schuimbekkend en zou niets liever doen
dan van leer trekken in 't Oosten of in 't Westen.
Hoeveel Onteenigde Staten en hoe weinig Vereenigde! En als zij niet harrewarren,
blokkeeren zij zich achter douanetarieven, om locale industrietjes op de been te
houden, of gewoon voor het plezier, dat zij hebben, een buurman te treiteren. Liever
dan naar hartelust te eten, sluit Oostenrijk zijn deur voor Servische varkens; het haalt
zich liever den buikriem aan, dan ijzer, dat het te veel heeft, te verkoopen aan de
gehate Joego-Slaven. De Parijsche transport-maatschappij becijfert de verliezen,
welke zij jaarlijks lijdt door de verkeersversperringen in de Ville-Lumière op 300
millioen francs.
Hoeveel milliarden zou Europa jaarlijks wegsmijten aan de verkeersversperringen,
welke grenzen heeten en douane-stations? En zooiets, terwijl de Chemin de fer du
Nord, van Parijs naar Brussel super-pacifics doet rijden met 120 kilometer per uur;
zoo iets in de eeuw der vliegmachine, der automobiel, der radio.
Dit is het continentale aspect der kwestie:
Een federatie in dergelijken janboel, een federatie te midden van die elkaar
jonassende, dood-concurreerende, myopische, egoïstische staten en staatjes?
Onmogelijk, zeggen de realisten; nonsens, bluf, gedaas in de ruimte. Wij hebben u
in de gaten, roept men uit Duitschland, Italië en Engeland, Marianne tegemoet: achter
uw charmante mombakkes verbergt gij uw ouden trek naar hegemonie, welke gij
gaarne ongemerkt zoudt binnensmokkelen.
Briand, president van Europa, Parijs hoofdstad, het Fransch diplomatieke taal...
welk een droom! Wilt gij me gelooven, dat er een massa Franschen zijn, die daar
geen steek voor voelen?
Wie dacht je beet te nemen, schreeuwen zij even hard tot Briand als tot degenen
onder de Duitschers, die zich niet weerbarstig toonden voor zijn plan: een federatie,
dat is de Anschluss van Oostenrijk, de herziening der Poolsche en Boheemsche
grenzen, de revisie, of het bankroet van het Verdrag van Versailles, Duitschland, de
groote oweeër, en wij Franschen, het kind der rekening. Nauwlijks te berde gebracht,
schept de Federatie reeds kansen tot een aantal successie-oorlogen.
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Alweer een protocol, alweer een pact, alweer een tractaat, alweer een chimère,
alweer een grootspraak, meenen de ontelbare tegenstanders van het plan, verwoed
en ongeloovig. De utopisten blijven onvervaard in dit rumoer. Zal men in Europa
nooit iets kunnen ondernemen, vragen zij, zonder onder de verdenking te vallen van
te ageeren tégen iemand? Briand is loyaal en te goeder trouw. Juist omdat een
Federatie onmogelijk schijnt, juist omdat zij een hersenschim lijkt, een droom, een
onbereikbaarheid, juist daaruit putten wij ons enthousiasme.
Het Europeesch krakeel, de Europeesche dolheid, mogen oogenschijnlijk bewijzen,
dat een Federatie onmogelijk is, zij bewijzen vooral, dat zij noodzakelijk is. Wij,
utopisten, optimisten, stellen het probleem niet met de steriele negatie eener uitkomst,
maar wij admitteeren en zoeken de solutie. Er was een tijd, dat de term ‘Het Westen’
een collectieven zin had, een rede van bestaan was en een werkelijkheid. De tijd kan
terugkeeren, dat vrije volkeren, bestaande uit vrije menschen, gezamenlijk een
‘Westen’, een ‘Avondland’ zullen doen herrijzen, bestemd tot een groote en
vreedzame toekomst. Wat wij achtervolgen is géén utopie, wanneer wij bij de
verwezenlijking van het plan methodisch en consequent te werk gaan.
Met twee pijlers als Frankrijk en Duitschland tot basis, is de constructie solide en
duurzaam. Beide kunnen een magnetisch veld vormen, welks attractie het geheele
continent zal bestrijken. Welke opofferingen zou men niet brengen voor zulk een
ideaal!
Terwijl aldus reeds de commentaren onweeren over een idee, dat misschien alleen
bedoeld werd als proefballon of diep-lood,57 specificeerde Briand nog niet of zijn
Federatie alleen politiek zal zijn, of ook economisch.
Hij hield het voor vanzelfsprekend, of hij liet het wijselijk in het midden.
Kan men het woord economie uitspreken, hetzij bij den Volkenbond, hetzij bij
een hypothetische Federatie, zonder te botsen tegen de Vereenigde Staten van
Amerika? Briand wilde zijn hoofd nog niet stooten. Maar hier raken wij het planetaire
aspect der kwestie.
Het is evident, dat, zoolang Europa verdeeld ligt in een dertigtal kankerende,
kribbige staten en staatjes, er niet te beginnen valt, nòch naast, nòch tegen Amerika,
ook al zijn we vier honderd millioen Europeanen tegen honderd twintig millioen
Yankees. Het is even duidelijk, dat alles onherroepelijk moet spaak loopen in Europa,
wanneer Amerika de protectionistische en imperialistische gedragslijn blijft volgen,
welke het elk jaar, dat den oorlog volgde, geaccentueerd heeft. Het is den Yankee
niet genoeg, dat vijftien volkeren hem gedurende meerdere generaties een vrekkige
schatting betalen, hij wil bovendien een tol heffen, welke allen Europeeschen export
naar Noord-Amerika onvermijdelijk moet lamleggen, en hij zal ons
hoogstwaarschijnlijk verbieden, hem met gelijke munt betaald te zetten, wanneer dit
in onze koppen mocht opkomen, d.w.z. wanneer wij de discrete, hoffelijke nota's
onzer diplomaten gingen vervangen door maatregelen, waarin Amerika te onzen
opzichte zoo gul en zoo expert is. Heeft het op het Amsterdamsch congres der
gedelegeerden van de Kamers van Koophandel der beide werelden niet verzocht (en
gedaan gekregen!) dat dit onderwerp niet zou worden aangeroerd?
Men moet stekeblind zijn, niet te merken, dat Europa met dit systeem over tien
jaren gekoloniseerd zal worden - en op onze kosten - door de Noord-Amerikanen.
Men moet onmetelijk naïef zijn om op dit gebied een doeltreffende hulp te
verwachten van den Volkenbond en van zijn fameus economisch comité. Er zijn te
veel buiten-Europeesche hoofden in den Volkenbond, om op economisch terrein ooit
57

[diep-lood = peillood]
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tot eensgezindheid te geraken. Er is te Genève ook te weinig durf, te weinig realisme
voor practische actie.
‘Waar gaat het over?’, zooals Foch zeide, wanneer hij een beslissing te nemen
had. Het gaat over kleinigheden, over nietigheden, over détails. Het gaat over de
chicanes, waarin de Amerikaansche douane zich zoo vindingrijk toont. Chicanes,
welke, oppervlakkig beschouwd, niets om 't lijf hebben, maar die een export-handel
ruïneeren door verhooging der bedrijfskosten, zooals Le Temps schrijft. Wanneer de
appel-producenten van Californië op elk exemplaar hunner vruchten zullen moeten
stempelen grown in California, elk exemplaar moeten omwikkelen met een zijig
papiertje en een strikje, in plaats van ze bij hectoliters tegelijk in koel-booten te
storten, dan wil ik graag de gezichten zien van Amerikaansche Senatoren.
Die stempel, dat papiertje, dat roze lintje zijn één van de Amerikaansche exigenties
tegen den Europeeschen handel. Zoo'n methode te copieeren zou een schuchter begin
beduiden, maar dat ondanks al zijn schuchterheid in het erbarmelijk verscheurde
Europa ondenkbaar is. Zulke methoden kunnen slechts imponeeren en slagen, wanneer
het totale continent ze zonder defectie, zonder onderkruiperijen toepast. Zulke
methoden, die billijk zijn, omdat ze immers Amerikaansch zijn, kunnen enkel
ingevoerd worden door een gefedereerd Europa, waar alle takken der productie en
consumptie, zich solidair verklaren.
Geen enkele Europeesche natie is economisch krachtig genoeg om op haar eigen
houtje wetten te maken tegen Amerikaansche dumping, pariteit te vergen tusschen
den prijs ter plaatse en den prijs van export, inzage der boeken te eischen, contrôle
van fabrieksprijzen, arbeidsloonen, en waarde van grondstoffen - allemaal
Amerikaansche methoden. Elke geïsoleerde diplomatieke actie zal schouderophalend
geclasseerd worden door de almachtige heeren van Washington. Hoe lang daarentegen
zou Amerika weerstand kunnen bieden aan een Gefedereerd Europa? Geen half jaar.
Het ligt niet in de lijn van den staatsman om zulke dingen met name te noemen.
Maar Briand weet even goed als ieder ander, dat de Europeaan, in de situatie, welke
hem beschoren is, maling heeft aan een politieke federatie. Dat zou nòg een gat in
de lucht beteekenen. Dat zou nòch doel, nòch reden hebben. Dat heeft zelfs een
menigte niet te onderschatten bezwaren. Het merkwaardige echter is, dat al deze
bezwaren vervallen, zoodra men ze beschouwt uit den economischen hoek, en zoo
ze al niet vervallen, dat ze hun prijs waard worden. De dag is niet ver meer, dat de
baten eener economische federatie zullen blijken op te wegen tegen de nadeelen
eener revisie van het Verdrag van Versailles, of eener wijziging der Duitsche
Oostgrens.
Er zijn lieden, zooals Paul Bourget, die vreezen, dat het een gefedereerd Europa
spoedig vergaan zou als het immense Romeinsche Rijk, waar de Pax Romana gevolgd
is door een algemeene intellectueele en spiritueele inzinking. ‘Tusschen de Grieken,
die de wetenschappen gegrondvest hebben, en de Middeleeuwers, die ze terugwonnen,
hebben de Romeinen niets ontdekt, niets uitgevonden...’, zegt de historicus Pierre
Duhem. Fustel de Coulanges beweerde: ‘Gedurende deze vier eeuwen deed de mensen
geen enkele ontdekking, vorderde de wetenschap geen schrede.’ Plinius de Oude
zuchtte reeds over de intellectueele dofheid zijner tijdgenooten: ‘Alleen toen de
wereld bestond uit beperkte en vrije vaderlanden, wist men waarlijk wat werken
was.’ En Camille Jullian lichtte deze ontboezeming toe als volgt: ‘De toevloed van
internationale betrekkingen vertroebelde den blik en de gedachte der menschen,
zoodat de waarheidzoeker zijn taak niet meer volbrengen kon gelijk vroeger, tusschen
de kalme en bedaarde muren van een vaderstad, die hij liefhad.’
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Om geen enkel der bezwaren, welke hier tegen de ‘Gefedereerde Staten van Europa’
worden aangevoerd te verzwijgen, vermeld ik ook deze. Maar zij lijken mij zeer
gezocht en zeer eenzijdig. Want al zou het waar zijn, dat de Pax Romana niets,
absoluut niets nieuws of belangrijks voortgebracht heeft op geestelijk gebied - wat
schromelijk overdreven is - de wereld baarde tijdens die eeuwen het Christendom,
tot welks snelle verspreiding de uitgestrektheid van het Romeinsche Rijk niet weinig
bijdroeg. Het een lijkt mij ruim het andere waard.
Er mogen trouwens analogieën zijn tusschen de positie van het oude Rome te
midden der barbaren en het door twee gekleurde en ontwakende continenten omringde
Europa, - Europa bezit een overvloediger materiaal van inboorlingen dan het Rome
der Keizers, en zal dit nog langen tijd bezitten.
Dergelijke vergelijkingen echter van psychische mogelijkheden zijn even ongegrond
als overbodig. Naast het Florence van Dante, maakte het Oostenrijk van Beethoven
den indruk van een werelddeel, wat Beethoven, nòch Haydn, nòch Mozart
verhinderde, er te componeeren. Ik zou dit voorbeeld kunnen vermenigvuldigen met
duizend andere, om aan te toonen, dat tusschen de vierkante kilometers van een
vaderland en een kunstenaar, niet de minste verhouding bestaat van oorzaak en
gevolg. Waarom zou in een Gefedereerd Europa het ‘kleine vaderland’ moeten
verdwijnen, of moeten ophouden zijn invloed uit te oefenen? Integendeel. Men kan
zich uitstekend een gefedereerd Europa verbeelden, waarin de nationale
karakteristieken zich nog meer zouden verbijzonderen dan voorheen: als de kleuren
van een mozaïek, als de thema's eener symphonie.
Doch ik bespeur, dat ik sterk ga overhellen naar de utopisten. Laten wij de
September-redevoering van Briand afwachten, om definitief te beoordeelen, of hij
de onontkomelijke ontwikkeling der geschiedenis zal bespoedigen.

De capitulaties
Parijs, 23 Juli [1929]
Ondanks de munitie over welke een gouvernement beschikken kan in een land, waar
de bedenkelijkste overredingskunsten inheemsch zijn, passeerde de ratificatie der
Amerikaansche Schulden de linies van den tegenstander slechts met een meerderheid
van acht stemmen.
Wanneer men van de 300 afgevaardigden, die zich vóór de ratificatie verklaarden
en den bijnaam kregen van esclavagistes, of slavenhalers, de vijftien ministers en
onder-secretarissen aftrekt, wier plicht het was de regeering te steunen, dan verkrijgt
men een minderheid van zeven stemmen. Tégen stemden 292 députés, ongeveer de
helft der Kamer, nadat men unaniem en met handopsteken de Engelsche Schulden
geratificeerd had. Men wilde op deze wijze het fundamenteele verschil onderstrepen
dat men maakte tusschen de Engelsche en de Amerikaansche Schulden. Bij de
financieele besprekingen tijdens den oorlog was John Bull niet minder hebberig en
geldgierig dan Uncle Sam. Doch daarna heeft Engeland onveranderlijk de stelling
gehuldigd, dat het van Frankrijk geen cent zou vorderen, welke van het Vereenigd
Koninklijk niet te voren geëischt was door de Vereenigde Staten. Met zijn
handopsteking drukte het Fransche Parlement een nuance uit, welke veel leek op een
kaakslag.
Zoo is alles verloren behalve de eer. De zeshonderd aanwezige afgevaardigden
hadden vier en twintig onafgebroken uren vergaderd in een temperatuur van
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zweetbaden. Wanneer het hier heet is, en de thermometer wees sinds enkele dagen
95 gr. Fahrenheit in de schaduw, dan is het hier heeter dan overal elders, omdat de
gebouwen niet zijn ingericht voor een voldoende luchtverversching. Maar de
volksvertegenwoordigers hadden besloten de beraadslagingen niet te schorsen,
alvorens een resultaat bereikt was, wel wetend, dat zij het zonder dezen dwang nooit
eens zouden worden. Overwerkt, overprikkeld door de inspanning, de vermoeienis,
de hitte, de verstikkende atmosfeer, raasden zij als dollen, als gevierendeelden, als
gemartelden in de folterkamers.
Het was een pijnlijk en belachelijk schouwspel om dit bataillon van redelijke
menschen te zien aangegrepen door een delirium. Doch laten wij ook dit hun
toerekenen als verdienste. Zij zijn in het juk gegaan met de wanhoopskreten eener
waanzinnige smart. En er was reden voor. Zij verbonden de vaders, de kinderen en
kindskinderen hunner natie tot de onvoorwaardelijke betaling van 272 - twee honderd
twee en zeventig - milliard francs. Voeg hierbij drie honderd milliard binnenlandsche
schuld. Denk daarnaast aan het niet te becijferen kapitaal der millioenen dooden,
verminkten, verminderden. Gij hebt dan een balans der Overwinning, een balans,
waarvoor de onversaagdste moet terugdeinzen. Welk volk zou niet huiveren voor
een toekomst, welke het ingaat met een ballast van 572 milliard schuld? Men noemt
dat liquidatie van den Oorlog!
Het onbegrijpelijkst in deze heele ratificatie-zaak is de houding geweest der
regeering en der groote Pers. Al hadde er slechts één zwak en nietig argument bestaan,
om niét te ratificeeren, dit argument had met energie en volle overtuiging uitgebuit
moeten worden door een gouvernement en een Pers, welke tegenover de belangen
eener gemeenschap, een juist, een normaal standpunt innemen. Er was niet één
argument - daar waren er tien, daar waren er twintig, en niet zwakke of nietige, maar
krachtige, logische, onaanvechtbare, categorische. Ten gunste van deze argumenten
streed niet alleen de ongeschreven moraal, de onvermijdbare gerechtigheid,
elementaire billijkheid; of, bij gebrek aan beter, het summiere fatsoen, en het laatste
restantje schaamtegevoel - want er zijn fatsoenlijke Amerikanen - eener onbarmhartige
natie, die reeds de helft bezit van den aanwezigen goudvoorraad der planeet.
Ten gunste dezer argumenten streden bovendien eminente mannen, financiers,
industrieelen, geleerden, diplomaten, staatslieden, die documenten hanteerden en
getallen. Al hadden zij een onaanzienlijke minderheid vertegenwoordigd, een
gouvernement had op hen kunnen, op hen moeten steunen.
Zij vormden echter geen minderheid, zij vormden een potentieele meerderheid,
een meerderheid, welke bij de geringste aanmoediging van regeeringswege
verpletterend ware geworden. Waarom heeft het gouvernement deze argumenten,
en de verdienstelijke, betrouwbare mannen, die de argumenten voorstonden,
beschouwd en behandeld als een gevaar, als een bedreiging? Ziedaar, voor mij, het
ondoordringbaar, onaanneemlijk geheim der ratificatie, haar met alle gezond verstand
spottende absurditeit.
In 1926 was Poincaré stokstijf anti-ratificateur. In 1929 was dezelfde Poincaré
hardnekkig ratificateur. Hij heeft niet uitgelegd, door welke motieven deze omzwaai
verklaard kan worden. Men heeft ze hem ook niet gevraagd. Het accoord
Mellon-Bérenger, dat met acht stemmen meerderheid gevoteerd is, werd in 1926
beklonken door het Cartel. In 1929 stemt hetzelfde Cartel bijna unaniem tegen het
accoord, dat door Poincaré, het zwarte schaap der Cartellisten, met hand en tand
verdedigd wordt. Voor de zooveelste maal sinds 1926, sinds de nederlaag van het
Cartel, welks noodlottige successie hij erfde, bevindt Poincaré zich in een paradoxale
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situatie. Hij voert een program uit der oppositie, dat indruischt tegen zijn vroegere
overtuiging, hij voert het uit met een parlementairen aanhang, welke dat program
steeds bekampt heeft, hij voert het uit onder het verzet van hen, die nochtans dat
program indienden. Om het ministerie te nekken, zag men gezworen ratificeerders
van links even anti-ratificateur worden als de Poincaré van 1926. Om het ministerie
te redden, zag men onverzettelijke anti-ratificateurs van rechts ratificeeren. Liever
dan Poincaré te verliezen, teekenden zij den wissel van 272 milliard. Nooit werd een
ministerie duurder betaald. En het is de vraag, of deze dubbelzinnigheden en
verloocheningen het politieke bestaan van Poincaré en zijn kabinet zullen bestendigen.
Laten wij de eenige en duidelijke les trekken uit deze halfslachtigheid: het ontbreken
van een groot, gezagdragend man, in staat om Poincaré te vervangen, kan een
exorbitante som kosten.
Maar dit is confusie der binnenlandsche politiek. Deze verloochening der principen
ter wille van een bedriegelijke veiligheid of ter wille van een blinden haat, is
onmiskenbare verrotting. Doch wat is in deze ongezonde verwarringen de psychologie
van Poincaré, de eenige figuur in Frankrijk, rondom welke een schijn van autoriteit
zich nog kan concentreeren?
Zijn pleidooi voor de ratificatie heeft drie dagen geduurd in een benauwende
warmte, in een stemming van koorts en paniek. Toen hij klaar was, werd hij ziek.
Poincaré wordt het volgend jaar zeventig, en zijn uitputting behoeft niet geveinsd te
zijn. Het had er echter veel van weg, dat hij de députés en hun beraadslagingen
minachtend en dictatoriaal den rug toedraaide. Het had er even veel van weg, dat hij
met zijn driedaagsch pleidooi zich kweet van een opdracht, welker vervulling hij
endosseerde aan anderen.
Wat ging er om in zijn binnenste hart, terwijl hij koud en zakelijk de mislukkingen
en de fouten analyseerde van vijftien jaren roekeloos financieel beleid, van een
vijftienjarige zich op de grenzen van landsverraad bewegende lichtzinnigheid waarbij
de tekortkomingen van een Napoleon III, van een Bazaine, pekelzonden worden?
Wat verborg hij achter de nuchtere opsomming der reeks van schrijnende feiten,
waarin de vroegere geassocieerde bondgenoot zich wreeder betoonde voor het
doodgebloede Frankrijk, dan wanneer het een vijand gegolden hadde?
De tegenstanders van Poincaré zeggen, dat hij het dossier pleitte van Amerika, en
het dossier van Frankrijk vergat. Zonder twijfel. Maar welk een dossier bleek het
Amerikaansche proces! Een koelbloedig, maar schrikbarend requisitoir. Achter elke
phrase spookte de stelligheid, dat ook het pact van Shylock commercieel volmaakt
en règle was. Als deze regelmatigheid een aantal Franschen betwistbaar lijkt, hoe
kunnen de Amerikanen een parallel dulden die zich onweerstaanbaar opdrong? In
den doodsnood van Verdun nam Frankrijk de kapitalen op, waarmee de Yankee
woekerwinsten maakte. Men heeft tien jaar lang om een rechtvaardige reductie
gevraagd, gesmeekt, gebedeld. Neen, onherroepelijk neen. Geen reductie.
‘Als wij onze inkoopen betaald hadden tegen normale prijzen - zei Poincaré - zou
onze schuld in enorme proporties gereduceerd zijn. Menigmaal heeft het
gouvernement deze redeneering gehouden. Maar wij hadden hier niet de noodzakelijke
gegevens, om aankoopen, gedaan in het buitenland, te reviseeren. En Amerika heeft
deze mogelijke reducties nooit in overweging willen nemen.’
Zoo de Amerikaan zulke consideraties verdraagt, zonder zich aangetast te voelen
in zijn eer, waarom springt het Fransche Parlement niet verontwaardigd op bij deze
zinnen, welke niet meer en niet minder beduiden, dan dat Amerika de verificatie der
rekeningen niet heeft toegestaan? Ik zou een dozijn dezer zinnen kunnen citeeren uit

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Poincaré's redevoering, waar een gedempte toorn kookt, welke slechts de gelegenheid
zoekt, om uit te vlammen. Zeker, Poincaré had de wenken tot protest kunnen
aandikken. Doch is het Fransche Parlement samengesteld uit botteriken? Realiseeren
zij de beteekenis der woorden enkel, wanneer zij gericht zijn tot den ouden vijand?
Nooit sprak Poincaré vlijmender, schamperder over Duitschland dan hij gesproken
heeft over Amerika, dat een bevriende natie is.
In waarheid, hij pleitte niet het dossier, hij pleitte de ratificatie. Hij pleitte ze
misschien niet eens, hij constateerde haar onafwendbaarheid. De ratificatie tout court,
zonder reserve-clausule voor 't geval Duitschland niet betaalt, zonder revisie, zonder
contrôle van de geleverde goederen en den betaalden prijs, zonder reductie, zonder
te kikken over de 7 milliard 400 millioen goud, die de Engelschen als borg eischten
in Londen, en over de ongeveer 25 milliard goud, die de Amerikanen als borg eischten
in New-York, waar het nog altijd verhypothekeerd ligt; het goud, gram voor gram
bijeengeschraapt voor de Overwinning, het goud dat over 59 jaren pas door beide
lommerds zal worden ingelost!
De ratificatie, gelijk de Amerikanen haar opvatten: aan handen en voeten
[gebonden]. En kon Frankrijk er nog aan ontsnappen? Het kon de 10 milliard der
Stocks op 1 Augustus betalen. Maar had Philip Snowden, de Engelsche thesaurier,
de Franschen niet verwittigd dat hij krachtens een vroegere overeenkomst het recht
had een gelijk bedrag op te vorderen van Frankrijk, als Frankrijk betalen zou aan
Amerika? Dat ware dus twintig milliard geworden: aderlating waartegen de substantie
van geen enkel land is opgewassen.
Noch Poincaré, noch Briand, die de leiding der debatten overnam, noch de Pers
heeft het signaal durven geven, dat het Fransche Parlement en de natie eendrachtig
en moedig rondom hen zou hebben verzameld in een protest tegen de Amerikaansche
schraapzucht. De regeering heeft alles in het werk gesteld, om een conflict met
Washington te ontwijken en geen enkele maatregel, om de kreten der nationale
conscientie te smoren, is verwaarloosd. Zij heeft affiches van de muren laten rukken,
manifestaties verhinderd, requesten genegeerd. Zij heeft een beroep gedaan op de
signatuur van Frankrijk, waar geen signatuur bestond, en tegenover een land, dat
tweemaal de signatuur van een President desavoueerde.
(Wilson teekende het Verdrag van Versailles en een garantie-traktaat, waarvoor
Frankrijk de essentieelste waarborgen liet schieten!)
Om de ratificatie te bemachtigen, moest Briand, de man van het Kellogg-Pact, een
beroep doen op de mogelijkheid van een lateren oorlog, waarbij de financieele hulp
van Amerika wederom noodig zou kunnen blijken...! Men heeft zich waarlijk voor
niets geschaamd. Men heeft niets verzuimd in het openbaar en vermoedelijk nog
minder achter de schermen. En heel deze tactiek, al deze onverholen en verborgen
manoeuvres, al deze bange en onverklaarbare ijver, al deze autocratische pressie
leverde het magere resultaat van acht stemmen meerderheid, of zeven stemmen
minderheid. Boven al deze krampachtige pogingen blijft het onderdrukte protest
zweven van het Fransche volk. Naast dit voorshands stomme verzet en deze zwijgende
verbittering zal de onomstootelijke macht der feiten ageeren als werktuigelijke
bondgenoot. De Amerikanen hebben het onderste uit de kan gewild? Welnu, zij
zullen zooals ieder ander het deksel op den neus krijgen. Naast veertien andere naties
wordt Frankrijk in de slavernij gevoerd eener 59-jarige schatplichtigheid. Deze
tragische solidariteit kan de eerste stap worden tot de eenheid van Europa, Amerika
wijst niet alleen den weg. In zijn verblinding dwingt het om dien te gaan.
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[verschenen: 14 september 1929]

Twintig jaar later
Parijs, 26 Juli 1929
Wie zich de moeite geven wil om in de Bibliothèque Nationale de voornaamste
kranten der wereld na te slaan uit den zomer van 1909, bemerkt weldra dat de geheele
aardbol gefascineerd was door twee namen: Louis Blériot en Hubert Latham. De
Daily Mail had een prijs uitgeloofd van duizend pond voor den eersten die de beide
oevers van het Kanaal per vliegtuig zou verbinden. Men zei het ‘Kanaal’ bij wijze
van spreken. Ieder dacht aan het engste gedeelte: het Nauw van Calais. Dat was toen
een heele waag, erger dan nu de Atlantische Oceaan of de Stille Zuidzee. De motoren
hadden drie cylinders en waren vijf en twintig paards. De piloot zat op een houten
bank en tot rugleuning diende een leeren riem. Maar men decolleerde nog in een
ommezien; men rolde dertig meter om den grond te ontstijgen en vederlicht te zweven.
De Bibliothèque Nationale, hoewel gemoderniseerd met electrisch licht (Oxford
is de tweede die haar schatten durft blootstellen aan de perfide fee electriciteit) vormt
een eiland van Robinson in het pandemonium der rustelooze stad. Als de aarde alleen
bestemd is, gelijk de dichter Mallarmé meende, om een goed boek voort te brengen
(en wanneer wij naar de eeuwen terugblikken welke als som der totale energie van
koninkrijken niets achterlieten dan een boek in steen of perkament of andere materie,
voelt men zich geneigd den poëet gelijk te geven), als de aarde alleen tot doel heeft
het produceeren van een getuigenis, dan is de Bibliothèque Nationale een der
verhevenste vluchtheuvels in de ebbe en vloed der tijden. Hier vervolgt het
menschelijk brein zijn onverwoestbaar leven en duurt te midden der vergankelijkheid
van alle dingen. De krant vertoeft er naast het manuscript der vijfde eeuw, naast de
eerste kaarten, de vroegste munten, de oudste drukken. Het vergeelde dagblad met
zijn beuzelingen, zijn lawaai om niets, zijn advertenties, zijn beursnoteering, krijgt
in deze ontzaglijke voorraadschuren der gedachte de allures van een monument.
Men vergelijkt de geschriften of oorkonden, gewagend van Egypte, Rome,
Griekenland, de volksverhuizing, de renaissance, met een krant, waarin de eerste
heldenfeiten zijn opgeteekend van het vliegtuig. Men bespeurt met verbazing, dat
de krant de vergelijking doorstaat.
Doch laten wij deze parenthèse sluiten, om niet verder af te dwalen van ons
uitgangspunt. Het idee van de Daily Mail was een uitdaging, welke deed denken aan
een reis naar den Tuin der Hesperiden, waar de dochters van den Nacht over de
gouden appels waakten, of aan een ander fabelachtig avontuur. Dertig kilometer
tusschen lucht en water leek den stoutmoedigsten fantast nog een vermetelheid, welke
slechts degenen konden verzinnen, die hun eigen huid niet inzetten. De snelste
torpedojager, om den waaghals te konvooieeren, liep toen hoogstens vijf en twintig
knoopen en de vliegmachine haalde reeds zeventig kilometer. Men was toen zuiniger
met menschenlevens dan thans.
De mannen, die in aanmerking kwamen, waren daarenboven pioniers, uniek in
hun soort, legendaire wezens, in wier handen de aanvang en de ontwikkeling gelegd
was eener weergalooze kunst, voorbeschikten wier lot zich vereenzelvigde met een
onbegrensde toekomst, met de bemachtiging eener lang verboden vrucht, de
verwerkelijking van een oer-ouden droom. Zij behoefden slechts te verongelukken
en met hen verdween de hoop, welke sinds Icarus volhardde. In deze geïnspireerde
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en creatieve jaren echter der vliegtechniek vielen de piloten, doch verongelukten
niet.
Er bevonden zich dus maar twee serieuze concurrenten op den ganschen aardbodem
die hun kamp opsloegen te Sangatte, vlak bij Calais. De een was Hubert Latham,
een amateur, die vloog voor Levasseur, een geniaal constructeur. Verscheiden malen
was hij met zijn sierlijke en lichte Antoinette opgestegen, doch telkens neergekomen
in de golven, waar hij onverschrokken een cigaret aanstak in de lange pijpjes, welke
tot zijn uitrusting behoorden, en waar hij flegmatisch rookte, tot hij zou worden
opgepikt door een vaartuig. Niet het avion bedreigde Hubert Latham's levensdagen,
doch de jacht. Hij was een hartstochtelijk jager en een paar jaar na zijn mislukte
Kanaalvluchten werd hij in Afrika gedood door een wilden buffel, dien hij gemist
had.
De andere was Louis Blériot, ingenieur, constructeur, industrieel, groote titels
voor een klein beroep en een bescheiden werkkring. Gefanatiseerd door het
vliegprobleem had hij alles opgeofferd voor zijn ideaal en hij bezat niets dan een
eigen gemaakt, tallooze malen gerepareerd toestel, schulden, zorgen en illusies.
Enkele dagen vóór den vermaarden overtocht was zijn motor door deurwaarders in
beslag genomen. Een maecenas leende hem een anderen motor, een Anzani van 25
paards, met drie cylinders en luchtkoeling, welke 21 Juli gemonteerd werd. Kort te
voren had Blériot, de schepper van den eendekker, bij een ongelukkige vlucht, zijn
voeten verbrand, en hij hinkte nog op krukken, toen hij besloot zijn kans te wagen.
Juist gelijk de aviateurs van heden, die naar New-York willen zeilen, had hij dagen
lang gefoeterd tegen den ‘verduivelden westenwind’. Veertig minuten in de lucht
was toen voor een avion een zeldzame praestatie; èn om dit tijdsverloop niet te rekken,
èn omdat een matige bries zijn toestel direct zou immobiliseeren, was hij genoodzaakt
een bijna roerlooze windstilte af te wachten, waarop hij slechts in de eerste uren na
zonsopgang kon rekenen.
Elken avond ging Blériot bij den havenmeester van Calais het weerbericht halen
voor den volgenden morgen. Vier dagen had hij gepopeld naast zijn vliegtuig, dat
geborgen was in een hoeve bij het strand, vier eindelooze dagen de wolken zien jagen
boven een woelige zee. In Calais lag een torpedojager onder stoom, die den
zonderlingen naam droeg van Escopette, of Haakbus. Aan weerskanten van het
Kanaal waakten journalisten der twee halfronden. Een hunner verbeidde den
Franschman aan den overkant, waar hij hem met een geweldige vlag het
landingsterrein zou aanduiden. De Daily Mail had te Sangatte en te Dover een radio
geïnstalleerd om zeker te zijn, dat zij het nieuws van den historischen overtocht het
eerst en het snelst ontvangen zou voor hare extra-edities.
Ieder betrok zijn post in een ongeloofelijke spanning, toen de havenmeester voor
den morgen van 25 Juli, een Zondag, een korte periode van kalmte voorspelde,
waarvan Blériot coûte que coûte wilde profiteeren. Anzani zelf verifieerde den motor
en zette de schroef in beweging. Precies te vijf minuten over half vijf steigert het
vliegtuig op zijn wielen, klimt onmiddellijk in het eerste zonlicht, doezelt weg aan
den gezichtseinder, full speed achterna gezeten door de Escopette, welker rechtlijnige
rookpluimen aankondigen, dat de reis doorgaat. Men ijlt naar Sangatte, waar Dover
draadloos gealarmeerd wordt. Dover antwoordt: ‘Bemerken torpilleur maar geen
aviateur.’ Onder een onbeschrijfelijke emotie wacht men een volgend bericht, dat
een kwartier later komt: ‘Een policeman heeft Blériot zien vliegen boven de kust
van het Kasteel van Dover.’ Enkele minuten daarna wordt de overwinning bevestigd:
Blériot landde te 5.13 in een weiland ten oosten van het Kasteel. De wind had hem
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afgedreven naar de richting van Deal. In zicht van de kust had hij links gestevend
tot hij de reusachtige nationale driekleur ontdekte, gezwaaid door den journalist,
langs welke hij neerstreek. Zijn overtocht had acht en dertig minuten geduurd.
***
Dat was gisteren juist twintig jaar geleden en werd officieel herdacht in de Sorbonne
met muziek, verzen, bioscoopnummers uit die verre dagen (waarbij men zich, als
naar gewoonte, een aap lachte om de toiletten der dames) en hoog-geplaatste
persoonlijkheden, aangevoerd door den minister van luchtvaart, die de woorden van
Painlevé herhaalde, waarin Blériot de man genoemd werd ‘die aan Frankrijk en aan
de wereld vleugels schonk’.
Men waant te droomen wanneer men deze jaartallen schrijft en deze cijfers. Twintig
jaar! Het was, alsof men terugkeek op een ontoegankelijk, onafzienbaar verleden.
Bij zulke herdenking verstomt de onstuimige verbeelding tegenover den vooruitgang,
welke de aviatiek maakte in deze buitensporig korte spanne tijds. Twintig jaar is een
stukje geschiedenis van ons aller leven. Wij zien op de oorsprongen van de vliegkunst,
op den doldriesten moed van den man die de eerste vlucht durfde over de zee, den
man die alle twijfelaars overtuigde, die een datum grifte in de historie van Engeland,
omdat Albion dien dag, voor de eerste maal sinds het rees uit de wateren, ophield
een eiland te zijn, bereikbaar voor bommen, wij zien terug op dien tijd als naar een
bodemloozen afgrond.
In Juli 1909 wordt een vliegtuig, samengesteld uit hout en doek, met moeite
getrokken door een dwerg-motortje van 25 paards. In Juli 1929 maakte het Duitsche
watervliegtuig van Dornier, dat 30 ton weegt, twaalf motoren heeft van elk 500
paards, 100 personen kan vervoeren, zijn eerste proefvluchten op het Meer van
Constanz.
Op 25 Juli 1909 blijft Blériot 38 minuten in de lucht en is verrukt. In Mei 1927
steekt Lindbergh den Oceaan over in 33 uren; in Juni 1929 maken Assollant en
Lefèvre dezelfde reis langs de Azoren in 27 uren; in Juli 1929 brengen de Amerikanen
Williams en Yancey Rome op 70 uren afstand - met een tusschenlanding in Spanje
- van New-York. In Juli 1929 vliegen andere Amerikanen onafgebroken gedurende
meer dan 200 uren.
In Juli 1909 vliegt Blériot met een vaart van nagenoeg 70 kilometer per uur. In
1929 zullen de watervliegtuigen, welke voor den Coupe-Schneider in competitie
treden, zonder den minsten twijfel de 500 kilometer overschrijden, snelheid die
trouwens het vorige jaar reeds bereikt werd bij proefvluchten door de Italianen
gehouden te Venetië.
In Juli 1909 bouwde men vliegtuig-motoren, welke nauwelijks de 60 paardekracht
te boven konden gaan. In Juli 1929 bouwt men motoren van 1000, 1200 en 1500
paardekracht.
In Juli 1909 construeerde men geen enkelen motor waarvan het gewicht geringer
was dan één kilogram per paardekracht. In 1929 leveren de firma's Hispano en
Gnome-et-Rhône motoren van 1200 paardekrachten, welke 800 kilogram wegen.
In Juli 1909 verbond Blériot Frankrijk door de lucht aan Engeland. In 1928 vliegen
Costes en Le Brix in zes etmalen van Tokio naar Parijs; vliegen de Hollanders in
tien dagen van Amsterdam naar Batavia; de Engelschen in dertien dagen van Australië
naar Londen.
In Juli 1909 hangt Blériot af van een windstoot. In 1929 trotseeren de vliegtuigen
stormen en onweer, elke weersgesteldheid, behalve mist. Maar in 1914 reeds stegen
zij op onder kanon-vuur, bestookten elkaar op 4000 meter hoogte met mitrailleuses
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en brand-kogels, enterden elkaar, fotografeerden versterkingen, deden
verkenningsdiensten, wierpen brand- en gifbommen op hospitalen en open steden.
In 1929 zullen luchtdreadnoughts als de D.O.X. van Dornier (van Fransche origine!)
in één nacht een stad als Parijs tot haar laatste levende ziel kunnen uitmoorden, zonder
dat eenig afdoend verweermiddel de bedreiging kan keeren. In 1929 kunnen met
moordtuig beladen vliegtuigen zonder bemanning draadloos boven een haven, een
vesting, een stad gestuurd worden, en kunnen draadloos hun moordtuig in werking
laten treden.
Men mag zich afvragen, of de mensch, sinds hij oorlog voert, zich ooit een
geduchtere, een gruwzamere bedreiging schiep, dan het vliegtuig. En waar wij zullen
belanden, wanneer het instrument, dat in de twintig afgeloopen jaren zulke
verbijsterende vorderingen maakte, met hetzelfde tempo voortgaat gedurende de
twintig jaren, welke vóór ons liggen. Dit is de fatale keerzijde, waaraan men
onvermijdelijk denken moest, toen men Blériot (die vijf zonen heeft) gevierd zag in
de Sorbonne terwijl de muziek der Garde Républicaine Het korte Leven speelde van
Manuel de Falla.
Als men het woord vooruitgang in zijn ethische of moreele beteekenis neemt, dan
droeg het vliegtuig tot geen enkele verbetering bij. In zijn sociale rol was het fiasco
een beetje minder jammerlijk: het vervoert goud, primeurs, post, medicamenten,
dokters, zieken en gewonden. Zal dit echter ooit kunnen opwegen tegen de voorbije
en toekomstige catastrofen en tragedies? Deze bedenkingen zijn onnut en vruchteloos.
Zeker. Maar men zou dwaas handelen, door ze geheel te veronachtzamen. Men kan
alles hopen van het vliegtuig, en de man ‘die aan Frankrijk en de wereld vleugels
schonk’ peinst misschien over een luchtbrug tusschen aarde en maan. Men mag er
ook alles van vreezen: al ware het slechts om geen enkel verdedigingsmiddel te
verwaarloozen, de bestaande te perfectionneeren en onbekende te beramen.
[verschenen: 16 september 1929]

De ziekte van Poincaré
Parijs, 30 Juli 1929
Hoe meer ik de zaak overweeg, en ik herkauw ze sinds drie dagen, hoe minder
verklaring of verontschuldiging ik vind voor Poincaré. Het staat dezen
minister-president, dien men slechts ziet verschijnen in dagen van rampspoed zooals
een Kamerlid smaadde, vrij om zijn ontslag te nemen; zonder twijfel. Ik ben niet
bijzonder gesteld op dit type van den doorsnee-Franschman, die in plaats van grijze
substantie een stuk gecristalliseerd kwarts lijkt te dragen onder den schedel, en met
sinistre logica wat zwart is wit, wat krom is recht praat. Ik geef gaarne het kruis na
aan dezen man, die met behulp van enorme dossiers en redekunstige haarkloverijen
elken schijn wist te redden, doch in wiens goed geschilderd perspectief men niets
vond dan loos gezichtsbedrog.
Zijn demissie ging vergezeld van bijzonderheden, welke mij doen vragen hoe ik
't heb en waar ik ben. Ik vertoefde niet in een droom nochtans. Ik heb de integriteit,
de probiteit, het patriottisme, de werkkracht, de taaiheid van Poincaré, alles zien
dekken wat sinds jaren dekking behoefde. Zijn wijdgestrekte mantel borg alles wat
bij aarzelende lieden een referentie noodig had of een alibi; alles wat zonder genade
opgeruimd, weggeveegd, onschadelijk gemaakt had moeten worden. Doch Poincaré

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

zelf bleef immuun te midden van deze besmettelijke wasems en men excuseerde
hem om Raisons d'État. Hij was de eenige die zijn land kon voegen tot een zeker
evenwicht en zelfbewustzijn, harmonie en waardigheid, de eenige, wiens prestige
zich genoeg vereenzelvigde met den luister van Frankrijk om opgewassen te zijn
tegen ongehoorde, onbegrijpelijke fouten, de eenige, over wien men nooit twijfelde
zonder een vleugje hoop. De eenige.
Dit was geen waan. Dit was een équivoque, geduld uit nooddwang. Dit équivoque
had kunnen duren tot Poincaré's laatsten ademtocht. Poincaré was voor het zinkende
Frankrijk een wrakhout, dat men in de schipbreuk nam zooals het kwam, waaraan
men zich met een wanhoop, welke altijd wanhoop zou blijven, vastklampte. ‘Poincaré
of de ondergang’ was de leus geworden, een dogma, zelfs bij een deel zijner vijanden.
Hij was niet alleen de dictateur malgré lui, maar ook malgré tous. Zijn eigen
aanhangers volgden hem met wrevel. Doch men had noch iemand anders, noch
iemand beters. Poincaré weg, dat was de débâcle, de verbrokkeling, de ontreddering,
het moeras.
Hoe verhoudt hij zichzelf tegenover dit dilemma waarin zijn natie gevangen zit?
Vergrijsd als hij is in de kronkels van den politieken sérail, kan hij den ernst der
situatie niet onderschatten. Na den Wapenstilstand van 1918 bevond Frankrijk zich
niet meer voor beslissingen, welke zoo zeer zijn levensbelangen en zijn toekomst
raken als bij de Conferentie der Gouvernementen, die vergaderen in Den Haag. Alle
vroegere bondgenootschappen dissolveerden in het egoïsme of in de onverschilligheid,
en Frankrijk staat alleen met vitale kwesties, welke andere landen niet kennen.
‘Zoolang wij den Rijn hebben, is oorlog onmogelijk’, waarschuwde Foch, en na hem
de generaals Mordacq en Guillaumat. Wie durft deze garantie gering achten? Wie
durft met een licht hart de deur openen, waardoor nieuwe rampen haar tocht kunnen
beginnen over Europa?
Het Fransche leger, dat zich inricht voor den éénjarigen dienstplicht, verkeert in
volle reorganisatie, wat voorloopig gelijk staat met desorganisatie. De eerste spade
voor de versterkingswerken der Fransche Oostgrens moet nog in den grond gezet
worden. Kan men, mag men den Rijn ontruimen met een onverdedigd land? Zonder
ontruiming, echter, geen plan-Young. En over dit plan-Young is niemand tevreden.
Duitschland niet omdat het boven zijn krachten gaat. Engeland niet omdat Frankrijk
te veel ontvangt. Joego-Slavië en Italië niet omdat zij hun part te laag achten. Polen
beeft ondertusschen voor zijn corridor, welks voornaamste bastions aan den Rijn
liggen. Praag ducht de omcirkeling welke een Anschluss zou teweeg brengen, waarvan
Berlijn en Weenen alleen worden teruggehouden door de troepen die de
bruggehoofden bewaken van Mainz tot Karlsruhe. Hoeveel wisselvalligs en riskants,
hoeveel onzekerheid in de Ontruiming! Wie is onnoozel genoeg om te meenen dat
de Franschen ooit weder de onneembare stellingen zouden betrekken na ze eenmaal
verlaten te hebben? Geen redelijk mensch kan dit ernstig overwegen. Eenmaal
ontruimd blijft ontruimd.
Onder deze omstandigheden, vol bedreiging, en waarbij de geringste misstap
noodlottig kan worden voor zijn volk, treedt Poincaré terug in zijn tent. Op 't
oogenblik dat al zijn gezag, al zijn voorzichtigheid onontbeerlijk kunnen blijken, in
deze uren van crisis en ontegenzeggelijk gevaar voor de Fransche toekomst, zegt
Poincaré: ‘Ik heb mijn land drie jaren lang ononderbroken gediend; het schijnt mij
toe, dat ik het recht heb aan mij zelf te denken en aan mijn eigen leven.’ Wat zou
men gezegd hebben van Foch, die aan dezelfde ziekte leed als Poincaré, wanneer hij
in 't vierde jaar van den oorlog geredeneerd had gelijk de minister-president, op wien
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de meerderheid der Franschen hun laatste hoop vestigden? Hij ware terecht
beschuldigd van zwakheid, van lafheid; vermoedelijk van desertie. Is de huidige
Fransche crisis minder zwaar dan in het vierde jaar van den krijg? Geenszins, en dit
zal spoedig blijken.
Zoo deze plotselinge instorting van Poincaré's psychisch weerstandsvermogen
raadselachtig is, nog zonderlinger wordt zijn gedrag wanneer men de ratificatie der
Amerikaansche Schulden beschouwt onder den gezichtshoek van Poincaré's ziekte
en demissie. Zijn ongesteldheid kan ernstig zijn en ik weerspreek dit niet. Doch een
ongemak, waaraan vele grijsaaards lijden, komt niet uit de lucht vallen. Nooit!
Poincaré kende zijn ziekte niet alleen verleden week, maar reeds verleden maand,
en zeer waarschijnlijk reeds verleden jaar.
Wat is nu het het geval? Poincaré, die de ratificatie in 1926 nog met hand en tand
bestreed, die nooit een geldige oorzaak gaf voor de onverklaarbare zwenking welke
hem ratificateur deed worden, Poincaré, die wist, dat hij de eenige man was in
Frankrijk, invloedrijk en gezagvol genoeg, om een meerderheid te dwingen tot
bekrachtiging der draconische Amerikaansche eischen, Poincaré, die wist dat de
ratificatie alleen gestemd zou worden omdat hij haar vorderde, omdat hij de
vertrouwenskwestie stelde, omdat men, wat het ook mochte kosten, hem niet wilde
verliezen als hoofd der regeering, zelfs niet tot den prijs van 272 milliard. Poincaré
had zijn ziekte aan de Kamer verborgen. Zonder ministerieele preoccupaties, schrijft
het gemodereerde Journal des Débats, zouden 403 stemmen zich geconcentreerd
hebben tegen de factuur van Shylock, zou zij met een overweldigende meerderheid
verworpen zijn. Honderd députés offerden hun convictie op voor Poincaré, die reeds
vast besloten was, om af te treden, die zijn ziekte reeds een week, een maand, een
jaar kende, die met méér redenen had kunnen demissionneeren vóór dan ná de
ratificatie. Honderd députés lieten zich bedotten door de heimelijkheid van een
politicus wiens geweten zeldzaam ruim moet zijn, om zijn toevlucht te zoeken in
zulke listen.
Het is een les, om overtuigingen nooit te verloochenen. Maar is zij loyaal? Neen.
Is zij geoorloofd? Neen. De geschiedenis zal haar kwalificeeren in de juiste termen.
Nogmaals zijn de Franschen verrast, om geen sterker woord te gebruiken, door de
onberekenbaarheid van een hunner leiders. Nogmaals zijn zij bedrogen in hun
vertrouwen, en ten overvloede door hem van wien zij dachten dat hij hun belangen
het meest scrupuleus, het rondbarstigst zou handhaven.
Welke conclusie vloeit voort uit deze ongehoorde premissen? Onvermijdelijk
deze: De ratificatie moest gestemd worden. De Charta Magna waarop voor een
menschenleeftijd de Europeesche schatplichtigheid gecodificeerd staat mocht niet
verzwakt en ontzenuwd worden door de ontstentenis van den weerbarstigsten en
onbuigzaamsten der schuldenaars. Als Frankrijk, dat het koppigst weerstand bood,
niet geratificeerd had, zou het een slecht voorbeeld gegeven hebben, geschikt om de
dertien andere cijnsbare naties aan te sporen tot verzet. Occulte invloeden of occulte
bevelen hebben dit belet. Men heeft becijferd dat het jaarlijksch tribuut, dat Frankrijk
storten zal aan de Vereenigde Staten, ongeveer een halven dollar beduidt per
Amerikaan. Dit schijnt een beetje zuinig gerekend, doch wij gelooven gaarne dat het
den Yankee niet te doen is om den pot doch om 't spel. Den pot kunnen zij missen
en zelfs het totaal der Europeesche Schulden beteekent per Amerikaanschen kop niet
meer dan een aalmoes. Het spel echter is de financieele, economische, politieke en
moreele hypotheek waarmee Europa door de Amerikaansche Schuldvordering belast
wordt, hypotheek welke de ratificatie van Frankrijk definitief bezegelde.
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Het is van gewicht om alle détails te kennen der handeling welke de Oude Wereld
tot 1988 onmondig maakt tegenover den onverzadelijken concurrent. Frankrijk hadde
stand gehouden tot het uiterste als het niet met de grofste middelen misleid was.
Zonder een korreltje zand in de urethra, zei Pascal, zou Cromwell meester der aarde
geworden zijn. Zonder een verheimelijkte inflammatie van den prostaat van Poincaré
ware ons werelddeel aan een negen-en-vijftig-jarige knechtschap ontsnapt. Het heeft
een haar gescheeld. De eigenzinnige heeren Hoover, Stimson, Mellon en Borah, zeer
tevreden en voldaan, hebben gelijk dat zij hun satisfactie betuigen over de opluchting,
welke zij danken aan de fopperij van Poincaré. In gecommandeerden dienst had deze
ex-minister-president niet naarstiger kunnen ijveren voor een dubieuze zaak, welke
de immense meerderheid zijner landgenooten veroordeelt.
Doch alle dingen hebben hun tijd: een tijd om te bewaren en een tijd om weg te
werpen. Het zou te mal zijn als déze dingen konden duren.
[verschenen: 19 september 1929]

Fransche Revolutie
Parijs, 6 Augustus [1929]
Er gebeurt niets meer op de wereld, beweren de onnoozelen, die de zotte mode volgen,
dat er wat gebeuren moet, om het leven interessant te maken. Zij dachten een kleine
revolutie te zien, ingeslagen spiegelruiten, gedraaf van politie-auto's, charges met
den gummi-stok of met de revolver, barricades van winkel-étalages en kiosken,
ambulance-wagens, roode vlaggen en binnenbrandjes. Dit wil zeggen, ze dachten
niet het te zien, ze dachten het te lezen op drie honderd kilometer afstand van Parijs,
in kranten, overgebracht met vliegtuigen. Want meestal zijn ze niet stom, de
onnoozelen, die 's morgens de kitteling eener catastrofe noodig hebben, om hun
zenuw-motor te doen starten en den dag kordaat te beginnen. Als er wat gebeuren
kan, poetsen zij de plaat naar een landelijk familie-pension of blijven in hun fauteuil
op pantoffels den loop der evenementen afwachten. Men treft ze nooit op punten,
waar de klappen vallen. Zij weten drommels goed, dat de Historie alleen prettig,
plezierig en onderhoudend is in de boeken, op het tooneel, in de musea of in de
bioscoop. En dat ze een hoop dupes maakt in de werkelijkheid. Met een mond vol
grootspraak danken deze specifiek moderne ridders der droeve figuur, die hun
heldenmoed en wrevel uitkramen in kranten, in sur-realistische boeken en geschriften,
dat bloode jan beter is dan doode jan.
Zij hebben gelijk, daar men, met dit aartsvaderlijk spreekwoord, ten onrechte
geminacht, het langst leeft. Doch als zij loyaal waren, hielden zij hun mond. Kan
men echter bij een omwentelaar-van-nu op loyaliteit hopen? Om loyaal te zijn, moet
men in de eerste plaats consequent zijn en consequentie is het eerste, waaraan zij
ontglippen.
Zoo misten de romantische lieden in den morgen van 2 Augustus, het sensationeele
pierenverschrikkertje, dat hun sinds drie maanden beloofd was. Het merkwaardigste
wat men op de Boulevards van 1 Augustus, die karmijn- en scharlaken-rood hadden
moeten worden, zag, was een juffrouw, die de geschoren wenkbrauwen groen geverfd
had en, om in harmonie te blijven met haar gezicht, een groen toilet droeg. Zij stemde
kannibaalsch, deze dame, wie het aan revolutionnaire en revolutionneerende gevoelens
niet moest ontbreken, maar zij werd niet verscheurd nòch gespietst. Zij tartte den
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goeden smaak, het gezond verstand, de zintuigen, de zinnen en ging vrij haars weegs
in het dagelijksch décor van taxi's, bussen, vrachtwagens en toeschouwers die
pimpelden op de terrassen der café's.
Als men op den traditioneelen eersten Mei geen enkele taxi ziet rollen in Parijs,
dan komt dat niet, wijl onze chauffeurs zulke principieele oproerlingen zijn, doch
eenvoudig, omdat de verzekeringsmaatschappijen voor dien dag-van-toorn geen
assurantie nemen. Daar de brave chauffeurs dit afdoend argument niet hadden, reden
zij den eersten Augustus uit ondanks alle proclamaties. Van de 254.563 werklieden
der Parijsche agglomeratie staakten er 7.612 - een belachelijk percentage - om eens
lekker uit te slapen en zich den heelen dag niet meer te vertoonen. Trams,
ondergrondsche, water, electriciteit, gas, alles functionneerde au grand complet.
Behalve de monsterachtige, tegen-natuurlijke, groene menschelijke bloem was er
niets opstandigs in de Ville-Sirène. En behalve de gewapende macht.
Is dit geruststellend? Ja en neen. Het is gemakkelijk te zeggen, dat men niet gelooft
aan een revolutie, welke op een bepaalden datum en met veel poeha wordt
aangekondigd, doch om er niet aan te gelooven moet men een aantal voorwaarden
vervuld zien. Op 1 Mei had de politie drie duizend communisten, die gingen betoogen,
één-voor-één ingepikt en voor een etmaal achter slot gezet. De manifestaties vielen
in duigen en het systeem is navolgenswaard. Gedurende de maand, welke den
moscovitischen Augustus-dag voorafging, waren huiszoekingen gedaan, een
honderd-tal leiders was gearresteerd, en dertig duizend man politie-troepen, soldaten
en republikeinsche garden waren geconcentreerd in de Parijsche kazernes. In den
nacht van 31 Juli had men tweemaal het orgaan der muiters geconfiskeerd, eerst
onder zijn gewonen titel van L'Humanité, later onder den kop van L'Internationale,
om alle communicatie van het partij-bestuur met de buiten-wereld te verbreken.
De redacteuren, die hun artikelen telefoneerden, hadden van titel veranderd, doch
niet van drukkerij, wat bewijst dat zij weinig lust hadden den slag te aanvaarden.
Om zich een houding te geven en om de subsidies van Moskou niet te verliezen,
bleven zij tot de laatste minuut rumoer maken en zonden halzerige Arabieren en
Chineezen uit, om traktaatjes te verspreiden. Zij merkten uitstekend, dat er tegen een
legerkorps van 30.000 welgezinde verdedigers niets te beginnen viel. Toen het
lunch-tijd was, smulde de prefect van politie rustig met twee duizend manschappen,
die zijn reserve vormden, en hij kon zich laten fotografeeren te midden zijner
banketteerende getrouwen. Maar de rest at rats uit de veldkeuken. Zoo die 28.000
niet in actie kwamen, hun aantal kan erop wijzen wat men duchtte. Overdreef men
het gevaar?
Twee dagen te voren vermoordde een bakkersknecht zijn patroon, wien hij niets
te verwijten had. Voor zijn genoegen en omdat hij communist was, gelijk hij
sarcastisch bekende. Het speet hem slechts den eersten Augustus niet te hebben
kunnen afwachten tot meer glorie der bolsjewistische beginselen. Waar een theorie
voert tot zulke dolle fanatismen, durft men niet meer van overdrijving spreken. Het
Kremlin heeft het wettige Fransche gezag aan den tand gevoeld. Alleen het Kremlin
kan uitmaken of men overdreef.
Dat wij een sterk gouvernement hadden, was toeval, want de kabinets-crisis,
uitgelokt door de ziekte van Poincaré, trof samen met de bedreiging van hamer en
sikkel. Dat Briand het nieuwe ministerie zou samenstellen, lag voor de hand, doch
het stond niet vast, dat Briand rechts zou houden. Natuurlijk probeerde de vroegere
socialist eerst links, gelijk Poincaré trouwens zelf ook gedaan zou hebben. Het is
voor de Fransche politici een onaanneemlijk feit, dat sommige levensbelangen van
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Frankrijk niet accoord gaan met een zekere vooruitstrevendheid, waarin zij opgegroeid
zijn en waaraan zij verknocht raakten. Voor hen is een conservatief of ook maar
gemodereerd Frankrijk een contradictio in terminis, de tang en het varken. Zij zijn
spruiten van vier Revoluties (1789, 1830, 1848, 1870...) en zouden het willen blijven.
Dat in het verlengde hunner ideeën economische, financieele, sociale of diplomatieke
strubbelingen liggen, dat Moskou alle oude begrippen van links ontwricht heeft en
bedierf tot onbruikbaar wordens toe, is een waarheid, welke zij zich niet ontveinzen,
maar welke zij door temporiseeren trachten te ontduiken. Om een verschoten ideaal
niet heelemaal prijs te geven en misschien ook om hun geweten te sussen, doen zij
dus alsof: alsof Frankrijk nog geregeerd kon worden volgens een programma van
links, en alsof links gereed stond zich te belasten met het bewind. Het een en het
ander is een fictie vol zelfbedrog. Maar ook Briand begon met zich te schikken naar
die fictie.
De radicalen eischten ditmaal als prijs hunner medewerking het hoofd van André
Tardieu, minister van Binnenlandsche Zaken, die met straffe hand een kalmen eersten
Mei georganiseerd had, die bezig was een ongestoorden eersten Augustus te regelen.
Tardieu, hoog-commissaris van Frankrijk in Amerika, ex-medewerker van
Clemenceau, een der Fransche vertegenwoordigers bij het Verdag van Versailles,
minister der bevrijde gebieden. Tardieu ontpopte zich in het ministerie Poincaré als
spiritus rector eener anti-moscovitische beweging. Hij praat niet, hij doet. Hij heeft
voor de bolsjewisten geen enkele der liberale minzaamheden, geen enkele der
verderfelijke tegemoetkomingen der vroegere ministers van Binnenlandsche Zaken.
Hij is een arrivist door dik en dun, hij heeft den aanleg en het maaksel van een dictator,
hij is de coming man, dien de helft der volksvertegenwoordiging met onverholen
schrik ziet schrijden naar de hoogste waardigheden der Republiek, die haar straks
zal domineeren als Minister-President, en van wiens autocratischen en factieusen
geest zij erger dingen vreest.
Gaarne hadden de radicalen hem nek en beenen gebroken alvorens hij zich nestelde
in zijn zenith. Tardieu's kop bevalt hun niet. Hij schokt hun sluimerende sympathieën
voor het revolutionnaire Moskou, en het dierbare republikeinsche axioma der vrijheid.
Maar al hadde Briand het hoofd van Tardieu willen offeren aan de mogelijkheid van
een radicaal kabinet, hij zou niet gekund hebben. Parijs, dat dezen zomer in opstootjes
bij Citroën en andere fabrieken voorteekenen bespeurde, eischte Tardieu. En
bovendien eischte Tardieu het zelf. Wat weigert men een man, die aan de poorten
staat van het Kapitool?
Briand voelde weinig neiging, om vlak vóór de Haagsche Conferentie twijfelachtige
en langdurige combinaties te puzzlen. Met Tardieu daarenboven was hij voorloopig
veilig. Kon je ooit weten wat op de Russische Ambassade, het asyl der Fransche
communisten, gebrouwen werd voor den eersten Augustus? Zoo dienden de
omstandigheden de ster van Tardieu en de belangen van zijn land. Zoo troffen de
communisten een tegenstander, met wien men geen grapjes maakt, die de Ambassade
zal doen springen, als hij het noodig acht.
Welk een inval overigens, om een revolutie te beramen voor Augustus, als de
kapitalisten in de badplaatsen vertoeven, in de bergen, in de kuuroorden, op hun
yachten! François Coty, de meest gehate en onverzettelijkste tegenstander der
bolsjewisten, bevond zich te Amsterdam. De arbeider en de kleine burgerij zouden
het gelag betaald hebben. Terwijl men in Parijs een beetje rilde voor de onvastheid
van den komenden dag, inaugureerde men te Nice de middernachts-baden, welke te
Deauville niet konden slagen, omdat het er te koud is en omdat het baccarat er te

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

veel onder leed. Die middernachts-baden zijn een uitvinding van Rosy Dolly, een
der Dolly sisters, en hebben een reusachtig succes: zij eindigen bij het ochtendgloren
en rechtvaardigen voor de beau monde het idee van Nice als zomerverblijf. Terwijl
men après tout te Parijs niet heelemaal zeker was van zijn huid, ondanks Tardieu's
leger, wedstrijdden in Deauville Miss America en Miss Europa: eerst in mantel,
daarna in robe de soirée, ten slotte in badcostuum.
Om niemand uit de eene of de andere wereld te verdrieten, werd de prijs van vijftig
duizend francs tusschen de twee schoonheden, die beiden haar chauvinistische
aanhangers hadden, eerlijk verdeeld.
Terwijl de kranten iederen dag kolommen vol drukten over het damocles-zwaard,
dreven de dames in Deauville de zorgeloosheid zóó ver, dat zij zich door Foujita,
den Japanschen meester van het penseel, pittoreske arabesken laten tatoueeren op
rug, armen, heupen, dijen en zelfs op het gelaat. Dit is inderdaad hare laatste
bevlieging: te lijken op een Papoea of een Indiaan. Zij moeten zich wèl beschermd
voelen, om zoo lucht van hart en leeg van hoofd, te zijn.
[verschenen: 23 september 1929]

Kantteekeningen bij de conferentie
Parijs, 9 Augustus [1929]
Toen zij geopend werd, sprak Briand, de oogen richtend tot Stresemann, de
gevleugelde woorden, welke bijna algemeen zijn aangemerkt als waardig om in
graniet gebeiteld te worden op de grafzerk van den krijg:
‘Wij hebben de droeve, de smartelijke ervaring opgedaan, dat de oorlog voor geen
enkel volk een goed zaakje is; zelfs zij, die hem wonnen, hadden er de verschrikkelijke
inconveniënten van te dragen. Door deze gedachten beheerscht, gaan wij onze
werkzaamheden aanvangen.’
Het idee, dat de oorlog door zijn aard en door zijn economische gevolgen een
slechte affaire werd, zelfs voor den overwinnaar, is van Engelsche oorsprong en
heette daar ‘de groote illusie’. Het stemt uit de funeste dagen, dat Keynes voor Europa
besliste, wat kon en wat niet kon, toen Engeland geen dringender taak voor zich zag,
dan de koopkracht van Duitschland te herstellen en den handel te hervatten, alsof er
niets gebeurd was. Dat het leidmotief opkwam in hoofden van Britten, die veel te
bemantelen hadden, is verklaarbaar. Zij verwierven de Duitsche vloot, de Duitsche
koloniën, en een aandeel in de vergoedingskosten dat, na het plan-Young, nog 37
maal 409 millioen Reichsmark bedraagt. Welke hoogere verwachtingen konden zij
ooit koesteren, zoo deze resultaten hun ontgoochelden? Zij hebben alle reden, om
ze te kleineeren. Maar dat Frankrijk het thema overneemt en orchestreert in pathetische
kleuren, is veel minder begrijpelijk. Juist wijl het niets won, dan Elzas-Lotharingen,
wat het rechtens toekwam, en het Syrisch mandaat, wat een wespennest is, een
gecomprimeerde schuldvordering, welke nooit betaald zal worden, en
schuldbekentenissen, welke het tot den laatsten cent zal nakomen, - juist daarom had
het ridderlijke Frankrijk nimmer moeten spreken van den oorlog als ‘zaak’.
Goed of slecht, de oorlog was nooit een ‘zaak’ voor de Franschen, die in 1914
naar de grenzen snelden, welke zij tien kilometer hadden teruggelegd, die nooit een
oorlogsdoel nastreefden, dat buiten het territoriaal gebied lag van 1870. Zij streden
voor ‘vrijheid’, voor het ‘recht’ en wij blijven dit gelooven. Met een ideaal drijft
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men geen zaken. En wanneer vrijheid en recht hunne kosten beter hadden kunnen
dekken, dan ligt dit uitsluitend aan de fouten, welke de Fransche staatslieden na 1918
hebben opgestapeld. Voor Briand had dit een overweging moeten zijn, om niet te
klagen en te jammeren; om zelfs niet te constateeren; om het idee, waarvoor talloozen
sneuvelden, intact te handhaven.
Doch als het idee van ‘de oorlog is een slecht zaakje’ voor Frankrijk in dit speciale
geval geen zin heeft, is de formule juist in 't algemeen? Neen. Zij is een sophisme.
Zij is boerenbedrog. Erger nog: zij is een leugen. Zoo Stresemann werkelijk een
leerling van Bismarck is, moet hij vervaarlijk gelachen hebben in zijn ijzeren vuist,
toen de stralen van Briand's lodderig oog kruisten met de koele en klare van het zijne.
Wij behoeven slechts een minuut te veronderstellen, dat Duitschland den oorlog
gewonnen had (en deze hypothese is geenszins dwaas), om te weten, of de oorlog,
zelfs een vierjarige, mannen- en schatten-verslindende oorlog, een ‘goed zaakje’ had
kunnen worden. De Wilhelmsstrasse zou tegenover de verslagen vijanden geen elf
jaren verbeuzeld hebben met treiterende conferenties. De liquidatie zou niet geduurd
hebben tot het jaar onzes Heeren 1988. De Pickelhauben hadden korte metten gemaakt
met humanitaire leuzen, met geniepige pogingen tot verzet, gelijk zij dit reeds deden
tijdens de krijgsbedrijven.
De gefedereerde Staten van Europa zouden niet getalmd hebben zich te
verwezenlijken, als het herrezen rijk van Karel den Grooten, en ook het goud hadde
niet gedraald, om van Parijs, Londen, Rome, Petersburg en New-York te stroomen
naar Spandau. Het goede zaakje stuitte af op één woord: Foch. Op niet meer dan een
woord. Wanneer men objectief ziet (en bewondert) wat de Duitschers, ondanks een
territoriale amputatie van 80.000 vierkante kilometers, wisten te maken van een
verknoeiden krijg, hoe zij den Vrede wisten te winnen, na den Oorlog verloren te
hebben, dan beseft men eerst ten volle, welk een schitterende onderneming hun neus
voorbijging. Zelfs de nederlaag was geen slechte zaak voor hen, die, terwijl zij geacht
worden de rekeningen te vereffenen van elf bondgenooten, mogelijkheden schiepen,
waarvoor de oude tegenstander met grond moet beven.
En was de oorlog een goed of een slecht zaakje voor andere landen dan Duitschland
en Frankrijk? Voor Polen, dat als florissante staat opstond uit het niet? Voor Servië,
dat zijn oppervlakte verdriedubbelde? Voor Roemenië,dat zijn heerschappij belangrijk
uitbreidde? Voor Finland, dat zijn onafhankelijkheid vestigde? Voor
Tsjecho-Slowakije, voor Esthland, Lijfland,58 Lithauwen, die nieuwe staten stichtten?
Voor Denemarken, Griekenland, en Italië, die allen hun grenspalen verplaatsten ten
koste der overwonnenen en aanzienlijke voordeelen behaalden? Diverse
beslommeringen zijn dezen naties niet bespaard gebleven en de meesten hadden het
zaakje beter gewenscht. Natuurlijk. Doch is het daarom slecht? Verre vandaar. Vraag
hun, of zij tot den status quo van 1914 willen terugkeeren. Zij zullen er eenstemmig
voor bedanken.
Maar lest best. Laten wij meenen, dat al het voorgaande niets bewijst. En de
Vereenigde Staten? Ook zij voerden krijg. Ook zij maakten een balans op. Was de
oorlog voor de Amerikanen, die vriend en vijand in hun netten vingen, een slechte
of een voordeelige onderneming? Geen mensch kan hier aarzelen. De oorlog
verzelfstandigde Amerika, dat in 1914 het beste deel zijner energie nog trok uit
Europa, tot de rijkste, hoogmoedigste en hoovaardigste natie van den aardbol. Voor
de Amerikanen is de oorlog de mooiste affaire geweest, welke zij na hun
58

[Lijfland = Letland]

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

onafhankelijkheid gedaan hebben, welke zij met het vermetelste optimisme konden
hopen te doen.
Naast Stresemann moet ook de Amerikaansche observator danig gemeesmuild
hebben bij de ondoordachte woorden van Briand. Het hangt er geheel van af, hoe
men hem voert, of de oorlog een rendeerend bedrijf is. Als Briand geen recht had
om in zijn geciteerde termen te spreken voor Frankrijk, hij had nog minder redenen
om te generaliseeren.
***
Een staatsman, die laveert met zulken bedrieglijken, ijdelen nonsens, een
conferentie, welke ermee opent, kunnen geen vertrouwen wekken. Ware ik Stresemann
en Snowden, ik had mij gewacht voor dezen ouden vos, die de passie preekt. Of hij
oprecht was of een kindsche naïveteit huichelde, wat kon er omgaan in het hoofd
van Briand, toen hij de stelling verkondigde, dat de oorlog een hachelijk zaakje was?
Ik zie er een zelfde soort manoeuvre in, als Clemenceau gebruikte, toen hij in 1918
van de tribune der Kamer af, verklaarde dat de Fransche reserves op haar einde liepen.
Hij suste den vijand, om hem feller te ontnuchteren. Briand argwaande, dat Snowden
en Stresemann naar Den Haag togen met verlangens, welke hij noch tegenover
zichzelf, noch tegenover de publieke opinie van Frankrijk kon accepteeren.
In het openbaar bekennen, dat Duitschlands taai verzet profijt leverde, dat Frankrijk
den oorlog beschouwde als een failliet, had alle kans om geïnterpreteerd te worden
als een aanmoediging. Snowden en Stresemann samen zijn halsoverkop op de
hinderlaag ingevlogen. Zij verschaften Briand de berekende gelegenheid om zich
schrap te zetten in een positie, welke geheel tot zijn voordeel is. De omstandigheden
begunstigden hem daarbij op onverhoopte wijze: Snowden ramde het plan-Young,
hetzelfde plan-Young, waarop Stresemann zijn eischen moest baseeren. De
onverbloemdheid van beider uitval bezorgde Briand de pretexten, waarbij men zonder
gevaar en pertinent kan weigeren.
Ik beschouw Briand niet als zot, noch als een verrader, noch als versleten, noch
als iemand, wien de overwinning van zijn volk dwarszit, omdat hij er niet aan
meewerkte, noch als utopist. Ik geloof, dat hij in het diepst van zijn hart pacifist en
pacifiek is; ik geloof ook, dat hij tot de uiterste limiet zal gaan, niet om een ideaal,
dat hij als scepticus moet wantrouwen, te verwezenlijken, maar om de
vredesmogelijkheden te bestendigen.
Hij kent, beter dan Stresemann, die ze onophoudelijk vergeet, de documenten,
welke op 16 Oktober 1925 te Locarno geteekend of geparapheerd zijn. Stresemann
denkt uitsluitend aan het groote Verdrag, gesloten tusschen Duitschland, België,
Frankrijk, Engeland en Italië. Maar Briand denkt ook aan de twee verdragen, bij
welke Frankrijk de grenzen waarborgde van Polen en Tsjecho-Slowakije, verdragen,
welke overbodig geweest zouden zijn, wanneer Duitschland zelf dien waarborg had
willen stellen. Briand kent het fanatisme en de uitspattingen van Ludendorff's en
Hitler's aanhangers.
Hij kent de koppigheid, waarmee de Duitschers verhinderen, dat de chauvinistische
schoollectuur, waarmee men doorgaat de jeugd te vergiftigen, verboden en vervangen
wordt. Hij weet, dat de oudste Duitsche republikein, een republikein van vóór den
oorlog, Prof. Wernicke, die sinds veertig jaren een hopelooze campagne voert tegen
‘Die Vergiftung des Deutschen Volkes durch Lesebücher’ (titel van een zijner
brochures) moest uitwijken naar Straatsburg, waar hij vergrijsd en arm zijn laatste
jaren slijt.
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Briand kent de tactlooze arrogantie der Duitschers. Het ontging hem niet, dat Von
Seeckt in de week, welke de Haagsche Conferentie zag openen, een artikel publiceerde
over den volgenden oorlog en de geschiktste methoden om hem te winnen. Hij kan
niet blind zijn voor de Duitsch-Poolsche incidenten. Noch voor de onbeschaamdheid
der Duitsche plezierreizigers die Zondag 4 Augustus de Duitsche vlag plantten op
Fort Vaux en luidkeels zingende Deutschland über alles door de straten trokken
van... Verdun. Hij kent zonder twijfel nog een massa andere weinig bemoedigende
feiten.
Maar hij voelt bovenal hoe zijn heele vredespolitiek geconditionneerd wordt door
de bezetting van de Rijn-provincies; hoe niet alleen hij, Briand, maar zijn beginselen,
maar het eenig vermogen, om die beginselen effectieve kracht te verleenen, maar
zijn welslagen, maar zijn heele persoonlijkheid, maar zijn eigen reden van bestaan,
bedingd worden door de 50.000 Fransche soldaten, die de wacht houden ‘am Rhein,
am schönen Strome’. Hij zou aartsdom moeten zijn wanneer hij niet merkt, dat zijn
persuadeerende, welluidende, muzikale, gemoedelijke, populaire toon, alleen vibreeren
kan tegen het klankbord, dat twintig regimenten voor hem vormen aan den Moezel
en in de Palts. Wat rest er van Briand zonder deze bataillons? Een redenaar met
ephemere oratorische successen en verder niets. Die regimenten alleen veroorloofden
hem om pacifiek te zijn en pacifistisch. Zoodra de soldaten vertrekken, is Briand's
liedje voor goed uit en kan hij zijn violoncel opbergen. Dan zullen andere en forschere
tonen worden aangeheven.
Als deze overdenkingen een greintje fundament bezitten, dan is Briand, minder
dan eenig ander Fransch staatsman, de geschikte persoon, om de ontruiming der
Rijn-provincies te verhaasten. Behalve dat hij de gevangene is zijner rechtsche
meerderheid in de Kamer (welke hij desnoods zal offeren), behalve dat hij de
gevangene is der publieke opinie, au fond weinig gezag heeft in Frankrijk en niet
genoeg vertrouwen inboezemt, om zware verantwoordelijkheden te torsen, is hij
meer nog de gevangene zijner antecedenten en zijner psychologie. Hij zal uitvluchten
vinden, uitstellen zoeken, of hij zal Briand niet meer zijn die kleurige zeepbellen
blaast. Hij zal wellicht uitstellen vinden tot 1935 en misschien nog daarna. Hij heeft
waarschijnlijk den minsten lust van allen, om te evacueeren en de meeste talenten
om er niets van te laten blijken. Het is zelfs niet ondenkbaar, dat dit een der redenen
is, waarom Poincaré ziek werd en zich maanden lang moet sparen.
Doch dit alles zijn hypothesen, gelijk elke psychologie. De hemel geve, dat de
toekomst ze bevestigt. Wanneer men niets anders heeft klampt men zich vast aan
een stroohalm. Maar als de Duitschers den Rijn willen honoreeren met het plan-Young
(tien vogels in de lucht overigens),dat beteekent, dat hij het waard is. Ook voor
Frankrijk.
[verschenen: 26 september 1929]

Tooneel van vandaag
[zonder datum; ca. 13 augustus 1929]
Het was lang geleden dat de Parijsche politie een tooneelstuk verboden had wegens
vergrijp tegen de zeden. Men verwachtte dit het laatst van alles, eerlijk gezegd. Want
al draait de wind niet zonder reden naar een zekere decentie (de burgemeester van
Deauville weigerde toestemming om strandhutten te bouwen van meer dan twee
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meter in 't vierkant opdat men er geen divans zou kunnen plaatsen; hij verbood er
stroomend water, en daar dit niet voldoende bleek liet hij elf booglampen zetten om
de erotische samenscholingen welke men partouses heet tegen te gaan!), al streeft
men langs den weg dus naar een beetje meer betamelijkheid dan voorheen, de
bekoringen welke, met oogluiking van alle klabakken, gekocht kunnen worden in
schouwburgen, kiosken, music halls, cabaretten en boekhandels, gaven niet te voorzien
dat de overheid zich nog ooit zou bemoeien met wat men verstaat onder openbare
zedelijkheid.
Ik weet niet, of het juist is, wat Daudet in zijn jongsten roman schreef, dat alle
Parijsche huizen van ontucht valstrikken zijn, welker waard in dienst staat der politie
en over elken klant van eenige beteekenis rapport uitbrengt. Het is niet onmogelijk
en zelfs niet onwaarschijnlijk. Waarom zou de overheid, die het personeel controleert,
ook niet de bezoekers controleeren? In een land, waar de ontucht officieel
gereglementeerd is, waar de moraal geen andere basis heeft, dan de algemeene
gezondheid, blijft de rol der politie noodzakelijkerwijze beperkt tot de bescherming
van een uiterlijken schijn.
Het tooneelstuk in casu ging alle perken te buiten, doch was in veel
betreurenswaardiger vorm vier maanden lang gespeeld onder een anderen titel, door
een theatertje op Montmartre, zonder dat de wereldlijke arm ingreep. Er was slechts
veranderd aan den tekst om hem een tikje minder brutaal en minder kwetsend te
maken, toen het Théâtre de la Renaissance, dat een stuk noodig had voor het
zomerseizoen, het product overnam om er geld uit te slaan. Wat mag op Montmartre,
mag volgens den politie-commissaris ook in de stad, op den Boulevard St. Martin.
Maar niet volgens de Parijzenaars. Het Théâtre de la Renaissance boogt op een
roemrijk verleden en zijn successen werden onafscheidelijk van de beste
tooneel-litteratuur der laatste kwart eeuw. De voornaamste en de vermaardste der
pièces parisiennes werden daar gecreëerd in een specifiek Parijsche atmosfeer. Zijn
reputatie had niet alleen een onzindelijke schunnigheid kunnen regulariseeren, maar
ook de immoraliteit welke haar tot uitgangspunt diende. De litteraire nietigheid van
het stuk was bovendien een overtreding tegen de tradities van het Renaissance Théâtre.
Wat de politie niet in beweging bracht, mobiliseerde een deel der toeschouwers,
die geen onbeduidend prul duldden en ‘afzonderlijke’ zeden niet bekrachtigd wilden
zien als ‘Parijsch’. Zij floten. En daar er anderen waren die applaudisseerden raakten
zij slaags. Wat de moraal niet veroorloofd zou hebben, wettigde de handhaving der
rust. Om ordeverstoring te voorkomen liet Jean Chiappe, prefect van politie, het
theater sluiten en verbood het stuk. De rechtvaardigen hebben nog de overhand in
Sodoma en Gomorrha, wanneer de zonde zich waagt in het centrum der stad.
Men zou exagereeren door dit voorval te beschouwen als een aanwijzing naar
welke richting ook. De auteur van Les Désaxés de Paris, het blijspel in kwestie, is
een Belg, die zich Yoris d'Hansewick noemt, een ander stuk schreef dat Madame
mon homme heet, en voor de rest onbekend bleef. Het is een meevaller dat de
schandaal-speculant een buitenlander is, doch een Franschman had even goed het
monster kunnen voortbrengen. André Gide, wiens roman L'Immoraliste, wiens
autobiografische mémoires Si le grain ne meurt, kortelings verschenen in goedkoopen
druk, wiens Corydon, onlangs eveneens gevulgariseerd in een nieuwe editie, passages
of pleidooien bevatten welke onder het wetboek van strafrecht zouden vallen, wanneer
sommige artikelen van dit lijvige meesterwerk, dat iedereen geacht wordt te kennen
zonder dat het onderwezen wordt, niet bij zwijgende overeenkomst waren
uitgeschakeld, André Gide, zeg ik, heeft vele leerlingen, ontankerd of ontwricht
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genoeg om Les Désaxés te schrijven. Maar waar het een internationale kwaal geldt,
doet de naam van den auteur hier even weinig ter zake als zijn nationaliteit. Hij had
ongelijk door te spreken over de gedésaxeerden van Parijs en er een soort van
spécialité de la maison van te maken.
Doch de bar, die den idyllischen naam draagt van het Hutje (La Petite Chaumière)
en niet vermeld staat in de gidsen der Ville-Lumière, waar geschminkte jongelieden
verkleed optreden als vrouwen, de bar, welks dubbelzinnige en obscene verpoozingen
gecopieerd zijn in Les Désaxés en het grootste part van het eerste bedrijf vormen,
die bar bestaat en is door Jean Chiappe nog niet gesloten. De onttakelden gaven ook
verleden winter een openbaar bal, dat niet verboden werd. Kan een natuurgetrouwe
copie gevaarlijker zijn, dan het origineel? Of zou volgens de beweringen van Daudet,
ook ‘het Hutje’ reeds een knip zijn, waar de barman in dienst der politie de doopceelen
licht der klanten? De inconsequentie van den politieprefect is in ieder geval flagrant.
De grofste pornografie wordt tegenwoordig gedebiteerd onder het mom van
populair wetenschappelijke verhandelingen, doch zelfs met een technische
terminologie zou ik den inhoud niet kunnen resumeeren van Les Désaxés. Het gaat
in dezen vaudeville over een jongen - van goede familie natuurlijk - die door een
sulligen neef uit de provincie, die veinst een adept te zijn van Sodoma, provisorisch
gered zal worden. De verwikkelingen, welke uit dit gegeven kunnen voortvloeien,
zijn van te scabreuzen aard om ze te boekstaven, zelfs met tegengif der walging. Ik
geloof niet dat men om geld te slaan ooit beroep deed op lagere instincten, welke bij
de meerderheid van het publiek nauwelijks aanwezig kunnen zijn.
Dit bederf, deze ontbinding, deze modder vinden door de hondsdagen, gedurende
welke zij plaats vonden, niet de minste verontschuldiging. Het getuigt ten voordeele
der Parijzenaars, dat zij zelf de handen uit de mouw staken. Het getuigt nog meer
van de verrotting waarin het Fransche tooneel bezig is onder te gaan. Want dat er
een terrein is (een directeur en een troep) om zulke schandelijkheden te exploiteeren,
is per slot erger dan dat een of ander winsbeluste auteur die vuilnis samenharkt.
Dat het Fransche theater grosso modo en een paar uitzonderingen daargelaten,
geen kunst meer is, dat de mogelijkheid verdween om het op een peil te houden,
waar het nog kunst lijkt, werd nooit duidelijker toegelicht sinds de ontaarding zich
manifesteerde dan door de ontslagneming van Lugné-Poe als directeur van L'Oeuvre:
hij kon zich na een langjarige en roemvolle loopbaan niet meer vereenigen met een
beroep dat een industrie was geworden en waaraan het idee van ‘kunst’ elken dag
vreemder raakte.
L'Oeuvre speelde bijna uitsluitend buitenlandsche stukken en dat men ze er gaf
met de gebruikelijke vertraging, waarmee Frankrijk pleegt achteraan te komen,
verhinderde niet, dat men ze uitstekend vertolkte. L'Oeuvre, onder leiding van
Lugné-Poe en met Suzanne Desprès als prima donna, was altijd een soort van
toevlucht, waar men gelooven kon en mocht aan de sociale bestemming der
schoonheid, wanneer men ze elders principieel miskend zag. Lugné-Poe had een stijl
en een ideaal die school maakten. Zonder schouwburg van 1893 af, het jaar der
stichting van L'Oeuvre, dolend van de Bouffes-Parisiens naar het Théâtre Marigny,
kon hij zich pas in 1919 vestigen in een eigen gebouw, een vroegere concertzaal. Hij
heeft het er geen tien jaar uitgehouden. Hij heeft moeten wijken voor de industrie,
voor de ‘combine’.
Wat is de ‘combine’, waar begint ze, waar houdt ze op?
Combine is argot en duidt alle min of meer verdachte trucs aan, om tot een resultaat
te komen. De combine is een zonderlinge, geweldige, wijd-vertakte, magnifieke,
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onontkomelijke kracht, zegt Lugné-Poe zelf, waartegen geen enkele contrapartij
bestaat, zelfs niet die van het recht om te fluiten. De combine, dat is de jonge auteur,
die zich verbindt, om het deficit van een directeur met klinkende munt te dekken;
dat is de minister of de politicus, die een jonge maar talentlooze actrice opdringt; dat
is een ministerie of de propaganda-dienst, die komen aandragen met een bedenkelijk
drama; dat is de auteur, die zich associeert met den directeur; de décorateur, die zich
associeert met een directeur; de biljetten-verkooper, die een theater of een gezelschap
verdedigt met alle middelen; dat is een maecenas, die de kunst beschermt, om er
langs directe of slinksche wegen profijt van te trekken, en de keuze der spelers of
het répertoire beïnvloedt; dat is de Amerikaansche milliardaire, die een theater koopt,
een auteur, een stuk, een stel juweelen, een garde-robe, en de gansche critiek, om
zich te exhibeeren in al haar middelmatigheid en met het belachelijk accent, waarmee
ze het Fransch radbraakt; dat is de auteur, die, met onverschillig welk systeem, een
actrice zoekt, machtig genoeg om haar wil en zijn stuk door te drijven; dat is de
régisseur, die zich associeert met couturiers, met meubelfabrikanten, met een
reclame-onderneming; dat is de vermaarde maar uitgeputte auteur, die jonge schrijvers
anoniem en tegen een prikje voor zich laat werken; dat zijn zeven, acht, negen auteurs,
die gezamenlijk een stuk bijeen flansen; dat zijn de maîtresses, die geborgen, of de
amants, die gepousseerd moeten worden; dat zijn actrices, die de helft der plaatsen
huren, om elken avond uitverkocht te zijn; dat is een schlager uit Berlijn of New-York,
klakkeloos overgeplant door een agentschap, en waarvan het succes gewaarborgd
wordt door de combine's die hij reeds achter zich heeft.
Een combine is elk bondgenootschap, dat geen ander dan persoonlijke of financieele
doeleinden najaagt en waarbij de kunst slechts zeer zijdelings gemengd wordt, om
te zwijgen van de schoonheid. En de combine, helaas, is de laatste redding geworden
van het Fransche tooneel. Zonder combine's geen theater. Maar liever alle combines
dan de ondergang, dan het échec, of dan de onbekendheid. De combine is almachtig.
Niemand ontsnapt aan hare duizend vangarmen; niemand, tenzij hij het fortuin bezit
van een Rothschild. En zelfs een Rothschild, in zijn wereld, waar alles veil werd,
waaruit alle intrinsieke waarde gebannen werd, is verloren. Waar nog slechts valsche
waarden domineeren, moet men van meet af aanvangen.
Kunst, die in wezen kwaliteit is, kàn niet geïndustrialiseerd worden. Elke poging
in de lijn der kwantiteit moet vroeg of laat falen en kan slechts eindigen met een
sjacherij, welke in deze sfeer aanstonds identiek wordt met corruptie. Uit die corruptie,
waartegen hij weerloos was, scheidde Lugné-Poe zich met geweld. Protesten helpen
slechts, wanneer zij door een toeval accoord gaan met de goede faam van Parijs en
met den politie-commissaris. Maar deze goede faam blijkt niet meer voldoende voor
den bloei van een tooneel, dat kunst is, of er, om bescheiden te zijn, op lijkt.
[verschenen: 1 oktober 1929]

Ridiculous and grotesque...
Parijs, [ca. 16] Augustus [1929]
‘Heel Engeland staat achter mij’, zegt Snowden, wanneer hij geen betere argumenten
vindt. ‘Geen enkel Duitscher zou er in toestemmen’, zegt Stresemann, wanneer hij
raakt uitgepraat. Zelfs Primo de Rivera, Mussolini en de Sovjets beroepen zich bij
gelegenheid op hun publieke opinie, welke daar, zooals men weet, alle vrijheid heeft,
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om zich te uiten. Alleen Frankrijk, de bakermat der democratie, der macht van het
getal, der gelijkberechtigdheid van president en putjesschepper, maakt op dit gebruik
een uitzondering. Men hoort Briand, Loucheur of Moreau nooit een beroep doen op
den wil der Fransche natie, op zijn publieke opinie.
Bleef ‘regeering dóór het Volk en vóór het Volk’ een leeg woord in het land der
revoluties en bereikte de Franschman nog niet zijn meerderjarigheid? Vreest Briand
of Loucheur, dat men hen zal uitlachen wanneer zij hun stellingen gaan verdedigen
met een Pers, waarvan ieder weet, dat zij door Briand en Loucheur geredigeerd
wordt? Men kan er van denken, wat men wil, maar zij gaan hun weg als
onbekommerde autocraten. Wat deed ondertusschen, terwijl de ongelukkige Haagsche
Conferentie delibereerde onder den plak eener Engelsche en eener Duitsche massa,
de publieke opinie in Frankrijk? Waarmee hield zij zich bezig? Wat passionneerde
haar? Of wat hoopte men, dat haar zou passionneeren?
Zij kreeg, als de waakhond, die door den inbreker gesust moet worden, hare in
stukken gesneden vrouw, genaaid in een jutezak en drijvend op de golven der Seine.
Het is de eerste niet. Zij treedt periodiek op, zooals echte spoken doen. Zij verdwijnt
van het tooneel wanneer haar rol ten einde is. Wat de donderslag was voor het oude
drama, werd de in stukken gesneden vrouw voor de Fransche Republiek. Zij is haar
monopolie. Op een goeden morgen wordt zij uitgepakt over drie kolommen der
dagbladen, met foto's der vinders die hun stokken in 't water plonsten naar het
verdachte colli. Op de redactie-bureaux grinnikt men ‘er is wat aan den knikker in
Den Haag’ (‘achter Den Haag ligt de sloot’, hebben de journalisten onder elkaar
uitgemaakt), doch zij herbergen het gedrocht en gaan het optuigen naar de regels der
kunst. Het spaart hun een verslaggever, want alle bijzonderheden worden geleverd
door de politie.
De chirurgische operatie wordt in détails beschreven, naar gelang zij met
onbedreven of met deskundige hand werd uitgevoerd. De stukken worden geteld.
Veertig was tot dusverre het maximum. Men ondervraagt de oever-bewoners. Men
publiceert anonieme brieven. Men ontdekt bloederige haren in een bootje. Men volgt
tientallen sporen die valsch zijn. De autopsie wordt verhaald in alle geuren van
ontbindende overblijfselen. De dokter zaagt de beenderen om den leeftijd te
definieeren. Men schat welke sluizen het pakket heeft kunnen passeeren. Alles op
de eerste pagina. Alles met foto's. Dat duurt een week. Dat duurt tien dagen. Dat
duurt twee weken. Dat kan zoo lang duren als de Conferentie. Drupsgewijze dient
men millioenen lezers een lijk toe, dat in de charmante rivier een likeur werd.
Excuseer me, zoo ge mij onsmakelijk vindt, maar gij zoudt de Fransche mentaliteit
niet heelemaal kennen zonder deze kleinigheden. De in stukken gesneden vrouw
wordt metterdaad een likeur na twee maanden gezwalkt te hebben op den stroom.
Een deel van Parijs en omstreken laaft zijn dorst met de wateren der Seine. Men kan
desinfecteeren zoo lang men wil, met alle systemen, met ultraviolette stralen, met
filters, met chloor - niets kan verhinderen dat het macabre wrak zich intiem vereenigt
met het vloeibare element, en dat de chemische formule H2O voor de wateren der
Seine onnaspeurlijk maar onloochenbaar gealtereerd wordt. Omar Kayam zou er een
kwatrijn op maken, dat Boutens zou vertalen. Hier maakt men caricatuur-teekeningen
op het sinistere feit dat wij infinitesimaal een menschelijk wezen veroberen. Men
voert er propaganda mee voor den wijn. Dat zou Omar Kayam ook gedaan hebben.
Hoe kan een vrouw spoorloos verdwijnen, hoe kan ze ongemerkt in stukken
gesneden worden, zal men zich afvragen in een klein land waar elk huis spionnetjes
heeft? Het is nog veel erger dan gij vermoedt. Om de tragedie aan te dikken
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publiceerde de politie het bericht dat men voor de identificatie van het opgevischte
lijk nasporingen instelde onder de vijf duizend vrouwen, welke sinds half Juni
gesignaleerd waren als ‘verdwenen’. Vijf duizend. En alleen voor Parijs. En binnen
de twee maanden. En zonder degenen te tellen wier verdwijning niemand signaleert,
naar wie geen sterveling omkijkt. Er was een poëet, die zei dat géén electron ooit
zoek raakte. Hier raken dertig duizend vrouwen zoek per jaar.
Verschrikkelijke maatschappij, gruwzaam lot, horribele, afschuwelijke realiteit,
tragische, onverdragelijke kijk op de ellende, op den waanzin, op de misdaad! ‘Corps
féminin qui tant est tendre’, zong Villon. In een land, dat een burgerlijken stand heeft,
politie, grenswachten, veldwachters, gendarmen, ontelbare liefdadigheidsinstellingen,
tehuizen, belastingen en andere paperasserij, kunnen per jaar, alléén voor de Parijsche
jurisdictie, dertig duizend van die gereputeerd teedere wezens kwijt raken, zonder
dat iemand weet waar zij blijven, wat er van terecht komt, zonder dat een haan er
naar kraait. Het is ongeloofelijk. Het is een beetje kras. Men staat ontsteld van zooveel
noodzakelijke slordigheid, zooveel hardvochtigheid, zooveel lichtzinnigheid in een
moderne samenleving. Zij worden niet allen in stukken gehakt, in een zak gestopt,
met ijzerdraad toegesnoerd en als katten van een brug gegooid: dat is evident. De
Seine zou ondrinkbaar zijn. Maar dat is de eenige zekerheid welke men hebben kan
over dertig duizend vrouwen die evaporeeren tot lucht. Het is te triest om er over te
huilen. Laten wij er als Figaro om lachen.
Toen de super-patriot Snowden aan den jovialen, dikken Chéron, en den deftigen,
honorabelen Loucheur zijn fameusen swing toebracht, hun argumentatie ‘ridiculous
and grotesque’ noemde, Frankrijk hoonde in zijn vertegenwoordigers (had Briand
hem niet carte blanche gegeven?!), kreeg de publieke opinie tot ontspanning de in
stukken gesneden vrouw. Dat is beter dan een ultimatum, dan een oorlogskreet,
waarvoor ‘de man van Yorkshire’ in zijn schulp zou kruipen. Maar men beweert dat
Briand niet heelemaal tevreden is over het melodrama, dat hij bij de natie een
oververzadiging ducht met zulke brokken, dat hij iets sensationeelers wenscht. Men
gekscheert natuurlijk. Doch er kan best wat nieuws aan den knikker zijn. Ik zie een
geschiedenis aan den horizon rijzen welke geheel in het kader past. Schrik niet. Het
gaat over niet meer of minder dan dat Kardinaal Rampolla, de beroemde
staatssecretaris van Leo XIII, en die hem waarschijnlijk in 1903 ware opgevolgd als
paus, wanneer het veto van Oostenrijk de keuze niet belet had, behoord zou hebben
tot de Vrijmetselarij. Een Franc-Maçon in de bovenste hiërarchie van het Vaticaan,
niet meer en niet minder.
Frankrijk is altijd productief geweest in vrijmetselaars-legenden, maar al behoeft
niets te verwonderen in deze productie, nooit vond men een verhaal van hooger en
fantastischer vlucht. Ik geef het zooals men het lezen kan in ‘Le Bloc
antirévolutionnaire’, een tijdschrift, uitgegeven door Félix Lecointa, tusschen haakjes
en terloops, een vurig en strijdlustig katholiek.
De eerste ontdekking zou gedaan zijn door Pius X in de persoonlijke papieren
welke Rampolla bij zijn dood in 1913 zoo onvoorzichtig was achter te laten. Pius X
heeft deze papieren, zegt men, vol afgrijzen verbrand opdat nimmer iets zou uitlekken
over een onverklaarbare afdwaling. Félix Lecointa echter meent de bevestiging der
fabel gevonden te hebben in een ultrageheim annuarium, getiteld The Equinox, dat
slechts elke vijf jaren verschijnt in zeven kostbare exemplaren, en het orgaan vormt
der O.T.O.
De initialen O.T.O. beteekenen de woorden Ordo Templi Orientalis, de Orde van
den Tempel van het Oosten, en hebben bovendien voor de ingewijden een verborgen
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zin. De Ordo Templi Orientalis is een internationale orde welke vertakkingen stichtte
over alle beschaafde landen, haar zetel heeft in Amerika en blijkbaar als een der
voornaamste centra beschouwd moet worden van de Franc-Maçonnerie. Het gezag
der O.T.O. is geconcentreerd in den O.H.O. (Outer Head of the Order), Opperste
Hoofd van de Orde. De naam van dezen waardigheidsbekleeder wordt nooit bekend
gemaakt, behalve aan zijn rechtstreeksche vertegenwoordigers. In de Engelsch
sprekende landen delegeert de O.H.O. zijn gezag bij speciale oorkonde aan den Zeer
Heiligen, Zeer Illustren, Zeer Geillumineerden, Zeer Machtigen Baphomet X, Rex
Summus Sanctissimus, 33e, 90e, 96e, eere-Groot-Meester der Vereenigde Staten
van Amerika, Groot-Meester van Ierland en van alle Brittanjes, Groot-Meester der
Ridders van den Heiligen Geest, Soeverein Groot Commandeur van den Tempel,
Zeer Wijze Soeverein der Orde van het Roze-Kruis, etc. etc., algemeen nationaal
Groot-Meester ad vitam van de O.T.O.
Te moeten denken dat wij nooit den naam zullen kennen van dezen Baphomet X:
geef toe dat het jammer is.
Maar nu Kardinaal Rampolla. Na de personen opgesomd te hebben die deel
uitmaakten van de oorspronkelijke, constitueerende vergaderingen der O.T.O., geeft
The Equinox een lijst der voornaamste leden welke de Orde gesierd hebben. Hier is
ze:
Goethe, Sir Richard Payne Knight, sir Richard F. Burton, Forlong Dux, koning
Lodewijk van Beieren, Richard Wagner, L. von Fischer, Friedrich Nietzsche, Hargrave
Jennings, Karl Kellner, Eliphas Levy, Franz Hartmann, Kardinaal Rampolla, Papus
(Dr. Encausse).
Et voila! ondanks een paar minder bekende namen vormt het een aardige
internationale Academie. Papus, mystagoog en occultist van Nicolaas II, doet lang
niet kwaad in de lijst, bij Goethe, Wagner en Nietzsche! Zooals men ziet is het steeds
de bestemming van ultra-geheime documenten, ook al drukt men er slechts zeven
exemplaren van, om in handen te vallen van journalisten. Maar amuseert u deze
geschiedenis? Ik weet het niet. Gij levert geen duel met Engeland en Duitschland,
met Snowden en Stresemann. A propos: men vertelde mij hier dat Stresemann indertijd
doctoreerde met een dissertatie over Bierflässcheverschlössung... Ook dat kan waar
zijn. Doch het zijn Duitsche nationalisten die het praatje rondstrooien.
Wij zouden ernstig kunnen eindigen met het volgende: als voortzetting der revolutie
van 1 Augustus heeft men huiszoekingen gedaan in de communistische B.O.P., de
Banque Ouvrière et Paysanne in de Rue La Fayette. Een formidabele oplichterij.
Fictieve balansen; fictieve dividenden; vervalschte boekhouding; verduistering van
fondsen. Tegenover de 28 millioen francs aan deposito's staat een actief van 3.500.000.
De rest verdween evenals de dertig duizend vrouwen. Het failliet is onvermijdelijk.
En wie zijn de dupes van dezen krach? De kleine man en de arbeider. Wie zijn de
profiteerders? De hooge oomes der Communistische Partij: ordinaire
flesschentrekkers. Maar ook dat is ridiculous and groteske...
[verschenen: 5 oktober 1929]

Een groot plan
Parijs, 20 Augustus [1929]
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Het is een merkwaardige brief, welken Arnold Rechberg geschreven heeft aan het
nationalistisch genuanceerde dagblad L'Avenir.
Onder de neo-diplomaten, half-politici, half-zakenlieden, die de staatkunde
beschouwen door den bril van den economist, en de economie door den bril van den
staatsman, neemt Rechberg een voorname plaats in als promotor van het
Fransch-Duitsche potasch-cartel uit 1926, dat in hetzelfde jaar gevolgd werd door
het cartel van het ijzer, en in 1927 door het cartel der chemie. Dit slag van lieden,
die goochelen en gooien met millioenen als ministers van financiën, ondernemend,
bemoeiziek, stoutmoedig, vèrziend, deze internationalisten, die door de som der
belangen, welke zij vertegenwoordigen, genoodzaakt zijn in den grond van hun
wezen patriot te blijven, beoefenen een diplomatie, welke misschien de geheimste
is van alle, waarmee een volk te maken heeft, waarover het niets weet, en waartegen
het niets vermag.
Hebben deze simili-diplomaten den steun hunner regeering, van een deel hunner
regeering, van een partij, van een camarilla? Hoever gaat hun werkelijke macht, zoo
zij weerstand ontmoeten? Wat kunnen hun drijfveeren zijn? Wat is hun leidend idee?
Hoe verhouden zij zich tegenover de menigvuldige factoren, de ontelbare en
gecompliceerde problemen, welke het leven eener natie beïnvloeden en regelen?
Hebben zij naast de practijk der cijfers een theorie, een psychologie, een ethiek? Wij
weten er niets van. Zijn zij gevaarlijk, schadelijk of weldoend? Niemand kan er iets
van zeggen, omdat alle gegevens tot het beantwoorden dezer vragen ontbreken. Zijn
zij avonturiers of belichamen zij rationeele krachten? Dat is hun zelf wellicht
onbekend. Het staat niet eens vast dat zij er zich om bekommeren. Wij moeten hen
aanvaarden onder beneficie van inventaris, wat in gevallen als deze zeer weinig
zekerheid verschaft.
Welnu dan, Arnold Rechberg zet in zijn brief aan L'Avenir plannen uiteen
aangaande een Fransch-Duitsche militaire alliantie, logische consequentie, volgens
hem, van de groote industrieele bondgenootschappen welke gedurende de laatste
jaren gesloten werden en welke ik opnoemde. Het zou een grap kunnen lijken voor
de meerderheid der Franschen, een flauwe aardigheid. Rechberg verwaarloost deze
bedenking. Met onverstoorbaren ernst ontwikkelt hij voorstellen die hij blijkbaar
houdt voor mogelijkheden. Hij doet zelfs voorkomen alsof het denkbeeld aan beide
zijden van den Rijn overwogen werd en voorstanders vond. Bij wie? Welke is hun
invloed? Zijn het amateurs of hebben zij een mandaat? Hij laat deze kwesties in het
duister. Hij is voor 't oogenblik niets anders dan tolk. Een tolk met drie cartels achter
zich. Een tolk die door deze drie cartels het potentieele rhythme uitzendt van energieën
en vitale elementen welke zich willen verduurzamen. Een tolk, die reeds preciseert
in onderdeelen waarover beraadslaagd kan worden.
Men behoeft maar de essentieele passages te lezen van zijn brief, welke ik
woordelijk vertaal:
‘In particuliere gesprekken met Fransche en Duitsche militairen, welke ik heb
bijgewoond, is een zakelijk voorstel geformuleerd.
Frankrijk en Duitschland garandeeren elkaar wederkeerig hun Europeesche grenzen
tegen alle aanvallen van een derde mogendheid.
Tusschen het Fransche leger en het Duitsche leger wordt een verhouding vastgesteld
van 5 tot 3, dit wil zeggen dat, wanneer het Fransche leger vijf honderd duizend man
telt, het Duitsche leger, voortaan gerecruteerd, toegerust en gewapend op dezelfde
wijze als het Fransche leger, drie honderd duizend man zou tellen. Een
Fransch-Duitsch opperbevel zou geconstitueerd worden, bestaande uit Fransche en
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Duitsche generaals, die het recht hebben, om alle Fransche en Duitsche
troepenmachten te inspecteeren en die de plannen zouden uitwerken voor de
eventueele verdediging der Fransche en Duitsche grenzen.
Het Belgisch leger zou opgenomen worden in deze combinatie en men zou
Groot-Brittannië kunnen uitnoodigen, om zich er bij aan te sluiten voor het geval,
dat de Britsche regeering dit zou wenschen.
Een zoodanige Fransch-Duitsche militaire overeenkomst, gebaseerd op de reeds
aanwezig zijnde Fransch-Duitsche industrieele alliantie, zou klaarblijkelijk elken
nieuwen oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland materieel onmogelijk maken.
Geallieerd, zouden Frankrijk en Duitschland te sterk zijn dan dat, onverschillig welke
derde mogendheid, of onverschillig welke combinatie van vreemde mogendheden,
zou het [lees: het zou] kunnen wagen om het Fransch-Duitsch blok aan te vallen.
Ten overvloede neme men in aanmerking:
a) Als het Fransch-Duitsch oppercommando, dat volgens het beraamd verdrag
geconstitueerd zal worden, om zoo te zeggen snuffelen kan in alle laden van het
Fransche, zoowel als van het Duitsche leger, zou geen dezer beide landen voortaan
een oorlog tegen elkaar kunnen voorbereiden. Het is daarenboven in onzen tijd van
snellen technischen vooruitgang, zoo niet waarschijnlijk, dan toch altijd mogelijk,
dat een nieuwe uitvinding gedaan wordt, welke alle heden ten dage bestaande
bewapeningen ontoereikend maakt. Wanneer in een Fransch-Duitsche overeenkomst
gestipuleerd wordt, zoowel in Frankrijk als in Duitschland, dat elke nieuwe uitvinding,
welke gebruikt zou kunnen worden voor den oorlog, bekend gemaakt moet worden
aan het te constitueeren Fransch-Duitsche opperbevel, zou dit zonder twijfel een
vredeswaarborg te meer vormen.
b) De Duitsche families, uit welke officieren voortkwamen van het keizerlijke
Duitsche leger, hebben door de ontwapening van Duitschland hare positie verloren,
en velen harer hebben bovendien door de waardevermindering der Duitsche munt
haar persoonlijk fortuin ingeboet. De tot deze families behoorende mannen, en vooral
de jonge lieden, willen dus hunne positie herstellen door een revanche-oorlog tegen
Frankrijk. Onder hen bevinden zich mannen van groote geestkracht; wanneer zij
konden hopen zich een zekere positie te veroveren, niet door een oorlog tegen
Frankrijk, maar door een militaire overeenkomst met Frankrijk, zouden zij in plaats
van vijanden, vrienden worden van Frankrijk. Ik heb mij door talrijke gesprekken,
welke ik te Berlijn in deze kringen gevoerd heb, van dit feit kunnen overtuigen.
Ziedaar naar mijne meening, de eerste en de wezenlijkste der politieke
consequenties, welke men moet trekken uit het Fransch-Duitsch industrieele verbond,
dat gerealiseerd werd voor de potasch, het ijzer en de chemische producten.’
Zoo spreekt en argumenteert Arnold Rechberg.
Men wisselde dit jaar voor het eerst Fransche en Duitsche studenten uit. Een
Duitsche stem, en voorwaar een belangrijke stem, inviteert om Fransche en Duitsche
generaals uit te wisselen; om de weermacht, den inlichtingen-dienst, de kennis der
generale staven te exploiteeren voor gemeenschappelijke rekening. Het herinnert mij
den fantast die droomde van een soortgelijke mixtuur der regeeringen: de helft van
het Duitsche gouvernement zou gevormd worden door Franschen, de helft van het
Fransche gouvernement zou samengesteld zijn uit Duitschers. In deze richting
voortgaande zou men zelfs een mixtuur kunnen overwegen der bewoners.
Overbevolkte Duitsche landstreken zouden een deel hunner ingezetenen verhuizen
naar de dunst bevolkte departementen van Frankrijk, naar de Fransche koloniën. Wat
in vorige eeuwen gewapenderhand geschiedde, zou voortaan langs vredelievende
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wegen georganiseerd worden, en per spoortrein. Van het moment af dat men het
leger en de voornaamste producten botje bij botje legt, kan er voor een logischen
geest geen bezwaar bestaan, om ook den goudvoorraad der Banque de France en het
gele metaal der Reichsbank in gemeenschappelijk bezit te stellen.
Het is evident dat bij zulk een radicale amalgamatie van het Fransche en Duitsche
materiaal, het menschelijke materiaal plus al het andere, een oorlog tusschen beide
landen in het vervolg uitgesloten zou zijn. Doch andere oorlogen? Zal Engeland,
zelfs uitgenoodigd, van twee doodelijke concurrenten een Balance of Power
aanvaarden, waarbij zijn gewicht in de continentale schaal nauwelijks zal meetellen?
Zal het fascistische Italië zich gehoorzaam plooien naar de subalterne rol, welke men
het toewijst? Het is gauw gezegd dat tegen een Fransch-Duitsch blok geen enkele
associatie van middelpuntvliedende krachten zich zal kunnen groepeeren tot een
nuttig doel. Maar staat dat zoo geheel buiten allen twijfel? De bestanddeelen voor
een divergeerende combinatie zijn in ieder geval aanwezig. Ook zij bezitten hunne
grondstoffen, ook zij verlangen afzetgebieden, markten, en een vrije ontplooiing
hunner activiteit.
Wat Rechberg den Franschen met de flatteerende proportie van 5 tot 3 (waarop
berust deze verhouding? Wie zegt, dat zij nooit zal varieeren ten nadeele van
Frankrijk?) voorspiegelt, is een Fransch-Duitsche hegemonie over Europa, Frankrijk
en Duitschland zouden zich plaatsen als centraalpunt voor een stelsel van gefedereerde
staten, rondom welke de andere naties moesten evolueeren als planeten. Want het
fundament van potasch, ijzer, chemie zou natuurlijk onverwijld uitgebouwd worden
in horizontale en verticale lijn met katoen, kolen, koper, graan, koolzaad, olie en
andere benoodigdheden. Wat Duitschland niet lukte in vereeniging met Oostenrijk,
zou het bereiken door de samenwerking met Frankrijk. Zóó ingeworteld is bij den
Duitscher de imperialistische waan, dat hij niet kan nalaten hem te achtervolgen in
elke gedaante waarin hij hem verwezenlijkbaar toeschijnt: zelfs met den erfvijand;
zelfs als ‘brillant second’; zelfs in proportie van 5 tot 3.
Gelijk ik vroeger reeds schreef, ligt het hoogere personeel van het Ministerie van
Buitenlandsche Zaken op den Quai d'Orsay verdeeld in twee stroomingen, welke
dikwijls interfereeren, en onophoudelijk wedijveren om den voorrang. De eene is de
conservatieve, traditionalistische school welke de continentale politiek van Frankrijk
wil grondvesten op de entente met Engeland. De andere, reeds bijzonder werkzaam
tijdens de jaren welke den wereldoorlog voorafgingen, wil de Fransch-Europeesche
staatkunde oriënteeren naar een verstandhouding met Duitschland. Zij leed de
nederlaag in 1914. Zij leed de nederlaag in 1917, toen zij de muiterijen steunde in
het Fransche leger. Zij dolf nogmaals het onderspit bij den wapenstilstand van 1918
en het Verdrag van Versailles. Maar nimmer gaf deze diplomatie zich gewonnen,
nimmer verloor zij den moed of de hoop. Caillaux, Malvy en Herriot behooren tot
de verstokste en onverbloemdste aanhangers dezer tweede groep. Om er zich openlijk
bij aan te sluiten, schijnt Briand slechts een geschikte gelegenheid af te wachten.
Ook in het leger vond deze anti-Engelsche richting meermalen onverholen
aanmoediging. Er zijn officieren, die niet verzwijgen, dat zij liever en gemakkelijker
werken met een Duitschen, dan met een Engelschen staf. Wat dit betreft, lieten de
eerste maanden van den oorlog onuitwischbare indrukken achter. Zal het Fransche
commando ooit de laatdunkendheid, de onbuigzaamheid, de koppigheid, de hostiliteit
en de betweterigheid van Kitchener en French geheel kunnen vergeten?
Op deze groep, welke niet meer in toom gehouden wordt door Edward VII, een
minister als Grey, een diplomaat als Paul Cambon en door de fouten der Duitsche
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keizerlijke staatkunde, zal Arnold Rechberg kunnen rekenen. Het is de vraag, wat
Rechberg zelf achter zich heeft in Duitschland, behalve de magnaten van potasch,
ijzer en chemie. Maar het kan moeilijk te wijten zijn aan het toeval, dat Rechberg's
brief verscheen in de dagen dat de onheusche Philip Snowden voor het sommetje
van 37 maal twee en een half millioen pond sterling per jaar (millioenen, waarvan
de Daily News terecht schrijft, dat zij waarschijnlijk nóóit betaald zullen worden) de
entente cordiale de hardste en de onvoorzichtigste slagen uitdeelde welke haar in de
vijf en twintig jaren van haar bestaan werden toegebracht.
Wij zullen dus nieuws zien op het Europeesche schaakbord? De omstandigheden
zijn gunstig. Vóór 1914 stuitten de Fransch-Duitsche combinaties regelmatig af op
de exorbitante hebberigheid van Berlijn. In 1929 is de woordvoerder der Duitschers
een en al moderatie - wat wij spottend ‘moorderatie’ noemden in onze geschiedenis.
Dat voorspelt misschien weinig goeds. Doch al voorspelde dit goeds, wie durft
beweren, dat wij er iets bij zullen winnen, wij kleine landen? Het beste wat men er
van zeggen kan is, na Rechberg's brief, dat men niet meer conspireert in het donker.
[verschenen: 7 oktober 1929]

Onttakelingen
Parijs, [ca. 23] Augustus [1929]
Is het de genadeslag voor het Fransche communisme?
De B.O.P., Banque ouvrière et paysanne, de Bank van hamer en sikkel, ligt op
apegapen. Het was een bank zooals alle andere banken en hare statuten waren conform
aan de oudste en de beste kapitalistische beginselen. Met ‘Das Kapital’ van Marx
voor oogen, en achter Das Kapital de pyramiden van lijken, welke de Russische
Revolutie opstapelde in naam van de nieuwe leer, als offer aan den nieuwen tijd,
waren de statuten der B.O.P. zonder twijfel een der grootste schandalen onzer eeuw,
een schandaal dat idealisten de keel toekneep. Maar de communisten keken zoo nauw
niet. De kameraden belegden er hun spaarduiten tegen 3, 5 of 6 pCt. en terwijl men
de winst opstreek als een ordinaire bourgeois, couponnetjes knipte en inwisselde als
de vuige renteniertjes die zich voeden met het zweet van den werkman, gelijk het
heet, diende het geld de zaak.
De B.O.P. was de trots van ongeduldig schorem, schorremorrie, gepeupel en
rapaille, dat in 't diepst van zijn gedachten, een bank waarop men chèques trok, het
mooiste ding vond van de wereld. De B.O.P. was méér dan de moscovitische vlag,
meer dan de leuzen, meer dan de principes van Lenin, Trotzky of Stalin. Zij was het
eerste brok werkelijkheid. Zij was in ijzer en steen een zichtbaar, een tastbaar
onderpand voor het beloofde land, voor het toekomstig paradijs, voor het begeerde
luilekkerland, waar men zich op alle uren van den dag kan presenteeren aan de
loketten. De socialisten hadden bankiers, maar hadden nooit een bank gehad. De
communisten, leeper, zakelijker, hadden hun eigen bank. De roode makkers zagen
met voldoening, dat niet alleen de kameraden er hun fortuintjes brachten om ze te
laten fructifieeren. Maar ook de sympathiseerenden. Maar ook de aanhangers in
handel en industrie van het systeem je-kunt-nooit-weten. Zij die gedekt wilden zijn
als de trompetten zouden klinken van het laatste oordeel. Zij die voor de ‘Grand Soir’
van pétroleurs en pétroleuses rekenden met een hausse van de B.O.P. Zij die haar
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percenten en kluizen veilig achtten voor elke omwenteling. Zij die op alle paarden
wedden.
Konden de revolutionnairen een soliedere cautie verlangen voor de toekomst dan
de medeplichtigheid der opportunisten die deden alsof zij geloofden in het
Communisme en in de B.O.P.? Die haar le nerf de la guerre aandroegen, de nervus
rerum, het geld, het onvolprezen geld? Dat woog op tegen de hoofdartikelen in de
Humanité, tegen groote en kleine affiches, tegen propaganda-vergaderingen, tegen
de agitatie, tegen de stakingen, welke met dat geld betaald werden. De bourgeois
toonde fiducie in de B.O.P. Wat wilde men meer?
Met een beetje inschikkelijkheid van het gouvernement had deze toestand kunnen
duren tot de makkers klaar waren, om de overige banken te annexeeren bij de hunne.
Klagers waren er niet. Wie zou zich beklaagd hebben over een zoo regelmatig
functionneerende credietinstelling, die in geval van alarm altijd kon vertrouwen op
den steun van Moskou of op de subsidies der Russische Ambassade? Het parket en
de politie marcheeren onder zulke omstandigheden enkel op uitnoodiging van den
Minister van Binnenlandsche Zaken. Waarom marcheerden zij vandaag en niet
gisteren? Waarom niet vijf jaar geleden? Was het recht dit jaar materieeler, formeeler,
stelliger, positiever dan in 1924 of 1927, toen de straten dreunden van de Carmagnole
en de Internationale? Neen. Het recht was een kwestie van regeering.
Het recht was er, zoodra zich een minister vertoonde, die zich niet langer belachelijk
wilde laten maken door de snorkerijen der aspirant-plunderaars, bij hoog en laag
zwerend dat zij Frankrijk en Parijs op 1 Augustus overhoop zouden zetten. Zij pochten
en snoefden, alsof het dezen keer meenens was. De bourgeois sloeg etenswaren in;
hij vulde zijn badkuip met drinkwater; hij kocht kolen voor het fornuis, als het gas
hem in den steek zou laten; olie en kaarsen zoo de electriciteit hem mocht begeven.
En het wàs meenens. De heele bende werd opgepakt, behalve wie over de grens
vluchtte of zich verschool bij den gezant Dovgalevski. Had Moskou dat kunnen
denken na zooveel precedenten van ministers, die gedwee oorvijgen incasseerden
en zich van den domme hielden?
Moskou kende blijkbaar Tardieu niet. Tardieu is niet alleen arrivist. Hij is een
arrivist, die verder arriveeren wil, dan de anderen. Hij heeft de lijnen van zijn succes
geteekend in zijn agenda. Geen haarbreed zal hij ervan afwijken. Tegenover een
Tardieu kondigt men geen revoluties aan met bekkens en groote trom. Hij verzet
zich omdat hij minister is. Maar meer nog omdat zijn dynamisme geen belemmeringen
duldt naar zijn doelpunt. Tardieu zou niet anders kunnen.
Zoo lag het niet in zijn aard om zich te bepalen tot platonische demonstraties en
massale inhechtenisnemingen. Men noemde ze onwettig, daar, volgens de letter der
wet, oproerlingen die nog maar op weg zijn naar het oproer, geen strafbare feiten
plegen of gepleegd hebben. Hij heeft maling aan de schriftgeleerden en muggenzifters.
Men daagt Tardieu niet uit zonder serieus ongerief. De communisten gingen
ondervinden met wien zij te doen hadden. Om hem soldaten te verschaffen waren
de jaarlijksche troepen-manoeuvres gereduceerd tot de helft. Aan zulke maatregelen
herkent men den komenden heerscher. Maar na de toppen te hebben afgerukt, de
leiders gegrendeld te hebben, wilde hij slaan tot de wortels. Hij bezocht den vijand
in zijn vesting, in zijn schatkamers. Ook dàt was onwettig. Hij stoorde zich niet aan
het gejammer der communisten, die een wetboek ter hulp riepen, dat zij een paar
weken te voren met wapenen trachtten af te schaffen.
Tardieu gelastte huiszoeking in hun Bank en in haar filialen der roode ceintuur,
waarmede Parijs omgordeld is als met een wurgkoord. Wat is een bank, waar men
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huiszoeking doet? Al vindt men er niets verdachts, zij is verloren. Hoeveel hachelijker
moet haar positie zijn, wanneer men er falsificaties ontdekt, oplichterij, zwendel,
verduistering, bedrog, op alle in de kapitalistische maatschappij gebruikelijke
manieren, zooals bleek bij de B.O.P.! De Banque Ouvrière et Paysanne leerde kennen,
wat een paniek is, een run; een lange rij van bewuste arbeiders, die om hun centen
komen bij een leege kas; menschen, die hun geld kwijt zijn; hun hoop en hun
overtuiging voelen wankelen. Waar bleef Moskou? Wat deed de Ambassade? Als
zij kunstschatten verkoopen uit paleizen en musea, wat doen zij met de duiten?
Inderdaad: waarom stopte Moskou de gaten niet?
De Communistische Partij voelde zich als een leger, dat van zijn basis wordt
afgesneden. Het is een oud deuntje: geen geld, geen communisten. De Humanité
verschijnt met vier pagina's. Zoo goed en zoo kwaad als zij kan, verbergt zij de
ontreddering der gemoederen, de desorganisatie, de débâcle. Zij vertolkt haar gemis
en haar wrok, om te kunnen zwijgen over haar teleurstelling. Na paskwillig geweest
te zijn op 1 Augustus, is ze hulpeloos. Er ligt een zoo fantastische afstand tusschen
wat de revolutie beloofde te zijn en wat ze werd, dat men een krijgslist zou willen
argwanen, om een aannemelijken uitleg te geven van wat men weigert te beschouwen
als dwaze zelfoverschatting, als kwajongensachtig gebral of als beunhazig geknoei.
Wat de Communistische Partij de laatste vier maanden uitricht, is geen politiek meer,
het is gebroddel. Zij hebben weliswaar de keus niet. Maar hoe harder zij schreeuwen,
hoe meer hun machteloos geklungel aan het licht treedt.
Die onttakeling valt samen met een ernstige interne crisis. Deze week naam Paul
Marion zijn ontslag als secretaris der Partij. Gij kent Paul Marion niet? Dat maakt
geen bezwaar. De redenen zijner demissie spreken vóór hem. Hij vertoefde vijftien
maanden in Rusland, waar men konijnen fokt, omdat er geen brood is. (‘Als het volk
geen brood heeft, moet het maar taartjes eten’ zei men aan het Fransche hof in 1789;
in Rusland moet het konijnen eten...) Hij werkte een jaar lang met het Komintern.
Hij was er directeur van het bureau voor agitatie en propaganda. Hij heeft niet enkel
de moscovitische bevelhebbers leeren kennen, maar ook hun onderdanen.
De leiders, zegt hij, begrijpen niets van hun taak. Achter de façade eener ‘dictatuur
van het proletariaat’ verbergt zich ‘de overheersching van enkele duizenden
bureaucraten van allerlei slag en soort, die door hun waanzinnige politiek, hun
absolute, ongedurige, inquisitoriale, met de jaren verergerende dictatuur, het land in
een economische en moreele misère houden, welke alle beschrijving tart.’ Paul
Marion kan het weten. ‘Door den toenemenden tweespalt, welken men bij ons
teweegbrengt tusschen industrie en landbouw, de stad en het dorp, gaan wij niet naar
het socialisme, zegt hij, maar naar het pre-kapitalisme en naar de barbaarschheid.’
Marion verzekert, dat hij in Rusland werklieden ontmoet heeft, die er wanhopig over
zijn, dat zij eenmaal gevochten hebben om zich ‘meester te maken van het bewind’.
Hij heeft technici gesproken, die zich schamen over de statistieken, welke men hen
dwingt te vervaardigen. Hij blijft trouw aan het idee eener emancipatie der arbeiders,
aan de komst eener betere maatschappij, ‘waaruit de exploitatie en de oorlog gebannen
zullen zijn’, maar hij roept als zijn trieste en vaste overtuiging uit ‘dat men daartoe
niet zal geraken door de communistische leer noch door de communistische middelen,
doch dat het slechts bereikt kan worden door de methoden, waarvan in haar ensemble
de Engelsche Labour Partij een indrukwekkend voorbeeld geeft’. Achter de Russische
sovjets ‘verschuilt zich de meest wreede en meest desolate realiteit’.
Acht jaar behoord te hebben tot de Communistische Partij, directeur te zijn geweest
van de agitatie en de propaganda, en dan tot zulk een conclusie te moeten komen -
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welk een ruïne, welk een nederlaag! Wij beklagen Marion dat hij acht jaar noodig
had om feiten te constateeren, welke aan geen enkel neutraal waarnemer, al bezocht
hij nooit Rusland, kunnen ontsnappen. Doch wij prijzen zijn eerlijkheid. Hij heeft
niet wenschen te huichelen gelijk een hoop anderen, politici en dilettanten, kunstenaars
en letterkundigen. Hij heeft het probleem niet duizend keer omgedraaid, wat ook een
houding is en zelfs een gemakkelijke. Hij heeft niet gezeurd om de consequenties te
trekken, toen hij ze eenmaal voor zich zag en dit is veel zeldzamer dan men in 't
algemeen denkt. Hij heeft niet gewerkt voor het geld, toen hij zijn idealen in stukken
zag op het Kremlin. Dat eveneens gebeurt niet dikwijls.
Het gebeurt maar weinig. Want anders zou Moskou in Frankrijk niet achttien
honderd gesalarieerde propagandisten hebben rondloopen. Deze lieden bezitten een
minimum hersens om een minimum aantal feilen nuchter te observeeren. Maar zij
verzuimen het. Hun salaris hindert hen in deze doodgewone geschiktheid. Zij zijn
gekocht en betaald. Zij zijn veel gevaarlijker dan de lieden die naief gelooven en
voor een juister inzicht vatbaar blijven.
Er bestaan geen wetten tegen hen. Of liever: de wetten die bestaan (vrijheid van
vergaderen, van redevoeren, van drukpers, etc.) dienen hen tot bescherming. Ik vroeg
of de krach van de B.O.P. de genadeslag was voor het Fransche Communisme? Als
Tardieu de onwettigheid zóó ver durft drijven dat hij ze opsluit of expulseert, ja. Als
Tardieu het Parlement kan bewegen om wetten uit te vaardigen tegen deze achttien
honderd gesalarieerde oproerkraaiers, wier lijsten men heeft, ja. Aarzelt hij daarmee,
dan kan hij elk jaar van voren af aan beginnen.
Ik denk echter niet, dat hij hun deze laatste kans zal laten.
[verschenen: 10 oktober 1929]

Bij den dood van een dansmeester
Parijs, 27 Augustus [1929]
‘Men zou moeten sterven op zijn dertigste jaar’, zei in deze lente Serge de Diaghilew,
de miraculeuze stichter der Russische Balletten, tot Jacques-Emile Blanche,
cosmopolitisch schilder en schrijver.
Wat hem zelf betreft, heeft hij zijn onvromen en onwijzen wensch met zeven en
twintig jaren overschreden. Lijdend aan diabetes en aan een teugelloos bestaan was
hij, na de laatste triomfen in Parijs en in Covent Garden te Londen, naar gewoonte
gaan uitrusten te Venetië. Bij zijn kwaal voegde zich een furunkel. Want niet alleen
de ongelukken, volgens een geheime wet, komen in serie, doch ook de opmerkelijke
sterfgevallen.
De eerste, die te overlijden kwam aan de conjunctuur van suikerziekte en negenoog,
was de vermaarde criticus van Le Temps Paul Souday, de ontdekker van Proust en
Valéry. De tweede was Diaghilew. Een rouwstoet van gondels voerde hem over de
blakerende lagunen naar den Campo Santo der stad van bloed, wellust en dood, waar
Tristan ontstond, waar kunstenaars en gelieven, uit de stille waters en de zwijgende
paleizen, de stemmen beluisteren van een land, dat niet van deze aarde kan zijn.
De oogen te sluiten over de fabelachtigste onwerkelijkheid, welke bestendigd werd
in een barre eeuw, stemde overeen met Diaghilew's wezen. Hij was, gelijk een
bewonderaar hem teekende, een zakenman en een sensueel grand seigneur, een
geraffineerde en een barbaar, een man van actie en een dilettant, een opstandige en
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een hoveling, een geestdriftige en een chronisch geblaseerde, een hersenschimmig
fantast en een nuchter realist, een sensitief kunstenaar en een lawaaierig Barnum; hij
was wispelturig en hardnekkig, schatrijk en straatarm, naief en uitgeslapen, gehaast
en langzaam, oppervlakkig en nauwgezet, overlegd en brutaal: dit heele complex
van tegendeelen vormde een prodigieuzen balletmeester, die, behalve het tooneel,
de geheele civilisatie van zijn tijd gedomineerd heeft.
Hij schreef niet, dichtte niet, componeerde niet, bouwde niet, schiep niets van
blijvende hoedanigheden. Maar door te laten dansen, zooals hij den dans opvatte,
heeft hij het aanschijn van Parijs veranderd. En niet alleen van Parijs, doch van de
wereld. Het is ook de eenige maal, dat bij het verscheiden van een balletmeester
zooveel inkt en tranen vloeiden. Meer dan voor verscheiden groote geleerden en
groote kunstenaars tezamen.
Diaghilew, Petersburgsch edelman, die in zijn jeugd volgens beweringen van
landgenooten leek op tsaar Alexander I, en die het niet onaangenaam vond, dat het
bloed der Romanows zichtbaar in zijn aderen stroomde, was de eerste der
revolutionnairen, die het Oosten afzond om de Europeesche traditie te rammeien en
de bres te stooten, waarlangs al het andere, het mooie en het leelijke, het dwaze en
het redelijke, het misdadige en het nuttige, vrijen toegang zou krijgen.
De uitvinder der Russische Balletten was Slavisch in merg en been. Hij zei niet,
zooals Dostojevski, dat de Westersche cultuur inferieur was aan de Russische en dat
een sterke emanatie van den geest der steppen onze laatste kans was op een gezond
herademen. Diaghilew dacht dezen nonsens misschien niet eens. Maar hij zette hem
om in een feit. En als hij het heilzame niet bewees van deze kuur, hij bewees de
kracht, welke erachter school, de kracht eener lawine, de verlokking, welke zij bracht,
de verlokking der afgronden, de bedwelming, de narcose, de demoraliseering.
Diaghilew was niet de eenige, maar hij werd veel gevaarlijker, omdat hij de synthese
was van allen.
Met zijn frenetieke bacchanaliën, met de felle kleuren zijner décors, met de
somptueuze overladenheid zijner costuums, met zijn onbedwingbare rhythmen, met
zijn denderende passen, de ingeboren excessieve onrust dier dansen, welke geen
ander doel kennen, dan den voluptueuzen roes of de physieke uitputting, maakte hij
ons tastbaar en voelbaar, wat tot dusverre een onschadelijk, ongrijpbaar luchtbeeld
geweest was. Hij materialiseerde Rusland en de Russische psyche, hij omspon er
ons mee, hij dompelde er ons in onder, hij doordrenkte ons met haar bijtende zuren.
En naar de effecten te oordeelen, waren wij er rijp voor. Niets bood weerstand.
Onze meubelen, onze kleeren, onze schilderkunst, onze muziek, onze plastische
kunsten, onze letterkunde, de versiering onzer huizen, onze tapijten, onze bouquetten,
onze glasschilderingen, onze feesten, alles geraakte onder den ban van dezen
exuberanten magiër, van zijn dansenden troep, van zijn fantasmagorische régisseurs.
Alles werd ontwricht, alles werd ouderwetsch, alles werd gemetamorphoseerd. De
kakelbonte japonnen der dames, de opzichtige pyjama's der heeren, de violente
kleur-contrasten van het moderne palet, het geabstineerde rhythme der hedendaagsche
componisten, de excentriciteiten der beeldhouwers, het honderdvoudig Byzantinisme,
dat wij zonder eenige moeite kunnen waarnemen op straat, in de étalages, op
exposities, alom, dat heele toegespitste, onevenwichtige, uitheemsche,
onassimileerbare ‘modernisme’ dateert van de Russische Balletten, is herleidbaar
tot Serge de Diaghilew. Dat alles ware niet gebeurd, of hadde zich gemanifesteerd
in harmonische proporties, minder exclusief, minder opdringerig, minder tyranniek,
wanneer Parijs in het eerste decennium dezer eeuw niet bezweken was voor de
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vlammende, schreeuwende, enerveerende, overladen pracht van Petrouchka, Le
Spectre de la Rose, L'Oiseau de Feu, Le Sacre du Printemps, Thamar en de Danses
Polovtsiennes.
Maar Diaghilew entte ons een nog erger kwaal, dan zijn barokke luxe, zijn
overdaad, zijn Russisch Orientalisme, zijn bandeloosheid, en de hypnose der
duizelende beweging.
Als hij zei: ‘men zou moeten sterven op zijn dertigste jaar’, gaf hij uiting aan de
intiemste roerselen van zijn karakter. Dit gezegde was onzin, welken hij had kunnen
controleeren als onzin, wanneer hij in een lexicon de namen had willen naslaan van
het geweldige meerendeel der belangwekkende mannen die gedurende vijf en twintig
eeuwen, door ongeëvenaarden arbeid op elk terrein, Europa aan het hoofd plaatsten
der menschheid, en die hun voornaamste werken voortbrachten op rijpen leeftijd en
zelfs op hoogen ouderdom. Doch wat deerde Serge de Diaghilew, anarchist in hart
en nieren, een flinke dosis onzin? Het ephemeere was zijn element. Hij admitteerde
niet, dat een leven zich geleidelijk en logisch ontvouwde, als een gaaf en schoon
geheel. Hij admitteerde het noch voor zich, noch voor zijn medewerkers. Hij haatte
de continuïteit. Hij verfoeide den duur. En hier verschilde hij fundamenteel met den
natuurlijken mensch van alle tijden en alle klimaten, die immer de blijken van zijn
doortocht, het bewijs zijner aanwezigheid op deze planeet trachtte te vereeuwigen
in de aardsche materie, de mensch, die worstelde om vergankelijkheid en tijd te
overwinnen door een werk zijner handen, een vonk van zijn goddelijk intellect. En
daarin wondde deze magische, demonische, funeste dansmeester den Europeaan het
diepst: dat hij hen verleidde, overreedde, om de duurzaamheid te miskennen, te
verwaarloozen, te minachten. Daarin was hij misschien het meest Russisch. Daarin
zeker droeg hij de vernietigendste kiemen over van ontbinding.
Zijn verbazende successen bereidden niet enkel den weg voor alles, wat Rusland
later op intellectueel gebied nog exporteeren zou, hij gaf het noodlottigste der
voorbeelden: Diaghilew leerde ons van stijlen te wisselen, zooals men een ander paar
schoenen of een andere das neemt. Hij leerde ons om alles te wantrouwen, om het
geloof in iets niet verder te plaatsen, dan het meest nabije resultaat. Hij leerde ons,
om af te breken, wat wij pas hadden opgebouwd. Afbreken om niets, voor de pret,
uit vermoeidheid, uit weifelmoedigheid, uit baloorigheid.
Hij zelf ging voor. Hij was de mensch die steeds vernieuwt. Hij toonde zich bezeten
van een diabolieken sloopers-geest, gepaard aan een buitengemeen constructief
vermogen. Hoeveel stijlen, die kortstondige modes moesten blijven, lanceerde hij of
protegeerde hij, van de jaren vóór den oorlog tot de jaren ná den oorlog? Minstens
twaalf. De geschiedenis der Russische Balletten zijn een abracadabrante staalkaart
van doellooze en verwarrende buitennissigheden. De eene was nauwelijks
gerealiseerd, of zij werd verworpen voor de andere. En zóó onuitroeibaar was de
fascinatie van Diaghilew's persoonlijkheid, dat hij wist te zegepralen tot de laatste.
Hij boeide een publiek, dat hem blindelings volgde in elk experiment, in elke
contradictie van zich zelf. Maar hij vond ook de millioenen, waarmee hij zijn troep
van veertig à vijftig kunstenaars, onder wie de ‘sterren’ talrijk waren, moest
onderhouden, binden, trainen en rond de wereld leiden van triomf tot triomf.
Hij drukte zijn stempel op alles, door alles te desoriënteeren. Van de Russische
Balletten af dagteekent in alle kunsten de ongehoorde sabbat van stijlen, van vluchtige
pogingen, van bevliegingen, van stuurloosheid. Iedereen probeerde wat en iedereen
gaf het op na de eerste inspanning. Het geestelijk domein was als een boom geworden,
die alleen nog bloesem droeg, doch geen vruchten meer. Wij zagen Diaghilew en
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zijn eminentste kunstenaars onverklaarbare draaien nemen, alsof de kunst een tic
convulsif was geworden, alsof men een wijze van expressie uit- en aandoet als een
jas.
Wij zagen de besten aarzelen in wanorde, de besten bezwijken in hopelooze
verwringingen. Doch als wij den geest of het intellect zagen zakken tot nul, wij
merkten nooit een weifeling in de appreciatie der Russische Balletten. Diaghilew en
zijn troep waren taboe. Nimmer heeft een theater of andere onderneming een
impresario bezeten als dezen Russischen edelman. Ook in dit opzicht verrichtte hij
de wonderbaarlijkste dingen. Hij bleef taboe tot zijn laatste uur. Men spreekt met
spijt over het programma d'extrême avant-garde, dat hij voorbereidde voor het seizoen
1930, toen de dood hem trof in zijn hotel aan den Lido.
Deze zonderlinge man werd geregeerd door de kinderachtige vrees, dat zijn
schaduw hem achterhalen zou, dat de een of andere mededinger hem zou overtroeven.
Aan deze phobie heeft hij alles geofferd.
En deze angst is de oorzaak, dat hij niets anders nalaat, dan een onmetelijken
chaos, gesticht door hem, uitgebuit door hem, maar die met hem niet eindigen zal.
De gepretendeerde afstammeling der Romanows was een chef, maar gelijk zijne
voorzaten een chef in het ongerijmde, en gelijk de Russen, die de dynastie hebben
voortgezet, een chef in het absurde. En geen meester liet ooit bij zijn verscheiden
een leegte na als de autocraat van den dans: de leegte, welke hij systematisch schiep;
de leegte welke moet worden bijgevuld.
[verschenen: 8 oktober 1929]

Een ramp
Parijs, [ca. 31] Augustus [1929]
Het ziet er uit, alsof het niets is, maar het resumeert alle buitelingen, bokkesprongen,
narrekappen en bakersprookjes, waarmee men een volk, dat viermaal revolutie maakte
voor ‘de vrijheid’, zoet houdt.
Den dag (28 Augustus), dat te Parijs het bericht binnenkwam van Philip Snowden's
overwinning op de Haagsche Conferentie, zond de politieprefect agenten per fiets
naar alle bioscopen met het bevel, om de gefilmde actualiteiten, waarin de Chancellor
of the Echequer optrad, weg te laten.
Het stroeve gelaat van den man of Yorkshire verdween van het witte doek.
Snowden's ultimatum-politiek en de afloop der Conferentie waren zóó weinig naar
den smaak van den gemiddelden Franschman, dat men betoogingen vreesde. Die
Franschman nochtans kreeg al het nieuws, dat zijn veiligheid en zijn portemonnaie
kon dreigen, met geperfectionneerde sourdines. Het koper en het slagwerk speelden
de in stukken gesneden vrouw naast de bewonderenswaardige reis om de wereld van
den Graf-Zeppelin.
Een autocraat zou niet anders gehandeld hebben, dan de politieprefect. ‘Hoe wil
je regeeren zonder geheime fondsen?’ riep eenmaal een loslippig minister uit in de
volle Kamer. Geheime fondsen, dit wil zeggen omkooperij van Pers en
nieuwsagentschappen, zijn niet meer voldoende. Naast de macht van het dagblad,
rees de macht in het kwadraat van de lichtkrant, welke direct is, niets verdoezelen
kan, welke permitteert, om onpopulaire personen op stel en sprong uit te jouwen in
effigie, zooals men vroeger hinderlijke menschen, die men niet te pakken kreeg,
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verbrandde, opknoopte of te kaak zette in hun beeltenis. Men kan een lichtkrant niet
nuanceeren, gelijk een artikel of een telegram. Men verbiedt haar dus.
Dat is heel mooi; doch wat blijft er bij dit systeem over van de democratie? De
man-in-de-straat heeft zijn mond te houden en te zwijgen als een mof; hij weet niets
van regeeringszaken; hij is onderdaan; wanneer men geld noodig heeft, betaalt hij;
wanneer het spaak loopt, mobiliseert men hem met politie en gendarmen; wanneer
hij tegenspartelt wordt hij in vrachtauto's gereden naar het executie-terrein. Zoo
dachten ook Lodewijk XIV en Wilhelm II over die problemen. Zoo stelt ook het
gouvernement der Republiek ze. Men heeft aanplakbiljetten afgerukt en optochten
verboden. Men heeft de stemmen gesmoord van honderd duizenden oud-combattanten.
Men heeft de cavalerie van St. Georges (dit zijn de bataillons van klinkende munt)
laten chargeeren onder oogluiking der overheid. Men supprimeert de lichtkrant.
Welk een misère! En hoeveel zijn 't er, die aldus manoeuvreeren achter de
schermen, tegen den zin der natie, met complete verkrachting der democratische
beginselen? Twintig misschien. In ieder geval niet meer. Ik heb maling, au fond, aan
de democratische beginselen. Maar wat mij verontrust in zulke dubbelslachtige
gesteldheid is dit: Vandaag laveeren die twintig om obscure redenen (redenen welke
‘het volk’ niet begrijpt en afwijst) naar een liquidatie van den oorlog. De opinie van
het volk, of zij juist is of onjuist laat ik daar, wordt met alle beschikbare middelen
verstikt. En wanneer het op een zeker moment dien twintig zou bevallen om wegens
andere obscure redenen den vrede te liquideeren? Die veronderstelling heeft niets
gewaagds. Niemand weet wat de politiek dier twintig drijft naar deze of gene richting.
Zij doen wat zij willen. Doch laten zij niet meer praten over het volk, de natie, de
publieke opinie, de democratie. Het volk is voor alle verleden of komende
complicaties niet verantwoordelijk.
Als ik me zoodanig warm maak voor de censuur van een lichtkrant, concludeer
daar niet uit, dat ik animositeit zou koesteren tegen Philip Snowden. Integendeel.
Snowden is burger van Engeland dat zingt ‘Britannia, rule the waves’; waarvan elk
inwoner de onverzettelijke spreuk in zijn borst draagt ‘wright or wrong, my country’.
Socialist of niet, internationalist of niet, Snowden werd geboren op het eiland, in het
rijk, dat, vervoerender dan eenig ander land van de globe, zich verheerlijkt zag,
bezongen werd door zijn grootsten dichter. Kent gij de tirade van John of Gaunt tot
den Duke of York uit ‘King Richard II’ van Shakespeare? Veroorloof me dat ik haar
citeer, al mocht gij ze kennen. Zij verheugt het hart en zij verklaart Snowden.
‘This royal throne of kings, this scepter'd isle,
This earth of majesty, this seat of Mars,
This other Eden, demi-paradise;
This fortress, built by nature for herself,
Against infestion and the hand of war;
This happy breed of men, this little world;
This precious stone set in the silver sea,
Which serves it in the office of a wall,
Or as a moat defensive to a house,
Against the envy of less happier lands;
This blessed plot, this earth, this realm, this England,
This nurse, this teeming womb of royal kings
Fear'd by their breed, and famous for their birth,
Renowned for their deeds as far from home,
(For Christian service, and true chivalry)
As is the sepulchre in stubborn Jewry
Of the world's ransom, blessed Mary's son:
This land of such dear souls, this dear dear land,
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Dear for her reputation through the world,
Is now leas'd out (I die pronouncing it,)
Like to a tenement, or a pelting farm:
England, bound in with the triomphant sea,
Whose rocky shore beats back the envious siege
Of watery Neptune, is now bound in with shame,
With inky blots, and rotten parchment bonds;
That England, that was wont to conquer others,
Has made a shameful conquest of itself:
Ah, would the scandal vanish with my life,
How happy then were my ensuing death!’

Zoo denkt een Engelschman over Engeland, in verzen, welke men niet lezen kan
zonder een huivering van verrukking, in verzen welke in geen enkele andere taal,
oud of nieuw, geëvenaard worden. Snowden zal zijn land niet verpachten als een
ellendige hoeve, met een paar klodders inkt, en met banden van rottend perkament.
De bestemming van dit ‘dierbaar dierbaar land’ (welk een teedere kracht in de
herhaling van dat ‘dear’!) dat gewoon was anderen te veroveren, is even veilig
toevertrouwd aan de waakzame handen van Snowden als weleer aan het zwaard
zijner doorluchtige koningen. En als een Internationale Betalingsbank Europa moet
boeien, wees er van verzekerd dat Londen de sleutels zal bewaren van de kluisters
en de kluizen, dat Snowden zich gelukkig zal achten te sterven, wanneer met zijn
dood het schandaal zou verzwinden dat Londen ophield Clearing-House te zijn der
aarde.
Een dergelijke vastberadenheid is opbeurend en benijdenswaardig. Engeland ware
Engeland niet zonder zulke mannen, die steeds het welzijn van het Vereenigd
Koninkrijk plaatsten boven andere, secundaire princiepen. Maar kan men onverschillig
blijven tegenover het lot van Frankrijk, dat zich op elke conferentie (die van Den
Haag was de één-en-dertigste) ziet gestooten worden van nederlaag naar nederlaag?
Zou men niet wenschen, dat zijn leiders een greintje dier vaderlandsliefde getuigden,
welke Snowden bezielde? Kan men zonder deernis eene natie, die den oorlog won,
zien verglijden in een dof en wezenloos defaitisme? Wie had niet, zwijgend, betere
dingen verwacht, dan deze instorting? Waar zal dit volk, tenzij in de wanhoop, nog
ooit de veerkracht vinden, om zich te verzetten, wanneer verzet te eeniger tijd
onvermijdelijk wordt? Want, als Elzas-Lotharingen zich losscheurt (en dit wordt
elken dag waarschijnlijker), wat zal Frankrijk gewonnen hebben door zijn offer,
behalve millioenen dooden en verminkten, schulden, belastingen en puinhoopen?
De moreele satisfactie voor heroïeke wapenfeiten! Maar deze wegen geen minuut
op tegen de 28 millioen kubieke meter loopgraven, welke men heeft moeten dempen
in één enkel departement, tegen de 53 millioen vierkante meter prikkeldraad welke
men in één enkel departement - en zoo waren er tien departementen - heeft moeten
wegruimen. Op eigen kosten...
De Franschman verloor niet alleen een ronde som gelds op de Haagsche
Conferentie, hij verloor den Rijn, en Mainz, bolwerk van het Europeesch bestand,
bolwerk, volgens Foch, van den vrede, zal 30 Juni 1930 ontruimd zijn. Ik wil het
niet gelooven vóór ik het zie gebeuren, maar men doet alsof Briand, die stuurde alsof
de Conferentie moest stranden, Briand, die er in naam van Frankrijk alle belang bij
had om de Conferentie te laten verongelukken, Briand, die onverhoopt geholpen, als
't ware uitgedaagd, bijkans genoodzaakt werd door Snowden om de miserabele
conferentie te doen kelderen, Briand heeft haar in een dollen nacht gered en geloodst
naar de goede haven. Welk een reeks van mysteries! Zal het Parlement hem
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desavoueeren, wanneer het in October of November bijeengeroepen wordt om zijn
besluiten te bekrachtigen? Ik weet het niet omdat ik niet meer waag te begrijpen.
Maar het zal niet lang meer duren of de politieprefect zal ook het aanschijn van
Briand moeten schrappen van de licht-krant.
Mag ik u zonder omwegen mijn meening zeggen? De Haagsche Conferentie is
een ramp. Een ramp omdat ieder, over de hoofden der volkeren heen, gedaan heeft
alsòf. Men riep Generaal Guilaumat, Commandant van den Rijn, naar Den Haag. En
wat kon Guillaumat, wanneer hij niet liegen of huichelen wilde, in den raad der ‘zes’
of der ‘vier’ anders gezegd hebben, dan wat hij twee jaar geleden zwart-op-wit
schreef:
‘Alle inlichtingen stemmen overeen, om te bevestigen dat de Duitsche Regeering
de uitvoering van een plan najaagt, dat beoogt om in de bezette gebieden een macht
te vormen, welke, wanneer het geval zich voordoet, in staat is om ras tegen ons op
te treden.
Niets zal de uitvoering van dit program kunnen belemmeren, zoodra het Rijngebied
door de geallieerde troepen zal ontruimd zijn.’
Het is zeer onwaarschijnlijk, dat generaal Guillaumat, wiens rapport overigens
gestolen werd, zich vergiste. Het is onmogelijk, dat de in Den Haag vergaderende
staatslieden deze observaties niet kenden. Al deze staatslieden doen dus, alsof... alsof
wij leefden in het broederlijkste, het openhartigste, het vredelievendste der
werelddeelen.
Een ramp, een ramp, welke ieder kan zien aandreigen, die zijn oogen niet in den
zak draagt. Victor de Marcé, Raadsheer van de Rekenkamer, lid van den Hoogen
Raad van het Bureau voor Statistieken, honorair leeraar aan de Ecole des Sciences
politiques, een man van getallen dus, géén heethoofd, geen overprikkelde, geen hitser,
maar een koelbloedig, droog, dor technicus, becijfert in de Revue politique et
parlementaire, een gedegen, ernstig en, onder ons gezegd, onleesbaar,
wetenschappelijk tijdschrift, - Victor de Marcé becijfert:
dat Duitschland met de credieten, uitgetrokken voor zijn zware artillerie, gedurende
de laatste vijf jaren 1.982 kanonnen heeft kunnen vervaardigen (het maximum, dat
het Verdrag van Versailles toelaat, is 288);
dat Duitschland met de credieten, uitgetrokken voor zijn lichte bewapening, van
1925 af tot heden 20.153 mitrailleuses heeft kunnen fabriceeren. (Het maximum van
Versailles is 2.000.) Met twee duizend mitrailleuses wapent men 100.000
manschappen, met twintig duizend één millioen);
dat het ontwapende Duitsland voor zijn oorlogsbudget van 1928-1929 een bedrag
uitschreef van 1.472 millioen marken, d.i. 8.832 millioen francs. Dit Duitsche budget
der ontwapening is één milliard, 278 millioen francs hooger, dan het totale budget
van de totale Fransche weermacht, gendarmes, politie, Algiers, Tunis, Marokko, de
Sarre, de Rijn, Syrië, het Oosten en het civiele vliegwezen inbegrepen. Het
oorlogsbudget van het z.g. militaristische Frankrijk bedraagt inderdaad slechts zeven
milliard 544.994.000 francs. Trekt men er redelijkerwijze de uitgaven af voor de
koloniën, dan bedraagt het Fransche oorlogsbudget slechts 6.085.325.000 francs.
Het oorlogsbudget van het ‘ontwapende’ Duitschland is dus twee milliard, 747
millioen francs hooger dan het oorlogsbudget van ‘het militaristische Frankrijk’.
Deze cijfers zijn onweerlegbaar. Ze zijn schrikbarend.
Wie bedriegt men? Waartoe? Wie voert men ten verderve? Met welk doel? Ten
bate van wie, van wat? Wat kan er voor goeds groeien uit de onbeschaamde,
gewetenlooze misleiding van diplomaten, die doen alsof, met een wonderbaarlijke,
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plotselinge eensgezindheid, na drie weken gekrakeeld te hebben als marktventers?
Ik heb geen grondiger verlangen, dan dat de toekomst mij in het ongelijk stelle. Doch
wanneer gunstige machten te elfder ure niet ingrijpen, dan is de Haagsche Conferentie
- een ramp.
[verschenen: 11 oktober 1929]

Bedekte hemels
Parijs, 3 September 1929
Toen Briand uit Den Haag terugkwam, ging hij persoonlijk zijn opwachting maken
bij Poincaré. In den grond van hun hart kunnen beide mannen elkaar niet luchten en
het was niet de verknochtheid, welke den vredesbode dreef naar de Rue Marbeau.
Doch Poincaré is de Oude wien men verantwoording doet en de natie had de oogen
op Briand. Hij moest door den zuren appel heen bijten. Dat was de tweede. Bij de
Gare du Nord had hij niemand gevonden om hem te verwelkomen dan twee honderd
in burger verkleede agenten en een handjevol vrijwilligers die liepen: Vive Briand!
Vive la Paix! Deze stumpers lezen klaarblijkelijk de Duitsche Pers niet, welke naar
haar gewoonte het minst tevreden is over Frankrijk. Anders waren hun die woorden
op de lippen bestorven, hoewel ze schreeuwden in gecommandeerden dienst. Te
moeten denken dat zulk een geënsceneerde betooging naar de vier windstreken
geseind wordt als de vox populi...
Briand had de brutaliteit om te verklaren dat het hem plezier deed de heele natie
achter zich te weten, en de kranigheid om tot Von Hoesch, den Duitschen gezant, te
zeggen: ‘Het is nog zoo kwaad niet gegaan.’
Bij Poincaré vond hij de deur gesloten. De oude had den vorigen dag een steek in
de zijde gevoeld, die de dokters verontrustte, maar die een etmaal later reeds
gekalmeerd bleek. Er leeft bepaald geen schranderer, scherpzinniger staatsman dan
Poincaré, wanneer hij op non-actief is. Zijn steek in de zijde was meer dan een
diplomatitis. Als hij óók benauwdheden, koortsaanvallen, geelzucht of galbulten
gehad had, zouden wij het aanvaard hebben.
Men hield de wereld nooit driester voor den gek met optimistische communiqués
dan in de eerste dagen van September. MacDonald laat zich hand-in-hand
fotografeeren met Briand; Henderson verkondigt wijdloopig dat de entente cordiale
nooit hechter was dan na de Haagsche Conferentie. Maar de Oude gelooft liever
Philip Snowden, die in den New Statesman onomwonden schrijft, dat de
Engelsch-Fransche bond (een gevaar voor den vrede...) geleefd heeft en dat niemand
het in zijn hoofd moet halen om hem op te lappen.
Het is Poincaré bij ervaring bekend dat men slechts een glimlach wint van
MacDonald door zijn zin te doen, en als men zijn zin niet doet, een snauw. Wat de
entente cordiale betreft, beteekent het een en het ander precies hetzelfde. Wie zou
zich als Franschman daarbij niet onlekker voelen? Briand ruilde den Rijn niet eens
voor een bord linzen, want het Plan-Young bestaat voornamelijk in spe. Alvorens
het in specie bestaan kan, zal de Fransche haan nog meerdere veeren moeten laten,
wat de gecombineerde wensch is van Londen en Berlijn.
Neen, de hartaandoening van den Oude was geen diplomatitis. Men zou een
beroerte krijgen van minder wanneer men er in de Historie voordeelig wil uitzien.
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Hij was valide genoeg om Briand te ontvangen. Maar hij redde zijn figuur voor het
nageslacht en teekende het doodvonnis van zijn opvolger.
Helaas, zal de minister-president die Briand in den herfst remplaceeren gaat, al
ware hij Poincaré, beter werk leveren van een Fransch standpunt beschouwd? Ik heb
niet de flauwste hoop. Frankrijk glijdt van een hellend vlak. Het is op weg om prooi
te worden of speelbal, het is een land dat zijn toekomst achter zich heeft, zooals altijd
in zijn geschiedenis, na een serie eclatante overwinningen. Men zou zweren dat het
de ruïne is voor een natie om geen ‘eischen’ te hebben, geen aanspraken, om bedaard
en genoeglijk zijn tuin te cultiveeren. Snowden heeft dit zeer goed begrepen: Niets
stimuleert zoo de nationale energie als een paar ‘eischen’.
***
En nu de Sarre om de patriotten te sarren. Op de wereldkaart is het een speldeprik,
op de kaart van Europa niet grooter dan een dubbeltje. Het doet denken aan den
Russischen boer van wien, geloof ik, Tolstoï verhaalde en die niet kon vatten dat
twee volkeren bleven kibbelen en elkaar de koppen wilden inslaan over een lapje
grond, dat in 't niet verzonk bij Rusland en waarover hij nooit hoorde praten. Dit
lapje grond heette Elzas-Lotharingen. Het heet nog altijd zoo. Maar nu heet het ook
de Sarre of het Saar-gebied. Het meet slechts 1914 vierkante kilometer. Het
zeventiende part ongeveer van Holland! Al leerde de Russische boer misschien wat
een stukje grond als de omstreken van Batoem kan beduiden voor het onmetelijke
Rusland (Moskou wist het), wat moet hij denken van de krankzinnigheid der naties
die disputeeren over de Sarre?
De Franschman kreeg hier een mooie kans, een der mooiste welke de goden hem
schonken in 1919. Tot compensatie voor zijn door den vijand verwoeste en onder
water gezette steenkolenmijnen der noordelijke provincies ontving hij, in vollen
eigendom en met het exclusieve recht van exploitatie, de mijnen der Sarre, terwijl
het land zelf werd toevertrouwd aan den Volkenbond en na vijftien jaar bij plebisciet
zou beslissen of het Fransch wenschte te worden of Duitsch wilde blijven. De Sarre
was reeds Fransch geweest van 1680 tot 1697, van 1801 tot 1815. De streek van
Sarrelouis zelfs van 1630 tot 1815. Ze was zóó Fransch, dat de zegevierende
geallieerden van 1814, den vrede dicteerend te Parijs, er niet aan dachten om
Sarrelouis noch Sarrebruck van Frankrijk los te rukken. Zij wachtten daarmee tot na
Waterloo; om de Franschen te straffen, wijl zij voor de tweede maal den overweldiger
Napoleon in de armen gevallen waren.
De Sarre was zóó weinig Duitsch, dat zij van 1815 tot 1915 niet ophield zich te
beklagen over het ‘bewind der pacha's’, dat de Pruisen voor ‘Arabisch Sarre’ hadden
ingesteld.
Oppervlakkig beschouwd zou men meenen dat de annexatie of hereeniging van
een leien dakje moest gaan. En bij het begin leek dit inderdaad zoo. De tuimelende
mark hielp de eendracht meer dan alle historische consideraties en Duitschland had
voor het moment zwaardere zorgen dan de Sarre.
Maar naar gelang de Franschman zich installeerde onder den grond en rondom de
hoogovens, de kapitalen en het rendement vermenigvuldigde, de industrie opvoerde
tot een ongekenden bloei, installeerde de Duitscher zich boven den grond met zijn
propaganda. In 1925 reeds vierde de Sarre met gansch Rijnland den duizendsten
verjaardag van de aansluiting bij Duitschland. In 1928 boycotteert men er de Fransche
producten, in 1929 eischt men dat de Sarre zonder omslag in het Rijksverband
terugkeert. Men weigert het plebisciet (waarom eigenlijk?), maar wil de mijnen nog
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tegen contante betaling terugkoopen. In 1930 zal men de restitutie eischen zonder
plebisciet en zonder vergoeding.
In 1930 wordt de Sarre een onbetwistbaar recht, een conditio sine qua non der
verzoening, een politiek vraagstuk waarbij alleen de Duitsche meening geldt. En de
Engelsche. Engeland immers vindt sinds langen tijd dat Frankrijk meer kolen
produceert dan voor den Engelschen export en de Engelsche werkeloosheid nuttig
is. Duitschland ook produceert te veel kolen, zooals bleek in Den Haag. Maar terwijl
de teruggave van de Sarre (gelijk de ontruiming van den Rijn trouwens) voor
Duitschland niets is dan een kwestie van nationalen trots, van autonomie, van prestige
of van militaire bewegingsvrijheid, beduidt zij voor Engeland in hoofdzaak een
economisch probleem. Want de Sarre zal onvermijdelijk en aanzienlijk minder
produceeren met Duitschland als hinterland dan met Frankrijk als hinterland. Ziedaar
het heele geheim. Duitschland en Engeland, elk met eigen bedoelingen, zijn bereid
den voorspoed der Sarre te offeren op de altaren hunner nationale politiek.
Dit is tenminste de stelling der Franschen die maling hebben aan historische
consideraties, aan prestige, aan rechten, of zij in hun voordeel zijn of in hun nadeel.
Ook zij wenschen geen plebisciet, dat hun in sommige streken een meerderheid zou
verschaffen, in andere daarentegen een minderheid met de jammerlijke verbrokkeling
van het Sarre-gebied, dat zij als een ondeelbaar geheel beschouwen, tot resultaat.
Evenmin als de politici van Berlijn achten zij het noodig om van de 800.000 Duitsche
bewoners der Sarre met een pennestreek, of met een volksstemming, welke nooit
unaniem zou zijn en zeker minoriteiten, dit is wrijvingen, scheppen zou, 800.000
Franschen te maken. Zelfs in Frankrijk verloor het idee van een plebisciet de grootste
massa zijner aanhangers.
Doch als zij een solutie wenschen, welke alle moeilijkheden tusschen Frankrijk
en Duitschland uit den weg kan ruimen, het ergert hun humanitaire princiepen om
door een teruggave tout court de belangen eener provincie ondergeschikt te maken
aan een nationale fictie, welke hun verjaard lijkt. Wat scheelt het den Saarlingen of
zij leven onder Duitsch of Fransch gezag, nu deze woorden een abstractie vormen,
welke door de overeenkomstigheid der wetten, de gelijkheid der belastingen, en
andere factoren, elken werkelijken zin verloren hebben op deze lang omstreden
scheidslijn? Het essentieele is dat de Sarre prospereert. De aardrijkskundige ligging,
welke voor de volkeren en de landen immer optrad als fataliteit, bindt de Sarre
onverbreekbaar aan Frankrijk.
Zal zij daarom Fransch zijn? Neen. Laat de Sarre internationaal blijven, ten
voordeele van de Sarre. Laat de Sarre een vrije brug worden tusschen Frankrijk en
Duitschland, in plaats van een belemmering. Onderhandelingen om tot een dergelijke
oplossing te geraken dwingen zich op in 't belang der drie landen. De conversatie
moge netelig blijken. Maar boven alle bezwaren staat het noodzakelijke accoord.
Wij sacrifieeren de materieele winsten niet meer aan het nationale sentiment.
Zullen deze Franschen ooren vinden om hen te hooren? Zij baseeren hun
redeneering op de volgende feiten:
Elke maand koopt het Reich slechts de productie van twee dagen der Sarre-mijnen.
Niet de douane belet het Reich om méér te koopen, doch het toeval, dat
Zuid-Duitschland door den schitterenden waterweg van den Rijn economisch dichter
bij de Ruhr legde dan bij de Sarre. Het kanaal naar Ludwigshafen, waarmee men de
natuur wil corrigeeren, ontmoet zulke onoverkomelijke hinderpalen, dat men er sinds
zes jaar over praat zonder tot de uitvoering te komen.
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De metallurgie der Sarre zal alle moeite hebben om te leven zonder Frankrijk. Dit
was de opinie van Hugo Stinnes, die er een even goeden kijk op had als de Duitsche
economisten der Sarre, wien de propaganda het tegendeel laat vertellen. Ten eerste
omdat de productie van den bodem den Franschen toebehoort, die haar
begrijpelijkerwijze duur zullen verkoopen wanneer hun concurrenten de fabrieken
voor ijzerbewerking hebben overgenomen. Vervolgens omdat de Sarre slechts
gedurende veertig dagen per jaar kan leven van haar eigen landbouw. Zoodra de vrije
uitvoer van Lotharingen haar ontbreekt (en deze zal haar ontbreken: hetzij wegens
de Duitsche douane, hetzij omdat Frankrijk zijn landbouwproducten wil reserveeren
voor binnenlandsch gebruik) zal de Sarre haar mondbehoeften verder moeten gaan
halen dan nu het geval is. Bijgevolg zal het leven duurder worden, zullen de salarissen
stijgen, zal de concurrentie-capaciteit der fabrieken van de Sarre verminderen.
Ten laatste omdat de zeeweg, waarop de Sarre is aangewezen, over Frankrijk gaat,
en omdat een zeeweg onmisbaar is voor industrieele landen. De natuurlijke havens
der Sarre zijn Duinkerken, Rouaan, Parijs en Marseille. Kunstmatig moge men de
exploitaties der Sarre over Antwerpen leiden. Maar nooit zullen zij over Hamburg
gaan: het bewijs hiervan is de hardnekkigheid waarmee Pruisen gedurende de twintig
jaren vóór den oorlog, en ondanks de noodkreten der Saarlingen, de kanalisatie der
beneden-Saar en van de Moezel geweigerd heeft. De eenige waterweg der Sarre is
het kanaal der steenkolenmijnen, dat reeds voert naar Parijs en naar Straatsburg, dat
naar Lyon en naar Marseille zal voeren, en wellicht te eeniger tijd naar Duinkerken
en Metz. Als de metallurgie der Sarre kwijnt zal ze minder steenkolen verbruiken.
Behalve haar Duitsch afzetgebied zouden de mijnen der Sarre dus ook een deel van
haar locaal débouché derven.
Wanneer de Sarre op den koop toe, wegens de verbluffende ontwikkeling der
Fransche mijnen, in Lotharingen en elders, ook nog de Fransche markt zou verliezen
(en zoo de Fransche Staat er geen stokje voor steekt is dit nu reeds een gewisheid),
dan blijft den mijn-eigenaars der Sarre niets over dan hun putten te dempen en de
overige fabrieken der Sarre voor afbraak te verkoopen.
Hoe men de zaak ook keert of draait, het wel en het wee der Sarre ligt in Fransche
handen, want de economische interdependentie der verschillende landen is eene
kracht waarmee men niet schippert en die niet geforceerd wordt. Duitschland heeft
rechten op de Sarre welker duizendjarig bestaan men mag vieren, welke men mag
terugleiden tot Karel den Groote zoo men wil. Al bezat Frankrijk geen enkel ‘recht’,
het heeft de geografische en economische feiten, die niet ouder zijn dan de moderne
metallurgie en het modern verkeer. Maar zij zijn almachtig.
Voor de liberale Franschen komt de zaak dus hierop neer: zal Duitschland uit
nationale eigenliefde de Sarre ruïneeren, of zal het zich schikken naar de wenken
der geografie? Men schreeuwt in Duitschland zóó hard om de Sarre dat de gunstige
oplossing bijna is buitengesloten. Frankrijk zou er niets bij verliezen, tenzij men den
ondergang der landstreek ook op zijn rekening gaat stellen. Maar de arme Saarlingen?
Zij zullen nog slechts tot voorwendsel dienen van de fabel dat de plaats onder de zon
den Duitschers te karig werd toegemeten.
[verschenen: 14 oktober 1929]

Doumergue naar Brussel
Parijs, 13 September [1929]
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Het moet een knappe kop, of een waarzegger zijn, die bij benadering een diagnose
kan geven van den Europeeschen toestand. Wij hebben het vage gevoel, dat er iets
gebeurt achter onzen rug. Maar wat? Wij argwanen, dat men ons met geweld en met
hooge dosis chloroformiseert. Is die kwade dunk billijk? Wij weten er niets van. Wij
hebben ons instinct en de kleine vingerwijzingen, zóó klein, dat men ze ternauwernood
opmerkt. Toevallig hoort men, dat Gouraud, de commandant van Parijs, die
achtereenvolgens alle ex-geallieerden bereisde, bij zijn bezoek te Rome een geheimen
brief droeg van Painlevé aan Mussolini. Er moet heel wat gebeuren, vóórdat de
minister van Oorlog der Republiek, schrijft aan den dictator der fascisten. Wat
gebeurde er? Wat stond er in die missive?
Ziedaar een onderwerp, waarover de kranten gansche kolommen moesten
publiceeren, wanneer zij haar taak juist opvatten. Doch zijn de journalisten de baas
in de dagbladen der groote mogendheden? Het lijkt er niet op. Zijn zelfs de directeuren
er de baas? Misschien nog minder dan hun scribenten. Het lust hun geketend te zijn.
Zij, de directeuren, denken wellicht niet eens aan hun onafhankelijkheid, wijl zij
participeeren in de macht, wijl zij behooren tot het andere kamp.
Den dag, dat de volkeren zich bewust worden van het monstrueuze feit, dat men
hen laat leven met oogkleppen, dat men hun blikken dwingt naar punten, welke zij
zelf nooit kiezen, dat de actualiteit, welke men hun voorzet, steeds gedistilleerd wordt
in verborgen laboratoria, dat men hun te slikken geeft, wat men wil, in de porties en
proporties die men wil, of den dag, dat de Fransche, Engelsche, Duitsche, Italiaansche,
Russische, etc. etc. journalisten het juk (en het jok) afschudden, weigeren hun pen,
of hun schrijfmachine, te verkwanselen, weigeren te schrijven onder dictaat van de
machthebbers, zich van hun roeping rekenschap geven, of den dag, dat noch
gouvernementen, noch trusts, kranten zullen kunnen koopen, omdat het wettelijk
verboden zal zijn, of omdat niemand zich verwaardigen zal ze te lezen: dien dag zal
de wereld een onmetelijken stap voorwaarts gedaan hebben, die dag zal gemerkt
mogen worden met alle witte steenen van den aardbodem.
Nu bevinden wij ons als de menschen uit de beroemde fabel van Plato in een
donker hol. Op den wand tegenover ons vertoont men lichtbeelden. Maar onze
hoofden zijn geboeid en wij vermogen niet ons om te wenden naar een mysterie dat
wij nimmer zullen achterhalen. Wij kennen de wezens niet, die in de cabine de film
afdraaien. Zij kiezen prenten, waarvan ze hopen, dat ze ons bevallen, want hun liefste
wensch is, dat wij koest blijven. Amuseeren zij ons met hun ontelbare, eentonige,
onnoozele doodslagen, zelfmoorden, inbraken, auto-ongelukken (15 dooden per
dag...), opzettelijke boschbranden, aangestookt door kinderen en ‘pyromanen’
(vuurliefhebbers), souteneursgeschiedenissen, wijdloopige biografieën van in stukken
gesneden prostituées, onweders, typhoons en volkenbondsredevoeringen? Wie zal
zeggen, wat een tegenwoordig publiek nog amuseert, dat van alle kanten
gerationaliseerd en gestandaardiseerd wordt?
Maar als wij kranten hadden, die niet alleen het accidenteele weerspiegelen, doch
wat oneindig gewichtiger is, het essentieele (zouden zulke kranten de puériele,
hypocriete stelling van den Engelschen premier ‘dat men veiliger kan vertrouwen
op politieke verdragen, dan op wapenmacht’ hebben laten passeeren, zonder kikken
noch nikken?), als wij zulke kranten hadden, zouden zij niet alleen berichten, dat
Doumergue, president der Fransche Republiek, officieel naar Brussel gaat, maar ook,
wàt hij er gaat doen.
Wij zouden hooren, waarom hij Briand meeneemt, zijn minister van Buitenlandsche
Zaken. Voor zoover de wereld weet, is er geen enkele kwestie hangende tusschen
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Frankrijk en België. Geen enkele affaire, welke de aanwezigheid vereischt van den
President en den chef van den Quai d'Orsay. Wat gaan de staatshoofden bespreken
tusschen vier muren, welke geen microphoons zullen verbergen?
Dat moet interessanter zijn, dan al het gemengd nieuws van een heel jaar. Maar
dat vertelt men niet. Daarvoor is de menschheid onmondig. En zelfs wanneer het
onderhoud opgevangen kon worden door spionnen, zou men het niet meedeelen. Dat
raakt ons niet. Dat raakt ons pas, wanneer die bedisselingen haar zelden aangename
gevolgen toonen. Op het moment zelf mogen wij ons vergapen aan het menu, aan
de tafelversiering, aan de uniformen en toiletten.
Alles wat we krijgen is de wederzijdsche toast, die de werkelijke bedoelingen,
raadselachtiger dan in spijkerschrift of op tegels van Glozel, voor onze onwaardige
oogen zal verheimelijken. Dat is één der misbruiken, waartegen men vier jaar oorlog
voerde... voor niets.
Overdrijf ik? Ik geloof het niet. Wij, Hollanders, hebben slechts een onbestemd
idee van de functionneering der buitenlandsche Pers. En al konden sommigen door
een samenloop van omstandigheden een meer completen kijk verwerven op haar
fundamenteele averechtschheid, ik vraag mij af, of zij het permanent gevaar, dat hare
organisatie meebrengt, voldoende realiseeren. Wij gaan, quand cela nous chante,
een communiqué halen op Buitenlandsche Zaken. Wij worden er hoffelijk ontvangen
door een ambtenaar, wiens taak dat is. Hij spelt ons op de mouw of duwt ons in de
handen, wat hij verkiest, of wat zijn patroon hem gelastte. Wij, die de bron moesten
zijn, wij hurken er een eind achter. Wij, die aan de telefoon- en telegraaf-toestellen
van Buitenlandsche Zaken moesten zitten, wij schooieren in een vertrek, geriefelijk
gemeubileerd met fauteuils, tafels en rookgerei, doch waar men ons de berichten
opdient, na ze met zorg geschift, gezift en gecensureerd te hebben.
Zijn er journalisten, die deze ruimte betreden met de impressie van in 't ootje
genomen te worden? Van te dienen tot stroo-pop, tot manusje van alles, tot harlekijn,
tot polichinel? Van zich te ergeren over de dubbelzinnigheid en het paskwillige
hunner positie? Ik hoop het, maar zij gaven er geen blijken van. En worden wij in
die comfortabele en gastvrije vertrekken per slot niet precies behandeld als kinderen,
die men met elk kluitje in 't riet stuurt?
Gaat het bij de groote agentschappen anders? Geeft één hunner ooit het nieuws
bruto, in zijn elementaire, ongefatsoeneerde gedaante, niet opgetuigd, niet verminkt
naar eischen van het oogenblik, of van het milieu? Het nieuws als matière première,
als grondstof, cru, onbewerkt, gelijk het uit de lucht komt? Ja: wanneer het volmaakt
inoffensief geacht wordt, of wanneer het vooropgezette belangen kan dienen.
Tot dit laatste doel zal men zelfs nieuws fabriceeren. Voor beide karweien, voor
de transformatie voor [lees: van] wat metterdaad binnenkomt, voor het lanceeren
van verzinsels, staan altijd lieden klaar, die in het particuliere leven wellicht eerlijk
zijn als goud, maar die in hun beroep met alle waarheidsliefde,
verantwoordelijkheidsgevoel, geweten en eigenwaarde, hebben afgedaan. Zij verbazen
mij ten diepste en onophoudelijk. Wat mij echter nog meer verbijstert, is de
onuitputtelijke sulligheid van het publiek, dat hun crediet verleent en met een steeds
ongeschokt vertrouwen er altijd weer invliegt. Ik weet niet, welke der twee partijen
een hopeloozer en griezeliger licht werpt op de dwaasheid en de verblinding der
menschen.
Voor kleine landen (in Holland bestaat het nauwelijks of verschijnt er slechts bij
ruime tusschenpoozen) is dit euvel onschadelijk, zoolang die kleine landen - ik denk
aan den Balkan en aan een Baltisch staatje - niet door groote gemanoeuvreerd worden.
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Voor groote landen is het een explosief, dat elken dag kan springen. Het wacht slechts
een commando. De middelen zijn er. Ze kunnen elke seconde gebruikt worden voor
onverschillig welk doel. Men kan een campagne openen, men kan haar stoppen, of
zij heilzaam is of noodlottig, het volk, het werkelijke volk, de natie, oefent er niet
den minsten invloed op uit.
Zij komt en verdwijnt op order. Zij gaat buiten de menschen om, over hen heen.
Zij heeft immer succes. Al zou geen sterveling er voor warm loopen, het feit, dat ze
gevoerd wordt door een blad met een oplage van een millioen, of het feit, dat een
agentschap bevel krijgt, haar te seinen over de twee halfronden, is voldoende voor
haar resultaat. Een kudde schapen wordt niet anders naar de weide, of naar het abattoir
geleid, dan een modern publiek van groote, ontwikkelde en geciviliseerde naties,
door haar drijvers-journalisten naar perioden van rust of beroering. Het reageert niet
en kàn niet reageeren.
Het is zich flauw bewust te leven in een atmosfeer van onwaarachtigheid, van
heele en halve leugens. Maar alles wat zijn spraakorgaan zou kunnen vormen, is
gesaboteerd door mercantiele parasieten, die men dulden moet, die buiten schot
blijven, op wie men geen vat heeft, die zich om niets bekommeren, lieden sans foi
ni loi, zonder overtuiging, huurlingen van pen en schrijfmachine, zooals er vroeger
huurlingen waren van lans en musket.
Hoe dikwijls zagen wij niet reeds, dat een krant slechts van eigenaar behoefde te
veranderen, om den ganschen redactie-staf van richting te doen verwisselen? Het
kwaad is zoo wijd vertakt, zoo ingeworteld, dat ik voor mij geen enkele kans tot
verbetering bespeur. Vijf jaar geleden heeft men te Parijs een doctrinair blad opgericht
met aandeelen van de lezers. Zelfs dit heeft den weg des verderfs niet kunnen
vermijden. En wat is er terecht gekomen van L'Ami du Peuple, waarvan ik verleden
jaar met opluchting het ontstaan berichtte?
Sinds François Coty het noodig vond, om bijna het totaal zijner geurige industrieën
te verkoopen aan Amerikaansche financiers, is L'Ami du Peuple een krant geworden
als iedere andere Fransche krant. Zelfs Coty bleek niet standvastig. Zóó weinig waar
is het spreekwoord: ‘Il n'y a que le premier pas qui coûte.’ De eerste stap is soms
moeilijk, doch dikwijls moeilijker de tweede, de derde en volgende. Als de milliardair
Coty bezwijkt voor pressies, tegen welke zijn millioenen niets vermochten, wie mag
dan nog onafhankelijk heeten in de Fransche Pers?
Doch met dit alles weten wij niet, wat Doumergue en Briand gaan doen in Brussel.
Geen enkel blad vraagt het, geen enkel blad zegt het. En niettemin kan men er
verzekerd van zijn, dat het geen beleefdheidsvisite geldt, noch een plezierreisje, noch
een bezoek aan Léon Daudet...
[verschenen: 29 oktober 1929]

Utopieën
Parijs, [medio] September 1929
De groote moeilijkheid, wanneer een staat zijn onderdanen gaat assureeren, ligt
hierin, dat men weet waar hij begint, doch niet waar hij ophoudt.
Wie principieel voor één assurantie is, tegen de gebreken van den ouderdom b.v.,
moet logisch redeneerend voor allen zijn. Waarom zou een staat zijn onderhoorigen
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verzekeren tegen ziekte of tegen ongevallen, en niet tegen brand, waterschade, inbraak,
levensmiddelenduurte, onweders, hagelslag, droogte en andere lastigheden?
Er zijn particuliere maatschappijen voor deze ongemakken, zult gij zeggen. Maar
voor ziekten waren er aanvankelijk ook particuliere maatschappijen. Wie een principe
stelt moet eveneens de consequenties aanvaarden. En wanneer eenmaal het principe
gesteld wordt dat de staat verzekert, waarom zou de staat o.a. niet verzekeren tegen
Beursverliezen? Ik sluit de beroepsspeculanten niet uit (om welke reden zou ik? ma
foi!), maar denk vooral aan de duizenden kleine spaarders, die hun effecten zien
rijzen of dalen zonder dat zij er den minsten invloed op kunnen uitoefenen. Een
beursmagnaat in Londen, die een collega in Brussel om een futiele oorzaak den nek
wil breken, kan even nadeelig zijn als een microbe welke een epidemie verwekt. Een
beursmagnaat kan een vorm zijn van het fatum, in niet geringeren graad dan een
bacil of een springende stoomketel.
En waarom zou de staat niet assureeren tegen het risico van wedden bij rennen,
of in 't algemeen tegen het risico van alle mogelijke spel? In een land waar de
liefhebberij voor sport van paarden, honden, fietsen, auto's en motoren een
ongemeenen bloei kent en gepaard gaat met een volmaakt gereglementeerden
hartstocht tot wedden, zou zulk een instelling beantwoorden aan een nationale
behoefte. Het publiek der kuuroorden en badplaatsen heeft recht op dezelfde protectie
tegen de hinderlagen van het baccarat, het trente et quarante, den chemin de fer der
casino's.
Het zijn niet enkel de kapitalisten die zich gaarne overgeven aan de passie voor
de kaarten. In een ware democratie moet iedereen niet alleen zijn lever, maag en
nieren kunnen verzorgen, maar moet ook iedereen banco kunnen roepen, al ging het
om tien millioen. Het spel zou er bij winnen. Het zou gelouterd worden van alle
betrekkelijkheden. Het zou ‘absoluut’ worden gelijk sommige muziek, een soort van
l'art pour l'art. Ieder zou mogen gokken voor fenomenale bedragen en ieder zou
gedekt zijn.
Zoo zou men ook visschers en jagers, zoowel de professionals als de amateurs,
kunnen verzekeren, tegen alle deficit en zelfs tegen alle excedent hunner vangsten.
De staat zou de landbouwers, de boomkweekers, de hoenderfokkers, de veetelers,
kortom de gansche productie van een land (waarom zou ik nog détailleeren?) kunnen
waarborgen tegen de toevalligheden van elk bedrijf. Men kan reeds bij particuliere
ondernemingen een polis nemen welke het jonge meisje op haar twintigste jaar een
bruidschat, den jongen man na zijn diensttijd een begin-kapitaal belooft. Lijkt het
niet de plicht van een staat om ook de zorg van deze assurantie op zich te nemen?
Elk meisje zou voortaan geboren worden met een huwelijksgift, elke jongen met een
som gelds om de kat uit den boom te kijken.
Wanneer de staat allen in de ‘unieke school’ een ‘unieke opvoeding’ geeft, waarom
zou hij niet een ‘uniek kapitaal’ bepalen om den struggle for life, bij welken ieder
verzekerd is tegen alles en nog wat, te beginnen? Ik ga hoe langer hoe verder. Wat
weerhoudt mij? De staat zou best elken burger, arm of rijk, oud of jong, een minimum
inkomen kunnen garandeeren van twee duizend gulden per jaar. Waarom niet? Voor
Nederland zou dit een bagatel vormen van vijftien te kapitaliseeren milliarden.
Dit alles is ernst of luim, al naar gij wilt. Maar zoo ik de staatsman ware, die de
wet op de sociale assuranties, dienstboden-verzekering, ouderdoms-verzekering, etc.
had ingediend, of zoo ik slechts het eenvoudige Kamerlid ware dat ze stemde, ik zou
geen enkel geldig contra-argument weten, wanneer men mij vroeg om consequent
te zijn.
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***

Als de assuranties een geluk uitmaken, dan wordt de Franschman op 5 Februari
1930 weer een tikje gelukkiger. Op dien dag zal één derde der bevolking worden
uitgenodigd, zich goedschiks of kwaadschiks aan officieele loketten te komen
verzekeren tegen alle risico van ziekte, invaliditeit, ouderdom en overlijden. Een
leger van nieuwe ambtenaren, onttrokken aan de werkelijke, nuttige productie, die
reeds handen te kort komt, zal het land overzwermen met stapels paperassen. De
pompen van den Staat zullen elk jaar ettelijke supplementaire milliarden opzuigen
en aan de circulatie onttroggelen. Het aantal en de duur der ziekten zullen bij de
ingeschrevenen verdubbelen, alsof allen geslagen zijn door de elfde plaag van Egypte,
welke Mozes niet voorzien kon. De levenskosten zullen automatisch stijgen omdat
de nieuwe bedrijfslasten automatisch en liefst meervoudig verhaald zullen worden
op de verbruikers. Zoo zullen de verbruikers twee- of driemaal hun mirifieke
assuranties betalen volgens de ironische wetten van den vicieusen cirkel.
Wij hebben dit plezier reeds ondervonden met den 8-urigen werkdag, - wij kunnen
het opnieuw kennen. Wij zijn rijk genoeg, wat?
Niets nieuws, meent gij? Neen, helaas. Men spiegelt zich niet meer aan anderen
en men spiegelt zich niet meer zacht. Als Duitschland zijne onderhoorigen assureert,
kon Frankrijk achterblijven? Alle fabels worden op den duur verwezenlijkt en ook
de fabel van luilekkerland. De ongelukken-verzekering, net als bij de Duitschers,
had reeds een enorme fraude te voorschijn geroepen, waaraan patiënten, dokters,
verpleegsters en apothekers om 't hardst medewerkten. Voor een snee in den vinger
nam men een week vacantie met behoud van loon. Men fabriceerde medicamenten
welke de onbeduidendste wonde rekten zoolang het den smokkelaars beviel om te
leegloopen. De apothekers boekten massa's drankjes en zalfjes welke nooit geleverd
waren. Ieder kreeg zijn part. Men richtte trusts, concerns, associaties op tot exploitatie
van fictieve kneuzingen. Een verzwikte knie werd een onuitputtelijke bron van
inkomsten. De arbeider was in den zevenden hemel; de dokter onderhield een stal
van renpaarden, de apotheker een harem.
Beteugeling van deze misbruiken bleek bijna uitgesloten, behalve wanneer de durf
brani werd. Een heir van rechercheurs in alle spreekkamers, agents provocateurs in
alle fabrieken zouden niet bij machte zijn om een eigenschap uit te roeien welke zoo
menschelijk is als luilakken op kosten van den patroon. Zag men ooit de repressie
slagen van een bedrog waarop men te voren een premie zet? Men had waarschijnlijk
beter gedaan door te denken aan den voorlaatsten zin van het Onze Vader: en leid
ons niet in verzoeking.
En wat zal het worden wanneer de nieuwe wet in werking treedt! Het is reeds zoo
verleidelijk om te lijntrekken gratis, zonder dat 't iets opbrengt of kost, hoe zalig zal
het lijntrekken worden wanneer men er winst uit kan slaan! Om de simulanten af te
schrikken heeft men wel bepaald, dat de lijder voor 15 pCt. in de dokterskosten zal
bijdragen; maar wie zal niet met enthousiasme 15 pCt. storten, zoo hij zeker is met
een beetje handigheid 30 of meer terug te krijgen? Werkelooze was reeds een loonend
baantje en toen de franc laag stond zagen wij Engelsche werkeloozen hun penningen
verteeren tot aan de Riviera toe. Ziek zijn zal een nieuw loonend baantje worden.
Zooals in een middeleeuwsche Cour des Miracles, gelijk Victor Hugo er eene
beschreef in Notre Dame de Paris, de verminkten 's avonds hunne krukken, bulten
en verbanddoeken afwierpen om met gezonde ledematen de gebedelde duiten te
verbrassen, zoo zullen in de verlichte twintigste eeuw de lammen loopen, de blinden
zien, de dooven hooren, zoodra zij eenmaal de contrôle gepasseerd hebben. Zijn wij
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niet knapper in 't natuurgetrouw nabootsen van puisten, gezwellen, misvormingen
en kwalen dan die stumpers uit een donker tijdperk? Hebben wij niet reeds een
t.b.c-lijder gezien, die kunstmatig zooveel Koch-bacillen produceerde in zijn
spuwbakje als noodzakelijk was om op andermans kosten te rentenieren en getroeteld
te worden met versterkende middelen?
Voor de menschelijke vindingrijkheid breekt een tijd aan van onbegrensde
mogelijkheden. Wat zal er op dit gebied nog uitgedacht worden, waarvan wij in onze
humanitaire lummeligheid nooit droomden:
Want is het niet lummelig? De ervaring heeft vastgesteld, dat een onverzekerde
zieke gemiddeld geneest in vier weken, dat een bij een particuliere maatschappij
verzekerde zieke geneest in acht weken, maar dat een door den Staat geassureerde
zieke in doorsnee twaalf weken noodig heeft voor zijn convalescentie. Als ik filosoof
was zou ik zeggen: daar heb je den mensch van Rousseau, den mensch die van nature
onschuldig is als een engel, wanneer men slechts werkt op zijn goede instincten, daar
heb je hem in al zijn rechtschapenheid!
Maar laten wij bij het feit blijven: het lang geconstateerde feit dat een simpele
assurantie het risico verhoogt. Men observeert het sinds er assuranties bestaan. Men
observeert het zelfs bij de brand-assurantie, voor welker inbreuken het wetboek van
strafrecht nochtans zonder meedoogen is. En toch zijn wij idioot genoeg om een
nieuw experiment te beginnen op een terrein waar zelfs de ezel, de spreekwoordelijk
domme equus asinus, het begrip kreeg om te simuleeren; waar duizend toeren van
schijnziekten of malaises kunnen uitgevoerd worden zonder dat de dader zoo dom
behoeft te zijn om zijn hachje te wagen. Zijn we hardleersch, koppig en verkwistend
genoeg?
Laten wij nog een blik slaan op het mechanisme der wet. Zij is een model van
demagogie, dit speciale soort van waanzin. Verzekerd zijn alle Fransche burgers,
wier jaarlijksch salaris de 15.000 francs niet overschrijdt of 22.500 francs zoo hij
drie kinderen heeft. De arbeider betaalt 5 pCt. van dat salaris aan het nationaal bureau
voor sociale assuranties, de patroon van zijn kant betaalt ook 5 pCt. per man.
Op papier is dit prachtig. Maar in werkelijkheid: Een bijoutier die per week voor
50.000 gulden omzet met behulp van twee bedienden, betaalt zijn 5 pCt. per man
evenals de fabrikant of de groot-boer die hetzelfde omzet-cijfer slechts bereikt met
honderd arbeiders. Deze laatste betaalt dus vijftig maal zoo veel! Een bank-employé
en een winkelbediende zijn onderworpen aan hetzelfde reglement als de poedelaars
van smelt-ovens, de taxichauffeurs, de lei-dekkers en andere gevaarlijke ambachten.
Men heeft uitgerekend dat iemand, die op zijn 16e jaar 5 pCt. begint te storten, op
zijn vijftigste jaar aan kapitaal en gecumuleerden intrest een som bijdraagt, welke
drie maal hooger kan zijn dan het gekapitaliseerde bedrag dat zijn staatsuitkeering
vertegenwoordigt. De staat in dit geval wordt dus woekeraar en oplichter.
Doch dat alles daargelaten: hoe lang denkt men dat de arbeider zich zal laten
besnoeien met 5 pCt. zonder tegen te spartelen in den vorm van acties om
loonsverhooging? En hoe lang zal het duren voor dat de patroons hun 5 pCt. hebben
ondergebracht in de bedrijfskosten? Of dit lukken zal tegenover de internationale
concurrentie is een andere vraag. Maar gelijk zij is beteekent de wet een
belastingvermeerdering van 10 pCt. op de nationale economie. Een cadeau om zóó
verzekerd te worden!
Men schat de jaarlijks te innen bedragen op 7 à 8 milliard. En wat doet men met
die milliarden? Men hoopt zonder twijfel dat ze niet allen onmiddellijk zullen
verdwijnen in uitkeeringen. Niet zoo gauw. Men hoopt dat er wat van zal overblijven
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om over dertig jaar de gansche vandaag arbeidenden natie te pensionneeren. Onderwijl
zullen ze dus beheerd moeten worden, zullen ze moeten fructifieeren. Denk aan den
stuiver, die, belegd tegen 5 pCt. bij de geboorte van Christus (niemand helaas heeft
er toenmaals aan gedacht!) in 1929 tot een goudklomp zou gewassen zijn zoo groot
als de aarde!
Hoe zal de Staat zijn milliarden beleggen? Particuliere maatschappijen worden,
wat dit aangaat, door den Staat op de strengste wijze gecontroleerd. Zal de Staat zich
zelf controleeren? Er zijn geen solidere dingen op de wereld dan Staatspapieren. Zal
de Staat dus Staatspapieren koopen? Om ze te doen stijgen, om conversies te
bewerkstelligen, welke den rentevoet zullen kunnen verlagen? Wat een ideaal middel
om een schitterend figuur te slaan! Maar de afgrond roept den afgrond, zooals men
leest in een psalm. De afgrond van den Staat zou op die manier alles verzwolgen
hebben. En men weet wat er terecht komt van kapitalen welke neertuimelen in de
afgronden van den Staat.
Men heeft nog nooit gezien dat zij groeiden tot een goudklomp zoo groot als de
aarde. Af en toe blijkt echter alles plotseling spoorloos verdwenen, krimpt de munt
tot één vijfde, gelijk in Parijs, of tot nul gelijk in Berlijn. Voor de menigten der
geassureerden is dit een zwaarder risico dan alle beroepsongevallen en alle ziekten.
Want dertig jaren is lang in het leven van een Staat. In dertig jaren kan veel gebeuren
waarvan nog géén polis rept!
Doch de verzekerden, de goeden en de kwaden, marcheeren. Men heeft hen
voorgepraat dat de sociale assuranties een weldaad zijn, een edenisch tijdvak openen,
en als zij het misschien niet gelooven, zij zijn in ieder geval van plan er uit alle
krachten van te profiteeren, onder het motto: après nous le déluge. En Snowden zal
de Franschen opnieuw benijden, omdat alles loopt alsof het gesmeerd is!
[verschenen: 21 oktober 1929]

Entre la poire et le fromage
Parijs, [ca. 20] September [1929]
De peer van het ‘Europeesche noenmaal’ (laten wij nog een paar jaar Hollandsch
praten en niet zeggen déjeuner of lunch) bestond uit wilde aardbeitjes, doch dat doet
er niet toe. Het voornaamste is, dat het menu - frivolités Brillat-Savarin, geroosterde
zalm, lamscoteletten met nieren ‘en chemise’, morieljes met crème, patrijsjes aan 't
spit, geëscorteerd door kwartels, salade Argenteuil, flensjes ‘du couvent’ - besproeid
werd door een Château-Latour, een Haut-Brion 1919 en champagne brut van hetzelfde
jaar. Wijnen uit het eerste jaar van den vrede. Van ranken, die nog verzorgd werden
door vrouwen en grijsaards. Van druiven, die de eerste waren, welke de teruggekeerde
soldaat zag uitbotten, zonder een kommer zwaarder dan alle lijden. De eerste, die
niet gebloeid hadden onder den kruitdamp en den giftigen wasem der gassen. Zelfs
een wijn kan allegorisch zijn: de Gefedereerde Europeesche Staten werden gedoopt
met vredes-wijnen.
‘Over een jaar zijn ze er’, heeft Briand gezegd na den maaltijd der zeven-en-twintig
Europeesche naties, welke drie uren duurde (van half twee tot half vijf) en waarbij
men gezellig heeft kunnen kouten over het uit de lucht gevallen plan. Uit de lucht
gevallen? Inderdaad. En dit bleek de grootste verrassing van het pan-Europeesch
gesmul: op een mooien dag kreeg de Fransche minister van Buitenlandsche Zaken
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het idee: ‘Hè, wij konden best eens de Vereenigde Staten van Europa maken.’ Hij
kreeg het van anderen, doch ‘in deze materie doet men geen onderzoek naar 't
vaderschap’, heeft hij zelf gezegd van het Kellogg-pact. Er zat muziek in het
federatie-idee, dat was de hoofdzaak. Hij beschouwde het alleen zooals een
theaterdirecteur een tooneelstuk beschouwt: hoeveel voorstellingen, hoeveel recette?
Wat is Genève anders dan een festival, waar de beroemdste Europeesche dirigenten
viermaal jaarlijks (voortaan driemaal helaas) hun solo komen spelen op het podium
van het universum? Briand had een aria noodig, een Schlager, een reuzensucces. Hij
is sinds veertig jaar gefamiliariseerd met den diapason van populaire en parlementaire
vergaderingen. Hij weet wat weerklank vindt, wat gekabeld kan worden naar alle
hoeken, waar men paf van staat, waarover men zwammen en dazen kan in ruimte en
tijd, te beginnen bij Briand in eigen persoon. De rest kan hem niet bommen. De rest
komt vanzelf.
Men wilde dit aanvankelijk niet gelooven, wijl het ongeloofelijk klonk, dat een
staatsman met een zoo buitengemeene lichtzinnigheid te werk zou gaan. Men moest
zich gewonnen geven voor de evidentie. Na getracht te hebben Briand te interviewen,
na zijn vertrouwelingen uitgehoord te hebben, bleven de bijzonderheden over het
Federatie-plan van een wonderbaarlijke vaagheid. Het communiqué, dat bij de koffie
en de likeuren van het federalistisch banket geredigeerd werd, hief allen twijfel op.
Briand had een idee, maar niet het minste idee van zijn idee. Hij bezat niet het
kleinste rapport, niet het geringste memorandum, niet het pooverste schema, noch
over het doel, noch over de middelen, noch over de theorie, noch over de practijk.
De Gefedereerde Staten van Europa bleven een woord, dat met ‘eenstemmige
sympathie’ door de zevenentwintig gedelegeerden begroet werd. Maar men kon niet
anders doen dan Briand verzoeken eerst een memorie in te dienen, waarover de
diverse gouvernementen zich zouden kunnen consulteeren.
‘De vraag is gesteld’, verklaarde de illusionist echter vergenoegd. ‘Natuurlijk is
er in deze heele zaak een groot part roekeloosheid (témérité), doch een politicus moet
van tijd tot tijd roekeloos zijn.’ Dit is het schamele resultaat van wat de kranten voor
den zooveelsten keer een ‘historischen dag’ noemen.
Bezonnen lieden, als Pertinax in de Echo de Paris, spreken van ‘den triesten
intellectueelen toestand van den minister-president, ontbloot van alle cultuur’, doch
worden niet gelezen. En Briand heeft, wat hij wenschte: alle oogen der planeet blikken
naar hem op. Hij liet Stresemann, MacDonald, Henderson en Snowden, mijlen achter
zich. Hij weet niet precies waarover het gaat, doch zijn naam zal verbonden blijven
aan de verbazendste hervorming der Geschiedenis. De Vereenigde Staten van Europa
zijn gesticht door Aristide Briand, oud-redacteur van La Lanterne, den man met de
fraai-gevormde handen, de eeuwige cigaret en het vermaarde scepticisme.
Voor Frankrijk, dat alle grondstoffen bezit, hetzij in het moederland, hetzij in de
koloniën, dat zijn eigen graan kan voortbrengen, dat voor geen cent behoeft te
importeeren, wanneer het niet wil, dat, deugdelijk beheerd, maling zou kunnen hebben
aan alle douanetarieven, cartels, economische unies der wereld, dat zich onder alle
omstandigheden volmaakt kan bedruipen, voor Frankrijk is de Briandistische
onderneming, wegens de slordigheid, waarmee hij ze lanceert, bespottelijk.
Als zijn hersenschim ooit werkelijkheid wordt, als uit de consultaties der
gouvernementen en zijn problematisch memorandum, ooit een positief plan te
voorschijn komt, dan loopt Frankrijk tien kansen tegen één, dat de toekomstige
constitutie van Europa zal uitvallen in zijn nadeel. Daar het ijdel en luchtig is als de
frivolités Brillat-Savarin, ziet het er geen been in.
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Het heeft de staatslieden die het verdient. Het koos Briand volgens algemeen,
geheim kiesrecht. Het liet hem regeeren gedurende drie en twintig jaar met
kortstondige eclipsen. Het weet, hoe hij regeert en het liet hem voor de elfde maal
een cabinet presideeren. Als de fouten van Briand later terugkaatsen op de Fransche
hoofden, het is hun eigen schuld. Zij zullen het niet verdiend hebben, maar ze hebben
het ook niet gestolen. De volkeren leerden nog niet, om voor hun vertegenwoordigers,
staatslieden, diplomaten en generaals, een geneeskundig onderzoek te eischen. Toen
het niet meer helpen kon, hoorde men pas, dat het bloed van Woodrow Wilson den
treponema pallidum, den bleeken treponeem, kruidde.
Men richtte verleden Zondag een monument op voor dokter Cabanès, die veertig
volumen gewijd heeft aan de smetten en lichaamsgebreken van de voornaamste
figuren der Fransche Historie en een massa zotternijen verduidelijkt met de
physiologie der vorstelijke personen. Wij zullen later wel hooren wat Briand
mankeerde.
Voor de andere naties is de Briandistische methode ondertusschen verkieslijk. Zij
konden positie nemen, toen nog geen enkel fundament gelegd was. Zij konden de
bestekken arrangeeren naar haar belangen. Het memorandum van Briand zal niet
nalaten zich te inspireeren aan de opmerkingen, welke gemaakt zijn tusschen de
nieren ‘en chemise’ en de flensjes ‘du couvent’, want Briand wil slagen en hij hoopt
ook nog het volgend jaar de coloratuur-ster te zijn van de elfde
Volkenbonds-vergadering.
Verlang ik, dat Frankrijk aan Europa een constitutie opdringt, welke in zijn voordeel
zou zijn? Geenszins. Als Hollander feliciteer ik de 27 naties, welke hare paden
gewalst, geëffend en geharkt vinden. Maar men mag van een staatsman verwachten,
dat hij in de eerste plaats de zaken behartigt van zijn eigen land. In de Gefedereerde
Staten zijn geen vaderlanden meer, zullen de droomers tegenwerpen. Hola!, antwoordt
Stresemann reeds op den memorabelen dag, dat het Vereenigd Europa officieel werd.
Hola! Er zijn in ons werelddeel een aantal ‘groteske situaties’ (het woord grotesk
maakte carrière na Den Haag), onder welke hij de douane-barrières rangschikt en de
verschillende staten, uit den oorlog voortgekomen.
Volgens Stresemann zijn niet alleen de door Henderson geïncrimineerde artikelen
12 en 15 van het Volkenbondsverdrag onvereenigbaar met het Kellogg-pact, maar
ook nog een menigte andere Verdragen.
Hij noemde ze nog niet, omdat ze zonder twijfel te talrijk zijn. Dat Engeland geen
lust heeft om zijn leger, lucht- en zeevloot ter beschikking van Genève te houden en
twee artikelen schrappen wil onder voorwendsel, dat het Kellogg-pact (door
MacDonald een luchtkasteel genoemd!) den oorlog veroordeelde, is bekend en
begrijpelijk. Dat Stresemann de gelegenheid met beide handen aanpakt, om het
plotseling onfeilbaar geworden Kellogg-pact te exploiteeren tot den bodem, is van
diplomatiek standpunt een knappe zet. Maar het is zonderling, dat men hem kalm
laat begaan. Het is zonderling, dat Briand hem gelukwenscht voor een redevoering,
waarin hij Frankrijk de onaangenaamste avonturen aankondigt.
Kan iemand zoo naïef zijn om een seconde te veronderstellen, dat men in een
Gefedereerd Europa niet meer zal wedijveren om de macht en den voorrang? Wanneer
alle politieke en economische geschillen zijn bijgelegd, dan blijft nog altijd het
hoogere vraagstuk der beschaving, het vraagstuk van den geest, van de spiritueele
waarden.
Sinds twee duizend jaar ontwikkelt zich in Europa een Latijnsche civilisatie, naast
welke zich in den loop der eeuwen een Germaansche en later nog een Slavische
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Civilisatie baan brak. Nadat men ons tijdens den oorlog tot vervelens toe aan het
hoofd gezeurd heeft over het antagonisme dezer levensvormen, doen de enthousiaste
gefedereerden, alsof zij ze vergeten, alsof ze niet bestaan. Maar zij zullen altijd
bestaan, en gelijk zij reeds twee duizend jaar worstelen om de heerschappij, zullen
zij ondanks vliegtuig en auto, voortgaan te worstelen tot het einde der dagen. Men
zal zich het leven, en de schoonheid, en de geestelijke factoren, immer anders
concipieeren te Parijs, dan te Berlijn, immer anders te Londen, dan te Rome.
En dit is maar goed ook. Want wanneer wij geen ander ideaal meer hebben dan
een economisch of een politiek-economisch streven, zullen wij beland zijn bij de
maatschappij, welke Thomas Carlyle eenmaal sarcastisch hekelde in zijn Theorie
van het Varken.59
Veronderstel, zei hij, dat varkens met een superieure begaafdheid en gevoeligheid
stijgen tot een zekere beschaving, en dat zij, na rijpe overweging, voor ons kunnen
noteeren wat zij weten van het heelal, van hun belangen en hun plichten. Hun
stellingen, welke een publiek vol doorzicht gelijk het onze moeten interesseeren,
zouden er ongeveer als volgt uitzien:
1e. Het heelal, voor zoover redelijke conjecturen het kunnen definieeren, is een
onmetelijke varkenstrog, gevuld met vloeibare en met vaste stoffen, maar vooral met
spoeling, waar men bij kan en met spoeling, waar men niet bij kan, deze laatste in
oneindig grootere hoeveelheid voor de meerderheid der varkens.
2e. Het moreele kwaad bestaat in de onmogelijkheid om die spoeling te bereiken.
Het moreele goed is de mogelijkheid om genoemde spoeling te bereiken.
3e. De poëzie der varkens ligt in de universeele erkentenis van de voortreffelijkheid
der spoeling en van gemalen gerst, het geluk der varkens in een geördenden trog en
een volle maag.
4e. Het varken heeft begrip van het weer. Het moet den neus in den wind steken,
om te weten, wat voor weer het zal zijn.
5e. De roeping der universeele zwijnerij en de plicht der varkens van alle tijden
en alle landen is, om de hoeveelheid spoeling, waar men niet bij kan, te verminderen;
de hoeveelheid, waar men bij kan te vermeerderen. Alle kennis, alle nijverheid, moet
naar dat doel en naar niets anders dan dat doel gericht zijn. De wetenschap der
varkens, het enthousiasme der varkens, de toewijding der varkens, heeft geen ander
eindpunt...
Zoover zijn we nog niet, hoewel we vorderingen maakten na den strengen Carlyle.
Maar heeft een Fransch staatsman het recht, zoolang wij nog van een menschelijke
civilisatie mogen spreken, om de prerogatieven van Frankrijk, die deze civilisatie
kunnen steunen, te sacrifieeren? Neen. En Stresemann denkt er anders, denkt er
zelfbewuster over. Heeft hij vertrouwen in de Federatie? Ik geloof er niets van. Hij
stelt voor, de Europeesche postzegels en munten te uniformiseeren. Vooruit met de
postzegels; hoewel jammer voor teekenaars, graveurs en verzamelaars, is de
uniformiseering denkbaar.
Doch de munt? Durft één verstandig mensch in gemoede veronderstellen, dat
Engeland ooit zijn pond sterling zal prijsgeven? Met listigheid wijkt Stresemann uit
naar onbeduidende détails; ik had liever bespeurd, dat zijn eerste gedachte geweest
ware, om b.v. de Europeesche spionnagediensten op te heffen. Daarvan tenminste
zou Europa geprofiteerd hebben. Van wat Stresemann dien inauguratie-dag vertelde,
kon enkel Duitschland profiteeren. En achter Duitschland de Duitsche geest.
59

[Pig-Philosophy in Latter-Day Pamphlets (1850)]
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Als het parlement aan Briand volmacht geeft op den ingeslagen weg voort te gaan,
zou men er de aandacht van den minister-president op kunnen vestigen, dat de
uniforme taal der Federatie sinds vijftig jaar kant en klaar ligt. Zij werd in 1879
uitgevonden door zekeren François Sudré, en vierde juist haar vijftigsten verjaardag,
daar zij 30 Augustus 1879 verscheen in het dagblad Le Prolétaire, en elken Zondag
gratis onderricht werd. Deze taal heeft slechts zeven letters of lettergrepen, welke
alle volkeren kennen: do, re, mi, fa, sol, la, si. Bij gevolg zal zij geen jalouzie
verwekken onder de naties.
Men kan zich geen eenvoudiger spelling, noch gemakkelijker uitspraak denken.
De doofstommen en blinden van het gansche heelal kunnen haar benutten.
Desnoods kan men haar spelen op een piano van één octaaf.
Deze taal heeft drie geslachten:
Het mannelijk voor alle levende wezens van het mannelijk geslacht.
Het vrouwelijk voor alle levende wezens van het vrouwelijk geslacht.
Het onzijdig voor alle voorwerpen.
Voorbeelden:
Ladóre - onderwijzer - (mannelijk).
Ladoré - onderwijzeres - (vrouwelijk).
Làdore - instelling - (onzijdig).
Ladómi - schooljongen - (mannelijk).
Ladomì - schoolmeisje - (vrouwelijk).
Làdomi - school - (onzijdig).
In de universeele taal beteekent de omdraaiing van een woord het omgekeerde:
Voorbeelden:
Misol - het goede; solmi - het kwade.
Fala - goed; lafa - slecht.
Fasi - veel; sifa - weinig.
Doladomi - aannemen; midolado - weigeren. Etc.
Wij gelooven, schreef Le Prolétaire, dat deze taal groote diensten zal bewijzen aan
de universeele democratie. Zij zou iedereen het aanleeren besparen van vreemde
talen, welker aantal meer dan drie duizend bedraagt!
De combinaties der zeven noten zijn wiskunstig niet onbegrensd, maar zij
overtreffen in rijkdom den woordenschat van alle auteurs, hij heete Shakespeare, die
16.000, of D'Annunzio, die 45.000 verschillende woorden gebruikte. Het is geen taal
om te zingen en geen taal voor stotteraars, want stotteren moet in deze spraak de
afgrijselijkste confusie wekken. Het is daarentegen een ongeëvenaarde taal voor
schrijfmachines, linotypes en diplomatieke conferenties. Ook voor de universeele
varkenstrog van Thomas Carlyle. Ook voor gefedereerde Werelddeelen. Waarom
raakte ze in vergetelheid? Een dier edelaardige opwellingen van Briand en ze is
gered: Do, re, mi, fa, sol, la, si...
Zei ik niet, dat er muziek zit in de Federatie?
[verschenen: 28 oktober 1929]

Tooneel van vandaag
Parijs, [ca. 25] September 1929
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Wanneer men een lijst wilde opmaken van de beroepen uit welke de tooneelschrijvers
bij voorkeur hun personnages kiezen, zou men merken dat de laatste periode van het
Fransche drama gedomineerd wordt door den componist. Den vorigen winter zagen
wij er drie op de planken. Het gordijn dat den herfst opende en het nieuwe seizoen
der theaterdirecteuren, ging op over een lid van de Harmonie der Sferen.
Ik heb in een gemakkelijken fauteuil van het opgekalefaterde Théâtre Saint Georges
waar Henri Duvernois ons genoodigd had tot bewondering van zijn jongste product
(La Fugue), zitten nadenken over deze begunstiging, die op 't eerste gezicht een
anomalie lijkt. Zijn er zooveel componisten in Parijs? Neen; niet meer dan in
Amsterdam. Zijn ze zoo bijzonder geëerd? Evenmin; ze verdienen amper hun brood,
net als bij ons. De uitgevers en het publiek kijken hen aan met den nek. In het
spectrum der natie zijn ze vertegenwoordigd door een bijna onzichtbaar streepje.
Werden zij kostbaarder door zeldzamer te worden, en minder lastig, evenals de
uitstervende Indianen en sommige verdwijnende fauna?
Gaf het wreede lot van geboren te zijn en te moeten werken te midden der myriaden
van krijschende claxons, rammelende raderen, jankende remmen, ronkende motors,
radio's uit elk venster, hun het martelaarsaureool dat zij zonder twijfel verdienen?
Of maakte reeds hun enkele aanwezigheid in déze eeuw, in déze beschaving, die niet
naar hen vraagt, die niet naar hen omziet, die met hen vloekt uit alle monden, maakte
reeds het gewone vermoeden dat er in de ratelende fabriek welke de aarde werd, nog
componisten zouden kunnen leven, hen legendair? Werden zij in die mate
anachronistisch dat men bij het loutere vermelden van hun naam zich voor hen
interesseert? Beschouwt men hen als een ichtyosaurus, als een pterodactylus, als een
schaap met vijf pooten en twee koppen? Of is het wijl de techniek hunner kunst
zooveel vak-termen gemeen heeft met de kunst der liefde, dat zij den voorrang
verwierven in de verbeeldingswereld van het tooneel, waar het motief amour en
amourette overheerscht?
La Fugue beteekent niet alleen een slippertje, maar is ook een muziekstuk. En sla
een muzikaal woordenboekje op. Het is alsof men de verkorte editie leest eener
erotische handleiding of eener studie van Freud. Het krioelt er van verliefd gelispel,
van suggesties, van insinuaties. De muzikale terminologie is eveneens de terminologie
van een Venusberg; de componist wordt er troubadour, tenor, bariton, Adonis,
schoonheidskampioen. Hij woont er in de roos der hartstochten, in een eeuwigdurende
idylle. Dat alles is mythologie.
Maar de vroegere mythologieën zijn uitgeput en wij hebben andere noodig. Wij
raakten uitgekeken op dichter, schrijver, schilder, beeldhouwer, bankier, industrieel,
uitvinder, homme du monde, demimondaine, en diverse lieden zonder ambacht. Wij
zochten een type. De prehistorische componist, met zijn nimbus van passie, nimbus
die tusschen de schermen een protuberans wordt, heeft ons gered.
Natuurlijk is ook Bernard Lahoche, de componist van Henri Duvernois, in de
eerste plaats verliefd. Hij aanbidt zijn vrouw, een aantal jaren jonger dan hij zelf, en
door wie hij met haar gansche wezen geadoreerd wordt. Hij schiep haar, willig en
amoureus als zij is, hij modelleerde haar, voltooide haar naar zijn evenbeeld. Zij leeft
en beweegt in hem. Zij is onbestaanbaar zonder hem: zij is zijn materialisatie, zijn
ectoplasma, zijn emanatie. Door de teederste en subtielste banden is zij geboeid en
afhankelijk van zijn wezen, van haar afgod. Bernard weet dat haar leven bedingd
wordt door het zijne, dat zij zich supprimeeren zal op den dag dat zij hem moet
missen. Een oude huisdokter ontrukt haar een doodelijk vergif dat zij voor dit uur in
reserve houdt, doch als hij haar het wapen ontneemt, hij kan haar somber besluit niet
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veranderen. En Bernard deed met de muziek en dit sloopende huwelijk een hartkwaal
op. De geneesheeren geven hem nog achttien maanden. Hij bemint zijn vrouw te fel,
en niet genoeg, om te verlangen dat zij hem volgt in het graf. Hij verzet zich
vruchteloos tegen haar macabere plannen. Hoe zal hij haar onttrekken aan die obsessie
van hemzelf, aan dit paroxisme van liefde, aan dit idée fixe? Hoe zal hij haar
terugvoeren tot een normaal en ongevaarlijk tempo, waarin zijn dood geen tweede
slachtoffer behoeft te eischen?
Hij simuleert echtbreuk. Bernard (en dit is de zwakke plek van een overigens
meesterlijk stuk), die er tegen opziet om Jeanne, zijn aangebeden vrouw, lichamelijk
te dooden, schrikt er niet voor terug om haar moreel te dooden, en vraagt zich geen
minuut af of zij niet erger lijden zal van het tweede dan van het eerste, of het
paardenmiddel niet slechter zal worden dan de kwaal. Hij vraagt zich evenmin af of
wij het recht hebben een evenmensch moreel te dooden en of de moreele moord
wellicht niet misdadiger is dan de lichamelijke moord. Hij toont ook een overdreven
geloof in doktersdiagnosen, wat later zal blijken. In plaats van nog een jaartje te
wachten en de gebeurtenissen kalm aan te zien, loopt hij onverwijld van stapel om
zich van een dwangbeeld te verlossen.
En wijl de componist-type tot de gelukkigste der stervelingen behoort, wijl voor
den componist-type de minnaressen bij de vleet in de rij staan als voor de loketten
van een succesfilm, vindt Bernard in Aimée Barge, een vroolijk en gaarne vallend
vrouwtje, op staanden voet het corpus delicti dat hij noodig heeft. Niets kan hem
weerhouden; noch zijn liefde, noch zijn wroegingen, noch de supplicaties van Jeanne
die tijdig lont ruikt en zoowel bij Aimée als bij Bernard komt smeken om haar deze
smart, dit onheil te besparen. Hij breekt onverklaarbaar, ruw, meedoogenloos en
voorgoed. Het wonderlijke is dat Jeanne deze verplettering overleeft en dat Bernard's
zwakke hart tegen die pathetische verscheuringen bestand blijkt.
Twee jaren snellen voorbij in het kwartier eener pauze. Jeanne, weduwe van haar
subliem ideaal, gescheiden van haar wekker en bezieler, is uit de
componisten-regionen neergestort op een vaal en verwelkt aardrijk, te midden van
een onbenullig, gedachteloos menschdom, slijt haar tijd op stranden in badplaatsen,
op tennisvelden, en zou warempel uit verveling een braven man trouwen, voor wien
ze overigens niet de minste sympathie voelt. Bernard bracht die twee jaren met zijn
maîtresse door op Madeira en staat op het punt om zijn lange wittebroodsweken te
beëindigen bij Cloquetier, een vriend in de provincie, die de auteurs der fugue zal
herbergen.
Aangezien deze Cloquetier erop rekent Bernard te ontvangen als een wrak dat nog
slechts enkele dagen te zwalken heeft, stuurt hij een ambulance en een draagbaar
naar de boot om den stervenden musicus naar behooren te verwelkomen. Er bestaan
blijkbaar geen verbindingsmiddelen tusschen Madeira en Frankrijk, of Bernard vond
het niet noodig om inlichtingen te geven over zijn gezondheid. Want hij springt
opgewekt, gezond, levenslustig, verjongd en vroolijk aan wal, met een gezellin die
even verliefd op hem werd als zijn vrouw het was. De achttien maanden zijn ruim
om, en dank zij een beterschap welke bij sommige hartziekten niet onmogelijk is
(hij had dat vóór de pauze mogen bedenken), zien wij hem welvarend en struisch in
ons midden wederkeeren. De grijze huisdokter kan zijn oogen niet gelooven en heeft
er niet van terug.
Bernard vroolijk? Natuurlijk. Hij is blij dat de komedie uit is. Zijn wettige gade
behoeft zich nu niet meer te zelfmoorden voor een lange reeks van jaren. Om de
onwettige Aimée, die hem verpleegde, die hem in 't leven terugvoerde, die even
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verrukt en verslingerd op hem werd als Jeanne eertijds was, om Aimée bekommert
hij zich niet meer dan om een paar afgedragen schoenen. Ach, die componisten! welk
een tuig van hardvochtige egoïsten, welk een bende onmenschelijke molochjes, welk
een verzameling van onnadenkende, impulsieve botterikken! Wie zou dat ooit gezocht
hebben achter hunne liefelijke zangen? Verspillen zij hun heele gemoed tusschen
noten en maatstreepjes?
Bernard ijlt naar Parijs, naar Jeanne. Hij denkt met open armen begroet te worden
als een bevrijder. En zeker, Jeanne is diep verrast en zelfs diep-ontroerd over de
strategie van haar beminde. Maar welke beweegredenen tot ontrouw zijn ooit
verontschuldigbaar tegen over de ware, absolute liefde? De mooiste niet. Wie
garandeert ons bovendien de oprechtheid der mooiste? Naast een lijk zou Jeanne zijn
argument geloofd hebben, doch mede naast een bloeiend man. Kan zij het ooit
vergeven dat de liefde harer mededingster dit mirakel verrichtte, hem ontrukte aan
den dood, een mirakel waarvoor háre liefde te kort schoot? Neen. Zij ziet in haar
Bernard misschien ook voor den eersten keer het geborneerde, domme, ijdele,
bedachtzame monster, een monster dat tevens een sul is. Zij ziet vooral haar eigen
gebroken, berooide, leege hart. Zij zal de scherven bijeenrapen en er van maken wat
er te maken valt; zij zet hem niet de deur uit; zij zal het samenleven weer opvatten.
Doch het doek zakt over twee moreele dooden, Jeanne en Aimée, waarbij Duvernois
een derde had kunnen voegen (Bernard), wanneer tooneel-componisten niet zoo
bovenmenschelijk taai, hardleersch en dikhuidig waren.
Dit drama, ondanks al het willekeurige van het gegeven, is een echt stuk naar den
globalen Franschen smaak. Wanneer alles in orde was, wanneer de Comédie Française
niet bestuurd werd door politici, wanneer men erin slagen kon aan dit theater een
artistieke autonomie te hergeven (men heeft een forsche maar tot nu toe vergeefsche
campagne gevoerd om Jacques Copeau, den Franschen tooneelhervormer, benoemd
te krijgen tot administrateur) dan zou La Fugue met gejubel gespeeld zijn door deze
voornaamste Scène des lands. Het brengt niets nieuws, noch door het onderwerp,
noch door de conceptie, noch door de mise-en-scène, maar de Franschman kan het
uitstekend zonder nieuwe dingen stellen. Nieuwe dingen zijn zeer zelden definitief
en vragen voortdurend vernieuwing. Hij houdt zich liever aan de traditie en vindt La
Fugue als psychologische karakterstudie, als ‘grande comédie’, door haar knappe
constructie en haar sprankelenden dialoog, deze traditie waardig. Het Théâtre
Saint-Georges, met Francen, ongeëvenaard en perfect, met Renée Corciade en Suzanne
Dorthès, beiden voortreffelijk, in de hoofdrollen, classeerde zich onmiddellijk als
een serieuze onderneming, welke uitzondering wil maken op de meer en meer
gebruikelijke pathologische onderwerpen en misgeboorten.
In ieder geval is La Fugue beter dan De laatste Tsaar van Maurice Rostand,
waarmee de Porte-Saint-Martin hare poorten heropende. Een jong Fransch onderwijzer
in de dalles, die door een soort van Sinterklaas, zich graaf Nitsjevo noemend,
uitgenoodigd wordt om hem te vergezellen naar Rusland, buiten zijn weten verzeilt
in de keizerlijke paleizen van Petersburg, promoveert tot précepteur van den
Tsarevitsj, een edelaardigen Raspoetin ziet rondloopen als gelaarsde griffon smousbaard - om het kleine tsaartje te hypnotiseeren (in trance ziet hij o.a. de
executie-kelders van het ‘huis met speciale bestemming’), dit jong Fransch
onderwijzertje, dat Nicolaas II bezweert om den oorlog te verhinderen, verlieft op
groothertogin Olga, wederliefde krijgt, zich verkleedt als bolsjewiek om bij de
uitmoording der keizerlijke familie ten minste Olga te redden, en mee gaat sterven
als het scherm daalt over de gevelde revolvers der bandieten, nadat Lenin en Nicolaas
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eerst een declamatorischen speech hebben afgestoken - dat is een kinderprentenboek
op verzen, maar geen tooneelstuk. Maurice Rostand trachtte het ieder naar den zin
te maken, wat een loffelijke poging is, die ik in politieke zaken ondertusschen liever
zou verschuiven tot het Laatste Oordeel. Pacifisten, bellicisten, nationalisten,
imperialisten, socialisten, communisten, bolsjewisten, raspoetinisten,
anti-raspoetinisten, leninisten, trotzkianen: aan allen wordt elk op zijn beurt een
voordeelige tirade in den mond gelegd. Dat is geen historie meer, en dat is te glad,
te handig, te bombastisch, en te kinderachtig om een kunstwerk te zijn.
[verschenen: 5 november 1929]

Negentig in de schaduw
Parijs, [eind] September [1929]
Ik heb tot dusverre niet durven schrijven over de warmte, maar nu ze voorbij is, nu
een stijve bries de eerste noten en kastanjes afwaait, voel ik, dat mijn coupletje over
Phoebus, alias den koperen ploert, niet gemist zou kunnen worden. Gij zoudt u met
reden mogen afvragen, of hij zijn ravages niet uitstrekte tot deze lachende oorden.
En als het u misschien irriteerde (dit vooral vreesde ik) het kleinzeerig Europa u uit
alle hoofdsteden te zien berichten, dat het er heet was, mogelijk interesseert het u te
hooren, hoe wij ons gedroegen bij 90° in de schaduw.
Welaan dan. Menigen dag zijn wij knocked down geslagen. Het minst te beklagen
waren de dames, het ergst er aan toe waren de katten en de mannen. De katten, aan
wie overigens weinig vrouwlijks vreemd is, laten zich nog niet scheren, en de mannen
bleven als vanouds de slachtoffers der correctie. Terwijl de dames eenparig, de
leelijke en de mooie, de dikke en de dunne, hare kousen uittrokken, alles afwierpen,
wat een tot de uiterste limite gerekte eerbaarheid kon toelaten, en onze opinie niet
vroegen over deze vereenvoudigde kleeding, konden wij niet lunchen, geen bittertje
drinken in hemdsmouwen, zonder erop te worden aangekeken, zonder iets van onze
reputatie in te boeten.
Wij sleepten niet alleen onze sokken, maar onze boorden en onze jassen tot de
zevende verdieping. Wij hebben de charmante sexe door onze straten bij trossen zien
rondwandelen in badcostuum en men beweert zelfs, dat zij op sommige plaatsen niet
meer droegen dan een lapje in duodecimo-formaat, dat is het twaalfde van een vel
druks.
Ik heb dat nergens aanschouwd, om u de waarheid te zeggen, doch het lijkt me
geenszins met de mogelijkheid in strijd. Zij, die in woord en geschrift het heftigste
verzet aanteekenen tegen onze tyrannie, zij doen wat haar behaagt. Het zou echter
niet in onze koppen moeten opkomen om haar voorbeeld te volgen, om te gaan
flaneeren in een badpakje. Al ben ik geen anti-feminist, en al kan ik me Briand of
president Doumergue moeilijk voorstellen met bloote armen en bloote beenen, er
zijn oogenblikken geweest, dat deze ongelijkheid van rechten tegenover het fatsoen
ons verdroten heeft. Wij namen revanche door allen, die geen kousen droegen, den
toegang tot onze bureaux te verbieden. Hoewel hare protesten tegen dezen aanslag
op hare vrijheid doordrongen tot de dagbladen, zijn wij onvermurwbaar gebleven.
Al is het spinrag van een zijden kous een minder doeltreffende scheidslijn dan het
zwaard, dat Siegfried legde tusschen hem en Brünnhilde, het was een grens welke
wij gehandhaafd hebben. De kantoren zijn dus niet ontaard in cabinets particuliers.
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Het heeft, dank zij de hitte, niet aan komieke geschiedenissen ontbroken. Een
burgemeester moest een huwelijk inzegenen tusschen een Amerikaansche en een
Turk, allebei in costume de bain, en er was geen enkel wetsartikel, dat hen kon
beletten te trouwen in deze dracht. Men heeft gedineerd met tafellaken, servetten en
eetservies op de banken van de ondergrondsche. Het reglement had zulke
gebeurlijkheden niet voorzien. Een bedelaar legde zich te slapen in de schaduw der
huizen, na met krijt de aanbeveling op het trottoir geschreven te hebben: ‘Kalmte
s.v.p.; ik heb niets noodig.’ Een ander, dommelend in het lommer van een der stations,
antwoordde den agent, die hem wakker schudde: ‘Ik wacht op den trein.’ Het was
een gezegende tijd voor alle excentriciteiten. Een richard, verwant aan den eigenaar
van een der grootste bazars, ontdekt midden in den nacht en na een copieuze fuif,
een prostituée in lompen, slapend op een bank. Hij wekt haar, neemt haar mee naar
zijn weelderige woning, laat haar door zijn bediendentroep afwasschen, oppoetsen:
manicureeren, pedicureeren, coiffeeren, toiletteeren, richt een souper aan met de
eerste oesters en champagne, noodigt haar in zijn sponde, en zet haar den volgenden
morgen in haar zelfde plunje, met haar zelfde vodden, op straat.
Deze roué dacht misschien een sprookje te spelen. Ik hoop voor hem, dat hij zijn
speelnootje van één nacht nooit terugvindt onder de furiën van een volksoproer. Uit
deze dagen dateert ook de nieuwste geestigheid van Tristan Benard. Bij een vriend
moet hij op de broeierige trap ruimte maken voor een kruier, die op zijn schouders
een ouderwetsche staande klok verhuist. Hij stoot zich een beetje aan het meubel en
zegt met zijn zachtste stem: ‘Waarom doe je niet liever zooals iedereen, beste kerel,
waarom draag je geen armbandhorloge?’
Het zou een wonder zijn, wanneer deze magnifieke, maar droge zomer, niet gewerkt
had op het brein der uitvinders, die in aanmerking komen om ons water te verschaffen.
Overal is er water, in den grond, in de lucht, in de lichamen, en het komt er slechts
op aan, om het in ons bereik te brengen. Gewoonlijk kiezen wij de eenvoudigste
methode en graven een put, of halen het uit de rivier, of wachten tot het regent. Maar
het gebeurt, dat de putten leeg worden, dat de bronnen ophouden te vloeien, dat de
rivieren opdrogen. Het gebeurt, dat het niet regent, ondanks de spreuken van
toovenaars, die invloed beweren uit te oefenen over dat element, ondanks de
kanonnen, ondanks processies en bedevaarten. Wij hebben sinds verscheiden dagen
wolken, maar nog steeds geen water. Wat te doen in zulke gevallen, als de hemel
onverbiddelijk blijft? Wat te doen in de woestijn?
Een ingenieur, die den goed-Hollandschen naam draagt van Knapen, bracht de
oplossing. Twee jaar geleden, toen Rockefeller de vorstelijke gift schonk, waarmee
de paleizen van Versailles gerestaureerd konden worden, wat mooi is (maar zouden
geschenken van een olie-koning aan een Staat niet tevens gevaarlijk kunnen zijn?),
en inderdaad gerestaureerd werden, wat nog veel mooier is, werd Knapen beroemd
door de even simpele, als goedkoope manier, waarop hij de muren der reusachtige,
onbewoonde gebouwen, aangevreten door de vocht, drooglegde.
Hij bracht op regelmatige afstanden buisjes aan in de dikke wanden, wier nattigheid
ontelbare kolonies van schimmelplanten voedde, en binnen drie maanden had hij ze
bevrijd van de vloeistoffen, welke er zich ophoopten sinds Lodewijk XIV. Die buisjes,
schuin naar beneden hellend, van weerszijden en tot halverwege in den muur
bevestigd, waren vervaardigd van een poreus materiaal en haar geschiktheid tot
afvoer berustte doodgewoon op de activiteit van natuurlijke verschijnselen, welke
men condensatie en saturatie noemt.
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Zij voerden hem tot een idee, dat voor de hand lag: de lucht produceert water tot
ons ongenoegen, waarom zou zij geen water produceeren tot ons nut? Alle vochtigheid
is te wijten aan een onbeduidend temperatuursverschil. Lucht, die verkoelt,
condenseert een gedeelte van haar vochtgehalte, wat iedereen heeft kunnen waarnemen
aan een karaf koel water, welke beslaat met een zilverigen damp. De dauw is een
verschijnsel van denzelfden aard.
Het binnenste der muren van Versailles was meer dan verzadigd en met den
simpelen toevoer van buitenlucht kon men al het overtollige vocht aftappen. Waarom
zou men niet, uitgaande van hetzelfde beginsel, een toestel construeeren dat op gelijke
wijze de liquide bestanddeelen van den dampkring opslorpte en omzette in bruikbaar
water? Dat was even simpel als het ei van Columbus. Ieder kon het weten Men
behoefde er slechts aan te denken.
Men had er trouwens reeds aan gedacht. In den Caucasus, in Perzië, in de Krim,
hebben reizigers geweldige pyramiden van gebroken kalksteenen gesignaleerd, die
eertijds, honderden jaren vóór Christus, door kanalisaties verbonden waren met een
reservoir. Rondom de stad Theodosia, in de Krim, een der oudste Grieksche kolonies,
telde men er nog dertien. De waterleidingen en de reservoirs zijn verwoest door den
tand des tijds of door de barbaren, doch de gevaarten van lossen steen staan nog altijd
overeind en getuigen van het vernuft en den practischen zin der voormalige bewoners,
verdwenen in den nacht der eeuwen.
Men heeft becijferd, dat deze installaties zeven honderd kubieke meter water
konden leveren per dag. Het waren lucht-putten in den eigelijken zin van het woord.
Door een automatische wisselwerking van luchtstroomingen, werden de zevenhonderd
duizend liter druppel voor druppel onttrokken aan de atmosfeer. Die lucht-putten
kostten geen onderhoud, geen toezicht, en hielden nooit op te stroomen. Volgens de
tabellen van Regnault levert één kubieke meter gesatureerde lucht van 30 graden,
welks temperatuur verlaagd wordt tot 20 graden, 13 gram water en zal 21 gram water
afstaan, wanneer de temperatuur zakt tot 10 graden. De antieke Grieken hadden de
tabellen van Regnault niet afgewacht om het waterprobleem, dat zich in deze streek
voor hen stelde, bewonderenswaardig en geniaal op te lossen.
Toen zij het niet vonden in den grond, trokken zij het met een ongeëvenaarde
scherpzinnigheid uit den hemel. Het grootste raadsel is, dat zulk een ontdekking
verloren kon raken en dat geen enkele der latere generaties haar heeft weten te
benutten. Hoeveel meer waarde heeft een greintje intellect voor het menschdom, dan
alle andere raseigenschappen tezamen!
Knapen, de opvolger dezer primitieve genieën, zal zijn luchtputten niet bouwen
als pyramiden, en als het beginsel behouden blijft, de kei-stapels worden vervangen
door constructies, ingericht volgens de nieuwste wetenschappelijke gegevens, en die
het hoogste rendement zullen bereiken. Hij geeft haar den vorm van een toren, rond
of vierkant, van een hooimijt, van een termieten-woning, of van een reusachtige
meloen-klok. Zij zullen in beton zijn of in steen. De inwendige kamer, door een
menigte gaten verbonden met de buitenlucht, zal het uitzicht krijgen eener fantastische
grot van stalactieten en toegerust zijn met een grillige hoeveelheid vooruitspringende
hoeken en punten, welke sneller verkoelen, dan de compacte massa's en die de
condensatie verhaasten. Bij voorkeur zal men de luchtputten bouwen op
verhevenheden. Met honderd vierkante meter condenseerende oppervlakte, denkt de
ingenieur vijftig duizend liter water per dag te verzamelen, wanneer het klimaat een
beetje meewerkt.
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Een Franschman, Knapen is Franschman, denkt natuurlijk in de eerste plaats aan
Algiers en Tunis, waar elk jaar aanzienlijke kudden vee bezwijken door de droogte.
In 1926, toen de omstandigheden bijzonder rampspoedig waren, stierven er in Tunis
600.000 schapen van dorst, om te zwijgen van de andere runderen en van de
menschen. Men is dus begonnen met proefnemingen in Noord-Afrika. Wanneer ze
succes hebben, wanneer het procédé even goed lukt in de twintigste eeuw, als in de
dagen vóór Homerus, zal de waarde dezer koloniën op onberekenbare wijze stijgen.
Knapen twijfelt er niet aan. Als wij naar hem luisteren, belooft hij de Sahara met zijn
lucht-putten om te scheppen in een paradijs-tuin.
En dan? Ik heb er niets op tegen en propageer het idee voor ieder, die worstelt met
watergebrek. Maar de Fransche graanoogst was dit jaar overvloedig, wat den
speculanten de kans gaf, de boeren door de koersdalingen bijna te ruïneeren. De
landbouwers, overgeleverd aan de kolossale internationale maalderijen-trusts, zijn
zóó gemaltraiteerd door de beursschuimers, dat het gouvernement heeft moeten
ingrijpen, om een catastrofe te verhinderen. Wat de Pharao van Egypte reeds bleek
te bezitten, toen Joseph's zeven magere koeien hem zeven magere jaren voorspelden:
silo's, waarin het graan geconserveerd kon worden zonder te rotten, of zonder
opgegeten te worden door de ratten, een voldoend aantal dezer silo's ontbreekt nog
in het van de hand in den tand levende Frankrijk.
Doch waarom zwartgallig te eindigen, na welgemoed begonnen te zijn? Die silo's
worden gebouwd. En zoodra wij inlichtingen hebben over de resultaten der luchtputten
zal ik ze u melden. Als wij er te lang op moeten wachten, begin dan zelf, wanneer
het u dienstig lijkt. Het is net zoo'n idee om geëxploiteerd te worden door anderen.
[verschenen: 1 november 1929]

Twee maten
[zonder datum; begin oktober 1929]
Zooals ternauwernood te verwachten viel, is de Fransch-Amerikaansche
bioscoop-oorlog uitgesteld. De Yankees, die de vijandelijkheden begonnen met grove
dreigementen als sluiting van zalen, ontslag van personeel, stopzetting van den
filmuitvoer, hebben het gevecht ontweken. Of zij durfden niet, òf zij zinnen op een
effectiever methode, om den tegenstander klein te krijgen. Ik stel me voor, dat de
grootmachtige Hays, van de organisatie Hays, Motion Pictures Producers and
Distributors of America, aldus geredeneerd, heeft: Wat kost het, wanneer wij een
blocus uitvaardigen tegen Frankrijk? Een bom duiten, een belangrijke vermindering
der inkomsten, een wederopbloei der Fransche film-industrie, een spoorslag tot verzet
op andere markten.
Wat kan het daarentegen kosten, wanneer wij geleidelijk de geheele Fransche
bioscoop-nijverheid opkoopen? Ik vermoed, dat de eerste manier duurder en
gewaagder leek dan de tweede. De grootmachtige Hays heeft dus zoete broodjes
gebakken en het huidige wederkeerige distributie-reglement, de. z.g.
‘contingenteering’, welke hem een paar maanden tevoren nog ondraaglijk, onduldbaar
leek, waartegen hij met al zijn wapenen te velde trok, is verlengd voor het tijdvak
van één jaar, tot 1 October 1930, met nog een jaar er boven op, indien de partijen
het vóór 1 Mei a.s. niet eens worden. Inmiddels zullen de onderhandelingen op de
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‘hartelijkste’ en de ‘amicaalste’ wijze, gelijk het nieuwe contract zegt, worden
voortgezet.
Dit resultaat, hoewel neutraal en een situatie rekkend, waarover zij niet in de
wolken zijn, is een succes voor de Fransche industrieelen. Zij hadden alleen de
Amerikanen tegen zich, maar ook de om-en-om twintig duizend bioscoop-directeuren,
die over het land en de koloniën elken dag hun Hollywoodsche rolprent afdraaien.
Het laat dezen lieden, wier zaken bloeien, volmaakt koud, welken rang Frankrijk
bekleedt in een bedrijf, dat kort geleden nog doofstom was. Zoolang hun recettes op
peil blijven, hebben zij geen greintje chauvinisme. Het zou misschien in hun hersens
kunnen opschemeren dat de bioscoop, zoo niet over de wereld, dan toch in hun
overzeesche bezittingen, nationale belangen kan dienen, wankelende sympathieën
kan versterken, maar zij zullen er geen hand voor uitsteken. Zij waren des te meer
geneigd, ten gunste der Amerikanen pressie uit te oefenen op hun gouvernement,
daar zij hun publiek achter zich wisten.
Want de Fransche film geniet in Frankrijk slechts een zeer matige populariteit en
wordt zelden bejegend met een beetje geestdrift. De lichtkrant uitgezonderd, bestaat
er geen enkel domein in Frankrijk, waarop de film zich met eenige kans tot algemeene
tevredenheid zou kunnen fondeeren. Het fantastische ligt niet in de Fransche film,
van het historische is men beu, de herkauwbare romans zijn afgegraasd, terwijl het
sentimenteele, het avontuurlijke, het komische, het idiote, oneindig voortreffelijker
vertolkt worden door de Amerikanen.
Men waagde zich bij tusschenpoozen aan het artistieke, of aan een zekere stileering,
doch vond slechts medewerking in beperkte litteraire kringen en zag zich verre
voorbijgestreefd door de Duitschers. Het Fransche publiek is er ook allesbehalve op
gesteld, om het witte doek steeds bevolkt te zien met landgenooten, van wie zij er
genoeg ontmoeten op straat, in de bussen, in de café's, in de fabriek en elders. Het
is me trouwens een raadsel, hoe de Yankees het verduren, steeds Yankees te zien,
en hoe zij niet liever in den geest andere contreien bereizen. Ik begrijp dat Fransche
sentiment volkomen. Het verbaast mij des te meer, dat vier of vijf film-industrieelen
het wonnen van volkspreferenties, die even duidelijk als gewettigd zijn, en van een
imperialistischen trust, die gaarne den baas speelt. In theorie hebben deze industrieelen
natuurlijk gelijk. In theorie is een Fransche film wenschelijk en kan onder bijzondere
omstandigheden onmisbaar blijken. Maar als men mij vroeg, hoe de Fransche film
er zou moeten uitzien, dan zou ik geen antwoord weten, zonder in schablone's te
vervallen, even erg als de Amerikaansche.
Ik ben geneigd te meenen, dat de bioscoop voornamelijk een ‘kunst’ is voor naties,
die niet van gisteren dateeren, die sinds zes of zeven eeuwen leven in een
ononderbroken geestelijke activiteit, alles hebben wat op het witte doek denkbaar is,
reeds lang en reeds veel uitnemender gerealiseerd in de andere kunsten. De Fransche
bioscoop heeft twee jaar tijd om mij het tegendeel te bewijzen.
Als het Fransche gouvernement in dit film-conflict op zijn stuk bleef staan, hoe
zal het zich houden op de toekomstige marine-conferentie, tot welke het naar alle
waarschijnlijkheid wordt uitgenoodigd door Washington en Londen? De vraag is
niet alleen van gewicht voor Frankrijk. Gelijk men weet, komt voor de zooveelste
maal de afschaffing der onderzeeërs op het tapijt en als Parijs voor dit gecombineerde
verlangen van Amerikanen en Engelschen mocht zwichten, welke kleine of groote
natie zou men niet weten te dwingen, een verdedigingsmiddel, dat practisch en niet
te duur is voor oud roest te verkoopen? Adieu, het laatste schijntje van
onafhankelijkheid ter zee, wanneer een wapen, dat de sterkste vreezen moet en dat
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ieder betalen kan, zou worden opgedoekt. De beslissing in deze kwestie berust meer
nog bij Frankrijk, dan bij Italië of Japan. In ieder geval zal men den Franschen de
blaam aanwrijven voor een vermoedelijke mislukking der ‘genereuze’ en
‘menschlievende’ plannen.
Met een rondborstig, grimmig vermaak, volgt men te Parijs de moeizame
besprekingen der twee neven, die gaan ‘ontwapenen’ te water.
Wij mogen ons dit pleizier veroorloven. Wat kan het den Franschen schelen of de
Vereenigde Staten en Groot-Brittannië tot overeenstemming geraken op een basis
van 315.000 tonnemaat, of op een basis van 339.000 tonnemaat? Zij winnen of
verliezen er niets bij. Het is echter in de hoogste mate amusant, dat, dank zij deze
‘beperking’, welke voor de Engelschen, die 380.000 ton te water en op stapel hebben,
een bagatel beduidt, de Amerikaansche marine, die slechts 155.000 ton bruikbare
kruisers bezit, zich genoodzaakt zal zien, wil zij haar mededinger evenaren, om
minstens vijftien bodems van 10.000 ton bij te bouwen.
Zoo wordt het eerste effect der ontwapening een vermeerdering van 150.000 ton
bij den concurrent, bij den mogelijken vijand. Het principe van Nelson, dat niet de
booten vechten, maar de bemanning, valt geenszins in den smaak der Yankees. Men
zou echter van allen humor, al lijkt het galgenhumor, ontbloot moeten zijn, om niet
te lachen over de weldaden van dit pacifisme. Maar voor de schampere ironie van
een accoord, dat voor de Engelschen den aanbouw nauwlijks vertraagt, terwijl het
voor de Amerikaansche werven een aera opent van ongekende bedrijvigheid, is men
nòch aan deze, nòch aan gene zijde van den Atlantischen Oceaan ontvankelijk.
De Franschen des te meer. Zij begrijpen, dat, wanneer men over ontwapening
praat, men in de eerste plaats denkt aan den buurman. MacDonald heeft het hun niet
verborgen. Zij zouden driedubbele ezels moeten zijn, als zij het niet gemerkt hadden,
want er bestaan lumineuze ideeën welke jan-en-alleman op slag kan vatten, en het
is boven elken twijfel verheven, of het denkbeeld van den Engelschen premier tot
deze orde behoort. Als Londen met Washington een overeenkomst sluit, volgens
welke de Britsche Admiraliteit hare numerieke suprematie opgeeft, waarom zouden
‘de anderen’ deze onschatbare offervaardigheid (die haar onderwijl niets kost en
waarbij de Amerikaan reusachtig profiteert), niet eeren met een gelijke hekatombe
op de altaren van den vrede?
Wanneer Albion zijn hegemonie over de zeeën wil deelen met den Yank, is het
dan niet billijk, dat ‘de anderen’ deze fenomenale concessie honoreeren met nieuwe
amputaties hunner macht te water? Voor Frankrijk zou die amputatie neerkomen op
het schrappen van nagenoeg de helft van zijn tegenwoordig vlootprogramma.
Eenvoudiger kan het niet. Na Trafalgar zouden de Engelschen geen zege meer
bevochten hebben van dit kaliber, zonder één schot te lossen, zonder één matroos te
verliezen. Wat de Amerikanen betreft, die aan dit soort van overwinningen gewend
zijn, zij achten zich zeer welwillend door niet méér te eischen, dan de gelijkheid met
het Vereenigd Koninkrijk. In de oogen van beide mogendheden is deze schikking
logisch, want op dit gebied heeft ieder haar eigen, speciale logica. Die schikking zou
perfect zijn zonder de onderzeeërs. Als Londen en Washington, door de inferioriteit
van Frankrijk, Italië en Japan, geen dreadnoughts, pantserkruisers, slagkruisers en
torpedobooten behoeven te vreezen, omdat zij ze kunnen verpletteren door hun
overwicht, met al hun capital ships, beven zij voor den schrik der Oceanen, de
onderzee-boot.
De periode van universeelen vrede kan pas aanbreken, wanneer het Angel-Saksische
opper-toezicht over de wateren niet meer zal behoeven te rekenen met deze
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strijdmiddelen, die verraderlijk heeten, omdat zij buiten alle proporties doeltreffend
zijn. Wij hebben in het ‘drama van Jutland’ gezien, hoe Jellicoe hen vreesde, hoe zij
hem lamsloegen. Als men de onderzeeërs kon opruimen, zou Engeland zich in een
toestand van evenwicht gevoelen, welke het na de verwoesting der onoverwinnelijke
Spaansche vloot nooit meer gekend heeft. Doch wat zeggen de anderen daarvan,
voornamelijk Frankrijk, dat de onderzee-boot uitvond en in welks jonge vloot zij een
essentieelen factor vormt? Van een Engelsch-Amerikaansch standpunt vindt men
den inval schitterend, onovertrefbaar. Behandeld te worden als kleine kinderen, die
men in de kamer roept, als de groote menschen zijn uitgetwist, om te komen hooren,
wat men over hen bedild en beredderd heeft!
Dit is een aspect van de internationale samenwerking en van het Kellogg-Pact,
dat men nog niet had opgemerkt. Tweemaal méér Amerikaansche kruisers, tweemaal
minder Fransche kruisers en de Engelsche vloot, zooals ze was, of bijna zoo als ze
was, en géén onderzeeërs voortaan... het is magnifiek, het kon niet mooier.
Maar de aap is te geweldig om in de mouw te blijven. Wat wilt gij doen, vragen
de Franschen, met uwen kruisers, mijn waarde MacDonald? Niet aanvallen natuurlijk.
Gij denkt daar niet aan. Gij wilt u verdedigen. Wij willen precies hetzelfde doen met
onze onderzeeërs. Niet aanvallen. Daar denken wij niet aan. Maar ons verdedigen.
Voor ons zijn de duikbooten niet gediscrediteerd, omdat een natie ze tijdens den
oorlog op onmenschelijke wijze gebruikte. Die aanwending is verfoeilijk, doch niet
het wapen.
Wij kunnen het ook niet helpen, dat het minder kost en even krachtdadig is als
jullie gepantserde kolossen. Wij doen wat we kunnen. Zoo jullie Engelschen en
Amerikanen geen onderzeeërs noodig hebt. Wij kunnen er niet buiten. Wij hebben
ook koloniën. Wij hebben ook zee-routes, die we desnoods met geweld willen bevaren.
Wij zijn altijd nog een graadje ontwapender dan jullie. Want jullie kruisers zijn
aanvalswapenen. Zij kunnen onze kusten beschieten, waar de kanonnen tijdens den
oorlog zijn weggesleept naar de fronten en nooit vervangen werden. Onze onderzeeërs
daarentegen zijn verdedigingswapenen; wel niet heelemaal, maar toch in aanzienlijke
mate defensiever dan jullie dreadnoughts, waarvan wij er geen enkele bezitten, die
met goed fatsoen in de linie kan treden. Wat wilt ge nog meer? Dat wij blootsvoets
en met een koord om den nek, onder uwe 38 c.M.-kanonnen het eenige verweermiddel
uitleveren, dat nog meetelt tegenover uwe stalen gevaarten? Merci!
Als dit hoonend klinkt, de fout kan nergens liggen, dan in de extravagante
unilateraliteit van MacDonald's ontwapenings-ideeën.
De Franschen hebben den indruk, dat men hen voor het lapje houdt en met een
pacifistische toespraak den strop om den hals wil doen. Zij zijn eenmaal zoo dom
geweest, te zeggen: ‘Mijne heeren de Engelschen, schiet het eerst’, doch het is hun
slecht bekomen en het zal niet voor den tweeden keer gebeuren. Zij zeggen nu luidop:
Messieurs les Anglais, ontwapent het eerst.
Naar de Pers te oordeelen, heeft de voorgenomen bijeenkomst te Londen dus niet
de minste mogelijkheid tot slagen. Tegenover zijn kiezers zal MacDonald zich de
handen kunnen wasschen in glanzende onschuld en niemand zal hem verwijten, dat
hij een onverwezenlijkbaar voorstel te berde bracht. Dat is het ergste niet. Het gansche
universum zal als naar gewoonte tegen Frankrijk uitvaren en de entente cordiale zal
een nieuwen deuk krijgen. Ook dat is het ergste niet. Het ergste zou zijn als men erin
liep.
[verschenen: 7 november 1929]
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De mogelijkheid van eene Fransch-Duitsche Alliantie - Eene zeer
ingewikkelde kwestie
Parijs, [ca. 4] October [1929]
Een goedgunstig toeval heeft gezorgd, dat mijn brief van 20 Augustus over Arnold
Rechberg's groote plan, dien ik verstuurde, toen de vonk nog één kilometer van het
kruit was, u bereikte in de volle actualiteit der ontploffing. Laten wij in de eerste
plaats dat minzame toeval dankzeggen (wat mij betreft op de knieën) en dan
bewonderen, hoe knap en met hoeveel overleg de Europeesche regisseurs hun zaken
regelen.
Toen de nationalistische L'Avenir Rechberg's proposities publiceerde aangaande
een Fransch-Duitsche alliantie, gestipuleerd tot in de puntjes, gaf niemand in Frankrijk,
noch in Duitschland asem en liet men het idee over aan zijn lot. Het leek een
begrafenis zesde klas te krijgen, zonder trom of trompetten. Maar toen een maand
later een der ondergeschikte organen van Stresemann als bij verrassing gewag maakte
van de niet-officieele conversaties, en onthullingen beweerde te doen, welke op
hetzelfde oogenblik en na een lange reis het bureau onzer hoofd-redactie binnenliepen,
raakte Europa in rep en roer, gelijk past bij een aanslag tegen de antieke fundamenten
van ons werelddeel. En al anticipeer ik niet gaarne onbestendige dingen als de politiek
en de actualiteit, het zal mij verwonderen, zoo de kwestie niet nog even brandend is,
wanneer deze correspondentie haar weg beëindigt.
Aanvankelijk scheen het, alsof men het veelbelovende project wilde smoren in
zijn kiemen. Men openbaarde het als een complot. Van beide kanten werden de
amateur-diplomaten onder handen genomen als samenzweerders tegen de veiligheid
van den Staat.
Wacht men niet op een Fransch-Duitsch verbond sinds de vierde en vijfde eeuw
onzer jaartelling, toen de Germanen voor het eerst Gallië overstroomden en
doordrongen tot Bordeaux? Daaraan kan men de moeilijkheid, de
kwasi-onoplosbaarheid meten van een probleem, dat oud is, doch als de Geschichte
van Heine, in 1914 nog nieuw bleek. De Germanen hebben nooit meer geplunderd
en gemoord te Bordeaux, maar steeds kwamen zij terug, en er zijn volkenpsychologen,
die denken, dat zij niet zullen kunnen laten, het avontuur nogmaals te wagen. Alles
wat begint in Duitschland, lijkt den Franschen een hinderlaag en zij wantrouwen
zelfs de cadeaux. Wanneer de Teutoon iets beraamt, moet hij er voordeel in zien,
want nimmer dreef hij de edelmoedigheid zóó ver, dat hij werkte tot zijn schade.
Dat is redelijk. Doch in hoeverre kan het Duitsche profijt nadeelig of verderfelijk
ageeren voor Frankrijk? Zoo het aantrekkelijk is, een bond te sluiten met
verscheurende machten, de kans bestaat altijd dat men opgegeten wordt. Over twintig
jaar zullen ze je plukken als een roos, heeft Clemenceau gezegd tot zijn landgenooten.
Als zij je plukken als een roos, meenen wij, kunnen zij je ook plukken als een kip,
wat veel onaangenamer is. Het blijft steeds veertig millioen tegen tachtig millioen,
wijl de moeders staken en zelfs de vaders. Voor het moment toont Rechberg, sprekend
in naam der racisten, pangermanisten en andere stahlhelmers, zich welwillend. Hij
laat Frankrijk de mooie rol, het overwicht, de praedominantie, uitgedrukt in de cijfers
5 en 3, die aan geen enkele realiteit beantwoorden, die enkel verklaarbaar zijn door
de overwinning van 1918. Wie waarborgt, dat deze excessieve goedgezindheid duren
zal, en dat Duitschland, wanneer de eerste schrede gedaan is, niet rationeelere

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

verhoudingen zal wenschen, om dit laatste spoor zijner nederlaag uit te wisschen?
De troepen-verhouding zou dan 3 tot 5 worden, ten nadeele van Frankrijk. Briand
heeft gezegd, dat er geen overwinnaars zijn, noch overwonnenen. Wanneer
Duitschland zulk een begrijpelijken, billijken wensch tot Umwertung der Werte te
kennen geeft, waarmee, op welken grond, zal men hun verhinderen hem te vervullen?
Want merk op, dat er in de Fransch-Duitsche alliantie-plannen geen sprake is van
ontwapening. Integendeel. De racisten, pangermanisten en overige stahlhelmers,
hebben een aantal junkers, ex-officieren, ex-nur-feste-druff'ers, die onder dak gebracht
moeten worden en wier hoogste lust het is, met een sabel te rinkelen. Rechberg
vermeldde expresselijk deze nobele categorie van verbroederaars, voor wie het
Fransch-Duitsche bondgenootschap allereerst een verdriedubbelde Reichswehr
beduidt. Zij droegen wapenen en voerden oorlog sinds menschenheugenis. Zullen
zij tammer zijn dan nu, wanneer men hen opnieuw in uniformen steekt en laat
paradeeren?
Hoe lang zal de alliantie duren, zoodra zij goed en wel in het zadel zitten? Aan
alle zijden van den horizon koesteren zij rancunes, die oud en onverdelgbaar zijn als
hun steeds gistende bloed. Is het niet aanbevelenswaardiger, voor Frankrijk, voor
Europa, voor de menschheid, om dezen sujetten hun angels te onthouden, zelfs al
zouden zij er over kankeren tot het einde der dagen? En voor het geval, dat de alliantie
zou duren, voor het geval, dat zij loyaal zouden blijken, ronduit, zonder slag om den
arm tegenover Frankrijk, in welke avonturen zullen zij Frankrijk kunnen meesleuren
ten opzichte van andere naties?
Een Fransch-Duitsche alliantie, zooals Rechberg onomwonden verklaart, beteekent
de gezamenlijke hegemonie over Europa. De Franschman mag van zichzelf
veronderstellen, dat hij deze hegemonie verstandig zal gebruiken. Na 1918, na zijn
verknoeide overwinning, heeft hij daartoe eenig recht. Doch Duitschland? Welke
bewijzen leverde het, dat het met dit gevaarlijk speelgoed weet om te gaan? Er zijn
nog andere naties in Europa met een bevolkingsaantal, dat voor strategische
combinaties meetelt. Als men ze uitnoodigt tot een tafelronde en als zij de
uitnoodiging kunnen accepteeren, welk nut hebben dan nog de wapenen? En als de
wapenen geen nut hebben, wat gaat Rechberg dan aanvangen met zijn junkers,
ex-officieren en ex-nur-feste-druff'ers? Men kan ze niet allemaal naar China zenden.
Doch wanneer om de een of andere reden (en de redenen zullen niet ontbreken)
sommige naties geen zin voelen, toe te treden tot den bond, welk een situatie zou
een Fransch-Duitsche alliantie onder deze omstandigheden scheppen voor Europa?
Precies dezelfde, welke met andere ingrediënten heerschte vóór den wereldoorlog:
Een bom, die vroeg of laat moet barsten.
De zaak is dus minder eenvoudig en minder wenschelijk, dan ze op het eerste
gezicht schijnt. Er komt nog bij, dat Frankrijk, om zich te dekken tegen Duitschland,
een systeem van bondgenootschappen construeerde, met Polen, met Joego-Slavië,
met Tsjecho-Slovakije, met Roemenië, dat bij een alliantie tusschen Parijs en Berlijn
in duigen zou vallen. Dit is onvermijdelijk. De ruïne van wat sinds tien jaren met
moeite en diplomatiek beleid werd opgebouwd, zal het grootste deel van den prijs
vertegenwoordigen, welken de Duitscher zal eischen voor zijn samenwerking, voor
zijn ‘fusie’, voor zijn provisorische vassaliteit. De een zal zich trouweloos verraden
wanen, de ander zal zich met achterdocht afwenden en nieuwe steunpunten zoeken.
Waar heeft Duitschland geen ‘eischen’, waar heeft het geen minoriteiten, waar geen
stamverwanten onder de bondgenooten van Frankrijk?
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Van den Duitschen gezichtshoek uit, zijn de eischen gerechtvaardigd en zelfs het
internationale oog beschouwt ze dikwijls met instemming. Bracht één gouvernement
handiger dan Duitschland het beginsel van Machiavelli in beoefening, die leert ‘dat
steeds herhaalde revendicaties eindigen met rechten te vormen’? Maar is het niet
reeds levensgevaarlijk voor Frankrijk, dat het door een intieme samenwerking met
Duitschland den schijn zou wekken van de doelwitten in het Oosten en Zuid-Oosten
van Europa stilzwijgend te gedoogen, of te eeniger tijd genoodzaakt te kunnen worden,
deze openlijk te homologeeren? Fourneerde Frankrijk daarvoor gedurende tien jaren
wapenen, munitie, instructeurs en leeraars aan de scholen voor krijgskunde? Zij, die
bij de simpele vermelding van een Fransch-Duitsche alliantie, spraken van een
samenzwering, van een complot om Frankrijk te isoleeren, om het moreele vertrouwen
zijner bondgenooten te ondermijnen, overdrijven waarschijnlijk, doch opperden geen
onmogelijkheid.
Rechberg met zijn cartels, is de boeman der kanselarijen. Wat vermogen zij tegen
zijn economische structuren? Zij redigeeren vodjes papier, die bij de eerste windvlaag
wegdwarrelen. Hij, Rechberg, ankert of entert twee naties met hare werkelijke,
tastbare belangen. Mag het ons bevreemden, dat de kanselarijen ondersteboven
stonden, zoodra hij met zijn ontstellend plan voor den dag kwam? Voor Rechberg
is een bondgenootschap tusschen Frankrijk en Duitschland logischer, aangewezener,
nuttiger, minder kunstmatig, reëeler dan een bondgenootschap tusschen Frankrijk
en Polen. En de diplomaten zijn niet zoo dom, om te bespeuren, dat Rechberg au
fond gelijk heeft.
Het blijft de vraag slechts, of de affaires van banken, handel en industrie, voldoende
zijn, om de aarde te besturen in de verhouding der volken, of zij boven het recht
staan, boven instinctieve nationale aspiraties, boven nooit te controleeren factoren
van ras, van geest, van en boven de menigvuldige obscure stroomingen, waaraan het
leven onderworpen blijft.
Duitschland vraagt den Poolschen corridor en naar de jongste berichten is de
inwilliging van dezen eisch onontwijkbaar bij de bondgenootschappelijke
onderhandelingen. Zes maanden geleden zou ik nog gedacht hebben: geef hun in 's
hemels naam den corridor, dan is die zaak uit de wereld. Ik geloof dat de meeste
Europeanen er zoo over dachten, en ook de meeste Franschen. Maar in den afgeloopen
zomer verscheen een boek van Casimir Smogorzewski, dat tot titel draagt La Pologne,
l'Allemagne et le ‘Corridor’, en ik moet zonder omwegen bekennen, dat ik tegenover
de massa van onomstootelijke feiten, in dit werk vermeld, niet anders doen kan dan
aanhanger te worden van dezen ongelukkigen corridor.
De auteur toont aan, dat, wat de Duitschers den ‘corridor’ noemen, geen uitvinding
is van het Verdrag van Versailles; dat dit verdrag slechts een toestand consacreerde,
welke door een speling der natuur van de onheuglijkste tijden af bestaan heeft. Om
raadselachtige en ondoorgrondelijke redenen waren de Polen in dezen ‘corridor’
taaier tegenover de Teutoonsche indringers, dan zij elders bleken; immer vormden
zij er een aanzienlijke Poolsche bevolkingsmeerderheid, ondanks alle vreedzame en
gewelddadige pogingen tot koloniseering of germaniseering; juist de kiesdistricten,
die [op] het oogenblik den corridor uitmaken, vaardigden zonder onderbreking
Poolsche vertegenwoordigers af naar den Reichstag.
De namen Dantzig en Pommeren trouwens hebben niet de minste beteekenis in
het Duitsch, en worden slechts verstaanbaar in het Poolsch. De ‘corridor’ helaas, is
niet een corridor gelijk Smogorzewski er nog twaalf andere opsomt, in Italië, in
Zwitserland, in Frankrijk, in Turkije, in Lijfland, in Canada, in Noord-Amerika, in
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Alaska, in den Congo, en zelfs in Holland (een inwoner van Terneuzen kan niet per
trein naar Rotterdam gaan, zonder België te passeeren), de Poolsche corridor is geen
geografische corridor, geen corridor, ontstaan door een modern verkeersmiddel, of
door de afwezigheid van een verkeersmiddel, de Poolsche Corridor is een
ethnografische corridor, een menschelijk wig, dat de gril der natuur, de kracht van
het ras, of welke andere oorzaak ook, meer dan acht eeuwen gehandhaafd heeft in
den flank van Duitschland, een wig, dat de Duitschers noch met geld, noch met
wapenen, noch met onderdrukking, noch met schattenverslindende propaganda, noch
met de meest wreede chirurgie hebben kunnen uitrukken. De geheime geest van het
Poolsche volk, als ware hij begaafd met inzicht, de genius van het ras, dat leven en
bloeien wilde, bewaarde, behoedde zich tegen drie onderdrukkende, tyrannieke naties,
tegen de Duitschers, tegen de Oostenrijkers, tegen de Russen, die Polen wegvaagden
van de kaart, bewaarde zich eene uitweg naar de zee. En wat het merkwaardigst is
in het verborgen wroeten dezer ondoofbare kracht: niet naar de richting van Memel,
een zand-gat, doch naar de richting van Dantzig, een bruikbare haven. Dit is dus de
Poolsche Corridor: een ethnografische uitmonding van Polen; een uitmonding, welke
stand hield tegen alles.
Terecht plaatste de auteur zijn boek onder het motto: navigare necesse est, vivere
non necesse, het devies van den Hanza-bond: varen is noodzakelijk, leven is niet
noodzakelijk.
Het is waarschijnlijk, dat Smogorzewski velen Franschen de oogen zal openen en
dat de corridor, die voornamelijk bekeken werd als een Poolsche levensvoorwaarde,
in de toekomst allereerst beschouwd zal worden als een onvervreemdbaar Poolsch
recht. Laten de Duitschers, laat Rechberg, zich neerleggen bij een evidentie. Genoeg
bedenkingen reeds pleiten tegen een Fransch-Duitsch verbond. Al lijkt het menigeen
de eenige uitkomst, nimmer zal men het koopen en inaugureeren met een
rechtsverkrachting. Uit moreele, uit sentimenteele èn uit practische overwegingen.
Ook de Franschen lazen Machiavelli. Zij vergaten niet, dat de sluwe zin over
‘herhaalde eischen, die eindigen met rechten te vormen’, gevolgd wordt door de
waarschuwing ‘dat de mededinger die zwak genoeg is, om voor dergelijke vragen
te wijken, blijft zitten met een handvol vliegen’: con un pugno di mosche in mano.
Zij weten, wat het bondgenootschap met Polen waard is. Zij zullen lang en voorzichtig
afwegen, in hoeverre een Fransch-Duitsche bond kan deugen, en ik geloof niet, dat
de eerste president der Duitsche Republiek, die een vriendschappelijk bezoek komt
brengen aan Parijs, Hindenburg zal zijn.
[verschenen: 11 november 1929]

De vreemde methoden der Tsjeka
Parijs, 8 October [1929]
De Ambassade der Sovjets in de Rue de Grenelle, is het tooneel geweest van
handelingen, welke misschien niet uniek zijn in de annalen der diplomatie, doch
waarvoor men terug moet gaan tot de Spielburg, de Schlüsselburg, de Venetiaansche
gevangenissen en andere beruchte kerkers, om haar weerga te vinden.
Terwijl zijne excellentie Dowgalewski voor het wederaanknoopen der diplomatieke
betrekkingen in Engeland vertoeft - waar het Labour-kabinet, dat om de duiten zoo
driest optreedt tegen Frankrijk, om de duiten zoo ootmoedig zich betoont voor de
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Moscovieten - stapt aan het Russisch Gezantschap een der heeren af van de Tsjeka.
Eigenlijk moet ik zeggen, van de Geepeeoe, of juister nog, van de Oogeepeeoe
(afkorting van Obyedinennoé Gossoudarstvennoé Polititcheskoïye Oupravlénié:
geünifieerde politische Staatsleiding) waarachter de bolsjewisten de vermaledeide
Tsjeka poogden te camoufleeren, doch de letters geepeeoe willen er niet in en zullen
nooit gangbaar worden. Men voelt instinctmatig, dat het beter is het beest bij zijn
naam te noemen.
Er stapte dus op het Russisch territorium der Rue de Grenelle, in afwezigheid van
den Gezant, een hoog ambtenaar af van de Tsjeka. Tusschen haakjes: er loopen over
de rol der Tsjeka te Parijs de zonderlingste geruchten, die Henderson, hoe ook
gebiologeerd door de duiten, verstandig zal doen te controleeren, vóórdat hij zijn
onverzoenlijke vijanden opnieuw installeert aan de Theems. Een volledige sectie
van de Geepeeoe-Tsjeka zou sinds eenigen tijd in ons midden zijn en arbeiden onder
directie van iemand, die zich Vladimir Janovitsj laat noemen, en wiens ijverigste
medewerkster zijn vrouw moet zijn.
Onder het gevolg van dit sympathieke echtpaar zouden zich vijftien
‘executie-agenten’ bevinden. Om de Ambassade niet te compromitteeren, of haar
niet erger te compromitteeren, dan zij reeds is, sloegen zij hun kwartier niet op in
het Gezantschap, doch een eindje uit de buurt. Van dezen observatiepost af vertrekken
elken dag breedvoerige rapporten naar Moskou. In geheimschrift, of gecijferd
natuurlijk, want de correspondentie der diplomaten, ondanks alle declamatorische
vertoogen, wordt nog steeds omhuld met de dikste sluiers der diepste verborgenheid,
alsof men onder bandieten leeft, die elkaar heel wat te verbergen hebben.
Maar wat het vreemdst en het gekst is: Zijne Excellentie Dowgalewski zelf bezit
den sleutel niet van dat geheimschrift. Om geaccepteerd te worden door de posterijen
en om tegen elke mogelijke onbescheidenheid gevrijwaard te zijn, moeten de missives
der bende echter het zegel dragen der Ambassade. Dowgalewski kan dus elken dag
voor het geval staan, dat hij zijn visa verleent aan een rapport, dat zijn terugroeping
eischt. Men heeft meermalen gezegd, dat Rusland niet geregeerd wordt door de
dictatoren van het proletariaat, maar door de Geepeeoe-Tsjeka, voor wier
oppermachtige tyrannie alles moet buigen of barsten. De paradoxale situatie van den
Parijschen gezant levert een van de duidelijkste bewijzen, om dit vermoeden te staven.
Wij sluiten de haakjes. Toen de Tsjekistische hoofdman op de Ambassade was
aangekomen, begaf hij zich regelrecht naar de appartementen van den eersten
gezantschapsraad, een zekeren Bessodowsky, die in de afwezigheid van Dowgalewski
zijn functies vervulde. De Tsjekist had maatregelen te nemen, welke even kras als
urgent waren, en die blijkbaar niet tot de terugkomst van den ambassadeur konden
worden verschoven. Er brak een hevige twist uit tusschen de twee bolsjewistische
persoonlijkheden. In elke andere Ambassade van den ganschen aardbodem, behalve
in de Russische, zou de gezantschapsraad zijn personeel geroepen hebben, met het
bevel, den indringer op straat te zetten. Doch niet hier.
Bessodowsky werd gesommeerd, om de Ambassade op staanden voet te verlaten
en zich denzelfden avond naar Moskou te begeven, teneinde verantwoording te geven
van zijn politiek beleid. Toen hij weigerde en op staanden voet demissioneerde,
maakte de Tsjekist zich met behulp van het personeel meester van den
plaatsvervangenden gezant en sloot hem met vrouw en kind op in zijn kamers. De
telefoon-draden werden doorgesneden en Bessodowsky ontdekte spoedig, dat hij
hermetisch van de buitenwereld was afgezonderd.
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Dat was geheel in communistischen stijl: Toen de onlangs ontslagen redacteuren
van L'Humanité zich volgens gewoonte naar hun krant wilden begeven (de stumperds
wisten van niets) vonden zij de lessenaars bezet door een fonkelnieuwen redactie-staf
en de toegangen tot de bureaux versperd door met knuppels gewapende volontairs.
Als het aldus reeds in Frankrijk toegaat, wat moet er dan in Rusland gebeuren!
(Variant op de testamentische woorden: Als men zoo omspringt met het groene hout,
wat zal er dan met het dorre geschieden?)
Hoewel zijn kerker voor het moment weinig onaangenaams had, leek hij den
gevangenen niet te minder onheilspellend. Bessodowsky kende zijn pappenheimers.
Vooral bij de Sovjets wordt men niet vice-gezant, zonder zekere proeven van
geschiktheid te hebben afgelegd, en de hemel weet welke proeven. Hij had
waarschijnlijk alle redenen om No. 79 van de Rue de Grenelle te houden voor een
roovershol, waar het in de hoogste mate ongewenscht kon zijn, den nacht door te
brengen. Temidden der groote stad was hij geïsoleerd van de menschheid, als in een
onbewoond oord en overgeleverd aan zijn belager en diens onderdanige trawanten.
Hij zou een aardig boekje kunnen opendoen over de bolsjewistische gebruiken, als
hij ons vertellen wilde, welke gevaren er in zijn hoofd rondspookten, en wat hij
precies vreesde. Duchtte hij, dat men hem met zijn familie verpakken zou in de
diplomatieke valiezen, om, zorgvuldig gecacheteerd, verzonden te worden naar de
boorden van de Moskowa?
De diplomatieke valiezen smokkelen geen vrouwelijke ondergoederen meer, zooals
in de gelukkige dagen van weleer. Onder de zegels der legatie van Afghanistan,
reisden zware kisten heroïne en cocaïne, genoeg om gansch Parijs te vergiftigen. In
het station van Rijssel werd pas een rieten koffer ontdekt, dat een in tweeën gevouwen,
behoorlijk gewurgd individu bevatte, die nauwe relaties onderhield met de anarchisten
en de politie. Wat telt een menschenleven voor de paar lieden, die over het wel en
wee beschikken van millioenen genummerde onderdanen? Kijkt men in 't veen op
een turfje?
Heeft men niet openlijk geïnsinueerd, dat het de Intelligence Service was, die den
jongsten anti-fascistischen aanslag beraamde en uitvoerde aan de Côte d'Azur, waarbij
twee Italianen omkwamen, alleen voor het plezier, de Fransch-Italiaansche
betrekkingen te vertroebelen? Bessodowsky moet eenigszins vertrouwd geweest zijn
met de afgrijselijke keuken, welke altijd gekookt werd in het politioneele Rusland
en welks recepten de Tsjeka en de Geepeeoe niet alleen overnamen, maar ook nog
aandikten. Van één ding in ieder geval zijn wij zeker: Bessodowsky vreesde in zijn
huiselijke gevangenis het ergste.
't Eerste wat de vice-gezant, die geen toestel bezat om een S.O.S. te seinen, dus
overwoog, was zijne ontsnapping en de bevrijding van vrouw en kind. Terwijl de
Tsjekist in Rusland orders vraagt omtrent het lot, dat men zijn vertegenwoordiger
wenscht te bescheren, opent Bessodowsky een venster en laat zich neer in den tuin
der Ambassade.
Het is nacht. Van het belendende perceel, dat toevallig onbewoond ligt, ziet hij
zich gescheiden door een muur van drie meter hoog. Met een wanhoop, die zijn
krachten verdubbelt, en met een thuis gefabriceerde touwladder, slaagt hij er in de
hindernis te overwinnen. Gelukkig was de muur niet voorzien van glasscherven,
want het behoort niet tot de courante eventualiteiten, dat eminente
hoogwaardigheidsbekleeders van een gezantschap willen losbreken, en men kan niet
aan alles denken. Maar de volgende tuin heeft geen uitgang en is omgord met een
muur van vier meter. De voortvluchtige diplomaat zegeviert ook over dit beletsel.
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Met bloedende handen en gelaat, met de kleeren aan flarden, gekneusd en ontdaan,
laat hij zich neervallen op het terrein van een aristocraat, een gefortuneerden graaf.
Eindelijk bij beschaafde wezens! Hij ijlt naar het naburig politie-bureau en vertelt
den commissaris zijn ongehoorde wederwaardigheden. Hij stelt zich onder
bescherming der Fransche autoriteiten. Hij vraagt smerissen en klabakken, die een
bolsjewist niet noemen kan, zonder ze uit te schelden, tot bijstand voor zijn eega en
kind. De commissaris toont geen rancune en wil gaarne een expeditie-corps zenden,
om de belegerden te ontzetten. Maar de exterritorialiteit, waarmee de woningen der
vertegenwoordigers van vreemde mogendheden begunstigd zijn? De Ambassade der
Sovjets is Russisch grondgebied. Men zou een diplomatiek incident verwekken, dat
de ernstigste gevolgen kan nasleepen, wanneer men de poorten ging forceeren van
een gezantschap. Zou men niet reeds lang huiszoeking gedaan hebben in het
spionnennest, dat No. 79 van de Rue de Grenelle vormt, wanneer de exterritorialiteit
het niet verhinderde?
De Russische Ambassade geniet haar eigen rechtspraak, haar eigen
gezagsuitoefening, en een Parijsch commissaris heeft daar niets te maken. Qu'à cela
ne tienne!, roept Bessodowsky enthousiast uit. Een gezant kan de exterritorialiteit
opheffen, zonder andere formaliteiten dan zijn toestemming. Ik ben de plaatsvervanger
van Dowgalewski. De Tsjekist bezit geen enkelen wettigen titel, heeft geen enkele
volmacht. Ik ben officieel en reglementair in functie. Ik hef mijn exterritorialiteit op.
Ter hulp!
Liever taxichauffeur, liever portier van een nachtkroeg, liever bordenwasscher,
dan terug naar Moskou! En de commissaris (le commissaire est bon enfant luidt een
Fransch gezegde) was zoo humaan om op deze redeneering, die après tout juist was,
in te gaan. De vrouw en het jongetje, die slapeloos den uitslag wachtten van vaders
escalade, werden uit de communistische Bastille bevrijd. Een telefoontje van het
ministerie van Binnenlandsche Zaken had verlof gegeven, er een conflict met de
Sovjets op te wagen. De gelegenheid was te mooi om onbenut te passeeren.
Een etmaal later berichtte het agentschap Tass, dat de eerste gezantschapsraad van
zijn ambt ontheven was en dat men den minister verzocht had om den heer
Bessodowsky van de lijst der diplomaten te schrappen. Twee dagen later meldde
men, dat belangrijke malversaties in het beheer van den vice-gezant de oorzaak waren
der ‘terugroeping’, waaraan hij zich niet wilde onderwerpen. De Sovjets zijn in hun
eerste leugen niet gestikt en voor hun tweede niet gehangen. Niemand gelooft aan
hun fabel, die door Bessodowsky terstond is tegengesproken. Dat men van de
afwezigheid des gezanten gebruik maakt, de boeken te onderzoeken, is reeds een
beetje verdacht. Maar onverschillig welk voorwendsel kwam gelegen, om een zoo
extra ordinair schandaal te bemantelen.
Bessodowsky, die in een hospitaal ligt en doods-benauwd is voor de vijftien
‘executie-agenten’, wijt zijn avonturen aan de oneenigheden over binnen- en
buitenlandsche politiek, welke hem sinds eenigen tijd scheidden van de machthebbers
op het Kremlin. Wat zoowel den eenen als den anderen uitleg aangaat, kunnen voor
mijn part beide partijen gelijk krijgen. Of een Tsjekist, die het lieflijke etiquet draagt
van Rosenmann, met de revolvers in de vuist, een plaatsvervangend gezant kan
komen opsluiten (in afwachting van verdere représailles) voor een malversatie of
voor een politiek geschil, verandert niets aan het feit, dat een Sovjet-ambassade
drommels lijkt op een moordkuil.
Wij zijn Bessodowsky eenige erkentelijkheid schuldig voor deze revelatie. Als
men zoo terroristisch durft optreden in het hartje van Parijs en tegenover
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hooggeplaatste personen, behoeft niemand in het onzekere te verkeeren over de
methoden, welke men toepast in het beklagenswaardige Rusland en tegenover
verschoppelingen als alledaagsche burgers.
Dat is de moraal der geschiedenis, de spontane kreet van iemand, die het weten
kan: liever alles, dan terug naar Moskou! Die kreet kan het effect van heel wat handig
geënsceneerde propaganda-reizen neutraliseeren. Ik durf wedden, dat de Sovjets het
gaarne betaald hadden met al de sommen, welke hun de model-gevangenissen en
andere exemplaire inrichtingen gekost hebben, wanneer zij dien kreet hadden kunnen
smoren.
[verschenen: 16 november 1929]

Auto-problemen
Parijs, 15 Oct. [1929]
De jaarlijksche bedevaart naar de heiligdommen van het Motor-Paard heeft opnieuw
plaats gevonden en in dichtere scharen dan ooit tevoren, zijn de pelgrims
samengestroomd onder den koepel van het Grand Palais, waar de afgod tien dagen
zetelde in wolken van stof, in een onbeschrijflijke rommelzooi van weggeworpen
prospecti en te midden van zwijgend zich verdringende menigten.
Ik wil niets profaneerends, of geringschattends zeggen ten opzichte van eenigerlei
religieuse bevlieging, welke zich in den loop der eeuwen openbaarde, en beklaag
hartgrondig de ontelbare verdwaasden, die zich zonder reden, zonder noodzaak,
verslaven aan een meester, bloeddorstiger dan den Moloch der Phoeniciërs, dan de
monsters aan wie Inka's en Druïden, levende menschen slachtten op een plompen
steen. Wij hebben de offers van barbaren en wilden niets te benijden, dan hun
ceremonieel, en de krijschende muziek, waarmee zij het geschreeuw der stervenden
overstemden. Maar wij gaan den dood in voor dwangbeelden, waarvan het ethisch
gehalte heel wat lichter weegt.
Wat is de manie om langs den weg te rennen en niets te zien, om met levensgevaar
de tien minuten in te halen, welke men eerst noodeloos verspilde, om op honderd
kilometer afstand te gaan eten wat men thuis niet slechter kookt, om harder te rijden
dan de ander, om lieden te overbluffen, die men nooit weer zal ontmoeten, om te
pronken met veeren, die de onze niet zijn (het zijn de veeren der machine en dikwijls
hebben wij ze nog op afbetaling), wat zijn die manieën anders dan krankzinnige
dwangbeelden? En voor het plezier, om zich op vier wielen naar de onderwereld te
haasten, ligt men maanden lang krom, bezuinigt men op alles, lijdt men honger,
spaart men een kind uit. Gekker kan het niet. Wat zou men niet doen voor een auto,
schreef dezer dagen Jacques-Emile Blanche in de Figaro. ‘Men zou er zijn kinderen
voor vermoorden.’ Verschrikkelijk, doch waar. Afgrijselijk, maar zonder overdrijving.
De auto is een epidemie geworden, een plaag, een psychose. Vier duizend
Franschen, (de cijfers, welke ik dit voorjaar gaf zijn al verouderd), vier duizend
Franschen die gemiddeld zestig jaren hadden kunnen leven, staan opgeschreven om,
alvorens een jaar voorbij is, stapvoets naar het kerkhof te rijden, wijl zij zich voorbarig
spoedden achter het stuurwiel, en twintig duizend Franschen staan opgeschreven,
om, alvorens een jaar voorbij is, zich levenslang te verminken. Dat is evenveel als
de t.b.c, evenveel als de kanker, voor welker bestrijding men de volkeren mobiliseert.
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Ware men helderziend, men hadde op de auto-show in het Grand Palais onder de
drommen der gefanatiseerden degenen kunnen aanwijzen, die hun vonnis teekenden
door een bestelling aan te radde verkoopers. En voor hen, die zich een beetje
rekenschap geven van de keerzijde der brillantste manifestaties, was deze sinistere
noot de voornaamste van den Salon.
Niet om te moraliseeren, niet om een moriaan te schuren. Niet, omdat zij te
achterlijk zijn om een vooruitgang te apprecieeren. Niet, omdat zij in sympathie te
kort schieten voor den auto. Maar om boven alle persoonlijke voorkeuren te
constateeren, in welken absurden, in welken tragischen circulus virtiosus wij
rondtollen. Want cijfer even na: de automobielindustrie levert per jaar drie milliard
op aan den fiscus. Het totaal der 24.000 Franschen, die jaarlijks overlijden of invalide
worden door de gevolgen dier automobielindustrie, is eer te laag dan te hoog begroot.
Het zal in de naaste toekomst zeker stijgen. In de belasting-som van 3 milliard
vertegenwoordigt elke verongelukte staatsburger dus het bedrag van 125.000 francs.
Dit is minder dan het kapitaal, dat de economisten voor een menschenleven als norm
nemen. Dat is dus méér dan jaarlijks drie milliard productief vermogen aan de
circulatie onttrokken. Waar is de winst? Wat zullen de verliezen zijn, wanneer de
ruïnes zich blijven opstapelen?
Al deze dwaasheden springen des te meer in het oog, daar de gedemocratiseerde
auto ons, behalve naar den circulus virtiosus ook naar een dubbele impasse voerde.
Men heeft het gebruik van den auto met alle middelen geïntensifieerd, zonder te
bedenken, dat noch het land, noch de steden voor een intensief auto-verkeer zijn
ingericht. Wij hebben zeer weinig wegen, waar drie wagens elkaar tegelijkertijd en
met eenige spatie kunnen passeeren, wat toch een der eerste vereischten is, om de
ongelukken te minimiseeren, waarvan de meeste veroorzaakt worden bij het
doubleeren. De bescheidenste verbetering op dit gebied zou legerkorpsen van
werklieden vragen, die wij niet hebben, en fantastische milliarden, die wij ook niet
hebben. Zou de automobielindustrie en zouden de divisies der jaarlijks
geaccidenteerden ze trouwens waard zijn, d.w.z. zouden de enorme uitgaven
rendeeren?
Dit blijft zeer twijfelachtig. Europa is twintig eeuwen lang gefatsoeneerd voor
Romeinsche wagens, Merovingische karren, staatsie-koetsen en diligences. De laatste,
die noemenswaardige correcties aanbracht in het wegen-net, was Napoleon, en ook
die werkte nog voor de paardentractie, waarbij een bocht min of meer er weinig op
aankwam. Voor de automobilisten is Europa een oud en onhandig erfstuk uit een
verleden. Europa kon spoorbanen aanleggen, omdat de treinen een massa-vervoer
veroorloofden van koopwaren en reizigers.
Zal Europa evenwel ooit autobanen kunnen bouwen, equipeeren, onderhouden
voor de individueele auto's, onder welke de goedkoope en goedkoopste hoe langer
hoe meer de overhand krijgen? Hoe zwaar zou men een wagentje moeten taxeeren,
alleen om de onteigeningen te bekostigen in een werelddeel, dat sinds eeuwen
georganiseerd is rondom het particulier en klein grondbezit? Nu bedragen de diverse
belastingen één derde van de fabriekskosten, wat door de producenten en de
consumenten reeds veel te hoog geacht wordt tegenover de Amerikaansche
concurrentie.
Het is de vraag, zelfs al zou het aantal auto's bij tooverslag vertiendubbelen, of de
gepopulariseerde automobiel ooit de kosten zal kunnen dekken van wegen, welke
op haar karakter van snelheid en betrekkelijke broosheid zijn berekend. Voor Amerika
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en onontgonnen continenten is dit anders. Voor Europa zal de opbrengst van den
kleinen auto steeds onevenredig blijven met de ruimte, waarop hij aanspraak maakt.
Dit is het eene punt der impasse. Het andere ligt in de steden. De wijze, waarop
Parijs sinds September versperd is, tart alle verbeelding. Een traject als
Madeleine-Place de la République, dat één paard in de dagen der fiacres gemakkelijk
deed in een kwartier, kost zoowel een vijf-paards als een zestig paards wagen veertig
minuten in onze burleske eeuw van snelheid. En al dien tijd draait de motor. En zoo
loopen er duizenden en duizenden, die elken dag heele tanks benzine verkwisten,
omdat iedereen [een] auto wil en in een gecomprimeerde stad, waar nauwelijks
iedereen zou kunnen wandelen.
Men heeft van Croydon naar Le Bourget gevlogen in negentig minuten, doch men
rijdt niet van Le Bourget naar Parijs - Place de l'Opéra - binnen het uur. Iedereen
beseft, dat de grenzen, waar de evidente waanzin aanvangt, in het zicht zijn, doch
niemand weet een oplossing, welke uitvoerbaar is. De politie gaat verbieden, dat de
auto's langer dan een half uur zullen stationneeren. Een middel, erger dan de kwaal.
Wat zal er gebeuren, zoo alle auto's zich verplicht aan het rollen zetten, terwijl reeds
de plaats mankeert voor degenen, die zoo goed en zoo kwaad als zij kunnen,
voortsukkelen? Paardemiddel bovendien, en onmogelijk. Een half uur is te kort voor
een rendez-vous d'amour, voor de meeste dokters-visites, voor een conferentie met
de modiste, voor een inkoop, voor een lunch, voor een bittertje, voor bezoeken, voor
acteurs, die in matinée spelen, voor Kamerleden, voor journalisten bij de rechtbank,
bij het parlement, bij de concertzalen. Een wanhoopsmiddel, dat de komiekste
stoornissen moet wekken in onze maatschappelijke verplichtingen, en de hevigste
perturbaties in het reeds ontredderde verkeer. Niemand echter weet beter. Een beperkt
net van ondergrondsche verkeers-gangen wordt geraamd op één milliard. Of het zou
helpen, is een andere zaak. Doch wanneer zou het klaar zijn? Over vijf jaar, over
tien jaar?
Als het ooit klaar komt, zal onverschillig welk ondergrondsch verkeersnet niet
meer opgewassen blijken tegen hopeloos verergerde toestanden. Juist dit jaar lanceert
Peugeot een wagentje, de 201, dat geroepen is, alles nog gecompliceerder te maken.
De ingenieurs bestudeerden het model gedurende twee jaar. De voor-studies en
proeven kostten vijf en twintig millioen. Negentig duizend vierkante meter ateliers
zijn opgericht voor de vervaardiging in serie en massa. Het is een zes-paardsjuweeltje,
dat op het autodrôme gedurende een etmaal een gemiddelde snelheid bereikte van
89 kilometer per uur. Ieder wil het hebben. Het chassis kost slechts tien duizend
francs, een record, maar ieder kan het koopen op termijn-betaling van vijftig gulden
per maand. Een verleidelijke noviteit vol bedreigingen, want velen zijn er, die vijftig
pop per maand nog precies kunnen missen. Op 't eind van het jaar zullen elken dag
honderd dezer wagentjes de Peugeot-fabrieken verlaten. Een bespottelijk cijfer naast
Ford, zonder twijfel. Maar juist groot genoeg, gevoegd bij de rest der productie, om
het Parijsche verkeer den genadeslag toe te brengen. Er zal niets anders op zitten,
dan Parijs af te breken, of Parijs voor auto's te sluiten, - twee soluties, die met elkaar
gelijk staan.
De Salon, hoewel een reusachtig succes, vertoonde overigens niets specifiek
nieuws, noch bij de Franschen, noch bij de Amerikanen. Beide mededingers rusten
op hun lauweren van vroeger en gaven geen enkele inventie, geen enkele markante
verbetering te signaleeren. Beiden specialiseerden zich hoofdzakelijk op grooter
comfort, de Franschen bijzonderlijk op de geruischloosheid, waarin zij nog bij de
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Amerikanen ten achter waren. De hebbelijkheid om relatief zwakke motoren boven
de macht te laten werken, hebben zij eenparig afgelegd.
De nieuwe modellen gebruiken bijna zonder uitzondering sterke motoren onder
de macht. De stalen, ‘opvouwbare’ en tevens geruischlooze carrosserie, maakte bij
de Franschen zeer belangrijke vorderingen. Binnenkort mag men verwachten in de
luxe-categorie niet meer te zien rollen dan wagens, die op staanden voet en naar
verkiezing veranderd kunnen worden in conduite intérieure of in torpédo, zonder dat
uiterlijke, onaesthetische stangen het mechanisme verraden.
Deze serieuze futiliteit heeft jarenlange studies gevergd. De duurste wagen op den
Salon was dit jaar niet de Rolls Royce, doch een zestien-cylinder Bugatti, een
inderdaad ongeëvenaard stuk werk, waarmee de toovenaar van Molsheim, bij
Straatsburg, beweert te kunnen rijden over onverschillig welken weg, al bestond hij
uit losse keien en gaten. Prijs van het chassis: 550.000 francs, afgehaald aan de
fabriek. Met een twaalf-cylinder sloeg Voisin tijdens de tentoonstelling 19
wereld-records op de baan van Monthléry en heeft voertuig en motor voor getuigen
gedemonteerd. Het duurte-record der Amerikanen behoort dit jaar aan Duesenberg
mét 390.000 francs.
Terwijl bij de Amerikanen de prijzen voorloopig stationnair schijnen te blijven,
registreert men bij de Franschen een duidelijke tendentie tot daling. Voor het
oogenblik houden de twee concurrenten op leven en dood elkaar in evenwicht en
noch van de prijzen, noch van de modellen, hebben de Franschen iets te duchten.
Wat de prijzen betreft, zal men echter den Amerikaanschen Salon van December
moeten afwachten, voordat men dezen horizon met gerustheid kan onderzoeken.
Volgens de officieele statistieken kocht Frankrijk in het afgeloopen jaar 4000
Amerikaansche auto's.
Er bestaan echter zeer geldige redenen, dit cijfer als een vervalsching der waarheid
te beschouwen en de werkelijke Amerikaansche import te stellen op 15.000. Indien
het waar is, zooals men hier zegt, dat de Amerikanen drie millioen onverkochte
wagens in stock hebben, dan kunnen zij daarmee vandaag of morgen een aardige
inflatie veroorzaken. Wanneer zullen zij dit offensief inzetten?
Het zou voor Frankrijk, waar één vierde der arbeidersbevolking leeft van de
automobielindustrie, erop of eronder zijn.
Maar als er niets nieuws was op de expositie, er was nieuws op het laboratorium
van den uitvinder P. Clerget en op het Ministerie van Luchtvaart.
De Fransche aviatiek werd verrijkt met een olie-motor, zonder carburator en zonder
ontsteking. Een gewone Diesel-motor, welks gemiddeld gewicht van vier kilogram
per paardekracht men met bovenmenschelijk geduld en kunst heeft weten te
verminderen tot twee kilogram per paardekracht. Met dezen ballast kan men vliegen,
en Clerget, die tien jaren voor dit resultaat zwoegde, belooft, dat hij de Diesel's zal
doen vermageren tot de één kilogram per paardekracht van de benzine-motoren.
De machine is direct geadopteerd door den Franschen Staat en alle vliegtuigen
zullen er geleidelijk mee worden uitgerust. De voordelen zijn: securiteit on-ontvlambaarheid - goedkoopte, onbegrensde capaciteit. Dit zijn eigenschappen,
welke den motor als het ware voorbeschikt maken voor den auto en het is zoo goed
als zeker, dat wij het volgend jaar reeds wagens zullen zien, welke gedreven worden
met olie. Voor de verspreiding van den auto is dit een nieuwe stimulans. Maar de
geuren der aarde zullen er niet op vooruitgaan. Hoe zullen wij ademhalen, 's middags
om vier uur op den Boulevard des Italiens b.v., wanneer de motor van Clerget zich
generaliseert op straat?
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[verschenen: 18 november 1929]

De eerste nederlaag
Parijs, 18 October 1929
Haar eerste nederlaag. Over de heele linie. Algemeene terugtocht naar stellingen die
nog niet bestaan. Verrast, overrompeld, verpletterd. Gedemoraliseerd. Geeft zich op
genade of ongenade over. Is bereid alle vredesvoorwaarden te teekenen, alle eisen
in te willigen; haar constitutie te herzien; van haar pretenties afstand te doen; te
ontwapenen tot haar laatsten recruut. Een débâcle. Een ineenstorting, een teloorgang,
zooals men er nooit aanschouwde. Een historische gebeurtenis. Een feit om
vereeuwigd te worden in een onsterfelijke hymne. Een datum zonder weerga.
Nederlaag van wie, van wat?
Van de Mode, dames en heeren.
Hier moet ik overstappen op het mannelijk, want geen enkele mij bekende taal
bezit den vrouwelijken uitgang van tyran, dwingeland, despoot. En terecht. Er zijn
geen vrouwelijke tyrannen, dwingelanden, of despoten. Nergens blijkt dit duidelijker
dan uit de Mode. Werd de mode niet uitsluitend gedecreteerd door mannen?
Tegenover twee couturières die Jeanne Lanvin of louiseboulanger heeten (deze
schrijft haar naam in één woord en zonder hoofdletters, wat la crème de la crème is
van moderniteit) staan twintig couturiers. Hun personeel moge van de laagste tot de
hoogste graden, van de petite main, of leermeisje, tot de seconde main en première
main, tot het schoone geslacht behooren, de mannen deelen de orders uit, de mannen
maken de wetten. Het zou me niet verbazen of zoo gaat het zelfs bij louiseboulanger.
Hoeveel mannen schrijven onder fleurige, vrouwelijke pseudoniemen over vrouwelijke
mode? Men citeert ze bij dozijnen. En de modeteekenaars? Het zijn bijna zonder
uitzondering charmante jonge lieden van het genre gigolo of saletjonker.
En de parfumeurs, die geuren fabriceeren en titels verzinnen als ‘rêve d'une nuit’,
‘suivez-moi’, ‘sans adieu’, ‘l'heure vivante’? Allen mannen. De bottiers, de corsetiers,
de coiffeurs, de chefs der inrichtingen waar men weefsels en stoffen ontwerpt,
vervaardigt, kleurt? mannen, mannen.
Mannen waren het die de wespen-taille uitvonden en het bollend onderlijf. Mannen,
die het achterdeel aanvulden met een poef of een ‘strapontin’ en de rampzaligen
lieten wandelen met een potsierlijke duo-zitting. Mannen die hoeden bedachten als
pannekoeken. Mannen die den kwasterigen opsmuk uitvaardigden waarover wij
gieren bij retrospectieve films in de bioscoop. Het is ongelooflijk hoeveel
mannenhersens zich met niets bezig houden dan met lintjes, strikken, tierlantijntjes,
hoeveel mannen hun heele leven met de pop spelen. Het is ook ongelooflijk wat er
soms uit hun breinen te voorschijn komt.
Haar nederlaag is dus zijn nederlaag, ik beken het zonder spijt.
Een tijd lang leek alles goed te gaan. Het jonge en het oude geslacht evolueerden
samen in de richting der jeugd. ‘La femme de trente ans’ van Balzac, die het leven
melancholisch vaarwel zei, werd geleidelijk la femme de quarante ans, la femme de
cinquante ans, en was niet van plan het daarbij te laten. Zij bedolf haar hart niet meer
onder een statig lijkwâ van zwarte zijde. Integendeel. Met haar japon wijzigde zij
alle registers van den burgerlijken stand. Het is curieus welk een invloed een paar
centimeter lengte van de rokken konden uitoefenen op de beoordeeling van den
leeftijd. Men exagereert niet door elken centimeter te laten tellen voor één jaar. Als
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men de gemiddelde maat neemt van het scheenbeen tot aan de knieën, kan men
berekenen hoeveel zij wonnen aan lente wat men aan lengte afknipte. La femme de
trente ans werd een voorwereldlijk document.
Niemand begreep nog dat Balzac dezen roman had kunnen schrijven, of liever
niemand begreep dat de kritieke grens ooit kon gelegen hebben bij dit getal.
Het was echter niet alleen dartelheid, ijdelheid of behaagzucht, welke de vrouwen
er toe dreef om haar beenen zoo resoluut te emancipeeren. Wij handelen voorzichtig
door ons daarover niets in te beelden. Alle illusies welke wij ons maken op dit punt
zijn scherts of onverstand. De immense meerderheid der vrouwen, zelfs in een land
waar het viriele element een deficit vertoont, is er veel meer op bedacht om ons af
te weren dan om ons uit te lokken. Zij kennen ons warempel lang genoeg om te
weten, dat zij, in wat voor toilet ook, slechts een pink behoeven te verroeren om de
aspiranten bij trossen aan hare voeten te zien.
Het zou te mooi zijn wanneer een vrouw coquetteerde in ernst, want de wereld
zou herschapen zijn in een Venus-tempel. De vrouw wenscht haar macht te voelen,
doch wenscht zelden haar uit te oefenen. De consequenties die wij uit beenen trekken,
zijn lang de hare niet. Wat voor ons permanent is, blijft voor haar episodisch. Zij
moet in haar binnenste danig en dikwijls gemeesmuild hebben over onze
verwaandheid, wanneer wij aan de recente mode de karakteristiek gaven van indecent,
immoreel of provocant. En gelachen over de argumenten, ontleend aan de aesthetica
of aan het protocol eener middeleeuwsche cour d'amour, waarmee de groote
modehuizen hun creaties toelichten. Als de vrouw zich haar beenen herinnerde en
de korte rokken toejuichte, gebeurde het omdat zij den voet vrij moest hebben voor
de pedalen van den auto; omdat zij motorfiets wilde rijden, een monsterachtigheid,
helaas, die ingang vindt; omdat zij in lange rokken het tempo eener fabriek, waar
tienduizenden arbeiden, niet kan bijhouden; omdat zij als conductrice van trams,
auto-bussen, ondergrondsche, bij de honderd ambachten waarin zij den man verdringt
of vervangt, over dezelfde bewegingsvrijheid wil beschikken als haar mededinger.
Zijn er nog beroepen, de zwaarste of de lichtste, waar de hedendaagsche vrouw
niet doordrong? Ik ken er geen enkel. Wat willen zij in de jachtende bedrijvigheid,
tusschen de drijfriemen en kamraderen harer dagelijksche bezigheden, aanvangen
met sleepende japonnen, poffende mouwen, en alles wat omslachtig is? Sommige
vroegen: wat doen wij nog met boezems? En zonder onze opinie te vragen lieten zij
ze afsnijden. Dit geldt niet voor één klasse. Dit geldt voor alle standen.
Toen de knie-limiet bereikt was en niet overschreden kon worden, zelfs niet in
Amerika, hebben de couturiers, als verwende autocraten die zij waren, verondersteld
dat zij het roer konden omgooien. Zij hielden voor een modegril wat het effect was
van de gewijzigde sociale positie der vrouw. Zij verkeerden nog in de meening, dat
zij die gril als van oudsher geïnspireerd hadden, terwijl zij niets anders deden dan
een onmiskenbaar utilitaristische strooming volgen. Twintig jaar geleden moest een
vrouw in een auto geheschen worden omdat zij struikelde in elken pas, die verder
ging dan de tweede dimensie, en de tyrannen der mode waren zoo naïef om te
gelooven dat zij zich dit euvel nogmaals zou laten welgevallen op hun wenk. Het is
waar dat de tyrannen in de knel zaten, dat hun producties onder den dwang der
omstandigheden tot een vereenvoudiging gestegen waren, waar de inventie, de
persoonlijkheid ophielden te functionneeren, dat iedereen ze copieeren kon, dat
iedereen van dit gemak profiteerde, dat de waarde hunner signatuur onrustbarend
gedaald was, dat hun omzet-cijfer regelmatig zakte.
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En de couturiers hebben nog niet geleerd te redeneeren naar de regelen der logica,
wat de vrouwen wèl leerden. Zij realiseerden het feit niet dat een Rothschild 's avonds
gekleed gaat als de eerste de beste kellner (er ligt iets bewonderenswaardigs in deze
gelijkheid) en dat een Rothschild den kleermaker, die hem vijftien duizend francs
vroeg voor een frak, aan de deur zou zetten. De vrouwen realiseerden dat. Zij vertikten
het om langer een etiquet te betalen dat geen zin meer had, en prijzen welke in geen
enkele verhouding meer stonden tot de effectieve waarde.
Dit bleef het eenige wat de couturiers van de waargenomen schommelingen
begrepen ten leste. Al het andere ontging hen, of zij deden in hun vertwijfeling alsof
het hun ontging. Er restte hun metterdaad geen ander recept dan wat voor de hand
lag: de waarde van het etiquet, van de signatuur, te herstellen, terug te keeren tot den
stijl der haute couture, welken men den romantischen zou kunnen noemen, de strenge
lijnen, de sobere effenheid van het type ‘sport’, dat als twee waterdruppels leek op
het type ‘arbeid’, met een almachtig gebaar af te danken, de individueele
eigenschappen van een japon, zijn persoonlijk cachet, zijn originaliteit te herplaatsen
op 't eerste plan, de mode te bevrijden van de uniformiteit.
Ik weet niet hoeveel wegen voor hen openlagen om bij deze poging het
buitennissige, of wat een modern vrouwen-publiek voor buitennissig houdt, te
vermijden. Maar terwijl hun clientèle aan zee, in de bergen of op het platteland
vertoefde, mobiliseerden zij de staven hunner teekenaars, en zetten hen aan 't werk
voor een campagne, welke alle verloren afzetgebied weder onder hunne macht moest
brengen. Gelijk elk jaar kon men tegen een vasten prijs per vierkanten centimeter de
clichés koopen der toonaangevende huizen. Men kocht ze. Men reproduceerde ze.
Men bekeek ze en besprak ze. Men was verwonderd. Men glimlachte. Men
gekscheerde. Men had zich in de heete dagen zoo simpel mogelijk gekleed. Naast
die eenvoudige, practische toiletjes leek de nieuwe mode een arrogante maskerade.
Elke vrouw zou dus dezen herfst een staart dragen? Ik zeg een staart en geen sleep,
omdat de rok van voren maar even over de knieën valt en van achteren eindigt tot
onder de hakken. Bij de een raakt hij juist den grond, bij de ander sleurt hij in het
verfoeilijke stof. Hier is hij glad of geplooid. Daar splitst hij zich in twee savante
krullen. Maar een staart blijft het, een onvergeeflijke staart.
En 't eerste wat men taxeerde was de hindernis welke het idiote aanhangsel
meebracht. Daarna de jaren welke het vertegenwoordigde. Men schatte hem eenparig
op tien jaar. In de uren, die liggen tusschen zomer en herfst, werd de vrouw
uitgenoodigd om tien jaar te verouderen.
Staart, korte taille, panneaux op zij, en het zoetsappig, honneponnig, snoezig air
der ‘vrouw’ van vroegere generaties; ieder dacht er het hare van. En ieder dacht er
hetzelfde van, zonder ingezonden stukken, zonder meetings. Ieder wist instinctief
dat de gansche vrouwelijke populatie weigeren ging. Als wij mannen gedurende
weken delibereeren moeten om tot eensgezindheid te geraken, de vrouwen kunnen
deze inspanning missen en bewijzen daarmee dat soms de intuïtie verre gaat boven
de intelligentie. Over de heele uitgestrektheid van Frankrijk en Navarre stuurden zij
elkaar het occultisch wachtwoord: niet koopen.
En niemand heeft gekocht. Men heeft de modelletjes van het vorig jaar voor den
dag gehaald en een beetje opgeknapt. Men wilde redelijk blijven. Men bedankte er
voor om opgedirkt en toegetakeld te worden als een stuk speelgoed. Als de couturiers
nog nukken hebben, de vrouwen lieten ze varen en de tijd is voorbij dat men haar
behandelt als kippen zonder kop.
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Wat zal er groeien uit dit conflict, dat eenig is in de geschiedenis der Mode en dat
aan haar onbetwiste heerschappij een einde stelt? Een stapel onverkoopbare waar en
een gezonde terugwerking bij de couturiers. Bij de vrouwen het besef eener
onafhankelijkheid, dat geen enkel stemrecht haar kon verschaffen. (In Frankrijk
hebben de vrouwen trouwens geen stemrecht.) Bij de mannen een enorm respect
voor het fara da se hunner gezellinnen.
[verschenen: 21 november 1929]

Een bekeering en een getuigenis
Parijs, 22 October [1929]
De man, over wien wij het hebben is Panaït Istrati. Gij weet, hoe hij uit Roemenië
naar Frankrijk en in de Fransche literatuur verzeilde, want Istrati vond lezers en
vertalers in alle landen. Het was een mirakel, dat iederen dag roerender werd, naarmate
de gemiraculeerde met aantrekkelijke, waardevolle werken, zijn uitverkorenheid
wettigde.
Tusschen de wielen van een spoorwagen over de millioenen dwarsleggers te
stuiven, die Bukarest scheiden van Parijs, dat is niets. Fotograaf te worden aan de
Riviera, hotelportier, handelaar in prentbriefkaarten, gids, en dertien ongelukken
meer, om een stuk brood te verdienen en wat er op, dat is niets. Te wanhopen aan
de menschen en aan het leven, een brief van vijftig kantjes te schrijven aan Romain
Rolland, hem niet te versturen, omdat de bitterheid het laatste vonkje hoop doofde,
zich serieus het mes op de keel te zetten voor de definitieve verhuizing, ook dat is
niets, ook dat gebeurt menigeen. Leeg te bloeden zonder te sterven, een politieagent,
die den brief vindt in een handkoffertje, er een postzegel aan waagt, hem op de bus
doet naar Genève, Romain Rolland die antwoordt, den genezende bij zich roept, een
nieuwe Gorki in hem ontdekt, hem aanwakkert tot de literatuur, hem op dreef brengt
- dat kon nog allemaal roman of tooneel zijn.
Ook het sprookje, waarin hij trouwt met een jong, aardig en rijk meisje uit den
Elzas. Het buitengewone begint pas, als hij een buitengewoon boek maakt, als hij
de proef op de som levert. Het werd nog mooier, toen hij een tweede, een derde, een
vierde schreef, zonder dat het accent, het rhythme zijner half-legendaire, half-reëele
figuren, of zonder dat hun penetrant Moldavisch aroom verslapte. Men zag met
tevredenheid, dat in het ondermaansche niets verloren gaat en dat men op dit beginsel
veilig kan bouwen. Voor één keer ook zag men Romain Rolland gelijk hebben.
Toen Panaït Istrati zich onder de opstandelingen schaarde, behield hij mijn
vertrouwen. Het was moeilijk voor hem om zich terstond te bevrijden van zijn
heillooze herinneringen van de tormenten, welke hem van kindsbeen af vergezeld
hadden. Het was moeilijk, om in zijn redding een direct evenwicht te behalen. Het
was ook natuurlijk, dat hij de herboorte [lees: hergeboorte], het mirakel aan hem
voltrokken, wilde overdragen aan andere misdeelden. Het zou zelfs onbehoorlijk
egoïstisch geweest zijn, wanneer niets hem geheugd had van zijn vorigen staat.
Men kon verwachten, dat zijn warme, idealistische, eenigszins primitieve inborst,
hem parten zou spelen, dat de argumenten van het gevoel, de argumenten van het
verstand zouden onderdrukken. Het was duidelijk, dat hij een penibel conflict niet
ontwijken kon. Maar hoe zou hij het ontwarren? Deze jonge Roemeen, opgeraapt
van de straat om zoo te zeggen, gebombardeerd tot Fransch literator, bekroond met
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alle successen, tegen heug en meug ingelijfd bij onze civilisatie, moest uit den droesem
van zijn leven een nostalgie behouden naar een onbestemde vrijheid, des te vlijmender,
daar zij geen onmiddellijk doel meer had.
Terwijl al zijn wenschen zich vervulden bleef een oud verzet gisten in zijn geest.
Temidden van allerlei geluk talmde hij uit automatisme in de vage oppositie, waar
hij zich gedurende voorbije jaren genesteld had. De roem, de liefde en het geld, gaven
hem rust noch vrede. Hoe kon hij zich laten inburgeren in een maatschappij, welke
hij verfoeide, toen zij voor hem gesloten was? Hoe kon hij dit doen, terwijl men hem
elders een paradijs voorspiegelde? Panaït Istrati was niet alleen eerlijk en spontaan,
hij was daarenboven consequent en practisch. Hij vergenoegde zich niet met het
paradijs goedgeloovig en uit de verte te verheerlijken, zooals andere letterkundigen.
Hij wilde het aanstonds deelachtig worden. Hij vertrok dus naar Rusland. Niet om
er te reizen, niet om er te studeeren, maar om er te wonen in een heilstaat, om er
naast makkers de vreugden te genieten der bevrijding. Hij werd er met open armen
ontvangen als een recruut van aanzien.
Meermalen heb ik mijn weerzin uitgesproken voor de kunstenaars, die dithyramben
aanheffen ter eere van het Sovjet-bewind, na een paar weken getoerd te hebben in
Rusland, en voor wie de poovere resultaten (het ontbrak er nog maar aan, dat er geen
enkel resultaat zou zijn) al te gemakkelijk opwegen tegen de onuitsprekelijke,
ondelgbare ellenden, waarmee zij gekocht zijn en nog dagelijks gekocht worden.
Deze onvergeeflijk ziende blinden, doen mij denken aan den macaberen,
fantasmagorischen acrobaat, dien ik vorige week bijwoonde in de Empire.
Hij is slank en sympathiek in zijn zwart fluweelen jasje, satijnen broek en zijden
kousen, maar de schouders eindigen plat als bij een steenen buste. Hij heeft geen
armen en doet alles met de voeten, aan welke hij geen sokken, doch wanten draagt.
Hij plaatst zich dwars voor een tafel, trekt de knieën op tot de kin, grijpt met den
eenen voet (aan beide glinstert een ring) een flesch en met den anderen een
kurketrekker. In een voet-omdraaien ontkurkt hij de flesch. Met een delicaat gebaar
grijpt hij een glas tusschen de teenen en schenkt zich in.
Hij drinkt met zijn voet. Met zijn voet pakt hij een cigaret uit den koker en brengt
ze aan den mond. Met zijn voet neemt hij een lucifer uit het doosje, laat er expres
een paar vallen, raapt ze op, en steekt aan. Met zijn voet strijkt hij zich behaaglijk
door de blonde, gekrulde haren. Hij legt zijn voeten achter den hals en rekt zich
smakelijk uit. Met zijn voet schildert hij. Met zijn voet speelt hij trompet. Met zijn
voet laadt hij een karabijn, legt aan tegen den schouder en dooft een kaars op vijftien
passen afstand.
Het is bewonderenswaardig en afschuwelijk, fabelachtig en sinister. Alle
menschelijks werd dezen mensch vreemd, behalve het gelaat. Men waant een
reusachtig insect te aanschouwen, afkomstig uit een andere sfeer, een andere planeet,
dat zich intelligent en behendig amuseert met zijn pooten, het geeft een ontstellenden
kijk op de menschelijke vermogens en men woonde deze verrichtingen bij als in een
nachtmerrie.
Zonder door een erbarmelijke mismaaktheid genoodzaakt te zijn tot deze bizarre
en ijzingwekkende verwringingen, zonder zijn heroïsme, zonder een talent in de
teenen, dat bij een normaal mensch in de vingers respect zou afdwingen, hebben de
intellectueelen, die propaganda-geschriften uitgaven voor de Sovjets, en zij, die
zoogenaamd neutrale, onpartijdige notities publiceerden, gehandeld als dezen acrobaat:
Zij dachten met hun voeten. Zij redeneerden met hun voeten. Zij schreven met hun
voeten. Zij hebben zich onmenschelijk afgewend van de onzichtbare werkelijkheid,
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van de ontelbare verdrukten, de tallooze martelaars, de legioenen vermoorden, om
zich te vergapen aan de enkele instellingen, welke de overweldigers op de naamlooze
ruïnes hebben opgetrokken en welker functionneering trouwens nog problematisch
is. Zij beoefenden het gedrochtelijkste mentale voorbehoud, dat het ‘geweten der
menschheid’ ooit te registreeren kreeg; een mentaal voorbehoud, erger dan leugen,
erger dan medeplichtigheid, omdat zij het maskeerden achter humanitaristische en
edeldenkende praatjes. Over ééne zaak kan men gerust zijn: als het heden hen duldt,
uit lijzigheid, uit tekort aan moreele rechtschapenheid, de toekomst zal hen oordeelen
naar verdienste.
En al hebben wij op dit gebied geen getuige noodig, al zijn wij voorgoed gefixeerd,
het doet weldadig aan, dat er naast de Gorki's, de Duhamel's, de Durtain's, de
Rolland's, de Barbusse's, en landgenooten, die ik niet noemen wil, tenminste één
opstaat, die weigert zijn ziel te verkoopen door zwijgen, weigert te zondigen door
nalatigheid, die ooren heeft om te hooren, oogen om te zien, een stem om te spreken;
die voor een ideologie geen excuses of uitvluchten of stommetje-spelen bedenkt,
wanneer de ideologie machteloos, zot, of kwaadaardig blijkt; die zich niet laat paaien
met het décor, met de façade, met den schijn; die de beloften beschouwt als ernst en
hare niet-vervulling als nog ernstiger; die er niet voor terugschrikt, om het
faillissement uit te spreken van een illusie, wanneer deze illusie waarlijk failliet ging;
die zich van zijn zware verantwoordelijkheid bewust is, niet alleen tegenover de
Sovjet, tegenover zijn consciëntie, doch tegenover de menschheid.
Een bravo dus voor Panaït Istrati, bravo voor een trek, welke de gemeenzaamste
moest zijn van de wereld en die de zeldzaamste werd: de liefde voor de waarheid.
Hij wachtte meer dan een jaar, vóórdat hij besluiten kon om de pagina's te schrijven,
welke hij publiceert in de Nouvelle Revue Française van October, maar hij heeft zóó
diep gedoken in de leegte van den Russischen afgrond, in de leugenachtigheid, waarin
het ‘vaderland van het proletariaat’ verstrikt ligt, dat geen enkele aarzeling opwoog
tegen zijn eerlijkheid en tegen het monsterachtige van de geconstateerde feiten.
Gij ziet, hoe naïef hij is. Maar men moest naïef zijn, om de noodige aandacht te
schenken aan wat hij de ‘affaire Roussakov’ noemt en er de juiste conclusies uit te
trekken. Want die affaire heeft niet veel om het lijf en menigeen, minder oprecht,
minder kinderlijk van gemoed, minder matter of fact dan Istrati, zou ze met het hoofd
in de wolken voorbij zijn gegaan. Roussakov is een veteraan-revolutionnair van
1905, die in ballingschap ging naar Frankrijk en in 1917 verrukt terugkeerde naar
het vaderland van het proletariaat. Het schijnt, dat Roussakov is, wat men noemt,
een ‘kankerpit’.
Dat is alles wat men hem billijkerwijze kon ten laste leggen. Zijn ware misdrijf
echter was, dat hij in de Geliabov-straat te Leningrad een huis bewoonde, waarop
de kamerade Stviertseva sinds eenigen tijd loerde. Na een provocatie, welke eindigde
met een handgemeen tusschen vrouwen, wordt Roussakov in een fel artikel van de
Leningradskaia Pravda gebrandmerkt als reactionnair, een vijand van het proletariaat
en als rijp voor den kogel.
Een grap? Neen, een tragedie. Roussakov wordt geschrapt van de vakvereeniging,
wat zijn ontslag meebrengt in de fabriek, waar hij werkt. Dat beteekent de naaktste
armoede. Vóór den oorlog, vóór de revolutie, waren er in Rusland vakvereenigingen,
die streden tegen de patroons. Waartoe dienen ze onder de Sovjets, die de patroons
om zeep brachten? Om over alle middelen te beschikken, waarmee een mensch zijn
brood zou kunnen verdienen, en om met die middelen den arbeid te distribueeren
volgens den graad van plooibaarheid bij hem, die door arbeid te eten wil hebben. De
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vakvereenigingen stellen de wet in de fabrieken, in de mijnen, in de magazijnen, in
de bureaux, overal. Geen sterveling wordt ergens aangenomen buiten de
vakvereeniging. Wie van de vakvereeniging geschrapt wordt, kan zich voor den kop
schieten: alle kans om zijn brood te verdienen is hem ontzegd.
Roussakov stond dus op straat met een veroordeeling tot ‘verplichten arbeid’. Wat
is ‘verplichte arbeid’ in Sovjet-Rusland? Iets heel eenvoudigs: ‘De veroordeelden
komen naar de gevangenis, gelijk zij naar de fabriek gaan, met dit verschil, dat men
er noch betaald, noch gevoed wordt. Sterker nog: Zij moeten stukwerk leveren,
waarvan de dagelijksche hoeveelheid nooit van te voren is aangeduid en dat men
hun op de meest willekeurige wijze oplegt, naar den trap van onderworpenheid of
verklikkerij, waartoe zij capabel zijn. Geen enkel reglement is aangeplakt en niemand
durft vragen naar den inhoud van een reglement, dat zou kunnen bestaan. Het is een
weerzinwekkende inrichting, waar men gek wordt, of waar men mores leert.’
Hier treedt Panaït Istrati ten tooneele, die logeerde bij Roussakov, zijn vriend,
Panaït Istrati, wiens reputatie in Rusland aanzienlijk was. Hij doet stappen bij hoog
en laag, klopt aan alle deuren, bedelt rectificaties bij de kranten-redacteuren, slooft
zich uit bij kleine en groote personaliteiten, overschrijdt zelfs den drempel van
Kalinin, den president der Unie van Sovjetistische en Socialistische Republieken.
Alles te vergeefsch. Zonder eenig bewijs, zonder eenige consideratie voor zijn
verleden, wordt Roussakov van de fabriek gejaagd, uit zijn huis gezet, veroordeeld
tot drie maanden ‘verplichten arbeid’ en met zijn gezin in de diepste misère gestort.
‘Als ik tenminste, zegt Istrati, den onmenschelijken troost had, om te kunnen
denken, dat alléén de vijandelijke klasse lijdt door de proletarische immoraliteit en
ongerechtigheid, als ik nog zeggen kon, dat de laagheid plaats vond in het hartje van
Siberië. Neen. Het is de arbeidersklasse, die in Sovjet-Rusland het hardst getroffen
wordt. De affaire-Roussakov brak uit in de tweede hoofdstad van Rusland, maar
duizenden, maar honderdduizenden gelijke affaires breken uit, of worden in den
doofpot gestopt, van het eene eind der Sovjetistische Unie tot het andere eind. Elk
slachtoffer vindt echter niet wat de oude Roussakov gevonden heeft: een verdediger,
die hemel en aarde beweegt, van het opperste hoofd der Unie af, tot den laagsten
bureaucraat, om te bedelen: Recht, Recht, Recht!’
‘O, Recht! O, Proletariaat! Een authentiek proletariër, een mensch die mensch
bleef, na de treden van alle existenties beklommen te hebben, een oude broeder, die
uw broeder bleef, vervloekt u en schreeuwt u toe: de “affaires-Roussakov”, de
duizenden, die men kent, en de honderdduizenden, die men nooit zal kennen, zullen
u ongeluk aanbrengen en zullen u overleveren, op de gansche aarde, aan het lot, dat
gijzelf hebt toebedacht aan het arme menschenleven, in het land der gerechtigheid
en der dictatuur van het proletariaat.’
Neen. In 't aanschijn van alles, wat gebeurde in de negen Russische hellekringen,
heeft de affaire-Roussakov niet veel om het lijf. Maar nu gij, Gorki, Duhamel, Rolland,
Barbusse, en de andere ridders van het Recht, nu gij, jonge of oude intellectueelen,
‘sympathiseerenden’, nu gij, als er in uw borst nog een greintje medelijden, goede
trouw en eerlijkheid huist, nu gij!...
- Panaït Istrati is communist-af.
[verschenen: 23 november 1929]

Het plotselinge sterfgeval
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Parijs, 25 October 1929
Eigenmachtig te beschikken over de geheime fondsen, met milde hand de sommen
rond te strooien die niemand controleert, mooi en bestendig weer te commandeeren
in alle kranten, zich als een bioscoop-held bij elke reis te laten toejuichen door een
troep figuranten van de politie, de oogendienarij, de vleierij, de kruiperij drijven tot
een hoogte waar vorsten en zonne-koningen geduizeld zouden hebben - dat alles
haalt niets uit, wanneer het niet accoord gaat met de brute feiten. Ik schreef 3
September dat Briand zou vallen, en Briand viel op den eersten dag dat hij zich na
de vacantie en na het Haagsche avontuur vertoonde voor het Parlement.
Had ik geluisterd naar de escorten zijner veile hovelingen, ik zou precies het
omgekeerde geschreven hebben. Maar ik heb meer respect voor het feit dan voor de
kunsten, knepen en streken van alle minister-presidenten der aarde en het feit gaf
mij gelijk: Briand, gelauwerd in Genève, gelauwerd in Parijs, Briand moest vallen.
Laten wij de mechaniek even demonteeren en kijken hoe ze werkt.
Sinds den oorlog, die voor een deel gevoerd is tegen de persoonlijke, min of meer
absolutistische politiek van keizers en koningen, was het in Frankrijk gewoonte
geworden om het Parlement bij alle preliminaire beraadslagingen, besprekingen,
onderhandelingen tusschen mogendheden uit te schakelen, en het aan den dijk te
zetten zoolang het op den gang der zaken invloed en toezicht kon uitoefenen. Gelijk
Willy eertijds entrevues had met Nicky, met Frans-Joseph, met Eduard, zoo had
Clemenceau entrevues met Wilson of met Lloyd George, Herriot met MacDonald,
Briand met Stresemann of Chamberlain. Men trof elkaar in een herberg, die op slag
historisch werd, op een golf-link en smoesde in een prieeltje of onder het lommer
van een boom. Dat men bij die onderonsjes zijn vest kon losknoopen, een strooien
hoedje droeg, een pijp smookte, elkaar den arm gaf na een goed glaasje, was het
eenige wat ze democratischer maakte dan de onderonsjes van Willy of Nicky in groot
uniform, in een paleis, in een kasteel, op een yacht, of op een vervaarlijken
oorlogsbodem. Het resultaat bleef eender. De natie, en de vertegenwoordiger der
natie, het Parlement, wist van de conversaties, van haar tendenties, van haar gevolgen,
niets dan wat men het terloops beliefde op de mouw te spelden.
Het was onder een mom van democratie niet alleen je reinste geheime diplomatie,
maar ook je reinste autocratie. Zonder twijfel behield het Parlement in laatste instantie
zijn soevereine zeggenschap, en kon de conclusies van al dat heimelijk gekonkel
stemmen of verwerpen. Doch door de gecompliceerdheid der behandelde
onderwerpen, de langdurigheid der beraadslagingen, de menigvuldigheid der
betrokken personnages, hun prestige dat solidair was geworden met het prestige van
hun land, het risico eener weigering, door het karakter van voldongen zaak dat de
overeenkomsten dikwijls reeds hadden aangenomen nog vóór zij tot stemming
kwamen, door al deze verwikkelingen en vertakkingen was de rol van arbiter voor
het Parlement meer nominaal dan effectief geworden. Het zag zich steeds in het nauw
gedreven met hetzelfde ministeriele refreintje: stem zooals je verkiest, maar opgepast
voor de nationale en internationale complicaties.
Aan dit nooit falend systeem dankte men het Verdrag van Versailles, dat niemand
bevredigde, maar dat niemand na de eindelooze disputen der diverse regeeringen
dorst afketsen of amendeeren; de marine-conferentie van Washington, waar Briand
op eigen houtje de decadentie bezegelde der Fransche vloot; de onvoordeelige en
onrechtvaardige regeling der schulden; het verdrag van Locarno, het Dawes-plan,
de stabilisatie der munt, het Young-plan, en de huidige liquidatie van den oorlog.
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Het systeem werd aanvankelijk vergemakkelijkt door het blind vertrouwen, dat
men uit de overwinning geërfd had. Dat dit vertrouwen hoe langer hoe misplaatster
bleek, zelfs bij een persoonlijkheid die zich taboe wist te maken als Poincaré, zou
geen enkel député tot een gezonde reactie gedwongen hebben, wanneer niet van
lieverlede het kapitaal aan militairen, moreelen en economischen voorsprong, dat
men door de krijgsbedrijven verworven had, was ingeteerd en uitgeput. Zoolang men
concessies kon doen uit een overvloed en uit vrijen wil, zoolang schikte men zich.
Met een obligate grimas, met tegenspartelen, maar men eindigde immer met opdokken.
Wanneer alle dingen een kwaden kant hadden, ze hadden ook een goeden kant om
zich mee te sussen.
Ieder begreep dat dit niet eeuwig kon duren en ieder voelde den stekenden angel
dezer onvermijdelijke zekerheid. Het kritieke uur der rekenschap echter werd steeds
verschoven tot later. En elk jaar werd de bodem der schatkist, welke Foch op een
onvergelijkelijken dag boordevol overhandigd had aan het civiele gezag der natie,
elk jaar werd die bodem zichtbaarder.
De uiterste grens der duldzaamheid nochtans werd op de Haagsche Conferentie
niet overschreden omdat men de laatste reserves zag aangesproken (de derde Rijn-zône
en het Saar-gebied), maar omdat drie harde, onbezonnen woorden van Snowden alle
sluiers afrukten van de zorgvuldig verhulde werkelijkheid. Men kan zich geen idee
vormen van de kneuzing, welke de termen grotesque and ridiculous, gericht tot den
braven, dikken, jovialen Chéron, die ze slikte zonder te kikken, toegebracht hebben
aan het Fransche gemoed. Het waren woorden die aanstonds vleugels kregen om
later te prijken in de geschiedenisboeken. Zij resumeeren de periode van den
moeilijken vrede op een wijze welke voor den Franschman in de hoogste mate
grievend moest zijn. Daarvoor had men zich tot over de ooren in de schulden gestoken,
daarvoor was men gefailleerd, daarvoor was men pacifist geweest, daarvoor stond
men op 't punt om de laatste waarborgen prijs te geven: om door een bondgenoot
beschimpt te worden, zooals de staatslieden der Republiek den vroegeren vijand
nooit beschimpt hadden.
De wonde sloeg naar binnen. Men was inderdaad grotesque and ridiculous, doch
in een anderen zin dan Snowden het bedoelde. Men wreef zich de oogen uit en keek
rond: Engeland verbrijzelt zijn banden met het continent; Polen rumineert oude
rancunes uit tijden toen het méér vroeg dan men geven kon; - het zal altijd geholpen
willen worden; maar zal het ooit helpen? -; Joego-Slavië kan elken dag uiteenspatten;
Roemenië is gedesorganiseerd door binnenlandsche strubbelingen; Tsjeko-Slowakije
heeft de handen vol met zijn eigen organisatie en wordt gehandicapt door talrijke
onbetrouwbare elementen; Griekenland wrokt vol verbittering; Italië boudeert en
reikt druiven die waarlijk te zuur zijn; Spanje blijft onveilig door taaie Duitsch-gezinde
invloeden.
Gewoonlijk gaat men van de gedachte uit, dat Duitschland, zoodra de Rijn ontruimd
is, zich op Polen zal werpen. Maar als het zich in plaats van op Polen, dat voldoende
koest gehouden wordt door Rusland, zich op Frankrijk wierp? Op wie zou men mogen
of kunnen rekenen? Op niemand. Stresemann, de eenige Duitsche staatsman, dien
men ter verantwoording zou kunnen roepen voor een daad van trouwbreuk en verraad
aan den vrede, Stresemann, de eenige Duitscher op wien de Briandistische politiek
steunde, werd door een ontijdigen dood geveld. Reeds Stresemann had moeite, om
zich te handhaven tegenover de opdringende pangermanen. Hoe zal het zijn opvolger
vergaan? Hoe zal het hem vergaan wanneer het Rijn-pand is ingelost, de laatste
barrière is weggeruimd? Moet men niet nu reeds alle krachten inspannen om het
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Hugenberg-plebisciet over het Plan-Young, zoo niet te verijdelen, dan toch te
neutraliseeren in zijn uitslag, die een catastrofe kan worden wanneer het Duitsche
volk tegenstemt?
En dit verzet breekt los terwijl de Franschen nog in Mainz staan. Terwijl de
Franschen nog in Mainz staan profeteert Von Seeckt over den volgenden oorlog.
Men keek ook rond in het eigen land. De Noordergrens ligt open als in 1914. De
nieuwe Oostergrens bleef gelijk men haar elf jaar geleden veroverde. Op verschillende
plaatsen zijn de oude grenspalen nog niet verzet. Geen enkel verdedigingswerk is
uitgevoerd of zelfs maar begonnen. Drie senatoren, onder wie een generaal, hebben
officieus den beraamden vestingarbeid geïnspecteerd, waarvoor sinds lang credieten
zijn uitgetrokken. Zij hebben niets gevonden. Overal moet de eerste steen nog gelegd,
het eerste beton nog gegoten worden. Het blijkt dat de Generale Staf het niet eens
kon worden over den aard der uit te voeren werken. De Generale Staf heeft noch een
stelsel, noch stellingen, tegenover den wetenschappelijken krijg der toekomst. Men
heeft Painlevé, minister van Oorlog, tot de orde geroepen. Painlevé viel uit de wolken,
en brabbelde iets wat geen enkelen strategischen zin had. Over vier jaar, beloofde
hij, en met dubbele ploegen, kan alles klaar zijn.
Als de Generale Staf verdeeld ligt over de vestingwerken, hij is het nog meer over
de weermacht. Beroepsleger of volksleger of een amalgamatie van beiden? Hij kon
niet kiezen. De één-jarige dienstplicht zou in 1930 worden ingevoerd op voorwaarde
dat een beroepskader van 106.000 man vóór dien tijd geteekend had. Het beroepskader
is verre van volteekend, doch de één-jarige dienstplicht vangt aan. Het gevolg is dat
Frankrijk, te beginnen bij dit najaar, zich zonder dekkingstroepen bevindt, achter
welke men zonder gevaar kan mobiliseeren.
Het treft samen dat de ontwrichting compleet werd op een oogenblik, dat vitale
beslissingen genomen moeten worden. Maar als men niet militair beschut is tegen
de Rijn- ontruiming, is men tenminste financieel beschut? Bestaat er eenige kans,
dat de Duitsche verplichtingen, voortvloeiend uit het Plan-Young, gecommercialiseerd
zullen zijn, dat het fameuze Plan, waarvan de heele Fransche economie afhangt, op
zulk wijze in beweging gezet zal worden, dat Duitschland het niet meer ontwijken
of ontduiken kan? Evenals over alle andere tast men over deze vraag in het diepste
duister. Wat beloofde Briand in Den Haag? Zooveel als Stresemann beweerde, d.i.
de ontruiming zonder condities, ontruiming in elk geval, of zoo weinig als sommige
leden van Briand's kabinet beweerden, d.i. ontruiming op stipte voorwaarden, militaire
en financieele?
Niemand weet het. Doch de meerderheid van het Parlement wenschte niet nogmaals
geplaatst te worden voor het executiepeloton van een fait accompli. Hier raken wij
het cardinale en het gevoeligste punt van het mechanisme: of Briand te veel of te
weinig beloofde, vallen moést hij. Want al wat hij beloofde, zou voor de nationale
meerderheid van het Parlement altijd te veel, en voor de internationaliseerende
minderheid altijd te weinig lijken. Het kon niet anders in deze radelooze en redelooze
verwarring, of een paradoxale samenmenging van beide stroomingen zou hem
omverwerpen. Beide groepen hadden er genoeg van om gemanipuleerd te worden
als marionetten. En Briand was gedoemd tot zwijgen zoowel tegenover zijn
meerderheid als tegenover zijn minderheid en misschien zelfs tegenover de Duitschers.
Frankrijk arriveerde aan de hachelijkste halte zijner na-oorlogsche geschiedenis.
Het ziet dat een behoudende politiek, evenzeer door de innerlijke verscheurdheid
zijner burgers, als door de evolutie der Europeesche mentaliteit, voortaan tot de
onmogelijkheden behoort; het voelt instinctief dat een liquidatie-politiek, welke het
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land geheel onvoorbereid al pari zou zetten naast zijn vroegeren tegenstander, het
ten verderve kan voeren. Hier is dus geen plaats voor een waren staatsman, die de
factoren koelbloedig wikt en weegt, noch voor een avonturier die een waaghalzerij
roekeloos aandurft. Hier is slechts plaats voor schipperaars. Maar al zou die
schipperaar Briand heeten (waarom zou deze fenix niet voor de dertiende maal uit
zijn asch herrijzen?), de fatale Duitsche vervaldag wordt een dag van verval welke
eindelooze crises gaat openen, waarvan deze eerste spoedig de onschuldigste zal
blijken.
[verschenen: 29 november 1929]

Fair Play
Parijs, 29 October [1929]
Dus de B.I.T. - men spreekt natuurlijk uit: de Biet - dit is het Bureau International
du Travail, of de I.A.B., het Internationaal Arbeidsbureau, een der hoofd-organen
van den Volkenbond, en in zijn hooger personeel bestuurd door Franschen (de citoyens
Albert Thomas en Léon Jouhaux), onderneemt op verzoek van den heer Ford, den
bekenden automobielfabrikant en auteur van verschillende bundels amusante moppen,
een industrieele en economische enquête in Europa, om den grooten man, die de
auto's laat vermenigvuldigen als microben, de motieven te verschaffen, de salarissen,
die hij betaalt in zijn Amerikaansche werkplaatsen, naar hun reëele waarde uit te
keeren aan de arbeiders, die hij gebruikt in zijn Europeesche fabrieken.
Ik ben omslachtig vandaag, maar accuraat. Om volledig te zijn, had ik tusschen
twee komma's nog moeten inlasschen, dat de Biet, of de Iab, voor dit karweitje het
honorarium opstrijkt van 25.000 dollars. Alsof de citoyens Thomas en Jouhaux niet
genoeg hadden aan hun kolossale traktementen! Alsof de Biet armoede leed in haar
Geneefsch paleis en met het vorstelijk budget, dat de gemengelde Europeesche
belastingbetalers tot haar beschikking stellen! Alsof zij uit eigen middelen geen
enquête kan opzetten, wanneer zij dit noodig acht! Men behoeft niet te informeeren,
waarom Ford zoo scheutig is. Voor Ford's portemonnaie beteekent vijf en twintig
duizend dollar niet meer dan een royale fooi. Het lijkt mij veel onbehoorlijker, dat
de Biet zoo happig is. Met het uitgeloofde sommetje laat zulk een lichaam zich niet
omkoopen, en onder de gebruikelijke verontwaardiging zou zij een dergelijke
insinuatie van de hand wijzen.
Laten wij het debat op een betamelijk niveau houden. Voor vijf en twintig duizend
dollar kan men verleid worden, zonder de minste inbreuk te plegen op de cijfers, of
op de fatsoenlijkste beginselen, om niet verder te zien dan de neus lang is. Met deze
veronderstelling komen wij de Biet op geen enkele wijze te na. Zonder dat het in
haar statuten staat, dat zij nooit verder kijken zal, dan een normale neus, deed zij
sinds haar oprichting niets anders. Het moet haar slechts een lichte inspanning kosten,
om op aanmoediging van Ford daarmee voort te gaan.
Niemand zegge ‘mij een biet’, want dat zou voorbarig zijn. Als het onwaarschijnlijk
is, dat Ford ooit een automobiel-fabriek gaat bouwen in Holland, morgen kan iemand
met eenzelfde voorstel komen aandragen voor de kolen, voor de turf, of voor
onverschillig wat. Een plan, dat men vandaag bescheidenlijk beperkt tot Europa, kan
morgen worden uitgebreid tot de koloniën en tot Azië. Vandaag de auto, morgen de
rijst, het graan het heele planten- en delfstoffen-rijk.
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Waarom zou de Javaansche, de Chineesche, de Italiaansche rijst-arbeider een lager
loon genieten dan de rijst-arbeider in Californië, waarom zou de dokwerker van
Shanghai, Canton, Dakar of Soerabaia goedkooper lossen, dan de dokwerker van
Frisco of van New-York? Rijst is rijst voor Ford en een haven is een haven. Zijn
philantropie daarenboven kent geen grenzen, ik verzoek u dat te gelooven. Hij is
bezield met de alleredelaardigste gevoelens. Op het moment interesseert zijn verheven
menschenliefde zich alleen voor den misdeelden Europeaan. Zoodra het in zijn kraam
te pas komt (wat zeg ik!), zal hij niet rusten, vóórdat de negers en negerinnen in
Oebangui, of elders, den Amerikaanschen Standard of life deelachtig worden.
En als het Ford niet is, zal het een ander potentaat zijn uit de Far West, die
bathrooms, conserven, colbertjes, of andere blijken van beschaving te plaatsen heeft.
Al zouden wij Hollanders bij een soortgelijke actie nimmer een stuiver verliezen,
laten wij bewonderen, met de sterkste dosis ironie, waartoe wij in staat zijn, hoe
Franschen de zaken behartigen van Frankrijk, hoe zij het Trojaansche paard of de
Bredasche schuit geestdriftig binnen de reeds deerlijk gehavende economische wallen
sleepen. Voor het prikje van vijf en twintig duizend dollar zijn de heeren van de Biet
waarlijk subliem. Wanneer voor Ford rijst rijst is, voor hen is Amerika en Europa
precies eender, op de patroons na.
De patroons zijn achterlijke botteriken, die niets snappen van de kwestie der hooge
salarissen, te stom om te begrijpen, dat, hoe meer een arbeider verdient, hoe meer
hij koopt. Idioten, die uit conservatieve koppigheid, uit sleur, uit luiheid, uit
stunteligheid zich vastklampen aan een gedragslijn, waarbij zij schade lijden, doch
waaraan zij als karnpaarden gewend zijn. Hoe eenvoudig niet waar? Betaal het
dubbele loon om den omzet en de winst te verdubbelen. Stakkerds van patroons. Heb
je ooit zulke stommeriken gezien? Zoo redeneeren Ford en de citoyens Albert Thomas
en Léon Jouhaux, die hem de statistieken bezorgen, volgens welke de Amerikaansche
en Europeesche salarissen kunnen geëgaliseerd worden. En mag ik even, alvorens
verder te gaan, een vraag stellen, een stupide vraag zonder twijfel in de oogen dezer
illustre economisten? Ik doe het en laten zij mij antwoord geven: Wat weerhoudt de
Amerikaansche patroons, die zooveel snuggerder zijn dan de Europeesche, wat
weerhoudt hen, om de loonen in hun eigen land nogmaals te verdubbelen, als het
systeem van ‘hooger loon staat gelijk met hooger consumptie’, in die mate onfeilbaar
is? Een order aan de kassiers en zij kunnen de gansche wereld, de Europeesche
afzetgebieden incluis, aan hun laars lappen. Geen crises meer, geen overproductie,
geen export-problemen! Onbegrensde, onmetelijke voorspoed! Wanneer zij daarmee
nog niet tevreden zijn, dan kunnen zij de loonen verdriedubbelen. Wat weerhoudt
hen, philanthropen die ze zijn?
De ezels van patroons daargelaten, zijn Europa en Amerika dus net eender, naar
de opvattingen van Ford en van de socialiseerende theoretici der Biet. En men heeft
zooveel mallote ideeën in de koppen gehamerd, waarom zou dit er nog niet bij
kunnen? Hoeveel spontane, welgezinde lieden moeten niet voor de vuist weg gedacht
hebben: Wel ja, waarom niet? Arbeid is arbeid.
Wat voor verschil maakt het, of men een spade zet in Meppel of in Tintellust, dat
ik tusschen haakjes midden in de Sahara heb aangetroffen, in Duivendrecht of in
Council Bluffs (Iowa)? Groote hemel, er loopen zooveel naïevelingen, zouden er
anders een Ford, een Thomas, een Jouhaux loopen, ik bedoel, zouden deze gedrieën
op de naïevelingen kunnen speculeeren, wanneer zij niet krioelden? Praat hun niet
over grondstoffen, welke Amerika tegen lagen prijs en overvloedig bij de hand heeft,
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terwijl de meeste Europeesche landen ze op zware kosten uit verre gewesten moeten
aanvoeren, wanneer zij ze niet duur van de Amerikanen koopen.
Vertel hun niet, dat wij een recente wereldoorlog achter den rug hebben, waarvoor
Europa wissels teekende tot astronomische bedragen. Die wissels moeten gehonoreerd
worden. Wie meent gij, dat ze betaalt? Ik wil niet zeggen het Kapitaal, om geen
enkelen socialist te froisseeren. Dat zou trouwens niet heelemaal juist zijn. Neen.
Men betaalt ze met de totale bedrijvigheid van een land, met de havens, de
spoorwegen, den landbouw, met alle industrieën, dit wil zeggen: met wat er overschiet,
wanneer ieder ongeveer de maag vol heeft. Men betaalt ze zelfs bijna uitsluitend aan
Amerika. Ieder voorwerp, in Europa vervaardigd, van een jasknoop tot een
luxe-wagen, elke aardappel, die er groeit, is hereditair belast met dezen vloek, en elk
salaris, in Europa neergeteld, is geknot door de tergende, maar onverbiddelijke
snoeimessen van den fiscus.
De Europeesche patroons hebben hunne zooveel slimmere Amerikaansche collega's
niet afgewacht om de mirobolante effecten eener hooge salaris-politiek te ontdekken
- wat niet wegneemt, dat mijn bovenstaande stupide vraag van kracht blijft. Met de
milliarden, welke wij naar New-York exporteeren, zou de Europeesche fabrikant
uitstekend zijn loonen kunnen verhoogen. Met wat wij importeeren aan grondstoffen
dito.
Ford is te leep om niet te weten, dat in de kosten-berekening van een Fransch
industrieel één derde van den fabrieksprijs wordt geboekt voor de schatkist. Als Ford
zoo onnoozel zou zijn, Thomas en Jouhaux weten het drommels goed. Alors, quoi?
De prijzen verhoogen om de loonen te verhoogen? Een mooie grap! Wanen de
fantasten der Biet misschien óók, dat de impertinente en zotte Europeesche patroons
hun verkoopprijzen regelen naar willekeur en welbehagen? Dat zou tafeltje-dekje
zijn, evenals in Genève. Dat ware een nog genialere oplossing van alle economische
moeilijkheden, dan de mirifieke politiek der hooge salarissen. Het is beschamend,
dat men het den heeren moet inlepelen, omdat het een waarheid is als de grootste
koe van het aardrijk, de koeien der Vereenigde Staten niet uitgezonderd!
Amerika produceert ook! Amerika produceert zelfs harder dan Europa, wat spoedig
ieder kind zal leeren op school. Onze industrieelen, gemutileerd door den fiscus,
gehandicapt door de grondstoffen, sloven zich reeds dag en nacht uit om niet duurder
te produceeren dan Amerika, wat spoedig ieder kind zal ondervinden. Met onze
milliarden moderniseert de Amerikaan zijn fabrieken en koopt de nieuwste machines
om voordeeliger te produceeren en sneller. Nog krasser: Amerika weert zich met
hand en tand tegen de Europeesche productie: het algemeene indexcijfer der
Amerikaansche protectie bedraagt 51 pCt. voor Engeland 33 pCt. (juist, voor het
vrijhandelende Engeland!), voor Italië 17 pCt. voor Duitschland 16 pCt., voor
Frankrijk 12 pCt., voor Holland 4pCt. Wij, dwaze Europeanen, zijn zoo goedig om
de Amerikaansche waren met open armen te ontvangen. Laten wij het eerst eens
hebben over hoogere tarieven en daarna over hoogere salarissen.
Dat Ford een oogje toeknijpt voor deze serie van evidenties is begrijpelijk, omdat
hij zijn concurrenten wil verpletteren met alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen.
Dat Jouhaux en Thomas daarentegen, voor een bedrag van vijf en twintig duizend
dollar, hun Europeesche en volkenbonderige arbeiders, bedaard en zonder dat hun
geweten rimpelt, op een schuitje laden, dat vast en zeker te gruzelementen moet
varen tegen de klippen en in de stormen, welke zij oproepen, zie, dat gaat alle perken
te buiten. Men mag socialist zijn zooveel men verkiest, men blijft verantwoordelijk.
Wie zal deze roekeloozen ter verantwoording roepen?
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Want alles in dezen opzet is verdacht, troebel en dubbelzinnig. Ford salarieert dus
zijn Fransche arbeiders volgens Amerikaanschen standaard. Hij betaalt een lossen
werkman, niet gespecialiseerd, zonder vakkennis: 6,75 francs per uur, d.i. 67,5 cent.
Wellicht is dat bedrag nog beneden overzeesch tarief. Doch geen enkel Fransch
bedrijfsleider kan zonder zich te ruïneeren een loon uitkeeren als dit, wat voor den
puissanten Ford een pietsje is. Wat deert het echter dezen om tien jaar met verlies te
werken, wanneer hij in dat tijdsverloop tien concurrenten in den grond boort en door
den onvermijdelijken terugslag op de overige nijverheid conflicten en
onevenwichtigheden schept, waarbij de Amerikaansche industrie kan gedijen? Mon
Dieu, dat is het ergste niet, dat is tenminste redelijk en logisch. De kern der zaak, de
zwakke, de zieke, de rotte plek, komt pas aan 't licht, als men vraagt, waar hij het
geld vandaan haalt om deze hooge salarissen te dekken. Hij wil immers bewijzen,
dat de reëele hooge salarissen van Amerikaanschen Standard of life even
vanzelfsprekend zijn voor Europa als voor Amerika? Dan moet hij zijn philanthropie
bekostigen uit zijn Europeesch budget en niet uit zijn Amerikaansch budget. Dan
moet zijn Europeesch budget volkomen onafhankelijk zijn van zijn Amerikaansch
budget.
Welnu, op een vraag van den vertegenwoordiger der Fransche patroons betreffende
dit essentieele punt, heeft Ford's vertegenwoordiger geantwoord met het smoesje:
‘deze kwestie is op 't oogenblik niet in behandeling.’
Die uitvlucht weegt zwaarder dan een bekentenis. Maar ik ben gansch bereid aan
Ford deze krijgslisten, deze bedriegelijke voorspiegelingen, hoe dreigend ook voor
een rustige economische toekomst, te vergeven. Wie in deze affaire rondweg misdadig,
rondweg verraderlijk handelt, is de B.I.T. en haar arrivistische chefs. Waar elk
rationeel arbeidsleider had moeten protesteeren tegen een artificieele salarisverhooging
(het sluwste dumping, dat men ooit verzon), maakten zij zich willens en wetens
medeplichtig aan een hinderlaag, welke voor hun eigen lichtgeloovige troepen
gespannen wordt: de eerste die het boeten zal is de werkman.
[verschenen: 27 november 1929]

Het dure Ministerie
Parijs, 5 November [1929]
De toestand was zoo klaar als een klontje. Briand struikelde over een kwestie van
buitenlandsche politiek. Briand viel, omdat hij obstinaat weigerde het parlement
inlichtingen te verstrekken over de verbintenissen, welke hij aanging in Den Haag.
Honderd twintig radico-socialisten, honderd socialisten en een stuk van rechts,
stemden tegen een autocratische aanmatiging, welke zij niet duldden, en tegen de
achterdocht die uit zijn halsstarrig zwijgen voortvloeide.
Dat was duidelijk, helder, open en bloot. De conclusies lagen voor de hand: Briand
liep op een dood spoor en botste tegen een stootblok; Briand moest voorlopig van
de baan.
Wat zag men gebeuren? Van de drie kabinetten, waarmee men een van de langste
crises, welke het land kende, trachtte op te lossen, was Briand titularis voor
Buitenlandsche Zaken. Nummer één dier kabinetten was bloed-rood en voor het eerst
zouden de socialisten participeeren aan het gouvernement. Doch met een luttele
meerderheid van stemmen weigerde de ijlings bijeengeroepen partij-raad, in een
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ministerie te treden, waar zij niet de overhand hadden, en het genoegen om Briand,
renegaat-socialist, te zien zetelen in een revolutionnaire combinatie, ontging aldus
den sarcastischen toeschouwers.
Het tweede cabinet was granaat-rood en zwenkte naar links, voor zoover men
zonder socialisten dien kant uit kon draaien. De marxistische ingrediënten werden
vervangen door radico-socialistische bestanddeelen. Zoowel socialisten als
radico-socialisten hadden Briand geveld met een vonnis, dat een expulsie leek, maar
zoowel de eenen als de anderen haastten zich om Aristide aan de gouvernementeele
tafel uit te noodigen en Briand accepteerde opnieuw.
Het derde was roze-rood, vermengd met grijs. Ook roze-rood-grijs koesterden
fundamenteele bezwaren en een grondigen wrevel tegen Briand, wat Briand hun met
gelijke munt vergoedde. Nauwelijks evenwel was de tint bekend, of Briand werd
geïnviteerd en nauwelijks was Briand geïnviteerd of hij zegde zijn medewerking toe.
In tien dagen verschoot hij driemaal van kleur, doorliep hij alle nuances van het rood.
Van extremistisch, van liquidatie of uitverkoop tegen elken prijs, werd zijn politiek
in tien dagen gematigd, conservatief en reactionnair. In tien dagen vond men hem
bereid om achtereenvolgens internationalisten, pacifisten en patriotten te contenteeren.
Dat is wel het volmaakte type van den schipperaar, dien ik verwachtte als reddenden
engel. En er zijn nog altijd lieden, voor wie Briand niet gecompromitteerd is. Maar
hoeveel? En voor hoelang?
Gelijk bij voorgaande crises heeft Frankrijk ook bij deze noodeloos geleden aan
zijn ziekelijke manie voor een linksch gouvernement. Ofschoon iedereen weet, dat
noch de radico-socialisten, noch de socialisten, noch beide groepen te zamen, een
meerderheid kunnen vinden in de Kamer, en nog minder in den Senaat, was Daladier,
leider der radico-socialistische fractie, de eerste, die op het Elysée werd geroepen.
Daladier is een onstuimig en vehement, een utopistisch en hersenschimmig karakter,
loyaal, doch die zijn bezinning verliest bij den geringsten tegenslag en dan tekeer
gaat als een dolle stier. Om de socialisten in te palmen beloofde hij den hemel op
aarde: ontheffing van belastingen, ingrijpende veranderingen in de fiscale methoden,
algemeene politieke amnestie (ook voor de communisten), versnelde ontwapening,
directe ontruiming van den Rijn en van de Sarre, vermindering van het oorlogs-budget
met één milliard. Het Fransche oorlogsbudget zou dan vijf milliard bedragen hebben,
naast het Duitsche, dat reeds tot acht milliard steeg, en niemand vroeg of Daladier
malende was.
Een week lang heeft zijn ministerie als een Damocles-zwaard gehangen boven
Frankrijk, boven Europa, boven de wereld, en aan een gros socialistische stemmen
die dit programma ontoereikend vonden, of terugschrokken voor het coëfficiënt
waaghalzerij, dat het bevatte, danken wij dat deze ramp is afgewend. Een hoera voor
dit grosje socialisten, die ons applaus te zelden verdienen. Men huivert bij de gedachte
dat het kabinet-Daladier door roekelooze complaisances van een parlement dat zijn
tramontane verloor, een maand of langer had kunnen leven. Daladier was bijna
synoniem met saladier, doch voor zijn salade bleven wij gespaard.
Wat Doumergue een les had moeten zijn, werd hem door achterbaksche invloeden
een aansporing. Toen een tweede poging van Daladier, nadat hem de socialistische
steun ontvallen was, mislukte door duistere couloir-intriges welke Daladier en Briand
binnen het etmaal van gezworen kameraden tot gezworen vijanden maakten, werd
de senator Clémentel geroepen, eveneens radico-socialist, doch een graadje minder
dan Daladier.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Clémentel is een ex-beau garçon, die elegante en aantrekkelijke resten overhield
uit een bekoorlijk verleden. Onder den onvergetelijken Herriot was hij minister van
Financiën en samen lieten zij, zonder machtiging of voorkennis van het parlement,
de eerste massa papieren geld drukken, welke de munt ondermijnde en de bekende
economische troebelen veroorzaakte, waarbij Herriot, op een zomeravond, bijna in
de Seine geworpen werd. Zulke antecedenten maken geen bezwaar een kabinet te
vormen, wanneer de Schatkist vier en twintig milliard overschot in kas heeft, gelijk
men zegt. Deze antecedenten zijn in ieder geval niet paradoxaler dan de pretentie
om te regeeren met een groep, welke slechts één vijfde vertegenwoordigt van het
parlement. Doch hoewel de weinige bladen die nog eenige onafhankelijkheid
behielden, van een ‘monster’ spraken, zou Clémentel met de geleerde doseeringen,
waaruit zich een meerderheidje laat distilleeren, geslaagd zijn, zoo de woest geworden
Daladier zijn kaartenhuisje niet had omver gerend. Deze sanguinische man,
overspannen door een reeks van nachtelijke conferenties, en buiten zichzelf door
zijn échec, vond, dat er in de portefeuille van Oorlog niet genoeg voor hem te
ruïneeren viel en wilde met alle geweld Binnenlandsche Zaken.
Daladier-saladier aan Binnenlandsche Zaken stond gelijk met een wagewijde
opening van alle deuren, de gevangenis-deuren inbegrepen, voor de trawanten van
Moskou. Voor de belachelijke eventualiteit dat een Daladier-Kerenski in een week
alle verdachten los zou laten, die men een goede week te voren als spionnen en
verraders preventief had gekluisterd, bezweken de elementen die naast het
bespottelijke, het gevaarlijke onderscheiden van zulk een voornemen, en daar Daladier
sterk genoeg stond in zijn partij (er is geen dwaasheid, die geen aanhangers wint)
moest Clémentel het opgeven.
Zonder dat de wonderlijke gril op eenigerlei wijze uit de parlementaire situatie
gemotiveerd kon worden, hadden wij denzelfden dag kans op een
pro-communistischen en een anticommunistischen Ministre de l'Intérieur. Niets
teekent ondubbelzinniger de schromelijke verwarring en stuurloosheid, welke heerscht
in de Fransche staatszaken. Toen Doumergue tegen zijn zin (hij zelf is min of meer
radico-socialist), maar door de arithmetische verhoudingen der Kamergroepen
gedwongen, eindigde, waar hij had moeten aanvangen, en André Tardieu de opdracht
gaf een regeering samen te stellen, begon Tardieu, na het obligate beraad met den
onmisbaren Briand en na diens toezegging, dezelfde manoeuvre, welke zijn
voorgangers den nek brak. Gebiologeerd door het politieke idée fixe, waarvan men
gaarne de juiste gronden zou kennen, ging zijn eerste gebaar naar het gematigdste
deel der radio-socialisten. Het scheelde een haar, of het bekwam hem slecht, want
hij had aangekondigd dat zijn ministerie binnen vier en twintig uur het licht zou
aanschouwen en zijn eerste consultaties met de onhandelbaren liepen spaak.
Tardieu bereikte evenwel zijn positie in het Kapitool, waarop hij sinds twintig jaar
vlast, niet om haar zich door een blunder te laten ontsnappen. Te middernacht was
zijn kabinet op de been en kon zich met vale, bleeke, vermoeide gezichten,
uitgemergeld door tien slapelooze nachten, laten fotografeeren. Het telde zestien
ministers (drie meer dan het vorige) en twaalf onderstaatssecretarissen (zeven meer
dan het vorige), dit is 28 heele en halve portefeuilles. Er ontbraken Tardieu dus 28
stemmen, zeide men, een toespeling makend op de gewoonte, dat de ministers en
hun onderstaatssecretarissen aan de stemmingen deelnemen. Wanneer men nagaat,
dat een minister jaarlijks 180.000 francs kost, een onderstaatssecretaris 100.000, dat
drie nieuwe ministers en zeven nieuwe onderstaatssecretarissen, behalve hun
traktementen, een heele rompslomp aan gebouwen, personeel, bedienden, etc. etc.
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met zich sleepen, kan men Tardieu's kabinet geen voordeelig koopje achten. De
staatsruif is er goed voor. Maar denzelfden dag, dat Tardieu zich op deze dure manier
een wellicht précaire meerderheid aanschafte, overhandigde President Hoover aan
Madame Curie een chèque, om het ééne gram radium te koopen waarvoor in Frankrijk
geen geld was.
Tijdens deze gemouvementeerde regeeringscrisis vonden drie voorvallen plaats,
die ons ten zeerste geboeid hebben.
Primo: de krach in New-York. Wie toeschouwer kon blijven tegenover zulken
cycloon (de Parijsche beurs, die slechte dagen genoeg achter den rug had, spaarde
zich een paniek en de nervositeit was lang zoo hevig niet als bij de Herriotsche
débâcle van 1926), wie aan het veilige strand de tornado kon zien woeden, amuseerde
het, de Amerikaansche financieele professoren foutief te zien en hen daarbij op
heeterdaad te betrappen. De Haute Banque van Wall Street beging kapitale
vergissingen in haar conceptie en in haar hanteering van de financieele mechaniek;
daarover is men het eens. Het zijn echter de groote Amerikaansche bankiers die aan
Europa lessen geven van financieele wetenschap en financieele moraal,
Amerikaansche bankiers, Amerikaansche experts (Dawes, Young etc.), die de
Europeesche zaken leiden. In de bliksems van den krach is ons een licht opgegaan,
waarom Washington niets te maken wil hebben met het plan-Dawes, het plan-Young
en de Superbank. Dat heele rommeltje is export voor Europa. De Regeering der
Vereenigde Staten heeft slechts een matig vertrouwen, en terecht, in haar eigen
experts. De volgende krach zal de krach zijn der Internationale Betalingsbank, een
uitvinding dier zelfde bankiers, doch waar de Federal Reserve Board zich wijselijk
buiten houdt.
Secundo: het gunstige resultaat van het Hugenberg-plebisciet. Ondanks de
sociaal-democratie, ondanks de adviezen van bisschoppen, van handel, van
maarschalk-president Hindenburg, van den Beierschen kroonprins in eigen persoon,
ondanks het verbod aan ambtenaren om te teekenen, ondanks een even machtige
actie tegen als vóór het ‘Volksbegehren’ en ondanks de perfecte dolheid, de enorme
stupiditeit der onderneming, heeft men meer dan vier millioen Duitschers gevonden,
die zich wilden derangeeren, om de extravagantste motie, welke in het brein van een
Teutoon kon opkomen, te steunen met hun adhesie. Vier millioen door-dik-en-dunners.
Vier millioen, die dwangarbeid eischen voor de ministers van het Reich, die het
Young-Plan durven teekenen. Vier millioen, die zich verbijten van ongeduld bij het
provisorisch resultaat van het Plan, dat de som der Duitsche herstellingsschulden
vermindert met honderd milliard goud-mark. Vier millioen, die meenen, dat men
vier jaar in ‘vijandelijk’ land rooven, stelen, verwoesten, vernietigen en de nederlaag
lijden kan, op rekening van den tegenstander, zonder dat het hun een cent kost.
Zeker, het succes is relatief. Het had erger kunnen zijn. Het Plan-Young zal
geratificeerd worden door den Rijksdag. Maar vier millioen Duitschers hebben zonder
eenige consideratie gestalte en uiting gegeven aan de hoogste absurditeit, die tegelijk
het hoogste onrecht is. Dat glijdt den Franschen niet langs hun koude kleeren.
Tertio: Roechling, industrieel magnaat, is door het Duitsche gouvernement benoemd
tot chef der Duitsche delegatie welke de onderhandelingen zal voeren betreffende
het Sarre-bekken. Om de kieschheid dezer keuze ten volle te savoureeren, moet men
weten, dat Roechling door een Franschen krijgsraad ter dood veroordeeld is wegens
plundering, wijl de systematische en complete verwoesting der fabrieken van
Mont-Saint-Martin, Briey en Longwy (Duitschlands voornaamste metallurgische
concurrenten) geschiedde onder zijne leiding. Ten overvloede heeft Roechling nooit
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opgehouden de anti-Fransche propaganda te financieren in Elzas-Lotharingen, voerde
hij een felle campagne tegen de verdragen van Locarno en tegen de politiek van
Stresemann. Dit is, wat men noemt, de juiste man op de juiste plaats. Zoo hebben de
Duitschers altijd in hun binnenste een demon, die hun parten speelt en waartegen zij
machteloos zijn. Soms is het er één, soms zijn het er vier millioen.
Onder deze omstandigheden krijgt Briand nogmaals het woord. Zal hij praten?
Zal hij kunnen sussen? Hij kent zonder twijfel vele kluitjes, om een parlement in 't
riet te sturen en hij zal ze benutten met zijn gewone virtuositeit. Als Tardieu echter,
de redacteur van het Verdrag van Versailles, zoo onbezonnen zou zijn, om de
onbezonnenheden te dekken van hem, die het Verdrag van Versailles bezig is te
sloopen onder de ongunstigste voorteekenen, dan zal de comedie kort duren. Menigeen
staat gereed om alarm te slaan en tegen de feiten, die Briand dagelijks desavoueeren,
is niemand opgewassen. In afwachting hebben wij in plaats van den onbekookten,
onbekwamen Painlevé, als minister van Oorlog Maginot, den langsten man van
Frankrijk, verminkt in de krijgsbedrijven tot verdediging van zijn land, en geen
wolkenkoekoeksheimer. Dat is ten minste één goed ding.
Tardieu zal doorgaan met de communisten te temmen. Dat is het tweede. Als
Briand nu maar wilde, of als Briand nu maar kon...
[verschenen: 3 december 1929]

Over en weer
Parijs, 8 November 1929
Tijdens de week, dat de Amerikanen hun effecten verhandelden als zakken oud
papier, liep in een Fransche haven de eerste lading binnen van goud uit de Vereenigde
Staten.
Parijs koopt goud van New-York, Parijs heeft het symbolische metaal kunnen
transporteeren naar de kelders zijner banken. Toen aan de overzijde van den Oceaan
alles op hol sloeg, ankerde de Berengaria met een tweede vracht. In de kluizen van
de Mauretania voer reeds de derde en de verschepingen zijn nog niet afgeloopen.
Zij kunnen worden voortgezet. Wie had dit durven denken twee, drie jaar geleden?
Wie zou het geloofd hebben in Juli? Maar wie durfde hopen op den slag aan de
Marne, op den slag van Verdun, op het offensief van Foch? Zoo is Frankrijk: in de
beslissende uren draagt het de zwaarste loodjes aan, die niemand vermoedt. De aarden
pot verandert zich bij tooverslag in den ijzeren pot. Wanneer ik een stem had in den
Volkenbond, zou ik voorstellen om deze primordiale waarheid te onderrichten op
alle scholen der wereld. Zij zou menige natie tot voorzichtigheid kunnen manen.
Die doodkalme, geruischlooze terugvordering der gele specie, de eenige die
werkelijke waarden vertegenwoordigt, heeft een diepe beteekenis. Als men den
wagen welke ze vervoerde, omkranst had met bloemen, als men hem aan het station
was gaan afhalen met een deputatie, als hij naar de Bank gereden was tusschen twee
rijen applaudisseerende toeschouwers, zou men de gebeurtenis de eer bewezen
hebben, die haar toekwam. Doch de Franschen bezitten geen talenten voor reclame
en geen gebreken voor humbug. Tien jaren van ontzaglijke worsteling, tien jaren
waarin één tiende van het land met eigen middelen uit de puinhoopen werd
opgebouwd, tien jaren waarin de bevolking vier vijfden harer fortuin verloor, tien
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jaren van bitteren strijd, worden bekroond door dit eerste goud-transport. Zonder
ophef herneemt Frankrijk zijn plaats in de wereld der financiën, zijn vrijheid.
Er zijn gedistingeerde Amerikanen, b.v. Louis T. Macfadden, president der House
Committee of Banking and Currency, die hiervan niets begrijpen en 't doen voorkomen
alsof de goud-expeditie een welwillend en edelmoedig gebaar is van de Federal
Reserve Board, om de reconstructie van Europa te bevorderen. Zij incrimineeren
zelfs de goud-verzendingen naar aanleiding van het Wall-Streetsche cataclysme.
Volgens hen zou de Radio Corporation drie vierde en de General Motors meer dan
de helft harer effectieven hebben achtergelaten op de slagvelden omdat Parijsche
banken ettelijke millioenen dollars ontvingen aan staven.
Wat het begrijpen aangaat, beken ik, dat ik in deze wisselvallige, bijna
oncontroleerbare materie veel minder knap ben dan de specialisten der Amerikaansche
geldmarkt. Ik beschouw het geval nog meer als een phenomeen, als een
natuurverschijnsel van onbekenden aard dan de zwartgalligste of de meest onthutste
bankier der Vereenigde Staten. Men kome mij echter niet vertellen, dat de Federal
Reserve Board, toen hij zijn eerste kisten der kostbare delfstof afstond, handelde uit
menschlievendheid. Van dat idealisme is niets gebleken zoolang New-York de plaats
der bestemming en Parijs de plaats der afzending was. Die menschlievendheid zou
een tè heldhaftige en een tè onverantwoordelijke geste zijn te midden van een
algemeenen, panischen terugtocht. Er alle doekjes om te winden welke zij vinden
kunnen, zich te paaien naar hartelust, staat de Amerikanen vrij.
Maar laten wij nuchter blijven. Indien New-York goud exporteert naar Parijs, doet
het dit wijl het niet anders kan, wijl de tijd om te potten voorbij is. En wanneer wij
de beweringen gelooven mogen waarop hier niemand zich beroemt, allerminst de
kranten welke in eigendom behooren aan de financiers, wien deze zaak het nauwste
raakt, dan bezit de Parijsche Bank nog minstens zes honderd millioen dollars, welke
iederen dag in baar kunnen worden opgeëischt van de Federal Reserve Board, van
de National City Bank, en zelfs van de Bank Morgan. Mag ik sommige inlichtingen
vertrouwen, dan is het loutere en zelfs overdreven vriendschappelijkheid van de
Banque de France, dat zij dit aanzienlijke manna niet repatrieert. Elk uur dat het haar
zou believen kan zij seinen: ‘Zend mij goud voor mijn dollars; ik betaal de
transportkosten.’ Men beweert eveneens, dat een zekere luciferindustrie die sinds
eenigen tijd met dollars optreedt als bankier voor Europa, zulk een telegram niet
overleven zou.
Ik geef deze praatjes voor wat ze zijn, met de vermelding dat ik ze in mijn binnenste
voor waarschijnlijk houd. Men mag het volgende axioma nemen: Frankrijk ratificeerde
de Amerikaansche schulden, tegen zijn zin en tegen alle billijkheid. Het zal Amerika
deze ratificatie zoo duur mogelijk laten betalen.
En niet alleen de ratificatie. Ook nog andere dingen.
Een communiqué van den Quai d'Orsay meldde deze week dat het gouvernement
der Vereenigde Staten de laatste voorstellen der Fransche Regeering betreffende ‘het
herstel, in Frankrijk, van de werkzaamheid der agenten van den Amerikaanschen
fiscus’ officieel aanvaard had.
Men weet dat gedurende de jaren die den oorlog volgden, het gouvernement van
Washington in Frankrijk een draconisch investigatie- en inquisitie-systeem had
ingesteld om de basis te ramen, waarop de Fransche export-goederen konden worden
aangeslagen. Zij, die in het begin van den oorlog zonder de hulp van Fransche
ingenieurs geen kanonnen konden fabriceeren welke niet sprongen; zij, die de lens
van den Mount-Wilson, hun vermaardste observatorium, moesten laten vervaardigen
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in Frankrijk; zij, die zich nog van andere tekorten rekenschap gaven, zij installeerden
zich in naam hunner douane te midden der Fransche industrie als in een veroverd
land. Zij eischten niet alleen de boeken, zij eischten de fabrieksgeheimen.
Na herhaalde protesten van den Franschen handel kwam aan dezen onduldbaren
toestand een einde en de Amerikaansche agenten werden gesupprimeerd. Zij waren
nauwelijks verhuisd uit hun concessies (die haars gelijke niet eens vinden in China)
of men merkte, dat men van den regen in den drup was geraakt. Onder voorwendsel
dat hun de gegevens ontbraken om de goederen ad valorem te schatten, taxeerden
de Amerikaansche douane-autoriteiten de Fransche producten op de basis der
fabrieksprijzen van gelijksoortige Amerikaansche productie, dit wil zeggen, naar
Amerikaansche waarde en naar Amerikaansche loonen. Voor den Franschen handel
beduidde dit prohibitieve, allen export fnuikende tarieven.
Als het Fransche gouvernement dikwijls geen knip voor den neus waard lijkt, het
bevindt zich meermalen voor onwilligheden welke zijn uithoudingsvermogen op
zware proeven stelt en doet wat het kan. Tegenover de duidelijke bedoeling der
Amerikanen om den Franschen handel klein te krijgen, entameerde het nieuwe
besprekingen. Zij duurden meer dan achttien maanden, hetgeen aanwijst hoe lastig
ze waren, want aan den Amerikaanschen kant schikte men zich uitstekend in een
tyrannieke regeling, aan den Franschen kant had men op geen enkele wijze vat zonder
in een openlijken oorlog te komen.
Men werd het eens over bepalingen die toelichten, hoe men, uit de buurt van
Charybdis willende sturen, niet alleen in Scylla kan verzeilen, maar hoe men met de
beste stuurmanskunst in beide draaikolken tegelijk kan vervallen. De Fransche handel
krijgt de keuze tusschen de twee systemen, die de Franschen reeds kennen en welke
zij in gelijke mate verfoeien: òf hunne koopwaren zullen getaxeerd worden in Amerika
en op Amerikaansche basis, òf hunne goederen zullen geraamd worden in Frankrijk
door een agent van den Amerikaanschen fiscus, aan wien men zich verplichten zal
alle vrijheid te verleenen tot de nasporingen, welke hij noodzakelijk oordeelt.
Industrieele spionnage of tarieven die equivalent zijn aan boycot. Die agent zal
geattacheerd zijn aan de Amerikaansche Ambassade en voortaan een diplomatiek
karakter dragen. Dit is het eenige verschil met vroeger en dit is eer een verergering
dan een verbetering. In de nieuwe overeenkomst belooft Amerika dat zijn inquisiteurs
zullen optreden met discretie, maar men weet wat zulke beloften waard zijn.
Er wordt verder formeel gestipuleerd dat de sectie 510 van het Amerikaansch
douane-tarief, welke de strengste sancties veroorloofde tegen handelaars die weigerden
zich te onderwerpen aan de contrôle, zal worden afgeschaft zoodra het Congres de
nieuwe tarieven gestemd heeft. De Yankees beschouwen dit misschien als een groote
gunst.
Ten slotte schenkt men Frankrijk recht op reciprociteit: een Fransch hoofd-agent
zal gedetacheerd worden bij de Ambassade in Washington, om, wanneer hij dit
verkiest, te taxeeren op Fransche basis! Aangezien de Fransche basis nog langen tijd
belangrijk lager zal blijven dan de Amerikaansche, heeft dit laatste artikel veel van
een galgen-humoristische grap.
In de gegeven omstandigheden, waar Amerika steunt op de vuistrechten van den
sterkste, is dit arrangement het minst slechte dat getroffen kon worden. Amerika,
welks Federale Bank volgens den heer Macfadden en anderen, uit de zuiverste en
barmhartigste goedertierenheid, goud-baren zou verzenden naar Frankrijk, Amerika
blijft stokdoof voor ieder beroep op inschikkelijkheid, ja voor ieder beroep op
billijkheid. Het dwingt een land als Frankrijk tot een vernederende en uiterst
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schadelijke voogdij, als ware dit land de eerste de beste neger-republiek. Gelooft
echter niet dat een accoord, waarover geen enkel handelsman, de disposities der
Amerikaansche douane kennende, tevreden is, gelooft niet dat zulk een accoord, of
beter, zulk een dictaat, de minste protesten uitlokt in de Pers. De Franschman
protesteert nooit. Hij registreert zwijgend. Hij noteert de gegevens en trekt de
conclusie tusschen vier muren. Maar wanneer de Yankee absoluut een economischen
oorlog wil, zij 't voorloopig een ondergrondschen, een oorlog gemaskeerd achter
diplomatieke hoffelijkheden en verbroederings-redevoeringen - hij zal hem hebben.
Frankrijk zou minder zijn dan Nicaragua, Frankrijk zou een zeemelap zijn, wanneer
het zich niet tegen zulke aanmatigingen verzette.
Dit is de tweede reden waarom de goudzendingen uit Amerika een diepe beteekenis
hebben. Het is onwaarschijnlijk dat één telegram de zes honderd millioen dollar zal
opeischen, gelijk de kortst aangebondenen verlangen. Men is te vriendelijk, te
pacifistisch voor zulk een ultimatum, dat niet onverdiend zou zijn. Men zal echter
iedere gelegenheid uitbuiten om vroeger verloren terrein te herwinnen en de schroeven
geleidelijk aandraaien. Het lijdt voor mij geen twijfel wie de sterkste zal blijken. De
sterkste is altijd de gematigdste.
Deze feiten werpen ook hun verklarend schijnsel op een ander probleem. Men
begint de redenen te begrijpen welke de lieden drijven, die alle oorlogsvloten
wenschen op te doeken of te verminderen behalve hun eigen oorlogsvloot. Men
begrijpe nu ook de redenen der lieden die zulk een vloot wenschen te behouden!
Wanneer tegenover de eischen van een genadeloozen en door zijn successen of door
zijn industrieele noodwendigheden vermetel geworden concurrent, de positie van
Frankrijk achter de verschansingen van Frankrijk's leger en vloot reeds zóó is, dat
het bukken moet voor elk exces dat uit de fantasieën eens tolgaarders kan ontspringen,
wat zou deze positie zijn zoodra de mededinger geen enkel risico meer behoeft te
vreezen? Zoodra elke eventueele en gerechtvaardigde représaille-maatregel
geneutraliseerd kan worden door het grommen en blaffen van de kanonnen der
tegenpartij? Dit is een mogelijkheid welke geen enkel ontwapenings-maniak
voldoende overweegt: op den dag dat alle volken ontwapend zullen hebben, op den
dag dat geen enkel douanekantoor nog verdedigd kan worden door een soldaat, op
dien dag zal elke zwakkere natie verpletterd worden door het economisch potentieel
van den sterkste, een potentieel dat honderdmaal gevaarlijker is dan buskruit, geweren,
mitrailleuses, al of niet geïnstrueerde reserves en de rest.
Nu boezemen de wapenen nog een greintje respect in. Zonder weermacht zal alle
welvaart overgeleverd zijn aan de belangen en den wil van den mededinger. Die
conflicten zullen geen dooden maken, want volgens de beroemde woorden van een
dokter staan tegenover één arme die sterft van honger, honderd rijken die sterven
omdat zij teveel eten. Ik wil zeggen dat weinigen dus in zulke ‘vreedzame’ botsingen
zullen omkomen. Doch wij zouden in Europa een sombere en beklagenswaardige
civilisatie tegemoet gaan: een civilisatie van armoede. Dat kunnen ons nu reeds de
practijken en de oriëntatie leeren der Amerikaansche douane, tijdens een periode en
in een land waar zij de handen (om te wurgen) nog niet eens geheel vrij heeft.
[verschenen: 17 december 1929]

In 't zadel
Parijs, 12 November [1929]
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Allen die eenig vermoeden hebben van menschelijke waarden, en die van verre of
van nabij in contact kwamen met kapitein André Tardieu (70e divisie, 44e bataljon,
7e compagnie) kregen den indruk dat de drager van een brok toekomst aan hen
voorbijging. Na methodisch en langzaam zijn leven geordend te hebben, na planmatig,
zonder bluf, bijna heimelijk, maar doelzeker de stellingen betrokken te hebben welke
hij in zijn bereik zag, aarzelde hij niet om zijne resultaten op één kaart te spelen. Hij
ging naar de loopgraven der Argonne, welke hij op honderd manieren had kunnen
vermijden. De vuurproef der middeleeuwen was kinderwerk vergeleken bij de
vuurproef van den Oorlog. Elke tijd heeft het ‘Godsoordeel’ waarin hij zich kenmerkt.
Toen Tardieu de proef doorstond, toen hij ontsnapte aan de nauwe mazen welke de
kogels der mitrailleuses vlochten langs den grond en de granaten en kanonnen in de
lucht, begon men te voelen dat hij parallel liep met de evenementen, dat hij de
evenementen incarneerde.
Wie deze redeneering-a-posteriori te gemakkelijk, te goedkoop vindt, bedenke
dat zij vast en zeker gold voor Tardieu zelf. Ieder die genie, ieder die talenten bezat,
heeft den oorlog beschouwd als de proef op de som, als een satisfecit, uitgereikt door
hoogere, onzichtbare, ontoegankelijke machten. Wat Tardieu onderscheidde van de
meeste anderen, wat hem boven hen verhief, wat de waarde van het oordeel
vermeerdert, is, dat hij het geheel vrijwillig deed. Pas op bevel van Foch en Pétain
keerde hij na een bijna doodelijke hersenberoerte terug naar de Kamer.
Allen die kapitein Tardieu dezen zomer onpartijdig aan het werk zagen als minister
van Binnenlandsche Zaken, begrepen dat het uur zijner apotheose naderde en spoedig
slaan zou. Het was geen kunst met de juiste gegevens voor oogen, om hem
nadrukkelijk te betitelen als de coming man, gelijk ik verschillende malen deed.
Tardieu's gansche wezen verraadt den chef. Zijn onverstoorbaar goed humeur. Zijn
ijzeren gestel, bestand tegen alle inspanning en alle ontspanning. Zijn stalen wil. Zijn
buitengewone werkkracht. Zijn onafhankelijkheid. Zijn systematisch isolement. Zijn
doortastendheid. Zijn durf. Zijn strijdvaardigheid. Beter nog: zijn heele natuur verraadt
den modernen chef: zijn zakelijkheid. Zijn afkeer van alle declamatie, van alle
oratorische trucs, van bedotterij in elken vorm. Zijn hoekigheid. Zijn oprechtheid.
Zijn helderheid. Zijn realisme. Zijn intransigentie met zich zelf en met de anderen.
Of deze eigenschappen, verzameld tusschen het enorme voorhoofd en de
hardnekkige kin, ondersteund worden door bijzondere, ondefinieerbare gaven zou
ik niet durven zeggen, want Tardieu geeft minder de impressie van een mensch dan
van een feit. Een feit in beweging, een feit in ontwikkeling, een feit dat zich laat
gaan, een feit dat naar allen schijn worden moet. Er is in Tardieu's verschijning zoo
weinig strikt persoonlijks, zoo weinig relatiefs, zoo weinig zuiver individueels, er is
in Tardieu's geleidelijke evolutie daarentegen zooveel elementairs, zooveel bijna
louter machinaals, zooveel determinisme of, om een ouderen term te gebruiken,
zooveel predestinatie, dat men de naastvolgende evenementen zou moeten kennen
om dit staatshoofd verder te beoordeelen. Menschelijkerwijze beschouwd heeft hij
de substantie van een dictator.
Persoonlijk evenwel, en dit is mijn overtuiging, zal Tardieu niets ondernemen om
deze dictatoriale hoedanigheden aan te wakkeren of te ontplooien. Hij heeft zijn blik
gericht naar verten, die zonder twijfel precies zijn, scherp-omlijnd, hij kent zijn doel,
maar hij zal geen enkel oogenblik willekeurig ingrijpen om een gebeurtenis te
forceeren. Hij leidt, doch zijn diepste binnenste wordt geleid. Hij is een instrument,
een uitstekend, handzaam, waardevol instrument. Doch als hij zelf denkt te spelen
voelt men nog de andere kracht. Tardieu werd één met Frankrijk, met de factoren,
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welke het vertegenwoordigt in de wereld, of zal willen, of zal kunnen, of zal trachten
te vertegenwoordigen. Waar Frankrijk gaat en gaan kan zal Tardieu gaan. Waar
Tardieu gaat zal Frankrijk gaan.
Geboren in 1876 en jonger dan al zijn collega's, is Tardieu een nieuweling in den
Franschen regeeringsclan. De oude leiders, of de oude ploegen, die dateeren uit de
vorige eeuw en uit de eerste jaren van deze eeuw, hadden zonder uitzondering gewerkt
onder de obsessie der nederlaag van 1870, onder het dwangbeeld van het steeds
wassende Duitsche overwicht en de jaarlijks duidelijker wordende Duitsche
bedreiging. Over 't algemeen hadden zij slecht gewerkt, maar hun bestaan bleef
beheerscht door de gedachte: hoe ontkomen wij aan een tweede vernietiging? Alle
staatslieden die van 1890 tot 1918 in Frankrijk regeerden leefden onder den druk
dezer nachtmerrie, welke hun idée fixe werd. En hoe slecht zij ook werkten, hoe
roekeloos, hoe lichtzinnig, hoe averechts, tot den zomer van 1914, hoe onbereid de
ramp hen ten slotte trof, het idée fixe harer nadering was hun voornaamste reden van
bestaan geweest, had het weinigje energie gewekt waartoe zij bekwaam waren. Doch
toen boven alle verwachting de gevreesde tegenstander in 1918 geveld werd, bevonden
zij zich met den geest van oppositie, den geest van vrees, welke hun heele leven en
wezen doordrenkt had, ontworteld, ontwricht in een nieuwen tijd. Hun eenige objectief
ontschoot hen. Altijd hadden zij gesidderd voor Duitschland, zij gingen voort met
sidderen. Wat moesten zij met den verslagen kolos aanvangen? Zij wisten het niet.
Evenmin als zij wisten wat zij beginnen moesten toen de kolos dreigde. Zij waren
in geen enkel opzicht constructief getraind. Nooit hadden zij geloofd dat hun land
kon zegevieren. Zooals de een overrompeld wordt door de nederlaag, zoo werden
zij overrompeld door de overwinning. Nauwelijks waren de triomf-fanfares voor de
redders van het vaderland verklonken of de staatslieden, die de krijgsbedrijven
moesten voltooien, vielen terug in hun defaitistische oriëntatie, in de defaitistische
politiek van vóór 1914.
Dit is het heele geheim, de eenige psychologie der ontelbare Fransche na-oorlogsche
aarzelingen: hun regeerders misten de soepelheid om zich bij een voor hen radicaal
gewijzigden toestand aan te passen. Zij konden aan de overwinning niet wennen.
Allen waren behept met een ingekankerde beroepsziekte, opgeloopen in 1870.
Clemenceau, één bonk verweer geworden, faalde zoodra hij handelen moest in de
omgekeerde rollen. Poincaré zat vastgeroest in de diplomatische gematigdheid der
jaren van vernedering. Briand vervolgde zijn politiek van 1916, toen men aan den
rand was van den ondergang: geen overwinnaars, geen overwonnenen, politiek die
toén reeds op de exorbitante eischen van Duitschland schipbreuk leed. En terwijl het
geslagen Duitschland de laatste vruchten plukte eener halve eeuw van keizerlijk,
imperialistisch prestige, oogstte Frankrijk de wrange gevolgen van veertig jaren
zwakheid en wanhoop.
Onder de Fransche staatslieden is André Tardieu, dank zijn leeftijd, de eerste die
door deze deprimeerende stemmingen niet is aangetast, de eerste die in eene andere,
een gezondere gesteltenis het bewind aanvaardt. Hij is de man van het langzame
ontwaken, dat sinds elf jaren, slechts voor ingewijden merkbaar, plaats grijpt. Hij is
geen dertig jaar als een maarschalk van Napoleon: dat belet hem niet om de man te
zijn der jongere generatie. Geen scepticisme. Geen utopieën. Geen twijfel. Geen
schroom. Geen mentaliteit van schooiers en armoedzaaiers. Geen klachten. Geen
gezeur. Geen gezwets. Geen luchtkasteelen. Niet vegeteeren. Niet kijken uit welken
hoek de wind waait. Vertrouwen. Willen. Volharden. Onvervaardheid als bij den
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aanval. Optimisme. Zooals Tardieu zijn plannen karakteriseerde: een politiek van
voorspoed en veiligheid.
De chef is alles. Voor een ruim deel constitueerde Tardieu zijn ministerie uit het
team dat reeds gediend had onder Poincaré en Briand, maar de eerste, dien hij naar
zijn inzichten dwong, was Chéron, de ridicule en groteske Chéron van Snowden.
(Wist Snowden dat Papa Chéron voor een virtuoos geldt op de mond-harmonika en
gaarne deze naieve kunst-uiting protegeert als een echte Maecenas?) Chéron beschikt
over vier en twintig milliard, maar onder beide vorige kabinetten hield de zuinige
en voorzichtige Normandiër de koorden zijner beurs resoluut dicht. Zoo iemand niet
wilde hooren praten over een vermeerdering van uitgaven of over een vermindering
der fiscale inkomsten, dan was het Chéron.
Open! commandeert Tardieu met zijn klaroen-stem. Twee milliard 339 millioen
ontheffing van belastingen. Drie honderd millioen voor de electrificatie van het
platteland. Drie honderd millioen voor toevoer van drinkwater. Vijftig millioen voor
de onderzoekingen van het landbouwkundig instituut. Drie honderd millioen als
schenking aan de kassa der landbouw-assuranties. Drie honderd millioen voor de
voorschot-kassen der gemeenten. Vijftig millioen voor de vrijmaking der in de bergen
vereenzaamde dorpen. Twee honderd vijftig millioen voor de automatische
plattelands-telefoon. Zeventig millioen voor de inrichting van radio-posten ten
behoeve der boeren. Honderd dertig millioen voor herbebossching en aankoop van
wouden. Vier honderd vijf en twintig millioen voor den strijd tegen de t.b.c. Drie
honderd millioen voor den bouw van nieuwe hospitalen. Vijf honderd millioen voor
nieuwe scholen. Honderd vijf en zeventig millioen voor schenkingen aan laboratoria
en instellingen voor hooger onderwijs. Vijftig millioen voor giften aan technische
scholen. Zeshonderd millioen voor wegenverbetering. Twee honderd millioen voor
de opruiming der gevaarlijkste overwegen. Honderd millioen voor de binnenlandsche
scheepvaart. Zes honderd zeventig millioen voor verbetering van havens en
vuurtorens. Twee-en-twintig millioen voor de zeevisch-vangst. Vijf millioen voor
de matrozen-kassen. Twee honderd millioen voor hydraulische en electrische werken.
Als ik goed tel maakt dit bijna vijf milliard (4.997 millioen), en met de
belasting-verlichting mee 7 milliard 336 millioen. Daarbij komt een leening van drie
milliard zes honderd millioen aan de kolonie Algiers. Chéron schikt zich. Chéron
dokt op. Ah! Chéron, wat moet Snowden denken van deze politiek van voorspoed!
Hoe zal hij het verbijten, hij die Frankrijk juist zijn voorspoed verweet?
De chef is alles. En de tweede dien Tardieu naar zijn wil plooide was Briand.
Hij heeft zijn minister van Buitenlandsche Zaken een redevoering laten houden
van abdicaties en liquidaties alsof Briand nog fungeerde in een socialistisch of
radico-socialistisch kabinet. Briand was magnifiek en forme, dit wil zeggen, hij was
als wijlen Bouwmeester op zijn best. Bij Bouwmeester lette men dikwijls niet op
een tekst, die hol, voos, bombastisch, melodramatisch en belachelijk mocht zijn.
Briand had een tekst, die elk zijner doctrinaire tegenstanders der foudroyante zitting
van 22 October buiten zich zelf moest brengen van verontwaardiging. Werkelijk, hij
nam geen blad voor den mond. Hij had den moed te beweren dat de bezetting van
Rijnland niets uitstaande had met de veiligheid der Republiek. Hij schoor de Fransche
nationalisten boudweg over denzelfden kam als de Duitsche. Het plan-Young? Dat
kwam in orde. De Sarre? Geen importantie.
‘Ik ben van meening dat de redevoering van den minister van Buitenlandsche
Zaken evenveel dwalingen bevat als woorden,’ zei Louis Marin, de leider der Union
Républicaine Démocratique, die honderd leden telt in het parlement, en de
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voornaamste oorzaak was van Briand's recente buiteling. Maar het Palais-Bourbon
is een schouwtooneel. Men speelde een driedubbele comedie. Waarom chargeerde
Briand à fond? Om de patriotten tot het uiterste te drijven, schrijft Léon Blum in de
socialistische Populaire en om het kabinet-Tardieu bij de openingszitting onmiddellijk
ten val te brengen. Waarom stemden Marin en zijn groep nochtans voor Briand?
Omdat de looze vos zijn staart niet had kunnen verbergen en omdat de touwtjes
waaraan hij trok juist een tikje te dik waren om onbemerkt te blijven, schrijft niet
alleen Léon Blum, maar zei Louis Marin in de volle Kamer.
Waarom liet Tardieu Briand oreeren? Omdat hij wist dat het allemaal woorden
waren, meesleepende, prachtige, magistrale en drakerige luchttrillingen, niet
ondienstig voor het moment, doch zonder het minste belang, zonder eenigerlei
praktische strekking. Tardieu liet hem oreeren omdat sinds twee dagen alle orders
tot ontruiming der derde en laatste Rijn-zône, ontruiming die reeds in vollen gang
was, waren ingetrokken. Omdat hijzelf den epiloog zou voordragen van deze
mystificatie. Hij kon Briand laten ovationneeren door een parlement dat in den
zevenden hemel raakte door zooveel redekunstigheid, en zelfs het parlement mocht
zich dit genoegen gunnen met een rustig gemoed, want iedereen was op de hoogte
omtrent de draagwijdte dier buitensporigheden. De meerderheid juichte nog harder
toen Tardieu de essentieele verklaring aflegde: ‘Men had den datum van 30 Juni
vastgesteld (voor de ontruiming van den Rijn), want men voorzag niet den dood van
Stresemann, noch de ministerieele crisis, noch verschillende andere gebeurtenissen;
maar het is meer dan duidelijk, in de huidige situatie, dat de termijn vervalt en dat
de datum van 30 Juni wordt voorbehouden.’ Deze steen van het hart was den meesten
nog liever dan het cadeau van zeven milliard.
Wat Briand, die Tardieu's woorden incasseerde zonder zich te verroeren, nog in
dit kabinet van voorspoed en veiligheid doet, zal hij zelf het best weten. Hij laat het
stellig niet bij de voetangels en klemmen welke hij voor de openingszitting had
uitgezet. Het belangrijkste voor vandaag is, behalve het afstel der Rijn-ontruiming,
de storm van optimisme welken Tardieu over Frankrijk ontketend heeft (voor 't eerst
sinds 1918 werd de Wapenstilstand gevierd met enthousiasme) en waarvan de
gevolgen onberekenbaar weldadig kunnen worden, voor ons ‘oude’ werelddeel, dat
reeds te lang doorgaat voor vermoeid en versleten.
[verschenen: 12 december 1929]

Fransch-Hollandsche Ceremoniën
Parijs, 12 November 1929
Met ons allen waren wij Zaterdagmiddag talrijk genoeg aan de Porte d'Orléans om
te poseeren voor honderd verdere deelen van Johan de Meester's ‘Hollanders in en
uit den vreemde’. Wij denken den auteur niets kwaads toe en wenschen van ganscher
harte dat hij gespaard moge blijven voor zulk een onderneming. Maar het gaf een
eigenaardig schokje om zich na het lezen van dit boek in een milieu te bevinden, dat
eenigszins analoog is met het behandelde onderwerp. Het is alsof men elkaar anders
aankijkt; alsof men elkaars verborgen persoonlijkheid en de myriaden wissewasjes
waarin ze zich beweegt, beter raadt; alsof men den roman of het romannetje dat ieder
met zich draagt beter voelt. Dat is het pro en het contra van dergelijke werken. Men
begrijpt dat primitieve menschen er tegen opzien om gefotografeerd te worden. Bij

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

de radiografie van een litterator, die de binnenste skeletten te kijk zet, wordt men als
een wilde die bang is dat men vat op hem krijgt. Een kwestie van wennen zonder
twijfel.
Wij waren daar om den eersten steen te leggen van het College, dat Nederland zal
vertegenwoordigen in de internationale Parijsche Universiteitsstad. De Porte d'Orléans,
op een grijzen, waaierigen, natten herfstmiddag, is een van de somberste, verlatenste
oorden welke men zich kan voorstellen. Doch welke Parijsche poort mag gezellig
of vroolijk heeten, behalve enkele poorten aan den westkant? De oude vestinggrachten
hadden het vermogen om de civilisatie duizend kilometer terug te dringen. Achter
den muur begon de woestijn, begon het rijk der barbaren, der verstootelingen, der
zwervers. Het rijk van een vierden of vijfden stand, wezens die in den keten der
generaties een aantal schakels achterbleven.
Houten barakken, woonwagens, versleten goederenwagens, vierkante kubussen,
opgetrokken uit een eigen gemaakt mengsel van cement en sintels, hokken van
gegolfd plaatijzer, alles schots en scheef door elkaar, alles verweerd, verrot, verveloos,
verroest, alles onbeschrijflijk zielloos, miserabel, triest, beklemmend. Alles te midden
van allerlei afval, afbraak en afgedankte voorwerpen, waarmee de voddenrapers geen
raad weten. Plaatsen van verdoemenis, die golven uitzenden van misdaad, ondeugd,
alcohol en verwording. Een Hellekring rondom de feestelijke stad. De kwartieren
der uitgeworpenen, der onreinen, der paria's.
De cultuur, de élite der naties, de ‘Cité Universitaire’ op de grenzen van dat
niemandsland? Waarom niet, als er nergens anders ruimte bleef? Waarom niet zulk
een vooruitgeschoven post aan den rand eener wildernis waar alles bestemd is voor
den hamer der sloopers?
Er zijn aangenamere, opgewektere plekken in de buurt van Parijs. Doch wacht
tien, twintig jaren, gedurende welke die leegte en leelijkheid zich transformeeren
kunnen. Er was een tijd dat Jeanne d'Arc een poort belegerde waar nu de Opéra ligt.
Eenmaal zal de Universiteitsstad de harmonische kern vormen van pleinen en straten
welke zich gaan uitstrekken over het chaotisch alluvium van heden.
Een eerste-steen-legging te midden van een geraamte van ijzer-vlechtsel dat het
beton zal wapenen, is voornamelijk symbolisch en men had al het mogelijke gedaan
om het symbool op te luisteren en de strekking te onderstreepen. Rondom den kuil
waar het Huis verrijzen moest, en rondom de modderplassen, waarin de
bioscoop-reporters ploeterden als polderjongens, had men een tribune ingericht voor
de rijen der hooge hoeden, onder welke de gedelegeerden van Frankrijk en Holland
zich beschutten tegen de ruwheid van het jaargetijde. Een zeil in gouden en rosse
tinten beveiligde de hooge hoeden. Op den nok wapperden de vlaggen: rood, wit,
blauw; blauw, wit, rood. Dezelfde en niet dezelfde. Welk een verrukking kunnen
vlaggen scandeeren, klapperend in den storm! De muziek van een infanterie-regiment
in bleu-horizon wakkert het sluimerend enthousiasme en het wederzijdsche
patriottisme aan met schetterende fanfares.
Aan onzen kant zien wij Jonkheer Loudon, den sympathieken, altijd
bereidvaardigen gezant, die het perkament zal zegelen in den gedenksteen; jhr. Feith,
den afgevaardigde van onzen Minister van Onderwijs, die de gelukwenschen
overbrengt der Nederlandsche regeering; Labouchère, vice-president van het
actie-comité en van den Raad van Beheer der stichting; Dudok, den architect.
Aan den Franschen kant Pierre Marraud, Ministre de l'Instruction publique; senator
Honorat, president der Universiteit-stad; Charléty, rector der Parijsche Académie;
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Georges Prat, gemeenteraadslid; Pernot, hoogleeraar aan de Sorbonne, president van
het actie-comité en van den Centre d'Etudes.
De toespraken volgen elkaar in het gebruikelijke tempo. Honorat herdenkt de
middeleeuwen, toen langs alle wegen, en ook uit de lage landen van het Noorden,
de scholieren toestroomden naar de Mont[agne]-Sainte-Geneviève. Charléty herinnert
er daarentegen aan dat Descartes zijn Discours de la Méthode schreef in Utrecht. Als
de stemming niet te ernstig was geweest had hij er aan kunnen toevoegen, dat de
philosoof van ‘ik denk, dus ik ben’ soulaas voor zijn arbeid vond in de armen eener
Deventersche. Marraud prees de belangrijkheid van het Hollandsche Huis, ‘een van
de aanzienlijkste der stichtingen die dezen intellectueelen haard zullen vormen, waar
met respect voor elks oorspronkelijkheid de geest en de ziel der meest verschillende
naties zich schitterend zullen weerspiegelen.’ Pernot feliciteerde den bouwmeester.
Labouchère gaf de verzekering dat de studie-, de receptie-, de feest-zalen en de
ongeveer honderd kamers van het Instituut open zullen staan voor allen die hooger
onderwijs volgen, zonder onderscheid van technische of universitaire studies.
Het laatste woord dezer redevoeringen, waarvan de toenadering der volkeren en
de zucht naar vrede het onontbeerlijk en integreerend element uitmaakten, werd
gesproken door Jonkheer Loudon. Wien het verheugt Frankrijk te hooren prijzen
door een Hollandsch staatsman, mag dit genoegen verdubbeld achten wanneer het
onzen gezant geldt, uit wiens accenten een warme en onophoudelijke spontaneïteit
klinkt. Hij wenscht niet alleen dat de bloem van Hollands studeerende jeugd, dank
zij deze instelling, de mentaliteit der vreemde naties beter zal leeren kennen - wat
een middel is om menig conflict te vermijden -, het verblijdt hem dat dit geschieden
kan onder de schuts van Frankrijk. ‘In dit cosmopolitische studie-centrum zal de
Fransche geest aan allen de precisie inblazen, de klaarheid, de logica, de
bekoorlijkheid gevoegd bij de kracht der uitdrukking, eigenschappen welke zoowel
op het gebied der kunsten als op het gebied der wetenschappen in zoo hoogen graad
het vaderland kenteekenen van Montaigne, Descartes, Bossuet, La Fontaine, en ook
van Pasteur, Berthelot en Branly.’
Toen kon er gemetseld worden. Als ik een perkament zie verdwijnen in een
granieten steen, kan ik niet nalaten te denken aan den dag dat het weder te voorschijn
zal treden. De calligraaf die het schrijft doet duurzamer werk dan velen zijner meer
geëerde kunstbroeders. Hoe dikwijls zal het herfst worden, hoe dikwijls zal de planeet
nog om de zon wentelen tot nieuwe oogen zijn schrift zullen trachten te ontraadselen?
Mogen alle wenschen die voor dit document gedaan werden, in vervulling gaan!
Het was een gelukkig idee van Frankrijk om onder het vaandel der Kennis alle
naties te vereenigen in de miniatuur-stad van den Boulevard Jourdan, waar elk volk
zijn tehuis zou hebben in zijn eigen kader.
Het denkbeeld is niet ontbloot van een zeker intellectueel imperialisme, maar als
één lichaam zich deze houding mag veroorloven dan is het de Parijsche Universiteit,
de Fransche universitaire wereld in 't algemeen. Niet zoozeer om de uitnemendheid
van het doceerend corps, of wegens de voortreffelijkheid der onderwijs-methoden.
Zij kunnen zonder vrees getoetst worden aan Duitsche, Engelsche of Amerikaansche
systemen. Doch om den waarlijk humanitairen, den waarlijk internationalen geest,
welke de atmosfeer der Sorbonne onderscheidt. De Sorbonne was het uitgangspunt
van alle genereuze theorieën, die op het oogenblik om 't hardst verkondigd worden
in de hoofdsteden der twee halfronden, die hoopvolste illusies wekten onder de
volkeren en die niemand in beoefening brengt.
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Hoewel hare hersenschimmen gelogenstraft zijn door het gruwelijkste démenti
dat de menschheid gekend heeft, volhardde zij in de gekozen positie. Voor
buitenlanders, die instinctiever beseffen dan Franschen, dat de betrekkingen der
naties niet geregeld worden door geleerden, noch door ideologieën, noch door
edelmoedige principes, beduidt deze houding geen gevaar. Hoe de Franschen de
geesten bezweren die zij oproepen moeten zij zelf weten. Zoolang er geen Sorbonne
is, met gelijke tendenzen, in Berlijn, in Bonn, in München, in heel Duitschland, mag
men de resultaten der Parijsche idealisten in twijfel trekken, mag men ze zelfs duchten.
Maar hun pretenties om een centrum te vormen van eensgezindheid, broederschap,
zijn gerechtvaardigd door de feiten.
Van een zuiver wetenschappelijk standpunt beschouwd zou men daarentegen
meenen, dat de Franschen met de creatie van dit studie-centrum lichtelijk tot
overdrijving neigen. Het is prachtig om te wedijveren met [de] universaliteit van het
middeleeuwsch Parijs en haar tot navolgingswaardig voorbeeld te nemen. Men moet
echter niet uit het oog verliezen dat de omstandigheden voor Europa en voor de
gansche aarde grondig gewijzigd werden.
Als Parijs een baken bleef, naast dit baken voegden zich andere, en voor elk land
afzonderlijk. Het zal mij genoegen doen als de honderd kamers van het Hollandsche
Huis permanent bewoond zijn door Hollanders, doch dit genoegen zal gebaseerd zijn
op overwegingen, welke met de wetenschap niets te maken hebben. Wilde het
Parijsche studie-centrum zijn doel van universaliteit volledig verwezenlijken, dan
zou het zich het half dozijn geleerden van den allereersten rang moeten annexeeren,
die leeraren in Leiden, Groningen, Utrecht en misschien in Amsterdam. Om te zwijgen
van enkele andere landen. Zonder den minsten esprit de clocher, noch esprit d'escalier
mag men zich de vraag stellen of wij onze universiteiten niet een noodelooze
concurrentie aandoen. Wij moeten in elk geval onzen studenten inprenten, dat onze
deelneming aan de Parijsche Cité-Universitaire een gebaar is van pure beleefdheid,
en wij hebben daartoe het volste recht. Dit behoeft onze hoogachting voor de Fransche
geleerden in geen enkel opzicht te verminderen.
Als ik het wel heb is dit laatste ook de opvatting der Fransche universiteits-kringen.
Wij waren niet de eersten om aan hun uitnoodiging gevolg te geven, doch onze
tegemoetkoming werd er des te hooger om geschat. En als ik in dit domein weinig
geloof hecht aan nuttige effecten, wij verwezenlijkten een toenadering, waarvan de
eer in hoofdzaak aan onze zijde is. Wat officieel niet beklemtoond mocht worden,
mag men persoonlijk releveeren: wij brachten de Parijsche Universiteit een hulde,
des te waardevoller, en des te nobeler zal de Franschman denken, wijl zij
ongedwongen komt van gelijkstandigen.
Wanneer iets jammer kon schijnen op dezen dag dan was het, zooals een collega
zei, dat zulke plechtigheden van een eerste-steen-legging niet plaats vinden in de
lente of in den zomer.
[verschenen: 19 december 1929]

Almazoff...?
Parijs, 22 November 1929
Sinds ruim een maand publiceeren de Fransche kranten dagelijks, geen enkele
uitgezonderd, 's morgens, 's middags en 's avonds, heele kolommen over de Affaire
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Almazoff of over de Affaire Almazian, wat 't zelfde is. De bladen die foto's afdrukken,
mobiliseeren gansche families en gansche bazars voor de gevoelige plaat: Almazoff,
zijn vrouw, zijn huis, zijn villa, zijn kinderen, zijn katten, zijn winkel, zijn vrienden
en kennissen, het tiental taxichauffeurs die beweren hem gereden te hebben, hun
vrouwen, hun gracieuse dochters, hun verloofden, hun schoonvaders, hun
schoonmaaksters, diverse handelaars in rieten valiezen, de rieten valiezen zelf in
optima forma, de adres-etiquetten, de stationskruiers, de ambtenaren der
bagagebureaux, hun bascules, hun registers, de politie-autoriteiten van twee steden,
hun werktuigen, hun toestellen, hun huizen, hun commissariaten, hun personeel, hun
familie, en weet ik wat nog meer.
Sinds ruim een maand wensch ik de Fransche kranten naar alle duivels. Wanneer
ik statisticus was ging ik een lijst opmaken van de arbeidsuren, de energie, het
materiaal, het geld en de massa overige dingen welke genoemde Almazoff reeds
kostte aan onze maatschappij. Men zou omvallen van een zoo formidabele verspilling.
Verspilling om niets, wat haar nog idioter maakt. Een hoop koude drukte voor een
personnage dat absoluut niet interessant is, in de verste vette niet. Een heele natie
meer dan een maand lang gebiologeerd door een individu zonder de minste beteekenis!
Alle technische hulpmiddelen en millioenen hersenstelsels in beslag genomen door
een personnage, dat niet de minste aandacht verdient!
Het is ongelooflijk tot welke buitensporigheden de moderne mensch, zonder dat
hij er zich eenigszins rekenschap van geeft, kan afdwalen. Wij zouden de
geringschattendste opinie hebben over de cultuur der Chaldeeërs en Babyloniërs,
wanneer uit hun gebakken tegels en spijkerschrift gebleken ware, dat zij gedurende
weken alle intellectueele vermogens hunner tijdgenooten opeischten voor een
gemengd nieuwsje. Wat moet men over twee duizend jaren denken van den
twintigsten-eeuwer, wanneer de Almazoff-documenten, uit de celluloid-verpakking
waarin de bibliotheken haar bewaren, te voorschijn komen? Dat wij zonderlinge en
nietswaardige liefhebberijen hadden, zoo knap we overigens mogen geweest zijn.
Laten wij hopen dat de ratten en muizen of geëvolueerde knaagdieren der toekomst
ons dit vonnis vermijden.
Gij hebt het recht na dezen uitval en deze jeremiade, om mij te vragen, waarom
ik over de Almazoff-affaire de pen voer en op mijn beurt de post, de boot, de zetters,
de rotatie-persen en de aandacht vorder van een afgelegen aardrijk. Het is te duidelijk
om mij te verdedigen. De actualiteit is als een beurs-paniek: de eerste beweging
veroorzaakt al de volgende. Wanneer op een gegeven moment niet iedereen verkoopen
wil, komt er nooit een Krach. Maar zijn we ooit slimmer dan de schapen, van welke
slechts één over den dam behoeft te gaan om de kudde mee te sleuren? Na een
incubatie van zes weken ben ik aangestoken door den Almazoff-waanzin en bezwijk.
Waardeer ten minste mijn weerstandsvermogen. In alle mogelijke letters, in ontelbare
afbeeldingen heeft de naam en de man mij voor oogen gedanst en vandaag pas bezwijk
ik, al protesteerend.
Het ontbreekt niet aan stof: de tewaterlating van de Surcouf, kaperkapitein naar
wien de grootste onderzeeër (3000 ton) der wereld genoemd is; het wetsontwerp van
een nieuwen vloot-aanbouw, even voor de Londensche marine-beraadslagingen; de
Bulgaren, die felle betoogingen houden voor het Fransche gezantschap, wijl zij de
aangerichte verwoestingen van een door hen zelf verklaarden oorlog niet wenschen
te betalen; het poovere Plan-Young dat door die Bulgaren alweer in verdrukking
raakt; de Internationale Betalingsbank, aan welke Frankrijk goedmoedig voor drie
milliard Amerikaansche en Engelsche valuta zal voorschieten, alsof ze daarvoor
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alleen werd opgericht; de zetel dezer Bank (waar het goud en de valuta zich achter
de geblindeerde kluizen zullen opstapelen) in een onverdedigde stad (Basel), vlak
bij een bedreigde grens, en in een land waar de revolutionnaire elementen woeliger
zijn, of zijn kunnen, dan men oppervlakkig waant; de tweede Haagsche Conferentie,
welke zich even bewogen aankondigt als de eerste; Louis de Broglie, een der
Nobel-prijzen; etc. etc. Stof genoeg... Doch laat mij me eerst bevrijden van een
obsessie en me losmaken uit een psychose.
Eind September werd in het spoorwegstation van Rijssel onder de niet afgehaalde
bagage een rieten koffer gevonden, die het lijk inhield van zekeren Rigaudin. Men
had niet de minste moeite om den vermoorde thuis te brengen, want op het corpus
delicti trof men alle identiteits-bewijzen en zelfs een portefeuille met de adressen en
de papieren van kleine winkeliers, voor wie de overledene de boekhouding waarnam.
Rigaudin was een onaanzienlijk persoon, die relaties had in anarchistische kringen
en sinds langen tijd zichtbaar gekweld ging onder een geheimzinnige en hem alleen
bekende bedreiging. Een jaar geleden was zijn moeder, een zekere madame Blanc,
anarchiste, engeltjesmaakster en een in elk opzicht weinig recommandabel wezen,
vermoord gevonden in haar woning. Zij was gewurgd met een schoenveter en het
gelukte nimmer den dader te ontdekken.
Zij was conciërge geweest, en intiem bevriend met den beruchten Almereyda,
stichter van het defaitistische ‘Le Bonnet Rouge’, die tijdens den oorlog wegens
verstandhouding met den vijand in hechtenis genomen was en op een morgen dood
in zijn cel gevonden werd, gewurgd met een schoenveter. Deze Almereyda was even
intiem bevriend met den toenmaligen minister-Malvy, veroordeeld wegens
hoogverraad en heden ten dage voorzitter der commissie van financiën, even intiem
bevriend met deze honorabele regeeringsfiguur als met de engeltjesmaakster, en over
zijn dood liepen de verdachtste geruchten.
Toen madame Blanc stierf beweerde men, dat sommige gewichtige stukken der
Malvy-affaire van Almereyda's handen tijdig waren overgegaan in de hare. Toen
haar zoon Rigaudin omkwam werd hetzelfde vermoeden geopperd. Ook Rigaudin
werd gewurgd met een schoenveter, die blijkbaar een spécialité de la maison is.
Op den dag dat men zijn overschot vond in het rieten valies, reisde een inspecteur
der Parijsche politie hals over kop naar Rijssel om in het hotel, waar Rigaudin gewoon
was af te stappen, een huiszoeking te doen. Bij normale misdrijven laat men die zorg
over aan de locale politie; onder normale omstandigheden doet men eer huiszoeking
bij de waarschijnlijke daders dan bij het slachtoffer. Deze zaak kenmerkt zich echter
door het abnormale. Het bleek direct dat de Parijsche Sûreté bedenkelijke belangen
had bij de nalatenschap van Rigaudin.
Het is wonderlijk gedurende een galavoorstelling der Fransche Kamer te mogen
observeeren dat de archieven, welke sommige fier zich pavaneerende staatslieden
het zwaarst op de maag liggen, kunnen slingeren bij anarchisten, aborteuses en ander
rapaille, waar men ze het minst verwachten zou. Dit zijn helaas niet enkel bloote
gissingen. Men kan meenen dat de politie zeer onhandig en primitief te werk ging
in de verdelging van dit ignobele drietal. Men kan zich verbazen dat zij met al haar
macht niet over passender en minder opvallende expediënten beschikt. Men mag
oordeelen, dat de stille verdwijning van een medemensch moeilijker is dan het lijkt.
Maar het is onwederlegbaar, dat de Parijsche Sûreté op de onaangenaamste wijze
betrokken raakte bij de opruiming dezer ongewenschte sujetten en dat zij dit niet
voor eigen rekening deed. Zoo zij nog niet in alle opzichten fout is, zij liet zich met
de gevaarlijkste en onbegrijpelijkste lichtzinnigheid in de kaarten kijken.
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De moord op Rigaudin had uitstekend ongestraft kunnen blijven, even goed als
het gewelddadig einde zijner voorgangers, even goed als zoovele andere doodslagen.
Of de politie oordeelde, dat het raadzaam was om de kwade geruchten te smoren, of
vreesde dat de vendetta, welke zich op het trieste trio koelde, te veel in de gaten liep,
of om wat voor reden dan ook, zij wilde zich coûte que coûte meester maken van
een dader. Het was in die dagen geen pretje om onder de kennissen te tellen van
Rigaudin. Na een aantal lieden verhoord te hebben zonder een definitieve keus te
doen, besloot men Almazoff bij den kraag te pakken, juist toen de zaak-Rigaudin
het publiek begon te vervelen en men haar best in den doofpot had kunnen stoppen.
Almazoff of Almazian, Armeniër van afkomst, genaturaliseerd Franschman, is
een niet geheel eerzaam kleermaker, die failliet ging en goederen onttrok aan het
actief. Een man van de straat, waarvan er dertien in een dozijn gaan. Toen hij
gearresteerd werd bestudeerde hij als een vlijtig leerling juist den verkeers-code,
omdat hij examen wilde afleggen als taxichauffeur.
Het eerste wat hem gebeurde, was, getransporteerd te worden naar een vertrek der
justitieele politie, dat sinds dertig jaar den sardonischen naam draagt van ‘kamer der
vrijwillige bekentenissen’. Deze woorden drukken bloemrijker uit wat tortuur,
pijnbank, inquisitie bondiger zeggen. Almazoff is daar langer dan een etmaal
onafgebroken bewerkt door agenten in hemdsmouwen, onder het oog van hun chef.
Geslagen, gebeukt, gestompt, geknepen, van slaap, eten en drinken beroofd, op de
voeten getrapt, en alles wat het niet zeer geraffineerde Westen der twintigste eeuw
durft verzinnen als martelingen. De Parijsche agenten ontdekten den tand-zenuw nog
niet waarvan iemand gezegd heeft, dat, als de inquisitie hem gekend had, geen enkele
beschuldiging ooit geloochend zou zijn. Wat ik, denkend aan de tandartsen, grif
aanneem.
De Armeniër bekende niet, doch zijn advocaat diende een aanklacht in wegens
mishandeling. Toen dr. Paul, geneesheer voor rechtszaken, ambtenaar der politie,
zijn cliënt onderzoeken zou, verklaarde hij dat de voeten van den kleermaker te vuil
waren om een bezichtiging te veroorloven. Voor een dokter, die elken dag in staat
van ontbinding verkeerende lijken op zijn tafel krijgt, was dit een beetje te delicaat
gesproken. Een goed warm bad kon de sporen der letsels op de voeten wegwisschen,
doch de wonden op rug, borst en dijen bleven. Het rapport van den expert droeg
echter slechts bij tot Almanzian's verderf. Want hangen zou hij.
De kranten hadden ondertusschen de ‘kamer der vrijwillige bekentennissen’ ontdekt
en hieven de menschlievendste kreten aan van verontwaardiging. Ik gaf er wat voor
als ik wist wat daar achter steekt. Toen 't vorig jaar De Noblet, de jonge diplomaat
wien de documenten der Fransch-Engelsche marine-overeenkomst ontstolen werden,
in dezelfde kamer belandde, dezelfde tortuur onderging (minder gehard dan een
Armeniër, bekende hij wat men hem voorpraatte), dezelfde aanklacht indiende,
verroerde niemand der journalisten een pink, waar allen eenparig voor Almazoff het
harnas aanschieten der ‘rechten van den mensch’.
Daar de beschuldigde in zijn onbuigzame ontkentenissen volhardde, besloot men
om andere wegen te bewandelen. In zijn huis trof men plotseling sporen van
menschenbloed. Tot spijt der rechters bleken zij afkomstig van madame Almazoff,
onderhevig aan heftige neusbloedingen. Wijl dit niet hielp, vond men in zijn huis
equivalenten van microscopische voorwerpen, welke men uit het valies geschud had.
Hing Almazoff? Neen, nog niet. De politie van Rijssel, die de eerste geweest was
om den koffer deskundig te doorsnuffelen, en zich zijdelings door de sensationeele
bevindingen der Parijsche politie geblameerd zag, verkondigde pertinent, dat, als
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sommige aanwijzingen aan haar opmerkzaamheid ontsnapt waren, dit enkel verklaard
kon worden uit het feit, dat die aanwijzingen te Rijssel ontbraken en te Parijs aan
den koffer moesten zijn toegevoegd. Het invloedrijke Parijs, dat over de promoties
beschikt, wist hen tot zwijgen te overreden, maar dit glibberige pad werd verlaten.
De reeks der schandalen had zich echter vermeerderd met eentje, dat zich door geen
enkel behoefde te laten overbluffen.
Na dit échec begon de fabricatie en het défilé der valsche getuigen. Wanneer men
alles vertrouwen mag wat zwart op wit te lezen staat, en niet alleen bij de vijanden
van het republikeinsch régime, dan zou elke Parijsche wijk, van de deftigste tot de
armoedigste, een zeker aantal individuen bevatten, die voor onverschillig welk
‘zaakje’ door de politie kunnen worden opgecommandeerd om het getuigenis af te
leggen, dat de autoriteiten nuttig achten. Men zou deze individuen recruteeren onder
de groote menigte van hen die op eenigerlei manier met de politie in aanraking
kwamen en op zekere voorwaarden ongemoeid gelaten werden. Allen dus op wie
men vat had rukten aan tegen den beklagenswaardigen Almazoff. Lieden die zes
weken gezwegen hadden, werden eensklaps loslippig. Het valies werd herkend, de
adreskaart, de man!
Maar ook aan deze organisatie, zoo er werkelijk een organisatie is, schijnt nog
heel wat te haperen. De logica valt niet den eersten den besten ten deel zoo zij niet
steunt op de waarheid, en het recht is een mechaniek, waarmee men niet gemakkelijk
knoeit zonder zich in menig détail te verraden. De mechaniek zelf van het recht is
een bijna volledige waarborg tegen willekeurige verkrachters. Een school voor valsche
getuigen is er nog niet en ook in dit vak zal ieder min of meer begaafd zijn. Als de
Sûreté trawanten had, zij leden door zich zelf en door elkaar onderling tegen te
spreken het jammerlijkste der fiasco's. Almazoff is nog steeds niet schuldig bevonden.
Doch steeds nog moet Almazoff hangen.
En dit is zijn affaire. De verstikkende dampen van alle modderpoelen der
ongerechtigheid wasemen op uit dit onmenschelijk wanbedrijf, dat mij sinds zes
weken achtervolgt met zijn sinistere en lawaaierige eentonigheid. Ik heb den moed
niet om gevolgtrekkingen te maken, die voor de hand liggen. Wie zich herinnert dat
de meerderheid der Tsjeka bestaat uit leden der ex-keizerlijke Okhrana, die met vlag
en wimpel overliep, heeft eenige redenen om beducht te zijn, èn wegens de
onbeschaamdheid waarmee men de somberste misbruiken etaleert, èn wegens de
schijnbare onverschilligheid waarmee de maatschappij toeziet op een oneer voor het
land en een bedreiging zijner burgers.
[verschenen: 28 december 1929]

Le Père-la-Victoire
Parijs, 26 November [1929]
Op Wapenstilstandsdag, feest der Overwinning, deed hij in een automobiel zijn
laatsten rit door Parijs. Hij was dokter van beroep, uit een familie van dokters, en
zijn organisme had hem sedert enkele maanden waarschuwingen gegeven, waarover
hij zich niet de minste illusies kon maken. Hij wist, dat weldra het uur zou slaan van
‘den avond der gedachte’, zooals hij een boek titelde, waarin hij zijn wijsbegeerte
had samengevat, het uur, dat hij met ziel en lichaam uit het rijk der levenden en van
de aarde zou scheiden, om te verdwijnen in het onbekende.
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Wat mag er zijn omgegaan in den geest van den grijsaard, toen hij op den dag, die
‘zijn dag’ was, voor de laatste maal contact zocht met de energie van zijn ras, de
energie van Parijs?, toen de groote en kleine dingen, waarmee zijn leven langer dan
een halve eeuw vervlochten was, zich in zijn oog weerspiegelden met den weemoed
van het afscheid? Hij, die aan alles twijfelde, die meende, de lengte gepeild te hebben
van al het bestaande en onbestaande, had een matelooze liefde voor zijn land. Ook
deze macht ging hij vaarwel zeggen.
Negen dagen later trad hij in een bijna onmiddellijken doodsstrijd. Midden in den
nacht overvielen hem felle darmkrampen, die hem deden schreeuwen van pijn, pijn
tegen welke noch zijn stoïcisme, noch de morphine konden helpen. De nieren hielden
op te functionneeren en het einde werd een kwestie van uren. Tweemaal nog
logenstrafte hij de prognose der geneesheeren. Terwijl het gansche lichaam hem
begaf, bood het hart onvoorzienen weerstand; het hart, waarvan Barrès hem eenmaal
geschreven had: ‘gij, die in deze wereld een spiritueele kracht zult blijven, eenig in
haar soort, omdat gij tijdens de tragische uren van het va-tout, in een Frankrijk,
overdekt met wonden, het hart geweest zijt, dat niet sterven wil.’
Zijn dood was eenvoudig, grootsch, pathetisch, Fransch.
Vrijdag-avond, 22 November, begon hij zijn bezinning te verliezen. Rondom zijn
veldbed (hij was gewoon te slapen zonder matras) bevonden zich zijn zoon Michel,
de pleegzuster Théoneste, een non, aan wie de onverzoenelijke anti-clericaal zich
gehecht had, Albert, zijn oude kamerdienaar, en Brabant, zijn oude chauffeur. De
perioden van bewustheid en van ijlen wisselden met steeds kortere tusschenpoozen
en het delirium verstilde in een verdooving, welke telkenmale den afloop kon
aanduiden. De phasen van luciditeit werden hoe langer hoe zwakker.
Toen hij de oogen opsloeg met den stervenden, maar helderen blik, welke voor
immer gevolgd zou worden door de bewusteloosheid, herkende hij 't eerst zuster
Théoneste, daarna zijn zoon. Hij wendde het hoofd lichtelijk ter zijde en de blik bleef
rusten op Albert. Het gelaat vertrok krampachtig, terwijl de lippen trachtten te
prevelen, zonder een geluid te kunnen voortbrengen. De oogen drukten een bede uit,
en het scheen, alsof het door de ziekte verzwaarde lichaam een uiterste beweging
wilde doen naar den trouwen knecht. Albert naderde als onder een onweerstaanbaren
drang het ziekbed. Met een kracht, die niemand vermoeden kon, greep de stervende
zijn hand, bracht haar naar den mond en kuste haar. Daarna gleed zijn blik naar
Brabant en riep hem tot zich. Toen hij bij zijn bed was, greep de scheidende ook
diens hand, duwde haar tegen den borsteligen knevel en kuste haar eveneens. Albert
en Brabant weenden. Buiten zichzelf van smart viel de oude chauffeur over de borst
van zijn meester en omhelsde hem onstuimig. Dit waren de laatste gebaren van hem,
wiens klauwen hem den bijnaam geschonken hadden van ‘De Tijger’. Hij zou niet
meer bij kennis komen. Doch zijn sterke hart liet de laatste levensvonk pas glippen
in den nacht van Zondag op Maandag. Hij was acht en tachtig jaar.
Onverwijld werd het lijk gespijkerd in een dennen kist, gesoldeerd in een looden
kist, geschroefd in een eiken kist, voorzien van een koperen plaat, welke geen ander
opschrift droeg dan: Georges Clemenceau. Behalve het stoffelijk overschot bevatte
de dennen kist een vaas, vervaardigd uit een Duitschen bom, en verwelkte bloemen,
geplukt en overhandigd onder het vuur der kanonnen. In denzelfden nacht, terwijl
het gouvernement nauwelijks tijd gekregen had, den verscheidene de laatste eer te
bewijzen, vervoerde een auto de doorluchtige overblijfselen naar een nietig dorpje
in de Vendée, waar de familie sinds twee eeuwen een landgoed bezit op een
beboschten heuveltop.
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Clemenceau's vader is daar begraven, recht-overeind staande, met het gelaat naar
het Westen, het gelaat naar de zee, en had gewenscht, dat zijn zoon hem vergezellen
zou naar deze eenzame plek, wanneer zijn oogenblik gekomen was. Vier jaar geleden
deed de Tijger den kuil graven, waarin ook hij staande zou afdalen, en elk jaar liet
hij hem onderhouden ‘om minder werk te geven voor den dag zijner begrafenis’. Hij
had alle uitvaartplechtigheden, alle officieele vertegenwoordiging geweigerd. Slechts
enkele familieleden en een paar intieme vrienden zouden de teraardebestelling
bijwonen.
Brabant was vooruitgereden om de laatste zorg te geven aan het graf, waar
Clemenceau een copie had laten plaatsen van de ‘melancholische Athene’ van den
Acropolis, de Minerva, die de punt van een zwaard gericht houdt naar een perkament
aan haar voeten, dat een verdrag aanduidt. Clemenceau echter had het perkament
niet laten reproduceeren door den beeldhouwer. Hij wenschte, dat het symbolische
zwaard den grond zou beschermen en niet een papier. Het monument vertolkt op
zijne wijze het luttele vertrouwen, dat verdragen hem inboezemden.
Onder een plassenden regen arriveerde het rouw-convooi te Mouchamps, vanwaar
het stijgen moest tot de hoeve van den Colombier, tot de dennenboomen op de
heuvelspits, geplant door den vader. Brabant had den ganschen morgen met een
honderdtal boeren der omgeving gewerkt, om den weg begaanbaar te maken.
Karrevrachten steen en puin waren uitgespreid over het drassige leem, dat de
herfstregens doorweekt hadden tot het fondament van rotsgrond. Maar de aarde en
de elementen gingen accoord met den wil van den schuwen en hooghartigen oude,
die zijn reis naar de groeve niet geprofaneerd wenschte door den sensatie-lust of de
hypocrisie der nieuwsgierigen. Van de menigte auto's, welke te Mouchamps waren
samengekomen, om den doode te begeleiden, bereikte geen enkele den top. Alle
bleven halverwege de helling steken, tot de assen opgezogen door het slijk. Zelfs de
motor van den lijkwagen, hoewel aan de spaken geholpen door een ploeg stoere
Vendeeërs bleek niet opgewassen tegen den eindklim.
De kist moest worden uitgeladen, om op zes schouders van dorpelingen te sjokken
naar het gapende graf. Op de vijf kilometer, welke den Colombier scheiden van
Mouchamps, had de auto ruim een uur gezwoegd. Tot diep in den nacht waren ossen
en trekpaarden bezig om de verzande wagens van hen, die het verbod des tijgers
getrotseerd hadden, los te werken uit het taaie, kleverige slik.
Jaren terug had een journalist Clemenceau verbaasd door hem te zeggen, waar
zijn graf lag. ‘En weet je waarom ik daar begraven wil worden’, had de zonderling
geantwoord, ‘omdat niemand er zal kunnen komen, zonder te riskeeren, dat hij zijn
nek breekt.’ Iedereen heeft dit bij zijn barre uitvaart bewaarheid gezien.
Aan de groeve werd geen woord gesproken. Blootshoofds onder den slagregen,
wachtten de omstanders in een somber zwijgen tot schop en spade hun werk voltooid
hadden. Zoo verdween hij, in een beklemmende stilte, die in storm en ontij, onder
regens van vuur en staal, het hart geweest was van Frankrijk.
***
Clemenceau was niet groot, niet geniaal, hij was geweldig; of liever nog: hij was
gewelddadig. Hij beschouwde zich zelf in zijn materialistische philosophie, als een
elementaire natuurkracht, welke geen ander doel had dan blindelings uit te woeden,
tot zij in den schoot dierzelfde natuur opnieuw zou ondergaan. Hij mat de menschen
naar de werkdadigheid der kracht, welke zij belichaamden, die hen gebruikte. Hij
mat op gelijke wijze de ideeën naar den graad van vitaliteit, waarin zij geopenbaard
werden. Actie in onverschillig welken vorm, actie, hoe of waar dan ook, en bij
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voorkeur actie om anderer actie te verpletteren, was zijn hoogste streven. De daad
heeft zijn leven beheerscht, de daad in elke kleur, in elke nuance, maar niets dan de
daad, de absolute daad, de daad om de daad.
Hij vertegenwoordigde in menschelijke gedaante, en als een pracht-exemplaar,
den Darwinistischen struggle for life in zijn zuiverste beteekenis, gelijk hij gevoerd
wordt in de niet-georganiseerde wildernis, met al zijn noodlottige gevolgen. In wezen
en verschijning was deze radicale en fanatieke democraat een individualist in merg
en been, een hyper-individualist, die bij iedere gelegenheid oversloeg tot de anarchie
of tot de dictatuur. Het ontembare, het brute, de animale overvloed, verleidde hem
onophoudelijk tot de grenzen der redeloosheid.
Hij was antimilitarist, en in 1870-'71, toen hij naar de dertig liep, had hij de
nederlaag van zijn land aanschouwd als dilettant, zonder dienst te nemen. Het fatum
moest zich voltrekken en deze geboren strijder streed niet. Niets vermocht gedurende
de vier en veertig jaren, die liggen tusschen het ‘année terrible’ en 1914, de stem op
te roepen, welke hem in 1917 maken zou tot een demon.
Het onberekenbare geweld, waarover hij potentieel beschikte, en dat in andere
tijden uitgebroken ware bij den jongen man, bleef ongebruikt. Al die jaren lag zijn
dappere, bijtende eigenaard braak en zijn vurigste roerselen vonden geen
werkingsveld. Zij tierden gelijk zij konden. Zij maakten van Clemenceau den
beruchten omverwerper van ministeries: Tijgerspel. Vermaak eener vernietigende
inborst. Er was geen ruimte voor dit explosieve gemoed in een geordende,
optimistische, bureaucratische maatschappij en daar het de ruimte miste en de tucht
versmaadde, kon het niet anders ageeren dan verwoestend: Alle daden van
Clemenceau waren destructief en in de hoogste mate schadelijk voor zijn land.
Om slechts één détail aan te stippen: toen hij voor 't eerst het bewind aanvaardde
in 1906, reduceerde hij de militaire uitgaven, welke in 1900 nog 136 millioen francs
bedroegen, geleidelijk tot 92 millioen in 1907, tot 80 millioen in 1908, tot 66 millioen
in 1909. Belachelijke sommetjes uit de gouden dagen van weleer! Vijf jaar vóór de
wereld-catastrofe een leger-budget van 66 millioen! Dat het Fransche leger in 1914
onder de rampspoedigste voorwaarden ten strijde moest trekken, viel voor een zeer
belangrijk deel te wijten aan Clemenceau. Hij waagde alle avonturen, welke een
politicus in vredestijden wagen kan. Maar ware de oorlog niet uitgebroken, of ware
hij gestorven vóór den datum der ramp, hij zou verdwenen zijn uit het leven als het
gros zijner collega's, en zijn dozijnen duels op het pistool, zijn anti-ministerieele
manieën, zijn systematische oppositie-geest, zouden geen enkel spoor hebben
achtergelaten, omdat hij nooit kon stijgen tot een constructieve evenwichtigheid.
De Tijger wordt pas interessant in 1917 als hij reeds een grijsaard is van zes en
zeventig jaar. Hij neemt de leiding van den oorlog op zich, terwijl de ondergang der
geallieerden zich begint af te teekenen op alle fronten. Revolutie in Rusland.
Moedeloosheid in Frankrijk. Onverschrokken schrijdt hij in de infernale kringen van
het verraad, die het land overleveren aan den rand, terwijl elke minuut van den dag
en elke minuut van den nacht, jonge mannen sneuvelen voor een hopelooze zaak.
Spionnen aan het hoofd der ministeries, spionnen aan het hoofd der Parijsche
prefectuur van politie, spionnen bij de Generale Staven.
Clemenceau woedt als een bezetene. Wie hij niet laat fusilleeren, worden geketend
of verbannen. Hij is herboren in een patriottische vlam. Wat hij weigerde in 1870,
volvoert hij in 1917 als oude man, trekt een uniform aan, zet de legendaire
soldatenmuts op, gaat in de voorste linies van Basel tot Nieuwpoort, zich blootstellend
aan de kogels, den dood tartend. Zijn voorbeeld galvaniseert de troepen, waar hij
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onbeschrijflijk populair was, de troepen galvaniseeren de natie. Hij verricht een taak,
waarvan de Duitschers geschreven hebben: ‘als wij een Clemenceau gehad hadden,
zouden wij den oorlog niet verloren hebben.’ Voor 't eerst in zijn leven vond hij een
taak, evenwaardig aan de phenomenaal destructieve elementen zijner natuur. En de
weinige maanden, welke 22 Juli 1917, toen hij in den Senaat zijne historische
redevoering uitsprak tegen verraders en medeplichtigen die zetelden op de banken
der ministers, de weinige maanden, welke dezen onvergetelijken datum scheidden
van 11 November, waren voldoende, om een geheel leven van amateurs-grillen te
rehabiliteeren. Te rehabiliteeren tot een glanzende onsterfelijkheid.
Wat was het geheim van de onverzettelijkheid der in 1917 door Clemenceau
ontplooide kracht?
Voor één deel de wroeging: het oorlogs-budget van 66 millioen francs in 1909,
waarvoor Clemenceau verantwoordelijk was, wreekte zich in 1914 met de
overstrooming van het land door de vijandelijke horden, met honderdduizenden
dooden, met een weergalooze oorlogsschuld.
Voor een ander deel de overtuiging, welke Clemenceau persoonlijk kon voeden
betreffende de niet-schuldigheid van zijn land aan de ontketening der ramp. Hij, die
utopist geweest was tot het absurde, hij, die anderhalf millioen levens geofferd en
verspild zag aan den pacifistischen waanzin, hij, hij alleen kon razen met een titanische
koppigheid: Je fais la guerre! Je fais la guerre! Naast het oergeweld zijner natuur,
was de kracht van dezen grijsaard: zijn recht. In dit pantser bevond zich niet één
zwakke plek, welke hem het fragment eener seconde kon doen aarzelen. Dit is ook
de redelijkste verklaring, waarom in Duitschland geen Clemenceau kon opstaan,
waarom Clemenceau daarentegen identiek kon worden aan het hart van Frankrijk.
[verschenen: 2 januari 1930]

Derde winteravondsprookje
[Parijs, begin december 1929]
In 1896 vertrekt een jong Franschman, dien wij Guérin de Senonches zullen noemen,
als eerste officier aan boord van den aviso De Kaaiman naar de divisie der Stille
Zuidzee. Hij behoort tot een familie van zeevaarders, die van ouder op ouder de
golven kliefden onder de vlag des konings, des keizers, der Republiek. Zoo zijn
bruisend bloed geduld heeft, zal hij op zijn zestigste jaar admiraal zijn. Wanneer je
voorvaders echter de fregatten en de kapers Zijner Majesteit gecommandeerd hebben,
kan het gebeuren dat men zich verveelt bij het maken van hydrografische opnamen,
het toezicht bij den aanleg van een quarantaine station, de reparatie van een
muilezelweg op Noeka-Hiva, het grootste der Markiezen-eilanden. Dit overkwam
Guérin de Senonches. Op een dag van landerigheid zendt hij de Admiraliteit zijn
ontslag, koopt een yacht en gaat varen voor eigen genoegen.
Wie lang vaart, en alleen vaart omdat hij niets beters te doen heeft, komt vroeg of
laat tot de conclusie dat de aarde klein is, de vrouwen overal dezelfde en de andere
helft der menschheid nog erger. Er bestaat geen geschikter middel om neurasthenisch
te worden dan een goed-bemand en goed-getuigd yacht. In zulken toestand bevond
zich ongeveer onze zeevaarder, toen hij zijn hart openlegde aan een der vele en
pittoreske vrienden, die hij ontmoet had in een der vele en pittoreske havens, een
dikken praatgragen Rus uit Moskou, handelaar in parels.
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Je vergist je, zegt deze joviale humorist, wanneer je denkt alles gezien te hebben.
De echtste kannibalen leven niet waar men ze 't eerst zou zoeken. Ken je Dalmatië?
Neen? Hijsch de zeilen dan. Ik moet er heen voor zaken, en heb geen haast. Ik zal
je in een milieu brengen van origineelen, mijn duifje, naast wie de bloedgierigste
menschen-eter het figuur slaat van een backfish.
Een yacht dat de aarde bereist loopt niet snel, en met deze onaanzienlijke voorvallen
ging een mooie reeks van jaren naar het sterrebeeld van Hercules. Wij zijn in de lente
van 1914 als Guérin de Senonches geïntroduceerd wordt in een kring van Bosnische
en Croatische samenzweerders, die zich bedwelmen aan de ruige klanken der
eensnarige Guzla. En wie de guzla niet zou vermogen mee te sleepen tot de verrukking
waar men alles waagt, wordt betooverd door de magnetische oogen van Prinses
Ravesta, hun geheimzinnige leidster. Wie is Prinses Ravesta? Niemand weet het.
Doch waar ieder door een onbarmhartige politie opgejaagd, gestrikt en neergelegd
wordt als een haas, oefent zij bijna openlijk en onbelemmerd haar somber bedrijf
uit. Zij geniet blijkbaar een occulte protectie.
Als Guérin de Senonches haar voor 't eerst ziet bij een der samenkomsten van de
fanatieke complotteerders, is het alsof hij plotseling een droom identificeert, welken
hij lang geleden beleefde in werkelijkheid. Hij vraagt de prinses om haar een
persoonlijke geschiedenis te vertellen, alleen bestemd voor hare ooren, en zij noodigt
hem op haar kasteel te Lacroma, een eilandje tegenover Ragusa, beplant met ontelbare
cypressen, dat vroeger behoord had aan Aartshertog Rudolph, doch dat eenigen tijd
geleden door Prinses Ravesta was aangekocht en gerestaureerd. Niet zonder moeite
vindt hij zijn woorden in de vorstelijke woning, waar zijn verhaal hem bleeker lijkt
dan den vorigen avond in den roes der samenzwering, toen de Prinses het nationale
Bosnische costuum droeg, dat zijn herinnering met een ruk in het verleden wierp.
Er was op Noeka-Hiva een klein meisje, dat reeds daar woonde toen hij op de
Markiezen-eilanden aankwam, doch waarvan niet te achterhalen geruchten beweerden
dat zij verscheidene jaren terug, zeer jong nog, door een schip aan land gezet was
met een begeleider, die doorging voor een Turk en Meyoub heette. Het hoofd der
inboorlingen had haar naar de gebruiken der Zuid-Zee geadopteerd als zijn dochter,
en op de schouders van den wilde, de beenen om zijn hals, maakte zij verre tochten
door de tropische natuur, kransen vlechtend met de onderweg geplukte bloemen.
Meyoub en een ingeboren ongenaakbaarheid hadden haar beschut voor de amoureuse
bevliegingen van den chef. Guérin de Senorches had met haar gezwommen, gevischt,
gespeeld, gezworven en juist toen intiemere gevoelens zouden ontwaken, kreeg hij
zijn aanval van heimwee, welke hem den archipel deed verlaten. Het meisje heette
Taïa en noemde hem Vénihéoe. Als teekenen van haar gezag droeg zij in beide
handpalmen de bloem getatoueerd van de pandanus. In een vlaag van herinneringen
in een verliefd voorgevoelen was hem den vorigen avond een vage gelijkenis
opgedoemd tusschen Taïa en de ongekroonde heerscheres.
Prinses Ravesta spreidt de handen uit en in haar lijnen ontwaart Guérin de
getatoueerde bloem van den pandanus.
Taïa en Vénihéoe vallen elkaar om den hals en beginnen het liefdesspel dat vroeger
door den jongen officier was uitgesteld. Zij beminnen elkaar met een passie, die des
te heviger en gelukkiger is, daar zij later ontvlamde. Doch weldra verduistert argwaan
hun zaligen vrede en hun omhelzingen. Guérin weet dat Taïa en Prinses Ravesta
dezelfden zijn; maar weet hij wie Prinses Ravesta is? Wie is Meyoub, dien hij onder
een anderen naam te Lacroma hervindt, als een bijna sprakelooze majordomus? Is
zij een vulgaire avonturierster, die hem in haar netten ving om hem te exploiteeren
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voor haar verdachte complotten? Waar komt haar geld vandaan? Welke rol spelen
in haar gemoed en op haar sluiksche reizen de talrijke jonge fanatici, die zij fascineert
met haar schoonheid? Hij krijgt geen antwoord op deze vragen.
Zijn kwellingen ontlokken slechts tranen van machteloosheid bij Prinses Ravesta,
tranen die hem tot stijgenden wrevel drijven in een onverzwakte liefde. ‘Geduld tot
Maandag, het zal mijn laatste reis zijn’, smeekt zij hem wanneer zij eind Juni 1914
gaat verdwijnen naar de onbekende bestemming waar het doel haar roept. Als een
Oostenrijksch spion hem inlicht dat de Prinses vertrok naar Serajewo, waar een
aanslag beraamd is tegen Franz-Ferdinand, ijlt hij haar achterna in een automobiel,
arriveert een uur te laat in het verbijsterde stadje waar de dubbele moord juist
plaatsgrijpt, wordt met een menigte anderen opgepakt en in een vunzig hol gestopt
door een politie die nog hardvochtiger optreedt dan haar gewoonte is, wijl zij haar
zorgeloosheid van vóór den aanslag moet bemantelen en den schijn wil redden.
Een goede maand later wordt hij door tusschenkomst van Prinses Ravesta, die
hem in alle gevangenissen gezocht, op vrije voeten gesteld. Meyoub geleidt hem
naar Lacroma. Langs alle wegen kruisen zij Oostenrijksche troepen die zich
concentreeren voor den inval in Servië.
Taïa had kunnen spreken in de bibliotheek van Lacroma; het was echter Meyoeb
die het woord nam, toen de krachten om de verantwoordelijkheid der misdaad te
dragen, haar begaven. Ik ga u vertellen, zeide hij tot Guérin de Senonches, hoe
aartshertog Rudolph gestorven is. Gij weet dat hij erfgenaam was van den
Oostenrijkschen troon en gehuwd met Stéphanie van België, toen hij in Maart 1888
kennis maakte met Marie Vetsera, die door haar verwanten Marie-Chérie genoemd
werd wegens haar schoonheid en haar kinderlijke gratie. Zij was achttien jaar. Van
moeders kant stamde zij uit het geslacht der Baltazzi, die afkomstig zijn uit
Constantinopel, en had in haar verschijning iets van het orientaalsche van haren
oorsprong behouden. Zij beminde den prins vanaf dat zij klein meisje was en later
schreef zij 't hem.
Rudolph amuseerde er zich mee, doch toen hij haar zag, bij het Lusthaus, werd
hij dolzinnig verliefd. Soms bracht zij den nacht door in den Hofburg. Loschek, de
kamerdienaar van den prins, geleidde haar naar een wapenzaal in den nok van het
paleis, waar een tamme kraai huisde, die luisterde naar den naam Probus, en waar
Rudolph haar wachtte in een aangrenzend vertrek.
Loschek hield de wacht, op een divan gelegen, en reed Marie-Chérie naar huis bij
het ochtendkrieken, voor dat men bij haar thuis wakker was. Marie-Chérie droeg
steeds een ijzeren ring en ijzeren armband, geschenk van Rudolph, wat beduidde:
‘Trouw tot in den dood.’ Maar meestal begaven zich de gelieven, die de gewoonte
hadden elkaar twee, drie of vier dagen niet te verlaten, naar Alland of naar Mayerling,
waar Rudolph jachtpaviljoens bezat.
In October verdween Marie uit Weenen en men fluisterde dat Rudolph haar
ingericht had in zijn kasteel te Lacroma. Doch bij de feestelijkheden van Nieuwjaar
verscheen zij wederom, schitterender, bekoorlijker dan ooit te voren.
Hier kom ik, zei Meyoub na een pauze, tot het zoogenaamde drama van Mayerling.
Men heeft van deze tragedie zooveel lezingen gegeven, dat het moeilijk schijnt om
de waarheid te herstellen. Men heeft gezegd dat Rudolph gedood was bij een jacht,
dat hij zich gezelfmoord had omdat hij Marie niet kon huwen, dat hij de broer zijner
maîtresse was, daar de keizer eertijds de amant geweest was van Barones Vetsera,
en dat de jonge lieden de hand aan zich zelven sloegen na hun bloedschande ontdekt
te hebben. Men heeft ook nog gezegd, dat Rudolph vermoord was door de ooms
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Baltazzi, die de oneer hunner nicht wilden wreken; dat Michel de Braganza hem
tijdens een orgie met een stoel den kop had ingeslagen.
Dat zijn allemaal verzinsels, uitgevonden door romanciers of door het Weensche
Hof om de nieuwsgierigen op een dwaalspoor te brengen. Ik kan u zeggen, hoe de
gebeurtenissen zich hebben toegedragen. Ik ken ze omdat ik het gezicht der
misdadigers gezien heb, omdat ik de arme dooden begraven heb. Want ik, Meyoub,
ben Loschek.
Het was niemand onbekend aan het Weensche Hof dat Rudolph een scheuring
voorbereidde in de Oostenrijksche dubbel-monarchie. Sinds langen tijd hadden de
Hongaren, de Croaten, de Dalmatiërs zijn genegenheid gewonnen en hij zon er op
om deze volkeren van Oostenrijk te scheiden en onder zijn scepter te vereenigen.
Maar Franz-Joseph, die de gevoelens der Hongaren kende, wijl hij ze bij de revolutie
van 1849 ervaren had, Franz-Joseph waakte. Kort voor de tragedie van Mayerling
had hij een stormachtig onderhoud gehad met den troonsopvolger, waarbij hij gedreigd
had den prins te zullen laten fusilleeren, wanneer hij in zijn plannen volhardde. Om
op alle gebeurlijkheden bedacht te zijn had Rudolph aan zijn nicht gravin von Larisch
alle documenten betreffende den staatsgreep in een stalen koffertje overhandigd. De
aartshertog en ik hadden den nacht van 26 Januari doorgebracht met de papieren te
rangschikken. Aartshertog Johann-Salvator, de latere Johann Orth, had voor 't geval
van ongelukken het wachtwoord.
Die ongelukken bleven niet uit. Gedurende drie dagen, Zondag, Maandag en
Dinsdag, hadden Rudolph en Marie hun vertrekken te Mayerling niet verlaten. Ik
hoorde Marie zingen, piano-spelen, harpspelen, ik hoorde hen lachen en stoeien. In
den avond van den 29en kwamen Aartshertog Karl-Ludwig en zijn zoon
Franz-Ferdinand in uniform te Mayerling. Rudolph trad hen tegemoet terwijl ik de
paarden stalde. De drie mannen wandelden eenigen tijd door het park, en installeerden
zich daarna voor den schoorsteen van den salon om porto te drinken. Men hoorde
spoedig het geraas van een heftigen twist. Te acht uur dineerden zij, terwijl ik een
koud maal boven bracht bij Marie, van wier aanwezigheid de bezoekers stellig
onkundig waren.
De dischgenooten schenen zich verzoend te hebben, want het diner was even
vroolijk als gewoonlijk. Te tien uur wendde Rudolph, die verlangde bij Marie te zijn,
een onpasselijkheid voor en begaf zich naar zijn kamer. Vader en zoon gingen meer
dan een uur voort met drinken en lawaai schoppen. Nadat zij mij nog gelast hadden
in een naburig dorp Apfelwasser te halen, bevalen zij de paarden te zadelen en
vertrokken. Ik grendelde luiken en deuren, gelijk iederen avond, en ging naar bed.
Den volgenden morgen te zeven uur ben ik gaan kloppen aan de deur van mijn
meester. Hij antwoordde niet. Het consigne in zulk geval was om een half uur later
terug te komen. Ik klopte nogmaals. Stilte. Ik klopte harder en harder. Geen geluid.
Ongerust geworden ben ik Michel, den jachtopziener, gaan halen, en samen hebben
wij de deur ingestooten. Wij beefden van ontsteltenis. Rudolph lag half op het tapijt,
het hoofd nog op het kussen, alsof hij getroffen werd toen hij uit bed sprong. Hij was
à bout portant geraakt en de geheele schedel was gespleten. Overal bloed, tot op de
muren, vermengd met de witachtige hersenen. Onder de dekens vonden wij Marie,
geheel ontkleed, en eveneens geraakt in het hoofd.
Naast Rudolph lag een revolver alsof zij zijn hand ontglipt, was. Ik herkende die
revolver. De bezoekers van mijn meester vermaakten zich meermalen in het park
met het schieten op volle flesschen champagne waarbij ik de wapenen moest laden.
Bij een dier seances had ik mij geschramd aan een oneffenheid op de kolf. Ik vond
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de oneffenheid terug op dezelfde plaats. De revolver was niet van Rudolph. Het was
de revolver van Franz-Ferdinand. Twee hulzen waren leeg in de trommel. Ik had alle
gelegenheid om dit te constateeren, daar ik Michel gezonden had naar den dokter en
naar den burgemeester om den keizer te verwittigen.
Rudolph werd begraven bij de Capucijnen in Weenen, Marie op het kerkhof van
Heiligenkreuz.
Maar er is een zaak, vervolgde Meyoub-Loschek, welke niemand geweten heeft,
omdat de familie Vetsera, het Hof en de aanhangers van Rudolph al het mogelijke
gedaan hadden om het te verbergen. In December was den prins en Marie een dochter
geboren. Daar men vreezen kon dat het kind eenzelfde lot zou treffen als de ouders,
was zij enkele weken na haar geboorte toevertrouwd aan de familie van graaf Abony.
Men gaf mij de opdracht om te waken over het meisje. Eerst hebben wij twee jaren
geleefd in Hongarije, doch de trawanten van Karl-Ludwig zochten onze schuilplaats.
In November 1890 scheepte aartshertog Johan-Salvator ons in op zijn yacht en vijf
maanden later zette hij ons aan wal op het eiland Eïao in den Polynesischen archipel.
Dit eiland was niet bij toeval gekozen: hij wist dat het slechts bewoond was door een
ouden Engelschman, Montgommery, een soort van lutheraanschen misanthroop.
In die dagen liep in Europa het gerucht dat de Marguerite, het yacht van
Johann-Salvator, met man en muis vergaan was op de Amerikaansche kust. Geloof
daar niets van. Dat was slechts een list van iemand die zich hoe langer hoe bedreigder
voelde en wien de bloedige intriges van het Weensche Hof vervulden met afgrijzen.
Johann Orth is niet dood: Hij leeft onder een aangenomen naam op een haciënda in
Argentinië. Toen wij drie jaar na onze aankomst op Eïao verhuisden naar Noeka-Hiva
heb ik hem deze verandering van woonplaats nog kunnen meedeelen. De aanhangers
van Rudolph bezorgden ons geld door tusschenkomst van een Franschman. Toen de
partij van Rudolph inmiddels sterk genoeg was geworden in Weenen zijn wij naar
Europa teruggekeerd.
Men raadt de rest. Taïa, Prinses Ravesta en Prinses Eleonora von Habsburg-Vetsera
(Ravesta is een omzetting van Vetsera) vormen één persoon. Opgevoed door Loschek
in de ideeën eener bloedwraak heeft Eleonora enkele Servische anarchisten voor hare
zaak gewonnen en met hen organiseerde zij het drama van Serajewo, dat een
nauwkeurig pendant is van het drama van Mayerling: aan den eenen kant de lijken
van Rudolph en Atarie-Chérie, aan den anderen kant de lijken van Franz-Ferdinand
en zijn vrouw Sopfoie Chotek.
Dit fantastische en ontstellende verhaal, het jongste der Mayerling-serie, is
geboekstaafd door A. t'Serstevens,60 die de gegevens kreeg van den Franschman dien
hij aanduidt als Guérin de Senonches. Deze hoofdpersoon is 12 Juli 1925 gestorven
op Corfu. Tijdens den oorlog, dien hij van zóó nabij zag ontbranden, commandeerde
hij ter zee. Hij was de vriend van t'Serstevens. De dochter van Rudolph, wie hij den
naam gaf van Eleonora, leeft nog. Zij kan zeggen als de Duitsche keizer: dat heb ik
niet gewild. Voor de echtheid zijner geschiedenis staat de auteur, een letterkundige
gedoubleerd door een geleerde, nadrukkelijk in. Verschillende acteurs van het drama,
zegt hij, die nog leven, kunnen het historisch gedeelte van zijn roman staven met
hun getuigenis.
Als wij de gebeurtenissen gelooven moeten gelijk hij ze beschrijft, dan krijgen
wij door dit boek het meest merkwaardige inzicht in wat men zou willen noemen:
de mechaniek van het fatum. Taïa, rondrijdend op de schouders van een inboorling
60

Taïa, roman contemporain; Albin Michel, Editeur, Paris.
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van Noeka-Hiva, had in hare getatoueerde handen de onzichtbare draden van twaalf
millioen Europeesche levens. Koningen, keizers, staatslieden, magnaten van bank
en industrie, legerbevelhebbers: allen waren passief, allen bleven passief, tot zij de
verschrikkelijke vonk losliet. God zij haar ziel genadig op den dag dat haar eigen
uur zal slaan.
[verschenen: 6 januari 1930]

Tooneel van Vandaag
Parijs, 3 December [1929]
De alarmisten deden, wat ze niet meer konden laten en trokken van leer. Het Fransche
tooneel wordt overstelpt, overstroomd, overwoekerd door een lawine, een stortvloed,
een hoos, een invasie van buitenlandsche stukken. Een Amerikaansche operette.
Engelsche stukken van Sheriff, Sherwood, Maugham en een zekeren Van Druten.
Een Duitsch of Oostenrijksch stuk van Bruckner. Een Russisch stuk van Kirchar en
Oespensky. Ik vergeet er waarschijnlijk, maar dat zijn er al zeven, hetgeen zeggen
wil, dat minstens zeven theaters capituleerden voor de overweldigers.
Men is hier internationaal, gelijk iedereen het is, zoolang prestige en portemonnaie
intact blijven. Wanneer men van jongs-af gewoon raakte, de Carthagers van Hannibal
en de Romeinen van Fabius Cunctator Fransch te hooren praten, is het een harde
dobber om diezelfde Carthagers en Romeinen eensklaps Engelsch te hooren spreken
met een Amerikaansch accent. Voor een dergelijk experiment zal de grootste
bereidwilligheid te kort schieten en men laat dus de Yankees met hun ‘Weg naar
Rome’ van Sherwood, links liggen.
Doch al de andere worden vertolkt in de landstaal en de meeste critici zijn
tooneelschrijvers. De planken, waar de vreemdelingen heerschen met hun werken,
die planken zijn de hunne. Zij triomfeerden er. Zij wenschten niets liever, dan door
te gaan met triomfeeren. Wie of wat verjoeg hen? Met een roerende solidariteit
hielden zij elkaar de hand boven het hoofd in de kranten, waar zij de publieke opinie
dachten te vertegenwoordigen. Zij hadden over hun publiek hetzelfde idee, als een
aantal regeeringen in verschillende hoeken van den aardbol: een hoop lomperds,
wien men inlepelt, wat men verkiest. Als dat elders opgaat, de doorsnee-Franschman
is te pienter voor dit systeem.
Vandaag roepen de critici: Frankrijk, je tooneel poetst de plaat! Hebben zij 't bij
het rechte eind dezen keer? Neen en ja. Het Fransche tooneel kon alleen de plaat
poetsen, nadat het publiek de plaat poetste. Het publiek is misschien allesbehalve
verrukt over stukken als Misdadigers van Bruckner, waarin gedemonstreerd wordt,
dat gij en ik en de geheele wereld en het geheele leven krankjorem zijn. Men slikt
niet zonder weerzin Het Roest van Oespensky, want men heeft een andere meening
over de vrouw dan de Sovjets, die dit desespereerende studenten-drama lieten
passeeren. De vrouw in Frankrijk, en de vrouw in elke beschaving, die dezen naam
verdient, is een der hoogste kapitaalwaarden.
In het Russische stuk, waar een communistische aterling de heldin vijf maal dwingt
tot abortus, alvorens haar om hals te brengen, is de vrouw een voorwerp, dat men op
de mestvaalt smijt, zoodra men er genoeg van krijgt. Deze barbaarsche exempels
zijn ons des te onaangenamer, daar de ondeugd pas gestraft wordt, als de deugd dood
is. Men geeft echter de voorkeur aan deze gedrochten, wijl men ze altijd nog
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bezienswaardiger vindt, dan de inheemsche productie. Het publiek weet niet, wat
het wil en kan dat ook niet weten. Zijn eenige manier om een opinie te hebben, is
weg te blijven, of om volle zalen te maken. Het bleef weg voor zijn eigen auteurs en
de kassier constateerde dit belangrijke feit het eerst. Toen zei de directeur en daarna
zeiden de critici: hun tooneel poetst de plaat.
Als de eenen zich weren om de centen, de anderen bekommeren zich om het
nationaal prestige. Het is me nooit duidelijk geweest, hoe het aanzien of de invloed
van een land, kunnen afhangen van den export van alle denkbare nuances van het
overspel, en het schijnt mij toe, dat men de schade in dit goederenverkeer overdrijft.
Het lijkt me weinig aanbevelenswaardig, in de uitwisseling van beuzelingen, de
voornaamste leverancier te zijn der wereld-markt.
Doch ik onderschat misschien dezen factor, te oordeelen naar de jammerkreten,
welke de Franschchen aanheffen wegens de verloren sferen. Het moge een harde
slag zijn, na twee honderd jaren monopolie te hebben uitgeoefend, te bespeuren, dat
New-York, Londen, Berlijn en Rome niet meer koopen en dat ze niet alleen niet
meer koopen, maar dat ze het land overstelpen met hunne waar. Wat baat echter
jammeren? De weeklagers zullen geen enkelen Franschman bekeeren tot een tooneel
van schablone, sleur, conventie, mediocriteit, schunnigheid of litteraire haarklooverij,
dat hij beu is. Durven die weeklagers hopen, dat zij Amerikanen, Engelschen,
Duitschers en Italianen gemakkelijker zullen verteederen dan hun landgenooten? Zij
mogen voorwenden, dat de geïmporteerde stukken uit den gezichtshoek van
Shakespeare, Sophocles, Racine of Corneille geen zier beter zijn dan hun eigen
maaksels en evenmin bestemd zijn voor de eeuwigheid.
Volgens alle waarschijnlijkheid hebben zij gelijk. Doch het gaat niet over
eeuwigheidskunst. Het gaat over den draai, dien de publieke opinie nam op de twee
halfronden, een draai, welken zij niet opmerkten, en niet volgden. Wilden zij niet,
of konden zij niet? Dat is hun zaak. De recepten, waarop zij teren, verloren overal
hun kracht en hun aantrekkelijkheid, als hetzelfde eten, waarvan men te lang en te
veel gekookt heeft. Den dag, dat zij ook dit zullen beseffen, kunnen de Fransche
auteurs opnieuw met dezelfde kansen als vroeger op de verovering uittijgen van een
publiek.
Moet men daarom zwartgallig zijn? Wel neen. Ik heb er geen bezwaar tegen, dat
veertig of vijftig theaters floreeren in één stad en elken avond stukken exhibeeren,
welke als kunst beschouwd worden, zoolang ze succes hebben, om, Joost weet
waarheen te verdwijnen, zoodra het succes hun in den steek laat. Met den bloei van
vijftig theaters is echter niets gemoeid, wat voor het intellectueele leven eener natie
van gewicht schijnt. Een paar meer of minder, heeft niet de geringste importantie.
Goethe en Schiller hadden in heel Duitschland slechts één tooneel. Shakespeare dito
in gansch Engeland, Corneille, Racine en Molière dito in het koninkrijk Frankrijk
en Navarre. Dat heeft hunne expansie niet verhinderd, dat berokkende hun eer
voordeel dan nadeel. Wanneer er één theater overblijft in Parijs, dat men met eenig
recht kan beschouwen als een heiligdom, als een brandend braambosch, ben ik ruim
tevreden. Zoolang zulk een theater bestaat, behoeft niemand den moed te laten zinken.
En een dergelijk gezelschap ontbreekt gelukkig niet. Het is de troep van Jouvet, die
optreedt in de Comédie des Champs-Elysées.
Op 't oogenblik speelt hij Amphitryon 38 van Jean Giraudoux en daar kan men
schatten, welken rang Frankrijk mag opvorderen in de tooneelkunst, niet wegens
aantal, doch wegens de waarde, niet om de quantiteit, doch om de qualiteit. Alles is
er superieur, in regionen, die zelfs ver boven het gemiddelde stijgen: het stuk, het
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spel, de décors, de belichting, de costumes van Jeanne Lanvin (een mengsel van
modern parisianisme en oud-Mexicaansche motieven), de dansen, de muziek en de
geluiden achter de schermen, beide uitgevoerd door perfecte electrophoons. Ik zeg
u: alles. Wie het zonder nijd, zonder partijdigheid kan observeeren, zal tot dezelfde
bevinding komen: Er werkt één gezelschap, naast hetwelk men alle andere durft
missen: dat van Jouvet. Wat de anderen doen, is in verschillende graden slechts
bijvoegsel.
Giraudoux gaf zijn stuk den ongewonen titel van Amphitryon 38, om aan te duiden,
dat het onderwerp reeds door zeven-en-dertig voorgaande auteurs behandeld werd.
Laten wij op zijn woord gelooven, wat wij lastig controleeren kunnen. Giraudoux
vermeldde het cijfer niet, om uit te drukken, dat een opgaande linie, even lang als
vergeten (Plautus en Molière uitgezonderd), hem niet terugschrikte; hij gaf het om
de richting te wijzen, waarin hij arbeidde: de klassieke. Het thema, het ‘geval’, was
voor de klassieken secundair. Niet het levensverschijnsel boeide in zijn accidenteele
gedaanten, maar het leven zelf: het wezen van wat verscholen ligt achter de uiting;
de kennis van den mensch boven de kennis zijner wederwaardigheden. Alles komt
op zijn tijd aan de beurt en er valt vóór of tegen deze methode niets meer te zeggen.
Het is echter curieus haar te ontmoeten bij Giraudoux, protégé van Philippe Berthelot,
den geheimen chef van Buitenlandsche Zaken, waar zóó weinig geschiedt met
klaarheid, orde en begrip. Zou Philippe Berthelot wellicht de meest geraffineerde
man van Europa zijn, wiens evenbeeld men vermoedelijk slechts vindt onder de
Chineesche aristocratie van vóór de revolutie, zou hij vooral houden van wat hij niet
bezitten, of bereiken kon?
Wij wonen dus een schouwspel bij, dat zich met luchtigen cadans, vermakelijk en
ontroerend, met een greintje spot en een grein lichtzinnigheid, afspeelt in de hoogste
harmonieën.
Het doek gaat op over een terras bij de huizing van Amphitryon, generaal der
Thebanen. Jupiter is neergedaald uit den Olympus, omdat hij neiging heeft voor een
stervelinge, Alcmene, de echtgenoote van den krijger. Hij kan haar niet verleiden
door een gouden regen of door de loosheid, waarmee hij Leda benaderde als zwaan.
Alcmene zal noch zwichten voor het goud, noch voor de eer, omdat zij haar man
bemint. Want de komedie, anachronistisch en paradoxaal, is een apotheose der
huwelijkstrouw.
Mercurius, god der list, der schelmen (en der handelaars!) die den oppersten god
vergezelt raadt hem een versterking, die hij niet in 't front kan aanvallen, te nemen,
door een omtrekkende beweging. Laat Jupiter den echtgenoot verwijderen: hij kan
vijandelijke scharen doen binnenvallen op Thebaansch gebied. Wanneer de gemaal
ten oorlog vertrokken is, komt Mercurius, vermomd als dienaar, Alcmene berichten,
dat Amphitryon den nacht vrij heeft en dat hij hem zal doorbrengen bij zijn
echtgenoote. Zoo geschiedt. Na verliefde vaarwels, ziet Alcmene hem, dien zij
verwachtte, terugkeeren in het donker. Het is Jupiter, die de gestalte aannam van
Amphitryon.
Voor de eerste maal in zijn tijdeloos leven, ervaart de meester van goden en
menschen, die van de maagden en vrouwen, welke hij verschalkte, den tel kwijt
raakte, voor de eerste maal ervaart hij, wat trouw is, deugd en beminnende teederheid.
Alcmene captiveerde hem niet alleen zóó, dat hij naar hare omhelzingen terugverlangt,
hij weet niet, hoe hij dit avontuur moet ontknoopen. Alcmene zal het niet overleven,
wanneer zij haar onvrijwillige ontrouw bespeurt. Zij zal zich dooden. In deze
gevoelens aarzelt hij, terwijl het doek van het tweede bedrijf opgaat over de kamer
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der woning, waar hij den nacht doorbracht als Amphitryon en namijmert over zijn
ondervindingen. Het verdriet hem, dat hij dit hart niet kon winnen in zijn eigen
goddelijke persoon. Den tweeden nacht wenscht hij Jupiter te zijn en niet Amphitryon.
Op raad van Mercurius laat hij de Thebanen verkondigen, dat hij denzelfden avond
officieel de sponde van Alcmene zal bezoeken; dat deze als gevolg van dit bezoek
een half-god zal baren, die heldenwerken zal verrichten tot nut der menschheid; dat
dood en rampen van Thebe verwijderd zullen worden, zoolang zij dezen spruit zal
dragen, dat alle plagen daarentegen over de stad zullen neerstorten, wanneer zij
weigert. Het volk vindt dat uitstekend en komt Alcmene feliciteeren, die op deze
wijze verneemt, wat haar wacht. Zij krijgt juist bezoek van Leda, die toevallig in
Thebe vertoeft en haar menigen goeden wenk geeft. Zoo Alcmene niet wil, zij, Leda
van Sparta, zou alles voor een nieuwe pose voelen. Ondertusschen komt de echte
Amphitryon thuis, die volgens een oude gewoonte bij de mannen, het laatst ingelicht
wordt over wat er voorvalt. Hij kon zich werkelijk een nacht vrijmaken. Alcmene,
die hem verdenkt Jupiter te zijn, zendt hem naar Leda. Zij zelf vleit zich nogmaals
naast den heer van den Olympus.
De episode van Leda, geestig en amusant, zal de toeschouwers het meest behagen,
maar de kern van het stuk blijft liggen in den strijd tussen god en sterveling, welke
zich ten volle ontplooit in het derde bedrijf. Jupiter, halsstarrig, en een beetje
sadistisch, verschijnt in de hemelsche majesteit van zijn goud en zwart costuum, zijn
zilveren en gouden pruik. Hij wil Amphitryon, die ontdaan, en Alcmene, die
stoutmoedig is, zijn wet opleggen. Zij vraagt alleen te zijn met hem, wiens wenk
volstaat om gehoorzaamd te worden. Naïef, charmant, subtiel, touchant, arrangeert
zij alles, redt haar liefde, haar trouw, haar deugd. Zij zette het in haar hoofd, om de
passie van den oppergod te platoniseeren. Gij kunt de amant zijn van alle stervelingen,
redeneert zij, waarom wilt gij niet de vriend zijn van ééne? Zij ontdekt voor den
verwonderden Jupiter, die lacunes heeft in zijn alwetendheid, het hem onbekende
sentiment der vriendschap, haar exquise zoetheid, haar uitgelezen bekoring. Niet de
god verleidt haar, zij verleidt den god tot haar standpunt. En zij kan hem slechts
overreden, omdat hij inderdaad iets ontdekte, waar hij geen vermoeden van had: de
menschelijke waarde en waardigheid in het hart eener vrouw.
In de mythologie was het resultaat dezer verwarringen een tweeling: Iphicles, zoon
van Amphitryon, en Hercules, zoon van Jupiter. Op het Parijsch tooneel is het effect
bijna even merkwaardig: Een chef-d'oeuvre keert zich onomwonden tegen de
universeele depreciatie der vrouw. Ik moet tot mijn spijt in dit schema den stijl van
Giraudoux terzijde laten, die op de meest virtuoze wijze den eenvoud paart aan
raffinementen, zijn beschermer Berthelot niet onwaardig. Maar ik kan verzekeren,
dat de onuitgesproken tendentie van het stuk met de uitnemendste kunstvaardigheid
verdedigd wordt. Van alle na-oorlogsche munten, die het kapitaal vormen der
menschheid, noteerde geen enkele lager dan de vrouw. In Rusland zakte ze tot nul.
In Parijs stijgt ze door een meesterwerk tot haar hoogsten koers: lessen te geven aan
de onsterfelijke goden.
Zulke verrassingen kunnen alleen komen uit Frankrijk.
[verschenen: 11 januari 1930]

Over de orde
Parijs, 6 December 1929
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Tot de instellingen, welke het benijdenswaard maken om als Franschman geboren
te worden, behoort de Prix Goncourt. Tien litteratoren, die man voor man genomen
niet zoo verschrikkelijk beroemd en evenmin zoo verbazend superieur zijn, vormen
een Academie, welke vooral opgericht werd om den naam der gebroeders Goncourt
te vereeuwigen en kennen een prijs toe van een kleine zes honderd gulden,
voortvloeiend uit het vruchtgebruik van het fortuin der gebroeders romanschrijvers.
Als iets het publiek moest interesseeren, zou men zeggen, dan waren het de papieren
waarin dit kapitaal belegd werd. De Prix Goncourt loopt naar zijn veertigste jaar,
wat voor een fortuin, dat niet hernieuwd wordt, reeds een respectabele leeftijd is.
Met de geschiedenis dier veertig jaar, waarin het niet aan troebelen van allerlei soort
ontbroken heeft, kon men een handleiding voor geldbeleggers samenstellen, die tegen
menigen roman zou opwegen.
Het publiek ziet echter in den Prix Goncourt vooral een onderscheiding aan welke
bijna bovennatuurlijke uitwerkingen verbonden zijn, een daad van beteekenis als de
middeleeuwsche ridderslag, de orde van den kousenband of het legioen van eer onder
Napoleon, een feit dat geen tegenspraak lijdt. Tien letterkundigen, noch
extra-vermaard, noch extra-verdienstelijk, slaagden erin om tijdens een periode,
gedurende welke het autoriteitsprinciep bevochten werd alsof het een kwaadaardige
ziekte was, een centrum van gezag te stichten waarnaar de heele wereld met min of
meer nieuwsgierigheid luistert.
Een auteur, gisteren nog onbekend, gisteren nog vegeteerend met een goede dosis
hoop en een stapel ongedrukte of onverkochte boeken, vindt na zijn bekroning honderd
fotografen, die gaarne het recht zullen koopen om hem te mogen portretteeren. Hij
wordt van alle kanten geïnterviewd. De voor reclame geschiktste kranten verwelkomen
hem met open armen en publiceeren zijn artikelen op de voorste pagina. Hij sluit
contracten Hij wordt vertaald. Zijn naam wordt gekabeld naar alle landen, waar een
telegraaflijn uitmondt. Ik ken meer dan één Hollandsch letterkundige, die zijn fier
isolement gaarne zou ruilen voor deze trompetten van de faam; en ik ken er meer
dan één die zwijgend gebukt gaat onder de onmogelijkheid om zich mede te deelen
aan het grootste aantal zijner tijdgenooten, meer dan één ook die een Prix Goncourt
verdient.
Maar het merkwaardigst is dat alle pogingen, welke in verschillende landen gedaan
zijn om een equivalent te stellen van deze onderscheiding, niet faalden, want een
prijs kan nooit falen, doch het op verre na niet haalden bij het uitstralingsvermogen
van het Parijsche genootschap. Vergeet niet dat de Nobelprijzen slechts notoriteiten
consacreeren, de Goncourt-prijs (een aalmoes naast de bedragen waarover de
Stockholmsche Academie beschikt) daarentegen slechts onbekendheden. Ik zou
drommels gaarne weten welke factoren bij deze preponderantie in 't spel zijn, doch
tot vandaag zag ik geen kans om ze te ontdekken.
***
De leden der Académie Goncourt bevonden zich dikwijls in oppositie tegen de
stroomingen van hun tijd of van hun maatschappij welke voor conservatief golden.
Zoals de meeste kunstenaars en intellectueelen solidariseerden zij zich bij voorkeur
met richtingen, die een critisch, een dissolveerend of desorganiseerend karakter
toonden. Er is geen afdeeling meer op alle gebieden der menselijke werkzaamheid,
waar de kunstenaars, en voornamelijk de schrijvende kunstenaars, niet hun arbeid
verrichtten van sloopers en termieten. De zuilen van het maatschappelijk gebouw
welke zij niet brutaal omverwierpen, werden met geduld en volharding uitgehold.
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Sinds een lange reeks van generaties leggen zij zich onafgebroken toe op de
stelselmatige vernietiging van alles wat overeind stond en als er tijdperken waren
waarin men zich tegen hen verzette, overal eindigde men met lijdzaam de
verwoestingen toe te zien. Het is ontzettend wat men schrijft, drukt, leest, propageert
op politiek, economisch, pedagogisch, moreel, religieus, aesthetisch gebied. Het is
niet alleen ontzettend. Het is verbazingwekkend, dat bij het geweld dezer destructieve
rollers een zekere orde kon bovendrijven. Doch hoeveel individueele, ongeweten en
noodelooze ruïnes verbergt zij?
De gevolgen van dezen stormloop, die gedurende de laatste jaren zijn hoogste
kracht ontwikkelde, bleven niet achterwegen. Als iedereen uit humanitaire of uit
zuinigheids-overwegingen praat over de ontwapening van legers en vloten, niemand
schijnt er aan te denken of durft er aan te denken, welke onberekenbare besparingen
gemaakt zouden kunnen worden wanneer de burgers eener natie konden besluiten
om zonder tegenstand de wetten te volgen, welke hun eigen vertegenwoordigers
uitvaardigden. Men kan geen land citeeren waar we niet het omgekeerde zien
gebeuren, waar een belangrijk percentage der bevolking niet in openlijken of verholen
opstand leeft, of, wat non erger is, wènscht te leven tegen het wetboek. Hoeveel
ballast zou deze ongerijmde mentaliteit representeeren op een budget als dat van
Frankrijk, hoeveel improductieve uitgaven aan hoogere en lagere gerechtshoven,
kantongerechten, rechters van alle graden, advocaten, griffiers, deurwaarders, boden,
aan jury's, aan getuigengeld, aan gevangenissen, straf-kolonies, bagno's, cipiers,
bewakers, etc? Het is onthutsend te moeten constateeren welke fabelachtige schatten
elk jaar verslonden worden wijl de doorsnee- twintigste-eeuwer niet het minimum
verstand bezit om volmaakt natuurlijke, logische, nuttige, menselijke en absoluut
niet tyrannieke voorschriften vrijwillig op te volgen in plaats van zich te laten dwingen
als een weerspannig beest.
Hoeveel magnifieke werken zouden ondernomen kunnen worden met de sommen,
welke deze stompzinnige redeloosheid jaarlijks kost! Om een precaire orde te
handhaven bezit een stad als Parijs twaalf duizend agenten, die zich bewegen per
rijwiel, per motorfiets, per auto, te paard, per boot, of per vliegmachine. Dat is één
agent op elke twee honderd vijftig Parijzenaars. Wanneer ik de troepen meetel, die
alleen nog kazerneeren in Parijs voor 't geval van onlusten, de gendarmes, de
inspecteurs, de geheime recherche, de diverse spionnen, de particuliere detectieven,
de particuliere wachters van fabrieken, magazijnen, musea, monumenten, werven,
etc. dan becijfer ik één bewaker der orde op elke vijf en twintig inwoners van Parijs,
en ondanks deze formidabele bescherming kan men zich niet zonder levensgevaar
na twee uur 's nachts in sommige straten begeven, of over sommige pleinen wagen
welke geenszins uitmiddelpuntig liggen. Pas wanneer men zich nauwkeurig
rekenschap geeft van de extravagante dagelijksche mobilisatie van strijdkrachten
welke tegen misdaad en misdrijf te wapen geroepen worden, krijgt men een duidelijk
beeld van den waanzin, die over Europa is losgebroken. Alom, en ik meen te kunnen
zeggen: zonder uitzondering alom, overtreft de weermacht tegen den binnenlandschen
vijand in fantastische proporties de weermacht tegen een eventueelen buitenlandschen
belager.
Als de twintigste-eeuwer, niettegenstaande alle vooruitgang, alle confort, alle
verstrooiingen, niet het minimum intellect verwierf om zich goedschiks te
onderwerpen aan de menswaardige wetten welke hij kwaadschiks niet kan vermijden,
aan wie de schuld? Als een vluchtige blik op het harnas, waarmee een samenleving
zich omgorden moet, een visioen geeft van een aan alle zijden belegerde en
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verschanste vesting, die slechts standhoudt omdat de aanvaller zich nog niet
organiseerde, als men in geen enkel vak der geschiedenis een dergelijke absurde
wanverhouding aantreft, aan wie valt het te wijten? Leerde men den twintigste-eeuwer
de discipline, een zeker evenwicht, een neiging tot zelfbeheersching? Neen.
Integendeel. Hoelang proclameert men reeds in geschrift, in woord en in beeld de
rechten van het individu, de rechten van het instinct, den voorrang van den
passioneelen mensch boven den rationeelen mensch? Hoelang preekt men alle soorten
van anarchie, alle soorten van bandeloosheid, alle soorten van onzin?
Welke fermenten van ontbinding heeft men niet gepropageerd in naam der kunst,
in naam der schoonheid, in naam der persoonlijke vrijheid, in naam van het
temperament, van de filosofie, van de fysiek, van de fantasie, in naam van alles en
nog wat?
Al waren deze massa dwalingen de louterste waarheid, een op haar zelfbehoud
bedachte maatschappij zou ze geweerd hebben als vergiften. Onze maatschappij
heeft ze niet alleen niet geweerd, zij heeft ze dikwijls geprotegeerd, gesubsidieerd
met het geld derzelfden, die nu de corpsen van politie en soldaten betalen om ze te
onderdrukken. Men heeft ze zelfs laten doceeren op universiteiten, op de scholen.
Want dit is het krankzinnigste van alles: men duldt de oorzaken, de voorbeelden, de
aansporingen, waar het armzaligste vleugje gezond verstand elken dag leert dat de
gevolgen noodlottig zijn en moeten worden uitgeroeid op straffe van ondergang.
Men permitteert de theorieën van alles wat in de practijk ten verderve voert.
Nooit traden de bondgenooten van decadentie, dissociatie, dissolutie, desorganisatie,
de tallooze onttakelaars, de defaitisten, van den wil, van de tucht, van de rede, driester
en tergender op dan de jaren na den oorlog. En als de maatschappij nog geen zichtbare
of onherstelbare schade leed, wie telt de individueele levens, welke aan deze
roekelooze horden ten offer vielen? Men heeft geen basis meer om een moraal of
een decalogus op te vestigen en sedert lang vallen deze problemen buiten alle moraal.
Maar als de moraal er niet mee gemoeid is, men bespeurde dat de meest elementaire
volkshygiëne er bij betrokken raakte. Men ondervond dat sommige theorieën op den
duur gevaarlijker kunnen worden dan de cholera of de builenpest. Wie of wat echter
beschermt de jongelieden van zestien à zeventien jaar tegen de valsche leeraars, wie
leidt hun keuze op den tweesprong, wie bespaart hen ervaringen, waarvan zij slechts
kunnen profiteeren als het te laat is, wijl het ervaringen geldt die men slechts zelden
overleeft? Niets. Niemand.
***
Het is onmiskenbaar dat de leden der Académie Goncourt, die kiezen konden
tusschen werken van zeer divergeerende strekkingen, een roman bekroonden, welke
deze teugellooze vaart naar den afgrond schildert, en, wat nog beter is, haar tracht
te remmen. Ik zal niet zoo voorbarig zijn om uit deze bekroning een conclusie te
trekken. Men mag het echter voor onwaarschijnlijk houden, dat kort geleden nog de
Goncourt's gestemd zouden hebben in deze richting. Kort geleden trouwens ware
het bekroonde boek zelf onwaarschijnlijk geweest. Men spreekt geen faillissement
uit zoolang het actief hooger is dan het passief. Al was het passief der gewraakte
stellingen sinds geruime jaren onrustbarend, men moest een jongen man afwachten,
die aan de ruïne ontsnapte, die tegelijk den moed en het talent had om een onpartijdige
balans op te maken.
Deze jonge man is Marcel Arland, dertiger, die reeds vier boeken publiceerde
welke de eenigszins besloten kringen der Nouvelle Revue Française niet overschreden,
en die stellig bedolven zou zijn gebleven onder den fabelachtigen toevoer, waarmee
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de boekenmarkt overladen wordt, wanneer de Goncourt-prijs hem niet aan de
algemeene aandacht had opgedrongen.
Marcel Arland titelde zijn roman in drie deelen ‘De Orde’, na hem geschreven te
hebben, en omdat hij vooral handelt over de wanorde. Hij heeft de wanorde zelf
gekend en haar van zich afgeschud. De wanorde dat is de rebellie, de revolte, de
weigering om zich te assimileeren aan de beslaande toestanden, de onwil om het
hoogste nut te trekken uit de betrekkelijke gegevens, de wrevelige onmacht om deze
gegevens te verbeteren, de doelloosheid van het rancuneuze verzet waarin een
dergelijk streven strandt en stranden moèt in het ongeluk.
De hoofdpersoon, die deze gevoelens incarneert, Gilbert Villars, is een timide en
trotsche tegelijk, zeer schrander en lucide, een bijna geniale en rijkbegaafde natuur,
aan wie niets ontbreekt dan een kleine nuance gematigdheid en bezinning. Als zijn
half-broer Justin, die verscheidene jaren ouder is dan hij, den schijn wekt van hem
een carrière aan te raden, en als zijn nicht Renée, delicieuse vrouwen-figuur, een
rendez-vous mist in den regen, vlucht hij met enkele stuivers op zak naar Parijs. Hij
schrijft er vlammende artikels in een revolutionnaire krant, die Justin, député
geworden en getrouwd met Renée, dwingen hem te désavoueeren. Een ziekte waaraan
hij bijna bezwijkt brengen Renée en Gilbert opnieuw tot elkaar en zij wordt zijn
maîtresse. Maar stuurloos, ontevreden, den geest ontwricht door foutieve ideeën,
vernederd omdat hij zich ziet mislukken, zal hij de zachte Renée tot een der meest
desolate schepselen maken.
Op den koop toe zal hij een vroegere maîtresse uitlokken om haar neer te schieten
met een revolver. Renée geneest, vindt vergiffenis bij haar man en beiden trekken
zich terug in de provincie, waar Justin zijn dokterspraktijk hervat. Gilbert gaat naar
Brazilië. Acht jaar later, ondermijnd door alcohol en cocaïne, zal hij wederkomen
om te sterven in zijn geboorteland, bij Justin en Renée. Bevredigd en gered, omdat
alles, gelijk Justin zegt, noodzakelijkerwijze tot de orde moest terugkeeren. Stervend
wordt Gilbert de man die hij geroepen was te zijn, wanneer de geest van verzet, de
hersenschimmen van vrijheid, hem niet ten verderve geleid hadden.
De orde, - de vrijwillige begrenzing en beperking, het besef van de bereikbare
norm - wordt in dit boek belichaamd door het harmonieuse doch middelmatige
karakter van Justin. De wanorde daarentegen door de élite-natuur van Gilbert. Het
beduidt een belangrijke stap voorwaarts, dat een letterkundige, en ten overvloede
een letterkundige die een leerling kon zijn van André Gide, het fatale eindpunt durft
constateeren van theorieën, welke deze schrijver, wiens voorbeelden menig jong
kunstenaar doodelijk werden, levenslang verdedigde.
Nog een stap verder en we zijn waar ons eenig doel ligt, wanneer de litteratuur,
en met haar de maatschappij, niet vergaan wil in een geleidelijke ontbinding. Want
als het juist is, dat valsche theorieën een élite-natuur doen derailleeren en van ramp
in ramp kunnen storten, het is nog juister dat men een élite-natuur kan zijn zonder
zich in valsche theorieën en vernietigende passies te verliezen. Aan deze halte, waar
we zullen mogen verademen, wacht ik Arland of een ander.
[verschenen: 9 januari 1930]

L'Amour vainqueur
Parijs, 10 December [1929]
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Den dag na Sinterklaas is de Aga Khan in 't huwelijk getreden met Andrée Carron.
De Franschen zeggen ‘de’ Aga Khan, gelijk zij zeggen ‘de’ Malibian, ‘de’ Dante of
‘de’ Tasso, volgens een malle gewoonte, die een soort van verhevenheid uitdrukt,
vermengd met wat familiare gevoelens. Het lidwoord te verwerven, met zijn eigen
naam aangeduid te worden als een onpersoonlijk voorwerp, als een schip, een
schilderij, of een auto, is in Frankrijk het blijk van den roem, welke zich verwaardigt
populair te worden. Men praatte dus reeds meer dan zes maanden over het huwelijk
van ‘den’ Aga Khan, zooals men praat over een aviateur, die den Oceaan wil
oversteken: zal hij haar trouwen? Zal hij haar niet trouwen?
Voor de drie millioen cousettes, midinettes en typisten der Republiek, bestond er
geen gewichtiger zaak, dan de afloop van dit feuilleton, dat zij in levenden lijve zagen
afspelen. Ieder harer had de heldin kunnen zijn van deze film, die eindigen moest
met den bruiloftsmarsch van Lonengrin. Terwijl zij achter het spiegeltje het stift rood
naar de lippen brachten, wikten en wogen zij de kansen der vermoedelijke aanstaande.
Terwijl zij hare nagels de tinten gaven van den dageraad, telegrafeerden zij draadlooze
wenken over de tactiek, die haar de beste leek, of vroegen het recept voor zulk een
meevaller. Onder alle klokhoedjes spookte een Aga Khan, met zijn vóór en zijn tegen,
een paleis uit Duizend-en-één nacht, een wonder, dat elken dag gebeuren kan, en de
vraag, of het wonder een goede affaire zou zijn. De High life interesseerde zich niet
minder voor het geval.
In den vliegenden storm, welke ons een lange week schoorsteenen, dakpannen en
reclameborden naar het hoofd keilde, vertrokken avions van Londen naar Aix les
Bains, het kuur-oord aan het meer van Bourget, dat voor de plechtigheid was
uitgekozen. De hotels waren er tjokvol, als in 't drukst van het seizoen. Doch niets
weerhield de laatkomers, die liever hun botten waagden in den orkaan, dan de
gelegenheid te missen, bruid en bruidegom te zien op den drempel hunner honey
moon.
A tout seigneur tout honneur. Voor habitués van Longchamps en Maisons Laffitte
is de Aga Khan in de eerste plaats een renstal: groen jockeybuis met roode epauletten.
De Aga Khan, dat is Pot-au-feu, een nationaal gerecht van wortelen, knollen, prei,
gekookt met een flink stuk soepvleesch, maar ook een volbloed winner van den
Derby. De Aga Khan, dat is Buland Bala, aan wien vorigen zomer de Grand Prix
langs den neus ging. Van lieverlede echter verwisselde de Aga Khan de Parijsche
hippodrômes voor de stranden van Normandië en de Riviera. De bonkige gentleman
met den blinkenden hoogen hoed, welke voor de caricaturisten schitterde als een
zoeklicht boven de breede, met een paarden-gebit toegeruste facie, werd een bonkig
gentleman in een flanellen pak, met een obligaten schaterlach in den mond er achter
de zwaargebrilde oogen, een important heer, die een stoet hovelingen achter zich
aansleepte van beiderlei kunne. Waar de Aga Khan ontbrak bij een mondaine, of
sportieve festiviteit, zakte zij af tot den tweeden rang. Op de lijsten der recepties,
bals, diners, welke de beau monde bij wijze van familie-berichten publiceert in de
kranten, fungeerde hij in de voorste gelederen. Alle deuren stonden voor hem open,
en natuurlijk een groote massa harten, hoewel hij de vijftig voorbij was. Maar alleen
in Engeland droeg de Aga Khan zijn vollen naam: Sir Sultan Mohamed Shah Aga
Khan, Hindoesch gebieder, geestelijk en wereldlijk heerscher over een menigte
onderdanen in de bergen van Népâl, op Zanzibar en in het vroegere
Duitsch-Oost-Afrika, die toegang had tot het hof en tot de koninklijke tribunes van
Epsom, naar wien de Prins van Wales de eerste stappen doet. Voor de Franschen is
de Aga Khan iemand, die zijn roepies, zijn juweelen en zijn bezittingen niet tellen
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kan; voor de Engelschen een vorst, die beschikt over een zwerm van onderhoorigen,
met wien men rekening moet houden.
Als de Parijzenaar gemeenzaam praat over den sultan en hem vereenzelvigt met
een paard, Adée Carron heet in de wandeling Dédée. Het is moeilijk, een voldoende
hoeveelheid respect te leggen in een naam, welke meer voegt hij haar vorige, dan
bij haar tegenwoordige conditie, doch ik doe mijn uiterste best, want ik voel voor
Dédée, voor haar zichtbare en onzichtbare bekoring, een eerbied, die geen grenzen
kent. Zoo gemakkelijk als het valt, wanneer men een Amerikaansche is en een milliard
op de bank heeft, om een Franschen, Italiaanschen, Spaanschen graaf, hertog of
markies te trouwen, of zelfs een maharjadja, die geen verguldsel behoeft, zoo
bezwaarlijk moet het zijn voor een meisje, dat zich Dédée laat noemen, van
eenvoudige afkomst is, vergelijkenderwijs gesproken geen roode duit bezit, zoo lastig
moet het zijn, niét om het gemoed te doen ontvlammen van een verstokten celibatair,
tot wiens dienst officieele, half-officieele, officieuse en heelemaal niet officieuse
harems staan, (ofschoon ik bereid ben deze in-vlamzetting reeds als een aardige
praestatie te beschouwen) maar om hem aan een zoet lijntje naar het stadhuis te
voeren met vier getuigen.
Een Fransch spreekwoord, een der weinige, die betrekkelijk juist zijn, zegt, dat
het mooiste meisje niet meer kan geven dan ze heeft. Laten wij aannemen, dat Dédée
mooi is. Ik weet er niets van en misschien wist de Aga Khan er niets van tot hij
toegelaten werd in het land van belofte. Maar al was zij de mooiste vrouw der wereld
en daarenboven een adepte van den toovenaar-coiffeur Antoine, die de oogleden der
dames tatoueert om de blikken doorborender te maken, die de vingertoppen voorziet
van parelen, safieren, smaragden en ze balsemt met een mengsel, dat ze doet
fosforiseeren in het donker, ik geloof niet, dat dit voldoende is, om een sultan uit het
land der Kama soetra naar den ambtenaar van den burgelijken stand te leiden, zelfs
niet, al is die ambtenaar burgemeester van Aix-les-Bains en de dramatische auteur
Henri Clerc. Neen, Dédée moet gansch andere en veel buitengewoonere gaven hebben,
dan louter vrouwelijke. Zij is geen schoonheidskampioen van Europa, maar zij is
buiten kijf een der grootste diplomaten, een der grootste psychologen en een der
meest amoureuze complexen harer eeuw. Aan deze gaven van Dédée breng ik mijn
oprechte hulde. Het is altijd aangenaam, een zwakke vrouw te zien triomfeeren over
bovenmenschelijke hindernissen, en vooral in onzen tijd heeft zulk een schouwspel
zijn bijzondere waarde.
Deze schoone slaapster is afkomstig uit het land der schoorsteenvegers, der
marmotjes en der romans van Henri Bordeaux: zij werd geboren te Chambéry, de
oude hoofdstad van Savoje. Haar vader is hotelhouder in dit stadje van nauwlijks
twintig duizend zielen, dat een universiteit bezit. Met haar zusje werd zij opgevoed
in een pensionaat harer geboorteplaats, bestuurd door nonnen. Als de Aga Knan
genoeg had van Nice, Cannes, Deauville en Vichy, ging hij gewoonlijk naar de oevers
van het meer van Bourget, paradijs der rheumatiseerenden, om er te jagen, te visschen,
bergtochten te doen, of het water te doorklieven met een motorboot. In 't voorjaar
zag hij mademoiselle Carron in een taartjeswinkel. Coup de foudre?
De sultan liet zich daarover niet uit. Doch sedert dien dag hebben de tongen der
Chamberianen niet stil gestaan en verwekten echo's tot den Himalaya. Sinds dien
dag vroeg de groote en de kleine wereld zich af, of hij haar trouwen zou of niet. Een
half jaar later had Dédée zijn hand en in zijn hand een kasteel als huwelijksgeschenk.
Vandaag is zij prinses, hoogheid. En wie meenen zou, dat Dédée zestien of zeventien
jaar moet zijn, heeft het mis. Zij is dertig. Nadat de dramatische auteur, die de civiele
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formaliteiten verrichtte, luidop de eindelooze rij der titels had opgesomd van den
afstammeling der Perzische koningen, den chef van een der belangrijkste
musulmansche secten, den datum en de plaats zijner geboorte had afgelezen (Karatchi
of Kurrachee, 2 November 1877), de landen, over welke hij gebiedt, meende hij zijn
stem te moeten laten dalen, om den leeftijd der bruid te verkondigen. Dédée
glimlachte. Zij schaamde zich niet over haar dertig jaar. Zij heeft haar prins niet
gewonnen met den tact van een tooneelschrijver.
Een iman der Parijsche Moskee was naar Aix-les-Bains gereisd om bij de
verbintenis de ritueele gebeden uit te spreken van den Islam, maar de echtgenoote
van den Aga Khan is niet overgegaan tot het geloof zijner vaderen. Van het stadhuis
tot het hotel aan den overkant, waar het vorstelijk paar zou lunchen, stonden de
moeders geschaard met hare kinderen. De moeders waren oude speelmakkers van
Dédée en wenschten, dat het buitensporig geluk van haar vroeger kameraadje een
paar stralen zou afzenden naar haar trippelend kroost. De nieuwe prinses, in groen
fluweel, verhoorde deze bede op de charmantste wijze. Zij nam de kleintjes in hare
armen en zoende ze met overtuiging.
Interesseert het u, wat men voor zulk een gelegenheid eet en drinkt in Frankrijk
bij een déjeuner van vijftien aanzittenden? Hors d'oeuvre russes. - Ombre chevalier
du Lac meunière. - Volaille sautée à la crême. - Cèpes-du-Revard. - Fonds d'artichauts
mère Fillioux - Perdreaux du Corsuet rôus sur canapé. - Salade Réjane. - Soufflé
Rothschild. - Friandises, tous les fruits. - Zooals alle Fransche menu's is ook dit
onvertaalbaar: patrijsjes geroosterd op canapé!! Men dronk Montrachet 1919,
Château-Pontet Canet 1917, Pommery Grenot nature 1915. De kranten, waaraan ik
dit ontleen, beweren, dat die merken voorkomen op de dagelijksche menu's der
Hindoesche prinsen, wat bewijzen zou, dat zij goeden smaak hebben, deze prinsen,
en uitstekende kenners zijn van echt-heidensche wijntjes, gelijk Verdi placht te
zeggen: niet gedoopt en niet gesneden.
Onmiddellijk na de lunch reisden Hunne Hoogheden af naar Antibes, om daar den
roman te beëindigen, welke gedurende maanden de publieke opinie passionneerde
van West en Oost. Te beëindigen? Laten wij liever denken te beginnen...
[verschenen: 13 januari 1930]

Camouflage
Parijs, 13 december 1929
Décidément, er valt met de Franschen niets te beginnen. Om een slechte reputatie te
krijgen wachten zij nooit tot de buren gaan kletsen. Zij hebben een vluggere methode.
In plaats van hun vuil goed thuis te wasschen hangen zij het voor de ramen bij wijze
van gordijnen, en opdat iedereen zal komen kijken nemen zij trom, pauk, cornet à
pistons en scheepsroeper. Zij maken er een tentoonstelling van, een openbare
vermakelijkheid. Zij houden onderlinge wedstrijden in het bekladden van zichzelf.
Wie de liederlijkste ondeugd onthult of de gemeenste ploerterij, beoefend of bedreven
in Frankrijk, heeft den prijs. In de litteratuur, op het toneel wint hij een fortuin, in
de politiek een Kamerzetel, een minister-portefeuille. Iedereen is verrukt of men een
heldendaad verrichtte door zich te schminken als schoften. De zondebokken worden
niet in de woestijn gejaagd. Zij worden feestelijk onthaald. Laten de buren echter
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niet zeggen dat het beest kwalijk riekt. Laat een Amerikaansche of Duitsche film den
Franschman en de Française niet typeeren gelijk men 't te Parijs doet.
Eenstemmig en luidkeels zullen zij schreeuwen dat men hen verongelijkt, dat men
hen belastert, dat men hen miskent. Zij willen kwaadspreken van zich zelf, maar
wenschen tevens het monopolie. Laat een ander niet naar hen wijzen of zij staan op
hun achterste beenen.
Wat moet men aanvangen met zulke lieden en hun perverse autosuggesties? Zij
ontmoedigen den oprechtsten Franschgezinde. Als Daladier in de Kamer den minister
van Oorlog beschuldigt, dat hij zijn budget camoufleert, dat zijn budget in
werkelijkheid twaalf milliard bedraagt, en niet zes milliard, wat zal ik daar tegen
inbrengen? Daladier is niet de eerste de beste. Op het nippertje was hij
minister-president. Hij is de leider van de radicale fractie, die ruim honderd leden
telt. Hij vertegenwoordigt één zesde der kiezers. Toen generaal de Saint-Just, in
civiel gelijk alle Fransche generaal, behalve wanneer ze zich laten fotografeeren,
tegen hem uitviel, en hem toesnauwde dat hij handelde als ‘een slecht Franschman’,
bezorgde deze apostrophe den heer Daladier op staanden voet het bondgenootschap
van honderdvijftig andere afgevaardigden. Zij hadden geen argumenten, doch zij
hadden de deksels hunner lessenaars om mee te klepperen als schooljongens, zij
hadden hun kelen om te joelen en jouwen, zij hadden hun voeten om te stampen, als
dollen.
Met hun allen, socialisten, radicalen, communisten, dissidenten, waren zij twee
honderd vijftig, die met armen, beenen en bekken de beschuldiging staafden, dat het
oorlogsbudget vervalscht was. Twee honderd vijftig députés, dat is bijna de helft der
Kamer, bijna de helft van de kiezers, die doen alsof zij aan 't kwade praatje gelooven,
die water aandragen naar de molens van Von Seeckt, de molens van Moskou. Geven
zij zich rekenschap van hun onpeilbare domheid, de herrieschoppers en de aanstichter
van dit kabaal? Het eene deel der wereld, fier op zijn blanke onschuld, zal het
schijnheilige Frankrijk roskammen naar de verdienste zijner huichelarij. Dit is erg,
maar dit is niet het ergste. Het andere deel der wereld echter zal de perfidie over den
hekel halen en er een aansporing in vinden om in zijn eigen camouflage te volharden.
Waar of niet waar, deze aantijging had verzwegen en de ketelmuziek, welke men
ten haren gunste aanrichtte, vermeden moeten worden. Er heerscht reeds genoeg
gemelijkheid en achterdocht, niet alleen tusschen de regeeringen, doch ten overvloede
tusschen de volken. Het heeft geen enkel nut om een dergelijk onderwerp in 't publiek
te bespreken. De zaak kan behandeld worden in de commissie der diverse
departementen, betrokken bij de beweerde vermoffelingen.
Het ontbrak Daladier niet aan omwegen wanneer hij het misbaar der tribune had
zoeken te ontwijken. Ieder die het ernstig meent met de loyauteit tusschen naties,
met den vrede, met zijn eigen land, had alle krachten ingespannen om de incidenten
en den universeelen argwaan die zij versterken, te vermijden. Het Fransche budget
is niet geheim. Daladier weet dat het in Berlijn, in Moskou, in Rome, in Londen, in
Washington zorgvuldiger nageplozen wordt dan door de Fransche
volksvertegenwoordigers, die voor het meerendeel incompetent zijn wanneer het
geen holle woorden doch cijfers geldt. Iedere belanghebbende natie bezit ambtenaren
voor deze karweitjes, ambtenaren die vollediger ingelicht zijn dan de leider van de
radicalen zelf.
Zoo een beschuldiging van trouweloosheid geformuleerd kon worden tegen
Frankrijk, zij was zonder den minsten twijfel reeds geformuleerd in de geheime
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kabinetten van Duitschland, Italië, Rusland, Engeland en Amerika, alvorens te
weerklinken in het Fransche parlement.
Dat is ruim voldoende. Berlijn, Moskou, Rome, Londen en Washington, zullen
niet nalaten maatregelen te treffen waar zij deze noodzakelijk oordeelen. Wij,
toeschouwers, zullen deze maatregelen tijdig genoeg bemerken. En wat voor zin
heeft het, wijl dit alles zonneklaar is, om de gemoederen der onderscheiden naties
te vergiftigen met spookbeelden, met alarm-geest, met paniek-stemming? Wanneer
wij de klokken der mobilisatie hooren luiden zal het altijd nog vroeg genoeg zijn om
ons dik te maken over dingen, waaraan we niets kunnen veranderen.
Generaal de Saint-Just had méér dan gelijk: Daladier handelde als een slecht
Franschman. Hij handelde bovendien als een slecht Europeaan, als een slecht mensch
tout court.
Maar is het waar dat Frankrijk zijn oorlogsbudget camoufleert, de helft zijner
bewapeningskosten verdoezelt? Men zou alle beschermgoden van stad en land willen
aanroepen, oude en nieuwe, om te geven dat het juist ware. Men zou hen daarenboven
willen verzoeken te zorgen dat de gecamoufleerde milliarden niet gestolen en niet
verspild worden. De Fransche soldaat heeft twee-en-een-halve cent soldij per dag.
Men zou hem misschien een dubbeltje kunnen uitkeeren. Hij eet voor vijf en veertig
cents per etmaal. Men zou hem misschien kunnen voeden als een menschelijk wezen,
of minstens als een hond.
De soldij van de officieren schommelt tusschen de duizend en achttien honderd
gulden. Wanneer men er wat bij kon leggen, wanneer men ze tenminste honoreeren
kon als een schoolmeester, als een bankbediende, zouden zij het uniform niet aan
den kapstok hangen om voordeliger baantjes te zoeken. Men zou het land niet
behoeven te overstelpen met affiches om de gaten in de beroepskaders te stoppen.
Alleen de gefortuneerden houden het uit in den krijgsdienst en zij voor wie de militaire
stand een mystiek is, een roeping.
Met wat geld zou het moreel beter zijn in den troep. Er zouden geen auto's en
vrachtwagens meer loopen die de heele campagne van 1914 meemaakten en een
beetje opgelapt werden. Er zouden minder vliegmachines zweven met een dempigen
motor, een kogel in den vleugel, middelmatig geoefend personeel en een hoop
ongelukken. De motorisatie der cavalerie zou niet beperkt zijn tot een paar divisies.
De bewapening zou gelijke tred houden met de techniek. De steden in 't Noorden
van het land zouden geen petities richten tot Parijs met de bitterste critieken op den
staat van onverdedigbaarheid waarin men hen gelaten heeft. Zij leefden vier jaar
onder den vijandelijken hiel; zij bedanken er voor om nogmaals gerantsoeneerd,
gedeporteerd en leeggeschud te worden. De forten van Metz zouden zich niet in
denzelfden toestand bevinden waarin men ze op 't eind van den oorlog uit Duitsche
handen overnam; dit wil zeggen: georiënteerd tegen Frankrijk!
Een oorlogsbudget van zes milliard francs, dat klinkt mooi, twaalf milliard nog
mooier. Dit zijn getallen welke het publiek ontzag inboezemen en wrevel. Zij roepen
het idee op van een tot de tanden gewapend volk. Als men echter, laag geschat,
vijfhonderd duizend soldaten heeft, weet iemand, - neen, weten is te gemakkelijk, maar realiseert zich iemand hoeveel dit vormt per man, alles inbegrepen, de kazernes,
de bureaux, de laboratoria, de bevelhebbers, de kleeding, de auto's, de wagens,
werktuigen, paarden, de voeding, de verzorging, de wasch, de bewapening, de munitie,
de soldijen, alles, zelfs het ministerie van Oorlog? Een budget van zes milliard voor
een leger van vijf honderd duizend man (in werkelijkheid 680.000) representeert per
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man twaalf honderd gulden per jaar. Alles inbegrepen! Dat is ongeveer drie gulden
en drie dubbeltjes per dag en per man.
Onder ons gezegd: voor dien prijs kan men niet eens op jacht gaan achter konijnen.
In Holland niet en in Frankrijk niet. Alle respect van mijn kant voor de militaire
intendance en voor de andere organisaties, die met zulke bedragen zonder catastrophes
rondkomen, en tegen de inspectie van vuurvreters en dienstkloppers bestand zijn.
Alle condoleances voor een natie die, zelfs met het dubbele van de som, zich durft
inbeelden dat er geen knoop en geen gesp aan de verdediging ontbreekt.
Alles optellende wat onder leger, vloot, aviatiek, posterijen, handel, industrie,
landbouw, etc. eenigszins in de termen kan vallen van 's lands defensie kwam Daladier
tot de som van twaalf milliard en lanceert de beschuldiging van camouflage. Zoo
Daladier geen politicus was zou hij misdadig zijn. Als politicus is hij slechts
ontoerekenbaar. Hij weet niet wat hij doet. Hij dacht er geen oogenblik aan dat zijn
zinloos gebral zou echoën over de planeet. Hij dacht enkel aan zijn kiezers, aan zijn
arrondissement, aan 't stadje in 't Zuiden dat hem afvaardigt. Hij dacht aan het
ministerie, dat hij een hak moest zetten met onverschillig welke middelen. Hij dacht
aan Tardieu, dien hij verfoeit, aan zich zelf, dien hij bewondert. Hij dacht aan zijn
rancunes, aan zijn kleingeestige veeten, aan zijn oratorisch succes, aan zijn portret
in de kranten. Hij dacht geen moment aan zijn land, aan de eer, aan de loyauteit van
zijn land, aan de zeer moeilijke situatie van Frankrijk in dit ondermaansche. Geen
moment. En er waren in de Fransche Kamer twee honderd vijftig Daladiers.
De politiek is een triest beroep. Zij maakt lieden wier intelligentie onder normale
omstandigheden niet beneden het gemiddelde zou zijn, tot idioten. Zij omhult hun
brein met nevels waarvoor men als nuchter, helderdenkend wezen griezelt. Om het
deficit aan beroepsofficieren goed te praten vond Daladier de volgende redeneering
welke - ik zweer het u - levendig werd toegejuicht: ‘een paar beroepsmilitairen meer
of minder dat heeft niet de geringste beteekenis. De veiligheid van het land berust
bij de ontelbare citoyens, die in geval van nood naar de grens zouden snellen en
Frankrijk zouden redden.’ Bij zulk gezwets, ik beken het, ijs ik, krijg ik koude
rillingen.
De man, die zóó praat, is minister van Oorlog geweest. Hij kan het wéér worden.
Hoe droomt hij zich een oorlog? Heeft hij ooit een compagnie een stelling zien
betrekken, al was het maar in de bioscoop? Heeft hij ooit een stuk zien laden en
richten? Heeft hij eenig begrip van wat een terrein is, met zijn voordeelen, zijn
nadeelen, zijn hinderlagen, zijn mogelijkheden? Wat is voor zijn ontredderde hersens
een leger? Een horde te voet, gewapend met gaffels, die rauwe groenten verslindt
welke zij onderweg plukt op het veld? Hoe stelt hij zich een vijand voor? Even
belachelijk als zijn Fransche leger, als zijn citoyens die naar de grenzen snellen?
Wanneer morgen gansch Frankrijk naar de grenzen zou ijlen, weet hij wat de natie
wacht? Ziet hij niet dat zij gemassacreerd zou worden tot de laatste levende ziel, als
insecten in een boschbrand, en dat ‘de vijand’ nauwelijks een hand zou hebben te
verroeren?
Is het denkbaar dat een politicus tot een dergelijken graad verstompt? Dat hij in
zulk een ongelooflijke mate gesloten kan blijven voor de lessen van een recenten
oorlog, gedurende welken dezelfde theorieën de bloedigste, de moordendste, de
nuttelooste offers geëischt hebben? Is het denkbaar dat een natie zonder verzet in
dezelfde fouten hervalt welke haar een aderlating berokkenden van zeventien honderd
duizend gezonde, stevige jonge mannen? Dat het zich willoos naar hetzelfde abattoir
laat drijven, een abattoir dat niet eens aan de grenzen lag? Is het denkbaar, luttele
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weken na de sombere begrafenis van Clemenceau, wiens tienjarig zwijgen dezelfde
angsten, dezelfde wroegingen, dezelfde vragen rumineerde, Clemenceau, die al deze
dwalingen herroepen heeft, en nog dagelijks herroept in interviews, waarvan hij de
publicatie tijdens zijn leven verbood? Is het denkbaar dat de helft eener natie wegzinkt
in zulke kindsheden en dat de andere helft haar laat betijen?
Al deze waanzin is denkbaar, want wij wonen hem bij, wij zien hem met onze
oogen, zonder bril en zonder microscoop. De militairen zien hem ook, in het
binnenland en in het buitenland. Daar grijnslachen zij met minachting, hier knarsen
zij de tanden. In beide kampen spreekt men onverholen over ‘wijlen het Fransche
leger’. Aan beide zijden der barrière gromt men met een verschillend accent: Wat
één ding betreft heeft Daladier gelijk: de Fransche weermacht is inderdaad geen leger
meer, het is de camouflage van een leger.
[verschenen: 16 januari 1930]

Om zich aan anderen te spiegelen
Parijs, 17 December 1929
Onder de conferenties, welke voor Januari op de lijst staan, zal die der economisten
waarschijnlijk het minste lawaai maken. De economisten zijn kalme lieden, een
wetenschap beoefenend welke van louter concreetheid abstract werd, hoog zetelend
boven het niveau der ordinaire menschheid, in regionen waar fantasie en werkelijkheid
beiden door cijfers worden uitgedrukt en dus op elkander lijken als tweelingen. In
hun verheven positie hebben de economisten niet de minste reden om de stem te
verheffen. Behalve dat het volmaakt nutteloos zou zijn, daar wij ze niet hooren
zouden, noch begrijpen, denken zij er niet aan. Zij leven in een soort van geestelijke
sfeer, waar men zich zeer weinig bekommert over het contact met den grond; en door
van den morgen tot den avond de meest platvloersche materie om te zetten in
rekenkundige rebussen, verloor deze materie in hun oogen alle physieke
zintuigelijkheid.
De economisten weten trouwens dat zij door bijzondere genaden, verbonden aan
hun beroep, ongenaakbaar zijn. Als de zaken, dank zij hun theorieën, goed gaan
vergeet men hen te bedanken. Als de zaken verkeerd loopen, dank zij hun
vergissingen, vergeet men hen op te knoopen. Dit gebeurde enkel in de middeleeuwen,
een tijd die gelukkig voorbij is.
Nu moge een hongersnood komen over een onmetelijk land, een staats-bankroet
over een rijk, een verstikkende malaise over de wereld, deze rampen mogen millioenen
slachtoffers maken, millioenen drama's verwekken, niemand denkt aan de
economisten, die er schuld aan hebben. De economisten zelf denken er het minst
aan. Daar zijn in de geschiedenis talrijke voorbeelden van generaals, die na een
nederlaag de hand sloegen aan zich zelf. Hoorde men ooit iets dergelijks van een
economist, die duizenden tot armoede bracht omdat zijn sommen niet opgingen?
Er is in Engeland een staathuishoudkundige, wiens stellingen een jaar of zes
geleden door het heele vasteland werden ontvangen en aangegaapt als de
geopenbaarde waarheid. De eene na de andere dier stellingen ging failliet. De naam
van het orakel werd vergeten, maar het marasme dat hij veroorzaakte bleef tot den
huidigen stond. Ik ben overtuigd dat de man er niet slechter om slaapt.
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Terwijl men zich opwindt over de onderzeeërs die nooit afgeschaft zullen worden,
evenmin als de kruiwagen, terwijl men warm loopt over het Plan Young en de
Duitsche bons (wie zal ze durven koopen na het waarschuwend manifest van Dr.
Schacht?) zal de conferentie der economisten dus beraadslagen in diepste stilte.
Deze stilte heeft niets kunstmatigs en is er des te merkwaardiger om. Men ageert
niet in het donker en niet eens achter den rug. Ieder kan weten dat het economisch
comité van den Volkenbond onder voorzitterschap van Von Trendelenburg, Duitsch
specialist, en van de officieelste en van de gerenommeerdste, besprekingen begonnen
was aangaande een ontwerp, dat tot uitgangspunt moest dienen van een te sluiten
douane bestand. Ieder kan weten dat op 13 September - een Vrijdag - Frankrijk zijn
adhaesie betuigd had met het plan, bij monde van Loucheur, Fransch specialist, een
van de gevaarlijkste en van de beruchtste. Doch niemand weet het. En wanneer
iemand het al weet, men is zóó gewoon andere landen hun tarieven te zien verhoogen
dat men een bestand automatisch beschouwt als een uitkomst, welke met open armen
verwelkomd hoort te worden.
Ieder weet dat de conferentie eind Januari vergaderen gaat. Maar niemand weet
dat op een goeden dag, wanneer het douane-bestand er komt, de boer riskeert zijn
beetwortelen te moeten laten rotten in plaats van er suiker van te maken. Niemand
weet dat het douane-bestand handel en industrie blootstelt aan tallooze andere
accidenten. Niemand weet dat een douane-bestand regeering en parlement tot
machteloosheid kan dwingen in geval van crisis in een of anderen tak van nijverheid.
Is Loucheur beter op de hoogte dan de boer die de beetwortelen verbouwt? Men zou
er met plezier aan twijfelen. Als hij op de hoogte is, bestaan er geen nette termen om
zijn ‘economie’ te kwalificeeren. Ik vermoed daarom liever dat hij in de wolken
vertoeft.
Met het douane-bestand bevinden wij ons in het hartje der internationale coöperatie
à tout prix, welke zich op zekeren datum van het Fransche gouvernement meester
maakte, en die het uit enthousiasme voor het idee tot de uiterste consequentie schijnt
door te willen voeren. Internationale coöperatie, dat is het welvaren van Duitschland,
opdat het betalen kan; dat is de bedenkelijke status quo van Engeland, opdat het geen
lust krijge sommige rekeningen te herzien; dat is de onderdanigheid tegenover
Amerika, het vindingrijkst van allen in kleine en dure plagerijen op de
douanekantoren; dat is de permanente vrees om zich een mes op de keel gezet te
zien.
Er is ter wereld geen ruïneuzer idee dan internationale coöperatie op een basis van
inschikkelijkheid. Terwijl men zich zelf plaatst in de mentaliteit van toegeven, noodigt
men anderen uit tot de houding van vrager of eischer. Het tweede is een onvermijdelijk
gevolg van het eerste. In zaken zoowel als in politiek zal idealisme altijd synoniem
blijken met bêtise en nooit zullen handiger rakkers te kort komen om van uw idealisme
profijt te trekken. Dit moet zelfs een der voornaamste redenen zijn waarom de
internationale coöperatie allerwegen met zooveel geestdrift begroet wordt.
Dit zijn geen paradoxen, dit zijn nuchtere opmerkingen. Bezield door de edelste
der internationale coöperaties, sloot Frankrijk een serie handelsverdragen, welke de
bemoedigendste vruchten beginnen af te werpen: voor dit jaar een deficit in de balans
dat naar de tien milliard gaat, tien milliard die vroeger in het land bleven en kunnen
blijven. Het volgend jaar zal even erg zijn, of nog erger, want tegen de bierkaai vecht
men steeds zonder succes.
Op geen enkel terrein brengt Frankrijk een nationale politiek in toepassing; waarom
zou het een nationale politiek uitoefenen in handel en industrie? Zijn handel en
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industrie niet bij uitstek internationaal? Als mechaniek beschouwd eener
algemeen-menschelijke bezigheid, ja, antwoordt het gezond verstand, maar beschouwd
als resultante dier mechaniek, néén. Het is prachtig in theorie dat Italiaansche wevers
hun katoen rechtstreeks trachten te verkoopen in Bombay, doch in de practijk is het
in de hoogste mate onaangenaam voor de spinnerijen van Manchester, zoowel voor
de patroons als voor de werklieden.
Het handels-internationalisme, ondanks alle geleerde theorieën van economische
interdependentie en dergelijke fraaiigheden, verandert overal in nationalisme, zoodra
de dividenden der aandeelhouders reden geven tot ongerustheid. En waar de aandeelen
verzwakken sleept de eene industrie de andere mee. Wanneer de katoen niet floreert
in Lancashire kan de steenkool niet floreeren in Yorkshire. Dit geldt voor
werelddeelen, voor landen, voor provincies, voor steden, voor dorpen, dit geldt tot
in de straten en straatjes van een dorp. Er bestaat solidariteit tusschen de volkeren
zoolang en waar zij elkaar noodig hebben.
Niemand zal dit loochenen, maar ook niemand kan loochenen dat deze solidariteit
van zeer voorwaardelijken aard is. Als het blocus aan het eene uiterste ligt der
solidariteit, aan 't andere ligt de import, waarvan de binnenlandsche markt zich de
contrôle en regeling ziet ontsnappen. Beide uitersten raken elkaar in hun effecten;
beiden zijn moordend, zoowel het te weinig als het te veel.
En trof men in het ruilverkeer reeds één maatregel, welke altijd en overal den
gulden middenweg garandeert? Verre vandaar. Men houdt mooie bespiegelingen en
probeert elkaar dood te concurreeren. Internationale coöperatie op gebied van handel
en industrie is een leuze voor machtigen, voor slimmen en voor hersenschimmigen.
Alleen de hersenschimmigen nemen haar au sérieux en gelijk van oudsher zijn de
hersenschimmigen Fransche proefkonijnen. Niet de handelslui en niet de fabrikanten,
groote goden neen, doch de politici. Politici zonder cultuur, zonder ervaring, zonder
kennis, zonder inzicht, maar met een matelooze pretentie en met een onbegrensde
betweterigheid. Ik zou er haast bij willen voegen: zonder brein. Want het ontbreekt
hen niet aan adviezen die pogen te verhinderen, dat zij zich zelf en iedereen ruïneeren.
Zij halen laatdunkend de schouders op. Zeventien duizend dokters hebben
geprotesteerd tegen de afgeraffelde wet op de sociale assuranties: wat weten dokters
van assuranties? De chefs van handel en industrie protesteerden tegen de door
niet-vaklui beklonken handelsverdragen: wat weet een handelaar van handel? Klaagt
een handelaar niet immer steen en been? Heeft hij ooit genoeg van het goede?
Vandaag schrijft de president der Federatie van Mechanische Industrieën: ‘In de
eerste plaats moeten wij onze tarief-vrijheid behouden. Is het moment goed gekozen
om een stabilisatie der douanetarieven te bewerkstelligen volgens de plannen, welke
op 't oogenblik gediscuteerd worden? Kan men onder de actueele omstandigheden
het compromis als voldoende beschouwen, dat met moeite onze productie beschermt?
Kan men à plus forte raison op den vooravond van de invoering der sociale
assuranties, die den economischen toestand des lands op de ernstigste wijze zullen
storen, voor verscheidene jaren afzien van een wijziging der douanetarieven, welke
wijziging in een naaste toekomst beslist noodzakelijk zal worden?’
De vraag is het antwoord. Men kan niet, het lijkt buitengewoon onvoorzichtig om
het te willen kunnen, maar dat is geen bezwaar om het te doen. Men heeft heel het
Fransche bloed ingezet voor een idee (dat tegenwoordig dezelfde politici belachelijk
toeschijnt), men kan ook heel het Fransche goed inzetten voor een idee. Als de
internationale oorlog offers eischte, waarom zou de internationale coöperatie geen
offers eischen? Is Frankrijk, volgens een beroemd socialistisch woord, niet de Christus
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der naties, bestemd om gekruisigd en herkruisigd te worden voor het algemeen heil?
Die socialistische woordvoerder bleef buiten schot en de propagandisten der
douane-stabilisatie zullen eveneens buiten schot blijven, wijl men foutieve
economisten niet meer ophangt. Maar de burgers, die het gelag betalen, de kastanjes
uit het vuur halen, en uitgeknepen worden als citroenen? De burgers! Wie maalt in
een modernen staat om de burgers? Zijn ze er niet juist voor den Staat?
De president van de Federatie der Mechanische Industrieën had een dubbele reden
om te vragen of het moment voor stabilisatie der douanetarieven gunstig is, wijl
Frankrijk op de tabellen van de protectiecijfers der verschillende landen den dertienden
rang inneemt, wijl de Fransche handelspolitiek immer de meest liberale was der
groote mogendheden. De douane-muur is het hoogst in Spanje. Dan volgen de
Vereenigde Staten. Vervolgens Engeland, dat weliswaar geen tarieven heeft, doch
zijn essentieele industrieën beschermt met rechten welke tot 33½ pCt. stijgen. Daarna
Argentinië, Polen, Joegoslavië, Tsjeko-slovakije, Australië, Italië, Duitschland,
Canada, Engelsch-Indië. Op de globale indexlijst staat de Fransche protectie genoteerd
met 12 pCt., de protectie der bewerkte stoffen met 20 pCt.61 Alle genoemde landen
hebben aanzienlijk hoogere cijfers en nergens hebben zij ze tot hun schade, ondanks
de fameuze ‘interdependentie’. Nergens denkt men er aan om ze te verlagen.
Alle genoemde landen echter hebben er belang bij dat er aan de Fransche tarieven
niet meer getornd kan worden. Na de eigen tollen opgedreven te hebben tot een cijfer,
dat zij voor de welvaart en het economisch evenwicht harer industrieën noodzakelijk
achtten, willen de diverse naties gaarne stabiliseeren. Zij hebben goed praten, dunkt
u niet? Zij doen denken aan de Augusten der circussen, die hun partner een klinkende
oorvijg toedienen en wanneer de tegenpartij wil risposteeren met een traan in de stem
zeggen: ik speel niet meer.
Ziehier waartoe met een zoet lijntje de internationale coöperatie leiden kan. Om
het vertrouwen in Frankrijk's vermogens niet geheel te schokken moet ik er bijvoegen,
dat het op de solidariteit een zoo klaren kijken gunnend ontwerp niet uit een Franschen
koker komt. Men schijnt er België (9 pCt. en 15 pCt.) voorgespannen te hebben. Het
is reeds zielig genoeg dat een Fransch gouvernement zich bereid verklaart, het plan
te discuteeren; zielig genoeg dat een Fransche regeering de industrieelen van haar
land aan handen en voeten gebonden wil overleveren aan de bepalingen van een
contract, tegen welke de ‘hooge contracteerende partijen’ slechts onder ‘buitengewone
en exceptioneele omstandigheden’ te Genève in beroep kunnen gaan.
Wat is een Staat die niet meester is over zijn tarieven, die dus niet meester is over
de ontwikkeling zijner industrieën? Wat rest er, niettegenstaande allen schoonen
schijn, van de onafhankelijkheid van zulk een land? Eertijds voerde men oorlog om
een land tarieven op te leggen. Tegenwoordig roept men conferenties samen. Er is
eenig verschil in het middel, niet in het doel. Maar wie vindt baat bij dit verschil?
En wie voelt niet dat de eene methode zoowel als de andere vroeg of laat tot een
uitbarsting moet leiden? Dat de tweede evenmin deugt als de eerste?
[verschenen: 23 januari 1930]

Tooneel van Vandaag
Parijs, 20 December 1929
61

Holland volgens de Fransche opgaven 4 pCt. en 6 pCt.
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Men mag tien tegen een wedden, dat het nieuwe stuk van Edouard Bourdet op
minstens één plaats in Holland verboden zal worden evenals La Prisonnière. Met
materiaal, dat tamelijk rot is en tamelijk onbetamelijk (ik wil niet doorgaan voor een
puritein) bouwt hij een omgekeerd wereldje, dat geen ander doel schijnt te hebben,
dan ons de milt te kittelen, gelijk onze brave voorvaderen zeiden, ons aan 't lachen
te brengen. Het ergerlijkst zullen sommigen vinden, dat het hem lukt van 't begin tot
het eind. Wat buitengewoon lamentabel of buitengewoon afkeurenswaardig is maakt
hij buitengewoon ridicuul en verschaft aan hen, die belangstellen in pikante
onderwerpen stof tot menig interessant debat.
Bij voorbeeld: is het geoorloofd, om te lachen met ontwijfelbaar immoreele
situaties? Wat is gezonder, er mee te lachen, er om te huilen of zich erbij te
verontwaardigen? Enzoovoort. Men zal het er over eens zijn, dat een schrijver, die
liever een succes ziet dan een fiasco, geen twee manieren had, om het gegeven aan
te pakken. Het komische, en alleen het komische, het gechargeerde, kon zijn personen
redden voor de projectielen, welke men hen in geval van ontevredenheid naar het
hoofd zou geworpen hebben. Van dit standpunt beschouwd, is Bourdet zelfs verbazend
knap, want het is niet zoo gemakkelijk als men denkt, om de menschen te laten
schateren over dingen die hen au fond dood ergeren. Wie dat klaarspeelt, staat met
zijn eenen voet in de onsterfelijkheid waar hij weinig concurrenten aantreft.
In principe ben ik dus voor den humor. Zeden-romans en zeden-stukken blijven
nu eenmaal onmisbaar, en of ze taai zijn of amusant, het ironische lot heeft gewild
dat ze altijd voor onzedelijk gehouden worden. Als er geen andere weg bestaat dan
te kiezen of te deelen, ben ik er sterk voor, om den minst onaangenamen te nemen.
De titel van het stuk luidt ‘Het zwakke geslacht’. Le sexe faible is echter niet het
geslacht, waaraan wij het levenslicht danken en het beste deel onzer verpoozing. Het
zwakke geslacht zijn wij, mannen, daar een derde nog niet aanwezig is. In het verre
verleden, toen wij uit den nacht der barbaarschheid begonnen te ontwaken, schiepen
wij den term, die ons een aantal verplichtingen oplegde, waaraan wij ons min of meer
gebonden achtten. Sinds langen tijd beantwoordde hij niet meer aan de werkelijkheid,
doch wij deden, wat in ons vermogen lag om hem niet te loochenen en niet te
discrediteeren. Gelijk de dolende ridders, die in de middeleeuwen gevangen en
gekwelde maagden bevrijdden, en die toenmaals de ‘ageerende minderheid’ vormden
onder een brutaal menschdom, staan wij elk uur gereed om voor de belaagde vrouw
op te trekken.
Waarom, als ik u bewijzen moet geven, willen de Amerikanen alle koopvaarders,
wanneer men nog weer eens oorlog zal voeren, behandeld zien als hospitaalschepen?
Opdat de vrouwen en kinderen geen honger zullen lijden. Wij, mannen, tellen niet
mee. Dat wij een leege maag hebben en daarmee op den koop toe sneuvelen, heeft
nog nimmer een gouvernement tot edelaardige gedachten verleid. En zeg niet, dat
de Amerikanen huichelen, dat het hen alleen te doen is om rustig te trafikeeren. Al
ware dat zoo, dit zou nog beter de toovermacht bewijzen van de uitdrukking ‘het
zwakke geslacht’ dan de naakste waarheid. Voor het zwakke geslacht ten slotte zou
Engeland de vrijheid der zeeën permitteeren. Ware dit niet het subliemste van al het
sublieme, dat onder aanroeping der machtspreuk van le sexe faible verricht werd?
Schijnt het u billijk, dat de zegswijze met hoon beladen geslingerd wordt naar de
mannelijke sexe, die de onze is? Dat de vrouw tegenspartelt, wanneer wij over het
zwakke geslacht praten, dat zij onze meest elementaire beleefdheden weigert, werd
iets alledaagsch. Dat wij voortaan scheepsrampen, aardbevingen, branden, vijandelijke
bestormingen moeten afwachten, om de nuttigheid en de bezwaren onder de oogen
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te brengen van een gebruik, dat wij gratis en ongedwongen invoerden, getuigt nog
niet van decadentie. Maar dat een uitdrukking waaraan zooveel los en vast is, dat zij
een geheele civilisatie kan resumeeren, in haar ongunstigste beteekenis wordt
toegepast, en onder groote hilariteit, op de mannen zelfs, daar heb ik niet van terug.
De Hollandsche tooneeldirecteuren, die op Le sexe faible willen aanvliegen, zullen
voorzichtig doen, met eerst te onderzoeken, of de elementen tot succes, dus tot
volledig begrijpen, in Holland reeds voorradig zijn.
In Parijs zijn ze 't, zonder te pleiten tegen Parijs. Met een handigheid, waarmee
hij een maximum menschenkennis aantoont, liet de auteur de nationaliteit van het
zwakke geslacht in 't midden. De Franschen kunnen denken, dat het over Noord- of
Zuid-Amerikanen gaat. De inboorlingen van Massachusetts, van Brazilië, Argentinië
of Peru mogen zich verbeelden, dat het Urugueezen, Boliviërs of Californiërs geldt.
De personen van Le sexe faible logeeren allen in het Hôtel Ritz, op de Place Vendôme,
een bij uitstek cosmopolitisch en luxueus centrum. Als een mand postduiven worden
zij in het eerste bedrijf losgelaten.
Madame Leroy-Gomez komt juist terug van een seizoen in Pau. Madame LeroyGomez was voormaals een rijk jong meisje, dat door haar fortuin in staat gesteld
werd, den mooien Gomez te trouwen. Heel haar kapitaal echter was belegd in mijnen
van den Kaukasus en de oorlog heeft haar geruïneerd. Zij meende toen niet meer het
recht te hebben, den mooien Gomez voor zich te reserveeren en scheidde om haar
pracht-exemplaar over te doen aan een oude doch schatrijke Amerikaansche, die
door haar fortuin waardiger was dan zij, om den superben Gomez te onderhouden.
Wanneer de magnifieke Gomez sterft, bewaren Madame Leroy-Gomez en haar
opvolgster Madame Lee-Gomez vol liefde zijn aandenken als een
gemeenschappelijken cultus. Madame Leroy-Gomez heeft geen andere inkomsten,
dan de subsidies, welke Madame Lee-Gomez haar tot belooning voor haar voormalige
abdicatie en als hulde jegens den ongeëvenaarden Gomez uitkeert. Gij kunt u het
humoristische en ietwat dubieuze gesprek voorstellen, dat beide verknochte dames
voeren over het brandpunt harer vereering.
Madame Leroy-Gomez kreeg van haar onovertroffen afgod vier kinderen, drie
jongens en een meisje. De jongens zijn splendide als de vader en steken dus geen
hand uit, het meisje is minder mooi, werkt en verdient rijkelijk den kost aan 't hoofd
van een modewinkel. Lily, die weinig kans heeft op een gefortuneerd huwelijk, is
opgevoed gelijk in vroeger tijden de jongens opgevoed werden met het idee eener
noodzakelijke broodwinning op den achtergrond. Zij gedraagt zich tegenover den
man, als de vroegere jongens zich gedroegen tegenover het meisje; zij neemt hem
als tijdverdrijf, als ontspanning. Wat zij boven alles ducht in haar verhouding tot de
andere sexe is een collage, een band die haar zou engageeren. Zij heeft haar geld,
om zich de genoegens te verschaffen, welke haar bevallen en voor den duur, die haar
bevalt.
De zonen daarentegen van Madame Leroy-Gomez zijn door de moeder gestileerd
zooals zij den schitterenden vader stileerde, zooals in de boeken en op het tooneel
van een halve eeuw geleden het jonge meisje gestileerd werd. Van kindsbeen groeiden
zij op met het idee, dat een goede partij het eenige doel en de eenige hulp is in het
leven. Twee zijn gelukkig onder dak. Manuel, die gierig is, werd geloodst in de armen
eener rijke Chiliaansche en heeft een gezin. Philippe, minder droogstoppelig van
aard, werd toegewezen aan Cristina, een rijke en warmbloedige Argentijnsche. Er
behoeft niemand meer aan de vrouw gebracht te worden dan de jongste, (gelijk de
ouderwetsche moeders huwelijkt Madame Leroy-Gomez uit volgens den leeftijd),
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de charmante, verleidelijke Jimmy, die bestemd is voor een kapitaal-krachtige,
autoritaire Amerikaansche, die Dorothy heet.
Om haar te veroveren sleten moeder en zoon dank zij de subsidies van Madame
Lee-Gomez een paar maanden in Pau. Jimmy is bezig de verovering te bekronen in
Parijs. Hij wordt geholpen door alle wijze moederlijke raadgevingen, welke in zulke
omstandigheden eertijds bij meisjes dienstig waren, om ondoordachte stappen te
voorkomen. Jimmy heeft bovendien zijn instinct tot bondgenoot. Wanneer de
doortastende Dorothy hem een nacht op proef vraagt, is hij leep genoeg om te
weigeren. Jimmy doet niets zonder contract. Jimmy wenscht boter bij de visch. De
Amerikaansche daarentegen wil geen kat in den zak koopen. Om zijn affaire te
bespoedigen, zal Jimmy een verliefdheidje op touw zetten met de jonge en aardige
Nicole, een meisje zonder geld en dat dus werkt. Hij doet het des te liever, daar hij
in zijn binnenste weinig lust voelt, om door Dorothy in slavernij gevoerd te worden
naar hare Vereenigde Staten. Hij zal de naarstige Madame Leroy-Gomez heel wat
zorgen baren, vooral wanneer hij, serieus verkikkerd op Nicole, uitroept ‘ik wil gaan
werken’.
Dit is de hoofd-intrige. Zij wordt gesecondeerd door verschillende bij-intriges. De
ménage van Manuel leeft in een betrekkelijk geluk en heeft geen geschiedenis. De
ménage van Philippe evenwel, waar de man de rol speelt der maintenee van voorheen,
ligt in duigen. Philippe heeft tot stelregel, dat wie betaald wordt, niet kan liefhebben
en laat zich inpalmen door een Russin, die gelijk alle Russinnen, prinses of
avonturierster kan zijn of allebei tezamen.
Cristina, dol op haar man, kan een dergelijke beleediging niet verkroppen en schaft
zich een cherubijn aan om hare ledige uren te vullen. Deze cherubijn, Carlos, is het
type van den hedendaagschen beroepsgigolo, gelijk men ze ontmoet in de
cosmopolitische hotels. Het Hollandsch, geloof ik, heeft geen enkele adaequate
uitdrukking voor dit woord, dat vroeger een hartediefje aanduidde dat in zijn
tegenwoordigen zin weinig minder beteekent dan de mannelijke prostitué. Carlos
heeft slechts één idee in zijn kop: zich te rangeeren, een loonend huwelijk te sluiten,
vóór dat zijn bekoorlijkheden versleten zijn. Maar Carlos is een pechvogel, zelfs als
hij, beu van zijn ambacht, werken wil. Hij valt geregeld in verkeerde handen en volgt,
eerst met Cristina, later met Lily, het zooveelste doode spoor. Als Philippe bij zijn
vrouw terugkomt, wijl hij dertig duizend francs noodig heeft om zijn oneerlijke
Russin de gevangenis te besparen, is Cristina royaal genoeg, om ze hem te geven.
Als Philippe haar rondweg verklaart, dat hij er genoeg van heeft, om gemainteneerd
te worden, zal zij veinzen geruïneerd te zijn en met deze list de liefde winnen van
haar echtgenoot.
Deze list komt niet uit haar eigen brein, zij is van den maître-d'hôtel Antoine.
Wanneer men in dure caravansérails als het Ritz der Place Vendôme van alles vindt,
men vindt er ook een maître-d'hôtel, in rok vanaf 's morgens tien uur, correct hoffelijk
onderdanig, geslepen, die de kwaliteit vereenigt van Scapin, Mascarilio en Figaro in
één persoon. Zijn dienst gaat op rolletjes, wat hem vergunt, om al zijn tijd en al zijn
combinatievermogens te wijden aan de liefhebberijtjes zijner gasten. Met een leelijk
woord gezegd, heeft deze volmaakte gentleman dezelfde rol als de koppelaarster in
de oude komedie. Met een mooi woord gezegd is hij de providentie zijner
gefortuneerde klanten. Als de puissant-rijke Slavische gravin, een oud rimpelig
creatuur, dat Bourdet zette als tegenhanger van Carlos, op haar jacht naar gigolo's
in het Ritz belandt, pingelt zij over den prijs met den maître-d'hôtel. Zoo Philippe,
die om de dertig duizend francs verlegen zit, terugdeinst voor de karwei, en zij voor
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het bedrag, zal het Carlos zijn. Iedereen neemt Antoine in vertrouwen en hij weet
middeltjes voor iedereen. Met een perfecten tact hoort hij de zonderlingste confidenties
aan, met perfecten tact geeft hij zijn wenken aan Cristina, aan de weerzinwekkende
comtesse, aan Madame Leroy-Gomez en haar schitterend kroost, aan Nicole, aan
Carlos.
Met den maître-d'hôtel overigens staat of valt Le sexe faible. Een gezelschap, dat
niet een onbetaalbaren komiek bezit als Victor Boucher, moet zich aan dit stuk niet
wagen. Met Victor Boucher is het zwakke geslacht zeker van zijn duizendste
voorstelling, maar het summum van talent wordt vereischt om de op het kantje af
onuitstaanbare monde, als welker burleske herder hij optreedt, aannemelijk te maken.
Met zonen als de uwe, zegt Antoine tot Madame Leroy-Gomez, behoeft u geen
oogenblik ongerust te zijn. Zoodra Dorothy contractueel twee duizend dollar
maandelijksch zakgeld heeft vastgelegd voor Jimmy, komt Jimmy over de brug en
de comedie kan eindigen. Niet echter alvorens wij nog een kijkje krijgen op de jongste
generatie, de kinderen van Manuel: het broertje wil niet met zijn zusje spelen, als
zusje hem niet eerst centen geeft... Zoo regeert over al deze wezens het geld. Als ik
zuinig ben met mijn twee duizend dollar per maand, rekent Jimmy de nijvere Nicole
voor, kan ik over drie jaar genoeg gespaard hebben, om te scheiden en je te komen
trouwen. En Nicole, de eenige nochtans die een vleugje sentiment bezit, geeft den
séduisanten Jimmy niet eens een klap om de ooren.
Er wordt in dit immoreele en a-moreele zwakke geslacht, dat met zijn laatste restje
ziel zijn laatste restje fierheid verloor, over alles gepraat, en op de geestigste wijze,
behalve over de mannen die aan den oorsprong stonden der kolossale fortuinen van
al deze koopkrachtige en kooplustige vrouwen. Of het de vaders waren of de
grootvaders, of overgrootvaders, doet er niet toe, het waren mannen. Als het huidige
‘zwakke geslacht’ niet werkt, in dit stuk werken ook de vrouwen niet, op twee na:
Lily en Nicole. Dit moge geen verontschuldiging zijn voor de diverse gigolo's, het
is nog minder een verdediging voor hunne heerscheressen. Op den keper beschouwd
zijn beide sexen aan elkaar gewaagd en even beursch.
Dergelijke dingen te moeten constateeren is misschien het verontrustendst. Indien
men bedenkt, dat op ‘Figaro’ van Beaumarchais de Revolutie volgde, zou men
wenschen, dat Le sexe faible geen meesterwerk ware, doch maar iets tijdelijks, iets
accidenteels, iets voorbijgaands, de diagnose van een maatschappelijke ziekte, doch
van een zonder ampertatie geneesbare ziekte. Misschien is het dat ook wel,
niettegenstaande zijn virtuositeit. Waarover echter ga ik mij versomberen op het eind
van dit relaas? Ik ben geen censor morum, ik schrijf slechts kronieken. En waarom
zou alles niet exceptioneel zijn in deze comedie, buitenissigheden eener beperkte
kaste, buitenissig als de lange sleepende japons, waarin de bevolking van het Ritz
hier rondwandelt? Het stuk is een amusante satire, maar deze waarschijnlijkheid is
me honderdmaal liever: wanneer het geld op raakt, komt alles zonder ongelukken
op zijn pooten terecht.
[verschenen: 1 februari 1930]

Trafalgar II
Parijs, 27 December 1929
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De Vloot-conferentie, van een Fransch standpunt beschouwd, laat zich niet slecht
aanzien. Vier ministers, Aristide Briand voor Buitenlandsche Zaken, Georges Leygues
van Marine, François Piétri van Koloniën, onder leiding en toezicht van hun president
André Tardieu, hebben de behoefte gevoeld om het Kanaal over te steken en vormen
met Monsieur de Fleuriau, den Londenschen gezant, de delegatie der
gevolmachtigden. Zij worden vergezeld door René Massigli, chef der Fransche
diensten aan den Volkenbond, en Henry Moysset, leeraar aan de Hoogeschool voor
oorlog ter zee, die tevens directeur is van Tardieu's kabinet.
Deze vier ministers en hun twee adjunct-gedelegeerden weten, dat zij in het paleis
van Sint-James opgewacht worden met de onverholen bedoeling om hun onder de
vredelievendste en amicaalste bewoordingen een kool te stoven, welke zij niet zonder
reden uniek mogen achten in de geschiedenis. Zij worden verzocht om zich definitief
te declasseeren en te disqualificeeren op de oude en nieuwe wereldzeeën. Men noodigt
hen speciaal uit om het wapen dat hen gevreesd maakt en hun nog een betrekkelijke
onafhankelijkheid verleent, de duikboot, voor eens en voor altijd aan den dijk te
zetten. Zij hebben sinds Trafalgar geen enkele nederlaag geleden op de oceanen en
men wil hen behandelen als overwonnenen, als uitgeschakelden, als een partij
waarmee de admiraliteit der inviteerende mogendheden geen rekening meer houdt.
Men heeft nog niet gevochten en stelt condities alsof het gevecht reeds beslist ware.
De vesting is nog niet belegerd en men eischt reeds de sleutels.
‘Kom ze maar halen’, antwoordde een beroemd bevelhebber op een zoodanige
vraag, en de Franschen zouden wonderbaarlijk zot moeten zijn, wanneer zij zich de
mogelijkheid eener soortgelijke repliek niet reserveerden, te meer daar de Engelschen,
bij krijgsbedrijven welke nog versch in het geheugen liggen, weinig neiging getoond
hebben om ‘ze te gaan halen’ in Wilhelmshafen, behalve toen zij geen kwaad meer
konden. Er zijn minstens twee ministers onder de delegatie die te voorzichtig en te
beleefd zijn om zulke waarheden te zeggen, maar die ze intusschen met overtuiging
denken. Als de afloop der conferentie Briand misschien koud laat, wijl zijn politiek
en zijn buitenlandsche populariteit uitgaan van de leuze ‘eerst toegeven’, als Piétri
wellicht neutraal is om dat hij min of meer bij toeval aan Koloniën zit, Tardieu en
Leygues zijn persoonlijker betrokken bij de onderhandelingen.
De eerste is te zakelijk en te ambitieus om onder zijn gouvernement de déchéance
te laten bezegelen van Frankrijk als zeemacht. De tweede is de eigenlijke schepper
der Fransche vloot, welke de Engelsch-Amerikaansche voorstellen tot machteloosheid
dreigen te veroordeelen.
Wat Von Seeckt deed voor het Duitsche leger deed Georges Leygues voor de
Fransche marine, met dit verschil dat de organisator der Reichswehr tot de vaklieden
behoort, terwijl Georges Leygues onder de amateurs gerangschikt moet worden.
Maar het is geen toeval, dat de minister van Marine alle kabinets-wisselingen der
laatste jaren overleefde en aan zijn post geankerd schijnt. Toen Frankrijk op de
Conferentie van Washington (1921) met behulp van menige perfidie zijn vloot
vernederd zag tot den derden rang, tot de ondergeschikte van Japan, tot de gelijke
van Italië, stierf admiraal De Bon weinige weken later van chagrijn. Doch zijn
opvolgers merkten, dat, wanneer de beruchte proportie 5.5 voor Engeland en Amerika,
3 voor Japan, 1.75 voor Frankrijk en Italië, krenkend bleek en vernietigend voor de
capital-ships en vliegtuig-booten, het kader der bepalingen elastisch genoeg was voor
een eervolle en nuttige activiteit. Zij stelden een programma op en kozen een
vertrouwensman om het uit te voeren. Zij hadden den mannenmoed om geen zier te
offeren aan de ijdelheden van het prestige. Niet van bovenaf reconstrueerden zij de
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Fransche vloot, doch van beneden-aan. Zij zetten geen enkelen mastodont van 35.000
ton op stapel, doch bouwden een massa klein en snelvarend grut. Met beperkte
geldmiddelen en steeds ver beneden de toegewezen tonnen-maat blijvend
concipieerden zij een defensieve zeemacht, die berekend was om de gevaarlijkste
klappen uit te deelen.
De theorie der Fransche Admiraliteit is na de Conferentie van Washington altijd
geweest: wij willen met genoegen ontwapenen en den globalen tonnen-inhoud
inkrimpen naar de maat waarin de andere mogendheden haar zullen reduceeren, maar
wij willen de vrije beschikking hebben over de aanwending dier tonnenmaat en haar
verdeelen gelijk het ons goeddunkt. Wie capital-ships wenscht te bouwen ga zijn
gang. Wie boven één kolos de voorkeur geeft aan tien kleine kruisers, torpedobooten,
jagers en onderzeeërs, heeft niet meer of niet minder recht tot deze keuze dan degene
die superdreadnoughts kiest. Men kan een natie niet verplichten om zich met veel
risico en weinig profijt te ruïneeren aan zeekasteelen.
Indien men de logica niet geheel over boord gooit is tegen deze redeneering niets
in te brengen. Zij was van oudsher de noodhulp en de toevlucht der kleine
mogendheden wien het behalve aan financiën ook ontbreekt aan manschappen,
arsenalen en bases. En zoolang het kleine mogendheden betrof opperde Engeland
geen bezwaar tegen die onaanvechtbare theorie. Sinds echter Frankrijk haar toepast
op zijn bijzondere schaal bespeurt de Brit serieuze inconveniënten voor zich zelf. Te
constateeren dat de methode onraadzaam kon worden voor de hegemonie der
Engelsche vloot en te concludeeren dat zij dus onaannemelijk was in se, gebeurde
met een gansch werktuigelijke geleidelijkheid.
Doch als het een onwaardeerbaar voorrecht is voor een natie, wanneer zij haar
gedachtenleven niet bindt aan redelijke wetten, en als deze eigenschap een groote
vrijheid van handelen en een gerust geweten bezorgt, door een theorie onaannemelijk
te verklaren helpt men ze niet uit de wereld. Het probleem te stellen stond evenwel
gelijk met het op te lossen: Wijl de verhouding 5.5, 3 en 1.75 ondoeltreffend was
gebleken, omdat men haar beperkt had tot de capital-ships en de landings-booten,
behoefde men haar slechts uit te breiden tot alle categorieën van schepen om
automatisch een normalen toestand te verkrijgen. Wat te Washington uit
kortzichtigheid verzuimd werd, zal men trachten te Londen in te halen. En wanneer
men de onderzeeërs niet geheel kan afschaffen, zal men pogen hen aan de banden te
leggen van een coëfficiënt, evenals de rest der kleine belagers van den dreadnought
waaraan sommige landen zich buiten rede en bovenmate gehecht toonen.
Gelijk ik zei koos de Fransche Admiraliteit Georges Leygues tot haar
vertrouwensman. Zoo het woord geen ongunstigen klank had zou ik zeggen strooman
om accuraat te zijn, want Georges Leygues weet evenveel van de uiterst
gecompliceerde vraagstukken eener moderne oorlogsvloot als de eerste de beste
varensgast. Niemand verheelt dit en niemand betreurt dit. Men acht het voldoende
dat Leygues zijn ooren aandachtig open houdt voor de wenken van hen wier superieur
hij is en volgzaam deze functie vervult. Hoe invloedrijk de Admiraliteit echter moge
zijn op het departement der Rue Royale, hoe weinig de bureaux der oorlogsmarine
in tegenstelling tot andere verpolitiekt raakten, het is onmogelijk een strooman te
handhaven op een zeer begeerde plaats zonder de stilzwijgende instemming van het
Parlement, zonder den steun der publieke opinie.
De Fransche oorlogsmarine, die, terloops opgemerkt, een zeer zorgvuldig geschift
en zeer homogeen keurkorps vormt, even intelligent als dapper, slaagde niet alleen
in het behoud harer technische autonomie, doch ook in onkreukbare bewaring van
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haar moreel crediet. Het minst van alle diensten is zij aangetast door het politieke
virus en het meest van allen kan zij hare zaken behartigen met een objectieve
deskundigheid. Zij is niet populair in den engen zin en zij heeft tijdens den oorlog
weinig gelegenheid gevonden om zich populair te maken. Maar zij geniet een autoriteit
en een blinde sympathie, welke nergens in Frankrijk haars gelijken vinden, want
iedereen heeft de zekerheid dat zij met rechtschapenheid, met beleid en met een
zeldzame gematigdheid bestuurd wordt.
Wat men niet meer aanschouwd had sinds de luidruchtige dagen eener overwinning
of eener paniek: dat het parlement unaniem wordt als een in den pas marcheerend
regiment, en in dit afzonderlijk geval unaniem wordt zonder geestdrift, zonder
opwinding, zonder oratorische trucs, unaniem omdat het iets vanzelfsprekends betreft,
dit woonden wij bij tijdens de debatten over het marine-budget waar de Londensche
Conferentie werd aangeroerd. Het Parlement stond als één man achter Leygues,
achter de Fransche Admiraliteit.
Het is niet gebruikelijk bij gedachtenwisselingen tusschen naties om de dingen
openlijk bij hun waren naam te noemen, doch er bestaat geen enkel Fransch politicus
meer, van onverschillig welke richting, die niet meent dat de Engelsche en
Amerikaansche plannen op de schromelijkste wijze overdrijven. De naïeveteit, welke
zekere grenzen overschrijdt, wordt onbeschaamdheid, en de premisse, dat een
schrander volk als de Franschen onnoozel genoeg geacht wordt om de
Engelsch-Amerikaansche naïeveteiten voor zoete koek te slikken, zich te laten
beetnemen als kinderen, verergert nog het accent dier onbeschaamdheid. Uit naam
van wie of van wat pretendeeren beide mogendheden of permitteeren zij zich om
hare wetten op te leggen aan de Fransche Marine? Uit naam der ontwapening?
Een mooie ontwapening die het gevolg zal zijn van het Engelsch-Amerikaansch
vergelijk! Als beide naties ontwapenen willen, om welke reden dan ook, waarom
volgen zij niet den raad van den Engelschen admiraal Sir Herbert Richmond, die in
een studie, gepubliceerd door de Times, suggereert om de tonnenmaat der groote
eenheden te beperken tot 15.000 b.v. in plaats van tot 35.000? Het socialistisch
gouvernement der Britten zou in deze lijn een prachtig arbeidsveld vinden voor
bezuinigingen. Het zou bovendien de eenige solutie adopteeren welke rationeel en
rondborstig is.
Voor ieder onpartijdig, nuchter toeschouwer is het evident dat de Fransche vloot
er niet aan denken kan om de Engelsche of de Amerikaansche te attaqueeren. Dit
ware waanzin, dit ware dolheid. Door welke impertinente bijbedoelingen kunnen
dan de beide Angel-Saksische regeeringen gedreven worden om een natie, aan welker
vloot elk initiatief nog voor lange jaren ontzegd is, geheel lam te leggen? Het een of
het ander: Frankrijk kan niet aanvallen, maar Frankrijk kan zich verdedigen. Met
welke sinistere oogmerken moet deze verdediging geannuleerd worden? En uit welken
hoek der zeeën kan geattaqueerd worden tenzij door Engelschen en Amerikanen?
Er zijn geen sterker getuigen voor de consciëntie van een volk dan de cijfers.
Frankrijk is het eenige land welks marine-budget in 1929 lager is dan in 1914. Terwijl
Frankrijk in 1929 2.483.000.000 francs uitgeeft voor zijn vloot, geeft Engeland
6.127.000 000, Japan 2.777.000.000, en Amerika 9.463.000.000 francs uit. Van 1915
tot 1919 betaalde Frankrijk voor nieuwen aanbouw 4 milliard, Amerika 19. Sindsdien
heeft Engeland aan nieuwe constructies 10 milliard gewijd, Amerika 17, Frankrijk
slechts 4. Men behoeft met deze tabellen voor den geest geen patriot of chauvinist
te zijn om zijn geduld te verliezen, wanneer men de twee wereld-kampioenen
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onophoudelijk hoort praten over de ontwapening van anderen. Een greintje drang
tot oprechtheid is genoeg om daarbij uit zijn vel te springen.
Al is echter de Fransche delegatie van goed gehalte, al is hare positie moreel en
juridisch stevig, het gevaar voor concessies door welke, na Frankrijk, alle kleine
mogendheden getroffen zouden worden, blijft aanwezig. Italië dat slechts 34
onderzeeërs heeft tegen Frankrijk 79, Italië dat twee milliard francs zou moeten
uittrekken om de Fransche vloot op dit terrein in te halen, Italië dat trouwens voor
de onderzeeërs compensatie zoekt in buitengewone uitbreidingen zijner luchtmacht,
Italië dat coûte que coûte pariteit wenscht met Frankrijk in de Middellandsche Zee,
zoo niet pariteit van omhoog (wijl het de financieele middelen niet bezit) dan pariteit
van omlaag, Italië heeft Frankrijk in den steek gelaten en zijn adhesie betuigd bij het
Engelsch-Amerikaansche voorstel tot afschaffing der duikbooten. Japan ligt ver,
heeft divergeerende belangen en is onzeker. De totale verantwoordelijkheid voor de
mislukking der Conferentie zal onder alle omstandigheden neerkomen op Frankrijk
en men herinnert zich nog uit 1921 tot welke felle en roekelooze Pers-campagnes
een Engelsch-Amerikaansche desillusie aanleiding kan geven.
De pressie welke men op de Fransche delegatie zal uitoefenen belooft alles te
overtreffen wat tot dusver vertoond werd. Zullen Tardieu en Leygues de kracht
hebben om aan deze pressie weerstand te bieden?
De Franschen, die de uitnoodiging tot de conferentie niet durfden weigeren, staan
voor een alternatief, dat niet van een bittere tragiek ontbloot is: door zich te verzetten
laden zij den wrok op zich van twee machtige naties (om te zwijgen van Italië) en
van de wereld-opinie welke onder haar invloed gekneed wordt; door toe te geven
bereiden zij voor zich zelf, voor de elf millioenen vierkante kilometers hunner
koloniën, voor de 30.000 kilometer te beschermen communicatie-wegen ter zee, een
tweede Trafalgar, dat een onuitwischbare datum zou betekenen in de geschiedenis
van hun land en in de geschiedenis der menschheid.
Maar wat het treurigst is: de eene oplossing noch de andere zal den haat en den
nijd doen verminderen, waarvan de wereld nooit méér vervuld was, gelijk een Fransch
filosoof en oriëntalist opmerkte, dan sedert een Volkenbond werd opgericht. Deden
de naties niet honderdmaal beter door elkaar met rust te laten en ieder voor zich zijn
eigen zaken te beredderen gelijk men dat wenscht en kan?
[verschenen: 3 februari 1930]

Het punt van uitgang
Parijs, 3 Januari 1930
Na een ballingschap van negen-en-twintig maanden is Léon Daudet den tweeden
dag van 't nieuwe jaar teruggekeerd in zijn dierbaar Parijs. Als deze stad op
buitenlanders reeds een onweerstaanbare attractie uitoefent, bedenk dan hoe iemand
haar missen moet die er geboren werd, die er zijn jeugd doorbracht, die rijpte in haar
zeer bijzondere atmosfeer, wiens gemoed zich vervlocht met haar geur, haar kleur,
haar rhythme, wiens herinnering vanaf het eerste ontwaken samenvloeide met haar
beeld, met haar bekoring, subtieler en krachtiger naarmate de leeftijd toeneemt.
Bedenk dan hoe zwaar de afwezigheid wegen moet voor iemand die in exil gedreven
wordt door een daad van onrecht, van het openlijkste, schreeuwendste, hoonendste
en wondendste onrecht dat op een sterveling kan neervallen.
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Want Léon Daudet, die de zoon is van een der beroemdste romanschrijvers (van
Alphonse Daudet die Tartarin schreef, Numa Roumestan, de Nabab, de Arlésienne,
Sapho, etc.), die door het huwelijk in de familie trad van Victor Hugo, die zelf een
reeks talentvolle romans schreef, die een buitengewoon scherpzinnig criticus is, die
aan het hoofd staat eener politieke partij, die Kamerlid was van Parijs, die met
beslissende documenten bijdroeg tot de bevrijdende en reddende actie van Clemenceau
in het zwartste jaar van den oorlog, die lid is der Académie Goncourt, die journalist
is, die over een krant beschikt, Léon Daudet werd uit zijn land gejaagd omdat hij een
taxichauffeur had aangerand in zijn eer en goeden naam.
Zoo mooi het lijkt, dat in een republiek de reputatie van een obscuur burger
beschermd wordt tegen een machtig persoon, die behalve het vitriool en de gal van
zijn pamflettistisch organisme, met gemak een twintig duizend wandelstokken kan
mobiliseeren zijner ‘camelots du roi’, zoo onthutsend bleek de democratische
zorgzaamheid voor de faam van een simpel citoyen in het licht der feiten. Onze lezers
kennen de gebeurtenissen: Philippe, het veertienjarig zoontje van Léon Daudet, was
met doorboorde slapen gevonden in de taxi van zekeren Bajot en sterft in een hospitaal
zonder tot kennis te zijn gekomen. In zijn eerste verbijstering denkt de vader aan
zelfmoord. Maar door het onderzoek van de taxi, van de kwetsuur, van de revolver,
door de reconstitutie der laatste dagen welke Philippe doorbracht na zijn vertrek uit
het ouderlijk huis, door een hartverscheurend briefje dat de moeder ontving door
tusschenkomst van anarchisten, door talrijke uiterst verdachte omstandigheden van
het overlijden, drong zich bij Léon Daudet spoedig het vermoeden op, dat zijn zoontje
in een hinderlaag gelokt was en koelbloedig vermoord werd door politieke
tegenstanders, die de misdaad gegrimeerd hadden als zelfmoord, en die, om den
vader dubbel te treffen in zijn affectie en in zijn maatschappelijke positie, den jongen
Philippe voorstelden als een renegaat, als een anarchist, als een wanhopige, als een
gevaarlijk sujet, in wiens brein plannen broeiden om zijn eigen vader van het leven
te berooven. Elke inlichting welke Daudet bereikte, versterkte hem in de hypothese
dat Philippe het slachtoffer geweest kon zijn eener abominabele machinatie, en wat
ieder vader gedaan zou hebben was voor den leider der royalisten, voor den
kunstenaar, voor den journalist een meervoudige plicht: de gedachtenis van zijn kind
te zuiveren en zijn dood te wreken. Van beschuldigde (men verweet hem zelfs dat
hij zijn kind mishandelde) werd hij beschuldiger.
Onder de personen echter die hij met een onvermoeibare hardnekkigheid lange
jaren heeft aangeklaagd (Philippe's dood dateert van November 1923) en nog
regelmatig aanklaagt, bevonden zich niet alleen de hoogste ambtenaren der Parijsche
politie, doch het toeval wilde dat een hunner door zijn vrouw verwant was aan
Raymond Poincaré, ex-president der Republiek, die vóór, tijdens en na den oorlog
Frankrijk geïncarneerd had (het idee Frankrijk waarvoor meer dan anderhalf millioen
sneuvelden) en die zoowel in het binnen- als in het buitenland voortging Frankrijk
te incarneeren. Wie zich een nauwkeurig begrip vormt van de verplichtingen welke
de honorabiliteit van een land en van een staat meesleept, begreep onmiddellijk dat
de waarheid omtrent deze duistere en jammerlijke zaak nooit zou doorbreken, zoodra
Daudet repte over Poincaré's zwager; dat de verfoeilijke misdaad, zoo er van misdaad
gesproken mag worden, geclassificeerd zou moeten worden onder de verschrikkelijke
staatsgeheimen, waaraan de meeste landen en alle bestuursvormen rijk zijn. Daudet
mocht razen zooveel hij wilde, niemand verroerde.
Men rekende op de slijtage van zijn temperament (Daudet is al over de zestig), op
de uitputting van zijn toorn, op de verveling en de eentonigheid waarin de steeds
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gerecapituleerde beschuldigingen op den duur moesten verzanden. En dit leek het
beste, zoo niet het enige wat men van hoogerhand doen kon: de eer van den slaat liet
zelfs de gedachte aan een instructie, aan een proces niet toe.
Doch de eerste die genoeg kreeg van de koppige, striemende, en, het moet erkend
worden, troubleerende aantijgingen was niet Léon Daudet, het was de overheid. Na
zich maanden geborgen te hebben achter het argument ‘dat men een van smart
verdwaasden vader zijne excessen niet euvel kon duiden’, verloor zij het geduld en
besloot tot een actie waarvan zij waarschijnlijk gunstige resultaten verwachtte, maar
welke een misstap bleek, zooals er slechts begaan worden door gouvernementen die
de kluts een oogenblik kwijt raakten.
Zich zelf niet willende of niet durvende bloot geven, zelfs niet in de persoon van
een inspecteur of een commissaris van politie uit den gecompromitteerden troep, die
dagelijks door Daudet beklad werd met het giftigste venijn, delegeerde zij den
nederigsten der bij de affaire betrokken medewerkers, den chauffeur Bajot. Daudet
had in zijn krant beweerd dat Bajot minstens vier maal in zijn getuigen-verklaringen
veranderd had, en dat zijn getuigenis bij gevolg niet de minste waarde bezat. Hij
beweerde het niet alleen, hij bewees het. Volgens zijn gewoonte kruidde hij zijn
zeggen met verschillende lieflijkheden en deducties welke Bajot onmogelijk kon
opvatten als complimenten.
Voor de wet bestond er Pers-delict. Of Bajot gemanoeuvreerd werd door de politie
is niet zeker, maar in ieder geval liet men hem zijn gang gaan, en hoewel
Pers-vervolgingen bijzonder zeldzaam zijn in Frankrijk kwam Daudet voor den
rechter onder beschuldiging van laster. Als het proces, dat de partijdigste vijanden
van den royalist tot nadenken bracht en een geweldige opschudding verwekte, een
kapitale fout was, de uitspraak verergerde nog het kwaad. Voor een vergrijp dat men
onder normale omstandigheden zeer zelden straft met hoogstens vijftig francs boete,
werd Daudet veroordeeld tot een schadevergoeding van vijf en twintig duizend francs
en vijf maanden hechtenis, terwijl cassatie van het vonnis in alle instanties geweigerd
werd. Daudet gaf hiervan den volgenden uitleg: men wil mij in handen hebben om
mij kalm te mollen.
Toen hij zich dus na een belegering van twee duizend agenten, voorzien van
gasbommen, brandspuiten en vuurwapenen op een laatste sommatie overgaf om
bloedvergieten te voorkomen, en in de gevangenis werd opgesloten met het meubel
zijner natuurlijkste behoeften het gansche etmaal naast zich in de enge cel, was de
eerste gedachte der ‘camelots du roi’ om hem te bevrijden. Op een Zaterdagmiddag
drongen zij met dit doel het ministerie van Binnenlandsche Zaken binnen, deelden
den gevangenis-directeur telefonisch mee dat aan Daudet en aan een paar
communisten gratie verleend was, en gaven order om hem op staanden voet in vrijheid
te stellen. De directeur, in de verste verte niet verdacht op een mystificatie, waarover
den volgenden morgen Parijs zou schaterlachen, en blij dat hij zijn logé kwijt was,
zette hem met beleefdheid maar met een overdreven haast aan de deur. Van dien
stond af werd Daudet onvindbaar tot men vernam dat hij door zijn vrienden over de
grens geloodst was en verblijf had gekozen te Brussel.
De onthullingen van het proces en het schandaal der uitspraak verwarden menige
conscientie. Wanneer men zich bij het uiteinde van Philippe ontsteld afvroeg of men
hier niet stond voor een der afschuwelijkste politieke moorden welke ooit
geboekstaafd werd, de absolute zekerheid ontbrak, en zal wellicht altijd ontbreken,
daar de getuigen dezelfde zijn als de beschuldigden en ten overvloede de middelen
bezitten om alle sporen uit te wisschen. Maar de straf, opgelegd aan ‘den van smart
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verdwaasden vader’, de straf uitgesproken over den patriot, over den kunstenaar,
over den zoon eens vermaarden kunstenaars, over den journalist, over den politicus,
uitgesproken in naam van een gekrenkten chauffeur, was in haar brutale overdrijving
zoo criant, zoo schreeuwend van wreedheid, zoo flagrant onbillijk indien al niet strikt
onrechtvaardig, dat er weinig Fransen overbleven, dikhuidig genoeg om hun regeering
niet te désavoueeren, die rechters, getuigen en jury onloochenbaar beïnvloed had.
Niet lang vertoefde Daudet in Brussel, gescheiden van zijn meer dan tachtigjarige
moeder, gescheiden van zijn vrienden en van Parijs, of van verschillende kanten
werd een beweging op touw gezet om het gouvernement over te halen den
voortvluchtige de gratie te verleenen, welke men zoo kleingeestig en zoo onhandig
was geweest om Daudet bij zijn ontspanning te weigeren.
Men kan den haat meten, waarmee de regeering Daudet achtervolgt, wanneer men
overweegt dat ruim twee jaar noodig waren om de begenadiging van den gemartelden
vader tot een bevredigend einde te leiden. De Vereeniging van Letterkundigen, die
zes duizend leden telt, onder wie alle schrijvers van internationale beroemdheid,
richtte een verzoekschrift tot den president der Republiek. Geen antwoord. Zij
herhaalden hun request. Geen antwoord. Het gouvernement dat zwicht voor de
geringste arbeidersdemonstratie, behandelde als kwajongens de intellectueele élite
der natie, welker moreel crediet zich uitstrekt over de vijf werelddelen. Een
geïsoleerde groep van eminente schrijvers adresseerde aan hare regeering een roerende
suppliek. Geen antwoord. Twintig invloedrijke personen zonder ander mandaat dan
hun conscientie en hun invloed richtten tot de ministers placetten van dezelfde
strekking. Geen antwoord. In alle deelen des lands circuleerden adressen van
journalisten, van geleerden, van advocaten. Geen antwoord. Langer dan twee jaren
bood het gouvernement weerstand aan den onomwonden wensch der natie, die géén
andere drijfveer had dan hare eer en haar geweten. Met angst vraagt men zich af, als
zooiets Daudet kan gebeuren, die een universeele beroemheid geniet, aan welke
willekeur de kleine man is overgeleverd.
Poincaré moest invalide worden, Briand moest vallen, Tardieu moest klimmen tot
de waardigheid van minister-president, de politie moest zich op de zichtbaarste wijze
in de vingers snijden met de Affaire Almazoff (de stakker wordt nog steeds verhoord
en is nog steeds niet schuldig bevonden), die affaire-Almazoff moest de herinnering
aan den dood van Philippe verlevendigen en den stroom der gratie-verzoeken nog
doen versnellen, alvorens vier Kamerleden, Herriot, Daladier, Marin en Mandel, zich
met een interventie waagden bij het gouvernement. Zooals gebruikelijk is bedankt
men de lieden 't hardst wegens daden welke voor de hand liggen, wegens gebaren
welke niemand nalaat wien nog een greintje fatsoen rest. Wij nemen dus onzen hoed
af voor een edelmoedigheid die zoo weinig chic was bij Herriot en Daladier dat zij
naast Daudet de gratie eischten van twaalf communisten. Maar als wij salueeren, wij
peilen meteen de ijdelheid van alle humanitaire leuzen, den afgrond van tyrannieke
willekeur aan de eene, van schaapachtige gedweeheid aan de andere zijde.
Parijs heeft Daudet met een groote volksmenigte en met vibreerende vivats
verwelkomd aan de Gare du Nord. Dezelfde chauffeur die hem reed bij zijn
ontsnapping, reed hem gisteren naar het doel van zijn eerste bezoek: het graf van
zijn kind op de Père Lachaise. Want als de Republiek, die gratie verleent aan Léon
Daudet, en den slechten smaak heeft een geste, welke nog een aasje noblesse had
kunnen toonen, te doen betalen met de gratie van twaalf bolsjewisten, als de Republiek
onmogelijk anders kon handelen, omdat zij een conflict met de besten harer
onderdanen zag naderen, een verzoening is ondenkbaar. Het gevolg, of een der
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gevolgen werd geannuleerd, maar de tragische oorzaak blijft. De oude Léon, le vieux
Léon, zooals hij zich gaarne noemt, is nog even strijdlustig, even onverzwakt en
bezield met dezelfde wraaklust. De trein welke hem naar Parijs terugbracht kruiste
den trein welke de Franse ministers naar Den Haag vervoerde, en zij die zijn krant
lezen, kregen bij hun ontbijt een ‘verklaring’, waaruit het volgende geciteerd is:
‘Ik heb het gouvernement der Republiek niet te bedanken voor het ophouden eener
scandaleuse ongerechtigheid en de onderbreking eener ballingschap van
negen-en-twintig maanden.
Mijn besluit om de kastijding te bewerkstelligen der politie-beambten die mijn
zoon vermoordden, om de kruiperige en trouwelooze magistraten te brandmerken
wegens hun infaam vonnis, blijft onwrikbaar.
Mijn wil, om den regeeringsvorm te vernietigen die Frankrijk verlaagt, ruïneert
en doodt, blijft onvoorwaardelijk.
Ik bedank allen die tussenbeide kwamen om een einde te maken aan een schande
van zoo langen duur.
Wat Barthou en Poincaré betreft, wij zullen elkaar wel vinden.’
Er is dus niets veranderd in de gevoelens der tegenstanders; de Republiek verloor
de eerste partij en de kamp wordt voortgezet.
verschijningsdatum: 11 februari 1930

De rechte man
Parijs, 7 Januari [1930]
Goed nieuws voor het begin van een jaar; nieuws, dat de toekomst lichter maakt aan
alle horizonten; nieuws, waarbij men zeggen mag met een kalm hart: ziezoo, er kan
gebeuren wat wil; nieuws, dat de voornaamste bron van onrust, onzekerheid, aarzeling,
vrees, voor geruimen tijd toedekt; nieuws, dat elk probleem een geruster oplossing
waarborgt: Weygand, de rechterhand, het alter ego, de schaduw van Foch, zijn
exécuteur-testamentair reeds bij het leven van den Maarschalk, ‘zijn zoon’, zooals
Foch zei, Maxime Weygand is benoemd tot chef van den grooten generalen staf, wat
gelijk staat met opperbevelhebber der Fransche legers. Loopt het mis, komt het tot
een treffen in een of anderen hoek, Weygand zal commandeeren. Hij heeft denzelfden
rang, dien Joffre kreeg in 1914.
De Fransche generaals besturen niet de politiek van hun land. De wapenstilstand
en alle onvoorzichtigheden, inconsequenties, ondoelmatigheden, welke den
wapenstilstand volgden, zijn er, om deze opinie te staven met het centenaarsgewicht
der feiten. Een Foch zou de betaling der oorlogsschuld niet uitgesteld hebben tot
Sintjuttemis, als de kalveren op het ijs dansen. Een Foch zou de Ruhr niet bezet
hebben, gelijk Poincaré haar liet bezetten. Een Foch had de Rijnlandsche autonomisten
van Pirmasens niet levend laten verbranden met petroleum en benzine in de
opengesneden buiken (Historisch). Een Foch had niet gepermitteerd, dat een handjevol
bolsjewisten zich meester maakte van Rusland, tot schande van alle Europeesche
staatslieden en tot ons voortdurend gevaar. Een Foch had niet onbekwame,
wreedaardige avonturiers en verbrassende doorbrengers gesubsidieerd met munitie
en met geld, om de bende van Lenin te kortwieken, gelijk de Engelsche en Fransche
politici deden.
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Voor de Fransche politici bestond echter een Foch pas, nadat alles verknoeid was,
en wanneer alles in het honderd lag, mocht hij de zaak in het reine brengen, om hun
gelegenheid te geven tot nieuwe stommiteiten. Toen de roode legers onder Warschau
stonden, riep men Foch en Foch stuurde Weygand. Toen Syrië in vlam stond, riep
men Foch en Foch stuurde nogmaals Weygand. Maar men riep hem niet van te voren.
Men luisterde niet, als hij waarschuwde. Een Foch en een Weygand hebben geen
opinie, geen stem, geen invloed, geen macht, geen ziertje macht, zoolang niet alles
schots en scheef gaat, zoolang men niet van aangezicht tot aangezicht staat tegenover
het onheil.
Dit heeft onberekenbare nadeelen, en de duizenden, die onnoodig gingen sneuvelen
in Syrië, in Marokko, in het Poolsche leger, kunnen daarvan getuigen. Doch het
vergunt ons ook, om over een Franschen generaal te spreken met volmaakte
objectiviteit. Wij kunnen Weygand prijzen, want wij hebben niets van hem te duchten.
Niet hij zal de vredesduiven den nek omdraaien. Hij zit zelf gekooid in zijn functies.
Hij vervult zijn plicht als een brandweerman, die geduldig wacht, tot er een brand
komt. Vraagt men ooit het advies van de brandweer? Laat anderen met vuur spelen.
Hij is er om te blusschen. En de vergelijking gaat niet eens op: nooit zal een Weygand
uit de kazernes rukken voor een loos alarm. Er zijn minstens vierhonderd
parlementsleden, die loeren op elk zijner woorden, elk zijner gebaren, elk zijner
geschriften, en die voor ieder zijner daden een interpellatie klaar hebben. Wanneer
een Fransch generaal in het algemeen beschouwd wordt als een paardenmiddel,
waarvan men walgt, doch dat men gebruikt in den hoogsten nood, Weygand staat
bij de meerderheid der politici in een nog kwaderen reuk, dan velen zijner
gegalonneerde collega's, daar hij hetzelfde onvergeeflijk gebrek heeft als Foch: omdat
hij naar de kerk gaat, parce qu'il va à la messe! Wat het pacifisme betreft zijn we dus
geheel gedekt: buiten zijn beroep zal Weygand over geen enkele autoriteit beschikken.
Het zal aan hem niet liggen, wanneer hij ooit mobiliseeren moet.
Wij gaan bij deze overwegingen van het idee uit, dat Weygand een sabelrinkelaar
zou kunnen zijn en een bemoeial. Niets echter valt meer bezijden de plank dan deze
veronderstelling. In zijn uiterlijke verschijning is de nieuwe opperbevelhebber een
klein, tenger mannetje met spleetoogen en vooruitspringende jukbeenderen, die zijn
wezen iets Tartaarsch geven, of wat men Tartaarsch noemt. Hij is dus precies het
tegenovergestelde van een mooien militair. Hij voegt niet bij een parade van
wapperende vaandels, of bij een groep van schitterende stafofficieren. Hij past niet
op straat en niet in het veld. Zijn décor is een kaal bureau met enkele kaarten aan
den wand, omdat kaarten niet duur zijn, een tafel van vurenhout en een paar
ongemakkelijke stoelen.
Om zich te concentreeren, om al wat zij aan energie en gloed bezitten te vergaderen,
op te hoopen, ermee te woekeren, vonden merkwaardige mannen nog geen beter
isoleeringsmiddel dan naakte wanden en een primitief meubilair. Naar het innerlijk
is Weygand dus een asceet, en een asceet met een intelligentie, welke ver reikt boven
het gemiddelde, met een onbegrensde werkkracht. Zijn spleetoogen zenden een
fanatischen en dwingenden glans uit, welke absoluut niet Tartaarsch is, maar die een
zuiver-Westersche bezieling verraden, afkomstig van een zuiver-Westersch ideaal.
Het doel dier bezieling, den aard van dat ideaal, heeft Weygand nooit nader aangeduid
en zijn moeilijk te raden. Is het zijn vaderland, dat deze ingetoomde passie voedt, is
het de civilisatie, is het de drang naar louter menschelijke perfectie, is het de ziel in
Christelijken, is het de plicht in Kantiaanschen zin, die dezen haard aanvonkt?
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Wij weten er niets van. Weygand is de geslotenste, de bescheidenste der menschen.
Hij zal geen syllabe loslaten, tenzij men hem nadrukkelijk uitnoodigt. Hij heeft nooit
geschermd met groote woorden. Zijn boek over Turrenne, zijn herdenking van Foch,
bevatten niets dan nuchtere zakelijkheden. Maar zijn geschriften zenden stralen uit
van dezelfde gevangen vlam als zijne oogen; de vlam van iemand, die in het binnenste
der dingen vertoeft en door een ononderbroken contact met de diepste substantie,
een kracht verwierf, welke uitslaat als radium.
Niet immer evenwel was Weygand zoo. Met zijn kokend, impulsief temperament,
dank zij de paarden, het bridge en de charmante verleidingen der jeugd, zakte de
jonge officier bij zijn examens voor het staf-brevet. Op zijn manier was deze Paulus
een Saulus. Het bleef onbekend, wat hem tot ommekeer dreef, maar de koerswending
was zóó radicaal, als slechts voorkomt bij superieure naturen. In één sprong nam hij
alle hindernissen tegelijk. Na zijn dagen onbekommerd verspild te hebben, ging hij
zich dresseeren, zooals men een wild dier dresseert met de gespannen oplettendheid
van elke seconde. Beurt om beurt beteugelde hij zijn hersens, zijn zenuwen, zijn
lichaam, zijn ik en de wenschen van zijn ik. Met een training, welke slechts haar
weerga vindt in de legende, verwierf hij zich die onverstoorbaarheid in de kritiekste
situaties, dat absolute meesterschap over zijn aandoeningen, die helderheid van blik,
die klaarheid van denken, die juistheid van conceptie, dat snelle
onderscheidingsvermogen, dien eenvoud, die zelfverloochening, die modestie, welke
Foch het eerst begrepen en gewaardeerd heeft. Met dezelfde wilskracht dresseerde
hij zijn lichaam en gaf het de elastische soepelheid, de gespierdheid, welke hem op
het oogenblik vijf en dertig doen lijken, terwijl hij twee en zestig is.
Toen het hoofdkwartier in 1914 aan Foch het bevel gaf over het negende leger en
hem met de troepen een staf toewees, onder wie zich Weygand bevond, kenden Foch
en Weygand elkaar nauwelijks van hooren zeggen.
Met het liberalisme en den breeden kijk welke Foch kenmerkten, zette de
commandant den gezakten officier aan het werk naast de anderen en wachtte de
resultaten. Foch had de reputatie van drommels lastig en veeleischend te zijn, hij
formuleerde daarenboven zijn orders in sibyllijnsche termen en vergde van zijn
medewerkers een oogenblikkelijk begrip. Maar Weygand, die uit louter ascese van
zijn persoonlijkheid had geabdiqueerd, zooals een koning afstand doet van zijn kroon,
bevond zich reeds in een stadium van totale abnegatie, en hij ontcijferde Foch als
ware hij zijn tolk.
Wanneer Foch gromde: ‘het is voldoende, dat ik mijzelf begrijp’, begon de taak
van Weygand. Beide mannen waren bestemd om elkaar te ontmoeten en aan te vullen,
want beiden waren in hoogen graad kunstmatig gevormde karakters. Zij werden
onafscheidelijk als tweelingen. Alle correspondentie van Foch met zijn staf en met
de geallieerde staven, ging via Weygand. Bij beraadslagingen, waar Foch
onverstaanbaar brabbelde in krijgsmanstaal, schoot Weygand als zijn exegeet te hulp
met de stereotype woorden: ‘Mijnheer de Maarschalk wil zeggen...’ of ‘Mijnheer de
Maarschalk bedoelt...’
Er werd geen beslissing genomen, geen order gegeven, waarin Weygand niet zijn
deel had als redacteur. Vijftien jaren (van 1914 tot 1929) geleefd te hebben in de
diepste intimiteit met den strateeg, die den wereldoorlog won, is een ongeëvenaarde
school. Hem vijftien jaren te interpreteeren, gelijk een uitvoerder een muziekstuk
interpreteert, en hem te interpreteeren tot de finale der overwinning, vertegenwoordigt
een onvergelijkelijk antecedent, dat elk vertrouwen wettigt.
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Nooit heeft men méér gepraat over oorlog, dan sinds men elke maand conferenties
belegt over zijn liquidatie, over den vrede, over de ontwapening, over de
verbroedering. Achter elke groene tafel dreigt hij als het spook in Macbeth. Hij grijnst
door elk pact, want elk pact bevat een satanisch achterdeurtje, waarlangs hij
ontsnappen kan.
Men heeft nauwelijks de hoop, het monster geketend te hebben, men heeft geenszins
het geloof. Indien men het geloof had, zou men op de diverse congressen elkaars
kleine voor- en nadeelen niet met het maatje en met den druppelteller afwegen. Ieder
is benauwd op het fatale moment klop te krijgen en ieder is bang op het fatale moment
niet in de beste conditie van leer te kunnen trekken.
Eischt Italië niet een aan elke continentale mogendheid gelijkwaardige vloot, om
de over het gansche aardrijk verspreide Italianen in geval van mobilisatie veilig te
kunnen repatrieeren? Eischt Frankrijk niet vrijen toegang tot het menschen-reservoir
zijner koloniën? Eischt Japan niet 70 pCt.? Eischt Amerika niet 100 pCt.? Eischt
Engeland niet de gelijkwaardigheid met alle verzamelde vloten van het vasteland?
Kwasi eischt ieder voor zich. In de werkelijkheid, welke achter de sluwste
dissimulaties niet geheel verscholen kan blijven, eischt ieder tegen den ander, tegen
de eventualiteit, welke als het damocles-zwaard boven aller hoofden hangt. En iederen
dag bespeurt men duidelijker, dat het machtelooze, of het huichelachtige menschdom,
ondanks jarenlange deliberaties en jarenlange ceremoniën, niet de geringste effectieve
garantie tot stand bracht tegen den geesel, tegen de plaag.
Een oorlog nochtans is niet het ergste wat een volk kan overkomen. Een
onvoorbereide, een rampzalig verloren oorlog is veel erger. En de vier jaren van
tragische spanning gedachtig, wensch ik Frankrijk en ons geluk, dat dit gevaar door
de benoeming van Weygand is afgewend. Weygand, wiens familie, uit Staatsburg
afkomstig, Holland passeerde, alvorens zich weer neer te laten in Frankrijk, Weygand
is, behalve een eminent strateeg, een organisator en een administrateur van den
allereersten rang, die voor een Von Seeckt en een Groener niet behoeft onder te doen,
die het tegen geen enkelen mededinger aflegt. In de pacifistische politiek vergeet
men te dikwijls, dat de gelegenheid den dief maakt, en wij hebben tientallen malen
geobserveerd, dat Frankrijk hard bezig was die gelegenheid te scheppen. Met
Weygand eindigt deze funeste aera. Hij zal van het Fransche leger maken, wat het
zijn moet: een onoverkomelijk bolwerk.
Een bolwerk, waarbij men zich driemaal bedenken zal, voordat men wagen durft
het te rammeien. En dit is niet het geringste profijt van Weygand's benoeming: Met
Weygand als chef der weermacht, kan Frankrijk de politiek voeren, welke het verkiest.
De staatslieden zullen hun pacifistische diplomatie voortzetten en dit is des te beter.
Met Weygand als opperbevelhebber kan men over zes maanden zelfs den Rijn
ontruimen. Wie hem overtrekt, zal het niet meer straffeloos ondernemen en niet tot
zijn heil.
[verschenen: 13 februari 1930]

Kabalistiek en Assurantie
Parijs, 10 Januari [1930]
Een Grieksch wiskundige, die Zervos heet, publiceert in Agon, een Grieksch - maar
te Parijs verschijnend blad - een ontdekking, welke mij peinzend stemt en bezorgd.
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Neem het getal 142.857 en vermenigvuldig het met 2. Gij krijgt 285.714, dit wil
zeggen precies dezelfde cijfers in een andere rangorde. Vermenigvuldig het met 3.
De uitkomst is 428.571, nogmaals dezelfde cijfers in verschillend gelid.
Vermenigvuldig het met 4. Het resultaat wordt 571.428. Steeds dezelfde cijfers, en
daarenboven uitkomst no. 3 in omgekeerde volgorde. Vermenigvuldig het met 5: gij
hebt 714.285, uitkomst no. 2 in omgekeerde volgorde. Vermenigvuldig het met 6.
De som is 857.142, niet alleen dezelfde cijfers, maar het vermenigvuldigtal in
omgekeerde rangorde, wat de beide helften betreft. Neem nu de mystieke 7, om het
te vermenigvuldigen voor de zevende maal. De cijfers 1, 4, 2, 8, 5, 7 woedend, dat
zij in alle richtingen door elkaar geschud zijn, furieus om telkens gerequisitionneerd
te worden, en van 't kastje naar den muur te wandelen, moe, uitgeput, afgetobd en
gedesillusionneerd, geven er met een resoluut gebaar den brui aan. Als bij tooverslag
verdwijnen allen tezamen in het niet. Geen enkel uitgezonderd. En zij maken een
getal, dat iets komisch, iets sarcastisch, iets treiterends heeft in zijn eentonigheid, in
zijn kwansuis afgeronde airtje, met zijn bedottende volkomenheid Het resultaat der
zevende operatie is... 999.999! Op één na het millioen. Op één na de nieuwe eenheid,
de nieuwe volmaaktheid.
Als ik kabbalist was, of pythagoreeër, zou ik weten, wat dat beduidt. Men wordt
echter niet kabbalist in een paar dagen, want er zijn lieden, die zich hun gansche
leven afsloven op deze wetenschap, zonder een noemenswaardig succes te behalen,
dat ons verder brengt in de sferen achter de dingen. Ik ben helaas juist kabbalist en
bijgeloovig genoeg, om een parabel te vermoeden achter dezen numerieken humor,
die in het rijk der cijfers uniek is. Hoeveel vermenigvuldigingen heeft de arme Zervos
moeten maken (ik hoop, dat de ontdekking hem werkelijk toebehoort) om deze feërie
te constateeren? Is het een grap, gelijk de natuur, die veel humoristischer is dan men
gewoonlijk denkt, er tallooze verzonnen heeft in hare creaturen, in hare vormen, in
hare bezigheden? Is het een les, verborgen, in zes cijfers, om ons aan het verstand
te brengen, dat er grenzen zijn? Dat wisten wij al lang, zult ge mij toeroepen door
uw microphoon ‘qu'il y a des granzes’. Inderdaad, laten wij er niet verder over
piekeren en zeggen, dat het curieus is.
Ik vraag mij ondertusschen af, aan de hoeveelste vermenigvuldiging wij toe zijn
in onze maatschappelijke orde of wanorde. De cijfers staan nog overeind in hun
oorspronkelijke waarden. Een stuk of vier revoluties hutselden ze door elkaar, zonder
iets te veranderen, dan hun onderlinge posities. Zij pakten hunne biezen niet. Zij
werden niet omgetooverd in een idiote reeks van negens, die alle dezelfde pet en
dezelfde bloes dragen als in Rusland. ‘Und neun ist eins’, zegt de heks uit Goethe's
Faust in haar beroemde en raadselachtige wichelrijmpje. Ginds, waar de menschelijke
massa nauwelijks gedifferentieerd was, ginds bij de Russen, waar de
onderscheidingsteekenen der één, der vier, der twee, der acht, der vijf en der zeven,
oppervlakkig geënt waren op het enorme, wezenlooze en stagneerende bloc, kon
men zich zonder overgang direct werpen op den occulten vermenigvuldiger. Neun
ist eins.
De karakteristiek der Russische revolutie is, dat zij een toestand revolutionneerde,
die nooit Russisch geweest was. Een volk, dat nauwelijks vijftig jaar geleden nog in
lijfeigenschap verkeerde, kan plotseling tot die lijfeigenschap terugvallen onder een
anderen naam. Vijftig jaar tellen niet op twintig, dertig eeuwen, wanneer een beweging
als de vrijmaking der slaven voortspruit uit het edelmoedige drijven eener élite, gelijk
het geval was in het Rusland van Alexander II, en niet uit de innerlijkste behoeften
van het volk.
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Gezien het Russisch atavisme, was het niet moeilijk, om deze natie, na haar
geforceerde en momentane ontwaken, opnieuw in een dwangbuis te sluiten, dat
voegde bij haar aard, bij haar heriditeit. Hier in Frankrijk moet men manoeuvreeren
bij etappen. In Frankrijk staat men even ver van de uniformiteit, als de Russen van
de vrijheid.
De minste schooier hier is gefatsoeneerd met een eigen individualiteit. In
Europeesch Europa, waar men sinds vierhonderd jaren het vrije onderzoek
proclameerde, bleef de civilisatie geen luxe, en geen zinledig woord. Zij vormde
menschen en geen automaten. Zij vormde persoonlijkheden. Doch de contraire
krachten, die wroeten in deze nobelere stof, de contraire krachten, die aanwezig zijn,
aan welke wij te veel speling toelaten (uit naam juist der vrijheid), de destructieve
elementen, winnen van lieverlede veld. De zeven past ons nog niet. De zeven zou
tegennatuurlijk zijn in dit tijdsbestek. Wij bevinden ons echter ongemerkt op weg
en men mag vragen, aan welken vermenigvuldiger wij bezig zijn.
Om de waarheid niet te verbloemen, moet ik u bekennen, dat ik niet meer weet,
wat er van te denken. De zwartgalligheid is mij vreemd en als ik de sombere
voorgevoelens van anderen beklaag, ik wantrouw ze nog erger. Ik doe echter ook
mijn best niet in het andere uiterste te vervallen en niet te zondigen door optimisme.
Wat zal ik dan gelooven van de jammerkreten, welke alle kranten, zonder verschil
van richting, aanheffen over de wet op de Sociale Assuranties? Het is onmogelijk,
dat alle bladen omgekocht zijn door de particuliere maatschappijen. Onmogelijk.
Als de particuliere bedrijven deze actie nuttig achtten, zouden zij indertijd de noodige
Kamerleden omgekocht hebben, die ‘la folie loi’ stemden en niet de kranten. Maar
welk een verzet!
Wat een donkere voorspellingen! Wat een critieken! Wat een vijandigheid! Hoe
dichter wij den Februari-dag naderen, waarop zij in werking zal treden, hoe heftiger
men tegenspartelt. Men weert zich als gekken.
Men belegt meetings. Men houdt enquêtes. Niemand wil door den Staat
verassureerd worden. Men hangt de somberste taferelen op van moreele inzinking,
van materieelen achteruitgang, van verdwijning der nationale spaarzaamheid (de
slimste kwaal, welke een Franschman zich kan voorstellen), van ondergang der
industrie, van ruïnes voor het gansche land, iederen stand en elken tak van nijverheid.
De Sociale Assuranties zullen Frankrijk rechtstreeks en met vollen stoom naar de
crisis jagen.
De crisis, dat is de revolutie. Sommige bladen, en toevallig die, welke de meeste
lezers hebben onder den man van de straat, spreken vierkant van een complot, dat
gesmeed is door Berlijn en Moskou. Zij redeneeren aldus: gelijk de bijeenroeping
der Generale Staten, na de grootste verwachtingen gewekt te hebben, een zóódanige
ontgoocheling teweegbracht, dat zij de voornaamste oorzaak werd der omwenteling
tegen het koningschap, zoo zullen de Sociale Assuranties een dergelijke teleurstelling
baren, een zoodanige ontwrichting van de economie des lands, dat een algemeene
stormloop niet kan uitblijven. Daar Moskou en Berlijn hetzelfde belang hebben bij
een Fransche onttakeling, zouden zij door een listige propaganda de natie en het
parlement op wegen gelokt hebben, welke ten verderve voeren. Eén jaar Sociale
Assuranties, zegt men, zal Moskou meer trawanten bezorgen, dan de dertien jaren
zijner geschiedenis en de reusachtige sommen, welke voor proselietenmakerij werden
uitgegeven.
De Franschman, dit moet tot zijn eer gezegd worden, heeft een goede dosis
zelf-kennis en in het waarnemen zijner fouten een overdreven rondborstigheid. Hij
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ziet de wet op de Sociale Assuranties functioneren in Elzas-Lotharingen, dat ze erfde
van Duitsland. De Elzas-Lotharingers genieten de reputatie van een vervelend, maar
trouwhartig en eerlijk volk te zijn en nog andere deugden te bezitten, waarop bij
voorkeur de Germanen roemen.
Welnu! Uit een onderzoek, in 1926 ingesteld, is gebleken, dat op de 1.250.000
verassureerden, die zich ongeschikt tot arbeid hadden laten verklaren, 710.000 gezond
als een visch waren en uitstekend bekwaam tot werken. Meer dan de helft, die vacantie
nam op Staatskosten. Dat is ongehoord voor de ‘zieken’. Maar dat is nog ongehoorder
voor de dokters, die recepten voor hen schrijven, voor de apothekers, die hun
kostelooze drankjes en pillen leveren. Nergens bloeien zóó de ‘Kerstmis-koortsen’,
de ‘Paasch-kwetsuren’, de ‘Pinkster-rillingen’ als in het trouwhartige, eerlijke
Elzas-Lotharingen. Nergens weten dokters en apothekers het zoo snel eens te worden,
wanneer de pillendraaiers met een kist onverkochte waar in hun magazijn zitten.
Nergens heerscht een brutalere corruptie, een demoralisatie en een kwade trouw, in
zulke schaamtelooze afmetingen.
Nergens in Frankrijk wel te verstaan, en niet tot dusverre. De Franschman herinnert
zich met angst twee gezegden, welke historisch werden. Het eene is van Bismarck,
die om den socialisten het gras voor de voeten weg te maaien, de Sociale Assuranties
invoerde in Duitsland: ‘Dat is de grootste fout geweest van mijn leven’, zei hij tot
Lohmann, zijn juridischen dokter: ‘Een beenbreuk bij een niet-verzekerden boer,
geneest in vijf weken; bij een verzekerden Italiaan geneest hij nooit.’
Er leven in Frankrijk niet alleen duizenden Italianen, die allen geassureerd zullen
zijn op kosten der Fransche ruif, even goed als de inboorlingen en op straffe van
zware boete. Dat is het ergste niet. Maar de Franschman is geen pharizeeër die zich
sterker en godvreezender acht, dan zijn Italiaanschen broeder den tollenaar. Hij
oordeelt zich best capabel om ook een beenbreuk te krijgen, die nooit geneest. Hij
is zoo loyaal, om het zijn regeering vooruit mee te deelen. Hij siddert en gnuift
tegelijk bij de verleidingen, welke men hem bijna gratis onder den neus hangt, en
waarnaar hij slechts hoeft te happen. Hij weet, dat hij de bekoring niet zal kunnen
afwijzen. Hij weet zelfs, dat hij meewerkt tot de algemeene verarming.
Doch de wet heeft nog een andere schaduwzijde: zij is van Loucheur, die de
gehaatste is van alle Fransche werkgevers en die in zijn eigen inrichtingen (hij
exploiteert o.a. steengroeven) niets, maar dan ook absoluut niets doet, voor den
welstand zijner ondergeschikten; als deze Loucheur bezeten raakt van den socialen
geest en op andermans kosten kan organiseeren, dan slaat zijn fantasie op hol. Hij
raffelt ontwerpen af, die de paradoxaalste blunders bevatten; het parlement slikt alles:
op commando, of uit onwetendheid, en zijn ontwerpen spotten met alle zuinigheid,
met alle rationeel beheer van het geld. Zijn fameuze woning-wet heeft reeds tot
gevolg gehad, dat zij den geheelen woningbouw stopzette, eensdeels, omdat zij het
particulier initiatief opzettelijk verlamt, anderdeels, omdat de paperassen van den
staat en de beperktheid der credieten een gezonde activiteit in den weg staan. Terwijl
wij dus te Parijs en in heel Frankrijk nog steeds de overbodige ellenden kennen van
den woning-nood, bouwt Loucheur in alle hoeken van het territorium buildings voor
zijn Sociale Assuranties, koopt of huurt gebouwen tegen fancy-prijzen in alle steden
der republiek. Hij schiep een gouden tijd voor parasieten en schuimloopers van
allerlei soort. Hij bestelt voor achthonderd duizend dollars Amerikaansche
rekenmachines. Hij oordeelt honderd twintig duizend fonkelnieuwe ambtenaren
noodig. Hij honoreert dit personeel, dat een factor van den allereersten rang belooft
te worden voor de verkiezingen, met hoogere traktementen, dan in alle andere takken
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der Fransche staatsbedrijven gebruikelijk zijn. In één woord: zoo vrekkig, zoo
on-menschelijk vrekkig, als hij is in zijn particuliere industrieën, zoo verkwistend
springt hij om met de penningen der Fransche staatsburgers.
Geen enkel voorbeeld kan dit scherper toelichten, dan het voorstel, dat het
Consortium der Textiel-nijverheid gericht heeft tot dezen ongebreidelden heer
Loucheur. Terwijl volgens de Wet-Loucheur patroon en arbeider ieder 5 pCt. der
loonen storten voor de financiering der Sociale Assuranties, proponeert het genoemde
Consortium, dat honderdduizend werklieden groepeert, om alle kosten en alle
verplichtingen, welke de nieuwe wet meebrengt, voor eigen rekening te nemen,
zonder enige heffing te doen op de salarissen der arbeiders en alle uitgaven te laten
ten laste van de patroons.
Het Consortium heeft verlof gevraagd, het experiment gedurende drie jaren te
mogen proberen, na welke de wet en de verkregen resultaten opnieuw onderzocht
zullen worden.
Zóó groot is de vrees der industrieelen voor de Sociale Assuranties.
Maar zóó groot is de verblinding, de hoogmoed, de koppigheid van den
toomeloozen en verderfelijken heer Loucheur, dat hij het aanbod der textiel-patroons
(dat de schatkist een kolossale reeks millioenen zou besparen) geweigerd heeft, onder
voorwendsel, dat ‘een dergelijk voorstel hem niet in de bedoeling schijnt te liggen
van den wetgever.’
Het is bij zulke extravagante dwaasheden niet zoo bijzonder mal, om het vermoeden
te opperen dat een Loucher in commissie handelt voor Berlijn en Moskou. Het is in
ieder geval zeer waarschijnlijk, dat de Sociale Assuranties, wanneer ze op het laatste
moment niet verhinderd worden (dergelijke coups de théâtre hooren bij Frankrijk)
een aanzienlijken stap nader zullen brengen tot de ontknooping van het drama, dat
wij met een machinale regelmaat sinds verschillende jaren zien afwikkelen. Maar
als ik ook wat voorspellen mag: het zal niet eindigen gelijk Loucheur, of gelijk men
te Berlijn en Moskou waant. Zij onderschatten de arbeiders. Op de Fransche patroons
echter hebben zij een totaal verkeerden kijk. Het zijn geen edelen, die de vlucht
nemen, of met gratie en in hun mooiste costuum, de guillotine beklimmen...
Duidelijker en vollediger mag een orakel niet zijn.
[verschenen: 15 februari 1930]
Aant.:
Und neun ist eins (Goethe, Faust, 1. Teil, Vers 2540ff)

Bij Ali Baba
[Parijs, ca. 13 januari 1930]
[begin onleesbaar door scheur in blad] eensklaps binnen, dat ik in een heel jaar niet
repte van moedertje Hanau. Gij herinnert u de titels der interessante dame? Zij stichtte
en leidde La Gazette du Franc et des Nations, die het officieel orgaan moest worden
van den Volkenbond. Hoewel haar strafregister een oplichterij vermeldde van een
zeker kaliber, had zij betrekkingen met Poincaré, Briand, Barthou, met Kamerleden
en senatoren, met den ganschen troep achtenswaardige, welmeenende, maar eenigszins
maanzieke personen, die elkaar op geregelde tijden plegen te ontmoeten in Genève.
Gechaperonneerd door de fine fleur der Fransche en continentale democratieën genoot
zij een aanzien, dat de wantrouwendsten respect inboezemde en de balsturigsten
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gewillig maakte. Men was in den tijd, dat de verbroederaars van Europa hun eerste
gearticuleerde, levenslustige klanken uitstieten en niet naar de papieren vroegen
hunner bondgenooten.
Zij hielden la mère Hanau voor een mooie aanwinst. De groote Martha dacht er
precies zoo over: zij beschouwde haar gedecoreerde, invloedrijke relaties als prachtige
reclameplaten. Een ideaal zet zich vroeg of laat om in munt en de directrice van de
Gazette du Franc et des Nations, slimmer dan menig diplomaat, kreeg de intuïtie,
dat iemand, die geld wilde slaan uit het pacifisme, zich haasten moest. Zij had altijd
een zwak gehad voor de beurs harer naasten en de eene humbug inspireert de andere.
Achter de toenadering der volkeren en met recommandaties der hoogste
persoonlijkheden, die van den duivel geen kwaad wisten, organiseerde zij een zwendel
van geweldige afmetingen.
Als het doel echter de middelen niet heiligt, de middelen van moedertje Hanau
heiligden het doel niet. Toen de baten evenredig waren aan het ideaal werd zij
gearresteerd met enkelen harer handlangers. Een zakboekje, waarin zij nauwgezet
de namen genoteerd had van de voornaamste steunpilaren harer maatschappij, en de
subsidies, welke zij hun uitkeerde, verdween bij de agitatie der huiszoekingen.
Ingewijden beweren, dat zij weten waar het zakboekje zich bevindt: in een der kluizen
van de Parijsche politie. Ik geloof dat gaarne. De Parijsche politie is dol op
compromitteerende documenten van hooggeplaatste tijdgenooten. Om de poppen te
laten dansen, bestaan er geen betere touwtjes.
Gij hebt u sindsdien misschien afgevraagd, wat er van de groote Martha geworden
is. Eh bien! zij zit nog altijd gevangen. Een recht, dat zoo dikwijls kreupel blijkt, kan
niet snel gaan, dit is duidelijk. Een jaar was niet voldoende voor het bataillon
magistraten, advocaten, experts en hun bedienden, om het actief en passief vast te
stellen van de zaken der altruïstische Gazette. Moedertje Hanau is van zessen klaar
en laat zich niets aanleunen. Zij verschilt daarin fundamenteel van mannelijke
beurzensnijders, die alle animo voor hun bedrijf verliezen, zoodra zij geknipt zijn
en alleen denken aan den in veiligheid gebrachten spaarpot. Martha Hanau analyseert
de constateeringen der justitie als een geroutineerd en consciëntieus boekhouder.
Alle optellingen doet zij over. Den eenen keer ontdekt zij een vergissing van tien
millioen, den anderen keer van één millioen, een derden keer van vijf ton.
Bij elke fout, die zij vindt springt haar hart op met een jubel. In haar binnenste
moet zij het personeel der Republiek adoreeren, dat haar zulke onverwachte kansen
verschaft, om de aanklagers te blameeren. Nooit zag men een rechter van instructie
zijn beschuldigden zulke diensten bewijzen. Doet hij het expres?
Martha Hanau chicaneert met hem, alsof het meenens is. Zij eischt zijn afzetting.
Zij beveelt contra-expertises en nieuwe balansen. Elke week verschijnt zij minstens
éénmaal in het rechterlijk cabinet en elken keer poseert zij voor de vermoorde
onschuld. Een enthousiast heeft zelfs een boek geschreven, waarin betoogd wordt,
dat zij een weldoenster is der menschheid. En wat weten wij ervan? Zijn de financiën
niet een transcendentalere wetenschap dan het spiritisme? Ik las gisteren nog een
tractaatje, waarin een specialist, die reeds oordeelt, dat de Banque de France te veel
geel metaal inzamelt, tracht aan te toonen, dat te veel goud dezelfde effecten kan
veroorzaken als te weinig goud.
Op dit gebied, waar de wonderbaarlijkste mirakelen schering en inslag zijn, moet
men de stoutste fantasieën veroorloven.
Het is dus zeer wel mogelijk, dat men de knappe Martha per slot niet meer te
verwijten heeft, dan de auteurs van het Plan-Young, die het geld op een zoo
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ongeëvenaarde wijze weten te doen fructifieeren. En als het gevoelige zieltjes mocht
hinderen, dat een teedere vrouw op bloote vermoedens gedwongen kan worden tot
een onbeperkt verblijf in den kerker, laten zij zich niet overmatig kwellen, want al
is moedertje Hanau gescheiden van haar begraven schatten, zij maakt het uitstekend.
La Santé, waar zij verblijf houdt, doorstaat alle vergelijkingen met de Bastille der
voormalige Capets. Men kan er spoorloos verdwijnen, maar men kan er ook zeer
genoegelijke dagen slijten. Men heeft er een aardige cel, en bij toewijzing van een
medebewoner/-bewoonster vraagt men uwe opinie. Marthe koos zich een vriendin,
aan wie zij door gelijke sympathieën verknocht raakte en die toevallig een schuld te
vereffenen had met de politie. Haar poezelige ledematen zijn niet getortureerd op de
pijnbank. Zij schrijft dikke mémories, volgepropt met cijfers. Zij blokt de rechten
en het wetboek, dat ieder geacht wordt te kennen. Zij vergadert vrienden aan een
welvoorzienen disch. Zij eet en drinkt lekkere dingen, die zij zelf betaalt. Zij kleedt
zich met sier naar de laatste mode en haar toiletten correspondeeren met de uren van
het etmaal, als in de deftigste kringen. Wanneer haar aanhangers niet ongeduldig
worden, kan zij dit leventje nog geruime jaren volhouden. Zoo smachtte ook de
Markies de Sade, dezelfde, die zijn naam gaf aan een uitspatting, in zijne Bastille,
toen het oproerige volk hem verloste. Dat kan ook de delicieuse Marthe een goeden
dag overkomen, die op deze gemakkelijke wijze een historische figuur zou worden.
Als het haar niet gelukte, aan deze aangename, voorloopige hechtenis te ontsnappen,
dan komt het alleen wijl haar notitieboekje in verkeerde handen raakte, of omdat zij
het niet ernstig wenscht. Eén harer medeplichtigen, de affreuze Georges Anquetil,
behartigde zijn aangelegenheden flinker. Er leefde misschien op dit ondermaansche
nooit een afschuwelijker specimen van alle menschelijke laagheden, dan deze
maître-chanteur en beroeps-bandiet. Zijn monsterachtigheid, zijn afgrijselijk verleden,
ontelbare misdaden, staan geteekend op zijn vaal en vettig gelaat, een dier tronies,
waarvan Saint-Simon schreef, dat ze niet slecht lijken op een zweer.
Dit gedrocht, dat met zijn ‘Jan-Klaassen’, een chantage-blad uit zijn abject en
recent verleden, familie-drama's, echtscheidingen, zelfmoorden en gevallen van
krankzinnigheid veroorzaakt had bij de vleet, deze pest, die ministers, Kamerleden
en senatoren in zijn macht had, was van schend-schrijver opgeklommen tot
kranten-directeur. Iedereen beefde voor den schuimer, omdat iedereen wist, dat zijn
inlichtingen, zijn dossiers, hem verstrekt werden door de politie, omdat iedereen
wist, dat de politie hem daarenboven de slachtoffers aanwees. Zijn wij bij Kaffers
en Hottentotten? Neen, wij zijn in Parijs, welks gemeenteraad het hol van Ali Baba
genoemd wordt (met dit onderscheid voegt men er bij, dat er meer roovers zijn dan
veertig) en welks politie achter den fraaisten schijn de tyrannie uitoefent eener maffia.
Vertel ik praatjes, geruchten, oncontroleerbare vermoedens? Neen! Bij zijn proces,
dat vorige week na eindelooze pogingen tot uitstel en afstel voorkwam, is openlijk,
voor de stad en voor het land, verkondigd, dat deze miserabele schurk in dienst stond,
en nog in dienst staat, der Sûreté Générale. Men kon het lezen in alle kranten. Zijn
de ‘vrije burgers’, in wier midden men zulk een serpent loslaat, en voedt uit de
geheime fondsen, ten minste gaan manifesteeren in de Rue des Saussaies, waar deze
politie hare hoofdbureaux heeft? Neen. Zij hebben gedaan, alsof zij niets merkten.
Elk volk bezit de Bastille, die het verdient.
Maar ik anticipeer. Deze afzichtelijke Anquetil, gebrandmerkt door de ellendigste
affaires van laster, eerroof en de schunnigste provocaties, richtte een avondblad op,
dat hij den welsprekenden naam gaf van La Rumeur, en, ma foi, hij vond
medewerkers. Medewerkers, om voor hem te schrijven, wat bijna ongeloofelijk is,
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en medewerkers, om voor hem te dokken. Binnen een jaar had deze boekanier (zijn
we in China?) met behulp van zijn blad de som van veertien millioen afgetroggeld
van industrieelen, van bankiers, van particulieren. ‘La Rumeur is een groote dame’,
placht hij te zeggen, ‘en groote dames kunnen lastig zijn.’ Men begreep dan de rest.
De meesten beten door den zuren appel heen en teekenden een chèque, om met rust
gelaten te worden. ‘Het waren vrijwillige bijdragen’, zei Anquetil, ‘heb ik ooit
gedreigd?’ - ‘Heel Parijs kende Anquetil, werd hem geantwoord. Hij behoefde niet
te dreigen. Hij had zich slechts te vertoonen en men wist, hoe laat het was.’
Een Hanau was een uitgezochte prooi voor dezen fielt, die zich bij voorkeur in de
rol steekt van een moralist. Om niet lastig gevallen te worden door den flibustier,
teekent zij een financieel ‘publiciteitscontract’ voor vijf honderd duizend francs. ‘Ik
meende van hem af te zijn’ zei Marthe, ‘want zelfs bij maîtres-chanteurs bestaan nog
sommige wetten. Er is een moment, waar zij ophouden, waar zij vinden, dat het
genoeg is. Anquetil overschreed die wetten’. De schavuit, die het geld zag toestroomen
naar de Gazette du Franc et des Nations, begeerde meer dan den ‘redelijken’ tol,
welken ieder bankier, die zwakke plekken had, zich liet heffen in de Ville-Lumière.
Marthe stortte nog honderd tachtig duizend, nog vijf en twintig duizend, nog honderd
vijftig duizend francs. Toen leek haar de maat vol en zij weigerde bij de volgende
aanzoeken van haar plunderaar, want zij had nog eenig medelijden met de penningen
harer klanten. Maar de schooier kwam terug en dreigde met de politie. ‘Gij weet niet
wat ik achter mij heb’, duwde de jakhals haar toe. ‘Betaal, of het is oorlog tusschen
ons en gij zult overwonnen worden’. - ‘Ik ben niet gezwicht’, bekende moedertje
Hanau, ‘en ik had ongelijk. Ik had nog een of twee millioen moeten storten. Ik kon
het. Ik zou de catastrofe vermeden hebben. Want Anquetil heeft den stoot gegeven’.
Na haar weigering begon La Rumeur inderdaad een heftige campagne tegen de
ondernemingen der Gazette, welke het blad een paar dagen te voren nog hemelhoog
geprezen had, en haar lezers slikten dat. Om deze campagne te staken, eischte de
maître-chanteur opnieuw een ronde som en Hanau, listig geworden, stemde
oogenschijnlijk toe. Zij zag zich verloren, nadat andere kranten, welke in verbinding
staan met de Sûreté, de beschuldigingen van La Rumeur hadden overgenomen, doch
zij wilde niet alleen naar den kelder gaan. Voor 't eerst liet zij Anquetil kwitanties
teekenen voor het afgedwongen geld en de boef, zich sterk genoeg wanend, om deze
onvoorzichtigheid te begaan, leverde haar het bewijs. Hanau was nauwlijks in de
gevangenis, of Anquetil volgde haar, op een aanklacht wegens afpersing. De sensatie,
verwekt door de krach der bijna officieele Gazette was zóó hevig, dat de justitie het
niet aandurfde om een schoeltje ongemoeid te laten, wien geduchte protecties
beveiligden, maar die op de onbeschaamdste wijze geprofiteerd had van de algemeene
ruïne.
Zoo Anquetil echter in de nor zat, hij was vast besloten, om er niet te blijven, daar
hij over wapenen beschikte, waarmee men alle sloten forceert. Men vroeg hem slechts
om den schijn te redden. Het individu, dat een generatie lang straffeloos geparasiteerd
had op de ongelukken zijner medemenschen, de kaper zonder mededoogen, die Parijs
rantsoeneerde als een middeleeuwsch roofridder, het excrement [onleesbaar woord]
gelijk men hem in de wandeling noemde, werd ziek. Voor de verbaasde Franschen,
die hun oogen niet geloofden, speelde men de ignobele comedie van Anquetils verval
van krachten. In kussens gezonken en omwikkeld met dekens werd hij naar zijn
rechters getransporteerd. Vier manschappen laadden hem uit en in den wagen met
een repugnante behoedzaamheid. Weldra gold hij voor zieltogend. En weldra verliet
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hij de gevangenis onder een nietige borgstelling, waarvoor zijn toekomstige
slachtoffers zonder twijfel goed zijn.
Zaterdag zag men dezen stervende in de correctioneele rechtbank duelleeren met
Marthe Hanau, die naast dit verfoeilijke exemplaar het figuur sloeg van een engel.
Van sterven, van zieltogen, van ziekte was geen sprake meer en hij vond het niet
eens de moeite waard om zijn fratsen en veinzerijen te huichelen voor een galerij,
die zijn gejammer nog in de ooren heeft. Men zag het opgeblazen, weerzinwekkende
monster, waarvan men 't gelijke moet gaan zoeken bij de Romeinen der ergste
decadentie, in zijn volle sterkte en klaar om opnieuw losgelaten te worden over de
maatschappij.
Arme maatschappij, die zulke pestilenties duldt... Wanneer een Hanau moet
optreden als de wettige verdedigster der gemeenschap mag men vreezen, dat zij rijp
is voor de excessen van alle barbaren.
[verschenen: 18 februari 1930]

Het Populisme
Parijs, 17 Januari 1930
Onze groote mannen uit het rijk der letteren mogen nogmaals en terecht meesmuilen,
als zij hooren dat men aan een bittertafel in de buurt van het Palais Royal een nieuwe
litteraire school stichtte die eindigt in isme. Ik heb de eer verschillende dezer groote
mannen (ik gebruik de uitdrukking in vollen ernst) van vrij nabij te kennen en menigen
keer werd mij de vraag gesteld, wanneer een pas verschenen isme was overgewaaid
uit het Zuiden of uit het Oosten en met blakende geestdrift door ietwat jonge snuiters
werd begroet, menigen keer vroegen zij mij schuchter en bijna in 't geheim, want
hun zelfschatting is niet uiterlijk doch innerlijk: ‘Wat vin je daaraan nu voor
bizonders?’
Het was mij nog nooit gebeurd dat ik mij die vraag van te voren niet zelf gesteld
had, met alle onpartijdigheid die men wenschen kan, omdat ik geen letterkundige
ben en bij de prioriteit eener letterkundige formule niet het minste belang heb. Het
is mij ook nooit gebeurd dat ik mijn interlocutor niet uit den grond van mijn hart
gelijk moest geven. De gevallen dat tien of twintig personen in ons vaderland aan
een nieuw isme ‘niets bizonders’ vonden zijn talrijk. Ten eerste omdat zij de
ingrediënten, waarmee men een stijl fabriceert, konden wegen op de gevoelige balans.
Ten tweede omdat de formule bij ons bedacht en toegepast wordt met een dikwijls
aanzienlijken voorsprong. Indien men te eeniger tijd een vergelijkende geschiedenis
schrijft der Nederlandsche litteratuur, op dezelfde wetenschappelijke basis waarop
men b.v. een vergelijkende geschiedenis der godsdiensten behandelt, zal deze
opmerking aanvaard worden als een der eclatantste waarheden en als een primair
feit.
Sinds een halve eeuw was een voornaam gedeelte der Europeesche kunst in kiem
en in beginsel aanwezig in Holland, zonder dat onze kunstenaars er 't minste profijt
van trokken, zonder dat hun landgenooten het merkten. Toen het impressionisme en
het expressionisme zich generaliseerden in Frankrijk en in Duitschland dateerde het
bij ons reeds ettelijke jaren. Bij ons beoefende men den monologue intérieur en de
introspectie sedert langen tijd alvorens een Franschman en een Engelschman zich
een universeelen roem schiepen met dit genre. Bij ons schreef men Freudiaansche
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romans lang voordat men elders de mogelijkheid eener litteraire realisatie van Freud
bespeurd had. Dit zijn drie der belangwekkendste intellectueele manifestaties der
laatste perioden. Ik zou nog een dozijn andere kunnen opsommen, waarbij onze de
scherpst-luisterende bleken van allen, om de stroomingen, welke rondom de menschen
dwarrelen en een instrument zoeken dat hen vertolken kan, op te vangen en vorm te
schenken.
Het isme echter kwam steeds van elders. En bij geen enkel der menigvuldige ismen
die ik reeds aangekondigd zag, las ik ooit de critiek dat het, wat ons betreft, met de
nachtschuit kwam. Men kon moeilijk van een Gorter of een Van Deyssel verwachten,
dat zij deze puntjes op de i's zouden zetten. Van hen echter, die de juiste maten en
gewichten moeten vaststellen, zouden zulke rectificaties natuurlijk geweest zijn en
niet overbodig.
Het is waar dat zij aan een toestand, die iets tragisch' heeft, niet veel zouden
veranderen. Een individualiteit te bezitten, of de conditio onder welke men met een
beetje veine een herkenbare, afgeronde, welgeschapen individualiteit formeert, en
zijne essens, zijn identiteit, zijn signalement, zoo het al niet ontrold kan worden in
het gedrang der wereldmarkt, te zien gebruiken, te zien exploiteeren, te zien rendeeren
onder onvergelijkelijk voordeeligere omstandigheden, te zien dat anderen u regelmatig
de kans afkapen, uw missie, zonder voorbedachten rade, zonder kwade bedoelingen
overigens, onderscheppen, te zien dat uwe fakkels, die nooit zullen stralen in vollen
gloed, worden overgenomen zonder dat gij u verzetten kunt, te zien dat uw eigenlijkste
ik, uw wezen dat gij uw reden van bestaan dacht, zich op duizend mijlen afstand en
met een geheimzinnige vertraging ontplooit tot vollen wasdom en tot het geluk eener
menschheid, die u nooit zal kennen, nooit van u zal hooren, en ten overvloede te zien
dat gij op geen enkele wijze deel nemen zult in de winsten, materieele noch
geestelijke, zelfs niet bij uw landgenooten - dit is een tragedie, een tragedie van den
allereersten rang en waarvan men zeggen mag, dat zij menig gemoed verduistert.
Doch het constateeren eener tragedie verhelpt haar niet, en om haar te verhelpen
zouden wij beter en zelfbewuster georganiseerd moeten zijn. Het intellectueele
ruilverkeer tusschen groote naties en een kleine natie geschiedt niet alleen zonder
de minste reciprociteit, van onzen kant geschiedt het bovendien zonder de minste
contrôle. Zoo min als men de ideeën kan afgappen van een Lorentz, zoo min moest
men de ideeën kunnen gappen van een schrijver. Maar als wij niet beletten kunnen
dat de tragedie plaats grijpt, laten wij vast beginnen met haar te respecteeren.
Uit deze inleiding moet logisch volgen dat het nieuwe isme voor ons geen
onbekende is en dat wij zijn wetten en voorschriften sinds geruimen tijd zagen
toegepast. De jongste school, welker aanhangers zich lieten noteeren onder het etiquet
van ‘populisten’ en als adepten van het populisme, levert inderdaad een zoo
doorslaand bewijs der stelling dat ik er eenigszins verlegen mee zit. Wij zijn aldus
gemaakt dat wij een conclusie die voor de hand ligt geringschatten, en haar, als wij
konden, zouden afwijzen. Wij houden van ingewikkelder evidenties en ik zelf had
gaarne een minder klaar voorbeeld, want wij gelooven (tot onze schade dikwijls) de
waarheden als koeien te mogen verwaarloozen. Wenden wij dezen term, die
redelijkerwijze den hoogsten lof zou moeten beduiden, niet onveranderlijk aan in
ongunstigen en minachtenden zin? Wat kan op deze planeet van schijn en
gezichtsbedrog bewonderenswaardiger zijn dan een waarheid als een koe? Vergeef
mij dus dat ik er u eene presenteer.
Het populisme, uitgevonden door Léon Lemonnier, en gepatroneerd door André
Thérive, die Paul Souday opvolgde als criticus van Le Temps, een krant welks invloed
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in politieke en litteraire zaken nog steeds domineert, het populisme, geboren met
zulk een nuttigen ruggesteun, wil niets anders dan het volk, het gewone grauwe,
grijze, gore volk, tot uitsluitend onderwerp verheffen van den roman. Niet met de
intentie om te schrijven vóór het volk, want dan zouden zij slechts de voortzetters
zijn van Ponson du Terrail, Eugène Sue en Dumas met hunne markiezen, erfdochters,
vondelingen en edele of onedele minnaars, maar om te schrijven óver het volk. En
niet in de lijn der realisten of naturalisten, want dan zouden zij gewoonweg in de
voetsporen treden van Zola of van Huysmans, voor wie het ‘volk’ meer een kwestie
was van vorm dan van inhoud. Neen, de populisten willen precies wat wij sinds een
reeks van jaren verwezenlijkt zagen in Holland, en verwezenlijkt op zulke perfecte
en bijna exclusieve wijze, dat zij om de Nederlandsche litteratuur die eigenaardige
atmosfeer spon, welke zich opdringt zoodra wij den vaderlandschen roman voor den
geest roepen in zijn markantste uitingen.
Het volk, het bijna passieve volk, dat zich haast automatisch laat leven, welks
passies zelve iets werktuigelijks hebben, het volk der stille of luidruchtige
achterbuurten, schier onpersoonlijk tot in zijn excessen, het volk, meer instinctief
dan rationeel, niet geciviliseerd genoeg om rationeel te zijn, op hetwelk de gevoelens,
de gewaarwordingen en soms ook de ideeën, nog beslag leggen als demonische
machten, als godheden van ondergeschikte orde, dat in dit primitieve half-donker
nog marcheert als een goed regiment, onder het commando, onder den ban zijner
reflexen. Het ietwat eentonige, nog niet gekristalliseerde, af en toe een beetje
schimmelige duffe volk, in zijn bedompte lucht van vier nauwe muren tusschen een
vloer en een plafond, zonder horizon, in zijn eeuwigen halo van triestheid, van leegte
en meestal van lijdelijke wanhoop. Er moeten u verscheidene namen opschemeren,
oudere en jongere, namen van gisteren en eergisteren pas. Namen uit den tijd dat de
dieren spraken, en dat is niet langer geleden dan acht dagen gelijk Rabelais placht
te zeggen.
Verwondert het u dat de Franschen deze materie nog moeten ontdekken? dat zij
de ontdekking uitkraaien als een opmerkelijken stap voorwaarts? dat zij er een school
om groepeeren en een banier voor zwaaien? Verwonder u niet te hard. Er bestaat
alle kans dat het populisme binnenkort naar Holland overwaait en zich
spliksplinternieuw weet voor te doen. Dat zou de zooveelste keer zijn met een isme
en zeker niet de laatste.
Zoo men verdere beschouwingen over nieuwheid en voorrang ter zijde wil laten,
mag men erkennen dat de Fransche populisten eminent werk produceeren. Thérive's
Sans Ame (Zonder Ziel), 't vorig jaar verschenen, is een chef-d'oeuvre van stijl, bouw
en waarneming, dat ik niet heb kunnen lezen zonder mij naar een afgrond getrokken
te voelen van de zwartste desolatie, maar dat stellig in de litteratuur eenmaal dezelfde
plaats zal innemen als ‘Madame Bovary’ van Flaubert. Hoe gevarieerd ook in zijn
personen, hoe dicht bevolkt ook per vierkante meter bedrukt papier, Sans Ame bezit
nauwelijks een onderwerp, het heeft hoofdzakelijk tot thema de immense verlatenheid,
de onbeschrijflijke woestenij waarin zich het leven van honderden kan afspelen en
metterdaad afspeelt.
De roman van Léon Lemonnier, den tweeden stichter van het populisme, ‘De
vrouw zonder Zonde’ (La Femme sans péché) is evenmin opbeurend. Sans Ame is
ontleend aan een milieu van hedendaagsche godsdienstloozen met hun kroegen,
bioscopen, music-halls en animale vrijerijen, ‘La Femme sans péché’ ontwikkelt
zich in een milieu van volkslieden, maar katholiek, met zijn kerken, zijn patronaten,
zijn priesters, zijn liefdadigheidswerken. Man en vrouw, werklieden, getrouwd en
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met een kind, bewonen in een volksbuurt anderhalve kamer met twee bedden, gelijk
ontelbare Parijsche arbeiders-gezinnen. Verhuizen in Parijs is een onoplosbaar
probleem geworden, zoowel voor werklieden als voor millionnairs, en in een woning
van anderhalve kamer en twee bedden kan aan de bijbelsche vermaning ‘groeit en
vermenigvuldigt u’ niet gedacht worden.
De vrouw zonder zonde onttrekt zich aan geen enkele harer plichten met betrekking
tot het moederschap. De man kan deze zienswijze niet deelen, begrijpt dat er in
anderhalve kamer geen plaats is voor een tweede kind. Onderwijl sterft in 't zelfde
huis een bloedverwant, die een jongetje als wees achterlaat. Voor de vrouw is het
duidelijk wat haar te doen staat: het kind, een speelkameraadje van hun dochtertje,
adopteeren. De moeder en het meisje zullen in het eene, de vader en de wees zullen
in het andere bed slapen. Dit verergert nog de verwijdering en de misverstanden
tusschen de echtgenooten. Het aangenomen jongetje krijgt roodvonk en geneest;
maar hij steekt het meisje aan dat sterft. De vader heeft dus drie redenen om de
echtelijke woning te verlaten: zijn vrouw die niet op gemeenschap gesteld is, de
andere vrouw voor wie hij neiging voelt, en het jongetje dat hij niet meer zetten kan
sinds het de aanleiding werd tot den dood van zijn geliefd dochtertje. Hij verlaat zijn
huiselijken haard.
De jongen, ouder wordend, blijkt een deugniet en zijn stiefmoeder, nauwelijks
bevrijd van haar man, komt onder de obsessie der ontwakende driften van het boefje.
Zij tracht hem te corrigeeren tot de jongen er van door gaat met haar spaarduiten, na
haar een brief geschreven te hebben met de liederlijkste verwenschingen. Onwrikbaar,
als een volmaakte Christin, die geen andere norm aanvaardt dan haar plicht, haar
geweten en de goddelijke geboden, vervolgt de vrouw haar lijdensweg. Haar man,
dien zij ontmoet op het graf van hun dochtertje, betuigt zich voldaan over de andere
vrouw en verklaart dat hij geen plannen heeft om tot zijn echtgenoote terug te keeren.
De ‘Vrouw zonder zonden’ blijft alleen achter, beroofd en berooid van alles wat haar
dierbaar was en een beetje verheugen of troosten kon.
En zoo onverstoorbaar, zoo gelaten, zoo geduldig zij haar kruisen draagt, zoo
desperaat en zielsverdrietig stemmen haar schamele en hulpelooze lotgevallen den
lezer. Wat het effect betreft kunnen Thérive en Lemonnier elkaar de hand reiken;
beiden zijn virtuozen der wanhoop, der kwellendste somberheid, en over elk hunner
bladzijden schaduwt de drukkende vraag: à quoi bon, tout cela? A quoi bon, goed,
kwaad, deugd, plicht, geweten, à quoi bon?
Laten andere kunstenaars ons sparen voor dit nihilisme en zijn morbide,
verzwakkende werking. Beide boeken mogen magistraal van factuur zijn, ik geef
niemand den raad ze te lezen. In vertrouwen: wij hebben genoeg aan het Hollandsche
populisme, dat gelukkig minder wrang is en minder doode-zee-achtig van klimaat.
[verschenen: 21 februari 1930]

Op de Flesch
Parijs, 21 Januari 1930
Aan de Seine heeft men even hard gejuicht over de resultaten der Haagsche
Conferentie als aan de Spree, en wanneer twee tegenstanders met opgewekte fanfares
hun pret bazuinen over dezelfde zaak, kan men er zeker van zijn, dat een van beiden
zich wat wijs maakt, en, gelijk kinderen in 't donker, schreeuwen of zingen om zich
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gerust te stellen. Voor 't heden en meer nog voor de toekomst, is het van belang te
weten wie met zulke ostentatieve triomfmarschen in de luren gelegd wordt, de
Franschman of de Duitscher.
Laten wij koelbloedig een der delicaatste punten onderzoeken van het Haagsche
accoord. Met uw goedvinden b.v. de eventueele sancties, alias de dwangmiddelen,
welke eertijds voortvloeiden uit artikel 430 van het Verdrag van Versailles voor den
in gebreke blijvenden schuldenaar.
Waarom wil Duitschland van sancties niet hooren? Misschien om overwegingen
van moreelen of psychologischen aard, uit trots, uit eigenliefde, uit
onafhankelijkheidszin, uit koppigheid. Misschien dat het in zijn binnenste nog bang
is voor sancties en zich nog niet sterk genoeg voelt om zich met succes er tegen te
verzetten. Noch de eene noch de andere overweging echter kan de halsstarrigheid
verklaren waarmee de Duitschers het idee der sancties bestreden hebben, wanneer
men niet vooropstelt en vooraf aanneemt, dat zij de kans om vroeg of laat,
voorbedachtelijk of per ongeluk, in staat van insolventie te geraken als buitengewoon
waarschijnlijk beschouwen. Men vreest geen sancties, waaraan men zich onttrekken
kan. Men vreest nog minder sancties welke men niet verwacht. Ergo: de Duitschers
verwachten sancties. Ergo: zij zijn niet van plan te betalen.
Eerste conclusie: opgepast voor de bons [van] het Plan-Young, al zouden zij
aangeboden worden tegen 10%.
Waarom heeft Frankrijk zich aan het idee der sancties vastgeklampt als de
drenkeling aan den spreekwoordelijken stroohalm? Blijkbaar om dezelfde reden
welke Duitschland aanspoort ze te ontwijken. Omdat het er zeer weinig op rekent
dat zonder deurwaarders zijn wissels gehonoreerd zullen worden. Een reden, welke
wij van twee kanten gesteund zien, wint buiten kijf aan geldigheid. De vrees voor
sancties en de wensch naar sancties bewijzen beiden hetzelfde.
Tweede conclusie: opgepast voor de bons der Internationale Bank, al zouden zij
worden aangeboden tegen 15%.
Indien ieder der onderhandelaars 't aan het rechte eind heeft, behoort ieder op zijn
stuk te staan. Het is van kapitaal gewicht, om niet te zwichten bij een ernstige
aangelegenheid, waarbij men zóó langdurig en met zóóveel vinnigheid getwist heeft.
Het is meer dan fnuikend, meer dan belachelijk wanneer een der beide tegenstanders
zich ten slotte tevredenstelt met een wind-ei, of zich met een kluitje in 't riet laat
sturen. Hij desavoueert wat hij tot dusver het noodzakelijkst achtte en met klem van
argumenten onderstreept had.
Het moet ronduit erkend worden dat Duitschland in deze taaie worsteling de
overwinning wegdroeg. En het is beter om het zoo vierkant mogelijk te zeggen opdat
wij precies weten waaraan wij ons te houden hebben en consequenties trekken welke
niet in ons nadeel uitvallen.
Artikel 430 van het Verdrag van Versailles bestaat theoretisch nog op een zwaar
verzegeld document. (Men beweert dat Clemenceau het zegelde met hetzelfde zegel
waarmee het Verdrag van Frankfort in 1871 gezegeld werd door Jules Favre, en
zooals men weet zegelde Jules Favre het Bismarckiaansch dictaat met een ring welke
het koninklijke Fransche wapen droeg en dien hij ten geschenke had gekregen van
Naundorf, den vermoedelijken Lodewijk XVIII, wiens advocaat hij geweest was.
Clemenceau kreeg den fatalen ring door een zonderling toeval weer van Favre.) Doch
laten wij niet afdwalen met deze mysterieuze geschiedenis. Van de honderden
voorschriften uit het Verdrag van Versailles was artikel 430 een der reëelste, een der
essentieelste, en een der weinige welke een tastbaren waarborg inhielden. Als het
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echter theoretisch nog bestaat, op een behoedzaam bewaakt en bewaard perkament,
praktisch is het geschrapt, geannuleerd door de jongste Haagsche Conferentie, welke
als ik mij niet vergis de twee-en-dertigste was, waarop na 1919 oude vijanden oude
disputen verlengden.
Frankrijk verbindt zich om voortaan alle discussies welke de problematische
uitvoering van het Plan-Young kan meesleepen, te brengen voor het internationaal
arbitrage-hof van den Haag.
Men kan zich de procedure bij dit Hof aldus voorstellen: Duitschland, dat zijn
geld liever beter gebruikt, voor den aanleg van spoorwegen in het Oosten en in het
Westen, voor subsidieering van theaters, voor woningbouw, voor de constructie van
onovertroffen kruisers of voor wat anders, Duitschland betaalt niet en verzuimt te
storten in de kassen der Baselsche Bank. De Bank verwittigt de regeeringen. Daar
gaan een paar weken mee heen. De regeeringen wenden zich in beleefde termen tot
Berlijn. Als de Duitschers een beetje slim zijn in uitvluchten (en dat zijn ze stellig)
kunnen met de overhandiging der preludeerende nota's ettelijke maanden verloopen.
Wanneer de geallieerden zich tot het Haagsche Hof wenden kan reeds een aardig
tijdje verstreken zijn. Maar indien de Duitschers zoo knap zijn als ze zich voordoen,
en op het gebied van haarkloverijen behoeven zij voor geen enkel volk de vlag te
strijken, dan begint de ware lijntrekkerij pas voor goed bij de beraadslagingen van
het Hof. Dit hof immers krijgt niets te beantwoorden dan de vraag of Duitschland
opzettelijk of door omstandigheden genoodzaakt zich aan zijn verplichtingen onttrekt.
Het Haagsche Hof heeft nooit snel gewerkt en de Duitschers zullen zich geen
oogenblik hebben uit te sloven om middelen te bedenken waarmee dit tempo vertraagd
kan worden tot bijna absoluten stilstand. Om hun rechters de gelegenheid te
verschaffen deskundig te oordeelen of een deficit van het Duitsche budget
onvermijdelijk, of een economische crisis onbedriegelijk is, kunnen zij naar believen
het Hof overstelpen met een lawine van statistieken, van paperassen, van rapporten,
of naar believen kunnen zij het Hof de vereischte gegevens weigeren of doen
toekomen met een zorgvuldig gekozen en gewettigd oponthoud. Het minimum voor
den duur van een proces bij het Haagsche Hof betreffende het Plan-Young mag men
zonder overdrijving schatten op één jaar, zoo niet twee jaar.
Wat gebeurt er ondertusschen? De Baselsche Bank zet haar betalingen voort uit
haar garantiefonds, waaraan Duitschland voor een relatief onnoozele som bijdroeg
en welke som het reeds als gesacrifieerd beschouwt. De hoofdschotel van dit
garantiefonds, gevormd door stortingen der verschillende landen en waaraan men
Frankrijk een aandeel gaf voor de bagatel van drie milliard (wat een plezier om
schuldeischer te zijn!), die hoofdschotel, hoe substantieel ook, zal ruimschoots
opgeslokt zijn door de betalingen welke de Bank te doen heeft aan Amerika, en de
kas zal reeds een ontzettend gat vertoonen, alvorens het Hof zijn beraadslagingen
aanvangt. Tenzij dus het garantiefonds door bijdragen der schuldeischers wordt
aangevuld (alles is mogelijk in de finantieele diplomatie, doch men zal verstandig
handelen met het geduld en de capaciteit der verschillende crediteerende naties niet
te overschatten) tenzij dus de diverse schuldeischers zich remplaçant stellen voor
Duitschland, zal de Bank haar betalingen moeten staken. Wat is een Bank die haar
betalingen staakt? Een Bank die springt.
Hoeveel riskeert Duitschland met den steel naar de bijl te werpen, een paar maanden
of een paar jaren, nadat de Rijn ontruimd is? Om zoo te zeggen niets. Als men de
dingen nuchter aankijkt en zonder gekleurde glaasjes voor de oogen, zijn alle
economische en andere voorzorgsmaatregelen waarmee men Duitschland definitief
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denkt te binden, doekjes voor het bloeden, of juister nog: lapwerk. Men kan
Duitschlands crediet bedreigen. Wat zou men erbij winnen? Dat men den schuldenaar
hoe langer hoe insolventer maakt. Men kan een blocus uitvaardigen. Vier jaren lang
heeft Duitschland een blocus getrotseerd; met ongemak, Ja, maar ook met
uithoudingsvermogen. Er valt in deze richting geen enkel nuttig en geen enkel snel
effect te hopen. Een actie op dit terrein zal steeds grootere nadeelen hebben dan
voordeelen.
Laten wij nu veronderstellen dat de Bank en de schuldeischers een procedure van
het Haagsche Hof overleven. Voor welke situatie zullen wij staan?
Er zijn twee mogelijkheden: het Hof geeft Duitschland gelijk of het Hof geeft
Duitschland ongelijk.
Als het Hof Duitschland gelijk geeft is er geen geld, dat is klaar als een klontje.
Terwijl het Hof echter een uitspraak zou doen ten gunste der Duitschers, vervalt voor
de schuldeischers automatisch het recht om te zorgen dat daar waar geen geld is,
geld komt. Wijl er duizend manieren zijn om geen geld te hebben, sluiksche manieren
maar welke het onpartijdigste, eerlijkste Hof zou moeten accepteeren als deugdelijk,
mag men in deze lijn alle hoop op een dragelijke uitkomst vrijwel laten varen. Hoe
men de zaak ook draait of keert, het blijft lood om oud ijzer.
Als het Hof daartegen Duitschland ongelijk geeft, mogen de geallieerden alleen
of te zamen, het geld gaan halen. In Frankrijk is de bepaling welke dit land wettigt
om geïsoleerd tegen Duitschland op te treden, begroet met gejubel en als een teeken
van eindelijk verworven independentie. Het is mogelijk dat ik stokdoof en stekeblind
ben, maar als ik in de plaats der Franschen was, zou ik in deze bepaling alle aanleiding
ontdekken om een nieuwen treurmarsch te bestellen. Ik zag zelden een frappanter
voorbeeld van de brutaliteit waarmee men een natie oogkleppen aangespt en van de
gedweeheid waarmee de natie dit laat verrichten. Het staat voor mij als een paal
boven water, dat de Duitschers oneindig meer ontzag zouden voelen voor een contract
waarbij de schuldeischers zich met elkaar verbonden hadden om bij elk mankement
gezamenlijk op te treden, dan voor het omgekeerde. Wat wil Frankrijk op zijn eentje
beginnen wanneer de troepen uit de Rijn-provincies eenmaal zijn teruggetrokken?
De Duitschers zouden ze zien aankomen! Terecht spreekt de Vossische Zeitung over
een ‘dolk van papier’ welke Tardieu uit Den Haag meebrengt. Het is ongelooflijk
dat de Franschen dit zelf niet beseffen. Doch wat is er aan te verhelpen? Als er iets
aan te verhelpen is, zal Tardieu binnenkort aan dezen papieren dolk overlijden in het
Fransche parlement. De uitzichten daarop zijn gering en elk opvolger zou hetzelfde
lot wachten.
Om volledig te zijn kunnen wij ook nog fantaseeren dat het Hof Duitschland
ongelijk geeft, en dat Frankrijk, alleen of met bondgenooten, een militaire actie
onderneemt om de te vorderen sommen te gaan innen. Laten wij Frankrijk een mooien
voorsprong geven en ons inbeelden dat deze militaire actie schitterend slaagt. Dat
Berlijn bezet wordt.
Het eerste resultaat van dezen oorlog zou zijn nieuwe uitgaven en nieuwe schulden.
Het tweede, nieuwe conferenties van experts, nieuwe staten van betaling. Het derde,
een opnieuw geruïneerde debiteur. Het vierde, alles wat gij wenscht, behalve geld.
Een plan-Reynolds wellicht, of een plan-Lamont, of een plan-Morgan, maar geen
geld. Men heeft bij de bezetting der Ruhr gezien welke onverteerbare vruchten een
militaire actie kan afwerpen. En de reden hiervan lijkt doodeenvoudig: wanneer
iemand het in zijn kop gezet heeft om zijn schulden niet te betalen en voor geen enkel
gevolg terugdeinst, is daar geen kruid tegen gewassen. Men kan zulke types
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kwalificeeren gelijk zij verdienen, doch daarmee schiet men niet op. Er valt niets
met hen te beginnen.
Uit dit alles blijkt onomstootelijk, dat met of zonder sancties de Reparaties op de
flesch zijn vanaf den dag dat de Duitschers zullen oordeelen over de vereischte
bewegingsvrijheid te beschikken. En dat het Plan-Young niets anders heeten mag
dan een kolossale mystificatie.
Derde conclusie: opgepast voor de obligaties der Baselsche Bank, al zou men ze
willen verkoopen tegen 20%.
Gij kunt mij verwijten dat al deze consideraties uitgaan van de gissing dat
Duitschland vertikken zal om te betalen. Inderdaad. Als een uwer zoo optimistisch
is om te veronderstellen dat een rumoerig volk van vijf en zestig millioen tot het jaar
1960, en nog langer, een reusachtig deel van zijn inkomen zal afdragen aan de
Münchhausensche en Uilenspiegelsche Bank van Basel, en dat het braaf en
gemoedelijk weerstand zal bieden aan alle verleidingen om een juk af te schudden,
waartegen men reeds stribbelt vóór men het op de schouders draagt, - als een uwer
optimistisch genoeg is om dergelijke fabelachtige verwachtingen te koesteren - hij
geneere zich niet. De wijsheid der volken leert dat het met onwillige honden kwaad
hazen vangen is. Diezelfde wijsheid leert ook dat men nooit weet hoe een koe een
haas vangt. Vrijheid, Blijheid. De optimist koope Young-obligaties naar hartelust.
[verschenen: 4 maart 1930]

De wisselaars in den tempel
Parijs, 23 Januari 1930
Het is niet uitgesloten dat de arrestatie van Edouard Ramond een belangrijken omkeer
veroorzaakt in de ontwikkeling der schilderkunst, en ik moet u deze geschiedenis
vertellen.
Edouard Ramond, onder vrienden en kennissen ‘rose Baby’ geheeten, wegens zijn
florissant en jeugdig uiterlijk hoewel hij de veertig voorbij was, debuteerde in het
Parijsche leven successievelijk als secretaris van drie rechtsche parlementsleden.
Toen hij merkte dat rechtsch geen opgeld genoeg deed en dat hij langs dezen weg
niet verder kwam, wendde hij het stuur naar links en werd secretaris van den woeligen
Daladier. In zijn vrije uren had hij een collectie verzameld van ‘Marseillaansche
moppen’ welke hij liet drukken en die gevolgd werden door een bundel ‘Moppen
van meiden en pooiers’. Deze twee boeken, naar behooren schunnig, vormden de
‘volledige werken’ van dezen intellectueel, schrijver en kunstkenner. Het spreekt
vanzelf dat iemand die de ‘moppen van meiden en pooiers’ boekstaaft, recht heeft
op de hoogste, lucratiefste en overbodigste posten eener kunstzinnige en
kunstbeschermende republiek.
Het is sinds lange jaren de gewoonte wanneer een minister te struikelen komt, dat
‘de patroon’ zijn ‘testament’ maakt, gelijk men zegt. Men houdt het voor billijk dat
de gedienstige staf van medewerkers op wie hij zijn zorgen afwentelde, niet in zijn
ondergang wordt meegesleept. Dat zou te veel kostbare carrières breken. Dat zou
menigen ijver doen verflauwen. Er zijn een massa lieden die het best marcheeren
wanneer men hen evenals sommige trekhonden een stuk aas voorbindt. Gevolg van
opvoeding. Het ‘testament’ daarentegen brengt leven in de hut en in de brouwerij.
Heele families kunnen in de termen vallen voor de verdeeling der erfenis. Vader,

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

zoon en schoonzoon. In de na-oorlogsche wereld, waar gebrek heerscht aan mannen,
zelfs moeder, dochter en schoondochter. De belooning hangt af van zekere
makelaarsdiensten welke de familie ‘den patroon’ bewijzen kan. Zij gaat van een
tabaksdebiet voor den vrijer der dienstbode tot een rijkbezoldigde functie voor den
stamhouder. Waar geen betrekkingen of sinecures vacant zijn daar stelt men nieuwe
in op kosten der gemeenschap. Men telt ze bij duizenden in dit begenadigd land.
Misschien bij tienduizenden. Niemand weet het. Om het te weten zou er een Napoleon
of Mussolini moeten verschijnen die de portefeuilles der zeven-en-twintig heele en
halve ministeries fouilleert. Maar als het favoritisme uitstekend is voor de begunstigde
nullen, het zaait ontevredenheid onder de geregelde ambtenaars die door berusting
en volharding promotie maken, en het is een der voornaamste oorzaken van de
verrotting in de Fransche administratie. Dit begint men te merken. Men ziet met spijt
dat een hecht getimmerte rondom welk men zooveel revoluties kon maken als men
verkoos, en dat altijd overeind bleef, ondermijnd en opgevreten wordt door de
parasieten.
Toen dus de tierige en radico-socialistische Daladier op een kwaden dag tuimelde,
benoemde hij het jonge pornograafje, dat hij gebruikte als secretaris en
boodschappenjongen, bij ‘testament’ tot ‘chef’ der financieele en administratieve
diensten van de nationale musea. De ‘roze baby’ en de auteur der ‘moppen van
meiden en pooiers’ werd gehuisvest in een vleugel van het Palais du Louvre. Men
vertrouwde hem de kas toe van Schoone Kunsten. En al evenaart de kas van Schoone
Kunsten op verre na niet de andere kassen, zij is nochtans niet te versmaden. Edouard
Ramond vond er een millioen in voor eigen gebruik zonder dat het in de gaten liep,
en vermoedelijk is dit millioen grooter dan men voor het fatsoen van Daladier durft
bekennen.
Tot hiertoe is het verhaal schandalig maar van gebruikelijke afmetingen. Een land,
waar sinds het begin dezer eeuw minstens tien zeer verdienstelijke kunstenaars
stierven in armoede en wanhoop, houdt zijn tradities in eere. Dat is alles. Het
specifieke in het geval van roze Baby begint eerst wanneer men weet langs welk gat
zijn millioen verdween.
Het pornografisch heerschap speculeerde in schilderijen. Niet in de doeken van
zijn Palais du Louvre, niet in oude meesters, want dit arbeidsveld is afgegraasd, eischt
een te gecompliceerde mise-en-scène, en biedt te veel risico. De zolders, oude kerkjes,
kasteelen, waar men een onbekenden Rembrandt, Raphaël of Murillo opsnort, delen
voortaan de reputatie van den Spaanschen schatgraver. Ook niet in moderne meesters,
dit wil zeggen de schilders van 1860 tot omstreeks 1900. Op dit gebied zijn nog
zaken te doen, maar de concurrentie is geweldig en men bereikte het maximum waar
de grootste ezel zegt: al had die schilder honderd jaar geleefd en alle vier en twintig
uren van het etmaal geverfd, hij zou met geen menschen-mogelijkheid die kwantiteit
van doeken hebben kunnen afleveren. Neen, Ramond speculeerde in hyper-moderne
meesters, in de ‘Parijsche School’, in de productie der tijdgenooten van Kiki, die na
vele avonden hare rokken opgelicht te hebben in de Jockey-bar en elders, het penseel
gegrepen heeft en zelfs de pen om hare mémoires te schrijven. Tusschen haakjes:
die mémoires zijn het koopen niet waard en nog minder het lezen. Kiki is veel zediger
in de beschrijving harer ervaringen van dwaze maagd dan de financieele directeur
der Schoone Kunsten.
Gij kent den hyper-modernen stijl: drie appeltjes op een tafel naast een flesch en
een krant; een stoel met een pot erop of een kan; kleine mannetjes op korte pootjes,
die u aankijken (de mannetjes en de pootjes) als leepe speenvarkentjes of eenden in
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de lorum; dikbuikige, ongekleede, harige, van alle kanten afzakkende matrones; een
wit vlak met zes smerige vegen welke vensters verbeelden; pietepeuterig slojd-werk
in nette kleurtjes, zooals men leert op de bewaarschool; jonge meisjes met oogen als
zoeklichten en verlepte huid; vrouwen met den neus, waar gewoonlijk de ooren staan;
dames met groene beenen en spichtig als wandelstokken; een menschdom in holle
en bolle en kapotte en vuile spiegels; een menschdom dat drie maanden gezwalkt
zou hebben op den bodem der zee; en als variatie de stoel, de pot, de tafel en de
appeltjes. Ik overdrijf niet. Op de huidige tentoonstelling der Indépendants (geen
jury, geen onderscheidingen) hangen duizend zeven honderd zes en zestig doeken,
geschilderd in deze ‘gamma’. Om niet te spreken van winkels, kunsthandels en
particulieren.
In deze koopwaar speculeerde Bébé rose. Met het geld dat bestemd was voor
Schoone Kunsten (ironie) en op eigen houtje, sloeg hij een aanzienlijken voorraad
in dezer stukgoederen en verscheepte ze naar New-York, waar hij een magnifieke
tentoonstelling organiseerde van het hedendaagsche Fransche palet. Hij vergezelde
zijn vracht en gaf zich den indrukwekkenden titel van General Director of French
National Museums. De waardigheid bestaat niet (geen enkele Daladier dacht er nog
aan om ze te creëeren), doch de naam klinkt. Hij klinkt oneindig beter dan ‘auteur
van Marseillaansche en andere moppen’, de eenige waarop Bébé rose recht heeft.
Enkele Franschen en een paar schilders die met leede oogen dezen export, deze
kwasi-officieele propaganda voor betwistbaar ideaal, en deze usurpatie aanschouwden,
verhieven weliswaar timide protesten, doch hun stemmen werden in een
handomdraaien door den heer Ramond gesmoord met behulp zijner politieke relaties.
Als het een lading gezouten vleesch betrof zou dit reeds erg zijn. Hoeveel
bedenkelijker echter wordt deze methode waar het de voortbrengselen der Muzen
geldt. Gij ziet van welke factoren het succes van een ‘stijl’ kan afhangen.
De Yankees zouden zich door den General Director of French National Museums
hebben laten verschalken, Bébé rose zou schitterende zaken gedaan hebben en geen
haan had er verder ooit naar gekraaid, wanneer niet den dag vóór de opening der
hyper-moderne tentoonstelling de krach der New-Yorksche Beurs was losgebroken
over de beklagenswaardige houders van Amerikaansch papier. De lieden die hun
fortuin zagen slinken op het rhythme der seconden-wijzers, de lieden die naar het
geritsel der printers luisterden als naar het gekraak eener aardbeving, hadden andere
zorgen aan het hoofd dan de ‘Fransche kunst’ van den heer Ramond. De lieden die
het geld bij elkaar harkten (ik laat me niet voorpraten dat het naar de maan verhuisde,
evenmin als de billioenen en trillioenen Duitsche marken die gekocht en betaald
zijn), de strandjutters die profiteerden van de matelooze ramp hadden het te druk
met te dansen rondom hun gouden of liever gezegd hun papieren kalf, dan dat zij
zich konden interesseeren voor de nieuwste monsters van Montmartre en
Montparnasse. Bébé rose bleef met zijn gansche verzameling zitten. Hij verkocht er
geen stuk van.
Het had nooit in zijn bedoeling gelegen om de kas van Schoone Kunsten te bestelen,
hij had slechts een stilzwijgende leening gesloten, een simpel voorschot genomen
waarmee hij een goeden slag dacht te slaan, en als hij een dief werd was het tegen
wil en dank. Het ongelukje, dat Bébé rose overkomt is banaal. Maar de moraal van
het ongelukje ligt niet in deze richting. Wij bekommeren ons weinig om de
persoonlijke lotgevallen en de paar weken hechtenis van dezen artistieken en
politieken klaplooper. De overdreven lichtzinnigheid zijner ‘patroons’ laat ons koud.
Men beschouwt de zaak alleen van een picturalen kant.
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Sinds een jaar of drie wordt een teugellooze agio gedreven in hyper-moderne
schilderkunst. Een echte ‘boom’ onder leiding van een echten trust van speculanten.
Tegenover één Ramond die zich in de vingers snijdt, staan honderd anderen die zoete
winstjes noteeren. Daar alle smaken in de natuur zijn of zooals de boer zei ‘ieder
zijn meug’, zou niemand er bezwaar tegen hebben dat dit speciale soort van financiers
gokt in een speciale soort van schilderkunst. Een uitgever lanceert een boek; een
impresario lanceert een tooneelspel. Hij lanceert ze als een kwakzalversmiddel en
dit moge stuitend zijn, dit moge tegen den ouden draad ingaan, maar in absoluten
zin behoeft het niet veroordeeld te worden. Het is zelfs uitstekend dat men producten
van geestelijken aard met hetzelfde geweld verbreidt als producten van materieelen
aard. Doch het consortium der schilderijen-gokkers bepaalt zich niet tot deze
geoorloofde handelspraktijken. De een, zooals Ramond, matigt zich titels aan om
den prijs zijner waar op te drijven. Anderen hebben gesalarieerde kunst-critici in hun
dienst. Allen houden fictieve verkoopen. Zij dragen doeken naar de vendutie en
bieden met een stalen gezicht tegen elkaar op, om door den op deze wijze geforceerden
hoogen koers hun klanten te lijmen en uit te schudden. Allen weten met slinksche
listen stukken, die de vinken moeten lokken, onder dak te brengen bij verschillende
musea, welker reputatie voordeelig kan afstralen op den ‘stijl’, waarin zij hun kapitaal
staken. Allen hebben stocks in magazijn, welke zij niet behandelen als kunstwerken,
maar als versche groenten of als het eerste wild. De prijs is een kwestie van stemming
geworden, welke men dwingt met de verdachtste trucs, en een kwestie van aanvoer.
Zij hebben kunstenaars in hun macht, die zij voor 't belang hunner zaak beurtelings
overladen met goud, beurtelings wegwerpen als uitgeknepen citroenen. Bij hun
appreciatie van kunst volgen zij geen andere richtsnoer dan de beursnoteering, en
om deze noteering te beïnvloeden zullen zij geen middel ontzien, geoorloofd of
verwerpelijk. Zij zijn dus niet te vergelijken met een uitgever of impresario, die
‘lanceeren’, maar met een uitgever die valsche staten of een schouwburgdirecteur
die valsche recettes zou publiceeren.
Men heeft zich bij zulke misbruiken afgevraagd, wat er onder het beheer dezer
gokkers per slot moet terechtkomen van de schilderkunst en sinds geruimen tijd voert
Camille Mauclair, die voor dit doel de pers van Coty en expositie-zalen in de
gebouwen van Figaro tot zijn beschikking kreeg, een systematische campagne tegen
deze nieuwste manier van geldmakerij. Het gaat bij de reiniging van het Augias-atelier,
gelijk hij het noemt, niet van een leien dakje, en ondanks al zijn talent zag men hem
reeds bijna vastrijden. Want als de Coty-pers bloeit en nog dagelijks wint aan macht,
Coty's journalistieke mededingers stellen er hun eer in om elke zaak van een
diametraal tegenovergesteld standpunt te behandelen en de exploitanten van tube en
penseel wonnen door deze rivaliteit menige onverwachte hulp. Ik weet ook niet welke
wending de ongelijke strijd genomen zou hebben, wanneer de providentie der schilders
aan Camille Mauclair, die alléén kampt, niet een bondgenoot gestuurd had in de
gedaante van Bébé rose. Alles wat Mauclair beweerde wordt door het
avontuur-Ramond gestaafd. Het is niet enkel een accident. Het kan 't einde zijn van
de ‘boom’, het begin van de ‘slump’.
[verschenen: 28 februari 1930]

Bij de Gekken
Parijs, 31 Januari 1930
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Ofschoon onze begrippen over krankzinnigheid hoe langer hoe ruimer worden,
ofschoon wij de norm met welke men het abnormale meet gaandeweg inkrompen
en verzachtten tot een formaat waar de norm zelf abnormaal dreigt te worden,
verpleegde men 't vorig jaar in de Parijsche gestichten 14.824 geesteskranken. Ik zeg
de Parijsche gestichten bij wijze van spreken. De dolhuizen der Ville-Lumière kunnen
slechts 7000 zieken bevatten en zijn sinds jaar en dag stampvol. Met hun reglementen,
die beantwoorden aan een meer dan honderd jaar oude wetgeving, met hun overwerkt
personeel dat oneindig meer is gedresseerd op bewaking dan op verpleging, met de
onbeholpenheid hunner inrichting, zijn deze asylen erger dan de ergste kerkers.
Genadeloze of dronken bewakers, en lijders, in wier zwakke hersens de verbittering
nog ellendiger kwaad sticht dan de ziekte, spelen drama's welke alles overtreffen in
griezeligheid wat de verbeelding kan bedenken, en het beetje dat de muren soms
doorlaten tot in de gerechtszaal (wanneer er dooden vallen en wanneer de familie
rijk genoeg is om actief te zijn) doet de haren te berge rijzen. Deze oorden van
verdoemenis evenwel, die psychiaters bezitten doch geen spoor van laboratoria, geen
specialisten, niet het minste personeel voor technische verzorging, deze primitieve
concentratiekampen, waar een ijzeren tucht heerscht, zijn voorbeeldige instellingen
vergeleken bij de gestichten in de provincie, waar men het schrikbarend overschot
van hen die op Parijsch territorium niet geborgen kunnen worden, onderbrengt. En
dat is meer dan de helft. Dat vermeerdert gedurig. Waarom zou het verminderen?
Men doet weinig tot genezing en niets tot voorkoming. Het kan dus niet anders of
de kwaal moet crescendo gaan in een samenleving welke door haar vele
buitensporigheden reeds de evenwichtsstoornissen bevordert. Tot de weinige plaatsen
waar Frankrijk niet bedreigd wordt door ontvolking behooren zijn gekkenhuizen. Zij
zijn zonder uitzondering overbevolkt.
Inderdaad, veertien duizend acht honderd vier en twintig gekken op een
inwonersaantal van bijna drie millioen, dat is veel. Dat is om-en-om één gek op de
twee honderd personen die gezond over straat wandelen. Daar de verpleging gratis
geschiedt, of zoo goed als gratis, kosten zij den Parijschen belastingbetaler jaarlijks
honderd millioen francs. Veel geld voor een poover resultaat, oppert het nuchter
verstand. Een peulschilletje beweert een deskundige. Een peulschilletje op den berg
van ruïnes welke ieder jaar door losloopende of losgelaten gekken worden
opgestapeld, en die hij enkel voor Parijs taxeert op één milliard. Een milliard voor
de simpele psychopathen, voor de ‘gedesadapteerden’ (hoe moeten wij hen noemen
die zich niet ‘aanpassen’, niet ‘thuis’ voelen?), voor de jonge en oude gedepraveerden,
voor de toxicomanen, voor de gerevolteerden, een milliard om hun verwoestingen
te herstellen, in te toomen, te belemmeren. Dat is ieder jaar een aardig sommetje,
waar voor de uitstekendste dingen geld te kort komt. Ook deze beweging bereikte
op verre na nog niet haar eindsnelheid en ontwikkelt zich in steeds toenemende vaart.
Er gaat geen dag voorbij of ergens in Parijs moet iemand, die het vorige etmaal nog
‘gewoon’ was, opgesloten worden in een dwangbuis. Gisteren had hij nog een baantje
waar hij min of meer levensgevaarlijk kon zijn voor zijn medeburgers, vandaag
verdwijnt hij in een cel. Zou de monsterachtigheid eener groote stad beter
gekarakteriseerd kunnen worden dan door de eenvoudige mededeeling, ontleend aan
de statistieken, dat er elken dag één mensch gek wordt? Dit wil zeggen zóó gek dat
geen sterveling er meer aan twijfelen kan. Dat hij midden op de boulevards naar de
voorbijgangers schiet. Dat hij in adams-costuum een tragedie van Corneille gaat
declameeren op de Place de l'Opéra. Dat hij langs de bliksemafleiders op de tinnen
der Notre-Dame klimt om er acrobaten-toeren uit te voeren. Dat hij een huis in brand
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steekt, zijn familie vermoordt, met den President der Republiek wil trouwen of iets
dergelijks. Maar als dat reeds één milliard kost aan Parijs, wat moet het dan kosten
voor het ensemble van Frankrijk.
Ik wensch niet in paradoxen te vervallen bij een zoo treurig onderwerp, doch ik
kan mij niet weerhouden te meenen, dat zulk een onberedeneerde verkwisting als
een mooi bewijs zou kunnen dienen van latente krankzinnigheid in oogenschijnlijk
de minst gekrenkte hersens. Wanneer ik onze Fransche tijdgenooten bezig zie, die
geacht worden over al hun vermogens ongehinderd te beschikken, overkomt het mij
af en toe dat ik mij de vraag stel of wij allen gezamelijk niet meegesleurd worden
naar een collectieven waanzin, welke des te gevaarlijker is daar iedereen hem merken
kan en niemand hem merken wil. Een waanzin die minder aan ons zelf ligt dan aan
enkele zeer moeilijk te controleeren en nog moeilijker te verbeteren fouten, waarvan
de oorsprong terugreikt in een ver of nabij verleden. Verwezenlijkten wij niet een
aantal ideeën, die theoretisch sinds lang weerlegd en vernietigend weerlegd zijn,
doch die wij niet den moed, de kans, de macht of de energie hadden om uit te roeien
in de praktijk, waar zij dagelijks hun corrosieve werking niet alleen ongestoord
voortzetten, maar deze werking naar alle kanten vermenigvuldigen op de ontstellendste
wijze? Is er nog één branche in het staatsleven of in het gemeenschapsleven waar
men zich niet baseert op een ideologie, op een meestal verhaspelde of verwarde
ideologie, op een uiterst aanvechtbare ideologie bovendien, in plaats van zich
voorzichtig te houden aan de platvloersche ervaring? Allerwegen en op elk gebied
trad de wereld blindelings in een periode van de vermetelste experimenten en het
gunstigst wat men ervan zeggen mag is, dat het onschuldigste nog tot ondergang kan
leiden.
Wij leven op een verzameling principes, waarvan zeer weinige tegen een bezadigde
intellectueele controle bestand zijn. In 't algemeen leven wij daarenboven tegen onzen
zin, tegen onze intieme overtuiging op die principes, welke naast onredelijk veelal
schadelijk zijn. Zij worden onderzocht, geoordeeld, geschift, en dikwijls verworpen,
maar steeds buiten verband van staat en maatschappij, maar steeds door geïsoleerden,
door eminente menschen, wien niets ontbrak dan een mandaat, dan een invloed, en
voor wie de gemeenschap ooren noch oogen had. Wij weten het, wij zien het, wij
keuren het af, wij zuchten er onder, doch wij blijven werkeloos. Een stroom, welke
boven alle menschelijke macht gaat, zuigt ons mee. Een staat, een stad, een
maatschappij zijn taaier dan een particulier bedrijf en men meet hun
weerstandsvermogen in grootere tijdeenheden. Doch men moet alle zintuigen missen
om niet te bespeuren dat staat, stad en maatschappij met volle zeilen stevenen naar
een toestand, welken men om de onnoozelste overwegingen van zelfbehoud verplicht
is waanzin te noemen. Het waanzinnigst wellicht is dat wij het uitstekend beseffen.
Onder de zaken die sedert lang verkeerd gaan rekent men het onderwijs. Het
ontbrak niet aan waarschuwingen. Ik geloof dat er weinig dingen zijn waarover men
het in alle landen en over de gansche aarde zoo grondig en sinds zoo geruimen tijd
eens is als over de miserabele moderne onderwijs-methoden. Zoowel de ouders, de
opvoeders, als de kinderen. Men klaagde steen en been over een systeem, dat jonge
hoofdjes volpropte met nuttelooze, oppervlakkige kennis, hen lichamelijk en geestelijk
uitmergelde om ze per slot van rekening af te leveren als knappe maar onbruikbare
idiootjes, die alles van meet af aan opnieuw moeten beginnen. Men jammerde en
van jaar tot jaar werd het erger, want van jaar tot jaar breidde de leerstof zich uit.
Men was echter in een maalstroom en wielde naar het middelpunt.
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Het zou mij verwonderen als eenig land zich in deze dwaasheden verder gewaagd
had dan Frankrijk en het is dus logisch dat het middelpunt hier eer bereikt werd dan
elders. Amuseert het u wanneer ik hiervan enkele voorbeelden citeer? Ik heb kinderen
op Fransche scholen en zij kunnen er van meepraten.
In het departement van de Seine (dit is hetzelfde Parijs waar men 14824 gekken
telt) kregen candidaten voor het eind-diploma der lagere school, dus jongens en
meisjes van elf à twaalf jaar, de volgende rekensommen:
Een wielrijder verplaatst zich met een geregelde snelheid van 18 kilometer per
uur.
1o. Zoek in minuten den tijd, welken hij noodig heeft om 600 meter af te leggen.
Dat is geen hocuspocus; dat is niet bar en niet verschrikkelijk; dat is om de kinderen
appetijt te geven. Maar wat denkt gij van het vervolg?
2o. De twee wielen der fiets passeeren beurtelings over een keisteentje zonder het
te verplaatsen. Bereken in breuken van seconden den tijd die verloopt tusschen de
oogenblikken waarop de twee wielen over het keisteentje passeeren, in acht nemend
dat de punten waar de wielen den grond raken op een afstand van één meter van
elkander verwijderd zijn.
Stel u in de plaats dier kleine hersens... en zoek de oplossing. Als mijn kinderen
bij mij komen om hulp voor zulke gevallen zeg ik liever dat ik geen tijd heb of dat
zij te veel lawaai schoppen om me te laten nadenken.
Bij dezelfde examens gaf men onderwerpen voor een opstel, die minstens uit een
excentriek brein moeten opgeweld zijn, om niet te zeggen uit een malend brein. B.v.:
‘Veronderstel dat gij een paard zijt. Wat denkt gij, wanneer gij met de zweep
krijgt?’
Charmant en beminnelijk, niet waar? Men mag om alles wedden, dat de paedagoog
die dit verzon zich op het niveau van ‘kinderen’ wilde plaatsen en zeer tevreden was
over zijn vondst.
Hij heeft zich zelf echter overtroffen met de volgende thema's:
‘Verbeeld u een gesprek tussen een glas water en een glas wijn’. (!!)
‘Veronderstel dat gij nog drie dagen te leven hebt. Hoe zoudt gij ze gebruiken?’
(!!)
Als gezelschapsspelletje op een soos, waar dames toegang hebben, zou dat niet
kwaad bedacht zijn. Mevrouw is het glas wijn. Meneer is het glas water. Laten zij
samen praten. Wij zijn geheel oor. Gij hebt drie dagen te leven, ma chère amie, hoe
gaat gij ze gebruiken? Als ieder op zijn beurt spreekt en als ieder openhartig is zou
men zonderlinge en vermakelijke antwoorden kunnen vernemen. Maar voor jongens
en meisjes van twaalf jaar? In gemoede: deze onderwijs-kwasten gaan te ver. Zij
loopen met molentjes.
Zoo er geen grens is voor de zotheid der paedagogen, er is een duidelijke grens
voor de kinder-hersens en het kinder-organisme. Achter die grens ligt een afgrond
van onvermijdelijke ziekten, te wijten aan overspanning. Men moet dus achteruit,
of men wil of niet. Maar hoe? En tot waar? Want als het alleen te doen is om een
hoop dingen te weten, waarom het eene ding niet en het andere wel? Bij het algemeene
gesputter heeft de minister, gelijk bij zulke gelegenheden gewoonte is, een commissie
benoemd. Specialisten hebben een professor uit Berlijn ontboden tot consultatie.
Waarom niet twintig commissies en twintig professoren?
Is er nog iemand die niet weet wat eraan hapert en waar het hapert? Men heeft de
kwestie samengevat in een krachtspreuk: ‘Zij gij vóór of tegen Attila?’ Maar waarom
zou men voor of tegen Attila zijn, voor of tegen Claudius Civilis, Dagobert, Pepijn
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den Korten, Karel den Kalen, of de graven van Gelderland? Daar gaat het niet over.
Karel de Groote kon lezen noch schrijven, doch bracht zijn zaken prachtig voor
mekaar. Een hedendaagsche schooljongen van twaalf jaar weet meer (cum grano
salis) dan Aristoteles en Plato, doch weet er niets mee aan te vangen en is niet
bruikbaarder in het reëele leven dan een boek uit een bibliotheek. Wij hebben een
eenheidsschool en een eenheidsprogramma voor hersens-in-serie en voor
menschen-in-serie. Wij hebben een school op basis van ‘gelijkheid’.
Ziedaar de kern van het probleem. Eerst behoort de basis herzien te worden, daarna
de school. En als de basis herzien wordt zullen de psychopathen aan de stad Parijs
niet meer jaarlijks één milliard kosten. Is zulk een herziening echter nog denkbaar?
Is ze mogelijk zonder gewelddadige beroeringen? Het is voortreffelijk om achteruit
te willen als men voelt met één voet in het ravijn te hangen. Maar kan men nog
achteruit?
[verschenen: 6 maart 1930]

Een ontvoering
Parijs, 4 Februari 1930
Men heeft, denk ik, nog niet de rooverromannige geschiedenis vergeten van
Bessedowsky, eersten gezantschapsraad en plaatsvervangend gezant aan de
Ambassade der Sovjets. Gecommandeerd door een lid der Geepeeoe, de voormalige
Tsjeka, een zekeren Roisenmann, die voor deze zending expres was overgekomen
uit Berlijn, om zich op staanden voet naar Moskou te begeven, vond Bessedowsky
het geraden zich aan deze order te onttrekken. Als antwoord op zijn weigering liet
Roisenmann hem door het personeel der Ambassade arresteeren en opsluiten in zijn
appartementen. Hij bestelde tegelijkertijd een kist op maat van Bessedowsky, een
joodje uit Poltawa, welke kist denzelfden dag reeds op de Ambassade bezorgd werd.
De gevangene echter, tè diplomatisch om de reis naar Moskou te maken in dit
diplomatieke valies, laat zich in de vroege duisternissen van den October-avond langs
aan elkaar geknoopte lakens uit een raam zakken, klimt over twee muren van drie
en vier meter hoogte, springt omlaag en belandt bloederig en vuil in een tuin welke
toebehoort aan een markies. Vandaar snelde hij naar een politie-bureau waar hij de
hulp van de Fransche autoriteiten inriep om vrouw en kind te verlossen uit de klauwen
van genoemden Roisenmann en zijn trawanten. De commissaris was zoo vriendelijk
om Bessedowsky, die op dat moment door afwezigheid van den werkelijken gezant
als feitelijken vertegenwoordiger fungeerde der Sovjets, een geleide te geven dat
ook zijn gezin in vrijheid stelde.
Sindsdien werd Bessedowsky, wiens communistische overtuigingen door deze
persoonlijke ervaringen een gevoeligen knak gekregen hadden,
‘republikeinsch-democraat’. Zoolang het anderen betrof was hij voor dit minimum
redelijkheid niet vatbaar. Nu praat hij gaarne en overvloedig. Hij laat zich met plezier
interviewen en antwoordt als een verstandig mensch. Maar hij kikte nog met geen
woord over de usanties welke hem op de Ambassade een zóó doodelijken schrik
inboezemden, dat hij liever riskeerde armen en beenen of hals te breken, dan naar
Moskou te gaan, of een nacht door te brengen in handen van een Tsjekist. Hij schrijft
met behulp van een Russischen professor zijn ‘Mémoires’ en het is billijk om de
verschijning dezer gedenkschriften af te wachten, alvorens zijne discretie definitief
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te vonnissen. Veel hoop heeft men niet, wijl de drama's, welke hij op de Russische
Ambassade kan bijgewoond hebben, zich voltrokken onder zijn medeweten, onder
zijn toezicht, onder zijn medeplichtigheid. Het minst evenwel wat hij doen kan, is
zijn boek den titel geven van ‘Alles liever dan terug naar Moskou’.
Er verstreken nauwelijks vier maarden na deze sensationeele gebeurtenissen en men
zou meenen dat het gouvernement der Sovjets zich voorloopig genoeg
gecompromitteerd kon achten, in Parijs en overal waar men die avonturen las. Deze
veronderstelling berustte op een waan. De brutaliteit der Sovjets is grenzenloos; even
grenzenloos misschien als de wanhoop, welke een onontkomelijk eind-resultaat moet
zijn hunner onzinnige bestuursformules; maar een brutaliteit die voor niets weifelt,
noch voor lompheden, noch voor stommiteiten, een brutaliteit welke men behoort te
taxeeren zonder het geringste optimisme. De ontvoering van Generaal Koetipoff, op
klaar-lichten dag, in een drukke wijk, is een nieuw bewijs, dat onze lankmoedigheid
en onze indolentie, welke zij in hun stijl van onbeschaamde rakkers exploiteeren,
helaas nog noodig had.
Alexander Koetipoff, luitenant-generaal in 't begin van den oorlog, gedroeg zich
dapper en deed zich vanaf het begin der krijgsbedrijven gelden als een der energiekste
en betrouwbaarste aanvoerders. Toen het tsaristisch bewind ineenstortte werd hij een
der ‘witte’ generaals bij het leger van Denikin en zette den kamp voort tegen de roode
overweldigers. Toen Denikin verdween van het strijdtooneel en zich expatrieerde,
voegde hij zich met het overschot zijner troepen bij Wrangel. Na de débâcle van
Wrangel, die op den weg naar Moskou was doorgedrongen tot Orel, vluchtte hij naar
het Zuiden, organiseerde den terugtocht naar Gallipoli, concentreerde een laatste
maal de overgebleven regimenten aan den Bosporus en hield tot 1924 stand, dank
zij belangrijke subsidies van Frankrijk. Toen deze ondersteuning door de fatale
regeeringswisseling in Frankrijk, waar het Nationale Bloc had moeten plaats maken
voor het revolutionnaire Cartel, ten einde liep, moest Koetipoff met den dood in 't
hart zijn ‘witte legers’ ontbinden. Hij transporteerde het grootste gedeelte zijner
soldaten naar het land, dat de contra-revolutionnaire actie het langst gesteund had
en waar zijn manschappen de meeste kans hadden om hun brood te verdienen. Een
aanzienlijk contingent verzamelde zich te Parijs of in de onmiddellijke omstreken
en verving in de diverse industrieën (de automobiel-fabriek van Renault b.v. gebruikt
7000 dezer uitgewekenen) het tekort aan Fransche arbeiders. Men becijfert het aantal
‘witte’ Russen op 180.000 voor Frankrijk, van wie 80.000 ongeveer wonen te Parijs.
Toen Wrangel stierf was Generaal Koetipoff door Groot-Hertog Nicolaas benoemd
tot zijn opvolger. Toen de vroegere opperbevelhebber eveneens verscheidde, werd
Koetipoff als vanzelfsprekend de unieke leider der Russische geëmigreerden. Zijn
gezag strekte zich niet enkel uit over zijn landgenooten in Frankrijk, maar over de
ballingen in Polen, Tsjeko-Slowakije, Joego-Slavië en alle andere stroken waar een
voldoende groep Russen aanwezig was om een effectief te vormen voor den
onvermoeiden, onverzoenlijken tegenstand, voor de herovering van het vaderland.
Het uitvoerend comité dezer reusachtige organisatie zetelt te Parijs, heeft zijn bureaux
in de Rue Mademoiselle en stond onder leiding van Koetipoff. Er zijn vele manieren
om een gouvernement dwars te zitten en de generaal verzuimde geen enkele, welke
legaal mocht heeten en door de Fransche regeering kon worden veroorloofd. Hij was
de ziel der ‘Unie’ en wijdde haar al zijn krachten.
Door en door rechtschapen en onomkoopbaar, leefde hij op het traktementje van
maandelijks honderd twintig gulden dat de ‘Unie’ hem uitkeerde, met zijn vrouw en
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zijn kleinzoontje in een modest hotelkamertje van de Rue Rousselet. Hij genoot het
onbeperkt vertrouwen zijner oude krijgsmakkers, die zich elk uur van den dag tot
zijn beschikking stelden. Om de mogelijkheden van hinderlagen, verraad en aanslagen
te reduceeren tot het geringste percentage, had hij b.v. twee en dertig chauffeurs, die
hem om de beurt reden en allen gerecruteerd waren uit oude wapen-makkers, die
zich na den exodus te Parijs hadden neergelaten als taxichauffeurs. Hij gebruikte
nooit de tram, nooit een autobus, nooit de ondergrondsche.
Hij was van een herculische gestalte, maar wist dat de sterkste reus niet opkan
tegen het revolverkogeltje van een huurling. Hij wist ook dat hij voor een Fransche
jury vogelvrij was en dat zijn eventueele moordenaar bijna mathematisch kon rekenen
op vrijspraak. Hij wist ook wat hem van de Tsjeka of van de Geepeeoe te wachten
stond. Als de jammerlijke lotgevallen van Mkeidzé, den chef der Georgische
patriotten, ontvoerd door twee tsjekisten, gemarteld op de pijnbank om hem tot
retractatie te dwingen zijner antibolsjewistische opinies, en niet alleen gemarteld
maar gewelddadig volgestopt met alcohol en haschisch tot de ongelukkige, buiten
bezinning, de verklaring teekende waarmee men de Georgiërs wilde demoraliseeren,
als deze sombere tragedie van Kapitein Mkeidzé, die door landgenooten met de
wapenen in de vuist verlost werd (te laat! men bevrijdde een armen krankzinnige...)
ontschoot aan de Europeanen (zij gebeurde in Parijs, doch het Cartel zorgde dat zij
in den doofpot ging), de Russen vergaten haar niet. Nooit zou Koetipoff zich hebben
toevertrouwd aan een chauffeur dien hij niet kende en wiens verleden hem niet alle
waarborgen verschafte.
De meest minutieuze voorzorgsmaatregelen echter zijn ontoereikend gebleken en
Generaal Koetipoff is in handen gevallen zijner aartsvijanden, die sinds jaren op hem
loerden. De automobiel welke hij instinctief duchtte werd zijn ondergang. Een uiterst
sluw overlegd complot, gebrouwen en uitgevoerd met het geduld van roofdieren,
zegevierde over zijn omzichtigheid. En slechts aan een wonderbaarlijk toeval is het
te danken dat men het mechanisme der ontvoering heeft kunnen reconstrueeren.
Op Zondagmorgen 26 Januari begaf Generaal Koetipoff zich, na den dienst
bijgewoond te hebben in de Russische Kerk, van zijn woning naar de lokalen der
‘Unie’, waar op een veld-altaar een mis gelezen zou worden ter gedachtenis aan den
verleden jaar gestorven commandant van Odessa. Op weg naar de Unie, en te voet
(hij had den vorigen dag zijn chauffeur afbesteld en nochtans vond deze chauffeur
bij zijn ontwaken zijn wekker één uur teruggedraaid, zóó ver ging de precautie der
samenzweerders, die wenschten dat in elk geval Koetipoff's chauffeur te laat zou
zijn!) - op weg naar de Unie, maakte de Generaal om onverklaarbare reden (men
heeft kunnen vaststellen dat hij niets vergeten had) rechtsomkeert en begaf zich langs
een omweg opnieuw naar zijn woning. Gedurende dit betrekkelijk korte traject
verdwijnt hij en zou spoorloos verdwenen zijn wanneer de duivelsche toeleg der
roovers (die op 't zelfde moment een dubbelganger deden circuleeren in een groot
station en lieten spreken met Russen!!) door de tusschenkomst der hoogere macht
welke wij bij gebrek aan een betere benaming Toeval noemen, niet een ooggetuige
gehad had.
Schuin tegenover de woning van Generaal Koetipoff in de Rue Rousselet staat de
kliniek Saint-Jean-de-Dieu, waar uit een venster der derde verdieping een
zaal-bediende tapijten reinigde. Deze jonge man interesseerde zich voor het leven
in zijn straatje en kende den generaal van aanzien. Op den hoek der straat had hij
sinds drie Zondagen een politieagent geposteerd gevonden, die tot dusverre noch
hem noch anderen geïntrigeerd had, want een klabak is iets heel gewoons, maar die
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dezen morgen een bijzondere rol zou spelen. In de Rue Rousselet, bij den muur welke
de kliniek omringt, staat een groote, grijze limousine. Een eind voorwaarts, in de
Rue Oudinot, van welke de Rue Rousselet een dwarsstraat is, wacht een roode taxi.
Koetipoff komt, tegen zijn gewoonte, uit de Rue Oudinot en begeeft zich in de richting
der limousine. Uit de limousine stappen twee heeren, die hem toespreken. Koetipoff
aarzelt. De twee heeren wenken den politieagent, die naderbij treedt. Met zachten
drang laat de Generaal zich in den auto duwen die wegrijdt. De aftocht wordt gedekt
door de roode taxi, welke zich dwars in de straat plaatst en alle verkeer verspert tot
de grijze limousine uit zicht is.
Dit zag de zaal-bediende van Saint-Jean-de-Dieu en dit wist Parijs pas den
daaropvolgenden Donderdag. Zaterdag wist men pas dat de politieagent, die drie
weken geschilderd had op het kruispunt der straten, valsch was, maar een echt uniform
droeg, dat gekocht moest zijn bij een uitdrager of geleverd door handlangers. Een
week later bezaten de duizenden amateur-detectives onder de Russische Kolonie de
noodige gegevens om zich aan 't werk te zetten. Want evenmin als Kapitein Mkeldzé
bevrijd werd door de Parijsche politie, zal Generaal Koetipoff verlost worden door
de Parijsche politie.
Dat deze politie traag werkt is echter niet het ergste. Wat moet men denken van
de samenstelling en de bescherming welke de burgers kunnen verwachten van een
veiligheidskorps, waar zich drie volle weken straffeloos en ongemerkt een indringer
kan bewegen met de misdadigste bedoelingen? Deze onthulling is weinig geschikt
om het evenwicht der citoyens te verhoogen en kan te gelegener tijd de
onaangenaamste consequenties hebben.
Volgens alle waarschijnlijkheid heeft de ontvoering zich aldus toegedragen: Een
tot nu toe onbekend gebleven persoon, maar die noodzakelijkerwijze het vertrouwen
moest genieten van Koetipoff, heeft den Generaal op weg naar de Unie overreed,
hetzij door hem een ‘gewichtig'’ document te overhandigen, dat direct in veiligheid
gebracht moest worden, hetzij door hem een urgente mededeeling te doen, om naar
zijn huis terug te keeren. Daar deze persoon (denkelijk een vrouw) tot elken prijs
niet gezien mocht worden, maakt Koetipoff een omweg. In de buurt zijner woning
wordt hij aangesproken door de twee automobilisten, die zich uitgeven voor
inspecteurs en de opdracht hebben om den Generaal naar de prefectuur van politie
te geleiden, waar men inlichtingen van hem wenscht aangaande zijn
antibolsjewistische werkzaamheid. De vermomde politieagent was geposteerd om
de passagiers der grijze limousine te legitimeeren en desnoods een handje te helpen,
wanneer Koetipoff zich niet goedschiks liet ‘arresteeren’. Uit de ingewikkeldheid
dezer ensceneering mag men concludeeren dat de roovers er overwegend belang aan
hechtten om den Generaal levend in hun macht te krijgen, niets ware gemakkelijker
geweest dan hem eenvoudig neer te schieten, gelijk gebeurde met Petlioera. Waar
bevindt zich ondertusschen Koetipoff? In de kelders der Russische Ambassade, waar
men volgens de geruchten crematietoestellen heeft ingericht welke een mensch in
een ommezien kunnen pulveriseeren? (met het oog op de usanties in dit boeven-nest
waarvan Bessedowsky onvrijwillig getuigde, en met het oog op soortgelijke
antecedenten in de Ambassades van Berlijn en Athene, heeft deze hypothese niets
buitengewoons). Of reed men den beklagenswaardigen Generaal naar een der talrijke
particuliere krankzinnigen-gestichten in de buurt van Parijs, verscholen achter dichte
en uitgestrekte parken, dikwijls beheerd door Russen, waar men een gevangene kan
martelen zonder dat zijn geloei de aandacht trekt?
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De ontvoering is met zoowel sluwheid gemachineerd dat men tot dusverre niet
weet langs welke poort Koetipoff Parijs verlaten heeft. Zal men ooit weten wat er
van den chef der contra-revolutionnairen geworden is? Ik betwijfel het ten sterkste,
tenzij de Russen of de Parijzenaars een stormloop ondernemen tegen de
Sovjet-Ambassade in de Rue de Grenelle. Zal men ooit onwederlegbare bewijzen
krijgen dat Koetipoff gesupprimeerd werd op instigatie der Moscovieten, de eenigen
die belang hebben bij zijn verdwijning? Ook dat betwijfel ik. Maar als in de maand,
welke deze brief reizen moet, een waarheid aan het licht mocht komen, welke in 't
voordeel der Sovjets zou rijn, dan doe ik amende honorable, op voorwaarde echter
dat de blaam dezer nieuwe misdaad hen driemaal zwaarder treft wanneer wij in dubio
blijven of wanneer zij schuldig blijken. Want zij hebben hunne reputatie niet gesloten.
[verschenen: 10 maart 1930]

Tooneel van vandaag
[zonder datum, ca. 8 februari 1930]
Gaan wij Macchiavelli ontdekken met ‘Mandragora’, zooals wij Ben Jonson ontdekten
met ‘Volpone’? Het geval is merkwaardig. Niemand kende den genialen Ben.
(Tusschen haakjes: een journalist gebruikt de uitdrukking ‘niemand kende’ nooit
zonder er mentaal bij te voegen: present company excepted.)
Niemand kende dus Jonson. Maar iedereen kende Macchiavelli. Hij is het die
vorsten en staatslieden onderrichtte in de kunsten van verraad en trouweloosheid.
Hij leerde hun dubbelhartig veinzen en koel-berekenende wreedheid. Zijn naam werd
een substantief en een adjectief, welke alles resumeerden wat een mensch achter de
mouw kan hebben. Als men van macchiavellisme of macchiavellistisch sprak, dacht
men aan den doodskop op sommige fleschjes van den apotheker, aan den dolk van
sluipmoordenaars, aan de seinen bij een gevaarlijken overweg; men remde en keek
voorzichtig rond naar alle kanten. Arme Macchiavelli, die doorging voor den uitvinder
der geheime en geheimste diplomatie, die onzichtbaar presideert bij alle internationale
conferenties, die zijn handteekening in onleesbaren inkt zet onder alle pacten, plannen
en verdragen! Arme Macchiavelli! De wereld had hèm niet afgewacht om het
macchiavellisme te ontdekken en te ontwikkelen tot den onovertrefbaren graad van
volmaaktheid waarin hij het aantrof bij zijn tijdgenooten der Renaissance. Au
contraire.
Er was geen opener, eerlijker, fatsoenlijker, gewetensvoller, vooruitziender mensch
in het wilde-beesten-spel der republiekjes, hertogdommetjes, graafschapjes en vrije
stadjes van het toenmalig Italië. Gelijk wij vork en lepel hanteeren, waarvan men
toen het bestaan nauwlijks vermoedde, hanteerde daar iedereen de list en de loosheid.
Hij was de eerste die de perfide manieren van tyrannetjes, potentaatjes, autocraatjes
aan den schandpaal nagelde, de eerste, die de trucs der wildernis, waar men elkander
de sluwste strikken spande, onthulde, brandmerkte met zijn verachting en een soort
vademecum schreef, hoe men die angels en klemmen ontwarren en ontwijken kon.
Tot dank gaf men zijn naam aan de schurft, welke hij signaleerde om ze te genezen.
En hij draagt niet den naam zijner bacil als Koch, of den naam zijner reactie als
Wassermann, met een nuance van erkentelijkheid en bewondering. Precies het
omgekeerde. Al het ongunstige, het loederige dat in macchiavellisme en
macchiavellistisch kan worden samengevat werd onverbreekbaar gekoppeld aan zijn
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persoon, aan zijn wezen. Dat duurde tot 1927, toen men bescheiden het vierhonderdste
jaar herdacht van zijn dood en sommige geschiedschrijvers hem trachtten te
rehabiliteeren. Dat duurt steeds en men mag wedden dat het onuitroeibaar zal zijn.
Tot het einde der dagen zal Macchiavelli verantwoordelijk blijven voor een zekere
politiek. Onze Van Dale van 1924 zegt nog onder Macchiavellisme: ‘staatsleer van
Macchiavelli; (fig.) sluwe, arglistige staatkunde die naar de wetten der moraal
volstrekt niet vraagt.’ De historie heeft meer van zulke feiten-verdraaiingen, van
zulken contrasens die veel erger is dan nonsens. Veel erger, wijl men een nonsens
gemakkelijker merkt dan een contrasens.
Macchiavelli te ontdekken in den schouwburg is dus een dubbele verrassing. Om
u de waarheid te zeggen wist ik niet dat de beruchte Florentijn tooneelstukken
geschreven had, en bovendien magistrale tooneelstukken, of het was mij in den
roezemoes der actualiteiten zoo goed als heelemaal ontgaan, daar geen sterveling ze
speelt of leest. De 64683 artikelen van mijn Larousse, het groote Fransche lexicon,
vermelden ze niet, wat mijn onwetendheid verschoonbaar maakt. Als men echter bij
de opvoering van ‘Mandragora’ vertelt, dat Voltaire voor dit stuk alleen alle blijspelen
van Aristophanes cadeau gaf, voel ik me opnieuw een beetje rouwig en geërgerd.
Zoo men niet alles kan weten, men behoort ten minste zijn best te doen om het
voornaamste te weten. Maar hoe wil men het voornaamste weten, wanneer er uit de
intellectueele bagage der altijd reizende menschheid bij het overladen in een
tusschen-station onder een hoop koffers een valies verdwijnt welke men niet direct
noodig heeft? De koffer, die Macchiavelli's ‘Il Principe’ bevatte, ging mee, het valiesje
met zijn litteraire werken bleef achter in een berghok, waarvan men slechts om de
andere eeuw den inventaris nagaat. ‘Il Principe’, waarin hij met een
bewonderenswaardige onpartijdigheid de despoten onderwijst hoe zij hunne macht
het best kunnen bevestigen in de volkeren hoe zij zich aan de dwingelandij het best
kunnen onttrekken.
‘Il Principe’ had de menschheid vier eeuwen lang hard noodig. Het was een
gereedschap dat dagelijks te pas kwam, vooral voor de vorsten die het beter lazen
dan de burgers. Echter niet zijn letterkundig werk. Juist omdat het perfect was, werd
het overbodig. In 1518, aan het hof van Leo X, bereikte het tooneel een hoogtepunt
met Macchiavelli en in deze richting kon het niet verder. Men liet het achter; men
liet het in den steek, men vergat het. De Spanjaarden, de Franschen, de Engelschen,
concipieerden een nieuw drama, een nieuwe comedie.
In 1930 bereikte het blijspel misschien een laagte-punt. Men raakte eenmaal op
dood spoor met het goede, men raakte wederom op dood spoor met het slechte.
Zooals een radiosein zijn reis om de wereld kan doen om naar den zender terug te
keeren als zijn eigen echo, zoo doorloopt een gedachte wellicht haar eeuwigen kring.
Automatisch moesten wij ‘Volpone’ en ‘Mandragora’ hervinden, toen haar baan en
de onze elkaar nogmaals kruisten. Een lacune werd aangevuld, een onrecht hersteld.
Wanneer wij de lessen getrokken hebben, wanneer wij van vorenafaan geleerd hebben
welke gezichtshoek de beste, de mooiste is om den mensch te beschouwen en zijne
aarde, kunnen zij zich opnieuw uit ons waarnemingsveld verwijderen.
De lacune vullen wij aan voor ons, het onrecht wordt hersteld voor Macchiavelli.
Het is buitengewoon om de auteur te zijn van ‘De Vorst’ en zijn lange, averechtsche
faam getuigt dit. Het is buitengewoon om daarnaast nog een eminent historicus te
zijn, en daarnaast nog een diplomaat, dien men belasten kan met de lastigste missies.
Wij staan erop, en terecht, om dit te schatten naar zijn waarde. Doch bij deze
opgestapelde roemtitels en bij deze functies, nog een supplement te voegen als
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‘Mandragora’, een comedie te schrijven welke men zonder overdrijving mag zetten
naast Aristophanes, naast Perentius, naast Plautus, naast Molière, naast Shakespeare,
naast de grootsten, dit verruimt op de zeldzaamste, op de sprookjesachtigste wijze
de maat, waarmee Macchiavelli gemeten behoort te worden. Het plaatst hem onder
onsterfelijken van een hoogere orde. Wij moeten hem niet alleen rangschikken onder
machtige geesten, doch daarenboven onder de universeele geesten en ten overvloede
onder de geesten wier aureool eene wereld vervult. Want daarover is men het eens
vanaf de vroegste tijden: de mensch bracht nog niets kostbaarders voort dan den
kunstenaar, die de oasen vormt in de woestenijen van ons leven.
Aldus ontdekken wij Macchiavelli. Zijn stuk behandelt misstanden waarover Europa
nog een paar honderd jaar zou warm loopen. Ik twijfel er sterk aan of Holland den
monnik, die een van Macchiavelli's centrale figuren is, zal accepteeren. Dit immers
is een der frappantste eigenaardigheden van Macchiavelli's blijspel, dat het ons de
oogen opent voor de radicale verschillen welke onze maatschappij van 1930 scheidt
van de maatschappij van 1518.
Niet in de eerste plaats de zeden. In de eerste plaats de geest. De maatschappij uit
Macchiavelli's dagen is in haar diepste binnenste geloovig en eenzaam, maar zij is
niet blind en wil geen dupe zijn. Men is verwonderd wanneer men ziet, hoe de hoogste
kringen dezer maatschappij zich amuseeren over kleine ongelukjes, met welke
vrijpostigheid, hoe vierkant, hoe ongegeneerd men zich over die accidenten der
menschelijke natuur onderhoudt, met hoeveel zwier men erom laat lachten.
Doch laat ik u den korten inhoud vertellen van ‘Mandragora’ welke een klein
schouwburgje, het Théâtre Albert I, waarnaar men zelden omkeek, op één avond
beroemd maakte en de honderdduizend menschen die zich volgens de jongste
schattingen in Parijs nog voor het tooneel interesseeren, de steile Rue du Rocher doet
beklimmen, waar het halverwege Montmartre rustig vegeteerde.
Calfucci, een Florentijnsche dwaas, is ervaren in menige doctorale wetenschap,
en omdat hij zich knapper waant dan iedereen, kan iedereen hem bij den neus nemen.
Hij heeft een jonge, bekoorlijke en verstandige vrouw, Lucretia, die tot zijn verdriet
kinderloos blijft. Callimachus is verliefd op deze schoone doch slaagde er niet in om
haar te veroveren. Ten einde raad wendt hij zich tot Ligurio, een schavuit en een nar,
die Nicias weet te overreden dat Callimachus een wonderbaarlijk dokter is en een
geneesmiddel bezit dat onfeilbaar werkt in omstandigheden als die zijner echtgenoote:
een drankje, vervaardigd uit het afkooksel der mandragora. Maar de eerste die na de
inneming van het drankje Lucretia zal benaderen is even onfeilbaar ten doode
opgeschreven. ‘Donders,’ zegt Nicias, dat brengt bezwaren mee. ‘Dat komt voor
malkaar’ antwoordt Ligurio. Breng den eersten den besten bedelaar bij Lucretia.
Omdat hij direct moet sterven is daar niet het minste belang bij. Nicias laat zich
bedotten en slikt het verzinsel. De bedelaar is natuurlijk de verliefde Callimachus
die in een vermomming klaar staat.
Het mooiste van de zaak is, dat wanneer de man erin vliegt en de moeder als
bondgenoot optreedt, Lucretia zelf, braaf maar niet stom, mooi maar geen gans, niets
voelt voor de oplossing. De eenige, die overtuigd moet worden, blijft de jonge vrouw
en met deze taak zal men den monnik Timotheus belasten. Hier begint het meest
komische, maar ook het meest scabreuze der geschiedenis. Zij gaf Macchiavelli
gelegenheid tot het schrijven van twee magnifieke dialogen: de eerste, waarin Ligurio
de aarzelingen van Fra Timoteo overwint, wat hem niet veel moeite kost, doch die
een meesterstuk werd van humoristische inventie; de tweede, waarin Fra Timoteo
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over de bedenkingen van Lucretia zegeviert met citaten en voorbeelden uit de Heilige
Schrift. Ik geef grif toe dat de bewijsvoering van Timotheus geriskeerd en
aanstootelijk moet zijn nog voor menig gemoed. Als model eener komische situatie
is zij echter onovertroffen en als uitvoering weergaloos. Ik vraag mij af of één taal
een tooneelwerk bezit waar met zulk een razend tempo, zulk een lichtvoetig rhythme
en zulke brillante geestigheid alle hinderpalen, alle onwaarschijnlijkheden, alle
bezwaren, alle ergernissen worden weggegoocheld. Het is trouwens opmerkelijk
hoeveel minder schuin een scabreuze grap klinkt in een prachtig renaissance-costuum
dan in een vuil werkmans-pakje.
Een Nederlandsch schouwburgdirecteur moge probeeren of Holland Macchiavelli's
‘Mandragora’ en haar opwekkende sappen reeds verorberen kan. In het Théâtre
Albert I wordt het stuk niet bijzonder voortreffelijk gespeeld, maar Parijs, geblaseerd
en weerbarstig voor alle denkbare excessen is rijp voor deze gezonde vroolijkheid.
Ik zou een aspect van het Parijsche leven verdonkeremanen wanneer ik daar geen
verslag van deed.
[verschenen: 15 maart 1930]

De stem der Wereld
[zonder datum, ca. 10 februari 1930]
Terwijl de rozen in mijn tuin, misleid door de langdurige uitnoodiging van
wonderbaarlijk zachte luchten, reeds begonnen uit te loopen, draait de wind en valt
de winter in. Zoo is de natuur: grillig, gluiperig en wreed. Willekeur en anarchie,
redeloosheid en bedrog, onbesuisd geweld en roekelooze hardheid verbergen zich
achter den sier harer vormen. En al wat leeft moet zwijgend dulden deze tyrannie.
De mensch is de eenige die schreeuwen en zich verzetten kan. Doet hij het nog? Past
hij zich niet veeleer aan bij het ongerijmd régime? Waar zijn de dichters en zieners
om de imprecaties van een Aeschylos of een Goethe voort te zetten, tot men den
wind verhinderen zal te draaien naar zijn luimen, tot storm en cyclonen getemd zullen
zijn, de stuurloosheid der elementen geregeld? Staat aan den oorsprong van elken
vooruitgang niet de schreeuw van een dichter, die ons voorwaarts dwong?
Onze moderne maatschappij mist dichters, schreef onlangs een groot ochtendblad
in een hoofd-artikel. Men moet te Parijs zijn, geloof ik, om zulke bovenzinnelijke
onderwerpen behandeld te zien aan den kop van een krant, op de eerste pagina, en
bestudeerd in de grauwe morgen-uren door een jachtige bevolking die onder en boven
den grond naar haar eentonigen en onpoëtischen arbeid ijlt. Het kan alleen te Parijs
gebeuren, dat de kleine modiste, de winkel-bediende, de sjouwerman, de
kantoor-klerk, de kaartjesknipper, de tram-conducteur, de verkeersagent, wakker
worden met een goed-gestyleerde klacht over het gebrek aan dichters. Bij zulke
gelegenheden moet men uit de wolken vallen of naar den zevenden hemel stijgen.
Is het humor van een hoogeren ons onbekende soort? Is het kundige balsem op de
wonden van tallooze in stilte hunkerende, vreugdelooze zielen, wien men een verschiet
opent vol milde droomen?
Welk een kreet te midden der razende mechanieken van een hedendaagsche
wereldstad: Wij hebben eten, comfort, warmte, licht, transportmiddelen, wij hebben
wijntje en trijntje, wij hebben alles, maar wij hebben geen dichters! Als het ernst is
met dezen kreet, is hij ook juist? Zijn er geen dichters, waar elke week tien
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dichtbundels verschijnen? Als de vendeuse van een bazaar, of de kranten-venter, of
de kruier verbaasd mag zijn over de zonderlinge klacht, hoe moet zij den dichter
treffen, die naar zijn beste weten maat en rijm samenvoegt, tijdschriften volpent,
boeken uitgeeft en op koopers wacht?
Neen, ondanks alle dichtbundels blijft de grief billijk, wij hebben dichters, wij
hebben niet de dichters die noodig zijn. Negen tiende part der poëten teert op kapitaal
van het verleden dat zienderoogen slinkt. Zij bewonen oude en geriefelijke sferen,
die het gros der menschen moest verlaten, omdat de nood des levens hen elders dreef.
Die poëten wanen boven ons te tronen, in gewijdere kringen, terwijl zij enkel naast
ons vertoeven, in een ander vak, doch op hetzelfde plan. Zij zijn geen hoogvliegers,
doch gewone achterblijvers, de eenen vrijwillig, de anderen per ongeluk. Het overige
tiende, waakscher en ijveriger, spande alle krachten in om de millioenen, wier
ambachten, beroepen en bezigheden vroeger hun specifieke poëzie bezaten, te volgen
naar de nieuwe gebieden, welke woest zijn, dor, onontgonnen, onbebouwd en zelfs
onbegaanbaar.
Waar negentiende mijmert, fluistert, kweelt en tiereliert over oude, aan de circulatie
onttrokken thema's of symbolen, stamelt en hakkelt of raaskalt het stoutmoediger
één tiende, onvoorbereid, onmachtig en ten einde raad tegenover de zware, ondankbare
taak, welke het lot hun op de schouders legde. En de taxichauffeur, de bankwerker,
de man achter stoomhamer, krijschende cirkelzaag, ratelende wals, de telefoniste,
de kellner, de typiste, de ontelbaren, die het verband verloren met de vroegere sferen,
voor wie dit verband geen zin meer kan hebben in hun gewijzigde omgeving, de
ontelbaren, die bij het betreden van dat braakliggend terrein alle herinneringen van
zich konden afschudden, alles opzij konden zetten, behalve hun hart, hun simpele
menschenhart, dat snakt naar een perspectief, dat onbewust tracht naar een uitzicht
boven zich zelf, boven het vlakke bestaan, die ontelbaren zijn noch tevreden over de
oude, noch over de nieuwe dichters. En waarom zou de bestuurder van een
donderenden vrachtauto met huilenden motor en gerammel van afbraak niet evenveel
recht hebben op poëzie, op poëtiseering van zijn bedrijf, als de Postiljon van
Longjumeau? Als zijn bedrijf ze niet eischt, zijn hart eischt ze en de vraag is slechts,
wie ze hem geven zal. Zoolang deze vraag gesteld blijft, bezitten hij en zijn tallooze
soortgenooten inderdaad geen dichters.
Het is de zaak der poëten om te onderzoeken in hoeverre dit probleem, wellicht
een der ernstigste van onzen tijd, oplosbaar is. Een der ernstigste, omdat het greintje
geluk, het vleugje goudpoeder, dat een reflex van schoonheid over de zwartste dingen
toovert, de zwartste dingen aanvaardbaar maakt. Wat mij betreft, ik zou er mij
misschien liever niet aan wagen, wanneer een dichter, wien ik ontoereikendheid
verwijt, mij zou uitdagen. Maar bij analogieën redeneerend, kan ik niet anders vinden
dan dat de moeilijkheid met zeer alledaagsche middelen te ondervangen is. Ik zou
hem wijzen op een zusterkunst: op de muziek.
Heeft Arthur Honegger niet de locomotief gepoëtiseerd in zijn ‘Pacific 231’? Heeft
hij niet het Rugby gepoëtiseerd in een gelijknamig symphonisch stuk? Heeft Francis
Poulenc niet het vliegtuig gekozen voor een zijner pianistische ‘Promenades’? Bestaan
er minder lyrische, minder elegische, minder muzikale onderwerpen op dit
ondermaansche, dan een locomotief, het rugby en het avion? Ik laat buiten
beschouwing of deze jonge componisten in alle opzichten geslaagd zijn in hun
vertolking. Het gebeurt zelden, dat een kunstrichting bij haar eerste pogingen de
volmaaktheid bereikt. In ieder geval, en voor iedereen, zijn de resultaten honderdmaal
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voortreffelijker dan alles wat in deze lijn beproefd werd door dichters. Ontbreekt
den dichters de gave van inzicht, of de gave van realiseering? Ik geloof, dat hun tot
nu toe de gave van realiseering meer ontbrak, dan de gewenschte kijk. Want sommigen
doen hopelooze pogingen en 't zijn juist die pogingen welke onveranderlijk falen.
Waaraan moet dit geweten worden, aan hun talent, of aan invloeden, welke nog
niet binnen onze waarneming vielen? Zoolang zij bestaan, gingen muziek en poëzie
parallel, hand in hand zou men kunnen zeggen, en ik zie geen oorzaak om welke dit
tweelingschap zou ophouden. Talent hebben de dichters in overvloed. Bevinden wij
ons dus tegenover ongecontroleerde factoren?
Zakelijk rondkijkend, nuchter nagaand hoe de verschijnselen zich ontvouwen,
oplettend wikkend hoeveel vaart zij ontwikkelen, hoeveel inhaerente energie zij
vertegenwoordigen, kan men slechts oordeelen dat de muziek de poëzie een afstand
van verschillende lichtjaren voorbijstreefde en dat zij op dezen teugelloozen ren, de
natuur, dezelfde onbarmhartige natuur, die de teere rozenknoppen knakt na ze
bedriegelijk te hebben doen ontbotten, tot bondgenoot en medeplichtige kreeg.
Het is een feit, dat de meeste moderne wonderen enkel verricht schijnen te worden
ten behoeve der muziek. Toen in de bioscoop de mensch en het leven stom werden
op het witte scherm, nam de muziek de plaats in der vacante luchttrillingen. Nu
mensch en leven in de spreekfilm hun spraak hervinden, zien de régisseurs in deze
aanwinst geen beweegreden tot rehabilitatie van het woord, neen, integendeel, tot
verdubbelde orgie van muziek. Zou men niet zweren, dat de radio alleen uitgevonden
werd om onze planeet tot de uiterste grenzen van dampkring of aether te hullen in
een permanent waas van symphonieën, sonaten, fox-trots, tango's, opera's, cantates,
oratoriums, concerten van piano's, sopranen, tenoren, alten en bassen? Kan men nog
een stap doen binnens- of buitenshuis zonder te loopen in een wolk van onzichtbare
en onhoorbare, maar niettemin aanwezige muziek? Is niet de ruimte tot in de verste
uithoeken doorkruist met toonladders, rhythmen en harmonieën? Is er één kunst,
welke in zoo onberekenbare hoeveelheden door het menschdom geconsumeerd
wordt? Verbeeld u daarnaast de verweesde dichtkunst en vergelijk.
Op zichzelf beschouwd zou dit nog niets bewijzen, dan dat de huidige mensch
minder neiging heeft tot de precisiteit van het woord, tot de consequenties welke het
woord kan vergen, tot de duidelijkheid van een idee, dan een onmatigen hang tot de
imprecisiteit, tot de vaagheid, tot de doezeligheden en tot de steriele opwindingen,
welke de muziek aankleven, wanneer men haar inneemt in te sterke dosis. Men zou
de natuur er buiten kunnen laten, zoo men niets observeerde dan deze geaccentueerde
muziek-woede. Welke overtuigingsstukken denken wij te bezitten om aan te toonen,
dat de natuur in eigen persoon van de partij moet zijn en dat wij dus eenige reden
hebben om deze strooming te wantrouwen?
Onze bewijzen zijn de wonderkinderen. Of juister: ons bewijs is de evolutie der
wonderkinderen.
De uiterste leeftijd waarop tot onze dagen een wonderkind optrad in het publiek, dit
is zeven of acht jaar, veroorloofde ons om te gelooven, dat een piepjong pianist of
violist, of componist zelfs, bij geschikten aanleg, bij gunstige en doelmatige vorming,
de kunsttoeren welke hij op het podium vertoonde, in laatste instantie nog kon geleerd
hebben, en ze alleen een beetje vlugger leerde dan een normaal menschenkind.
Viool-spelen, dirigeeren, een sonatine componeeren is per slot geen heksenwerk,
maar een ambacht als een ander, dat men, op voorwaarde dat men er voor geschikt
is, met wat systematische oefening onder de knie krijgt. Zeven of acht jaar voor een
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wonderkind, zes of vijf jaar desnoods, in zeer exceptioneele gevallen weliswaar, dat
was knap, doch niet buitensporig en allesbehalve bovenmenschelijk.
Maar op een modische en mondaine Thé in de Champs-Elysées heeft men een
wonderkind geëxhibeerd van drie jaar. En als ik zeg drie jaar dan doe ik dat op goed
geloof, want het leek evident dat men haar leeftijd (het was een meisje) geflatteerd
had. Ze zag er uit als negen maanden, zij werd in de armen van een meneer op het
podium gedragen en door denzelfden meneer op haar tabouret gezet, zooals men
kinderen van negen maanden in een rolstoel installeert. Maar zij speelde zelf. En zij
speelde niet alle eendjes, met één vinger, of iets dergelijks. Zij speelde... Beethoven,
zij speelde Beethoven met gloed, kracht, gevoel, overtuiging, fantasie en heldenmoed.
Het is niet voldoende om zich aan deze exhibities te ergeren als misplaatste
kinder-exploitatie. Daarmee komen wij niet uit. Ieder technicus zal u verklaren dat
het menschelijkerwijze gesproken onmogelijk is om een wurm van drie jaar niet
alleen het pianométier (dat bij Beethoven reeds aardige eischen stelt) maar bovendien
een vrij accuraat begrip van Beethoven's psyche in te pompen. Wij staan hier voor
een phenomeen van de puurste soort, een zuiver natuurkundig phenomeen. De natuur
leverde dit kleine mormel af als ‘pianiste’, kant en klaar, zooals sommige visschen
en insecten koud licht produceeren, zoo produceert dit pasgeboren menschje muziek.
Er is vanaf dit moment niet de minste geldige reden om niet te mogen
veronderstellen dat men musici kan kweeken in bocalen als de meest natuurlijke
zaak der wereld. Is er een klaarder bewijs noodig, dat de muzikale golven, waarop
onze aarde deint, van zuiver natuurlijken oorsprong zijn, dat wij als uitstekende,
maar nog lang niet autonome onderdanen gehoorzamen aan een obscure biologische
of physieke wet?
Dit pleit niet voor de muziek. Ik benijd de dichters in wie de orakels niet meer
spreken. Oneindig liever zou het mij zijn een dichter te zien van drie jaar. En vooral
hem te hooren. Want als de natuur op deze wijze hare stemmen vrij liet, niet in vage
klanken maar in duidelijke woorden, zouden zij menig geheim openbaren. Doch
listig genoeg is zij, om dit te vermijden.
[verschenen: 21 maart 1930]

Hoe men een Visch verdrinkt
Parijs, [ca. 12] Februari [1930]
Het is ruim veertien dagen geleden dat de ongelukkige Generaal Koetiépoff, chef
der Russische émigrés, ontvoerd werd door een nagemaakten politieagent in uniform
en twee individuen in burger.62 Vanaf den beginne kreeg ik den indruk dat men den
opvolger van Groot-Hertog Nicolaas nooit terug zou zien, dood noch levend, en dat
men niet het geringste spoor van den verdwenene zou ontdekken. Wie zonder
sentimentaliteit en zonder illusies de functionneering kan gadeslaan van het Recht,
van de infame caricatuur, tot welke onze tijdgenooten het Recht verlaagden, stelde
zich het probleem aldus: Wanneer Frankrijk met de Sovjets wil breken, wordt
Koetiépoff teruggevonden, en in den kortsten tijd. Wanneer Frankrijk daarentegen
zijn betrekkingen met de Sovjets wenscht voort te zetten, blijft Koetiépoff waar hij
62

[De ontvoering van generaal Alexandre Koutiépoff (ook gespeld als Koutepov), voorzitter
van de Fédération des anciens combattants russes, vond plaats op zondagochtend 26 januari
1930.]
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is, en gaan zijne beulen vrij uit. Daar niet voldoende aanwijzingen voorhanden waren
om te concludeeren, dat het Fransche gouvernement een einde wenschte te maken
aan de relaties met het Kremlin, behoefde men er niet op te rekenen dat de gevangene
bevrijd of de misdaad gewroken zou worden.
Ik weeg deze woorden en het risico dat ze meebrengen. Ik weet dat ze met een
ruk terugvoeren naar de tijden van ‘den man met het ijzeren masker’ en andere
legendaire, odieuse dwingelandijen, welke volkeren een eeuw lang ziek maakten van
het verlangen naar vrijheid. Ik weet dat mijn redeneering, en de hypothese welke er
aan ten grondslag ligt, vooropzet dat men het heiligste van alle rechten, het asyl-recht
van ballingen, misschien niet zonder wroeging, maar in ieder geval zonder schroom,
met voeten treedt. Ik kan er niets aan doen. De feiten zijn de feiten. Bij de affaire
Daudet, bij de affaire Almazoff (nog steeds gevangen en nog steeds onschuldig)
voegt zich de affaire Koetiépoff. 't Staat inderdaad te vreezen dat een zaak, welke
had moeten keeren tot beschaming der Sovjets, zich enkel ontwikkelt tot beschaming
der Fransche magistratuur en der Fransche politie.
Oordeel zelf. Twee weken nadat het drama zich afspeelde, geen dag eerder en
geen dag later, opent het parket een regelmatige instructie tegen de ‘onbekenden’
die den Generaal ontvoerden. Dit is meer dan extravagant, meer dan onthutsend. Dit
is schandalig. Twee weken na den roof zendt het gerecht rogatoire commissies. Twee
weken na den aanslag gaat men douanebeambten en grensposten verhooren. Twee
weken in onzen tijd van vliegtuigen en snelheden van meer dan honderd kilometer
per uur. Als men de schurken had willen laten ontsnappen, zou men het niet beter
hebben kunnen aanleggen. En er bestaat helaas niet den minsten twijfel, dat de
kanselarij van het Gerechtshof, welke tegelijkertijd een politieke en crimineele
magistratuur vormt, verantwoordelijk is voor deze vertraging.
Men kan dus een aanzienlijk personnage zijn als Generaal Koetiépoff en op
klaarlichten dag te Parijs geschaakt worden met onloochenbaar misdadige oogmerken,
zonder dat de justitie het de moeite waard acht, zich in beweging te zetten, alvorens
twee weken verstreken zijn. Dit getuigt niet alleen van vreemde opvattingen over de
handhaving der orde, over de beteugeling der misdaad en alles wat daarmee annex
is. Deze handelwijze martelt niet alleen de vrouw van Koetiépoff en het kleine kind,
die weduwe en wees werden, en het recht met voorbedachten rade werkeloos zien.
Zij is niet alleen een hoon voor de duizenden geëxileerden, die behalve op
bescherming, aanspraak hebben op medelijden, of, als men hun dat niet gunt, mogen
vorderen dat men tenminste wellevend genoeg optreedt om den schijn te redden. Zij
getuigt boven alles, en dit is erger, van een openlijke toegevendheid voor de
vermoedelijke moordenaars. Want waarom talmde de kanselarij zoo onbegrijpelijk
en zoo ongewoon langen tijd?
Er bestaat slechts één aannemelijke verklaring: Omdat men zich tot geen enkelen
prijs gedwongen wilde zien de onderzoekingen en ondervragingen uit te strekken tot
de Russische Ambassade of tot het personeel der Russische Ambassade. Die prijs
mocht zelfs de goede naam van Frankrijk zijn. Dat doet er niet toe, wanneer het de
Sovjets geldt. Wat men van geen enkel gouvernement zou dulden, lijdt men zwijgend
en medeplichtig van een onnoemelijke bende, die bij hoog en laag uw ondergang
zwoer en met alle middelen op uw ondergang aanstuurt.
Doch als het parket de kat uit den boom keek, wat deed ondertusschen de politie?
Haar rol is nog verdachter dan die der magistratuur. Eenerzijds ontplooide zij een
koortsachtige activiteit, en men moest naïef zijn als een modern krantenlezer, om
niet te bespeuren, dat deze sensationeele ijver slechts bestemd was om het publiek
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zand in de oogen te strooien. Uit alle hoeken van het Fransche grondgebied, en allengs
uit België en ten slotte zelfs uit Duitschland, signaleerde men een groote grijze
limousine en een roode taxi. Deze signalementen bereikten Parijs met een vertraging
van zes à tien dagen, wat reeds opmerkelijk is. Maar merkwaardiger is nog, dat,
terwijl geen sterveling een eenigszins benaderende beschrijving kon geven van den
chauffeur of van de passagiers van de roode taxi, alle getuigen zonder uitzondering
in de grijze limousine drie reizigers waarnamen van wie één in uniform. Ware het
geval minder tragisch, dit uniform zou mij hartelijk hebben doen lachen over de
grenzenlooze simpelheid èn van mijn tijdgenooten èn van hun berichtgevers. Wat!
Waant men werkelijk dat drie boeven, die perfect georganiseerd bleken, zoo
aartsidioot zouden zijn, om bij alle voorbijgangers en bij elk oponthoud in de gaten
te loopen met het uniform van een Parijschen smeris? Waant men werkelijk, dat de
drager van dit onrechtmatig uniform den elementairsten van alle voorzorgsmaatregelen
verzuimen zou en nergens op zijn macaberen tocht van honderden kilometers de
gelegenheid zou vinden, om zijn zeer compromitteerende kleeren te verwisselen?
Maar ieder geloofde deze sprookjes en ook de politie deed alsof. Zij zond de grijze
limousine, de roode taxi en den persoon in uniform, die op een gegeven plek zes à
tien dagen geleden gepasseerd waren (in vliegende vaart gelijk het heette) speurders
achterna, wat voor mijne nuchtere hersens het toppunt beduidt van zotternij. En niet
alleen van zotternij, maar van een mise-en-scène voor een publiek dat zijn verbeelding
afstemde in de bioscoop. Bij het spook-uniform voegde zich nog een fantastischer
verhaal. In de buurt van Orléans (120 kilometer van Parijs), in een omgeving van
wouden en vijvers, hield den dag na de ontvoering een grijze limousine stil voor een
hotel langs den openbaren weg. De wagen zat dik onder stof en slijk. De chauffeur,
doodelijk vermoeid, met een baard van twee dagen, vroeg om een glas rhum. In het
rijtuig dommelden, eveneens doodelijk vermoeid, drie personen. Het nummer van
den auto zat zóó zwaar onder het vuil, dat het onleesbaar geworden was. Op de
zitplaats naast den chauffeur ontwaarde de hotelhouder een reusachtigen zak, van
het genre vleesch-zak, waarin men helften van koeien of varkens transporteert, ruim
genoeg om zelfs een kolossus te bevatten als Generaal Koetiépoff. Even nadat de
chauffeur, die over den zak heen achter zijn stuurwiel moest kruipen, was afgereisd,
vloog in een wervelwind de roode taxi voorbij, insgelijks dik onder de modder.
De onwaarschijnlijkheid van dit verzinsel is in die mate flagrant dat men er letterlijk
beteuterd van is en met ontstelde oogen onder zijn tijdgenooten rondkijkt. Daar de
afstand Parijs-Orléans gemakkelijk kan afgelegd worden in twee-en-een-half-uur,
zou volgens deze lezing de bemanning der limousine, kapot van uitputting, een gansch
etmaal met Koetiépoff in den vleeschzak de Fransche provincies hebben afgerend,
op zoek naar een moeras om zich van het lijk te ontdoen. Het ontbreekt niet aan
rivieren en moerassen in Frankrijk. Alle Fransche steden en stadjes hebben nog
plaatselijke octrooi-bureaux, waar men tol betaalt voor een menigte artikelen, en
waar elk ambtenaar het in zijn hoofd kan krijgen, en in zijn macht heeft, om een
lijvigen vleeschzak te doorsnuffelen. Welk summum van stupide onvoorzichtigheid
of dolle onbeschaamdheid veronderstelt dien zak bij de moordenaars van den
Generaal? Maar dit alles daargelaten. Waar kochten de automobilisten op dien dwazen
rit van vier-en-twintig uur hun benzine? Hoe komt het, dat zij aan geen enkele garage,
geen enkele pomp gesignaleerd zijn en dat een hotelhouder hen pas opmerkt wanneer
de chauffeur een glas rhum bestelt? Niet alleen bij het publiek echter ging het vertelsel
erin als zoete koek. Ook bij de politie. Men sloeg de hulp der locale gendarmerie
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even parmantig als onverklaarbaar af en stuurde Parijsche ambtenaars op onderzoek.
Zonder het geringste resultaat natuurlijk.
Terwijl de overheid zich op zulke theatrale wijze weerde in alle richtingen, alsof
het commissariaat een fabriek was van slechte en onsamenhangende detectiveromans,
verwaarloosde de politie te Parijs met een ongeëvenaarde nalatigheid alles wat van
een vakmatig standpunt in een direct verband gebracht kon worden tot de ontvoering.
Zij heeft geen enkelen getuige gezocht of getracht te zoeken. Alle getuigenissen in
deze opzienbarende affaire zijn afkomstig van vrijwilligers, van lieden die zich in
dienst eener zaak waar een ideaal op spel stond, een hoop rompslomp op den hals
haalden.
Zonder tusschenkomst van een journalist der antibolsjewistische ‘Echo de Paris’
ware het getuigenis van den providentieelen zaalbediende, die de ontvoering
bijwoonde uit de derde verdieping zijner kliniek, met de duisterste bedoelingen
weggefutseld. Niemand is verhoord van de bewoners der Rue Rousselet, waar de
roof gebeurde, noch van de Rue de Grenelle, waar het slachtoffer heeft kunnen
aankomen, waar op 't uur der misdaad alle poorten, die gewoonlijk hermetisch gesloten
zijn, wagewijd openstonden, en waar metterdaad een grijze auto is binnengereden.
Verschillende détails wijzen er zelfs op dat alles geprepareerd was om Generaal
Koetiépoff aan te geven als een vulgaire dief, die er gewoon met de kas vandoor ging
zijner Unie van oudstrijders en uitgewekenen! De eerste berichten in een deel der
linksche pers die melding maakten van Koetiépoff's verdwijning wezen onverbloemd
op deze mogelijkheid, en men zegt - doch daarvoor durf ik niet instaan - dat die laster
uitging van het parket. Van een parket dat veertien dagen noodig heeft om zich in
beweging te zetten, kan men alles verwachten, behalve licht en waarheid. En zooals
men den tot dusverre unieken getuige poogde te verdonkeremanen, zooals men
obstinaat de voorkeur gaf aan de belachelijkste sporen, zoo heeft men de belangrijkste
getuigenissen, met een partijdigheid of een slordigheid, welke slechts verklaard
kunnen worden als opzet, in den wind geslagen.
Sommigen zeggen dat dit normaal is. Wij vinden het afgrijselijk. Het is echter niet
voldoende om zulke dingen te constateeren. Wij moeten er de lessen uit punten welke
zij behelzen.
Wij trekken dus uit het voorafgaande de volgende conclusies:
Men manoeuvreert of men manipuleert een modern publiek, een moderne publieke
opinie gelijk men verkiest. Men lepelt den lieden in wat men wil. Zij slikken alles,
zonder critiek; zonder nadenken, zonder argwaan. Gelijk het publiek zich vandaag
laat lijmen met een vleeschzak, zal het zich morgen laten lijmen met praatjes waarvan
de consequentie oneindig verschrikkelijker kan zijn. De kinderlijke, kinderachtige
mentaliteit van een modern wereld-stads-publiek wettigt het zwartste pessimisme.
De z.g. klasse-justitie, tegen welke vorige generaties het harnas aangordden, maakte
plaats voor een veel gedrochtelijker partij-justitie. Zoo ongelooflijk het klinken moge,
ieder die links is, ieder die warm liep voor de ‘slachtoffers’ van Primo de Rivera,
van Mussolini, trekt van leer tegen den armzaligen Koetiépoff. Men maakt zelfs
grapjes op hem. Een dergelijke aberratie van het rechtsgevoel doet mij huiveren. Zij
kan niet anders dan onheilspellend zijn.
De Sovjets genieten een indulgentie, welke, gezien het gevaar dat zij beduiden
voor de Europeesche civilisatie, gezien den hachelijken toestand waarin zij geraakten,
gezien hun weerzinwekkend bewind, even onteerend is als onredelijk. Waarom spaart
men hen? Uit vrees? Uit lafheid? Uit laksheid? Uit zwakheid? Onder den invloed
van sommige financiers? Dit is een der duisterste raadsels van na 1918. Een occulte
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macht houdt hun de hand boven het hoofd. Gelijk de afzichtelijke Bela Kuhn
onttrokken werd aan het gerecht der Hongaren, zoo speelt de Geepeeoe de baas in 't
hartje van Parijs, over de Parijsche politie, over de Fransche magistratuur.
Een zeldzame gelegenheid om korte metten te maken met Moskou, gelegenheid,
zooals waarschijnlijk niet spoedig eene zal terugkeeren, werd veronachtzaamd. Wij
zijn willens doof voor de klachten der onderdrukten. Wij zijn willens blind voor de
misdaden der onderdrukkers. De arme Russen hebben niets meer te verwachten van
West-Europa. Zij strekten hulp-smeekend de armen uit en men wendde het gelaat
af. De anderen wierpen een lijk voor de voeten en men schrijdt er over heen. Het
beest zal moeten sterven aan zijn eigen gif.
Doch welk een verantwoordelijkheid voor de toekomst, welk een compliciteit,
welk een failliet van de eenvoudigste principes en welk een wraakroepend onrecht!
[verschenen: 24 maart 1930]

Godenschemering
Parijs, [ca. 15] Februari 1930
Wij zagen nooit een muziek-seizoen zóó leeg, zóó overbodig, als dat van dezen
winter. Wanneer de campagne ten einde is zullen er gelijk elk jaar vijftienhonderd
groote en kleine concerten gegeven zijn, in groote en kleine zalen, met groote en
kleine solisten, voor groote en kleine publieken, maar ondanks dit exorbitante getal
(vijftienhonderd is het jaarlijksch gemiddelde) vraagt menigeen zich af waar in deze
biblebonsche bergen van sonoriteit de muziek bleef. Als men de lasten van al dat
gestrijk, geblaas, getokkel, getrommel en gezang vergelijkt met de baten, komt men
tot de slotsom, dat naar de eenen toenemen de anderen slinken: hoe meer geschreeuw
hoe minder wol. Precies als wanneer de duivel een varken scheert.
Onder de baten versta ik natuurlijk een nieuw werk, waarvoor de aandacht niet
raakt uitgeput na één auditie; een nieuw auteur, die aan het muzikale spectrum een
streep toevoegt welke van niemand anders is; een nieuw executant, die uit zijn
instrument klanken haalt, waarvan men droomen kan zooveel men wil, doch die hij
het eerst verwezenlijkt. Het spreekt vanzelf dat behalve nieuw, deze praestaties ook
aannemelijk moeten zijn. Ik bedoel dus niet een pianist gelijk de Amerikaan die een
poos geleden optrad en die het klavier bespeelde met de vuisten, met de ellebogen,
met de knieën en bij afwisseling ook met de vingers. Dat was betrekkelijk nieuw.
Doch dat was geen kunst. Dat behoefde een olifant niet eens te leeren, die naast zijn
pooten nog over een slurf beschikt.
Het minst ondertusschen, wat men van een fabelachtig reproduceer-apparaat mag
verwachten is, dunkt mij, dat af en toe iemand iets produceert voor deze geweldige
machine, die avond aan avond rusteloos werkt op tien, twintig plaatsen tegelijk. Want
hoe zal zij op den duur reproduceeren, wanneer geen sterveling voor haar produceert?
Zoo geduldig of onverschillig of sleursch de twintigste eeuwer zich gedraagt tegenover
den inhoud van concert-programma's, het is onmogelijk dat [een] zelfde reeks van
liederen, met en zonder woorden, kwartetten, sonates, ouvertures, etc. hem op den
langen duur niet gaan vervelen. Vroeg of laat zal hij ze fluiten. Vroeg of laat zal hij
ze van buiten kennen en er buiten kunnen. Wat dan? Reproduceert men voor iemand
of voor niemand, zou Socrates vragen. Men reproduceert nog niet voor niemand,
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strikt beschouwd. Maar honderden reproduceeren reeds regelmatig voor tien hoorders
en minder, wanneer hunne familie behoort tot de categorie der kleine gezinnen.
Het fenomeen is dus drievoudig: een enorm toestel om muziek te maken, schaarsche
productie, hoe langer hoe schaarscher belangstelling. Ik weet niet of het eene volgt
uit het andere en ik weet niet of men het ooit zal weten. Doet het ter zake wie begon?
Of de uitvoerder beu werd van den componist, of de componist van den uitvoerder
en het publiek van een der beiden of van beiden te zamen? Wij hebben geen tijd om
puzzles op te lossen. Ingrijpen of maatregelen nemen helpt trouwens niets. De
volmaakte organisatie bracht nog nooit kunst voort en in de perioden waar kunst
was, overvloedige, rijke, vruchtbare kunst, bestond nimmer organisatie. De geest
blaast waar hij wil, gelijk geschreven staat, wat men mag aanvullen met: de geest
blaast hoe hij wil. Op dit gebied behoeven de oorzaken ons dus niet te interesseeren.
Alleen het fenomeen.
Wanneer het verschijnsel zich voordeed in Engeland, in Spanje, in Zweden, in
Zwitserland, in de Vereenigde Staten, in Australië, in Zuid-Amerika, zou het niets
bijzonders beduiden, daar van deze verschillende streken nooit een impuls uitging
op de ontwikkeling der muziek. Op zichzelf genomen is het raadselachtig, dat heele
werelddeelen, waar men zingt, danst, waar men zonder twijfel niet van muzikaliteit
ontbloot is, gedurende lange eeuwen aan den zelfkant kunnen blijven van de evolutie
der kunst. Doch niemand heeft zich daar ooit over bekommerd, niemand miste, wat
daar steeds ontbrak. Kunnen wij ons echter Europa verbeelden buiten een krachtige,
immer hernieuwde actie op het terrein van alle muzen? Wij doen dit reeds uit
gewoonte, wijl hier de spiritueele bron onophoudelijk vloeide sinds
menschenheugenis. Wij vergeten vrijwillig, dat die heugenis niet zoo vèr reikt. Wij
vergeten, dat van Karel de Groote's dood af tot het jaar twaalf honderd ongeveer, de
Europeesche oogsten bijzonder schraal waren. Wat zes honderd jaren lang mogelijk
was, kan dat niet opnieuw gebeuren? Wat heele continenten treft, kan dat niet Europa
overkomen? Twee of drie centra slechts behoeven te verzwakken, hebben te
verdwijnen en wij blijven zitten met een luisterrijk en kostbaar, doch allengs nutteloos
apparaat.
Uit dezen gezichtshoek bekeken wordt een stilstand in de Fransche, Duitsche of
Italiaansche muzikale productie een verschijnsel van den allereersten rang, al zou
denkelijk de verpletterende meerderheid onzer tijdgenooten er volstrekt niet om
rouwen. En wie durft, of wie kan loochenen, dat zoo de stilstand nog niet absoluut
werd, de vaart in zulken graad verlangzaamde, dat men van beweging nauwelijks
nog waagt te spreken? Men roert zich van alle kanten rondom de muziek en weldra
zal er geen land meer bestaan, waar zij jong en oud niet wordt ingeënt, en verplicht
wordt ingeënt, als een soort van pokken. Zij wordt vertroeteld met schatten gelds.
Zij werd onontbeerlijk als het dagelijksch brood. Maar welke muziek? De muziek
van gisteren. De muziek van eergisteren. Niet de muziek van heden. Niet de levende
muziek. Zoodra men zich afwendt van de geruststellende uiterlijkheden, zoodra het
oor zich te luisteren legt naar het diepere en meer wezenlijke geluid, dan dat voor
iedereen ruchtbaar naar buiten dringt, hoort men een hart, dat zwakker en zwakker
klopt, een hart, dat misschien niet meer kan, misschien niet meer wil, een hart, dat
neigt naar eindelijke rust.
Voor een juiste diagnose dezer slepende ziekte moet men naar de meesters gaan
en nergens anders. Vergelijk in vogelvlucht den overstelpenden rijkdom der zestiende,
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw, rijkdom, waaruit wij nog voortdurend
kostbaarheden opdelven, vergelijk die overdaad van genieën en talenten met de
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armoede onzer twintigste eeuw. Armoede? Hoe zou men het anders mogen noemen?
Waar is nu in Italië de opvolger van Verdi? Of als men minder hoog wil grijpen,
waar is de voortzetter van Mascagni? Waar is voor Duitschland en Oostenrijk de
opvolger van Mahler, die bijna twintig jaar dood is? Leeft er één componist in
Duitschland die waardig mag heeten den fakkel over te nemen van Richard Strauss?
De auteur van ‘Heldenleben’ was niet van dezelfde klasse als Wagner of Beethoven,
doch kan men één volgeling citeeren, die zich beroemen mag op een zoo magnifieke,
vruchtbare jeugd als de jeugd van Strauss? Waar is voor Frankrijk de opvolger van
Debussy, die stierf in de lente van het vredesjaar? Waar is de opvolger van Ravel,
die sinds den oorlog langzaam uitdooft als een kaars en zijn spaarzame werken
uitmeet met den druppelteller? Waar is de gelijke van Strawinsky die elk spoor bijster
werd en bij ieder nieuw werk (jaarlijks eentje om niemand te vermoeien) verder en
verder dwaalt? Tijdens Wagner's leven telde men de muzikale genieën in de drie
grooes muziek-produceerende landen nog bij dozijnen. Ik zeg: genieën. Ik zeg: bij
dozijnen. Niet bij wijze van spreken. Niet in 't wilde weg. Zonder overdrijving.
Er is van Beethoven's dood tot Wagner's dood geen enkel jaar voorbijgegaan, dat
niet één of meer meesterwerken ontstaan zag, welke wij nog heden toejuichen. De
achttiende, de zeventiende, de zestiende eeuw waren scheppend in hetzelfde
ononderbroken tempo. Hoeveel muzikale genieën telt het Europa (telt de wereld
dus...) van onze dagen? Drie? Wellicht vier? Hoogstens vijf? En wat produceeren
ze vergeleken bij de langademige, van vitaliteit bruisende werken der meesters van
alle generaties tot en met de vorige? Miniatuurtjes, symphonietjes in een notendop,
opera'tjes in zakformaat. Dor, droog, aseptisch, schriel, dempig, bang voor een franke
expressie. Soms amusant. Maar nooit sterk, nooit groot en nooit volhardend.
Ik maak hiervan geen gewag om den goeden ouden tijd te prijzen, noch om een
ramp te constateeren. Ik heb er niets op tegen, mij te scharen bij de verpletterende
meerderheid onzer twintigste eeuwers, die er niet aan denken over zulke tekorten te
treuren, daar zwaarder zorgen hen kwellen. Ik ben te vast overtuigd dat treuren hier
niet helpt. Maar deze opmerkingen zijn ook niet het resultaat van bevindingen over
één Parijsch muziek-seizoen. Het nu loopende heeft aan platheid, aan eentonigheid
alle voorgaande overtroffen, zoowel in de opera als in de concertzaal. Zoo het echter
een superlatief bracht, het is geen uitzondering. Het past in een schakel welke
omstreeks 1920 aanving. Uit 1920 dateeren de laatste enthousiasmen: de oprichting
der ‘Six’, waarvan men onlangs het tienjarig bestaan herdacht met zooveel
ontgoochelingen. De enthousiasmen van Milhaud en Auric ontsproten wellicht meer
uit een geest van business dan van kunst, doch als business waren zij tenminste nog
echt en spontaan. Zij vertolkten een laatste opflakkering van psychische
mogelijkheden. Tegenwoordig is enthousiasme een vreemd en onverstaanbaar woord
geworden. Men gebruikt het niet meer en niemand schijnt zich te herinneren dat het
weldadige eigenschappen bezat.
Voor Hollandsch gebruik kunnen deze waarnemingen nog een moraal bevatten:
Als ik de bezwaren lees welke sommige critici uiten tegen de programma's van
Amsterdamsche, Haagsche of Utrechtsche instellingen, kan ik niet nalaten hen in
gedachte te noodigen naar Parijs, dat uitgestrekter is dan drie genoemde steden te
zamen. Zij zouden onverwijld hun klachten staken. Wanneer ik zie b.v. dat sommigen
de werkzaamheid van een Mengelberg laken als een gebrek aan waardeering voor
de hedendaagsche muziek, dan tracht ik tevergeefs te begrijpen. Waar bevindt zich
de hedendaagsche muziek welke geproportioneerd mag heeten naar een type als
Mengelberg? Behalve de Valse van Ravel werd er gedurende de laatste tien jaren in
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Frankrijk niets gecomponeerd, wat een chef als Mengelberg met eere dirigeeren kan.
Men kon zulke critieken nog formuleeren tusschen 1910 en 1920. Toen had men
argumenten welke objectief en geldig waren. Sindsdien echter is ieder onpartijdig
beoordeelaar aan de waarheid verschuldigd rekening te houden met het verval van
krachten der Europeesche muziek, dat reeds na een oppervlakkige analyse van den
toestand in 't oog springt. Deze muziek doorsukkelt een periode van interregnum
welke twintig jaar kan duren, welke het volgend jaar beëindigd kan zijn, maar welke
zich even goed eeuwen kan rekken. Een dirigent kan de beuzelarijen van zulk een
periode afwijzen en men zou hem er liever om prijzen dan om hekelen. Doch alle
dirigeer-stokken der aarde hebben niet de macht, haar te verkorten of te verlengen.
[verschenen: 31 maart 1930]

‘Getuigen’
Parijs, [ca. 20] Februari 1930
Er is een boek verschenen, dat weinigen zullen lezen, maar dat niettemin alle
kwaliteiten bezit om vanaf de planken eener bibliotheek in lengte van dagen te
gewagen over degenen, wier taak het was bericht te geven aan tijdgenoot en nageslacht
van de grootste ramp, welke de menschheid trof sinds den zondvloed.
De eerste uitwerking, teweeggebracht door den auteur en zijn methode, is geweest
om de schrijvers, wier talent gepaard ging aan een onaangetast en onaantastbaar
moreel gezag, te doen tandenknarsen van pijn en van toorn. Het raakt een kwetsuur
die nooit genas en nooit genezen zal: de wonde in hunne zielen, welke allen
meedragen uit den oorlog. Zij hebben die wonde medegedeeld aan de overlevenden
voor zoover het in hun macht lag en voor zoover de kwelling vertolkbaar was. Zij
vonden geen genade in de oogen van hun rechter. Bij een oude bitterheid voegt zich
een nieuwe: miskend te worden in een standaardwerk, dat duren moet op de planken
der bibliotheken, waar men over honderd jaar, wanneer veel tot stof vergaan zal zijn,
de quintessens en den uitleg gaat opsporen van de getourmenteerde, onwijze,
zelf-straffende, zelf-vernietigende wezens die wij waren.
Het boek heet ‘Témoins’ (‘Getuigen’) en de auteur, leeraar aan het Williams
College in de Vereenigde Staten, is een Amerikaan van Franschen oorsprong, die
nog Fransch schrijft. Hij heet Jean Norton Cru en scheepte zich 15 Augustus 1914
in te New-York, om zich bij het Fransche leger te voegen, waar hij den bescheiden
en ondankbaren graad had van korporaal. Hij streed drie jaren in het 140ste regiment
infanterie en klom tot sergeant. In 1917 werd hij tolk bij de Britsche en Amerikaansche
troepen. Het ontbrak hem dus aanvankelijk niet aan ijver voor een rechtvaardige
zaak, wijl hij zich reeds in de tweede week na de opening der vijandelijkheden op
weg begaf naar zijn post. Het ontbreekt hem evenmin aan ervaring, daar hij drie jaren
vocht in de voorste linies.
De ervaring der slagvelden deed zijn ijver verkoelen tot het absolute nulpunt en
in de herboren kalmte van den vrede bleef de oorlog zijn nachtmerrie. Hij
verafschuwde hem zóódanig, en hij had zulk een onweerstaanbare behoefte om dien
afschuw te peilen tot den bodem, om de obsessie te ondergaan tot haar uitersten druk
(wat misschien de beste manier is, om er zich van te bevrijden) dat hij, eenmaal
heelhuids teruggekeerd in de United States, op zoek ging naar geschreven documenten,
waar de vier-jarige gruwel het natuurgetrouwst was uitgebeeld. Hij stelde aan deze
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documenten twee eischen. Zij moesten primo beantwoorden aan de exacte,
fotografische waarheid van wat hij zelf gezien, doorleefd en meegemaakt had.
Secundo moesten zij den oorlog onverbiddelijk discrediteeren, maar slechts
discrediteeren in de maat welke de fotografische, wetenschappelijke waarheid
logischerwijze toeliet.
Met dit doel las hij, herlas hij, en controleerde hij tot in de geringste détails:
70 auteurs van ‘dagboeken’, te zamen 34 volmes vormend;
74 auteurs van ‘herinneringen’, te zamen 86 volumes;
30 auteurs van ‘bespiegelingen’, in 42 volumes;
28 auteurs van ‘brieven’, in 29 volumes;
48 auteurs van ‘romans’, in 59 volumes.
Een totaal van 250 auteurs en 300 deelen, onderworpen aan het strengste onderzoek,
geanalyseerd onder den miscroscoop, bladzijde voor bladzijde gefouilleerd met
terzijdestelling van alle mogelijke consideraties (als consideraties van kunst, van
patriotisme, van personen, van rechtvaardigheid, etc.), geclassificeerd ten slotte met
het geduld van een monnik, met de intransigente objectiviteit des geleerden, die geen
ander criterium aanvaardt dan de naaktste, nuchterste waarheid. Hieronder verstaat
Jean Norton Cru: ‘niet de dogmatische, volstrekte, transcendentale waarheid, maar
de zuiver-menschelijke waarheid, de waarheid van een oprecht getuige, de waarheid
welke de geschiedschrijver, de psycholoog, de socioloog putten uit een getuigenis.
De historische waarheid van onzen oorlog, welke wij willen verdedigen tegen allen
en tegen alles.’
Deze echte, heusche, werkelijke, ware waarheid werd vastgesteld in een boek van
700 pagina's quarto-formaat, van elk 60 regels, dat honderd francs kost en uitgegeven
werd bij Les Etincelles, 34 Rue des Archives te Parijs, een zaak, die met deze
onderneming haar eersten naam maakt. En volgens deze unieke, wezenlijke,
waarachtige, ongezouten waarheid, ordent Jenn Norton Cru zijn auteurs naar rang
van verdienste in zes klassen. Slechts elf procent is gewaarborgd echt; 13% is op het
randje van authentiek; 20% hoe langer hoe minder betrouwbaar; de vierde klas, de
talrijkste, 26% der schrijvers, gaat zich reeds te buiten aan arrangementen en
accommodementen van bedenkelijk allooi; de vijfde klas, 21%, zakt weer een beetje
dieper; de laagste en zesde klas, 9%, neemt het nog minder nauw. Als bij de vorigen
het gerecht, hoewel van lieverlede krimpend, nog aanwezig is, bij de diepstgezonkenen
blijft niets over dan de saus.
De proporties zijn niet schitterend en op 't eerste gezicht zou men zeggen, dat ze
niet pleiten voor de intellectueele probiteit van de Fransche letterkundigen. Elf
geloofbare waarnemers op de honderd, in een beroep, welks techniek steunt op
waarneming, dat is mager. Dat driekwart der Fransche oorlogs-romans een getuigenis
beteekenen van den vierden of den vijfden rang, zal menigeen teleurstellen. Het loont
de moeite niet om een halve eeuw realisme en naturalisme te cultiveeren en in een
bij uitstek naturalistisch en realistisch geval tot zulke zwakke resultaten te geraken.
Doch daarom mogen de Fransche literators buiten zich zelf zijn tegen den statisticus
Cru, mij laat dat tamelijk koud. Cru speurt als een sectaris naar de waarheid, naar de
bloote, zakelijke waarheid en indien hij zoo zijn tijd wenscht te passeeren is dit zijn
recht. Wilde ik hem aanvallen of afkammen, ik zou het voorwaar niet doen op dezen
grond. Het is mij volmaakt onverschillig, of het traditioneele handgemeen, de stapels
lijken, de stroomen bloeds tot verzinsels zijn geworden in het twintigste-eeuwsche
krijgsbedrijf, gelijk hij overvloedig aantoont. Dat hij een aantal legenden en zoodanige,
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die slechts onder den schok van de allerhevigste ontroering of eener radelooze paniek
ontstaan konden (b.v. de kreet van adjudant Péricard: ‘Sta op, Dooden!’) naar het
rijk der fabels verwijst, lees ik zonder plezier, maar ook zonder spijt.
Dat alle oorlogsliteratuur van vóór 1914, met haar fanfaronnades, haar romantiek,
haar fleurigheid van vaandels en vederbossen, haar klaroeneerend optimisme, haar
operette-mentaliteit, haar gesnoef, gepoch en gebral, haar lyriek van marketensters
met alles wat erbij hoort, veroordeeld moet worden, geef ik grif toe. Laat alle auteurs
voor mijn part gefalsifieerd, aangedikt of verdoft hebben, ik zal er geen seconde om
treuren of jubelen. Ik geloof, dat geen mensch den heer Cru heeft afgewacht om te
weten, dat de oorlog gruwzame ongerieven meebrengt. Ik geloof, dat niemand de
‘waarheid’ noodig heeft, min of meer wetenschappelijk, min of meer notarieel, min
of meer ‘cru’, om zijn bevliegingen van heldenmoed verder te laten gaan dan de
genoegens van een taptoe. De dagelijksche communiqué van vier lange jaren, de
wekelijksche dooden-lijsten, de legioenen verminkten en de monumenten voor de
gesneuvelden, dwongen de verstoktsten tot een inkeer, welke duurzamer was dan
alle boeken vermochten op te wekken.
Ik laat ook buiten beschouwing, dat de ‘waarheid’ voor een geleerde, voor een
fanaticus van het onomstootelijk document, niet behoort te bewijzen, noch vóór,
noch tegen iets, en niet behoort te discrediteeren. Een man der wetenschap vergenoegt
zich met de waarheid als Ding an sich en heeft maling aan haar consequenties. Maar
als wij ons op het standpunt stellen van den accuraten heer Cru en als wij de waarheid
laten functionneeren in een richting, die ons sympathiek is, wat aanschouwen wij tot
onze ontsteltenis bij het doorbladeren van Cru's ‘Getuigen’?
Niet enkel dat de elf procent der auteurs, die het nauwkeurigst, het zakelijkst, het
onpersoonlijkst schreven, en de ‘waarheid’ het dichtst nabijkwamen, ondanks alle
verdiensten tot de minst gelezenen behooren en bij gevolg het minst bijdroegen tot
het discrediet van den oorlog - maar bovendien, dat de schrijvers die ‘insloegen’, die
de eind-opinie fixeerden van de Fransche natie, die de psyche van het volk openden
voor een duidelijke appreciatie der tragiek van slagvelden, loopgraven,
bombardementen, offensieven, nederlagen en overwinningen, dat juist die kunstenaars
in de oogen van den onfeilbaren Cru tot de vierde of vijfde klasse behooren der
arrangeerders en accommodeerders.
Zij, die den evenementen hun gruwelijk, hun mensch-onwaardig aanschijn
hergaven, zij die den mensch rehabiliteerden door hun protest tegen een in alle
opzichten onmenschelijk bedrijf, zij die oneindig meer bijdroegen tot het discrediet
van den krijg, dan de zuiverder fotografeerenden, hun juist wrijft de stipte heer Cru
zijn zwaarsten blaam aan. Het zijn o.a. Barbusse van ‘Het Vuur’, Dorgelès van de
‘Houten kruisen’, Duhamel van de ‘Martelaren’ en ‘Civilisatie’, Florian Parmentier
van ‘De Orkaan’ en nog een paar dozijn anderen, onder wie zelfs Joseph Jolinon, de
wrangste, de verbetenste, de onverzoenlijkste, die in een recent Interview verklaarde:
onverschillig wat, maar geen oorlog meer!
Welk een knauw voor deze auteurs, die de waarheid dienden met leugens, met
vervormingen der feiten, met onwaarschijnlijkheden, met vergissingen, met fouten
in de topografie, in de chronologie, welke door den haar-klovenden heer Cru alle
zorgvuldig werden nagerekend en opgesomd! Welk een knauw voor de millioenen
lezers, wier afschuw voor den oorlog niet voortkwam uit deze boeken, maar die een
instinctieve reactie tegen het barbaarsche bedrijf bevestigd en versterkt zagen door
de beschrijvingen hunner kunstenaars die in de ramp waren meegesleurd. Doch welk
eene knauw ook voor den muggenziftenden heer Cru! Hij heeft gelijk en niemand
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kan hem weerspreken. Een Dorgelès, een Duhamel, een Parmentier, een Remarque,
arrangeeren en accommodeeren hun onderwerp tot verhooging of tot bereiking van
het effect. Wat baat hier echter gelijk, wanneer zijn gelijk hem ongelijk geeft? Het
hoogste recht was voor de Romeinen reeds gebuur van het hoogste onrecht: Summum
jus, summa injuria.
Nooit evenwel zal Jean Norton Cru zijn dwaling toestemmen. Zelden mikte iemand
zoo precies en zelden schoot dezelfde iemand zoo ongelukkig zijn doel voorbij. Hij
vergat niets, behalve de onaanvechtbare, duizendmaal gedemonstreerde waarheid,
dat de meest realistische kunst nog aanvangt, waar de realiteit eindigt en dat geen
enkel kunstenaar zijn scheppingsdrang heeft kunnen onderhouden met niets dan
werkelijkheid. Maar Cru is geen kunstenaar en tot een practischer visie op de
verschrikkingen van den oorlog zal hij niet medewerken, omdat weinigen hem zullen
lezen. Als compendium van de oorlogsliteratuur, als klapper op de verschillende
reflexen van den menschelijken geest tegenover een catastrofe welke met alle begrip
spot, zullen zijn ‘Getuigen’ voortleven in het half-duister der bibliotheken. En latere
generaties zullen zich wellicht mogen verbazen, dat de gemakkelijkst te motiveeren
onzer repulsies - de huivering voor den oorlog, welke de schrijver in alle onderzochte
auteurs blootlegde - nog berustte op misverstanden. Zóó hardleersch is de mensch
en zoo weerbarstig tegen het eenvoudige, onopgesmukte feit.
[verschenen: 1 april 1930]

De Fransche Kabinets-crisis
[zonder datum, ca. 22 februari 1930]
De brave, papperige Chéron, hartstochtelijk ijveraar voor de mond-harmonica en
minister van Financiën, verbergt achter de gulheid zijner sinterklaas-facie en zijne
corpulentie de onberedeneerde, kleine koppigheden, waarvoor een echt Normandiër
bekend staat. Aan deze fout overleed het Kabinet-Tardieu na een kort bestaan van
drie maanden.
Het is een crisis, welke alle kenmerken draagt van Made in France. Geen enkel
parlement ter wereld zou zijn gouvernement omverwerpen op een moment, dat het
onderhandelingen voert van de hoogste importantie te Londen. De internationale
hoffelijkheid verbiedt dit, want men kan niet botter te kennen geven dat men de heele
marine-conferentie beschouwt als gezwam in de ruimte. Dit moge juist zijn, doch
dat zijn geen manieren. Zij kwetsen noodeloos de tegenpartij en verzwakken de
positie van Frankrijk. Waarom zou men zich te Londen, of elders, in acht nemen
tegenover regeeringsvertegenwoordigers die met zooveel nonchalance behandeld
worden te Parijs?
Ware het gouvernement getuimeld over een principieel probleem, men zou de
morsigheid der oppositie of de halsstarrigheid van Chéron nog kunnen vergoelijken.
Het tuimelde echter voor een bespottelijke futiliteit, aan welke Chéron zich
stijfhoofdig vastklampte. Het tuimelde ten overvloede met vijf stemmen minderheid.
Tardieu zelf lag te bed met een lichte griep. Temperatuur 37.8. Een niemandalletje
voor den ijzeren Hein, dien Tardieu gaarne speelt. Als een aanvoerder zoo kleinzeerig
is, mag men hem een poets bakken, zonder de wetten eener redelijke sportiviteit te
overtreden. Maar mag een aanvoerder zoo kleinzeerig zijn? Mag hij voor 37.8 onder
de dekens kruipen? Het is waar, dat Tardieu in de drie maanden van zijn bewind 47
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keer de kwestie van vertrouwen gesteld had. Een record. Doch als men haar 47 keer
stelt, kan een ijzeren Hein ze ook 48 keer stellen. Men was terecht verbaasd over die
opeenstapeling van ongegeneerdheden.
De bespottelijke futiliteit, waarvoor Chéron beliefde te hangen, was een
amendement van links, dat het salaris der gehuwde vrouw, arbeidend in dezelfde
zaak als haar man, wenschte af te trekken van de belastbare winst. Niets logischer,
niets redelijker, niets menschelijker, niets socialer dan dit voorstel. Als de man een
employee in zijn dienst neemt, wordt het salaris zijner ondergeschikte afgetrokken
van het batig saldo. Waarom niet wanneer deze employee zijn vrouw is? Men kan
de onhandigheid en den obstinaten onwil niet verder drijven dan Chéron deed. De
geintjes van bittertafel en openbare vergadering-met-debat lagen voor het grijpen.
‘Gij stelt een premie op het concubinaat’, riep er een. ‘Ieder Franschman krijgt er
belang bij om bigaam, trigaam en quadrugaam te worden’, schreeuwde een ander.
‘Citroën heeft zijn fabrieken nog slechts te installeeren als harems’, gnuifde een
derde. Enzoovoorts.
Men kan de schouders ophalen voor zulke argumenten, doch de minister, die ze
uitlokt, is verloren. Was Chéron te dom, te dikhuidig om het te vatten? Voor elk
gemiddeld huishouden beduidde het debat een vermeerdering of vermindering van
dertig francs op den jaarlijkschen aanslag: de prijs van één paar zijden kousen. Voor
den fiscus, op een budget van milliarden, beteekende het een akkefietje dat men enkel
telt, wanneer men op stokpaardjes rijdt. Hoe kan een gehaaid mensch als Chéron zoo
onnoozel zijn? Hij bezweek voor de volgende redeneering van zekeren heer Moch,
één der vijf honderd vijftig députés (op de zes honderd) die van hoegenaamd niets
weten, maar die verschrikkelijk worden als kinderen, wanneer men hun brein prikkelt
met al te begrijpelijke evidenties: ‘We hebben dus twee winkeliers in dezelfde straat.
De een is kruidenier. De ander melkboer. Als de vrouw van den kruidenier gaat
werken bij den melkboer en als de vrouw van den melkboer gaat werken bij den
kruidenier, kunnen alle twee het loon der vrouw van zijn buurman aftrekken van zijn
inkomsten. Maar als de vrouw van den kruidenier en de vrouw van den melkboer
thuis werken, betaalt de man het volle bedrag, alsof hij geen personeel, geen onkosten
en geen uitgaven heeft. Dat is te mal om los te loopen’.
Wat kon de malle Chéron daartegen inbrengen? ‘Ik zal een volksvergadering niet
de beleediging aandoen om zulke praatjes au sérieux te nemen’, antwoordde hij. Zijn
laatste toevlucht was de kwestie van vertrouwen; 281 afgevaardigden vonden den
moed om nog te stemmen tegen het gezond verstand; 286 echter stemden vóór. En
Chéron, op wien de hoon van Snowden was afgeketst, viel onder het geleuter van
een gewieksten leeperd, die de vijf bij elkaar had.
De pers keurde de handelwijze van het parlement bijna unaniem af, en wanneer
kolderende dwazen voor een paar dagen het roer overmeesteren, spreekt men gaarne
over een breuk tusschen volksvertegenwoordiging en publieke opinie. Het lijkt mij,
dat men hierin overdrijft. Ik geloof veeleer, dat de Kamer, hoe lomp en onbeholpen
ook, de obscure verlangens uitdrukte van het land. Zeker, men had Tardieu gaarne
aan het bewind gehouden en men wenscht dat Tardieu terugkeere.
Hij glimlacht met volle tanden als een democratisch staatsman, of als een
cinema-star. Hij belooft gouden bergen en het luilekkerland. Zijn avond-toilet zat
hem keurig op de Londensche feestmalen en men waardeert dit des te grager, daar
het zeldzaam is bij een Fransch politicus en een Franschen kleermaker. Men beseft
nog niet, wat ingewijden gadeslaan met ongerustheid: dat deze vormen een inhoud
dekken, waarin men ernstige tekorten waarnam. Men had ook Georges Leygues
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willen behouden, als minister van marine, oud, versleten, ziek, maar zeer plooibaar
voor de suggesties der admiraliteit. Ook sergeant Maginot, die Weygand benoemde
tot chef van den Generalen Staf, ziet men noode vertrekken. Hij schipperde, doch
slechts daar, waar de schromelijke onbevoegdheid van zijn voorganger Painlevé en
de kalmte der natie, welke goed en bloed gevrijwaard wilde achter fortificaties, gered
moesten worden. Op zijn post deed hij echter zijn plicht, als iemand die niet blind,
noch bang is voor de toekomst. En misschien nog een paar anderen, bekwaam of
rechtschapen genoeg, om niet nadeelig te heeten, had men gaarne hun zetel gelaten
in het Palais-Bourbon.
Maar Chéron? Groote Hemel! Liever n'importe qui, liever de eerste de beste
deurwaarder, liever géén minister, dan zóó een. Sinds ruim een jaar, want hij beheerde
de financiën reeds in de voorlaatste kabinetten, etaleert deze thesaurier zijn schatten.
Maandelijks publiceerde hij met een naïeve onbeschaamdheid, welke allengs
provocatie werd, de overwaarde, de overschotten der ontvangsten van den fiscus.
Hij ging er prat op. Hij blufte er mee. Hij pronkte met zijn cijfers. Hij liep er mee te
kijk. Hij had de hebbelijkheid van den doorsnee-Franschman, die leeft om te potten,
getransfereerd in de gestie van 's lands geldmiddelen en meende de bewerker te zijn
eener heilzame en verblijdende restauratie. Gelijk de traditioneele vrek, zat de
welgedane Chéron niet op zijn eigen zakken, doch op de zakken van anderen. Toen
ik het laatst schreef over deze manie, had hij negen milliard samengeschraapt, geloof
ik. Vandaag zijn het er achttien, die jaloerschen maken in 't buitenland en in 't
binnenland. Het scheelde niet veel, of Chéron vond die jaloerschheid het beste bewijs
voor de uitstekendheid van zijn financieel beleid en zijn fiscaal systeem: Achttien
milliard francs dood kapitaal! Verschimmelende waarden.
Doch een Staat pot niet. Het is zijn roeping niet, noch zijn plicht om te potten, en
te potten op zulke uitgebreide schaal, met het geld zijner inwoners. Hij heeft te zorgen
dat zijn budget klopt en verder niets. Terwijl Chéron potte, zwoegde de eerlijke
burger vier volle maanden van het jaar uitsluitend voor de schatkist. Hadde hij
gezwoegd met een relatieve satisfactie, het zou nog niet zoo erg geweest zijn. Onder
de graaivingers van Chéron echter, werd het sprookje tot werkelijkheid van de kip
met de gouden eieren; om de eieren te bezitten was deze minister bezig de kip te
wurgen. Want waar men belastingen wil innen, moet omzet zijn, maar opdat de omzet
plaats kunne vinden, mogen de belastingen een evenwicht, dat zeer delicaat is, niet
verstoren. Wanneer de mysterieuze limiet overschreden wordt van het no man's land,
waar belastingen mogelijk zijn, kan de fabrikant niet meer fabriceeren, de kooper
niet meer koopen. De Staat alleen kan innen tot fabrikant en kooper beiden uitgeput
neerzijgen. Dan bezwijkt ook de Staat - als het te laat is.
Het bleek uit duizend voorteekenen, dat men met Chéron de klip, waar men de
noodlottigste evenementen verwachtte, niet zou omzeilen. Wie achttien milliard
bezit, staat bloot om doof te worden voor de klemmendste betoogen en voelt zich
gauw sterk genoeg om de dwingendste waarschuwingen in den wind te slaan, want
een systeem, dat tot vandaag goed ging, kan ook morgen goed gaan, denkt hij. Men
eischte ontheffingen en Chéron, op zijne zakken, beloofde die. Wat hij beloofde, gaf
weinig hoop, wat hij toestond, ontgoochelde het gansche land. Hij willigde
ontheffingen in, doch het waren de ontheffingen van den gierigaard, ontheffingen
bij mondjesmaat, en versnipperd over tientallen hoofdstukken. De schraper raakte
niet aan de drie massale ontheffingen, welke producent en consument reclameerden
om 't hardst: ontheffing op alle transporten, op den omzet, op de roerende goederen.
Spoedig heette de minister: Chéron-de-catastrofe.
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En welke bewijzen heeft een ongeloovig of verblind politicus noodig om overtuigd
te worden van zijn flaters of van zijn geknoei? De transacties der Beurs, welke in
Januari 1929 ruim 55 millioen opbrachten, fourneerden in Jan. 1930 ruim 33 millioen
aan den fiscus. Een daling van 40%. De Fransche wijnbouwers zitten met
honderdduizenden onverkochte hectoliters van twee oogsten. Ten eerste omdat de
productie van den wijn te duur werd. Ten tweede, omdat de klant uitgemergeld raakte.
Ten derde omdat het goedkooper is wijn te transporteeren uit Hongarije, uit
Griekenland, uit Turkije, uit Spanje naar Frankrijk, dan van Bordeaux of Dijon naar
Parijs of Marseille. Er zijn massa's goud op de Bank, massa's valuta; de disconto-voet
is nergens lager dan in Frankrijk. Uiterlijk schijnt de situatie, voor zoover zij den
Staat betreft, schitterend, kern-gezond, voorbeeldig. Maar de belastbare kapitalen,
en zelfs de industrieën, drossen bij menigten. Zij deserteeren in een tempo, dat
herinnert aan de eerste maanden van 1926. Wanneer een anemie optreedt, is de beste
tijd om haar te cureeren voorbij. Hoe zal men deze vlucht stuiten, welke over zes
maanden een paniek kan worden? is het niet reeds te laat om een nieuwe ruïne te
vermijden?
Deze schadelijke schatmeester, die bij zijn vrekkige zuinigheid nog demagoog
was, en alle oud-combattanten, zoowel de millionnairs als de daglooners, zonder
onderscheid een pensioen toekende van 50 gulden per jaar, ingaande op het
vijfenvijftigste jaar, en 120 op het zestigste jaar! - deze oubollige, verblinde stijfkop,
die met een ongeëvenaarde knapheid zijn electorale belangetjes behartigde, is gevallen
op het nippertje. Dat was dus Tardieu's fameuze politiek van voorspoed, smaalt men
bij zijn afscheid. En het is inderdaad onverklaarbaar, dat een realist als Tardieu, zich
drie maanden heeft kunnen solidariseeren met de bekrompen nering van een maniak,
tegen wien hij al spoedig het onderspit dolf.
Zoo mijn gissing juist is, en de omstandigheden, welke deze crisis vergezellen,
schijnen er op te wijzen, dan is de griep van Tardieu meer afkomstig van Chéron's
financiën, dan van de bekende onvindbare bacil. Wanneer evenwel een type van
Tardieu's voortvarendheid en intelligentie voorloopig geen gunstiger uitkomst weet,
dan achter de schermen te verdwijnen in afwachting van betere dagen, zoo voorspelt
dat op zijn beurt weinig goeds voor Chéron's opvolger. Men zou er uit concludeeren
dat de ‘catastrofe’ dichter bij is dan men vermoeden durft. Het is lang geleden, dat
wij aandacht schonken aan den koers van den franc. Laten wij ons tijdig herinneren,
dat hij niet gestabiliseerd werd voor de eeuwigheid.
[verschenen: 9 april 1930]

Tooneel van vandaag
[zonder datum, ca. 25 februari 1930]
Het minst wat men doen kan, zoolang het eeuwfeest duurt der Romantiek, is den
voornaamsten gesubsidieerden schouwburg open stellen voor den tamboer-majoor
van de litteraire voorhoede, die ons vandaag even excentriek lijkt als Victor Hugo 't
leek in 1830, aan onze toenmaals jonge grootjes. De Comédie Française kon den
honderdsten verjaardag van ‘Hernani’ niet herdenken met al de officieele praal en
begrafenisstaatsie, welke haar plichtmatig scheen (redevoeringen, voordrachten,
bezoeken aan de tombe van den dichter, etc.) en hare poorten gesloten houden voor
Jean Cocteau. Dus gaf zij in de maand van ‘Hernani’, welke in de Fransche letteren
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een datum werd om van buiten te leeren (wegens het spektakel dat men er maakte
en wegens het scharlaken vest dat Théophile Gautier dien avond droeg), de première
van ‘De Menschlijke Stem’ - La Voix Humaine - van den Parijschen Alcibiades, die
al tien jaar de jonge schrijvers aanvoert op de barricaden.
Er zijn grappige verschillen tusschen een ontluikend genie uit 1830 en denzelfden
variant op den homo sapiens uit 1930. Terwijl Victor Hugo een legioen personnages
noodig had om zijn verbeelding te bevolken en zijn stemmen klank te geven, had
Jean Cocteau genoeg aan eentje: een vrouw, die aan de telefoon hunkert naar haar
minnaar. Terwijl bij Hugo's stuk een heel museum voor costuumkunde niet te groot
is om zijn menschen aan te kleeden, steekt Cocteau zijn persoontje in een gewonen
wijden nachtpon. Terwijl de voorzaat zijn figuren laat oreeren en orakelen in
vlammende beelden, geen zin kan eindigen zonder kostelijk te hebben doorgedraafd
op maat en rijm, ze alle op de beurt doet ontploffen als zevenklappers, donder, bliksem
en ander gedruisch niet meegerekend, laat onze tijdgenoot zijn vrouwtje keuvelen,
kakelen, paaien, aaien, bidden, snikken, altijd poeslief, zelfs als de poes 't te kwaad
krijg, altijd welopgevoed als iemand die te goed gecoifffeerd is om zich te buiten te
gaan, en altijd in de droge alledaagsche technische termen der situatie: ‘Ik kom juist
thuis, chéri; ik heb boodschappen gedaan en een paar bezoeken. Ja, ik had mijn
zwarte hoedje op. Ben jij al in je huisjas?, heb je je boord af?, heb je je gebloemde
sloffen aan? Ik hoor stemmen op de lijn. Niet afbreken juffrouw. Nee, 't is goed, ik
heb aansluiting. Hallo; gaf dat proces je veel last vandaag? Je bent een beetje moe?
Stakker. Engel. Lieveling. Nee juffrouw, niet afbreken. Daar heb je 't. Hallo, hallo?
Gutenberg 42-87. Met wie? Ben jij 't Joseph? Wat zeg je? Is mijnheer niet thuis? Is
mijnheer naar Marseille om zijn broer af te halen van de boot? Vertrok mijnheer
vanmiddag? Hallo, hallo? Ik hoor muziek. Ja? Ben jij het, chéri? Waar was je opeens
gebleven?’ In dien trant gaat het ruim veertig minuten ondanks coupures van den régisseur.
Wanneer Hugo een gevoel wil suggereeren, schiet hij een kanon af of beukt op de
pauken. Een in den steek gelaten minnares schermt met dolken en met pompeuze
verzen. Om zijn poppen te laten dansen gebruikt Hugo bij voorkeur kabels. Als
Cocteau de netten van het tragedietje een ietsje moet toetrekken, daar hij niet tot den
volgenden morgen kan dobberen op dezelfde plek, laat hij de actrice den
telefoon-draad amoureuselijk rond den hals wikkelen, om dichter bij de geliefde stem
te zijn, of hij laat haar met het toestel en al naar de anti-chambre wandelen. Maar het
sjofele gesprek vervolgt zijn beloop. Een gesprek gelijk er elken dag duizenden
gehouden worden op de Parijsche lijnen, waar telefoneeren een marteling is. De
gradatie van het drama ligt in nietige evenementjes als het versjouwen van het toestel.
Een drama waarvoor elken dag de schorre belletjes rinkelen en dat de juffrouw der
centrale niet eens meer afluistert, wijl zij het uit 't hoofd kent: Een meneer die scheidt
van zijn maîtresse omdat hij trouwen gaat. Een drama, dat ze hoogstens pepert met
een paar onderbrekingen, wanneer zij slecht gehumeurd is of in haar almacht wil
optreden als noodlot.
Bij den een dus het meest, bij den ander het minst. Bij Hugo een monster-orchest,
bij Cocteau een solo voor telefoon. Het idee is niet nieuw en zelfs komiek. Men
schrijft solo's voor saxofoon, waarom zou men geen solo's schrijven voor telefoon?
Een humorist, die medelijden had met de penurie der theaters, stelde onlangs voor
om alle personen op één na in 't vervolg te vervangen door een telefoontje. Wij weten
van'te voren hoe ze er uit zien, redeneerde hij. Wij weten van te voren, wat ze zullen
doen en zullen zeggen. Met zulk een stuk (geen acteurs en geen décors) worden de
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kosten gereduceerd tot een minimum. Met zulk een stuk kan men overal op tournée
trekken en niemand behoeft uit zuinigheid derde klas te reizen. Geen onderlinge
ruzie meer om den voorrang, om de hoofd-rol, om de afmetingen der letters op de
affiches, om de salarissen, om de gunsten van den directeur, om de waardeeringen
van de critiek. De antieke Grieken hadden slechts drie spelers, de modernen zullen
maar één speler hebben. Alle aesthetische controversen, alle geharrewar over stijl,
gaan met één belletje de wereld uit. Men wordt klassieker dan klassiek. En
daarenboven is elk theater in 't vervolg een goud-mijn.
Deze snaak was op zijn manier een profeet zooals men ziet, want Jean Cocteau
verwezenlijkte zijn barokke fantasie met den ernst, die bij hem en bij de Comédie
Française past. De moderne kunst, welke zich gaarne baseert op paradoxen en een
zwak heeft voor gekke weddenschappen (een liter jenever drinken in één teug b.v.)
is dikwijls dichter bij den humor, dan men doorgaans meent. Bij alle hypotheses,
welke men formuleeren kan, permitteeren de moderne kunstwerken bijna zonder
uitzondering, ook die der mystificatie, alsof de auteurs zich door dit achterdeurtje
voor alle eventualiteiten hadden willen vrijwaren. Henry Bataille, die de eerste was
om de telefoon op het tooneel te gebruiken en te misbruiken, schreef twintig jaar her
reeds scènes in het genre van ‘De Menschelijke Stem’, in een gamma welke niet
minder uitgebreid of minder genuanceerd was dan de gamma van Cocteau, doch hij
schreef ze tienmaal korter. Cocteau vergat Bataille. Als het te pas komt zal hij zich
altijd op Bataille kunnen beroepen en mogen beweren, dat hij de fashionable en
conventioneele abonné's der Comédie Française te grazen heeft willen nemen met
een parodie.
De vraag is slechts hoe het publiek een noviteit zal verwelkomen, welke
onvermijdelijk aan het hondje doet denken, dat een fabriek van gramofoons populair
maakte. De toeschouwers, die het huis van Molière bij de verschillende generale
repetities vulden tot den nok, die ‘Jean’ acclameerden, die ‘Jean’ om den hals vielen,
hem zoenden, hem op de schouders tilden, hem een haag vormden, toen hij het theater
verliet, hem autografen afsmeekten en rendez-vous, die geestdriftelingen zijn niet
het publiek. Zij zijn de nationale en cosmopolitische beau-monde, welke ‘Jean’
geadopteerd heeft als haar held, als haar afgod; welke bij ieder nieuw werk, dat ‘Jean’
doet verschijnen, een deftige bar, een nachtkroeg opricht en hem den naam geeft van
het recente boek. Men dronk reeds cocktails en champagne, men danste op het gedrens
eener harmonica, men verveelde zich chic en litterair, maar grenzenloos, in ‘Le Boeuf
sur le toit’ (toen zijn vriend, de ongelukkige Radiguet aan de typhus stierf, spotte
men harteloos: le veuf sur le toit), daarna in ‘Le Grand Ecart’, en kortelings in ‘Les
Enfants Terribles’. Als men nog een vierden barman gevonden zal hebben met
evenveel flair voor twintigste eeuwsche kunst als de drie vorigen, zal men weldra
fuiven en zich smoor vervelen in ‘La Voix Humaine’, tusschen vier spiegels en in
een neoromantische belichting van kadaverige half-tinten.
Maar deze zonderlinge wereld, talrijk genoeg om driemaal een schouwburg te
stoffeeren tot in de gangen, deze kakelbonte wereld, geraffineerd en grof tegelijk,
beuzelachtig en zwaar-op-de-hand, cerebraal en bang voor de kleinste geestelijke
inspanning, roerig en chronisch uitgeput, te amoreel om gepassionneerd te kunnen
zijn (geen moraal, geen passies), leeghoofdig en bemoeiziek, flirtend met gewichtige
zaken en zich tobberig den kop brekend over onbenulligheden, grillig en vasthoudend,
die hare favorieten gaarne verwent na ze tyranniek te hebben doen capituleeren, deze
heffe van boven, gelijk er een heffe van onderen is, die in ‘Jean’ een ideaal speelgoed
ontdekte en welke ‘Jean’ zich laat aanleunen (helaas; want het talent dat ‘Jean’ had
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ging ermee naar den kelder), dit buitenissig mengelmoes is een aardig gezelschap
om den tijd te korten (men kan niet den heelen dag zulke diepzinnige monologen
schrijven) en een paar successen mee te veroveren, maar ze heeft niets uitstaande
met het werkelijke publiek. En zij, die wanen dat deze uitgezochte collectie van snobs
en snobinettes (het vrouwelijk van snob) een parool geeft, voortrekkerswerk doet,
wegen afbakent, waarlangs wij straks met zijn allen welgemoed zullen marcheeren,
zij vergissen zich deerlijk. Zij zijn een uitschot van bijzonder gehalte; een eiland in
de maatschappij. Zij hebben een paar bizarre en geaffecteerde manieren om te
verbloemen, dat zij uilskuikens zijn, grootere uilskuikens, mon Dieu, dan degenen,
op wie zij van hun aesthetiseerende hoogten neerkijken. Het natuurgetrouwe, hoewel
eenigszins vrije citaat, dat ik boven gaf uit de ‘Menschelijke Stem’, en de stumperige
inhoud mogen voor deze opinie instaan.
Er is niettemin geprotesteerd, toen Berthe Bovy, die den monoloog van meer dan
veertig minuten ongeëvenaard vertolken zou, den hoorn nam om de stem te beluisteren
haars ontrouwen meesters. Maar het protest kwam niet uit het publiek. Het kwam
van de surrealisten, voor wie ‘Jean’ al een reactionnair is, een overlooper, een
buitenbeentje, een kruk, een achterblijver. Bij monde van Paul Eluard informeerde
het surrealisme luidkeels, of het eindelooze telefoontje van Berthe Bovy soms bestemd
was voor een matroos, wiens litterair debuut 't vorig jaar geprotegeerd werd door
‘Jean’. Men kon Cocteau en zijn aanhang blijkbaar niet erger hoonen, dan door te
veronderstellen, dat het bedoelde matroosje tot orthodoxe zeden bekeerd zou zijn.
De administrateur der Comédie Française echter vond het van zijn standpunt nog
ongeoorloofder, dat Paul Eluard zich in zijn tempel vertoonde met een hoed op het
hoofd. De hoed werd afgeslagen en de surrealistische stokebrand op straat gezet.
Paul Eluard evenwel is geen haar beter dan Jean Cocteau langzamerhand werd,
en alles bleef kinderachtig tot het bedroevende. Men zou er de parallel tusschen Hugo
en onzen tijdgenoot op kunnen doortrekken, maar ik vind er den moed niet toe, omdat
de negatieve besluiten te veel in 't oog zouden springen. Hugo, echt of onecht, had
veel tegen, doch hij belichaamde een vitalen stroom van titanische kracht. Er vallen
grootere bezwaren te opperen tegen ‘La Voix Humaine’ dan tegen ‘Hernani’, of
minstens even groote bezwaren. Wat zou ‘Jean’ tot voorspraak kunnen dienen? Ik
zoek tevergeefs. Naast Hugo is hij een dwergje, een kurig dilettant, een beunhaas.
Eén ding staat vast: in 2030 zal men niet het eeuwfeest herdenken van ‘De
Menschelijke Stem’, tenzij het menschdom ondertusschen volslagen idioot geworden
is. Daarvan moge nogmaals het citaat getuigen.
[verschenen: 17 april 1930]

In het Nauw
Parijs, 28 Februari [1930]
Is het de moeite waard de korte levensreize verhalen van het Ministerie-Chautemps,
dat kwam, zag en viel? Er zijn prettiger onderwerpen. Ik denk aan Violette Morris,
kampioen van den auto, aan wie hare sport-vereeniging het lidmaatschap opzegde,
omdat zij mannenkleeren draagt, een jas, een vest, een broek, een boord, een das en
bretelles, bijeengehouden door het tergende aantal knoopjes, welke den bekenden
Engelschman op een goeden morgen tot zelfmoord dreven. Om mannenkleeren te
dragen, die haar afschuwelijk staan, en om een lidmaatschap terug te winnen, dat zij

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

noodig heeft om deel te nemen aan wedstrijden, daagde zij haar vereeniging voor
den rechter en vroeg honderdduizend francs schadevergoeding. Men heeft een zwak
voor martelaars. Men vindt het uitstekend, dat ze hun verdiende loon krijgen, maar
men vindt het prachtig, dat zij voor dat loon niet terugschrikken. Het liep dus storm
voor Violette in de rechtszaal, gelijk het storm liep voor Chautemps in de Kamer. Is
er overeenkomst tusschen deze twee? Zeker: Beiden zijn het slachtoffer hunner
gloeiende, doch onberaden overtuiging.
Hoe kan een vrouw, die liefelijk genoemd werd naar het viooltje, zich in
mannenkleeren steken? Ik protesteer tegen de onverdraagzaamheid harer weinig
sportieve zusters, die haar deze degradatie gewelddadig willen beletten. Au fond is
er niets nieuws in het geval, dan deze onverdraagzaamheid, want de Chevalier d'Eon,
beurtelings als man en als vrouw gekleed en van wien men nooit precies geweten
heeft, wat hij was, vervulde diplomatieke missies voor Lodewijk XVI te Londen;
want de romanschrijfster Georges Sand liep haar lange leven in manskleeren, wat
haar niet verhinderde de algemeene achting te genieten en over de geheele wereld
gelezen te worden; want madame Dieulafoye, vrouw van den beroemden archeoloog,
deponeerde zonder dat iemand er aanstoot aan nam, haar kachelpijp en overjas in de
vestiaire van het Elysée, bij de recepties van den president der Republiek. En geen
van deze drie historische man-vrouwen kon zich ter verontschuldiging beroepen op
den auto.
Maar ik protesteer tegen deze volmaakt twintigste-eeuwsche onverdraagzaamheid,
ik zou nog luider willen protesteeren tegen de mannenkleeren. Wat voor nuttigs,
voor moois of superieurs heeft Violette in 's hemels naam kunnen ontdekken in onze
slodderende broekspijpen, in onze krap uitgemeten colberts, jacquetten, smokings,
lokken, die pas draaglijk worden, wanneer ze beginnen te slijten, in onze belachelijke
plastrons, in onze gecompliceerde mechaniek van knoopen, in den knellenden
halsbeugel onzer boorden, in de onhandige, leelijke gedwongenheid van het geheel?
Als zij ‘feministe’ is, weet zij niet dat er ‘hoministen’ zijn, die deze jukken en kluisters
uit naam der vrijheid sinds langen tijd willen afschudden? Ik kan begrijpen, dat een
vrouw zich in mannenkleeren wenschte te dossen ten tijde van de crinoline, van de
queue-de-Paris, van de wespen-taille. Maar nu? De vrouwen snelden ons, mannen,
een eeuw vooruit. Vliegensvlug gaan de japonnen uit en aan over de vrije hoofdjes.
Het ondergoed is gereduceerd tot enkele vierkante decimeters. De tijdsbesparing is
even aanzienlijk als het gemak, dat deze kleeding biedt onder alle omstandigheden.
Wij, mannen, zijn stom, bekrompen, achterlijk genoeg, ons nog in harnassen te
pressen. En Violette beseft dit niet? Kon het haar onbekend blijven, dat er een heele
literatuur bestaat tegen de manskleedij, geschreven, gelukkig, door mannen? Of
revolteert zij zich meer tegen de sexe dan tegen het costuum? Behoort zij tot de
onpeilbaar verdwaasden, die een oude grap op de Twee Grenadiers van
Heine-Schumann (Wie scheert mijn wijf, wie scheert mijn kind?) tot ultra-moderne
up-to-date werkelijkheid maakten? Dan lijkt zij mij, ondanks hare kampioenschappen,
nog beklagenswaardiger, want het is een ramp om zich te verzetten tegen iets
onveranderlijks als de sexe, waarvan men zooveel weg kan snijden als men verkiest
(Violette volgde aan beide kanten het voorbeeld, dat de Amazonen alleen rechts
gaven) doch waaraan men niets kan toevoegen.
In alle opzichten dus is zij het slachtoffer van een onbruikbaar ideaal en hierin
treft zij samen met Camille Chautemps. Violette moet geen manskleeren dragen,
Chautemps moest geen radicaal ministerie presenteeren voor de huidige Kamer: hij
heeft zijn proces reeds verloren.
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Het is een jammerlijke, eentonige geschiedenis. Toen het Cartel in 1926 failliet
ging tegen ‘den muur van geld’, trad Poincaré op als curator en bood een accoord
aan dat Nationale Unie heette, zaliger gedachtenis. In die Nationale Unie hadden de
radicalen vier portefeuilles, wat een rationeel cijfer was in verhouding tot de
getalssterkte hunner groep. Doch de radicalen, die de herinneringen aan de
alleenheerschappij van vroeger niet kunnen vergeten, lijden aan permanente
bevliegingen van hoogmoedswaanzin. Zij zijn ongeduldig onder het gebit van
samenwerking en eendracht. Op het Congres van Angers, in November 1928,
toentertijd uitvoerig door mij gerapporteerd, gelastten zij hun leden om het Ministerie
Poincaré spoorslags te verlaten. Het was een staatsgreep in miniatuur, een
overrompeling om de teugels van het bewind. Zij wilden het onderste uit de kan (alle
portefeuilles) en kregen het deksel op hun neus. Zij kunnen den President der
Republiek ringelooren, die constitutioneel verplicht is, om aan de partij, welke een
kabinet omverwerpt, de opdracht te geven een nieuw te formeeren, doch zij kunnen
niet de Kamer ringelooren. De Kamer kent de radicalen op haar duimpje. Iedere
politieke groep heeft, evenals de hoofd-zonden, haar iconografisch embleem, en de
Radicaal wordt gemeenlijk afgebeeld als een ietwat aangeschoten, verhitte,
luidruchtige en lustige meneer. Het type van den Franschen politicaster. Onder dit
vroolijk mom verbergen zij het slechtste der karakters. Zij zijn wraakgierig, rancuneus,
tyranniek en onverbiddelijk. Zij zijn bovendien sectarisch, bijziend, hardhoorend,
onbekwaam, leugenachtig en trouweloos. Zij vinden echter altijd nog een paar millioen
manhaftige citoyens in het land, om op hen te stemmen en hen af te vaardigen, hetgeen
een ondoordringbaar raadsel is.
Van den dag af dus, dat het Parlement hun pretenties afwees, ging alles verkeerd.
Het gebeurt bij uitzondering, dat overwinnaars lijden aan verscheurdheden, maar bij
overwonnenen is dit euvel regel. De nederlaag sleept bitteren wrok mee tégen de
leiders en ònder de leiders. Wanneer twintig chefs elkaar de schuld geven van een
échec en stuursch de gelegenheid bespieden om elkaar de ontnuchteringen in te
peperen, is er van opbouwenden arbeid geen sprake meer. De radicalen konden nog
ministeries omkegelen als op de baan, zij konden ze niet meer opzetten. Een Daladier,
een Herriot, een Malvy, een Sarraut, een Schrameck, een Caillaux, een Montigny,
hadden het te druk om elkaar in hun verbolgenheid een loer te draaien. Zestien
maanden speelden zij dat obstructionistisch spelletje. De begrooting kwam niet klaar.
Het budget-jaar moest verschoven worden van April tot April, in plaats van Januari
tot Januari, en ondanks deze voorzorg dreigt de begrooting onafgedaan te blijven.
Als een mirakel hier niet helpen kwam, moest een order het doen. Want op straat
begon men zich af te vragen, of het niet beter was om het Parlement te sluiten. En 't
Palais-Bourbon ligt vlak bij de Seine.
Weinig députés hebben zin in een koud bad en de order kwam, omdat het discrediet
te groot werd. Een geheimzinnige order uit een geheimzinnigen hoek. Order tot
eendracht. Wat den opvliegerige Daladier in October mislukt was, wegens onderlinge
kuiperijen, wat hem den presidents-zetel gekost had der Radicale Partij, moest coûte
que coûte Chautemps lukken, den nieuwen president. Het Kabinet-Tardieu viel over
een radicaal amendement, de voorzitter der radicalen werd dus op het Elysée geroepen.
Daar allen ditmaal in 't gelid marcheerden als verstandige recruten, maakte
Chautemps zijn ministerie. Doch Camille Chautemps, hoewel van ouden
republikeinschen adel, is een perfecte nul, een doodgewone nul met cijfers, vóór
noch achter zich, en alleen de flikflooierijen van belanghebbende hovelingen konden
hem illuzies inblazen over zijn eerste-ministerschap. In de zestig jaren van haar
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bestaan wisselde de Republiek twee-en-zeventig maal van Commandant (hoe is 't
mogelijk, dat alles nog zoo goed loopt); maar nooit heeft men méér over een Kabinet
gegrijnsd, gegrinnikt, geginnegapt dan over het Kabinet-Chautemps. De eenen
betitelden het ‘het ministerie voor den lol’ - ministère de la rigolade -, de anderen
‘het ministerie Charley Chaplin’ omdat een zijner leden toevallig Charlot heette, wat
de Fransche naam is voor Charley Chaplin.
Chautemps had alle verwachtingen, welke men van een perfecte nul kan koesteren,
overtroffen. Aan Onderwijs zat een specialiteit van Landbouw. Aan Koloniën een
financier. Aan Openbare Werken een specialiteit van Oorlog. Aan Hygiëne een
specialiteit in Onderwijs. Aan Schoone Kunsten een specialiteit van Boschwezen.
Aan Posterijen iemand voor Handel. Aan Handel een ex-minister van begrooting.
Een specialiteit in economische politiek kreeg Technisch Onderwijs. Een pacifist
door dik en dun kreeg Oorlog. Dat alles lijkt een geintje? Het is de exacte waarheid.
Het wonderlijkste was, dat ieder zich de gedaanteverwisselingen liet welgevallen,
waaraan het Kabinet ook nog den naam dankte van Carnaval-Ministerie. Men zou
nog harder gelachen hebben, wanneer Chautemps Justitie niet gegeven had aan Steeg,
een hoorige der Communisten, hun handlanger in Marokko, een sinister en gevaarlijk
individu. Met Steeg bewees Chautemps, dat een perfecte nul kwaadaardig kan zijn.
Het gaat alle beschrijving te boven met welke middelen dit Kabinet in de couloirs
der Kamer geïntrigeerd heeft om zich een meerderheid te verschaffen. De beschikbare
baantjes, de lintjes, de regeerings-gunsten werden zonder schroom geveild rondom
een tafel, achter een paravent, bij een buffet. Hoe dan ook, het Kabinet moest zijn
eerste contact met de Kamer overleven. Uitstel van executie was wellicht afstel. Wie
zou het ministerie durven omverwerpen, wanneer de leden zich eenmaal te Londen
bevonden? De geheele regeeringsverklaring werd gestyleerd met het oog op dit
précaire succes. Zij was een model van gezond verstand en hypocrisie. Zij had
gesigneerd kunnen zijn door Tardieu in eigen persoon, maar van Tardieu zou ze
oprecht geweest zijn. Doch de députés, zij tenminste, die de verantwoordelijkheid
voelden, keken niet naar wat zij beloofde, zij speurden naar wat zij verheelde, en zij
verheelde alles wat geïncarneerd werd door Steeg. Niettemin stonden 277
afgevaardigden bereid haar te steunen, na een debat dat Chautemps zonder energie,
zonder slagvaardigheid, zonder warmte leidde, 277 tegen 292. Vijftien stemmen
minderheid. De communisten, die 9 zijn, hadden zich onthouden. Telt men ze bij de
277, dan komt men tot een effectieve minderheid van slechts zes stemmen. De
marchandages waren niet doeltreffend gebleken, maar evenmin nutteloos.
Zes stemmen minderheid: dat is een program, dat is een stuk toekomst. Dat zijn
twee legers met gelijke sterkte, gelijke munitie, gelijke onverzoenlijkheid. Dat is
geen regeeringscrisis meer, dat is bestuurscrisis. De eene helft mag Tardieu
acclameeren en reclameeren, de andere helft schreeuwt even hard. Zelfs al kan men
de radicalen, die als naar gewoonte woedend zijn, sussen over hun nieuwe nederlaag,
hoe lang zullen zij zich laten stillen, daar slechts zes stemmen hen scheiden van het
land vol melk en honing, waar achttien milliard een eigenaar verbeiden? Een
minister-president zal andere wegen moeten bewandelen, dan die der constitutioneele
wettigheid, zoo hij zich wil handhaven, of het land zal er zich in moeten schikken,
om elke veertien dagen van regeering te wisselen. Het ridicule avontuur-Chautemps
is dus een stap dichter naar de anarchie of naar de dictatuur. Hoe lang zal Tardieu
Jan Klaassen met zich laten spelen door een incompetenten troep? Zal hij de man
zijn? Zal hij durven? Zijn vriend Chiappe, prefect van de Parijsche Politie, stak reeds
de loftrompet over Mussolini....
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Ondertusschen gaat alles zijn beloop zooals het behoort: Frankrijk sprak zijn veto
uit over de douane-conferentie van Genève. Er zal in menig land geknars van tanden
zijn, doch het voornaamste is dat de Conferentie verongelukt. Economische relaties,
tegen welke zich de rechtmatigste bezwaren verheffen, te stabiliseeren voor korteren
of langeren tijd, dat is geen oplossing, redelijken menschen waardig. En de sluiksche
bijbedoelingen lagen er te duidelijk bovenop, evenals bij de Marine-Conferentie te
Londen: Nadat de meeste Europeesche landen hun tarieven verhoogd hadden tot een
cijfer, dat hun nuttig scheen, wilden zij stabiliseeren. Alle lust om nieuwe rechten te
heffen, was hun opeens vergaan. Maar kijk even waar de schoen wringt: in
Griekenland betaalt een hectoliter Fransche wijn 112 francs invoerrechten; in Spanje
200; in Hongarije 275; in Roemenië 412; in Duitschland 480 tot 1000 francs; in
Portugal 1.100 francs; in Rusland 7.331. Terwijl de Grieksche, Spaansche,
Hongaarsche, Roemeensche, Duitsche, Portugeesche en Russische wijnen in Frankrijk
een uniform invoerrecht betalen van 56 (zegge zes en vijftig) francs per hectoliter!
Het is billijk en rechtvaardig, dat zulke vliegers neerkwakken. Zoolang men de
internationale solidariteit aldus opvat, is dit woord nog minder dan lucht.
[verschenen: 22 april 1930]

Wit en Zwart
Parijs, [ca. 7] Maart 1930
Wij zijn het over eens, dat de politiek gruwelijk vervelend is. Maar bestaat er een
middel om niet te schrijven over een nieuw ministerie?
Misschien is de voornaamste gebeurtenis dezer week niet eens het tweede
Kabinet-Tardieu, doch het déjeuner waar Ganna Walska en Cécile Sorel verschenen
met een gekortwiekte struisvogel-veer ter zijde en aan den onderkant van hare hoedjes.
Ganna Walska, voor den burgelijken stand mevrouw Mac Cormick, bezit de
prachtigste parels van de twee werelden. Zij is mooi en spiritist; zij handelt in
parfumerieën en in schouwburgen; zij zingt en speelt tooneel, beide even slechts;
haar man, van wien zij enkel gescheiden is door den Atlantischen Oceaan, onderhoudt
voor vijf en twintig duizend dollars 's jaars een detective, om hare deugd te bewaken
en wellicht ook haar geld. Cécile Sorel, voor de wet Comtesse de Ségur, is de
doorluchtige actrice der Comédie Française, onverwelkbaar en onveranderlijk als
een Egyptische mummie, die duizend jaar zal kunnen bereiken, zonder te tanen of
tanig te worden. Beiden zijn de haast officieele ambassadrices der Parijsche élégances.
Zij zijn de arbiters van wat men doet, van wat men doen mag en vooral: van wat men
doen gaat.
Ge begrijpt dus de consequenties van dat déjeuner, waar zij de eenigen waren wier
hoedje een pluim droeg, een discrete, fragmentarische pluim, maar reeds een pluim.
Haar gezamenlijk optreden beteekende de lang verhoopte rehabilitatie van het
gevogelte, welks brein overeenkomsten moet hebben met het onze, wijl zijn diplomatie
ons zoo dikwijls inspireert. De pennen van den struis werden enkel nog gebruikt in
de music-hals, waar zij de hoofden en de kuische lendenen dekten der hoogere en
lagere diva's, doch om den vogel en zijne industrie op de been te houden, was dit
afzetgebied niet voldoende. Ziehier een grondstof, welker prijzen zullen stijgen.
Want als de eenmaal geplukte veer niet meer groeit op de ruggen, of in de staarten
der steltloopers, zij zal niet nalaten te groeien op myriaden van hoedjes, daar Ganna
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Walska en Cécile Sorel zich slechts tooien op een wijze, die gewaarborgd ravissant
en navolgenswaardig is. Voor de struisvogel-parken brak deze week een nieuwe
gouden tijd aan, voor het vrouwelijk silhouet een nieuwe metamorphose. Als ik in
een Fransche krant schreef, zou ik met de hand op 't hart zweren, dat ik geen cent
opstreek van de pluimhandelaars (en ook niet van de struisvogels) om deze revolutie
wereldkundig te maken. En 't zou natuurlijk gelogen zijn. Men mag er wat om
verwedden, dat zelfs Ganna Walska en Cécile Sorel deze mode niet lanceerden ter
wille van de pluimpjes, welke zij krijgen van de struisen, van haar aanbidders, en
van de dames, die weeklaagden over de eentonigheid der hoofddeksels.
Men kan zeggen wat men wil, doch een omwenteling van zulk een portée is afwezig
in het tweede Kabinet-Tardieu. Zijn vorig ministerie telde acht en twintig man en
sloeg een record. Het jongste resultaat van een halve week parlementeeren, wikken
en wegen, loven en bieden, was vier en dertig man, ministers en
onderstaatssecretarissen. Hij verbeterde zijn record niet voor zijn plezier, voor de
glorie of voor de belangen van het gemeenebest. Verre vandaar. Hij redeneerde als
volgt: ‘Er zijn in de Kamer een stuk of vijf ondergeschikte groepen, die niet meer
weten, of ze hot of haar zullen gaan. Vier en dertig heele en halve ministers, dat is
niet alleen vier en dertig stemmen vast in de balans, dat is ook een totaal van
driehonderd veertig stemmen, daar elk minister een gemiddelden aanhang heeft van
tien députés om voor hem partij te kiezen. Aangezien er ruim zes honderd
afgevaardigden zijn, heb ik op die manier een vrij zekere meerderheid van veertig
stemmen.’ De berekening bleek goed en bij het eerste contact met de Kamer, dat
buitengewoon stormachtig was, werd de raming nog overschreden. Na een eindeloos
en kwaadaardig tumult, behaalde Tardieu met zijn reusachtige ploeg, een meerderheid
van drie en vijftig stemmen. Trek er zijn Kabinet echter af en gij houdt er negentien
over.
Dat is geen cijfer om zich illusies te permitteeren en de methode waarmee het
verkregen werd, is bedenkelijk. Een Kabinet-Tardieu, waarvan de foto's vandaag
nog driekwart pagina van een krant beslaan, zal morgen een heel blad noodig hebben.
Als men begint met een hoogen commissaris te benoemen voor Toerisme, een
onderstaatssecretaris voor Nationale Economie, wanneer men alle ministers doubleert
met dubbelgangers, alleen om een paar stemmen te ronselen, alleen om de tegenpartij
een paar bulletins af te praaien, dan taxeert men den duur en het ideëele gehalte eener
politieke carrière, welke zich baseert op dat soort van lapwerk, alleen nog op de
rekbaarheid en de uitzetbaarheid van zoodanige combinaties. Wie doubleert kan
tripleeren. Hij kan het heele parlement tot minister aanstellen, wanneer de
volksvertegenwoordiging zich deze klucht laat welgevallen. Maar elke vermeerdering
van het ministerieel contingent is een capitulatie en anticipeert op nog ergere
nederlagen. Met elken stap in deze richting wroet men zich dieper vast in de modder
der parlementaire kuiperijen. Elke concessie in deze lijn is een aanmoediging voor
de corruptie, de intriges, de hinderlagen en het permanente wanbeheer. De députés
zijn geen helden, doch zeer banale menschen, die hun eigen welzijn in het oog houden.
Bedenk, dat men slechts één etmaal minister van Schoone Kunsten behoeft geweest
te zijn, om levenslang pensioen te trekken en daarenboven gratis toegang te genieten,
tot den laatsten ademtocht, in alle gesubsidieerde theaters! Een minister die gedurende
vier en twintig uren titularis is van Openbare Werken heeft behalve een maand salaris
en behalve pensioen, levenslang vrij reizen op alle lijnen der Fransche spoorwegen!
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Tardieu inaugureerde een systeem, dat gevaarlijk is voor zijn eigen politiek bestaan
en nog gevaarlijker voor het regelmatig en nuttig functionneeren der staatsinstellingen.
Het is bovendien een chef en een staatsman onwaardig, omdat dit gesjacher en
gekonkel disqualificeert, zelfs wanneer het slaagt. Met verwondering en spijt ziet
men Tardieu worden, wat de Franschen een ‘Combinard’ noemen, een scharrelaar.
Wie had dat gezocht in Tardieu? Ik niet, want zijn antecedenten gaven geen aanleiding
tot dezen argwaan. Is het evenwel mogelijk, dat iemand, die een karakter leek, een
energie, bij de eerste aanrakingen met de parlementaire prikkeldraadversperringen,
leegloopt als een lekke band? Als de Fransche situatie onontwarbaar is, had hij zijn
élan kunnen intoomen, hij had zich niet behoeven te degradeeren in dit gepingel en
geschipper om een handjevol stembiljetten. En is het een voorloopige eclips, of is
het de vroegtijdige verloochening van een program, waarop men een toekomst scheen
te kunnen bouwen, welke niet bestaan zou uit kortstondig gepruts en probeersels?
Ik weet het niet. Ik zie hem aan het werk en hij verbaast mij, omdat hij kruipt, plooit
en draait als een tweede-rangs figuur, waar men een aanvoerder verwachtte en waar
een aanvoerder onmisbaar is. Wat kan hij er bij winnen? Niets. Hij deed zich den
strop om voor zijn tegenstanders en voor zijn vrienden, leed zijn prestige onherstelbare
schade. Hij haalde met bovenmenschelijke inspanning den eersten match, doch
verloor zijn aanspraken op den titel van kapitein.
Het zou overdreven zijn, de namen op te sommen van een gouvernement, dat zoo
talrijk en naar alle waarschijnlijkheid provisorisch is. Kent Tardieu ze zelf van buiten,
en als hij zeker is ze niet te verwarren, is hij even zeker van hun discipline, welke
bezwaarlijker wordt, naarmate men een Kabinet uitbreidt? Men behield Maginot.
Men sacrifieerde Leygues nutteloos aan Dumesnil, in de hoop op een paar radicale
stemmen. Dumesnil was de auteur van het rapport, dat aan het Fransche Memorandum
der Londensche Conferentie ten grondslag diende. Het schijnt dus niet, dat de loop
der Conferentie door de vervanging van Leygues aan het Ministerie van Marine
beïnvloed zal worden, doch er is te veel geconspireerd achter de schermen, om den
uitslag tegemoet te zien met het optimisme van twee maanden geleden. Wij zijn
Hennessy kwijt aan Landbouw, wat een buitenkansje is. Maar zal zijn opvolger
Ferdinand David de boeren en wijnbouwers redden uit den janboel en de crisis, welke
Hennessy achterlaat? Er is slechts één middel: protectie, en om dit toe te passen,
moet men onafhankelijk zijn. Men domineert de graan-importeurs en de
monopoliseerende malerijen niet met commissies en mededeelingen.
Dat men ook Loucheur kwijt raakte, zou eveneens een meevaller zijn, als men met
een gerust hart het ministerie eenig leven durfde voorspellen. De sociale assuranties
zullen erbij winnen. Ten slotte werd de armzalige Chéron, gedesavoueerd door
iedereen, opgevolgd door Paul Raynaud, député van Parijs, gematigd conservatief,
intelligent, energiek, en door zijn industrieele en commercieele ondernemingen ten
nauwste betrokken bij de welvaart der financiën, die Tardieu hem toevertrouwde.
Hij liet een complete hervorming aankondigen van het belastingsysteem en men zal
moeten afwachten wat hij ervan terecht brengt, als men hem tot het reinigen van
dezen Augiasstal, waar de schreeuwendste ongerechtigheden woekeren, den tijd laat.
Terwijl de nieuwe regeering zich installeerde, werd Zuid-Frankrijk getroffen door
een overstrooming, welke men nog mogelijk achtte in Azië of in een ander
ontoereikend georganiseerd werelddeel, doch waarvan de omvang, de verwoedheid,
de verwoestingen, iedereen geslagen hebben met verstomming, die de razernij der
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natuurkrachten en de verweermiddelen van den mensch schatte naar de Europeesche
gegevens der laatste twee eeuwen.
Men kan zich van de uitgestrektheid der ramp een voorstelling maken, wanneer
men zich verbeelden durft, dat meer dan driekwart van gansch Nederland onder het
water bedolven zou zijn. Het cataclysme vond zijn oorsprong op het Plateau Central
en de Cévennes, op de roekeloos ontboschte berggroepen van l'Espinousse en de
Montagne Noire, waar het overvloedig gesneeuwd had zonder te vriezen, en waar
plotselinge, luwe zuidwester-stormen onpeilbare massa's van weeke, losse sneeuw,
welke in gewone winters verschillende weken noodig hebben om te ontdooien, in
een paar uren deed smelten en omzette in waterhoozen, die zich met een
onbeschrijfelijk geweld en in kolossale hoeveelheden neerstortten over het dal en de
vlakte. Riviertjes, als de Aude, de Agoût, waarvan het peil over een loop van twintig
kilometer vijf honderd meter zakt, overrompelden met de woede van een cycloon
steden, dorpen, bosschen en landerijen, waterwerken en dijken, in een oogwenk alles
vernietigend, wat zich op hunne banen bevond, van Béziers tot ver achter Montauban,
over een vierkant van meer dan honderd kilometer lengte en breedte. Zondvloeden,
die twee dagen en twee nachten zonder onderbreken duurden, voegden zich bij het
opdrommend bergwater, dat in cataracten van drie en vier meter hoogte, van den
eenen kant naar de Middellandsche Zee, van den anderen kant naar de Gironde, en
Zuidwaarts naar de Pyreneeën ijlde, alles meesleurend in zijn ontembare vaart,
brullend als een orkaan, donderend als een onweer. Alles: leemen hutten, die smolten
als suiker, bruggen, spoorwegen, waarvan de rails verbogen werden als ijzerdraad,
houten huizen die met de bewoners wegdreven op den loeienden stroom, fabrieken,
automobielen, afgerukte daken, eeuwenoude eiken, vee, huisraad, ledikanten, kasten,
goederenwagens, alles werd weggeslagen en voortgeslingerd met een ongekend
geweld, dat elk idee op redding of menschelijke tusschenkomst buitensloot,
voortgestuwd over een onmetelijke watervlakte die schuimde en bruiste onder den
gutsenden regen.
In vier uren tijds hadden de ontketende stroomen in de acht departementen, welke
tezamen de oude en historische Languedoc vormen, meer verwoestingen aangericht,
dan de wilde kruistochten der dertiende eeuw, dan vier jaren moderne oorlog in de
Noordelijke provincies. Nauwlijks had het onheil zich aangekondigd, of [enige
onleesbare woorden] onafzienbaar. De wijngaarden zijn omgewoeld en bedolven
onder het gele en roode slijk, alle vee kwam om, en alles verging, vóórdat men zich
bewust kon worden van de onberekenbare catastrofe. Het water is nog niet stil en
men telde de verdronken menschen reeds tot achthonderd.
Ter nauwernood is het Noorden hersteld, of het Zuiden wordt door de dolle drift
der wateren omgeschapen in een eindelooze ruïne. Ginds de waanzin der menschen,
daar de vijandige natuur. Hoe zal Frankrijk's economie reageeren op dezen geesel,
welke de nog ongeheelde wonden van den anderen genadeloos aanvult met ontelbare
puinhoopen, die moeten worden opgebouwd? Het is een factor, welke zwaar zal
drukken op de toekomst.
[verschenen: 28 april 1930]

Ieder voor zich
Parijs, 14 Maart [1930]

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

De lange duur der Londensche gedachtewisselingen gaf Henry de Jouvenel den tijd
voor het samenstellen van een ‘zakwoordenboek, om de marine-conferentie te
begrijpen’. Als men sommige der geestige definities, gepubliceerd door de ‘Revue
des Vivants’, niet kan aanvaarden zonder voorbehoud, zij werpen een verblindend
licht op den gemoedstoestand waarin de ontwikkelde Franschman de eindelooze
deliberaties gevolgd heeft, en op de redenen, waarom uit de beraadslagingen niets
nuttigs en niets goeds kon voortspruiten.
Ik doe lukraak een greep in het lexicon van den ontgoochelden senator, die een
der steunpilaren was van het Fransche pacifisme en de Fransche ontwapening:
Pantserdekschip: Oorlogsbodem, bestemd, gelijk zijn naam aanduidt, om zich te
dekken. Vreest de onderzeeërs in perioden van vijandelijkheden. Is daarentegen
uiterst gevaarlijk voor hen in perioden van conferenties.
Kruiser: Ander soort van oorlogsbodem: speciaal geëigend voor de behoeften van
navale conferenties welke over 't algemeen ten gevolge hebben de constructie ervan
aan te wakkeren.
Ontwapening: Het eenige onderwerp, dat op de Londensche conferentie verboden
is.
Gelijkheid (Egaliteit): in onbruik geraakt woord. Vervangen door pariteit, waarop
ten minste niet iedereen recht heeft.
Eskader: Decoratief ensemble voor vloot-revues.
Europa: Toekomstige Federatie, waarvan het meerendeel der leden, om te beginnen,
van de Londensche Conferentie is uitgesloten.
Vereenigde Staten: Groote natie, welke aan Europa niet vergeeft, dat het haar
ontdekt heeft.
Fair-play: (Spreek uit op z'n Fransch: faire plaît!) Angel-Saksisch systeem, dat
bestaat in alles te doen en alles te laten doen door de anderen, wat in den smaak valt
van Engeland, (‘faire faire ce qui plaît à l'Angleterre!’)
Vloot: Vereeniging van meestal ongelijksoortige schepsels, veroordeeld tot een
vroegtijdigen dood.
Vooruitgang: (Zie het volgend woord.)
Protocol: Middel tot oplossing van het probleem der beperking van de bewapening
ter zee; middel, tot welks vinding de heer MacDonald in 1924 belangrijk bijdroeg
en dat hij in 1930 totaal vergeten schijnt te hebben.
Pariteit: Nieuw begrip, bestemd om den vrede ter zee precies op dezelfde manier
te verzekeren als het oude begrip van Europeesch evenwicht gedurende de laatste
eeuwen den vrede te land verzekerd heeft. (En men weet met welke schitterende
resultaten).
Quadratuur van den cirkel: Onderwerp voor de naaste conferentie.
Veiligheid: Soort van gevoel, dat de heer Tardieu niet schijnt te ondervinden in
de nabijheid van den heer MacDonald.
Tonnage: Reken-methode, bestemd om de superioriteit der grooten te doen
erkennen.
Tardieu: (Etymologie) Soort van Deus ex machina die te laat (trop tard) is
opgetreden na de conferenties van Washington en van Genève.
Unanimiteit: De gebroken vaas.
Violette: Naam, gegeven op het Fransche Ministerie van Marine aan een
schout-bij-nacht en een chef van den generalen staf ter zee om de Fransche vloot tot
bescheidenheid aan te sporen. (Violette = viooltje!).
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Logica: Zuiver-Fransche redeneer-methode. Behaalt niet het minste succes in
Engeland.
Deze laatste definitie is nog de actueelste. Als de conferentie, op 't oogenblik, dat ik
dit schrijf, in 't water ligt, met weinig kansen om weer vlot gemaakt te worden, dan
heeft het fundamenteele gebrek aan logica, dat de Engelsche en Amerikaansche
methoden van den aanvang af, van de bijeenroeping der onderhandelaars af,
kenmerkte, het meest bijgedragen tot de negatieve resultaten dezer ontdekkingsreis
naar de beloofde landen van den Vrede.
Het was in de hoogste mate onlogisch, onredelijk zelfs, om de
Engelsch-Amerikaansche ontwapenings-plannen te doen afhangen van een
voorafgaande Fransche ontwapening. Frankrijk bezit geen enkel modern linie-schip
en geen enkel linie-schip staat nog op stapel. Gesteld, het ondenkbare geval, dat
Frankrijk vóór 1940 zes bodems zou bouwen tusschen de 15.000 en 30.000 ton, en
naar evenredigheid zou uitrusten, ook nog bij deze volkomen hersenschimmige
hypothese zouden de Engelsche en Amerikaansche vlaggen, afzonderlijk of vereenigd,
zonder moeite de zeeën beheerschen, d.w.z. een macht vertegenwoordigen, waartegen
geen enkel Fransch admiraal, tenzij hij volslagen dol geworden is, vrijwillig en zonder
absolute noodzaak zijn schepen zal wagen. De Fransche tonnen-maat bedraagt in
1930 681.808. De Engelsche tonnen-maat van 1930 bedraagt 1.296.369. De
voorsprong is tè evident, om een vermindering van den zwakste als conditio sine
qua non te stellen voor een reductie van den sterkste. Een dergelijk idee moge voor
Angel-Saksers niets vreemds, niets buitensporigs hebben. Naar de begrippen van
alle andere naties vertolkt het een aanmatiging, voor welke zij weinig lust voelen
om te bukken, en nog minder lust om haar op eigen kosten aan te moedigen. Temeer,
wijl het haar volstrekt onverschillig is, of Engeland en Amerika ontwapenen, of niet
ontwapenen, want niemand denkt er aan om met hen te gaan oorlogen.
Als het punt van uitgang onlogisch is, ten overvloede leek het menigeen verdacht.
Aan den aard en de mogelijkheden eener vloot beantwoorden de aard en de
mogelijkheden eener buitenlandsche politiek. Voor ieder nuchter mensch is het
zonneklaar, dat Frankrijk, zelfs al zou Engeland 200.000 ton zijner vloot laten vallen,
het niet in zijn hoofd zal halen, om b.v. een kolonie te gaan veroveren op Engeland
of Amerika. Ten eerste is het veroveraarsvuur in het Fransche volk uitgebluscht. Ten
tweede zou de overwinning uiterst twijfelachtig zijn. Ten derde heeft Frankrijk ruim
genoeg aan wat het bezit. Ten vierde zal het tot geen prijs ter wereld wat het bezit
op het spel zetten in een zeer dubieus avontuur.
De Franschman vraagt zich dus af: waarvoor zijn Engeland en Amerika eigenlijk
bang? En hoe hij ook piekert, hij vindt geen antwoord om de eenvoudige reden, dat
er op deze vraag geen antwoord bestaat. Maar als Engeland en Amerika niet bang
behoeven te zijn (het is een gansch andere zaak om een dreadnought te lijf te gaan,
dan wel trachten te verhinderen, dat hij u te lijf gaat), als zij om vier doorslaande,
onweerlegbare redenen niets te duchten hebben van Frankrijk, wat drijft hun dan om
absurde, onaannemelijke, egoïstische wenschen te formuleeren? Voorzien zij het
geval, dat zij op een kwaden dag zelf van leer zullen trekken en willen zij zich de
beste gevechtsvoorwaarden van te vooren reserveeren?
Dat zou niet dom zijn van de Engelschen en Amerikanen en er kunnen zich
omstandigheden voordoen, dat een volk zich genoopt acht tot onvriendschappelijke
daden. Een voorwendsel is gauw gevonden, wanneer men Britsch-Indië verliest, of
wanneer de productie dwingt om afzetgebieden. Wanneer Engeland en Amerika
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reeds vrees veinzen, hoeveel meer aanleiding hebben de Franschen tot beduchtheid,
die ter zee in een staat van verpletterende minderheid verkeeren!
Er is niets, wat zulke argwanende vermoedens bevestigt, maar er is ook niets dat
de gedachte aan zulke eventualiteiten verbiedt of niet toelaat. Wanneer de Engelschen
den toestand zoo buitengewoon rooskleurig inzien, dat zij een noemenswaardige
Fransche vloot overbodig achten, waarom ontruimen zij zelf dan Gibraltar niet, en
Malta, en het Suez-kanaal en Singapore? Wanneer de Engelschen den toestand
daarentegen niet zoo rooskleurig inzien, waarom verzoeken zij den Franschen om
zich op genade of ongenade over te leveren? - want daarmee staat gelijk de beperking
der Fransche vloot, waarmee de Britsche en Amerikaansche staven zich zouden
vergenoegen.
Waren de tegenstanders loyaal en rondborstig geweest, zij zouden alles vermeden
hebben, om zich op dit netelige chapiter aan den tand te laten voelen, indien ik mij
aldus duidelijk, hoewel slordig mag uitdrukken. Zij zouden het initiatief genomen
hebben tot wat Frankrijk zich genoodzaakt zag te vragen. Naast een gebrek aan logica,
heerschte op de Londensche Conferentie een tekort aan oprechtheid, dat elke waarlijke
toenadering verhinderde. Wat is hiervan de oorzaak? Hebben de Engelschen en
Amerikanen - en de Italianen - geen buitenlandsche politiek? Of hebben zij een
buitenlandsche politiek, waarmee zij niet in het daglicht durven treden? Van tweeën
één.
Wat er ook van zij, de Franschen deden wat hun als onafhankelijke natie te doen
stond, alvorens zich tot het genoegen van anderen te ontmantelen. Hun onaanvechtbare
thesis was geweest: Wij verlangen het minimum eener vloot, welke wij in de gegeven
politieke situatie onmisbaar achten; niet méér. Hun thesis, sterk als een goed geweten,
werd: Garandeer ons in een helder, nauwkeurig gestipuleerd verdrag onze veiligheid
en onze bezittingen, en wij stemmen toe tot elke reductie, welke gij vragen wilt.
Mij schijnt dit blinde vertrouwen op verdragen pure waanzin, doch wat kon den
Amerikaan en den Engelschman, zoo zij bezield zijn met zuivere bedoelingen,
gemakkelijker vallen dan te antwoorden: Uitstekend! Wij sluiten een garantie-verdrag
en gij schaft drie kwart uwer vloot af? Zulk een verdrag kan over tien jaar altijd
opgezegd worden! Zulk een verdrag bindt voor zoover men zich gelieft te laten
binden. Exempel: de mogendheid, die, toen Polen in de knel zat, spitsvondig
argumenteerde: Aan mijn beloften om Polen te helpen met een expeditie-corps kan
ik mij niet onttrekken, doch ik ben niet verplicht om troepenzendingen voor Polen
te laten passeeren over mijn grondgebied!
Helaas! Noch de Amerikanen, noch de Engelschen toonden neiging om het
infinitesimale risico van zulk een verdrag op hun schouders te laden. En in plaats
van argeloos te antwoorden, gelijk zij konden: Hebben wij niet het Kellogg-Pact?
Hebben wij niet het Volkenbonds-Verdrag? repliceeren zij in een onverholen bui
van slecht humeur: laat ieder voor zijn eigen zaken instaan! Laat ieder voor zich
zelven zorgen! Wat bijna den akeligen klank heeft van: Ben ik mijns broeders hoeder?
Van één kant moet men den Amerikanen en den Engelschen erkentelijk zijn voor
hunne late openhartigheid. Zij rijt elk waas, dat de werkelijkheid verborg aan flarden,
en de halsstarrigste droomer is genoodzaakt de verhoudingen te zien, zooals ze zijn:
hard, stug, koud, egocentrisch. Zonder het geringste uitzicht op wederkeerige
offervaardigheid. Zonder eenige bevlieging, zonder eenig enthousiasme voor een
idee, voor een ideaal, al ware dit idee en dit ideaal ook de Ontwapening, de Vrede.
Nogmaals staat Frankrijk alleen in zijn streven naar een vrijere toekomst, en
nogmaals ziet het zijn aspiraties verdraaid, verwrongen, vervalscht, met een
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onberedeneerdheid, welke grenst aan verstandsverbijstering. Heeft de ‘Daily News’
niet den durf gehad, om te vragen of Frankrijk voornemens is ‘het nieuwe Pruisen’
te worden van Europa? Met de respectievelijke Engelsche en Fransche tonnenmaat
voor oogen, overschrijdt zulk een vraag alles, wat onder normale lieden geoorloofd
mag heeten.
Maar als de Engelsch-Amerikaansche weigering een welkom tegengif is geweest
voor de autosuggesties van illuministen, welke perspectieven opent zij! Dat een
pacifist als Henry de Jouvenel voor de resultaten en de methoden der Londensche
Conferentie sceptisch en sarcastisch wordt, kan getuigen van den ernst der
teleurstellingen, welke men ondervond aan de oevers van de Theems: Niets is bereikt.
Alles moet worden overbegonnen. De geheele organisatie van het vredeswerk ging
bankroet. Het werd elke natie klaar, dat zij slechts vertrouwen kan op zich zelf, dit
wil zeggen, op haar eigen kracht.
[verschenen: 2 mei 1930]

Twee Ballingen
Parijs [zonder datum, ca. 20 maart 1930]
Tusschen de nooit vermoede furie der rivieren, van welke sommige in één nacht
negen meter, andere twee en twintig meter rezen boven haar normale peil, en de furie
der volksvertegenwoordigers, die een budget van vijftig milliard afwerkten in een
atmosfeer van oproer, is de dood van den ex-sjah van Perzië haast onbemerkt
voorbijgegaan. Men had geen tijd, aan hem te denken en een kort kranten-bericht
zette de eindstreep onder het bestaan van den onttroonden souverein, die bijna zijn
heele leven sleet in de Ville-Lumière. Hij had er incognito gewoond en de ironie van
het lot zorgde, dat hij incognito heenging.
Of deze heerscher, wiens naam niemand kent, een luisterrijker uitvaart verdiende,
mogen de Perzische geschiedschrijvers uitmaken, maar voor hen, die het leven
beschouwen als een doel, of als een middel tot een doel, was de ex-sjah een der
opvallendste voorbeelden van het herhaaldelijk geconstateerd feit, hoe luttel weinig
regeerders geschikt zijn, aan wie de regeering ontvalt of ontnomen wordt. Het ontbrak
dezen dikken jongen man (hij was pas in de dertig), ondanks zijn vroegtijdige
zwaarlijvigheid, geenszins aan een zekere elementaire handigheid, want hij toonde
zich practisch genoeg, om de gebeurtenissen niet af te wachten, den onvermijdelijken
loop der historie te voorzien, van domicilie te verwisselen, alvorens zijn onderdanen
hem daartoe noodzaakten, en zijn schatten in veiligheid te brengen. Hij bezat dus
flair en de duistere oogen in het opgeblazen, matte gelaat, verrieden, dat onder de
schijnbare indolentie nog een vuur smeulde. Doch eenmaal te Parijs, bleek alle energie
gebroken. Hij had zijn voorvaderen achtergelaten in de rozengaarden van Ispahan
en mèt deze voorvaderen scheen hij den impuls verloren te hebben, welke macht
geeft tot een daad. Hij vegeteerde in de broeikaswarmte van palaces en boudoirs als
iemand, wien zelfs de lust tot nukken ontgaan was.
Hij interesseerde zich enkel een beetje voor muziek en zijne herinnering zal het
langst voortbestaan als melomaan en als abonné der Opéra. Daarover loopen vele
eigenaardige anecdotes, welke, hoe neutraal ook, dezen uitdoofden mensch nog
omhullen met een waas van Oostersch despotisme. Hij kwam er altijd alleen, en
niemand nam notitie van hem, wanneer hij gedurende de pauzen de loge verliet, om
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een luchtje te scheppen in de wandelgangen. De paarlen in zijn plastron trokken
evenmin de aandacht, als het lijvige, logge personnage, dat ze droeg. Ze waren groot
als knikkers, maar te groot en te glanzend, om volgens onze armoedige Europeesche
begrippen omtrent weelde, echt te zijn. Men hield ze voor groven namaak. Op een
paar passen afstand werd deze eenzame bezoeker regelmatig gevolgd door een
struischen kerel in evening dress. De ex-sjah beschouwde Parijs als het eenige oord
der wereld, waar hij zich veilig kon achten, doch dit vertrouwen in de Fransche
overheden onthief hem niet van persoonlijke voorzorgsmaatregelen. De pootige kerel
in smoking, tot wien men hem nimmer het woord zag richten, was zijn lijfwachter.
Het eenige wapen, dat men aan hem zag, was een dun rottantje. Van dichtbij bekeken
bleek het rottantje, een lange smalle riem van nijlpaardenhuid, stram, keihard, snijdend
op de kanten, waarvan één tik voldoende was, om een man zonder lawaai buiten
gevecht te stellen.
Het was voor den ex-sjah een stap van gewicht, wanneer hij op de ballet-avonden
zich scheiden moest van dezen lijftrawant bij de deur van den Foyer de la Danse,
waarheen zijn hart, of zijn nieuwsgierigheid hem noodigde. De deuren van dezen
Foyer zijn beter bewaakt dan een museum, dan een ministerie, dan een geheim archief,
en niemand treedt in deze spiegelzaal, behalve zij, wier fortuin en titels geen
introductie meer behoeven bij de bewakers van dezen harem, en boven elken twijfel
verheven zijn, want de danseuses der Opéra houden er niet van, haar tijd te verspillen
in ijdele huldigingen. Zoodra de ex-sjah verscheen, vertelt Louis Laloy, de
musicoloog, die tegenwoordig secretaris is van het befaamde kunstinstituut, liet de
administrateur der Opera een algemeen appèl slaan in de loges der danseressen, waar
een schatrijk souverein recht heeft om welkom te zijn. Degenen, die neiging voelden
tot connecties met den doorluchtigen gast, begaven zich ter audiëntie.
Men ontmoet in onze dagen meer gedistingeerde heeren in den Foyer de la Danse
dan tutu's, die in het Hollandsch (het is mijn schuld niet) billebopsen of bipsen
genoemd worden, een weinig gebruikelijke naam gelukkig. Het corps de ballet is
niet verminderd, doch de dames deelen in de universeele emancipatie, welke de
Vrouw langzaam veroverd heeft op zichzelf en op de mannen. Het meerendeel van
de tutu's der Opéra vinden het met de waardigheid van mensch en kunstenares in
strijd, zich zienderoogen te exhibeeren in al hare gratie, ware het voor gebieders. Zij
hebben daarin gelijk, dunkt mij, te meer, daar zij om de gunsten van momentane
bezoekers niet verlegen zitten. Er zijn echter altijd uitzonderingen: beginnelingen,
of zij, wie de ambitie kwelt, die er van droomen om favoriet te worden, of die weten,
dat paarlen als knikkers, echt kunnen zijn. Zij lieten zich voorstellen aan Zijne
Majesteit, reikten hem de hand en informeerden naar zijn gezondheid.
Maar wat zocht de ex-sjah in den Foyer de la Danse? Niemand heeft 't ooit
begrepen. Op den glimlach der aspiranten antwoordde hij met: ‘Wat een mooi theater’;
of ‘Die opera bevalt mij buitengewoon’. Geen enkelen keer bood hij een bloem of
een doos bonbons aan, hetgeen op deze plaats slechts getuigt van doodgewone
wellevendheid en tot niets verbindt. ‘Wat een vrek; wat een gierigaard’, zeiden de
danseressen. En zij dachten: ‘als hij bang is zich met ons te compromitteeren, zullen
wij hem de les lezen’. Twee dagen daarna ging ‘Roméo’ van Gounod en de vorst
schreed den Foyer binnen, zonder bouquet en zonder suikergoed. Met een hoofsche
en schalksche buiging, een drageoir in de hand, treedt een der tutu's op hem toe: ‘Een
bonbon, Sire?’ Zijne Majesteit onderdrukt snel een gebaar van ontevredenheid,
accepteert den bonbon, draait zich om en gaat heen zonder een woord te zeggen, op
de hielen gevolgd door den administrateur. ‘Wilt gij weten, wat hij met uw bonbon
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gedaan heeft?’, zei deze bij z'n terugkomst tot de tutu. ‘Zoodra hij meende, dat
niemand hem zag, heeft hij hem onder 't tooneel gesmeten’ - ‘Houdt hij mij dus voor
een giftmengster?’, lachte de danseres. - ‘Dat durf ik niet zeggen’, antwoordde haar
de ambtenaar, ‘maar zoudt gij zelf nu nog een bonbon van hem accepteeren als hij
er u een aanbood?’ - ‘Vast en zeker niet’! schaterde het jonge kind, dat van de blikken
Zijner Hoogheid kippevel gekregen had.
Ondanks deze les wilde de ex-sjah zich de genoegens van den Foyer de la Danse
niet weigeren en bleef er naar ouder gewoonte komen, maar nooit als brenger dier
kleine geschenken, welke de vriendschap onderhouden en een aangename conversatie
openen, 't is mogelijk, dat hij een onuitgesproken of onuitspreekbare passie had. Zij
bespaarde hem niet, dat hij zelf daar een herinnering achterlaat, welke vermengd is
met een flinke dosis geringschatting.
Terwijl de Kamer nog raast en terwijl de nationale inschrijving voor de overstroomden
allesbehalve vlot (‘laat de Staat, die zich met alles bemoeit, en 19 milliard onzer
penningen in zijn spaarpot heeft, dat zelf opknappen’, redeneert de man-van-de-straat,
erbij voegend: ‘wie garandeert mij dat mijn giften arriveeren op haar bestemming?’),
terwijl Tardieu naar Londen ijlt, om de laatste phase in te leiden van het grootste
zeegevecht der Historie en ook hier de bekende leuze wil doen gelden van ‘geen
overwinnaars, geen overwonnenen’, wordt Parijs opgeschrikt door het schielijke
sterven van een anderen gast en een anderen balling: Generaal Primo de Rivera.
Opgeschrikt is niet te veel beweerd. Hij bevond zich te Parijs sinds 11 Februari
en al wist men, dat sinds een jaar ongeveer een taaie pech den dictator dwarsboomde
in alles, men kreeg een schok bij de tijding, dat deze actieve kracht, tegenover welke
niemand onverschillig kon blijven, eensklaps was stopgezet door den dood.
Primo de Rivera had in Frankrijk evenveel vrienden als vijanden. Zijn vrienden
bewonderden hem en benijdden Spanje den man, die zijn land een centrum
geschonken had, rondom hetwelk 't zich opnieuw groepeeren kon met een
betrekkelijke eensgezindheid. Zijn vijanden, de principieele tegenstanders van elke
dictatuur, wisten hoe langer hoe minder, wat zij den Markies de Estella te verwijten
hadden, naar mate zijn bewind zich bestendigde, zonder dat een druppel bloed gestort
werd. Zij vreesden vooral wat de anderen hoopten: dat zijn voorbeeld aanstekelijk
zou werken op de Franschen, die een bestuurs-crisis aanwezig zien, haar acuut voelen
worden en haar vroeg of laat zullen moeten oplossen. Maar beiden, vrienden en
vijanden, enkele fanatieken uitgezonderd, waardeerden in Primo de Rivera den
loyalen bondgenoot, met wiens hulp, en tot gezamenlijk voordeel, 'n oorlog beëindigd
kon worden, waarvoor twee Maarschalken en een gansch leger gemobiliseerd werden,
'n oorlog, die een oogenblik de toekomst van twee naties bedreigd heeft. Sinds
Rusland oprukte tegen Polen, had Europa geen ernstiger gevaar gekend dan bij den
opmarsch der Riffijnen. Al zou het saldo van Primo de Rivera's werkzaamheid zich
bepalen tot den goeden afloop eener worsteling, waarin Moskou zijn tweeden leelijken
knauw kreeg, men vindt dit ruimschoots voldoende, om hem met leedwezen en
sympathie uitgeleide te doen naar zijn graf.
Primo de Rivera onderhield nauwe relaties met de Fransche pers en het gebeurde
niet zelden, dat hij eigenhandig antwoordde op een kranten-artikel, dat meeningen
bevatte, welke hem onjuist leken en die onderteekend waren door een gezaghebbend
schrijver. De voornaamste fout van dezen dictator was wellicht zijn donquichottische
hoop, dat tegenstanders vatbaar konden zijn voor zakelijke argumenten. Dit wil niet
zeggen, dat hij argumenten van zekerder draagwijdte versmaadde. Maar het is reeds
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veel, wanneer men een modern staatsman in geïsoleerde gevallen een beroep ziet
doen op de redelijkheid. Zoo dit niet baatte, restte hen altijd de andere methode. De
onthullingen, welke hij een paar dagen vóór het einde zijner dictatuur gedaan heeft
omtrent de subsidies, welke ‘Le Temps’ trok van den dictator, in ruil voor een
onzijdige houding van dit aanzienlijkste der Republikeinsche bladen, verwonderden
niemand, die genoeg is ingelicht om te weten, wat men denken moet van de vrijheid
der pers, en wat er in sommige landen, mèt of zonder dictatuur, van terecht kwam.
Het was te veel gevergd, om aan het démenti van ‘Le Temps’ eenig geloof te hechten,
sinds dit blad op even positieve onthullingen van ‘L'Action Française’, gelijke
misbruiken betreffende, riposteerde met een platonische tegenspraak, in plaats van
een aanklacht voor den rechter.
Primo de Rivera stierf, zooals men weet, in een hotel van de Rue du Bac, op een
Zondagmorgen, terwijl zijn familie naar de kerk was. De Rue du Bac is een stille,
ietwat provinciale straat van oud-Parijs, waar zeker de hotels reeds voorzien zijn van
een relatief comfort, doch door hun bourgeoisen eenvoud hemelsbreed verschillen
van de luxueuse caravan-sérails der Place Vendôme of der Champs Elysées. Zijn
lijkkleed was een monnikspij. Den avond vóór zijn dood had hij een voorstelling
bijgewoond van ‘Cyrano de Bergerac’, waarvan een reprise gegeven wordt in de
Porte-Saint-Martin. ‘Cyrano’ is het stuk, waarin het volledigst en het ontroerendst
vertolkt werd, wat de Franschen verstaan onder ‘de grootmoedige van Spanje’ ‘l'âme magnanime de l'Espagne’. Met een echo in de ooren van: ‘Nous sommes les
cadets de Gascogne’, overviel hem het bruuske einde. En dit alles plaatst de figuur
van den chevaleresken Markies in een harmonieus licht, dat niet geheel van onzen
tijd moge zijn, maar dat persoonlijkheid eert, die het weerkaatste.
[verschenen: 5 mei 1930]

Koek en Ei
Parijs, [begin] April [1930]
Het is een beetje excessief, wat men in een week gedaan heeft voor Emil Ludwig.
Maat weten te houden, gold immer als een speciaal Fransche eigenschap, welke men
in rechte lijn geërfd beweert te hebben van de Oudheid. Op alle gebied was hare
deugd beproefd en bewezen. Wanneer er veel gevaren bestaan in 't critische Parijs
om belachelijk te worden, ‘la mesure’ behoedt onfeilbaar tegen een verwijt, dat
volgens het gezegde doodelijk werkt. De promotors der apotheose van Ludwig
schijnen die wijze beginselen geheel vergeten te hebben in hun blakenden ijver voor
een auteur, die, hoe hoog men hem ook aanslaat, op verre na geen eerste-rangs figuur
is als Thomas Mann b.v, en daarvoor zelfs in Duitschland niet doorgaat. Het zou me
verwonderen, wanneer de Duitschers dezen sabbath niet met spottende oogen
aankeken en onder elkaar vroegen: Hoe hebben wij 't met de Franschen? Zijn ze
stapel?
Om dezen tijd van 't jaar wil men een beroemd man of een beroemde ziekte, en
beiden te zamen is nog beter. Ludwig werd actueel als de psittacose, welke veel meer
kwaad aanrichtte onder de papegaaien, dan onder de menschen, doch die een
uitstekende stof leverde voor artikelen en gesprekken. Op de papegaaien en parkieten
ontlaadt men zijn kregeligheid. Over den schrijver van ‘Bismarck’ en ‘Napoleon’
schudde men uit, wat men vergaarde aan ongebruikte adoratie. Voor de vogels, de
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eenigen, die begaafd zijn met onzen tongslag, werd het een onheil, waarvoor zij geen
verklaring weten, en gansche troepen vielen ten offer aan de epidemische nervositeit.
Voor den letterkundige werd het een weergalooze triomf. Wanneer de meesteressen
der rijke, briljante, toonaangevende, snobbistische huizen, waarvan Parijs er misschien
veertig telt, iemand achternaloopen, om hem ten eten te hebben, wanneer zij elkaar
iemand aftroggelen, om hem op een receptie ten toon te stellen als een fenomeen,
als een wereldwonder, als een non plus ultra, wanneer zij elkaar met
detective-sluwheden de loef trachten af te steken, om de primeur te bemachtigen van
het sensationeele verschijnsel, dan is de uiterste climax bereikt, tot welken de Parijsche
roem kan stijgen. Daarom gingen vooraf de ministers, die iemand achternaliepen.
De feestmalen, die iemand presideerde. De lezingen, die hij gaf in de Sorbonne en
voor selecte clubs, die zich alleen interesseeren voor den neus van den zalm. De
interviews, waartoe hij zich leende. De foto's en de artikelen, welke hij zich liet
ontrukken. Daarnaast treedt ook alles in de schaduw. Hanau, Koetipoff, Almazoff
en andere schandalen, wijken naar het achterplan. De psittacose vermindert. Alles
verdwijnt in dikke wolken van wierook en in de extase der aanbidding, waarmee het
bevoorrechte personnage gehuldigd wordt.
Ik zou Ludwig na zulke uitbundigheden voor zijn spiegel willen zien, liefst 's
morgens met slaap om de oogen. Dat is het geschiktste uur om iets te begrijpen van
de sarabande, welke men rond hem danst en ook op dit uur nog zou zulke waarneming
voor hem pleiten. Zoo hij een beetje zelfkennis bezit en gevoel voor juiste waarden,
moet het hem danig hinderen om binnengehaald te worden als de weldoener van
Frankrijk. Zoo hij niet heelemaal van hout is, moet het hem nog eer kwellen, dat hij
tegenover deze uitbarsting van extravagante sympathie niets heeft kunnen stellen,
dan een ironischen glimlach, dat hij bij alle symbolische omhelzingen stilletjes moest
uitknijpen met een grapje, of met een holle frase en dat hij al die effusies niet kon
beantwoorden met de spontane hartelijkheid, waarop men hoopte. Want Ludwig is
geen weldoener van Frankrijk. Hij is een Duitscher, die in Athene proclameerde, dat
de Duitschers de erfgenamen zijn der antieke beschaving. (Ik heb steeds gedacht dat
het boven den grond afzagen van vruchtboomen een herinnering moest zijn uit de
Peloponesische oorlogen, waarin de Grieken onderling dezelfde verwoestingen
toepasten!) Ludwig is een Duitscher, die in ‘Juli 1914’ op Oostenrijk de volle schuld
gewenteld heeft van den wereldoorlog. Alsof het niet voldoende was, om de volle
straf te dragen! En als Duitscher liet Ludwig een tikje te erg zien, in hoe hoogen
graad hij den stelregel aanhing van ‘nur keine Blösze’. Hij nam zich in acht als
iemand die voelt, dat hij op de vingers gekeken wordt en dien men straks in Berlijn
tot de orde kan roepen. Hij liet zich de bekentenis trouwens ontvallen: ‘Ik heb daar
ginds al vijanden genoeg, om er nog meer bij te krijgen’. Dat verried een
buitengewoon talent voor maat-houden. Maar indien zijn landgenooten zoo
verschrikkelijk lichtgeraakt en prikkelbaar zijn, dat hun afgezant zich verplicht houdt
om de pose aan te nemen van een stijven hark, waartoe dienen dan al die betoogingen
van broederschap? Naast de Gallische uitgelatenheid was deze diplomatie ronduit
pijnlijk.
Het is per slot de schuld niet van Emil Ludwig, dat de Franschen dol zijn en bij
de Duitschers hoe langer hoe sterker den indruk wekken, dat dezen hun iets te
vergeven hebben. De Duitschers zouden op hun beurt dwaas doen, wanneer zij van
dezen zonderlingen gemoedstoestand niet profiteerden en hem niet met alle middelen
trachtten uit te buiten. De Fransche denkwijze om de overwinning te beschouwen
als een op zeker tijdstip noodzakelijk kwaad, waarvoor men bijna geneigd zou zijn
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den tegenstander, die onmetelijke teleurstellingen onderging, excuses aan te bieden
en vergiffenis te vragen, zoo buitenissig deze denkwijze ook lijkt, zij is zeer
verklaarbaar in de mentaliteit van een ontwikkeld, en schrander volk, dat de bitterheid
van anderen kan schatten aan de bitterheid, welke het zelf ervoer, en dat breed genoeg
werd opgevoerd, om met het leed van anderen oprecht en natuurlijk mee te voelen.
Het idee zou in de hoofden van andere naties wellicht niet opkomen, doch ieder volk
volgt den aard welken het op een gegeven trap van evolutie ontplooit. Of men de
Franschen mag feliciteeren met deze menschenkennis en medelijden-cultus in actie,
is een tweede punt. Als de Duitscher beschaafd genoeg en subtiel genoeg genuanceerd
is, om de finesse van dit sentiment te vatten, kunnen er slechts de hoopvolste dingen
uit voortvloeien. Zoo niet, dan bestaat er groote kans, dat hij over die vergiffenis de
ongerechtvaardigdste en overdrevenste begrippen gaat maken. Hoe meer de een het
accent legt op de kwijtschelding en verzoening, hoe meer de ander zich verongelijkt
zal oordeelen, als eischer zal optreden, hoe meer een weerklank hem logisch en billijk
zal schijnen. Ook dit is psychologisch, want overdrijving schaadt in alle opzichten.
Nooit vertoonde Frankrijk zich meer smeekeling, dan in de huidige periode zijner
geschiedenis. Zoo gek het klinken mag, en zoo weinig het moge overeenstemmen
met de legende, Parijs is op het oogenblik niet alleen Duitsch-gezind, niet alleen
Germanophiel, het is Germanomaan. Een Hollander, die tijdens den oorlog Fransch
gezind was, krijgt van deze kentering de vreemdste en de onverkwikkelijkste
impressies.
Door zijn overwogen, belangelooze partijkeuze, ontwaarde hij misschien
nauwkeuriger dan de Franschen of de Duitschers, die in de worsteling automatisch
meegesleept waren, het ingezette doel en de waarde van dit doel. Het zou wellicht
in zijn gedachten zijn opgerezen, dat Frankrijk materieel de nederlaag kon lijden,
doch nooit zou hij geadmitteerd hebben, dat de Fransche geest het veld kon ruimen
voor den Duitschen geest. Wanneer men hem voorspeld hadde, dat tien jaar na den
Vrede, de Fransche hoofdstad overstroomd zou zijn door de producten van het
Duitsche intellect en der Duitsche nijverheid, hij zou zulke opinies behandeld hebben
als perfide en ongegronde fantasieën.
En toch is het zoo. Het absurde werd werkelijkheid, zonder een omwenteling
teweeg te brengen in de gemoederen. Men kan te Parijs geen stap meer doen, of men
ontmoet Germania in een of andere gedaante. Het staaltje van Emil Ludwig, verheven
tot onvergelijkelijk schrijver, en geïntroniseerd als een alles overtreffend kunstenaar,
is slechts een detail.
Het Théâtre Pigalle, waar geen kip kwam, en waar Henri de Rothschild de kluts
kwijt raakte over zulken wanbof, ontbood, om tien avonden te vullen, ‘Die
Fledermaus’ uit Amsterdam, met alle vertolkers, die de operette daar geënsceneerd
en opgevoerd hadden. ‘Die Fledermaus’, een stuk van Franschen oorsprong, tallooze
malen vertoond in 't Fransch, ging in 't Théâtre Pigalle met Duitschen tekst. Tien
avonden was de zaal uitverkocht. De eenige spijt, welke men uitte was, dat de
machinerie ook dezen keer niet werkte. Zou ze kapot zijn?, informeerde men. En dat
de reis-décors armoedig waren.
De Opéra geeft voor 't eerst na den oorlog en reprise van ‘Tristan’. De dozijnen
Fransche conservatoria, de honderden particuliere zangleeraren, hebben na 1914
geen enkelen tenor kunnen vormen, bekwaam genoeg om de hoofd-rol te zingen.
Daar de eenige Fransche Tristan (Franz) vocaal en fysiek naar zijn einde gaat, wordt
de partij toevertrouwd aan een Duitscher, oud-officier van den keizerlijken generalen
staf. Eindeloos applaus.
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De kunst-criticus, die op schilderend en beeldhouwend Montparnasse den stijl
decreteert en de parolen, is een Duitscher. Een Duitsche zangeres, zéér in de mode,
geeft tusschen twee opzienbarende concerten een receptie. De geheel mondaine,
litteraire, artistieke wereld verdringt zich in hare salons. Onder de persoonlijkheden,
die aan deze koningin van Parijs hulde komen brengen, bevinden zich de prins en
prinses Murat en de President der Fransche Kamer.
De Duitsche Camembert beconcurreert en ruïneert de Fransche Camembert tot in
het beroemde oord, waar men voor de uitvindster van deze kaas, die zijn aanwezigheid
verraadt door zijn geur, een standbeeld oprichtte.
Treed een café binnen. In plaats van Fransche bieren, drinkt men er Löwenbrau,
Spatenbrau, Feldbrau, Hofbrau, Schlossbrau. Ik garandeer niet, dat ze allen echt uit
München komen, doch wanneer de titels een namaak dekken, dan zou het symptoom
nóg bedenkelijker zijn. Vraag een gebakje: Op het doorschijnend papier, waarin het
gewikkeld is, leest men den naam Hannover. Parijs bezit dus geen patissiers meer,
dat de taartjes over duizend kilometer ver van de boorden der Ems moeten worden
getransporteerd naar het rijk der gastronomie en der goede koks?
In een bazar koop ik speelgoed voor de kinderen. De vendeuse presenteert me een
Zeppelin met loods en uitzicht over Friedrichshafen. Een water-vliegtuig-Dornier.
Pikkende vinkjes. Een garage met auto, op welks kap pronkt het onvergetelijk woord
Sedan: Alles uitstekend gefabriceerd. Alles eerste klas, zegt de vendeuse.
Onverslijtbaar zoo lang het duurt. Maar alles komt recht uit Duitschland.
In een suikergoed-winkel koop ik Paasch-visschen, Paaschkonijnen, hanen en
kippen met eieren. Ze zijn netjes verpakt in een transparant, waarop de plaats van
herkomst is afgedrukt. Wat niet rechtstreeks uit Duitschland komt, stamt ditmaal uit
Oostenrijk. Onmogelijk, om zich een Fransch product aan te schaffen. Wie echter
het meest verwonderd is over deze bizarrerie, ben ik niet. Het is de koopman, die
zich verbaast over mijn verbaasdheid. Hij vindt die Duitsche chocolade iets geheel
vanzelf sprekends. Zoover gaat de welgezindheid, dat zij in de oriëntatie van den
geest, of in de neigingen der sympathie, belangrijke correcties eischt. Als er lieden
zijn, die zich daarover in de eerste plaats mogen gelukwenschen, dan schijnen mij
het de Duitschers. Het is alleen maar jammer, dat zij zelf met veel minder haast van
stapel loopen. Doch de Franschen zien daar geen bezwaar in en aldus is men van
beide kanten tevreden, terwijl de eene partij nog de voldoening kan smaken van een
les te geven in human kindness.
[verschenen: 15 mei 1930]

Hersenschimmen
Parijs [zonder datum, ca. 5 april 1930]
Het zou niet goed zijn, wanneer wij van tijd tot tijd niet bezocht werden door
hersenschimmen. Wat is een hersenschim? Van Dale zegt: ‘een droombeeld, een
onberedeneerde gedachte, iets, dat alleen in de verbeelding bestaat of mogelijk is.’
De dictionnaire heeft natuurlijk gelijk. Maar volgens deze definitie behoorden een
paard dat op hol slaat, en Da Vinci, die wilde vliegen, tot dezelfde categorie. Want
alle onberedeneerde gedachten zijn geen hersenschimmen. Het scheelt heel wat. Wij
doen van den morgen tot den avond onberedeneerde daden, daden, voortkomend uit
onberedeneerde gedachten, die niets hersenschimmigs hebben, zooals het rijgen van
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een schoen, het lepelen van soep, enz. Daarentegen zijn er een menigte zeer langdurig
en zeer moeizaam beredeneerde gedachten, gelijk de steen der wijzen, het levenselixer,
de kwadratuur van den cirkel, het perpetuum mobile, enz., welke ondanks alle
beredeneering tot dusverre loutere hersenschimmen bleven. Wie zal uitmaken of ze
enkel in de verbeelding bestaan?
Van Icarus af tot den eersten tweedekker bestond vliegen slechts in de verbeelding
en was dus een hersenschim. Men droomde echter in den slaap, dat men zonder
vlerken en zonder mechanische beweegkracht door den aether zweefde met de
lichtheid en den golvenden cadans eener zeepbel. Kan men in 't algemeen en in 't
bijzonder iets droomen of iets denken, dat volstrekt onmogelijk is? Kunnen onze
hersens een meetbaar oogenblik afdwalen van de universeele orde? Zouden ze niet
zóó zijn ingericht, dat er slechts één onmogelijkheid bestaat: de onmogelijkheid om
iets onmogelijks te bedenken? Is er iets relatievers onder de menschen, dan de bepaling
van het mogelijke? Wat een recruut niet mogelijk leek, was mogelijk voor een
Napoleon. Pétain dacht in 1918, dat de geallieerden naar den bliksem waren. Foch
zag de overwinning. De Lesseps werd veroordeeld, wijl hij zijn geldschieters
onvervulbare beloften had voorgespiegeld omtrent zijn kanaal en de koenste
verwachtingen van De Lesseps zijn verre overtroffen. Wat is dus een hersenschim?
Niet wat de dictionnaire beweert. Doch eenvoudig een idee in zijn nog niet
gematerialiseerden staat.
Zoo gaan wij reeds een geruime poos om met den Trans-Saharischen spoorweg. Zal
hij er komen, of zal men terugdeinzen voor de bovenmenschelijke bezwaren?
Tweeduizend kilometer rails door het mulle stof, dat zich weet binnen te dringen in
hermetisch gesloten horloges, en de assen der machines zal slijpen als een amarilsteen.
Een streek, waar men 's morgens kleumt van de kou en 's middags verschroeit als in
een vuuroven. Geen water en bijgevolg geen leven. Wat gisteren een begaanbaar pad
was, verdwijnt straks in een zand-orkaan. Geen proviand, geen werktuigen, geen
materiaal, geen arbeidskrachten. Alles moet over honderden kilometers worden
aangevoerd, gehuisvest, verzorgd, verpleegd, gevoed, in de kou of in de zengende
hitte. Kosten: acht milliard van de tegenwoordige franken, wat acht honderd millioen
guldens vormt, die veel solider zijn. Milliarden te laag geraamd, waarschuwen de
verstandigsten. Zij zullen geput worden uit het budget, genomen van de ruggen der
belastingbetalers. Opbrengsten? Nihil. Een spoorweg rendeert ternauwernood in
Frankrijk, hoe wil hij rendeeren in de woestijn, waar hij dag en nacht veroverd zal
moeten worden op den wind, die den grond onder de rails wegstuift of ze bederft?
Auto's hebben de eindelooze dorre vlakten doorkruist en kortelings een gewone
motorfiets van Peugeot, bestuurd door een waaghals op zijn eentje, die ook een
hersenschim had. Zoo dat doenbaar is, wie praat dan nog van een ijzeren weg? Wel,
de aandeelhouders van staal-fabrieken, hoog-ovens en alles wat erts verwerkt,
insinueeren de tegenstanders. Het budget mag barsten, doch twee duizend kilometer
rails vertegenwoordigen een zekere en welkome hausse van alle metaal-effecten. Is
dit juist? Komt het heele to be or not to be van den Trans-Saharischen neer op een
duel der koningen van den automobiel (en aanstonds van de petroleum) in het eene
kamp, en de koningen van het ijzer in het andere? Worden de acht milliard alleen
gemobiliseerd voor een kapitalistischen boom? Wie zal het zeggen? En wat doet het
er toe, mits de dubbeltjes rollen? Daar zijn meer productieve en minder geriskeerde
ondernemingen op touw te zetten, wanneer men met het geld geen weg weet,
opponeeren de voorzichtigen. Graaf een kanaal van Marseille naar Bordeaux en
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bevrijd de Fransche vloot van het juk van Gibraltar! Waarom niet allebei tegelijk?,
antwoorden de enthousiasten. Het eene plan behoeft niet te gaan ten koste van het
andere.
Hoe het beste besluit te nemen in dezen doolhof van strijdigheden, waar voor- en
tegenstanders niet vrij zijn van moeilijk te controleeren en waakzaam verzwegen
bijbedoelingen? Is de Trans-Saharische een ruïneuze dwaasheid van megalomanen?
Is het een levensvatbaar denkbeeld, een bereikbaar doel? De woestijn was niet altijd
de woestijn, is een der voornaamste argumenten zijner aanhangers. Waarom zouden
wij de Sahara niet van aanschijn doen veranderen, zelfs al moeten er voorloopig
schatten bij? Bestaat er een hoogere roeping voor den mensch dan de vruchtbaarheid,
de bloemen en de gewassen, het graan, de olijf en de wijnrank te dragen tot in de
oorden, die sinds eeuwen wachten op den zaaier? En dit is geen megalomanie meer,
dit is idealisme. Men herkent er de ontginners aan van Europa, de ontginners van de
wereld. Op een paar vlieg-uren afstand van de weligste landouwen mag een woestijn
geen woestijn blijven. Dat zou nonsens zijn, een bankroet van den goeden wil, een
blaam voor het constructieve wezen, dat blanke mensch heet, een uitdaging, een
ongerijmdheid voor zijn positieve denken, dat zich verzet tegen deze mateloosheid
van zand. Automobielen, dat is mooi, maar dat blijft steriel voor de aarde. Een
spoorweg, dat is een vastigheid, een onverwoestbare realiteit, langs welken geplant
en geïrrigeerd kan worden. Als de metaalkoningen speculeeren op dit idealisme, des
te beter. Maar het is zóó elementair en zoo ingeworteld bij een natie, die naast de
Romeinen en de Hollanders het meest gedaan heeft om de bewoonbaarheid der aarde
te verbeteren, dat het zal triomfeeren. Gij zult zien dat de Trans-Saharische er komt
en dat de magnaten van automobiel en petroleum er nog voordeel bij vinden.
Nog is dit geding niet definitief beslecht, of men lanceert een nieuwe hersenschim.
Een ingenieur, genaamd Mahl, die steun kreeg in de pers van Coty, wil in de golf
van St.-Malo een dijk bouwen van twee honderd vijf en twintig kilometers, verdeeld
in zeven bassins, welke ieder etmaal den vloed zullen opvangen in reusachtige meren,
om bij ebbe zijn verspilde krachten te transformeeren in wat men hier ‘blauwe
steenkool’ noemt (‘Houille bleue’), de energie der stijgende en dalende zeeën, die
dagelijks verloren gaat.
Tweehonderd vijf en twintig kilometer, dat is ongeveer de lengte der gezamenlijke
Nederlandsche kusten, van Zeeuwsch-Vlaanderen tot Texel. De dam zou loopen van
Paimpol langs de eilanden Chaussey naar de kaap de la Hague, het eiland Yersey
met een bijna rechten driehoek afsluitend van het vasteland. De vloed, viermaal per
dag, in dezen inham, waar de Oceaan de massa's zijner wateren schijnt te
concentreeren, is bijna zonder weerga op de planeet, en acht en veertig
hydro-electrische fabrieken, verdeeld over de lengte van den dijk, zouden door
turbines de cataracten, welke bij laag tij uit de kunstmatige reservoirs wegvloeien,
omzetten in electrischen stroom. Indien de berekeningen van Mahl betrouwbaar zijn,
moet de opgewekte energie, naar gelang der kracht van het getij, varieeren tusschen
de 400 en 1350 millioen kilowattuur per dag, of vier honderd milliard kilowatt-uur
per jaar. De fabrieksprijs zou bedragen één centime per kilowatt, of één tiende cent.
Tegen dezen prijs zouden de fabrieken per jaar bijna de helft opleveren der begrooting
van den Trans-Saharischen.
Wanneer deze man gehoor vindt, wanneer de dosis utopie van zijn plan niet boven
het gemiddelde reikt (dit zouden technici moeten onderzoeken), wanneer de koningen
van steenkolen en petroleum, die in deze energie-winning een geduchten concurrent
zouden aantreffen, den bouwmeester niet tijdig in de wielen rijden, dan hebben de
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cement-koningen een periode voor den boeg, waarvan zij nimmer durfden droomen,
en het zou geraden zijn, om zich cement-effecten aan te schaffen. De voornaamste
moeilijkheid zal schuilen in de verwerving der vijftien milliard. Doch al zijn we nog
zoo ver niet, het is een weldadig genoegen te mogen constateeren dat er in ons
werelddeel en in een natie, welke beide voor amechtig doorgaan, en soms ook doen
alsof, persoonlijkheden leven, die den moed bezitten tot zulke grootsche concepties.
Deze hersenschimmen vertoeven nog op den zoom der werkelijkheid. Een ander,
die de zijne verwezenlijkte, is de beeldhouwer Colotte. Totdat deze handwerksman
uit Nancy verscheen en exposeerde in de Galerie Edgar Brandt, graveerde men het
kristal en ieder technicus zou het voor krankzinnig gehouden hebben, om deze materie
te willen beitelen als marmer. Colotte, graveur-décorateur, beeldhouwde het harde
kristal, en de resultaten zijner kalme onverschrokkenheid zijn des te merkwaardiger,
daar zij lange maanden eischten van neteligen, geduldigen arbeid, en absoluut uniek
zijn van de oudste tijden af tot heden. Colotte kan er zich op beroemen, iets nieuws
verricht te hebben onder de zon.
Het is onbeschrijfelijk welke een bovenaardsch, bovennatuurlijk, hemelsch licht
het spel der harmonieuze vormen wekt in een aldus behandeld, op zichzelf reeds
magisch materiaal, en welke feërieke glanzen kunnen worden getooverd, naar mate
de vlakken transparant, mat, effen of korrelig zijn, uit een stof, waarin alle geheim
van kleur en licht en regenboog is opgesloten. Het imposantste stuk der expositie is
een Christus-kop in levensgrootte, gehouwen uit een blok kristal van twee honderd
vijftig kilo. Als men dikwijls in kunstzaken het woord visioen misbruikt, ik geloof,
dat de uitdrukking nooit gerechtvaardigder kan zijn, dan tegenover dit meesterwerk,
want zóó, in een geheimzinnige, onuitsprekelijke, lichaam-looze klaarheid, moeten
de heiligen den Christus aanschouwd hebben in hunne extazen. De schitterendste
vormgeving in het schitterendste materiaal is hier vereenigd met de verhevenste
expressie van het onderwerp. Alles werkt samen tot een sublimiteit, welke men nooit
van deze wereld zou wanen, en zeker niet van deze eeuw. Ik stel mij voor, dat dit
edele stuk voor het nageslacht eenmaal al de perfectie zal resumeeren, tot welke de
mensen kon klimmen, en dat men een tijd waarin dit werk ontstaan kon, veel haastigs
en onvolkomens vergeven zal.
[verschenen: 20 mei 1930]

Anticipaties
[zonder datum, ca. 10 april 1930]
De Socialistische Partij heeft voor haar propaganda een serie gramofoon-platen laten
maken en in omloop gebracht. Ik geloof niet, dat het idee om de spreekmachine te
gebruiken voor politieke doeleinden, nieuw is. Uit ‘De Veroveraars’ van André
Malraux herinner ik mij een passage, waarin verhaald wordt, hoe de Cantonneesche
bolsjewisten valsche verhooren van vervalschte Engelsche officieren op de gramofoon
zetten en deze verklaringen, welke de Britten in een zoo hatelijk mogelijk daglicht
stellen, tijdens hun meetings doen afdraaien. Daar het heele bolsjewisme vanaf zijn
aanvang op leugens en dubbelzinnigheden berust, schijnt mij deze scène zeer
aannemelijk. Van alle regelmatige, behoorlijk geaccrediteerde, wettige partijen echter,
is de Sociaal-Democratie de eerste, die de gramofoon benuttigt als een lokvink, welke
haar mooiste solo's fluit, om de andere vogels in het net te helpen.
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Wij gaan reeds naar de verkiezingen van 1932 en de vraag is, of de overige partijen
het voorbeeld der socialisten zullen navolgen. Door de recente verbeteringen der
mechaniek, geniet de fonograaf een prestige, dat nog elken dag klimt, en ik ken
ontwikkelde, fijngevoelige lieden, die zich 's morgens niet meer zouden kunnen
scheren, zonder een melodie uit het mahoniehouten kastje, welke hun dient om de
nachtschaduwen te verdrijven en op dreef te komen.
Tusschen een lied van Schubert en een politieke vermaning, bestaat een
aanmerkelijk verschil, doch de gramofoon is zoo algemeen verbreid en geapprecieerd,
dat enkel het feit, dat een partij haar aanwendt als omroeper, de anderen dwingen
zal om deze noviteit te adopteeren.
Wij zullen dus in de straten, waar Paramount op 't oogenblik rondrijdt met een
kolossale Pacific-locomotief, voorzien van enorme scheepshoorns, weldra, in plaats
van, of voorloopig naast de aanplakborden, de loudspeaker geïnstalleerd zien,
verbonden aan een gramofoon van het nieuwste model. De sandwichmannen, die 's
avonds al electrische batterijen op de versleten en vermoeide schouders torsen voor
hun wandelende lichtreclame, zullen in de naaste toekomst ook een gramofoon dragen
en een ‘set’ van platen. De hageprediker der middeleeuwen zal uit het verleden
herrijzen, want hoe harder wij voorwaarts gaan, hoe dichter wij naar het punt van
uitgang terugkeeren.
Dit zal niet enkel de helsche cacophonie van het groot-stadslawaai vermeerderen
voor het reeds overmachtig geteisterde trommelvlies. Dit opent niet alleen de
prachtigste verschieten voor de fabrikanten van gramofoon-platen, wier muzikaal
répertoire niet onuitputtelijk is. Het beduidt meteen een der belangrijkste stappen
naar een wellicht zeer nabij tijdperk, waarin het gedrukte of geschreven element uit
de menschelijke omgangsvormen zal verdwenen zijn. En ook deze progressie zal
evenzeer een etappe achterwaarts als voorwaarts kunnen heeten. Er zal een dag
aanbreken, dat men de kinderen niet meer zal leeren schrijven, wijl schrijfmachines
de hand-pen zullen vervangen tot op de scholen. Er zal een dag aanbreken, dat men
de schrijfmachines gaat afschaffen, wijl het orale en visueele verkeer zoo
geperfectionneerd zal zijn, dat het absoluut nutteloos wordt, om nog iets te noteeren
op papier of in schrift. De geciviliseerde der een en twintigste eeuw zal evenmin
kunnen schrijven als de holbewoner van Cromagnon, en de beroemde staatsman zal
de zeldzame acten, welke men dan nog opmaakt, parafeeren met een kruis, gelijk
Karel de Groote, of gelijk de hedendaagsche analphabeet. Zoo waar is het que les
extrêmes se touchent. Het letterschrift, of de letterdruk, zal nog enkel beoefend
worden door excentrieken en achterlijken. Of door een paar profetische geesten, die
zullen waarnemen, hoe die gansche beschaving niet eens meer aan een draad hangt,
en dat het geringste accident haar vanaf de uiterste kronkeling der spiraal, tot waar
zij steeg, kan doen neerstorten in het ijle, in het niet, in het moment, dat de letter
opnieuw ontdekt moet worden.
Is dit fantasie? Neen. Het zijn gevolgtrekkingen, welke zich opdringen. De
draadlooze telefonie bevindt zich pas in haar aanvangsstadium en men voorziet
gemakkelijk de periode, dat alle telefoon- en telegraaf-palen van den aardbodem
zullen verdwijnen. Het zal precies zijn alsof wij nooit getelegrafeerd of getelefoneerd
hadden langs lijnen. De uren der stoommachine zijn geteld en wellicht ook de uren
van den explosiemotor. Onze kindskinderen zullen ze waarschijnlijk niet meer zien.
Een beetje geduld, en het zal zijn, alsof het menschdom deze werktuigen nooit
uitgevonden en nooit gekend heeft. Onze procédé's van electriciteitswinning, van
electriciteits-overbrenging, zijn uiterst primitief en langzaam, vergeleken bij de
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methoden, welke de natuur nog verbergt, doch die eenmaal gevonden zullen worden.
Ook de dynamo's, de kabels, de geleidingsdraden, zijn bestemd om te verdwijnen
en het zal zijn, alsof ze nimmer bestaan hebben. De automobiel, de vrachtauto, het
vliegtuig, doen den treinen een concurrentie aan, bij welke men zich reeds ernstig
afvraagt, hoe lang de spoorwegmaatschappijen haar nog zullen kunnen volhouden.
Er rijden al verscheidenen auto-vrachtdiensten van Parijs op Marseille, op
Bordeaux, op Le Havre, die veel goedkooper, veel sneller, veel betrouwbaarder, en
veel minder omslachtig vervoeren, dan de treinen. Het is slechts een kwestie van
wegen of dit verkeersmiddel zich zal generaliseeren, om den genadeslag toe te brengen
aan de wagons, locomotieven, rails, stations, overwegen, seinhuisjes, wisselwachters,
etc., die veel te duur en te gecompliceerd zijn om nog te rendeeren.
Het schijnt dus niet vermetel om te denken, dat wij een tijd tegemoet gaan, waarin
de laatste locomotief in een oudheidkundig museum zal prijken naast de eerste
locomotief, tot de oxydatie der metalen haar ondergang voltooit. Men zal moeite
hebben om te begrijpen, hoe deze gevaarten konden werken, zij zullen voortleven
als een herinnering uit een vaag verleden van cyclopen; de aarde zal er uitzien, alsof
zij nooit doorkerfd was met rails en dwarsleggers, en wanneer men in de toekomst
half verroeste spoorstaven opgraaft, zal men de wonderlijkste veronderstellingen
opperen, om deze overblijfselen van menschelijk vernuft en arbeid te verklaren.
Allerwegen reeds doekt men de trams op. Geen enkel privilege zal de treinen kunnen
bewaren voor hetzelfde lot. Nog een tiental jaren en alle werken met een reusachtig
deficit. En wat deze toekomst-visie, welke zich zonder den minsten twijfel gaat
verwezenlijken, kruidt met een zeer bijzondere saveur, is de omstandigheid, dat de
recettes van het Plan-Young, dat theoretisch duren moet tot het einde der eeuw, voor
het aanzienlijkst deel juist gegarandeerd zijn door de Duitsche spoorwegen. Wanneer
zich in Duitschland dezelfde evolutie voltrekt, welke zich voor de Fransche
spoorwegen onbedriegelijk aankondigt, dan kan men met passelijk sarcasme het
gezegde uit de oude doos halen van: gouverneur c'est prévoir.
En geven wij ons slechts eenigermate rekenschap van de onbegrensde ontwikkeling,
tot welke volgens zeer gemotiveerde vermoedens de gramofoon en de radio-mechaniek
zijn voorbeschikt? Ik treed een dier gigantische bazaars binnen, waar men alles
verkoopt wat nijverheid en intellect produceeren, en waar men met x-stralen
controleert, of de schoenen te nauw zitten. Een plakkaat trekt mijn aandacht. Voor
een paar francs kan men oogenblikkelijk zijn stem laten registreeren en de plaat onder
den arm mee naar huis nemen. Dit is amusement voor groote menschen en kinderen.
Maar hoe lang zal het amusement blijven? Waarom zou men voor den notaris geen
contracten maken op de gramofoon-plaat? Bestellingen doen per gramofoon?
Tooneelstukken opvoeren per gramofoon, gelijk men reeds orchest-uitvoeringen
geeft? Boeken verspreiden in den vorm van eboniet-platen? De schrijvers en dichters
begonnen reeds. Naast de antieke, vermaarde en binnenkort misschien oud-modische,
van een vergane beschaving getuigende ‘bibliotheken’, richt men zeer moderne, druk
beklante ‘discotheken’ op, waar men verzen en proza koopt, gegrift in een
glimmenden, zwarten of bruinen discus. ‘Ceci tuera cela’, zei Victor Hugo, van de
boekdrukkunst tegenover de middeleeuwen, gesymboliseerd in de Kathedraal. Het
is lang niet ondenkbaar, dat de gramofoon op zijn beurt en op zijn manier, de
rotatie-pers ombrengt. Waarom zou men inderdaad nog schrijven, drukken en lezen,
waar het levende, gesproken woord een veel onmiddellijker en massa's tijd besparend
contact bewerkstelligt? Ik zie onze geheele civilisatie, onze wijsheid en kunst reeds
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gecondenseerd in ontelbare platen, gelijk de kennis en het weten der Babyloniërs
gecondenseerd was in millioenen gebakken tichels.
Zou de fonograaf op eigen krachten voor zulk een veel omvattende en ingrijpende
hervorming onzer gebruiken wellicht niet toereikend blijken, zijn bondgenootschap
met de radio veroorlooft de gewaagdste veronderstellingen. Als reeds de fonograaf
voor een belangrijk deel de drukpers kan uitschakelen, wat zal er overblijven van de
duizenden geïllustreerde bladen en periodieken, wanneer men straks slechts een knop
behoeft te verdraaien, om een bioscoop, die een spiegel zal zijn van de gansche
wereld, te zien functioneeren langs de wanden der huiskamer? Als journalist huiver
ik er voor, om het te schrijven, maar wat zal er overblijven van de kranten... Doe niet
als Thiers, de befaamde staatsman, geschiedschrijver en eerste president der Fransche
Republiek, die voorspelde, dat de treinen nimmer sneller zouden rijden dan vijf
kilometer per uur en dat er zelfs kans bestond, om ze heelemaal te zien stokken, wijl
de wielen zouden glibberen op de rails. Zeg niet, dat het onmogelijk is. Men kon
reeds draadloos stilstaande beelden overseinen, dank zij de spitsvondigheid van Belin
en andere geleerden. Een toestel te verzinnen, dat, steeds draadloos, bewegende
beelden zou overbrengen, moest maar een schrede kosten, een bezwaarlijke schrede
zooals gebleken is, doch slechts een schrede.
Welnu. Ik weet niet nauwkeurig, hoe ver men op dit gebied vorderde in Amerika
of elders; wat Frankrijk echter betreft, is de stap gebeurd. In het Conservatorium
voor Kunsten en Ambachten (des Arts et des Métiers) heeft zekere heer Vin, van
wien men in 't publiek nog niet hoorde spreken, ten overstaan van verschillende
geleerden het probleem opgelost. Met een apparaat, nog te geheim en te ingewikkeld,
om er een beschrijving van te geven, bracht hij draadloos een film over, een simpele
film weliswaar, doch die duidelijk het beeld en de bewegingen eener persoon
voorstelde. Een laboratorium-experiment? Zeker. Maar hoeveel beloften bevat het
en hoeveel mogelijkheden: Onze grootvaders vertellen nog, hoe zij voor 't eerst van
hun leven telefoneerden. Hoe zij een schok kregen bij het hooren eener welbekende,
verwijderde stem, den aangesprokene als 't ware zagen en bij 't afbreken onwillekeurig
hun hoed afzetten voor het toestel, want onze grootvaders waren beleefde menschen.
En zie, hoe ook hier de uitersten elkaar raken: als die wellevendheid over tien jaren
nog heerscht, zullen wij opnieuw een groet brengen voor de telefoon, waarmee wij
draadloos spraken, met dit verschil, dat de opgebelde ons gebaar zal aanschouwen
en dat wij hem een zichtbare hand kunnen reiken over duizenden kilometers. Over
tien jaar zult gij ook Parijs inschakelen en het vertier gadeslaan op de Place de l'Opéra,
een Kamer-zitting in het Palais-Bourbon, een première in de Comédie Française, een
wedren te Longchamps. Gij zult ze niet alleen zien, maar gij zult bovendien hooren,
alsof gij aanwezig waart. En gij zult Parijsche Correspondenties, om daarmee te
beginnen, zeer overbodig vinden, als de Bark van het Parijsche blazoen, welke
sommige mystici als de Bark van Isis (Bar-Isis) geduid hebben, ten minste dan nog
de wateren klieft.
[verschenen: 4 juni 1930]

Nieuwe Hinderlagen
[zonder datum, medio april 1930]
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Zoolang de Londensche vloot-conferentie duurde, antwoordde de Italiaansche
gedelegeerde op alle vragen: Wij willen pariteit met Frankrijk. De Amerikaan, de
Engelschman, de Japanner en de Franschman hadden min of meer eerlijk opgebiecht,
wat zij noodig hadden of verlangden. Wanneer men den Italiaan polste over zijn
navale behoeften en zijn cijfers, of over de redenen, waarom hij die behoeften en
cijfers achterbaks meende te moeten houden, repliceerde hij als een koppig kind:
Wij willen pariteit met Frankrijk. Vroeg men hem om die pariteit te verklaren, te
verdedigen, dan kreeg men hetzelfde bescheid. Het was eenvoudig, duidelijk,
vervelend en enerveerend.
Nauwelijks was de conferentie geëindigd met de pompeuze onderteekening der
contracten, of de Italiaansche automaat herkreeg de zenuwen en zintuigen, welke op
hoog bevel gedurende vier maanden waren uitgeschakeld. Al dien tijd had hem de
tong gejeukt en hij hunkerde naar de ontknooping. Zoodra de verschillende
mogendheden hare beslommeringen voor eenige jaren geprotocold waanden, brak
hij los: Jullie zijn nieuwsgierig naar onze behoeften? Jullie wenschen cijfers? Hier
zijn ze. Gedurende 1930-1931 construeert Frankrijk 48.000 ton. Wij construeeren
47.500 ton. Eén kruiser van 10.000. Twee kruisers van 5000. Vier torpedojagers van
1.240. Twee en twintig onderzeeërs.
Als resultaat eener ontwapenings-conferentie was dat lang niet kwaad, en de heer
MacDonald, die ze op touw zette, mag zich in de handen wrijven van voldoening.
Zou de Italiaan zoo hard van stapel geloopen zijn, zonder het provoceerend geredeneer
te Londen? Een jaar geleden scheen hij er nog niet aan te denken. Op 't oogenblik is
de pariteit een nationale eerezaak. De Fransche gezant bij het Quirinaal maakte de
reis van Rome naar Parijs, om Mussolini's verlanglijstje persoonlijk te gaan
overhandigen aan Aristide Briand. Een helsche machine onder den stoel van den
stichter der Gefedereerde Staten van Europa, had op den Quai d'Orsay geen heviger
ontsteltenis kunnen teweeg brengen, dan de publicatie van het Italiaansche
vlootprogramma. Men had er een beetje gespot met Grandi's pariteits-refreintje.
Tusschen den beker en de lippen ligt nog een lange weg, waarop heel wat gebeuren
kan. Had Italië geld? Had Italië ijzer? Sinds jaar en dag liet men alle Fransche
oud-roest oogluikend met heele treinladingen over de grens smokkelen. Maar lag
Joego-Slavië niet altijd op dezelfde plaats? Wat was er veranderd? Zijn de havens
der Dalmatische kust, Doebrovnik, Split, Kotor, minder goed beveiligd tegen een
aanval van duikbooten dan gisteren? Waarom dan twee en twintig nieuwe? Waarom
die kruisers van 5000 ton, de ‘exteratori’, van welke categorie Frankrijk geen enkel
equivalent bezit en tegenover welker snelheid en bewapening zoowel de Fransche
destroyers als flottille-leiders van 3000 ton het vierkant moeten afleggen? Heeft Italië
koloniën in de Stille Zuidzee, in de Chineesche zeeën, in den Indischen Oceaan,
langs de Afrikaansche kusten? Waar blijft du pariteit, wanneer de geheele Italiaansche
vloot geconcentreerd ligt in de Middellandsche en in de Adriatische Zee, terwijl de
helft der Fransche vloot ver van huis zwalkt over alle Oceanen en bovendien een
oogje in het zeil moet houden in het Kanaal? Men had nooit een grootere aanmatiging,
een onredelijker pretentie gezien, dan dien door niets te motiveeren eisch van pariteit.
Het ontbrak er nog maar aan, dat men ze ging verwezenlijken.
Had er op de Quai d'Orsay een andere minister gezeteld dan Briand, de Italiaansche
uitdaging zou onaangenaam zijn, doch slechts een enkelvoudig aspect vertoonen.
Met Briand is men verplicht haar onder twee hoeken te zien. Een ander minister zou
risposteeren met twee kruisers van 10.000. Vier van 5000. Acht torpedojagers en
vier en veertig onderzeeërs. Maar kan Aristide Briand dat? Hij houdt niet van de
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Italianen. Van alle regeerende personen onzer planeet, is Mussolini ongeveer de
eenige, met wien hij nog geen kennis maakte, onderhandelingen opende, dejeuneerde
en verdragen sloot. Hij heeft werkeloos toegelaten, dat de relaties tusschen de twee
Latijnsche zusters met den dag schamperder werden en misschien zou hij in zijn
binnenste niets liever wenschen, dan den fascistischen dictator een hak te zetten, te
meer, daar hij zeker mag zijn voor zulk een onderneming een socialistische,
communistische en radicale meerderheid te vinden in zijn Parlement.
Doch waarom is Briand een bewonderenswaardig staatsman? Omdat hij pacifist
is. Kan men echter halverwege pacifist zijn? Kan men de zoetste broodjes bakken
voor Duitschland en Rusland, voor Engeland en Amerika, voor Oostenrijk en Turkije,
terwijl men de zuurste bakt voor niemand dan Italië? Hij voelt, dat deze houding zijn
zorgvuldig opgebouwde reputatie in gevaar zou brengen. En wie is niet gesteld op
de reputatie van bewonderenswaardig staatsman? Briand vergist zich niet, als hij in
de eerste plaats zijn persoonlijke politiek bedreigd ziet door de Italiaansche plannen.
De Quai d'Orsay heeft gelijk, wanneer hij van onthutstheid uit zijn voegen raakt. De
staatkunde, waarvoor men zich sedert 1924 met een blinde geestdrift alle opofferingen
getroostte, stort in, omdat men één pijler van het verbluffend gebouw verwaarloosde.
Niemand had eraan gedacht, dat die pijler Italië kon zijn.
Ik laat voorloopig daar, welke verwijten men mag richten tot Mussolini. Wij
kunnen beginnen met te erkennen, dat hij het uur van daden knap voorbereidde en
knap uitkoos. Want wanneer Briand geen schepen wenscht te bouwen, dan zal hij
moeten onderhandelen, over verscheidene punten, welke den Italiaan bijzonder ter
harte gaan. Doch zelfs wanneer Briand zou toestemmen in onderhandelingen, dan
zal hij desondanks schepen moeten bouwen indien Italië in zijn navale voornemens
volhardt. Als Italië momentaan ter zee niets kan uitrichten tegen Frankrijk en zoo
deze omstandigheid buiten kijf de onstuimigheid zijner diplomatie beteugelt, het is
duidelijk dat een sterkere vloot aanleiding zal geven tot fermer optreden. Reeds nu
staan Corsica, Tunis, Savoye en de Rivièra, allemaal Fransche eigendommen, in het
toekomst-credo der fascisten. Wat zullen zij eischen vanaf den dag, dat de Italiaansche
vloot de Fransche gaat overvleugelen?
Het schijnt dus, dat Briand zoowel zijn pacifisme als zijn antipathieën zal moeten
prijsgeven tegenover een staatsman, die hem in listen en in energie de baas is. Wie
immers zal Italië laken, omdat het een vloot verlangt, welke kan optornen tegen de
Fransche? Niemand, en allerminst de onpartijdige Franschman. Want als de Fransche
vloot dikwijls uithuizig is, een radio kan haar terugroepen naar de Middellandsche
Zee, waar alleen de Engelschen haar zouden kunnen beletten om de Italiaansche
havens te blokkeeren. Ieder Franschman weet, dat zij dit niet doen zal, doch niemand
ontkent de mogelijkheid. Men is logisch en billijk genoeg om te beseffen, dat
Mussolini theoretisch alle rechten heeft om deze mogelijkheid te willen ondervangen.
Maar is dit een voldoende reden, om Italië in staat te stellen straffeloos troepen te
landen op het onverdedigde Corsica, of om de verbindingen te verbreken tusschen
Frankrijk en de Afrikaansche kust? Ik geloof, dat het ondoenlijk zal zijn om eenigen
Franschman de wenschelijkheid van dit risico in te prenten. Het is tè klaar, dat
Frankrijk niets te winnen heeft tegen Italië, terwijl Italië een hoop te winnen heeft
tegen Frankrijk.
Hoe men de zaak ook bekijkt, als Italië zijn zeemacht buiten de huidige en de
historische proporties uitbreidt, dan zal Frankrijk zich niet vroeg of laat, doch
onmiddellijk gedwongen zien tot maatregelen van dezelfde orde. De consequenties
dezer noodzakelijkheid zijn onafzienbaar, en zij zijn even komisch als tragisch. De
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‘Morning Post’ schreef reeds, dat, wanneer twee zusjes kunnen kibbelen, zij ook
gezamenlijk kunnen optrekken tegen een derde. Deze redeneering is even juist als
de Fransche, of als de Italiaansche gedachtengang. Zoodra Frankrijk en Italië hun
vloot verdubbelen in de Middellandsche Zee, zal Engeland niet kunnen verzuimen,
de zijne daar te verdriedubbelen, tenzij het een eeuwenoude politiek in deze wateren
vaarwel wil zeggen. Wijl Engeland zijn Middellandsche Zee-vloot niet kan
vermeerderen ten koste van andere eskaders, zal het moeten bijbouwen. Indien
Engeland bij-bouwt, zullen ook de Vereenigde Staten zich verplicht achten tot de
aanschaffing van nieuwe oorlogsbodems. Werk op de werven der Vereenigde Staten
beduidt weer werk op de werven van Japan. En zoo verder. Een internationaal
raderwerk is prachtig in theorie. Er behoeft echter slechts één wieltje los te raken in
de moeizaam gemonteerde mechaniek, en 't gansche toestel wordt onbruikbaar, zoo
niet dol. Het is zonderling dat de diplomaten dit niet voorzien hebben.
De schuld van deze kolossale ontreddering schijnt mij te liggen in de uitdrukking
‘pariteit’ en ik zou willen weten wie dit woord uitvond en in omloop bracht. De term
moet ontstaan zijn in een der onhelderste, onzakelijkste hoofden, dat ooit door een
mensch gedragen werd, en een diaboliek noodlot zorgde ervoor, dat de formule naast
de grootst denkbare zinledigheid een geweldig dynamisch vermogen kreeg, om zich
in de meest solide hersens te planten. Het is een der onzinnigste, een der duurste,
een der gevaarlijkste, een der demoraliseerendste, een der leugenachtigste begrippen,
welke, zoolang de volkeren redelijke betrekkingen onderhouden, in de gemoederen
werden uitgestrooid, even valsch, even hol als het woord ‘gelijkheid’, het woord
‘vrijheid’ en de rest der terminologie van een tijd, die niet verder nadenkt, dan met
zijn oppervlakkigste wenschen overeenkomt en die zich blind staart op de materie.
Het verbaast mij, dat een intelligentie als Mussolini aan zijn medewerkers veroorloofd
heeft, om ‘pariteit’ te misbruiken als een der ergsten.
Men had bij De Ruyter, Tromp en Piet Hein niet moeten aankomen met een
‘pariteit’ van tonnenmaat, geschutswijdte en categorieën. Zij hadden in alle opzichten
maling aan pariteit en berekenden hun kansen van een hooger standpunt. De
Duitschers wachtten niet op ‘pariteit’, om den Slag bij Jutland te wagen en de
buitengewoonste ‘impariteit’ verhinderde Jellicoe niet om dezen slag bijna te
verliezen. Als de Grieken gewacht hadden op pariteit tegen de Perzen, dan lag het
Westen nog braak. De Romeinen wachtten niet op pariteit tegen de Carthagers, en
zonder een schijn van pariteit overmeesterde Alexander Azië, Caesar Gallië en
Napoleon Europa. Om een minimum van pariteit te waarborgen, zouden alle
oorlogsbodems in hetzelfde arsenaal vervaardigd moeten worden, uit staal van
dezelfde kwaliteit. De machines en de instrumenten zouden gefabriceerd moeten zijn
met dezelfde vaardigheid uit dezelfde grondstoffen. De munitie en de brandstoffen
zouden geen greintje in hoedanigheid mogen verschillen. De ouderdom der vaartuigen
zou op het jaar af moeten kloppen. Het licht en de wind, welke de trefzekerheid, de
slagvaardigheid vermeerderen of verminderen, tientallen gewichtige kleinigheden,
toevallen, ongelukken, tegenspoeden, protocollair geregeld moeten worden. En de
bemanning? Zijn tien Russische matrozen één Engelsch matroos waard? En het
moreel der bemanning? En de officieren? En het commando? En de moraliteit van
het commando? In één nacht maakten de Japanners aan de Russische pariteit in Port
Arthur een einde. En de krijgskunde? En het initiatief? En het genie?
Dat alles bestaat niet in de voorstelling, welke de diplomaten zich vormden van
‘Pariteit’, want het was voor de twintigste eeuw weggelegd, om de volkeren tegen
elkaar in 't harnas te jagen onder een leuze, waarvan de leegte onpeilbaar is.
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[verschenen: 17 juni 1930]

Olievlekken
Parijs, [begin] Mei 1930
Zonder iemand te willen [twee onleesbare woorden] tot het beoefenen van een
strafbaar bedrijf, moet ik bekennen, dat ik een zwak heb voor vervalschers van
kunstwerken. Wel beschouwd, doen zij niemand schade. In de meeste gevallen is de
echte auteur reeds lang dood en zoo er erfgenamen bestaan, dan zouden zij pas in
aanmerking komen, te deelen in de waardevermeerdering van een
schildersnalatenschap, wanneer zij ook wilden deelen in de waardevermindering.
Als de echte auteur nog leeft, is namaak de beste reclame voor zijn penseel, welke
de fortuin hem kan toezenden, want ze is een hulde aan zijn talent en zijn
verkoopbaarheid. Deze falsificaties worden overigens steeds ontdekt, vóór dat zij de
markt hebben kunnen bederven, en uit den ophef, waarmee het bedrog wordt
rondgekraaid, mag men concludeeren dat niemand er over rouwt.
Voor de zoogenaamde slachtoffers van dergelijke oplichters voel ik slechts een
zeer matig medelijden. Een schilderij is een voorwerp, dat men niet in een zak koopt.
Wie zich een doek aanschaft, heeft alle gelegenheid om het te bezichtigen, te
onderzoeken, te keuren, van achteren en van voren, van boven en van onderen, met
de loupe, met den microscoop, met x-stralen. Een atelier en een kunsthandel zijn een
der zeldzame oorden, waar men nog kan pingelen op den prijs, zonder zich te
blameeren. Integendeel. Pingelen is daar eer een aanbeveling en men laat er
ruimschoots den tijd om een prijs te bedingen, welke alleen van de bewondering
afhangt. Op de veiling is men nog vrijer, want niemand kan verplichten tot bieden.
De kunstkooper, die er onder zulke omstandigheden invliegt, lijkt mij
onverschoonbaar, omdat hij zijn vak niet kent. De amateur, die zich beetgenomen
acht, heeft evenzeer ongelijk. De zilveren berkjes, de koeien, de vijver, of het
zeegezicht, dat hij kocht, wijl hij het mooi vond, blijven precies dezelfde berkjes,
dezelfde koeien, vijver, zeegezicht, winterlandschap, zonsondergang, of het stuk van
Corot is, of van een onbekende. Wie een stuk enkel koopt om de signatuur, doet
verstandiger zich te bepalen tot effecten en chèques. Een atelier is geen fabriek. Als
de beteekenis van een meesterstuk afhangt van het fabrieksmerk, laten wij dan niet
meer praten over kunst, schoonheid, ontroering en dergelijke fraaiheden, welke geen
enkel auteur zal beweren te vertolken door zijn handteekening in een hoek bij de
lijst.
De vervalschers dus doen niemand schade. Zij genezen ons van het overdreven
en ongegrond respect voor de signatuur. Zij dwingen ons een eigen oordeel te vormen,
dit oordeel te betalen met klinkende munt, en het te handhaven, ook al moet de
signatuur geschrapt worden. Zij leeren ons zelfstandigheid, durf en inzicht. Er behoort
moed toe, om een middelmatigen Rembrandt leelijk te vinden, nadat men de
handteekening gezien heeft. De vervalschers bewaren ons voor deze zwakheid. Zoo
paradoxaal het lijkt: de vervalschers behoeden ons voor valsche waarden. Als ze niet
bestonden, zou men ze moeten uitvinden.
Hunne verdiensten reiken echter nog veel verder dan de vorming van ons karakter,
ons oordeel en onze kunstgevoeligheid. Wij beleven een tijd, waarin de
kunsthandelaren en impresario's, een kellner, een metselaar, een wielrenner, een
bloemenverkoopster, een demimondaine, een concierge, een politicus, in een
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ommezien promoveeren tot schilders en schilderessen. Studies zijn niet meer noodig,
want techniek heet nadeelig voor de ongereptheid, de onbevangenheid van het genie.
De metamorphose geschiedt binnen de zes maanden, den tijd voor het bekladden
van een dertigtal doeken, en wordt geconsacreerd door krantenartikelen die de faam
uitroepen van het nieuwe wonder. Het is de laatste editie van het schaap met de vijf
pooten en wij zien er den communist Vaillant-Couturier aan meedoen met een
expositie bij een zeer kapitalistischen handelaar van in de gevangenis vervaardigde
doeken. Wij zien er den heremiet Rabindranath Tagore aan meedoen met een expositie
van aquarellen in het zeer mondaine Théâtre Pigalle, waar hij in kluizenaarsgewaad
en met blikken, die naar de mystiekste verten dwaalden, op zijn knieën catalogi
teekende voor alle sirenen, welke Parijs en Montmartre kon mobiliseeren. Zonder
ze aan te kijken trouwens.
Wat zou er bij deze roekelooze emancipatie der dilettanten terechtkomen van het
métier, van techniek, van het gewone handwerk, dat jarenlange oefening,
voorbereiding en een massa kennis vereischt, wat zou er van terecht komen zonder
de vervalschers? Het is geen kleinigheid een Van Dyck, een Raphaël, een Mantegna
te imiteeren, zonder dat zeer gewiekste lieden het merken. Vergeleken bij wat een
tot meesters omgetooverde wielrenner en demimondaine maken, is het zelfs een zeer
opmerkelijke praestatie, om een Daubigny of een Diaz na te bootsen met de
bedriegelijkste waarborgen der authenticiteit. Een Vaillant-Couturier en een
Rabindranath Tagore kunnen nachtmerries en ‘visioenen’ schilderen, waarmee ze
overigens niets nieuws ontdekten. Zij zullen nooit een Schuttersmaaltijd van Van
der Helst, of een Kruisafneming van Rubens dragelijk kunnen copieeren, want daartoe
behooren métier en techniek.
Zoo vindt gij mij vol indulgentie tegenover Jean-Charles Millet, schilder en graveur,
die in combinatie met Paul Cazot, schilder en eigenaar van een ren-stal in
Maisons-Laffitte, het penseel opnam, dat zijn illusteren grootvader, den schepper
van ‘Het Angelus’, ontvallen was. Zij kochten prullen op uit het midden der vorige
eeuw, wijl zij het hout en het linnen beschouwden als den eenigen onontbeerlijken
waarborg, beschilderden ze opnieuw en teekenden ze met de vermaardste
Barbizonsche namen. Wat kan daar voor kwaad in steken, vanaf het moment dat de
Londensche kunstkooper Thompson, de directeur van een beroemd Engelsch museum
en een aantal Fransche kunsthandelaars erin liepen? Thompson onderhield van
oudsher relaties met de familie Millet en het was de vader van den tegenwoordigen
eigenaar, die het handelsmerk bedacht, dat bekend staat onder den naam van Barbizon.
Een specialiteit dus van den eersten rang. Iemand, die de Barbizonners van buiten
kende. Iemand, die kon weten, en in ieder geval behoorde te weten, wat de
uitstekendste Barbizonners gemaakt hadden, wie het successievelijk kocht, hoeveel
het waard was, wat verongelukte en wat overbleef.
De kleinzoon-Millet geneerde zich niet. Op een dag, dat hij geld noodig had, gaf
hij aan industrieelen te Fontainebleau een heele collectie Barbizonners in onderpand
tegen voorschot. Toen hij niet kon terugbetalen, werd de collectie in 't openbaar
geveild en men bood op met biljetten van duizend, zoodat Millet en Cazot na afloop
nog een batig saldo te verdeelen kregen. Geen enkel doek was echt. Maar kan men
bij een dergelijke driestheid en virtuositeit nog van bedrog op de koopwaar spreken?
Als de deskundigen zelf zich lange jaren vergissen, wiens picturale wetenschap zal
dan niet wankelen? Er zit niets anders op, dan te koopen wat men werkelijk mooi
vindt, zonder op den naam te letten, en als 't moet, den naam op den koop toe erbij
nemen, echt of onecht. Ter eere van Thompson mag gezegd worden, dat hij een
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aanklacht indiende, zoodra hij bemerkte, dat vervalschers zijn vlekkelooze firma
exploiteerden. Zou hij het echter ooit gemerkt hebben, wanneer het gedrag van den
lichtzinnigen Millet, die er vandoor ging met een aan Thompson toebehoorende buste
van Rodin, hem de oogen niet had helpen openen? Doch als de Engelsche deskundigen
misschien goedgelooviger zijn dan de Parijsche, die Millet-Cazot sinds geruimen
tijd in de gaten hadden, zij schijnen daarentegen eerlijker en kloeker. Een Parijsch
kunstkooper zou nooit naar den rechter gewandeld zijn. Dat zou ongeveer gelijk
staan met alle zaken te sluiten ‘wegens opmaking van inventaris’.
Een zeldzame merkwaardigheid der twee vervalschers was de expert, dien zij
geëngageerd hadden om hun koopwaar tegen den mooisten prijs te slijten. De
Franschen hebben geen geluk met hun experts. Bij het proces tegen den moordenaar
van Bayle, den directeur der gerechtelijke identiteitsdiensten, zag de rechter zich
voor het fatsoen der justitie verplicht, den voornaamsten getuige van Bayle's
malversaties den mond te snoeren, daar zijn onthullingen compromitteerend werden
voor het heele gerecht als zoodanig. Dit belette niet, dat de moordenaar levenslang
kreeg. Maar er bleek onder meer, dat Bayle oprichter was eener naamlooze
vennootschap tot bevordering der schilderkunst, welks leden uitsluitend bestonden
uit kunsthandelaars. Men schreef het eene doek toe aan Renoir, het andere aan
Rembrandt, al naar gelang het pas gaf, en de vennootschap deelde de opbrengst.
Deze Bayle, tusschen haakjes, expertiseerde tegen de praehistorische opgravingen
te Glozel, wat mij bijzonder genoegen doet, daar ik hare echtheid verdedigd heb. Hij
heeft ook vele jaren beslist over dood en leven van ontelbare beschuldigden, wat
oneindig ernstiger is. Zijn ‘élève chéri’, die hem na zijn moord opvolgde, de heer
Amy, blijkt een zijn meester waardige leerling. Amy's rapport in de affaire Almazoff
krioelde dermate van onnauwkeurigheden dat men den stakker, wiens onmenschelijke
lotgevallen ik u vertelde, op vrije voeten moest stellen. Op zijn beurt daagt Almazoff
den expert Amy voor den rechter en eischt een schadevergoeding van één millioen.
‘Deze expertises zijn een schande voor het menschdom’, verklaarde Albert Bayet
op een meeting, welke de Ligue des Droits de l'Homme had georganiseerd ten gunste
van den ongelukkigen kleermaker.
De expert van Millet-Cazot was een half-verhongerde liedjeszanger, zoo opgeraapt
van de straat, waar hij bedelde met een guitaar. Men tuigde hem op, liet hem eten,
gaf hem een loupe cadeau, leerde hem het gebruik van een tiental technische termen
en introduceerde hem in den kunsthandel. Als men een kellner improviseert tot genie
van het palet, waarom zou men een straatzanger niet bombardeeren tot opperste
autoriteit over oude en nieuwe meesters? De herschapen gentleman speelde zijn rol
van arbiter in de perfectie en menige copie werd a thing of beauty - a joy for ever,
naar het bekende citaat. De bedelaar met de guitaar werd tegelijk in den adelstand
verheven en de koopers twijfelden noch aan het een, noch aan het ander.
Zonder schurken zouden wij maar zelden ervaren hoe grenzenloos dom of
kortzichtig wij kunnen zijn, en wanneer wij ze eventjes uit dezen hoek willen zien,
kunnen wij ze waardeeren als een heilzame en noodzakelijke rem voor onze
onnoozelheid. Daar staat helaas tegenover, dat er bij ontbreken van alle schurkerij
geen onnoozelheid meer zou zijn. Voor den lezer, die zich ergert aan mijn
toegevendheid voor vervalschers, trek ik al het geschrevene in. Ik heb goed praten,
want ik bezit geen enkel schilderij, oud, noch nieuw. Ik vergenoeg mij met de musea
en met de etalages der kooplieden. Volgens den kleinzoon van Millet loop ik daar
alle kansen om bedot te worden, welke ik wenschen kan, het kost mij geen cent en
ik zie er zelden dingen, die opwegen tegen een bloem in een aarden pot.
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[verschenen: 20 juni 1930]

De Run
Parijs, [18] Mei 1930
Hoe dichter wij het uur naderen, waarop ons vergund zal zijn in te teekenen op hare
aandeelen, des te precieser en opgewekter worden de berichten omtrent de
Internationale Betalingsbank van Bazel. Het is, alsof wij een grootschen en
algemeenen feestdag tegemoet schrijden, naar welken het gansche universum verlangt
met een dagelijks stijgend ongeduld, dat zijn alleluja's moeilijk inhoudt. Gelijk in de
ouverture van Lohengrin, hoorden wij eerst, uit de hoogte en uit de verte, het hemelsch
gesuis van de zwaan, die het Graalsbootje trekt, en van het engelen-gezang, waaronder
Parsifal's zoon uitvaart. De onstoffelijke violen geven het over aan de lokkende
houtblazers, die het op hun beurt afstaan aan het stralend koper. Stap voor stap
vermeerdert het in gloed en warmte, tot de ratelende bekkenslag, schel als een
bliksemschicht, den laatsten stoot geeft aan een bewondering, welke den hoorder
geleidelijk meesleept, om hem in lichte laaie te zetten. De vergelijking moge profaan
en kreupel zijn. Maar met dezelfde virtuoze meesterhand zijn de inlichtingen
georchestreerd en gedoseerd, welke ons bereiken uit Bazel, de van oudsher vermaarde
stad aan den Rijn, die hare faam verjongd zag door wat wij hier noemen de B.R.I.,
de Banque des Règlements Internationaux.
Wij weten nu dat Mac Garrah, president van den Raad van Beheer, een jaarlijksch
honorarium zal beuren van 250.000 Zwitsersche francs; Fraser, vicepresident, zal
elk jaar 200.000 Zw. francs ontvangen. Voor sinecures zijn dat cijfers, welke
allerwegen vertrouwen zullen inboezemen. Quesnay, de directeur-generaal, die het
voorhoofd heeft van een denker en de oogen van een dichter, neemt de daadwerkelijke
leiding op zich voor een bedrag van 150.000 francs, Zwitsersche natuurlijk. Doctor
Hülse, de adjunct-directeur, die hem op de vingers moet kijken, en tikken desnoods,
wordt voor deze bezigheid beloond met het jaarlijkse salaris van 125.000 Zw. francs.
Enzoovoorts. Het totaal vormt te zamen reeds meer dan drie ton aan Hollandsche
guldens. Morgen, de dag der officieele opening, zal het personeel der B.R.I. pas
dertien personen tellen, een prachtig getal, om mee te beginnen. Dit schijnt echter
voornamelijk te wijten aan het feit, dat voor 24 vacante betrekkingen 9000 sollicitaties
inkwamen uit alle oorden van de wereld, sollicitaties, die elk haar ‘piston’ of
kruiwagen meebrengen. Nadat de mogendheden een paar maanden geplukhaard
hebben over de directie, kunnen zij nog tot September bakkeleien over het personeel.
Een Bank, welke haar bestaan aanvangt met een run, is voorwaar een zeldzaamheid.
Doch pleit het niet voor den stokvisch, dat ieder er zijn part van wil? Bazel, een der
properste steden van den aardbol, heeft behalve zijn Holbeins, niets aantrekkelijks.
Het was de plicht der B.R.I. om te zorgen voor andere attracties en zij heeft hem niet
verwaarloosd. Zij bleef daarmee der traditie getrouw, welke de internationale
ondernemingen tot de lucratiefste maakte der vijf werelddeelen.
Het enthousiasme, dat klerken en loopjongens beving, houdt niet op bij het
personeel, het overweldigde ook de inschrijvers. De zestien duizend acties, welke
het aandeel vertegenwoordigen, dat Frankrijk zich zag toegewezen, en waarvan de
emissie moet plaats vinden op 20 Mei (datum, die reeds lang in 't verleden ligt, als
gij dit leest), deze acties zijn dermate volteekend, meldt men, dat men er honderd
moet vragen, om er zich één te zien uitgereikt. Als dit geen geestdrift is, dan weet
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ik het niet meer. Dat is vervoering, dat is razernij. Ik heb een onmetelijk respect voor
de supporters achter en vóór de schermen, die erin slaagden, om de gemoederen tot
zulken graad te verhitten. Wanneer men bedenkt, dat de Nederlandse Vereeniging
van Effectenhouders haar leden adviseerde, gelijk ik in een paar Fransche kranten
las, om zich van alle deelneming in het Plan-Young te onthouden, dan kan men niet
anders doen, dan in ootmoedige bewondering vallen voor de blijgeestige rage,
waarmee de Fransche spaarders zich werpen op de acties der B.R.I. en op de stukken
der Young-leening.
Want niet alleen voor de Bank ontketende men, alsof het afgesproken werk was,
een ijver en een wedijver, even ondoorgrondelijk als een paniek, of als een mirakel,
maar ook voor de leening der driehonderd millioen dollar, met welke het Plan-Young
moet starten. Men haast zich, men verdringt zich, gelijk 's morgens aan de toonbank
van bakker en kroegbaas, om een versch kadetje, een warm halfmaantje en een glas
koffie. Men vecht om die kostbare effecten, als goudgravers in den ouden tijd om
een lap grond, als kippen om een spekzwoerd. Men zit er achter heen, alsof straks
de voorraad zal zijn uitverkocht, alsof slechts eens in de honderd jaar zulk een
buitenkansje zich zal voordoen. In Frankrijk wel te verstaan. Want enkel Fransche
spaarders kunnen zoo onbesuisd en zoo ongeneeslijk naïef zijn. Leenden zij een paar
maanden vóór den oorlog geen geld aan Oostenrijk! Lieten zij zich Suez niet
ontfutselen en Panama! Laten zij de renten hunner goud-leeningen niet betalen in
papier, wat hun jaarlijksch een schade berokkent van milliarden! Hebben zij geen
rechters om de landen, die liever papier betalen, in het gelijk te stellen! Hebben zij
geen bankiers, om voor diezelfde landen hun loketten en hun brandkast opnieuw te
ontsluiten! Hebben zij geen Ministerie van Buitenlandsche Zaken, dat om deze
beuzelingen maalt als een baars om een appel!
Zoo rept de Fransche spaarder zich nogmaals, ofschoon alles hem aanraadt om
zich niet te overijlen. Maar gelijk het Plan-Young door de Kamer en den Senaat zijn
bekrachtigd met bijna algemeens stemmen, aldus moet Frankrijk's portie in de uitgifte
geteekend en overteekend worden, alsof de heele natie met een onweerstaanbare
spontaneïteit de kantoren bestormt harer bankiers. Hoe welwillend! Hoe charmant!
Hoe obstinaat! Duitschland, dat voor zijn aandeel slechts de helft verlangde van
Hollands part (qu'allons-nous faire dans cette galère??) toont niet den minsten spoed,
om zijn obligaties te plaatsen. Waarom zich daarover dik te maken? De Franschman
staat klaar om voor den Duitscher in te springen. Er is een gat in het Duitsche budget?
Het zal gestopt worden met Fransch geld. Het budget der Reichswehr is enorm? Het
is veel grooter naar evenredigheid, dan in 1914? Het is onverklaarbaar, ongerijmd,
onrustbarend, zooals men dezer dagen van alle kanten en zelfs van Duitsche zijde
waarschuwde. Wie kan dat schelen? Het budget der Reichswehr zal gevoed worden
met Fransch geld. Het is ongeloofelijk. Maar het is zoo. Duitschland zal misschien
tien millioen dollar fourneeren. Misschien! Doch het krijgt er honderd, die zeker
zijn.
En als Engeland, dat nochtans slechts een portie van vijftig millioen wenschte in
de Young-leening, speciale garanties schijnt te eischen, dan haalt men de schouders
op. Zouden de Engelsche bankiers voorzichter zijn met het geld hunner clientèle,
dan de Fransche bankiers? Malligheid. Alsof de garanties niet ruimschoots voldoende
zijn! Neen. De City boudeert de B.R.I., omdat de Internationale Bank het financieele
zwaartepunt dreigt te verplaatsen van Londen naar Bazel. De City tracht de Bank,
evenals de Fransche vloot, te reduceeren tot een tonnen-maat, welke Groot-Brittannië's
oude superioriteit nu niet en nooit zal aantasten. De City is jaloersch! Een Amerikaan
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presideert de Bank, die in Londen had moeten komen, en die tot overmaat van ramp
bestuurd wordt door een Franschman! Bij haar eerste operatie onderteekent Frankrijk
voor acht dertigsten, Amerika voor evenveel, zoodat beide landen van de 300 millioen
er 160 nemen. Zwitserland, Italië, Zweden, Holland en Duitschland volgen met
ongeveer 90 samen. Een armzalige 50 millioen blijven er over voor Londen. Welk
een verlies van prestige voor de Londensche markt. Daarbij komt nog, dat 150 van
de opbrengst bestemd zijn voor Frankrijk, 100 voor Duitschland, terwijl Engeland
er nauwelijks 25 à 30 zal incasseeren. Naast verlies van prestige, daarenboven dus
een onvoordeelig zaakje. Torpedeer, zoo gij kunt, zou Philip Snowden gesouffleerd
hebben aan Montagu Norman. Zoo gij niet torpedeeren kunt, saboteer dan.
Dwarsboom, waar het mogelijk is. Bied tegenstand. Voer obstructie. Evenals in Den
Haag moeten wij in Bazel op 't nippertje zooveel millioenen winnen, als wij kunnen
aftroggelen.
Op deze wijze redeneert men in Parijs, enkele maanden, voordat de eerste
Europeesche Conferentie haar beraadslagingen zal aanvangen. Bestaan er gronden
voor deze redeneering? De argumenten komen uit Bazelsche bron en wie durft zeggen,
of ze juist zijn, of onjuist? Zij hebben, het nadeel van niet in te druischen tegen de
Engelsche psychologie. Zij kunnen waar zijn. En bij het aleatoire, dat de B.R.I. en
het Plan-Young reeds overtollig bieden van Duitschen kant, zou zich het risico voegen
van getorpedeerd of gesaboteerd te worden door de Britten. Maar toch teekent men
in met verwoedheid. Toch waagt men twee-en-een-kwart milliard francs. Toch
subsidieert men de Reichswehr van Groener en van Von Seeckt. Het schijnt bovendien
niemand te deren of te verontrusten, dat een Plan en een Bank, welke de internationale
relaties moesten opheffen tot de regionen der commercieele realiteiten, nog vóórdat
zij functionneeren, aanleiding geven tot politieken tweespalt.
Ondertusschen bereidt Hindenburg zich voor tot een joyeuse entree in de ‘verloste’
Rijnprovincies, die den ‘onderdrukker’ tien jaren hebben moeten dulden. De orders
tot de ontruiming zijn nog niet gegeven, en géén Fransch staatsman heeft tot nu toe
het definitieve woord durven spreken. Tardieu niet, noch Briand. Zou een Fransch
parlement, de socialisten uitgezonderd, het woord, dat de laatste boeien slaakt van
den vijand, kunnen hooren zonder huivering, zonder schok, zonder een violente
reactie? Toen de Duitschers in 1873 Verdun verlieten, waren vijf milliard aan goud
hen voorafgegaan naar de vesting van Spandau. De Franschen verlaten den Rijn en
de Duitschers krijgen honderd millioen dollar op den koop toe, om een begin te
maken met het inlossen hunner schuld. De toestand is te scheef, om van een politicus
rondborstigheid te verwachten. Het is, alsof men op een wonder hoopt, op een of
andere bovennatuurlijke tusschenkomst om het fatum te ontgaan, of te ondergaan.
Nog zes weken scheiden ons van 30 Juni, den uitersten en gevreesden termijn. Kan
men in zes weken een provincie ontruimen, zonder den indruk te wekken van op de
vlucht te slaan? Hoe zal men zijn fatsoen redden en de militaire eer, die men blootstelt
aan den smaad van een overhaasten terugtocht? Men beeft echter nog harder voor
een ja op de Duitsche eischen, dan voor een neen. Een koninkrijk voor een geldig
uitstel. Een koninkrijk voor een reden, waarmee men het martelende dilemma zou
kunnen ontwijken. Al het goud van de Banque de France voor een aannemelijke
ontknooping van een drama, dat de haren te berge doet rijzen....
De run op de obligaties der B.R.I. en der Young-leening, terwijl Hindenburg's
schaduw zich begint af te teekenen op Mainz, terwijl Foch en Clemenceau van gene
zijde hunner graven polemiseeren over de vredesvoorwaarden, over de gevaren der
toekomst, - al die overdreven, kunstmatig en geforceerde animo voor een dubieuze
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affaire - zou het een verdoovingsmiddel zijn, om de nachtmerrie te vergeten? Of een
alibi?
[verschenen: 26 juni 1930]

In Annam
[zonder datum, ca. 23 mei 1930]
Over de gebeurtenissen in Indo-China, dat wij Achter-Indië noemen, bestaan evenveel
voorstellingen, als er politieke nuances zijn. Ze gaan van het somberste git-zwart,
tot het lieflijkste rozerood. Daar ik alle kranten tracht te lezen, draait mijn hoofd
ervan. Zijn het onlusten of oproeren? Zijn het gewone relletjes en knokpartijtjes, of
is het de aanloop eener omwenteling? Wie moeten wij gelooven? Zien de eenen de
dingen donker, omdat zij werkelijk donker zijn, of omdat zij er plezier in vinden te
kunnen zeggen: Wij hebben u genoeg gewaarschuwd? Zien de anderen de dingen
licht, omdat ze werkelijk licht zijn, of omdat zij een dooddoener noodig hebben voor
hun misrekeningen?
Wij weten er niets van. Ondanks telegraaf en telefoon, met of zonder draad, ondanks
de televisie, ondanks de wonderbaarlijke perfectionneering onzer zintuigen, ondanks
de sprookjesachtige toovernarij, waarmee wij de baan van ooren en oogen verruimen,
weten wij minder en minder. Ik bedoel natuurlijk weten met eenige zekerheid, weten,
waarop men steunen kan. Onze verbindingsmogelijkheden zijn magnifiek, de
transmissie, wanneer zon of planeten de seinen niet in de war sturen, is onberispelijk.
Onze toestellen zijn meesterstukken van mechaniek, van spitsvondigheid, van
eenvoud. En met dit alles kwamen wij niet verder dan de Middeleeuwen. Wat zeg
ik! In de Middeleeuwen waren de geruchten beperkt en zij plantten zich voort met
een kracht en over een afstand, welke in evenredige verhoudingen bleven tot hun
betrouwbaarheid. Een gerucht zonder grond vervluchtigde automatisch, als de kringen
van het water, waarin men een steen werpt. Een gerucht moest bijzonder hardnekkig
zijn, het moest gestuwd zijn door een buitengewoon geweld, wilde het reëel worden
als een tijding. Men wantrouwde een gerucht à priori, men controleerde het
voorzichtig, men nam een afwachtende houding aan, zoolang het niet gelden kon als
onomstootelijk.
Wij daarentegen, wij modernen! Onze geruchten zijn niet beperkt, ze zijn talloos
en komen aangestoven van alle kanten. Zij verspreiden zich met een onbegrensde
kracht en met een fantastische snelheid rondom den aardbol. Geen enkele psychische
of psychologische factor is bekwaam, om hun vaart te beteugelen. Men kan de
onwaarschijnlijkste berichten laten circuleeren en daar zij bijna alle ooren tegelijk
bereiken, of, zwart op wit gedrukt, alle oogen, dringen zij binnen met een energie,
waarvan het effect verhonderdvoudigd wordt door de alomtegenwoordigheid.
Niemand weifelt, om dit middel te gebruiken, 't zij uit ondoordachtheid, uit perfidie,
uit winstbejag, en waarom zou iemand weifelen, daar het straffeloos geschieden
mag? Beconcurreeren de naties elkaar niet openlijk in de uitzendingssterkte harer
draadlooze stations? Indien Straatsburg een post bouwt, bouwt Frankfort een
machtigeren post: de geruchten van Frankfort zullen verder vliegen, dan de geruchten
van Straatsburg.
Maar niemand die de patente leugen te baat neemt, weifelt ook om het
tegenovergestelde middel aan te wenden: het verbergen der waarheid. Voor den een
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moet zij septisch zijn, voor den ander antiseptisch. Voor den een rauw, voor den
ander smakelijk toebereid. Een nuchter feit bestaat niet meer. Er bestaat nog slechts
een geïnterpreteerd, getransponeerd, verhaspeld, voor verschillende rangen, standen,
kringen, klassen, beurzen, overtuigingen, begrippen, verlangens en hobbies,
toegetakeld feit. De heele nieuwsfabriek immers werkt met methode, met overleg,
met inzicht en met menschenkenis. De graad van leugenachtigheid of de graad van
waarachtigheid wordt met zorg berekend, niet naar het bevattingsvermogen, doch
naar de bevattingswenschen van een gegeven publiek. Er zijn een massa lieden b.v.,
die nooit een welwillend bericht zullen dulden over het fascisme, al werd dit bericht
verkondigd door engelentongen. Er zijn een andere massa lieden, die nooit een slecht
bericht zullen dulden over Moskou, al kwam het rechtstreeks van Stalin.
Want als men de myriaden geruchten niet meer controleert, niet meer mistrouwt,
gelijk vroeger, als men elk voorbehoud liet vallen, men heeft van te voren precies in
vakjes geordend en gerangschikt wat men slikken zal en in welke schakeering men
het slikken zal. Met zeer belangrijke trefkansen kan men vooruit aanduiden, welk
agentschap of welke krant de beroeringen van Achter-Indië als donker, welke ze als
licht zullen afschilderen. En het hinderlijkst is, dat men met geen mogelijkheid kan
raden, welke lezing zich het minst van de waarheid verwijdert. Een bericht, dat elf
duizend Afrikaansche negers opmarcheerden tegen de Fransche plantages, had in de
eeuw der radio, veertien maanden noodig om Parijs te bereiken, terwijl men honderd
jaar geleden met de signaal-telegrafie van Chiappe in vijf en twintig minuten een
tijding overbracht van Parijs naar Toulon! Het is dus denkbaar, dat wij over anderhalf
jaar hooren, hoe dertig duizend Annamieten vandaag optreden tegen Hanoï. Het is
even goed denkbaar dat wij hooren hoe ze rustig thuis bleven. Voor een redelijk
wezen ligt in zulke systematische ongewisheden iets zeer onaangenaams. Maar 't
ergst is, dat men te bevoegder plaatse hoogstwaarschijnlijk over nauwkeurige
inlichtingen beschikt, doch ze ons niet wil meedeelen.
Waarlijk dit is een jammerlijke gewoonte, welke niet alleen heerscht in Frankrijk,
maar over het heele continent, en ik voel er veel voor om het grootste deel onzer
verleden, tegenwoordige en toekomstige ellenden te wijten aan deze fundamentele
verkeerdheid. Ik verbeeld me soms een kruistocht tegen de leugen, een kruistocht
voor de waarheid, de alledaagsche, zakelijke waarheid, als een der nuttigste
bewegingen, waarin men het menschdom zou kunnen meesleepen, nuttiger dan alle
pacifisme, dan alle ontwapeningsmanieën, en het verbaast mij dikwijls, dat geen
enkele utopist van den Volkenbond, welke voor zulk een actie het aangewezen
uitgangspunt zou zijn, tot nu toe het idee geopperd beeft. Wel beschouwd is de
mentale atmosfeer, waarin wij moeten vertoeven, doorvlochten met een ontzaglijke
hoeveelheid heele of halve onwaarheden, op elk domein en van elk kaliber. Met
goede of met kwade bedoelingen, allerwegen liegt, bedriegt en misleidt men om het
hardst. Ik laat daar, dat men dit doet in het gezelschapsleven, waar de onwaarheid
den vorm kan aannemen van beleefdheid, of in handelsbetrekkingen waar elke
overdrijving werktuigelijk en zonder belangrijke consequenties gecorrigeerd wordt
door de ervaring.
Doch waarom moeten het leven van een volk, en de onderlinge verhoudingen der
naties, stelselmatig geregeld worden met verdraaiingen, met vervalschingen, met
heimelijkheden, met min of meer leepe kuiperijen, met min of meer laaghartige
pogingen tot bedrog, met veinzerijen, met gehuichel, met hinderpalen, met laster,
met de pertinentste onwaarachtigheden, met een hoop andere slechte manieren, welke
de opvoeding in den individueelen mensch zooveel doenlijk tracht uit te roeien,
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terwijl men toelaat, dat zij coram populo het collectieve leven beheerschen en
vergiftigen? Dit gaat mijn verstand te boven. Ik begrijp er nòch de noodzakelijkheid
van, nòch het voordeel. Het schijnt mij toe, dat die universeele, ingewortelde
gluiperigheid de edelste intenties doemt tot onvruchtbaarheid en dat geen enkele
hervorming, op het terrein der ontwapening b.v., ernstig overwogen kan worden,
alvorens men tot het minimum eerlijkheid is teruggekeerd. Maar wat vooral hindert
in dit gegeneraliseerde misbruik is de daling der zuivere menschelijke waarde. Wij
hebben gemeenlijk weinig achting voor politici. Doch pas wanneer men hen vergelijkt
met vroegere perioden der geschiedenis, de slechtst befaamde niet uitgezonderd, kan
men de geringschatting meten, waaraan hunne simulantentaktiek hen blootstelt. En
ware zij nog geheim, verborgen, onmerkbaar! Behalve de onbeschaamdheid der
methode heeft zij echter nog de wansmaak der doorzichtigheid. Zij legt het er dik
bovenop, alsof wij allen bestonden uit sullen en idioten, die onder den schedel
zaagmeel hebben in plaats van hersens.
Deze parenthèse werd langer dan een juist evenwicht toelaat, doch zij werd niet
geschreven zonder reden. Alleen het labyrinth van dubbelzinnigheden kan de
gebeurtenissen verduidelijken, welke zich in Achter-Indië afspelen, en de
onwetendheid, waarin wij ons bevinden omtrent haar werkelijke toedracht. Er heeft
Fransch bloed gevloeid in Indo-China; er is geschermutseld langs de Roode Rivier,
gemuit in Yen-Bay, gemoord op de wegen der Delta, er zijn bommen geworpen in
Hanoï. De Franschen zijn verrast in een diepe en langdurige rust, beweert de eene
partij. Wij hadden het zien aankomen sinds de socialist Alexandre Varenne, een
verwaande, domme, hersenschimmige barbaar, daar aan wal stapte als
gouverneur-generaal, beweert de ander. Uitstekend. De daders zijn gepakt. Zelfs een
onrustbarende kwantiteit bommen, munitie en geweren, waarbij men zich ontsteld
afvraagt, hoe zij daar belandden. De moordenaars en brandstichters zijn ter dood
veroordeeld.
Volgens diverse decreten is het lot der opstandelingen wettelijk in handen van den
huidigen gouverneur-generaal Pasquier. Naar den geest en de letter van de wet, heeft
hij en niemand anders te beslissen over een eventueele gratie der veroordeelden.
Wordt die gratie geweigerd, dan gebiedt een ander wetsartikel, zonder uitstel tot de
executie over te gaan. De Franschman had dus opnieuw kunnen verzinken in zijn
diepe en langdurige rust.
Als een donderslag bij helderen hemel komt te Parijs bericht binnen, dat het dossier
der ter-dood-veroordeelden telegrafisch door het Ministerie van Koloniën is
opgeëischt, om per volgende boot te vertrekken naar het moederland en dat de
terechtstelling tot nader advies moet worden opgeschort. Dit evidente bewijs van
goedertierenheid was zóó onwettig, dat het als een aanmoediging kon doorgaan voor
nieuw verzet. Naast onwettig was de order gevaarlijk, omdat zij niet zou nalaten een
kwalijke impressie te maken bij de inlandsche samenzweerders, die zich beschermd
voelen door de samenzweerders te Parijs, en Pasquier gedesavoueerd zien. Het
telegram werd op staanden voet gevolgd door een kabel uit Hanoï, waarin alle
geconstitueerde lichamen der Koloniën (Kamers van Koophandel, van Landbouw,
Gemeenteraden, etc., onder wie een aantal Annamieten) eenstemmig en energiek
protesteerden tegen het Parijsche bevel en met klem vroegen, om de locale overheid
te laten optreden, gelijk zij noodig achtte.
Dit is u misschien niet onbekend. Wat gij echter niet vernaamt wellicht, is de
oorsprong van de paradoxale order. Het kon niet stammen van den Minister van
Koloniën (Piétri), die te Londen vertoefde. Het kon niet bekrachtigd zijn door Tardieu,
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met wiens anticommunistische voortvarendheid het weinig zou harmonieeren. Het
kwam gewoonweg van een bureau-chef van het ministerie, in wien de Annamietische
communisten te rechter tijd een beschermer hadden gevonden, de
Gouverneur-Generaal een weerstreven.
Wij weten dus niet eens meer, door wie wij geregeerd worden. Wij wanen, dat wij
een President der Republiek hebben, drie dozijn ministers, verantwoordelijk voor
het parlement, en een wetgevende vergadering. Dit alles telt zoo weinig mee, dat het
in 't niet valt voor een kabel van een chef de bureau, die de Indo-Chineesche
onafhankelijkheidsbeweging volgt met sympathieke blikken. Maar als de regeering
van een land zoo weinig meetelt, waarom zegt men het ons niet liever ronduit? En
als er achter de lijken der gesneuvelde officieren geconspireerd kon worden door
trawanten van de daders, waarom hoort men dit nauwelijks (want de groote bladen
zwegen over het heele geval) als het onherstelbare kwaad gesticht is? Wie zitten
achter den bureau-chef, wiens optreden vergezeld ging van een delegatie ‘linksche
parlementsleden’, die zich naar het Ministerie van Koloniën begaven, niet, zooals
gij zoudt kunnen vermoeden, om de strengste maatregelen te vergen tot herstel en
tot handhaving der orde, maar om de directe terugroeping te eischen van den
Gouverneur-Generaal Pasquier, die de rust hersteld heeft. Ook over dezen absurden,
krankzinnigen stap hebben de bladen gezwegen als moffen.
Het genoemde urgente protest der geconstitueerde Indo-Chineesche lichamen
schijnt erop te wijzen, dat de overwonnen crisis ernstiger is geweest, dan men durfde
te erkennen. Doch zoo wij slechts zeer matig op de hoogte zijn van wat er gebeurt
in Hanoï, Tonkin, Haiphong, wij weten nog minder, wat er op touw gezet wordt in
de schaduw der bloedige evenementen. Zooals gewoonlijk zullen wij het eerst hooren,
wanneer een aantal menschenlevens ten offer gevallen zijn aan een complot, dat niet
slagen kan.
Op het immense wereld-tooneel is dit een kleine scène. Als wij de volledige
waarheid kenden, had evenwel deze scène zelfs verhoed kunnen worden tot het
behoud van velen. Heb ik dus ongelijk met mijn kruistocht?
[verschenen: 30 juni 1930]

Klopgeesten
[zonder datum, ca. 28 mei 1930]
Over spookgeschiedenissen gesproken, ziehier een echte.
In het dorpje Seyssuel, op vijf kilometer van Vienne, verheft zich aan de oevers
van de Rhône, la Rochepiquée. Afgezonderd van de bewoonde wereld, in een huisje,
dat als een arendsnest gehaakt is aan de rots, verscheidene honderden meters boven
den beganen grond, op een nauw terrasje, woont daar het echtpaar Rozier. Een
uitgezochte plek voor romantische gebeurtenissen. Wanneer men de treinen van de
P.L.M. en de auto's der met de spoorbaan evenwijdige route nationale niet zag rollen
in de laagte, zou men zich in de middeleeuwen wanen. De man, die vroeger koloniaal
soldaat was, is tegenwoordig nachtwaker in een fabriek. Hij heeft drie kinderen, twee
jongens en een meisje van dertien, Marguérite, de oudste. Rozier gaat door voor een
beste kerel, een noeste baas, die de vrije uren van zijn dag gebruikt, om op de
onvruchtbare hellingen, welke zijn domein vormen, daar niemand ze wil, wat
aardappels en groenten te telen. Hij bezit zijn eigen wijngaardje. Hij fokt geiten en
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konijnen. De vrouw is een brave huismoeder. Toen haar eigen kroost ver genoeg
was om alleen te loopen, vestigde zij zich als min, en nam zuigelingen bij zich thuis
in bewaring, om de inkomsten te verhoogen. Het is in Frankrijk een algemeen
verbreide gewoonte, om kleine kinderen uit te besteden. Wij zijn trouwens in een
specifiek Fransch milieu: een gezin van stugge werkezels op een achtergrond van
koloniaal avontuur.
Het mysterie en de misère begonnen met de zuigelingen. Op een goeden dag begon
er een te schreeuwen. Men snelde toe en vond hem uit zijn wieg op den grond
gevallen, met een bloedend voorhoofd. Dat gebeurt meer. Spoedig echter overdekte
zich het gezicht der kleintjes met nagelkrassen. Men dacht eerst dat zij het zelf deden
en bond hun de handjes vast. Doch zij verbraken hun boeien met een kracht, welke
men niet van hen verwachtte en ten overvloede bleek het, dat de krassen van veel
grootere nagels moesten komen, dan die der babies. Het echtpaar Rozier deed de
kinderen weg en nam nieuwe. De onverklaarbare aanslagen evenwel gingen voort
en daar men niemand kon betrappen, omdat ze steeds plaats vonden, wanneer niemand
zich in de buurt der wiegen bevond, zagen de menschen zich gedwongen deze
industrie te onderbreken.
Toen ving het ander spelletje aan, dat in de tooverij meer gebruikelijk is: De kippen
en konijnen stierven bij tientallen. Men gaf een vrouwelijk familie-lid de schuld, die
een authentieke heks zou zijn, en die, hoewel niet kwaad van inborst, op sommige
oogenblikken aan de inblazingen van den Booze geen weerstand zou kunnen bieden.
Maar men had geen bewijzen, en ofschoon men de heks in de gaten hield, begon er
na het overlijden der kippen een andere serie van onbegrijpelijke rampen. Een wekker,
omgevallen zonder dat iemand hem aanraakte, gaf het sein tot een volledige
verwoesting van alles, wat in huis breekbaar was. De koffiepot sprong van het fornuis,
beschreef een boog en viel in 't midden der kamer in gruzelementen. Een kluit boter
vloog uit het vlootje en kletste zich met een smak tegen den muur. Terwijl Rozier
iets zocht in het buffet, schoot een volle lade rakelings langs zijn hoofd en viel
ondersteboven neer aan de overzijde van het verstrek. Portretten en schilderijtjes
lieten los van de wanden en gingen zich door een onzichtbare kracht bewogen,
verbrijzelen. Lampen tuimelden van de zoldering. Terwijl de familie aan tafel zat,
verdwenen borden, glazen, flesschen en het heele etensgerei onder hunne handen en
viel met geweldig lawaai op den grond aan scherven. Het gekste was nog, dat men
op een uur, toen niemand boven was, een reusachtig kabaal hoorde op het plafond.
Men spoedde de trap op en vond de bedden kris kras door elkaar, het beddegoed
schots en scheef door het vertrek, en een bloemvaas, ongebroken dezen keer, in het
midden der kamer op den steenen vloer.
De brave menschen hadden geen leven meer en kwamen in een toestand van
paniek, die grensde aan verstandsverbijstering. Zo hadden wel gemerkt, dat de
verschijnselen het brutaalst waren in de nabijheid van Marguérite, doch nooit 1
hadden zij haar op heeterdaad kunnen betrappen, en een keer gebeurde het zelfs, dat
een pot ging wandelen, om zich te pletter te loopen tegen een muur, terwijl het meisje
buitenshuis was. Men riep de gendarmes, die in de schoorsteen klommen, om er een
grappenmaker te ontdekken, en de woning afzochten, om er magneten te vinden, of
electrische toestellen van anderen aard. Vruchteloos. Zij plaatsten flesschen op tafel
en de geheimzinnige onruststokers waren zoo vriendelijk, om de vertegenwoordigers
der wet niet in 't ootje te nemen. De vrijdenkers van Vienne en Lyon triomfeerden.
Maar een heele kist scherven bewees, dat er iets niet pluis moest zijn op de
Rochepiquée.
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Daar er een onmiskenbaar, hoewel tot nu toe onnaspeurlijk verband bestond
tusschen Marguérite en de zonderlinge evenementen, besloten de ouders om ook hun
dochtertje weg te doen. Vanaf dien dag staakten de occulte rustverstoorders inderdaad
hun bedrijf. Dat is zoo klaar als een klontje, zult gij misschien meenen. Ik ben zoo
vrij om dit even klaar te vinden als koffiedik. Wie is Marguérite? Als wij het wisten,
en dit is mijn onwankelbare overtuiging, zouden wij een der belangrijkste raadsels
opgelost hebben, niet alleen van de menschelijke, doch van de algemeene natuur.
De certificaten van den onderwijzer zeggen, dat zij intelligent, van den dokter, dat
zij door-en-door gezond is. Maar wat broeit er in haar organisme? Over welke
buitensporige macht beschikt zij, zonder het te beseffen? Van welke stralen is zij de
onwillekeurige accumulator en het onbewuste zendstation? Ik geloof bij zulke gevallen
noch aan bedrog, noch aan kwaadwilligheid, noch aan boven-natuur. Ik geloof
daarentegen aan gansch natuurlijks krachten, welke zich onder gegeven
omstandigheden ontwikkelen, opzamelen, manifesteeren, en verdwijnen, omdat zij
niet onderhouden of tegengewerkt worden. Als men verstandig was, dan had men
Marguérite op Rochepiquée gelaten in gezelschap van een Curie of een Crookes, in
plaats van haar te verwijderen uit een milieu, waar haar organisme op de
onwaardeerbaarste wijze correspondeert met de atomen, de moleculen, de electrons
en de kern van een koffiepot, een soepterrien, een tafellade, etc. Doch het is
waarschijnlijk beter, dat wij dit ‘geheim’, zoolang de menschheid in hare meerderheid
zwak en feilbaar is, niet zullen doorgronden. Ons eeuwenoud verzet tegen dergelijke
‘spoken’ berust vermoedelijk op een waarschuwing, welke komt van een onzer
diepste instincten.
***
Ik kan zonder modulatie overgaan van Marguérite Rozier tot Benito Mussolini,
den dictator der fascisten. Hij bezit buiten kijf een zeldzame intelligentie. Of hij zich
verheugt over een stevige gezondheid, is een andere zaak. Ik vernam van iemand,
die de fiches kon controleeren van een Zwitsersch hospitaal, waar hij in zijn jonge
jaren verpleegd werd, dat hij aan dezelfde ziekte leed, en dus waarschijnlijk nog lijdt,
als Nietzsche, Robert Schumann, Baudelaire, Guy de Maupassant, Toorop en een
aantal andere beroemdheden, van wie President Wilson en Lenin een der bekendste
en een der laatste zijn. Dit zou veel verklaren. Dit is zelfs van zooveel belang, dat ik
geen enkele reden zie, om het te verzwijgen. Onder dergelijke voorwaarden worden
de mogelijkheden onbegrensd en onafzienbaar.
Het is evident, het is onloochenbaar, dat Mussolini op 't oogenblik in Europa de
rol speelt van klopgeest. Het is zóó duidelijk, dat zijn oudste en trouwste bewonderaars
beginnen te twijfelen aan zijn intelligentie, of twijfelen aan een evenwicht, dat ook
voor de hoogste intelligentie nog onontbeerlijk blijft.
Gedurende de Londensche Marine-conferentie bespeurde men de nieuwste
symptomen eener zorgbarende stoornis. Het was niet de eerste keer, doch sinds de
Garibaldi-affaire van 1926, welke door de Fransche politie geregeld werd met een
tact, die de eer van den dictator en de Fransch-Italiaansche relaties veilig liet, sinds
de ontmaskering der geënsceneerde en met fascistisch geld betaalde complotten (alle
z.g. voorbereid en bekokstoofd in en door Frankrijk), had Mussolini zich kalm
gehouden en getuigd van redelijkheid. Ik heb destijds voorspeld, dat alle aanslagen
tegen het Romeinsche staatshoofd als bij tooverslag zouden wegblijven en deze
gissing bleek inderdaad juist. Toen men eenmaal gemerkt had, dat de kaarten valsch
waren, konden zij niet meer dienen.
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Het viel moeilijk te verwachten, dat de dictator zijn rumoerigen aard zou verliezen,
doch men had gehoopt, dat de Italiaansche houding op de Londensche conferentie
hem voldoende zou lijken als aanmaning. ‘De toestand is ernstig, doch niet tragisch’,
schreven de Fransche kranten. Als men den volkeren echter nog oogkleppen wilde
laten, om hen niet te verschrikken, de diplomaten wisten, waaraan zij zich te houden
hadden. Mussolini evenwel heeft geoordeeld, dat men in Frankrijk te veel remde en
dat ook de volkeren behooren te worden ingelicht. En hij spreekt te Livorno, te
Florence en elders, als de Homerische helden vóór den veldslag.
Hoe men ook denkt over de verschillende Europeesche twisten en haar schikking,
het moment om Frankrijk de ‘faccia feroce’ toe te duwen der Italiaansche Medusa,
werd gekozen met bijzonder slechten smaak. Als Briand aan de mogendheden zijn
memorandum overhandigt betreffende zijn Europeesche federatie, dan kan men hem
met het oog op het Fransch-Zwitsersch geschil betreffende de ‘vrije zones’ dat juist
een douane-kwestie raakt, desnoods toevoegen: ‘Federeerder, federeer eerst u zelven.’
Doch met een greintje loyaliteit kan men niet loochenen, dat Briand's plannen, hoe
hersenschimmig, hoe utopistisch, hoe onverwezenlijkbaar ook, gedicteerd zijn door
overwegingen, welke niets beoogen dan een nieuwe schrede naar het ideaal, dat de
manie werd van Briand's ouderdom: den Vrede. Wat ook de resultaten mogen zijn
der ontruiming van den Rijn, goed of kwaad, zij geschiedt vijf jaren te vroeg, zij
geschiedt zonder de minste garanties, politieke noch financieele, zij bewijst een
streven tot verzoening, dat door de gematigdsten nog gekarakteriseerd wordt als
verblinding.
Hoe men de doeleinden der Fransche staatkunde ook wensche te beoordeelen, te
belasteren zelfs, men ziet de Fransche financiers als één man geschaard achter de
pacifistische diplomaten. Want de aandeelen der B.R.I. werden honderd-acht-en-vijftig
maal overteekend, wat een wereld-record beduidt en wat, terwille van den vrede, de
mobilisatie veronderstelt van een kapitaal van acht milliard. Het is dus ernst. En
hoewel Duitschland elken dag nog chicaneert over zijn verplichtingen, straks zal
men de Fransche kapitalisten met dezelfde verwoedheid zien aanvliegen op de
obligaties van het Plan-Young. Kan een staatsman zich vredelievender, humaner en
nobeler uiten, dan André Tardieu deed in zijn eerste groote redevoering tot de
Nationale Unie van Oud-Strijders? Zij kan worden samengevat in dezen eenen zin:
‘Een onmetelijk vredeswerk ligt voor ons. Zullen wij het weten te volbrengen? Ziedaar
de vraag...’
Op deze feiten en op deze verlangens antwoordt Mussolini denzelfden dag, die
toevallig voor Frankrijk La Semaine de Bonté opende, met een hoonende bitterheid,
welke elken Franschman moest grieven of teleurstellen. De dictator mag smalen op
de ‘onsterfelijke beginselen, welke over de grenzen geëxploiteerd worden door secten,
groepen en partijen van mannen, die zich daarvoor coöperatief organiseerden’ - ter
wille dier onsterfelijke beginselen trok Frankrijk het zwaard voor de Italiaansche
eenheid. Ter wille dier zelfde principen brachten de Fransche staatslieden offer na
offer en uit naam dier principen handhaaft zich Briand. Laat Briand morgen oreeren
gelijk Mussolini en hij valt als een doode. Enkel als tolk zijner natie kon Briand in
1927 uitroepen: ‘Weg met de kanonnen, weg met de mitrailleuses.’ In 1930 antwoordt
Mussolini onder toejuichingen: ‘Woorden zijn een mooi ding, maar geweren en
mitrailleuses, schepen, vliegtuigen en kanonnen, zijn nog mooiere dingen.’
Dit is klopgeesterij. Zoo spreekt geen intelligent mensch na een massa-moord, die
vijftienhonderd dagen duurde. Zoo spreekt iemand, die het verzamelpunt werd van
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invloeden, waarvan men het grootste deel nog niet kan controleeren, maar wiens
bezinning gaat bezwijken voor hun overmacht.
Op Mussolini's uitroep: ‘Wij kunnen niet gaan zitten’, heeft men gerepliceerd:
‘Als hij niet kan zitten, laat hij dan gaan liggen.’ Maar met grapjes raakt men niet
uit de impasse, welke Mussolini een alternatief noemde ‘dat het machtig bewapende
Italië in al zijn eenvoud zou stellen: òf een kostbare vriendschap, òf een zeer harde
vijandschap.’
Wat zal er geneuren, wanneer dit alternatief gesteld wordt in een ultimatum?
Wanneer de vriendschap tè kostbaar zou blijken en wanneer men wegens de
onsterfelijke beginselen, van welke Frankrijk's eenheid er één is, deze vriendschap
zal moeten afwijzen? Helaas, Mussolini kan niet zoo gemakkelijk geïsoleerd worden,
als de Marguérite der Rochepiquée!
[verschenen: 10 juli 1930]

Een nieuwe partij
Parijs [zonder datum, ca. 5 juni 1930]
Ofschoon nagenoeg de helft der Fransche bevolking tot den boerenstand behoort, en
Frankrijk dus gerangschikt mag worden onder de landbouwende naties, hadden de
veldbewoners hier geen leden in het parlement en geen agrarische partij. Er bestond
van oudsher eene Société des Agriculteurs, die zeer weelderige bureaux bezit in de
Rue d'Athènes. Doch deze maatschappij is meer een deftige club, waar men
markiezinnen en mondaines van tijd tot tijd op de thee noodigt, dan een politiek
genootschap, en hare vergaderzaal dient vooral tot het geven van concerten. Zij
vertegenwoordigt alle grondeigenaars, maar heeft er nooit aan gedacht om haar
invloed, welke ontzaglijk zou kunnen zijn, uit te oefenen ten bate der boeren, en, wat
op hetzelfde neerkomt, ten bate van zichzelf. Ondanks herhaaldelijke omwentelingen
had de aristocratie te weinig directe nooden, om zich politiek bewust te worden. Haar
uitgestrekt verleden verhinderde haar de toekomst te zien. Het is een der nadeelen
van een langen stamboom, dat men te veel achteruitkijkt.
De boeren dus, overgelaten aan hun eigen willekeur en hun eigen inzichten, volgden
de politiek der steden. Waar de boer elders in 't algemeen conservatief en wantrouwend
staat tegenover nieuwigheden, is de Fransche boer, die onmetelijke voordeelen dankt
aan de revolutie van 1789, waarover de grootvaders der tegenwoordige generatie
nog mondelinge mededeelingen ontvingen, zeer vooruitstrevend. De boeren dikten
het programma, dat door de stedelijke comité's beredderd werd, gaarne nog wat aan
en geen enkele politiek leek hun ooit te radicaal. Het eenige, wat zij erbij verliezen
konden, waren de pachtheeren, van wie zij hunne akkers huurden, en zij waren leep
genoeg, om dit risico niet te betreuren. Zoo vond men socialisten en zelfs
communisten bij de vleet onder hen, die van nature het minst socialistisch of
communistisch waren aangelegd. De geheime stembus vergemakkelijkte deze passie
voor de onafhankelijkheid. Het merkwaardige feit doet zich sinds lang voor, dat
Parijs b.v. in meerderheid conservatief is, het platteland daarentegen onbekommerd
progressistisch.
Wat Parijs reeds kende, moest de boer nog leeren: de ondervinding en het nadenken.
Hij moest ervaren, dat dezelfde theorieën niet altijd en overal dezelfde voordeelige
gevolgen veroorzaakten. Hij moest bespeuren, dat de politici der steden zijn adhaesie
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uitsluitend exploiteerden ten behoeve van de arbeiders der industrie. De boer moest
de eerste moeilijkheden ondergaan met zijn eigen personeel, dat niet minder hard
begon te socialiseeren dan de baas. Hij moest ondervinden, welk een dwaasheid de
acht-urige werkdag beduidt voor het platteland. Hij moest gewaarworden, dat geen
enkel systeem in de practijk fnuikender is voor den landbouw, dan het systeem van
Karl Marx en zijn diverse derivaten. Hij moest van lieverlede bemerken, dat hij met
een socialistisch of communistisch gouvernement gewaardeerder dingen riskeerde
te verliezen dan zijn pachtheer. Den grondbezitter wil hij kwijt. Hij wenscht hem
echter niet te vervangen door den anoniemer tyran, die Staat heet.
Dat hij in den drup was, leek hem geen reden om in den regen te gaan. Een
emancipatie en vrijmaking als die der Russische moejiks, 's avonds geparkeerd te
worden in kazernes, gelijk de lastdieren in den stal en de motorisch werktuigen in
de loods, eigen haard en hof en oogst, graag of niet, af te staan aan een stelletje
autocraten, die de boer zelf niet eens kiezen kan, maar die zich volmachten aanmatigen
uit naam der gemeenschap, niet eens de tien procent over te houden van de opbrengst
zijner handen, die hem de koningen lieten, en in afwachting van dat weinig
aanlokkelijke einddoel zijn productie overgeleverd zien aan de grillen der
internationale speculanten, der internationale trusts van groot-molenaars, gelijk dit
het geval is in Frankrijk, voor al deze ondankbare en ongedroomde resultaten had
de boer sinds jaar en dag niet gestemd op de vooruitstrevendste candidaten. De
onmenschelijke boerenvervolgingen in Rusland en de geniepige sympathie, welke
zijn regeerders niet kunnen verbergen voor sommige bolsjewistische experimenten,
droegen er toe bij, hem de oogen te openen voor belangen, waarover men bij
verkiezingsdebatten nooit repte.
Aldus ontdekte de Fransche boer één voor één de redenen, om agrariër te worden.
Maar dat hij het werd ten slotte, is nog te danken aan het toeval. Nergens immers
bleek de landbouwer moeilijker te organiseeren dan in Frankrijk, waar zelfs het
misnoegen de onderlinge verdeeldheid der inwoners slechts zelden kan neutraliseeren.
Ongeveer twee jaar geleden werd een invloedrijke landbouw-figuur uit de buurt
van Compiègne, die den welsprekenden en symbolischen naam draagt van Florent
Agricola, als vertegenwoordiger van Frankrijk afgevaardigd naar de internationale
conferentie van suikerbieten. Want in onze dagen werden ook de bieten internationaal
en geven aanleiding tot congressen. Bij deze gelegenheid doorkruiste Florent Agricola
Polen, Roemenië, Tsjeko-Slovakië en geheel Midden-Europa. Te Praag woonde hij
een indrukwekkend defilé bij van één miljoen boeren, die gedurende verscheidene
dagen door de stad trokken, onder triomfbogen, welker opschriften verkondigden:
‘Aan de agrariërs, die ons van het Bolsjewisme bevrijd hebben.’ Hij kon ten
overvloede aanschouwen, dat de werklieden der fabrieken hen toejuichten.
Sluimerde er in Florent Agricola (naam, welke klinkt, alsof hij historisch moet
worden) een dictator, die slechts vroeg om te ontwaken? Eén millioen boeren,
eendrachtig genoeg om hun wil op te leggen aan de afgevaardigden en hun regeering,
welk een verleidelijk schouwspel! Agricola zag reeds tien millioen Fransche boeren
marcheeren in de Champs-Elysées. Zoodra hij thuis gekomen was, riep hij een paar
vrienden samen, verhaalde hun, wat hij aanschouwd had en vroeg hun: Waarom
hebben wij geen agrarische partij? Is Frankrijk niet een land van akkerbouw?
Bekommerde de Derde Republiek zich ooit om de boeren? Onze geheele sociale en
economische wetgeving is geconcipieerd voor de fabrieksarbeiders. Deze wantoestand
moet eindigen. Het uur is geslagen, om ook eens te denken aan de veldarbeiders!
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Onder de toehoorders, tot wie deze verklaring gericht was, bevond zich een lid
der Parijsche Balie, die luisterde naar den niet minder zinrijken naam van Casanova.
Als zijn vermaarde naamgenoot onsterfelijk werd door de mémoires, waarin hij zijn
menigvuldige liefdes-avonturen boekstaafde, deze Casanova had zich als advocaat
gespecialiseerd in de verdediging van vervalschers en knoeiers. Dit is geen bezwaar,
wanneer het met talent geschiedt. Het eischt een buitengewone kennis der wetboeken.
En voor een boer bestaat er misschien geen betere aanbeveling van een advocaat,
dan dat hij de verandering van water in melk en van margarine in boter, goedpraat.
Ik gekscheer niet, hoewel ik minder gaarne geregeerd zou worden door boeren.
Nauwelijks had Casanova de uiteenzetting van Florent Agricola aangehoord, of hij
bekeerde zich met vlammenden ijver tot de zaak der landbouwers en uit de
samenwerking van beide mannen ontstond de Fransche agrarische partij. Agricola
is de chef, Casanova de secretaris-generaal. Het kantoor van den advocaat, die in de
Rue d'Assas een huis bewoont, dat van buiten en van binnen den indruk wekt van
welgesteldheid, was aangewezen, om tot hoofd-kwartier te dienen van de nieuwe
politieke groep. Men redigeert er een krant, ‘La Voix de la Terre’, die één jaar na
haar oprichting reeds den vijf en dertig duizendsten abonné noteerde. Men ontwierp
er een vaandel, dat groen is als het winterkoren (en als de vlag van den profeet) en
als eenig onderscheidingsteeken de driekleur draagt in een bovenhoek.
Men koos er een insigne: het klaverblaadje van vier, dat prijkt in de knoopsgaten
van alle agrariërs uit het centrum van Europa. Want als de Fransche agrariër vóór
alles nationaal is omdat een beroep, dat zijn vruchten trekt uit den landsbodem, niet
anders dan nationaal kan zijn, men sloot zich onmiddelijk aan bij het internationaal
Agrarisch Bureau van Praag. En elke maand breidden de kantoren van Casanova
zich uit. De krant werd hoe langer hoe netter gedrukt en geschreven. Hij wierf
conférenciers aan voor zijn ideaal, propagandisten, die de verst afgelegene gemeente
bezoeken, om er periodieke redevoeringen te houden. In elke streek, waar de landbouw
overheerscht, organiseerde men knooppunten van actie, welke regelmatig militanten
uitzenden over de omgeving, om brochures te verspreiden, affiches aan te plakken,
strooibiljetten rond te deelen in een onbeperkt aantal, vergaderingen te beleggen, de
gemoederen warm te maken en warm te houden voor een ideaal, dat twee jaar geleden
nog onbekend was.
Onder hunne vaan vereenigen de Agrariërs zoowel het groot- als het
klein-grondbezit. Zij moeten dus leden tellen, die de enorme kosten van een veldtocht,
welke later pas interesten zal afwerpen, crediteeren met baar geld. Zijn zij daarom
conservatief, of minder democratisch, dan voor een land als Frankrijk voegt?
Geenszins. Zij voeren geen enkele campagne tégen iets, zij voeren slechts campagnes
vóór iets. Zij trachten in wezen liberaal te zijn en roepen zoowel katholieken als
vrijdenkers, zoowel boeren van links als van rechts op, tot aansluiting bij hunne
gelederen. Het eenige vereischte is, dat het boeren zijn. Zij kennen maar één
tegenstander: de demagogie. Het is waar, dat zij dezen vijand overal zullen ontmoeten,
waar zij hun enthousiaste schreden zullen richten, want demagogie werd bijna
synoniem met republiek. Het is ook waar, dat deze honderdkoppige draak nog juist
op het nippertje zou kunnen sneuvelen.
In de proclamaties der Agrariërs vinden wij de volgende leuzen en wachtwoorden:
‘Al wie den landbouw niet beschouwt als de bron van nationalen voorspoed, begaat
een misdrijf tegen zijn vaderland.’ - ‘Over-productie in de industrie, dat is oorlog,
overproductie van de akkers, dat is welvaart en vrede.’ - ‘Een gelijk salaris voor
iedereen, dat is een premie op leeglooperij, dat is gelijkheid in de middelmatigheid.’
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- ‘Duurzame maatschappelijke vooruitgang wordt nimmer bereikt door gewelddadige
revoluties, die steeds gevolgd worden door pijnlijke reacties’.
Deze bedoelingen en dit programma, zoo theoretisch en vaag ze nog zijn, schijnen
ons uitstekend en aannemelijk, voor burgers niet minder dan voor buitenlui. De vraag
is nu, of de boeren luisteren naar de agrarische lokstem en wat de eventueele resultaten
kunnen zijn op de verkiezingen, welke zullen plaats vinden in 1932, want heel deze
agitatie wordt begrijpelijkerwijze slechts ontketend met het oog op de stembus.
Wat de eersten betreft - de boeren - overtreffen de successen der agrariërs de
stoutste verwachtingen, en weldra zal men geen Fransch departement kunnen noemen,
waar zij op belangrijke meetings niet verwelkomd werden als bevrijders. Te Parijs
zelf verzamelden zij bij hun recente congres in de zaal Bullier, tienduizend hoorders.
Voor een partij, die nauwlijks haar tweede jaar voltooide, lijkt dat op z'n zachtst
gezegd, hoopvol. Tot de symptomen, welke aan duidelijkheid niets te wenschen
overlaten, behoort de houding van de respectabele Société des Agriculteurs tegenover
haar jongen en rumoerigen concurrent. Na angstvallig gewikt en gewogen te hebben,
wat haar te doen stond, besloot dit machtige maar diplomatische lichaam tot een
welwillende onzijdigheid. Dit wil zeggen, dat de aristocraten der Rue d'Athènes bij
de eerste gunstige uitslagen der tusschenverkiezingen met vlag en wimpel zullen
overloopen naar het kamp van Agricola en Casanova in de Rue d'Assas.
Wat het tweede betreft - de resultaten der stembus - staat er in de statuten der
Agrariërs een bepaling, welke zoodanige verrassingen kan te weeg brengen bij de
verkiezingen, dat nu reeds iedereen zich ongerust begint te maken. Het is den
candidaten der Agrariërs n.l. onder géén enkele omstandigheid geoorloofd, zich bij
herstemmingen terug te trekken ten voordeele van den candidaat eener andere lijst.
Een candidatuur der Agrariërs is dus niet verhandelbaar tegen vooze beloften, welke
nooit gehouden worden, tegen bedriegelijke concessies, welke den geest der kiezers
noodeloos vertroebelen, tegen marchandages en kuiperijen, welke onder
parlementsleden schering en inslag zijn. Een Agrariër wil in ieder opzicht een Agrariër
blijven. Geen bondgenootschappen! Geen dubbelzinnigheden. Geen aanlengingen,
geen mengsels, geen surrogaten! Men ziet hoe volslagen de secretaris-generaal
Casanova aan alle geknoei den rug toedraaide.
Een nieuwe partij, welke zulken maatregel durft nemen, voelt zich niet alleen sterk
voor de worsteling, zij toont ook een realistischen kijk op de psychologie van den
Franschen kiezer. Het eenige middel, waarmee men een zeer wankel geloof in het
parlementarisme en in het algemeen stemrecht nog zal kunnen schragen, is de belofte,
dat men zonder gekonkel zal optreden voor de beginselen, waarmee men hem lijmde.
Als het zoo doorgaat, zullen over twee jaar de tien millioen boeren gedresseerd zijn.
Maar dan moeten de mannen komen en mèt de mannen de daden.
[verschenen: 18 juli 1930]

De B.C.G.
Parijs, [ca. 12] Juni 1930
Een verschrikkelijker ongeluk dan de rampzalige hecatombe onder de zuigelingen
van Lübeck, aangericht door een verkeerde hanteering van de B.C.G., kon de Fransche
wetenschap niet treffen, en iedereen, de dokters, de geleerden, de journalisten en hun
lezers, zijn er geconsterneerd van. Een hardere beproeving ook kon niet worden
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opgelegd aan twee naties, die elkaar trachtten te verstaan, na elkaar vier jaren
onverbiddelijk bestreden te hebben. Zij is wreed en toevallig genoeg om te
veronderstellen, dat zij rechtstreeks komt uit het duistere rijk, waar de Nornen de
draden weven van het noodlot. Want het eerste noemenswaardige ongeval, dat gebeurt
met het hoop-gevende anti-tuberculose-vaccin van het Institut Pasteur, viel niet voor
in Frankrijk, waar reeds meer dan tweehonderd duizend kinderen werden ingeënt.
Het geschiedde niet bij een der dozijnen bevriende of neutrale naties, waar men het
geneesmiddel toepaste. De fataliteit heeft gewild, dat de ramp, tragisch door haar
omvang, tragisch door haar omstandigheden, zou losbreken over een Duitsche stad,
dat Duitsche kindertjes, in een aantal, dat met ontzetting slaat, moesten omkomen
door een Fransche ontdekking.
Men mag hier met recht zeggen, dat het is, alsof de duivel er mee speelt. Van beide
kanten konden sommige heethoofden zich niet weerhouden, te insinueeren dat de
catastrofe te wijten zou zijn aan opzet. Enkele Duitsche kranten schreven, dat de
Franschen willens gearbeid hadden aan de vernietiging van kleine Duitschers. Enkele
Fransche kranten lieten drukken, dat het onheil in Lübeck veroorzaakt zou zijn door
lieden, die een Fransch-Duitsche toenadering tot elken prijs willen verhinderen. De
eerste beschuldiging verdient geen tegenspraak, wijl zij de eer aanrandt van een
Instituut, dat de menschheid ontelbare weldaden bewees, en van een volk, dat van
oudsher liever alles verloren heeft, dan de eer. De tweede bewering is minder
monsterachtig, doch tot nader order even lichtzinnig. De eenige zekerheid, welke
men tot dusverre in deze tragedie kon verkrijgen, is, dat zij noch te wijten valt aan
de B.C.G. als zoodanig, noch aan een nalatigheid, noch aan een vergissing, welke
begaan kon zijn in het vermaarde Parijsche laboratorium.
Laten wij de feiten in 't kort samenvatten.
Op 24 Juli 1929 verzoekt de Duitsche professor Riedelfeld aan dokter Calmette,
om een kultuur van de B.C.G. te zenden aan dokter Alstaedt, directeur van het
Hygiënisch Bureau te Lübeck, met de bedoeling, om de methode van preventieve
vaccinatie tegen de tuberculose in te voeren bij de huisgezinnen, welke door de
sociale assuranties gecontroleerd worden. Op 27 Juli verzendt de vaccinedienst van
het Institut Pasteur een kultuur, die ongeveer 1 Augustus hare bestemming bereikt.
Dezelfde kultuur werd aangewend tot toebereiding van vaccinale emulsies, welke
naar verscheidene plaatsen in Frankrijk werden doorgezonden en waarmee men
binnen korte tusschenruimten 373 kinderen inentte. Geen enkel accident werd
gesignaleerd in Frankrijk, noch in Mexico, noch in Riga, waar vaccins van denzelfden
stam gebezigd werden gedurende dezelfde periode. Volgens een kennisgeving, gericht
door dokter Eckholdt aan den Duitschen Gezondheidsraad, verging het in Duitschland
aanvankelijk niet anders. Alvorens toegepast te worden op pasgeborenen, werd de
kultuur voorzichtigheidshalve geëxperimenteerd op proef-dieren en gaf geen enkel
verdacht of ongunstig resultaat. Alle pogingen trouwens, ondernomen in laboratoria,
om aan de B.C.G. door kunstgrepen een virulentie te hergeven, welke voldoende
sterk zou zijn, om het Guineesche biggetje te tuberculiseeren, dat meer dan alle
andere dieren voor deze ziekte gevoelig is, bleven volgens een artikel van Albert
Calmette in de ‘Revue Médicale Française’, tot nu toe negatief. Op 20 Mei kon Dr.
Wirth met recht in den Reichstag verklaren, dat de kultuur in geen enkel opzicht
ziekte-dragend gebleken was.
Pas van 18 Februari af begon men te Lübeck de methode te gebruiken voor
kinderen. Op 26 April bezweek het eerste slachtoffer, terwijl de gezondheid van
verschillende andere patiëntjes, die gevaccineerd waren, een zeer verontrustende
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wending nam. Weldra overleed het tweede, het derde, een reeks van jammerlijke
sterfgevallen openend, die heden, hoewel men reeds zes en dertig doodelijke afloopen
vemeldde, nog niet gesloten schijnt. De lijkschouwingen veroorloofden geen enkelen
twijfel over den aard der kwaal. De kleintjes leden aan een zware ingewands-tering,
die in de meeste gevallen een snellen dood ten gevolg had. Het stond dus vast, dat
de kultuur, welke men te Lübeck benuttigd had voor de toebereiding van vaccinale
emulsies, besmet moest zijn door een Koch-bacil van buitengewone virulentie.
Calmette, aanstonds in kennis gesteld van het drama, dat gansch Duitschland in
opschudding ging brengen, stond voor een smartelijk raadsel, dat niet anders
geformuleerd kon worden dan in de dubbele vraag: waar en wanneer werd de B.C.G.,
welke men in Lübeck bezigde, bevuild en besmet?
Wijl de inenting op marmotjes, welke Dr. Deycke, de directeur van het Lübecksch
hospitaal uitvoerde, zich volslagen onschadelijk had betoond, was het evident, dat
de besmetting slechts had kunnen geschieden tusschen de experimenteele inoculatie
der proefdieren en den dag, waarop men met de vaccinatie der zuigelingen aanving.
Dus in December 1929 of in Januari 1930. Desniettemin heeft Professor Calmette
met de grootste nauwgezetheid de consequenties nagespeurd, welke het vaccin
veroorzaakte bij de 3.010 kinderen, in Frankrijk, zoowel als elders, die behandeld
waren met de entstof, afkomstig van dezelfde souche als de Lübecksche. Daar geen
enkel ongeval kon worden aangewezen, en daar proeven op Guineesche biggetjes
niet de minste sporen achterlieten van eenige verdachte reactie, was overvloedig het
bewijs geleverd, dat de schrikwekkende fout in geen opzicht het personeel van het
Institut Pasteur of zijn arbeidsmethoden ten laste gelegd mocht worden. Zelfs de
souches, welke door herbevruchting gewonnen werden van het geïncrimineerde
praeparaat, behielden alle onderscheidingsteekenen van de B.C.G. en zijn volmaakte
onschadelijkheid. Wie de werkwijze kent van het Institut Pasteur, kon omtrent de
onberispelijkheid dezer instelling geen oogenblik aarzelen. De kulturen van de B.C.G.
worden toebereid in een speciaal laboratorium, dat bijna hermetisch van alle andere
kulturen is afgesloten. Apart glaswerk en aparte instrumenten zijn uitsluitend
gereserveerd voor de B.C.G. De emulsies worden zonder uitzondering vervaardigd
door de chefs van het laboratorium. Niemand dan deze chefs, bezit de sleutels der
zorgvuldig gegrendelde droogkassen. De zuiverheid der kulturen, bestemd voor de
vaccinatie, wordt bacteriologisch nog dubbel gecontroleerd. Eerstens, vóórdat zij in
ampullen worden opgeborgen. Tweedens, alvorens men de ampullen expedieert.
De Duitsche geleerden hebben de onweerlegbaarheid dezer bewijsvoering ingezien
en van hun kant is het onderzoek gevoerd met dezelfde goede trouw, met dezelfde
wetenschappelijke objectiviteit, als door Albert Calmette betoond werd in deze zeer
pijnlijke affaire. Zij viel den Duitschers misschien harder dan den Franschman, doch
hun verdienste is er des te grooter om. Dr. Deycke zelf heeft verklaard, dat hij zijn
geloof in de ontdekking van Calmette ongeschokt behouden had, en deze openhartige
uitlating kreeg een sensationeele beteekenis in den mond van een geleerde, die een
oogwenk later moest beamen, dat een deel der kulturen was omgekomen door de
onvoorzichtigheid van een zijner employés, die het laboratorium oververhit had. Hij
gaf bovendien te verstaan, dat deze verongelukte kulturen vervangen zouden zijn
door andere, welke door het laboratorium eener naburige stad waren aangeboden.
Deze bekentenissen zullen misschien het vertrouwen in de Duitsche degelijkheid en
nauwgezetheid verminderen. Zij pleiten daarentegen voor een zekere onpartijdigheid,
welke men bij mannen der wetenschap zeer noode zou missen.
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Indien het jammerlijke onheil, dat de Lübecksche moeders sloeg, evenals de
kwaadste dingen nog een goede zijde heeft, dat schijnt zij mij voornamelijk hierin
te liggen, dat de stem der Duitsche geleerden, die met een onwaardeerbare
wetenschappelijke probiteit, met rechtvaardigheidszin, met loyauteit, kortom als
perfecte gentlemen bleven getuigen voor de B.C.G., dat deze stemmen op den
achtergrond van het treurige voorval, een bijzonderen klank verwerven en over de
gansche wereld verdienen gehoord te werden. Want bij deze meesters, die niemand
verdenken zal van inschikkelijkheid tegenover hun Fransche collega's, is het de
absolute wetenschap, welke spreekt. Wanneer Professor Bruno Lange, van het
Robert-Koch-Instituut, die als expert een onderzoek instelde naar de gebeurtenissen
van Lübeck, schrijft in de ‘Medizinische Welt’: ‘Wij beschikken nu over talrijke
waarnemingen bij den mensch: 225.000 kinderen in Frankrijk, tot 1 Maart 1930;
meer dan 40.000 in Roemenië en honderden zuigelingen in andere landen, b.v. in
Amerika. Geen enkel geval van progressieve tuberculose, veroorzaakt door de B.C.G.
kon gesignaleerd worden. De ongelukkige voorvallen in Lübeck hebben niet mijn
opinie aangaande de onschadelijkheid van de B.C.G. kunnen wijzigen. Wegens de
onschadelijkheid van de vaccinatie en de immuniseerende werking van de B.C.G.,
aangetoond door experimenten op dieren, ben ik van meening, dat de toepassing der
beveiligende methode, volgens Calmette, op den mensch (kinderen en volwassenen)
levend in een besmet milieu, volmaakt gerechtvaardigd is. Men heeft evenwel het
recht te eischen, dat het vaccin van Calmette, evenals andere vaccins, toebereid worde
met de strengste voorzorgen. De toebereiding der emulsies van de B.C.G. en de
voortdurende contrôle der kulturen B.C.G. moesten uitsluitend plaats vinden in groote
tuberculose-laboratoria, die een voldoende ervaring hebben in de hanteering der
kulturen van Calmette en onder contrôle staan van den Staat...’
Wanneer een zoo geautoriseerde stem, zeg ik, onder de exceptioneelste en
betreurenswaardigste omstandigheden tot een dergelijke afdoende conclusie komt,
dan meen ik, dat iedereen, die te goeder trouw is, een moeilijk pleit moet beschouwen
als te zijn beslecht.
De B.C.G. ontsnapte zonder schade of schande aan een der geduchtste hinderlagen.
Een hoera voor Calmette! Maar een hoera ook ditmaal voor de merkwaardige en
bijna heldhaftige onpartijdigheid zijner Duitsche collega's!
[verschenen: 23 juli 1930]

Lessen van een paard
[zonder datum, ca. 20 juni 1930]
Een der mooiste bladzijden, die ooit geschreven werden over het dier, een der
diepzinnigste en ook een der aangrijpendste, trof ik aan in de ‘Maximes sur la Guerre’
van René Quinton, welke dezer dagen bij stukken en brokken beginnen te verschijnen.
Zooals men weet, verbond René Quinton, zijn naam aan een nieuwe theorie der
evolutie, welke bekend werd onder het étiquet der ‘wetten van constantie’, en die hij
uiteenzette in een groot werk, dat elk jaar beroemder wordt: ‘Het zeewater, organisch
milieu’, - L'eau de mer, milieu organique’. Volgens deze theorie zou alle leven
geboren zijn in den schoot der Oceanen, en er bestaat een serum-Quinton, in 't Fransch
ook sérum marin geheeten, bereid uit zeewater, dat voor de behandeling van
verschillende ziekten met onderhuidsche inspuitingen wordt toegediend. Voor
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sommigen zijner landgenooten, wier meening men niet gaarne veronachtzaamt, is
René Quinton (geboren in 1867, gestorven in 1925) een der geniaalste biologen van
onzen tijd. Hij heeft aanhangers, die hem zijn toegewijd met den fanatieken ijver,
welken machtige persoonlijkheden weten op te wekken en waarin men een bewijs
zou kunnen zien voor de noodzakelijkheid en voor de waarde van sommige
verschijningen.
Quinton bezat de raadselachtige eigenschap van de enkele exceptioneele wezens,
bij wie alle levensdrang geconcentreerd schijnt in het hersenapparaat en die daardoor
beschikken over een scherpte, over een directheid van waarneming, welke hen als 't
ware in de onmiddellijke nabijheid plaatst van de eeuwige bronnen, door Goethe
genoemd, die Mütter. Voor hen is de natuur in denzelfden staat van fusie en met
dezelfde onverminderde kracht als tijdens de praehistorische of antediluviaansche
perioden. Zijzelf ook bevinden zich, door den zeer bijzonderen, bijna goddelijken
gezichtshoek, waarmee zij de geringste dingen beschouwen, in een soort van
permanente trance, waarbij tijd en ruimte worden opgeheven, waarbij verleden, heden
en toekomst wegzinken in het ononderbroken moment van wording, tot welke het
visionaire oog alle dingen vereenigt.
Zoo profetisch ondertusschen deze buitengewone wezens zijn aangelegd, zoo
reëel, zoo doelmatig en zoo daadwerkelijk blijven zij, want het waar-zeggen herneemt
voor hen den eenvoudigen zin van het zeggen der waarheid. Door zich werktuig te
voelen, functie van het ééne organisme, door zich om zoo te zeggen te
verontpersoonlijken, door te fusionneeren met de oorzakelijke krachten, welke zij
van hun hooger plan raden, kunnen deze naturen eene activiteit ontwikkelen, die alle
kenmerken vertoont der bezetenheid en die men niet zonder een vreemden angst kan
gadeslaan. Dat de laboratoriumgeleerde, de bioloog Quinton, een vurig propagandist
was van de luchtvaart, heeft desnoods niets verwonderlijks. Maar dat Quinton zich
op zeven-en-veertig jarigen leeftijd met zijn gansche ziel in den oorlog stortte, vier
jaren met een ondoofbare geestdrift doorbracht in de eerste linies, in het centrum der
slachting, dat hij zich met al zijn geweld wijdde aan den Dood, onderwierp aan den
Dood, van de seconde af, dat hij den Dood zag losgebroken als een der elementen
van den Kosmos, als een vitale kracht, dat hij zich met vervoering, met razernij, in
de vernietiging begaf, alsof hij zich onwondbaar, onschendbaar wist, dit zonderlinge
fenomeen gaat elk begrip te boven en geeft een kijk op de mogelijkheden, op
onvermijdelijkheden wellicht, waarbij men huivert. Een zijner maximes luidt: ‘De
menschen mogen droomen, dat zij niet van den oorlog houden. De natuur houdt van
strijd en van dood.’ Een ander: ‘In den bloei en in de volheid van hun leven wijdt de
natuur de mannen ten doode.’ De gedachte, dat deze beginselen gebaseerd zouden
kunnen zijn op onomstootelijke wetenschappelijke feiten, heeft iets
duizelingwekkends. Men kan zich slechts aan zulke afgronden onttrekken door de
hoop, dat de mensch niet altijd gekluisterd zal blijven in de boeien dezer
onvermurwbare Natuur, en dat hij zich vroeg of laat uit den laatsten harer hellekringen
zal weten te bevrijden.
Niet alleen in zijn Maximes, ook in zijn leven is René Quinton gestegen tot de
uiterste punten van een stoïcijnsch, smartelijk en lucide heroïsme, dat voor geen
enkele verschrikking, geen enkele beproeving zou kunnen terugdeinzen, maar dat in
zijn meedoogenlooze gehardheid een grondtoon behoudt van meewaren en van
goedertierenheid, welke het eenmaal vermaard zullen maken, naast de doorluchtigste
voorbeelden van heldhaftigheid, die de geschiedenis van het menschdom opleverde.
En deze smartelijke luciditeit verleent waarschijnlijk het ontroerende accent aan zijn
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Observaties van dieren, welke hij noteerde in zijn ‘Maximes sur la Guerre’, en
waarvan ik hier enkele wilde vertalen.
‘De zelfverloochening van het dier is boven-menschelijk. De mensch domineert
het dier door de intelligentie, niet door de vermogens der waarneembare ziel. Als gij
de grootheid kende der natuur, als gij de moreele schoonheid besefte der levende
wezens, hun zelfverzaking, hun toewijding voor het ras, hun bestendige zelfopoffering
voor anderen, hun levensverachting, hun heldendom, hun onthechting van alle
zingenot, de aanvaarde gestrengheid van hun bestaan, zoudt gij deze lagere broeders
een achting toedragen, welke gij niet hebt. Hun deugden zijn van een zóó verheven
orde, dat men ze nauwelijks aantreft bij den mensch. Wanneer men ze bij den mensch
ontmoet, citeert men ze als toppen van deugden, van uitnemende, schaarsche deugden.
Men moet niet zeggen, dat het offer, dat een dier brengt van zijn leven, ter
verdediging van zijn gezel, of van zijn jongen, slechts een offer beduidt in onzen
geest, aangezien een dier niet zou weten, wat de dood is en bijgevolg zijn gevaar niet
kent. Het dier weet uitstekend, wat het riskeert. Het heeft vrees. Het laat zich niet
naderen. Het weet het gevaar. Zijn instinct van zelfbehoud is gelijk aan het onze.
Wanneer een dier dus, om jongen te redden, niet meer vlucht, 't hoofd biedt aan de
bedreiging dan wijdt het zich toe, dan weet het, wat het riskeert, dan is zijn daad
wezenlijk altruïstisch, bewust, deugdzaam.
De meening van vroegere filosofen, dat de dieren geen besef zouden hebben van
den dood, is trouwens verkeerd. De oorlog leerde ons juist, in welke mate het dier
het begrip heeft van den dood, en zijn vrees. De hond wordt schuw en bloo, luistert
niet meer naar zijn meester, wanneer de granaat giert, of te dichtbij valt. Hij neemt
voorzorgsmaatregelen, is nadenkend, verliest zijn gewoonten. Hij speelt niet meer,
loopt of jaagt niet meer, bewijst geen vriendschap meer, is niet meer aanhalig. Hij
verbergt zich achter een boomstronk, achter een steen, onder een bed, onder een tafel,
en als wij, zijn meester, hem er vandaan willen halen, laat hij zijn tanden zien en bijt
ons. Heel zijn houding toont aan, dat hij zich schaamt over zijn gedrag, dat hem
wordt ingegeven door het intense gevoel, dat hem beheerscht, en dit gevoel is de
vrees voor den dood.
Het gaat niet anders met het best gedresseerde, het gehoorzaamste paard. In 't
begin van den oorlog, begrepen de paarden het gevaar niet. Men had geen enkele
moeite, om hen te houden in door den vijand bestreken stelling. Toen het eenmaal
in het gevaar geschoold was, begreep het zijn risico zóó goed, dat het niet alleen
moeilijk werd om het te houden onder de granaten, maar zelfs in stellingen, waar de
bommen niet meer vielen, doch gevallen waren. Zoodra het in de zône kwam, werd
het dier onrustig, nadenkend en gereed tot een zijsprong; het gehoorzaamde, doch
behield zijn vrijen wil, om op het eerste verdachte gerucht te weigeren of
rechtsomkeert te maken. Met de ooren naar voren, peilde het de lucht, hoorde den
granaat komen vóór zijn ruiter; zijn huid trilde in de verbeiding van het ingebeelde
of geduchte gevaar. Organische vrees; ontzettende vrees om gewond, om gedood te
worden.
Indrukken van paarden, die aan paarden-lijken voorbijgaan: hun kennis van den
dood hunner broeders. De manier, waarop een paard zich plooit, om die lijken te
passeeren. De kop naar hen toegewend, hen besnuffelend, de ooren recht overeind,
met het heele lichaam, gekromd in een halven boog, uitwijkend; de ontzetting voor
dezen dood, die eenmaal ook hun lot zal zijn. Alleen het paarden-lijk, brengt zulke
ontzetting te weeg bij het paard. Het lijk van den mensch is het paard onverschillig,
gelijk het lijk van het paard onverschillig is voor den mensch.
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Den 24sten Januari 1918: plotselinge aanval der Duitschers op Nieuwpoort.
Intensief bombardement van de stad. De toren der kerk neergeschoten, de toren der
Tempeliers weggemaaid; daarna heel de stad besproeid met granaten, die op haar
neervallen als de druppels van een regen. - “Zadel Ezelsvel!” - Ik ga naar Nieuwpoort
op Ezelsvel. Gedachtengang van dit willige dier. Eerst draf-tempo, daarna stapvoets
op de keien. Ezelsvel hoort de bommen vallen op Nieuwpoort en zegt tot zich zelf:
“Mijn meester weet het niet; hij is een mensch; hij begrijpt niet, waar hij heengaat.”
Ik knel haar tusschen de knieën, om haar te haasten; zij gehoorzaamt, omdat het haar
rol is te gehoorzamen. Maar men nadert de stad. Zij denkt na en neemt eensklaps
een besluit. Zij houdt stil op de vier beenen tegelijk, met gespitste ooren. Ik zet
opnieuw aan tot loopen; zij gehoorzaamt. Ik zie haar hoofd, dat peinst en heen en
weer schudt; ik zie, wat er in dat hoofd gebeurt, zoo klaar zijn haar gedachten; is te
gehoorzamen; ik ben niet geboren om te gaan waar ik wil, maar om mijn meester te
dragen, waarheen hij wenscht; ik ben willig; het is een goed gedresseerde merrie
onwaardig om te weigeren. wat men haar vraagt; het zou gedaan zijn met de
paarden-eer, wanneer wij ongezeggelijk werden. Doch, werkelijk, mijn meester
overdrijft, of hij begrijpt niet. Dikwijls vergist de mensch zich. Wij alleen kennen
de richting in een woud; door onwetendheid, en als wij teruggaan, brengt hij ons op
wegen, waarvan hij later spijt heeft. Mijn meester hoort niet, wat er gebeurt; als het
mijn plicht is te gehoorzamen, het is ook mijn plicht hem te waarschuwen.’
En Ezelsvel houdt nogmaals stil op de vier beenen, het lichaam naar achteren
getrokken, zooals zij nooit gedaan heeft. Met een drukking der knieën breng ik haar
wederom op gang. Zij gehoorzaamt met een reflex-beweging, gedwee, doch haar
gepeins begint opnieuw:
Dat is krankzinnig; de menschen zijn de geslotenste van alle dieren; zij hooren
niet, zij begrijpen niet. Het is waanzin om in de stad te gaan; op iederen steen valt
iedere minuut een bom. Hoe hem dat aan 't verstand te brengen?’ En zij houdt
nogmaals stil, op de vier beenen, onbeweeglijk als een paard van brons. Ik zet haar
een beetje moeilijker in beweging, maar zij luistert; ik voel niet de minste
weerspannigheid bij haar; haar lichaam heeft niets van die onrust, waaruit men een
zijsprong, of een buiteling raadt; zij wil gehoorzamen voor de eer en geenszins mij
afwerpen om op de vlucht te slaan; maar zij is wonderbaarlijk redelijk, helder van
hoofd. Zij weet, dat ik den dood inga, op een ridicule en stupide manier, door
onwetendheid, en zij zou mij willen redden, want zij houdt van mij. Zij staat nòg een
keer stil en ditmaal kan ik haar niet meer in beweging krijgen. Zij verzet zich niet,
steigert niet, siddert niet, maakt geen enkele schijnbeweging. Maar zij wil niet verder,
zij wil ook niet, dat ik verder ga, en zij stopt, vast-besloten, opdat mijn arme hersens
deze vriendschappelijke daad zullen begrijpen, deze allereerste weigering, die geen
onwil is, doch een gebaar van redelijkheid en van toegenegenheid. Ik betoover haar
met een liefkoozing en krijg haar weder op stap. Het wonderbaarlijke dier is precies,
zooals een gedisciplineerde troep soldaten zou zijn, gereed om zeer harde orders uit
te voeren, maar die toch, tegenover een onfeilbaren en nutteloozen dood, een beetje
protesteert en die tegelijk met haar toewijding aan haar chef, de waanzinnigheid van
een dergelijken opmarsch zou willen te kennen geven.
Nooit, nòch vóór, nòch tijdens den oorlog, had ik een dergelijken indruk gekregen
van intelligentie bij het dier. Het dier, dat voor een hindernis weigert, niet wijl het
te lui zou zijn om ze te nemen, doch wijl het ze meet en zich beneden de taak voelt,
weigert de gehoorzaamheid met inzicht en redt aldus zijn eigen leven en het leven
van zijn ruiter. Maar in den oorlog heeft het paard een juist begrip moeten verwerven
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van het gevaar; dit begrip komt niet meer voort uit een lange kennis der hindernissen,
uit een atavistische ervaring van wat verboden en van wat geoorloofd is. Tijdens den
oorlog heeft het nagedacht en heeft begrepen, zonder gewond te zijn geweest, wat
gevaarlijk was in den nieuwen stand van zaken, wat betaamde, om den dood te
vermijden, den dood, dien het kent en waarvan het afschuw heeft: den bijzonderen
dood der paarden. Dus het dier kent het gevaar; het gevaar ontstelt het; het wil eraan
ontsnappen; het wil leven; het wil het risico ontvluchten, dat zijn leven loopt. En
wanneer wij een dier het risico op zich zien nemen, om zijn kroost te redden, laten
wij ons dan rekenschap geven van zijn deugd, van zijn zelfverloochening, van zijn
moreele grootheid, van zijn altruïsme.’
Het komt mij voor, dat er in deze paarden-analyse, ik weet niet wat voor tragisch
[moet zijn: tragiek] ligt. Doch ik zou er niet alleen de moreele voortreffelijkheid en
het schrandere vernuft uit afleiden van den viervoeter, gelijk René Quinton doet. Ik
zie boven de schemerende rede van het ros, zijn redeneerenden ruiter. En nimmer
had ik een zoodanige impressie van den waanzin des oorlogs en van de titanische
hoogte, tot welke de mensch kan stijgen in zijn jammer; van de duisternissen ook,
welke schitterende geesten, gelijk deze geleerde en filosoof er een is, kunnen
omvangen. Want als de natuur den dood wil, gelijk Quinton beweert, waarom kon
Ezelsvel hem niet overtuigen, dat zij nòg meer het leven wenscht?
[verschenen: 26 juli 1930]

Ontdekking van Amerika
Parijs, Juli 1930
Als de Amerikaan zich al vermeit in 't misnoegen, dat hij rondom zich uitstrooit, dan
beleeft hij ondanks alles prettiger uren, dan hij wellicht durfde droomen. Geen enkel
land immers, de Sovjets niet uitgezonderd, die den Franschen 20 milliard, een bijna
verloren oorlog, een massa dooden en een afzetgebied kostten, geen enkel land
bewerkte ooit een ontstemming, welke te vergeleken valt met de knorrigheid, waarmee
Frankrijk de drie successievelijke bekrachtigingen van den Douane-bill (senaat,
Kamers en president) begroet heeft. Men vond nergens een doekje voor het bloeden,
en dit is in de Fransche pers, die in tegenstelling tot haar reputatie de nooden harer
lezers bij voorkeur lenigt, een verbazende zeldzaamheid. Men vond geen betere
bemoediging, dan de onnoozele gissing, dat de Amerikaan bezig is zichzelf den strop
om te doen, hetgeen als troost erg schraal uitviel. Alsof het, ten eerste, zoo
onomstootelijk vaststaat, dat Yankees zich zullen strikken in hun eigen netten! Zij
zijn voor deze kans genoeg gewaarschuwd en zij hadden alle gelegenheid om haar
te wikken en te wegen. En ten tweede, wat kan het ons schelen, zoo zij den een of
anderen dag hangen? Met een voorspoedig Amerika konden wij niet opschieten, aan
een geruïneerd Amerika is geen cent te verdienen. De zaak is even breed als zij lang
is.
Wie echter denkt in ernst, dat Amerika zich gaat ruïneeren met den douane-bill?
De Amerikanen zijn geen idioten en hebben het voor en tegen van een
onoverkomelijken protectie-muur natuurlijk uitvoerig overwogen. Als uitganspunt
van hun becijferingen kozen zij naar de meeste waarschijnlijkheid de slechtst denkbare
omstandigheden, te weten, dat al de zes-en-dertig pan-Europeesche naties, die tegen
hun tarieven protesteerden, op haar beurt hare grenzen voor de producten der
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Vereenigde Staten zullen sluiten. Wij gelooven niet, dat dit gebeuren zal, daar de
Pan-Europeanen nog te happig zijn elkaar een vlieg af te vangen. De Amerikanen
gelooven het ook niet. Aangenomen echter, dat het gebeurt, wat dan? Wie kan 't het
langst uithouden: Amerika zonder Europa, of Europa zonder Amerika? Alleen de
sympathie kan hier beslissen, want om den uitslag van zulk een formidabele worsteling
te voorspellen, bezitten wij geen enkel positief gegeven, geen enkelen toets, wijl zij
uniek is in de wereld-geschiedenis. Wij hebben een aardig aantal eeuwen buiten
Amerika gekund, totdat Columbus er ankerde, en dit besef mag ons desnoods sterken
met een eersten glimp van hoop. De Amerikanen daarentegen konden zich nimmer
bedruipen zonder Europa. Het zou er treurig uitzien in hun land, wanneer zij om hun
musea, patricische behuizingen, concertzalen en schouwburgen te meubileeren, niet
alles hadden kunnen opkoopen, wat de oude wereld wilde missen, zonder overigens
iets te kort te komen. Het zou er nog treuriger uitzien in Wall-Street, Chicago en
elders, wanneer men er alleen moest gokken met de dollars der inboorlingen, en tot
den jongsten krach betaalde Europa, met goed geld voor bedenkelijk papier, een
belangrijk deel van het verschil. Wij zouden deze bespiegeling nog een poos kunnen
voortzetten, en in ons voordeel.
Maar gesteld het geval, dat Europa in een tarieven-oorlog met de Vereenigde
Staten het loodje zou legden? De Amerikanen meenen vermoedelijk, dat zij één of
meer gegronde redenen hebben voor deze hypothese, anders zouden zij niet zoo
kloek van leer trekken. Laten wij hun daarom het plezier gunnen, om dit idee niet a
priori te verwerpen en het met een effen gezicht onderzoeken.
Europa capituleert dus. Het schaft alle douanetarieven af, gelijk reeds geschreven
stond in een der veertien punten van Wilson, terwijl Amerika de zijne natuurlijk
handhaaft. Vergeet niet, dat wij bij Uncle Sam een reusachtige rekening hebben
loopen, die hij hoopt te innen. A la bonne heure. Maar terwijl hij zijn wissels
presenteert, overzwermt de Amerikaansche industrie het oude continent. Ford behoeft
geen fabrieken meer te bouwen in Parijs, of waar ook, want hij kan rechtstreeks
leveren uit Detroit. Dat beteekent zóóveel arbeiders op straat. De eene Europeesche
onderneming na de andere gaat failliet, omdat zij niet meer concurreeren kan. Dat
beduidt een schrikwekkende werkloosheid met al de gevolgen daarvan. De boeren
zelf zullen hun land niet meer kunnen verbouwen, daar de overzeesche boeren hun
granen, vruchten, en groenten veel goedkooper voortbrengen. Algemeene en gewisse
consequentie: een snelle en ontzettende verarming van Europa, onlusten, oproeren,
revoluties; etc.
Ondertusschen tayloriseert, rationaliseert en standariseert Amerika in hoe langer
hoe gigantischer fabrieken. De kleinste Amerikaansche werkman geniet het salaris
van een voormalig Europeesch bankdirecteur. Europa daarentegen verkoopt het
overblijfsel van zijn huisraad. Met het laatste erfstuk van duizend jaar kultuur, verhuist
ook het laatste geldswaardige papier, onze laatste cent. Wij zijn arm geworden als
de mieren, gelijk men zeer ten onrechte zegt. Wij vormen een continent van paupers,
van hulpbehoeftigen, van bedeelden. Waarmee moet dit kale en sjofele continent de
onvolprezen Amerikaansche goederen betalen, vraag ik u? Wij zullen niet eens meer
de moeite loonen om gekoloniseerd te worden, want wat is een kolonie, welke niet
produceeren mag? Doch als de Vereenigde Staten een werelddeel met vier honderd
millioen inwoners tot economischen ondergang gebracht hebben, waar moeten zij
dan zelf naar toe met hun overproductie, welke voor dit afzet-gebied van vier honderd
millioen berekend en bestemd was. Wij mogen slechts koopen, niét verkoopen.
Magnifiek. Maar zoo wij niets verkoopen mogen, waarmee zullen wij dan betalen?
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Het is mooi, den alleen-handel te wenschen van den ganschen aardbol, maar de
klanten moeten ondertusschen solvabel zijn. Zoo niet, dan gaat volgens de
eenvoudigste logica de alleenhandelaar op de flesch, mèt den klant.
Het is waar, dat er met dit proces een vijf-en-twintig jaar kunnen verloopen en dat
in zulk een spanne tijds de menschen (Amerikanen inbegrepen) van menige dwaling
kunnen genezen. Het is ook waar, dat Europa de wapens zou kunnen trekken. De
eene veronderstelling is echter al even weinig aanlokkelijk als de andere. En als wij
gemelijk zijn, kriegel, knorrig, en geen blad meer voor den mond nemen, dan is 't in
hoofdzaak, omdat wij uitstekend merken, dat we in een impasse gedreven worden,
waaruit wij niet zullen geraken zonder beroeringen, naast welke vroegere beroeringen
kinderspel zullen lijken. De eenen vragen zich af: zouden de Amerikanen tóch nog
idioot zijn?, de anderen: zouden zij zelf reeds zoodanig in den knel zitten met hun
vermaledijde overproductie, dat zij momenteel slechts een Amerikaansche catastrofe
kunnen ontwijken door een ramp te ontketenen over Europa? Het zal hun niet baten
en niet lang zal des eenen dood des anderen brood zijn. Het is slechts uitstel hunner
eigen executie. Doch juist, omdat 't hun niet baten kan, zullen zij ons geen kwartier
verleenen.
Wanneer Amerika evenwel opnieuw onze aandacht in beslag neemt, wij
beschouwen het probleem minder en minder van een uitsluitend commercieel
standpunt. Naast het economisch dispuut dringt zich een ethische kwestie naar voren,
en als tegenhanger van den handelsstrijd begint zich de strijd af te teekenen tusschen
twee civilisaties, die, aan denzelfden stam getogen, zoo divergeerend uitgroeiden,
dat zij welhaast twee onvereenigbare principen moeten stellen, tusschen welke slechts
gekozen of gedeeld kan worden.
De antithese tusschen de Amerikaansche levensbeschouwing, samen te vatten in
de formule: mechaniseering der wereld, en de traditioneele Europeesche conceptie,
samen te vatten in de formule: humaniseering van het leven, obsedeert sinds geruimen
tijd de beste geesten, maar ik geloof niet, dat zij ooit actueeler was dan sinds het
vorig jaar, toen men Amerika, zonder verdere consideraties dan zijn materieelste
egoïsme, positie zag nemen tegen het oude vasteland. Romans, essais, reportages,
enquêtes, voor welke het thema van het geestelijke conflict tusschen Amerikanen en
Europeanen tot Leitmotiv dient, volgen elkaar ononderbroken op, en wat de auteurs
kwelt, schijnt hun publiek te kwellen in niet geringer mate. Zoo dit misschien normaal
is, wijl Amerika elk jaar vermeteler schijnt te willen optreden als regelaar der
menschelijke zaken, als toonbeeld, als wegwijzer, het heeft niettemin iets
verontrustends. Het is, alsof men voor een beslissend tijdsgewricht een balans opmaakt
van hebben en houden, alsof men zijn inboedel taxeert met het oog op een
noodzakelijke assurantie, alsof men een kapitaal verantwoordt, welks beheer aan
onze zorgen was toevertrouwd. Het verschijnsel doet zich niet alleen voor in Frankrijk,
doch in bijna gansch Europa. Voor ons binnenste boezemt het Russische experiment,
dat wij zien falen, minder zorgen in, dan 't Amerikaansche, dat wij zien slagen. Ons
diepste geweten is er bij betrokken en wordt erdoor geschokt. Als dit enkel een
correlatie was van kommer, dien wij kennen, en geen voorbode van kommer, dien
wij voorvoelen, zou het reeds genoeg zijn, om tot nadenken te stemmen.
Een der nieuwste boeken, welke met de critische, bijna pamfletachtige behandeling
van dit onderwerp een verreikend succes behaalde, is ‘Scènes de la Vie Future’, van
Georges Duhamel. Ik denk niet, dat het in Holland vertaald of veel gelezen zal worden
want daarvoor is het ondanks een boeiende ensceneering dezer ‘Tooneelen van het
toekomstige leven’ te oppervlakkig en behelst het ook te weinig onbekende feiten
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of waarnemingen. Het medisch onderzoek op de boot, de muziek-verhaspeling in de
bioscopen, de slachthuizen van Chicago, de neger, die één varken keelt per seconde,
de clandestiene drinkpartijen, de brutaliteit der chauffeurs, de minachting voor het
menschen-leven, de grenzenlooze spilzucht, het comfort, de schijnheiligheid, de
heerschappij der machine, de tyrannie der overheid, de bijna onverbloemde slavernij,
waaronder de burgers niet eens gebukt gaan, de systematische uitroeiing van alle
individualiteit, dat zijn allemaal dingen, die wij sinds jaar en dag weten en niet veel
anders apprecieeren dan Duhamel. Ik vermeld het boek ook niet, omdat het belangrijk
is. Nog minder, omdat ik het overtuigend zou vinden. Verre vandaar. De ‘tooneelen’
van Duhamel bewijzen weinig of niets en de meeste kunnen omgekeerd worden naar
verkiezing. Indien men b.v. de abattoirs van Parijs, die weerzinwekkend zijn, ging
beschreven in den bloederigen en huilerigen trant, welken Duhamel gebruikt voor
de worstfabrieken van Chicago, zou men van de Fransche beschaving een beeld
krijgen, dat terugstootend ware van barbaarschheid.
Ik heb ook geenszins den indruk, dat Duhamel de kwestie zuiver en juist gesteld
heeft. Men zal mij nooit wijsmaken dat een ‘machine om aardbeien te plukken’,
aangenomen, dat zij uitgevonden werd, een schadelijk effect zou uitoefenen op den
mensch, noch, dat zij iets zou kunnen bewijzen ten voor- of ten nadeele eener
civilisatie. De moeilijkheid zit dieper en men behoeft slechts na te gaan, hoe
verschillend de mensch op de machine reageert in Canada, in Rusland, in Frankrijk,
in het Oosten, om te bespeuren, dat Duhamel, luchtig aanvliegend op de uiterlijkheden,
de essens van het probleem nauwlijks aanroert. Want het is volmaakt belachelijk om
te wanen, dat Europa in zijn brandpunten minder gemechaniseerd zou zijn dan
Amerika, en alleen de snorkerijen der Yankees, goedig geslikt, kunnen zulke verkeerde
ideeën wekken en onderhouden. Duhamel zou de waarheid dichter genaderd zijn,
wanneer hij genoteerd had hoe totaal, hoe grondig anders dezelfde machine werkt
op den doorsnee-New-Yorker, dan op den doorsnee-Parijzenaar. Daar ligt de sleutel
van het raadsel, dat foutief geformuleerd, en nog foutiever werd opgelost.
Ik vermeld Duhamel's boek voornamelijk als een duidelijk symptoom van
ingrijpende veranderingen in de Fransche mentaliteit. Het constateert met een
grimmige verbetenheid de minderwaardigheid van den Amerikaan, het ongewenschte,
het gevaarvolle van zijn invloed. Het constateert tevens den onoverbrugbaren afgrond
tusschen het oude en het nieuwe werelddeel, afgrond, dien men kort geleden nog om
sentimenteele redenen meende te moeten negeeren. Duhamel is de eerste niet en
andere Fransche gingen hem ongetwijfeld vóór. Maar Duhamel is een arbiter en een
getuige, wiens stem verder draagt dan van alle anderen te zamen en wiens protest
door een zeer uitgebreid publiek wordt ondersteund met een gevoel van opluchting,
van bevrijding. Het is te vroeg, om de consequenties dezer kentering te meten. Dat
zij zich manifesteert, is voor 't oogenblik meer dan voldoende.
[verschenen: 23 augustus 1930]

Changement à Vue
Parijs, 22 Juli [1930]
Het eerste, dat te doen staat, wanneer men een nieuwen bevelhebber benoemd heeft,
is hem te decoreeren met de hoogste onderscheidingsteekenen. Een chef moet de
opperste belooningen niet meer verdienen, hij moet ze reeds bezitten. Hij, aan wiens
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handen men het heil toevertrouwt van een volk, wordt de beste geacht, en al blijkt
de meest gedecoreerde niet altijd de beste, de beste behoort de meest gedecoreerde
te zijn.
Dit is gebeurd onder de meest luisterrijke omstandigheden. Voor het front van het
leger, voor het front van Parijs. Als opening van het défilé, dat jaarlijks gehouden
wordt ter gelegenheid van den nationalen feestdag. In een stad vol vlaggen en vol
krijgsmuziek. In het episch décor van den Dôme des Invalides, met het graf van Foch
en van Napoleon op den verren achtergrond. In den vroegen morgen van een der
weinige zonnige dagen uit dezen verregenden zomer.
Sinds ettelijke jaren vond de Revue van 14 Juli plaats in de Champs-Elysées,
rondom den Triomfboog. Zoo wijd de Avenue is en de Place de l'Etoile, zij waren
weinig geschikt voor de ontplooiing van troepen. Het scheen ook, dat de aanwezigheid
van den Onbekende de stemming dempte, dat de trommen roffelden met een
rouwfloers. Want als de graven van Foch en van Napoleon een magnetiseerende
bezieling uitstralen, de Onbekende, onder zijn wankelende, blauwe vlam, onder zijn
verheven monument, zendt voornamelijk medelijden uit en erbarmen. Hij draagt
geen naam, en wat is een mensch, die geen naam draagt? Hoeveel contact hebben
wij, onder deze bogen van graniet, welke reeds boven onze macht reiken, met iemand,
dien wij niet kunnen noemen, niet kunnen aanroepen, dien wij ons slechts kunnen
verbeelden als een verdorrend geraamte? Ontroofde men hem, in onzen geest, zijne
ziel niet, zijne persoonlijkheid, zijn voortbestaan, door hem te verheerlijken in de
anonimiteit? Wie zou met hem willen ruilen? Voorzeker niemand. Hij werd het
symbool van den Dood, van een naamloozen, elementairen, onontkoombaren dood.
En geen levende is zoo verstokt of gesloten, dat in zijn binnenste niet een stem oprijst,
om zichzelf te beklagen in de figuur van den Onbekende.
Langs deze arke mogen het gansche etmaal de wagens jachten, onder en boven
den grond, zij is geen kader voor een militairen wapenschouw, want door zijn grootsch
isolement trok de zerk toeschouwers en soldaten naar den ban van zijn afgrond, waar
alle praal en alle glorie, alle vreugde en alle leed verstommen. Iedereen merkte, dat
het begin te dicht lag bij het einde en elk jaar zocht men naar een uitvlucht om de
Revue af te gelasten. Wanneer de thermometer een paar dagen van te voren een
graadje boven het gemiddelde klom, kwam er een order, dat de regimenten heette te
behoeden voor een zonnesteek. In plaats van te paradeeren met geweer en ransel,
gingen de regimenten dansen op het weeke asfalt.
Men had de Revue zonder twijfel elders kunnen laten defileeren, ver van den
Onbekende en zijn strenge vermaning. Maar bevond men zich niet in de periode, dat
de woorden pacifisme en ontwapening invloed uitoefenden op de ongeloovigsten,
in de periode, dat men deze idealen au sérieux nam, of deed alsof, omdat de
wantrouwigsten nog aan deze mogelijkheden een loyale kans wilden laten tot
verwezenlijking? Had niet de geheele aarde de oogen gericht op het militaristische
Frankrijk en den mond vol verwijten? Wilde men niet ook de bevolking, zoowel het
positieve als het negatieve, het rechtsche als het linksche deel, in den waan laten of
brengen, dat krijgshaftige accenten onbruikbaar en ongewenscht gewerden waren?
De jaren, dat men de Revue hield was zij zoo krap en zuinig mogelijk; op het
armoedige af. Allerwegen luidde het consigne: het leger op den achtergrond! het
leger achter de schermen! Geen aanstoot! Geen provocatie van kwaadwillige
buitenlandsche of binnenlandsche heethoofden! Er waren kwartieren, in en rondom
Parijs, waar een officier zich niet meer kon vertoonen met zijn uniform. Hoe dikwijls
woonden wij bij, dat een gegradueerde, bestookt door een partij belhamels, zich
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zonder verweer liet afrossen, en de hulp inriep van een agent, om hem van zijn
belagers te verlossen! Bijna dagelijks zag men Gandi's ‘ahimsa’, of niet-geweld,
toegepast door de ‘gegalonneerde bruten’ van het Fransche leger, zij verbeten zich
van woede en gedwongen onmacht. Zoo echter gebood het een nieuw wachtwoord.
Zoo gebood het de discipline.
Als bij tooverslag is dit veranderd. Er viel op dezen Quatorze Juillet geen enkel
vreemd staatshoofd te huldigen of te imponeeren, en voor zoover wij weten, greep
geen enkele paleisrevolutie plaats op het Elysée, bij den President, noch op een der
Departementen, bij de Ministers. Niets tenminste lekte uit. Niets trouwens geschiedde
onverwachts, behalve de coup de théâtre, welke de voorstelling maakte op de menigte.
De parade was zorgvuldig geënsceneerd, tot in de puntjes voorbereid. Men had acht
honderd man gestoken in de uniformen van 1830, de uniformen, waarin men een
eeuw geleden Algiers veroverde. Men had ze laten exerceeren in hun fonkelnieuwe
costuums op maat, met een kolossalen tamboer-majoor, en in een tempo, dat belangrijk
langzamer is dan het tegenwoordige. Een regimentsmuziek van 1830, spichtiger en
schraler dan het bolle koper van heden, speelde een ielen marsch uit den Mozes van
Rossini, welke men vergeten waande. Bij die muziek en in dat statige tempo werd
honderd jaren terug de Middellandsche Zee bevrijd van de laatste kapers, Algiers
van zijn tyrannen. Om het feit te onderstrepen, om te toonen, dat men geenszins
huiverde de onderwerping te markeeren tegenover de overwonnenen, had men
Afrikaansche troepen getransporteerd. Turcos, Spahis, tirailleurs, Zouaven. Achter
de Spahis liepen leden van alle stammen, die zwerven rondom den Sahara. Elke
huidskleur, van amarillo tot maduro, van okergeel en brons tot pik-zwart, onder
tulbanden en bournouzen. Behalve de manschappen, ook de aanvoerders, de aga's,
de bachaga's, de kaïds, in roode, goud-bestikte, als vaandels wapperende mantels,
op zadels, fonkelend van edelgesteenten, in laarzen die meesterstukken zijn van
juwelierskunst, met haviksneuzen, grijzende baarden, somber gloeiende oogen en
een grandezza, alsof zij poseeren voor een Delacroix. Soldaten en legioenen der natie
van honderd millioen! Vrienden. Bondgenooten. Naast den President der Republiek
troont de Bey van Tunis, en straks zal hij in termen, welke niet alleen bestemd zijn
voor Fransche ooren, maar meer nog voor Italiaansche, zijn verknochtheid en
dankbaarheid betuigen aan het edele Frankrijk.
Het schouwspel dus was met de grootste zorg ingericht. Men wenschte een Revue.
Men hield haar op de Esplanade des Invalides. Men wilde haar schitterend, imposant,
overweldigend. Men verlangde, dat zij langs het verleden en heden heen de toekomst
zou bestrijken. Voor 't eerst zagen wij ‘het moderne leger’, gelijk het in den herfst
op manoeuvres zal gaan in Lotharingen - wederom in Lotharingen, gelijk vóór 1914.
Het gemotoriseerde leger. Hst leger der ‘gedragen dragonders’, der ‘dragons portés’.
Tot zelfs de regimentsvaandels marcheeren in geblindeerde auto's op rupswielen,
groote en kleine, lange en korte, zwaar en licht-bepantserde, met kanonnen van
allerlei kaliber, mitrailleuses en anti-vliegtuig-geschut dat den muil spert naar den
hemel. Tanks, chars d'assaut, met torens, periscopen, vuurmonden naar elke richting
en in elke afmeting. Geen muziek. Geen getrappel van paardenhoeven. Een zacht
geknars van tandraderen, kettingen en wielen. Gegons van motoren, tot in de lucht,
waar menigvuldige escaders zwermen. Het leger van straks. Mechanisch,
wetenschappelijk, snel, vervaarlijk in zijn zakelijken, nuchteren, metalen eenvoud.
Het publiek bewondert. Men zou gaarne zeggen, dat het bewondert met een gevoel
van opluchting. Doch wie kan lezen in het diepste dier duizenden harten?
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Daar passeerde, wat men noemt het oorlogsspook, in grauwe, vale, verlepte tinten,
die op zichzelf al iets schimmigs hebben. Sinds tien jaren hadden de Franschen het
niet aanschouwd dit spook en nauwelijks tien dagen na de ontruiming van den Rijn
doet het zijn joyeuse intocht in de hoofd-stad, met een nadruk, welke op een
demonstratie lijkt.
Wie of wat hergaf het Fransche leger zijn bewegingsvrijheid, het verlof om zich
te manifesteeren in heel zijn kracht? Meent iemand soms, dat het toeval is, wanneer
generaals en officieren, die Mainz verlieten onder gejouw en gejoel, hunne revanche
nemen in Parijs onder het gejubel der bevolking? Vijf duizend vluchtelingen,
Rijnlandsche separatisten, wier veiligheid gewaarborgd was door de Conferentie van
Den Haag (nog een vodje papier) redden zich naar Metz voor de wraak der
pan-Germanen; zij, die vluchtten naar de grensdorpen zijn nog niet geteld; vlaggen
werden afgerukt in Straatsburg; benden fanatieke woestelingen ondernemen
strooptochten in Elzas. Men bewaart zijn kalmte bij elk incident. Geen enkel wordt
opgeblazen. Als men blaast is het om ieder mogelijk vuurtje te blusschen.
Buitenlandsche Zaken volhardt in de rol welke dit departement speelt sedert Locarno,
sedert de eerste dagen der toenadering en der liquidatie. Het gansche ministerie kent
haar van buiten en het is ondoenlijk om in tien dagen van répertoire te wisselen.
Liever dan een nederlaag te bekennen, zal Buitenlandsche Zaken over de laatste uren,
welke het Fransche leger te Mainz doorbracht, een zoodanig geflatteerd rapport laten
opstellen, dat een pacifist door dik en dun als Herriot niet kan nalaten er tegen te
protesteeren. Men veroorlooft den Quai d'Orsay oogenschijnlijk nog zijne methode
van den struisvogel. Weet men ooit hoe een koe een haas vangt, en of de pogingen
van een dweper en droomer gevolgen zullen hebben, die misschien onschadelijk,
misschien nuttig zijn? Men splitst zich echter duidelijk in twee kampen en in het
eene kamp, dat met de voeten op den vasten grond staat, begint men zich te dekken.
Men heeft het leger en zijn vaandels losgelaten over Parijs. Men heeft Parijs herinnerd
aan gebeurlijkheden die een zekere onverschrokkenheid eischen. Men begon met
Parijs te wennen en te harden door schijnvertooningen, waarvan ieder den ernst
begreep en de strekking. Parijs heeft gevibreerd met een élan, welke een ongedoofden
moed verried bij de mannen en de vrouwen. En niet alleen Parijs is nu verwittigd.
Was deze Revue van 14 Juli niet een uitgezochte en ongeëvenaarde gelegenheid
om Generaal Weygand de hoogste onderscheiding op de borst te spelden, het
groen-en-gele lint der Médaille Militaire? Groen-en-geel op een khaki-uniform! De
kleuren, welke bij ons spreekwoordelijk werden, schreeuwden nog op een afstand
van twee honderd meter. En Weygand zelf is een type van wien Clemenceau, die
zelf allesbehalve mooi was, gezegd heeft: ‘Wat is hij leelijk!’ Men kan hieruit afleiden,
dat de opperbevelhebber nooit zijn troepen of een volksmassa zal domineeren door
zijn voorkomen, of door romantische middelen uit de oude doos. Clemenceau zei
overigens niet alleen ‘wat is hij leelijk’, hij voegde eraan toe: ‘Maar wat is hij
intelligent!’ Doch Weygand is zeker méér dan intelligent. Zijn onaanzienlijke
verschijning verraadt een dergelijk vuur en een dergelijk geheimzinnige kracht, dat,
toen de President der Republiek naar hem toeschreed met de fabuleuze orde, alle
hoofden ontbloot werden en de onafzienbare menigte uitbarstte in een schreeuw van
enthousiasme, welke minuten lang aanhield en waarin zijn naam werd aangeroepen
als van een beschermer, een bevrijder, dien men blindelings vertrouwt en blindelings
volgen zal.
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Dit tooneel werd onuitwischbaar in de herinnering gegrift en steeds zal men het
herdenken: met een kreet van onwankelbaar geloof droeg een volk zijn zwaarste
zorgen over aan hem die zijn aanvoerder zal zijn.
Waar gaan wij heen?, vraagt gij u wellicht af. Inderdaad: waar gaan wij heen? Bij
deze nationale plechtigheid, waarbij haast alle landen van den aardbol
vertegenwoordigd waren en waaraan alle officieele persoonlijkheden deelnamen,
ontbrak aan den Franschen kant niemand dan Aristide Briand, de Minister van
Buitenlandsche Zaken. Hij had een vermoeidheid voorgewend, om zich te onttrekken
aan een feest, waarvoor de Parijzenaar zich reeds te middernacht in 't gelid stelt.
Briand vraagt zich misschien ook af: ‘Waar gaan wij heen?’
[verschenen: 28 augustus 1930]

Onder Latijnsche broeders
Parijs, 29 Juli [1930]
De ‘Tour de France’, dat is de reis om Frankrijk in vijf en twintig dagen per fiets,
was dit jaar buitengewoon eentonig, maar leerzaam. Laten wij ons dus onderrichten.
Gij hebt denkelijk gelezen, dat er een ontspanning was ingetreden in de
Fransch-Italiaansche betrekkingen en zooals iedereen hebt gij u verheugd. Ik geloof,
dat de musch, waarmede men ons blij maakte, op stervens na dood was, en 't beste
bewijs voor deze meening is, dat wij, zoolang de Tour de France duurde, een
duimbreed afstand zijn geweest van oorlog tusschen Italië en Frankrijk. Hoe dat zoo?
En wat heeft de kar met de politiek uitstaande? Wel, heel eenvoudig. Maar om het
te begrijpen moeten wij even teruggaan in de geschiedenis van dezen wedstrijd,
welke met recht geldt als de zwaarste en de roemrijkste der wereld.
Toen de rondrit van bijna 6000 kilometer, over de Picardische keien, langs de
Atlantische kusten, over de Pyreneeën, langs de Middellandsche Zee, over de Alpen,
langs de Oostelijke grenzen, in 1906 door Henri Desgrange, directeur van het
Sportblad ‘L'Auto’, werd uitgedacht, bereikte de fiets haar hoogtepunt en verkeerde
het nationalisme nog in de kinderschoenen. De Franschen waren altijd uitstekende
renners en droegen menigmaal de zegepraal weg in den vorm eener gele trui. Geen
enkele natie achtte zich daardoor gekrenkt. Wanneer Frankrijk af en toe verloor, trok
niemand in dit land het boetekleed aan, of strooide zich asch op zijn hoofd.
De competitie was in wezen internationaal, want de deelnemers werden
geëngageerd door de rijwielfabrikanten. Het bleef dezen totaal onverschillig, of een
Franschman, een Duitscher, een Italiaan, of een Belg, den wedstrijd won, mits hij
gewonnen werd door het merk, waarvoor men honoraria en premies betaalde. Twee
of drie Fransche firma's concurreerden tegen elkaar op in een vendetta, welke heftiger
werd naarmate zij in jaren toenam. Die paar fiets-magnaten hadden een stal,
samengesteld uit leden van verschillende nationaliteiten. Zulk een team, heterogeen,
wat den landaard betreft, was zeer homogeen, waar 't aankwam op het doel. Het
verdedigde niet de kleuren van een volk, doch de kleuren van een fabriek, en het
streed voor een fabrieksmerk, alsof het een vlag was. Geen enkel middel werd ontzien,
de mooiste niet, noch de leelijkste. In den kamp der teams aanschouwde men
voorbeelden van de hoogste zelfopoffering en van de laagste intriges. Maar de Quai
d'Orsay, de Consulta en andere Ministeries van Buitenlandsche Zaken, bleven er
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buiten. De onderneming bepaalde zich tot een gevecht op leven en dood tusschen de
fabrikanten.
Dit had best kunnen voortduren tot het einde der fiets, zoo er geen Belgen bestaan
hadden. De Belgen ontdekten in het rijwiel denzelfden goud-ader als de negers in
het boksen en exploiteerden hem met den branie, welke dezen buurman eigen is.
Langzamerhand overzwermden zij het cyclistische Frankrijk en weldra nestelden zij
zich in den Tour de France. Ik zei reeds, dat de kwestie der nationaliteit den Franschen
fabrikanten volmaakt koud liet en hier vonden de Belgen dus vrij spel. Maar op den
weg? Zijn de Belgen betere renners dan de Franschen? Volstrekt niet. Zij waren
echter veel talrijker en bijgevolg veel goedkooper. Daarom werden zij in veel grooter
aantal geëngageerd. Daarom hadden zij de meeste kansen tot winnen. In elk team
verwierven zij de meerderheid. In elk team vormden zij een blok, dat solidair was
als een mierennest en dat ieder dwars zat, die niet getogen was van Vlaming of Waal.
Sinds 1923 had geen enkel Franschman den Tour de France gewonnen. En elk jaar
beeldden de Belgen zich een beetje meer in.
Voor de Franschen was het sneu den rondrit door hun eigen land regelmatig te
moeten verliezen. Laten wij zoo naïef zijn om dat te begrijpen. Zij hadden de
deelnemers les Géants de la Route gedoopt en het verdroot hen, dat het eigen ras
niet meer in staat bleek tot het voortbrengen van hem, die onder deze Reuzen de
eerste en de sterkste zou zijn. Men protesteerde natuurlijk niet, doch het plezier ging
er af wegens die aanhoudende nederlagen, waaruit men zoo gauw de veegste teekenen
afleidt. Henri Desgrange zag den Tour de France reeds tanen en ook zijn blad,
waarvoor de Tour een superlatieve reclame beduidt. Hij is nog niet te oud om nieuwe
banen in te slaan en te slim om niet te voelen, wat er haperde. Hij draagt den neus
in den wind als de geslepenste. Hij is de laatste niet om te ontdekken, dat het
nationalisme tot de ingrediënten behoort, waarmee men in de flauwste geesten frissche
krachten doet ontkiemen. Hij is ook de laatste niet om gewaar te worden, dat
nationalisme en chauvinisme nergens weliger tieren en nergens sneller tot
hoogspanningen raken dan in de lagen der maatschappij op welke het
Internationalisme zijn vastste [regels?] legt: onder de volksmassa's, bij wie [het
insti]nct nog geen plaats ruimde voor [een vleugje?] rede.
Henri Desgrange [nation]aliseerde dus den Tour de France naar het model der
Olympische Spelen. Hij meende goed te handelen. Hij meende misschien zelfs perfect
te handelen en al nationaliseerende te internationaliseeren, want het is of de duivel
met deze begrippen speelt. In ieder geval handelde hij sportief en onpartijdig. Niet
meer de fabrikanten kiezen de renners, doch de commissie, welke den Tour de France
organiseert. Alle deelnemende naties, groote en kleine, worden vertegenwoordigd
door een gelijkmatig contingent. Acht voor Frankrijk. Acht voor België. Acht voor
Italië. Acht voor Spanje. Acht voor Duitschland. Vijf nationale équipages derhalve,
daar de andere landen niet genoeg animo toonden om een ploeg af te vaardigen naar
de reusachtige onderneming. En bij het starten waren alle naties tevreden over de
selectie, behalve de Belgen.
Als de meeste landen met moeite acht kerels verzamelen, die voldoende getraind
zijn tegen vijf duizend kilometer stof, slijk, regen, wind, hitte, banden-lekken,
tuimelen, wonden, averij, tegen de huid-slijtage van een vijf-en-twintigdaagsch
verblijf op een smal zadel, tegen de bovenmenschelijke vermoeienis van afbeulende
klimpartijen in de bergen, als Frankrijk zelf zijn team van ‘helden’ juist completeeren
kon, de Belgen zouden er met gemak tachtig geleverd hebben en onder de overblijvers
waren er dus een zeventig die de druiven te zuur vonden. Doch niemand gaf hun
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gelijk. Waar twee kampioenen vechten als Demuysère en Bonduel, gesecundeerd
door kranige rijders als Mertens, Dossche, Aerts, Delannoy, Taverne en Laloup, daar
kregen zij een billijke kans. Men had dezelfde onbevoordeeldheid betracht jegens
de andere naties, van welke zich overigens niemand beklaagde. Frankrijk zond met
Pélissier, de gebroeders Magne, Bodot, Fontan, Merviel, Leducq, Mauclair,
uitstekende krachten in 't krijt, onder wie zich echter geen enkele wereldkampioen
bevond. Duitschland stuurde Nebe, Tietz, Manthey, Wolke, Buse, Thierbach, Siegel
en Schoen, die in hun vaderland een solide reputatie genieten. Spanje muntte alleen
uit door Cardona. Italië daarentegen had den wereldkampioen Binda afgevaardigd,
den campionissimo, met eerste luitenants als Piemontesi en Belloni, met secundanten
als Frascarelli, Gremo, Guerra, Giuntelli en Pancera, die 't vorig jaar als tweede
eindigde.
Wijl ieder tevreden was, en de Belgen zich koest hielden, zou men meenen, dat
de course kameraadschappelijk verloopen moest, als over een cementen baan. Temeer,
wijl de rijders van het begin af leden aan een ziekte, welke men pelotonitis genoemd
heeft, en peletonsgewijze voortsukkelden op een drafje, dat het geoorloofd minimum
van vijf en twintig kilometer per uur slechts zelden overschreed en dikwijls beneden
zich liet. Maar de weg naar de hel is niet meer geplaveid met de beste bedoelingen,
hij is geasphalteerd. Men dacht alle factoren gewikt en gewogen te hebben met een
onpartijdige, volkenbondige maat. Ieder kon zijn geluk beproeven. Men had met
alles rekening gehouden. Behalve met de mentaliteit en het temperament der Italianen.
Behalve met hun temperatuur, gelijk Mussolini haar wenschte en handhaafde: op
kookhitte. Behalve met de omstandigheid, dat er een millioen Italianen verspreid
zijn over Frankrijk, die allen koken, en die bij het minste ongerief, dat den
campionissimo Binda en zijn satellieten overkwam, klaarstonden om van leer te
trekken, of zij fascistisch waren of antifascistisch: Italia sopra tutto!
Het was nochtans de schuld niet van de Fransche of de andere renners, dat Binda
last had van zijn zenuwen, dat Guerra, die in 't Hollandsch Oorlog zou heeten, zijn
klankvollen naam meende te moeten rechtvaardigen. Als Binda van zijn stokje viel
en op een berm van den weg neerzeeg, tijdens een periode van den rit, dat zijn
mededinging nog gevaarlijk was, en door zijn gezellen met moeite werd opgekikkerd,
wat veronderstelt gij, dat de overigen deden, terwijl de campionissimo zich liet
bijbrengen? Een vaartje zetten? Er vandoor gaan? Een voorsprong nemen? Neen!
Zij hielden in en tal[mden] tot Binda weer op zijn kar zat [en het] peloton had
ingehaald. Waande [hij] dat die collegiale toegevendheid [zou moeten] voortduren
tot eindpunt? Verwachtte hij bij elke etappe binnengehaald te worden als een
triomfator, die zich slechts behoefde te vertoonen, om te overwinnen? Wat er ook
van zij, wanneer een etappe in zicht kwam, en 't bij de laatste kilometers ernst werd,
dan gedroeg hij zich als een verwend kind, dat zich gecontrarieerd ziet, chicaneerde
over vermeende hinderlagen, over denkbeeldige boosaardigheiden, over de organisatie,
over de wanorde van den weg, over de beslissingen, over alles en nog wat, met een
poeha, een omslag, een nervositeit, een verwoedheid, welke aanleiding gaven tot
eindelooze incidenten en een weinig sportieve stekeligheid. Binda had een humeur,
dat hem in iederen kiezelsteen een vijand deed ontdekken en dat hem elken gebarsten
band deed wijten aan kwaadwilligheid. En zijn gekrijsch vond niet enkel
onvoorwaardelijken steun bij zijn team. Bij iedere gelegenheid vond men de
Italiaansche journalisten, die den rit volgden, als één man achter den campionissimo,
onverdraagzaam en onverdraaglijk bereid, om elke wrijving op te schroeven en uit
te buiten.
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Binda bleek het type van wat de Franschen een mauvais coucheur noemen, een
lastig heerschap. Toen hij 't halverwegen in een kwade bui opgaf, werd zijn rol
overgenomen door Guerra, die de tweede plaats had in de algemeene rangschikking.
Zelfde tactiek, zelfde arrogantie, zelfde achterdocht, zelfde kinderachtige onvermogen
om een échec te slikken. Groote goden, wat waren de Italianen onaangenaam! Wat
heeft het een voorzichtigheid gekost om te vermijden, dat de bommen ontploften op
gevaarlijk terrein! Guerra's bom brandde pas los in Charleville. De Italiaan en Charles
Pélissier bestreden elkaar in het voorste gelid, de eerste plaats der etappe. Guerra,
die verloor, beschuldigde den Franschman, dat hij hem door een dier knepen, welke
liggen op de grens van het verbodene en het geoorloofde, benadeeld had voor den
uitslag. Te recht of ten onrechte? Niemand weet het. Laten wij gemakshalve
aannemen, dat Pélissier, een uitgeslapen rekel, ongelijk heeft. Wat echter doet Guerra?
Gaat hij naar de contrôle om een reglementair protest aan te teekenen? Neen. Guerra
gaat naar Pélissier en geeft hem een draai om de ooren. Pélissier biedt hem niet de
andere wang, maar betaalt hem in dezelfde munt. Alles wat Italiaan is op de
wielerbaan van Charleville, waar deze scène voorviel, schiet toe, om den landgenoot
bij te staan en daar Pélissier de afgod is van het Fransche populo, bleef men van deze
zijde niet in gebreke.
Gelukkig eindigde de kloppartij snel, daar de Franschen hier honderd tegen één
waren en over meer zelfbeheersching beschikten dan de Italianen. Men kon de
vechtenden nog scheiden. Doch verbeeldt u, dat hetzelfde incident zich hadde
voorgedaan in Marseille of in Nice, waar de helften tegen elkaar opwegen? Dit risico
heeft gedreigd van het moment af, dat men den Italianen de overwinning niet cadeau
deed, dit wil zeggen: van den eersten dag af. Ruim drie weken was de mogelijkheid
van een conflict niet van de lucht. En tot de laatste etappe hebben de Italiaansche
journalisten, niet alleen in geschrift, doch in woord en in daad, alles beproefd om
een botsing uit te lokken. Men heeft een hunner ten slotte moeten verzoeken, om den
tocht te staken.
De Tour de France is gewonnen door André Leducq, Franschman, in 176 uren,
12 minuten en 10 seconden, met een gemiddelde snelheid van 28 K.M. 10 meter per
uur. Achter hem kwam Guerra als tweede in 176 uren, 26 minuten, 29 seconden. Een
verschil van 14 minuten, 19 seconden op bijna 5000 KM., op een rit van vijf en
twintig dagen! Als hij elken dag twee-derde minuut had ingehaald, had hij glansrijk
gezegevierd...
Deze manier, die me verreweg verkieslijk schijnt, leek den Italianen niet, of ze
lag niet in hun bereik.
Maar van welke geestesgesteldheid getuigt de andere?
[verschenen: 2 september 1930]

Geheimen der diplomatie
[zonder datum, begin augustus 1930]
Dat iemand als Briand nog meer geminacht dan gehaat is door zijn tegenstanders,
zou op zichzelf niets bewijzen tegen den staatsman, die reeds verschillende jaren de
zaken van Europa regelt. De vraag is, of er voor deze minachting en dezen haat
plausibele, objectieve redenen bestaan, welke buiten het wildebeestenspel der politiek
genoeg geldigheid behouden, om een absoluut vonnis te vellen over het karakter en
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de moreele waarde van een persoon, die door zijn beroep niet boven verdenking
staat, maar op wien geen enkele verdenking vat mag krijgen. Ik durf hierover
nauwelijks een meening uiten, want de vraag is ernstig, zeer ernstig. Ik geef liever
het woord aan de feiten. De strikte zakelijkheid en onpartijdigheid van hun
uiteenzetting wordt gewaarborgd. De conclusie laat ik over aan ieders persoonlijke
zienswijze.
Men herinnert zich het schandaal, dat in den zomer van 1928 verwekt werd door
den diefstal van het Fransch-Engelsche Marine-Verdrag, de opschudding, welke zijn
publicatie veroorzaakte in de Hearst-pers, en de onberekenbare gevolgen, welke uit
de publicatie en uit de opschudding voortvloeiden. De diefstal en de ontijdige
openbaarmaking torpedeerden het verdrag. Zij verijdelden alle kansen op een
hernieuwing der Entente Cordiale. Zij vormden het uitgangspunt voor een fel offensief
van Lloyd George en de Labour Partij tegen het conservatieve kabinet, dat bij de
naaste verkiezingen de nederlaag leed. Zij brachten MacDonald aan het bewind.
Aan MacDonald danken wij de groeiende verwijdering tusschen Engeland en
Frankrijk, de Navale Conferentie te Londen, de aanstaande hegemonie der
Amerikaansche vloot, den verscherpten nijd tusschen Italië en Frankrijk, de
opmontering der Sovjets, de onlusten in Britsch-Indië en Egypte, de geprikkeldheid
van Japan, om te zwijgen van diverse speciale Engelsche moeilijkheden, welke
ongunstig terugwerken op den algemeenen toestand. Indien de neus van Cleopatra
een tikje langer was geweest, zei Pascal, ware het aanschijn der wereld veranderd.
Indien het Fransch-Engelsche Marine-Verdrag in September 1928 niet gestolen was
op den Quai d'Orsay, ware de loop der geschiedenis gewijzigd. Hoogstwaarschijnlijk
ten goede. Van de opgesomde misères, welke uit den diefstal voortkwamen, en die
pas in het begin harer ontwikkeling verkeeren, hadden wij de meeste gaarne willen
missen. Wij hadden ze kunnen missen. Wij hadden sommige tot elken prijs moeten
missen. Wie immers begrijpt niet, dat de Entente Cordiale tusschen Frankrijk en
Engeland, alléén van een koloniaal standpunt beschouwd, in een zeer nabije toekomst
noodzakelijk en onvermijdelijk zal blijken?
De voorgewende dief van het geheime document, een zekere Horan, Amerikaansch
journalist, werd uit Frankrijk geëxpulseerd zonder bestraft, zonder verhoord te zijn.
Niemand wenschte, dat hij praten zou en hij zweeg. Als genadig behandelde zondebok
was Horan echter niet voldoende, noch bevredigend. Hij had zich het verdrag niet
kunnen aanschaffen zonder medeplichtigheden op het Fransche Ministerie van
Buitenlandsche Zaken. Hij had daar niet ingebroken. Hij had in eigenlijken zin niet
gestolen. Hij heette gekocht te hebben. Omgekocht. Een waardevol document, dat
de politieke conjunctuur van Europa, van de aarde gaat beheerschen, valt niet spontaan
in de handen van den gezworen vijand der geallieerden, die Hearst was en is. Wanneer
zulk een document bij wijlen slingert, dan slingert het met voorbedachten rade. Het
lukte ook niemand om aan te toonen, dat het document au fond een waardeloos papier
was. Het Amerikaansch lawaai bewees, welk een beteekenis men er daar aan hechtte.
Het Engelsch lawaai bewees ditzelfde even duidelijk. De ontstellende consequenties
van den diefstal pleitten tegen alle pogingen, om het verdwenen stuk te
disqualificeeren. Zoo men met de bespottelijke uitvlucht, dat de ontfutselde papieren
van geenerlei gewicht waren, de publieke opinie kon sussen van Frankrijk, waar men
alles slikt als zoete koek, men had daarentegen een minimum hoffelijkheid in acht
te nemen tegenover het Ministerie van Stanley Baldwin, met wien men lange maanden
onderhandelde en met wien men op 't punt stond dit vloot-accoord te teekenen. Men
had ook een minimum wellevendheid te betrachten tegenover het Fransche Ministerie
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van Marine, dat de onderhandelingen geleid had. In elk geval dus, wanneer men zich
niet driedubbel compromitteeren wilde, moet de Fransche medeplichtige en
hoofdschuldige gevonden worden.
Men had niet de geringste moeite gedaan om te verhinderen, dat de inhoud van
het kostbare stuk gekabeld werd naar New-York, doch bijna onmiddellijk nadat men
het misdrijf ontdekte, arresteerde men den dader. Het was een jeugdig diplomaat,
Monsieur De Noblet d'Anglure, geattacheerd aan den buitenlandschen persdienst,
tot wien de journalisten zich plachten te vervoegen, wanneer zij over eene
aangelegenheid de officieuse stem van den Quai d'Orsay wilden vernemen. Zooals
menig ander geaccrediteerd correspondent, had Horan relaties gehad met De Noblet
d'Anglure en daar men een detective-roman opzette, meende men in deze betrekkingen
een genoegzame aanwijzing te kunnen bespeuren om den jongen edelman in staat
van beschuldiging te stellen. De vermoedens tegen den attaché hadden voor de
buitenwereld een schijn van logica en behoefden niemand te verbazen. Wat echter
bevreemdde, was de ongewone ijver en de ruchtbaarheid, waarmee de Quai d'Orsay
een zijner ambtenaren afmaakte. Zulke executies, vooral wanneer de ondergeschikte
werkelijk schuldig is, plegen in alle stilte te geschieden. Want de aanwezigheid van
een schurftig schaap werpt op een departement reeds een blaam, waarmee niemand
gediend is. Zelfs de minister niet.
Het was toen nog gebruikelijk om een verdachte, tegenover wien men ontoereikende
bewijzen bezat en aan wien men een snelle bekentenis wilde ontlokken, te verhooren
met den knoet en met vervalschte getuigstukken. Men zegt, dat dit middeleeuwsche
systeem tegenwoordig is afgeschaft en gaarne doe ik hiervan acte. Maar de heer De
Noblet d'Anglure werd nog in de ‘kamer der vrijwillige bekentenissen’ gevoerd,
geprest met zeer onwettige, zeer onmenschelijke middelen, en de climax van zijn
verhoor werd geleverd door den commissaris Faux-Pas-Bidet, die hem het document
onder den neus duwde, dat op de Noblet's bureau verdwenen heette en bij het
politieonderzoek teruggevonden, zou zijn.
Of de zonderling genaamde commissaris te goeder trouw handelde, of tot welken
trap zijn inborst zwart was, bleef mij onbekend en doet ook weinig ter zake. Doch
ik heb niet de minste verbeelding noodig, om te beseffen, tot welken graad van
verbijstering en verontwaardiging degene moet stijgen, die zich beladen ziet met
overtuigingsstukken, waarvan hij de draagwijdte, de afkomst, de bestemming, de
waarachtigheid met een oogopslag kan taxeeren in alle details. Het is der Fransche
rechterlijke macht gedurende de laatste jaren herhaaldelijk overkomen, dat zij met
dezen psychologischen factor geen rekening hield. Men kan een onschuldige valsch
betichten en hem totaal vernietigen door hem van lieverlede te demoraliseeren. Een
onschuldige echter, tegen wien men een bewijsvoering laat getuigen, waarvan hij de
leugenachtigheid en de trouweloosheid kan meten met zijn rede, met zijn nuchtere
verstand, met zijn geweten, met al zijn zintuigen, zulk een onschuldige verwerft den
moed der wanhoop. Behalve den moed der vertwijfeling verwierf De Noblet d'Anglure
zich dien dag een aardigen kijk op de praktijken en de kronkels eener diplomatie,
welke niet meer geheim wil zijn. Indien het document immers, waarmee de
commissaris Faux-Pas-Bidet den aangeklaagde trachtte te verpletteren, niet van De
Noblet's bureau afkomstig was, vanwaar kon de politie 't dan ontvangen hebben? Er
was slechts één veronderstelling denkbaar: Buitenlandsche Zaken verschafte het zelf.
Weldra zullen deze gebeurtenissen twee jaren oud zijn en al dien tijd trok Noblet
d'Anglure van rechtbank tot rechtbank om zich gerehabiliteerd te zien in zijn eer, in
zijn goeden naam, in zijn functies. En hoe groot de corruptie ook moge zijn onder
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de Fransche Justitie, het goede recht en de onschuld van den attaché waren zóó
evident, dat men verplicht was hem te ontslaan van alle rechtsvervolging in zake den
diefstal der fameuze papieren. De Quai d'Orsay dreef het cynisme, de koppigheid en
de brutaliteit zoo ver, dat men, als repliek op deze uitspraak, den ambtenaar strafte
met een disciplinaire schorsing. Op dezen maatregel antwoordde De Noblet met een
aanklacht tegen [een] onbekende wegens lasterlijke aangifte en wegens willekeurige
vrijheidsberooving. Hij hervormde de beschuldiging tegen X in aanklacht op naam.
De X werd de heer Léger, alias Saint-John-Perse, alias Saint-Léger-Léger, auteur
van duister en geradbraakt proza, auteur van nog duisterder en onsamenhangender
poëzie, cabinets-chef van Aristide Briand, directeur der diplomatische diensten van
den Quai d'Orsay, naast zijn onafzetbaren minister, die zijn verbluffende promotie
bewerkstelligde, hoofd en alleenheerscher der Fransche buitenlandsche politiek.
Hier wordt de affaire meenens. Hoe machtig, hoe dichterlijk, hoe geprotegeerd
Léger-Saint-Léger zich mocht oordeelen, de bewijzen van De Noblet d'Anglure
waren van dien aard, dat de rechter van instructie Bracq zich gedwongen zag om
Briand's factotum in staat van beschuldiging te stellen en op het Paleis van Justitie
te ontbieden. Léger kwam en liet zich ondervragen. Hij antwoordde niet. Of liever,
hij antwoordde met een hooghartig en aanmatigend zwijgen. De rechter insisteerde.
Saint-John-Perse gaf geen asem. Men beweert, dat de magistraat dreigde met een
huiszoeking op den Quai d'Orsay, wat zijn plicht was. Ook dat kon de tong van
Saint-Léger-Léger niet ontbinden, want hij voelde zich de sterkste. En metterdaad,
teruggekeerd op zijn ministerie bracht hij zijn minister in kennis van de voorvallen.
Deze verloor zijn tijd niet. Roef-roef schreef Briand een brief. Niet aan den Rechter,
niet aan het Parket, doch aan den Minister van Justitie in eigen persoon, Raoul Péret,
die onder vroegere en moeilijke omstandigheden onkreukbaar wist te blijven.
Hij schreef een brief, waarin hij ontslag van rechtsvervolging eischte voor den
heer Léger en de aansprakelijkheid van het misdrijf op zich nam, wijl hij, Briand,
het misdrijf gelast had. De rechtschapen Péret bracht de boodschap over en
Saint-John-Perse-Léger ging vrijuit. Men achtte de zaak reeds in den doofpot, want
wie zal het wagen een minister-in-functie te dagvaarden? Een artikel en een paragraaf
der grondwet verleenen evenwel aan de burgers der Republiek dit recht, dat normaal
en vanzelfsprekend moest lijken. De Franschen, die zweren bij de republiek en de
democratie, hebben nog meer redenen om de kwestie principieel te stellen, dan de
door despoten geregeerde stervelingen. Kan een misdrijf vervallen of verdwijnen
door het feit alleen, dat een minister de verantwoordelijkheid ervan opvergt? Dat
zou even fraai als gemakkelijk zijn. Na de jurisprudentie geconsulteerd te hebben,
hervormde De Noblet d'Anglure voor de derde maal zijne aanklacht. De beschuldigde
is op 't oogenblik Aristide Briand, minister van Buitenlandsche Zaken, zijn
mede-helpers en medeplichtigen.
Niemand maakt zich illusies over het proces, want een veroordeeling van Briand,
hoe billijk, hoe rechtmatig, hoe onontkomelijk ook, wanneer men het gerecht een
onberispelijken gang zou laten, wordt gerekend tot de onmogelijkheden. De jonge
en beklagenswaardige diplomaat, wiens carrière eigendunkelijk en met verkrachting
van alle recht gebroken wordt, heeft zich door zijn eergevoel en zelfbesef parten
laten spelen, die onvergeeflijk zijn. Als hij een juisten kijk gehad had op de diabolieke
situatie, waarin hij door zijn sluwe en gewetenlooze, maar onbekommerd
manoeuvreerende meesters geplaatst werd, dan zou hij op staanden voet bekend
hebben toen hij zich uitgekozen zag tot slachtoffer. Hij heeft niet willen begrijpen,
wat men om dringende redenen-van-staat van hem verwachtte. Hij volhardde tot de
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hoogste instantie in zijn dwaling. Er zijn dus nog mannen in Frankrijk? Natuurlijk.
Wie zou daaraan durven twijfelen? Doch in zulke bijzondere gevallen is er voor hen
geen genade.
Daar echter ligt niet de kern, als men de kern zou willen zoeken van het probleem,
dat door dit avontuur gesteld wordt. Want wat sluit het onbetwistbaar misdrijf in van
Léger, wat ligt er opgesloten in de oekase, waarmee Briand zijn ondergeschikte
onttrekt aan het Gerecht, wat moet men afleiden uit het autocratisch gebaar, waarmee
Briand schuld en misdrijf op zijn onaantastbare schouders neemt?
Dit: het Fransch-Engelsche Marine-Verdrag, welks verraderlijke publicatie alle
politieke verhoudingen omverwierp, is nooit gestolen op de Quai d'Orsay en niemand
behoefde het te stelen. Het behoorde tot de oogmerken van de leiders der Fransche
politiek, dat Hearst het zou kennen en dat Hearst het zou gebruiken gelijk hem nuttig
leek.
Zoo wordt Europa bestuurd: langs wegen van bedrog, huichelarij en onrecht, wat
mag men nog hopen van Briand, van zijn staf, van hun methoden?
[verschenen: 9 september 1930]

De roode mode
Parijs, [ca. 6] Augustus 1930
Tot de Fransche gebruiken, waaraan ik moeilijk wennen kan, behoort in de eerste
plaats de gemakkelijkheid, met welke men elkaar naar de andere wereld zendt. Een
langdurig verblijf in dit land en de dagelijksche lectuur der kranten, hebben mij nog
steeds niet geïmmuniseerd tegen de onaangename indrukken, welke deze bloeddorstige
lichtzinnigheid achterlaat op mijn gemoed, dat niet harder of zachter is dan het
gemiddelde, en tevergeefs zocht ik tot dusverre naar een filosofie, of naar een
dooddoener, om mij tegen die barbaarschheden te pantseren. Het lukt mij niet. Dat
men op uitgebreide schaal moordt in China, in Chicago, in Rusland en bij de
koppensnellers, schijnt me tot op zekere hoogte verklaarbaar en zelfs normaal. Een
beetje orde of een beetje beschaving verhelpen daar de kwaal. Maar wat men ginds
aantreft op de laagste trappen: het primitieve vuistrecht, gepaard aan een hersenlooze
geringschatting van het menschelijke leven, dat vindt men hier terug op de hoogste
trappen van tucht en civilisatie: de onbegrensde onverschilligheid, waarmee men
iemand om een haverklap en voor een prikje het licht uitblaast.
Het was reeds erg, toen 't grootste percentage der moordenaars nog geleverd werd
door leden der mannelijke kunne. Doch zoo erg het was, het bleef tenminste
bevattelijk. Wanneer de gansche mannelijke bevolking gedurende vier jaren bezig
is gehouden met het uitroeien van soortgenooten, die met de onwelwillendste
bedoelingen op hen losrukten, dan mag men zich verwonderen, dat zij de gewoonte
om kogel, mes en hakbijl te gebruiken als opperste argument, zoo snel en zoo grif
afleggen. Er waren uitzonderingen, uitschot of uitvaagsel, die, thuis gekomen, dezelfde
methode wilden toepassen bij elk verschil van meening. Als men dit niet vergoelijkte,
men begreep het. Deze ongelukkigen waren te familiaar geworden met den dood.
Twee en vijftig maanden lang hadden zij alle leven geminacht, ook hun eigen,
misschien nog het meest hun eigen. Men kon meenen dat zij leden aan een soort van
beroepsziekte en mettertijd zouden genezen.
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Die veronderstelling gaat niet op helaas. Behalve dat zij nooit genezen, werken
zij aanstekelijk op de jonge generaties, die hun vernietigend bedrijf niet meemaakten
en slechts uit de verte bekeken. En de veronderstelling gaat nog minder op, sinds het
schoone, zwakke en teedere geslacht, de mannelijke voetsporen volgt met denzelfden
ijver en dezelfde haast, waarmee de deugden en ondeugden, de gebreken en de
voortreffelijkheden, de inspanningen, de uitspanningen en de uitspattingen van de
mannen, werden overgenomen en geassimileerd door de vrouwen. Want als de
vrouwen van nature reeds een lieflijker inborst heeten te bezitten, dan hare
antagonisten, zij kennen den dienstplicht niet, noch de kazerne, noch den sergeant.
Zij leerden niet omgaan met doodbrakende wapenen. Zij duelleeren niet. Zij zijn
geroepen om het leven te geven. Zij kennen er den prijs van, de zwarigheden, de
lasten, de vreugden. Zij voerden geen vierjarigen oorlog. Zij zijn niet erfelijk belast
op dit gebied van verdoemenis, zij zijn in haar organisme, in haar reflexen, niet
verminkt door de ervaring van een eindelooze slachtpartij.
En toch dooden zij. De vrouwen dooden gelijk de mannen. Alsof de kolder haar
plotseling in den kop is geslagen, hebben zij een weinig benijdenswaardigen
voorsprong binnen een jaar ingehaald. Beide sexen geven elkaar niets meer toe. De
een ging vóór, de andere nam den pas. De vrouw doodt gelijk de man: om te stelen,
om te luilakken, om goede sier te maken, om te pronken. Zij wacht een auto op achter
een boom, een voorbijganger in een donker portiek, als een gewone straatboef. Men
kan dat nog misdaad noemen. Doch daarbij laat zij het niet. Ook zij kreeg de manie
van te dooden om niets. Gelijk zij vroeger een oorvijg gaf, een haarspeld trok, zoo
trekt zij tegenwoordig de revolver. Om niets, zeg ik, om niets. Omdat zij
gecontrarieerd is in een gril, omdat men haar niet gauw genoeg gelijk geeft, omdat
men haar op de teenen trapt, omdat men haar in den weg loopt, of om een andere
futiliteit. Wat bij den man in de slimste gevallen nog een graad van drift vertolkt,
werd bij haar haast machinaal. Liever dan hem een sauskom, of een bord naar 't hoofd
te slingeren, zal zij haar man neerschieten. Men zou zeggen, dat bord en sauskom
duurder zijn geworden dan een menschenleven.
Dikwijls wacht zij den twist niet eens af en laat den moord de slotsom worden van
een aantal ondervindingen, die zij lastig acht en niet wil voortzetten. Wanneer de
man is ingeslapen en ronkt, haalt zij achter zijne ooren den trekker over. Zij ontdoet
zich van een mensch, als van een paar versleten schoenen. In 't laatste zittingsjaar
der Parijsche rechtbanken werden zeven en dertig vrouwen geoordeeld, die zich op
deze wijze, of met een lichten variant, bevrijd hadden van een echtgenoot, van een
minnaar. Alleen in Parijs. En niet gesproken van de overige dames, die opereerden
buiten den huiselijken haard en met meer positieve doeleinden dan een eenvoudige
scheiding van tafel en bed. Is het nog misdaad? Of is het een dolheid, als de
draaiziekte, welke de schapen overvalt?
Zoo schiepen zij de ‘roode mode’, en ‘la mode rouge’ raakte dermate verbreid,
dat zij een alledaagsch thema werd voor den spot der karikaturisten. ‘De Vrouw en
de Misdaad’ werd een onderwerp voor hoofdartikelen in de dagbladen. De mode van
dooden, van bloedvergieten, van wurgen, van verstikken, van vergiftigen wint elke
week veld. Zij werd geadopteerd van de hoogste tot de laagste klassen der
maatschappij. Zij verkreeg burgerrecht. Zij werd een onderdeel van wat men de zeden
eens volks noemt. Zij vond ingang. Zij schoot wortel. Zij woedt als de tuberculose
en als de kanker. Zij is zelfs gevaarlijker dan deze beide plagen, want tegen een
lichamelijke kwaal kan men wetenschappelijk reageeren. Doch wat doet men tegen
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de beminnelijke verwildering eener samenleving, die den moord niet harder oordeelt,
dan een kortstondig gebrek aan manieren?
Want niet alleen de mentaliteit der misdadigers is schrikbarend, getuige de
schatrijke dame, die zonder eenige aanleiding de vrouw neerlegt van een dokter, met
wien zij een liaison had, en die er zich over verbaast, na den moord, dat zij niet op
vrije voeten gelaten wordt. De mentaliteit van het publiek is even onthutsend. Een
moord immers declasseert den dader niet meer. Hij behoudt zijn rang en zijn aanzien.
Men kan moorden, zonder er eenigermate op te worden aangekeken, zooals men zich
kan overgeven aan bedwelmingsmiddelen, zooals men lever en maag kan ruïneeren
met cocktails, welker toebereiding aan de opvoeding van een jong meisje niet meer
zou mogen ontbreken. De moord werd bijna chic. Het misstaat absoluut niet, om
iemand at patres gestuurd te hebben. Sommigen vinden het een blijk van elegantie.
En geloof niet, dat ik mij met paradoxen amuseer. Wat hier een paradox schijnt,
wordt gestaafd door de feiten. In geen enkel tijdperk heeft men doodslagen gezien
in zulk een ontzettend aantal, noch in de oudheid, noch in de middeleeuwen. Een
dichter, die in onze dagen Antigone zou laten zeggen: ‘niet om te haten ben ik
geboren, doch om lief te hebben’, zou door een belangrijk gedeelte onzer tijdgenooten
verstaan, maar niet begrepen worden. Zijn woorden zouden klinken als van een
andere en zonder twijfel betere planeet.
Wat deze roode-mode-gekken karakteriseert, is een volslagen afwezigheid van
berouw, van wroeging, in welken vorm ook. Het gestorte bloed roept op geen enkele
wijze meer om wraak. Een mensch afslachten beduidt voor deze extravagante wezens
een daad, die op hetzelfde plan speelt als een kip den nek omdraaien en ik ben er van
overtuigd, dat verschillende dames met minder tegenzin een man ombrengen, dan
een konijn. Van de vroegste oudheid, van Kaïn af tot deze twintigste eeuw, erkende
de mensch wrekende machten in eenigerlei gedaante, die, hoe mythologisch of
legendair ook, een dwingende realiteit beteekenden voor zijn geweten. Lady Macbeth,
geroutineerd in de misdaad, waschte slaapwandelend de bloedvlekken van hare
handen. Macbeth, haar gemaal, werd achtervolgd door de schim van Banco. Hun
hallucinaties brachten hen ten ondergang, méér dan de legers hunner vijanden. Wie
of wat legde in zulke figuren, welke men kan citeeren bij dozijnen, den
verschrikkelijken angel der wroeging? Welke traditie, berustend op ondervinding,
op waarneming, wettigde de gewaarwording, welke wij berouw noemen? Wat
daarentegen bevrijdde onze tijdgenooten, die de revolver hanteeren als het
poederkwastje, van de Furiën, van de Erinnyën, van spoken, van dwangbeelden, ja,
van alle herinnering?
De cynische dames, die een mensch mollen, gelijk men zich ontdoet van een
hinderlijk insect, lachen wat met de kwellingen van Lady Macbeth, en de niet minder
cynische heeren, die een dwarskijkster opruimen, zooals zij een ei pellen, lappen de
bedenksels van Lady's neurasthenischen echtgenoot aan hun laarzen. Ik zou kunnen
vragen, waarom zij anders zouden handelen. Ontvangt zij, of hij, die een mensch
neerlegt, niet huwelijksaanzoeken uit alle oorden des lands? Is een lijk niet, in plaats
van een belemmering, een stimulans voor een massa gedepraveerden? Wat zal de
moordenaar, die bijkans zeker is van zijn vrijspraak, zich dan nog te sappel maken
na het vonnis? Maar mag men aannemen, dat een sentiment gelijk wroeging, slechts
bestaat als pendant der wereldlijke straf? Mag men gelooven, dat het Recht geen
andere basis zou hebben, dan de nuttigheid van andere menschelijke conventies, en
dat, wanneer het zichtbare Recht verdwijnt, alle sancties, alle boete automatisch
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vervallen? Om hierop te antwoorden, zou men den levensloop moeten kunnen overzien
van alle fortuinlijke moordenaars en moordenaressen.
De verstandigen wenschen, dat men tegen deze losbandigheden reageert. Maar
hoe? Wij hebben nog de guillotine voor beroepsmisdadigers en voor degenen onder
de amateurs, die hun misdrijf zeer onhandig, of met smakelooze complicaties ten
uitvoer brengen. Wat echter baten guillotine, wat baat dwangarbeid, gevangenisstraf
of vrijspraak, tegenover de moderne conceptie dezer dames en heeren, die zich voor
hun binnenste beroepen op ‘het recht om te dooden’? Of zij handelen uit passie, uit
baatzucht, uit ijdelheid, uit een gril, - zij hebben ‘het recht’ tegenover hun minder
ontmenschten partner. Welken omvang zou de epidemie nemen zonder guillotine?
Zou zelfs de hardvochtigste justitie nog als rem kunnen fungeeren tegenover een
mentaliteit van ontwrichten, die leven met de inconsciëntie van een beest? Men zou
het willen probeeren. Vroeg of laat zal men het moeten probeeren, en vroeg of laat
zal men moeten terugkeeren tot het ‘oog om oog, tand om tand’ in zijn letterlijksten
zin. Zal het echter helpen? Sluit de verachting van andermans leven niet in, dat men
het eigen leven nauwlijks hooger taxeert? Is de groote meerderheid van een volk,
dat de schuldigste en waanzinnigste theorieën werkeloos en apathisch laat
voortwoekeren, niet de verantwoordelijkste medeplichtige van deze bloedige razernij?
Welke beroeringen zullen noodig zijn, om deze meerderheid tot inzicht en tot
evenwicht te dwingen? Slachtoffers, daders en toeschouwers, allen zijn afgestompt.
Met ontsteltenis vorscht men naar de gebeurtenissen, die deze omgekeerde wereld
nog zullen vermogen recht te zetten.
[verschenen: 10 september 1930]

De Talkie
Parijs, 12 Augustus [1930]
De meest komieke rondvraag voor de maand, waarin de komkommers en de enquêtes
bloeien, is zeker die van het dagblad ‘Comoedia’, dat een aantal celebriteiten verzocht
zijn lezers in te lichten: ‘Waarom het publiek lacht bij de liefdestooneelen van de
spreek-films’.
Dat het publiek lacht, is een verzachtende omschrijving, welke beduidt, dat het
publiek schatert. Sterker nog: het interrumpeert. Het schreeuwt snaaksche en
bedenkelijke kwinkslagen; aanmoedigingen als de supporters bij een wedstrijd. Hoe
liefelijker de schimmen op het doek koozen en kweelen, hoe meer het zich amuseert.
Het gedraagt zich in de oogen van auteurs, regisseurs, directeurs, spelers en critici
zeer onbehoorlijk, want niets is teleurstellender, dan dat iemand giert, wanneer men
hem ontroeren wil. En Charley Chaplin heeft nooit zulke lach-successen gekend, als
het eerste 't beste verliefde paartje. Dat zou mooi zijn, wanneer het duren kon. Maar
die rolberoerten voorspellen niets goeds. Zij eindigen altijd in een snel fiasco. Zij
zetten kwaad bloed, gelijk alles wat tegendraadsch gaat en de exploitanten verkregen
reeds menschenkennis genoeg om dit te raden.
Hoe men bij u doet weet ik niet, doch hier gebeurt het zoo. Wij hebben groote
zalen, waarvan verschillende vroeger tot theater dienden. Wij hebben kleine of
middelmatige zalen, waarvan de acoustiek verbazend slecht is. In geen van beide
kan men intieme verklaringen, welke men bij voorkeur lispelt, fluistert, murmelt,
debiteeren in het geluidsvolume, dat aan de realiteit van het minnespel beantwoordt.
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Men zou ze niet hooren. Om het essentieele echter te missen, van wat held en heldin
elkaar in de amoureuze extase vertellen, zitten wij niet in de sonore bioscoop. Wij
zijn daarvoor te nieuwsgierig en wij verdragen bovendien niet, dat twee smachtende
stervelingen plotseling stom worden. Sommige regisseurs poogden namelijk de
moeilijkheid te ontwijken, door op het scherm een ondertitel te projecteeren, die
luidde: ‘Mijn liefste, mijn hart, mijn schat, mijn engel’, of iets poëtischere en
ingewikkeldere. Die vereenvoudiging beviel heelemaal niet. Juist op het pathetische,
aandoenlijke moment wilde men luisteren, niet lezen. Waarom? Eerstens, wijl men
weten wil, wat er omgaat in de hersens van twee verrukten, als zij hun hoogtepunt
naderen. Dan, om hun gewaarwordingen te confronteren aan eigen herinneringen en
ervaringen Doch vooral, om de macht en de wonderen der machine te toetsen in een
omstandigheid, welke zoo natuurlijk en vanzelfsprekend, en precies daarom zoo
hachelijk is, als het slechts kan. Dat de machine het gerucht der kussen nabootste,
gelijk ze straks een oude juffrouw namaakte, die haar neus snoot, of een hek, dat in
de hengsels piepte, bevredigde absoluut niet. Men zou haar liever stuk geslagen
hebben, dan te dulden, dat zij zweeg tijdens de minuut der vervoering.
Om hoorbaar en verstaanbaar te worden in groote, kleine en middelmatige zalen,
versterkte men dus den klank. De meneer zegt: ‘Ik aanbid je’, of gewoonweg ‘Ik
houd van je’, met een stentorstem, welke tot de verste rangen doordringt. De meneer
slaat zijn innigsten blik op, doch praat alsof hij zich parodieert. Met een baryton, of
met een tenor, is deze overdrijving nog eventjes aannemelijk, omdat zij aandikt in
de lijn van het mannelijk karakter der stem. Maar de dame antwoordt uit volle borst
en met wegzwijmelende oogen: ‘O Georges, wat maak je me gelukkig’. Zij heeft
onmiskenbaar een baard in de keel. Hoe jonger de dame lijkt op het doek, hoe
barokker haar metalen, ijzige en positieve geluid vloekt, met de zuiver gewelfde
lippen. Dat bekoorlijke mondje spreekt als een virago, als een heibel, als een
helleveeg. Zij doet het niet expres, zij kan 't niet helpen, de aangebeden engel, dat
haar bevallige boezem resonneert als een koperen ketel. Zij slaat over, zij ratelt, zij
snerpt, omdat de vrouwestem van nature op gespannen voet leeft met de microfoon.
Men kan helaas, de vrouwestem niet aandikken in de lijn van het vrouwelijk karakter.
Een sopraan wordt een gebarsten tenor, een alt een schorre baryton. Die aandikking
is een contradictio in terminis. Om te correspondeeren met het geluid, zou het beeld
ook zesmaal grooter moeten zijn, en dat staat gelijk met de ongerijmdheid van het
geval zesmaal te verergeren. In 't alledaagsche gedoente zijn zulke disproporties nog
vergeeflijk. Zoodra de heer en de dame zich concentreeren om zoete woordjes te
kirren, om elegisch te trekkebekken, worden de wanverhoudingen en de intonaties
dermate karikaturaal, dat de toeschouwer geen anderen uitweg vindt, dan te lachen
en te persifleeren.
Wanneer de innige en luidruchtige scène zich afspeelt in de avondschemering, in
den maneschijn, in de dichterlijke eenzaamheid, dan wordt de humoristische kant
van het vertrouwelijke, gezellige tooneeltje nog een aantal graden vermeerderd. Ook
wanneer de spreekmachine niet van uitstekende kwaliteit is, wanneer de teedere
minnaars bij voorbeeld geprononceerd door den neus praten, of een beetje heesch
zijn, werken de lachspieren met verdubbelde gevoeligheid. Maar het toppunt van
snakerij wordt onwillekeurig bereikt, wanneer de film begint te slijten, 't zij, omdat
zij niet onverslijtbaar is, 't zij omdat men haar slordig manipuleerde. Elke oneffenheid
van de oppervlakte, van de naden, elk vezeltje, elk krasje komt over met een
duidelijkheid, welke men in de voortreffelijkste studio, nog als een begeerlijk ideaal
beschouwt, wanneer het ernstige zaken geldt. Beurtelings hoort men een plof, een
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smak, een kanonschot, een fusillade, een geritsel, alsof men een reep taf scheurt, een
gerammel, alsof er een wagen met oud ijzer voorbijrijdt, een gerinkel van scherven,
alsof de meid een stapel borden breekt. Als de held zijn armen gaat vlijen om den
hals der heldin, laat het grillige toestel een bons hooren, alsof hij haar een por in de
lendenen geeft.
Een zoen wordt vertolkt als een roestig kelderluik, dat men ontgrendelt. De sonore
kwelduivels, die deze verrichtingen presideeren, zijn waarlijk niet ontbloot van een
zeer scherp waarnemingsvermogen ten opzichte der schaduwzijden van onze
liefelijkste gebaren, en in de ongepaste interventie dezer rakkers, ligt een ruime dosis
galgenhumor. Het is zeer koddig, hoe zij somwijlen een onbenulligen dialoog
toetakelen, wanneer een film op z'n end loopt en de directeur haar niet vernieuwen
wil. Zij moeten er grondig van overtuigd zijn, dat twee zalige harten elkaar niet veel
zaaks te vertellen hebben. En de tekst, welken de machine reciteert, bevestigt deze
meening op de onomstootelijkste wijze. Doch zoo vatten wij het niet op. Wij houden
den humor en laten de galg er buiten. Het is te zot, om het au sérieux te nemen. Het
is een genre van treurigheid, waarover men geen tranen stort. Er blijft niets anders
over, dan er mee te schateren, of, als het verveelt, om op een fluitje te blazen.
Toen men de talkie uitvond, heeft niemand deze burleske verwikkelingen voorzien.
Niemand heeft eraan gedacht, dat de bioscoop, evenals theater en roman, evenals de
andere kunsten, geregeerd, getyranniseerd werd, voor negentig percent, door de
liefde. Niemand heeft kunnen gissen, dat de liefde, hoe elementair ook, of in welken
primitieven vorm ook, onvertolkbaar blijven zou voor de machine, hoe perfect ook.
Misschien voor generaties eener verre toekomst, maar nog niet voor ons, niet voor
onze kinderen, niet voor onze kleinkinderen. Want de liefde of men haar begrijpt als
Plato, als Dante, als Thomas van Kempen, als de apostel Paulus, of als een ordinair
vaudevillist, de liefde van haar hoogsten tot haar laagsten trap, is op zoo
onafscheidelijke wijze verbonden met het leven, en de liefde is door een vreemde
speling der natuur tegelijkertijd zoo ongeloofbaar, zoo onwaarschijnlijk, zoo
wankelbaar, zoo verdacht, dat zelfs wezens in levenden lijve en begaafd met de
verfijndste uitdrukkingsmiddelen, er nauwlijks in slagen, om ons te voeren tot de
grenzen, waar wij de illusie mogen koesteren haar te benaderen. Om de liefde
eenigszins toegankelijk te maken, zijn de geniaalste meesters en de geweldigste
apparaten van koren en orchesten ternauwernood voldoende. En de nabootsing der
liefde wordt pas aanvaardbaar, waar zij in haar realiteit, in haar spontaneïteit, in haar
wezen zou kunnen bestaan. Twee menschen kunnen haar fingeeren op de planken,
in den dans, op het doek, en wij mogen doen, alsof wij hem gelooven, omdat niets
zich tegen de geloofwaardigheid van hun spel verzet, in ons binnenste zullen wij hen
echter nooit ganschelijk gelooven, ook niet, al zouden zij een werkelijkheid mimeeren.
Maar het wonderbaarlijkste der liefde is, dat zij zelfs voor gelieven bijna
onverwezenlijkbaar schijnt en dat het in onze natuur ligt, om haar overal en immer,
waar zij zich in woorden uit, te wantrouwen. Wanneer wij tegenover zulk een
ondoordringbaar en geducht geheim, een machine hooren zeggen: ‘Ik heb u lief’,
welk crediet kunnen wij haar dan verleenen? Geen enkel. Niet alleen ons gezond
verstand verwittigt ons schielijk, dat wij op de grofste manier bedot worden, maar
wat oneindig erger is, een mysterieus en onpeilbaar instinct veroorlooft niet, dat wij
luisteren naar deze stem, en hetzelfde instinct waarschuwt ons, dat het onmenschelijke
konterfeitsel eener formule, die magisch is, zoodra de mensch haar spreekt, die
zooveel goddelijks behelst, die zoo rechtstreeks uit een paradijs stamt, zonder
aarzeling verworpen moet worden als satanische parodie op een gevoel, waarbuiten
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wij niet ademen kunnen. Een machine mag alles zeggen, behalve ‘ik heb u lief’. Daar
gaapt tusschen schijn en werkelijkheid een afgrond, welken niemand overschrijden
kan.
Het publiek heeft dus vele redenen om te schaterlachen over de liefdes-scènes der
gesproken films, zóó vele, dat het een beetje onnoozel is, om naar die redenen te
vragen en nog onnoozeler, om van het antwoord een oplossing te hopen voor het
probleem, dat de talkie zich onverwacht gesteld ziet. Het is mij onbekend, hoe de
volksmenigten van andere landen zich gedragen tegenover deze uitvinding, na haar
zonder twijfel, gelijk hier, met enthousiasme verwelkomd te hebben. Tenzij
ingrijpende hervormingen worden aangebracht in de scenario's, in den tekst, in de
keuze der onderwerpen, schijnt de toekomst van de talkie voor Frankrijk reeds
uitgeput. Zoolang de bioscoop stom bleef, bemerkte de toeschouwer niet welke
kinderlijke flauwiteiten over 't algemeen ten grondslag lagen aan de overdaad van
beelden, landschappen en natuurverschijnselen, waarmee men hem verblinde. De
tekst verried de leegte der feërie. De feërie op hare beurt verried den tekst. Zoolang
de talkie een curiositeit was, kantte het oor zich tegen het oog. Nu het nieuws eraf
is, protesteert het oog tegen het oor.
Bijna zonder uitzondering blijken de talkies ouderwetsche, conventioneele,
talentlooze tooneelstukken, samengeflanst uit gemeenplaatsen, welke sinds vijftig
jaar geen enkel theaterdirecteur durfde oprakelen. De tekst-fabrikanten der studio's
vervaardigen hun stukken met zulk een verachting van alle literatuur en van alle
kunstbeginselen, dat de libretto's van opera's, welke een speciale reputatie genoten
van belachelijkheid, meesterwerken zijn geworden naast hunne voortbrengselen.
De ‘Trovatore’ wordt nog altijd gered door zijn onsterfelijke muziek. En na de
‘Trovatore’ maakte het intellect van den doorsnee-mensch alles welbeschouwd toch
meer vorderingen, dan men in Hollywood en elders vermoedt. Wat zal de talkie
redden? Niets. Zij heeft tegenstanders, die zij nimmer zal temmen: de jeugd, die het
gezwets vervelend vindt, en de arbeider, van wien zij een aandacht vergt, welke
inspanning kost, zonder loonend te zijn. De intellectueel verafschuwt hem, doch
hoopt, dat zij zich beteren zal door samenwerking met echte tooneelschrijvers en
dichters. De intellectueel vergeet echter één ding: dat de gezamenlijke bioscopen
van den aardbodem jaarlijks honderden films verbruiken, terwijl alle steden, waar
men tooneel speelt en dus voor tooneel schrijft, jaarlijks wellicht tien, hoogstens
twintig stukken produceeren, welke successen mogen heeten. Sinds de wereld draait,
heeft men nog nooit kunst gefabriceerd in serie, gelijk de bioscoop dit gewoon is en
gaarne zou bestendigen. Doch de intellectueel vergeet vooral, dat er tusschen de
machine en de negentig procent der kunst, waarover Eros heerscht, en eeuwig
heerschen zal, een kloof gaapt welke een mensch des te minder zal willen of kunnen
overbruggen, naarmate hij meer kunstenaar is.
Voor de Fransche talkie ziet de toekomst er dus donker uit. Wij laten haar over
aan haar lot. Zal men evenwel opnieuw wennen aan het zwijgende scherm, nu het
woord, dat in den beginne was, er eenmaal geklonken heeft? En wie redt het Woord?
[verschenen: 16 september 1930]

In den regen
[zonder datum, ca. 20 augustus 1930]
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Of de Amerikanen het werkelijk zoo heet en zoo droog hebben, als zij seinen, weet
ik niet, maar ik kan u uit eigen ondervinding verzekeren, dat het in Frankrijk sinds
meer dan honderd dagen regent. Men legt in deze berichten niet de minste overdrijving
om de koersen der granen op te jagen. Wanneer slechts de helft waar is van wat men
meldt uit de Vereenigde Staten, dan krijgen de boeren een mooie gelegenheid om
de schade der vruchtbare jaren in te halen. Zoo volmaakt immers is de organisatie
der moderne beschaving, dat overvloedige oogst een bron van bekommernissen werd
voor den landbouwer, terwijl schraalte der gewassen daarentegen zijne welvaart
eerder bevoordeelt. Gedachtig aan het economisch beginsel, dat de koopkracht van
den boer de eerste voorwaarde is voor den bloei der industrie, laten wij den kop nog
niet hangen. Met genoegen zullen wij dit axioma verifieeren in den komenden winter.
Het is ondertusschen weinig vermakelijk om den zomer te zien heenvlieden achter
wolkenluchten, die voortdurend water spuien. Het begon in Mei met 87 mM. regen,
wat bijna 60% beduidt boven het gemiddelde der laatste dertig jaar. Het ging voort
in Juni met 77 mM., in Juli met 99 mM., wat een supplement van 81% is op het
normale. Toen Juli om was, had de nattigheid een record geslagen, dat sinds vijf en
vijftig jaren niet bereikt werd. Men hoopte op Augustus en tot vandaag zijn wij
begiftigd met dagelijksche stortbuien. Het is zoo koud en er is zoo weinig zon, dat
de tomaten niet rood willen kleuren en rotten aan de struiken. Alles bederft, het koren,
de haver, de aardappelen, de bloemen. In sommige preken heeft de geestelijke
overheid gebeden voorgeschreven om den hemel droogte af te roepen. De wichelaars
der weer-diensten twisten over de oorzaken van een wanty, dat onvermurwbaar blijft
voor smeekingen.
De een geeft de schuld aan het stof der steden. Een ander aan den rook der
fabrieken. Een derde aan de dampen der explosiemotoren. Een vierde haalt er de
draadlooze telegraaf en telefoon bij. Een vijfde ontdekt in de regenachtigheid een
verschijnsel, dat tot den ordelijken gang van zaken behoort. De vroegste documenten
over het weer zijn van Philippe le Hire, den eersten directeur van het Parijsche
Observatorium, en dateeren uit 1688. Alle waarnemingen, sedertdien te Parijs en te
Juvisy gedaan, toonen dat de gemiddelde regenval sinds twee en een halve eeuw op
een buitengewone, hoewel regelmatige wijze aangroeit. Er is geen enkele reden,
waarom deze constante vermeerdering niet zou voortduren. Op verscheidene plaatsen
van Bretagne heeten de meisjes van oudsher al ‘dochters van den regen’. Wanneer
de natuur deze geleidelijke progressie van atmosferische vochten handhaaft, zal de
eenigszins kleineerende naam toepasselijk worden op allen die in Frankrijk korte of
lange rokken dragen.
Weldra dus zullen wij het brood even duur betalen als de taartjes en deze
verwisseling van waarden draagt er 't hare toe bij, om het gouvernementeele optimisme
bekrachtigen. Tardieu bevindt zich in dezelfde positie en voor 't zelfde dilemma als
President Hoover. Beiden gedoogen nimmer, dat het voor hun onderdanen niet botertje
tot den bodem zou zijn. Bij geregelde tusschenpoozen inviteeren zij hun hoorigen
om een dankbaar en hoopvol oog te laten weiden over het heden en over de toekomst.
De een ontving een nooit aanschouwde droogte om zijn voorspellingen te staven, de
ander een ongekende nattigheid, wat op hetzelfde neerkomt. Geen enkele sombere
gedachte omfloerst hun machtig voorhoofd. Niets is in staat om hunne opgewektheid
te temperen. Van alle regeerders zijn zij de eenige, die niet jammeren, niet zuchten,
niet knarsetanden. Van alle landen zijn hunne gebieden de eenige, waar de grimmige
zorg, de knagende wrevel, de verbeten toorn en de angstige twijfel verbannen zijn
als openbare denkvormen. Zij zweven glimlachend in een weldadigen anti-cycloon,
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in een verkwikkelijk centrum van hoogen barometrischen druk. Wie zou daarbij niet
jaloersch worden? Of kribbig? Of argwanend? Zegende het lot twee volkeren met
exceptioneele bestuurders, of werden twee bestuurders gezegend met exceptioneele
onderdanen?
La Fontaine zei reeds, dat wij als vuur zijn voor de leugen en als ijs voor de
waarheid. Ik wil u twee geschiedenissen vertellen, welke voorgaande vragen
beantwoorden, zonder het gezegde van den fabeldichter te logenstraffen.
De eerste speelt in de buurt van de Gare St. Lazare, op 't drukste uur van den dag,
als de bedrijven sluiten en de menigte de treinen bestormen die naar de buitenwijken
voeren. Ik zweer u, dat ze authentiek is.
Het trottoir krioelt van gehaaste menschen. Plotseling stremt de stroom dier jachtige
lieden en een omloop pakt zich samen rondom een straatventer die de handen vol
heeft met papieren, welke uit de verte op prospectussen lijken. Hij oreert luidkeels,
met animo, met optimisme, en in het geroezemoes der tallooze voertuigen vangt men
de volgende fragmenten op zijner redevoering:
‘Talmt niet. Spoedt u. Mijn tijd is beperkt. Ik bied u de prachtigste ontdekking
dezer eeuw aan, een ontdekking, welke de grootste geleerden verbaasd heeft. Kijk
naar deze kleine kaart met haar witte omlijsting. Het is voldoende om uw vinger te
bevochtigen en ermee over het lijstje te strijken. Wanneer gij op 't zelfde oogenblik
denkt aan iemand van uwe kennissen, zal de fotografie van die kennis onmiddellijk
op de kaart verschijnen. De verbluffendste uitvinding van dezen tijd, ongehoord,
ongeëvenaard. Vooruit! Zij kost slechts één dubbeltje. Wie wil de proef nemen? U,
meneer?’
Een type wringt zich heen door de omstanders, eenvoudig, verlegen, bedeesd. Met
onhandige gebaren grijpt hij een kaart, maakt zijn vinger nat, volbrengt de
voorgeschreven operatie, en slaakt eensklaps een naïeven kreet van bewondering en
verbazing: ‘Gottegot, wat zie'n ik! Hij is het zelvers. Mijn neef Arsène uit
Montélimar... Hij heeft een uniform aan van wege dat ie onder dienst is!’
De goochemerd betaalt zijn francstuk en verdwijnt in de volksmassa. Een seconde
later veegt een juffrouw met haar natten vinger langs de omlijsting en roept met
overtuiging uit: ‘Mijn tante! Ik zie mijn tante. -’ Meer dan dit dubbele succes is niet
noodig om alle aarzelingen te onderdrukken. Twintig, dertig mannelijke en
vrouwelijke armen strekken zich uit naar den venter en zijn helderziende kaart. Als
zijn klanten bediend zijn verwisselt hij van standplaats, gaat een eind verder en begint
zijn speech van voren af aan. Het type dat straks den militair zag, herkent nu zijn
tante. De juffrouw, die haar tante zag, glanst van verrukking voor de beeltenis van
haar neef Arsène uit Montélimar. Wederom rekken twintig, dertig armen naar de
wonderbare kaart, de grootste ontdekking van onzen tijd, en de geldstukken rinkelen
in het laatje van den koopman.
Dit gebeurt in de Ville-Lumière, in de twintigste eeuw, onder inwoners, die berucht
zijn wegens hun spotzucht en scepticisme. Praat mij daarna nog van de hindoesche
fakirs en hun wondertoeren! Ik heb het verbazingwekkendste wonder aanschouwd
onzer dagen: de bodemlooze lichtgeloovigheid van lieden, die allen verplicht
onderwijs genoten, zich snugger wanen en redelijk.
De andere geschiedenis speelt in de onderste lagen van Parijs en voor een der
rechtbanken. Amerikanen van beiderlei kunne, die de Ville-Sirène bezoeken, zijn
verzot op heftige sensaties, onalledaagsche indrukken en gepeperde vertooningen.
De reis-agentschappen, onder wier hoede zij toeren, zijn niet onkundig van deze
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bijzonderheid ‘der Yankee-psychologie, houden rekening met die liefhebberij en
trekken er partij van.
Een dezer agentschappen, om den groven en onnoozelen smaak te streelen der
inboorlingen van Idaho, Oregon en Nebraska, welke het bij dag en bij nacht rondrijdt
in kolossale en gloed-nieuwe autocars van de kroegen der Hallen naar de
kreupelboschjes van het Bois de Boulogne, van de cabaretten van Montparnasse naar
de tingel-tangels van Montmartre, een dezer agentschappen had bedacht om voor
zijn clientèle een moderne ‘Cour des Miracles’ te reconstrueeren, naar het voorbeeld
van het fameuze gezelschap dat optreedt in Notre-Dame de Paris en andere
middeleeuwsche romans. Tot dat doel had het een contract gesloten met een zeker
aantal tooneel-kunstenaars, onder andere met Mademoiselle Ixo van de Opéra
Comique.
In het décor van een luguber, smokerig, slecht-verlicht krot dansten, zongen,
vrijden, bakkeleiden en dronken een vijftigstuks schooiers, poolers, zakkenrollers,
napkruipers, hinkepooten, baliekluivers, bedelaars en andere slampampers, allen
behangen met stinkende lompen en naar hartelust overdekt met puisten, zweren,
wonden en litteekens, een verzameling van de uitgezochtste boeventronies en het
wansmakelijkste galgenaas. Mademoiselle Ixo fungeerde in dit gezelschap als ‘Lionne
des Mouffetards’, welke naam ontleend is aan eene in den kwalijksten reuk staande
straat, als een soort van verwilderde en vulgaire Esmeralda, en deed de haren naar
wensch te berge rijzen met hysterisch geschreeuw, gelal, en een gebarenspel, dat
kippenvel gaf. Als bij toeval vierde men elken avond den vijf-en-tachtigsten verjaardag
van een patriarchalen orgeldraaier, die den baard, den blik en het nobele uitzicht had
van een held à la Victor Hugo. Esmeralda met het ‘mirakelen-hof’ verdrongen zich
om den grijsaard, vroegen hem een liedje ter eere van den heuglijken gedenkdag en
de sentimenteele oude greep na een beetje aandringen zijn stok, richtte zich
rheumatisch op en intoneerde met een holle basstem ‘Ce que disent les pierres’,
waarvan het refrein telkenmale werd overgenomen door het koor der slampampers?
tot groote vreugde der brave Yankees, die in hun nopjes waren over dit levend staaltje
van het donkerste Parijs. Wie zich misschien nog het hardst amuseerden, waren de
schooiers. Zij verdienden een aardig honorarium in dienst der illusie, welke hen
menig vroolijk oogenblik bezorgde, wanneer zij na afloop der séance hun lompen
opvouwden en hun etterbuilen afschminkten, terwijl de toeristen hun hooge autocars
beklommen.
Zoo leeren de volkeren elkaar kennen! En dit bedrog, dat geen enkel der
sensatiebeluste burgers en burgeressen van de Republiek der Stars and Stripes ooit
vermoedde, zou nimmer zijn uitgelekt, wanneer het reis-agentschap mejuffrouw Ixo
niet ontslagen had met een brutaliteit, welke de ‘Lionne des Mouffetards’ misplaatst
achtte De krachs van Wall-Street en de crisis hadden de gelederen der reizigers uit
Chicago. New-York, Olympia en Phoenix, met wier dollars men deze ster bekostigde,
dermate verdund, dat de organiseerders der tournée zich genoodzaakt zagen tot
bezuinigingen. Maar de ‘Leeuwin’ nam het anders op. In toorn ontstoken daagde zij
de contractbrekers voor den rechter en brieschend eischte zij hare schadevergoeding.
Het ontbrak daar noch aan publiek, noch aan succes voor de twee advocaten, die het
geding behandelden als een klucht van Jules Romains. Men had de toeristen der s
echter niet getransporteerd naar dit schouwspel, dat ten volle opwoog tegen de Cour
des Miracles.
Denk nu van de Franschen en van de Amerikanen wat u belieft. Ik voor mij geloof
dat lieden, die zich zulke verzinsels op de mouw laten spelden, tot een kneedbaarheid
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geraakt zijn welke ieder ander gouvernement mag benijden, en dat die eigenschap
onder elke atmosferische gesteldheid, 't zij nat of droog, onwaardeerbare diensten
bewijst. Maar vroeg of laat lekt het uit en laten wij hen niet navolgen.
[verschenen: 25 september 1930]

De aanstekers
Parijs, 3 September [1930]
‘Er altijd aan denken, er nooit over spreken’ is het wachtwoord geweest der Fransche
politiek van 1871 tot 1914. Men vond weliswaar Franschen van allerlei slag, die de
nederlaag en het verdrag van Frankfort nooit verkropt hebben. Kunstenaars, geleerden,
dagbladschrijvers onderhielden gedurende drie en veertig jaren een traditie van stugge
onverzoenlijkheid, welke nimmer geluwd is, en die alle pogingen of bevliegingen
tot een toenadering, van Fransche of van Duitsche zijde beproefd, wist te verijdelen.
De standbeelden van Metz en Straatsburg, op de Place de la Concorde, droegen rouw
en ontvingen jaarlijksche deputaties om de herinnering en de wonde te verlevendigen.
Daar bestond reden toe, want elken tweeden September vierden de Duitschers
lawaaierig hun Sedantag. Daar was reden toe, want het Fransche leger had gestreden
onder aanvoering van Bazaine, onzaliger gedachtenis. Daar was reden toe, want de
Duitschers toonden zich geenszins verzadigd door hunne overwinning, ofschoon
Frankrijk vijf milliard betaald had in goud (zonder dat de Schuldeischer, zooals
vandaag, behoefde voor te schieten...) en twee rijke provincies.
Doch hoewel men Franschen aantrof van allerlei slag, - cocardiers, revanchards,
patriotten, chauvinisten van het genre Hitler, Westarp, Rechling, Hugenberg, niet
erger en niet beter - die de beslissing der wapenen nooit erkend, nooit aanvaard
hebben, men heeft daarentegen in den loop dier drie en veertig jaren nimmer gezien,
dat eenig lid der Fransche regeering, dat eenige officieele persoonlijkheid van
Frankrijk zich één enkel woord heeft laten ontglippen, dat de overwinnaars van 1871
kon kwetsen, prikkelen, verontrusten of alarmeeren. Geen enkele redevoering, in 't
openbaar of in de Kamers, geen enkele uitlating tan een gemandateerd Fransch
vertegenwoordiger, geen enkel bescheid, geen enkele acte, heeft ooit gezinspeeld,
zelfs niet in de neutraalste termen, op een verbreking of op een herziening van het
Verdrag van Frankfort. Men kan zoeken zoolang men wil, en waar men wil, men zal
niets ontdekken wat eenigszins lijkt op een gouvernementeele aansporing tot verzet
tegen een gehaat ‘Diktat’. Men was gematigd en verstandig, in de vaste hoop dat
voorzichtigheid en wijsheid vroeg of laat hare belooning zouden ontvangen. Deze
houding viel des te moeilijker daar zich in het kamp van Bismarck en Moltke geen
staatsman bevond als Briand, die er op bedacht was om het materieele en moreele
letsel der nederlaag naar vermogen te lenigen, te verkorten, te hersteller. En deze
afwachtende, passieve houding had nog geruisen tijd kunnen voortduren, wanneer
Duitschland niet de buitensporige dwaasheid begaan had om haar te wijzigen door
een oorlogsverklaring.
Dit is het fundamenteele verschil tusschen Frankrijk na 1871 en Duitschland van
1918. Thiers, Mac-Mahon, Gambetta, hun diverse opvolgers en hun diverse ministers
zwegen. Toen Frankrijk in na contante betaling der vijf milliard, ontruimd werd door
de bezettingstroepen, hield geen enkel Fransch regeeringspersoon zijn jubelenden
intocht in het bevrijde gebied. Men zegt, dat Briand zich beroepen heeft op dit
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precedent om Hindenburg bij monde van den Franschen gezant in Berlijn zijn reis
door de Rijn-provincies te ontraden, en dat hij ten antwoord kreeg: Het geval is niet
hetzelfde; 1873 was het gevolg van een militaire nederlaag; 1930 van een
wapenstilstand. De schampere anecdote kan verzonnen zijn, maar zij circuleerde
door de pers zonder gehinderd te worden door een démenti. Kon men haar niet
logenstraffen, noch aan de Seine, noch aan de Spree? De Rijn-reis van Hindenburg,
onderbroken door een tragedie, was het eerste symptoom dat een ander systeem, een
ander karakter markeerde. Van den beginne af, van het moment af, dat Duitschland
zijn bewegingsvrijheid herwon, gaat het resoluut zijn gang. Men offerde het
Saar-gebied voorloopig op aan de haast en aan het verlangen om zich te emancipeeren,
om de te kiezen stellingen duidelijk te onderstreepen. Zou Stresemann anders
gehandeld hebben? IJdelijke vraag! Stresemann is dood. Doch Frankrijk handelde
anders na 1873 en verwachtte dat Duitschland anders zou handelen in 1930. Het
Frankrijk van 1873 bezat Déroulède, Rochefort, en later Barrès, Maurras, Daudet.
Tegenover deze vlijmende polemisten bezat het echter een gouvernement, dat zich
van den doove en van den domme hield, dat alle pamfletten negeerde, wijl het zich
niet wagen durfde aan conflicten met een pretentleuzen en kitteloorigen buurman,
een gouvernement dat méér was dan pacifistisch, meer dan indolent en laks: een
gouvernement waar Duitschland een veto kon uitvaardigen tegen een ongewenscht
minister. Het Duitschland van 1930 heeft pacifisten: Foerster, Gerlach, de ‘Vossische
Zeitung’, ‘Die Welt am Montag’, de ‘Vorwärts’, de socialisten. Er was een tijd, dat
men de pacifisten neerschoot op den hoek eener straat. Tegenwoordig laat men ze
praten, gelijk de Fransche regeering een Rochefort, een Déroulède, een Drumont liet
praten. In hunne dagen dienden deze tierige mannen hoogstens om het Duitsche kruit
droog te houden. De Duitsche pacifisten zijn bruikbaar gebleken om talloozen
Franschen een rad voor de oogen te draaien. Hetzelfde diametrale contrast
onderscheidt de twee regeeringen: het officieele Frankrijk van 1873 kroop in zijn
schulp; het officieele Duitschland van 1930 richt het hoofd op en zendt Treviranus
uit, den ‘minister der bezette gebieden’ (er zijn dus nog bezette gebieden?) om in
vier achtereenvolgende redevoeringen met de sabel te rinkelen en de gemoederen
op te hitsen tegen het ‘Diktat’.
Zoo manifesteert zich het essentieele, fundamenteele verschil tusschen Frankrijk
en Duitschland. Wie dit uit het oog verliest, begrijpt niets van de heftige beroering
welke de recente Duitsche demonstraties verwekt hebben in Fransche politieke
kringen. Hij riskeert bovendien om met een aanzienlijke vertraging achter de feiten
aan te sukkelen.
De ontgoocheling inderdaad over de brutaliteit en de snelheid waarmee het
gouvernementeele Duitschland zich ontmaskert, kon bezwaarlijk grooter zijn, want
men hoopte in 't algemeen dat de vroegere tegenstander zich voor eenigen tijd, en
zonder wrevel of kwade trouw, zou schikken naar den geschapen toestand. Van
Locarno en de Fransch-Duitsche toenaderingsplannen zei Foch: ‘Ik geloof er niet
aan doch dat is geen reden om in deze richting niet iets te probeeren’. Men heeft het
dus geprobeerd. De eenen met vertrouwen en geestdrift, de anderen argwanend, doch
loyaal de kans gunnend aan een politiek welke zij een avontuur achtten. Wanneer
zij niet geloofden, zij hadden toch een vleugje hoop op een schappelijk resultaat. En
wier desillusie is het bitterst: de ontnuchtering van hen, die zich met een heilige
overtuiging op de Locarnistische wegen begaven, of de teleurstelling van hen, die
weifelend het risico tegemoet schreden? Beide groepen zijn zeker even
beklagenswaardig. Kunt gij u hare ontsteltenis verbeelden, wanneer zij in de Parijsche
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kranten reproducties ontmoeten van het drie-mark-stuk, dat de Duitsche regeering
liet slaan ter gelegenheid van de Rijn-ontruiming en op welks keerzijde de woorden
gegraveerd zijn: ‘De Rijn, Duitschlands stroom, maar niet Duitschlands grens’? Deze
onverholen woorden resumeeren een programma, dat zelfs wij, Hollanders, ons
kunnen aantrekken. Hoeveel te mier de Franschen! De Rijn immers werd tot grens
tot bij Karlsruhe, en achter die grens ligt Elzas-Lotharingen, ligt Frankrijk.
Bedenk even hoe Bismarck gereageerd zou hebben, wanneer het Fransche
gouvernement zich dergelijke stoute fantasieën veroorloofd had in 1873. Briand
reageert nog niet, tenminste niet in het openbaar. Hij wacht misschien Genève af, en
de Tribune van den Volkenbond om Wirth, die zich beklaagt dat de Rijn nog niet
geheel vrij is (wat alleen beteekenen kan, dat de Duitschers er geen troepen en geen
versterkingen mogen leggen), om Treviranus en trawanten tot de orde te roepen.
Doch deze hypothese berust op niets dan op een vaag restantje van optimisme. Gesteld
dat Briand geneigd zou zijn om haar te verwerkelijken, zullen de Duitsche
verkiezingen hem deze vrijmoedigheid nog vergunnen? Helaas! Als de Duitschers
niet de minste terughouding betrachten tegenover Frankrijk, konden zij niet een tikje
meer wellevendheid en consideratie gebruiken tegenover Briand? Was het
onvermijdelijk om het failliet der Locarnistische politiek te afficheeren in zoo schrille
kleuren? Stresemann stierf. Maar zijn partner Briand leeft nog. Zullen zij niet het
geringste medelijden toonen jegens dezen staatsman? Beseffen zij niet dat hun
voorbarige excessen de ruïne veroorzaken van hem, wiens toegevendheid die passies
ontbreidelde? Laten zij inbinden en bakzeil halen, tenzij men de tijden daar reeds
rijp oordeelt voor geweld in plaats van list.
Er valt niet aan te twijfelen dat de plotselinge Duitsche evolutie Briand ten zeerste
benadeeld heeft bij hen, die naast den minister toezicht blijven uitoefenen op den
loop van 's lands zaken. Weinigen volharden in hun openlijken of bedekten steun,
nog minderen in hun onzijdighéid. Poincaré viel Briand reeds aan in de ‘Illustration’
wegens de tweedracht welke zijn Federatie-Memorandum dreigt te zaaien onder de
Europeesche mogendheden. In artikelen welke gelijktijdig gepubliceerd worden door
de Parijsche ‘Excelsior’ en de ‘Nacion’ van Buenos-Ayres, stelde hij met een haast
vijandelijke klaarheid de lijnen vast, welke Frankrijk niet wenscht te overschrijden:
‘où la France n'ira point’. Revisie, revisie! schrijft hij, ‘zoo vreedzaam het accent is
dat men tracht te leggen in dezen uitroep, in werkelijkheid is het een oorlogskreet’.
Ook Louis Barthou waarschuwde Briand onomwonden in de ‘Annales politiques et
littéraires’, waar hij een afleiding zocht voor zijn politieke werkloosheid. Herriot,
die in Lyon, waar hij burgemeester is, oefeningen deed houden tegen aanvallen van
vliegtuigen en gedurende dezelfde week aan de Universiteit zijner stad een leerstoel
instelde om den Vrede te doceeren, Herriot weeklaagt in de ‘Ere Nouvelle’ over de
ongedachte effecten der Rijn-ontruiming en tracht de verantwoordelijkheid van zich
af te schuiven voor een politiek welke nochtans de consequentie is der zijne en die
hij in 1924 inaugureerde met Ramsay MacDonald. Tezelfdertijd opende de Pers, die
tot dusverre op den uitkijk stond, een offensief tegen Briand dat reeds zes weken
onafgebroken duurt. De ‘Echo de Paris’, welke hem vijf jaren trouw was, aarzelt niet
om te vragen: ‘Wenscht Briand den oorlog?’ Er heerscht in deze campagne een
verrassende solidariteit en het is niet minder opmerkelijk dat de tegenaanvallen van
Briandistisch gezinde bladen als ‘La Volonté’ en ‘La République’ gevoerd worden
zonder energie en zonder; durf. Het voornaamste argument dat de verdedigers vonden,
luidt: wanneer Briand faalde, of wanneer Briand schuldig is aan onvoorzichtigheid,
dan zijn allen medeplichtig, zoowel Poincaré, als Herriot, als Tardieu. Ondertusschen
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publiceert ‘L'Action Française’ een reeks impressionneerende en stevig
gedocumenteerde artikelen betreffende de Affaire De Noblet-Briand, uit welke
onomstotelijk blijkt dat het Fransch-Engelsch Marine-Verdrag, en de Entente Cordiale
incluis, willens getorpedeerd zijn door den Quai d'Orsay. Ten overvloede publiceert
hetzelfde blad een hoofdstuk uit de Mémoires van wijlen Alexandre Ribot,
minister-president in 1917. dat een verpletterend exposé bevat van onderhandelingen,
welke Briand, ondanks het verbod van het gouvernement, en op onaannemelijke,
rampspoedige premissen, begonnen was met Von Lancken, een der gevaarlijkste en
geslepen-te Duitsche diplomaten. Zoo gemodereerd, zoo academisch, zoo beschroomd
dit hoofdstuk blijft in zijn zakelijkheid, zoo compromitteerend is het. (Het was Von
Lancken die zei: ‘Vijf honderd Lenin's kosten ons minder dan één dag oorlog?’.)
Curieuze bijzonderheid: Bijna niemand heeft de Mémoires van Ribot. Zij werden in
1924 gedrukt Ribot stierf in 1923 en denzelfden dag dat zij verschenen, was de
geheele oplage uitgeput, opgekocht door een mysterieus tusschenpersoon.
Wanneer men in dit tempo doorgaat zullen de geesten gaar zijn tegen den herfst,
bij de intrede van het nieuwe parlementaire jaar. Paul Boncour zelf, leider van de
rechterflank der socialisten, heeft [zijn] idealen van verbroedering, ontwapening en
veiligheid ten grave gedragen in een zwartgallige redevoering, welker gejammer de
geweldige ruimte vulde van het Trocadéro. Alsof al dit misbaar nog niet voldoende
was om een staatsman ten verderve te voeren, publiceert de ‘Mercure de France’
deze maand een minutieuze en technische analyse van het mechanisme der Reichswehr
van Von Seeckt, die tot overmaat van misnoegen zich candidaat stelde in
Maagdenburg. Het artikel, hoewel anoniem, is klaarblijkelijk van een militair uit de
omgeving van Weygand. Het gaf het signaal tot een reeks artikelen in ‘Le Matin’
(gouvernementeel blad!) waarin betoogd werd dat de huidige organisatie van het
Fransche leger in beangstigende mate ondoeltreffend is voor de bescherming van
850 kilometer grenzen en dat dringende maatregelen vereischt zijn tegenover de
eventualiteiten waaraan Frankrijk blootstaat, zoowel van den kant van Von Seeckt's
beroepsleger als van den kant van Von Seeckt's oorlogstheorieën. Hetzelfde artikel
van den ‘Mercure de France’ diende tot uitgangspunt voor een sensationeel interview
van ‘Le Journal’ (ander gouvernementeel blad) waarin de Minister van Oorlog
Maginot verklaarde, dat hij de dekkingstroepen, waarvoor Frankrijk tijdens een
mobilisatie zou kunnen beschikken, absoluut ontoereikend oordeelt om den eersten
schok eener vijandelijke legermacht te weerstaan. Zoo spert men, veertig dagen na
de ontruiming van Mainz, allerwegen de oogen open, verbijsterd en onthutst over
de wreede werkelijkheid, waarin men ontwaakt na den gerusten dommel der
twaalfjarige bezetting. Eenerzijds spant men zich ernstig in om Briand aan den dijk
te zetten, en het welslagen dezer operatie al voor een ruim deel afhangen van
Duitschland. Anderzijds stuurt men reeds naar een herziening van de wet op den
eenjarigen dienstplicht, welke ternauwernood in werking trad. liet is echter neg niet
te laat en niets is verloren. Er zijn Franschen die zich niet ten onrechte verheugen
over de crisis van oprechtheid waaraan Duitschland ten prooi viel. Zoo men te Berlijn
Machiavelli las, men vergat hem spoedig of men deelt er de opinies niet van den
beroemden Florentijn. De auteur van Il Principe hield het inderdaad voor een grove
fout’ om een tegenstander, dien men te lijf wil gaan, te dreigen. Als zij zich een
jaartje hadden kunnen beheerschen, zou Frankrijk heelemaal zijn ingedut.
[verschenen: 1 oktober 1930]
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De baan is vrij
Parijs, 3 September [1930]
Op 21 Mei 1927 zette Lindbergh de wielen van den ‘Spirit of Saint-Louis’ op het
terrein van Le Bourget, het Parijsche aërodroom. Op 2 September 1930 landden
Costes en Bellonte met de ‘Point d'Interrogation’ op Curtiss Field, het nieuwe
luchtstation van New-York, Er verstreken dus drie jaren alvorens Europa het
Amerikaansch saluut heeft kunnen beantwoorden. Velen gingen op weg doch weinigen
kwamen aan. Tusschen de twee data, die twee praestaties zullen vereeuwigen welke
punt voor punt overeenstemmen, ligt een serie rampen of halve successen:
Nungesser-Coli, twaalf dagen van te voren spoorloos verdwenen met hun Witten
Vogel; de Bremen van Loose-Koehl-Hunenfeld-Fitzmaurice, te pletter gevallen op
een eilandje bij Labrador door gebrek aan benzine; Kingsford Smith van Ierland naar
New-Foundland; Von Gronau van lerland naar New-York over IJsland, Groenland
en Labrador; een phalanx van Engelschen die rusten op den bodem van den Oceaan
wij herdenken de pogingen dezer onverschrokken pioniers met bewondering. Maar
de verbinding Europa - New-York was nog niet gemaakt, terwijl de verbinding
New-York - Europa reeds zeven maal slaagde. De vele mislukkingen schenen degenen
in 't gelijk te stellen, die achtten dat zij onmogelijk was.
‘Pour nous, c'était New-York ou rien’, schreven Costes en Bellonte in de ‘Revue
des Vivants’ van Augustus 1929, naar aanleiding hunner eerste proef welke zij
ondernamen in den loop van den vorigen zomer. Toen zij, bij sterken tegenwind, ter
hoogte der Azoren merkten, dat zij de Amerikaansche kust zouden halen, doch niet
de Amerikaansche hoofdstad, maakten zij op 2.450 kilometer van Parijs
rechtsomkeert. Alles of niets. Een fiasco? Best. Liever een fiasco dan een welslagen
dat niet in alle opzichten compleet zou zijn. Lindbergh was in één trek gevlogen van
de stad der skyscrapers naar de stad van den Eiffeltoren. ‘Bijna zonder schertsen
kunnen wij verzekeren er de voorkeur aan te geven om twintigmaal het traject
New-York - Parijs te maken boven één keer het traject Parijs - New-York.’ schreven
zij nog in 't zelfde nummer van de ‘Revue des Vivants’. waar men bij anticipatie alle
Inlichtingen kan vinden omtrent de ongeëvenaarde reis welke zij zoo juist volbracht
hebben. Als het artikel niet zwart op wit gedrukt voor mij lag, zou ik het misschien
niet gelooven. En destijds las men deze boorden stellig met twijfel, omdat praatjes
geen gaatjes vullen. ‘Wij oordeelen,’ schreven zij bovendien, ‘dat er op 't oogenblik
geen enkel Amerikaansch constructeur in staat is om een toestel in 't veld te brengen
dat van Europeeschen kant New-York kan bereiken in één sprong.’ Een jaar lang
kon men wanen, dat dit zelfvertrouwen en deze zekerheid snoeverij waren. Doch
verdienen zulke voorspiegelingen niet een eervolle vermelding, wanneer zij alle
beloften verwezenlijken? Al was het twintigmaal bezwaarlijker, Costes had het plan
gevormd om Lindbergh een repliek te geven, welke de vergelijking doorstaan kon
tot in de geringste onderdeelen. Zóó meten zich de ware meesters.
De karakteristiek dezer vlucht is de wetenschappelijke, methodische, minutieuze
voorbereiding, waaraan zij hare buitengewone precisie dankt. Zij behoort nog tot de
klasse der heldenfeiten, doch zij is geen sport meer in den zin van spel, geen avontuur
meer in den zin van waagstuk. Elke factor van kans, geluk of toeval was uitgeschakeld
voor zoover het in de menschelijke macht ligt. Costes is geen flying fool, gelijk de
Amerikanen Lindbergh noemden. Costes is een bezonnen, beraden, kalm en zakelijk
piloot, die op geen enkele voorwaarde een haarbreed zal afwijken van de beginselen,
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welke de ervaring hem leerde stellen als grondslagen eener gezonde vliegtechniek.
Hij is geen acrobaat, geen virtuoos; niets doet hij voor de galerij. Achter zijn
‘bezemsteel’ behoudt hij een koelen kop en zijn nuchter verstand als een boer achter
zijn ploeg.
Toen hij in den nacht van 31 Augustus te drie uur op het vliegveld aankwam,
signaleerden de weerberichten een exceptioneel gunstige situatie boven den
Atlantischen Oceaan, maar een dikken mist boven gansch Noord-Frankrijk. Een
ander, beïnvloed door de electriseerende menigte die in spanning het vertrek verbeidt,
zou opgestegen zijn. Hij, Costes, controleert zijn motor en gaat daarna een uurtje
slapen in de directie-bureaux van het aërodroom. Hij is vast besloten om niets te
riskeeren dan het strikt noodige, dan het onvermijdelijke. De onderneming is
gevaarlijk genoeg om zonder uitzondering alle troeven te eischen waarmee men
winnen kan. Het gaat trouwens niet over de onderneming als zoodanig maar over
een eclatant en totaal succes. Costes heeft maling aan de zenuwen van zijn nerveus
publiek. Hij, de stuurman die zijn leven inzet, enerveert zich niet. Hij zal wachten
tot de mist optrekt. Hij wacht tot tegen elf uur zonder een ziertje ongeduld te verraden.
Hij verliest acht uren op zijn weerstandsvermogen, doch geen spier van zijn gelaat
vertrekt. Hij is een redelijk piloot die eens en voor altijd heeft uitgemaakt dat men
niet de lucht ingaat bij mist. Als hij het toestel beklimt voor een tocht van
zeven-en-dertig uren, heeft hij het volste recht om geëmotionneerd te zijn Maar hij
beheerscht zich alsof hij van staal ware. Hij is kalm alsof hij zich aan tafel zet om te
ontbijten. Niet de minste gedwongenheid crispeert deze kalmte, die als de natuurlijkste
zaak der wereld is. Zij domineert de zes duizend drie honderd kilo's welke zijn
vliegtuig weegt, en die hij in veertig seconden, zonder eenige weifeling, zonder de
minste ongelijkmatigheid van den grond verheft. De 300 kilo's zweven weg ronder
de lichtste deining, met de stabiliteit van een muur.
Costes werd geboren in 1892, Bellonte in 1898 en beiden maakten den oorlog
mee, welks jaren, evenals de koloniale, dubbel tellen. Costes is stevig gebouwd, zijn
kameraad lijkt eer tenger. In zelfbedwang overtreft de stuurman zeker den schipper,
want Bellonte, die meestal bleekjes ziet, nam, terwijl de motor werd aangezet en de
windvlaag der schroef de toeschouwers uit elkander dreef, de tint aan van het avion,
dat scharlaken geverfd werd. Maar wanneer Bellonte minder bovenmenschelijk
gemechaniseerd schijnt dan Costes, wanneer zijn wil nog zwakker staat tegenover
de roerselen die vibreeren bij het afscheid, tegenover het animale, het sensitieve dat
bijna werktuigelijk verontrust en opgejaagd wordt onder het titanisch loeien en
wervelen van den motor, wanneer hij gevoeliger is in de weeke plekken onzer natuur
dan de onverstoorbare piloot, zoodra deze mécanicien, die zich autodidactisch
opwerkte tot luchtvaartkundige, achter zijn instrumenten zit, geeft hij zijn makker
niets toe in nauwgezetheid en in meesterschap.
Als men op de kaart de reisroute nateekent welke hij gevolgd heeft, bespeurt men
tot zijn verrassing, dat zij op enkele kleinigheden na identiek is aan den weg dien hij
op den morgen van het vertrek had laten publiceeren in enkele kranten. Een paar
atmosferische stoornissen dwongen hem in 't midden van den Oceaan om eenigszins
af te wijken van de lijn welke hij zich geschetst had door de lengte- en breedte-graden,
doch na ze omgetrokken te hebben, hernam hij met een verbluffende zekerheid den
vooruit bepaalden koers en behield hem tot het eindpunt. Dit is te knapper, daar de
grafische lijn eenvoudig bleef als een mathematisch probleem dat men zich in een
stille kamer stelt en oplost. Een weg traceeren lijkt op 't eerste gezicht niet moeilijk.
Maar hem volgen in een verlatenheid van water en lucht, bij een vaart van twee
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honderd kilometer per uur, hem te wijzigen, hem te hervatten, dat eischt een kennis
der navigatie, een intelligentie en een waakzaamheid welke men nog zelden aantreft
onder de vliegende menschen. Door hun reisplan van te voren kenbaar te maken,
hebben de twee Oceaan-vaarders ook in dit opzicht gehandeld als mannen die absoluut
zeker zijn van hunne zaak en die deze zekerheid aan de groote klok mogen hangen
zonder pocherij en zonder vrees voor een logenstraffing. Men kan zeggen dat Bellonte
zijn plotselingen wereld-roem niet gestolen heeft.
Het toestel dat deze twee zelfbewuste, voor alle aarzelingen onvatbare meesters
bestuurden is een afstammeling van de beroemde familie der Bréguet XIX. Zijn
lengte is 10 M. 50; zijn vleugelwijdte 18 M. 80. Het is een tweedekker, of juister,
een avion welks bovendek betrekkelijk zeer uitgebreid, het benedendek zeer beperkt
is. De Franschen noemen dat een sesquiplan, wij, een anderhalfdekker. Costes zweert
bij dit type, dat de eigenschappen vereenigt van eendekker en tweedekker. De
vleugelbreedte is 2 M. 40. Het is geheel gebouwd in duraluminium en weegt leeg
1.930 kilo's, reisklaar 6.300. De draagvlakte is 60 vierkante meter wat kilo geeft per
vierkanten meter. Zijn snelheid bij den grond is 244 kilometer pfr uur. De capaciteit
der reservoirs kan opgevoerd worden tot 5.570 liter. De twee voornaamste, met een
inhoud van 2990 liter, bevinden zich in den eivormigen romp, vóór den piloot. Vier
anderen in de boven- en beneden-vleugels. De oliereservoirs meten 225 liter, de
verkoeler 65 liter. Piloot en schipper zitten achter elkaar, ieder temidden zijner
instrumenten. Behalve zijn sturen en zijn kraantjes heeft Costes 19 toestellen te
bewaken, Bellonte 10, de draadlooze installatie bij begrepen. Bellonte voer met een
compas Morel, een navigraaf Le Prieur, een sextant en een diopter- of vizier-lineaal.
Aan dit specimen van ingenieurskunst heeft Louis Bréguet, de constructeur, gewerkt
van den dag af dat Lindbergh overstak. Na elken proeftocht werden nieuwe
verbeteringen aangebracht, en tot de laatste week voor de afreis perfectionneerde
men zoowel inrichting als voertuig. Of het waar is, wat ‘mannen van de daad
constateeren die de dingen zien in hun werkelijkheid’, zooals Costes schreef, of het
waar is dat dit avion door geen enkel Amerikaansch bouwer geëvenaard kan worden,
durf ik niet beoordeelen. Doch er gaat niets van af, dat we met een verduiveld mooie
en doelmatige machine te doen hebben. Kenmerkende bijzonderheid: zij werd besteld
en betaald door François Coty die haar ten geschenke of aan Costes. Ook hier
overvleugelde het particuliere initiatief de traagheid van den Staat en gaf op den
koop toe doorslaande resultaten. De politiek zou de politiek niet zijn, dit wil zeggen
een modderpoel, als Coty buiten zijn aanhangers plezier beleefde van zijn ijver voor
de luchtvaart en het nationaal prestige. Het is ook allesbehalve prettig voor een
gouvernement om van links en rechts te moeten hooren, dat Frankrijk ten minste één
goed vliegtuig bezit, wanneer dat unieke vliegtuig zonder tusschenkomst van Coty
nog slechts bestaan zou in teekening. Costes zelf beweegt zich gemakkelijker door
het luchtruim dan te midden der kleingeestige intriges, waarmee men den magnaat
van kranten en parfumerieën de billijke vruchten zijner bemoeiingen poogt af te
kapen.
De motor die dit zeldzame toestel gestuwd heeft met een onfeilbaarheid welke
naast de week-records der Amerikanen doodgewoon lijkt, maar waarbij men toch
nog even duizelt als men denkt aan den dollen dans der kleppen, zuigers, stangen,
schroeven, moeren, veeren, assen, buizen, draden boven duizenden kilometers afgrond,
de motor is een Hispano-Suiza van twaalf cylinders in V-vorm van 60°, officieel
getiteld Nbr. Dit nieuwe type ontwikkelt een nominaal vermogen van 650 paardekracht
welke opgevoerd kan worden toe 725 De geheele cylinder-inhoud bedraagt 36 kubieke
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decimeter, het gewicht per paardekracht 625 gram. Hij meet 1 M. 960 lengte, bij 0
M. 800 breedte en 1 M. 034 hoogte, en weegt leeg 520 kilo's. Hij wordt geroemd als
een der geslaagdste voortbrengselen der Fransche industrie en reeds voor deze
definitieve proef bezorgde hij den ingenieur Mare Birkigt, die hem ontwierp, de
hoogste onderscheiding van het Legioen van Eer.
Het is uitermate merkwaardig tot welk een summum van enthousiasme de formule
Fransche bemanning, Fransch vliegtuig, Fransche motor een publiek kan opzweepen.
De wereld, heeft Gabriele d'Annunzio gezegd, is een gave welke de menigte ontvangt
van hare helden. En werkelijk, de Parijsche menigte leek gedurende de
anderhalfdaagsche reis niet alleen gedrenkt in een dionysisch heldendom, maar
bezeten van een geestdrift alsof de grenzen der aarde metterdaad verruimd waren,
alsof zij door Dieudonné Costes en Maurice Bellonte begiftigd werd met een nieuw
domein.
Het uur dat zij te New-York aankwamen correspondeerde te Parijs met 12 uur 12,
middernacht. Alle kranten hadden op de boulevards transparanten uitgehangen die
onafgebroken berichten brachten over de wonderbaarlijke reis. Men zag de mistbanken
opsteken langs de transatlantische kust, men zag het onweer losbraken boven
Curtiss-Field. Men hoorde den regen klateren. Want het is een billijke ruil, dat de
Amerikanen regen krijgen terwijl wij eindelijk zonnig weer genieten.
Maar het zonderlingste schouwspel woonde men bij op de Place de la Concorde,
het grootste en monumentaalste plein der wereld, waar men op de gebouwen der
Automobiel-Club twee reusachtige en zeer duidelijke loud-speakers had geïnstalleerd,
die stuk voor stuk de ingekomen draadlooze inlichtingen afriepen. Te negen uur zag
het Plein reeds zwart van de menschen en was alle verkeer gestremd. De auto's die
zich niet uit de voeten konden maken, werden bestormd en men klom op de kappen
der wagens, zooals men op de standbeelden, in de boomen, in de lantaarns, op de
terrassen der Tuilerieën klauterde om buiten het gedrang of om dichter bij de
verkondigende stem te zijn. In een onbeschrijflijke opwinding ziet men de
‘Point-d'Interrogation’ vliegen langs Nieuw-Schotland, over Boston. Men ziet de
machine New-York naderen. Het Vraagteeken wordt een onweerhoudbaar
Uitroepteeken. Acht minuten over middernacht wacht men in een diepe,
huiveringwekkende stilte de tijding der landing. Als de haut-parleurs haar over de
menigte bassen, zetten vijftig duizend kelen zich aan het brullen. Op dat moment
echter worden de loud-speakers in plaats van met den tolk, rechtstreeks ingeschakeld
met Curtiss-Field. En langs de Place de in Concorde, door het gejubel der Franschen,
klinkt het gejuich der Amerikanen, vereenigd over den Oceaan. In zulke minuten
mag men gelooven aan de grootheid en de macht van den mensch.
In zulke minuten ziet men den mensch opnieuw, en gelijk vroeger, als het centrum
van het Universum, als het brandpunt van alle energieën.
[verschenen: 10 oktober 1930]

Vonken en stralen
Parijs, 6 September [1930]
Om mijn vorigen brief niet langer te maken dan gewenscht is voor de harmonische
ordening van een dagblad, heb ik in de beschrijving van den raid der Fransche
vliegeniers een bijzonderheid moeten bekorten, welke bij nader inzien misschien
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even belangrijk mag heeten, als het gelukkige experiment der vliegende benzine-tank,
aan welke Bréguet den naam gaf van super-bidon, of super-bus. Ik bedoel de
radio-telefonische verbreiding van de aankomst te New-York, die de verbeelding en
het gemoed trof als nog geen enkel Westersch sprookje vermocht en zich dieper in
de herinnering grifte, dan de kalme reis van de Point d'interrogation. En waarom?
Zonder twijfel, omdat het draadlooze wonder geschiedde onder ongemeene
omstandigheden. Meer nog wijl men het aanschouwde door het ontzaglijke
vergrootglas eener compacte volksmenigte, welke aan het mirakel een zoo tastbare
evidentie verleende, dat men het voor den eersten keer beleefde, omvatte, voelde, in
zijn fantastische werkelijkheid.
Zeker, wie zijn nachtrust wilde opofferen (de zon gaat te Parijs vijf uren vroeger
onder dan te New-York), kon Amerika beluisteren bij zich thuis. Een persoonlijke
ervaring echter ontwikkelt andere indrukken, dan een gemeenschappelijke
waarneming. Zij zijn niet zwakker wellicht, doch het is, alsof zij gestuit worden in
haar vaart. Zij wekken een stroom op, die een uitweg zoekt en ineenschrompelt, wijl
hij door de beperking niet tot volle ontplooiing kan raken. Maar zestigduizend
menschen, geladen met dezelfde emoties, dezelfde trillingen, zijn als evenzoovele
accumulatoren die draadloos verbonden, elkanders fluïdum schijnen te vermeerderen
in arithmetische reeksen, en die de heftigheid eener gewaarwording opvoeren tot
ongekende machten. Een wonder op reusachtige schaal zal Immer verbluffender
werken, dan een wonder in 't klein.
Het was ook nimmer gebeurd, dat men een radio opving en omriep in het openbaar,
op een plein als de onmetelijke Place de la Concorde, midden in den zomernacht,
naar aanleiding van een avontuur, dat de gansche bevolking in koorts zette, en een
radio bovendien, welke uitgezonden werd van de overzijde van den Oceaan. Wij zijn
veel gewoon en niet gauw verbaasd. Ik geloof echter, dat zich onder de
menschenmassa niemand bevond, die niet verstomd stond, toen de reuzenstem, welke
van het dak der Automobiel-club af de landing der aviateurs gemeld had, terstond
daarna berichtte, dat de aankomst van Costes en Bellonte te Curtiss-Field draadloos
zou worden weergegeven. De Parijsche speaker sprak Fransch, de New-Yorker sprak
Engelsch. In de tusschenruimte der halve minuut, welke beide talen scheidde,
volbracht men den overtocht van den Atlantischen Oceaan, zag men zich magisch
verzeild te midden eener frenetieke menigte, die men hoorde razen als een nabije
storm.
De Engelsche speaker sprak met een zeldzame duidelijkheid. Op een achtergrond
van getier en gedraaf, beschreef hij het laatste stadium der reis: ‘De wielen raken
den grond. De schroef houdt op te draaien. Zij rollen nog een eind over het veld in
de richting van den hangar, den hangar van Lindbergh. Zij stoppen. Lindbergh gaat
hen tegemoet’. Bij vlagen worden deze woorden onderbroken of overstemd door
claxons, hullende sirenen, door uitbarstingen van geestdrift, door het aanwaaiend
getrappel en gezoem eener woelende massa, wier onstuimige golving over de zee
aanklotst en aanrolt tot hier de Place de la Concorde. Men heeft radio-drama's,
radio-comedie's uitgevonden en gespeeld, die gebaseerd zijn, zoolang de
gezichtstechniek in gebreke blijft, op hetzelfde procédé van suggestie, insinuatie en
geluidsnabootsing, dat hier vertolkt wordt door honderdduizenden verre acteurs.
Welk radiodrama zal ooit vergeleken kunnen worden met deze monster-vertooning
in den donkeren nacht, onder de sterren! Opeens wordt de stem van den speaker
angstig en heesch; hij verslikt zich, hij slaat over. ‘Ik weet niet’, zegt hij, schor en
benauwd, ‘of ik voort zal kunnen gaan. De politie, die het terrein afzet, is overrompeld.
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Er zijn ernstige opstootjes. De menigte dringt het veld binnen. Een millioen
menschelijke wezens. Nooit heb ik zoo iets bijgewoond. Zij rennen op mijn cabine
aan, waarheen men Costes en Bellonte probeert te transporteeren om hen een toespraak
te laten houden voor de microfoon. Onze instrumenten zullen onklaar raken in het
gedrang’. Ook deze mededeeling wordt onderbroken en soms overschreeuwd door
gekrijsch, gejoel, gefluit, commando's, gejaag, gestamp, gegil, door furieus aan- en
afzwellende geluiden van een onvergelijkelijken régisseur, die de pandemonische
paniek draagt tot in 't hartje van Parijs.
Maar eensklaps luwt de herrie. Op zes duizend kilometer zet een orchest de
‘Marseillaise’ in. Zij schettert en klatert uit de haut-parleurs, naast welke men een
vlag hijscht aan den hoogsten mast. Aan den eenen kant van den Oceaan de
begeleiding; aan den anderen kant het koor. Want de drommen Franschen, die dit
ongeloofolijke schouwspel bijwonen, heffen luidkeels het volkslied aan op dit
wonderbaarlijk transatlantisch accompagnement. Men waant het te droomen. Men
vraagt zich af, of men gehallucineerd of gemystifieerd wordt. Waar zijn we? In
Frankrijk, of in Amerika? Voor de eerste maal sinds de aarde draait, zingen en spelen
twee volkeren unisono, alsof de Oceaan een greppel is, die twee velden scheidt. Er
moet dien nacht verwondering geheerscht hebben tot in de zevende Hemelen.
De Marseillaise wordt in een geruischloos zwijgen gevolgd door de Star Spangled
Banner. waarvan men den tekst niet kent, en het muzikale tusschenspel heeft den
speaker van Curtiss-Field vergund, om op adem te komen. Hij is niet bang meer voor
zijn brooze toestellen. Hij verwisselt het Engelsch voor het Fransch. In het
beminnelijkst geradbraakt koeterwaalsch kondigt hij aan, dat Costes en Bellonte
champagne drinken met de officieele autoriteiten. Op de Place de la Concorde jubelt
men met een kinderlijke vreugde over den triomf, dien de oude Weduwe Cliquot
behaalt op de prohibitie. Dan vraagt hij stilte voor de vliegeniers, anderhalf etmaal
geleden hier opgestegen. Een solo van tien regels druks. Costes kort, bondig, rondweg,
Bellonte schuchter en onwennig. Daarna vergaat alle hooren aan beide zijden van
den haringpias. De Amerikaansche speaker begint nog een toespraakje, waarin men
geen letter meer verstaat. De hoera's van Curtiss-Field botsen op tegen het gejuich
der Place de la Concorde, waar alle automobiel-signalen een spontane fanfare inzetten.
Uit de verte komen kranten-venters aangeraasd met de extra-edities der dagbladen.
In de lucht gonzen vliegtuigen, welker lichten de sterrenbeelden doorkruisen. Het
menschenkluwen ontwart zich langzaam. De eerste openbare radio-voorstelling is
geëindigd. Hearst, de krantenkoning, die denzelfden ochtend nog logeerde in een
hotel, dat uitzag op het plein, heeft haar niet bijgewoond. In den loop van den dag
heeft men hem beleefd verzocht het Fransche grondgebied te verlaten. Hij is
geëxpulseerd en miste een schouwspel, dat uniek werd in de annalen der techniek
en der dramatische kunst.
Ziehier immers het ware radio-drama der toekomst. De mannen, die dit populaire
feest organiseerden, openden onmetelijke en vruchtbare verschieten. Er ontbrak op
de Place de la Concorde niets dan een reusachtig wit scherm waarop men het
New-Yorksch lucht-station geprojecteerd had willen zien met de protagonisten van
dit spel te midden van het gedein der ontelbare hoofden. De verbeelding vulde deze
leemte gemakkelijk aan en het innerlijke oog zal altijd bijspringen, wanneer het moet.
Maar wie zal durven beamen. dat een electrisch spiegelbeeld, de werkelijkheid
weerkaatsend tot in alle onderdeelen, over een paar jaren niet practisch verwezenlijkt
zal zijn? Den dag na de Oceaan-vlucht publiceerden de kranten telefoto's uit Amerika,
die aan klaarheid neg een tikje te wenschen lieten, maar die ons met voorbeeldeloozen
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spoed bsreikt hadden op het rhythme der electronen. Dat is de eerste stap. Niets
verhindert theoretisch, dat het kunstmatige oog morgen alle landen, alle steden, alle
zeeën bestrijken zal. Overdag zullen wij ons in donkere kamers kunnen vergewissen
van wat er gebeurt in Tokio, in Berlijn, in Amsterdam, in Londen, in Rome, in
Philadelphia, in Rio de Janeiro, in Kaapstad, in Melbourne, in Calcutta, in Peking.
's Avonds zal de wereld zich weerspiegelen tegen de zwarte lucht. De mensch zal
zich een fantasmagorisch alomtegenwoordigheid veroverd hebben op het aardrijk.
En in verschillende gevallen kan dat buitensporig interessant zijn.
Laat mij, zonder de vliegende regionen te verlaten, van dit onderwerp afstappen,
om u een ander experiment mede te deelen, waarvan gij voordeel kunt trekken, indien
het u nog onbekend mocht blijven. Wat sommige dingen betreft is Frankrijk achter,
wat andere aangaat, is het vóór. Het is echter ondoenlijk, om het een en het ander te
controleeren in alle windstreken. Af en toe ziet men zich gedwongen om de keuze
over te laten aan de kans.
Er zijn dit jaar in 't Zuiden van Frankrijk geen muggen. Voor een streek, welke in
niet mindere mate dan de tropen, vergiftigd wordt door dit ongedierte, vormt de
afwezigheid der insecten een ongehoord fenomeen en men verdiept zich in gissingen,
om het abnormaal verschijnsel te verklaren. Niet, dat men zich beklaagt. Integendeel.
Men zou ze niet alle genoegen zien verhuizen naar andere oorden. Men is alleen
nieuwsgierig om te weten, waarheen zij getogen zijn en waarom zij dit jaar een land
veronachtzamen, waar zij van oudsher heerschten als meesters.
De plausibelste uitleg schijnt, dat zij allen opgeslorpt werden door den
muskieten-vuurtoren van Montpellier. Of het waar is, en vooral of het definitief is,
zal bevestigd moeten worden door completeerende ervaringen. Doch de anophelessen
en hare verwanten verdwenen, zonder dat eenigen anderen maatregel genomen werd
voor hare uitroeiing. Er zijn noch moerassen drooggelegd, noch wateroppervlakten
onbewoonbaar gemaakt voor de larven, noch chemische verdelgingsmiddelen
uitgestrooid. Dit alles is te omslachtig voor het Provençaalsche far niente. Men kreeg
't idee van een muskieten-vuurtoren, men bouwde hem, en wachtte af. Het schijnt
dat men niet bedrogen uitkwam.
Deze vuurtoren verheft zich op enkele kilometers van Montpellier, welke stad,
zooals men weet, zich bevindt achter een strook van meren en vijvers, die haar
scheiden van de Middellandsche Zee. Een uitgezochte plek dus voor een dergelijke
proef. Gelijk alle vuurtorens draagt hij op zijn top een zeer krachtige lichtbron, welke
de muggen aantrekt. In tegenstelling tot andere bakens, is deze echter aan alle zijden
voorzien van zuigtoestellen, die de insecten meesleepen in een wervelwind, ze
opslokken, verzwelgen en wegstuwen naar een kist, welke is aangebracht in het
onderstuk van den toren.
Van deze uitvinding heeft Montpellier de primeur en tot nu toe het monopolie in
Frankrijk. Ik geef het idee, voor wat het is, oud of nieuw. Het lijkt mij alle
eigenschappen te hebben van het el van Columbus, en ware ik gemeenteraadslid van
eenige, door muskieten geteisterde plaats, ik zou geen seconde aarzelen. De vuurtoren
van Montpellier verslindt elken nacht millioenen en millioenen muggen, plus andere
beesten. Zijn werkingssfeer beslaat een uitgestrektheid, welker straal geschat mag
worden op 14 kilometer. Doch uit de verdwijning der muggen in de gansche Provence
meent men te mogen afleiden, dat zijn attractie-vermogen veel hooger is dan men
durfde hopen.
Er zijn altijd lieden, die jammeren, dat ontdekkingen of bedenkselen der geleerden
even kwade als goede kanten bezitten en ter gelegenheid der Fransche Oceaan-vaart
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hebben zij dezelfde Jeremiade aangeheven. Men zou die hypochonders kunnen
vragen, of zij in staat zijn, iets te noemen op dit ondermaansche, dat niet twee
tegenstrijdige aspecten vertoont, nuttige en schadelijke, naar gelang men het aanwendt.
De onschuldigste en de aangenaamste niet uitgezonderd. Men kan geletterden en
technici daar buiten laten. Hier hebben de misanthropen een ander voorbeeld: De
vuurtoren, die steeds een middel is geweest tot redding, wordt een werktuig des
verderfs. Maar wanneer Soerabaia nog niet zulk een stralend vacuüm-apparaat bezit,
het zou wellicht der moeite waard zijn, om er over na te denken.
[verschenen: 21 oktober 1930]

De Pyramide op haar punt
[zonder datum, ca. 10 september 1930]
De belangrijkste staking, welke Frankrijk na 1920 gekend heeft, woedt sedert zes
weken in de textiel-nijverheid van het dicht-bevolkte, welvarende, propere, ordelijke
Noorden, waar de steden op elkaar leunen als druiven aan een tros. Ik zeg: woedt,
omdat woedt het juiste woord is. Zij brak los als kwaadaardige en onverklaarbare
epidemie. Zij duurt voort, alsof de bewoners eener gansche streek van lotje getikt
zijn. De over veertig dagen verloren salarissen staan reeds gelijk met de winst, welke
de geëischte loonsverhoging zou hebben afgeworpen over anderhalf jaar.
Men moet weergaasch gek zijn om in deze dagen van economische crisis, in een
land dat voor de werkloosheid gespaard bleef, en in een bedrijf waar de patroons,
uitgebogen door den fiscus, kampen met bovenmenschelijke moeilijkheden. een
staking op touw te zetten. Deze drie overwegingen, waarvan niemand het gewicht
ontkennen zal, wogen niet op tegen de psychose welke klassestrijd heet. Doch zoo
de onderneming op zichzelf beschouwd al tamelijk dwaas was, de onredelijkheid
der directe oorzaak, die aanleiding werd tot een krachtmeting tusschen werkgever
en werknemer, gaat elk petje dat normale hersens dekt, te boven.
Toen de wet op de Sociale Assuranties, ontraden door de patroons, maar gewenscht
en bekrachtigd door de arbeiders, in werking trad, wilden de werklieden met genoegen
hun wettelijk geregelde contributie betalen, doch vergden tegelijk een opslag, welke
hun deelneming in de Assuranties tot nul reduceerde. Dat was handig bedacht, maar
zoo beliefden de patroons de zaak niet te verstaan. Zij hadden der regeering
aangeboden om gedurende drie jaar alle kosten der Sociale Assuranties te dragen,
mits de wet, waarvan zij een massa ongerief en diepgaande, algemeene stoornissen
verwachtten, nog drie jaren werd opgeschort. In drie jaren, meenden zij, kan de
verzekering grondiger bestudeerd worden, en kunnen de omstandigheden gunstiger
zijn. Zoowel de ministers als de arbeiders wendden verontwaardigd het gelaat af
tegenover dit aanbod. De werklieden, bij monde van hun alvermogenden leider
Jouhaux, eischten het recht op om geen aalmoezen te ontvangen. De patroons bukten
dus voor de wenschen van hun personeel en maakten zich gereed tot oen strikte
toepassing der wet. De arbeiders daarentegen, te fier voor een ‘aalmoes’, maar weinig
geneigd om voor een aannemelijk en aangenomen percentage in hun eigen verzekering
bij te dragen, besloten de schade in te halen langs een omweg, welken zij fatsoenlijker
oordeelden.
Men kan zich het humeur der patroons voorstellen tegenover deze inconsequentie,
lichtgeraaktheid en onverstand. Een staking kwam hun zeer ongelegen, hoewel de
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winstmarge gekrompen was tot een minimum, dat elken dag kon overslaan in verlies.
De textielfabrikanten hielden de bedrijven voornamelijk gaande om de markt niet
prijs te geven aan de buitenlandsche concurrentie. Wanneer zij hun personeel konden
verzekeren uit eigen beurs, was dit slechts mogelijk, omdat de mechaniek eener
particuliere verzekering, met gelijke uitkeeringen, slechts de helft kost van de
mechaniek eener staatsverzekering. Daarmee echter va de uiterste limiet bereikt van
het financieele evenwicht hunner ondernemingen Een staking was een herstelbare
ramp, een regeeringsassurantie, welke men hen wilde dwingen totaal te bekostigen,
stond gelijk met den wissen ondergang hunner industrie.
Om de staking te vermijden, beproefden zij een laatste uitredding. Zij bedachten
de premie der getrouwheid, la prime de la fidélité: Een arbeider, die gedurende meer
dan drie maanden onafgebroken werkte in dezelfde fabriek, sou als belooning een
premie ontvallen, welke evenredig was aan zijn jaarlijksche bijdrage voor de
assuranties. De werklieden namelijk der textiel-industrie zijn bijzonder ongedurig
en verwisselen gaarne de eene fabriek voor de naburige. Zij hebben een curieuse
behoefte aan verandering van lucht, een overdreven neiging om nieuwe gezichten
te zien en een permanent tekort aan werkkrachten draagt er toe bij, om dezen treklust
te bevorderen. De patroons meenden, dat zij uit de besparing der arbeidsuren, welke
door deze luimigheid verloren gingen en door een vermeerdering der productie,
welke uit een relatieve standvastigheid zou voortvloeien, het assurantie-deel konden
bestrijden van den getrouwen arbeider.
Zij die eertijds, zonder door eenige wet gedwongen te zijn, en alleen om aan de
verhouding tusschen werkgever en werknemer een menschelijk karakter te verleenen,
en alleen omdat zij elke kans tot wrijving, tot oneenigheid, tot prikkelbaarheid
poogden weg te ruimen, en alleen omdat zij den arbeid wilden completeeren met het
grootst mogelijke quantum levensvreugde en levensgemak, zij, die feest-gebouwen,
sportlokalen, hospitalen, kraaminrichtingen, restaurants, woningen, speeltuinen,
coöperaties, scholen, tehuizen, familie-toeslagen en alles wat een uitstekenden
loonstandaard kon veraangenamen, hadden opgericht, georganiseerd, gefinancierd
uit de kas van het Consortium der patroons, zij, diezelfde patroons, waren naïef
genoeg om te droomen, dat zij hun arbeiders mochten uitnoodigen tot een zeer
betrekkelijken band van getrouwheid. Niet dwingen. God beware! Maar eenvoudig
uitnoodigen.
De trouw is een der grootste deugden van den hond, van de vrouw, van den man,
van den burger, van den soldaat, van de ouderwetsche dienstbode, van den vriend.
De trouw gold tot nu toe als een eigenschap, waarmee niemand zich blameerde of
kleineerde. De troinv werd beloond, zonder dat iemand er aanstoot aan nam, met een
oorkonde, met een pensioen, met een gedenkpenning, met een legaat, met een
bontmantel, met een parelsnoer, met de militaire medaille, met het Legioen van Eer.
De trouw droeg in zich iets nobels, dat, hoe vanzelfsprekend ook, nergens alledaagsch
genoeg was om niet erkend te worden als een verdienste. De trouw is een deugd, en
een deugd welke men geenszins degradeert door een aardsche vergelding. Ik geloof,
dat alle volkeren dit beginsel betracht hebben in alle tijden. De trouw was zelfs een
motief voor ontelbare meesterwerken der verschillende schoone kunsten.
De bewuste arbeider van het Noorden kan deze begrippen niet meer aanvaarden.
Toen de patroons een eigenschap beproefden aan te moedigen, waarvoor niemand
zich had te schamen en die beide partijen tot voordeel kon strekken, sprak hij niet
meer van aalmoes of van fooi. Hij sprak van corruptie! Van krenking der eigenwaarde!
Van minachting der persoonlijkheid! Het idee, dat men meer dan drie maanden trouw
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bezegelen durfde met een premie, het idee, dat het voor een werkman voordeelig
zou kunnen zijn om een fabriek niet te beschouwen als een duiventil, waar men uit
en in vliegt, het idee, dat er tusschen werkgever en werknemer een verhouding zou
kunnen bestaan, welke niet begint en eindigt bij het presentie-nummer, bracht deze
vrijgevochtenen aan het zieden van toorn en gramschap. Arbeiders waren zij, geen
slaven, geen onderdrukten, die men ketenen kan met een premie van getrouwheid.
Kloeke strijders voor alle rechten van den mensch, die zich niet lieten omkoopen,
noch demoraliseeren, noch knechten door andere voorwaarden, dan welke zij zelf
verkozen. Désiré Ley, de president van het Consortium, werd geschandvlekt als een
onduldbaar tyran. een autocraat, een dictator. Men eischte zijn aftreden. Als men
hem in handen gekregen had zou men hem gelyncht hebben uit naam der vrijheid
van den arbeid. En de staking duurt voort onder toezicht der gendarmen.
Het is waarlijk geen pretje, om van zulke geborneerde fanatieken patroon te zijn,
en het verwondert mij soms, dat de arbeiders nog niet verkregen, wat zij uit alle
macht afbidden of afdreigen: het Russisch procédé, het vijf-jaar-plan, den verplichten
arbeid, een korst droog brood, een kruik water, een oneetbare soep, confiscatie van
alle persoonlijk bezit, reuze-model-fabrieken, reuze-model-hoeven, den knoet, de
mitrailleuse, het executiepeloton, of de verbanning naar wildernissen van nacht en
ijs. Wat weerhoudt onze kapitalistische dwingelanden om idealen te verwezenlijken,
die zooveel bewonderaars vinden? Zij zijn zonder twijfel nog te liberaal. Maar
wanneer de Russische dumping, dank zij den pharaonischen arbeidspraktijken van
Stalin en zijn vooruitstrevende (!) aanhangers, veld wint, zich uitbreidt, wanneer
Rusland, met behulp van gewetenlooze bondgenooten wellicht, de markten gaat
terroriseeren, deprimeeren, ruïneeren, dan zullen onze patroons spoedig krassere en
minder menschlievende maatregelen moeten treffen, dan de schandaleuze premie
der getrouwheid.
[verschenen: 13 oktober 1930]

Een gids in het donkere woud
Parijs, 14 September [1930]
Jean Brunhes, onlangs overleden na een kortstondige ziekte, was een dier figuren
aan wie 't vertrek uit deze planeet een voorbijgaande actualiteit verleent, maar aan
wien niemand ooit een rang of een rol zou hebben toegekend buiten het hooger
onderwijs, buiten de wetenschap. Hij beoefende een strikt omlijnd vak: de
aardrijkskunde. Hij verruimde eenigszins de grenzen van dit vak door den mensch
te betrekken in de wisselvalligheden, welke de aardkorst ondergaat van water, vuur,
wind en andere elementaire krachten. Maar hij bleef een geleerde. Dit wil zeggen,
hij stelde abstracte, objectieve feiten vast, welke hij zocht of liet zoeken door zijn
leerlingen, welke hij doceerde aan een Universiteit, welke hij samenvatte in weinig
verspreide, doch bij collega's zeer geachte, volumineuze boeken.
Het zou in niemands brein zijn opgekomen, die Brunhes zag leeraren te Freiburg,
of aan de Sorbonne, om een oogenblik te veronderstellen, dat deze eenvoudige,
actieve, geheel door zijn vak, door zijn beroep in beslag genomen professor, een
macht incarneerde, om welke de aardrijkskundige zelf zich het minst bekommerde
van alles. De ware geleerden zijn zij, die de theorie en de practijk scheiden met
ondoordringbare schotten. Zij observeeren een geval en deelen mede, wat zij
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constateeren. De conclusies of consequenties, welke uit hun waarnemingen getrokken
kunnen worden, laten hun misschien niet totaal onverschillig, doch zij doen alsof de
toepassing van een idee hun niet meer raakt.
Vermoedde de linguïst Vendryès, dat hij een vervaarlijk politiek wapen smeedde,
toen hij in ‘Le Langage, Introduction à l'Histoire’ een aantal droge, dorre feiten
opstapelde, waaruit ontegenzeglijk geconcludeerd kan worden, dat het waanzin is
om uit taalverwantschap noodzakelijkerwijze een ras-verwantschap, of zelfs maar
een beschavingsverwantschap te willen afleiden? Vermoedde Brunhes, dat sommige
zijner waarnemingen eigenschappen bezaten, om de wereld in rep en roer te zetten?
Vermoedde hij, toen hij meende te mogen verklaren, dat de termen pan-Slavisme,
pan-Germanisme, pantoeranisme, zuiver intellectueele concepties waren, die absoluut
niet correspondeerden met ethnische realiteiten, vermoedde hij, toen hij bewees dat
de termen ‘Latijnsch ras’, ‘Slavisch ras’, ‘Chineesch ras’ even paradoxaal als foutief
waren, vermoedde hij, toen hij die begrippen verbeterde, dat hij zes politieke vaandels
neerhaalde, waarvoor millioenen menschen met gerustheid en met overtuiging bloed
en leven zouden offeren, als het er op aan kwam?
Vermoedde hij, dat sommige zijner bevindingen vroeg of laat zullen kunnen
opwegen tegen de gevaarlijkste hersenschimmen van staatslieden, en dat zij nu reeds
mogen dienen als waarschuwingssein? Vermoedde hij, dat hij optrad als leider, toen
hij zijn ‘Géographie Humaine’ ontwierp? Natuurlijk. Doch waarschijnlijk wist hij
ook dat er nog verschillende generaties zullen voorbijgaan alvorens redelijke principen
orde scheppen in een chaos, waarin men tot nu toe als blinden heeft rondgedoold.
Die orde te organiseeren was niet de roeping van een aardrijkskundige. Anderen,
wanneer het hun belieft, mogen voortbouwen op zijn grondslagen.
Brunhes schreef bladzijden welke menig diplomaat en menig minister verstandig
zal doen te overwegen, voordat hij zich waagt in het labyrinth der volkeren, en voordat
hij een politieke leuze aanvaardt als een dier onomstootelijke waarheden, waarvoor
men bukt of doet bukken, desnoods met de wapenen, een van zulke waarheden die
men associeert met het fatum.
Wij weten wat een ras is: blank, geel, zwart of rood. Doch waar liggen of beginnen
de scheidingslijnen? Wat is het beslissende criterium, dat kan wettigen om te
catalogiseeren? Er zijn rooden die geel, er zijn blanken en zwarten, die bruin zijn.
De Turken, de Bulgaren, de Hongaren en de Finnen, die tegenwoordig onmiskenbaar
tot het blanke ras behooren, zijn van gelen oorsprong. Ze bezitten nog het voor
Chineezen en Annamieten karakteristieke ooglid. De Ethiopiërs, wier semietische
afstamming zoo goed als zeker vaststaat, en die dus tot het blanke ras gerekend
zouden moeten worden, de Ethiopiërs zijn zwart! Kan men bij zulke vermenging en
verhaspeling nog van ras spreken? Als de drie voornaamste huidige rassen, het blanke,
gele en zwarte, reeds zulke heterogene bestanddeelen aanwijzen en zulke bedriegelijke
verwisselingen, zal men zich niet honderdmaal moeten bedenken, zal men niet
honderdmaal alle gegevens moeten toetsen, alvorens gevolgtrekkingen te maken
naar aanleiding van huidskleur, schedelvorming, neus-wijdte of oogstructuur?
Wanneer de zuiverheid van een ras, ondanks uiterlijke kenteekenen, in vele gevallen
reeds dubieus is, welk volk zal er zich mogen beroemen in zijn samenstelling
onvervalscht te zijn, éénsoortig en van hetzelfde ‘bloed’? Wat trouwens is een volk,
wat is een nationaliteit? ‘Een menschelijke groep, welks cohesie voortvloeit uit een
werkelijke of vermeende gemeenschap van bloed, taal, godsdienst’, zegt Brunhes.
Werkelijk of vermeend! Eén van de drie communiteiten: bloed, taal, godsdienst, twee
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van de drie of alle drie tegelijk! Hoeveel speling laat deze subtiele onderscheiding
reeds toe!
Tot hoeveel voorzichtigheid moeten deze nuances degenen aanmanen, die de
volstrektheid, de onveranderlijkheid, de stelligheid zouden willen beamen eener
gegeven natie! En welke is de absolute, positieve waarde van elk dezer drie
gemeenschapsbanden, die een classificatie tot natie veroorlooven? Mag men hun
eenige wetmatigheid toekennen? Zijn zij oorzaken, welke steeds dezelfde gevolgen
teweeg brengen? Geenszins! Het bloed verdeelt even dikwijls als het vereenigt.
Religieuze geschillen kunnen een natie splitsen en godsdienstige overeenstemming
kan een krachtige factor worden tot eenheid. Maar men kan evenveel gevallen citeeren,
waarin religieuze tweespalten de homogene vorming eener natie niet heeft kunnen
verhinderen, als gevallen, waarin eensdenkendheid op godsdienstig gebied een
scheuring niet kon beletten, of tot een versmelting niet vermocht bij te dragen. En
de invloed der taal is al even weinig decisief of definitief als de factoren bloed en
godsdienst.
Dank zij de taal als geestelijke band konden de Polen, de Finnen, de Albaneezen,
de Tsjechen, de Roemenen zich handhaven als levende nationaliteiten. Doch het zou
in de hoogste mate vermetel zijn, om uit deze voorbeelden een algemeenen regel af
te leiden. De gevallen zijn legio, waarin zoowel taal-verschil als taal-gemeenschap,
ginds een nationale agglomeratie niet belemmerden, hier de unie van een volk niet
konden bewerkstelligen.
Geen dezer drie gemeenschapsbanden kan dus bogen op een louter menschelijke
of spiritueele waarde en aan geen der drie zou men onder alle omstandigheden een
politieke beteekenis mogen hechten. Alle drie, zoowel het bloed, als de taal, als de
godsdienst, kunnen misleidend zijn tot een graad, waar wit zwart en zwart wit wordt.
Want als zij kunnen vormen, zij kunnen ook hervormen en vervormen, zij kunnen
maskeeren, combineeren, truqueeren; zij kunnen maken en namaken. Zij kunnen de
nationaliteit wijzigen, zij kunnen het ras vermommen.
Een van de verbluffendste staaltjes der invloeden, welke een gemeenschapsfactor
kan uitstralen op een volk en tegelijk een der sensationeelste voorbeelden van de
toepasselijkheid eener oogenschijnlijk abstracte wetenschap, is de haast ongelooflijke
geschiedenis eener bepaalde klasse van Joden, welke de jongste navorschingen ons
volledig nopen te herzien. En welke gevolgen kan deze herziening met zich brengen
op den dag, dat ze eenmaal algemeen geaccepteerd zou zijn, ja zelfs geëischt kan
worden!
De gansche wereld kent de Joden van Bessarabië, Oekranië en Polen, in de
wandeling genoemd de Karpathen. Zoowel naar hun physieke en sociale physionomie,
als naar hun kleeding, manieren en gedragingen, zijn zij in alle opzichten gelijk aan
de authentiekste semietische Israëlieten: kromme neuzen, papillotten aan beide zijden
van het gelaat, lange slipjassen, een zeer verwante traditie, een specifiek Joodsche
folklore, een merkwaardig Joodsche intelligentie, kortom, zooals ieder ze kent, Joden,
naar het uiterlijk en naar het innerlijk, in wie geen sterveling zich kan vergissen.
Welnu, deze speciale, sinds eeuwen van de inboorlingen geïsoleerd levende categorie,
bij wie zich de Joodsche eigenaardigheden eer toespitsten dan verzwakten, deze
super-Joden zijn géén Joden.
Voor 't grootste deel zijn ze Slaven en Tartaren, die duizend jaar geleden met
militair en politiek geweld bekeerd werden tot het Judaïsme, door de Kazars, die zelf
van toeranischen, bijgevolg on-semietischen oorsprong waren, en die van de zesde
tot de tiende eeuw onzer jaartelling geregeerd hebben over het groote rijk van den
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Dniepr! Welk een troebleerend en desniettemin onbetwistbaar feit, zegt Brunhes
terecht: De Joden van Warschau en Krakau schenen ons nog Joodscher dan de Joden
van Jeruzalem! Maar hoeveel troebleerender wordt dit onbetwistbare feit, wanneer
men het beschouwt uit een hedendaagschen politieken gezichtshoek! Wat denkt het
Britsche Foreign Office van deze niet-Joden, over wie het zijn bescherming uitstrekt
in Palestina? Wat zullen de Zionisten denken van deze ex-Slaven en ex-Tartaren, in
die zij verstrooide broeders begroetten en die zij uitnoodigden naar de verloren
bakermat onder Engelsch mandaat? Wat zullen de Arabieren denken van deze
‘indringers’, wanneer de wetenschappelijke onthulling hun ter oore komt? Ze zijn
reeds weinig goedgunstig gestemd jegens de echte Joden! En wij, waar blijven wij
met onze begrippen omtrent ras, volk, natie? Welken houvast rest ons nog, wanneer
wij niet eens meer een Jood vermogen te herkennen?
Wat is dus een volk, wat is een natie? Ook Brunhes weet geene geldige formule,
welke alle moeilijkheden en alle tegenwerpingen wegruimt. Doch één zaak is zeker:
Alle Europeesche naties, vormen een ratjetoe, samengesteld uit de heterogeenste
ethnografische ingrediënten. Frankrijk zelf, dat vergeleken bij Duitschland, Spanje,
Zwitserland of Rusland, een betrekkelijk homogeen ensemble oplevert, Frankrijk
bezit rond-schedelige, lang-schedelige, gemengd-schedelige, blonde en bruine, lange,
korte en gemiddelde onderdanen, in zulk een ongehoorde verscheidenheid (van de
talen, van de dialecten, van de godsdiensten niet eens gesproken) dat men er aan zou
gaan twijfelen, of deze hutspot ooit tot de ‘ééne en ondeelbare’ natie kon
samensmelten, welker eenheid en ondeelbaarheid zooveel bloed, geld [ontbrekende
tekstregel?] en terie, hier en elders, gedomineerd wordt door den geest. Maar welke
is deze geest? Waar zetelt hij? In wie? Tot hoelang? Wat bepaalt zijn grenzen? Wat
zijn duur? Wat zijn kracht?
Wij tasten omtrent al deze vragen in het diepste duister. Doch indien dit tasten en
dit duister niet bemoedigend noch bevredigend zijn voor de rede, welke lessen
daarentegen behelst het! Want wie, die den Europeeschen heksenketel objectief
analyseert, wie, die de ethnografische, nationale bestanddeelen van ons continent
wikt en weegt zonder passie, zonder vooringenomenheid, zonder partijzucht, wie
kan zich een grensgeschil nog verbeelden als een casus belli, of enkel maar als een
aanleiding tot wrijving? Volmaakte grenzen in dit menschelijke mengelmoes zijn
ondenkbaar. Wie kan dan nog warm loopen voor de minoriteiten? Overal en met
onverschillig welke grens, ook de perfectste, de gecompliceerdste, zullen er
minoriteiten bestaan.
Wie zal niet moeten toegeven, dat nimmer de politiek bij machte zal blijken, om
de ontelbare en de grilligste problemen op te lossen, welke de ethnografie ons stelt
en hoe langer hoe meer gaat stellen, naarmate deze wetenschap in het menschelijk
kluwen doordringt? Het ligt immers onontkoombaar in de lijn der politiek, om de
verschillen te verscherpen in plaats van ze te vereffenen. En wanneer niemand zich
redelijkerwijze nog kan beroepen op gemeenschapsbanden van bloed, taal of religie,
welke demon der tweedracht wierp het woord ‘minoriteit’ temidden der Europeesche
volkeren en wat weerhoudt ons om dezen funesten term uit alle beraadslagingen te
verbannen? Dat men het woord ‘minoriteit’ schrappe, terwijl de cartels van staal,
steenkolen, chemie en wat nog meer, de grenzen overbruggen! Er is slechts één
gezonde politiek mogelijk: de economie; slechts één band bleef rationeel en
verwezenlijkbaar: de economische.
De lectuur van menschelijke geografen als Jean Brunhes, moest verplichtend
gesteld worden voor alle staatslieden, alle politici en alle gedelegeerden bij den
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Volkenbond. Daar dit niet gebeuren zal, en bij gebrek aan beter, mogen wij ons
behelpen met te fantaseeren hoe gemakkelijk alles zal gaan over honderd jaar. Want
niettegenstaande alles, zijn wij op weg.
[verschenen: 16 oktober 1930]

Een groot moment
Parijs, 20 September [1930]
De eerste Internationale plechtigheid, tot welke de Koloniale Tentoonstelling
aanleiding gaf, stond onder auspiciën van Holland. Wij heschen gisteren onze vlag
op het terrein, waar nog slechts een paar spanten aanwijzen, dat men bouwen gaat,
doch waarover enkele maanden de twee torens van het Nederlandsch Paviljoen de
lucht zullen teekenen met figuren van Indië.
Het is geen toeval en het is niet zonder zin, dat Holland eene grootsche Europeesche
manifestatie opent op een grasveld, in een planken keetje, hoewel landen als Italië
en België reeds metselen. Het is het billijk getuigenis van een eerstgeboorterecht,
dat de voorvaderen ons verwierven en dat de nazaat wist te behouden. Wij waren in
de voorste gelederen, toen Europa de ontdekkingen en de expansie begon, waardoor
het zijn roeping bewees en zijn uitnemendheid. Wij bleven in de voorste gelederen
en gedurende eeuwen toonde de geringheid van ons aantal de kracht van onzen geest.
Wanneer de stichters der Oost-Indische Compagnie zich in het hiernamaals nog
bekommeren om het tijdelijke, dan zullen zij met trots en met tevredenheid
aanschouwd hebben, hoe wij onder den Parijschen hemel en onder groote
[mogend]heden een rang handhaven, welke niemand ons betwisten kan, zelfs niet
in dagen, dat de numerieke verhoudingen zwaarder wegen dan voormaals.
De ceremonie verliep met een eenvoud, welks den Franschen terecht getroffen
heeft als emouvant. Even vóór twaalven arriveerde Zijne Excellentie Dr. D. Fock,
minister van Staat en voorzitter van het uitvoerend comité der Nederlandsche
deelneming, in den kring van notabelen en hun genoodigden, welke zich geleidelijk
gevormd had onder het met goudsbloemen en chrysanthen bescheiden versierde
afdak. Ik zou dit tentje, waar de ontwerpen geëxposeerd hingen van Zweedijk en
waar de glazen de Champagne wachtten, gaarne een estrade of een tribune noemen,
doch dit ware overdrijving. Wij trokken hier werkelijk binnen als in een onontgonnen
gebied, waar de eerste zorgen geboden, zich te beschutten tegen de stuurschheid van
weer en wind. Want het begon natuurlijk te regenen, toen kort na minister Fock,
maarschalk Lyautey, commissaris-generaal der expositie, aankwam en verwelkomd
werd door de ‘Marseillaise’ van een militair muziek-corps, dat schuilde onder een
groep dennen.
Wie Lyautey ziet, zegt onwillekeurig ‘enorm!’, ook al ziet hij hem voor den
honderdsten keer. Een vlug oud heertje van middelmatige gestalte; spichtige beenen,
die beiden een tikje naar denzelfden kant uitwijken, zoodat de lijn buigt in een lichten
haak; lange, knokige, maar fijne handen; reusachtige ooren, dicht tegen den kop; een
geweldige neus, die een beetje dwars over het gezicht staat; een platte schedel, welke
met het voorhoofd een bijna rechten hoek vormt; levendige, groenig blauwe oogen
onder borstels van wenkbrauwen; een mond, die verloren gaat in de pregnante details;
zonder twijfel, omdat hij hem weinig gebruikt. Deze van alle zijden gemarkeerde
persoon is zes-en-zeventig. Hij koloniseerde Madagascar en Marokko; hij was minister
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van Oorlog; hij is maarschalk en woonde als zoodanig pas geleden nog de manoeuvres
bij in Lotharingen; hij is lid van de Académie en schrijft bijwijlen in tijdschriften of
kranten artikelen, die klinken als proclamaties; hij organiseerde deze omvangrijke
tentoonstelling. Bij dat alles is hij gewoon en hartelijk, spontaan en ontvlambaar,
alsof hij de toekomst nog voor zich heeft. Enorm! En elk gebaar duidt aan, dat dit
welbestede leven nog geenszins ten einde loopt.
De Maarschalk werd door onzen minister begroet in een toespraak, welke het
Fransche gehoor streelde, zoowel door de zuiverheid der taal, als door de warme
vriendschappelijkheid der bewoordingen. Wij hadden vele redenen om deze
tentoonstelling niet te verwaarloozen en dr. Fock heeft met een inzicht, waaraan geen
enkele der tijdsvragen vreemd bleef, de beste uitgezocht, welke onze regeering
overhaalden tot deelneming. Iedere koloniseerende mogendheid heeft hare koloniale
problemen en waar zal men een geschikter veld aantreffen tot studie, tot onderlinge
vergelijking der verschillende methoden, dan op deze expositie, welke een volledig
overzicht bijeen tracht te brengen van de resultaten, de idealen en werkwijzen,
waardoor de Westersche naties zich onderscheiden in haar gezamelijken arbeid? Wij
willen een compleet beeld verschaffen van de productie en de karakteristieken der
overzeesche gewesten, waar wij onze energie ontplooien op geestelijk en stoffelijk
gebied. Maar naast deze materieele belangstelling wenschen wij te getuigen van het
gewicht, dat wij hechten aan een toetsing der diverse systemen en tevens uiting te
geven aan de sympathie, welke Frankrijk's koloniale werkzaamheid, vooral in het
eeuw-jaar der verovering van Algiers, bij ons vermocht op te wekken. De
samenwerking, ondervonden bij de organiseerders der tentoonstelling, mag voor die
verstandhouding gelden als een gunstige inleiding en niemand kan er aan twijfelen,
of deze gemeenschappelijke inspanning zal een tijdperk ontsluiten van nieuwen
vooruitgang.
Met deze termen, die ik vrij, maar, ik hoop, zoo getrouw mogelijk vertolk, legde
Zijne Excellentie Fock beslag op de tienduizend vierkante meters van het gebied,
dat wij, gelijk hij glimlachend verklaarde, tot het einde van het volgend jaar zouden
‘bezetten’. Wij verkeeren in de gelukkige situatie, dat wij ons deze militaire toespeling
kunnen veroorloven. Terwijl de Fransche soldaatjes, wier uniformen in slordigheid
niet meer onderdoen voor de onzen, op de uitstekendste wijze een ‘Wien Neerlands
bloed’ speelden, rijst onze vlag omhoog langs een mast, die op eenigen afstand
geplaatst is van de driekleur der Republiek. En de Maarschalk antwoordde.
Wanneer het gezond is, om een juist besef te hebben van de waarde onzer pogingen,
het is niet minder prettig, om haar erkend en geprezen te zien door een autoriteit als
Lyautey. De Maarschalk is niet redenaar genoeg, om complimentjes te maken. Hij
is te veel man van de daad, om smaak te hebben in zinledige woorden. Toen hij het
Hollandsche rood-witblauw zag wapperen naast het Fransche blauw-wit-rood, kon
hij zich niet weerhouden in de gelijkheid der kleuren een parallellisme te bespeuren
van het streven, dat hij ongeveer veertig jaar geleden had aangevangen in den
Indischen Oceaan. Onze vlag voerde hem terug naar de dagen, dat hij het Fransche
vaandel plantte op Madagascar. Hij kwam in een onbetreden land, hij bezat weinig
ervaring. Bij wie zocht hij ze, aan wie vroeg hij ze? Bij ons. In onze boeken, in onze
instellingen, in onze methoden. Bij onze kolonisten, planters, ondernemers, leiders.
Op Java. Hij heeft zich laten vormen door onze beginselen, in onze school. Zijn
geheele redevoering was samen te vatten in de woorden, welke ik letterlijk citeer:
‘Je vous dois beaucoup.’ Nimmer heb ik iemand met zoo zakelijke, nuchtere
bewondering hooren spreken over ‘l'oeuvre magistrale’ onzer kolonisatie. Slechts
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hij, die het immense werk kent, dat Lyautey gerealiseerd heeft in Marokko, toen zijn
vorming voltooid was, kan den prijs schatten, welke aan zijn waardeering mag worden
toegekend. In deze verzameling van mannen, die zich allen hun plicht, hun
verantwoordelijkheid, hun moeiten en hun soms onvermijdelijke teleurstellingen
bewust zijn, maakten de woorden van den Franschen Maarschalk een buitengewonen,
verheffenden indruk.
Wij behoeven niet te verzwijgen, dat de geheele plechtigheid onder den invloed
stond van het vraagteeken, het kenmerkende symbool onzer eeuw. Bij elk woord,
zoowel van Fock als van Lyautey, vroeg ieder zich af: Wat is er in de toekomst
weggelegd voor ons, koloniseerende mogendheden, die deze expositie bouwen als
een bewijs onzer roeping, als een bevestiging van het geloof in onze roeping? Achter
iederen zin meende menigeen een vermaning te hooren en als ik officieele teksten
niet eigengerechtigd vreesde te interpreteeren, zou ik de verborgen beteekenis
onderstrepen, welke geen van beide sprekers woordelijk wilde uitzeggen, maar die
zich zonder voorbedachten rade opdrong: gemeenschappelijke belangen,
gemeenschappelijke gevaren, gemeenschappelijke samenwerking.
Ieder droeg een gedachte in het hoofd en ieder wilde haar geformuleerd zien, zoo
helder en zoo duidelijk mogelijk. Het was de Maarschalk, die haar uitsprak aan de
lunch, welke ons na de vlaggehijsching vereenigde in den Cercle Interallié. Na een
wederkeerigen dronk op President Doumergue en op onze Koningin, welke den
maaltijd inleidde, werd tot besluit het woord gevoerd door Mr. Dr. Carsten, den
plaatsvervanger van Jhr. Loudon tijdens diens werkzaamheden bij den Volkenbond.
‘Que votre action commune continue’, riep onze zaakgelastigde uit, ‘Qu'elle se
resserre. Elle apparait chaque jour plus nécessaire entre les puissances colonisatrices
contre certains dangers qui les menacent.’ Een goed verstaander heeft slechts een
half woord noodig en wij begrepen volkomen. Maar wij hoorden liever de kat een
kat genoemd. Nog vóór wij echter konden applaudisseeren, slingerde Maréchal
Lyautey de woorden door de zaal: ‘Ce danger s'appelle Moscou.’ - Echt Lyautey
dachten degenen, opgelucht, die den Maarschalk kennen.
Gaarne had ik Soerabaia hier vertegenwoordigd gezien in de persoon van den
ingenieur, wiens ontwerp van het Nederlandsch Paviljoen bekroond werd en dien ik
wel gaarne geïnterviewd had. Ik vernam evenwel, dat de laureaat in Den Haag
gebleven was en ontmoette twee architecten, van wie de een de geëxposeerde plannen
gesigneerd had, doch van wie de ander mij tevergeefs poogde te verklaren, hoe men
architect kon zijn van een ontwerp, van een paviljoen, zonder van dit ontwerp en van
dit paviljoen de architect te zijn. Er ontstaan bij tentoonstellingen altijd van die
complicaties, welke ik niet meer tracht te doorgronden. Dit was het eenige, wat mij
ingewikkeld leek. De rest was zoo klaar als een klontje: den vorigen dag had zich
een detachement van het Vreemdelingen-Legioen ingescheept naar het gebied van
Gouverneur-Generaal Pasquier.
[verschenen: 25 oktober 1930]

Spoken
Parijs, 24 September [1930]
Men behoeft slechts de eerste de beste collectie van diplomatieke bescheiden na te
slaan, om te constateeren, dat de gebeurtenissen die ons het nauwst raken, zich
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voorbereiden, zich ontwikkelen en per slot plaats grijpen, zonder dat de pers, en dus
het publiek, op wording der evenementen eenigen invloed uitoefent.
De gezanten telegrafeeren elkaar uit de verschillende hoofdsteden in cijferschrift
en correspondeeren met hunne ministeries achter het geheim van een code. Of zij
zenden koeriers, die het ‘laatste nieuws’ dragen in zwaar-verzegelde enveloppen.
Soms worden de telegrammen ontcijferd door iemand voor wie ze niet bestemd waren
en soms worden de gelakte enveloppen gestolen in een hotelkamer, in een taxi, in
een slaapwagen. Maar zeer zelden geschieden deze indiscreties ten voordeele der
pérs, die zoogenaamd de Koningin der aarde heet, en als men bij uitzondering steelt
ten profijte van een krant (zooals in het geval Hearst), dan praat iedereen over het
gaatje in den muur, over de brutaliteit om den muur te beschadigen, over misbruik
van vertrouwen, etc., doch niemand spreekt over den muur zelf, den ondoordringbaren,
onafzienbaren muur, waarachter het lot bedisseld wordt der volkeren. Sommigen
hebben min of meer geheime verstandhouding achter de geluiddoovende omheining
en zij gebruiken hunne inlichtingen naar hun beste krachten, of zij worden gebruikt
buiten hun weten. Want daar zij onmogelijk contact kunnen houden met alle partijen,
bezitten nimmer een overzicht op het geheel, en hun informaties blijven
noodzakelijkerwijze betrekkelijk en ontoereikend. Gelijk vroeger de Nornen hare
draden sponnen in den diepsten nacht en haar arbeid staakten bij het eerste gloren
van den dageraad, aldus weven nu nog de kanselarijen (in welk woord het wankele
begrip van ‘kans’ ligt opgesloten) achter dichte nevels van verborgenheid het patroon.
dat eenmaal geschiedenis zal zijn. Over tien, over twintig, over vijftig jaren of nooit
zullen wij hen aan het getouw zien in geel-boeken, zwart-boeken, blauwboeken,
wit-boeken, en wederom willen wij twisten over de ‘schuld’, die sinds lang voldongen
feit en onveranderlijk werd. Zoo ging het in 1914, zoo ging het vóór 1914, zoo gaat
het vandaag.
Ik zou dit onderwerp niet aanroeren, wanneer er geen klemmende redenen
bestonden, wanneer het niet behoorde tot de psychologie der dagen, welke wij
doormaken. Zij, die de mechaniek kennen van het onzichtbare raderwerk, vragen:
‘Wat telegrafeert in 's hemels naam onze gezant te Berlijn, te Moskou, te Rome?’
Zij weten het niet, zij raden er naar, kruis of munt. Doch waarom vragen zij het? Niet
omdat de ten ondergang gedoemde Young-obligaties zakten tot 85, dat is reeds dertien
punten beneden den emissie-koers. Niet omdat de Reichsbank goud moest afstaan,
't moeilijk verworven goud, aan de Banque de France. Dat zijn getogen, geen
oorzaken. Waarom dan? Wijl men weldra geen vooraanstaand persoon meer zal
kunnen opnoemen, die na 30 Juni de ontruiming van den Rijn zijn credo niet openlijk,
of wat nog erger is, bedektelijk afzwoer.
Maar ook dat nog zijn gevolgen, géén oorzaken. Wat drijft deze mannen, die zich
retracteeren, die nieuwe stellingen kiezen, die zich dekken, die principes verloochenen,
waarop zij ecden deden, die halt gelasten, waar zij gisteren vollen stoom geboden,
die het roer omgooien, d: een met ophef, de ander met de stille trom? Zijn ze
lichtzinnig, zijn ze bezeten? En wat drijft hen, die een duidelijke ontreddering trachten
tb verbergen achter al te doorzichtige smoesjes en uitvluchten? Zijn ze blind, of zijn
ze misdadig, zij die ons aan 't lijntje houden met praatjes, waar de verstoktste
optimisten de seinen op onveilig zetten? Wij naderen de bron, maar boren haar nog
niet aan. Is het dien mannen bekend, wat de Fransche gezanten telegrafeeren te
Berlijn, te Moskou en te Rome? Wij mogen het slechts vermoeden. Uit hun onrust
kunnen wij den inhoud afleiden dier telegrammen. Maar dat is alles.
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Verwonder u dus niet dat de dolste geruchten een sarabande aanvingen langs de
grenzen van het Oosten, van het Zuid-Oosten, en tot in 't midden des lands. De
regeering heeft in verschillende departementen een heimelijke telling laten doen van
de kelders, welke bij luchtbombardementen tot schuilplaats kunnen dienen. De
regeering beraamt heimelijke maatregelen om Parijs en andere centra in den kortsten
tijd te kunnen ontruimen door hun gansche bevolking. Zijn dit geruchten? Neen,
helaas. Zijn deze voorzorgen, welker incognito men niet wist te bewaren (hoe zou
dit trouwens kunnen?) wijs, zijn ze voorbarig, zijn ze gewettigd? Wie durft hierover
oordeelen, waar de mogelijkheid bestaat, dat van deze voorzienigheid millioenen
menschenlevens afhangen?
En hoe zal het volk zijn evenwicht behouden, wanneer het zijn leiders dermate
getourmenteerd ziet? ‘Zoolang ik ben, waar ik ben, komt er geen oorlog’, heeft Briand
gezegd in Genève, en als er een uiting bedacht kan worden, geschikt om de kalmste
gemoederen te verwarren, dan is het deze raspoetiniaansche spreuk. Briand bedoelde
het waarschijnlijk goed, maar overzag hij de gansche strekking zijner woorden?
Voelde hij in hoe hoogen graad zij zijn eigen onrust verraden? Neen, wellicht niet.
Maar de commentaren braken los in alle hoeken der republiek: Dus vrede en oorlog,
wel en wee, het heil der menschheid en der wereld, vallen onder de persoonlijke
bevoegdheid van Briand? Leeft er ergens iemand, die het recht heeft om te zeggen,
dat hij beschikt over oorlog en vrede, waar zooveel factoren, goede en kwade,
worstelen, botsen, wroeten en uitdagen? Tot welken prijs zal Briand een oorlog
afwenden, dien hij zegt te willen ontwijken? In 1914 eischten ‘zij’ de bezetting van
Toul en, Verdun als vredeswaarborg, wat zullen ‘zij’ eischen in 1930?
De resultaten dezer onberaden woorden lieten in een atmosfeer van smeulende
nervositeit niet lang op zich wachten. In het Oosten des lands, waar men beeft onder
een Damocles-zwaard, dat voor onze eeuw bestaat in brand-pastilles, gif-gassen en
een regen van bacteriën, in het Oosten circuleerde de vorige week het gerucht, dat
Briand te Genève vermoord was door fascisten. Men wist niet, of het zwarte waren
of bruine. Maar men had soldaten in veld-tenue ontmoet, komend uit een
instructiekamp. Mobilisatie! De oorlog met al zijn gruwelen!
Wij hooren ook, dat zich onder de Duitsche bevolking van Parijs een paar duizend
Hitlerianen bevinden, die tot alles bereid zouden zijn, in de eerste plaats tot een
putsch tegen de Duitsche Ambassade.
Men verneemt nog meer: Den vijftienden Juli van dit jaar zijn wij op 't nippertje
geweest van een oorlog met Italië. Men wist te Rome uit betrouwbare bron. dat
Frankrijk besloten had om er een eind aan te maken! Talrijke treinen met munitie en
zwaar geschut, vertrokken uit de Parijsche stelling, zouden op weg zijn naar
Vintimiglia. En dit was geen loos gerucht. Het is een tijding die met taaie
hardnekkigheid nóg rondloopt.
Wij hebben niet ééne, wij hebben drie manoeuvres gehouden, en ieder vindt dat
normaal. Een in Lotharingen, als studie van grensdekking; een tweede bij Modana,
als oefening in berg-oorlog; een derde in Champagne, als studie van bewegingskrijg.
Alle drie werden bijgewoond door Weygand, den opperbevelhebber, en zeer
belangrijke contingenten van de Fransche weermacht, staand leger en landweer, zijn
er bij betrokken geweest Maar hoe normaal dit lijkt, het draagt er niet weinig toe bij,
om de breinen nog meer te verhitten.
Men deinst voor geen enkele hypothese terug, zelfs niet voor de gedrochtelijkste,
niet voor de onmenschelijkste. Las ik dezen eigen ochtend niet in een alleszins serieus
blad, dat het perfide Albion voor de economische impasse, waarin het vastraakt, geen
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anderen uitweg meer zou zien, dan een Europeesch conflict en dat het niet zou
aarzelen, om op zulk een conflict aan te sturen? Dezen keer, slimmer dan den vorigen,
en trouwens niet gedwongen door de aanwezigheid eener concurreerende vloot,
zouden de Britten zich wèl hoeden, om aan den strijd deel te nemen. Met één slag
zouden zij arbiter worden van Europa, verloren rol, die zij betreuren, geldschieters
en munitie-leveranciers. Met slag zouden alle werkloozen arbeid vinden, en
Groot-Brittannië zijn bevoorrechte posities van voorheen. Rijkdom voor Engeland,
armoede op het Continent, bij de overwinnaars als overwonnenen: Aan ieder zou
Albion zijn voorwaarden dicteeren!
Dit ware de infernale droom, welke zou rondspoken onder vele invloedrijke
persoonlijkheden, in de hooge politiek, financieele en industrieele sferen van het
Vereenigd Koninkrijk. Deze diabolieke plannen worden in allen ernst ontvouwd door
een Parijsche krant, op zijn eerste pagina, met vette letters. Is het een waarschuwing,
of is het een blijk van de krankzinnigheid, tot welke men kan afdalen? Wie weet?
Misschien wel beide... Zoo ver zijn we gekomen na twaalf jaar van illusies en terwijl
men te Genève honderd uit praat over een federatie: de monsterachtigste
veronderstellingen worden geslikt als koek.
[verschenen: 1 november 1930]

Decadentie
Parijs, 3 October [1930]
Men bouwt honderdduizend nieuwe woningen, in en om Parijs, die in 1935 gereed
zullen zijn. Dat is een heele stad, met bioscopen, cafés, dancings, winkels, banken,
bruiloftszaken en gebedenhuizen. Dat is een heele stad en daaronder bevindt zich
geen enkel theater. Zouden G.B. Shaw, en de anderen, die beweren, dat het tooneel
naar zijn einde loopt, gelijk hebben? De dramatische voortbrengselen minderen niet,
en dit ware te beschouwen als een gunstig vooruitzicht. Voor een goed stuk staat
altijd een publiek klaar, nog talrijk genoeg om den auteur, de spelers en den
ondernemer rijkelijk te beloonen, en ook dit is geen kwaad teeken. Maar men bouwt
geen theaters meer, gelijk men deed tot het begin van deze eeuw, en tevergeefs zal
men een kapitalist zoeken, die een paar millioen durft steken in een echten
schouwburg, Rothschild uitgezonderd, bij wien het er niet op aankomt en die dat
bekostigt van zijn speldengeld.
Dat wijst niet op bloei, dat getuigt minstens van stilstand. Twintig theaters moeten
verrijden, om de ouderwetsche, onooglijke, bekrompen en ongerieflijke krotten, waar
men tooneel speelt, te vervangen, twintig, wanneer deze kunst leefde in het rhythme
en het tempo van vroeger. Doch als men één der twintig schouwburgen, die gesloopt
behoorden te worden wegens de absurde ongemakken, welke de architect er
opstapelde, opnieuw bepleistert en een versch laagje verf geeft, dan heeft men alle
wenschen vervuld, die zonder overmoed gevormd mogen worden. Ik weet, dat het
niet op alle plaatsen zoo laks toegaat. Wanneer men echter ziet, hoe het werkzame,
overdadige Parijs, dat bijna onontkomelijke invloeden uitoefent en waar de hartstocht
voor de planken steeds inheemsch was, zich schijnt terug te trekken uit een aangeboren
bedrijf en geen enkele buitenlandsche strooming bekrachtigt, dan vreest men soms,
dat de voorspellingen van Shaw voor één keer bewaarheid zouden kunnen worden.
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Zoo ging de eerste gewichtige noviteit van het pas begonnen seizoen in een van
binnen en van buiten gekalefaterd gebouw, waar de gerestaureerde bijkomstigheden
schreeuwen om afbraak van het geheel: het Théâtre de la Renaissance. Het fijn zielige
uitgaven, die van alle kanten de beperktheid der middelen, of de schuchterheid der
pogingen verraden, terwijl iedereen den directeur prijst, die met half-werk verrichtte
wat hij kon. Hij voorstag zijn schouwburg niet alleen van nieuwe stuc en nieuwe
stoffeering, hij begiftigde de Ville-Lumière met haar eerste draaibare tooneel. En is
het achterlijkheid, deze achterlijke zaal waardig, of is het onbekwaamheid, dat
Frankrijk die reeds oudbakken uitvinding adopteert met een zoo aanzienlijke
vertraging? Neen, want Lyon bezit sinds lang zijn draaiende scène en de Parijzenaars
zijn dermate vergeetachtig, of dermate geïsoleerd en vervuld van eigendunk, dat zij
dit rammelende raderwerk als het laatste snufje der techniek lieten komen uit Berlijn.
De genius der Duitsche kunst geve, dat dit gelogen zij, of dat men een roestige,
tweedehandsche installatie opkocht! Het is verscheidene jaren geleden, dat ik een
Duitsch tooneel zag draaien, doch ik heb moeite te gelooven, dat de moderne
constructies functionneeren als deze kwasi-up-to-date Parijsche inrichting: rollend
met het gerommel van een verren donder knarsend en gierend als een stoom-caroussel,
schokkend als een tramwagen, die gereden wordt door een leerling-conducteur, waar
de passagiers-acteurs niet onvasten tred tusschen de décors waggelen en gaarne een
lus boven het hoofd zouden hebben, om zich ter been te houden.
Als dit niet volmaakt is, het is daarentegen zeer vermakelijk en men passeert zijn
avond als in Luna-Park, of op een kermis. Het gebeurt te zelden, dat men in een
schouwburg welgemeend lachen kan, om een uitstekende gelegenheid niet aan te
grijpen. Stel u voor, dat iemand zegt: ‘ik ga er vandoor’, en de deur van de kamer
komt ratelend naar hem toegewandeld, terwijl hij zich inspant om niet tegen stoel of
wand te botsen, die op hem aandreigen als in een nachtmerrie. Alle situaties
verschijnen in een onvoorzien licht. Hoe dramatischer een geval zich op het papier
aankondigt, des te koddiger wordt het bij de vertooning dezer snorkende mechaniek.
De personen sleepen hun omgeving mee als de slak baar huisje, doch zijn er veel
minder op hun gemak.
Zij veranderen in voorwendsels tot décor-verwisseling en het zou niet komischer
zijn. wanneer een tafel zich aan 't praten zette, dan wanneer deze somnambulistische
menschen in het vliedende kader hun hart blootlegden en een tirade galmen. Met den
kluchtigen ernst van dronkelappen schijnen zij voortdurend op zoek naar zichzelf,
alsof zij hun wezen verloren op de plek, die onder hunne weifelende voeten wegrolt
en het hopen te vangen achter den muur, die hen tegemoet snelt. Zij treden
successievelijk in de loge van een dancing, in den couloir, in den foyer der artisten,
in de antichambre der lavatories, waar het draaien gelukkig stopt, zij hervatten hun
reis van de lavatories naar den foyer, door den couloir naar de loge, zij schommelen
in de vestibule eener woning, door den salon naar de slaapkamer, van de slaapkamer
naar de badkamer, en wanneer mevrouw zich ontkleedt om een bad te nemen, rollen
we bescheiden en ontgoocheld terug naar den salon, steeds op stap, steeds op de
hielen gezeten, van links naar rechts, door een soort van net-gekleede ectoplasma's,
die in een eindeloozen doolhof op jacht zijn naar hun voortvluchtigen, wettigen
eigenaar.
Zoo gebeurt het, dat de hoogste werkelijkheid zich onophoudelijk omtoovert in
burleske visioenen, waar geen woord meer past, noch klopt en waar iedere lettergreep
schijnt te vloeken met den gewonen zin. Om den draad niet kwijt te raken in dit
gedraai, beschouwt men deze omwentelingen met een ongeveinsde vroolijkheid,
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wanneer men ze niet aangaapt met een betamelijke ontsteltenis. Als het dienstmeisje
het bad prepareert, hoort men het water loopen en ziet men den warmen wasem
opstijgen uit de kuip. Hoe zou men een schouwspel, dat men zich thuis kan
verschaffen door aan een kraantje te draaien, in het Théâtre de la Renaissance kunnen
bijwonen, zonder aangegrepen te worden van geestdrift? Als de rockende dampen
het peil toonen dezer kunst, het enthousiasme dat ze wekken, toont de
kunstgevoeligheid der toeschouwers. Een wijsgeer heeft gezegd, dat alle ellende
voortspruit uit het feit, dat niemand rustig tusschen de muren zijner kamer kan blijven.
Onze meeste problemen zouden voorzeker op zeldzame wijze vereenvoudigd, zoo
niet opgeheven zijn, indien ieder besluiten wilde zijn woonvertrek nimmer meer te
verlaten, en daar dit boven elken twijfel vaststaat (dat men filosoof moet zijn om zoo
iets te bedenken!) kan het niet anders, of menschen, die overmatig hollen in een décor
dat ook holt, moeten als 't ware automatisch den uitersten trap bereiken der
rampzaligheid.
Inderdaad is dit zoo. Het stuk, dat wordt afgedraaid als een in keurige vakjes
verdeelde schotel hors-d'oeuvre, heet La Chair - Het Vleesch - en werd geschreven
door Charles Méré, den president van de Société des Auteurs, die zich voor het
welslagen dezer taak associeerde met een indrukwekkend aantal medewerkers, wier
namen en adressen een geheele bladzijde beslaan van het programma. Het zijn de
loodgieter, de gasfitter, de schoenmaker, de meubelfabrikant, de gramofoonhandelaar
(in de antichambre draalt een fonograaf), de tapissier, de bonnetier, de modiste, de
couturière, de kapper, de kousenwinkelier, de specialist in ondergoederen, de
leveranciers der zeep, der schoorsteengarnituren, van het porcelein, van het glaswerk
en west ik wie nog meer. Die overdaad van uitgezochte medewerkers zou ons bijna
verleiden tot de veronderstelling, dat Charles Méré een beperkt vertrouwen moet
koesteren in zijn eigen gaven, ware het niet, dat vorige successen van dezen schrijver
een vermoeden logenstraffen. En deze successen veroorloven ook niet om de
persoonlijke bijdrage van Méré, de litteraire, de dramaturgische, te behandelen als
quantité négligeable. Er zijn onderwerpen, die men met plezier verhaalt, er zijn andere
onderwerpen, waarbij men het gevoel heeft den lezer een gemengd berichtje te
vertellen, waarvan het nieuws eenigszins af is. De positie en de reputatie van Méré
verhinderen mij echter om hem te rangschikken beneden den loodgieter en hem
stilzwijgend voorbij te gaan.
‘Het Vleesch’ is de ietwat beeldsprakige verzamelnaam voor de ziekelijke
kwellingen van een behaard, ruig personnage, Baselsch industrieel, schatrijk, vijftig
jaar oud, die zijn Russische vrouw ontdekte in een Berlijnsche danskroeg en met
haar woont te Parijs. Het kan bezwaarlijk exotischer en internationaler. Wij ontmoeten
hen in een dancing, die den misleidenden titel draagt van Pacific en mijnheer Weilher
merkt, dat mevrouw Ania Weilher, wier verleden niet smetteloos is, in den put zit.
Als zij zich gedrukt en triestig veelt, waarom danst ze niet met Leo, ex-student in de
medicijnen en een door het etablissement bijzonder aanbevolen danser, vraagt de
echtgenoot haar tusschen een paar glazen champagne? Ania weet, wat dat beduidt,
maar bezwijkt voor de charme van een tango. Zoodra de man zijn eega ziet dansen,
wordt hij razend van jaloerschheid, verdwijnt woedend uit de Pacific, die begint te
draaien onder 't effect van verschillende knallende magnums (inhoud twee liter) en
laat zijn vrouw alleen naar huis tijgen. Wanneer zij haar slaapkamer en haar badkamer
bereikt heeft, keert de heer Weilher door middel van de draaischijf terug in de dancing,
waar zijn Othello-temperament wordt aangewakkerd door het gesprek met een viveur,
die alle mannen tot horendragers verklaart en alle vrouwen tot sletvinken.
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Deze pessimistische dialoog wordt besproeid met whisky. Is Ania trouw? Zij heeft
er alle reden toe, want zoo ze geen man trouwde blijkbaar, zij trouwde een fortuin.
Waarom zou zij, uit armoede en vernederende avonturen gered, dat fortuin riskeeren?
Doch Weilher heeft de manie der horens en het idée fixe van Het Vleesch dat zwak
is. Hij roept Leo den danser. Wat voelde hij onder den tango en wat voelde Ania?
Leo, hoewel danser, is een fatsoenlijke jongen, heeft een aardige maîtresse, en slaat
bij die malle vraag met zijn mond vol tanden. Maar Weilher wil weten. Evenals Le
Cocu Magnifique heeft hij liever één zekerheid, dan een rist vreezen. Dit zegt hij
tenminste. Hij biedt Leo een chèque aan van tien duizend francs en de sleutels van
zijn huis, als hij zoo vriendelijk wil zijn, om zijn vrouw te gaan verleiden. Leo, die
Ania alles behalve onsympathiek vindt, weigert verontwaardigd, hoewel danser. Een
nieuwe bezending magnums en whisky helpen hem over zijn nobele aarzelingen
heen. Hij neemt den chèque. de sleutels, zet een valschen neus op en gaat met het
tooneel op weg naar Ania en haar slaapkamer.
Wanneer mevrouw Weilher het masker voor zich ziet, meent zij aanvankelijk met
haar man te doen te hebben, doch weldra onthult zich Leo, zijn armzalige krijgslist
en zijn zonderlinge opdracht. Ania wordt boos, zoowel op haar man, als op het
treurige individu. Maar wijl ze in het nachtelijke gewaad niet goed weet, wat ze wil,
wijl de vrouwen veranderlijk zijn in de dramatische literatuur en wijl men op een
draaitooneel niet veel tijd heeft, wordt de cheque met een heldhaftig gebaar verscheurd
en ligt Ania het volgend oogenblik in Leo's armen. Op 't zelfde moment, arriveert
natuurlijk de echtgenoot, wringt de handen, krijt, scheldt, tiert, doch mist zijn
zekerheid, omdat de deur op slot is, de danser de sleutels heeft en in de badkuip
schuilt. De heer Weilher, eindelijk binnengelaten, ontvreemdt een diamanten ring
van zijn eigen eega met de begrijpelijke bedoeling, dat Ania de verdenking van den
diefstal zal werpen op Leo.
Dit lukt hem en in het derde bedrijf, in denzelfden nacht, welke ondertusschen
tamelijk hol werd, draalt Ania offervaardig naar de Pacific om Leo te verwittigen,
dat zij zweren zal, dat zij hem den brillant cadeau gaf. Ontnuchtering van Leo, die
verliefd begint te raken en zich smartelijk onderschat ziet, hoewel maar een danser.
Verlegenheid van den echtgenoot, die zijn dronkenmanslist moet bekennen. En daar
het naar twaalven loopt, eindigen wij precies, waar wij begonnen; Leo troost zich
met zijn maîtresje en de heer Weilher, ongenezen van zijn sadistische jaloezie en
ongeneeslijk, zal zich tot den volgenden avond en de volgende crisis met Ania
vergenoegen. Het stuk kan precies van voren af aan beginnen. Het draait, evenals
het tooneel, in een kring, die, zooals men ziet, in dubbelen zin vicieus is.
Een jaar geleden waren de fratsen van zulke dansers, zulke vrouwen en zulke
echtgenooten dagelijksche lectuur der kranten. Zij verdwenen spoorloos gelijk zij
gekomen varen en werden vervangen door een categorie van delinquenten, voor wier
bedrijvigheid men ons reeds verschillende maanden tracht te interesseeren: de serie
van taxi-klanten, die hun chauffeurs vermoorden en berooven op een eenzamen weg,
of in een donkere straat. Hier wordt zelfs het gemengde bericht en de misdaad
geregeerd door een geheimzinnige mode, die om de twaalf maanden wisselt. Denk
er geen kwaad van, of vraag niet, wat dat te maken heeft met kunst, want Charles
Méré, president van de Société des Auteurs, schrijft er wis een drama over, dat het
seizoen van 1931 zal openen. En als hij de tooneel-literatuur niet verrijkt, hij verrijkt
de ambachten en zelfs de boemelende industriëelen, voor wier industrie men bij deze
moeilijke tijden zijn hart vasthoudt. Wie had ooit gedacht, dat zij voor het schellinkje
de voortzetters zouden worden van den boemelenden adel? Dat is je ware romantiek!
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[verschenen: 8 november 1930]

Het hachelijk geval
Parijs, 8 October [1930]
Briand is met een zwaar hart teruggekeerd uit Genève en uit de elfde zitting van den
Volkenbond. Vorige jaren kon hij in den trein stappen met het idee, dat allen schijn
redde: ‘Er zijn moeilijkheden. maar wij hebben flink gewerkt en de toekomst ligt
vóór ons’. Vorige jaren wachtte hem bij zijn aankomst te Parijs een delegatie
spoorwegarbeiders met ren boeket bloemen, en ieder die wilde deuken over Briand's
vredesapostolaat gelijk de machinisten en stokers van de Gare de Lyon, kon dit nog
doen zonder de teilen al te zichtbaar te plooien of te vertolken naar zijn wenschen.
Doch dit ongelukkige, mistroostige fatale jaar, waren geen bloemen, geen verbloeming
mogelijk, noch bij Briand, noch bij hen, die verlangden in hem te gelooven als in het
laatste baken. Wat bracht hij, die door Gustave Le Bon pas genoemd was, met een
vereering, welke aandoenlijk klonk bij den ouden, wijzen geleerde, ‘een dichter’ en
‘de belangrijkste mensch van het heelal’, wat bracht hij mede uit Genève? Hij wist
het zelf, de belangrijkste mensch uit het heelal, en ging er onder gebukt.
Zijn aura veranderde. Wat eerlang getint was in de schakeeringen der hoop,
verwisselde in de kleuren der vrees en der ontmoediging. ‘Wij hebben gedaan wat
wij konden, maar wij werkten tegen de bierkaai en de toekomst is hopeloos’, fluisterde
hem ditmaal de geest in die niet toelaat, dat men verstoppertje speelt. Wat bracht hij
mee? Een onder kransen en toespraken bedolven Federatie. Echo's van universeel
en onuitroeibaar egoïsme. De flagrante onmacht, of onwil, om kleine en persoonlijke
voordeelen, of vooroordeelen, te offeren aan het algemeene best. Geen Europeesche
coalitie, maar de duidelijke bedreiging van een Duitsch-Russisch-Italiaansch blok,
zoodra het woord dumping vernoemd werd. Hier afgunst. Daar hypocrisie. Ginds
sluwheid en wrok. Nergens een ernstige poging tot inzicht. Nergens eensgezindheid.
Overal mislukkingen.
En bij deze niet onbekende geluiden, vernam hij nieuwe klanken voor welke hij
schrok, omdat ze hem ontredderden tot in zijn binnenste. Hij had de schim van
Stresemann opgeroepen en samen hadden zij getuigd van beider loyaliteit. Ja, Briand
is loyaal geweest, en ook Stresemann, voorbarig weggerukt. Maar welk accent van
een vertwijfelende, die zich rechtvaardigen moet, lag er in de herdenking eener
wederzijdsche loyaliteit, welke door een noodlot werd verbroken De Franschen
verstonden dit nog niet en meenden, dat hij liever de schim van Foch of van
Clemenceau had moeten oproepen. Zij zullen het pas later verstaan, wanneer de
loyaliteit gaat wegen in de balans der geschiedenis, en hunne schaal zal overslaan
onder gewichten, zwaarder dan bommen en granaten. Briand blijft loyaal; hij blijft
getrouw, niettegenstaande ‘de kreten van haat en dood, welke onlangs opstegen uit
de urnen’, zooals hij zeide in zijn laatste redevoering, niettegenstaande de stemmen
van dertien en een half millioen Duitschers. Sprak hij niet tot de wereld-vereeniging
van vrouwen voor de internationale eendracht: ‘Ik houd het roer. Ik doe wat ik kan
om het stuur niet te laten schieten, maar ik heb hulp noodig?’ Dat is de klacht van
een dappere, die nog niet versaagt. Dat is ook de klacht van een schipbreukeling, die
ziet, dat hij bezwijken moet, wanneer onverhoopte tusschenkomst geen redding
schaft.
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Hij bracht dus volgens zijn eigen woorden niets mee uit Genève dan zijn vrees,
zijn verslagenheid, zijn vermoedelijke nederlaag, en om niets te bespoedigen, om
niets te onderstrepen, om het onherstelbare te verhinderen, had men de Gare de Lyon
bij zijn aankomst in een wijden kring afgezet met politieagenten in uniform en in
burger. Want wat Briand ‘kreten van haat en dood’ noemt, draagt voor het volk een
concreteren naam, een naam, dien het schuwt, een naam. die het woest maakt, een
naam, dien men verzwijgt, omdat hij onuitspreekbaar is geworden door de ervaringen
van leed en afgrijzen. Men mag hem schrijven in de kranten, maar het moest, koste
wat koste, vermeden worden, dat de onheilspellende en vermaledeide syllabe, de
syllabe die taboe is, de syllabe, die een doem bevat, zich fixeeren zou in de lucht,
oen minister verraden zou aan zichzelf, de mogelijkheid zou onthullen van iets
ongeloofwaardigs, van iets ondenkbaars, van iets monsterachtigs. Wat ieder
bevroedde, wilde niemand gepreciseerd hooren. Alle voorteekenen waren er, doch
niemand wilde ze geduid zien. Daarom werd Briand de vredesapostel, door een
gewapende macht verwelkomd als een tyran. Als een tyran? Neen, als een gezant,
dien nier beschermen moest tegen een billijker toorn, daar hij het kostbaarste, wat
men bezat, en dat hem werd toevertrouwd terugbracht in een gehavenden en bijna
onherkenbaren staat. Arme Briand! Zal men in Berlijn of in München een minister
moeten beschermen met de gewapende macht op den dag, dat men zich dáár den
vrede ziet ontglippen?
Voor Briand had men de straten, welke de Gare de Lyon omringen, afgesloten het
station gedeeltelijk ontruimd, en zelfs het perron, waar hij moest aankomen, was
afgezet met een aanzienlijk contingent politie. De overheid had haar plicht gedaan
en wachtte den trein in een doffe stilte. Maar zij had gerekend buiten een reiziger,
die bij de laatste halte voor Parijs was ingestegen, en buiten het onberekenbare, dat
een jammerlijke profetie wilde doen galmen in den beklemmenden avond. Nauwlijks
was Briand uitgestapt en maakte hij zich klaar, om de gebruikelijke plichtplegingen
in ontvangst te nemen, of uit den wagen, welke zijn salonrijtuig voorafging, schrijdt
een man op hem toe, een krachtige, hooge gestalte, gedecoreerd met het legioen van
Eer, plaatst zich voor den minister en roept hem toe met luide, vaste stem: ‘Misérable
Briand!’ Een officieel personnage snelt op hem af en houdt hem (hoe symbolisch is
dit gebaar!) de hand voor den mond. Tevergeefs. De band wordt weggetrokken en
de stem herneemt zonder beven, in de doodsche consternatie van de omstanders:
‘Misérable Briand! Tu nous ramènes la guerre! Tu feras asphyxier nos enfants par
les gaz allemands!’ De minister verbleekte en zijn gelaatstrekken verwrongen zich
onder den schok der 'verpletterende toespraak. Om niet te vallen, moest hij steunen
op Chiappe, den prefect van politie, en Laval, zijn collega van Arbeid. Terwijl de
inspecteurs, die allengs hun zinnen herwonnen, zich van den manifestant meester
maakten, riep deze nog in de richting van zijn slachtoffer: ‘C'est un ancien combattant,
qui t'appelle misérable, Briand’. Bij het verhoor bleek de betooger te zijn Robert
Bourin, architect, vader van vijf kinderen, verminkt voor 65% (niet aan het hoofd)
en lid van de Action Française.
Men zegge niet: nóg een chauvinist, nog een nationalist, een ophitser, een
verdwaasde. Ik geloof niet, dat Robert dit alles is, maar al ware hij het in het kwadraat,
dit zou weinig ter zake doen, want het zwaartepunt zijner daad niet bij hem. Men
citeere dezen gemutileerde ook niet, gelijk de ‘Frankfurter Zeitung’ b.v. deed, als
schrikbarend voorbeeld van de factoren, die een toenadering tusschen Frankrijk en
Duitschland trachten te belemmeren. Dit is onlogisch en aldus draait men de rollen
om. Briand heeft volmaakt maling aan de Action Française. En de Action Française,
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de krant en de partij, mogen zooveel lawaai schoppen als zij willen, zij oefenen niet
den minsten rechtstreekschen politieken invloed uit en zijn op geen enkele wettige
wijze in staat, den gang der gebeurtenissen te bepalen. Men zegge ook niet. dat de
manifestant ijlde of raaskalde. Niemand minder dan Paul Boncour, promotor van het
verongelukte en veimaarde protocol der onderlinge hulp, schreef gisteren in ‘Le
Journal’, de letterlijke en hallucineerende woorden: ‘Où allons-nous? A la guerre;
c'est clair.’ Hij voegde er beleefdheidshalve niet aan toe: ‘Misérable Briand!’.
Neen, de obsessie en de cauchemar, welke de betooging eerst over de omstanders
wierp, daarna over de stad, vervolgens over het land, neen de huivering, die ons
beving en nog bevangt, sproot niet voort uit den betooger: Zij sproot voort uit Briand.
Zóó verbrijzeld te staan als de minister, 700 kapot, aschbleek, waggelend, niets anders
te kunnen stamelen dan ‘Ça ne nouvait pas être autrement’ dat kon niet uitblijven
welke woorden ten overvloede een tragische dubbelzinnigheid inhouden, dat moest
aangrijpen met de mysterieuze rilling, waarmee men schouwen zou raar een waar
en onbedriegelijk orakel. Maar het orakel was niet Bourin. Het orakel was Briand.
Hier, onder de ijzeren kap van dit station, te midden der seinlichten en liet gezwoeg
der locomotieven, hier regelde de wonderbaarlijke lotsbeschikking een tribune, een
wereld-tribune, naakt en goor, bij welke de luister van de Salle de l'Horloge, waar
het Kellogg-Pact geteekend werd, bij welke de internationale vergaderzalen van
Genève, waar men in 't honderd redeneert, het hadden moeten afleggen. Hier wachtte
een stormvlaag den stuurman. Hier werd Briand geroepen, om te getuigen van zijn
geloof. Hier luisteren Europa en de aarde, ook al verdonkeremanen de agentschappen
en de dagbladen het incident. Een persoon schrijdt op Briand toe en begaat geen
enkele handtastelijkheid; geen bom, geen revolver, geen oorvijg. Hij spreekt. Hij
doet niets dan spreken in welgekozen woorden. Hij scheldt niet, want misérable
beduidt zoowel beklagenswaardig, rampzalig, als verachtelijk. Gij brengt ons den
oorlog terug, roept hij, tuoyeerend, met den dramatischen eenvoud eener Cassandra.
Gij zult onze kinderen doen stikken in de Duitsche gassen! En waarom getuigt Briand
niet? Waarom blijft hij sprakeloos? Waarom ontzinken hem bijkans de levensgeesten?
Waarom schreeuwt hij niet: Geen oorlog brens ik terug! Waarom staat hij in dit
Shakespeareaansche tooneel radeloos en sidderend als tegenover een troep wrekende
schimmen? Hij, de redenaar, hij, de apostel, de verkondiger van betere lijden, de
voorlooper? Waarom, waarom? Helaas! Hij vond niet de kracht voor een laatste
glimpje van illusie, van verzet, van behoud, dat hij noch in zich. noch rondom zich
op eenig redelijk fundament kon grondvesten. Niets restte hem in zijn arrenmoede,
dan een stamelende bekentenis.
Heugt het u lezer, dat ik vroeg, of de Duitschers niet een grijntje medelijden zouden
toonen met den vriend van Stresemann? Zij toonden het niet. Zij toonen het minder
en minder. Zij brengen hem slag op slag toe, alsof zij er bijzonder op gesteld waren,
om zijn ministerieele positie te ondermijnen. En de foudroyante mobilisatie der
Stahlhelmers langs den bij verdrag gedemilitairiseerden Rijn, aan wie slechts geweren
en artillerie ontbraken, om een leger te vormen en binnen te rukken, deze, alles goed
en wel beschouwd fantastische uitdaging, zou aan Briand misschien een
oogenblikkelijken genadestoot toedienen, wanneer Briand uiterlijk nog trefbaar was.
Doch ik geloof niet meer, tenzij de Fransche natie haar kalmte verliest, dat men
Briand als minister voorloopig nog wonden kan, omdat de gebeurtenissen bezig zijn
de stoutste verwachtingen te overschrijden. Een paar maanden geleden, bij de
aanvangs-symptomen der over-Rijnsche razernij, had Briand nog kunnen tuimelen.
Vandaag werd het reeds veel moeilijker en morgen zal het wellicht onmogelijk zijn.
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Briand is loyaal geweest en zal Frankrijk anders kunnen doen, in een periode, welke
alle principes en alle idealen op de proef gaat. stellen voor het gericht der menschheid,
zal Frankrijk anders kunnen, dan zich eenparig solidariseeren met Briand's Loyaliteit?63
Zou een demissie van Briand, vrijwillig of gedwongen, niet gelijk staan met een
capitulatie voor de verderfelijkste buitenlandsche stroomingen? Kan een onafhankelijk
land een minister laten vallen onder pressie van ettelijke millioenen Hitlerianen en
medeplichtigen? Wat zou Frankrijk, dat nimmer en onder geen enkele omstandigheid,
een inval van comitadji's niet uitgezonderd, den oorlog zal verklaren, wat zou
Frankrijk winnen bij een verandering van den titularis op Buitenlandsche Zaken? Of
Poincaré zetelt op den Quai d'Orsay, Briand of een ander, welke concessies kan het
nog doen, welke verloren voorsprongen vermag het nog in te halen? Niet meer te
Parijs slaat men de maat van het Europeesch concert, doch aan den overkant. Te
Parijs kan men slechts afwachten, uitkijken en volgen. Eén zaak is zeker: nooit zal
men de stortingen van het Plan-Young laten incasseeren door een generaal. En dit
is het laatste offer. Maar als Briand door de paradoxale wisselwerking der
evenementen voorshands minder wondbaar lijkt als minister, hoe berooid en gepijnigd
moet hij zich voelen in zijn diepste gemoed tegenover de onttakeling zijner idealen
en hoe gemarteld moet hij zich afvragen: zal ik het onheil kunnen afwenden, zal ik
de ramp kunnen keeren? Hij ook, evenals Boncour, weet waarheen we op weg zijn:
‘Naar den oorlog; dat is duidelijk’. Ja, misérable Briand, beklagenswaardige Briand
[verschenen: 15 november 1930]

Madame Hanau
Parijs, 18 October [1930]
Het wordt tijd, dat wij nog eens praten over Marthe Hanau. Toen wij de stichtster
van de ‘Gazette du Franc’ in 't voorjaar verlieten, was zij op den twintigsten dag
harer hongerstaking, vermagerd als een lid der Comédie-Française, dat zich traint
voor jonge rollen. Zal zij sterven, zal zij niet sterven?, vroegen wij ons af. Zes duizend
schuldeischers hoopten en vreesden bij de poorten harer gevangenis, als in de jaren
van den burgemeester van Cork en de Iersche opstanding.
‘Zij is niet dood, zij leeft!’, mag ik uitroepen met een variant op een beroemde
tirade uit een draak. Het bleef u zeker niet onbekend, maar laat mij het niettemin
uitroepen: Zij leeft! Zij gaat voort met ons te vergezellen op wat Tardieu bijna
onvertaalbaar en onbetaalbaar noemde: ‘les routes joyeuses de nos destinées’, de
blijde wegen van ons lot. En wien verwondert het achteraf? Wij ontdekken in de
kloeke vrouw allerlei ideeën, waartoe wij nooit in staat waren. Bij voorbeeld: de
Volkenbond heeft geen krant. De journalisten zijn de eenigen, die niet profiteeren
van het Geneefsche luilekkerland. Toen Marthe Hanau de ‘Gazette’ oprichtte als
officieus orgaan, deed zij den eersten stap. Wie doet den tweeden? Uit deze
gedachten-associatie moogt gij opmaken, hoezeer de Presidente opnieuw steeg in
aanzien en dat men hare verdiensten wederom begint te erkennen. Tot waar zal zij
stijgen? Tot minister van financiën der Gefedereerde Staten van Europa? Tot dictatrice
der vereenigde kleine spaarders van den aardbol? Wie weet, wat zij uitbroedt achter
hare groote, bruine, levendige en stekende oogen! Sinds weken wappert van de
63

Men ziet het uit het telegram in ons blad van gisteren, meldende hoe Briand tijdens zijne
redevoering in de Kamer werd toegejuicht. (Red. S.H.)
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Parijsche kiosken af haar nieuwe vaandel. Een krant natuurlijk. En die ‘krachten’
heet, ‘Forces’. Neen, ze is niet dood. Vraag het den bankiers!
Doch laat ik den draad harer geschiedenis opvatten, waar wij hem lieten vallen.
Zij was in hongerstaking gegaan, omdat de justitie haar een confrontatie weigerde
met een expert, die in dienst van dezelfde justitie haar bestolen had voor drie millioen.
Het Gerecht toonde in deze aangelegenheid een voor buitenstaanders moeilijk te
waardeeren koppigheid en spon de eerste draden van Marthe's aureool. Hanau onthield
zich niet alleen van eten, doch eveneens van drinken. Bij den aanvang der vierde
week van dit kordate dieet, was zij in die mate verzwakt, dat zij van de gevangenis
getransporteerd moest worden naar een ziekenhuis. Zij sliep niet meer. Haar tong
was uitgedroogd en verhoornd. Hare lippen waren zoodanig gezwollen, dat zij ze
met de handen moest steunen. Ik heb 't niet gezien, maar dat zegt ze, en ontelbaren
gelooven het. Onder hare blikken, als ware zij de vrouw van Tantalus, serveerde men
op geregelde tijden zacht gebraden kippeboutjes, malsche kwartels en andere
smakelijke gerechten. Men hield haar een glas water voor. Men zette een glas water
ostentatief in haar gezichtsveld. Men liet een kraantje loopen. Met de geraffineerdste
verzoekingen trachtte men haren wil te breken. Buiten het hospitaal, in Parijs, in
Frankrijk, in België, begon men te vergeten, dat Marthe misschien een dievegge was.
Zij werd een martelares. Zóó is het prestige van onbuigzaam doorstane martelingen,
dat zij er in herboren werd. Zij herwierf er zich, zooals de Franschen zeggen, haar
versnoepten maagdendom.
Die tragedie was van te slechten smaak, om langer te duren en om verkeerd te
eindigen. De jurisconsulten raadpleegden elkander en het wetboek. Voor haar, die
geen recht had op een confrontatie met een schelmschen expert, discuteerde men de
rechten van den mensch. Was het geoorloofd haar kunstmatig en gewelddadig te
voeden? Wijl Marthe's dood een onsterfelijke blamage zou zijn, knikte men ernstig
van ja. Het was echter eer gezegd, dan gedaan. Want onder de zwakheid der patiënte
sluimerden de stuipen harer razernij. De dokters kwamen met de sonde, die zij stuk
beet. Zes mannen bleken noodig, om haar twee kommen melkkoffie in te gieten. En
toen zij zag, dat het zoover gekomen was, dat alle kansen op een luisterrijken
heldendood vergingen, onder den greep van twaalf mannelijke knuisten, vroeg zij
na de koffie een piqûre van spartéine.
Deze specerij, bereid uit de heidebrem, waarvan men bezems vervaardigt, is zonder
twijfel aldus genoemd, omdat ze spartaansch maakt. Daar Marthe niet sterven mocht,
zag zij geen anderen uitweg dan de vlucht. Kracht! fluisterde zij zich in, onder den
invloed van het heidebezem-kruid. Kracht! Voor haar koortsige oogen schemerde
tegelijk de titel op van haar krant: ‘Forces’! Kracht om te ontvluchten! Nauwelijks
zijn hare kwellers vertrokken, of zij dwingt zich op van hare legerstede. Zij knoopt
de lakens samen. Zij valt driemaal flauw. Als in een klassiek heldendicht komt zij
driemaal bij onder het prevelen van haar tooverwoord: Kracht. Zij opent het raam
harer eerste verdieping en laat zich omlaag zakken. Van den tuin wankelt zij naar de
straat en belt in een café een auto op. Zij rijdt weg door de ontwakende stad, in den
morgenstond, die goud in den mond heeft. Maar op klaarlichten dag.
Parijs wist niet, wat het denken moest van dit heroï-comische spel en weet het nog
niet. Tusschen denken en verdenken ligt niets dan de spatie eener lettergreep. Het
gerecht kon niet opnieuw beginnen. De rechter liep met narrenkappen. Dossiers
verdwenen uit zijn brandkast, want overal had de Spartaansche Marthe handlangers.
Een griffier verdween, na kopie geleverd te hebben van de gewichtigste stukken, en
werd als bloeiend zakenman teruggevonden in Casablanca. Marthe dook op in een
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sanatorium en dreigde de justitie dezelfde voorstelling te hervatten, wanneer men
een vinger naar haar uitstak. Men sidderde en sloot een eerste accoord: Vrijheid
onder borgtocht. Marthe echter, wier bezittingen beheerd werden door experts, had
geen cent. Wie, raadt gij, leverden het geld? Hare schuldeischers. Eendrachtig. Zonder
aarzelen. Alsof het een heilige zaak gold. Het gerecht stond mat en ook de politie.
Op de bitterste wijze gestraft, omdat zij den maître-chanteur Anquetil ontmaskerd
had, die op de gereserveerdste jachtterreinen zijn wild opdreef met behulp der
overheid, en wreeder gestraft dan eenig bankroetier van het sterke geslacht ooit
gebeurde, verbeidde zij op vrije voeten het herstel harer gezondheid en haar proces,
dat niet komen zal, alvorens alle documenten ontvreemd zijn.
Zij triomfeerde. En daar zij triomfeerde met menschenkennis, waren de gevolgen
van haar overwinning onafzienbaar. Het tweede accoord, dat zij sloot, betrof hare
schuldeischers. Zij was hun enkele honderden millioenen schuldig? Geen nood! Zij
riep hen te zamen in een algemeene vergadering, alle zes duizend op een paar na, en
schreed hen vol vertrouwen tegemoet, waardig als een vorstin. Schuldeischers, die
geplunderd en content zijn, behooren allerwegen tot de zeldzame verschijnselen:
hier kon men zulk een rariteit aanschouwen. Elk ander oplichter zou ontvangen zijn
met gejouw. Marthe, ondanks hare antecedenten, ondanks een vernietigende
pers-campagne, ondanks de verliezen, werd begroet met een applaus, waarop Fifine
niet bogen kan! Zij oogstte de eerste vruchten van hare lange pijnbank. ‘Zaken’ heeft
zij gezegd, ‘zijn de eenige poëzie, welke in onzen tijd overbleef’. Zij zwelgde in
poëzie, als slachtoffer en als toekomstige wreekster, omdat beloven niets kost en
prettig is, bood zij haren schuldeischers honderd procent aan met de belofte, dat alle
vorderingen over vijf jaren voldaan zouden zijn! Waarmee? Met haar genie, met haar
arbeid, met haar Krachten. Met haar geloof, op de keper beschouwd. En de zes
duizend spaarders, leeggeschud en content, die aan niets meer gelooven, niet meer
aan den Staat, noch aan de Justitie, noch aan de Bankiers, noch aan de Beurs, deze
zes duizend renteniers geloofden aan Marthe Hanau, en toen zij hun de verschillende
manieren van bedrog, van geknoei, van verkwisting, van vervalsching en verrotting
beschreef, blikten alle oogen vochtig naar haar op, als naar een heilige. Een paar
dagen daarna bekrachtigde de handelsrechtbank het ‘accoord’. Een week later had
‘Forces’ een oplage van meer dan vijftig duizend exemplaren!
Dit onwrikbare geloof is een evenement. Maar een evenement is ook de nieuwe
oriëntatie der benadeelden, die aan alle traditioneele waarden den rug toekeeren, om
zich blindelings in de armen te werpen van een per slot van rekening zwakke vrouw,
die zich machtige en onbedaarlijke vijandschappen op den hals haalde, die sinds
1928 afgeschilderd is als een immoreel persoon, als een doordraaister, als een bandiet
van het gevaarlijkste allooi. Zoo zullen wij alles gezien hebben in deze omgekeerde
wereld, welke als 't ware voor haar gemaakt werd: Marthe Hanau, patrones der
poëtische economie en van het idealistische geldwezen.
Meen derhalve niet, dat hare ambitie gedoofd, haar energie geschokt, haar droomen
verwelkt zouden zijn, na de schrikbarende beproevingen, die zij doorstond. Zij, die
een monumentaal gebouw bezat in de Rue de Provence, waar de autografen van
Briand en Poincaré prijkten aan de wanden der luxueuze bureaux, zij, die ministers
ontving aan haren disch, bewoont tegenwoordig een kantoortje in den Faubourg
Montmartre, op de vierde verdieping eener bescheiden woning, welke zij deelt met
een specialist in breukbanden, een haar-kunstenaar en een reclame-onderneming.
Hier, in deze nette, burgerlijke omgeving, maar onwaardig voor een Presidente, die
goochelde en goochelen wil met millioenen, sloot de vechtlustige directrice der
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‘Gazette du Franc’ zich op tusschen poovere muren. Zij bezit niets meer, dan haar
enthousiaste schuldeischers. Alles ging verloren, behalve de eer, zegt zij, gelijk een
verslagen koning, behalve de toekomst. Maar hier, verbeten zonder ontmoedigd te
zijn, wet zij haar wapenen. Hier bereidt zij hare offensieven voor. Hier valt zij aan,
met de verwoedheid van iemand, die niets te sparen heeft, omdat hij begint met nul.
Hier zwaait Marthe Hanau hare ‘Forces’ als een zwarte vlag. Hier treedt zij ten strijde.
Tegen wie en tegen wat? Ik durf het nauwelijks zeggen. Tegen het Consortium
der groote Bankiers. Tegen de Haute Finance, die machtig genoeg is, om van de
Banque de France een Gouverneur weg te koopen en hem in haar eigen dienst te
nemen - wat men nog nimmer aanschouwde. Tegen de effectieve heerschers van de
Republiek, die de Ministeries, de Kamer, den Senaat, de Justitie, de Politie, de Pers,
de Beurs, naar hun pijpen doen dansen, die hen ringelooren, die alles breken wat niet
buigt. Tegen de financieele oligarchie, die haar, Marthe Hanau, nekte, gelijk zij
beweert, omdat ze hen dwarsboomde, die haar en hare zes duizend klanten ruïneerde,
die haar folterde, om haar een kopje kleiner te maken. De magnaten, die door een ja
of een neen, vrede maken of oorlog. De credietinstellingen! Niets meer en niets
minder. Een peulschilletje! Zij, Marthe Hanau, die niets heeft, dan hare
debietinstelling.
Ik kan 't niet helpen, maar ik heb daar eenig ontzag voor. Dat is sport. Dat is durf.
Wat men deze drievoudig gepantserde vrouw ook verwijten moge, het ontbreekt haar
niet aan moed, aan doorzettingsvermogen, aan intelligentie. Eén tegen allen, zonder
een duit op zak, zet zij koelbloedig en hardnekkig een revolutie op touw in haar
kamertje van vier-hoog. Straks heeft zij zes duizend schuldeischers, maar een half
millioen abonnés, die in den Faubourg Montmartre de grondslagen leggen van de
‘Union des Capitalistes épargnants’, de Vereeniging van sparende kapitalisten. Straks
zal deze Vereeniging goed-gestyleerd, gedresseerd, door Marthe worden losgelaten
tegen de presidenten, commissarissen en administrateurs, bij wier vergaderingen zij
nimmer toegang kregen, op wier beslissingen zij nimmer invloed uitoefenden, en
wier dividend-toewijzingen zij moesten slikken als de strafregels vroeger op school.
Of de Vereeniging verbetering zal scheppen, weet ik nog niet. Maar zij kan een mooie
anarchie verwekken, waarbij menige troon zal daveren.
Men bindt zulk een strijd aan zonder Leitmotiv, zonder wachtwoord, zonder poëzie
en zonder ideaal. Om hare aanhangers te doen ontvlammen, schreef Marthe Hanau
dus in den kop van haar blad deze kernachtige spreuk: ‘Ieder die geldhandel drijft
en aan de kapitalen een interest uitkeert, varieerend van ½ à één procent, schaadt de
beleggers ten voordeele van zich zelf.’
Et voilà! Het is Marthe niet onbekend, dat de Fransche spaarders 20 à 25 milliard
in 't buitenland hebben zwerven, gedeponeerd tegen ½, 1 en 1½%, en door de Banken
uitgeleend à 7, 8, 9 en zelfs 10%!
Zulke wachtwoorden slaan in als de bliksem, wanneer zij door de haast miraculeuze
bijkomstigheid eener hongerkuur georganiseerd kunnen worden. Ik ben dan ook zeer
nieuwsgierig, hoe het zal afloopen met Marthe, die buiten kijf een der interessantste
figuren werd van onze bewogen tijden. Zij is een der weinigen in ieder geval, wier
zaken naar wensch gaan.
[verschenen: 21 november 1930]

Een phenomeen te voet
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Parijs, 22 October [1930]
Als men 't las in een roerenden roman, zou men moeite hebben om het te gelooven.
En nu men geen roerende romans meer schrijft, als in den tijd van de ‘Twee Weezen’
of ‘Alleen op de Wereld’, omdat de kinderen zelfs hun neus ophalen voor
sentimenteele verzinsels en flauwen nonsens, nu komt er natuurlijk iemand in levenden
lijve, die slechts zijn wederwaardigheden behoeft te vertellen, om het scenario te
leveren van een prachtig feuilleton. Dat zijn de ‘Mémoires’ van Ladoumègue. De
fenomenale hardlooper? De laatste sensatie van de half-lange baan? Juist.
Ladoumègue, die de grenzen der zuiver-menschelijke snelheid en de grenzen der
menschelijke weerstandsvermogens, waarvan men bij elk record de uiterste limiet
denkt bereikt te hebben, uitbreidde met een paar seconden en een paar fracties van
seconden. Ladoumègue, de snelvoetigste en gehardste mensch der aarde, die gelijk
alle vermaarde mannen zijn gedenkschriften te boek stelde.
Die ‘Mémoires’ konden de grillen der fortuin heeten en het is onmogelijk, om den
hoofdpersoon niet sympathiek te vinden. Eventjes na zijn geboorte verdrinkt zijn
vader bij de reddingspoging van een drenkeling. Enkele weken na dezen eersten slag
van het noodlot komt zijn moeder om in de vlammen. Het was geen goede fee, die
rond zijn wieg zweefde. Men had hem den voornaam Jules gegeven, dien geen
Franschman draagt, zonder een spottenden glimlach te wekken, want in het argot
duidt Jules het familiair gebruiksvoorwerp aan, dat men bergt in de nachtkastjes.
Met dezen naam kan men slechts beroemd worden, als Michelet, Massenet, Romains,
- òf belachelijk. Excuseer mij deze uitweiding over een handicap, die barok, maar
serieus is, en van de lagere school tot aan de kazerne het karakter staalt of beschadigt,
een van beide. Ladoumègue draagt hem vandaag als een populair overwinningsteeken.
Het kind, dat onder zulke dramatische en werkelijk buitensporige omstandigheden
zijn ouders verloor, werd opgenomen door een oom en tante, brave werklieden, en
groeide op in een arbeidersbuurt van Bordeaux. De pot schafte niet meer dan het
noodige en van zijn jeugd af verkeerde de athleet in voortreffelijke conditie: botten
en spieren. Wanneer schraalhans keukenmeester was, hij at ten minste goeden kost.
En wanneer zijn opvoeding een beetje verwaarloosd werd, hij leerde ten minste
loopen, omdat het loopen hem in 't bloed en in de beenen zat. Dit was niet vroolijk,
doch nuttig. Het lijden, zei een mysticus, is een uitstekend paardje op den weg der
volmaaktheid. De hemel weet, wat ons zal ontbreken op den dag, dat we allemaal
vroolijk zullen zijn en onbezorgd eten van tafeltje-dek-je.
Zijn eerste successen behaalde de jonge Ladoumègue in Bordeaux en, wat hij er
mee won, was een baantje als tuinier in de buurt van Parijs. Voor een Bordelees is
dit een niet te versmaden promotie en men zou hen, die den hardlooper dezen eersten
galon verleenden, voor speurders willen houden van veelbelovende cracks, wanneer
niet velen geroepen waren en weinig uitverkoren. Onze jeugdige tuinder werd
pensionnair van de Société Générale, een zeer vermogende Bank, welker directeur,
als ik mij zoo uitdrukken mag, een stoeterij hield van ren-menschen, gelijk anderen
een stal van viervoeters onderhouden. Waarom deed deze Bank dat? Kwestie van
mode. Op een Bank zal allicht meer aanzien afstralen door hooge koersen en
dividenden, dan door de lauweren van een sportsman. Het hardloopen staat in een
zeer verwijderd verband met financiën. Ligt het in de lijn van een bankier, of van
een industrieel, zelfs als hij geheel belangloos is, om een kampioen te subsidieeren,
vragen de technici en de moralisten der sport? Deze lieden immers zijn zelden
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tevreden. De vraag, of zulk een gesubsidieerde amateur is, dan wel professional,
bekommert die muggenzifters meer, dan een record hen verheugt.
De bankier met zijn veulens had maling aan zulke gewichtige haarklooverijen.
Ladoumègue had niets bij hem te doen, dan het gras te scheren, op de punten zijner
teenen te probeeren, of het soepel en veerkrachtig was en na volbrachte bezigheden
te onderzoeken, of de watersproeiers naar behooren werkten, dit wil zeggen, een
douche te nemen. Toen hij gewenschte vorderingen maakte, werd hij van het maaien
ontheven en benoemd tot inspecteur van een vage en zeer onbestemde afdeeling. Hij
wist zelf niet precies van wat. Het kwam er eenvoudig op neer, dat hij betaald werd
om niets te doen. Hoe onverwacht dit idee ook moge zijn in het kader van een Bank,
menig concurrent benijdt op 't oogenblik de Société Générale. De glorie van
Ladoumègue steeg zóó hoog, dat zij gelijk staat met een gunstig Beurs-gerucht.
Dit waren de eerste genadigde blikken der fortuin, welke hem in zijn wieg, in zijn
jeugd en zijn jongelingstijd, zoo onheusch bejegend had. Die jaren gingen niet aan
hem voorbij, zonder hem te merken met een zekere eigenzinnigheid en met een
onpleizierige neiging tot opgeblazenheid. Wat kan meer kwaad bij een hardlooper,
de eene eigenschap of de andere? Ik weet er niets van. Maar men begon met hem te
genezen van de tweede, welke de Franschen noemen ‘la maladie de la tête enflée’.
Wie blijft vrij van deze ziekte wanneer men zich bewust wordt van zijn superioriteit,
wanneer de triomfen iemand bestormen? Zeer weinigen. Vergen wij niet het
onmogelijke van een tuinderbaasje, dat zijn begonia's en zijn spieren beter leerde
cultiveeren, dan zijn gemoed, door te eischen, dat hij alle reacties van trots en ijdelheid
bedwingt, wanneer het geluk hem na tijden van rampspoed toelacht? Misschien.
Waar men zoovele groote mannen, kunstenaars, geleerden, staatslieden onuitstaanbaar
ziet van eigenwaan, is men geneigd bij een tuiniertje sommige bevliegingen te
vergoelijken. Maar voor Jules was men onbarmhartig. Toen op de Amsterdamsche
Spelen van 1928, waar hij in de vijftienhonderd meter een eervolle nederlaag leed
tegen den Fin Larva, de poorten van den roem voor hem opengingen, was hij nog
een beste, bescheiden, eenvoudige, aardige jongen. Een jaar later, bij de Fransche
kampioenschappen, had hij reeds zijn gezwollen hoofd te pakken. Hij liet zijn
mededingers ver achter zich in een magnifieken stijl en men zou niets liever gedaan
hebben, dan applaudisseeren. Doch het groote kind, dat Jules is, beging de driestheid,
om zich in den loop van den wedstrijd kalmpjes om te draaien en met een hand in 't
haar den voorsprong op te nemen, welke hem scheidde van zijn concurrenten. Bij
den einddraad zette hij een hooge borst op en nam een naïef air aan van ‘hoe vin je
me?’ Men leerde hem die streken onmiddellijk af. Men applaudisseerde niet, men
floot. Van alle kanten floot men, alsof men een zeer bijzonderen en zeer pijnlijken
smaad te wreken had. Zelfs in de Pers kreeg de poseur de volle laag, - wat men zelden
ziet. En Jules hield het zich voor gezegd. Hij werd van stond af de goedige, simpele,
hartelijke, joviale kerel, die hij was. Zijn waterhoofd slonk. Daar iedereen zooveel
leerzaamheid treffend moest vinden, herwon hij met één slag het hart van zijn publiek,
dat niet dikwijls als mentor optreedt, doch dat te waardeeren weet, wanneer men
luistert naar een harde, maar wijze les.
Met Ladoumègue's eigenzinnigheid is het eenigszins anders gesteld. In September
was hij naar Charlottenburg gegaan met de bedoeling niet alleen, om Nurmi en Peltzer
te slaan in de vijftienhonderd meter, welke zijn specialiteit zijn, maar ook, om het
wereldrecord te verbeteren over dien afstand. Doch Nurmi, minder jong dan Jules,
voelde er niets voor, om zich te meten met een mededinger, die ieder verbluft door
de tijden, welke hij grif en als 't ware spelenderwijs maakt, terwijl Peltzer een
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onvoldoenden weerstand bood om Ladoumègue's wensch, het verbeteren van het
wereld-record, in vervulling te doen gaan. Dit gebeurde op een Zondag. Den
volgenden Donderdag wilde Ladoumègue te Keulen zijn, om denzelfden Peltzer te
ontmoeten, dezen keer in de duizend meter en nogmaals met het dubbele doel, om
den Duitscher te slaan en het record te verbeteren. Volgens de Federatie echter, die
de wedloopen regelt, en volgens geautoriseerde kenners, was Ladoumègue na een
zeer druk seizoen op de grenzen van vermoeienis, waar elke nieuwe inspanning hem
schadelijk kon worden. Men verbood hem dus, om naar Keulen te gaan en patriotisch
een record te heroveren, dat door Peltzer aan den Franschman Séraphin Martin ontrukt
was. Ladoumègue, woedend, weigerde te figureeren in een team, dat moest uitkomen
tegen de Hongaren. Hij liep evenwel de vijftienhonderd meter zonder concurrent in
3′55″, welke hij tegen Peltzer in Charlottenburg geloopen had in 3′53″. Den Zondag
daarop bracht hij het record van dezen afstand, dat sinds 11 September 1926 met
3′51″ op naam staat van Dr. Otto Peltzer, tot ieders verbazing terug op 3′49″ 1/5.
Een tijd, welke definitief scheen, was met 1 4/5 seconde verlaagd. De onverzadelijke
Jules had zich op de helft dier week nog even een kilometer willen offreeren van
2′25″, welks record Peltzer vastlegde op 2′25″ 4/5. De poging, welke hem verboden
was in Keulen te verrichten, ondernam hij tegen den zin van zijn trainer, en tot
ontsteltenis der technici, op Zondag 12 dezer in Lyon. Want hier denkt men minder
aan momentane triomfen, dan aan de Olympische Spelen van 1932 in Los Angelos,
en men vreest, dat Ladoumegue, zijn krachten overschattend, een gevoelig mechaniek
ontwricht en op het beslissende oogenblik neerstort. Het regende te Lyon dusdanig,
dat hij, baggerend in de modder, zijn voornemen niet kon verwezenlijken. Er bestond
echter geen mogelijkheid, om hem van zijn koppige plannen terug te brengen. Men
waarschuwt hem, dat hij zich vernietigt, dat elke volgende inspanning noodlottig
kan zijn. Men deed een smakeloos beroep op zijn beschermer van de Société Générale,
opdat deze hem de koorden zijner beurs zal toebinden en door financieele représailles
zal verkrijgen, wat de wijsheid niet vermag. Geen enkele bemiddeling of
tusschenkomst hielp. Op Zondag, 19 October, liep Ladoumègue in het Stadion
Jean-Bouin opnieuw den kilometer en reduceerde Peltzer's tijd tot 2′23″ en 3/5. Hij
had nogmaals twee en één vijfde seconde ingehaald op een snelheid, welke een
onoverkomelijke limiet scheen.
Ik wil het einde niet afwachten, om te vragen, wie gelijk heeft: Ladoumègue, die
loopt, of de kenners, die hun hart vasthoudend toekijken. Heim, zijn trainer, viel hem
openlijk af, en schreef in ‘L'Auto’ een fel requisitoir. Hij zegt, dat zijn renner vermoeid
is, overspannen, vermagerd, prikkelbaar, op 't kantje af van ziek en dat het kleinste
accident zijn gezondheid ernstig kan compromitteeren. Specialisten citeeren het
voorbeeld van Lowe, die, wanneer hij de achthonderd meter vijf, hoogstens zesmaal
geloopen had in minder dan 1′55″, voor de rest van het seizoen rust nam. Ladoumègue,
onverstoorbaar, onverbiddelijk, laat praten. Hij loopt. Hij betwist de competentie
niet van zijn trainer, doch zijn goede bedoelingen. Maar hij overschrijdt zijn gebod.
Een record is een record, meent hij. Tegen den chronometer zijn geen redeneeringen
bestand. Wat zal hij zich bekreunen om het volgend jaar? Laat men op de Olympische
Spelen van 1932 de records slaan, welke hij vandaag maakt! Hij doet wat hij kan en
meer dan zijn bewonderenswaardigste mededingers kunnen of konden.
Wie garandeert hem, dat hij straks zal kunnen, wat anderen hem straks willen laten
doen? En al zou hij bezwijken en sterven, gelijk de Marathon-looper, al zou hij zich
willens verwoesten voor een triomf, waarom zou hij den dag niet plukken, volgens
de spreuk van Horatius, welke hem geschonken wordt? Het leven is kort... en de
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jeugd vliedt snel voorbij. Neen, zelfs wanneer deze eigenzinnigheid een andere vorm
ware van de tête enflée, zelfs al hadde zijn ijdelheid hem opnieuw te pakken op een
verhevener en grootscher plan, het publiek heeft gelijk, dat ditmaal zijn kampioen
aanwakkert en huldigt als een phenomeen. Men spaart een paard. Maar uit zeer diepe
overwegingen spaart men géén mensch, en géén mensch, die zich niet offeren durft
tot den laatsten ademtocht, verdient onzen eerbied in zijn volheid. Wie trouwens
weet, of Ladoumègue's physisch en psychisch wezen niet anders en beter
georganiseerd is, dan wat technici verstaan onder een hardloopend lichaam? Of een
zwaardere norm niet gelden mag voor hem? Zij wanen gaarne, dat zij alles weten,
de theoretici, de kenners, de critici. Maar lijkt het u niet verstandiger en redelijker,
om over zijn mogelijkheden Ladoumègue-zelf te laten beslissen? Hij waagt, wat hij
kan. En totnutoe kon hij, wat hij waagde.
[verschenen: 29 november 1930]

Tooneel van vandaag
Parijs, 29 October [1930]
Baron Henri de Rothschild, alias André Pascal, auteur dramatique en schepper van
het Théâtre Pigalle, is in de wolken. Zijn schouwburg, voorzien van het meest moderne
mechanische comfort, dreigde de eerste slechte zaak te worden welke zijn familie
sinds een eeuw ondernomen had. Er waren ingenieurs en machinisten voor de
dynamo's, pianisten voor het licht-klavier. Maar er was geen regisseur, geen schrijver
en geen stuk, dat zijn mechanisme waardig bleek. André Antoine werd in een der
hemelbestormende liften geëxpedieerd over het dak; Gaston Baty vertrok met een
andere lift door de kelders. De auteurs struikelden in het net der electrische kabels.
Het theater, dat op een schip lijkt en waarvan Cocteau overmoedig zeide, dat een
ziel het reeds bewoonde, nog vóór het zee koos, dat extravagante theater met zijn
hydraulische installaties, welke zoo indrukwekkend werkten bij open doek en zonder
stuk, was al een jaar in gebruik, en nog immer vroeg men, wanneer hij geopend zou
worden. Men had er alles gezien: Fransche, Japansche, en Duitsche troepen; zelfs
operettes. Men had het echter nog niet gezien in de functie, waarvoor zijn eigenaar
het pronkend bestemde: als alles overtreffende trap van tooneelmachinerie en
dramaturgische wonderen.
De croesus, die den schouwburg bouwde op de plek, waar Scribe de ‘Hugenoten’
schreef, zou niet in de wolken zijn, wanneer hij zich had moeten neerleggen bij een
mislukking, welke zijn dubbelen naam overleverde aan de schimpscheuten van den
Parijschen roskam. De multimillionnair kon maling hebben aan alles, behalve aan
den ironischen glimlach, waarmee men hem vroeg naar zijn fabelachtige liften, die
de techniek zouden paren met de kunst. Als de techniek er was, dan was de kunst er
niet. Als de kunst er was, dan mankeerde de techniek. En waar bleef de nieuwe geest?
Kon nòch Henri de Rothschild, nòch André Pascal hem ontdekken? Welk een
bekentenis van onmacht en overbodigheid! Er braken dagen aan, dat de baron zijn
theater verwenschte, als een schip zonder ziel in de branding. Hij had lust, het te
verbrijzelen, het te verkopen, om er nooit meer over te hooren praten. In dezen nood
wendde hij zich tot Louis Jouvet, zijn derden regisseur en tot Jules Romains. Als
iemand hem redden zou uit zijn benardheden dan was het de auteur van Knock, of
de triomf der medicijnen. En Columbus op karveel kon niet gelukkiger zijn, toen hij
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land bespeurde, dan Henri de Rothschild op den morgen, dat de critici hem toezongen:
Eindelijk! Eindelijk!, [de] machinerie werkt. Wilde men venijnig worden, dan zou
men kunnen zeggen, dat de maecenas nu met een gerust hart zijn theater mag sluiten.
Want de machinerie werkt, doch ze werkt verre van goed. Ik ben geen bijzondere
ongeluksvogel. Ik heb echter twee avonden noodig gehad, om het lang verbeide
meesterwerk in zijn geheel te aanschouwen, daar een onherstelbare panne den eersten
keer alle actie had stopgezet boven een gapenden afgrond van het derde bedrijf.
Laat ik evenwel het stuk vertellen, dat ‘Donogoo’ heet en door Romains
vervaardigd werd naar een ruim tien jaar oude filmschets.
Op een loop-brug over het kanaal van La Villete (noordoostelijk Parijs) mijmert
Lamendin in een aanval van neurasthenie en wil zich in 't water werpen. Hij is leerling
van de Academie voor Beeldende Kunsten, maar de architectuur bekwam hem even
slecht als het palet. In 't midden van den rondboog ontmoet hem zijn kameraad Benin,
die toevallig ook slentert in deze buurten der Abattoirs, rukt hem uit zijn sombere
overpeinzingen los, kikkert hem op met een glas wijn en stuurt hem naar Professor
Rufisque, uitvinder van de ‘biometrische psychotherapie’ en specialiteit in
zelfmoordenaars. Dat geeft reeds drie tafereelen. Terwijl de brug verzinkt, rijst het
café'tje omhoog. Terwijl het café'tje wegschuift, glijdt de spreekkamer van den dokter
geluidloos naar den voorgrond.
Het is een hebbelijkheid van Jules Romains, om de geleerden in 't ootje te nemen.
Er zijn menschen, die dit onbescheiden en ongepast vinden, daar Romains zelf een
poos lang geliefhebberd heeft in theorieën volgens welke het oog vervangen zou
kunnen worden door sommige deelen der opperhuid, die bij voldoende oefening het
vermogen zouden verwerven tot zien. Wijl deze geneeswijze, onbehoorlijk
uitgebazuind, niets ten gevolge had, dan een matelooze deceptie bij de talrijke
oorlogsblinden, schijnt Romains voor sommigen niet precies de aangewezen persoon,
om de misbruiken, die in enkele vakken heerschen, te hekelen. Hij deelt deze meening
blijkbaar niet. Zijn dokter Rufisque is een halve nar, die Lamendin in een
operatie-stoel duwt, hem een paskwilligen helm opzet, verbonden met draden aan
een electrisch apparaat, op een zwart bord kabalistische formules teekent en het
recept doet orakelen door een imponeerenden loud-speaker. Dat is allemaal idioot,
maar amusant.
De loud-speaker zegt: ‘Bevind u morgen te kwart over vijf aan de poort der
Parijsche Moskee en klamp u vast aan den eersten voorbijganger, die zich den neus
snuit. Stel u in zijn handen. Dwing hem desnoods met geweld, om over uw persoon
en uw leven te beschikken.’ Dit klinkt niet gekker, dan het psychotherapeutisch
advies, om 's morgens te zes uur een appel te gaan eten op den Eiffeltoren. Rufisque
verzwindt met zijn toestellen en maakt plaats voor de Moorsche arabesken der
Moskee. Lamendin is op zijn post. Er passeert een midinette met een hoedendoos.
Gelukkig snuit ze zich niet. Een brievenbesteller. Een juffrouw van de retirade, die
Goddank haar zakdoek vergeten heeft. Een troep toeristen van Cook met hun gids.
Niemand is verkouden. Eindelijk verschijnt een personage, dat wij kennen: Yves Le
Trouhadec, hoofdfiguur van twee kluchten, waarin Romains dezen burlesken geleerde
achtereenvolgens liet verzeilen in de uitspattingen en in het huwelijk. Hier zal hij
verzeilen in de oplichterij. Hij snuit zich.
Het spreekt van zelf, dat de kennismaking tusschen Lamendin en Le Trouhadec
zeer vermakelijk wordt aangeknoopt. Romains bezit métier genoeg, om geen enkel
effect te missen. De patiënt van Rufisque volgt den komiek tegensputterenden geleerde
tot in zijn studeerkamer en weet zich op te dringen met zooveel klem, dat Le
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Trouhadec voor het onvermijdelijke zwicht en een vakkundig gesprek aanbindt.
Heeft de dwaas, die zich aanbiedt als zijn slaaf verstand van aardrijkskunde? Zou
Lamendin polemische artikelen kunnen schrijven? Hij, Le Trouhadec, sloeg een
flater, die hem danig dwars zit. In zijn standaard-werk over ‘Zuid-Amerikaansche
Aardrijkskunde’ beschreef hij wijd en breed de stad Donogoo-Tonka en de
goud-mijnen harer omgeving. Hij legde die stad in Brazilië en het eenig bezwaar is,
dat nòch de stad bestaat, nòch de goud-mijnen. Dat zou niet erg zijn, wanneer zijn
vijanden deze vergissing niet uitbuitten, om zijn verkiezing tot membre de l'Institut
te saboteeren. Die verkiezing is over zes maanden. Zoo Lamendin raad weet, laat hij
hem dan geven. In polemiseeren heeft de ex-artiest weinig lust. Maar als
Donogoo-Tonka niet bestaat, waarom zou men het niet stichten? Hij overtuigt Le
Trouhadec, denkt niet meer aan zelfmoord en tijgt aan den arbeid.
Dit is absurde overdrijving, doch aardig en levend voorgesteld. Romains start
uitstekend, in een mooi vaartje. Als hij den gang erin kan houden, zijn niet alleen
Lamendin en Le Trouhadec gered, maar ook die auteur. Helaas, de stichting van
Donogoo duurt nog drie bedrijven en brengt niets op de planken, dan een vijftigtal
typen, die we sinds lang van onderen tot boven, van binnen en van buiten kennen.
Er bevindt zich geen enkele vrouw onder: Donogoo is een vrouwenloos stuk.
In 't vijfde décor ontmoeten wij Lamendin in de zesde Bank, op jacht naar kapitaal,
aandeelen en aandeelhouders voor den bloei en de uitbreiding van Donogoo-Tonka.
De zesde directeur ketst zijn verzoek even beleefd af, als de voorgaanden. Lamendin
drinkt een kopje koffie bij een kroegbaas, die hem het adres van een zevenden bankier
aan de hand doet. De andere zes namen hem au sérieux en weigerden. Deze zevende,
een flegmatieke schavuit, lacht hem in 't gezicht uit, doch accepteert. Hij heet Margajat
en hangt de stelling aan, dat zaken het geld zijn van anderen. Hij belegt op staanden
voet een lezing met lichtbeelden over Donogoo, in een gereputeerde Salle de
Conférences. Le Trouhadec zal tegen honorarium het aardrijkskundig gedeelte
voordragen. Lamendin's kameraad Bénin treedt voor pers en geldschieters op als de
reiziger die kersversch uit Donogoo is teruggekeerd. Een bioscoop draait documentaire
films af. De voordracht wekt een aanstekelijk enthousiasme, de Naamlooze
Vennootschap staat op pooten, de inschrijvingen vloeien toe en zelfs de ernstige
bankiers beginnen te marcheeren.
De faam zorgt voor de rest. Zij is een geïllustreerd prospectus en wij zien haar
eerst aan 't werk in een straat in Marseille, waar zij een paar toffe jongens recruteert
voor het nieuwe Klondyke. Daarna te Amsterdam, waar zij drie brave
Marker-visschers inpalmt. Vervolgens te Saigon, waar zij een paar Europeanen het
hoofd op hol brengt. Ten laatste in een Automatic Bar van San Francisco, waar zij
twee Amerikanen verstrikt. Al deze tafereelen, bekoorlijk, maar hol, eentonig en
zonder innerlijke stuwkracht, vliegen voorbij op vleugelen der mechaniek, te primitief
voor een installatie, welke men proclameert als volmaakt. De kenners van Amsterdam,
van Marseille, van Saigon, beleven hier de knagendste desillusies en kunnen zich
niet verhelen, dat dit soort theater bij lange niet is opgewassen tegen de bioscoop,
zelfs niet tegen de sprekende bioscoop.
Terwijl een schare ezelskoppen op weg is door een onbekende, maar verleidelijke
Sierra (wij hooren ze uitgeput twisten met de gidsen, die hen naar het onbestaande
Donogoo loodsen), brengt Margajat zijn vennoot Lamendin bij een fijne sigaar en
een fijne likeur in een Restaurant van het Bois de Boulogne aan het verstand, dat het
tijd wordt, om eens naar Brazilië te gaan en een minimum garantie te leveren voor
de uitgifte der 150.000 aandeelen, waar prachtig schot in zit. Lamendin schikt zich
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zonder geestdrift naar dezen wenk, doch gaat op zoek naar medewerkers. Aan technici
durft hij het avontuur niet voorstellen. Hij ronselt dus zijn pioniers onder de bitterende
bohème van La Coupole, het internationale café van Montparnasse. Vrije reis- en
verblijfkosten. Fortuin verzekerd. Bij het achttiende tableau vertrekken twee dozijn
platzakken op de Gare d'Orsay met den bordpapieren Bordeaux-express onder een
toespraak van Le Trouhadec en begeleid door de ‘Marseillaise’. Zij schepen zich in
op de ‘Massilia’. Stoomfluiten. Sirenen. Deining. De onmisbare zeezieke. Landing
in Rio de Janeiro, waar Lamendin geweldig in de rats zit en op 't punt staat om zijn
bedrog te bekennen. Maar het eerste, wat in de Braziliaansche haven zijn aandacht
trekt, is een plakkaat van het Agentschap Meyer-Kohn, dat luidt: ‘Elken Zaterdag
vertrek naar Donogoo!’
Dit zou een voortreffelijke coup de théâtre zijn, wanneer wij in een vorig tafereel
niet reeds waren ingelicht over wat er gebeurde in de Sierra. Het is de vraag, of
Romains handiger had kunnen manoeuvreeren, doch zeker is het, dat hij niet anders
kon, dan zichzelf het gras voor de voeten weg te maaien. Dit valt te betreuren. Het
valt echter vooral te betreuren, dat deze maaierij nog een heel bedrijf duurt. Als de
avonturiers van Marseille, Amsterdam, San Francisco en Saigon, aankomen op een
bewonderenswaardige, hoewel onbewoonde hoogvlakte, steeds op zoek naar de stad
hunner drommen, bek-af, gehavend, gewond, zeer vermagerd en misnoegd, willen
zij niet meer vooruit, noch achteruit. Zij ranselen den gids, bouwen een paar hutten,
een omheining, een afdak en planten een paal in den grond met het opschrift:
Donogoo. Le Trouhadec krijgt gelijk, want Donogoo bestaat. Men raapt er zelfs goud
op. En als het te Parijs verkeerd begint te loopen, als de ongeruste aandeelhouders
Margajat interpelleeren over onheilspellende geruchten, als de koersen dalen, behoeft
Lamendin slechts een radio te zenden om alle gemoederen te bedaren. Hij wordt per
keerende post tot gouverneur-generaal gebombardeerd, houdt een luisterrijken intocht
in de nieuwe stad, waar de paleizen en gebouwen als paddenstoelen uit den
maagdelijken grond rijzen. Een eerste konvooi vrouwen arriveert en kan gedistribueerd
worden zonder wanordelijkheden. Het Leger des Heils legt een moreele basis.
Lamendin richt een standbeeld op voor Le Trouhadec, vader des vaderlands, en sticht
een gedenkteeken ter eere van de Wetenschappelijke Dwaling.
Voor mijne gevoelens staat Donogoo een greintje hooger, dan een bekende
tooneelbewerking van ‘De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen’, doch niet véél
hooger. Donogoo is dus noch erg nieuw, noch bijster onthutsend. Als men mij dwong,
om de waarheid te zeggen, zou ik moeten bekennen, dat ik mij baarlijk verveeld heb.
[verschenen: 9 december 1930]

Costumen en Gebruiken
Parijs, 3 November [1930]
Hoewel Mussolini bij de Italiaansche Vergilius-herdenking gezegd heeft: ‘wij waren
de civilisatie, terwijl er rondom ons niets was dan barbaarschheid’, kwamen de goede
manieren, de hoofsche vormen en de regels van wat men in de oude wereld
wellevendheid noemt, gedurende verscheidene eeuwen uit Frankrijk. Het zou
kinderachtig zijn, om dit te willen bewijzen. De uitdrukkingen comme il faut, le bon
ton, savoir vivre en vele andere, duiden een praktijk aan en meteen haar oorsprong.
Het zijn een soort van vaktermen, welke door alle beschaafde naties verstaan worden
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en waarvan geen enkele taal zich de moeite gaf, om het juiste equivalent te scheppen.
‘De goede toon’ voor ‘le bon ton’ zal ten eeuwigen dage een beetje belachelijk en
dubbelzinnig klinken. Voor etiquette heeft men geen enkel woord, dat eenigszins
hetzelfde uitdrukt. Het overwicht der Franschen was hier zóó evident, dat zij zonder
gevaar van zich te blameeren, een woord van Duitschen oorsprong konden kiezen
voor een ensemble van regels, naar welke zij het leven inrichtten en die de Duitscher
zich pas veel later zou laten opleggen. Etiquette immers komt van ‘stechen’, een
opschrift prikken op een handelswaar.
Langs een zonderlingen omweg beteekende etiquette in zijn verfranschten vorm
honderden jaren lang precies hetzelfde: ieder droeg het bordje, dat opgaf, welke
waarde, welken inhoud, welke afkomst hij vertegenwoordigde. Een vergrijp tegen
de etiquette was vermoedelijk daarom even laakbaar als fraude. Wie zijn crediet
wilde verliezen, behoefde slechts tegen de etiquette te zondigen.
Wanneer de Franschen de ijverigsten waren, om gebruiken, die hun nuttig schenen
en aangenaam, te codificeeren tot een stelsel, dit stelsel wisten in te planten in hun
land. en het van lieverlede aanvaard zagen door gansch Europa, het was ook een
Franschman, die reeds in de zestiende eeuw de betrekkelijkheid, de willekeurigheid,
de kunstmatigheid had begrepen van manieren, welker voornaamste geldigheid ligt
in de macht der gewoonte. Er bestaat een passage van Montaigne, geschreven in de
sappige, ruige, ongekuischte en zelfs onkuische taal, waarin deze edelman, die geen
blad voor den mond nam, aantoont, dat men geen zede kan bedenken, raar,
weerzinwekkend, tegennatuurlijk, terugstootend, monsterachtig, of onfatsoenlijk
genoeg, om niet ergens als vanzelfsprekend en aanbevelenswaardig bekrachtigd te
worden door het gebruik.
Wat hij waarnam aan de hoven van Karel IX, Catherina de Medici, Henri III en
IV leek hem, van een menschelijk standpunt beschouwd, waarschijnlijk verkiesbaar
boven wat hij observeerde bij zijn reizen in den vreemde. Maar had het Fransche
fatsoen van zijn tijd daarom een redelijker fundament, dan het binnen- of
buitenlandsche onfatsoen? Was het in den grond niet even arbitrair en eigendunkelijk?
Bij feestmalen at men met gedekte hoofden, omdat de omvangrijke zalen niet
voldoende verwarmd konden worden. De hoffelijkheid legde het af voor de kans op
een verkouden neus. Alleen wanneer er een dronk werd uitgebracht op iemand, nam
hij met een pompeuzen zwaai zijn hoed af en het zou onbeleefd en krenkend zijn
geweest, om zich anders te gedragen. Van de twintigste-eeuwers, die hun heldenmoed
niet half kennen, eischt de code, dat zij een begrafenis, of de onthulling van een
gedenksteen, met ontblooten schedel bijwonen, bij tij en ontij, in den regen, in de
sneeuw, in den tocht, onder de blakerende zon. Wie zijn hoed ophield, omdat hij een
bronchitis duchtte, of een long-ontsteking, of een zonnesteek, zou er op aangekeken
worden als iemand, die geen hart heeft, noch manieren. Want als de gebruiken
willekeurig zijn en dikwijls absurd, ze zijn bovendien tyranniek: een nijdige, lastige
schoolmeester, noemde Montaigne ze, die tersluiks zijn autoriteit vestigt, voetje voor
voetje terrein wint èn eindigt met een kwaadaardig en heerschzuchtig gezicht te
trekken bij elke gelegenheid. Hij vergeleek de macht der gewoonten ook nog bij de
stevige boerendeerne uit 't verhaaltje, die het kalf in hare armen droeg van het uur
zijner geboorte af en die het door de oefening van elken dag nog droeg, toen het kalf
een volwassen os was geworden. Wij torsen het kalf onzer conventies van koning
tot bedelaar, van president tot vagebond. Wij kunnen er niet zonder. En waarom niet?
Wijl we zonder onzen ballast tot een fatale anarchie zouden vervallen. Wijl we zonder
ceremonieel, uitgebreid of beperkt, niet kunnen bestaan. Wijl een ceremonieel, van
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welken aard ook, een integreerend deel uitmaakt van onze onderlinge
verkeersmiddelen. Wijl men een zeker ceremonieel altijd aan 't beginpunt zal vinden
van een contact-neming. Wijl het onze overige instrumenten tot verstandhouding,
zooals de taal, de gebaren, de teekens, de gelaatsuitdrukking, noodzakelijkerwijze
inleidt. Wijl een ceremonieel als 't ware het toestel vormt, waarmee we onze
wederzijdsche golflengten probeeren en daarna inschakelen, of naar believen niet
inschakelen. Wijl die ballast onmisbaar is voor de handhaving van het minimum, of
maximum persoonlijke vrijheid, waarop wij naar den aard van ons karakter aanspraak
maken. Bestaat er een beter middel, om een praatgrage schoonmaakster op een afstand
te houden, dan haar uiterst hoffelijk te begroeten?
Al dragen wij dus in tegenstelling tot de boerendeern ons kalf niet geheel voor
ons plezier, wij dragen het niet zonder eenig voordeel. Maar hierin verschillen wij
ten eenenmale van de fiksche meid der legende, dat wij somwijlen merken, dat de
os ons te zwaar wordt en te veel van onze krachten begint te vergen. Wij zetten hem
dan zonder misbaar op zijn vier pooten, sturen hem uit wandelen en nemen een ander
kalf. De scherpzinnige Montaigne zelf heeft deze mogelijkheid voorzien. Indien de
last de perken van het onmenschelijke nadert, indien de formaliteiten boven het hoofd
groeien en door haar ingewikkeldheid of haar dwaasheid, niet meer beantwoorden
aan haar doel, wendt u dan, zoo raadde hij, naar den kant ‘où il y a le plus d'honnêteté
et de justice’.
Dit is klaarblijkelijk een jantje-van-Leiden, waarmee de filosoof zich afmaakt van
een netelige zaak, welker oplossing hem op de maag ligt. In zulke gevallen echter
verschijnt er gelukkig steeds een nieuwe code, om ons den weg te wijzen naar den
kant van de meeste fatsoenlijkheid en rechtvaardigheid. Wanneer ik zeg ‘nieuwe
code’, is dit bij wijze van spreken. Haast altijd is de code, welken men ons voorstelt
als de laatste en de recentste, vijf en twintig jaar achter, en dient slechts om gebruiken,
welke instinctmatig baanbraken, te legaliseeren, of om de laatste, gewetensbezwaren
tegen een meer modernen modus vivendi te sussen in aarzelende geesten. Het waren
ook immer rijpe en deftige douairières, baronessen, gravinnen of freules, die hare
wetten uitvaardigden in een stijl, welke het erop scheen toe te leggen, om onze
leerjaren te versomberen en onze neiging tot welvoegelijkheid te verminderen. Men
beweert, dat die adellijke namen bijna zonder uitzondering pseudoniemen waren van
oude, ledigloopende heeren, en ik wil dit gaarne gelooven. Vandaag is het ook nog
geen wijsgeer, die ons tegemoet treedt als opvoeder. Maar vandaag is het reeds een
letterkundige. Wanneer deze letterkundige Paul Reboux heet, voormalig humorist
en nog steeds romanschrijver, dan is ten minste de leesbaarheid gegarandeerd.
Laat ik onmiddellijk zeggen, dat hij met ‘Le Nouveau Savoir-Vivre’ geen enkele
ruit inwerpt en dikwijls een open deur inslaat. Paul Reboux, van middelbaren leeftijd,
is veel minder extremistisch, dan de dezer dagen overleden dichter Paul Roinard, die
zich cremeeren liet in het colombarium van den Père-Lachaise. Roinard's laatste wil
luidde, dat tijdens de verbranding een gramofoon een zijner gedichten zou reciteeren.
welke hij kort vóór zijn dood eigenmondig de wassen plaat had ingesproken. Aldus
geschiedde, tot diepe ontroering der omstanders. Wanneer de aanwijzingen van dezen
fantast gevolgd worden, dan zou elk gestorvene in de toekomst met een kort en
hartelijk of hartig woordje de belangstellenden, die hem naar zijn laatste woning
begeleidden, kunnen bedanken per fonograaf. En wie weet, of dit over een kwart
eeuw niet zal behooren tot de voorschriften der elementaire civiliteit? Zoover gaat
Reboux nog niet. Hij wil niets bruskeeren. Uit naam van het grootestads-verkeer,
dat niet gehinderd mag worden, vraagt hij van een beleefden doode niets dan een
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automobiel, in plaats van den lijkstoet te paard of te voet. Zoo de code van Reboux
geen vijf en twintig jaren achteraankomt, gelijk zijn voorgangers, hij heeft toch
minstens vijf jaar vertraging. Want als men nog lijkstoeten met paardentractie elken
morgen het verkeer ziet ontredderen, men hoort ook elken das bekommerde families
zich beklagen over de automobiellijkwagens, die zulk een vaart nemen (les morts
vont vite hebben de Franschen altijd gezegd) dat zij taxi's en particuliere wagens ver
achter zich laten, zoodat de doode alleen en aan alle verwanten onttrokken, het
kerkhof binnenrijdt.
De formaliteiten van menige plechtigheid zijn zeker nog niet definitief geregeld.
Maar zullen zij ooit tot bevrediging van het gemoed geregeld kunnen worden? Om
met eenige waardigheid ter aarde te komen, te trouwen en te sterven, moet men geen
wereldstad bewonen, tenzij men een doorluchtig personnage voorstelt. En zelfs wie
een koningsspruit is, een vermaard kunstenaar, of een maarschalk, moet een massa
ongepastheden, waarmee Montaigne een deel zijner ‘Essais’ had kunnen vullen, voor
lief nemen.
Er zit inderdaad niets anders op, dan het heele geraamte van het oude protocol
overeind te laten, wat Reboux ook doet, en voorzichtig te wijzigen in de onderdeelen.
Zijn beste wenken betreffen minder de welvoegelijkheid, dan een levensinrichting,
welke doelmatiger zou kunnen zijn, dan die van vorige generaties. Om
echtscheidingen te voorkomen, raadt hij b.v. aan, dat het meisje vóór haar huwelijk
niet ingelicht zal worden door de moeder, maar door den vader, de jonge man
daarentegen niet door den vader, doch door de moeder. Het is der moeite waard, om
deze bladzijden te lezen en te overwegen. Zij onderzoeken een delicaat probleem
met een lichte, pikante ironie, waarachter een diepe kennis schuilt van de vrouwelijke
en de mannelijke natuur.
Wat Reboux voor de rest wil opofferen van de traditioneele etiquette, werd reeds
lang werktuigelijk zonder erbij te talmen, geschrapt door hen, die in deze eeuw van
auto, vliegtuig, autobus, ondergrondsche, cocktails, telefoon en draadlooze,
gefatsoeneerd werden. En waar hij lacunes wil aanvullen in de opvoeding van het
hedendaagsche menschdom, vecht hij zonder eenigen twijfel tegen de bierkaai. Wie
denkt nog aan sommige regels der hoffelijkheid tegenover een telefoon-apparaat?
Van een collega, die zich op de telefoon aansloot, zei tic schilder Degas minachtend:
‘Hij laat zich tegenwoordig bellen als de meid’. En om niet gebeld te worden als een
dienstbode, codificeert Reboux nieuwe en talrijke voorschriften. Des te beter, wanneer
hij gelooft, dat ze eenmaal zede zullen worden. Ik ben echter zoo vrij, om dit sterk
te betwijfelen.
Op den omslag van zijn boek liet Reboux een bezem teekenen, die een spinrag
wegveegt. Hij plaatst er kalm een nieuw spinrag voor in de plaats en blijft aldus de
hechtste gewoonten der Fransche levenskunst trouw. Men zou zich tegenover dit
symbool evenwel mogen afvragen, of Frankrijk in de techniek van het spinrag
eigenlijk nog wel de vroegere leiding behield. De eenige werkelijke noviteiten op 't
gebied der conventie, ontstonden als bij toeval niet aan de boorden der Seine: het
zijn de groet der Fascisten en de ietwat jongere groet der Hitlerianen! in ‘Le Nouveau
Savoir-Vivre’ worden ze natuurlijk niet besproken.
[verschenen: 5 december 1930]

Veertig koorts
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Parijs, 5 Nov. [1930]
Maandag, ‘zwarte Maandag’, eerste aanval van razernij op de beurs. Het is zonde,
dat 't tooneel niet werd opgenomen voor de fonograaf, of voor de spreekfilm. Het
zou een document zijn van onschatbare waarde. Men zou het kunnen noemen: ‘Het
lied van de jammeren der aarde’. Het is insgelijks zonde, dat de séance niet werd
omgezonden per radio. Dat zou interessanter geweest zijn, dan wat al Fransche posten
tezamen, uitgolven gedurende een heel jaar.
Ik voor mij ken geen aangrijpender en infernaler schouwspel, geen hitsender
muziek. Men bespeurt met ontsteltenis in hoe hooge mate wij nog barbaren zijn, hoe
schrikbarend dicht wij nog bij de wilde natuur staan; maar gelijk alles wat barbaarsch
en primitief is, sleept het mee, wijl het hoogspanningen uitstraalt, waartegen de
transformators der hersenen niet bestand zijn. Een paar duizend menschen trappelen,
schreeuwen, krijschen, slingeren met hoofd en armen tusschen de kolommen van
een Griekschen tempel, alsof de plaveien onder hun voeten gloeiend gestookt zijn.
Zij hebben iedere zelfbeheersching verloren. Op een brandend en zinkend schip kan
men niet erger te keer gaan. Over het plein en door de straten giert een vervaarlijk
en onafgebroken geloei als van een orkaan. Men verwacht elke seconde, dat die
radelooze menigte op de vlucht zal slaan.
Zoo wervelen de derwischen. Doch zoo doet men op geen enkele Beurs ter wereld
zaken. Nergens toont de gouddorst, de hebzucht, de inhaligheid, de passie voor een
winst, de schrik voor een verlies, zich met zulke onbeschaamdheid. En straks vinden
wij ze terug als kalme bezadigde menschen, voor een vernuftige rekenmachine, voor
een uitgelezen menu, voor een behaaglijk tooneelstuk, of voor den huiselijken haard.
Zij verzamelen pit, zenuwmerg en ander fluïdum voor den dag van morgen, welke
even dwaas en misschien nog sloopender zal zijn. Het loont de moeite, om even na
te gaan, hoe een paniek ontstaan kan in een vesting, welke sinds twaalf maanden
gerammeid wordt uit New-York, uit Berlijn, uit Londen, uit Amsterdam, uit Brussel,
en die aan elken aanval weerstand bood, niet zonder ernstige schade nu en dan, maar
toch zonder bressen.
Het ontbrak die vesting niet aan munitie. Haar voornaamste bomvrije schatkamer,
de Banque de France, bevat een voorraad van geel en edel metaal, die voor meer dan
vijftig milliard vermeld staat in de laatste balansen. Wekelijks arriveeren nieuwe
konvooien van de kostbare delfstof, per vliegtuig, per trein, per boot. De bijna
onneembare schatkamers van den tweeden rang, de vijf of zes groote
credietinstellingen, zijn niet minder florissant.
Zij weten met hun kapitalen geen raad. Met een beetje goeden wil zou elke
nadeelige strooming in een ommezien kunnen worden ingedijkt. Met een beetje
overleg zouden zij het hoofd kunnen bieden aan onverschillig welke coalitie van
baissiers, defaitisten, alarmzaaiers. Vooral, wijl de vesting gecommandeerd wordt
door iemand, die beweert, dat alles rozegeur en maneschijn en botertje tot den boom
is, en die gaarne gelijk zou hebben, omdat hij Tardieu heet. Wij bevinden ons echter
in een land, waar men promotie kan maken door als gouverneur van het gewichtigste
bolwerk der nationale economie, dat zich Banque de France noemt, te deserteeren
en zich in dienst te plaatsen van een schijnbaar minder aanzienlijke instelling, welke
den naam draagt van Banque de Paris et des Pays-Bas. Men heeft terecht gezegd,
dat zooiets nimmer zou gebeuren in Engeland of in Amerika. En al zou de
mogelijkheid van zulk een ambtsruil geen enkelen terugslag uitoefenen op de gestie
van het eene of van het andere instituut, wijst het te incrimineeren feit er niet duidelijk
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op, dat de autoriteit der Banque de France, de moreele zoowel als de materieele,
slechts nominaal bestaat en dat alles wat met deze autoriteit samenhangt, hare
autonomie, haar contrôle over andere instellingen, enkel berust op den schijn? Legt
het zeer ongunstige feit niet onomwonden bloot, dat naast de macht van den Staat,
een andere macht gezagvoert, welke zich sterk genoeg voelt om den Staat desnoods
te tarten, te dwarsboomen, te ringelooren?
Als nu de Banque de France den Staat vertegenwoordigt, in letterlijken zin de
Bank van Frankrijk, wat vertegenwoordigen de Banque de Paris et des Pays-Bas,
wat het Crédit Lyonnais en een paar andere puissante instituten? Ziedaar de vraag.
Zij vertegenwoordigen Frankrijk niet. Zij vertegenwoordigen het geld, dat geen
nationalen of patriotischen geur heeft, geen andere wetten of regels kent, dan die van
het geld. Het geld bekommert er zich niet om, of een baisse noodlottig, ongewenscht
kan zijn voor de economie van een land. Het geld vraagt slechts of een baisse geld
kan opleveren. In Frankrijk is dit laatste op 't moment het geval.
Zoo fantastisch het schijnen mag, een Comte de Saint-Aulaire, ex-gezant te Londen,
kon een paar weken geleden op een banket van Fransche producenten een rede
houden, waarin hij betoogde, dat de fondsen, waarmee Hitler zijn campagnes
financiert, afkomstig waren uit Frankrijk. Fransch geld, gedeponeerd tegen een zeer
laag percentage in Fransche banken, werd door dezen tegen woekerrente uitgeleend
in Duitschland, waar het via Bank en Schwer-Industrie terechtkwam in de
verkiezingskassen der Nazi's. Het mes sneed aan twee kanten, voor wie de winsten
opstreek eener voordeelige belegging en tegelijk positie nam in de baisse, welke
onvermijdelijk volgen zou op een triomf der Hitlerianen. Dit verhinderde dien banken
ondertusschen geenszins, om direct na de overwinning der Nazi's, en kwasi uit
patriotische overwegingen, hare credieten in massa terug te vorderen, waardoor de
crisisstemming aan beide zijden van den Rijn nog belangrijk verscherpt werd. Achter
die vlagen van pessimisme konden de volgende attaques worden voorbereid.
Er klopt sinds maanden aan de poorten van zeer machtige, hoewel tweede-rangsche
en ondergeschikte Fransche crediet-inrichtingen, Italië, dat sinds 1923 vuur en
vlammen braakt tegen Frankrijk, Italië, waartegen Frankrijk zich heeft moeten
versterken op de woestijn-grenzen van Tunis, op Corsica, in de Alpen; Italië, dat
wapent te land, ter zee, in de lucht; Italië dat delegaties stuurt naar de provocaties
der Stahlhelmers, Italië, dat om Duitschland te paaien verdragsherziening wenscht,
à cor et à cri vlootpariteit vergt en heerschappij in de Middellandsche Zee, Italië, dat
op alle manieren tracht om Frankrijk te negeren. Welnu, wanneer 't Tardieusche
gouvernement er op 't nippertje geen stokje voor steekt, dan zal juist deze leening
worden ingewilligd. Het is waar, dat ze voor baissiers de aangewezen operatie
beteekent, daar ze de wateren slechts troebeler kan maken.
De domheid der menschen is grenzenloos, want per slot blijft het de schuld der
Fransche beleggers, wanneer hun eigen duiten worden aangewend tegen hun
veiligheid, tegen hun welzijn. Doch ook hun onmacht is grenzenloos, daar ze hun
toevlucht moeten zoeken bij Marthe Hanau. Wat zien wij echter in Parijs gebeuren,
terwijl men over de grenzen zoo speelt met het dure en goede Fransche geld?
Hetgeen wij daar aanschouwen is nog veel ongerijmder. De Banque Oustric, die
nauwe relaties had met de Italiaansche groep, welke Mussolini's ‘Marsch op Rome’
bekostigde, bevond zich ongeveer een jaar geleden in moeilijkheden. Door
tusschenkomst van Tardieu verkreeg zij van de Banque de France een voorschot van
honderd vijftig millioen, dat haar redde. Wijl haar belagers niet aflieten, zat zij een
paar weken terug opnieuw in de knel en dezen keer liet men haar springen. Waarom?
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Waren haar holdings dubieus? Of was het gezag, de invloed, welke Tardieu kon
uitoefenen ten gunste van het precaire evenwicht op de geld-markt, in dien tijd
verminderd? Ik wil daarop niet antwoorden. Ik constateer enkel dit: De eenige Bank,
die op dat oogenblik geld noodig had, kon het niet krijgen, terwijl men nogmaals
gezegd, bulkte van het geld. De Parijsche vesting ontving haar eersten gevoeligen
slag. De bevelhebbers hadden alle maatregelen getroffen, dat de tweede terstond kon
volgen.
Veertien dagen geleden begonnen geruchten te loopen omtrent den onfortuinlijken
toestand der Banque Adam. Deze Bank werkt sinds honderd zes en veertig jaren. Zij
heeft een massa filialen in de rijke provincies van Noord-Frankrijk. Zij telde vijf en
vijftig duizend klanten: reeders, industrieelen, handelaars, renteniers, etc. Hare situatie
was niet ongezond, noch hopeloos. Haar voornaamste fout bestond hierin, dat haar
ondergang een uitstekende basis verschafte voor een strategische manoeuvre in
grooten stijl en sedert eenige weken lag zij onder een ongenadig maar sluiksch en
handig roffelvuur harer tegenstanders. Het terrein was prachtig gekozen en een kind
kon het effect voorspellen, dat zulk een gedwongen liquidatie teweeg moest brengen.
Van hoogerhand werd de zaak ernstig genoeg geacht, om bedisseld te worden in het
kabinet van den eersten minister, en in tegenwoordigheid van den nieuwen gouverneur
der Banque de France. Springen of niet springen? Met honderd millioen viel het gat
ruimschoots te stoppen. En ik vraag niet eens, wat de Banque de France had kunnen
doen voor de welvaart der 55.000 klanten van de Banque Adam, wat ze had moeten
doen, wanneer ze zich eenigermate bewust had willen worden van hare
regulariseerende functie. Want waartoe dient een Banque de France, wanneer zij
organen, welke vitaal zijn voor de economie van het land, met het bekende gebaar
van Pontius Pilatus laat vernietigen?
De Banque Adam sprong in het cabinet van Tardieu en den volgenden dag verviel
de Parijsche Beurs tot den staat van waanzin en bandeloosheid, welke ik boven
beschreef. Fransche effecten, die boven elke verdenking zijn en waarbij het
gewoonweg belachelijk is om te twijfelen, tuimelden als waardeloos papier. Waar
men honderd millioen niet wilde offeren, verloren anderen milliarden. Waar geld bij
de vleet was, en waar de geringste patriotische of philanthropische opwelling de
gansche situatie had kunnen beheerschen, had kunnen wenden, liet men alle koersen
zakken tot beneden elk redelijk of onredelijk peil.
Van goed werk gesproken, en wederom als l'art pour l'art bekeken, gaat de
mechaniek van deze kracht allen lof te boven. Het is een meesterstuk, te
bewonderenswaardiger, naarmate het paradoxaal en fictief is. Ik geloof ook niet, dat
men het daarbij zal laten, want iets zoo voortreffelijks smaakt naar meer. De regeering
heeft een instructie geopend tegen X wegens verbreiding van kwaadaardige geruchten,
en dergelijke verordeningen, welke een buitengewone hazigheid verraden, voorspellen
het ergste voor de rampzalige bezitters van actiën. Men wil het nulpunt blijkbaar zoo
dicht mogelijk naderen. Om daarna des te betere zaken te doen.
Ik beklaag de arme halzen, de slachtoffers. Ik beklaag nog anderen. Men pot reeds
de pasmunt op voor de donkere tijden, die men in aantocht ziet. En het zijn donkere
tijden, waarin men de stuivers laat verdwijnen in de leege wijnflesschen.
[verschenen: 10 december 1930]

Achter de omheining
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Parijs, 12 November [1930]
Het heeft mij genoegen gedaan een meening, waarvoor ik door het vuur zou willen
loopen, te ontmoeten bij den Parijschen correspondent van de ‘Frankfürter Zeitung’.
Behalve de socialisten, schrijft hij, is het Fransche Parlement eenparig gekant
tegen de ontwapening. Maar men moet direct hieraan toevoegen, dat het evenmin
den oorlog wil.
Meer nog, zegt hij, men haat integendeel den oorlog. En niet aan de verwoeste,
vernielde provincies, niet aan het schrikbarende cijfer der dooden en gewonden, niet
aan herinneringen uit de geschiedenis der vorige eeuw, moet men den afschuw
toeschrijven, welken het Fransche volk voelt voor den oorlog. Het heeft dit afgrijzen
voor den oorlog in zijn bloed, in zijn merg. Daar verandert de leege roem der
overwinning niets aan, noch de decoraties noch de eeresabels der generaals. Men
kan misschien zeggen, dat in Frankrijk ten minste de oorlog beschouwd wordt voor
wat hij is: dood en verwoesting. Wat men zou willen, dat is langs de heele grens een
onoverkomelijke muur, welke den vreemdeling, den onbekende, den vijand verwijderd
zou houden, een muur achter welks beschutting men in den stillen avond-vrede den
tuin zou kunnen verzorgen van Frankrijk.
Men kan zeggen, gaat hij verder, dat in Frankrijk de meest extreme nationalistische
rechterzijde zich met dezelfde ijzing van den oorlog afwendt. De bejegening, waarmee
Briand door een lid der Action Française begroet is bij zijn terugkeer uit Genève:
‘Misérable tu nous ramènes la guerre’, komt in den grond hierop neer: ‘De politiek
van Locarno, welke ons ontwapent, brengt anderen in de verzoeking, om ons aan te
vallen. Slechts door ons te wapenen zullen wij den oorlog vermijden’.
Dit is duidelijk. Dit is juist. Dit is evident. Het is jammer, het is ongelukkig dat
deze zonneklare waarheid in Engeland, in Holland, in Amerika, in Italië in
Duitschland, niet zoo gangbaar en zo verspreid is, als men wenschen zou. Maar wie
lange jaren verkeerd heeft met het Fransche volk, met jong en oud, met arm en rijk,
met hoog en laag, maar wie zich wil laten inlichten en wie te goeder trouw is, kan
niet anders rapporteeren dan dit onweerlegbaar axioma: De Fransche natie haat den
oorlog. Pas onlangs vroeg ik, en ik vraag het opnieuw: Bestaat er één land ter wereld,
waar men een minister moet beschermen met de openbare macht, wanneer men zich
door de werkelijke of vermeende schuld van dien minister, den Vrede ziet ontglippen?
Briand durft zich, uit vrees voor manifestaties, niet meer op straat vertoonen. In een
music-hall, waar een acrobaat-teekenaar portretten schetste van befaamde
tijdgenooten, werd zijn beeltenis begroet met gejoel en gefluit. Hij verdween van
alle doeken der bioscopen. De populairste man van Frankrijk zoolang zijn
vredespolitiek scheen te slagen, werd de onpopulairste, zoodra men merkte, dat zijn
methode faalde. Ik zeg niet, dat dit billijk is, ik beweer niet dat dit rechtvaardig is
ten opzichte van Briand. Maar de woorden ‘Misérable, tu nous ramènes la guerre’,
liggen als een vervloeking in aller mond en zij vertolken den geest van gansch een
volk.
Een eervolle vermelding dus voor de ‘Frankfürter Zeitung’, welke in de Duitsche
Pers de eerste was, die het onloochenbare moedig en openlijk bekende. De zaak is
van gewicht. Zij is van het uiterste belang. Niet alvorens men in geheel Europa, over
de geheele aarde, de rondborstige en redelijke overtuiging zal bezitten, dat Frankrijk
niets te halen heeft in Duitschland, in Italië, in Engeland, noch iets te verhalen heeft
op welk land ook, dat Frankrijk zich wapent en versterkt met een diepen, natuurlijken
weerzin, niet alvorens deze overtuiging alom gemeen-goed zal zijn, publieke opinie,
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courante meening, niet alvorens ieder deze overtuiging durft uitspreken, durft
verdedigen, bestaat er voor Europa kans op evenwicht, kans op harmonie, kans op
rust, kans om het nieuwe gevaar van slachtingen, nieuwe verwoestingen te ontwijken.
Al ware Frankrijk gewapend tot de tanden, wat, jammer genoeg en ondanks koppige
lasterpraatjes, op verre na niet het geval is, iedere regeering, die zich zonder absolute
noodzakelijkheid waagt te begeven op het oorlogspad, zou aan den eersten den besten
lantaarnpaal, of aan de hekken van het Palais-Bourbon worden opgeknoopt. Dit is
geen beeldspraak. Dit is een waarheid welke ieder Fransch politicus zich niet zonder
reden heeft ingeprent.
Ik volg echter de Frankfürter Zeitung met minder bijval, wanneer het liberale en
democratische blad de houding der Fransche natie afkeurend vergelijkt met het
achterlijke, primitieve, ingeboren en vijandige wantrouwen van den boer, die zijn
akker en zijn boomgaard verdedigt tegen stroopers of dieven, en die zich door een
betonnen omheining afsluit van de omringende wereld.
Dit is niet juist. Of liever gezegd, dit is slechts ten halve juist. Wanneer Frankrijk
zich pantsert met een betonnen gordel, het draagt dezen gordel alleen voor hen, die
het met kanonnen zouden willen naderen. Voor alle anderen, niemand uitgezonderd,
ligt het land wagewijd open. Ieder kan er stelen en gappen naar verkiezing, zoo dit
zijn aard is; ieder kan er zijn brood verdienen, zijn fortuin winnen. Frankrijk heeft
geen immigratie-wetten, noch in het moederland, noch in de koloniën. Men
overschrijdt de Fransche grenzen, en men wordt genaturaliseerd met een
gemakkelijkheid, welke menig inboorling een schandaal acht. Het eenige, wat men
den buitenlander vraagt, is, dat hij zich gedraagt met een minimum wellevendheid.
Wie zich in dezen niet exorbitanten eisch kan schikken, geniet alle privilegiën van
den Franschman, behalve het stemrecht. De hospitalen, de kraaminrichtingen, de
vacantiekolonies, de diverse liefdadigheids-instellingen staan gratis open voor elken
buitenlander, die zich aanmeldt. Belasting-ontduiking is hier kinderspel. Papieren
worden nooit gevraagd, wanneer men onfatsoenlijke of onordelijke gezelschappen
weet te vermijden. Man en vrouw worden hier niet opgeschrikt in 't holle van den
nacht door agenten, die het trouwboekje ter inzage eischen, gelijk dit elders gebeurt.
Het land is overstroomd door politieke vluchtelingen, of door politieke intriganten
uit bijna alle hoeken van Europa. Zij storen zich niet aan de plichten, welke de genoten
gastvrijheid oplegt, zij aarzelen zelden om de natie, die hen herbergt diplomatieke
moeilijkheden te berokkenen, en ondanks de meest onhebbelijke inbreuken, worden
zij slechts bij uitzondering geweerd, of over de grens gezet.
Nergens, behalve in Amerika, hoort men een zoo groot aantal buitenlandsche
virtuozen. Wie te Parijs de affiches leest der concerten kan soms wanen in een
Duitsche stad te zijn. De vorige week werd Richard Strauss toegejuicht in de Opéra.
Den dag daarna beging hetzelfde publiek er de lompheid, om een bekend Fransch
dirigent, nog vóór hij gedirigeerd had, uit te jouwen. Alleen tegenover de
onderteekenaars van het manifest der 93 schijnt men onverbiddelijk te willen blijven
en een uitnoodiging aan Weingartner is op een wenk der kanselarij ingetrokken, wijl
men de voorloopers bespeurde van incidenten. Deze echter zouden enkel kunnen
komen van een op één punt onverzoenlijke minderheid, want de massa ziet er niet
het minste bezwaar in, om ook over de 93 de spons te laten gaan. De zoogenaamde
‘Parijsche school’ der schilderkunst heeft van Parijs niets dan den naam. Deze
voorhoede van het palet vormt een soort van vreemdelingen-legioen, dat niet eens
meer gecommandeerd wordt door Fransche aanvoerders. En als 't hun zóó slecht
gaat, dat men dit najaar nog geen enkele veiling durfde houden, het ligt waarlijk niet
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aan de Parijzenaars. Het is eenvoudig te wijten aan de buitengewoon onbescheiden
overproductie, welke de markt bedorven heeft.
Op de meeste terreinen zien wij den Franschman handelen met een dusdanige
tegemoetkoming, dat men zich bijwijlen afvraagt, tot hoever de vrees voor
onaangenaamheden hem reeds in de beenen zit en hoelang hij een inschikkelijkheid,
welke te weinig gewaardeerd wordt, zal kunnen bekostigen. Iedereen weet
tegenwoordig, dat het groote offensief tegen den franc is uitgegaan van Berlijn. Het
schijnt niemand te deren. Iedereen weet, dat een systematische en tamelijk valsche
campagne is gevoerd tegen de deugdelijkheid der Fransche minerale wateren en
kuuroorden en dat de campagne geïnspireerd werd uit denzelfden windhoek. Men
heeft geen enkelen tegenmaatregel genomen. Er zwerven twintig milliard francs in
Duitschland. Bij ernstige verwikkelingen zouden ze verloren zijn en evenals op 2
Augustus 1914 zou een moratorium de banken redden, doch een menigte particulieren
ruïneeren. De houten pijpen-industrie mort. De handschoenen-industrie klaagt. De
handelsbalansen tusschen Frankrijk en verschillende negocieerende mogendheden
worden elke maand onevenrediger en onvoordeeliger voor de Franschen. Toch offert
men de belangen eener voor de nationale defensie zoo essentieele industrie als het
stikstof op aan de wenschen van een internationaal kartel, dat de productie wenscht
te regelen ten voordeele van Chili, Duitschland en Noorwegen: Terwijl Frankrijk
200.000 ton per jaar verbruikt en slechts 100.000 ton fabriceert, heeft men toegestemd,
om de fabricage te verlagen met 10% en te reduceeren tot 90.000 ton!
Ik zou met deze voorbeelden, gekozen in de uiteenloopendste richtingen der
Fransche activiteit (juister ware: non-activiteit) nog een paar bladzijden kunnen
vullen. Maar zij lijken mij voldoende. En in gemoede: Zijn het uitingen eener natie,
welke zich barricadeert in kazematten, achter beton, kanonnen en mitrailleuses?
Verraden zij, dat het Fransche volk egoïstisch alléén wil blijven en zijn kostbaren
tuin achter palissaden en prikkeldraad afsluit? Toonen zij aan, dat de norsche,
mistrouwende boer zich niet interesseert voor zijn buurman en iedereen, die langs
zijn rozegaarden wandelt, verdenkt van strooperij?
Mij dunkt van niet. Mij dunkt, dat al die waarnemingen en tallooze andere juist
het tegendeel bewijzen en dat de ideologische constructie van Versailles, de
internationale organisatie van Genève volstrekt niet in tegenspraak zijn met de
Fransche geesteshouding en evenmin hinderlijk voor het broederlijk ideaal, dat het
Frankrijk van Briand zich een beetje lichtvaardig gedroomd heeft. Wanneer de
‘Frankfürter Zeitung’ een antithese meent te bespeuren tusschen den betonnen muur
en een pan-Europeesche buurschap, dan laat zij zich verwarren door het kreupele,
wat aan elke vergelijking verbonden blijft. Men zou kunnen antwoorden: die betonnen
afrastering is zóó uitstekend verborgen, dat niemand, die met vredelievende
bedoelingen nadert, haar opmerkt.
En gesteld, dat Frankrijk zou doen als de achterdochtige boer, die zijn erf bewaakt,
den vreemdeling argwanend aankijkt, voetangels legt en klemmen, gesteld, dat het
redelijk zou zijn, om de forten, welke men langs alle grenzen bouwt, slechts van
dezen kant te bekijken, gesteld, dat die houding te gispen zou zijn, is zij ook
ongemotiveerd en onverklaarbaar? Stroopen is onder geen enkele omstandigheid een
nooddwang, want zeer weinigen zijn zóó arm, dat zij geen jachtacte kunnen koopen.
Stroopen is méér dan een beroep. Het is een passie, een onbedwingbare,
onverzadelijke passie. Sommige naties bezitten aanzienlijke contingenten van deze
onbeheerschte karakters. Wat voor nut heeft het, vraag ik u, om te zingen ‘Siegreich
wollen wir Frankreich schlagen’? Verbeeldt men zich, dat de Franschen doof zijn?
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Wat voor nut heeft het, om honderd drie en zestig duizend Stahlhelmers te laten
paradeeren langs den Rijn? Wat voor nut, om in Tunis affiches aan te laten plakken,
waarop een zwarthemd-met-knuppel schreeuwt ‘A noi!’ - Voor ons! Tunis -? Denkt
men, dat de Franschen blind zijn?
Om in de termen te blijven van het pastorale étiquet, dat Graf Keyserling in zijn
Europeesche spectraal-analyse aan Frankrijk gehecht heeft en vanwaar ook de
vergelijking der ‘Frankfürter Zeitung’ schijnt te stammen, om het kader van landelijke
tafereeltjes niet te verlaten, kunnen wij zeggen, dat het lawaai der stroopers tenminste
één nut had: het maakte de slapende honden van den veel te argeloozen tuinman
wakker.
En de Fransche Socialisten mogen de steden overdekken met reusachtige
proclamaties, die complete, gelijktijdige en gecontroleerde ontwapening eischen, de
boer mompelt: A la Saint-Glinglin!: met Sint-Juttemis!
[verschenen: 23 december 1930]

Het Duel
Parijs, 17 November [1930]
Ziehier een mooi staaltje van de anarchie, waaronder en waartegen de armzalige
stervelingen der twintigste eeuw worstelen om hun leven.
Wie was Oustric? Niemand weet het. Men kende niet eens zijn voornaam. Waar
kwam hij vandaan? Uit Galicië, uit Egypte, uit Algiers? Hij heeft nog geen familielid,
die schrijver en teekenaar is, gelijk Loewenstein er eentje had, om het ons te vertellen.
Hij is overigens nog niet dood, wat zijn biografie vergemakkelijkt. En wat waren de
antecedenten van dezen Oustric? Was hij reiziger in wijnen, handelaar in Perzische
kleedjes, venter in apenootjes? Knap, die het zeggen kan.
Aldus kwam Oustric te Parijs ter wereld als bankier, kort na den oorlog. Aldus
verscheen hij op een goeden dag in den tempel van Mercurius, de Beurs.
Telkens wanneer ik in de buurt der Opéra zijn kantoren voorbijging en mijn oog
viel op de gouden woorden van Banque Oustric, dan noteerde mijn bewustzijn een
impressie, welke door deze opeenvolging van letters werd opgewekt en die ik
vertaalde als: ‘Teeken des tijds! Hoe is het mogelijk, dat een serieus bankier zich
Oustric noemt!’ Die vage, superstitieuse meening had misschien wel eenige
onnaspeurlijke oorzaak (wij weten meer, dan wij meestal weten), doch zij was op
niets gebaseerd, wat men verstaat onder financiën. Een geweldig aantal onzer
tijdgenooten bleken het absoluut niet met mij eens. Oustric bloeide. De deskundigen,
die experts heeten, en die in onze maatschappij een zoo zonderlinge, overwegende
en helaas komieke, want veelal door de feiten gelogenstrafte rol spelen, de experts
zongen zijn lof in technische artikelen van technische bladen. In 1926 vond Oustric
een rechtskundig adviseur, die een twintigjarige politieke loopbaan achter den rug
had, deel uitmaakte van verscheidene cabinetten, de Kamer presideerde en vandaag
minister is van Justitie. Een man, wiens reputatie voor onkreukbaar gold: Raoul Péret.
De Banque de France, die eindelooze informaties neemt, alvorens zij een dubbeltje
waagt aan een eerlijk zakenman, schoot millioenen voor aan Oustric, zonder eenige
contrôle.
Oustric kocht cement, banken, automobielen, alles wat koopbaar of verkoopbaar
leek. ‘En ministers’, schreeuwde een interpellant naar den titularis van Financiën,
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toen de beurskrach ter sprake kwam in het Parlement. Kocht Oustric werkelijk
ministers? Ik weet er niets van, maar iets dergelijks zou den bankier slechts tot
aanbeveling kunnen strekken, dunkt mij, evenals den gezant, dien hij onder zijn
commissarissen telde, evenals Raoul Péret, evenals de complaisance der Banque de
France. Er bestaan honderd manieren om ministers te koopen, en onder die honderd
zijn er stellig een paar geoorloofd. Er bestaan ook tientallen ministers, die van
financiën niet het flauwste begrip hebben, zou men zeggen. Marthe Hanau strikte
Poincaré, Briand en de geheele Quai d'Orsay. Op het moment, dat de Justitie ingreep,
stond men op 't punt, met officieuse hulp van Buitenlandsche Zaken, een Duitsche
uitgave te lanceeren van de ‘Gazette du Franc’. Pierre Audibert, die hoofdredacteur
was van dit orgaan, heeft deze onthulling woedend en triomfantelijk door de rechtszaal
geslingerd.
Wanneer wij den ganschen Franschen Staat niet willen beschouwen als het comble
van verrotting, dan zullen wij onze toevlucht moeten nemen tot de conclusie, dat
Hanau en Oustric, die de onmiskenbare protectie genoten van het gouvernement der
Republiek, geen vulgaire zakkenrollers waren en geen flesschentrekkers. Een type
als Oustric, die de Banque Adam inpalmt met hare 133 filialen, die de geheele
Fransche schoen-industrie opkoopt, omdat hij een afzet-gebied noodig heeft voor
een affaire in kunstleder, welke hij pousseeren wil, zulk een type werkt niet alleen
met lucht. Hij heeft zijn schoenen te duur betaald, zegt men? Natuurlijk. Als iets
misloopt is het altijd te duur. Als iets misloopt, blijkt ook onvermijdelijk, dat men
ministers gekocht heeft. Want een minister mag zitten in een goede zaak. Hij mag
daarentegen niet zitten in een slechte. In een slechte is hij altijd ‘gekocht’.
Wij zijn gewoon financiers te beschouwen als bezonnen, koele, berekenende
menschen. Zijn ze dat nog? Is er één plaats, waar men ondanks de snelste en zekerste
informatie-middelen vatbaarder is voor een loos gerucht, dan een Beurs der laatste
jaren? Is er één plaats (een schouwburg tijdens een première, een concertzaal, een
spiritistische séance niet uitgezonderd), waar men emotiever is, nerveuzer, gevoeliger
voor psychische en physische invloeden? Is er één plaats, waar het instinct en zijn
diverse uitingen, zooals telepathie, gedachtenlezen, suggestie-op-een-afstand, zulk
een overwicht kreeg op de rede? Is er één plaats romantischer? Mocht iemand
verbaasd zijn over deze qualificatie, laat hij ze dan even objectief overwegen, of de
Beurs bezoeken van Parijs.
Men doet zaken, maar het onderscheid tusschen slechte of goede viel weg. De
goede sleepen de slechte mede, de slechte de goede. Wat vandaag slecht is, kan
morgen goed zijn, of omgekeerd. Een enkel papier, dat verdacht is, kan tien andere
doen tuimelen, welke excellent zijn. In een onmetelijken heksenketel worden alle
waarden getransmuteerd. Zij verloren elk verband met de werkelijkheid, die een
fabriek is, een onderneming, een arbeidsvermogen, een omzetcijfer, of iets reëels
van dezen aard. Een effect werd een impromptu, een improvisatie, een
valse-hésitation, een fantasie. De goede zijn niet veilig. En de slechte? Zijn er slechte,
zoolang alles goed gaat, zoolang men iemand geen stok tusschen de beenen werpt?
De promotor van het Suez-kanaal maakte wegens valsche voorspiegelingen kennis
met de gevangenis, alvorens men hem zijn standbeeld oprichtte in brons. Ik zal De
Lesseps niet vergelijken met Oustric. Maar misschien doet deze het zelf reeds, hoewel
hij niet in de gevangenis zit.
Het ideaal zou zijn, indien een minister, een ministerie of een officieele instelling
als de Banque de France, zich niet inlieten met lieden, die men groote financiers
noemt, zoolang zij slagen, avonturiers, wanneer zij, niet voor hun plezier, den nek
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breken over hindernissen, welke hun met een bewonderenswaardige sluwheid gelegd
worden. Maar hoe wil een gouvernement ze ontwijken? Een Staat als de Fransche
is een gigantische affaire, wier tallooze vertakkingen alle uitloopen in een of ander
ministerie, omdat allen min of meer gemoeid zijn bij de landsverdediging, of het
landsbelang. De regeering surveilleert de Beurs. De regeering geeft verlof tot
introductie van stukken. Verder is bijna het geheele Fransche gouvernement en een
enorm percentage der afgevaardigden, advocaat: Poincaré, Briand, Péret, Boncour,
Blum, Millerand, allen zijn advocaten. Péret als minister van Justitie, beslist over
het lot van Oustric, wiens advocaat hij is. ‘Zoo gij daar bezwaar in ziet, zei Tardieu,
tot de Kamer, houdt dan allen op met minister en député te zijn, of houdt allen op
met advocaat te zijn.’ Dit is logisch geredeneerd. Het helpt Péret en het cabinet
Tardieu uit de knel, omdat de heldhaftige keuze een burgerdeugd en een
karaktervastheid veronderstelt, waarop niemand verzot is. Het verandert echter niets
aan de bevinding, dat de vermenging van particuliere en gouvernementeele ambten
tot zeer dubbelzinnige resultaten kan voeren.
Doch wanneer een regeering, of een deel der regeering, voldoende gegevens
aanwezig acht, om zich rechtstreeks of zijdelings te associeeren met een Marthe
Hanau, met een Oustric, en wanneer zij niet wenscht, dat men later zegt, dat zij zich
encanailleerde met verdachte sujetten, dan schijnt mij haar eerste plicht te zijn, dat
zij met hare favorieten, of met hare bondgenooten niet alleen door dik, maar ook
door dun gaat, en dat zij hen niet laat schieten op het psychologische moment. Behalve
haar eigen gouvernementeele prestige riskeert zij het kapitaal harer onderdanen, die
in goed geloof hare moreele zekerheidstellingen vertrouwden. Voor Oustric bedraagt
het nationale verlies twee milliard.
Een débâcle van Hanau, een débâcle van Oustric is een débâcle van het Fransche
gouvernement. En ik schat de intelligentie van een Tardieu, van een Briand, van een
Poincaré, niet zoo laag om eraan te twijfelen, dat zij dit beseffen. Men heeft indertijd
loffelijke pogingen gedaan om Hanau te redden. Men heeft bijkans bovenmenschelijke
pogingen gedaan om Oustric te redden en de Bank, die den naam draagt van den
eersten mensch. Men heeft zich gewaagd tot aan de onwettigheid: toen de papieren
van Oustric onrustbarend zakten, gaf men order, om ze niet meer te noteeren. Dit
baatte natuurlijk niets. Men bezweek voor de overmacht. Men zwichtte. En had men
ze kunnen redden? Ja, zonder twijfel.
Toen Tardieu, de Banque de France en vijf machtige credietinstellingen
onderhandelden, om de Banque Adam te behoeden voor een failliet, leverden de
beraadslagingen geen resultaat. Zij sprong. Toen Tardieu, de Banque de France en
veertien machtige credietinstellingen daarentegen parlementeerden, om de Banque
Adam weder vlot te maken, werd men direct accoord: De buit was binnen. Het doel
was bereikt.
De doorsnee-citoyen, wiens geld in rook vervliegt, beoordeelt zulke zwakheden
niet anders dan ik en zou ze trouwens, tenzij hij hopeloos verblind ware, niet van
een ander standpunt kunnen beschouwen. Hij ziet, hij voelt zijn nederlaag. Hij ziet
en voelt de nederlaag van hen, die hij aanstelde om te waken over zijn belangen. Hij
ziet ze niet enkel verslagen. Hij ziet ze, wat erger is, gecompromitteerd.
Indien deze gebeurtenissen de episoden vormden van een reusachtig offensief, dat
in 1925 ongeveer werd ingezet en vermoedelijk nog niet beëindigd Is, zou het me
geenszins verwonderen.
[verschenen: 27 december 1930]
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Het ergste is niet altijd zeker
Parijs, 25 November [1930]
Onder de verschillende middelen om een nieuwtje te verbreiden, koos Philippe
Berthelot niet het slechtste. Hij ontmoette een der verrukkelijkste actrices en fluisterde
haar toe: ‘Hoe wilt ge dat Duitschland een oorlog tegen ons beginne? Duitschland
heeft geen geld.’
Een paar dagen daarna kende iedereen de opinie van den machtigsten en meest
verborgene der Fransche diplomaten, die zich nimmer laat interviewen. Een
mededeeling in de gezamenlijke kranten der hoofdstad en een rondroep per
draadlooze, zouden zeker niet doeltreffender geweest zijn, dan dit confidentieele
gesprek met een tooneelspeelster. Onder de bewoners der Maas-en-Rijn-provincies
voorspelde men den oorlog voor December. Technici zagen hem uitbreken in April
van het volgend jaar. ‘Beter om direct met je kop tegen een muur te loopen’, was de
opvatting van het volk, dat de zaken nuchter bekijkt. ‘Wat praten jullie allemaal over
oorlog’ murmelt Berthelot, die een geraffineerde is, naar het vraagteeken van een
bekoorlijken oorschelp. ‘Nonsens. Er is geen sprake van oorlog. Ze hebben geen
geld.’
Dat was een der dingen waaraan niemand gedacht had. Het leek zelfs een gewichtig
en een indrukwekkend ding. Inderdaad, hoe wil je oorlog voeren zonder splint?
Het gebeurde, dat Berthelot's psychologische en noodzakelijke troostwoorden mij
bereikten uit een mond, welke niet minder bekoorlijk was, dan de oorschelp, die ze
opving. En ik zou een barbaar geweest zijn, hadde ik geantwoord: ‘Berthelot kan het
weten. Maar als we 't één gelooven, moeten we ook het andere gelooven. Het idee,
dat ze geen oorlog beginnen, omdat de kas leeg is, sluit in zich, dat ze oorlog zouden
voeren, wanneer de kas vol was. Groote goden! Men moet Franschman zijn en
bovendien zeer conservatieve, zeer fatsoenlijke begrippen hebben over de manieren,
waarop men aan geld komt, om zich met zulke kluitjes in 't riet te laten sturen. Te
drommel! Had het Directoire spie, toen het Bonaparte met het commando belastte
over het Republikeinsche leger in Italië? Dat leger was een havelooze, uitgemergelde
bende. Het had geen soldij, geen eten, geen snaps, geen kleeren, geen schoenen, geen
tucht. Nauwelijks munitie, nauwelijks wapenen. Dat spaarde de Oostenrijkers niet
voor een reeks nederlagen, waaraan de namen nog als trompetfanfares door de
Fransche geschiedenis schetteren: Castiglione, Lodi, Arcole, Rivoli, etc...!’
Ik had de voorbeelden voor 't grijpen om beelden op te roepen, waarin Berthelot's
stelling vermorzeld werd onder de sabels en hoeven van oprukkende cavalerie. Voor
me zelf besloot ik, om mij zoo gauw mogelijk te vergewissen van de manier, waarop
het Damocles-zwaard, waarvan ieder hardop droomde, boven onze hoofden was
vastgehecht. De relaties welke men niet heeft in de Fransche diplomatie, kan men
hebben in de Fransche letterkunde, en wanneer ik het tableau der ambtenaren van
den Quai d'Orsay goed bekijk, moet ik bekennen, dat dit bijna op hetzelfde neerkomt.
Ik wendde mij dus tot iemand, die romans schrijft, wat niet verhindert, dat hij
langjarige en uitstekende betrekkingen onderhoudt met de bureaux van Berthelot.
Als hij niet in Boekarest is, in Praag, in Madrid, in Warschau, of rond de wereld reist,
dan kan men hem aantreffen in een dier bars, welke den naam dragen van een boek.
‘Zoo - begroette hij mij - hoe gaat 't met onzen Elzevier, die de boekdrukkunst
opnieuw ontdekt heeft?’ Ik had heelemaal geen zin, om over Stols te praten, maar
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rekende niet te vergeefs op de bokkesprongen van zijn geest. Hij was Elzevier
vergeten, nog vóór ik aan Elzevier kon denken. ‘Merkwaardig, jullie Hollanders,
zegt hij, jullie moet je stevig voelen achter Rijn, Waal, Lek en wat nog? Tegen dat
het misloopt, hebben sommige ezels een mooi dossier. Hoe kunnen jullie op je laten
zitten, dat er in een boek, geprefaceerd door Lyautey, beweerd wordt, dat er in de
buurt van Amsterdam een fabriek en een dépôt zou bestaan van Duitsche militaire
vliegtuigen, klaar om uit te vliegen bij 't eerste signaal? Niet gelezen? Des te erger,
“Français... garde à vous!” voorrede van Lyautey, (“lees, lees en herlees dit boek”)
Pagina 132, s'il vous plaît. Oplage van een sensatie-roman. Zulke dingen drukte men
niet vóór 1914, als ik me wel herinner. En toch!’
Hij liet me de rest raden en ik dacht aan den imaginairen doortocht der Duitschers
door Zuid-Limburg en van den sisyphus-arbeid van onzen toenmaligen gezant De
Steurs, die gansche zwermen van de fabelachtigste canards den nek kreeg om te
draaien. Vandaag las ik in een Fransche krant, dat er in Rotterdam een
kanonnen-fabriek zou bestaan, die werkt voor Duitschland! Fraaie vooruitzichten
met een buurman als België. Het wordt tijd, dat de Hollandsche kolonie te Parijs een
bond sticht tot beteugeling der fantasie, of tot handhaving van het nationaal gezond
verstand. Daar hangt iets van af.
‘Maar zegt Berthelot niet, dat Duitschland niet aan een oorlog kan denken, omdat
het platzak is?’
‘Platzak?’, kreeg ik ten antwoord. ‘Alles is mogelijk. Ik heb nooit goed begrepen,
wat er geworden is van de francs, de guldens, de ponden sterling, de dollars, de
kronen, de peseta's, enzoovoort, die men ingewisseld heeft voor de trillioenen en
kwadrillioenen marken. Dat is een fameuze hocus-pocus geweest, de épatantste van
alle tijden. Entre parenthèses, hij wordt reeds beschreven in 't tweede deel van Faust,
geloof ik. Maar platzak of niet platzak, mij dunkt, dat Berthelot de beteekenis van
het geld overschat heeft. Of, wat waarschijnlijk is, dat hij een heel pak van argumenten
heeft willen samenvatten, voor 't gemak, in een bevattelijken term. Laten wij even
kijken. Er zijn twee soorten van oorlog: dien men wint, of dien men verliest. In 1930
natuurlijk. Een jaar als 1930, een kans als 1930, zullen de Duitschers nooit of nimmer
meer terugzien. Bedenk even: Twee jaar geleden zat onze aviatiek, waarvan ik u de
schitterende reputatie cadeau geef, in het moeras. Vandaag zit ze er nog in. We
hebben prototypes als de ‘Point-d'Interrogation’ en de ‘Trait-d'Union’. Goed om naar
Amerika te vliegen. Nog prachtiger bombardements-machines. Doch we hebben er
pas één van elk. Met onze fortificaties is 't niet beter gesteld. Ze bestaan op papier.
Tienduizend metselaars en aardwerkers, onder leiding van alles, wat van de
genie-troepen beschikbaar is, zwoegen dag en nacht aan een honderden kilometer
langen ketting van groote en kleine blokhuizen. Een uitkomst voor de beton-industrie.
Maar elke maand, dat men ons tijd laat, is gewonnen. We bouwen onzen Chineeschen
muur niet boven, we bouwen hem onder den grond, en geloof me, dat hij sommige
naties kregel maakt, want elke schakel in den ketting is een vermeden veldslag.
En 't leger? We hebben op de herfst-manoeuvres heele regimenten kanonniers
ontdekt, die nauwelijks wisten, wat een stuk was. Gebrek aan oefening. Reorganisatie.
Tekort aan manschappen. De helft in de papperassen. Vergeet niet, dat we 183.000
man, koloniale troepen inbegrepen, minder onder de wapenen hebben dan Italië.
Minder zeg ik. En koloniale troepen inbegrepen, zeg ik. Vergeet niet, dat we 195.000
man minder tellen dan Engeland. Het ‘miserabele Engelsche legertje’ van Wilhelem
II is aardig gedijd, lijkt u niet, en leve de ontwapenaars van anderen! Maar wat een
jaar dit 1930! Het ergste is niet altijd zeker, zegt het Spaansche spreekwoord van
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onzen vriend Claudel. Sinds 1923 vragen we ons af, waarom ‘ze’ niet van leer trekken
en we hebben 't ons zoo dikwijls afgevraagd, dat we 't meenen te begrijpen. Geld?
Menschlievendheid?
Want waarom beginnen ‘ze’ niet, wanneer elke dag uitstel een nooit in te halen
verlies beduidt? Ik zal 't u zeggen, langs den neus weg van Berthelot. Een stad als
Parijs uitmoorden en uitbranden, dat is desnoods kinderwerk. Maar een stad als
Berlijn of Hamburg uitrooken, dat is even goed kinderwerk, zelfs met ons materiaal
van vandaag. Daarmee wint men geen oorlog. Het winnen van een oorlog is een
karwei, dat nog altijd moet worden opgeknapt door infanterie en artillerie. Er valt
dus niets of weinig aan te vangen met het absolute terrorisme: oog om oog, tand om
tand. En hoe staat het met de wederzijdsche bondgenooten? De onze, Polen, Tsjechen,
Serviërs, Roemenen, Belgen, zijn misschien niet brillant, maar ze hebben een
buitengewoon voordeel: ze zijn gezeglijk, ze zijn leerzaam. Ze hebben nog een ander,
en veel onschatbaarder voordeel: in geen enkel dezer landen is een contra-revolutie
in potentie, of in latente functie aanwezig. De hunne daarentegen? Gedurende hun
twaalfjarig bewind hebben de Sovjets geen sikkepit kunnen organiseeren, op geen
enkel gebied, de Tsjeka uitgezonderd. Waarom zouden zij een oorlog kunnen
organiseeren? En gegeven, dat ze dit kunnen, zullen ze ooit de handen vrij hebben,
om hem te voeren? Wat is het bolsjewisme? Een leger, dat een volk van slaven in
bedwang houdt. Wie zal de Kremlins bewaken, wanneer het leger moet oprukken
naar de grenzen? Wij hebben de verkwikkelijkste berichten uit Rusland. Wij gunnen
ze hun vijfjaarsplan en bijna zelfs hun dumping.
Rusland is niet klaar, tactisch gesproken, en Rusland zal uit den aard zijner zaak
nooit klaar zijn. Een minderheid kan regeeren, kan domineeren, kan tyranniseeren.
Maar een minderheid kan geen oorlog voeren en tyranniseeren tegelijk. Dat
verwondert u? Zooveel te beter. Het heeft mij ook verwonderd in 't begin. Daar zijn
waarheden als koeien, die men soms met 't grootste gemak uit het oog verliest. De
Sovjet-Russen zijn alleen gevaarlijk als propagandisten of sluipmoordenaars.
En Italië. Ik zou kunnen vragen: wat is het fascisme? Een leger, dat... Neen! Laat
ik vragen: wat is het antifascisme? Ettelijke honderdduizenden Italianen, die wij
tusschen Nice en Duinkerken den kost geven en koest houden. Informeer bij de
grenswachten, hoevelen er elk etmaal door de fascistische mazen glippen. Er zijn
dagen, dat we er verstomd van staan. Mussolini zal zich niet twee, hij zal zich
twintigmaal bedenken alvorens hij als Hannibal en Bonaparte over de Alpen trekt.
Behalve nog, dat er alle kans bestaat, dat wij 't op 't nippertje met hem op een accoord
gooien. Want au fond is hij zoo kwaad niet.
Resten dus nog de Turken, de Grieken, de Bulgaren, de Hongaren; wij vertrouwen
ze met een gerust hart toe aan de Serviërs, hun oude kennissen. En zooals gij ziet,
hebben wij Engeland niet noodig, noch Amerika, wat veel goedkooper belooft te
worden.’
‘Het kan dus alleen misloopen, zei ik, wanneer men in Berlijn of in Buda-Pest
volstrekt een nieuwen oorlog zou willen verliezen?’
‘Inderdaad, antwoordde mijn Claudeliaansche diplomaat, dat is ons eenige leelijke
risico. En mij dunkt, dat ze 't ook ginds in de gaten hebben. Doch dat kan Berthelot
natuurlijk niet vertellen aan een actrice, hoe charmant ze ook is.’
‘Maar à propos, besloot hij, die bladzijde uit Garde à vous? Lees, en herlees ze!’
Ik heb 't gedaan en hoop, dat men 't in Den Haag ook doet.
[verschenen: 31 december 1930]

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Rust op alle toppen
Parijs, 3 December [1930]
Het privilege, dat de Fransche regeering sinds geruimen tijd verleende aan de koopers
van bepaalde modellen vrachtauto's, is uitgebreid tot alle typen van particuliere
vliegtuigen. Wie zich een avion aanschaft, groot of klein, geniet een aanzienlijke
premie in de kosten van aankoop en onderhoud. ‘De weg is versperd, de hemel is
vrij’, adverteert een firma, die zich op de luchtvaart toelegde na fortuin gemaakt te
hebben in de auto's. ‘Een comfortabel vliegtuig voor toerisme met twee plaatsen kost
u nauwelijks 30.000 francs.’ Dat is nauwelijks drie duizend gulden, de prijs van een
geriefelijken automobiel. De taal volgde deze richting op den voet. Men onderscheidt
voortaan twee klassen van vliegeniers: de aviateurs, die de kunst beoefenen als
beroep; de avionneurs, die haar dienen voor plezier.
Tezelfdertijd stelde het gouvernement een beurs in voor jonge lieden, die een
brevet wenschen te behalen van piloot en hun militairen dienst willen volbrengen in
de luchtvaart. De minimum leeftijd is 17½ jaar: ‘La valeur n'attend pas le nombre
des années’, meende reeds Corneille. De gesubsidieerde knaap leert sturen op kosten
van den Staat. Hij wordt voor den duur zijner studies gevoed en gehuisvest op kosten
van den Staat en ontvangt ten overvloede een zakgeld van 90 francs per maand. Hij
is verzekerd in geval van ongelukken. Zoover ik weet, toonde een Staat zich nimmer
toeschietelijker of even toeschietelijk voor eenige andere categorie zijner studeerende
onderdanen. Wie zijn diploma verworven heeft, kan zich engageeren voor den tijd
van 5 tot 10 jaren, incasseert een jaarlijksche premie van 1150 francs of 1450 francs
en krijgt naast andere vergoedingen een soldij, die gaat van 15 francs per dag voor
de adjudanten tot 8 francs voor korporaals en gewone soldaten. De toekomst van den
Franschen recruut, gelijk men ziet, ligt in de lucht.
Terwijl men deze gouvernementeele maatregelen neemt voor de ontwikkeling van
het vlieg-instinct, voelt Détroyat, een der uitstekendste aviateurs en specialiteit in
sensationeele records, zich geroepen, om de sluiers op te heffen van het avontuurlijk
prestige, hetwelk de luchtvaart nog omhult voor oningewijden. Om te bewijzen, dat
vliegen een bagatel is, nam hij Alfred Hoffman, manager van den automobiel-renner
Chiron, en Guy Bourriat, zelf racing-man, mee naar het veld van Villacoublay en
zette ze om de beurt naast zich in zijn Morane. Zijn leerlingen hadden natuurlijk
nooit een vliegmachine bestuurd. Na een onderwijs van 2 uur dertig minuten, stapte
Détroyat uit en liet den automobilist alleen in het schuitje. Bourriat steeg op, vloog
rond de baan en landde in een onberispelijken stijl. Vervolgens kwam Hoffman aan
de beurt, die een even schitterend debuut maakte, na gelijken oefen-tijd. Dit
merkwaardig paedagogisch resultaat werd gecontroleerd door een vertegenwoordiger
der Fransche Aéro-Club. Het mag zooveel pleiten voor de machine, de leerlingen en
den professor als men wil, het sluit een mythologische periode af. Bij voldoende
begaafdheid kan men in twee en een half uur vliegenier worden.
Deze drie kenmerkende wijzigingen vergezelden de opening van de Twaalfde
Luchtvaart-Tentoonstelling. De regeering, de fabrikanten en de piloten doen een
forsche poging, om de vliegkunst te vulgariseeren. Gisteren spande men zich nog in
om passagiers te lokken. Vandaag beijvert men zich voornamelijk voor het kweeken
van piloten.
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De vooruitgang is logisch en normaal. Evenzeer als de automobiel is het vliegtuig
bestemd om eerlang een populair vervoermiddel te worden. Voor de industrie teekent
deze evolutie zich reeds af als een noodzakelijkheid en voor 't eerst in Frankrijk
wendt de constructeur zich rechtstreeks tot het publiek. Gelukkig staat de jonge
generatie klaar met een hart, dat georiënteerd is naar het zenith. De vliegmachine zal
de scheiding symboliseeren tusschen het oude geslacht en het nieuwe, tusschen ons
en onze kinderen. Wij hebben er ons bij aangepast. Zij zullen ze gebruiken als een
alledaagsch en doodgewoon gereedschap.
En ternauwernood wordt deze inbezitneming van den dampkring een feit, of men
bespeurt bij de voorgangers de beginsymptomen van verzadiging en ongeduld. Vlak
vóór een Salon, welken men met spanning tegemoet zag, omdat men de behoefte
voelde aan een nauwgezette controle der luchtvaartkundigen, verscheen in de ‘Revue
Universelle’ een artikel van Lucien Fabre, dat onverholen blijken gaf van
humeurigheid. Fabre is een ingenieur-geleerde, die tot de eerste commenteerders
behoorde van Einstein. Hij is daarnaast dichter en letterkundige. Als uitgangspunt
van zijn critiek op de hedendaagsche vliegtechniek, in 't bijzonder de Fransche, vond
hij geen actueeler en geen bewijskrachtiger materiaal, dan de machine, welke den
Oceaan overstak van Parijs naar New-York, de ‘Point-d'Interrogation’. Men waant,
aldus betoogt hij, dat deze praestatie van den verjongden bloei getuigt der Fransche
luchtvaart. Integendeel. Niets kon beter haar verval bevestigen dan dit welslagen.
Costes en Bellonte zijn moedig. Zij zijn handig. Toegegeven. Doch waartoe dient
dat? Tot niets. Wat bewijst dat? Niets. Wij hebben in Frankrijk tientallen Costes' en
Bellonte's. Waar het op aankomt, is de machine. En wat bewijst de machine? Wat
de motor?
Niets en alles. Zij bewijzen, dat men den Oceaan kan oversteken. Maar zij bewijzen
ook, dat men sedert acht jaar geen zier vooruitkwam. Want het succes van de
‘Point-d'Interrogation’ valt niet te danken aan het genie of de schranderheid van de
thermo-dynamische of aéro-dynamische ingenieurs, niet te danken aan vorderingen
op het wezenlijk gebied van vliegtuigen of bewegingstechniek. Zij zijn uitsluitend
het gevolg van ontdekkingen der metaal-industrie. Zonder genitureerd staal, geen
650 Hispano 12 Nb. Die motor, zoo bruikbaar hij is, bezit nog altijd een belachelijk
aantal carburators, om te zwijgen van de rest der ingewikkelde mechaniek. Op het
staal en op het gewicht kon men kilo voor kilo bezuinigen, dank zij de metallurgie.
Als motor behoort hij evenwel tot de periode der monsters, gelijk de mammouth en
het megatherium. En het vliegtuig? Een oud type; uitgebouwd, aangelegd; hier een
stukje bij, daar een stukje af; ontlast in alle hoekjes en gaatjes van overtollige zwaarte,
tot het de noodige tonnen benzine kon bergen. Maar tevergeefs zoekt men er een
nieuw en geniaal idee. De metallurgie maakte vorderingen en de vliegtuig-bouwers
tooien zich met haar pluimen. Wat wij noodig hebben, zegt Fabre, is een nieuwe
Newton.
Dit alles is hard, tè hard. Zoo gebrekkig de ‘Point-d'Interrogation’ schijnt van een
intellectueelen gezichtshoek en van welk verval of stilstand hij moge getuigen, hij
vloog in één trek van Europa naar New-York en geen enkele machine van geen
enkelen fabrikant heeft hem dit voor- of nagedaan. Wat mag Fabre wel denken over
de dozijnen carburateurs van de ‘DO-X’, de benzine-verzwelgende gevleugelde
draak. Maar wanneer Fabre's appreciaties te hard klinken, wanneer hij een aftakeling
constateert, zonder zelf vruchtbare, constructieve denkbeelden aan te dragen, waaruit
men een nieuwen Newton zou kunnen bevroeden, en wanneer deze absolute

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

mathematicus gevrijwaard is voor den billijken spot der empirische vaklieden die
motor en vliegtuig schiepen, niemand durft loochenen, dat Fabre in den grond der
zaak en zuiver theoretisch beschouwd, gelijk heeft. Niemand zal beweren, dat de
zwakke plekken, welke hij aantoont, gefantaseerd zijn. Niemand wellicht zal
oordeelen, dat zijn zweepslag overbodig is op een moment, dat jonge en oude
constructeurs op concepties voortarbeiden, waarvan het redeneerend verstand zegt,
dat ze verbeterbaar zijn en dus verbeterd moeten worden.
Heeft echter het uur eener herziening der waarden geslagen? Misschien zit er op
een of ander bureau een teekenaar, die de vraag en de critiek beantwoordt met een
plan, waarvan geen enkel ingenieur, nòch Fabre, in hun schoolsche wijsheid droomde.
Maar op dezen Salon bestaat dit genie alleen in onze verlangens. De metallurgie
werkt langzaam doch zeker, en wij mogen daarmee blij zijn. Geen enkele motor, wat
men verstaat onder een veiligen, betrouwbaren motor, gaat de achthonderd
paardekracht te boven. Zou Dornier de ‘DO-X’ equipeeren met twaalf motoren, dit
wil zeggen met twaalf kansen op panne's, wanneer het anders mogelijk ware? Elke
cylinder heeft zijn kleppen, zijn ontsteking, elk koppel cylinders wordt gevoed met
één carburator, en dat is reeds mooi, al is het niet ideaal.
Indien de vliegtuig-motor, werkend met vette olie, inplaats van benzine, niet meer
geheel tot de vrome wenschen behoort, indien hij bestaat, hij is nog op geen enkele
hier aanwezige machine gemonteerd. De schroef, van metaal of van hout, tweebladig
of vierbladig, blijft steeds de schroef van het oer-avion. De eerste Blériot, die het
Kanaal overstak, hier geëxposeerd, rolde op fietswielen; laatste Blériot, een
dubbel-kajuitig gevaarte, rolt op ballon-banden. René Couzinet, en ook Blériot
trouwens, bedacht een opvouwbaar landingsgestel: als de vogel vliegt, trekt hij zijn
pooten in. Doch als de vogel stijgt en neerstrijkt, moet hij nog immer rollen. En wie
waarborgt, dat het apparaat nooit defect zal raken? De één-dekker triomfeert. Van
wanneer echter dateert de één-dekker? De metalen constructie kreeg de overhand.
Maar hoe oud is ze al? Het driemotorig vliegtuig domineert. Alsof het recent was!
In al zijn variaties van slank, kort, dik, gedrongen, massief, lenig, bleef het profiel
essentieel onveranderd. De vorm der watervliegtuigen behield overal het paradoxale,
het buitenissige, het in eigenlijken zin monsterachtige en onvoltooide, dat ons van
oudsher verwondert: in elk opzicht een machine, waarmee men zich behelpt bij
gebrek aan beter. Tegen alle soorten van mogelijke ongelukken vond men
automatische waarschuwings-seinen uit. Maar geen enkele oorzaak van geen enkel
ongeluk kon worden opgeheven, te oordeelen naar dezen Salon. Wij praten over
astrale snelheden van duizenden kilometer per uur, om naar de Maan, om naar Mars
te vlieden. Doch geen der vliegtuigen, op dezen Salon aanwezig, overschrijdt de voor
een vliegtuig armzalige drie honderd kilometer per uur, er de meeste gaan weinig
vlugger, dan een zeer goede automobiel.
Vergeleken bij de laatste Expositie van 1928 haalde de Fransche vlieg-industrie een
achterstand in, welke de Franschen met reden verontrustte. Zij reorganiseerde zich.
Zij hervormde haar methoden. Zij spiegelde zich met vrucht aan het buitenland. Zij
herwon het vertrouwen, dat in een crisis en in talrijke rampen was verloren gegaan.
Zij overtrof niets. Zij overschreed geen enkele door de natuur of door de
omstandigheden gestelde grens. Zij verwierf echter het onbetwistbaar voordeel, dat
men haar proces niet meer instrueeren kan, zonder tegelijk het proces te instrueeren
der universeele constructie. Voor een minister van luchtvaart is dit een belangrijke
gerustheid, wijl geen enkele zakelijke critiek vat op hem heeft. Doch bereikte de
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luchtvaartkunst werkelijk het maximum, dat men hopen mocht te trekken uit de
beschikbare gegevens? Zijn wij inderdaad in een impasse? Stabiliseerde zich het
vliegtuig, als een levensvorm, die zijn evolutie reeds voleindigde na een geschiedenis
van nauwelijks vijftig jaren?
Wij zouden ondankbaar zijn, wanneer wij ons beklaagden, dwaas, wanneer wij
wanhoopten. Doch laten wij met Lucien Fabre een nieuwen Newton afbidden van
de hemelen. Een gewettigde noodkreet kan nooit kwaad, als stilstand achteruitgang
beduidt. En een Newton is nooit te veel.
Ik spreek geen geïsoleerde meening uit, wanneer mij schijnt, dat van alle
tentoongestelde vliegtuigen de Fokker ‘F IX’ de kroon spant. Het is de algemeene
opinie. Hij is imposant en superbe. Hij is veilig en comfortabel, als een pullman-car,
als een woonkamer, en wint het in dit opzicht verre van de dubbel-schuitige Blériot,
van de ‘Do-S’, van alle hier geëxposeerde luchtlimousines. De eenige, welke haar
schijnt te evenaren, te overtreffen misschien, als de gegeven cijfers betrouwbaar zijn,
is de ‘D.B.71’ der Société Aérienne Bordelaise, een twee-kajuitige eendekker, van
nog grooter omvang, grooter draagvlakte, grooter snelheid, grooter draagvermogen.
De ‘D.B.’ is hier slechts als maquette tentoongesteld en de Franschen zijn even
bescheiden geweest over haar constructie als over haar proefvluchten. Men beweert,
dat zij drie duizend kilogram bommen kan transporteeren over twee duizend kilometer
afstand. De ‘F. IX’ afficheert haar geschiktheid als bombardementsvliegtuig even
openhartig als de ‘D.B.71’ en het zal de moeite loonen, om deze twee mededingsters
te vergelijken in het commercieel gebruik.
[verschenen: 9 januari 1931]

Stille waters
Parijs, 8 December [1930]
Het boek van Friedrich Sieburg is een litterair evenement geworden. Men ziet het in
handen der snobs en snobbinettes, die tien gulden betalen, om de muzikale
clownerieën te hooren van Jack Hylton and his boys. Men wandelt er mee rond in
de operette-theaters, wat het toppunt van belangstelling aanwijst. Ieder praat en ieder
schrijft er over. De auteur, een bruine Duitscher, Rijnlander, ex-infanterist,
ex-vliegenier en tot vóór kort correspondent der ‘Frankfurter Zeitung’ (hij werd
verplaatst naar Londen) is de man van den dag, van de week, van de maand.
Behaalde ‘Gott in Frankreich’, de oorspronkelijke titel, hetzelfde spontane,
algemeene en foudroyante succes in Duitschland als ‘Dieu est-il Français’? onder
de Franschen? Ik weet 't niet en hoop 't evenmin. Sommige conclusies, waartoe de
beschouwingen van Sieburg voeren, zouden desnoods bevorderlijk kunnen werken
op de genezing van den Franschman, gesteld, dat die noodig ware. Diezelfde
conclusies echter kunnen de koortsige stuipen van den Duitscher, gesteld dat die
aanwezig zijn, slechts verergeren. Wij zullen dit dadelijk zien. Wat Frankrijk betreft,
kan men met onvoorwaardelijke instemming constateeren, dat Sieburg's werk
beantwoordt aan een diepe behoefte tot inzicht. De natie ziet de gedachtenwisselingen
der diplomaten min of meer spaak loopen. Zij speurt een gevaar, dat zij volgens haar
geweten niet veroorzaakte en gaarne zou verwijderen, daar het in geen enkel geval
profijtelijk zou kunnen worden. Voyons!, zegt zij, er moet een middel bestaan, om
aan dat gekanker een einde te maken. Het zou waanzinnig zijn, om elkaar te gaan
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uitmoorden voor de tweede maal. Wat is de opinie van een Duitscher zonder
competentie, zonder bevoegdheid, sans qualité, terwijl de politici harrewarren aan
den rand van afgronden?
Om die opinie te kennen, heeft men zich niet laten afschrikken door een barokken,
agaceerenden titel. Want het is in strijd met een specifiek Franschen schroom, om
beslag te leggen op Hem, wiens naam geleerd wordt niet ijdelijk te gebruiken. De
Franschen zijn het eenige volk, welks officieele vertegenwoordigers God genoeg
eerbiedigden, om hem niet te mengen in de heillooze gruwelen van stikgassen,
vlammenwerpers en schroot. In geen enkel Fransch brein zal het opkomen, dat God
domicilie koos in Frankrijk. De titel zelf verried reeds de scheiding, verried de
tweespalt. Dat men over zulk een bezwaar heenstapt, toont aan, in welke mate de
Franschman verlangend is naar begrijpen. Misschien ook hoe de onrust op hem invrat.
Doch de hoofdvraag is, of de lezing van Dieu est-il Français?, hem zal baten, hem
kan baten. In de tweede plaats, of de inwilliging der eischen, welke het boek impliciet
stelt, nuttig en raadzaam zou zijn voor Frankrijk, voor Duitschland, voor Europa. De
Franschman, redeneert Sieburg, leeft van Jeanne d'Arc af in de onuitroeibare
overtuiging, dat hij een messiaansche rol te vervullen heeft onder de naties der aarde.
Een idee is niet algemeen-menschelijk, is niet universeel, alvorens het Fransch wordt.
Frankrijk verzet zich met hand en tand tegen alle stroomingen uit het Oosten en
het Westen, uit het Noorden en het Zuiden, tegen alle stroomingen, welke niet van
Franschen oorsprong zijn, of welke het niet vereenigbaar acht met den eens en voor
altijd aangenomen Franschen standaard. Wat het niet vijlen, schaven of buigen kan
naar zijn maatstaf, naar het kader, waarin zijn conceptie van mensch, menschelijkheid
en menschwaardigheid ligt opgesloten, wat het niet franciseeren, dus universaliseeren
kan, verwerpt het eigenwillig en onverbiddelijk.
Prachtig en onuitstaanbaar volk zegt Sieburg. Na der wereld onwaardeerbare
schatten te hebben geschonken, sloot het zich in zijn hoogmoed af van de rest der
Europeesche gemeenschap. Het werd een eilandbewoner te midden der talrijke naties,
die het voorbijstreven. Het werd een enclave. Uit stuggen trots en uit verblinding
verbrak het de verbindingen met de omringende landen. Het werd een dood lidmaat
in een welig tierend, rijksappig organisme. Het werd reactionnair. Conservatief. Het
werd achterlijk. Het staat stil. Met zijn looden ballast remt het Europa's vaart naar
een voorspoedige, stralende toekomst, en zoolang Frankrijk volhardt in zijn
eigenzinnige, eigengereide, verouderde en door niets meer gemotiveerde houding
van natie, die de waarheid in pacht heeft, blijven alle pogingen tot samenwerking
niet alleen illusoir, ze zijn onmogelijk.
Dit klinkt tamelijk onvriendelijk. Wie een beetje heet gebakerd is en wien het
ontbreekt aan Fransche Wahlverwandtschaften, zal opstuiven en zeggen: Laat ons
daar de lucht eens gaan verfrisschen. Laten wij in die palissade een goede bres
schieten. Laten wij die versperring wegruimen. - Alle elementen voor een kruistocht
zijn aanwezig.
Gelukkig is Friedrich Sieburg een bezonnen man en bezit hij de noodige affiniteiten.
Hij siert zijn verwijten met den tooi van tallooze en oprechte complimenten. Hij
verbergt de berisping niet, hij omhult ze met aandoenlijke en welgemeende tournures.
Want hij houdt van Frankrijk, van zijn klimaat, van zijn harmonische, weelderige
natuur, van zijn voortbrengselen, van zijn wittebrood, van de veelsoortige streeling
zijner wijnen, van het raffinement van een Fransch menu. Hij houdt van Parijs. Hij
houdt van de steden der provincie, van de stadjes, van de dorpen. Hij houdt ten slotte
van den Franschen inboorling. Hij kent zijn deugden. Hij vergoelijkt zijn gebreken.
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Sieburg is een uitmuntend opmerker en de Franschman behoeft zijn portret niet te
weigeren. Het is gelijkend. Het is niet geflatteerd. Hij herkent zich. Verrukkelijk
land!, roept Sieburg bij herhaling uit. Hoe prettig, hoe genoeglijk, hoe zalig is het
om hier te leven! Welk een zachtheid onder een clementen hemel, op een vruchtbare
aarde, te midden van een beminnelijk en inschikkelijk volk! Maar hoe jammer, meent
hij, dat dit magnifieke menschenslag tegelijk zoo onuitstaanbaar is. Zijn verstand
fluistert hem in, dat dit ras een dam bouwde op de wegen van den vooruitgang, een
dam, welke goedschiks of kwaadschiks moet worden doorgebroken. Zijn hart
waarschuwt hem dat het een ramp zou zijn voor Europa, het menschdom, wanneer
de bar[rière] werd weggerukt wanneer deze laatste vluchtheuvel van den ouden tijd,
van de traditie, van een rustig en bekoorlijk levensconcept, zou worden overstroomd
door de springvloeden van moderne barbaren.
Friedrich Sieburg aarzelt als de hongerige ezel tusschen de twee hooischelven en
hij loopt gevaar van ontbering om te komen. Hij kon niet kiezen en deze dualiteit
vermindert de waarde en het effect van zijn boek. Wie heeft gelijk: zijn verstand of
zijn hart? En welk der twee is het geraden te volgen? Ons wel en wee zal voor
meerdere eeuwen afhangen van de oplossing, die wij dit raadsel zullen geven.
Bernard Grasset, de uitgever van Dieu est-il Français?, trachtte de vraag te
beantwoorden op filosofische basis, in een open brief aan Sieburg, welke aan het
boek werd toegevoegd. Zeker, zegt hij, meenen wij een afzonderlijke en gewichtige
zending te hebben, aan welke wij ons niet kunnen onttrekken, zonder ons te
verloochen. Laten wij om elkaar goed te verstaan en geen verwarring te stichten, het
woord God vervangen door het woord ‘Princiep’. Princiep: het eerste, het
voornaamste, het noodige, het leidende, het begin, het beginsel. Wij hebben, wat het
menschelijk ideaal betreft, het juiste princiep en niet wij zijn achterlijk, maar gij, die
ons nog niet inhaaldet. Als spiritueele verschijning, in zijn geestelijk wezen, in zijn
dubbele natuur, is de mensch voor ons een constant feit. Een Leonardo da Vinci zag
de dingen niet menschelijker, dan de holbewoner, die de teekenstift hanteerde in zijn
onderaardsche grotten. Een Plato is niet onovertrefbaar. Het zal zelfs niet opkomen
in 't hoofd van een werkelijk gecultiveerd mensch, dat een Plato, een Dante, een
Mozart, een Beethoven, overtrefbaar zouden kunnen zijn. Tout est dit, tout a été fait.
Alles is geen ‘ewiges werden’, doch een eeuwig wederbegin, waarbij wij slechts met
onze hoogste zorg kunnen trachten het klassieke, universeele, onveranderlijke beeld
van den constanten, nooit te perfectionneeren mensch niet uit het oog te verliezen,
niet beneden de norm te zinken. Er bestaat geen Fransche beschaving, noch eenige
andere. Er bestaat enkel een beschaving tout court, welke zich direct richt naar het
ideaal der overal en altijd identieke menschelijke natuur. Dit concept is geldig voor
allen, toegankelijk voor allen. Het begrenst het menschelijke streven, doch in deze
begrenzing zijn wij zeker, nooit te zullen dwalen.
Dit is de geijkte theorie van het Fransche beschavingsprinciep, dat de Franschman
erfde van Grieken en Romeinen en dat hij eenmaal vergoddelijkt en aangebeden
heeft in de gedaante der Rede. Ik zou niet gaarne aan deze beginselen tornen, omdat
zij een paar duizend jaren lang de proef doorstonden en vandaag nog vruchtbaar
blijken, terwijl het beste wat men zeggen kan van andere concepties is, dat zij een
twijfelachtige kans bieden en weinig garandeeren. Maar met alle respect voor filosofie
en abstracte redeneering, lijkt het mij, oneindig practischer om alle sentimenteele of
intellectueele overwegingen op zij te zetten en de bezwaren van Sieburg te toetsen
op een concreet plan. Wat maal ik om het schitterendste systeem, wanneer het mij
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op den duur ruïneert? Men kent den boom aan zijn vruchten. En welke zijn de
cultureele machten, welke de Fransche civilisatie volgens Sieburg zou intoomen en
zelfs zou belagen?
Hij geeft nergens de vaagste beschrijving van wat wij verstaan moeten onder de
hemelvaart naar den nieuwen tijd, welke vaart Frankrijk vertragen zou door zich vast
te klampen ‘aan de slippen der menschheid’, nòch van wat hij zich voorstelt als
einddoel van dien tocht. Maar hij formuleert ten minste de mikpunten van den
Franschen tegenstand. Laat mij ze citeeren in de taal van Dieu est-il Français?
‘Le cri de guerre contre le germanisme ne doit pas laisser entendre que nous
sommes seuls visés. II concerne toute résistance contre l'héritage antique:
protestantisme, bolchevisme, industrialisme, fascisme.’
Dit is zóó klaar en zóó scherp omlijnd, dat het een paar positieve kantteekeningen
veroorlooft, aan welke men den nadruk kan geven van onomstootelijke zekerheden.
Waarom Sieburg het protestantisme rangschikt onder de stroomingen, indruischend
tegen het antieke erfdeel, en die Frankrijk zou trachten te breken, is mij een
ondoordringbaar geheim. Een flauwe herinnering aan de herroeping van het Edict
van Nantes speelde hem zonder twijfel parten. Die tijden zijn voorbij. Die daden
kunnen nog slechts worden herdacht als elementen eener rancuneuze en niet loyale
propaganda. Constitutie en wetboeken van Frankrijk weerleggen een dergelijke
beschuldiging op de beslissendste wijze. Waarom vergeet Sieburg, dat een aanzienlijk
deel van de staatkundige theoretici der Derde Republiek, en dat de helft der
hedendaagsche Fransche literatuur (de school van André Gide) van protestantschen
oorsprong zijn?
Wat zou er van Europa geworden zijn, wanneer Frankrijk in 1918 zich had laten
meesleuren door de bolsjewistische vloedgolf, wanneer het in 1921 Polen niet gered
had uit den greep der Sovjets? Het bolsjewisme is een experiment, een schrikwekkend
experiment. Wie het wil beproeven, ga zijn gang. Toen de Franschen zich op de
Catalaunische velden in slagorde schaarden tegen Attila (de eerste slag aan de Marne),
toen zij zich een paar eeuwen later onder de muren van Poitiers in 't gelid stelden
tegen de Arabieren, waren er stellig een aantal lieden, die geloofden, dat het Fatum
Europa's hemelvarende toekomst in handen gelegd had van Arabieren en Hunnen.
De geschiedenis leert, dat zij zich vergisten. Het is volstrekt niet uitgesloten, dat
soortgelijke vèr-ziende lieden zich nogmaals vergissen omtrent de bolsjewisten. En
dit is mij reden genoeg, om Europa geluk te wenschen, dat het in Frankrijk een
onneembaar bolwerk aantreft tegen de horden der Sovjets: hier en in de koloniën.
Frankrijk industrialiseert zich niet of zeer voorzichtig, zeer behoedzaam. Het
veramericaniseert zich niet. Het stuit den Franschen tegen de borst om te
rationaliseeren, te tayloriseeren, te standardiseeren, te produceeren in den blinde, in
het wilde, te fabriceeren in serie. A la bonne heure! Schijnt het Fransche voorbeeld
verkeerd in het licht der statistieken, die van tien tot vijf en twintig millioen
werkloozen spreken op onze geïndustrialiseerde planeet? Geen duizend dezer
werkloozen bevinden zich in Frankrijk. Toeval? Buitenkansje? Geluk? Neen:
evenwicht, bezadigdheid, harmonie, afkeer van grootscheepsche, doch zinnelooze
avonturen; menschelijke maat. Over enkele jaren zal men weten, of industrialiseeren
à tort et à travers niet de grootste catastrofe is, welke ongedisciplineerde, roekelooze
geesten ontketenden over het menschdom. Laat men dan Frankrijk, dat zich een
onheil spaarde, niet benijden, niet aanklagen. Laat men zijn conservatieve,
reactionnaire wijsheid navolgen.
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En het fascisme? Wat zou Frankrijk met het fascisme aanvangen? Zeker is het
fascisme strijdig met de Fransche mentaliteit. Kan men daarom van de Franschen
vergen, dat zij tegenover de fascisten een bijzondere tegemoetkoming in acht nemen?
Geven de toespraken van Mussolini en zijn desiderata aanleiding tot meer dan een
wantrouwige neutraliteit?
Het getuigt niet van achterlijkheid, dat de Franschen zwarte of bruine hemden een
tikje komisch vinden. Het getuigt van een onbetwistbare emancipatie. De Franschman
minacht de uniform, zegt Sieburg zelf. In zijn wezen is hij civiel in alle beteekenissen.
Het schijnt mij, dat deze notities afdoende aantoonen, dat niet het verstand gelijk
heeft bij den auteur van Dieu est-il Français?, doch het hart. De telefoon werkt slecht
in Parijs. In de stations heerscht wanorde. De winkelier behandelt zijn klant met
onverschilligheid. Frankrijk bezit geen monumentale hospitalen, geen wolkenkrabbers,
geen Zeppelins, geen ‘Do-X’, geen immense organisaties als de Leipziger Messe,
geen kolossale trusts, geen tuinsteden, geen zwem-paleizen, geen dozijnen
gesubsidieerde theaters, dozijnen opera's, dozijnen orkesten, geen sportvelden, geen
gedresseerde jeugd, geen orde, geen organisatie, geen tientallen musea, geen
vrouwen-kiesrecht, geen deugdelijke sociale wetgeving. Neen. Maar zou het
lichtzinnig zijn om te veronderstellen, dat verschillende dezer zaken overbodig zijn?
Primo: de Franschman leeft met een grootere proportie geluk of tevredenheid, dan
eenig ander volk, en nergens is het leven aangenamer dan in Frankrijk, wat Sieburg
zelf toegeeft. Secundo: Frankrijk zet de tering naar de nering en elke arbeid levert
hier een batig saldo aan goud.
Dat Sieburg en allen, die hem lezen, hun hart volgen. En dat ieder overwege, hoe
mateloos vermetel het is om van stilstand, of van achterlijkheid te gewagen bij een
volk, dat gisteren nog mannen voortbracht als Pasteur, Curie, Berthelot, Debussy,
Marcel Proust, Auguste Rodin, en honderd anderen, dat vandaag nog mannen bezit
als Auguste Lumière, Branly, Broglie, Georges Claude, Calmette, Roux, Nicolle,
Paul Valéry... en honderd anderen. Neen! Frankrijk hangt niet als een last aan de
slippen eener naar de hemelen stormende menschheid. Laat het huidige menschdom
er zich echter voor hoeden, dat de nazaat ons nimmer verwijte, dat wij Frankrijks
vaart gestremd hebben uit wanbegrip voor werkelijke waarden.
[verschenen: 13 januari 1931]

Tooneel in Parijs
Parijs, 12 December 1930
Het gebeurt zeer zelden, dat drie nieuwe stukken van een zelfden auteur tegelijk
gespeeld worden in drie verschillende theaters. Het zou mij niet verwonderen, wanneer
bij navraag bleek, dat iets dergelijks hier nog nimmer gesignaleerd werd in een kunst,
welke zoo nauw verband houdt met het volk als de dramatische.
Wanneer deze eer ten deel valt aan een moralist wiens personages uitsluitend
geleid worden door de hersens, door het intellect en ternauwernood leven met het
hart, met het bloed, met de zinnen, alsof waterdichte schotten hun hoofd scheiden
van hun lichaam, dan wordt het geval nog zeldzamer.
Wanneer die moralist ten overvloede doceert in een koude, nuchtere begripswereld,
waaruit de bevalligheid der vrouw en haar verwarmend fluïdum bijna geheel
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verbannen zijn, of eveneens verschoven worden naar een cerebraal plan, dan mag
men den opgang van zulken schrijver een unicum noemen.
Om de vreemdheid uit te drukken van het feit, dat deze omstandigheden moesten
samentreffen in Parijs ontbreken de woorden. Niets geeft beter de grondige
verandering te kennen dezer vroeger zorgelooze en sensueele stad, dan de drie
schouwburgen, waar de sarcastische Jules Romains zich elken avond tot de menigte
richt: het theater der Rothschild's met Donogoo of de macht der illusie; het theater
van Charles Dullin met Musse of de school der huichelarij; het oude, opgeknapte
Odéon met Boën of het bezit der aardsche goederen. (Vier, wanneer men een reprise
meerekent van Knock of de triomf der medicijnen, in de Champs-Elysées!) Dat de
moraliseerende auteur zijn lessen uiteenzet in situaties, welke dikwijls komisch lijken,
is het eenige dat overbleef, van een spreekwoordelijke luchtigheid. Maar men lacht,
als Figaro, om niet te huilen.
Men kan dus zeggen, dat nooit de dwaasheden eener maatschappij zoo hard en
zoo gelijktijdig gekastijd werden als dezen winter en dat nimmer een maatschappij
zich met zooveel ingenomenheid kastijden liet. Bij menige passage van Romains
denkt men onwillekeurig aan de tirades van Beaumarchais. Men maakt vergelijkingen.
Men heeft de sociale aspiraties, welke de schrijver van Figaro's Bruiloft samenvatte
in fonkelende, vlammende formules, verwezenlijkt zien worden door de Fransche
Revolutie; haast punt voor punt.
Zij waren dermate juist, en aan die juistheid ontleenden zij haar vlammend geweld,
dat men vandaag nog een omwenteling zou ondernemen, wanneer niet alle vervuld
waren. De vraag is, of er een soortgelijk effect kan voortvloeien uit de tirades van
Jules Romains en hare werking op het publiek. Want er bestaat na Musse en na Boën
geen twijfel meer of men hun auteur moet rangschikken onder de omwentelaars of
minstens onder de hervormers.
Het zou de moeite loonen, om een studie te schrijven over de zending, waartoe
Romains zich geroepen acht onder zijn tijdgenooten, over zijn leering, over het nut
dier leering, over de mogelijkheid, om de theorie dier leering te verwerkelijken in
de practijk. Voor zoover ik weet, is dit boek nog niet geschreven, doch stellig zal
een essayist zich te eeniger dage wijden aan dit onderwerp, dat bij een beroemd
auteur als Romains even dankbaar als vruchtbaar belooft te zijn.
Wat mij betreft, ik sta nu reeds erg sceptisch tegenover de bruikbaarheid van
Romains als omwentelaar, of als hervormer. Niet omdat ik meenen zou, dat onze
samenleving perfect is en evenmin, omdat ik wanen zou Romains' betoogen te kunnen
wegredeneeren. Integendeel. Jules Romains is een waarnemer die in vele zijner
bevindingen gelijk heeft. Maar hij exposeert ze op een wijze, dat men zich willens
nillens gedwongen ziet, om hem tegen te spreken, of, zoo men hem al gelijk geeft,
tot de wrevele conclusie komt, dat alle gezwets tot niets dient, wijl het in 't
onderhavige geval van Musse of van Boën b.v. tot geen enkele verbetering kan leiden.
Want als Beaumarchais zijne aanklachten in den mond legt van een soepel,
geslepen, slagvaardig en gewiekst barbier, die met beide voeten in de werkelijkheid
staat, die zich door geen enkel vooropgezet idee laat meesleepen, die met scherpe,
heldere oogen constateert en geen enkele constateering laat voortvloeien uit arbitraire,
absurde of vermijdbare handelingen, welke de kracht zijner beweringen zouden
kunnen verminderen, neutraliseeren, vernietigen, Romains daarentegen legt zijn
beschuldigingen immer in den mond van een type, dat om een of andere reden uit
zijn evenwicht gerukt wordt, wegens toevallige of ingeboren oorzaken tot manieën
vervalt, en in dezen min of meer psychopathischen toestand in conflict komt met de
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maatschappij. Hij observeert en hekelt misbruiken die hinderlijk, ongewenscht, of
berispelijk zijn. Maar nergens kan de toeschouwer zich weerhouden op te merken,
dat de protesteerende persoon, wanneer hij een beetje redelijk wilde zijn, wanneer
hij niet rondliep met idées fixes, wanneer hij zich niet liet beheerschen door een
dwangvoorstelling, gansch andere ervaringen zou opdoen in dezelfde maatschappij.
Dat de woordvoerders van Romains allen, zonder uitzondering, starten in
exceptioneele omstandigheden, hun verzet baseeren op abnormale, eigendunkelijke
praemissen, verzwakt zijn theorieën tot een graad, waar zij totaal ongevaarlijk en
haast onschuldig worden. Beaumarchais manoeuvreerde in de maatschappij van zijn
tijd als een meesterlijk strateeg, Romains als een dilettant. Tot op zekere hoogte is
dit jammer, want dikwijls slaat hij den spijker op den kop. Al getuigt zijn menigvoudig
succes echter van de zeer critische mentaliteit der huidige Parijzenaars, van verzet,
dat instinctief een echo zoekt, men behoeft op geen enkel practisch resultaat te
rekenen. Niet Romains zal de vonk doen ontspringen.
Voor vandaag zou ik dit willen toelichten met Musse. Boën, dat demonstreeren
wil, hoe geld niet gelukkig maakt (l'argent ne fait pas le bonheur) en idyllische
ontboezemingen bevat over het paradijs der Sovjets, Boën kan wachten en zal er
niets bij verliezen.
Musse behandelt het thema onzer persoonlijke vrijheid, wat er van rest onder de
beperkingen, welke de maatschappij of de Staat ons oplegt en wat het geschiktste
middel is, om aan de dwingelandij waaraan wij blootstaan te ontsnappen.
Wat wil Jean Musse, doorsnee-Franschman, en chef eener kleine industrie? Hij
weet het zelf niet. Ten minste, hij definieert het niet. Als het scherm opgaat, komt
hij slecht gehumeurd terug van een buitenlandsche reis, omdat hij aan de grens
onaangenaamheden gehad heeft met de douane. Douaniers zijn soms
onpsychologische, onhebbelijke lieden, vooral wanneer een gezicht hun niet bevalt,
en de douane is een voorwereldlijke instelling. Goed. Doch met een greintje
plooibaarheid verandert men die barsche wezens in onschadelijke ambtenaren. En
een industrieel als Musse had mogen bedenken, dat zij niet alleen uitgevonden zijn,
om een reiziger te treiteren, die hun vijandig te lijf gaat, maar ook zijn industrie
beschermen. Als uitgangspunt voor een geschil tusschen een industrieel en zijn Staat
had Romains een gelukkiger en logischer gegeven moeten kiezen, dan een
douane-incident. Nog daargelaten, dat de Fransche douaniers engelen zijn, vergeleken
bij die van elders; zij eischen geen medisch onderzoek; zij fouilleeren niet; zij zetten
de treinen niet af met gewapende macht; zij desinfecteeren geen
spoorweg-compartimenten; zij bemoeien zich niet met alles en nog wat en geven
geen groteske orders.
Het humeur van Musse verergert, wanneer hij thuis een vrouw aantreft, die hem
verwelkomt met futiele verwijten. Het kan best zijn, dat zij hem tekort doet, doch is
dit een reden, om te velde te trekken tegen de maatschappij? De vrouw verdwijnt en
een controleur der belastingen treedt binnen met de beleefde bedreiging eener hatelijke
boete. De controleur wordt gevolgd door zijn voornaamsten geldschieter, die Musse
een welwillend en niet ongemotiveerd standje maakt. Musse knarsetandt. Hij barst
los, wanneer een goedaardige gendarme hem zijn militair zakboekje komt
overhandigen voor 't geval dat... er gemobiliseerd wordt. Gemobiliseerd? Wat?
Waarvoor? Wanneer? Het gouvernement heeft vier jaar en nog langer beloofd, dat
het de laatste van alle oorlogen was! Ik houd het gouvernement aan zijn woord,
schreeuwt Musse tot den onthutsten gendarme. De deur uit met je mobilisatie-boekje!
En het publiek applaudisseert, alsof applaus hier baten zal.
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Het is heel aardig om in één bedrijf alle vervelende dingen op te stapelen, welke
ons met een summum van pech op een enkelen morgen kunnen overkomen, doch
wat bewijzen zij omtrent de persoonlijke vrijheid? Niets. De manier, waarop Musse
reageert is een gevolg van zijn humeur, niet van zijn logica. Er moeten vrouwen zijn,
er moeten belastingen zijn, er moeten geldschieters zijn, er moeten gendarmes zijn,
er moet misschien zelfs nog ooit een mobilisatie zijn. Men kan daartegen sputteren,
kankeren, vloeken, zooals men kankert tegen slecht weer, tegen een verkoudheid.
Doch voor een gezonden geest hebben zij niets uitstaande met de persoonlijke vrijheid,
- tenzij men deze kwestie stellen wil als een kluchtig of onoplosbaar probleem.
In het tweede bedrijf wordt de vraag eenigszins zuiverder geformuleerd. Musse,
razend, vindt onder zijn correspondentie een prospectus van den ‘Internationalen
bond tot bescherming van den modernen mensch’ en besluit onmiddellijk, om
betrekkingen aan te knoopen met dit genootschap. Hij verzeilt er op een uur, dat het
dagelijksch bestuur een bijeenkomst houdt tot voorbereiding van een groot
Internationaal Congres.
Een doortrapte secretaris, die door een der leden van den bond uit een benarden
toestand gered is, ontvangt Musse en veroorlooft hem de vergadering ongemerkt bij
te wonen in een kast. Hij legt zijn dubbelzinnig gedrag uit met de volgende parabel:
‘Wie riskeert het minst, de toreador, het paard, of de stier? Geen van drieën. Het
minst riskeert de luis van den stier.’ Ik wist niet, dat een stier luizen had en geloof
dat nauwelijks op gezag van Jules Romains. Het blijft ook de vraag nog, of de luis
het best af is. Maar wat er ook van zij, in het gevecht tusschen den Bond en den vrijen
mensch, speelt de secretaris de luis en de parabel levert een staaltje van Romains
geestigheid.
Musse in zijn hok woont de beraadslagingen bij der philantropische bende. Want,
helaas, het is een bende. Met gematigdheid en waarheidslievendheid had Romains
in deze scène een nuttig, noodzakelijk verzet kunnen aanteekenen tegen sommige
excessen, hoewel men van geen enkel exces in Frankrijk last heeft en hij ook hier
een open deur inslaat. Door zijn schromelijke overdrijving ridiculiseert hij niet alleen
zijn denkbeeldigen Bond, hij ridiculiseert ook het idee, dat de persoonlijke vrijheid
bescherming zou behoeven. Tegenover zulke gekken, als de leden van dit genootschap
verdedigt men zich niet. Men negeert ze eenvoudig. Ze laten onverschillig. En dit
was vast niet de bedoeling van Jules Romains.
Waarom immers zou men zich verontwaardigen tegen een bende, van welke de
een voorstelt, dat het verboden zal zijn, om op straat te kijken naar de vrouwen,
waarvan een tweede thee, koffie, alcohol, tabak en kamille wil verbieden voor den
dag, dat kamille een gewoonte, dus een passie, dus een ondeugd zal geworden zijn,
waarvan een derde de Zondagsrust wil reglementeeren, alsof de aarde een weeshuis
ware, waarvan een vierde het celibaat wil afschaffen en alle ongetrouwden wil
noodzaken, om één kind per jaar te produceeren, waarvan een vijfde de vrijheid van
gedachte wil opheffen, een zesde het openbare en particuliere leven wil controleeren
door een systeem van fiches, op welke de luttelste handeling zal worden ingeschreven?
Het valt niet te loochenen, dat sommige volkeren in deze richting mooi op weg
zijn. Doch het valt ook niet te loochenen, dat er tusschen de ontstemde vrouw, den
controleur der belastingen, den geldschieter, den gendarme van het eerste bedrijf, en
het geraaskal der malloten van dit tweede bedrijf niet het minste verband en geen
enkele verhouding bestaat. Ondanks de eenen en in afwachting der anderen, doet de
normaal geconstitueerde Franschman zonder moeite, wat hem belieft en vaart er wel
bij.
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Doch Musse raakt dol van den afgeluisterden nonsens en ziet overal bedreiging.
Hij wordt maniak en holt naar een particulier detective-bureau, waar directeur en
personeel een krijgsraad beleggen over de manieren, waarop men de onafhankelijkheid
van een suspecten burger kan vrijwaren. Iemand immers, die protectie vraagt van de
police privée, kan slechts suspect zijn en Musse wenscht onzichtbaar te worden.
Onzichtbaar in een garçonnière? In een vermomming? In een huis buiten de stad,
waar niemand u zoekt? Neen! Musse verlangt iets immaterieelers. Dat alles lijkt hem
te grof. Te ondoelmatig ook. Men laat Madame Laure komen, technische specialiteit
voor mondaine relaties en clandestiene amours. Zij stelt hem een suggestief album
voor, waaruit hij een keus zou kunnen doen. De directeur en zijn bedienden
suggereerden hem de banale fraude. De wijze Madame Laure leidt hem naar diepere
en ondoordringbare gebieden, zij voert hem tot de poorten der huichelarij, die geen
enkele tyrannie kan overweldigen. Tot welken graad moet Musse stom, naïef of
bezeten zijn, dat hij dit zelf niet ontdekte? Per ongeluk echter laat Madame Laure
zich ontvallen, dat zij onder hare klanten een hypocriet telt van den allereersten rang.
Zij behoeft hem niet te noemen, want Musse krijgt een visioen: die hypocriet kan
niemand anders zijn dan de president van den internationalen bond tot bescherming
van den modernen mensch. Wanneer de hypocrisie een uitweg is, een redding, laat
dan de aspirant-hypocriet een bezoek brengen bij den meester, om zijn pantser te
toetsen.
Hij doet dit in 't vierde bedrijf en lokt het monster met subtiele redeneeringen uit
zijn hol, nadat de brutaliteit hem mislukt. Wat is de president? Een monster van
deugd of van ondeugd? Musse, die de schijnheilige speelt, helt over tot de eerste
veronderstelling. Met al zijn gebreken is de president een monster van deugd. Maar
hij verkondigt zulke schrikbarende en onbarmhartige theorieën over de organisatie
der samenleving, hij onthult zulke duivelachtige bedoelingen, dat Musse opnieuw
wordt aangegrepen door de razernij, welke hem schudde in 't tweede bedrijf. Hij trekt
zijn revolver en wil dezen vijand van het menschelijk geslacht verdelgen. Hij aarzelt,
omdat hij een mengsel van walging en van toeneiging voelt voor dit exemplaar van
huichelarij. De verontwaardiging evenwel bevangt hem en sleept hem mee. Hij werpt
den veinzer op de knieën en noodzaakt hem, amende honorable te doen voor het
publiek van den vollen schouwburg. Terwijl de president geknield ligt op het
proscenium declameert Musse een directe en vehemente tirade naar de gezichten der
toeschouwers, om hen te waarschuwen voor het universeele gevaar, dat hen bedreigt.
En er waait zonder twijfel een briesje van oproer door het theater, waar Charles
Dullin dit stuk opvoert. Want zeer gaarne zou men te Parijs oproer maken, als men
slechts precies wist tegen wat. Men neemt de allures aan van dappere, vastberaden,
opgeluchte lieden, die bang zijn voor niets. In zijn hart noemt iedereen dat larie. In
zijn hart weet iedereen, dat ernstiger, doodelijker en ingewikkelder gevaren op ons
loeren, dan welke kunnen voortkomen van een president, die 't op een accoordje
gooit met de zedelijkheid, of van een bond, die burleske idealen nastreeft. Het is
gezond, om zich te verontwaardigen en zich te ontladen van opgekropte electriciteit.
Maar ieder is verstandig genoeg, om in zijn binnenste te zeggen: ‘Ik zou Jules
Romains een maatschappij willen zien inrichten met een absoluut respect voor de
persoonlijke vrijheid’. Als iemand zakelijk nadacht onder het publiek, dat zich laat
streelen door het oproerig briesje, zou het Romains de woorden toesmijten: Voor de
persoonlijke vrijheid moet je bij de Sovjets zijn, van wie je in Boën zulke aandoenlijke
tafereeltjes ophangt! Voor de hypocrisie moet je bij de Derde Internationale zijn!
Een Beaumarchais kon men zulke flagrante, hoonende inconsequenties niet naar 't
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gelaat werpen en de geestdrift der toeschouwers, slim genoeg om dergelijke
interrupties te raden, is dan ook niet bestand tegen de December-bries die over de
Place Dancourt waait, waar Dullin's theater schuilt in het half-donker en onder de
hoede van twee goedige klabakken. Op Montmartre, twintig pas verder feest men
gelijk elken avond.
Musse is geen Figaro. Moeten wij Frankrijk echter een nieuwen Barbier
toewenschen? De goden bewaren ons daarvoor nog geruimen tijd. Er is te veel stof,
welke Romains niet aanroert omdat zij boven zijne macht gaat.
[verschenen: 17 januari 1931]

Wie is de baas?
Parijs, 16 December [1930]
In weinige dagen is de Affaire Oustric zoo goed als onbegrijpelijk geworden. Haar
aanvang was geheimzinnig, haar verloop duister; wat zal haar slot zijn? M[eer dan]
andere troebele of passionneerende voorvallen wekt zij den indruk dat wij tijden
beleven, waarin het wezen niet beantwoordt aan den schijn. Die schijn zegt, dat wij
wonen in een trieste, maar geordende en veilige stad. De werkelijkheid doet denken
aan een labyrinth, dat een Minotaurus huist. De zoon van Pasiphaë verslindt geen
knapen en jonge dochters. Hij voedt zich met den arbeid der burgers, met de pit van
ministeries, met de sappen der republiek. Niemand kan hem noemen; niemand kent
hem. Maar hij kost duurder dan de Amerikaansche gangsters.
Het staat voor iedereen als een paal boven water, dat Oustric, de bankier, die met
niets begon en na milliarden vergaard te hebben, met niets eindigde, strafbare feiten
pleegde. Zoo zijn de menschen. Zij gelooven grif, dat een financier, wiens effecten
zakken, een boef is. Het doet hun zeker plezier om den man, in wiens nederlaag
hunne duiten zoek gingen, voor een schurk te houden. Sinds de geruïneerde bankiers
zich niet meer voor hun kop schieten, gelijk vroeger, werd de onteering zelfs een
psychologische noodzaak. Het geld was weg, doch men had den troost om den dief
aan den schandpaal te zien. De omstandigheid, dat het niet aan effectieve schavuiten
ontbreekt in de omstreken der Beurs, versterkt het publiek nog in den lust, om elk
rampspoedig speculant te beschouwen als een oplichter.
Zij, die Oustric wilden voorstellen als een ordinair zwendelaar, vonden dus alle
soorten van medewerking. Er bevond zich geen sterveling in Frankrijk, die niet
verlangde te gelooven, dat men voor den zooveelsten keer in handen was gevallen
van een kaper. De openbare meening zou de vogelvrijverklaring van den financier
geëischt hebben, wanneer anderen haar in dezen wensch niet met een roerende
bereidwilligheid waren tegemoet gekomen. Was het toeval of behendige tactiek,
welke het betalend publiek solidair maakte met Oustric's felste vijanden? Zij die hem
uit eigen belang hadden moeten steunen, juichten het hardst zoodra de Justitie ingreep.
Maar toen de rechter Brack, na hem aan ettelijke verhooren onderworpen te hebben,
den bankier in hechtenis wilde nemen, ontdekte hij onder de recente handelingen
van Oustric geen enkele, welke hem wettigde tot dezen stap. Geen der talrijke
operaties uit de tienjarige loopbaan van den bankroetier, bleek in strijd met de Code.
Inplaats van een beschuldigde te verwarren, te verpletteren, gelijk men hoopte, scheen
de instructie er slechts toe bij te dragen, een verdachte te rechtvaardigen. Het scheelde
een haar, of Oustric zegevierde, toen hij geen aanklacht indiende tegen Olivier de
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Rivaud, president van het syndicaat der bankiers van de termijnmarkt. Zooals de
Saksers gedurende den Volkerenslag met pak en ransel overliepen naar de Pruisen,
zoo had Olivier de Rivaud op den beslissenden beursdag geweigerd, orders van
Oustric uit te voeren, welke meerdere millioenen beliepen en waarvoor de garantie
gedeponeerd was. Onder dezen verraderlijken flankaanval waren Oustric's koersen
gekelderd en daarvoor stond hij in het kabinet van den rechter. Een energiek
gouvernement zou op staanden voet Oliver de Rivaud in hechtenis hebben doen
nemen en wellicht ware de situatie gered geweest. Niemand echter durfde de
verantwoordelijkheid torsen van de veronderstelling, dat Oustric onschuldig zou
kunnen zijn. Niemand: zelfs niet zij, wier politiek of financieel fortuin van de
honorabiliteit des verdachten afhing.
Doch wie een hond wil slaan, vindt licht een stok. Er was sinds 1925 een
rechtsingang hangende tegen een drietal redacteurs van financieële blaadjes, die door
middel hunner mededeelingen de koersen van sommige effecten trachtten te
beïnvloeden, ten goede of ten kwade. Het wemelt in Parijs van dergelijke krantjes
en weinig financiers staan sterk genoeg, om hun invloed te veronachtzamen. Oustric
beging de onvoorzichtigheid, de fout als men wil, om te huilen met de wolven in het
bosch. Bij de uitgifte der Borvisk française, een onderneming van kunstzijde, kocht
hij zich de medewerking dezer schuimers tot den prijs van honderdvijftig duizend
francs. Het was niet de eerste, noch de laatste maal, dat publicaties, welker
voornaamste doel chantage is, in dienst werden gesteld eener gezonde zaak. De
Borvisk, getaxeerd op een koers van 300, werd later tegen een koers van 350
overgedaan aan de Etablissements Kuhlmann. Doch de rechter, ditmaal Audibert
genaamd, die deze ondergeschikte zaak drie en een half jaar had laten slepen, vroeg
niet, of de wellicht laakbare verrichting een gezonde dan wel een vooze zaak betrof.
Oustric moest hangen en hij hing. Wat Brack niet kon voor onbewijsbare
beschuldigingen van 1930, deed Audibert voor een pekelzonde van 1926. Hij
arresteerde Oustric. En niemand had den moed om de Justitie, die klaarblijkelijk in
commissie optrad, te vragen, waarom zij Oustric niet in 1926 gevangen zette, zoo
Oustric in 1926 werkelijk schuldig was. Zij zou de Fransche natie niet enkel een
verlies bespaard hebben van twee milliard, zij had de Fransche regeering gevrijwaard
voor de onaangenaamste complicaties en de schadelijkste verdenkingen. Gelijk een
energiek gouvernement Olivier de Rivaud zou hebben doen opbrengen, zoo had een
doortastend minister-president den rechter Audibert doen opsluiten wegens
ontoelaatbaar plichtsverzuim. Waar echter bleef in deze affaire het gezond verstand
en zijn logica? Men zou zeggen, dat iedereen, van hoog tot laag, zich aan handen en
voeten gebonden voelde en zich door een achter de schermen verborgen regisseur
moest laten bespelen als poppen.
Wat vreemd is, daar wij niet meer in de dagen der inquisitie of der autocratie
verkeeren, en wat onverklaarbaar is: Oustric reageerde nauwelijks tegen zijn
inhechtenisneming. Zijn advocaat Bizos, na een insolent en uitdagend epistel tot den
minister van Justitie Chéron, verviel in een doodsch zwijgen. Schikt Oustric zich in
het onvermijdelijke, na zonder respect betoogd en bewezen te hebben, dat geen enkele
bank ter wereld, zelfs de grootste niet, de aanvallen overleefd zou hebben, waaraan
hij met lijdelijke toestemming der autoriteiten blootstond? En waarom schijnt hij
zich te schikken na een korte opflikkering van geestkracht? De dingen te constateeren
is niet voldoende. Het waarom der feiten is oneindig belangrijker, dan het hoe. Ik
moet evenwel bekennen, dat ik hier volkomen in 't duister tast. De eenig redelijke
oplossing van het raadsel is, dat Oustric zelf tot de gemanoeuvreerde poppen zou
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behooren. Doch dit is een dier vermoedens, tot welke men zijn toevlucht zoekt,
wanneer alle leidraden ontvallen. Het is enkel dienstig, om te doen beseffen, welke
een onbekende zone zich nog uitstrekt achter den avontuurlijken bankier.
Terwijl de hoofd-figuur van dit drama geleidelijk terugweek naar den achter[grond]
ontwikkelde de actie zich verder op een plan, waar de verwoestingen in een oogwenk
onoverzienbaar zouden worden. De verliezen waren te geweldig, om geen blaam te
werpen op ieder, die rechtstreeksche of zijdelingsche betrekkingen onderhouden had
met den verbrijzelden financier. Gedineerd te hebben met Oustric werd een verwijt,
waarachter smaad stak en het was een publiek geheim, dat Tardieu in bijna
vriendschappelijke relaties stond tot den invoerder der Snia Viscesa. Tardieu is
celibatair en zijn ministerie werd samengesteld in een hotel, waarvan Oustric toevallig
de aandeelen bezat! Zijn vice-president en minister van Justitie, Raoul Péret, die
Oustric's rechtskundig adviseur was, moest onder pressie van een in gisting rakend
parlement, demissionneeren. Is het gewaagd om te laten gelden als argument voor
Oustric's denkelijke onschuld, dat Péret zijn candidatuur prepareerde voor het
presidentschap der Republiek en serieuze kansen had? Hij ontving van Oustric een
paar poovere honderd duizend francs honorarium en zijn carrière is gebroken!
Niemand weet tennaastenbij, wat de ongelukkige en tot nu toe rechtschapen Péret
misdreef, maar er zijn lieden, die den Hoogen Raad voor hem eischen! Twee
secretarissen-generaal van Tardieu's cabinet moesten hun ontslag nemen, om geen
andere reden, dan dat zij gebruik gemaakt hadden, in alle eer en deugd, van Oustric's
financieele kundigheden. Het team van den optimistischen Tardieu, kampioen der
nationale welvaart, kreeg den bijnaam van Ministerie-Oustric. Het leed een
smadelijken dood in den Senaat, wijl het in de Kamer niet sneuvelen kon met behoud
der eer. Maar wanneer Tardieu's nederlaag het deel was van al die geheimzinnige
machinaties, waar was zijn doorzicht, waar zijn beleid, waar zijn veerkracht gebleven?
Wie of wat verhinderde hem, om Oustric te dekken, toen het nog tijd was?
Het ergste evenwel zou pas komen, toen tegen Tardieu's zin de parlementaire
commissie in functie trad, welke Oustric's dossier gelijktijdig onderzoeken zou mèt
de Justitie. Want men wantrouwde het Gerecht, en niet zonder reden, wijl het ernstige
zaken drie en een half jaar laat slingeren! Ruim dertig volksvertegenwoordigers,
gekozen uit alle partijen, zouden de onzekere schreden der rechters schragen. Zij
benoemden hun eigen voorzitter: den nooit schipperenden, onkreukbaren Louis
Marin. Tardieu, die zijn eigen geweten zuiver wist, had er wat voor gegeven, wanneer
hij de commissie had kunnen verijdelen, omdat hij voorzag, dat zij de parlementaire
atmosfeer voor lange maanden zou vergiftigen. Wat immers was gevaarlijker, de
doofpot of de ruchtbaarheid? Wie kon gissen, wat er uit de helsche machine eener
nauwgezette enquête zou voortkomen? Doch toen de commissie er eenmaal was,
beknibbelde hij haar niet op de documenten. Zijn laatste wil, vóór hij viel, luidde:
niet alleen Oustric, maar alles. Alles wat na 1918 een slecht luchtje gaf. Welk een
erfenis!
[verschenen: 17 januari 1931]

Vormen
Parijs, 19 Dec. [1930]

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Het brengt mij telkens tot overpeinzingen zonder eind, wanneer ik verneem, dat een
of ander schatrijk buitenlander een Fransche provincie onder zijn bescherming neemt,
een Fransche universiteit begiftigt, een Fransch paleis restaureert, of, zooals onlangs
het geval was met den Amerikaan Edward Tuck, een verzameling van
onvergelijkelijke kunstschatten ten geschenke geeft aan de Stad Parijs.
Men heeft voor deze lieden den bekenden zesvoeter bedacht: ‘Chacun a deux pays.
Le sien et puis la France.’ Maar dit vers bewijst niets, het constateert. Alvorens de
zegswijze er was, moesten de menschen er zijn, op wie ze slaat. Zij bestonden en zij
bestaan. Zij komen van heinde en verre, geroepen door een onweerstaanbare stem.
Voor verschillenden hunner blijft het geciteerde devies beneden de waarheid en zou
moeten luiden: ‘Chacun a deux pays, la France et puis le sien.’ En hier begint mijne
perplexiteit. Want dat menigeen zich tot Frankrijk aangetrokken voelt onder invloed
der aangename en zeer genuanceerde gesteldheid van den bodem, of begeesterd raakt
door de sympathie, welke sommige perioden zijner geschiedenis uitstralen, of onder
den ban komt zijner kunsten, zijner wetenschappen, zijner technieken, dat is tot op
zekere hoogte normaal. Het is echter ook relatief. Deze gevoelens verbinden tot niets
en men kan ze koesteren op een afstand. Bij velen doorstaan ze den toets niet der
vergelijking, der contrôle, der critiek. Maar welke is de diepere macht, die bij talrijke
anderen de genegenheid voor Frankrijk doet stijgen tot boven de bevlieging, boven
de liefde, boven de passie, tot een alledaagschen gemoedstoestand, welken men niet
meer analyseert en welke des te duidelijker is, naarmate men er geen verklaring voor
vindt? En welke is de nog diepere macht, die bewerkt, dat deze kalme, klare,
onbetwistbare en onvoorwaardelijke geneigdheid bestand blijkt tegen de duizenden
ontgoochelingen, ontnuchteringen, bedenkingen, wrijvingen, loocheningen, tegen
de onvermijdbare slijting of ontmoediging, waaraan zij in het dagelijksche leven
blootstaat?
Een Fransch ideaal immers valt nauwelijks te formuleeren, en wanneer men er al
in slaagt het te formuleeren, dan ziet men zich gedwongen tot de bekentenis, dat het
zeer zelden in de personen of in hun werken verwezenlijkt wordt. Men kan zich
herhaaldelijk afvragen: is dat nu het gedroomde Frankrijk? Van buiten en van binnen
beschouwd, is Frankrijk een land als de meeste andere. In menig opzicht is het zelfs
minder, dan verscheidene andere en niemand is verblind genoeg, om meer dan drie
dagen noodig te hebben voor deze ervaring. Om bij het echtpaar Tuck te blijven, dat
Frankrijk overstelpt heeft met menigvuldige, belangelooze weldaden, dat scholen
stichtte, kindertuinen, ziekenhuizen, ambulances, dat meer gedaan heeft voor het
Napoleontisch pelgrimsoord van Malmaison, dan het geheele land, dat zijn lange
edelmoedigheid bekroonde door de schenking van een gansch Museum, de Tuck's
wisten even goed als ieder, tot welk een mixtuur van ongerechtigheden, onwil en
zwakheid, de Fransche Staat zich chronisch kan laten vertroebelen.
Het was hun niet onbekend, dat de Franschen met eigen geldmiddelen scholen,
tuinen, hospitalen, laboratoria en kunstinstellingen ruimschoots zouden kunnen
bekostigen, mits zij een einde maakten aan het wanbeheer, aan de onnuttige
verspilling, aan de doellooze plundering hunner financiën. Zij zagen bij talrijke
gefortuneerde inwoners een egoïstische onverschilligheid voor het welzijn, of het
voorkomen hunner natie; bij anderen stieten zij op corruptie, op knevelarij, op verraad,
dat hier percentsgewijze inheemscher is dan overal elders, en bovendien het nadeel
heeft bestemmingen van een volk te fnuiken, die dikwijls nobel, altijd gegrond zijn.
Zeker bezocht Tuck meermalen de wandelgangen der Kamer, en heeft hij de
onbeschrijflijke vulgariteit, de plebejische platheid waargenomen van hen, die zich
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met de triviaalste foefjes weten te doen kiezen tot bestuurders van een in al zijn lagen
smaakvol en geraffineerd volk. De holheid hunner leuzen kan hem evenmin ontgaan
zijn, als de immoraliteit, welke heerscht in sommige kringen. Hij ontdekte in de
dagelijksche activiteit van het menschelijk complex, dat Frankrijk heet, weinig
resultanten, welke hem konden bemoedigen, tallooze daarentegen, welke hem moesten
afschrikken. Waarom zou het hem anders vergaan, dan ieder, die nadenkt? En toch
wijdde hij, en wijdden anderen, hun gansche hart aan dit land. Toch is de substantie,
welke hier in den smeltkroes van goed, middelmatig en kwaad wordt afgescheiden,
edel genoeg, schaarsch genoeg, tooverkrachtig genoeg, om alle aarzelingen te
onderdrukken.
De collectie Tuck, verzameld in het Petit Palais, is van een dergelijke pracht, dat
niemand, die haar ziet, zich weerhouden kan te peinzen over de raadselen der
verwantschap, welke dezen Amerikaanschen burger bewogen, om de onberekenbare
schatten, waarop zijn vaderland zoo hoogen prijs stelt, nog tijdens zijn leven af te
staan aan de Parijsche Gemeente. Vier ruime zalen, bekleed met een antiek eiken
lambrizeering, bevatten de meesterwerken, die Edward Tuck's woning in de Avenue
des Champs-Elysées tot den dood zijner vrouw vermaard maakten als een museum,
waar zeer weinigen toegang hadden, doch dat geroemd werd als uniek ter wereld. In
de eerste zaal, de kleinste, vindt men vijf primitieven. Een ‘Aanbidding’, welker
geheimzinnige Zwabische auteur bekend staat als de meester der
Sint-Bartholomeus-altaren en van wien het Louvre een ‘Kruisafneming’ bezit. Een
‘Aanbidding der Driekoningen’, zeer zeldzaam, van Jacques Daret, Doorniksch
schilder, van wien geen enkel gewaarmerkt doek tot ons kwam. Een superbe
‘Burgemeestersdochter’ van Cranach, even bewonderenswaardig en even fascineerend
als de ‘Eva’, welke hangt in het Louvre. Twee bustes, geboetseerd door Lejeune,
van de schenkster, wier overlijden door de Franschen betreurd werd als een nationaal
verlies, en van den schenker, dragen bij tot de ernstige, religieuze stemming van
dezen voorhof.
De toon wisselt in de tweede zaal, en met een schok wordt men verplaatst in de
exuberante weelde der achttiende eeuw. De tapijten van Beauvais, die den bezoeker
overstelpen met hun wellust van kleur, met de ongeëvenaarde, verbluffende en
verrukkelijke overdaad der teekening, vertegenwoordigen een waarde van meer dan
honderd millioen. Wij hebben goed praten, doch wij bezitten geen beteren
waardemeter dan geld en tegenover dezen bloemigen en eindeloos geschakeerden
handen-arbeid, krijgt een waardeering in millioenen iets noodzakelijks. Hier kan
men voortaan de wereld-vermaarde ‘Geschiedenis van Psyché’ bewonderen, naar
teekeningen van Boucher, die eertijds de Galérie sierde van Blenheim Park, het
kasteel van den Hertog van Marlborough. Is het wonder, dat men in drommen defileert
langs dit stralende werk, dat de wanden opheft in zijn geweven licht? Beauvais, onder
leiding van Jean Ajalbert, heeft zich vernieuwd, voor zoover men een métier
vernieuwen kan, waarvan de kunstenaars tien, vijftien, twintig achtereenvolgende
jaren doorbrengen tegenover eenzelfde stramien, dat zij bezielen met wol en zijde.
Maar zal men er nog meesterstukken vervaardigen, als dit doorzonde en
doorschaduwde paleis, dat krioelt van pittoreske, architectonische, feërieke détails,
als een duizendmaal vergroote ets van Piranesi, met een feestelijke, zwierige,
overvloedige, levensware vrouwen-figuratie op den koop toe? Indien ik tapijt-werker
was, zou ik naast dit doek den moed verliezen. Het is onovertrefbaar.
Deze magnifieke gobelins encadreeren een verzameling geëmailleerde horloges,
bekoorlijke en zeer kostbare émails van Battersea uit den tijd van George III, meubelen
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uit de koninklijke huizen van Louis XIV, den Regent en Louis XV, draagstoelen,
luchters, crapauds en ottomanes, commodes en tafels met fijn geciseleerd brons, de
Voltaire van Houdon, de Benjamin Franklin van Pigalle, en een collectie porcelein
van Sèvres en van Saksen, dat de glorie was van Tuck en welks weerga men moeilijk
ergens vinden zal.
Er staat hier een soepterrien van Madame Du Barry, die kreten van bewondering
zal doen slaken, wanneer men er over vijftig eeuwen een paar scherven van zal
opgraven. Die schaal, overdekt met bloemen en vruchten, die terrien met hare
klokjeswinden, vergeet-mij-nietjes en turksche tulpen, het deksel uitloopend in een
prei en een artisjok, deze wonderbaarlijke soepterrien van de favoriete, die onder de
guillotine eindigde, deze triomf van den geest in de brooze porceleinaarde,
verzinnebeeldt een dier monumenten van perfectie, na welke, helaas, er nog slechts
plaats is voor barbaren. Wie deze soepterrien gezien heeft, voelt lust, om de revolutie
te bekijken met andere oogen. Maar vond iemand reeds het middel, sinds de
menschheid worstelt naar den berg der goden, om de volmaaktheid te bestendigen
in den tijd?
Wanneer een nieuwe editie van den ‘Baedeker’ eenige bladzijden inlascht voor
deze luistervolle schatkamers, zal hij terecht de elf Chineesche vazen en potten met
zwarten fond uit de Kang-Hi-periode vermelden als elf zeldzaamheden, waarvan
geen enkel museum op verre na een equivalent kan vertoonen. Deze potten zijn
tijdgenooten van Lodewijk XIV en telkens wanneer men Chineesch porcelein, 't zij
van de rose, 't zij van deze zwarte familie, ziet in het milieu der Bourbons, ontwaart
men met verrassing, hoe harmonisch deze uitersten van stijl en inspiratie zich
verstrengelen. Die samenstemming pleit niet minder voor den heerscher van het
Hemelsche Rijk, dan voor den westerschen Zonne-koning; doch was zij louter toeval
in een eeuw, toen een filosoof schreef, alsof de radio reeds uitgevonden was, dat
niemand een pink kon verroeren, zonder dat het tuitte in de ooren der Keizerin van
China? De zeventiende en de achttiende eeuw hebben Keyserling niet afgewacht,
om het Oosten te ontdekken. Zoo was het voorbehouden voor het hedendaagsche
Montparnasse, om samen te stemmen met de Afrikaansche binnenlanden en de zonen
van Cham, en ook dit is geen toeval. Maar over een paar eeuwen zal hun werk geen
twee ton prijzen op de veilingen, gelijk de minste dezer potten. Wie niet stekeblind
is, kan uit deze grondelooze mengelingen van zwart en avondblauw, zwart en groen,
zwart en geel, zwart en wit leeren, dat niet alles in de natuur en in de kunst op
hetzelfde plan speelt. Er zijn hoogten, die niemand overvleugelt; er zijn laagten, waar
men van voren af aan begint. En dit museum, waar elk voorwerp de meest exquise
volkomenheid benadert, waar alle materie overwonnen wordt met een ongedwongen
élan, verlaat men niet zonder het bewustzijn, dat nog een lange weg voor ons ligt.
[verschenen: 23 januari 1931]

Koning Pausole
Parijs, 23 December [1930]
Een poos geleden ging in muzikale kringen het praatje, dat Arthur Honegger gezegd
had: ‘Ik componeer nog vijf jaren en dan geef ik er den brui van.’
De gulle, ronde auteur van ‘Koning David’ zou de eerste niet zijn, die op het
midden van den levensweg het bijltje erbij neer legt, en hoewel ik er niets van geloof,
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want de macht der gewoonte is een harde meester, schijnen mij zulke
verzakingsplannen geenszins dwaas, noch verwonderlijk.
Per slot heeft de notenbalk slechts vijf lijnen en het muziek-systeem maar twaalf
tonen. Wanneer men niets meer, of niet veel meer te vertellen heeft, moet het
voortdurende laveeren tusschen de vier nauwe kanalen en den eentonigen dans op
de vijf strakke koorden van wat zoo onmelodisch een ‘balk’ genoemd wordt, een
oefening zijn, welke kruisen, mollen, hulplijntjes, diverse sleutels, maatsoorten,
instrumenten en accoorden vergeefs trachten op te fleuren, en die in wezen nog
minder vroolijk stemt, dan het dagelijksche toeknoopen van jas en vest, waaraan een
pathetische en hypochondrische Engelschman ten offer viel.
Wij zijn verplicht te hopen, dat Honegger nimmer zal overslaan tot zulke excessen.
Het was mij meer dan eens vergund te zien, hoe hij den geur eener zware havanna
mengt met den smaak van een zoet gebakje. Ofschoon ik persoonlijk terugdeins voor
dergelijke profane combinaties, ben ik, onbevooroordeeld genoeg, om te erkennen,
dat zij van vitaliteit getuigen. Op dit punt kunnen wij gerust zijn. Ook de andere
ontknooping van het innerlijke drama, dat hij zich laat toedichten, behoeft ons geen
zorg te baren. Mocht hij werkelijk plannen hebben, om er den brui van te geven, dan
bevindt hij zich in omstandigheden, welke hem veroorloven dit voornemen te
volbrengen. Hij zal gewis fortuin maken met ‘Les Aventures du Roi Pausole’, waarvan
de Bouffes-Parisiens de eerste opvoering gaven in de donkere dagen vóór Kerstmis
en die een even voordeelige zaak belooft te worden, als het ezeltje uit het sprookje.
Wanneer hij zijn auteursrechten niet belegt in Radio Corporation, of nog capricieuzer
papier, is hij voor de rest zijner dagen zeker.
De jonge componisten der twintigste eeuw staan voor een moeilijk dilemma. Wij
weten, dat één hunner, na op zijn manier een meesterstuk geschreven te hebben, door
‘Die Kunst der Fuge’ van Bach te arrangeeren voor orkest, zelfmoord pleegde, wijl
hij het onmogelijk achtte, dat de muziek op zulke duizelingwekkende hoogtepunten
nog ontwikkelbaar zou zijn. De stakker vergat eenvoudig, dat er vóór Bach en sinds
Bach verscheidene meesters waren, die even duizelingwekkend componeerden op
hun plan. Hij zag niets, dan een onoverkomelijken muur en desespereerde. Een ander,
Maxime Jacob, ging in een Benedictijner-klooster, na al de genoegens gesmaakt te
hebben van den Verloren Zoon. Dit is verstandiger. Ik ken een derde, even over de
dertig, begaafd met alle talenten, zelfs commercieele, die de Muzen den rug toekeerde,
omdat hij niet verder kon en de eindstreep trok onder zijn kunstenaarswerk. Ik ken
anderen, die deze openhartigheid missen en flauwtjes een bezigheid rekken, waarin
zij niet meer gelooven. De wegen naar boven, welke de muziek een eeuw
ononderbroken bewandeld heeft, liggen voor hen gesloten en een soort van bergziekte
bevangt hen in het gezicht der verre, steile kimmen.
Waarom versagen zij? Gedeeltelijk, wijl de energie hun ontbreekt. Gedeeltelijk,
wijl zij de eenzaamheid niet dragen kunnen en weten, dat weinigen hen volgen naar
deze toppen. Maar vooral - waarschijnlijk - omdat een roekelooze, onheilige
begripsverwarring, welke onzen tijd eigen is, alle hoogten en laagten genivelleerd
heeft. Er bestaan geen toppen meer. De verheven plaatsen, waar men offert aan het
onzegbare, zijn alle ontwijd. Het gebeurt niet zelden, dat men het verlangensmotief
van Tristan in de bioscoop gekoppeld hoort aan een laf verhaaltje. De musicus schrikt
op bij zulke verguizingen, omdat hij de eenige is, die het onherstelbare vermag te
schatten der schennis. Doch voor de immense meerderheid der hoorders wordt het
verlangensmotief van Tristan gelijkwaardig met de banale geschiedenis van een
verliefd paartje. Zij hebben de hoogten niet gekend dezer melodie; zij zullen er de
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diepte niet van kennen. Zij vernemen haar in de woestijnige effenheid van duizend
vlakke melodieën, welke een machine kan herkauwen onder het onpartijdige oog
van den machinist.
Het overkwam mij op den dag, dat ik ‘Pausole’ bijwoonde, dat ik in de hall van
een warenhuis de expositie bezichtigde eener automobiel-fabriek in miniatuur. De
ijzersmelterijen, de stoomhamers, de pons-, frees- en boormachines, de draaibanken,
de monteering, alles was in 't klein nagebootst en alles werkte. Een spreker lichtte
de vertooning toe door een microfoon. En plotseling, omdat de speaker moest adem
scheppen, omdat hij niet eeuwig praten kon, weerklonk daar in het geraas der auto's
en claxons de ouverture der ‘Meistersinger von Nürnberg’. Men had even goed een
jazz op de gramofoon kunnen plaatsen, of Johann Strauss, of Lecocq, of Léhar, die
adaequater zouden geweest zijn met de omgeving. Doch omdat alles hetzelfde is,
omdat alle onderscheidingsvermogen teloor ging, omdat in een Babelsche wanorde
alle dialecten, alle tongen, zelfs de tongen der engelen dooreengehaspeld worden,
omdat de muziek geleegd werd tot zulken graad, dat zij alleen nog ageert als een
vage, min of meer behaaglijke sensatie, omdat onverantwoordelijke, onmondige
lieden, die van muziek minder begrip hebben, dan van kruidenierswaren, het vermogen
bezitten, om haar los te rukken uit haar klimaat, uit haar sfeer, zooals men een konijn
rukt uit zijn vel, omdat niemand dit infernale vermogen controleert en halt gebiedt,
daarom speelde men Wagner, daarom draaide men hier onder de meest parodistische
van alle omstandigheden deze vervoerende, oppermachtige ouverture af, en wie
luisterde, wist niet meer wat de tang was en wat het varken.
Wanneer Mahler straatmuzikanten hoorde, mompelde hij soms met een intonatie,
welk voor vele uitleggingen vatbaar was: ‘Nur einer hört's.’ Het scheen mij, alsof ik
hem tegenover deze automobielfabriek en dit ‘Meistersinger’-voorspel hetzelfde zag
zeggen. Eén slechts hoort het. Maar als die ééne b.v. Honegger is (hij kan van den
morgen tot den avond honderdmaal dezelfde bijtende ervaring opdoen) en als die
ééne zijn hart niet bovenmenschelijk stevig geankerd heeft, zóó stevig, dat het nimmer
zou kunnen falen, wat zal het toevallige, onvrijwillige, doch dagelijksche experiment
hem leeren? Dit: het laat mijn tijdgenooten siberisch koud, wat een orkest of wat een
loud-speaker hun in de ooren strooit. Mits er lawaai is, een zeker geroezemoes, iets
wat uit de verte op een deuntje lijkt, hoewel het een kop heeft, maar nooit een staart,
mits er een idee van gang in zit, een schijntje van gevoel, slikken zij het als het
drankje van den dokter of het drankje van den kroegbaas. En inderdaad is het zoo.
Er bestaan geen toppen meer voor de massa van een hedendaagsch publiek, dat
dezelfde superlatieven leerde gebruiken voor Paul Whiteman als voor Mengelberg
of Toscanini; voor een jazz-rhapsodie als voor een symphonie van Beethoven of
Berlioz, en dat de noodlottige gewoonte aannam om, onverschillig welke muziek,
te beschouwen als een stopper, waarmee men leege momenten vult en die tot niets
verbindt. Waarom zou dus een componist, waar de wegen naar boven versperd liggen,
zich inspannen voor een taak, welke niemand van hem eischt, terwijl de helling naar
beneden lang is, gemakkelijk en loonend? Waarom zelfs zouden wij hem hard vallen
over een opportunisme, wijl hij kiezen moet tusschen buigen of barsten?
Dit zou redelijk zijn. Doch is het minder redelijk, om in de algemeene débâcle te
pogen een norm te handhaven, die, zoo zij niets verhelpt, ten minste als maatstaf
dienen kan voor het ontbrekende en het noodige? De ‘Bouffes-Parisiens’ zijn gesticht
door Jacques Offenbach en hier ontkomt men niet aan de schim van den meester der
‘Belle Hélène’, der ‘Grand-duchesse de Gérolstein’, der ‘Contes d'Hoffmann’. Hij
verstond de kunst als niemand, om de muziek te laten amuseeren, te laten lachen,
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gieren, giechelen, schateren. Hij was niet de grootste van zijn tijd, dat spreekt, doch
in menig componist zijner eeuw kan men bij analyse sporen vinden van Offenbach,
tot bij César Franck. Van zijn beste werken is in 1930 nog geen noot verouderd, en
evenmin als de jicht zijn vroolijkheid kon dooven, evenmin vermochten dit de jaren.
Hoe zou hij oordeelen over zijn collega Honegger, indien de goden, die hij zoo
dikwijls in de maling nam, hem vergunden de onderwereld voor een avond te
verwisselen met de provinciale Rue Monsigny?
Men kan de afgestorvenen raadplegen zonder vrees voor tegenspraak, want zij
zijn de geschiedenis. Met de partituur van ‘Pausole’ voor zich en een der zijne in
den kop, zou hij zich afvragen, of waar is, dat de nakomelingen zijn vijftigsten
sterfdag gaan herdenken. Vijftig jaar! Stond de muziek stil in die halve eeuw? De
cancan was verdwenen. Doch wat kwam er voor in de plaats? Het was duidelijk, dat
de jonge auteur coûte que coûte den gesyncopeerden dreun had willen vermijden,
die achter alle deuren jengelt, maar is het ook reeds in de operette geoorloofd, wat
vroeger alleen in de officieele toonkunst geduld werd, om zoo volmaakt onbekwaam
te zijn tot het vinden van een origineel rhythme? Wat zijn dat voor melodieën, van
welke sommige niet kwaad beginnen, doch die allemaal struikelen onderweg, alsof
ze genoteerd zijn door iemand, die last heeft van geheugenzwakte? Op het
Conservatorium zou men daar een streep door halen en terecht.
De harmonieën liepen als uit een kraantje en gelukkig waren Bizet en Chabrier er
geweest, om den twintigste-eeuwer voor te bereiden op een paar minder gebruikelijke
wendingen. Hij, Offenbach, had nooit gegolden voor modern, doch in zijn tijd klonk
zijn harmonisch vocabulaire pikanter, zooals zijn melodiek gepeperder en gezoutener
was. Beoefende de jonge confrère deze voorzichtigheden misschien, omdat geen
zijner zangeressen en geen zijner zangers kon zingen, wat je zingen noemt? In welke
negorij waren deze slecht gebekte vogels geschoold? Een ensemble als het septuor
van het eerste bedrijf, dat eigenlijk een trio is, en de finale van het tweede bedrijf
zijn charmant; ze bewijzen dat de pit, de geest, de sprankeling, de champagne der
Vie Parisienne nog niet heelemaal verwaterd en vervalscht zijn. Maar welbeschouwd
schreven Rossini, Boieldieu of Auber die ensembles reeds in denzelfden toon, en
waarlijk niet slechter, en weinig anders, om van hemzelf te zwijgen. En die
verbrokkelde, onsamenhangende, onbeduidende ouverture? Dat spichtige, schriele
orkest, spelend alsof het de noten zoekt met een lantaarntje? Als balans van een halve
eeuw vooruitgang was dat vrijwel treurig. Had de componist zijn hoorders met
voorbedachten rade te grazen willen nemen? In de dagen van ‘La Belle Hélène’ zou
dat niet gelukt zijn.
Het onderwerp deed hem watertanden, terwijl hij zich de bakkebaarden streek.
Pausole met zijn drie honderd vijf en zestig vrouwen, die harem geflankeerd door
een harkerigen, en izegrimmigen hofmaarschalk, de koningsdochter, geschaakt door
een als page vermomd meisje en herschaakt door een als meisje vermomd page, de
tribulaties van den oubolligen potentaat, die de vluchtelinge achterna sjouwt, zijn
rechtspraak onder den kersenboom, - zeker, in die zotte persiflage van fatsoen,
zedelijkheid en koningschap zat stof voor een klucht met een offenbachiaansch tintje.
Hoe jammer, dat hij Pierre Louys, die dezen lichtzinnigen en dollen roman schreef,
niet meer had kunnen ontmoeten op den Boulevard des Italiens! Louys was een der
weinige letterkundigen, die de decadentie van het Second Empire voortplantte tot in
de Troisième République en tegelijk een nieuw, gedurfd geluid aansloeg. Welk een
libretto had dat kunnen worden, wanneer de bewerker een beetje minder precieus en
omslachtig gerijmd had à la Rostand! Doch waarom leek de intrige der gesjeesde
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koningsdochter zoo mager en slabakkend, ondanks de dubieuze toespelingen op
Lesbos? Interesseeren die nog? Waarom verveelde Taxis, de predikanterige en
geniepige hofmaarschalk? Raken wij op die figuur niet langzamerhand uitgekeken?
Waarom klonken alle moppen alsof ze vijftig jaar oud waren?
Wat zou er van het stuk en van de partituur overblijven zonder Dorville, die de
rol van Pausole speelt? Dorville is een prodigieus komiek en heeft niet meer stem
dan een giraffe. Hij bezit echter de populariteit en de handigheid om zich te laten
applaudisseeren wegens een chambercloak, een opzichtigen pyjama, een
jacquet-costuum van een verbluffend grijs, een hoofddeksel en een sympathiek
geknor. Trucs evenwel op de manier van Dorville waren niet het fortuin van
Offenbach, toen de operette nog voor driekwart muziek was.
Om volledig te zijn, zou ik ook de vermoedelijke opinie moeten citeeren van een
voorvader als Richard Strauss, die met de ‘Rosenkavalier’ de operette uitbouwde tot
de afmetingen van een monument, en wiens naam alleen de jonge Parijsche
componisten overstuur maakt. Maar bestaat muziek van ‘Le Roi Pausole’ onder een
gezichtshoek van een reus als Strauss? Hij zou me kunnen verwijzen naar de venijnige
versjes van Schönberg tegen den kleinen Modernsky. En Schönberg zelf zou spotten:
Wil Honegger over vijf jaar ophouden met componeeren? Drommels, dat deed hij
al lang!
Zoo denken ook sommige critici hier, doch ze schrijven het niet.
[verschenen: 2 februari 1931]

King of Fashion
Parijs, 30 December [1930]
Een koning, zegt Paul Poiret ongeveer, dat is heel aardig, doch hij gebiedt slechts
over een beperkt aantal onderdanen en regeert meestal nog constitutioneel. Een
president dito; minister, een magnaat van lucifers of onverschillig wat, een schrijver,
een kwakzalver dito: hun macht kent grenzen; zij wordt zelfs gediscuteerd. Maar een
mode-koning, een roi de la mode! Hij heeft het aardrijk tot onderdaan. Hij beveelt
en wordt gehoorzaamd door het gansche menschdom. Elke gril, die hem door het
hoofd gaat, maakt hij tot wet voor vijf werelddeelen. Hij modelleert de gestalte zijner
tijdgenooten als een beeldhouwer, die boetseert in klei. Vandaag schaft hij de corsetten
af en alle vormen veranderen. Morgen kort hij geleidelijk de rokken in en over de
heele wereld rijst een nieuwe gedaante uit den cocon, waarin zij eeuwen sluimerde.
Hij is de eenige tyran, die dezen naam draagt met recht en rede. Zelfs zij volgen zijn
gebod, wier anatomie of leeftijd dit zou moeten afraden, en allen bukken onderworpen
voor zijn wil, tot de koningen en keizers, die hij tooit.
Op een dag komt Mrs. Asquith, die later de beroemde Margot zou worden, bij
hem binnengestormd en terwijl men zich klaar maakt, om haar de japonnen te toonen,
legt zij uit, hoe zij zich gewoonlijk kleedt en laat hem zien, dat zij een culotte draagt
van paars satijn. Zij is verrukt over zijn collectie en roept uit, dat zij nooit had kunnen
denken, dat zulke mooie dingen bestonden. ‘Monsieur Poiret, zegt zij, ik wil, dat alle
Engelschen uwe japonnen kennen. Dat zijn japonnen van aristocraten en groote
dames.’ Een-twee-drie arrangeert zij een tea in Downingstreet, de residentie van haar
echtgenoot. Monsieur Poiret zal met zijn personeel het Kanaal oversteken, om hare
elegante vriendinnen zijn creaties te laten toejuichen.
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Het défilé der mannequins vond plaats voor het luisterrijkste gezelschap, dat men
ooit aanschouwd had en werd een triomf. Lord Asquith in persoon wist zich voor
een paar minuten aan zijn regeeringsbezigheden te onttrekken, om de gasten zijner
echtgenoote te begroeten en den couturier de hand te drukken. Hij deed het wis niet
zonder kommer, want de vrijhandel was toen reeds prachtig in theorie, doch grauw
in praktijk. Mais ce que femme veut...
Den volgenden ochtend verschenen de kranten met sensationeele koppen, welke
de expositie uitbuitten tegen het kabinet: ‘De Fransche handel vertegenwoordigd
door den Engelschen Premier’. Foto's van Asquith naast foto's van Poiret met de
toelichting: ‘Niet alleen weigert Mr. Asquith aan zijn volk protectie-rechten, doch
hij vergemakkelijkt den invoer van buitenlandsche koopwaren door het aanrichten
van exhibities in salons, welke door den Britschen handel betaald zijn.’ Het argument
ontplofte als een bom. Asquith werd geïnterpelleerd in het Lagerhuis en tot de orde
geroepen door zijn partij. Mrs. Asquith vermoedelijk eveneens. Zij heeft den
medekoning, wiens vondsten haar in de wolken brachten, nimmer meer durven
ontmoeten. Maar Poiret was gelanceerd in Londen.
Het gebeurde niet altijd, dat zijn fantasie de machtige dames betooverde, en ook
deze handicap belette niet, dat zij zegevierde over landen en naties. Getuige de
anecdote uit den tijd, dat de jonge tyran nog werkte voor Worth.
Zijn patroon keek gaarne uit een venster naar het gewoel der rijtuigen in de Rue
de la Paix, welke hem het puik aanvoerden der gansche wereld. Zekeren dag, op zijn
gewonen uitkijk staande, keert hij zich plotseling om en kondigt aan: Mesdames, la
princesse Bariatinsky! Het heele huis raakt in rep en roer. Men rangschikt de stoelen
als voor een revue. Alle bedienden stellen zich in het gelid voor de lift en bij de deur.
Poiret, nieuwsgierig om een mooie prinses te aanschouwen, die zulk een opschudding
verwekt, schaart zich aan het uiteinde van de rij. Na lang wachten ziet hij een klein,
dik, buikerig afgodje uitstappen, gekleed in 't zwart, steunend op twee wandelstokken,
met een vuurrood gezicht, en een dikke sigaar in den mond. Iedereen maakte een
kniebuiging en de patroon neeg tot den grond.
‘Worth’, zegt de Russin met een gedecideerde stem, ‘laat mij je confectie zien.’
Zoo noemde zij de mantels. Aan Poiret valt de eer te beurt, om voor de almachtige
dame een nouveauteit te onthullen, welke hij pas voltooide. Het was een model, dat
vandaag courant, banaal en bijna oud-modisch zou lijken: groote, vierkante kimono
in zwart laken, afgezet met een bies van zwart satijn; wijde mouwen, die eindigen
met een opslag van borduursel, als bij Chineesche mantels. Het kleedingstuk, dat in
millioenen exemplaren verbreid werd. Nauwelijks had de prinses hem aanschouwd,
of zij valt uit: ‘Ah! quelle horreur! Bij ons, wanneer de boerenkinkels achter de sleden
aanloopen en lastig zijn, laat men ze den kop afhakken en stopt ze in zakken als die
daar.’
Margot en Prinses Bariatinsky zijn de twee uitersten van enthousiasme en
verguizing, tusschen welke de couturier zich beweegt en altijd wint. Er is nog een
derde factor, waarmee hij bij voldoende menschenkennis zijn voordeel doet, gelijk
de volgende geschiedenis leert.
Madame Henri de Rothschild had Poiret per telefoon verzocht, om haar voor een
namiddag zijn mooiste japonnen en zijn bevalligste mannequins te zenden. Daar de
barones een zijner rijkste klanten is, stemt hij toe en stuurt een escouade snoezige
meisjes naar den huize Rothschild. Na een paar uren ziet hij ze terugkomen, buiten
zich zelf, gedecoiffeerd, opgewonden en woedend. ‘Monsieur Poiret’, vertelt de
vendeuse, die ze vergezelde, ‘zij heeft ons laten defileeren voor haar gigolo's, die
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alleen keken naar de mannequins en niets begrepen van de japonnen. Wat de barones
aangaat, zij maakte alles belachelijk en toen wij heengingen, zei ze: ‘Ik wist, dat het
leelijk was, maar ik kon niet gelooven, dat het in die mate leelijk was.’
Poiret maakt zich niet dik en wacht kalm tot de zoete wraak aan zijn deur komt
kloppen. Een paar dagen later wordt Madame Henri de Rothschild inderdaad
aangediend op een uur, dat zijn salons vol waren met bezoeksters. Te midden eener
indrukwekkende stilte schrijdt hij op de barones toe, groet en zegt: ‘Mevrouw, ik
weet, dat mijn japonnen u niet bevallen, en u heeft mij daarvoor reeds een affront
aangedaan in uwe woning. Ik wensch geen tweede te ontvangen in mijn eigen huis
en verzoek u, om u te verwijderen.’ - ‘Monsieur, antwoordt de barones, weet u tot
wie u spreekt?’ - ‘Juist omdat ik het weet, druk ik mij aldus uit’, repliceert Poiret en
voegt er aan toe, zich tot de omstandsters wendend: ‘De dames, die mijn modellen
wenschen te bezichtigen, worden verzocht zich naar de eerste verdieping te begeven,
waar het défilé zal voortgaan.’ De barones springt op en vertrekt ijlings met de
woorden: ‘U zult nog van mij hooren...’
Den volgenden dag stapt niemand minder bij hem binnen dan Henri de Rothschild,
dezelfde, die later het Théâtre Pigalle zou bouwen. ‘Is u Monsieur Poiret?’ - ‘Oui,
Monsieur’. - ‘U is het, niet waar, die gisteren mijn vrouw aan de deur hebt gezet?’
- ‘Oui, Monsieur’. - Henri de Rothschild glimlacht en zegt met een beminnelijke
zachtzinnigheid: ‘U hebt goed gedaan. Ik ken iemand, die uw japonnen adoreert,
doch die niet wenscht haar te ontmoeten.’ Een etmaal daarna ontving Poiret bezoek
van Madame Gilda Darthy, die tot den baron in nauwe relatie stond!
Met deze en andere kernachtige trekken vulde Paul Poiret de driehonderd bladzijden
zijner ‘Mémoires’ en noemde ze ‘En habillant l'époque’. Hij kleedde zijn tijdperk
reeds zoolang deze eeuw duurt en zou het zonder twijfel nog kleeden, wanneer hij
zijn individualiteit en zijn wispelturig genie had weten te schikken naar een consortium
van bankiers, dat zich in 1925 van zijn zaken meester maakte. Hij was echter niet
geboren, om aan een leiband te loopen, om te produceeren als een onderdeel eener
naamlooze vennootschap, om belang te stellen in een bedrijf, waar men hem beroofd
had van wat hem het waardevolst en het wezenlijkst leek: de vrije ontplooiing van
een speelsch en onafhankelijk temperament, anders gezegd: van de nukken en kuren,
van de invallen en inblazingen, die de eenige wet zijn, waaraan de mode zich
onderwerpt.
Hij ziet er geen principieel bezwaar in, zegt hij, dat de dames aan elken voet
verschillend gekleurde kousen zouden gaan dragen, wanneer alle nuances van het
palet zijn uitgeput.
En zeker kon zulk een voorschrift een pittoresk effect teweegbrengen op een
danspodium, of op de boulevards, waar ieder zich verheugen zou in deze
wonderbaarlijke vermenigvuldiging der beenen. Maar hij heeft zeer juist ingezien,
dat een dergelijke order slechts uitgevaardigd zou kunnen worden door een dictator,
die met spanning de minuut verbeidt, waarop een snakerige demon hem toefluistert,
dat de tijd gekomen is en dat hij wagen mag. Zal ooit een consortium, al ware het
een consortium van couturiers, besluiten durven nemen, welke draconisch en
onnatuurlijk moeten lijken, zoodra ze uitgaan van een fabrieksmatige anonimiteit,
doch die cachet en stijl verwerven, wanneer zij geteekend zijn door een origineele
persoonlijkheid? Zouden dergelijke amusante variaties op het silhouet trouwens wel
kunnen ontstaan in het brein van een trust? Als een trust ze bij ongeluk bedacht, zou
de trust zelf niet de eerste zijn, om er voor terug te deinzen? Neen. Evenals l'amour,
is la Mode enfant de Bohème, qui n'a jamais connu de loi. Liever dan zich te voegen
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naar een vorm, naar een begrenzing, heeft hij de japonnen, welke, hij nog ‘onder
zijne huid’ voelt, geschrapt van de lijst der mogelijkheden. In plaats van de schaar,
welke hem nooit verliet (en waarmee hij in een ommezien een mantel goochelde uit
een reisdeken) hanteert hij tegenwoordig het penseel. Hij werd een der veertig duizend
schilders van Parijs en omstreken.
Zoo verging het dezen dwingeland na een haast onbeperkte oppermacht van vijf
en twintig jaren. Hij stuurde albums zijner modellen, geteekend door eminente artisten
en uitgevoerd op kostbaar papier, naar alle Europeesche hoven, en één slechts was
er, die zijn zendingen weigerde: het Engelsche. Hij gaf vermaarde feesten, waarvan
de herinnering voortleeft als een Perzisch sprookje. Hij was een voorlooper van de
Russische balletten en prepareerde een terrein, waarop hun invloed vruchtbaar kon
kiemen. Hij was de eerste, die in de Parijsche symphonie een Oriëntaalsche toon
aansloeg, welke zou blijven klinken. Hij ontdekte een aantal schilders, onder wie
Derain, Dufy en Dunoyer de Segonzac, die een basis aan hem danken. Hij stichtte
een kunstnijverheidsschool, die verdween na haar eerste beloften van hernieuwing
vervuld te hebben. Verschillende tooneel-regisseurs ondergingen zijn invloed. Hij
vond keuken-recepten uit, distilleerde onbekende parfums, werd uitgever, trachtte
de kunst der reclame te hervormen, met het bewonderenswaardig album ‘Pan’, dat
uniek bleef, hoewel het ontworpen werd door een paar dozijn schilders en teekenaars
van den eersten rang. Hij kleedde zijn tijdperk en legde daarnaast op elk denkbaar
gebied een ongebreidelde activiteit aan den dag. Tot een financieele catastrofe hem
velde en de aera sloot zijner tyrannie.
Poiret, steeds goed-gehumeurd en zelden schamper, wijt deze ramp aan een
Bodhisatva, welke hij kocht van een Chineesch importeur, die haar met
bovenmenschelijke inspanning ontvoerd had uit haar heiligdom. Alvorens haar te
verkoopen aan het Metropolitan Museum van New-York, installeerde hij voor het
aanbiddelijke beeld een tempeltje in zijn woning, waar hij haar op troebele uren raad
vroeg en licht. Van lieverlede ontdekte hij achter den glimlach, dien hij hield voor
een symbool van barmhartigheid, den grijns der perfidie.
Maar als hij even dieper graaft, dan de interpretatie van een paar granieten lippen,
zal hij zonder moeite geldiger oorzaken bespeuren. Zou het louter toeval zijn, dat
deze praallievende Parijsche burger bij 't begin van den oorlog verzeilde onder een
compagnie van dienstweigeraars en weerspannigen? Poiret's harde oordeelvellingen
over het absolute gebrek bij den doorsnee-Amerikaan aan persoonlijkheid en
individueele kultuur, zijn in dit opzicht nog beteekenisvoller, dan een
mobilisatie-incident. In den grond van zijn epicurischen en zeer subtielen geest
behoort Poiret waarschijnlijk tot een afgestorven periode, welke voor altijd onderging
in de eentonigheid van de uniform, die hij zoo hartelijk verfoeit. Hij constateerde de
verwoestingen der algemeene nivelleering het duidelijkst in de Vereenigde Staten.
Is zij weinig minder in Europa en knaagt de kwaal niet reeds aan het Fransche wezen,
welks tallooze schakeeringen hij zoo volledig geïncarneerd heeft? Zou hij gevallen
zijn, wanneer in de stereotiepe eenvormigheid welke zich sinds lang aankondigt en
handhaaft, nog ruimte was voor de onstilbare gedaanteverwisselingen, de
ongestadigheid van een Poiret? Hoe wil een kunst bloeien, als de zijne, waar
negentiende van Europa, van de wereld, in geestelijke en materieele formules geboeid
ligt?
Voor iemand, die hartstochtelijk gelooft in zijn roeping, moet het vermoeden, dat
niet hij de jupe-culotte zal creëeren, en dat de mode zich zou kunnen ontwikkelen
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onder de Amerikaansche auspiciën, in staat, zijn, om een steenen glimlach te
verbitteren.
[verschenen: 30 januari 1931]

Joffre de Zwijger
Parijs, 5 Januari [1931]
Het toeval, dat er te Louveciennes een woning te huur stond, maakte mij tot
dorpsgenoot van Maarschalk Joffre. Kort na den oorlog had hij daar, even ter zijde
van den mooien, met een dubbele rij platanen beplanten heerweg naar Versailles,
welke menigmaal door de impressionisten geschilderd werd, een stuk grond gekocht
en er een villa laten bouwen. De plek was gekozen met het oog van een strateeg, die
gewend is de horizonnen te vorschen en ze te domineeren van een hoogte af. Aan
den voorkant botst het uitzicht tegen de kruinen der boomen, welke den hellingtop
omzoomen. Van den achterkant daarentegen bestrijkt de blik ongehinderd de
eindelooze uitgestrektheid van het Parijsche panorama in zijn ganschen omvang,
grootsch en bekoorlijk. Deze zee van huizen, van monumenten, van groen, glooiend
over heuvels van welke elk een tweeduizend-jarige geschiedenis droeg, deze zee van
menschelijk protoplasma, zoo duidelijk, zoo bekend van dichtbij, zoo onwezenlijk,
zoo onvatbaar op zulken afstand, deze zee van rozig licht in den avond, dat was de
Stad welke hij gered had. Hier, in zijn tuin, in zijn stelling, zal hij rusten tot den
uitersten dag, het gelaat gericht naar het Oosten, naar Parijs.
De witte villa zelf, een vooruitspringende rotonde, geflankeerd door twee
zijvleugels, getuigde van zijn smaak voor eenvoudige, heldere, strikte dingen, en
van zijn beperkte geldmiddelen. Zij was nauwelijks voltooid, of men zag het pleister
van alle zijden afbrokkelen, wat mij een veeg teeken leek, want men ziet niet gaarne
bouwvallig metselen voor een generalissimus. Het ijzeren hek, ordinair en goedkoop
fabriekswerk, detoneerde in een streek, waar zooveel meesterstukken overbleven
van antieke smeedkunst. Bij dit hek, waar meestal een leger-auto stationneerde (de
Maarschalk had noch eigen auto, noch garage) teekenden twee rijen van los op den
grond liggende straatkeien een provisorisch en armoedig oprijlaantje. Zij werden
regelmatig overhoop gehaald door de moedwillige schooljeugd en regelmatig
wederom in 't gelid gesteld door den tuinman, een ex-poilu. Er was een
schildwachthuisje, doch nimmer ontwaarde men een schildwacht.
In deze woning leefden Joffre en zijn vrouw als een paar kluizenaars, en in een
vergetelheid, welke niemand merkte. Men ontving er geen sterveling. De vijftien
honderd vijf en vijftig bewoners van het dorpje Louveciennes namen niet de minste
notitie van den doorluchtigen ingezetene, wiens dood nog de geheele planeet in
beroering zou brengen. Op zijn wandelingen door den omtrek, eerst met één stok,
later met twee stokken, keek men ternauwernood naar hem om. Het is waar, dat er
in de vermoeide trekken en in de rheumatische bewegingen van dezen bejaarden
heer, niets meer lag, dat eenige overeenstemming toonde met een held, met den
bevelhebber eener natie, en men nam hem dit verval bijna kwalijk. Aan geen enkelen
herdenkingsdag van den Slag aan de Marne nam hij deel. Op geen enkelen
herdenkingsdag ook, bij geen enkel nationaal feest, zond men hem een delegatie.
Zijn standbeeld in Chantilly, het voormalig hoofd-kwartier, was een daad van
officieele en onvermijdelijke rechtvaardigheid. Doch alle spontane huldeblijken, een
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simpele tuil rozen, een fanfare der brandweer, of andere kleine, nietige
sympathie-betuigingen, waarin zich de genegenheid, de gehechtheid, de dankbaarheid
van een volk kunnen uiten, hebben hem ontbroken. Het is hem te Parijs overkomen,
dat hij met pakketten in de hand uit een taxi stappend, er een liet vallen. Noch de
chauffeur, noch iemand der voorbijgangers herkenden hem. Joffre moest zich
moeizaam bukken, om het zelf op te rapen.
Hoewel de Maarschalk de stalen zenuwen bezat en de onontvankelijkheid voor
aandoeningen, welke hem stempelden tot een unicum onder zijn gelijken, zou hij
meer geweest zijn, dan de ondoordringbare, rustige half-god, wanneer hij niet geleden
had van deze onverschilligheid. Zelfs de boven-mensch, die onverstoord eet en acht
uren vast slaapt (het eenige wat hem uit zijn humeur kan brengen is, dat men hem
wakker maakt...), terwijl de telefoon, de telegraaf en de estafettes hem zonder
tusschenpoozen stapels ongelukstijdingen aanbrengen, terwijl de paniek losbreekt
over zijn Staf, over zijn Gouvernement, terwijl de vernietiging nadert met een snelheid
van tachtig kilometer per etmaal, zelfs de Uebermensch, die aan zulke schokken
weerstand biedt, als ware hij een blok basalt, blijft mensch. Zeker voelde hij zich
zwaar gekrenkt, toen hij in December 1916 uit zijn commando ontzet werd, dat hij
niet vrijwillig wilde verlaten. Zeker pijnigde hem het afscheid van een taak, welke
hij niet bekronen kon. Zeker griefde hem de abdicatie, het doffe incognito, waarin
hij werd teruggestooten na ‘le grand-père’ en ‘le papa’ geweest te zijn van zijn leger,
van zijn volk. Als wij Foch vertrouwen mogen, dan waren dit ontslag en deze
ongenade meer dan een persoonlijke ongerechtigheid tegenover een bekwaam
aanvoerder: het was een domheid, waardoor de oorlog gerekt werd. Men mag
aannemen, dat ook Joffre zoo dacht over zijn executie.
Hij had echter zijn eigen wijze om de vernedering te ondergaan en op de
Tarpejische rots toonde hij zich grooter dan Clemenceau. Het lag in Joffre's aard om
te zwijgen en het kostte hem wellicht geen moeite om parallel te gaan met zijn
gesloten natuur. Maar hij gebood ook anderen te zwijgen, die hem hadden willen
verdedigen. Tijdens den oorlog beschermde hem de censuur. Toen de censuur echter
was opgeheven, toen tallooze beschuldigingen en schimpschriften, evenals vroeger
de ongelukstijdingen, werden aangedragen op zijn schrijftafel, toen men zelfs in
twijfel trok, of hij 't was die den eersten millioenen-slag won der Historie, heeft
niemand hem kunnen overreden tot een verdediging of tot een polemiek. Er drong
een woord van hem door, dat onvriendelijk klinkt, maar dat waarschijnlijk verzonnen
werd: ‘Ik discuteer niet met mijn ondergeschikten’, zou hij geantwoord hebben op
een aansporing tot verweer. Een andere uitlating is misschien ook niet echt, doch
kenmerkt hem beter: ‘Ik weet niet, wie den Slag aan de Marne won, maar ik weet
wel, wie hem verloren zou hebben, wanneer dit het geval ware geweest.’
Een zoo volstrekte leegte had zich gevormd rondom Joffre, dat men zich mocht
afvragen, of hem nog wel één bewonderaar restte. Men vergat den slag aan de Marne,
om de krijgsbedrijven te bestudeeren, welke aan dit beslissende treffen waren
voorafgegaan. De oningewijdsten begrepen, dat, wanneer men op eigen Fransche
krachten (het Engelsche leger en French waren door den terugtocht volkomen
gedemoraliseerd) den vijand had kunnen stuiten onder den rook der hoofdstad, men
hem óók had kunnen stuiten te Charleroi. Het fameuze, veelbestreden mobilisatie-plan
XVII, dat de Fransche legers geconcentreerd had in het Oosten en Noord-Oosten des
lands, was klaarblijkelijk de schuld van de aanvankelijke débâcle, dat een recapitulatie
van 1870 deed vreezen. Was het vergeeflijk bij een opperbevelhebber, dat hij den
inval door België niet voorzien of geraden had? Bestonden er reeds jaren vóór den
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oorlog niet aanwijzingen genoeg, om dezen inval te beschouwen als een
waarschijnlijkheid? Was het verschoonbaar, dat Joffre meer dan twee weken lang
met een ondoorgrondelijke koppigheid de Duitsche krachten, die door België
marcheerden, bleef onderschatten? Het Fransche offensief in den Elzas, de eerste,
gemakkelijke overwinninkjes, verwekten een ijdelen doch verklaarbaren jubel. Moest
het echter in 't licht der latere krijgsbedrijven geen waanzin, geen onverantwoordelijk
kinderspel lijken, om daar een offensief te beginnen? Joffre had blijkbaar niets van
het Duitsche veldtocht-plan vermoed en toen hij begreep, was het te laat, om de
invallers staande te houden bij de Maas.
Doch toen hij ten laatste begreep, toen hij tegen een verpletterende overmacht de
Bataille de Charleroi leverde, toen hij verloor, toen hij den terugtocht aanvaardde,
was het toenmaals onvermijdelijk, terug te trekken tot de Marne? De vesting
Maubeuge gaf zich over met haar gansche garnizoen, en bijna zonder een schot gelost
te hebben. De vesting Lille werd zonder slag of stoot bezet. Onmisbare kolen- en
ijzermijnen gingen verloren voor de landsverdediging. Tien departementen met al
hun voorraden, al hun reserves, al hun producten (en al de pretentie, welke die panden
bij de voorloopige overwinnaars zouden aanblazen) vielen in handen van den vijand.
Waarom groef Joffre zich niet in bij de Noord-grens, zooals hij zich na den Slag aan
de Marne ingroef op een front, dat drie jaar lang moorddadig en onveranderd zou
blijven? Hij beschikte niet over een voldoend aantal zware kanonnen, is men geneigd
te antwoorden. Beschikte hij echter drie weken later over die benoodigde artillerie?
De oorzaak ligt veeleer hier, zeggen de bestrijders van den Maarschalk, dat hij niets
geleerd had van den Russisch-Japanschen oorlog, noch wat betreft den vernietigenden
invloed der mitrailleuses, noch wat betreft den loopgraven-krijg. De voornaamste
reden is, beweren anderen, dat Joffre bezeten en gebiologeerd was door denzelfden
onberaden, roekeloozen offensieven geest, als de Duitsche bevelhebbers. Dat hij
daarenboven nog de loopgraven-oorlog heeft moeten leeren van zijn tegen-partij,
meenen derden.
En tot hoever zou Joffre, na bij Charleroi zijn eerste kansen bedorven te hebben
door zijn manie van het offensief, tot hoever zou hij teruggetrokken zijn, wanneer
Von Kluck door een raadselachtige, een fantastische, een ongehoorde, een
wonderbaarlijke nalatigheid den Duitschen rechtervleugel niet blootgegeven had aan
het leger van Parijs? Het nauwlijks nog betwiste verhaal luidt, dat Gallieni 't was, de
militaire gouverneur van Parijs, die Joffre het idee inspireerde, om het Parijsche
garnizoen in Von Kluck's flank te werpen. Doch laten wij Joffre de volle maat
schenken der welwillendheid en aannemen, dat hij zelf de wenschelijkheid bespeurde
van een ingrijpen, dat zich voor ieder die de situatie overzag, opdrong als een
noodzaak, als een dier gunstige beschikkingen van het lot waarvoor men blind moet
zijn, om ze te verwaarloozen. Wordt hij daarom een groot en geniaal veldheer? Kan
de onbegrijpelijke fout van een vermetelen vijand geboekt worden als een verdienste
van zijn tegenstander? Zou het niet veeleer een matelooze ongeschiktheid verraden
hebben, wanneer hij Von Kluck's ontstellende en nooit te kwalificeeren vergissing
niet had aangewend tot zijn voordeel? Maar wanneer Von Kluck niet ten prooi
gevallen ware aan de geheimzinnige verdwazing, waarvan de Ouden hun Jupiter
noemden als den bewerker, wat zou er gebeurd zijn met Joffre, met zijn leger, met
Parijs, met Frankrijk... en met de rest der aarde? Slotsom: Joffre sloeg de Duitschers
met een gedecimeerd en doodelijk vermoeid Fransch leger aan de Marne. Ergo: Met
een redelijk mobilisatie-plan en een juist beleid had hij ze kunnen slaan aan de Maas.
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Resultaat: Een korte veldtocht; geen Fransche verwoestingen, geen oorlogs-herstel,
geen Plan Young, etc....
Zoo polemiseerde men sinds 1919 tegen den generalissimus van 1914 en 't minst
wat men van deze discussies denken kan, is dat zij niet alle gegrondheid missen.
Maar welke ook de dosis waarheid zij, groot of klein, welke verwijten kunnen
bevatten, Joffre had uit de verbetenheid zijner critici en de onstandvastigheid zijner
natie de gevolgtrekking gemaakt welke zijn stug en onhandelbaar karakter hem
aanwees. Na alles verzwegen te hebben, vooral zijn desillusies, en vooral het hartzeer
dat ze hem konden berokkenen, heeft hij zich uit het leven weggewischt. Toen de
slagaderontsteking der onderste ledematen ontaard was in koudvuur, toen de dokters
zich gedwongen zagen hem het rechterbeen te amputeeren tot boven de knie, verbood
hij den geneesheeren formeel om het land in te lichten over zijn toestand. Pas toen
alle hoop op een gelukkigen uitslag verloren geacht werd, pas toen hij den eersten
keer verviel in het coma, overschreed men zijn verbod. Had het aan Joffre gelegen,
hij zou zijn heengegaan zonder dat iemand het bevroedde, zonder iemand lastig te
vallen.
Hij worstelde acht dagen met den dood, precies zoo lang, heeft men opgemerkt,
als de Slag aan de Marne geduurd heeft. Hij stierf op den feestdag van Sinte
Genoveva, de beschermheilige van Parijs, dezelfde, die het toenmalig Lutetia
vrijwaarde voor Attila en zijn Hunnen. En de hardnekkige doodstrijd was lang genoeg,
om veel te verhelderen tusschen Joffre en de overlevenden. Het betrekkelijke, het
onvolkomene, het ongeslaagde vervaagde voor de eenige herinnering die in aller
gemoed nog waarde had, voor de eenige oogenblikken welke men zich heugen durfde
terwijl hij scheiden ging: de uren, op een zonnigen dag van September, dat Parijs
overweldigd werd door het zingend geruisch der overwinning, waarmee volgens het
zeggen der tijdgenooten de aether vervuld was. Want de victorie der Marne werd,
evenals het verhaal van Genoveva, een legende, en de ontelbaren die het onmetelijk
geruisch vernamen, weten dat geen muziek vergeleken kan worden met deze tonen.
De wereld zou dit geluid nog slechts éénmaal vernemen: op 18 Juli 1918, toen Foch
uit het harde staal en de moede soldaten een nieuwen klank sloeg.
Zoo zal de latere geschiedenis over de leiding van den oorlog mogen leeren, wat
haar onbetwistbaar lijkt. Zij zal de talenten van Joffre wikken en wegen. Zij zal hem
zelfs alle superieure krijgsmansgaven mogen ontzeggen: de epische en
sprookjesachtige faam, welke verbonden is met het woord Marne, zal alle bedenkingen
overvleugelen. Met dit woord trad de kuiperszoon uit Rivesaltes, die uit een worsteling
van meer dan 2.500.000 krijgers voor zijn land de zege wegdroeg, in de
onsterfelijkheid. Daar verlegde zijn commando voor geruime jaren het centrum der
graviteit. Altijd weer zal de Marne verzoenen met Joffre.
[verschenen: 3 februari 1931]

De goud-problemen.
Parijs, 9 Januari [1931]
Nog enkele weken geduld en de goudvoorraad der Banque de France zal gestegen
zijn tot de indrukwekkende som van vijf en vijftig milliard. Quo non ascendam!,
schreef een minister van Lodewijk XIV op zijn schild en stierf in den kerker. Tot
waar zal ik niet stijgen, mag de jonge gouverneur der Bank hem nazeggen. Zijn
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nieuwe schatkamers kwamen onlangs gereed en werden ingewijd, zonder dat er
iemand van kikte. Zij liggen 70 meter onder den beganen grond, zijn gehouwen in
den rotsbodem en ten overvloede gepantserd met een materiaal, dat geen enkel
projectiel kan doorboren, geen enkele aardschok kan kwetsen. Zij vormen een
bolwerk, dat in alle dingen onafhankelijk gemaakt werd van de bewoonde wereld en
bestemd is om iedere revolutie, of iederen oorlog te trotseeren.
De kleine, uitgelezen bezetting beschikt over de vernuftigste middelen om een
beleg te doorstaan van onbeperkten duur. Op den dag, dat de heer Clément Moret
zich hier met enkele getrouwen zal insluiten, mag hij de ergste gebeurlijkheden met
een kalm hart tegemoet zien. Geen vijand zal hem naderen. Vroeger zette men
toegangswegen onder water; hier kan men de ondergrondsche corridors vullen met
de doodelijkste gassen. Achter lucht-dichte en bomvrije schotten, welke hem
beschermen voor elken tegenaanval, produceert hij licht, warmte en beweegkracht.
Naast een ruime provisie van mondbehoeften en water, dat hij putten kan uit de bron,
bezit hij als de maanreizigers van Jules Verne aanzienlijke reservoirs vol zuurstof.
Door radio-toestellen, welke uitzenden en ontvangen, kan hij onder alle
omstandigheden communicatie onderhouden met de levende wereld. Parijs mag
boven zijn hoofd afbranden, zonder dat het hem behoeft te hinderen.
Sinds lang bouwde men geen kluis of gewelf, tenzij in fabels, romans en opera's
als Wagner's Nibelungen, waar de magie van het goud, de macht, die het verleent,
de gevaren, welke het oproept, de vloek, welken het medevoert, zoo welsprekend en
onheilspellend werd uitgedrukt gelijk hier, in deze onneembare kelders. Over de
goudstapels, die Moret bewaakt als de Rheintöchter, als Fafner en Fasolt, als de
vuurspuwende Draak, droomen millioenen werkloozen, avonturiers, barbaren en
geciviliseerden, droomen Franschen, die zich de Commune herinneren, droomen
Russen, Duitschers, Italianen, Turken, Hongaren, Spanjaarden en warempel
Engelschen. Al dat edele, kostbare en zoogenaamd onproductieve metaal! Deze
oorlogskas! Deze tartende provocatie van het verzonken fort en zijn verblindenden
inhoud! Dit gierig egoïsme! Deze inhalige, vrekkige schraapzucht! Elke zenuw, die
in het organisme reageert op den toover van het goud, wordt getrokken naar deze
reusachtige magneet. Auri sacra fames, zei Vergilius; de verdoemelijke honger naar
een Nibelungen-Hort, die niet meer onder den Rijn, doch onder de Seine rust en die
de Alberich's, de Mime's, de Siegfried's lokt door zijn onweerstaanbaren,
verderfelijken glans.
De Vereenigde Staten, met hun driemaal talrijker bevolking en twintigmaal
uitgebreider industrie dan Frankrijk, Amerika met zijn oorlogswinst en oorlogswissel,
stapelde slechts 100 milliard op, die bij het tempo, waarmee de voorraden toevloeien
naar de Rue de la Vrillière, over een paar jaren zullen zijn ingehaald. De Yankee-ooren
ruischen nog van het gekef, het sarcasme en de afgunst, waarmee die bijna automatisch
vermeerderende rijkdommen benijd werden door het gulzige menschdom, zelfs door
de Franschen. Vandaag is het de beurt van hen, die leven onder het totem van de
Phrygische muts en den Gallischen haan. De 18 milliard van Engeland, de 14 van
Duitschland, de 13 van Japan, de 11 van Argentinië, de 7 van Italië (in globale
getallen), die eer slinken dan toenemen, die aan de Theems, aan de Spree, aan den
Tiber de biezen zouden pakken naar Parijs, wanneer ze niet met kunst- en vliegwerk
bedwongen werden, wat beteekenen die kale 18, 14, 13, 11 en 7 milliarden tegenover
de 55 van Frankrijk?
Als de banken haar goud-reserves wilden vermelden in solide maten of gewichten,
in kilo's of tonnen, in plaats van conventioneele en wisselvallige munten, zou de
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suprematie van Parijs niet minder scherp afsteken, dan zij nu reeds doet in gesnoeide
francs van een dubbeltje. Wie zal deze suprematie aanvaarden met genoegen of met
gelatenheid? Niemand. Men voelt zich des te geneigder tot wrevel, daar men van
dien ongelooflijken bloei geen jota begrijpt. Het ligt nog in ieders geheugen dat de
Banque de France op 't punt stond hare betalingen te staken en nauwelijks vier jaren
later oefent zij over verschillende Europeesche staten een financieele hegemonie uit,
die zich elken dag dreigt te ontwikkelen tot een dictatuur. Werd het trouwens niet
reeds een stilzwijgende dictatuur? Waarom spreekt Mussolini op het scherm der
Fransche bioscopen een vredelievenden Nieuwjaarswensch uit? Om de gemoederen
te paaien met het oog op een leening. Waarom aarzelen de Hitlerianen bij de grenzen
van het beloofde land? Omdat hun deelneming aan de regeering gevolgd zou worden
door een massale opzegging van credieten. Wie zal zwichten in de onderhandelingen,
waartoe de trotsche City zich genoopt ziet met Parijs?
De uitslag is niet twijfelachtig. Zes maanden terug schreef ik, dat de Banque de
France de Bank van Engeland kon doen springen en men mocht mij destijds misschien
verdenken van overdrijving. In de afgeloopen periode echter ging dit gevaar zich
nog driemaal dreigender afteekenen boven Londen en de financieele afgevaardigden,
die het Kanaal overstaken, toonen den ernst van den toestand. Op hun verzoek
verlaagde de Banque de France haar discontovoet tot 2%. Zij mocht deze
welwillendheid bewijzen, omdat zij wist, dat het niet baten zou. Als dit goedgunstige
cadeau den stroom der ponden sterling niet vermocht te stuiten, het veraangenaamt
den nadruk, waarmee Parijs sommige voorwaarden tot steun zal kunnen preciseeren.
Zal Londen zich eigenzinnig houden? Of zal de Entente Cordiale herrijzen als prijs
voor een hernieuwing der financieele solidariteit, welke de Engelschen zelf,
overmoedig en voorbarig, het eerst na den oorlog, en zonder de Franschen te
menageeren, verbroken, hebben? Wat politieke overwegingen niet konden
bewerkstelligen, kan misschien het goud volbrengen. Qui vivra verra! Het was stellig
geen toeval, dat het Londensch stadsbestuur in zijn traditioneele staatsiegewaden
achter de baar van Joffre liep. Niemand verwachtte deze ostentatieve vriendelijkheid.
Toen Frankrijk, bij wijze van spreken, geen cent in kas had, en herhaaldelijk
gesommeerd moest worden, om zich te onderwerpen aan den Gold Exchange
Standard, die het danig dwars zat, doch waaraan Albion een eeuwige trouw zwoer,
toen bekommerde niemand zich om een judicieuse repartitie der goud-voorraden,
welke men heden ten dage bij internationale conferentie zou willen regelen. Men
verbaze zich dus niet, dat de Franschen eenigszins sceptisch staan tegenover de
uitnoodigingen, die men allerwegen tot hen richt, de eenen bits, de anderen zuurzoet
en de derden nijdig, om de gele substantie, welke door een onverwachte
rolverdraaiing, maar krachtens denzelfden Gold Exchange Standard naar hun kelders
vloeit, tegen mooie praatjes te verruilen. Zij zouden van hun standpunt beschouwd
wel gek zijn, en mij dunkt, dat ieder dergelijke utopieën moet laten varen, die zich
voor teleurstellingen wil hoeden. Het is natuurlijk dat Frankrijk een overwicht,
verworven door een gunstige beschikking der fortuin, poogt uit te buiten, om de
doeleinden te bereiken, welke het noodig acht en die het zonder deze factoren zou
missen. Het is ook natuurlijk, dat Frankrijk zich weinig beijveren zal, om een metaal
af te wijzen, dat uit eigen beweging dikwijls zoo snel en zoo gaarne weer terugstroomt
naar de plaatsen, vanwaar het kwam. Protesteeren zal hier evenmin helpen als
parlementeeren. Wanneer men de abnormale ophooping van goudstaven in de
onderaardsche vesting van de Rue de la Vrillière een nadeel of een gevaar acht, zal
men deze buitenissige situatie slechts kunnen verbeteren door primo de oorzaken op
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te sporen, welke de Banque de France vergunnen de goud-massa's naar haar kluizen
te draineeren, en door secundo die oorzaken systematisch op te ruimen. Er is geen
andere redelijke weg.
Er is een geweldige categorie van Franschen, onder wie uitnemende economisten,
die meenen dat Frankrijk den exorbitanten goud-toevloed ondergaat tegen zijn wil
en tegen zijn belangen. Het scheelt niet veel, of zij beschouwen het verschijnsel als
de verraderlijke inleiding tot een der hevigste calamiteiten welke Frankrijk na den
oorlog te verduren kreeg. Want de overmatige goud-aanwas sleept eene haast even
overmatige inflatie mee, waarvan de gevolgen, hoewel het een gegarandeerde inflatie
betreft, niet achterwege blijven. De bank-biljetten-circulatie klom tot het enorme
cijfer van 80 milliard en schijnt, ruimschoots gedekt, nog hooger te zullen stijgen.
Het is een axioma, dat, waar veel geld omloopt, het leven hoe langer hoe duurder
wordt. Ik durf niet beslissen in hoeverre deze bewering als onomstootelijk mag
gelden, doch in Frankrijk doet zich in tegenstelling tot de meeste andere landen sinds
een jaar het merkwaardige feit voor, dat, hoe meer de gros-prijzen dalen, hoe meer
de détail-prijzen stijgen. Ofschoon men ook hier voor driehonderd gulden een
voortreffelijken tweedehandschen auto kan koopen, betalen wij de overige en meer
noodzakelijke benoodigdheden ver boven den wereld-prijs. De economische
kringloop, beginnend bij het loon van den arbeider en eindigend in de diverse
budgetten sluit een logischer oriënteering uit; de belastingen zijn zoo ingericht, dat
een prijsdaling gelijk zou staan met een staatsbankroet. Deze duurte evenwel, hoe
onaangenaam ook, is slechts een onderdeel van de kwestie. Men vraagt zich namelijk
met bezorgdheid af, wat er gebeuren zal, wanneer om een of andere reden de
goud-dekking dier 80 milliard zou verdwijnen, door een socialistische overwinning
bij de komende verkiezingen, of door een altijd mogelijke herleving van het
Cartellistisch Bloc. Men zou zitten met een ontzaglijke hoeveelheid papier. In welke
proportie passeerden de bankbiljetten, waarvan elk oogenblik de goudswaarde kan
worden teruggeëischt, de Fransche grenzen? Men heeft daarvan niet het flauwste
idee. Hier schuilt inderdaad een gevaar dat bij een ongunstige conjunctuur zou kunnen
omslaan in een onherstelbare catastrofe voor de gansche gemeenschap.
Het schijnt niet dat de beheerders der Banque de France deze sombere
voorgevoelens deelen of er rekening mee wenschen te houden. Gesteld dat het goud
een last zou zijn en de aankoop een onontkomelijke dwang (wat ik voor mijn part
weiger te gelooven), er bestaat een radicaal middel om dien druk tot zekeren graad
te verlichten, in ieder geval, om de uitgifte van nieuwe bankbiljetten te vermijden.
De Bank behoeft slechts de gouden (en zilveren) munten in omloop te brengen, welke
zij haar landgenooten al twee jaar geleden beloofde, waarvoor zij een prijsvraag
uitschreef, de bekroonde ontwerpen graveeren liet, slaan zelfs, en toen weer opborg
onder de ontoegankelijke gewelven. Zij ducht, zegt men, dat al haar munten spoorloos
verdwijnen in de spaarpotten; iedereen immers, wijzer geworden door de tuimeling
der effecten en deviezen, zou zich werpen op de eenige realiteit, die onwankelbaar
haar waarde behield. In hoeverre mag dit argument deugdelijk heeten? In hoeverre
vooral is het oprecht, in hoeverre een uitvlucht? Ik weet het niet. Eén zaak echter is
duidelijk: De Banque de France wenscht het goud, dat zij bemachtigt, niet los te
laten. Liever dan een hoeveelheid te vervreemden, riskeert zij de kaartenhuispolitiek
der biljetten. Vergist zij zich? Of zal de beweegreden harer geste te eeniger tijd
gemotiveerd worden door gebeurtenissen, welke de gewone sterveling uit zijn
beperkten gezichtshoek niet voorzien kan?
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Ik geef toe, dat deze beschouwingen niets ophelderen en de hoofdvraag: Wat stuwt
de goud-massa's naar Parijs?, onbeantwoord laten. De wetenschap der Fransche
financiers heeft menige duistere plek, waar geïnitieerden zelfs aarzelen. Maar wanneer
gij de meening mocht koesteren, dat de economische ontreddering gedeeltelijk zou
liggen aan de evenwichtsstoornissen van het goud-bezit (mij lijken deze veel meer
gevolg dan oorzaak) troost u dan met de zekerheid, dat de overgroote meerderheid
der Franschen geen zier voorspoediger is met dezen berg van geel metaal - evenmin
als de Amerikaan. De Banque de France zelf kon (of wilde?) zich niet beveiligen
voor de stormen: op één enkelen beursdag zakten hare aandeelen meer dan duizend
punten. Men zou zulke accidenten voor onmogelijk willen houden. Zij beleedigen
het gezond verstand. Dat ze nochtans gebeuren, bewijst hoe onontwarbaar de
vraagstukken zijn, waarin men vruchteloos tracht door te dringen. Vier menschen
op de gansche aarde, zegt men, vatten Einstein. Zouden er drie zijn, die een
gouverneur der Banque de France geheel begrijpen?
[verschenen: 11 februari 1931]

Zonnewende
Parijs, 12 Januari [1931]
Met den Driekoningen-koek van bladerdeeg, dien wij gisteren verorberd hebben,
zijn de feesten heengegaan. Het gebak verbergt geen boon meer, doch een porceleinen
poppetje, waarvan millioenen exemplaren de stevigheid van evenveel gebitten op de
proef stellen ter eere van Kaspar, Melchior en Balthazar. Er is geen restauratiehouder,
die niet vreezen zou zich te blameeren, wanneer hij zijn klanten niet deze hinderlaag
legde in een taartje. Hoe nietig de kans ook is op geluk, dat zoo'n steenen beeldje
bevatten kan, niemand wil haar veronachtzamen. Onder de gebruiken, welke wij
naleven om contact te houden met het wezen der feeën, dat wij ons intuïtief toedichten,
is de Galette des Rois een der bloeiendste. De koek wordt slechts geëvenaard door
de flensjes, welke men in heel Frankrijk bakt en eet op Maria-Lichtmis (2 Februari),
om het gansche jaar voorspoedig te zijn. Zoodra de kinderen grooter werden en de
lucht beet kregen van deze tooverij, hebben zij ons natuurlijk gedwongen, om die
gewoonten te adopteeren.
Ofschoon verscheidene hotels, palaces en dure caravansérails alle feestelijkheden
bij gebrek aan deelneming hadden afbesteld, kan men niet zeggen, dat wij de mystieke
dagen der winter-zonnewende hebben doorgebracht in een stemming van dalles,
miserie en soep. In het astronomische feit, dat de lichte uren gaan lengen, ligt een
mildheid besloten, die zelfs onbehuisden een korten tijd vermag te verwarmen. Er
is ook niet veel noodig om een moderne stad te vervoeren naar het plan der sprookjes,
waar alles onwerkelijk, geheimzinnig en bijna hemelsch wordt. Met onze illuminatie
van roode, gele, groene en blauwe neon-buizen, die de gevels en daken schel
afbakenen tegen het zwarte firmament, of uit de nevels opzweven als fosforiseerende
schimmen, staan wij reeds dichter bij Moeder de Gans dan wij vermoeden. Een
kunstenaar als Jacopozzi behoeft maar een zijner vlammende steigers te haken aan
de kozijnen van een bazaar, om al de verstrooide licht-motieven eener straat te
transfigureeren tot een onderzeesch paleis, een kasteel van Aladdin, een tuin van
Armida, een grot van stalactieten.
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Gewoonlijk wendt Jacopozzi zijn fantasie en zijn talenten aan in dienst van het
rijk. Hij drapeert den Obelisk, de Triomfbogen, de regeeringsgebouwen met het
rembrandtieke clair-obscur der schijnwerpers. Dit jaar hadden de warenhuizen hem
hunne reclamebudgetten ter beschikking gesteld tot het organiseeren van
fantasmagorische en praal-volle licht-balletten. Het zou mij verwonderen, indien
men te Berlijn of in New-York meer haalt uit de mogelijkheden der gekleurde
electrische gloeilampen, dan wat de virtuoos van het gestabiliseerde vuurwerk verzon
voor het Louvre, de Galéries Lafayette, de Samaritaine en andere grootscheepsche
ondernemingen. Uit de duistere lucht komt een kar aangerold, wordt bevracht met
vonkelende snuisterijen, rijdt weg en wordt een eind verder gelost. Vurige paarden
hollen langs het donkere zwerk als rossen van Walküren. Een planetarium begint te
wentelen, in welks centrum Saturnus staat met zijn draaienden ring. Kabouters sleepen
een gloeiend kanon aan, laden het, richten het, en als ze 't afschieten, werpt de roode
muil een dikken smook uit. De k[ogel] vliegt recht naar de glundere maan, die hem
ophapt, fijn kauwt, en langs de blauwe sterren heen laat vallen als glinsterende
bonbons, in een groenig zeil dat door dwergen wordt uitgespreid.
Deze tafereelen hebben den omvang van een voetbalveld, en ontwikkelen hun
kleurrijke episoden met de regelmaat van een film. Zoodra de schemering invalt,
worden zij ontstoken boven étalages, die door niet minder vernuftige hersens zijn
omgeschapen in levende prentenboeken. Honderden machines parodieeren de wereld
van menschen en dieren. Noch de stem, noch het geluid ontbreken hen. Zij zingen,
blaffen, schreeuwen, dansen, springen voor de ontelbare toeschouwers in het duister,
die hen als van Plato's beroemde spelonk uit gadeslaan en omwikkeld werden met
het ondefinieerbare raadsel, dat aan alle automaten ontstijgt. Die visioenen hullen
heel de stad in een wonderlijke sfeer van legende. Ik benijd de kinderen, op wie vuur
en licht zulk een vreemde, mythologische aantrekkingskracht uitoefenen, dat zij
dergelijke tooverachtige schouwspelen genieten, welke volwassenen zelfs verrukken.
Al wat vorige generaties droomen konden, schiepen zij uit het niet, of uit hare
verbeelding. Wat moet de hedendaagsche jeugd droomen tegen deze visionnaire en
onvergetelijke achtergronden? Als Leonardo da Vinci, die voor zijn beschermers
menige schilderachtige ontspanning verzon, ze zag, zou hij verbaasd en tevreden
zijn. Beseft de tegenwoordige menschheid half, hoe hoog zij bevoorrecht werd boven
die van andere eeuwen? Beseft zij half in welk een fabuleuze, bekoorlijke,
gemakkelijke en verbluffende wereld zij leeft? Ongeveer honderd jaar geleden
sukkelde men de duisternissen nog door met dezelfde walmende olie-pit, welke men
aantreft onder het huisraad der Egyptische mummies.
Voor Kerstmis en Nieuwjaar hadden de voornaamste bioscopen de noviteit bedacht
om gedurende 48 uren onafgebroken voorstellingen te geven. Wijl de muziek en het
afdraaien der rolprent bijna volslagen gemechaniseerd zijn, zou deze nieuwigheid
alleen verwondering mogen baren bij degenen, die zich op 't standpunt plaatsen van
druïden, die in den heiligen nacht den mistel gingen plukken, of van kerkvaders, die
de verheven liturgie regelden voor de herdenking van de geboorte des Verlossers.
Er zijn echter ook nog anderen, die zich verbaasd hebben over deze aaneenschakeling
van twee etmalen cinema en ik ben overtuigd, dat Georges Duhamel, toen hij het
bericht las, een steek in 't hart voelde.
Wat dezen paganisten ergert, is minder de profanatie van een heidensch of
christelijk feest, dan wel de profanatie eener uitvinding, welke aanknoopingspunten
vertoont met alle kunsten en die men degradeert door haar te misbruiken als een
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triviaal werktuig, waarop niets meer vat heeft dan de materieele slijtage. Toen de
ondergrondsche spoorweg pas geopend was, ontmoette men snaken, die er behagen
in vonden, om met één biljet het gansche net te doorkruisen van den eersten tot den
laatsten trein. Voor één gulden, hetgeen goedkooper is dan het hotel, konden fanatici
met dezelfde inborst acht en veertig uren vertoeven in een comfortabelen fauteuil,
een zomersche temperatuur, een schaduwrijke zaal en bovendien met een vermakelijk,
ofschoon op den duur eentonig programma.
Hoewel 't schijnt, dat verschillende zonderlingen de gelegenheid, een record te
slaan hebben aangegrepen, is het duidelijk, dat de vergelijking tusschen den reiziger
van de ondergrondsche en den bezoeker van de Paramount-tweedaagsche, mank
gaat. Ook op zuiver artistiek terrein zijn de bezwaren tegen de intensieve exploitatie
van het witte doek louter denkbeeldig, want men zou met evenveel recht een schilderij
kunnen verwijten, dat het jaren lang ononderbroken aan den muur hangt. Maar het
idee, dat er ergens een plek is, waar woord en toon, die zoo snel een dionysische
vaart nemen, wanneer men hun de vrijheid gunt, gedurende twee etmalen onwrikbaar
gedistribueerd worden als uit een kraantje en zonder dat de geest eenige kans krijgt
om te blazen waar hij wil, het idee, dat er in Parijs een zulke sacrilegische plek bestaan
kan, rukken een aantal lieden nog altijd lichtelijk uit de voegen. Ik beklaag ze niet:
ze zullen wel wennen.
Aan de bioscoop dankt Parijs het bezoek van een menigte toeristen, op wie niemand
gerekend had: de Duitschers die Im Westen nichts Neues wenschen te zien, dat in
hun land verboden is! Hier wordt deze film afgedraaid in een splinternieuwe zaal,
op twintig passen afstand van den Arc de Triomphe en van de paarse vlam, welke
boven het graf van den Onbekenden Soldaat flakkert in de winterstormen. Men heeft
nog geen extra-treinen behoeven in te leggen, zooals men deed voor Straatsburg,
waar de film eveneens gaat (acht mark, reis, verblijf en toegangskaart inbegrepen!)
doch de internationale treinen, welke het Oosten en het Noorden bedienen, zijn de
eenige, die tijdens de feestweken liepen met volle wagens.
Er ligt in deze pelgrimstochten iets aandoenlijks, dat ik niet gaarne zou gering
achten. André Dahl, met zijn humor die scherts en ernst mengt, heeft voorgesteld
om deze bezoekers niet met het gezicht naar het scherm, doch naar de zaal te plaatsen,
opdat zij zich kunnen vergewissen, welke indrukken dit realistisch oorlogsverhaal
achterlaat op de Fransche gemoederen. En inderdaad, de betraande oogen, de
krampachtige gelaatstrekken, de snikken, de zuchten, en de haast tastbare beklemming,
welke een aangegrepen menigte uitwasemt, vertolken even leerzame dingen als de
schrikbarende film. Oppervlakkig beoordeeld zou men meenen, dat de massa's
Franschen, die hier sinds twee maanden samenstroomen, grondig gedemoraliseerd
worden en ondermijnd in hun weerstandsvermogen door de aanschouwing der ijselijks
tooneelen, welke deze voorstelling maken tot een dantesken helletocht. Oppervlakkig
beoordeeld zou men meenen, dat de vooruitziende Nazi's gelijk hadden, toen zij dit
kijkspel ongeschikt of gevaarlijk verklaarden voor het moreel hunner landgenooten.
Welnu, het is geenszins om in de contramine te zijn, dat ik deze opinie niet kan
deelen, doch om persoonlijke ervaring en om psychologische overwegingen, welke
mij niet uit de lucht gegrepen schijnen. Het komt mij voor, dat de Duitschers en de
Italianen, die de film verboden, zich nogmaals vergisten op een gebied, dat van
ongemeen belang is, doch waar zij nimmer uitmuntten als meesters: zij onderschatten
de kracht van het pessimisme, de kracht van hem, die alle hoop laat varen, de kracht
van hem, die zijne ziel acclimatiseert op het absolute nulpunt. Het spreekt van zelf
dat men, na deze film gezien en gehoord te hebben, niet den minsten lust voelt om
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den oorlog te verklaren, en ook niet om een oorlog in aanmerking te nemen als laatste
troef eener politiek. Maar het spreekt ook van zelf, dat men, na zich gedompeld te
hebben in dit slijk, in dit bloed, in dit gejammer, in de torturen, waarvan loopgraven
en kogelgaten tot misselijk wordens toe gevuld zijn, een onwaardeerbare kans bezit,
om zich bekend en vertrouwd te maken met de hellepijnen, welke de menschelijke
waanzin uitdacht en die waanzinnige mensch elk oogenblik over ons kan los donderen.
Deze nabootsingen boezemen afschuw in. Zij drijven onze onfeilbaarste instincten
tot opstand. Wij gruwen door onze oogen en onze ooren. Doch gelijk het heilzaam
was voor de Romeinsche legioenen, om zich te familiariseeren met de olifanten van
Hannibal, zoo is het wellicht niet nutteloos om gemeenzaam te worden met zulke
uit de diepste krachten ontsnapte monsters. Het kan geen kwaad, om onze zenuwen
te toetsen aan het ergste en men zegt dat zulke proeven werden opgelegd aan hen,
die tot de antieke mysteriën wenschten te worden toegelaten. Deze film is een
waarschuwing, welke wij niet noodig hadden, want hier heeft de bom rondgezworven
quaerens quem devoret - zoekende, wien hij zal verslinden. Deze film echter is ook
een initiatie. Zij hardt. Zij staalt. Zij geeft meer dan moed; zij verleent de krachten
der wanhoop. Het zou even onpsychologisch geweest zijn als onpolitiek, om haar te
weren. Naast het graf van L'Inconnu bezorgt zij duizenden een voorsprong: Zij
immuniseert.
Al bezit de Franschman voor de eigenschappen niet den geijkten term, hij verstond
altijd beter dan anderen de kunst to make the best of it, zelfs van deze grauwe,
weifelende dagen, welke Goethe zuchtend placht door te brengen. Hij heeft over
deze weken een bijzondere poëzie gelegd en wist ze te bewaren. Men neemt afscheid
van dit tijdperk, zooals men den roman van Alain Fournier sluit, die in dezelfde
periode speelt: met een mijmerende vreugde. Wanneer ik nu terugblik op de
geïllumineerde stad, vereenzelvig ik Jacopozzi met Le Grand Meaulnes, deze teedere
symphonie van dwaallichten tegen een donkeren hemel.
[verschenen: 14 februari 1931]

Barometers?
Parijs, 17 Januari [1931]
De samenloop van koloniale expositie en koloniale moeilijkheden heeft een grooter
aantal koloniale romans doen ontluiken dan wij gewend zijn. Hoewel de kunstenaars
nimmer zullen toestemmen, dat zij boeken uitgeven om zooveel mogelijk gelezen
te worden, en zich liever onlogisch dan openhartig toonen (geeft men uit voor iemand
of voor niemand?, zou Socrates vragen), merken zij uitstekend, welke onderwerpen
in een bepaald tijdsbestek de meeste kans hebben om het publiek te interesseeren,
een noemenswaardige oplaag te bereiken en winst te leveren. Daar de overzeesche
gewesten dit jaar zullen beantwoorden aan alle eischen der actualiteit, sloegen
tientallen aan den arbeid om de letteren te verrijken met een min of meer tropische
ontboezeming. Wanneer de hedendaagsche boekenkasten niet rekbaar waren, zouden
ze weldra vol zijn. Het verschijnsel trouwens bepaalt zich niet bij de literatuur. Onze
lampen namen den vorm aan van bonte aardbollen. Onze tafellakens zijn geborduurd
met een exotisch werelddeel. In het midden van de rimboe plaatsen wij een boeket
van mimosa's, anjers of seringen.
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Tenzij de krant een overvloedige rubriek zou willen openen van koloniale literatuur
en een afzonderlijke ploeg medewerkers aanstelt, die de auteurs en de drukpersen
bijhoudt, is het onmogelijk om al die voortbrengselen van het intellect te eeren gelijk
zij verdienen. Ik heb echter zoo'n idee dat de kolonist, die telken dage vecht tegen
de machten der wildernis en tegen het geweld der zon, precies zoo denkt over die
pennevoerende Europeanen als de soldaat in de voorste linies, en zelfs in het bivak,
dacht over de welgezinde schrijvers, die hun oorlogje verhaalden voor het achter-front.
Dit wil zeggen: zonder enthousiasme. Zonder de minste vriendelijkheid. En ik deel
deze opinie alsof ze de mijne was. Ik aarzel niet om een greep te nemen uit den stapel
van nieuwe uitgaven en heel de rest te verwijzen naar den afval. Jammer, wanneer
ik een meesterwerk zou overslaan; er is niets aan te doen. Ik kies Comédie Animale
van André Demaison, La Voie Royale van André Malraux (beide bij Grasset), Dieux
blancs, hommes jaunes van Luc Durtain (bij Flammarion) en Malaisie van Henri
Fauconnier (bij Stock). Dit laatste won den Prix Goncourt. Ook de Academie, die
den besten prijs uitdeelt en gaarne tegendraads kiest, werd in den trek meegezogen.
Wat het meest frappeert in die boeken, en zou kunnen verleiden tot zwartgallige
globale beschouwingen, is de afwezigheid van allen blanken eigendunk. Ik vat dit
woord op in zijn hoogste en goede beteekenis, omdat ik terugschrik voor termen als
civiliseerende zending, apostolische roeping, of andere, waarvan de waarde en de
wettigheid sinds lang systematisch ondergraven worden. De gedachte om een wilde
aarde menschelijke kenmerken in te prenten, haar te herscheppen naar ons beeld,
haar te teekenen met de geometrische lijnen, welke wij vonden in het firmament,
haar te veroveren, haar te bezitten, haar te bewonen, haar te laten gedijen, deze
gedachte die uit ontgonnen oorden kan opjuichen als een gedicht, ontmoet bij hen
geen weerklank. Zij zijn schrijvers, geen planters. De overweging, dat de gewoonste
kolonist drager is van denzelfden lichtstraal, die twintig eeuwen geleden begon te
breken door den nacht der Europeesche wouden, dat de helderheid welke hij
verspreidt, geestelijke en stoffelijke, al die twintig eeuwen door niets kon
overschaduwd worden, dat men zijn equivalent aan principieelen inhoud nog
ontdekken moet onder de sterren, ook deze overweging laat hun koud. Het feit, dat
iedere koopman niet alleen een onderneming belichaamt en hare dividenden, maar
ook een hoogere wetgeving, een vermeerderde menschwaardigheid, maar ook bruggen,
wegen, waterwerken, verkeersmiddelen, maar ook een edeler rechtsbewustzijn, maar
ook hospitalen, maar ook serums, en al de macht van Apollo, die de geneeskunst
uitvond, zelfs dit feit, dat alle bedenkingen moest kunnen wegruimen, kan hun twijfel
nauwelijks bedaren. Zij zijn schrijvers, geen moralisten, geen denkers. Zij zijn sceptici,
die niet meer durven concludeeren.
Zoo vreemd het lijken kan: een juist en reëel begrip, gepaard met een rotsvaste
overtuiging, omtrent de civiliseerende roeping van het Westen, en de missionarissen
uitgezonderd, treft men nog slechts aan bij de militairen. Een schrander man als Luc
Durtain, dokter, schijnbaar klare en heldere geest, uitmuntend waarnemer, die zich
niet gauw in de luren laat leggen, pittoresk en levendig stylist, reist langs den evenaar
met zijn notitie-boekje in de hand als een apothekers-balans. Overal een benauwende
zorg voor de evenredigheid tusschen credit en debet. In de eene schaal het gewicht
van wat de Franschen stichten in Achter-Indië en wat voor den korten tijd van hun
bewind niet gering is. In de andere schaal het ongerief, de ongemakken, de lasten
van den arbeid. Elk stukje rubber wordt besnuffeld met een sentimenteele,
philantropische vooringenomenheid. Hij verwijt ons bijna, dat wij wagen te loopen
met gummi-hakken. Hij zou blijkbaar wenschen, dat de caoutchouc groeide als
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onkruid. Elke rijstkorrel is voor hem belast met den vloek der inspanning, waarmee
hij geteeld wordt. Hij zou willen, dat wij griezelen voor een nasi goreng, omdat de
rijst niet vanzelf uit den grond spruit, vanzelf naar een silo wandelt en zich zelf kookt.
Ofschoon de Franschen geen barbaren zijn, wordt elk bouwwerk, elke haven-aanleg,
elke nieuwe weg getaxeerd naar hypothetische sterfgevallen en vermoedelijke
rotan-slagen. Hij kan niets spontaan bewonderen, want achter ieder monument, achter
iedere onderneming doemt magere Hein op met een Spaansch rietje. Geen enkel
resultaat weegt op tegen een beetje moeite, tegen een beetje dwang, wijl Durtain het
in zijn hoofd zette, dat alle tropische landstreken een soort van polynesisch, lui
paradijs behooren te zijn. Menig ingenieur, menig planter, en menige autoriteit moeten
de vingers gejeukt hebben bij de eeuwige tegenwerpingen van dezen ultra-humanen
bediller, wien de indolentie onder alle voorwaarden verkieslijk schijnt boven de
energie. Gaat Durtain in Europa even zwaar gebukt onder het lijden zijner
Europeesche medemenschen als de kleine nooden der Anamieten hem kwellen?
Heeft ook het knappende Fransche brood een bitteren smaak voor zijn tong, omdat
de landbouwer het teelt in 't zweet zijns aanschijns? Geeft ieder huis hem hier lugubere
inspiraties, omdat er wel eens leidekkers van het dak vallen en knaagt elk
gebruiksvoorwerp aan zijn geweten, omdat er in de fabrieken vele arbeidsongevallen
voorkomen met doodelijken afloop? Ja of neen? Zoo ja, dan is hij een onwijs,
onpractisch mensch. Zoo neen, dan moet men hem verzoeken met dezelfde maat te
meten. Het eenige wat voor hem de aanwezigheid der Franschen in Achter-Indië een
beetje vergoelijkt, zijn de hospitalen. Maar met het sentimenteele geteem van een
Durtain waren ook deze niet verrezen. Zelfs hospitalen vergen offers. Offers aan
inlanders misschien. Doch stellig offers aan dozijnen Europeesche geleerden, die
stierven aan de studie van een of andere ziekte. Gejammer naar aanleiding van een
stukje rubber lijkt daarbij minstens ongepast.
De dilettantische, sofistische houding van een intellectueel als Durtain ten opzichte
van de Europeesche resultaten in de koloniën, zijn vrees om zich aan koud water te
branden, is wellicht zeer diplomatisch tegenover de nog slimmere dwazen onder zijn
politieke vrienden, die zich bereid verklaren om van alle Europeesche prerogatieven
afstand te doen, zij is daarom niet minder ontmoedigend. Wanneer zij slechts een
stoornis verried in de denkmethode van een te gevoelig mensch, of een vluchtige
misrekening in de schatting van wezenlijke waarden, wezenlijke verdiensten, of een
afzonderlijke inzinking, dan zou zulk een abdicatie weinig onrustbarends vertoonen.
Zij werd echter reeds te algemeen om niet te getuigen van een onoverkomelijk
antagonisme tusschen de actieve en de bespiegelende elementen eener natie, zij werd
ook reeds te systematisch om haar niet te duchten. Gelukkig beslissen in deze zaken
voorloopig nog de mannen van de daad, zij, die de hospitalen stichten.
Maar als het Durtain zeer bedenkelijk schijnt, hoe zullen echte kolonisten oordeelen
over de ‘Comédie Animale’ van André Demaison?
De held is directeur eener plantage van oliepalmen op de Afrikaansche Westkust
en eenige blanke onder een zwarte en primitieve bevolking. Alles gaat op rolletjes
tot hij Julot in huis neemt, een chimpansee. De aap is voor de negers een wezen, dat
doet alsof hij niet praten kan om niet te behoeven te werken. Zij hebben het vage
vermoeden, dat zij met hem verwant zijn, maar niettemin boven hem uitsteken, en
de bevoorrechting, welke den chimpansee te beurt valt, grieft hun des te heviger,
wijl zij het verschil tusschen aap en neger minder sterk voelen dan de scheidslijn
tusschen neger en blanke. De directeur, opgevoed met de leuze vrijheid, gelijkheid
en broederschap van alle rassen, is op deze psychologische verwikkelingen niet
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verdacht. Wanneer schuchtere, doch onbewimpelde uitingen van afkeer hem de
onbehoorlijkheid aan 't verstand brengen, welke voor negers kan liggen in de
vertroeteling van een aap, houdt hij koppig voet bij stuk. Hij gaat zelfs aandikken.
Hij kleedt Julot. Hij hangt hem sieraden om, waarop negerinnen verzot zijn. Hij eet
met hem aan tafel. Hij laat hem naast zich paradeeren in den eersten auto, waaraan
deze naïeve en kinderlijke wilden zich vergapen. Als Julot, die een zeer verwaand
mannetje geworden is, ook gaat overdrijven en met oneerbare bedoelingen de vrouwen
te lijf wil, hebben de zwarten er genoeg van. Hun onuitputtelijke zachtheid weerhoudt
hen om Julot den kop in te slaan, of zijn heer te molesteeren. Zij wreken zich op de
boomen, op de plantage, op den arbeid. Kan een directeur zijn Parijschen Raad van
Beheer melden, dat er onlusten op zijn onderneming uitbraken wegens een
chimpansee? Wanneer de heele boel spaak loopt, capituleert hij en rijdt terug naar
de bosschen. Hij verzuimt hem zijn kleeren uit te trekken, en de opgedirkte Julot,
verdreven door zijn stamgenooten, noch mensch, noch aap, noch neger, wordt
verslonden door een panter.
Op de plantage keert de orde terug, maar niet de rust in het verscheurde hart van
den directeur. Daar André Demaison in de Afrikaansche koloniën vertoefde, en zich
specialiseerde als dierenschrijver, mag men dezen roman als autobiografisch
beschouwen. Is de sympathie voor beesten en een vloeiend verhaal-talent echter
voldoende excuse voor de misanthropie, welke hij tegenover zijn lijdzame negers
aan den dag legt? Met zulke neigingen, dunkt me, laat men zich engageeren bij
Hagenbeck, doch doet men beter om niet te gaan koloniseeren.
Hoewel ‘Comédie Animale’ een tikje zoetsappig is, leest men haar zonder
verveling. ‘Malaisie’ van Fauconnier mist alle boeiende eigenaardigheid. De auteur,
een Franschman uit het Zuiden, werd in zijn jonge jaren verlokt door koloniale
literatuur en toog naar Malakka. (Er bestaat, terloops gezegd, weinig uitzicht, dat de
huidige jeugd dergelijke aansporingen ontleent aan de hedendaagsche schrijvers).
Hij verliet zijn hevea's om oorlog te voeren, keert terug naar zijn rubber-aanplanting
en ontmoet op de Engelsche soos bij een herdenking van den wapenstilstand een
krijgsmakker, die zich met hem lieert en aan wien hij later zijn onderneming cadeau
geeft. De schrijver en de hoofdpersoon Rolain, zijn dubbelganger, behooren tot het
type, dat de Franschen raisonneur, de Duitschers grüblerisch en wij zwammerig
noemen. Zijn kameraad is een voorwendsel tot eindelooze gesprekken, duister en
langdradig gepieker over levensraadselen, die niet worden opgelost, met veel nonsens
(de Europeesche vogels zingen niet, beweert hij o.a.!), veel bombast en weinig
zakelijkheid. Zij hebben twee boys, broers, met wie ze een poëtische en naturistische
vacantie-reis ondernemen, die geschilderd wordt met de stralende openheid eener
Japansche ets en het boek verluchtigt als een oasis. De eene boy, die pantoens
voordraagt, wordt een beetje over 't paardje getild door zijn patroon. Bij een
wajang-voorstelling raakt hij verliefd op de dochter van een rajah, wordt natuurlijk
afgewezen en vervalt van wanhoop tot amok. Rolain en zijn vriend pogen hem te
redden uit de gaffels der Engelsche politie. Wijl dit mislukt, steekt hij den jongen
neer met een dolk tusschen de schouderbladen en vlucht. Hij woont tegenwoordig
bij Algiers, is over de vijftig en schreef met ‘Malaisie’ zijn eerste boek. Tusschen
haakjes: waarom veroorlooft de dictionnaire ons niet om Malaisie te vertalen door
Maleie? Wij zeggen Hollander, Hollandsch, Holland. Waarom zouden wij niet zeggen
Maleier, Maleisch, Maleie? Deze woordvorming zou geheel overeenkomstig zijn
met ons taaleigen en een hinderlijke leemte aanvullen. Nu vindt men achter Malaisie:
Oost-Indische archipel en Malakka.
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Men voelt dat Durtain, Demaison en Fauconnier niet den geringsten drang meer
bezitten om het tweeduizendjarige erfdeel te handhaven, doch ondanks menig corrosief
bestanddeel in hunne denkwijze, blijven zij tot zekere hoogte neutraal.
André Malraux rangschikt zich ronduit bij de tegenpartij. Dit was reeds zichtbaar
in ‘Les Conquérants’, waarmee hij debuteerde. In ‘De Veroveraars’ echter schonk
hij een meesterwerk en voor de onstuimige beweging, de magistrale massa-effecten,
de folterende tragiek en de immensiteit der handeling (de verovering van China door
de bolsjewisten) aanvaardde men zijn anarchistisch temperament op den koop toe,
ofschoon met leedwezen. ‘La Voie Royale’ kan deze verontschuldiging niet voor
zich opeischen.
De anecdote is te schraal voor een dikken roman. Omdat de kunsthandelaars een
goeden prijs betalen voor Boeddhistisch beeldhouwwerk, gaat de auteur met een
kornuit, dien hij aantreft op de boot, in Achter-Indië op zoek naar begraven tempels.
Zijn tochtgenoot Perken is een dier heimatlose, verbeten avonturiers, erotomaan en
verrot tot in merg en been, van wien hij in ‘Les Conquérants’ reeds een heele collectie
ten tooneele voerde. Daar het Fransche gouvernement voor hun commercieele plannen
alle medewerking weigert, hebben zij in het oerwoud met tallooze moeilijkheden te
kampen, die het verhaal noodeloos belasten.
Door de boomen ziet men het bosch niet meer. Zij bemachtigen een beeld en
verzeilen onder een oproerigen stam der Moïs, waar een collega van Perken, een
soort van gedegenereerde, bestiale Samson, koninkje heeft willen spelen en met
uitgestoken oogen geketend ligt in een tredmolen. Perken, die dit wrak tracht te
bevrijden, loopt een vergiftigde wonde op en sterft. Zijn reisgezel, brandend van
zwoelen haat voor alles wat leeft en leefde, keert terug naar zijn beeld. Een paar
mitrailleuses zouden hem beter te pas komen dan een Boeddha en 't is maar goed,
dat de Hotchkiss' en Maxim's niet geïmporteerd kunnen worden als
veiligheidsscheermessen. Na den oorlog beoordeelen negen Europeanen op de tien
een in [heer]schap in de eerste plaats naar de kwaliteit zijner strategische positie.
Het is raadzaam om ‘La Voie Royale’ niet te verwaarloozen. Met al zijn fouten
zijn overladenheid, zijn ondoordringbaarheid, zijn smakelooze bronstigheid,
demonstreert het boek in letters van vuur, welk een summum van absurden,
redeloozen, ongemotiveerden en ongebreidelden haat sommige Westerlingen kunnen
opstapelen in een ontzield gemoed, dat nog slechts luisteren wil naar de stemmen
die het tot vernietiging roepen van wat wij civilisatie noemen. Zelfs als zij handelen
in Boeddha's. Zijn 't achterblijvers of voorloopers? Zijn ze talrijk of zijn 't
geïsoleerden? Dat is de cardinale vraag van morgen, want in ieder geval zijn 't
meedoogenlooze tegenstanders. En zoo 't mijn manie is om boeken te raadplegen als
barometers, heb ik ongelijk?
[verschenen: 21 februari 1931]

Het eene Noodige
Parijs, 21 Januari [1931]
In dezelfde week stierven Boldini en Willy, met een dag tusschenruimte, beiden
verlaten, vergeten in een hotelkamertje, beiden uitgeluid met lange krantenartikelen,
doch door niemand begeleid naar het kerkhof. Wie dacht nog aan Boldini, wie dacht
nog aan Willy?
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De een, verfranscht Italiaan, was de beroemdste portrettist der eeuw, welke haar
apegaeum bereikte omstreeks 1900. Hij schilderde de vrouwen als ruikers, als
bouquetten van bloemen met het bouquet van wijn, en zij die schoonheid paarden
met fortuin, belegerden zijn atelier. Boldini's penseel was voor haar een gunst, een
wijding, een hulde die door geen andere overtroffen werden, omdat zij in de
bewondering der gansche wereld echoden. Hij voerde dat penseel met een ontstellende
vaardigheid en met een minimum conventie. Vandaag nog mag men zonder zich te
compromitteeren, verrukt zijn over deze kruising van Franschen en Italiaanschen
aard, die op het doek een pur-sang menschen-soort verwekte, tegenover welks
vlekkelooze en zinnestreelende bekoorlijkheid slechts twee vragen gewettigd waren:
of deze eenvoudige en diviene wezens ooit in werkelijkheid bestaan hadden? En
waarom dit ras was uitgestorven. Want als de mooie vrouwen niet verdwenen, men
schildert ze niet meer gelijk Boldini. De bevallige bloemen werden vormelooze
boomstronken of boonstaken. Het is alsof een kwade heks ze aanraakte en van onderen
tot boven veranderde in afzichtelijke wanschepsels. Boldini onderstreepte het
beminnelijke. Zij die hem opvolgen, onderstrepen het leelijke, het terugstootende.
Dat een man, die in een zoo scheeve verhouding tot den smaak van zijn tijd kwam,
op zijn eentje naar 't kerkhof rijdt, is logisch. Maar dat een eeuw, die vrijwillig kiezen
kan tusschen het behaaglijke en het verdrietige, zich juist aan het onaangenaamste
verslingert, waar noch het een noch het ander geheel beantwoordt aan de waarheid,
ziedaar een der raadselen, welke men niet gauw zal oplossen. Dat de vrouwen dit
dulden en lijdelijk accepteeren, is nog onbegrijpelijker. Welke sombere geesten zijn
in de menschen gevaren?
De ander, Willy, was van deze vervlogen Boldiniaansche periode de
romanschrijver, de amuseur, de dandy, de arbiter elegantiarum, de leverancier van
bons mots en vernuftige kwinkslagen. Als zoon van den in wetenschappelijke
onderwerpen gespecialiseerden uitgever Gauthier-Villars debuteerde hij met een
studie over de fotografie, doch talmde niet lang om de donkere kamer te verwisselen
voor de rose boudoirs. Toen Gabrielle Colette als meisje van zeventien of achttien
jaar de provincie verliet om haar geluk te beproeven in Parijs, dreven de nog
onbekende straalwerpingen welke zeer waarschijnlijk een beslissenden invloed
uitoefenen op onze levens, haar in het aantrekkingsveld van Willy. Zij trouwden en
uit de vereeniging hunner in den grond zeer contrasteerende persoonlijkheden ontstond
het koppel dat typeerend zou worden voor de losheid der Parijsche zeden. Willy met
zijn plat-gerande kachelpijp, opgestreken snorren, puntbaard en pantalon à la hussarde
was niet afkeerig van een exhibitionisme waaraan de bourgeois zich vergapen kon
en ergeren.
In 't openbaar afficheerde hij met vertoon een ménage à trois waarvan de derde
vrij vaak veranderde. Alleen Colette, die aankondigt, dat zij mémoires schrijft, zou
kunnen zeggen tot hoever deze comedie ging, welke misschien hoofdzakelijk
voortkwam uit een ziekelijke zucht tot reclame. Zo verdraagzaam als Parijs zich
meestal getoond heeft voor een verslapping der tucht, deze aanstellerij werd niettemin
de oorzaak van Willy's val. Op een al te rumoerigen avond ontmoette Willy in de
redactie-zalen van de ‘Echo de Paris’, waar hij tooneel- en muziek-critieken schreef,
een afkeurend en vijandig zwijgen in plaats van de gewone toejuichingen. De wufte
‘Echo de Paris’ was toen nog niet het weldenkende, conservatieve blad van later,
waarin Maurice Barrès zijn honderden patriottische artikelen zou publiceeren.
Ménages als die, welke Willy met dozijnen romans in zwang bracht, treft men niet
zelden aan in de rechtszalen. Een der drie ontbreekt dan meestal omdat hij of zij
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overleed aan de gevolgen eener driftige opwelling die zich uitte met een revolver.
In de dagen evenwel toen de samenwerking van Colette en Willy het aanzijn schonk
aan het parmantige, perverse en naieve kind dat Claudine heette, en dat van
half-jongen, half-meisje door verschillende geestige en prikkelende boeken heen zou
groeien tot een vicieus en grappig huisvrouwtje, in deze genoegelijke dagen had men
nog niet leeren schieten. Voor zijn dozijnen romans genoot Willy de medewerking
van dozijnen actrices en dit opzienbarende spel duurde veertien jaren alvorens het
eindigde met een echtscheiding. Zoolang zij getrouwd waren, kon men niet ontwarren
wat in hun gemeenschap van geestelijke goederen aan den een behoorde of aan de
andere, en wie van de twee de scheppende vonk wekte, het accent aansloeg dat in
ontelbare edities kon resonneeren. Toen zij van elkander gingen, bleek Colette de
diepere natuur, het bezielende element. Willy had haar als volmaakt stylist onderwezen
hoe men peper en zout hanteert en als volmaakt journalist hoe men een model gelijk
Claudine lanceert. Van alles wat Willy medeteekende bleef alleen Claudine over,
terwijl alles wat Colette signeerde, nadat zij zich van zijn invloed bevrijd had, een
impuls vertolkt die niet alleen rijker en genuanceerder, maar ook duurzamer en sterker
is. Colette bleef tot in haar jongste werken streven in een opwaartsche lijn. Willy
doofde uit als een nachtpit.
Een virtuoos als Boldini en een amuseur als Willy stempelen hun tijdperk
nadrukkelijker dan grootere kunstenaars en wanneer zij niet vervangen worden, blijkt
weldra hun onmisbaarheid. Dezelfde week dat de twee makkers heengingen in hun
vijf en tachtigste en twee en zeventigste jaar, kon men een artikel lezen van
Pawlowski, een der markantste journalisten, die constateert dat Frankrijk zich verveelt.
‘La France s'ennuie’ beweert hij. Het land verkniest. Men behandelt het als een
luxe-paard dat men op stal laat en dat door gebrek aan actie verkommert. Geef de
Fransche natie iets te doen. Geef haar een ideaal, waarvoor zij ontvlammen kan.
Begeester haar voor een machtig werk dat haar uit de alledaagsche sleur opheft, dat
een enthousiasme kan aanwakkeren. Zij is niet vermoeid, niet uitgeput. Integendeel.
Zij verlangt juist zich te vermoeien. Zij wil beweging, inspanning, afmatting. Benut
deze vitaliteit, welke zich opkropt. Zoo niet, dan wordt ze gevaarlijk en loopt het
verkeerd.
Op 't eerste gezicht van een titel als ‘La France s'ennuie’ wrijft men zich de oogen
uit. Men denkt aan de duizend-en-een middelen tot verpoozing, vermaak, verstrooiing
welke het moderne brein uitvond, en vraagt zich verbaasd hoe men 't heeft. Iedereen
klaagt dat de dagen te kort zijn, dat de maanden omvliegen, en iedereen zou zich
vervelen? De radio, de music-hall's, de bioscopen, de concertzalen, de schouwburgen,
de musea, de auto's, de kranten, de boeken, de vrije uren, les jeux de l'amour et du
hasard, de dagelijksche arbeid en het geld zouden geen ander effect teweeg brengen
dan dat alles de keel uithangt, en dat een heel land waant te lanterfanten? Ik ben niet
de laatste geweest om een zekere kniesoorigheid te bespeuren in Parijs. Maar om op
eigen houtje en als buitenstaander te besluiten dat het volk lijdt aan een samenhooping
van ongebruikte levenssappen (na zulk een aderlating!) en menschelijke electriciteit,
waarvoor het geen afvoer vindt, leek mij een beetje gewaagd.
Bij nadere beschouwing scheen mij de onderstelling van Palowski, die een filosoof
is, een wiskundige, een criticus, en een specialiteit der vierde dimensie, hoe langer
hoe waarschijnlijker. Ik zou de kwaal echter niet wijten, gelijk hij, aan materieele
oorzaken en evenmin zou ik een oogenblik durven hopen, dat zij door kolossale
ondernemingen als het graven van een zeekanaal Marseille-Bordeaux te genezen
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valt. Het komt mij voor, dat de genezing reeds ingetreden moet zijn, wanneer men
dit reusachtige werk zal aanvangen.
Neen, als er een algemeene verveling heerscht, een vermeerderde activiteit zou er
ons niet van afhelpen, zij zou ze hoogstens voor een poos maskeeren. De ziekte is
van een andere orde, en niet de sociologen, niet de economisten, niet de staatslieden
kunnen haar cureeren: het heelmiddel moet uit hen voortspruiten, die van oudsher
en altijd de werktuigen zijn geweest van een wedergeboorte der psychische
vermogens, die immer de menschelijke ziel gestemd hebben naar hun toon. Ik bedoel
de kunstenaars, hooge en lage, die eertijds heetten aangevoerd door de negen Muzen.
Wanneer wij ons vervelen, ligt de schuld bij hen en nergens anders. Voor een deel
vluchtten zij uit de realiteit en verloren zich onder averechtsche en steriele leuzen in
spitsvondigheden, in knappe maar ijdele muggenzifterij. Dat een halve eeuw van
Olympische Spelen geen enkele noemenswaardige en spontane kunstuiting uitlokte,
is een ernstig symptoom. Men zegt, dat het publiek ze niet wil. Neen: het zijn de
kunstenaars die niet willen in hun dwazen hoogmoed. Dat mannen als Joffre en Foch
met hun lijfwacht van tien millioen dooden geen enkelen waardigen, aangrijpenden,
verheffenden of rouwenden weerklank opriepen in het hart van hen, die moeten
troosten, opbeuren en richten, is een even ernstig verschijnsel. Men heeft den mensch
beroofd van zijn wezenlijkste taal en dit wreekt zich in de eerste plaats als verveling.
Voor een ander deel hebben zij, die onze ledige uren pogen te vervullen, hun taak
te licht opgevat, hun ideaal te laag gesteld. Het ongecultiveerdste deel van vorige
generaties vermeide zich met de Muette de Portici, met Don Juan, met Figaro, met
La Juive, met de Mascotte, met de Cloches de Corneville, met La Fille de Madame
Angot, met La Fille du Régiment. Deze meesterwerken halen 't niet bij een mis van
Palestrina, bij de Hohe Messe van Bach, bij een epos van Dante of een tragedie van
Sophocles. Maar de tallooze sonore films, gelardeerd met eentonige, onveranderlijke,
fabrieksmatige gesyncopeerde muziek, haalt 't in de allerverste verte niet bij een
Trovatore, bij een Zampa, om mij te bepalen tot een niet onbereikbaar niveau. Het
schijnt dat de ‘producer’ zich niet bekommert om die ontoelaatbare, onvergeeflijke
inzinking. Het publiek merkt ze en wanneer het ze nog vijf jaren duldt, zal 't mooi
zijn.
Voor een derde deel hebben de kunstenaars zich te uitsluitend toegelegd op de
uiterlijke wijzigingen, welke konden worden aangebracht in hun technieken. Zij
hebben allen inhoud verwaarloosd voor den vorm. Zij die poogden te hernieuwen,
hebben zich ten overvloede, en zonder uitzondering, bewogen in richtingen die
moesten doodloopen. Waar men ook rondkijkt, overal ziet men ze in een impasse.
Op elk gebied werd een uiterste bereikt, dat niet overschreden kon worden: in den
plastischen dans, in de dissoneerende muziek, in de geometrische of intuïtieve
schilderkunst, in de lineaire architectuur, in de individualistische of cerebrale poëzie,
in den psychologischen roman, in het realistische tooneel, in de cubistische
beeldhouwkunst. Overal: tot zelfs de nonsens, de wansmaak en de vulgariteit zijn
onovertrefbaar geworden. Wij hebben van alle bekers geproefd en werden van alles
beu, omdat zij het binnenste onbevredigd laten. Met een doffe onverschilligheid,
welke de wanhoop dichter en dichter nadert, dwalen wij rondom de schatten welke
vroegere eeuwen ons nalieten. Niets kan ons bij deze opgestapelde rijkdommen doen
vergeten, dat wij onze eigen stem missen, dat de zintuigen waardoor wij verbinding
zoeken met onszelf, met de buiten-, binnen-, boven- en beneden-wereld, die slechts
kunnen weerkaatsen en leven in onze eigen reflexen, werkeloos gelaten worden, dat
wij in letterlijken zin ronddolen als blinden, stommen en dooven.
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Daarom vervelen wij ons: wijl haast niets in de geestelijke werkzaamheid van
dezen tijd overeenkomstig is met onze diepste en ondoofbaarste verlangens. Men ga
slechts na hoeveel kunstenaars, op elk gebied, van alle beteekenis, van iedere potentie,
sedert een aantal jaren niet meer vervangen konden worden naar hun waarde, en bij
gebrek aan beter vervangen werden door een troep grauwe middelmatigheden. Zoo
betrekkelijk, zoo ondergeschikt een Boldini en een Willy zijn, zelfs zij vermeerderen
nog de verzameling der onvervangbaren. En geen groot of geen klein kanaal, geen
pyramide, geen enkel avontuur, geen enkele lichamelijke inspanning kan deze leegte
dempen. Wanneer de Franschen zich vervelen, zullen zij hun verveling moeten
uitzieken zoolang zij hun kunstenaars niet weten te dwingen tot zelf-inkeer, tot een
hernieuwing hunner innerlijke energie.
[verschenen: 4 maart 1931]

Recht dat krom is
Parijs, 24 Januari [1931]
Een vader van elf kinderen, klassiek dronkaard, die zijn gezin ranselt na zijn loon
verzopen te hebben, is ontevreden over zijn oudsten zoon, een jongeman van
onberispelijk gedrag. Hij koopt een revolver en, terwijl zijn afstammeling slaapt,
schiet hij hem kalm dood. Daarna gaat hij een fietstochtje maken. Dit gebeurde niet
in de binnenlanden van Bretagne, of in een andere nog onverlichte en tamelijk
gealcoholiseerde provincie. De handeling greep plaats onder de muren der hoofdstad,
waar de dader het beroep uitoefende van metselaar. Bij het proces kwamen de
liederlijkste bijzonderheden aan den dag omtrent de beestachtigheid, waarmee de
snoodaard zijn lusten botvierde in den huiselijken kring. Vier zijner telgen waren
reeds bezweken aan de uitputtingen en kastijdingen, welke de onverlaat hun oplegde.
‘Dat is dus uw vijfde slachtoffer’, voegde de rechter den moordenaar toe, die niet de
minste spijt toonde. Zes bleven over, en alle zes hoopten, dat de justitie hen verlossen
zou uit hun onmenschelijke slavernij. Met den besten wil van de wereld kon men
geen verzachtende omstandigheden ontdekken voor een booswicht van dit slag. Als
men hem wenschte te sparen voor de guillotine, de minste straf, welke hij rechtshalve
verdiende was dwangarbeid. Zijn familie zou geapplaudisseerd hebben.
Maar bij de Cour d'Assises vonnist niet het hof, doch een door loting aangewezen
college van twaalf gezworenen. Ieder, die dertig jaar telt, politieke, burgerlijke en
huiselijke rechten geniet, en voldoet aan enkele bij de wet vastgestelde bepalingen
van geschiktheid, kan deel uitmaken der jury. De gezworenen worden dus niet gekozen
uit een kaste, doch vertegenwoordigen het volk in al zijn lagen. Zij hebben een chef
onder wiens leiding zij in een afzonderlijk vertrek delibereeren over schuldig of
onschuldig. Wanneer zij hun beslissing genomen hebben, keert de jury terug in het
auditorium, waar hun chef met de hand op het hart het resultaat der beraadslagingen
uitspreekt onder de formule: ‘Op mijn eer en op mijn geweten, voor God en voor de
menschen, luidt de verklaring der jury ja, - of neen.’ Tegen een ja of een neen der
jury, is geen verhaal mogelijk. Alleen, wanneer de gezworenen zich absoluut
vergissen, kan het hof de uitspraak opschorten en de zaak verwijzen naar een volgende
zitting. Een jury vergist zich nooit geheel, of zij moet het expres doen. Indien een
tweede jury echter, die dezelfde zaak te oordeelen krijgt, met opzet abuis zou plegen,
is haar uitspraak onherroepelijk. Slechts de beklaagde kan daarna cassatie aanteekenen.
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Het treurige individu, dat de helft zijner huisgenooten uitroeide en erop aasde, den
overlevenden hun ongenadige getuigenissen in te peperen, werd door het hoofd der
Parijsche gezworenen met de hand op het hart, op zijn eer en op zijn geweten, voor
God en voor de menschen onschuldig verklaard, en daar van een vergissing geen
kwestie kon zijn, zag het hof zich automatisch genoodzaakt, om het monster vrij te
spreken. Het kon hem niet eens ontzetten uit de vaderlijke macht, welke de misdadiger
op de walgelijkste wijze misbruikte. Het kon hem slechts loslaten en teruggeven aan
zijn gezin. Hij meldde zich inderdaad aan bij vrouw en kinderen, alsof er niets gebeurd
was. Deze hadden zich gebarricadeerd in hun woning en de Fransche natie werd door
de dagbladen verwittigd, dat deze vader en echtgenoot volgens de wet nog eerbied
en gehoorzaamheid kon eischen, wanneer hem dat beliefde. Toen de dronkaard,
moordenaar en aterling bij zijn onteerd kroost aan de deur rammelde, was hij in zijn
recht en alleen voor de knuisten zijner oudste zonen sloeg hij op de vlucht. Men had
veel kluchten bijgewoond, die de rekbaarheid der gewetens, de instorting van het
rechtsgevoel aantoonden. Maar nog nooit zoo iets extravangants, zoo iets caricaturaals,
zoo iets weerzinwekkends, tartends en beklemmends.
Het gekst van alles is nog, dat de publieke opinie bij deze miserabele voorvallen
in opstand komt en protesteert. Het gekst, want de jury wordt gekozen uit hetzelfde
publiek, dat zijn verontwaardiging uitschreeuwt over haar smadelijke zwakheid. Het
gekst, want deze Parijsche jury en dit Parijsch verdict is geen geïsoleerd verschijnsel,
geen uitzondering. Die kwetsende vonnissen zijn schering en inslag. Men velt ze
over gansch Frankrijk. Zou men elken dag moorden, als men niet elken dag vrijsprak?
Een land kan de doodstraf bezitten en geen justitie. Een land kan een code bezitten,
het kan schatten verspillen voor de toepassing van dien code, en het recht op de
hoonendste wijze blijven verkrachten. Wilt gij een overzicht van de schandaligste
vrijspraken gedurende 1930? Het is onvolledig, doch aangrijpend. Het bewijst niet
alleen dat er iets rot is. Erger: dat er iets verlamd is. Ziehier:
Op 6 Januari, te Parijs; minnaar, die zijn mededinger neerschoot: vrijgesproken.
17 Januari, te Saintes; verloofde, die zijn aanstaande doodde: vrijspraak.
18 Januari te Parijs; vrouw die zes kogels aftrok op haar man: vrijspraak.
22 Januari te Evreux; amant, die zijn medeminnaar ombracht: vrijgesproken.
Denzelfden dag te Douai; een vrijer vermoordde zijn meisje: vrijgesproken.
28 Januari te Guéret; een vader legde zijn zoon neer met een geweerschot: idem.
18 Februari te Laon; een zoon doodde zijn vader: vrijspraak.
7 April te Parijs; een jongen molde zijn kameraad: dito.
3 Mei te Marseille; voor een schuld van 12 francs stak een heet gebakerd personage
een zijner medeburgers neer met een mes: vrijspraak.
20 Mei te Foix; een vrouw zond haar man naar de andere wereld: vrijgesproken.
Denzelfden dag te Laon; een man zijn vrouw: idem, idem.
21 Juni te Parijs; dito, dito.
30 Juni te Le Puy; vader keelt zijn zoon: vrijspraak.
Twee dagen later in dezelfde stad; twee gezusters sloegen haar vader dood, een
grijsaard van zes en zeventig jaar: de een wordt vrijgesproken, de ander veroordeeld
tot één jaar hechtenis.
22 Juli te Saint-Brieuc; een meid liet haar jongst-geborene naakt crepeeren op
stroo: vrijspraak.
1 October in Le Mans; een moeder doodde twee harer kinderen: vrijgesproken.
3 October te Parijs; zoon vermoordde zijn moeder: hetzelfde.
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24 October te Parijs; een vrouw sloeg haar man met een flesch tot hij er ontzield
bij neervalt: vrijspraak.
25 October te Aix-en-Provence; man slachtte zijn vrouw: dito.
20 December te Parijs; ongehuwde moeder wurgde haar kind: dito.
Dit lijstje is een uittreksel, om toe te lichten, dat niet alleen de epidemie van moord
en doodslag woedt over het geheele territorium, maar ook dat de epidemie van
vergiffenis de gansche bevolking heeft aangestoken. Wilde ik volledig zijn en de
gevallen vermelden, die gestraft werden met voorwaardelijke hechtenis, met een
opsluiting van een paar weken, of een paar maanden, dan had ik kolommen noodig,
en zoo onderrichtend de tabellen mogen zijn, ze zouden snel eentonig worden.
Waarom protesteert het publiek dan tegen een euvel, dat het zelf bewerkt en
bestendigt? Parijs stelt elk jaar drie duizend gezworenen aan, die gehonoreerd worden
en die men onder bedreiging eener aanzienlijke boete, dwingt tot waarneming van
hun ambt. In de andere departementen benoemt men één jurylid per vijf honderd
inwoners. Als men dus ergens van een gemiddelde geestesgesteldheid mag spreken,
van een doorsnee-mentaliteit, als men uit de handelwijzen van een corps consequenties
mag trekken, dan is het zeker tegenover een college van gezworenen. Het wisselt
elk jaar van leden, doch in hun reacties op de misdaad bespeurt men geen wijziging
en zelfs geen schommeling. Zij belichamen duidelijk een tijdsstrooming, een
domineerende streep in het psychisch spectrum van hun natie. Hun onderlinge
gelijkgezindheid is te pertinent, om niet overeen te stemmen met een krachtigen,
onmiskenbaren grondtoon. De gevolgtrekking ligt voor het grijpen: als het Fransche
volk protesteert tegen de odieuse buitensporigheden zijner jury's, protesteert het tegen
zich zelf. Tegen de verzwakking zijner sociale instincten, tegen de ontaarding van
zijn rechtsbewustzijn, tegen zijn schrik voor verantwoordelijkheid, tegen zijn twijfel,
tegen zijn dwaasheid, tegen zijn sentimentaliteit, tegen zijn knulligheid, tegen wat
Napoleon noemde humanité d'opéra, tegen zijn declamatorische, vooze en misplaatste
mensch-lievendheid, de gevaarlijkste van alle schijndeugden, tot welke een
maatschappij, waaraan men alle moreele basis loochent, kan afzakken.
En misschien meent de Fransche natie, dat deze platonische protesten haarzelf
vrijspreken. Des te beter. Maar practisch zal ze niets winnen met die onnoozele
slaapdeuntjes. Vroeg of laat zal zij merken, dat in een land, waar een boer, die den
hond van zijn buurman doodt, drie maanden krijgt, zooals onlangs gebeurde, terwijl
men, onder twintig voorwendsels, straffeloos mag beschikken over het leven van
een medeburger, vroeg of laat zal zij merken, dat dit halfslachtig Tolstoïsme of
Gandhiïsme (wij hebben hier een massa onbewuste aanhangers van de non-interventie
tegenover geweld) in een normalen staat niet bruikbaar is. Deze stilzwijgende
bevoordeeling van de misdaad en die onwillekeurige verongelijking der slachtoffers,
moet op den duur de stevigste koppen doen draaien.
Als men echter ooit een noodlottig systeem herzien gaat, zal men moeten beginnen
bij de jeugd. Want het funeste dualisme, dat de gewelddadigheid theoretisch afkeurt
zonder haar daadwerkelijk te bekampen, breidt zich uit van beneden naar boven. Ik
heb hiervan persoonlijke ervaringen opgedaan. Mijn jongens, die de gemeente-school
bezoeken, kwamen thuis met een grooter aantal builen, dan mij scheen te strooken
met hun temperament en met hun pootigheid. Ik vroeg hun de reden van die
kwetsbaarheid. De meester zegt, antwoordden zij mij met misnoegen, dat je geen
rechter mag zijn in je eigen zaken. Ze namen dit uitstekend princiep loyaal au sérieux.
En de anderen, vroeg ik verder, die jullie blauwe oogen slaan? Wat doet de meester
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met ze? Krijgen ze straf? Nee, zeiden ze. En waarom niet, waarom zeg je den meester
niet, dat ze rechter in eigen zaken zijn? Omdat het verboden is te klikken, kreeg ik
ten antwoord. Ik heb achter hun rug informaties ingewonnen over deze zonderlinge
tactiek en vond hun verklaringen bevestigd. Hoewel 't in 't algemeen niet wenschelijk
is, om opvoeders te desavoueeren heb ik mijn knapen formeele orders gegeven, om
nimmer offensief op te treden, maar zoodra de tegenpartij tot handtastelijkheden
overgaat, er vierkant op los te slaan. Zij liepen straffen op (ofschoon klikken verboden
heette!), doch geen builen meer.
De tegenstrijdigheden dezer paedagogische, alom toegepaste methode,
weerspiegelen in miniatuur de rechtspraak der Fransche jury's. Al die jongens worden
later gezworenen, als ze tenminste geen misdadigers worden of slachtoffers. Effectief
stoort geen hunner zich aan de non-interventie en non-resistentie, welke de
onderwijzer hun inpompt. Op den juridischen leeftijd echter van dertig jaar heeft
ieder de theorie in het bloed en in een hersenkronkel. En alleen de hardhandigen,
alleen de moordenaars, profiteeren er van. Périsse le monde plutôt qu'un principe,
zou men kunnen zeggen met een variant op Robespierre, die ook een zeer gevoelig,
zeer humaan mensch was...
[verschenen: 25 februari 1931]

Een paar uit Duizend
Parijs. 27 Januari [1931]
Voor een twintig gulden kan men lid worden van Les Indépendants en het recht
verwerven tot jaarlijksche inzending van twee doeken. Bij andere vereenigingen let
een commissie van collega's op de kwaliteit en probeert te filteren; bij de Indépendants
belast niemand dan de politie zich met deze zorg. Daar de strafrechter niet méér in
toegeeflijkheid tekort schiet dan de kunstrechter, en daar de prijs om gedurende zes
weken te exposeeren in 't centrum van Parijs werkelijk spotgoedkoop is, onderscheiden
de Onafhankelijken zich in de eerste plaats door den overvloed. De catalogus vermeldt
2.168 namen, vertegenwoordigd door 4336 werken. Achter elkaar opgehangen zouden
ze een schutting maken van minstens zes kilometer lengte. Uitgespreid zouden ze
gemakkelijk twee hectaren beslaan, dat is twintig duizend vierkante meter. Om zich
een begrip te vormen van wat zulk een massa beduidt, moet men bedenken, dat, sinds
't menschdom schildert, nog geen twee duizend schilders van eersten en tweeden
rang konden worden opgesomd.
Dit gaat zoo elk jaar crescendo en krijgt elk jaar een slechtere pers. Om bij raming
op de hoogte te blijven van de Parijsche picturale wereld, zou men niet alleen de
2.168 namen moeten kennen van de Indépendants, plus hun vroeger en later oeuvre,
plus hun stijlen, maar ook de duizenden, de tienduizenden, die voor een Salon zonder
hiërarchie, zonder jury, zonder belooningen, den neus optrekken, in andere
vereenigingen exposeeren en geen haar beter of slechter zijn. Er leven te Parijs
inderdaad tusschen de 30 en de 40.000 schilders. Stel, dat elk honderd doeken verft,
wat matig geschat is. Dat levert in een vrij korte tijdsruimte reeds vier millioen
voortbrengselen welke door hun auteur met meer of minder reden beschouwd worden
als verdienstelijk. De stakkers! Een arbeider van Ford, die schroef No. 257 aandraait,
heeft voor zijn tijdgenooten evenveel physionomie als de overweldigende meerderheid
der duizenden, die de quintessens pogen vast te leggen van een landschap, van een
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gelaat. Het valt niet moeilijk om den werkman van schroef No. 257 eenig recht te
doen wedervaren, om hem den indruk te geven, dat hij een mensch is. Maar hoe zal
men 35.000 kunstschilders het gevoel ontnemen dat zij paria's zijn in hun
maatschappij? Zij stellen geen eischen die te hoog gaan. Zij vragen een beetje
aandacht, een beetje waardeering voor werk, waarin zij op hun manier een deel
vertolken van de eeuwige illusie. Voor het zelfbesef der meesten is dat beetje nog
een krenking, want passie maakt hen naïef en roekeloos.
Waar is echter het brein, dat 35.000 schilders uit elkaar houdt en rangschikt?
Welken omvang zou het tijdschrift of de krant moeten bezitten, om hun productie
de elementaire eer te bewijzen, die zij opvorderen? Duizend critici, consciëntieus
hun vak uitoefenend, zouden nauwelijks volstaan. Wie overigens zou deze duizend
critici en hun duizenden kolommen moeten lezen? Doch waarom zouden 35.000
schilders, die zich talenten en genieën wanen, zoo redeneeren? Ieder vergt zijn plaats
onder de zon, zijn portie uit den etensbak, een straaltje voor zijn aureool. Ieder acht
zich miskend, foetert tegen de stomme idioten, die wij zijn, tegen de stupiede
samenleving, tegen de musea, die vol hangen, tegen de ministers van schoone kunsten,
die niet naar hen omkijken, tegen het stompzinnig publiek dat niet koopt.
Ik zou hen gaarne tegenspreken. Doch hoe? Zij hebben gelijk en tevens ongelijk.
Met hun 35.000 raakten zij in een gruwelijke impasse. Maar wij dan? Wij kunnen
over hen praten, noch schrijven. Al zouden wij hemel en aarde bewegen, het is
physiek onmogelijk. Wij kunnen ze evenmin koopen. Het is ondenkbaar, dat een
stad als Parijs elk jaar een klein millioen schilderijen verbruikt. Geen enkele stad
trouwens en geen enkele maatschappij. Een aanzienlijk percentage dezer
verschoppelingen lijdt armoede, doch geen enkele revolutie kan in hun lot verbetering
aanbrengen. Het gewoonste nuchtere verstand zegt, dat het aanbod nog tegen de
vraag zou opwegen, ook al werd ieder citoyen kunstbeschermer. In een paar jaren
zou Frankrijk onder de naaktstudies en stillevens bedolven liggen. Dit is even komisch
als tragisch, omdat men er niemand de schuld van durft toerekenen. De schilders
volgen hun roeping, wijl de natuur hun deze poets bakt. Kan men het aan iets anders
wijten, dan aan een gril, uitgebrouwen in het psychisch laboratorium van den Kosmos,
dat op 't zelfde tijdstip en allen gezonden overwegingen ten spijt, een surplus van
duizenden stervelingen geboren wordt met een activiteit, welke een penseel noodig
heeft om zich te manifesteeren, in plaats van een houweel, een riek of een bezem?
Diezelfde natuur moet zulke excessen breidelen. Een samenleving, of men op haar
scheldt of niet, bevindt zich tegen dergelijke uitspattingen hulpeloos. Al voeden wij
die 35.000 [op] kosten der gemeenschap, waar zouden wij heen moeten met hun
doeken? Elken dag te bespeuren, dat zij onherroepelijk te veel zijn, zou het humeur
dezer stumpers niet verzachten.
Men kan ook geen doodscher plechtigheid bedenken dan de officieele opening
van een dier reusachtige tentoonstellingen als de Salon d'Autonome of de Salon des
Indépendants, waar men van aangezicht tot aangezicht staat met de auteurs van
dusdanige hoeveelheden absoluut onbruikbare handelswaar. Ieder komt wrevelig in
een gebouw, waar het afgrijselijk tocht, omdat de zalen primitief en zuinig werden
ineengetimmerd, waar het koud is, omdat men geld wil sparen op de kolen. Ieder
gaat er versuft en wanhopig weg, omdat van die kilometers verf, linnen en lijsten
een verstompende walging afdruipt. Niemand is daartegen gehard, want het geringste
dezer doeken zendt nog een kracht uit van x-stralen, die op u inboren, en dit
onderscheidt hen het sterkst van de atmosferen vol kwalijke luchtjes waaraan men
went.
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Het merkwaardigst gevolg van zulk een intensief bombardement met kleur-atomen
is zeker, dat de voorstelling een geheel tegengesteld effect teweegbrengt dan de
schilder stellig bedoelde. Bij alles valt men in de contrarie en ik vermoed, dat ook
de politie-commissaris dezen gedachtengang volgde, toen hij aan een verzameling
schunnigheden zijn visa gaf. Wanneer men een ontkleed man aanschouwt met de
croix de guerre op de bloote borst en met een bloederig gat in den buik, waaruit de
darmen naar beneden rollen, voelt men tegenover die opzichtige les alle pacifistische
neigingen verflauwen. Men krijgt lust om ronduit krijgshaftig te worden. Wanneer
de Fransche aviatiek in engelgedaante en in een onweerzwanger zwerk kampt tegen
een ongenoemden draak, zou men zonder dralen den bedreigden vampier te hulp
willen snellen. Pas echt-antimilitaristisch wordt men, wanneer het penseel de
helden-feiten vertolkt van Foch of van Joffre. Het is voor het moreel der natie
gelukkig, dat de vredelievende concepties, d.w.z. de anti-oorlogs-tafereelen, verreweg
overheerschen en door de tegenstribbeling, welke zij uitlokken, de gemoederen op
het rechte pad houden.
Eén stuk treedt buiten het kader dezer generalisatie en daarom zonder twijfel werd
het bij de vernissage afgehaakt en toen de overheden vertrokken waren, weer
opgehangen, volgens een systeem, dat men ook toepast bij de film-censuur. Het stelt
van boven een lid der Académie Française voor, met zijn steekhoed, zijn groene
uniformjasje en zijn degen. Hoewel het gelaat verdoezeld werd, lijkt het geheel als
een tweeling-broer op den ex-minister L.B., over wien boosaardige geruchten loopen.
Daar deze beklagenswaardige man zijn reputatie stoïcijnsch draagt en buiten de
politieke camarilla geen enkelen vriend telt, geloof ik niet, dat een mes of een
wandelstok deze openbare, maar humoristische schennis der eerbaarheid zal violeeren.
Men zal ze uit vrees voor schandaal evenmin durven verwijderen en het vorig
ministerie mag zich gelukwenschen, dat het tuimelde. Het schilderij is van een dame,
welke ik evenmin noem als de andere auteurs, om niemand onder de 2168 te
bevoordeelen.
Het cubisme, waarbij men onder de regeering van Millerand en Poincaré nog
zwoer als bij Mozes en de profeten, blijkt op de tentoonstellingen, die in 't laatste
jaar van Doumergue's septennaat georganiseerd werden, reeds dood en zelfs
morsdood. Waar de cubisten bleven, mag Joost weten, want zij stierven niet. Daar
niemand meer wenscht dat men er over spreke, doen wij 't best met te zwijgen, onder
de stille verzuchting, dat het ruste in vrede. Deze blikslagers-winkel van inhoudsmaten
en vlakken was eenigszins terugstootend en men voelde zich evenmin thuis in deze
bolle of haaksche vormen, als in een middeleeuwsch, rammelend harnas, waaraan
het altijd deed denken.
Hoe onaantrekkelijk deze stijl echter ook was, hij werd nog door geen enkele
nieuwe, gezonde of dwaze hobby vervangen. Men schildert tegenwoordig op metaal,
doch men penseelt op staal, zink of aluminium, zooals men vroeger penseelde op
linnen, zijde, hout of papier. Het reliëf kan op metalen schilderijen ongeëvenaard
realistisch afsteken en een der Onafhankelijken wist op een zinken plaat een
levensgroots naakt-figuur te boetseeren, alsof zij echt was. Zulke schilderijen schijnen
me voorbestemd om een machine-kamer, een zee-paleis op te luisteren, of een dier
moderne kamers, waarvan alle meubelen uit blinkend metaal vervaardigd zijn en
waar een fauteuil of een stoel bestaan uit een dik, veerkrachtig stuk plaatijzer met
twee kussens. Misschien ligt daar een toekomst in kiem. Ik heb er niets op tegen. Ik
vraag me alleen af, hoe deze materie zal reageeren op den dampkring en wat er met
de naakt-figuur zal geschieden, wanneer het metaal wil oxydeeren. Zal men haar
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moeten oppoetsen als een kraantje van de waterleiding? Hoelang zal de levensgroote
juffrouw daaraan weerstand bieden? Corot vergat sommige kuren der verf en af en
toe moet men enkele zijner stukken ondersteboven hangen, opdat de kleurstof haar
plaats herneemt. Het is te hopen, dat de nieuwe metaal-bewerkers de noodige
voorzorgen betrachten.
Maar als er geen nieuws kwam in de schilderkunst, een beeldhouwer heeft de
sculptuur uitgevonden, niet in kurk, doch in kurken. En ik herinner me ten slotte deze
expositie met plezier, om een rhinoceros, een nijlpaard en een lang-halzige giraf met
eigenwijze snorren van gouddraad. In zijn kurken had de artiest iets weten te bewaren
van de spirit der flesch. Het was onbenullig en vernuftig knutselwerk. Maar men
moest er bij lachen en dat is al veel.
[verschenen: 28 februari 1931]

Vergezichten
Parijs, 30 Januari [1931]
In de ‘Revue de Paris’ van 15 November had Comte de Fels een vernuftige oplossing
aan de hand gedaan voor de geschillen welke de Saarstreek tusschen Frankrijk en
Duitschland hangende houdt. Om een wederkeerig bewijs te geven van de oprechtheid
hunner verlangens tot toenadering en verzoening, zouden beide landen spontaan
afzien van alle rechten, welke zij met of zonder het plebisciet van 1935 kunnen laten
gelden op dit grensland. Zonder de volksstemming af te wachten zou artikel 49 van
het Verdrag van Versailles, dat de Saar-provincie plaatste onder voorloopig beheer
van den Volkenbond, ten eeuwigen dage bestendigd worden. Men zou het gewest
voortaan beschouwen als territorium van den Volkenbond, die er zijne residentie zou
vestigen, zijn paleis, zijn bureaux, zijn diensten.
De suggestie van Comte de Fels, een invloedrijke figuur, trok de aandacht der
politieke, parlementaire en diplomatieke kringen, wien het vraagstuk danig dwars
zit. Artikel 49 is een van de gevaarlijkste der verscheidene uurwerk-bommen, welke
de redacteurs van het Vredesverdrag deponeerden onder de fundamenten van het
nieuwe Europeesche statuut.
Alvorens Fels kwam met zijn voorstel, bestond er slechts één mogelijkheid om de
gevreesde machine te neutraliseeren: Frankrijk moest zich met achterlating van al
zijn eigendommen, al zijn rechten, al zijn kansen en al zijn kapitalen, terugtrekken
uit een domein, dat het ontvangen had als schadevergoeding voor steenkolenmijnen,
welke de Duitschers zonder de minste militaire noodzaak stelselmatig verwoestten.
Deze mijnen werden hersteld. Maar terwijl men de bekkens der noordelijke
departementen leegpompte en herbouwde, stak men kolossale sommen in de dominiale
mijnen der Sarre, om hare productie te verhoogen. Men kan het terrein met alles wat
er los en vast is desnoods terugschenken. Doch het kapitaal dat daar in twaalf jaar
belegd werd, behoort niet aan een gouvernement, niet aan een politieke partij, niet
aan een groep diplomaten. Het behoort aan een natie, in casu de Fransche. Men
schrapt het niet weg met een pennestreek op een oorkonde. Men kan het er evenmin
laten, want Fransch kapitaal is Fransch toezicht, Fransche macht. Zouden de Franschen
Duitsch toezicht dulden op de groote ondernemingen in Lotharingen? Neen, natuurlijk
niet. Aangezien men het noch opofferen kan, noch toelaten, zou men het moeten
terugkoopen met goeden wil en goed geld. De goede wil ontbreekt misschien niet,
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hoewel men het lastig eens zal raken over het bedrag. Is er echter ook het goede geld?
Heeft Duitschland niet genoeg aan het blok-Young? Wie zal het willen leenen? De
Franschen zelf? Niets is op financieel gebied ondenkbaar of onmogelijk, maar voor
langen tijd zal die pil te bitter smaken. De eenige, die ze had kunnen vergulden was
Briand en de Duitschers zelf beginnen nu pas in te zien welk belang ze erbij hebben,
om zijn autoriteit niet onberaden te ondergraven.
Zoo is de eenige regeling, welke aan artikel 49 zijn explosieve vermogens zou
ontnemen - een Fransche terugtocht pur et simple - door een samenloop van
omstandigheden onuitvoerbaar geworden. Een plebisciet, hoe het ook uitvalt, kan
niet anders dan de haard van Fransch-Duitsch antagonisme aanvonken, welke hier
geschapen werd door kortzichtige mannen. Alsof men immers de hinderlagen met
voorbedachten rade wilde opstapelen, heeft men voorgeschreven, dat dit territorium
van 1924 vierkante kilometers zijn nationale bestemming zal bepalen per district of
per gemeente. Het is niet buitengesloten, dat een plaats bij de huidige Duitsche grens
Fransch, dat een plaats bij de Fransche grens Duitsch stemt. Het is evenmin
onmogelijk, dat het gebied zich verbrokkelt in een gruis van geïsoleerde enclaves,
waarvan de eenen zullen opteren voor Frankrijk, de andere voor Duitschland, en
derden voor den Volkenbond. Wat een warwinkel! Welk een wespennest! Als de
Sarre in haar geheel Fransch, of in haar geheel Duitsch zou kiezen, of voor de helft,
of voor een derde, of in vierde parten, de complicaties zijn niet te overzien. Een totale
onnadenkendheid, of een satanische hang naar verwikkelingen, heeft hij de redactie
van artikel 49 blijkbaar voorgezeten. Het veroordeelt twee naties om een motief tot
wrijvingen te rekken in het oneindige.
De voorstellen van Graaf de Fels wonnen aan beteekenis door de benardheid van
dezen toestand. Zij zijn besproken in de pers der vijf werelddeelen. Zij wekten
verbazing te Genève, ofschoon het bijna vaststaat, dat ze niet geïnspireerd zijn door
de Fransche diplomatie, noch afgezonden werden als proefballon. Men wikte ze
allerwegen met de gespannen aandacht welke de noodzakelijkheid accentueert van
een snellen uitweg. Doch er zijn vier belanghebbenden betrokken bij de schikking.
Frankrijk, Duitschland, het Saargebied en de Volkenbond. Vier partijen van wie de
bijval voor 't moment minder telt dan de tegenwerpingen. Het scheen dus in de eerste
plaats gewenscht om de bezwaren na te gaan, waarvan verscheidene commentaren
gewaagd hebben. Zijn ze gegrond? Zijn ze onoverkomelijk? Ziedaar vragen die
wellicht zwaarder wegen voor de toekomst, dan de stapels pacifistische manifesten
welke sinds enkele weken Frankrijk doorkruisen.
In de aflevering van 15 Januari van zijn tijdschrift heeft Comte de Fels de zaak
opnieuw onderzocht en rekening houdend met de critieken, zijn opvattingen
nauwkeurig gepreciseerd. Hij behandelt de kwestie achtereenvolgens uit den
gezichtshoek der vier geïnteresseerden. Hij beschouwt ze buiten alle patriotisme,
buiten alle animositeit om. Hij tracht ze te berechten als een waar Europeeër. Of hij
in de diverse kampen tegenstanders kan overhalen naar zijn zienswijze, of de zuivere
rede reeds wijd genoeg verbreid is om tot beslechting van geschillen bij te dragen,
zal gedurende de volgende maanden worden uitgemaakt. Men krijgt echter den
indruk, dat men aan de levensvatbaarheid van een nuttig idee kan meewerken en met
deze bedoeling geef ik een résumé van het standpunt der vier betrokkenen.
Het Fransche: Noch de publieke opinie, noch het gouvernement hebben in 't
Saargebied annexionistische oogmerken. Het irredentisme is voor het Fransche
gemoed een dood begrip, dat nimmer meer herleven kan. In 1919 wees Frankrijk,
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onder het bewind van Clemenceau, de avances terug van het Groot-Hertogdom
Luxemburg, dat zich voor een politieke en economische vereeniging met Frankrijk
had uitgesproken. Evenmin eischt Frankrijk landen op van Fransch ras of Fransche
taal, noch zijn voormalige koloniën in Amerika en Afrika, noch de
Engelsch-Normandische eilanden bij zijn kust, noch het Waalsche gedeelte van
België, noch het Fransch-sprekende deel van Zwitserland, noch de Alpen-dalen. Op
de 770.000 bewoners van het Saarbekken bevinden zich 150.000 afstammelingen
van Fransche families, welke zich in Sarrelouis en omstreken vestigden, toen deze
stad door Lodewijk XIV en Vauban gesticht werd. Ook dit offer kan Frankrijk brengen
ten behoeve van den vrede. Ofschoon het Saar-gebied een strategische waarde bezit
van den eersten rang (zes spoorlijnen doorloopen de Sarre in de richting van Frankrijk)
kan Frankrijk zich vergenoegen met de vaststelling eener neutrale zône. De definitieve
internationaliseering dezer streek zou aan Frankrijk een gewaarwording van veiligheid
verschaffen, welke een massa vooroordeelen zou wegruimen en een aantal discussies
zou vereenvoudigen.
Het Duitsche: daar de overgroote meerderheid van de 770.000 bewoners der
Saar-provincie van germaanschen oorsprong is, spreekt het vanzelf dat Duitschland
dit verloren grondgebied wil terugverwerven. In dezen wensch wordt Duitschland
echter meer gedreven door overwegingen van nationaal prestige, dan door
beweegredenen van economische [zij]de, die au fond slechts zeer secundair zijn.
Economisch beschouwd heeft Duitschland de Sarre niet noodig en de Sarre nog
[min]der Duitschland. Als Duitschland oprecht is in zijn verlangens tot toenadering
en verzoening, zal niets het behoeven te verhinderen om aan deze politiek een
onwaardeerbaren steun te verleenen door gelijktijdig met Frankrijk en vrijwillig van
alle aanspraken op dit territorium af te zien. De toetreding van Duitschland tot een
Europeesche federatie zal overigens veel zwaarder moreele offers eischen dan een
geneutraliseerd gewest.
Het standpunt van de bewoners der Sarre: Zij zouden zich bevoorrecht mogen achten
boven alle volkeren der aarde, wanneer de status quo gehandhaafd blijft: Geen
dienstplicht; geen oorlogsschuld; 5% belasting op het inkomen tegen 10% in
Duitschland; zoolang de mijnen behooren tot het Fransche economische verband
geen werkloosheid, want hier exploiteert men ook de schachten die middelmatig
rendeeren; het Fransche achterland is onmisbaar voor de Sarre en een sluiting der
Lotharingsche grens door een cordon douanebeambten zou gelijk staan met den
wissen ondergang van de welvaart der provincie. Deze argumenten zijn zoo evident
en zoo beslissend dat zij niet aan de scherpzinnigheid van de bewoners der Sarre
konden ontsnappen, hoewel Frankrijk, in tegenstelling tot Duitschland, in deze
gewesten niet de minste propaganda voert. Het wordt elken dag meer en meer
waarschijnlijk, dat de Sarre in 1935 niet zal stemmen voor Frankrijk, noch voor
Duitschland, maar voor de handhaving van den status quo, dus voor den Volkenbond.
Het is onmiskenbaar in het belang van den vrede dat beide landen op deze zoo goed
als onvermijdelijke beslissing vooruitloopen en door een spontane renunciatie de
mogelijkheid ontwijken van de acute conflicten, die uit het plebisciet haast
automatisch zullen voortspruiten.
Het standpunt van den Volkenbond: Evenals het Vaticaan vertegenwoordigt de Bond
der Naties bovenal een moreel gezag. Maar wanneer een moreel gezag geen leger
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noodig heeft, en wanneer het utopisch en krankzinnig moet heeten om de uitoefening
van dat gezag te grondvesten op een weermacht, die geroepen zou kunnen worden
om te gaan oorlogvoeren in China, in Afrika, in Zuid- en Noord-Amerika, in alle
hoeken van Europa, - een moreel gezag kan daarentegen een territorium, hoe nietig
het ook zij, niet ontberen. De Paus zelf heeft door zijn verdrag met Italië de
onmisbaarheid te kennen gegeven van een onafhankelijk grondgebied. Het is ook
voor den Volkenbond wenschelijker dat hij uit eigen beweging een situatie aanvaardt,
welke hem door het plebisciet van 1935 zal kunnen worden opgelegd. Niets belet
den Volkenbond om zijn residentie te verplaatsen, want van het Paleis der Naties te
Genève is nog altijd pas de eerste steen gemetseld. De Amerikanen reserveerden het
kleine district Columbia (250 vierkante kilometers) voor de hoofdstad hunner
federatie. Wil de Europeesche federatie leven, dan zal zij zich moeten groepeeren
rondom een kleine territoriale enclave, dat haar hoofdstad zal bevatten met haar
administratie. En wanneer geen enkele stad van het Sarre-gebied in de oogen van
den Volkenbond in aanmerking komt, waarom zou de Volkenbond op eigen initiatief
zulk een stad niet stichten? Peter de Groote stichtte Petersburg, Lodewijk XIV
Versailles, de Amerikaansche insurgents bouwden Washington, Lyautey riep Rabat
uit den grond. Waarom zou de Vredesstad niet verrijzen in de Sarre, een provincie
welke, ofschoon geïndustrialiseerd, zeer bewoonbaar is en door de bevolking niet
onaangenamer geacht wordt dan andere oorden?
Aldus luiden, onpartijdig weergegeven, de suggesties van Comte de Fels. Hij vergt
van Frankrijk vooral een materieele, van Duitschland vooral een moreele abnegatie.
Aan den Volkenbond vraagt hij voorziening en activiteit. Men kan niet loochenen,
dat van zijn plan om de Sarre te maken tot een verbindingsteeken tusschen twee
landen, die door een stroom van bloed gescheiden werden, een machtige bekoring
uitgaat. Dit teeken zal alle oorzaken tot oneenigheid tusschen Frankrijk en Duitschland
niet opheffen, maar men zou ze in 't vervolg met een grooteren geest van verzoening
en hartelijkheid kunnen aanroeren, dan ooit het geval was en zonder de verderfelijke
vrees voor trouweloosheid of angst voor een plotselingen overval, welke op alle
onderhandelingen drukt. En wanneer, bij ongeluk, in den loop der tijden een geschil
zich dreigde te verscherpen, zou dan een der twee partijen ooit de neutraliteit durven
schenden van een territorium, dat onder hoede geplaatst werd van bijna het gansche
aardrijk? De Sarre zou een waarborg kunnen zijn, sterker dan alle protocols en alle
pacten.
Maar is het niet te mooi, en vooral, is het niet te reëel, om werkelijkheid te worden?
Laten wij hopen: quand même.
[verschenen: 16 maart 1931]

Tooneel van morgen
Parijs, 3 Februari [1931]
Hoe meer ik er over nadenk, hoe bekoorlijker het wordt, hoe roerender, hoe
onvergetelijker. Ik moet teruggaan tot verre herinneringen, tot die weinige
oogenblikken in het leven, dat men zich bevlogen voelt door stemmen, welke meer
hemelsch schijnen dan aardsch, om indrukken te vinden zoo sterk en zoo onopzettelijk.
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Op de plecht zijner Arke, na negen en dertig dagen zondvloed, zit Noach
moederziel-alleen, berooid en haast ontmoedigd. Hij heeft ruzie met zijn drie zoons,
met zijn vrouw, die geen partij weet te kiezen, met de drie meisjes, die hij bij zich
inscheepte, de rest van het oude, 't begin van het nieuwe menschdom. Een lange
regen een de eentonige reis braken hun zenuwen en zij gelooven niet meer aan zijn
praatjes. Gelooft Noach er zelf nog aan? Het water zakt niet en geen wind wil
opsteken. Sinds weken houdt hij den moed in zijn kleinhartige passagiers. Hij wankelt.
Hij is op. De laatste reserves van vertrouwen zijn aangesproken. Hij voelt zich van
God verlaten. Afgetobd zinkt hij neer tegen het zijdeel.
Dan komen de beesten uit het ruim, één voor één. De aap, die linksche pogingen
doet om den kapitein op te vroolijken. De beer. De koe. De leeuw, goedig ondanks
zich zelf. De tijger, die zijn grimmigheid niet verhelen kan. De zorg besluipt hen bij
het zien van hun baas en zwijgend scharen zij zich rond den meester. Een zucht
ontsnapt de keel van Noach, als een laatste en onwillekeurig appèl: ‘Seigneur!’ En
alle beesten werpen een zachten, ongearticuleerden kreet uit, denzelfden kreet van
het leven naar den schepper. ‘Zoo’, zijn jullie daar, arme bliksems’, zegt de patriarch.
‘Jullie laten me niet in den steek? Jullie geven het niet op?’ Een pauze. ‘Nog eens’
mompelt Noach: ‘Seigneur!’ De dieren roepen hem na, elk in zijn eigen geluid.
‘Harder’ vraagt de timmerman der Ark. Het koor der beesten loeit en brult de
klanknabootsing van Seigneur. ‘Allemaal te zamen en zoo hard als je kunt’, noodigt
de aartsvader met een sprankje hoop. ‘Seigneur!’ De vereende schreeuw davert over
de watervlakte, waar de avond valt. Uitgeput legt Noach zich neer tegen den rug van
Maarten den beer en slaapt in. De wind steekt op als stemmen van Serafs. De storm
begint te gieren door het want.
Ik vertel dit tooneel niet zonder schroom, want ik heb het gevoel, dat het allen
toover verliezen kan in de beschrijving. Wanneer men mij een jaar terug zulk een
scène geschetst had als een plan, als iets, wat nog verwezenlijkt moet worden, en
wanneer men beweerd had, dat zulk een wonderlijke afsmeeking van den Heere God
de aangrijpendste impressies zou achterlaten van natuurlijkheid, van waarachtigheid,
van iets heel gewoons, zou ik wantrouwig de schouders opgehaald hebben met de
bijgedachte van ‘aardig, naief, primitief, goed voor kinderen’. Ik zou zeker nimmer
geloofd hebben, dat deze samenspraak tusschen Mensch, Dier en God kon opklinken
te midden van de harde, barre wereldstad en dat ik ernaar zou luisteren, zonder
verwondering alsof ik het las in een krant. Ik zou nog minder geloofd hebben, dat
alle toeschouwers, die dit tooneel bijwonen, hier tot een noodzakelijke, onfeilbare
overeenstemming van voelen en denken zouden geraken, alsof zij meegelokt werden
door een vergeten, maar onweerstaanbare melodie, en meegelokt tot het gezamenlijk
vaststellen en iets onuitsprekelijk eenvoudigs, iets bovenmate dwingends, iets
onheuglijk aanwezigs, waarin wij leven, bewegen en ademen volgens onze natuur.
En dit is nog het merkwaardige, dat men het geval analyseeren moet tot zijn uiterste
geleidingen, om de spelers te waardeeren naar de norm, welke zij zich bepaalden.
De bewondering stijgt naar gelang men strenger het gegeven thema naspeurt, dat is,
om met dierengeluiden de zielsafgronden weer te geven van den psalm: ‘Uit de
diepten heb ik tot U geroepen’, en zóó weer te geven, dat de klank als een siddering
en tegelijk als een openbaring door de hoorders vaart. Tusschen het verhevene, dat
moeilijk te benaderen valt, vooral op 't tooneel, en het belachelijke, dat alledaagsch
is, ligt geen wijdere afstand dan de proverbiale stap. De spelers verdubbelden de
moeilijkheid en het risico door het verhevene te vertolken met bij uitstek belachelijke
middelen, als het bulken van een koe, het brullen van een leeuw. Elke
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waarschijnlijkheid ontbrak aan de situatie en het minimum zelfs wat men eischen
mag van geloofwaardigheid. Tekst en auteur bleven zoo goed als absent.
De scène was louter spel, zuiver regie van intonaties en gebaren. En waren het
dieren die rondom Noach schaarden of waren het menschen? Het programma zei,
dat in de vellen van koe en tijger twee meisjes staken, in de vellen van beer, leeuw
en aap drie jonge mannen. Maar niemand kon aan menschen denken en in eigenlijken
zin ook niet aan beesten. Op de grens van menschen- en dierenrijk waren de twee
naturen met haar karakteristieken versmolten tot typen, die onherkenbaar werden in
hun aard en toch niets vreemds hadden. Het waren gestyleerde dieren, die vlak stonden
bij gedresseerde dieren, omdat een hoogere stijl alle styleering had overvleugeld. De
kunst van het masker, van de vermomming, van de imitatie (en de kunst van het
wegdoezelen der imitatie) was hier opgevoerd tot een meesterschap, dat alle vragen
en alle cerebrale nieuwsgierigheid uitsloot. Ook in hun tongval, in hun zeldzaam
overredende, bijna verscheurende taal, was die tweevoudige verbijsterende harmonie
gelegd van het dier dat schreeuwt als een mensch, den mensch, die schreeuwt als het
dier. En wat het bitterst klonk en het zoetst en het ontroerendst, en wat door den
klank, door de bedoeling een visioen opende van profetische grootheid, van een
muzikale, elementaire macht, een schokkend visioen op de mogelijke bestemming
van elken kreet, was de stellige oprechtheid, waarmee het onstilbare, universeele
hart schreide achter deze vermomming.
Ik heb dit niet uitgesponnen, wijl er in Noach geen andere scènes zouden zijn,
welke een bijzondere aandacht verdienen door den religieusen ernst, waarmee
gestreefd werd naar een volmaakte schoonheid. Integendeel. Het slot van het eerste
bedrijf, de vertrouwensvolle intocht in de Ark onder het zingen van een Hugenootsch
koraal, dat stralend weerlicht tegen het duister van het beginnend noodweer,
ontwikkelde met uiterst begrensde middelen een verrukking, welke niet onderdoet
voor de vermaardste finales van opera's. Ook de herrijzenis der zon, na den nacht
van veertig dagen, waarin een wereld verdelgd werd, de begroeting van 't eerste
ochtendgloren, het openbreken van den dageraad, het losspringen der bevangen zielen
in een jubileerende extase, de dans op de Ark, ook dit tafereel moet gerekend worden
tot de tooneelen, waar met wonderbaarlijk beperkte, geminimiseerde factoren effecten
bereikt worden van een spanning en een vlucht, die men in een schouwburg niet
meer denkbaar achtte.
Pas bij de ontleding eener mechaniek beseft men ten volle de vaardigheid welke
zij vereischt. Hier zijn geen machines. Hier zijn geen instrumenten. Hier is geen
muziek, om de gaten te stoppen of om het nevelige waas te weven, waarachter een
menigte onvolkomenheden zoo gemakkelijk vervaagt. Hier is een décor,
architectonisch berekend en verzorgd, doch summier en geenszins weelderig. Hier
is echter een groep van vijftien jongelieden die zich ‘Les Quinze’ noemen en een
meening van Fontenelle tot devies kozen: ‘Il n'y a rien de plus beau q'un grand dessin
que l'on exécute à peu de frais.’ In een klein Bourgondisch dorp, ver van de mode,
ver van Parijs, ver van de civilisatie studeerden zij zes jaar lang onder toezicht en
leiding van Jacques Copeau, uit wiens geestelijke werkplaatsen eerst Le Théâtre du
Vieux Colombier kwam, toen L'Atelier van Charles Dullin, en vandaag Les Quinze.
Zes jaar! Wat wil men in zes jaar voor practisch leeren buiten de samenleving, buiten
contact met het publiek, buiten de geestesstroomingen van den tijd, spotten de
vaklieden. Geschiedenis, aardrijkskunde, versbouw, timmeren, op een trom slaan,
kopjebuitelen, zingen, gymnastiek, het nabootsen van dieren, handenarbeid. Was het
zoo dwaas, als men beweerde? Copeau onderwees de spraak van haar aanvang af,
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die het stamelend geluid is. Was hij rijp voor een gekkenhuis, gelijk men zei? Hier
in Noach zijn de resultaten. Niemand weet, of zij met eene andere methode bereikt
hadden kunnen worden, want niemand beproefde het. Maar hier zijn ze. Een
homogeen geheel. Een voelbare liefde voor hun kunst. Een aanstekelijk vertrouwen
in de goede boodschap die zij brengen. Een volmaakte beheersching van hun vak.
Een rijk, bloeiend en jong gemoed. Een edele drang om het tooneel te herstellen in
de sfeer van schoonheid, welke het verlaten heeft, geen vergissingen, geen afdwaling,
geen overdrijving, geen buitenissigheden, geen verveling. Neen. Een gewone,
algemeene menschelijkheid, zonder geweld, zonder verwringing, zonder kunstenarij
getransponeerd op haar hoogste plan.
Het was jammer, dat het stuk van André Obey de pogingen der Quinze slechts ten
deele steunde. Zijn conceptie van Noach als welgemoede, joviale patriarch, die de
laatste spijkers in zijn schip slaat bij een deuntje, van een populair geintje houdt en
praat met God, alsof hij hem aan de telefoon heeft, is origineel en aanvaardbaar. Hij
verkleint den bijbelschen held niet door hem te bejegenen van zijn familiaire kanten.
Door de contrastwerking daarentegen, door de juiste menging der heroïsche en
gemeenzame eigenaardigheden vergroot hij hem tot onvermoede proporties. Zijn
aartsvader is niet barok, noch ontoegankelijk, en gezien de moeilijkheid der opgave
schijnt mij dat een aanmerkelijke verdienste. Het eerste bedrijf, in een tropisch
oerwoud, met een stuk der ark in de schermen, is perfect. Noach voltooit zijn schip
en vraagt den Heer, duimstok en hamer in de hand, zijn laatste instructies. Een roer?
Neen. Geen roer. Goed. De dieren naderen, gewaarschuwd door hun instinct. De
beer raapt een mier op. Gefluit der aanvliegende vogels. Uit de linksche coulissen
komen drie buurmeisjes, weesjes, geleid door Noach's kat. De toekomstige vrouwen
van Sem, Cham en Japhet, die met haar oude moeder in de armen toesnellen. Pijlen
snorren. Een wildeman rent aan, een ‘uit het dorp’, die Noach van hekserij beschuldigt
en hem aansprakelijk stelt voor de stikkende hitte. De Noach's schepen zich zingende
in. De hemel [verduistert, de] woestaard valt neer, verzengd door de eerste brandende
droppels van den zondvloed.
Als aanhef is dit uitstekend. Maar verder gebeurt er niets meer, wat nog vier
bedrijven kan vullen en het drama zou aanzienlijk winnen, wanneer het tot de helft
bekort werd. Wij hebben geen flauw begrip hoe 't toeging op de Ark gedurende de
veertig en honderdvijftig en nogmaals veertig dagen, alvorens zij landde op den berg
Ararat. Obey verzon een Cham als heethoofd, kankerpit en twijfelaar. Cham vraagt
aan Noach, welke dag van de week het is en lacht hem uit, wijl hij 't vergat. Cham
is de eenige die beseft, dat zij onbehuisde schipbreukelingen zijn en ondermijnt met
zijn opmerkingen het moreel der reizigers. Sem gaat visschen, ondanks het verbod
van Noach, Japhet verstrooit zich met mastklimmen, terwijl de moeder en de meisjes
laveeren naar het humeur der mannelijke bevolking. De voortreffelijkste regie kan
dergelijke leegten niet dempen. Het zonlicht, de storm, de opstijgende aarde
(magnifiek uitgedrukt door het trappelend ongeduld der beesten die grond ruiken),
het uitlaten van raaf en duif (scenisch probleem, dat virtuoos werd opgelost langs
illusionistischen weg) dat alles had geconcentreerd moeten worden in hoogstens twee
bedrijven. Men had den ingehaalden tijd kunnen aanwenden voor het vijfde, dat als
conclusie te kort is en in de lucht hangt.
Noach's drie zonen inaugureeren de nieuwe periode der menschheid door aan 't
bakkeleien te slaan om 't bezit van 't eerste plekje glibberigen grond, dat droogligt.
Na de vechtpartij scheiden zij met hun vrouwen in drie windstreken, zonder de ouwe
lui bonjour te zeggen. Moeder Noach raakt malende en duikt in somber gepeins weg
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onder vader's mantel, welke deze schaamte omhult. Als Noach zelf uit een diep gebed
opstaat, ontmoet hij Maarten den beer, die hem hartelijk aan de borst drukt, maar
ditmaal om hem te wurgen. Op de Ark had Noach reeds uit de houding van zijn
kroost geraden, dat de Zondvloed mislukt was. Maarten maakt hem duidelijk, dat de
nieuwe wereld evenmin zal deugen als de oude, die verging. Met een zucht naar zijn
hurkende vrouw, raapt hij zijn stuggen moed samen, om uit de ark een huis te
timmeren. Hij probeert nog een grapje, maar hij telefoneert niet meer met God. In
de verte flonkert de regenboog.
Deze symbolische interpretatie van het antieke verhaal had overtuigend kunnen
worden, gelijk de aanvang, gelijk de indrukwekkendste momenten der vorige
bedrijven, wanneer zij minder fragmentarisch, minder schematisch ware uitgewerkt.
Een herziening kan Noach omvormen tot een der schaarsche meesterstukken van het
tooneel der twintigste eeuw. Reeds in deze onvoltooide gestalte is het kostbaarder
en noodzakelijker dan honderd onberispelijke, doch inhoudlooze comedies.
Zoo hervatten de pelgrims na een zesjarige verwijdering den weg naar het Théâtre
du Vieux Colombier, dat met zijn onversierde stroo-gele muren en zonder balcon,
zijn wit-houten, ongeverfde banken, iets heeft van een dorpsschool, een vergaderlokaal
en een provisorisch kerkje. Zij tijgen niet vergeefs naar het Quartier Latin. Zij vinden
er Pierre Fresnay, die waarschijnlijk de grootste is der levende Fransche acteurs.
Fresnay, jong nog, verliet de Comédie Française om te spelen ‘op de boulevards’.
Onbevredigd verliet hij de boulevards, en hun fortuin, om zich te voegen bij Les
Quinze. En wat zou duidelijker een toekomst aanduiden als overvloeiend van beloften:
dat zij dezen kunstenaar wonnen voor hun taak, of dat zij met hun vijftienen den
ongeëvenaarden achtergrond konden beelden voor zijn ruige figuur van Noach?
Samen mogen zij erop roemen, dat men nimmer nog zoo tooneelspeelde in het
Westen, en vermoedelijk ook nergens anders.
[verschenen: 7 maart 1931]

Eva 1931
Parijs, 7 Februari [1931]
Het is een feit, dat de gentlemen dit jaar niet de blonden geprefereerd hebben. Zie
slechts haar paspoort:
Miss Holland, bruin met bruine oogen.
Miss Frankrijk, bruin met blauw-groene oogen.
Miss Engeland, bruin met zwarte oogen.
Miss Spanje, bruin met zwarte oogen.
Miss Hongarije, bruin met bruine oogen.
Miss Roemenië, bruin met zwarte oogen.
Miss Oostenrijk, miss België, miss Joegoslavië, drie brunetten.
Miss Griekenland, bruin met zwarte oogen.
Miss Turkije, bruin met bruine oogen.
Dat zijn er elf, die volgens de theorieën van Comte de Gobineau en consorten (onder
wie Richard Wagner) niet tot het type eener superieure menschheid mogen gerekend
worden. De uitvinder van dit gist, dat zooveel pangermaansch deeg heeft doen rijzen,
was inderdaad een Fransch diplomaat, filosoof en schrijver. Bij zijn landgenooten
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staat hij in hoog aanzien, en telkens als hij vergeten dreigt te raken, meldt zich iemand
aan om zijn boeken op te rakelen. Een der meest curieuze verschijnselen uit de jaren,
die den oorlog onmiddellijk volgden, was een nieuwe editie van Gobineau. Het
Fransche zielscomplex vertoont niet zelden van die haast perverse inconsequenties.
Terwijl het volk een reeks revoluties maakt, om een internationale en inter-raciale
gelijkheid te grondvesten, tracht een zijner auteurs met evenveel fantasie als
overtuiging de stelling te bewijzen eener fundamenteele ongelijkheid welke blonden
in 't harnas moet jagen tegen bruinen. Het zonderlingst is, dat hij nog altijd crediet
heeft niet alleen bij de aanhangers van Hugenberg en den mooien Adolf, maar ook
bij de keurbenden van het Fransche intellect.
De blonde, langschedelige, superieure en gepredestineerde Ariër was op den
wedstrijd der Europeesche schoonheden vertegenwoordigd door
Miss Denemarken, blond met blauwe oogen.
Miss Duitschland, aschblond met groene oogen.
Miss Esthland, blond met licht-blauwe oogen.
Miss Italië, blond met zwarte oogen.
Miss Rusland (de dochter van Chaliapin), blond met bleek-blauwe oogen.
Dit geeft elf tegen vijf. De verhouding zou waarschijnlijk dezelfde zijn gebleven,
wanneer de andere helft der Europeesche Staten, de republiek van San-Marino en
de vrije stad Dantzig inbegrepen het vrouwelijk concours niet versmaad had. Want
als de Italianen een koren-blonde delegeeren, bestaat er niet de minste reden, waarom
de Scandinaviërs niet een donkere zouden afvaardigen. En à propos: Hebt gij gemerkt
dat de nuances ravenzwart, git, ebbenhout en kool, volkomen op onze lijst ontbreken?
Deze bij uitstek romantische en decoratieve kleur werd slechts geduld in vier paar
oogen. Of die oudste voorvader, de mensch van Cromagnon, gelijk men in het
praehistorisch museum van Saint-Germain-en-Laye kan zien, droeg een gladden
haarbos van het somberste pek. Al dunden zijne afstammelingen, zij stierven nog
lang niet uit en een authentieke Koningin van den Nacht zou op een staalkaart
geenszins wederrechtelijk gefundeerd hebben. Het is waar, dat de zwarte blanken,
die het ideaal bereiken der Grieksche schoonheidsmaat, een principe schijnen te
incarneeren, waarvoor men bij alle hulde toch even huivert. Zij vereenigen de eenheid
der tegendeelen in haar zuiversten vorm. De radicale antithese van zwart en wit duidt
op het tweesoortig geheim aan welks chemische bereiding haar geest niet vreemd
kan zijn. In den nacht vereenigen zij paradoxaal den dag. Doch haar mysterie en haar
temperament schijnen zich niet te leenen voor tentoonstellingen. Zij houden zich
afzijdig, evenals de rooden.
Het bruin dus, na gezegevierd te hebben op de vereischte voor-wedstrijden,
triomfeerde nogmaals bij den Parijschen areopaag door de uitroeping van Miss France
tot Miss Europa. Als Amerika nog een beetje meewerkt lijden de blonden een
verpletterende planetaire nederlaag, doch daar ik minder onversaagd ben dan
Gobineau, zal ik geen enkele theorie bouwen op den uitslag van een langdurig debat.
De verleiding, eerlijk gezegd, is sterk. Men kan niet loochenen, dat de Europeesche
blonden er zeer bekaaid afkomen. Ik vraag mij af, hoe hare gemoedsgesteldheid moet
zijn tegenover dezen onverdienden smaad? Is het geoorloofd om het evenwicht van
wellevende proporties zoo opzichtig te verbreken? Het lijkt mij onwaarschijnlijk,
dat de blonden zich deze uitspraak niet aantrekken, want het is een schrale troost om
te behooren tot de superieure regionen der menschheid, wanneer deze eigenschap
op de meeste plaatsen geen positieve erkenning vindt. Waarom eigenlijk kiest elk
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land niet twee candidaten tegelijk, eene bruine en eene blonde? Daar diepzinnige
denkers het blond en het bruin verheven hebben tot parool in een rassenstrijd om de
hegemonie, kan men niet genoeg voorzorgen nemen tot vermijding van conflicten.
Met twee candidaten zouden beide partijen tevreden zijn en ook de dames, blond of
bruin.
Ondertusschen speelt een Fransch meisje in levenden lijve haar
asschepoester-sprookje en dit is tot nader order het voornaamste nut dezer
schoonheidscompetities.
Vijf maanden geleden was Jeanne Juilla een eenvoudige, hoewel charmante
couturière in het kleine stadje Agen. De kaartlegster heeft haar voorspeld, dat twee
belangrijke gebeurtenissen haar te wachten stonden, wijl alle kaartlegsters dat
voorspellen - om onze neigingen tot het onbereikbare en tot het onmogelijke niet te
doen verflauwen. Jeanne Juilla geloofde hare helderziende en tegen den wil van
moeder, dong zij mee naar den titel van Miss Gascogne. Zij werd het. Waarom zou
ze niet uitgeroepen worden tot het mooiste meisje van Frankrijk? Er waren
driehonderd vijftig concurrenten, en warempel, zij werd het. Het orakel der kaarten
hield daar op, doch het tooverachtig lot ging onzichtbaar voort en liet het naaistertje
presideeren over het vrouwelijke deel der oude wereld. Journalisten en fotografen
uit alle hoeken der aarde omzwermen haar. Gisteren niets, behalve de onmetelijke
voorraad kansen, welken ieder menschenkind schijnt te bezitten, vandaag een prinses,
wier opinie men vraagt over alles, en nog wat. Wie is haar geliefkoosde auteur?
Groote hemel, de geliefkoosde auteur eener provinciale couturière! Zij heeft er geen,
want ze leest niet. Doet ze aan sport? Ja, ze zwemt. Gaat ze tooneel of bioscoop
spelen? Neen, voorloopig niet! Zij moet eerst haar Gasconsch accent afleeren en
Maurice Chevalier heeft ze nog nimmer gezien. Stakkers van tooneel en bioscoop,
bij wie men zoo maar een naaister wil onderbrengen, alsof 't niet anders hoort!
Een half jaar terug poederde ze zich misschien alleen op zon- en feestdagen.
Vandaag kent iedereen het merk van haar poeder, van haar rood-stiftje, van haar
huid-crême, van haar parfum, van haar nagel-tinctuur, den fournisseur harer lingerie,
harer schoenen, harer hoed. Zij, die gisteren couturière was, heeft vandaag haar
hof-modiste, haar huwelijksaanzoeken, haar tallooze aanbidders. Allerwegen en
onder alle vormen komt het geluk op haar aangestormd. Zij wordt ermee overstelpt.
En op 't eind van het jaar verdwijnt het heele sprookje in het niet. Het is een
gevaarlijke droom, wanneer het hoofd van Asschepoes op hol slaat. Maar is hij ook
niet verrukkelijk? Gedurende twaalf maanden leeft Mademoiselle Jeanne Juilla in
haar duizendsten nacht en over de rest kan zij beschikken naar eigen willekeur en
welbehagen.
Het is bijna een beproeving voor de Fransche Republiek, om naast een niet te
stuiten toevoer van goud, ook nog in een harer onderdanen gezegend te worden met
den titel van Miss Europa, en straks wellicht met den titel van Miss Universum. Al
bezit elke deelnemende natie slechts één stem in de jury, die dit jaar zestien leden
telde, en al staat de onpartijdigheid dus boven iedere verdenking, dergelijke
overwinningen vallen onder een categorie, welke men gaarne anderen gunt, omdat
ze altijd een tikje kwaad bloed zetten, zonder de minste baten af te werpen. Men zou
veel geruster geweest zijn, wanneer men deze platonische onderscheiding als
consolatie-prijs had kunnen uitreiken aan Duitschland, of aan Engeland want het
nationale geweten is sinds geruimen tijd gefixeerd omtrent de waarde der Fransche
vrouw en bekommert zich weinig om de meening eener jury. Daarbij voegt zich nog
het ongerief, dat Jeanne Juilla, wanneer ze bij geval tot Miss Universum klimt, ten
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naastenbij de eenige zou zijn, die een land vertegenwoordigt, waar men den vrouwen
het kiesrecht weigert en waar zij gebukt gaan onder waarlijk draconische bepalingen
van een burgerlijk wetboek.
Misschien echter interesseert het u meer, hoe men in de Ville-Lumière voor een
verkiezing van Miss Europa te werk gaat. Het is geen alledaagsche vertooning en ik
vrees, dat zij sommigen zal ergeren. Zij heeft iets van een zeer beschaafde,
ultra-decente slavenmarkt en tegelijk iets onzegbaar belachelijks. Doch het een
vergoedt lichtelijk het andere, zoodat vooral het komische overblijft. Het concours
vindt plaats in twee ineenloopende zalen van ‘Le Journal’, die het organiseert onder
leiding van Maurice de Waleffe. In de eene zetelt de jury rondom een hoefijzervormige
tafel. Kees van Dongen en Paul Chabas zijn de eenigen, die door Parijzenaars herkend
worden. In de andere, versierd met wandschilderingen en voorzien van een bar,
circuleeren de toeschouwers, die een entrée verwierven, en de candidaten. Gelijk in
musea is het natuurlijk verboden om de kunstvoorwerpen aan te raken. Men mag
evenwel kijken.
Eén voor één worden ze voor de rechtschaar geroepen van aandachtige,
welwillende, ernstige en onbekende heeren. Gechaperonneerd door Madame de
Waleffe beklimt de candidate een estrade, doet een paar stappen, keert zich om,
glimlacht en wacht. De jury murmelt een officieele, plichtmatige bewondering en
noteert de punten.
De beenen!, commandeert een stem.
Madame Waleffe haast zich naar het podium en raapt de rokken op der candidate.
Zij doet dit langzaam, ceremonieus en met een opzettelijke zorgzaamheid. Het model
ontstijgt geleidelijk uit de lange japon. ‘Hooger!’, roept iemand der zestien, die
nauwkeurig is.
Als de limiet niet meer overschreden kan worden, murmelen de rechters hun
tevredenheid en noteeren de punten. Zooveel voor het gelaat. Zooveel voor de
houding. Zooveel voor de beenen. De pose is afgeloopen. Vooruit: De volgende.
Het is billijk, dat het genoegen om Miss Europa voor te stellen, betaald wordt [als]
een lichte kwelling. Doch waarom doet dit onderzoek denken aan een onwelvoeglijke
grap en bijwijlen aan een geraffineerde tortuur? De psychologen zullen dat zonder
moeite verklaren. Dat zestien kenners, onder wie een snaak als Van Dongen, daarbij
hun lachen bedwingen, is zeer loffelijk. Maar zestien kaartlegsters schijnen mij niet
te veel om zestien jongen candidaten voor deze dubbelzinnige exhibitie moed in te
blazen. Het Amerikaansche systeem van badpakjes is ook illusoir, doch moet minder
hinderlijk en ergerlijk zijn.
[verschenen: 14 maart 1931]

Het Beginsel der wijsheid
Parijs, 11 Februari [1931]
De belangrijkste en zichtbaarste verandering, welke de jongste cabinetscrises
achterlieten, is ongetwijfeld de verwijdering van Laurent Eynac als Minister van
Luchtvaart.
Hij had in 1928 twee jaren gevraagd en gekregen om een departement te
organiseeren en een vliegend leger, dat de veiligheid van het land zou waarborgen.
Toen de tijd verstreken was, bemerkte men dat hij veel praatte en weinig deed, alles
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beloofde en niets hield, uitstekende plannen had maar niets verwezenlijkte. Het
departement was er en bleek een dependentie van enkele groote firma's, die een
afzetgebied zochten voor haar routine. Zij stapelden er kolossale stocks op van
onverkochte of onverkoopbare vliegtuigen en motoren, die volgens de hebbelijkheid
van metaal en mechaniek, elke maand een jaartje ouder werden. Op papier deed dat
prachtig. Voor de verdediging stond dat gelijk met oud roest. Terwijl de ministerieele
bureaux nieuwe vliegeniers-uniformen ontwierpen en geen spoedeischender
verbetering wisten, ontbraken de mecaniciens om de machines te verzorgen, ging
men met afgekeurde of defecte toestellen de lucht in, en de nieuwe uniformen beletten
niet dat men naar beneden tuimelde.
De militaire aviatiek, vergeleken bij die van andere landen, vergeleken bij de
civiele luchtvaart, sloeg ongevallen-records, die des te verfoeilijker waren, daar ze
bij onderzoek ontwijkbaar bleken en bij krokodillen-tranen van voren af aan begonnen.
In den oorlog moesten de bevelhebbers het vuur ontdekken dat doodde, en de lof
dezer uitvinding is door Paul Valéry uitvoerig toegezwaaid aan Pétain, toen hij hem
ontving in de Académie Française als opvolger van Foch. ‘Het vuur dat doodt’ werd
ontdekt in 1916, dat is twee jaar na de opening der vijandelijkheden, der hospitalen
en der kerkhoven. Maar tijdens den vrede had Laurent Eynac niet genoeg aan drie
maal twee jaren om de machines te ontdekken, welke men koekoeks betitelde of
vliegende doodkisten, en die den vijand niet afwachtten om haar stuurman in 't stof
te doen bijten. Er liepen hierover ontzettende verhalen en menigeen stelde de vraag
wat men met die opgelapte prullen zou uitrichten op den dag dat 't meenens werd.
Trek het percentage overdrijving daarvan af: de ongeëvenredigde ongelukken
niettemin, bij heldere, kalme lucht, de ongelukken, uitsluitend te wijten aan foutief
materiaal, resten. En trek het percentage overdrijving af van de beschuldiging dat
onze minister de constructie van prototypen met de benoodigde millioenen
toevertrouwde aan meubelmakers die nimmer een vliegtuig bestegen hadden, er rest,
dat van Franschen kant geen enkel vereischt en onmisbaar toestel de lucht koos dat
te danken was aan het initiatief van Laurent Eynac, terwijl ‘ginds’ de Junkers en de
Dorniers opstegen met haar draagvermogen van 5 tot 55 tonnen. Men kon dozijnen
manschappen verliezen en officieren. Men kon de klandizie derven van landen als
België. Tegen de ‘G. 38’ en ‘Do X’ echter waren de routine der officieele fabrikanten
en de slabakkerij van hun onafzetbaren minister niet opgewassen. Men kreeg schrik
en liet hem zwijgend vallen bij twee regeeringscrises waar ieder zich over andere en
veel minder gewichtige dingen scheen op te winden.
Het is duidelijk wat ons in lucht-aken als de Junkers en de Dorniers boven het
hoofd hangt. Men heeft het becijferd. Om een vierkante kilometer stad onbewoonbaar
en doodelijk te maken door gassen zijn de technici 't niet eens over de benoodigde
hoeveelheden, wijl proefnemingen en manoeuvres met dit wapen tot de
onmogelijkheden behooren. Zij tasten tusschen de 9 en de 40 ton. Als wij een
gemiddelde nemen van 25 ton, zou de verdelging van Parijs, dat 100 vierkante
kilometer beslaat, dus 2500 ton gas vorderen, dit is de vracht van 500 ‘G. 38’ of 250
‘Do X’. Is het onmogelijk om zulk een vloot te bouwen ook al kost ze drie milliard
francs? Geenszins. Als ze een plotselinge, afdoende overwinning kan verzekeren is
deze niet te duur gekocht met drie milliard, want de gewone oorlog verslindt grootere
sommen. Zullen de ambassades, de legaties, de consulaten, de duizenden onderdanen
van neutrale staten der geheele aarde, die Parijs herbergt, doeltreffend zijn als
onwillekeurige gijzelaars, als vrijwarende schutspatronen tegen zulk een overval?
Men overwoog de bescherming welke deze gedwongen bondgenooten kunnen bieden
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doch twijfelt aan haar krachtdadigheid. Zou een terreur, welke het Fransche moreel
en weerstandsvermogen verbrijzelt, niet de gansche wereld lam slaan, vooral wanneer
de aanvaller steun ontmoet bij geallieerden? Men acht deze gissing niet te gewaagd.
Maar gesteld, dat men geen gassen gebruikt, wijl zij verboden werden, doch slechts
brandbommen, die in 1918 één kilo wogen, een hitte ontwikkelden van 2000 à 3000
graden, zeker nog geperfectionneerd zijn sinds dezen datum en die onder de
geoorloofde strijdmiddelen tellen. Een enkele ‘G. 38’ kan 5000 dezer pillen vervoeren;
150 vliegtuigen van dit type zullen er 750.000 transporteeren. Laat één derde
vernietigd worden of zich gedwongen zien het stuur te wenden, wat zeer ruim geschat
is. Dat geeft nog 500.000 brandbommen voor de veertig vierkante kilometer der
bebouwde oppervlakte van Parijs. Laat wederom slechts één derde van dezen
vuur-regen, vallende sterren, bombardedement van meteoren, raak zijn. Al het water
der Seine en alle spuiten van Frankrijk zouden deze vlammen-haarden niet kunnen
dooven. Voeg daarbij nog een aantal springbommen van 500 kilo en verbeeld u dat
deze ramp ons overvalt in het holle van den nacht. Waaraan geeft gij de voorkeur:
om levend geroosterd te worden of om hijgend te stikken? Men moet een onvervaard
optimist zijn om dit dilemma te loochenen, een steenhard gemoed bezitten om die
gruwelen zonder beven onder de oogen te zien. Wat zou het onverschrokkenste
heldendom hier trouwens baten?
Zoo kennen wij de bedreiging in de puntjes en een geïllustreerd tijdschrift heeft
haar deze week bij voorbaat gefotografeerd met tal van aanschouwelijke documenten,
met een massa gecamoufleerde trucs. Men mag zeggen dat de werkelijkheid niet
verbloemd wordt, en gij die een stad bewoont waar men toevlucht zou kunnen zoeken,
waar zulke duivelsche eventualiteiten in afzienbare tijden nog ondenkbaar blijven,
gij kunt er u ternauwernood een voorstelling van maken hoe het den Franschen te
moede is van de Oostgrens, van Lyon, van Nancy, of van Marseille of van Parijs,
waar zulke gebeurlijkheden zich tastbaar afteekenen in elk vliegtuig dat ronkend
boven de hoofden zweeft, en waar het onheil zich theoretisch kan samenpakken in
elke stonde, wijl het gelegd is in de hand van menschen. En waartoe dienen deze
voorspellingen van apocalyptische plagen, aan welker verkondiging mannen als
Painlevé en Georges Claude hun naam en hun overtuiging wijden? Wat beoogen
deze geleerden met hun sombere profetieën?
Vóór 1914 kon men nog ademhalen te midden van het opgestapelde kruit, daar
men wist dat, hoe gek de zaken ook mochten loopen, er altijd een goede tien dagen,
drie weken noodig waren om de oorlogsmachine op gang te brengen. De meest barre
verschrikkingen genaakten nog in een overzichtelijk tempo dat een zekere gerustheid
vergunde. Behalve dat men de catastrofe zag naderen op een bevattelijk rhythme,
berekende men volgens wiskundige waarschijnlijkheden dat iedereen aanzienlijke
kansen bezat om eraan te ontsnappen. Een catastrofe van vóór 1914 was bijna
idyllisch, bijna pastoraal, en met haar uitzicht kon men genoeglijk leven, want zij
behield menschelijke proporties.
Wat echter voorspelt men ons vandaag? Een cataclysme even onverhoedsch als
een zee- of aard-beving, als een vulkaan-uitbarsting, even plotseling als een cycloon,
als een typhoon, doch op een schaal welke de geologische, cyclopische machten van
Etna, Vesuvius en Krakatau, van wind en water, nimmer in tijd of ruimte realiseerden
en door de traagheid der materie ook nimmer zullen vermogen te realiseeren.
Waarom? Wijl een eskader vliegmachines van 5 tot 55 ton, straks tot 100 ton, zelfs
al was die luchtdraak gisteren nog een vreedzaam en comfortabel passagiers-vaartuig,
een meer gespannen densiteit van vuur en verwoesting, van damp en dood kan
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meevoeren en uitwerpen, in oneindig korter tijd en over oneindig grootere
oppervlakten dan de meest gevreesde kraters. Een overrompeling, een coup de main,
die tot voor kort nog een betrekkelijke verrassing was, als de vermeestering eener
schans, de ontploffing van een munitiedépôt, het maken van een paar
krijgsgevangenen, of een tamelijk onschadelijke strooptocht, zulk een overrompeling
zal in den volgenden oorlog de uitroeiing aanduiden eener gansche stad, van honderd
duizenden menschen.
Kan men leven met zulk een gedachte, met een hartslag die door zulk een vrees
beklemd wordt? Ja, want men heeft, weerloos en wondbaar, geleefd in holen te
midden eener moorddadige, wreede natuur. Maar kan men die nachtmerrie
verhinderen, kan men ze afwenden, kan men er zich aan onttrekken? Neen! Daarover
denken alle auguren, die de stalen vogels gadeslaan, tenminste eensgezind. Neen, de
schrik zal ons voortaan vergezellen als in de dagen van oeros, mammouth en
dinosauriër. Het avion, klein of groot, gewapend of ongewapend, zal voortaan onze
Medusa zijn, omdat het, klein of groot, een kwantiteit dood kan zaaien waartegen
wij ons met alle verzinbare protectie-middelen hulpeloos bevinden. Verstandhouding,
vertrouwen, rust en zorgeloosheid zullen verbannen blijven, zoolang het helsche
verwoestingspotentieel, dat elk volk distilleeren kan uit onschuldige substanties als
kleur- en meststoffen, in handen kan vallen eener tyrannieke, vermetele, gewetenlooze
of heerschzuchtige fractie. De angst wordt onze onafgebroken metgezel. En deze
angst zal slechts eenigermate bedwongen, gestild, gelenigd kunnen worden, door
den nog felleren angst, welke wij zullen weten in te boezemen. De eene Medusa zal
door haar aanwezigheid trachten de andere te versteenen, en slechts voor zoover zij
daarin slaagt een betrouwbaar schild zijn. Tot de vrees de vrees zal hebben uitgereten,
tot het kwaad bezwijkt door het kwaad.
Waarom zou men pogen om het dreigend luchtgericht te verhelen? Men kan
verbroederen, toenaderen, verzoenen. Maar slechts op voet van gelijkheid; als
machtige met evenmachtige; niet door te suffen of te slapen, terwijl anderen handelen.
Laat me lachen, zei Georges Claude bij een demonstratie in de Salle Wagram, die
meer dan tien duizend betoogers voor een sterke en gelijkwaardige luchtvaart
verzamelde, ‘laat me lachen met den sinisteren grijns van het skelet dat ik binnen de
vier jaar zal zijn, en een menigte van jullie met me mee, wanneer we de eenige
reddingskans die ons overblijft niet weten te grijpen, dit wil zeggen wanneer wij
nalaten sterk te zijn. Niet superieur! Verre van daar! Wij immers jagen geen
overwinningen na die afgrijzen wekken. Doch om niet te leven onder een voortdurende
chantage en om de vernietiging van Parijs te kunnen beantwoorden met de vernietiging
van Berlijn. Dat zou ons niet troosten voor Parijs. Dat is echter het minste kwaad en
ons eenig behoud.’
Laurent Eynac werd dus terzijde geschoven, wijl hij, na een langjarig bewind,
tegen de 5 of 27 ton van een Junkers, tegen de 10 of 55 ton van een Dornier, geen
enkel model in de lucht wist te brengen, dat over gelijke mogelijkheden beschikt als
deze kampioenen, of tenminste met eenige kans van slagen tegen hen in 't strijdperk
kan treden. Door jagers of verkenners, al waren ze ontelbaar, bevecht men geen met
tien, twintig mitrailleuses of met kanonnen gewapenden, metalen, geblindeerden
mastodont. Terwijl de ministerieele plannen beloofden dat de bouw van een 25-tons
vliegtuig ‘in overweging zou genomen worden’, maakten de vooruitzichten van
Laurent Eynac niet het minste gewag van het kanonneer-vliegtuig, dat geen enkel
aviateur die de ‘Do X’ aanschouwde overbodig oordeelt, ook al vervult de ‘Do X’
nog niet geheel de in haar gestelde hoop. De verantwoordelijkheid zijner verzuimen
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was de eenige welke Laurent Eynac aandurfde. Voor een programma, voor een positie
welke de toekomst vermocht te bestrijken, had deze minister noch den moed, noch
het talent, noch het karakter, noch de zelfstandigheid.
In dezelfde lijn als de twee jongste regeeringscrises schijnen ook de recente mutaties
geïnterpreteerd te moeten worden van het opperbevel. Maxime Weygand werd
vice-president van den krijgsraad en ziet zich door die functie daadwerkelijk verheven
tot generalissimus. Henri Philippe Omer Pétain, de man met het edelste en
melancholiekste gelaat dat men ooit bewonderde bij een generaal, deed van zijn
hooge waardigheid als onder-voorzitter afstand en liet zich benoemen tot
hoofdinspecteur der militaire luchtvaart. Pétain is altijd de toeverlaat in hachelijke
situaties: de redder van Verdun, de bedwinger der muiterijen, de pacificator van het
Rif. Pétain was ook de aanvoerder die het vuur ontdekte dat doodt. Als inspecteur
der luchtvaart zal hij de vrees ontdekken, welke temt.
En men had hier hard iemand noodig in wien men rotsvast mag gelooven, aan
wien men zich veilig kan toevertrouwen.
[24 maart 1931]

Nieuw Nieuws
Parijs, 14 Februari [1931]
Het schijnt mij onwederlegbaar, dat de Franschen de eersten waren, die bewust
getracht hebben, om den oorlog van 1914 te beschrijven naar zijn aard en naar zijn
wezen. Want de oorlog van '14 was [niet] de oorlog van '70, evenmin als die van '70
kon vergeleken worden met de veldtochten van Napoleon of Turenne. De oorlog van
'14 is niet alleen gevoerd met andere wapenen, andere methoden, andere gevaren,
andere kwellingen. Hij is ook gevoerd door andere soldaten, door soldaten met een
andere mentaliteit, andere reflexen, andere reacties, andere gewetens.
De schrijvers, die den oorlog van '14 kozen tot waarnemingsveld, moesten eerst
leeren, om zich van deze radicale wijzigingen rekenschap te geven als zoodanig.
Daarna moesten zij het nieuwe ‘geval’ leeren observeeren met een objectiviteit,
welke in de verbijstering, in de verwarring slechts langzaam en geleidelijk kon
groeien. Vervolgens moesten zij hunne opmerkingen leeren verwerken, ordenen,
schiften, uitdiepen, verscherpen. Ten slotte moesten zij pogen, om hun stijl in
overeenstemming te brengen met hun nieuwe ervaringen. Zoo eenvoudig dit procédé
lijkt op een afstand, zoo ingewikkeld werd het gemaakt door de bijkomstigheden.
Niemand was door zijn vorming er op berekend om deze school snel en met succes
te doorloopen, wijl de gansche literatuur van vóór den oorlog zich meer had toegelegd
op de stilte, dan op den storm. Menigeen bovendien sneuvelde in deze school juist
op het moment, dat hij denken kon een ‘bruikbaar materiaal’ verzameld te hebben
en zijn onderwerp te beheerschen.
Het is niet verwonderlijk, dat de natie, die hare naburen sinds ettelijke jaren een
of meer étappen voorbijstreefde in de geschiktheid tot waarnemen, weergeven en
duiden der verschijnselen, aangewezen was om de eerste schreden te doen op het
onbekende terrein, dat de oorlog bleek voor allen, die hem voerden of bijwoonden.
Inderdaad, de ‘Gaspard’ van René Benjamin dateert reeds van 1915, en al is hij meer
traditioneel dan nieuw, al knoopt hij meer aan bij '70, dan bij '14, hij vond in geen
enkele literatuur zijn weerga. Hij trok een voorloopig, schematisch plan dat
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onophoudelijk herzien en verbeterd zou worden, doch dienen kon als uitgangspunt.
Weldra werd ‘Gaspard’ gevolgd door ‘Les Croix de Bois’ van Roland Dorgelès, door
‘Les Martyrs’ en ‘Civilisation’ van Georges Duhamel, door ‘Le Feu’ van Henri
Barbusse, door ‘L'Ouragan’ van Florent Parmentier, door andere. Elk dezer boeken,
die ongeëvenaard en onovertroffen zouden blijven, beteekende een stap voorwaarts
in de benadering der waarheid, in de bewerking van het moeilijke, grauwe en
terugstootende thema.
Wat zou de menschheid weten van den oorlog zonder deze schrijvers? Niets,
behalve dat zij hem gevoerd had. Nog terwijl hij woedde, vorschten deze kunstenaars
naar een grondtoon, die niemand bevroedde. Verbeeld u een oogenblik, dat deze
schrijvers, die onze apperceptie modelleerden, niet bestaan hadden: Hoe zouden wij
den oorlog zien? Zouden wij hem oordeelen met denzelfden weerzin? Zouden wij
diezelfde knaging en huivering voelen, als wij hem herdenken, zouden wij dat lijden,
dat medelijden en die peillooze bitterheid ondergaan met gelijke sterkte, wanneer
onze waarneming niet geleid was geworden naar deze gezichtshoeken en die
verklaring? Niet ieder volk, helaas, is voor deze taak even rijk begaafd en begenadigd.
Er zouden meer dan tien jaren verstrijken vóórdat ‘Le Feu’, dat in 1917 al
anti-oorlogsch was, weerkaatst kon worden door ‘Im Westen nichts Neues.’ En het
is niet overbodig, om zulke nuances te constateeren met onpartijdigheid, nu het
jongste wachtwoord beweert dat de Franschen anachronistisch werden, ouderwetsch
en achterlijk. Na een geruime tusschenpoos, gedurende welke niets verscheen, dat
de aanschouwing en het voorstellingsvermogen van den oorlog bepaald verbreedde,
hoewel de auteurs hun stagen arbeid voortzetten, wordt het onderwerp hervat van
een standpunt, dat aan een Fransch auteur nogmaals een voorsprong verleent.
Een aanmerkelijke voorsprong, zeker, en die wil worden ingehaald. Om den oorlog
te vertolken gelijk André Thérive het deed in ‘Noir et Or’ moet men niet enkel een
auteur hebben, doch ook een publiek, en ik weet niet welk van beiden zeldzamer is,
de auteur, die het waagstuk onderneemt, of het publiek, dat het aanvaard. In Benjamin,
in Duhamel, in Barbusse, in Genevoix, in Gaudy, in Parmentier, in Erlande, in alle
overigen, die het benauwende onderwerp behandelden met een niet geringer
meesterschap, dan Thérive, bleef altijd nog iets medeklinken, dat de bijgeluiden gaf
van een passie, van een deelneming, van een soort behagen, zoo niet in het verhaalde,
dan toch in de kracht of in de ontsteltenis der verhalen. Geen hunner kon zich
voldoende losworstelen van een accent, pro of contra, van een bewogenheid, van
een vaart of alleen maar van een intonatie, die een toon van medeplichtigheid
verkreeg, ook al uitte die persoonlijke klank zich ten ongunste van den krijg. Door
een ontroering immers kan men nog medeplichtig worden, een emotie kan over eene
wandaad een soort van vergoelijking spreiden. En hoe zij zich ook inspanden tot
onzijdigheid, bij de een borrelde een antimilitaristische tendentie op, bij de ander
een militairistische; de een liet bij alle tragiek een meesleepend heroïsme
doorschemeren, de ander bij alle ellende een aangeboren lafheid. Ondanks de beste
bedoelingen van zakelijkheid kon niemand den achtergrond wegmoffelen zijner
voorliefde. Men bleef immer een tikje nationalistisch of pacifistisch, patriottisch of
humanitair. Geen wist te stijgen tot die rustige hoogten, van waar men den oorlog
kon resumeeren, alsof hij hadde plaats gegrepen om Carthago, om Susa, om Memphis,
op een of ander geometrisch punt buiten het bereik onzer affecties.
Men zou geneigd zijn te wanen, dat de geesteshouding van Thérive verklaarbaar
is uit het feit, dat het fenomeen van vuur en staal twaalf jaren achter ons ligt, en dat
de afstand de onthechting vergemakkelijkte. Deze uitleg schijnt mij te simplistisch
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en wordt door dagelijksche ervaringen geenszins bevestigd. Er zijn tallooze
gebeurtenissen, waarvan men nimmer zal losraken zonder training, zonder een
expressen wil, zonder techniek. Techniek niet alleen bij het individu, dat denkt en
schrijft, maar ook bij het volk, dat leest. Techniek van hart, gemoed en verbeelding,
die niet zoo maar uit de lucht komt vallen en voor het grijpen ligt, doch die een
langdurige traditie veronderstelt en een gestadige oefening vraagt. Een hart, een
gemoed, een verbeelding en een geest, waaruit alles wat vibreeren kan, alle
sympathiseerende snaren zijn weggerukt. Hier hebben twaalf jaren geen invloed,
noch vier en twintig. Het geldt hier geen geïsoleerd boek, maar de jongste eener
stoïcijnsch opwaartsch strevende reeks. Het geldt hier, in zijn algemeenheid, een
natie, voor wie Alfred de Vigny niet tevergeefs dichtte:
Pleurer, prier, gémir est également lâche.
En die den oorlog verduwde met het devies ‘faut pas s'en faire’. Gelatenheid,
onderwerping, berusting? Ja, misschien bij den oorsprong dezer innerlijke harding.
Maar in zijn tweeden, verstandelijken en geciviliseerden graad, een intelligente,
onbuigzame trots, de uiting eener moeizaam verworven vrijheid. Een vrijheid van
denken, waarmee men onder alle omstandigheden de dingen, ook de ergste, bekijken
kan met het onverschillige, maar preciese oog der camera.
Op elke bladzijde van ‘Noir et Or’ stoot men op dooden en verminkten. En wanneer
ieder greintje van bij-gedachte, van welke soort ook, ontbreekt in de beschrijving
der vele verschrikkelijke, burleske, mallotige, dramatische, krankzinnige, zotte,
dwaze, lugubere, kinderlijke, parodistische, paskwillige, pietluttige en fantastische
episoden, waaruit dit boek is samengesteld, wat is het nut dezer werkwijze, waar is
de vooruitgang, waar de voorsprong?
Hij ligt hierin, dat nimmer de onuitsprekelijke stupiditeit van het bedrijf, dat oorlog
heet, klaarder, klemmender is aangetoond, dan door deze danse macabre van 260
pagina's. Hij ligt hierin, dat men bij de lezing dezer tooneelen vol bloed, drek en
galgenhumor, geen eigenlijk verzet, walging of wrok in zich voelt oprijzen, maar
iets veel onduldbaarders, iets als een demonische, gigantische, [ontbrekende
woorden?] ding, dat het avontuur dier twee en vijftig canibaalsche en calibaansche
maanden in de allerhoogste mate absurd is geweest, iets als een demonische,
gigantische lachwekkende, stuiptrekkende, komieke en ongeloofelijke Breughel, of
iets als een tijdelijke verbanning naar barbaarsche, beestachtige gewesten, waar
ontzielde wezens de gebaren nabootsen van schijn-menschen, of iets als een smerige,
maar doeltreffende en ten overvloede doellooze, onnutte, grillige, groteske,
belachelijke, titanische folterkamer, waar zich millioenen te goedertrouw,
onnoozelweg, in gemoede, met een laatsten glimlach op de lippen, met een laatste
scherts in het brein, laten vierendeelen, radbraken, spietsen, alsof niets van hun
menschelijkheid overbleef, dan hun uniform, zich laten vertrappen, begraven,
vermorzelen als vuil, als uitwerpselen, terwijl alles, alles, alles, de zon, de lucht, de
bloemen, diep weggedoken herinneringen, de oogen, het hart, de pijn, de wind, de
regen, het slijk, het ongedierte, terwijl alles, tot zelfs hun wapenen, hun nummer en
de alomtegenwoordige, kunstmatige, menschelijke gruwel, bewijzen blijft, dat zij
menschen zijn. Hier ziet men den oorlog met blikken, welke voor de eerste maal
geheel vrij worden: zooals schepselen hem moeten zien, die een trapje hooger zouden
staan dan wij en ons in dit zinnelooze wroeten gadesloegen. Bij geen enkel boek rees
zoo dwingend de vraag op: hoe is een dergelijke onnatuurlijke, barokke zotternij
mogelijk, denkbaar, aannemelijk, toelaatbaar geweest?
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Want in ‘Noir et Or,’ ofschoon er meer zwart voorkomt, dan goud, wordt veel
gelachen en hoewel bijna allen er op verschillende wijzen geroepen zijn te sneuvelen,
toonen bijna allen zich goedgehumeurd. En wellicht is voornamelijk deze mixtuur
dier niet meer spontane maar vrijwillig gekozen luchtigheid (het eenige accent, waarin
de soldaten-ziel haar onafhankelijkheid nog manifesteeren kon) de mixtuur van den
au fond Fransch-nationalen lach met de grijnzende, grimmige omgeving, de factor,
waaraan het boek de eigenschap dankt van een revelatie te zijn, welke men niet
vergeet noch afschudt. Die lach over een onmeedoogende werkelijkheid bewijst meer
dan alle tirades, alle lyrisme, alle ontroering.
‘Noir et Or’ is een getuigenis, dat niet in détails geanalyseerd kan worden, zonder
het te verminderen. Thérive schreef het als een nalatenschap, welke hij erfde van
gevallen kameraden. Een volk dat zoo'n boek voortbrengt en met instemming bejegent,
is een natie, welke den oorlog nog kan ondergaan en hem zegevierend zal kunnen
beëindigen. Zij kan niet het initiatief nemen tot zulke pertinente dwaasheden. Het
nuttigst effect van dit werk zal echter zijn, dat het vervolg geschreven kan worden
in andere landen, en met een kortere tusschenruimte, hoop ik, dan die, welke ‘Le
Feu’ en ‘Les Martyrs’ gescheiden heeft van hunne nagalmen.
[verschenen: 1 april 1931]

Monsieur Veto
Parijs, 17 Februari [1931]
Wie bij de vertooning der Dreyfus-affaire gevlast had op schandaal, kwam
aanvankelijk bedrogen uit. Geen sterveling gaf teeken van leven. De ontboezemingen
van Zola en Labori raakten niemands koude kleeren; het grootmoedige offer van
Picquart, zijn confrontatie met generaal de Pellieux ketsten, wegens de hoogdravends
banaliteit der termen. Henri Rochefort was voorgesteld als een pedante nar en iedereen
vond, dat de gloeiende pamflettist, wiens eeuwfeest men juist herdacht, een waardiger
uitbeelding verdiend had, ook al behoorde hij niet tot de Dreyfusards. Clemenceau
deed lachen, toen hij zijn eigen toekomst voorspelde en zeide, dat hij de groote
sorteering nog hoopte mee te maken, waarbij men de generaals zou kiezen, die het
land ter overwinning zouden voeren. Men lachte niet zonder reden, want het lot, dat
van een pretje houdt, heeft gewild, dat hij alle zegevierende generaals moest kiezen
uit de tegenpartij, die hij eertijds 't felst bestreed. Deze concessie aan het opportunisme
was de eenige niet, welke in 't water viel en 't stuk kwaad deed, Du Paty de Clam en
Alfred Dreyfus werden beiden geschrapt. Als men de redenen begreep dezer
escamotage (Du Paty sneuvelde op het veld van eer; Dreyfus leeft nog), als men
begreep, dat de twee antagonistische hoofdfiguren in géén geval ten tooneele gevoerd
mochten worden, men begreep daarentegen niet hoe het drama zonder hen bestaan
kon.
Het drama, inderdaad, bestond niet, hoewel de Fransch-Duitsche auteurs, met
terzijdestelling van alle fijngevoeligheid, getracht hebben een brandpunt van tragiek
te leggen in de verschijning van Mevrouw Dreyfus. Deze exhibitie liet de
tegenstanders van den kapitein onverschillig en griefde zijn vrienden. Kon het drama
trouwens bestaan? Ja, als men de kool en de geit, den Generalen Staf en de
republikeinen, de ‘patriotards’ en de antimilitaristen, met minder omzichtigheid had
willen sparen, als men van den schouwburg een arena had durven maken. Maar niet
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in deze sfeer van halfslachtigheid, van wikken en wegen, van episodisch laveeren,
van tableaux vivants. Om van L'Affaire Dreyfus een drama te maken, en een
schokkend drama, had men vierkant tot uitgangspunt moeten nemen, dat de Zaak
nog steeds niet geëindigd is, omdat de verrader (wie hij ook zij, want er was een
verrader) nimmer bestraft werd. Dit is de zuivere waarheid en dit is de eenige
waarheid, die kon interesseren. Men zou daarbij niet gegaapt hebben, als bij het
optreden van Schwarzkoppen, als bij de fuif, waarmee Esterhazy zijn vrijspraak viert.
Auteurs en directeurs zouden elkaar niet hebben aangekeken met het lange gezicht,
dat men trekt bij een sof, toen de voorstelling verliep zonder één fluitje interruptie.
Doch de Duitschers Rehfisch en Herzog hadden aan deze opvatting der Zaak niet
gedacht en konden er ook moeilijk aan denken. De Fransche bewerker Jacques
Richepin, die veel corrigeerde en wijzigde, durfde waarschijnlijk niet.
Er was geen enkele aanleiding om zich op te winden en als ieder zich koest had
kunnen houden, zou de Affaire een snellen en natuurlijken dood gestorven zijn
wegens verlies van krachten. Zooals ik echter indertijd meldde, hadden de royalisten
hun veto uitgesproken over een onderneming, welke zij onwelvoeglijk achtten, daar
zij meenden, dat een verbeten burgertwist, gevoerd pour le roi de Prusse, waarvan
le roi de Prusse alleen profijt getrokken had (desorganisatie en opheffing der Fransche
inlichtingsdiensten!) waaruit hun eigen land voor 't oog der wereld zedelijk verminderd
te voorschijn trad, geen gegeven was, dat men te Parijs fatsoenshalve kon gedoogen
van een Duitsch auteur en door een Duitschen bril, hoe onpartijdig hij ook zijn mocht.
Ik laat het argument voor wat het is. Om te schatten, hoe afdoend het nu nog kan
klinken voor een groot aantal Franschen (en niet alleen royalisten) moet men
bedenken, dat, volgens een courante opinie, de Fransche opperbevelhebber in 1914
geen flauwe notie had van de sterkte der Duitsche legers, welke door België rukten,
wijl zijn ontwrichte inlichtingsdienst hem niet tijdig kon verwittigen. De nederlagen
der eerste maand van den oorlog en de invasie waren daarvan het onvergetelijk
gevolg. Men vond critici, gelijk France-Nohain van de ‘Echo de Paris,’ die principieel
weigerden een tooneelspel te gaan zien, dat zij beschouwden als een onbehoorlijk
gebrek aan tact. Laat iedere natie, zoo redeneerden zij, zich met hare eigen verraders
bemoeien. Het ontbrak den Franschen niet aan auteurs om de Dreyfus-zaak voor 't
voetlicht te brengen wanneer zij dit oirbaar en raadzaam geacht hadden.
Het scheen dus onmogelijk, dat de royalisten hun veto zouden opheffen en wie de
psychologie van de Camelots du Roi eenigszins kent, verbeidde met belangstelling
de opening der vijandelijkheden. Hun strategie immers beperkt zich niet tot
straf-expedities, vernielerijen of brutale orde-verstoringen Zij onderscheiden zich
hierin van alle andere fascisten, dat hun bedrijvigheid eer valt onder de openbare
vermakelijkheden. Zij beroemen zich op een zekere finesse, welke zij zelden
verloochenen. Hun ingrijpingen hebben naast iets vernuftigs, meestal iets komisch,
dat hun vat geeft op het publiek. Zij weten hun streken af te wisselen. Men voelt, dat
hun operatie-plannen worden beraamd in een atmosfeer, waar de humor heerscht
naast den strijdlust. Het is te hopen, dat zij deze methode trouw blijven op den dag,
dat zij 't bewind aanvaarden.
Zij hebben fair play gespeeld en den Parjjzenaars de gelegenheid gegund om zich
te vergewissen van de waardeloosheid van het drama. Een week lang is ‘L'Affaire
Dreyfus’ vertoond bij volslagen windstilte. Een week lang ook is Le Nouvel-Ambigu
van buiten bewaakt door agenten in uniform en van binnen door de dienders in civiel,
die men hier spottend ‘hamburgers’ noemt (hambourgeois) en die men op honderd
afstand kan kennen aan hun air van Jantje-zonder-erg. Men is hier bang voor alles.
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Men was dus ook bang, dat het theater stormenderhand zou worden ingenomen.
Doch toen de termijn, welken de Camelots gesteld hadden, verstreken was, stond de
politie voor een offensief van gansch anderen aard dan zij verwachtte. In plaats van
gebroken ruiten, verbrijzelde meubelen, rook- of stink-bommen (de groenten en
eieren, waarmee men vroeger gooide zijn te duur geworden) hadden de tegenstanders
een methode gekozen, welke men de paedagogische zou kunnen noemen.
Zij verdeelden zich over de zaal in twee kampen van Dreyfusards en
Anti-Dreyfusards. Naast de opvoering op het tooneel improviseerden zij een
voorstelling in de toeschouwersruimte, waaraan het balcon, het schellinkje, de loges
en het parterre deelnamen. Men liet Esterhazy met rust, die er bedroevend genoeg
afkomt. Maar als Schwarzkoppen in 't bureau van Bülow den lof uitspreekt over
Picquart (welk een snugger idee om Picquart in Parijs te laten prijzen door den
militairen attaché, die de spionnen kocht!!) schreeuwt een stem Vive Picquart!
Schwarzkoppen, verbouwereerd, zet oogen op als een kalf. Een tweede stem antwoordt
luidkeels: Wil je je bek houden?
Vive Picquart!, roept men uit een anderen hoek. Vive l'Armée!, vaart iemand uit.
Als clowns raken de schreeuwers aan 't vechten. Zij ruziën; slaan elkaar om de ooren.
Het publiek, voor een aanzienlijk deel uit de Rue de Maubeuge en omstreken
afkomstig (het Waterlooplein van Amsterdam), eischt stilte. De acteurs beginnen
boven den toon te spreken. Het licht gaat op. De hambourgeois rekken de halzen, en
verlaten hun fauteuils. Wie moeten zij op straat smijten? Vive Picquart of Vive
l'Armée? Eerst Vive l'Armée naar buiten. Den volgenden avond heeft men gesnapt
dat beide onruststokers Camelots zijn. Dan worden alle twee de deur uitgeworpen
tusschen een rij van agenten, die hen beuken, alsof zij door de spitsroeden loopen.
De speech van Zola (‘la jeunesse est avec moi’, zegt de auteur van ‘J'accuse’ met
tranen in de stem), de edelaardige pleidooien van Labori worden doorspekt met
eenzelfde kruisvuur van interrupties. Den derden avond krijgt het publiek den smaak
beet en begint mee te doen. Welk publiek houdt niet van relletjes? Allen
applaudisseeren en gillen tegen elkaar in, zelfs de smerissen, zelfs de hambourgeois.
In een tafereel, dat de wandelgangen der Kamer voorstelt, ontketent een ‘Vive
Jaurès’ uit den engelenbak een daverend lawaai, dat een kwartier duurt. Ieder tracht
de situatie te redden. Of te rekken. De acteurs zijn onverstaanbaar geworden en
blikken lodderig de zaal in. Men slaat links en rechts, boven en beneden. Men
arresteert onschuldigen en een kromme neus is geen waarborg meer. Men amuseert
zich. Het tooneel weegt in de verste verte niet op tegen de zaal. Men waant in La
Fourmi te zijn. Niemand zou zich verwonderen als een voddenrapershaak de planken
schoonharkte. Of in Le Théâtre de la Caricature, waar de coup du lion concurreert
met de coup du crochet. Niemand zou verbaasd staan wanneer uit den nok een
getralied hek neerzakte en een vervaarlijken leeuw losliet, die de acteurs ophapt
onder het gejuich eener krijschende menigte, gelijk La Caricature heeft uitgedacht
voor spelers, die mishagen. Bij deze herrie is ieder in zijn element. Want wij hebben
geen tooneel noodig, om ons te verpoozen, of om tot eenigen graad verrukt te worden.
Het publiek van 1931 vraagt een tooneel om te razen, te tieren, zijn gal te loozen,
zijn isegrimmigheid, zijn toorn, die te pruttelen staat en straks zal koken. Wanneer
de omstandigheden een beetje meewerken (waarom blijft de politie er niet buiten?)
wordt L'Affaire Dreyfus een filiale van Le Coup du Crochet en Le Coup du Lion.
Dan heeft de directeur zijn goudmijn te pakken en de auteurs hun tantièmes.
Dat is de paedagogie der Camelots en hare resultaten. Zij kennen hun tijd, zij
snuiven de electriciteit op, die langs de menschen ritselt. Liever dan een gebouw te
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bestormen als een loopgraaf en alles kort en klein te slaan, hebben zij een contact
verwekt, waaruit wilde passies kunnen losbranden. Zoolang de Affaire Dreyfus in
Parijs op de affiches blijft, zal ze voortaan ageeren als een lading dynamiet. Een
dame, die zich uitgeeft voor de dochter van Esterhazy en ongeveer veertig jaren telt,
ging het gelaat van Jacques Richepin striemen met twee slagen eener hondenzweep.
Ook deze amazone is de deur uitgeworpen. Ik keur die beroeringen niet goed; ik keur
ze evenmin af. Ik observeer ze. Het goud der Banque de France verblindt me niet.
Van lieverlede gaan we naar de crisis. De moeilijkheid is slechts om een datum te
bepalen.
Of het stuk over een paar dagen verboden zal worden door dezelfde autoriteiten
die het heden beschermen, is van niet 't geringste belang. Men heeft onlangs een
week noodig gehad, om uit een bioscoop van Montmartre een avant-gardistische,
half-anarchistische, half-bolsjewistische film weg te boksen onder de gummistokken
der politie, welke film een misselijke en middelmatige parodie afrolde op de moraal,
op de religie, op het huisgezin, op de overheid. Het ding heette L'Age d'Or, en men
kon er, om u een beeld te geven, een koe in een bed zien, een monstrans in de
straatgoot, en een caricatuur van Christus. Tusschen deze film en L'Affaire Dreyfus
bestaat niet het minste verband en dit is juist het merkwaardigste, omdat de
terugwerking zich op dezelfde wijze openbaart. Van beide kanten.
Volgens de ingewortelde begrippen van den Franschman koopt de toeschouwer
tegelijk met zijn biljet het recht om zijne opinie kenbaar te maken gelijk hem
goeddunkt. Doch behalve in de concertzalen, en vermoedelijk, omdat de muziek een
vaag geluid is, dat tot geen enkele consequentie bindt, wordt deze gewoonte overal
elders met geweld onderdrukt. Want volgens de begrippen der politie verplicht zich
de toeschouwer die een biljet koopt, om zwijgend en braaf te slikken wat men hem
voorzet. Er gaat sinds enkele maanden bijna geen Vrijdag voorbij, dag waarop de
bioscopen haar programma vernieuwen, zonder dat vrachtauto's vol agenten zich
naar een cinema spoeden en met knuppels een zaal ontruimen, waar een exploitant
last heeft van zijn publiek, dat een verhaaltje van het jaar nul uitjouwt. Men mag
applaudisseeren; men mag niet fluiten. Hoe ver moet men teruggaan in de eeuwen,
om een dergelijke systematische onderdrukking te constateeren der vrijheid van
gedachte, een dergelijke voogdijschap, een dergelijk geringeloor? Het zijn niet de
royalisten die oproer zaaien tegen de bioscoop-tyrannie, het is de man-van-de-straat,
opstandig geworden tegen de verstomping en tegen een kortzichtige dictatuur. Het
is ook dezelfde spanning, dezelfde geladenheid, welke men met meesterhand, maar
eveneens met een verbluffend gemak, heeft doen laaien uit een onbeduidend
tooneelstuk dat ‘L'Affaire Dreyfus’ heet. En dàt is van belang.
[verschenen: 21 maart 1931]

De eerste stap
Parijs, 21 Februari [1931]
De eerste stap is gedaan. Frankrijk leent een som van, ik weet niet, hoeveel honderd
millioen aan Duitschland. Een bagatel zeiden sommigen; een bank-voorschot,
beweerden anderen, een gewone handels-operatie waarmee de regeering zich niet
inliet. Dat zit nog. Bestaat er een fundamenteel onderscheid tusschen een
bank-voorschot en een echte leening? Het verschil is alleen merkbaar in de benaming.
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Hoe men de hanteering ook noemt, Fransch geld verhuist naar Duitsche zakken. Het
bedrag doet er weinig toe. Wat hier telt, is de bedoeling. De goede bedoeling tegenover
een land, waar het jaarlijksch onderhoud van één Minenwerfer meer dan 7000 gulden
kost op het budget der Reichswehr.
‘Moeten wij geld leenen aan Duitschland?’, is een vraag welke, hoewel sinds zes
maanden behoedzaam ingeleid, nog pas door een kwart der Franschen beantwoord
wordt met een overtuigd en hoopvol ja. Een ander kwart aarzelt en wil stipte, strenge
condities stellen. De resteerende helft kijkt met geconsterneerde gezichten naar
plannen, die haar kippevel bezorgen.
Het kwart der overtuigden offert met een blind geloof op de altaren van den vrede.
Het zijn de apostelen, door dik en dun, eener mystiek, welke zij niet beredeneeren.
Zij amputeeren Polen, Roemenië, Joego-Slavië, Tsjecho-Slowakije, alsof Europa
een bord-papieren legkaart is. Zij schaffen de Reparaties af, alsof Amerika niet op
zijn duiten wacht. Zij wenschen Italië te verlossen van de dwingelandij. (Niet Rusland
daarentegen). Zij fourneeren aan Hitler en Hugenberg hun beste argumenten. Tijdens
de pacifistische week, belegd door de ‘Fédération des Jeunesses laïques et
républicaines’, hebben zij geroepen: ‘Weg met de naties! Leve het internationalisme!’
En om hun gevoelens klem bij te zetten: ‘Leve Duitschland! A bas Pétain! A bas
Weygand!’
Het kwart der weifelaars zou bij alle welwillendheid liever niet de nuchtere realiteit
uit het oog verliezen. Het is in ons belang, zeggen zij, dat Duitschland niet vervalt
tot wanordelijkheden. Die van rechts zijn even gevaarlijk als die van links, zoo niet
gevaarlijker. Doch wie draagt de meeste schuld aan het Duitsche geldgebrek? De
Duitschers zelf. Zij leven ver boven hun stand. Wie het niet gelooven wil, leze de
harde, zakelijke critieken van een onpartijdig scheidsrechter als Gilbert Parker op
het onzinnige beheer der Duitsche financiën. Steden, staten en rijk verkwisten hun
inkomsten, en wat zij bij anderen leenen, aan overdadige uitgaven van een
buitensporige weelde. Het beste en het mooiste is voor hen niet goed genoeg. Iedereen
wil schransen. Deze week nog zei Alfred Kerr in de ‘Nouvelles Littéraires’: ‘De
toestand is ernstig, doch niemand bezuinigt op zijn pleziertjes.’ Het zou waarlijk een
kostelijke uitvinding zijn, wanneer die extravagante spilzucht betaald kon worden
uit de spaarpenningen van verstandiger naties. En ze op den koop toe met ongelukken
dreigen, als ze niet schielijk bijspringen! Natuurlijk willen we met alle genoegen
uitleenen. Maar niet bij stukjes en brokjes. Niet in den wilde weg. Niet zonder een
gezamenlijk plan, niet zonder algemeene onderhandelingen. Dus geen geheime
verstandhouding meer met de Sovjets, bij wie ons geld langs een omweg terecht
komt, om gerembourseerd te worden in den vorm van dumping en propaganda. Geen
aanmoediging der nationalistische oogmerken van Italië, dat die aanmoediging
werkelijk missen kan. Niet elken dag insisteeren op herziening der verdragen, waaruit
bijna onvermijdelijk een conflict zou voortspruiten. Op deze vaste voorwaarden.
Daarbuiten noch voorschot, noch leening.
Geld leenen aan Duitschland.....? jammert de geconsterneerde helft. Twintig, dertig
milliard? Vous n'y pensez pas! Wie kan instaan, dat de verbetering duurzaam zou
zijn? Vandaag klagen zij over het juk van Versailles; morgen zouden zij klagen over
het juk der leening, over het juk der condities. Zoo de leening niet renteloos is, zal
ze opgevat worden als een tribuut en, ware ze renteloos, dan zou ze nog knellen
wegens de verplichtingen. Aangenomen echter, dat men ons op geen enkele wijze
bedot, gelijk Turkije aan wie we leenden eventjes vóór 1914, en aangenomen dat wij
op het moment over de middelen beschikken, hoe zal het over een half jaar, over een
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jaar met ons zelf gesteld zijn, wanneer wij de noodzakelijke doorzichtigheid
verzuimen? Laten wij even rondzien.
Heden vraagt Duitschland geld voor zijne spoorwegen. Uitstekend. Doch de
Fransche spoorwegen, uitgeperst door den fiscus, die een schandaligen tol blijft
heffen op goederen en reizigers, leverden over 't afgeloopen boekjaar een deficit op
van 1.900 millioen. Voor dit jaar wordt het tekort geraamd op vier milliard. Kan de
staat zijn belasting verminderen? Men voorspelt hem een compensatie uit de
inkomsten der maatschappijen, die tengevolge der verlaging zouden vermeerderen.
De staat evenwel meent, dat hebben, hebben is en durft het risico niet aan. Kunnen
de spoorwegen nogmaals hun tarieven verhoogen met 10% en 24% voor goederen
en reizigers, gelijk zij voornemens zijn? Ieder raadt het hun af. Een nieuwe verhooging
zou fataal zijn voor het transport, dat reeds voor een belangrijk deel een uitkomst
zocht in de automobiel, en fataal voor de algemeene economie van het land, toerisme
en badplaatsen inbegrepen. Wat dan? Leenen, natuurlijk. Maar waar?
Verder vraagt Duitschland geld voor zijn industrie. Het wil zich stabiliseeren. Het
wil redresseeren. Het wil zich aanpassen. Het wil fabriceeren, verkoopen en
concurreeren. Prachtig. Doch ten koste van wie?
Een paar cijfers kunnen dit toelichten.
Frankrijk verkocht aan Duitschland: (in francs)
In 1927 voor 6.551 millioen aan koopwaren
In 1928 voor 5.680 millioen aan koopwaren
In 1929 voor 4.743 millioen aan koopwaren
In 1930 voor 4.153 millioen aan koopwaren

Duitschland verkocht daartegenover aan Frankrijk: (in francs)
In 1927 voor 4.204 millioen aan koopwaren
In 1928 voor 4.958 millioen aan koopwaren
In 1929 voor 6.612 millioen aan koopwaren
In 1930 voor 7.508 millioen aan koopwaren
Hier achteruit; ginds vooruit.

Frankrijk, zeker, kan een aderlating velen. Met betrekking tot beider bevolkingscijfer
en beider industrie is de verhouding nog niet doodelijk. Frankrijk gebruikt bovendien
steeds een klein millioen buitenlandsche arbeidskrachten en kan deze desnoods naar
huis zenden, hoewel we daarmee niet verder komen. Want of dat millioen werkloozen
in Frankrijk rondloopt, of elders, dat is tenslotte hetzelfde, en Fransche ondernemingen
zouden niettemin geruïneerd zijn. Maar hoe zullen de verhoudingen worden, die zich
reeds vrij ongunstig afteekenen, wanneer Duitschland zijn 4 à 5 millioen werkloozen
arbeid kan verschaffen, wanneer Duitschland op volle kracht draait? De ondergang
van een aanzienlijk gedeelte der Fransche industrie zal niet kunnen worden afgewend,
mits strengere douanetarieven het Duitsche overwicht en den Duitschen voorsprong
corrigeeren. Doch wat nut zou het afwerpen (tenzij voor de bankiers) om een Duitsche
industrie te financieren, welke men later met inkomende rechten zal moeten breidelen?
Dit is metterdaad de impasse en het dilemma. Men overweegt in de hoogste regionen
der Europeesche Federatie een re-adaptatie der Fransche industrie naar de
economische en industrieele gegevens van Midden-Europa. Men remt de Fransche
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expansie, men kortwiekt den Franschen ondernemingsgeest. Men knibbelt op de
credieten van den Franschen industrieel, en door haar recente geldpolitiek zag [de]
Banque de France zich reeds beschuldigd 's lands nijverheid met voorbedachten rade
te wurgen. Men schreeuwt gauw in Frankrijk, hoewel zelden zonder oorzaak. Gesteld
echter, dat de Fransche nijverheid zich laat inkrimpen zonder tegenstand, zonder
sociale stuiptrekkingen, zonder een formidabel lek in de schatkist, zonder een
langzame verarming. Is het doenbaar? Zal een massa Franschen een economische
rectificatie dulden, waarbij zij slechts verliezen? Met evenveel recht kunnen zij een
wijziging, een inkrimping eischen van Duitschland's industrieele structuur. Nu voelen
zij de werking pas uit de verte, gedempt en afgestompt. Het kan echter niet uitblijven,
of zij ondervinden ze aan den lijve. En dan? Zij bezuinigen reeds lang op de
pleziertjes. Voor zich zelf kan men dat doen met een zekere gelijkmoedigheid, doch
voor anderen?
Verdere cijfers:
In 1929 kocht Spanje van Frankrijk voor 1441 millioen, in 1930 voor 1508 millioen.
Maar de verkoop van Frankrijk aan Spanje, welke in 1929 nog 1588 bedroeg, daalde
in 1930 tot 1.120.
Italië kocht in 1929 voor 2.209 millioen van Frankrijk, in 1930 voor 1.679. De
Fransche import uit Italië daarentegen is stijgend.
De Vereenigde Staten leverden aan Frankrijk in 1930 voor een meerwaarde van
bijna drie milliard.
Over Januari 1931 bereikte de totale Fransche import de som van 3.816.897.000
francs. De export 2.573.756.000. Het deficit bedraagt dus over één maand
1.243.141.000 francs.
Het deficit der Fransche handelsbalans klom over 1930 tot tien milliard. Het
Duitsche batig saldo gedurende dezelfde tijdruimte bedroeg een bijna gelijkwaardig
bedrag.
Zonder twijfel is het een kunst, en zelfs tooverkunst, om onder zulke voorwaarden
het grootste part van den Europeeschen goudvoorraad te accapareeren en bovendien
nog een excedent aan fiscale inkomsten te boekstaven. Pourvu que ça dure! Paradoxen
verhinderen niet, dat de gegeven cijfers een tikje onrustbarend en zeker niet
bemoedigend luiden.
Nog een andere geschiedenis. De steenkolen-mijnen van het Noorden en van het
Pas-de-Calais hebben besloten, om het werk twee dagen per maand stil te leggen.
En als iets verwonderlijk is, wanneer men van een beetje logica houdt, dan is het
zeker die tweedaagsche rust in de Fransche schachten. Want de Fransche mijnen
vermogen nauwlijks om tot twee-derden te voorzien in het nationale
steenkolenverbruik en het schijnt, dat onder die omstandigheden de mijnen eerder
dag en nacht moesten werken dan haar bedrijf tijdelijk stop te zetten. Dat ware
inderdaad redelijk. Maar de Franschen laten hun eigen steenkolen links liggen, omdat
de buitenlandsche goedkooper zijn, en zij importeerden twee millioen ton dezer
buitenlandsche kolen meer dan zij verwerken kunnen. Waarom is de Fransche
steenkool duurder? Primo omdat de mijnen werken met voor het meerendeel
ongeoefend buitenlandsch personeel. De Fransche mijnwerker produceert 987 kilo
per man en per arbeidsdag; de Westfaalsche 1270. Ten tweede, daar, volgens een
rapport van Peyerhimoff, president van het Centrale Mijn-Comité, de Fransche mijnen
minstens één vierde zwaarder belast zijn, dan de Westfaalsche mijnen, welke na de
Fransche tot de hoogst aangeslagenen behooren. Vervolgens, omdat de uitvoer-premie,
welke de Duitschers (en de Engelschen) toekennen aan hun steenkolen-exporteurs
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dezen afdoend bevoordeelt boven de Fransche producenten. Ziedaar waarom men
het werk voorloopig twee dagen per maand stillegt. Ziedaar waarom de mijn-directie
de loonen wil verlagen. Waarom de arbeiders wellicht zullen staken.
Het is onloochenbaar, dat het den Franschen niet ontbreekt aan goede voornemens
en aan onbaatzuchtigheid. Hoewel zij daartoe gedwongen worden door het
gouvernement, en het gouvernement weder door hoogere invloeden en andere
consideraties, behoeft dit onze waardeering voor hun belangeloosheid niet te
verzwakken. Uit menig bedrijf zou ik nog staaltjes kunnen citeeren, die minstens
bewijzen, dat de toestand allesbehalve rooskleurig is en in de nabije toekomst kan
omslaan tot ieders nadeel. Op de feiten afgaand, zou ik geneigd zijn om hun gelijk
te geven, die bij elk gerucht eener Duitsche leening van hun consternatie getuigen.
Een Duitsche leening in Frankrijk heeft iets in die mate paradoxaals, dat zij alle
nadere beschouwing tart. Een zoodanige inschikkelijkheid van overwinnaar voor
een onophoudelijk recalcitranten overwonnene (en dat terwijl de duizenden
moedwillig omgehakte vruchtboomen nog niet vervangen zijn) is niet alleen nimmer
vertoond, zoolang de menschheid geschiedenis schrijft; maar de Franschen hebben
een appeltje voor den dorst en geven het weg, misschien tot hun onheil, terwijl de
nood gaat nijpen.
Want ik geloof, dat het kwart der blindgeloovigen, geholpen door de schipperende
weifelaars, de overhand zal krijgen. Het jaarverslag der Banque de France sprak
reeds de wenschelijkheid uit van grootsche operaties op langen termijn. Een
redevoering van Pierre Quesnay, den directeur der Baselsche Bank, gehouden voor
de Ecole de la Paix, welke onder patronage van L'Europe Nouvelle gesticht is door
Mlle Louise Weiss, zinspeelde er nog duidelijker op. De bankiers hebben hun idee
en wij moeten er het beste van hopen. Pierre Quesnay, geboren in 1895, gewond in
den oorlog, vertegenwoordigt de jeugd, de illusie, de toekomst. De leening zal plaats
vinden, tenzij Hitler den boel in duigen gooit. De eerste stap is gedaan, de moeilijkste,
het eerste schaap over den dam, zonder ongevallen.
[verschenen: 8 april 1931]

Cantegril
Parijs, 24 Februari [1931]
Het is me een raadsel, wat Roger Ducasse heeft kunnen bewegen, om ‘Cantegril’
van Raymond Escholier te kiezen tot stof eener opera. Dat Escholier zijn eigen roman,
die indertijd den prijs Femina en een gunstige bekendheid kreeg, verknoeit tot een
libretto, waar pittige en pootige, sappige en smakelijke personages uitdrogen tot
poppen als die welke men vindt in een museum voor volkskleederdrachten, dat de
schrijver zelf zulke op het eerste gezicht onbegrijpelijke vergissingen begaat, is niet
meer dan natuurlijk. Voor een auteur, die jaren lang intens leeft met zijne figuren,
intenser, dan met zijne familie of met zijn vrienden, worden die gedachten-wezens
zoo intiem, zoo nabij, zoo werkelijk dat hij ze door een enkel woord kan oproepen
in hun volledige gedaante, hun gansche perspectief, in het aroom van alle
herinneringen, welke zij voor hem belichamen. Hij vergeet gemakkelijk, dat hij
tientallen bladzijden noodig had, om een type, op welks naam hij voortaan automatisch
reageert, ziel in te blazen, physionomie te geven, identiteit te verschaffen, herkenbaar
te maken, bij den lezer in te prenten. Hij vergeet gemakkelijk de woorden, de moeiten,
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de listen, welke het hem kostte, om zijn helden een pakkende aura te verleenen, en
om die aura glanzend te houden tot het laatste hoofdstuk. Hij merkt niet meer, dat
zijne helden door iederen zin opnieuw geschapen worden, dat zij niet leven in de
ruimte, gelijk bij de beeldende kunsten, maar in den tijd, in den duur.
Wat voor hem evenwel een dagelijksch en bekend visioen is, blijft voor ons een
combinatie van letters, uit welker aaneenrijging een beeld telkens moet opduiken.
Schrap de beschrijving en het beeld vervaagt tot een reeks anonieme, karakterlooze
marionetten. Verklein het tot zijn formule en er rest niets, dan een skelet. De auteur
is de eenige, die de vermindering niet zal bespeuren. Voor hem is Cantegril de
quintessens van een magisch droombestaan, een soort van ectoplasma, dat hij elke
seconde naar willekeur kan wekken. Voor de lezers van zijn roman is Cantegril een
grappige kerel, mengsel van Uilenspiegel, Pallieter, Panurge en Figaro, goedlachsch,
galant. Voor de hoorders van het libretto is hij een gewone boerenzoon, dien men
verwart met twintig andere boerenzoons. Zijn joligheid is gecomprimeerd tot een
paar onnoozele poetsen, welke men even sarcastisch gadeslaat op het tooneel als
men ze nog welwillend las in het boek. Hij houdt van een meisje, gelijk alle andere
boerenjongens in een opera: breedsprakig, lyrisch, conventioneel en zoetsappig. Door
aan Cantegril zijn litteraire definitie te ontnemen, ontnam Escholier hem tegelijk zijn
reden van bestaan.
Dat we een fout verklaren, wil niet zeggen, dat wij haar vergoelijken. Het is
onmogelijk. Ze is zóó tastbaar, dat men als vanzelf naar den uitleg zoekt. Maar ze is
ook zóó fnuikend, dat zij onvergeeflijk wordt. En als een auteur zich tot dien graad
mag laten begoochelen door een prestige, waarvan hij de oorzaken niet meer
onderscheidt, zijn werk uiteenrafelt, leegschudt en ontluistert, het verhaspelt tot
onsamenhangend wordens toe, van een componist daarentegen eischt men ronduit
minder zelfverblinding en meer crititischen geest. De componist heeft even weinig
reden als wij, om een dorpsjongen, die Cantegril heet, en wien niets bijzonders
overkomt, zonder verderen omslag te verheffen tot de hoogte eener gestalte, welke
men verplicht is te herkennen als de heer en de vrouw van het kaartspel. Dit gaat op
muziekpapier, dit gaat niet op de planken. Op het muziekpapier kan men met
duidelijken inkt den naam schrijven van het zingend personage, maar wat baat dat,
wanneer men hem op de planken om een haverklap kwijtraakt en met den kijker
moet zoeken? Is iets vermoeiender en vervelender in een gezongen of gesproken
comedie, dan dat alle rollen, mannelijke en vrouwelijke, met elkaar kiekeboe en
verstoppertje schijnen te spelen, of op elkaar lijken als sardines in een blikje? Zij
dragen pittoreske namen als Cantegril, Boucarel, Bessède, Fualdès, Francézine,
Isabérous, Pascale, Phrosine, Amandine, Marinotte, Terezis, etc.: de heele
Catalaansche kalender. Doch voor mijn part heeten ze Jan, Piet en Koosje, mits ik
ze uit elkaar kan houden en mits ze wat te vertellen hebben. Men verwijt onze moderne
maatschappij de eentonigheid harer colbertjes en dames-hoedjes, maar wist ge, dat
er nergens minder afwisseling bestond, ondanks alle kakelbontheid, dan in een Fransch
dorpje aan den voet der Pyreneeën van omstreeks 1880? Het hangt er slechts van af,
hoe men de dingen voorstelt. Raymond Escholier arrangeerde een
middelpuntvliedenden chaos. Roger Ducasse componeerde op dien chaos een zware
symphonische toondichting. Er is geen beter middel, om een schilderachtig dorp te
veranderen in het allegaartje van een uitdragerswinkel, in de regelmaat van een
confectie-magazijn.
Het begon met een jaarmarkt. Het plein voor de herberg ‘De Drie Duiven’ is vol
menschen, die een ontzettend aantal meesterlijk gerangschikte noten moeten zingen
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op ik-weet-niet-wat. Het is even knap en moeilijk als ondankbaar. Allen schreeuwen
door elkaar in de maat en bij wijlen houden allen op zonder kennelijke reden, alsof
een onzichtbare geest hun den mond snoert. Na een korte rustpoos, gedurende welke
de gansche bevolking geen woord kikt en netjes rondwandelt als op de plaats eener
gevangenis, wordt de menigte plotseling weer wild en herneemt haar onstuimig
gezang. Zonder de minste aanleiding overigens. Zij hadden even goed kunnen zwijgen,
wat den componist een massa lastig werk bespaard zou hebben, en ook den dirigent.
Wanneer hun rumoerigheid luwt in een betrekkelijke stilte, drinken ze een glaasje,
en informeeren, waarom zekere Philou Cantegril niet op het feest verscheen. Zijn
pleegvader Bireben, een oude Carmelieter monnik, van wien gespecificeerd wordt,
dat hij een Carlistisch réfugié is (alsof dat ons wat kan schelen! het heeft met de
handeling niets te maken) verkondigt met prachtige vibrato's, dat hij warempel niet
weet waar Philou Cantegril kan schuilen. Wij evenmin, doch wij popelen lang niet
zoo naar Philou Cantegril als Pater Bireben en de bevolking van Saint-Gauderic.
Ondertusschen echter maakten we buiten ons weten kennis met Isabérous, die
Boucarel moet trouwen, en Francézine, die tegen haar zin uitgehuwelijkt zal worden
aan Jeanpoulet, rijk maar leelijk, wat ons vrijwel koud laat. Als eindelijk Philou voor
den dag komt, geeft een der boerinnen hem haar zuigeling te wiegen. Dat is misschien
verbazend grappig, doch niet voldoende, om een karakter te teekenen of de aandacht
te trekken in de schrikbarend polyphone ensembles. Een beer, een mand kippen, een
heen en weer drentelende muilezel en een paar straatjongens dragen hier helaas meer
onderscheidingsteekenen, dan de hoofdpersonen van het drama. Terecht wordt
Cantegril door de menigte opgeslorpt. Het ontgaat ons bijna, dat hij aan Francézine
een dans vraagt en dat zij weigert. Dat is een heel bedrijf. We zijn er geen stap verder
mee.
Waarom openden de auteurs niet met het tweede? Op Paasch-Zaterdag geeft de
jeugd van Saint-Gauderic elkaar rendez-vous bij het kapelletje der Vierge de
Roquefeuillade in de bergen. Vier paren. Een Octet. Acht stemmen, die alle acht een
even belangrijke partij hebben, acht gecostumeerde jongelui, die naar verrukkelijke
namen luisteren, doch op elkaar lijken als negers en uit wie wij Cantegril en
Francézine moeten opvisschen. Interesseert het u, dat Jeanpoulet een haas gestrikt
heeft en dat Cantegril dien haas vervangt door een grondel, zoetwater-bewoner, welke
tot de familie der karpers behoort? Mij niet bijzonder. Dit tooneel nochtans fungeert
als knoop van de historie. Jeanpoulet wordt woest en, om hem te sussen, belooft
Francézine's vader hem de hand zijner dochter. Het meisje is wanhopig. Maar
Cantegril offert één kaars aan Notre-Dame en een andere kaars aan den duivel. Die
duivel gelukkig is ook lyrisch en het doek zakt na een beminnelijk duo. Behalve de
grondel gebeurde er nog niets. Wij hebben echter de hoofdpersonen te pakken. We
weten, wie zullen trouwen.
Derde bedrijf, groote boerenbruiloft rond een groote boerentafel. Bruiloft van wie?
Van Boucarel en Isabérous, die wij nauwlijks de eer hebben te kennen. Dat doet er
niet toe. Het stuk is een pendant van het eerste bedrijf. Nieuwe koren, nieuwe
polyphonieën, nieuwe verwarring. Dansen, zoenen, stompen in de lendenen,
drinkliederen. Het heele dorp is wederom aanwezig en maakt een oorverdoovend,
zeer gecompliceerd, zeer magistraal en zeer nutteloos lawaai. Twee paren verdwijnen,
zonder dat de gasten het merken. Wij toeschouwers merken het evenmin. De overigen
maken de ‘aillade’ klaar, een afkooksel van knoflook, dat ieder der gasten pepert
met een kruiderij zijner verkiezing en welk soepje volgens een oud Languedocsch
gebruik voor het jonge paar bestemd is. Plotseling ontdekt men, dat bruid en
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bruidegom gevlucht zijn. Waarheen? Het zou een schandaal zijn, wanneer ze de
aillade niet dronken. De alwetende Carlistische Carmeliet helpt de fuivers uit den
brand. De ‘nobits’, de pas-getrouwden, zijn bij Amandine, die in de buurt een kroeg
houdt.
Vooruit naar Amandine!
Bij Amandine vinden zij echter niet Boucarel en Isabérous, doch, zooals gij geraden
hebt, Francézine en Philou, want Pater Bireben speelde onder één hoedje met zijn
pleegzoon. Duo, in alle eer en deugd, tot de bruiloft nadert en een venster in scherven
vliegt. De kamer is ruim en het heele gezelschap stormt naar binnen, Jeanpoulet
voorop met het drankje. Cantegril triomfeert en Francézine huichelt een onschuldige
verlegenheid. Onschuldig is ze, maar gecompromitteerd. De oude Carmeliet echter
weet raad op alles. Hij bericht, dat Cantegril juist geërfd heeft van een rijke weduwe
en dat de twee niet beter kunnen doen, dan te trouwen. Dit was ook onze meening
en wij zouden dat niet gezongen hebben. Als de vader toestemt, verwachten wij
hoogstens nog een dubbel-fuga. Het is onze eenige wensch, welke niet in vervulling
gaat. In Fransch-Catalonië versmaadt men de kunst der fuga. Daarvoor moet men in
het Noorden zijn.
Ik durf niet vragen, of dit verhaal u boeit. Laten wij genadig zijn en niet te gauw
verwijten, dat het onderwerp niets, letterlijk niets om het lijf heeft, wat de naakte
waarheid is. Laten wij bedenken, dat een musicus als Roger Ducasse op zijn laagst
geschat twee jaren zwoegde en sleet aan een partituur, die ongeveer duizend pagina's
moet tellen, van onderen tot boven beschreven met mollen, kruisen, noten, rusten,
fortissimo's, viool- en bassleutels. Niemand dwong hem weliswaar, om op deze
uitgedijde boeren-klucht een monumentale muziek te zetten, waar een gekscherende,
pikante, losse, prettige stijl veel beter gepast zou hebben. Men kan meenen, dat al
die pompeuze, luidkeelsche, vol-korige, vol-orchestrale middelen niet gewettigd
worden door het landelijke en weinig pretentieuze doel. Men kan zich erover ergeren,
dat een Franschman zoodanig het gevoel voor maat en evenwicht verliest. Men kan
het betreuren, dat in het land van Debussy en Ravel een vrij jong en begaafd musicus
vervalt tot zulke hoogdravende gezwollenheid en logge gemeenplaatsen. Maar
verzachtende omstandigheden kunnen het eind-vonnis niet keeren. Men hoort geen
noot in dit werk, welke geen respect voor den ernst en de degelijkheid van Ducasse's
métier verdient. Men hoort er ook geen noot, die zou kunnen getuigen van een
origineelen kijk op het onderwerp, van een persoonlijke behandeling der muzikale
materie, van eenig verlangen naar afhankelijkheid tegenover een sleur, welke zich
in dergelijk volumineuze en zinledige composities tracht te overleven. Het grenst
aan het wonderbaarlijke, dat twee actueele kunstenaars, die in schranderheid niet
tekort schieten, wien een partieel contact met hunne eeuw niet geloochend kan
worden, een werk te berde brengen, dat alle misbruiken, waarvan vroegere meesters
de opera poogden te genezen, nog eens recapituleert.
Men zou die bezwaren veel zachter willen uitdrukken, omdat men medelijden
ondervindt voor een buitensporige en vruchtelooze inspanning. Zoo vlot als het
vroeger ging, zoo moeilijk is het tegenwoordig geworden, om een dragelijke opera
te schrijven. Wanneer deze kunstsoort echter zieltoogt, stukken als ‘Cantegril’ zullen
haar niet redden, hoeveel vermaak de Franschman ook schept in provinciale
herinneringen. Zij zullen haar ook niet schaden, aangezien zij hare toekomst achter
zich heeft. De Opéra-Comique, die deze opvoering bekostigde, bewijst dat door de
chromo's harer ouderwetsche décors; de dichters en componisten toonen het in de
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machteloosheid hunner bedenksels. De nalatenschap van vroegere perioden zorgt
voor de rest en vult het ontbrekende aan.
[verschenen: 28 maart 1931]

De stal van Augias
Parijs, 27 Februari [1931]
Sinds de drie-en-dertig leden der Commissie van Onderzoek hun navorschingen
begonnen omtrent den krach-Oustric, heeft ‘Le Temps’ haar oplage bijna zien
verdubbelen. Dit blad, het deftigste en correctste der aarde, dat in gewone tijden even
weinig-gezellige lectuur geeft als een Staatscourant, had zich in het hoofd gezet het
stenografisch verslag der genoemde commissie onverkort af te drukken. De
afmetingen van het statige orgaan (70 bij 52) en het kleine lettertype lieten toe, wat
de andere kranten zich moesten ontzeggen. Het blad werd daardoor nog origineeler,
dan het met zijn gereserveerde manieren reeds was, en bovendien aantrekkelijk. Het
gaf een eindeloozen feuilletonroman, waarvan elke aflevering insloeg en waarop
ieder 's middags om vijf uur aanvloog.
Hoe heuglijk een nieuw succes ook is voor een vroeger toon-aangevend blad, dat
in de Rue des Italiens teruggetrokken leefde van den gelijknamigen Boulevard, en
een beetje achteropgekomen zelfs, de directie moet haar besluit, om een schandaal
uit te meten met de volle maat, menigmaal betreurd en verwenscht hebben. Kan het
prettig zijn voor den conservatief-liberalen steunpilaar eener maatschappij en van
een bewind, om beider feiten aan de groote klok te hangen en kolommen kopij te
leveren, welke haar heftigste bestrijders slechts behoeven te citeeren als
bewijs-materiaal van een ongekend bederf? Inderdaad, welk een schouwspel! Welk
corps bleef onaangetast? Welke klasse, welk beroep gaat nog vrijuit? Wien kan men
nog vertrouwen? De commissie zoekt reeds drie maanden en het einde harer taak
valt nog lang niet te voorzien.
Overal, waar zij hare nasporingen richt, vindt zij corruptie, plichtsverzuim,
omkoopbaarheid, oneer, verrotting, ontbinding. Voor haar tribunaal defileerden
ministers, ambassadeurs, afgevaardigden, senatoren, magistraten, politie-autoriteiten,
hooge ambtenaren der Republiek, der Banque de France, invloedrijke personaliteiten
der Beurs, der financieele journalistiek, zonder het kleine grut te tellen, zonder hen
te rekenen, over wie zich een almachtige, maar niet te verbloemen protectie uitstrekt,
wijl ook het schandaal grenzen heeft, welke men niet overschrijdt. En wanneer allen
geen onverbasterde boeven bleken, allen toonden een barst in hun karakter, een
scheur in hun moreel, een fout in hun beleid, en haast allen waren gevoelig voor een
fooi. Wie had dat durven denken? Wie had durven voorspellen, dat van de laagste
tot de hoogste sferen eener respectabele en boven argwaan verheven wereld als het
staatsbestuur en de rechterlijke macht, de wanorde en de tuchteloosheid zouden zijn
doorgedrongen? Zeker niet ‘Le Temps’, die menigen abonné aan de kaak moest
stellen. Zeker niet ‘Le Temps’, die gaarne het onvrijwillige slooperswerk gestaakt
had. Doch toen het blad eenmaal begonnen was met zijn dagelijksch relaas, kon het
niet meer terug. Evenmin als de commissie zelf.
Wat mij het meest verbaast in dit gescharrel is niet de kwaliteit en de kwantiteit
der omgekochte persoonlijkheden, het is de verregaande bescheidenheid der betaalde
sommen. Onder de talrijke kasbons, waarmee Oustric zijn volontairs honoreerde en
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welke de bankier slechts merkte met initialen, stiet men b.v. op een bon met de
aanduiding: G.P. a.é. en gold voor een bedrag van nauwelijks 20.000 francs. Twintig
duizend francs, dat is ongeveer twee duizend gulden en wie onder hooge ambtenaars
zal zich laten omkoopen voor zoo'n prikje? Niets kan sterker de verslapping der
gewetens verraden, dan de luttelheid van het bedrag, waarvoor ze genoteerd staan.
Een land, dat den koers der consciënties op prijs houdt, is noodzakelijkerwijs
gezonder, dan een land, waar men zich trawanten aanschaft voor een handvol geld
in lage valuta. Geen enkele waardevermindering, dunkt mij, is onheilspellender voor
het moreele peil eener samenleving, dan de devalorisatie der gewetens. Zij getuigt,
behalve van een verdrietelijke inzinking der zelfbewustheid, van een onmiskenbaar
overvoerde markt. Men kan als stelregel nemen, dat in een land, waar een ambtenaar
geboekt staat voor een appel en een ei, het meerendeel der ambtenaars te koop is, en
dit juist lijkt mij het ongunstigst in een overigens bedenkelijk verschijnsel.
Verbeeld u nu de uitwerking op een natie, die het bijwoont, dat een commissie
zes dagen harrewart, om uit te pluizen, of G.P. a.é. beteekent Gilbert Peycelon affaires
étrangères. Gilbert Peycelon is een aanzienlijk heer te Parijs en te Genève. Hij is de
intieme vriend van Briand, zijn alter ego. Hij is directeur van den Journal Officiel.
Taxeert hij zijn diensten werkelijk slechts op twee duizend gulden? Men ondervraagt
Oustric. De bankier antwoordt niet ja, omdat hij zijn eigen ruiten niet wil ingooien.
Hij antwoordt evenmin neen, omdat hij zijn kruit niet wil verschieten voor later.
Oustric's reticenties bespaarden P.G. a.é. een dagvaarding voor de commissie. Maar
de naam ging over ieders tong. Voor twintig duizend francs moest hij zich laten
fixeeren als een lid eener rooversbende!
Van het begin der Oustric-affaire af heb ik mij met eenige bezorgdheid afgevraagd,
of de heele zaak niet op touw is gezet als een reusachtige onderneming tot
disqualificatie der heerschende klassen van Frankrijk en nog steeds kan ik deze
onbehaaglijke impressie niet van mij afschuiven. Natuurlijk arbeidt de
enquêtecommissie te goeder trouw; zij bepaalt zich tot het strikte waarnemen harer
plichten. Zij is eerder te mild, dan te streng. En natuurlijk zou ik in de verste verte
niet kunnen preciseeren, voor wiens rekening die disqualificatie ondernomen wordt.
Het is denkbaar, dat zij onwillekeurig geschiedt, dat zij noodwendig voortvloeit uit
de ontwikkeling der gegevens. Dit neemt niet weg, dat sommige figuranten zich
allerzonderlingst gedragen en geen ander doel schijnen te beoogen, dan de instellingen,
waarmee zij in betrekking kwamen, zoo zwaar mogelijk te compromitteeren. Het
optreden van Benoist, Perquel, Donat-Guigue en Pressard moge dit vermoeden
toelichten.
Op de kasbons van Oustric, welke zelden de 25.000 francs te boven gaan, stond
Benoist ingeschreven voor 17.500. André Benoist was directeur der Police Judiciaire,
uitvinder van de ‘kamer der vrijwillige bekentenissen’, viel in ongenade na het
Almazoff-schandaal, en werd afgezet, omdat men het sluwe individu en zijn
barbaarsche methoden tegen de algemeene protesten en na een openbaar échec niet
kon handhaven. Zoodra hij voor de commissie trad, vroeg hij het woord voor een
persoonlijke mededeeling. De voorzitter, die lont rook, verwittigde hem, dat hij
slechts te antwoorden had op de vragen, welke men hem stellen zou. ‘Ik stel er prijs
op’, zei Benoist, ‘om vooraf te verklaren, dat ik maçon ben.’ Opschudding onder de
drie-en-dertig commissie-leden, van wie verschillenden tot de Maçonnerie behooren.
Ontsteltenis. Benoist, die men reeds van twee loges schrapte, wist, dat de debatten
niet geheim waren. Het gebeurde nog nimmer in de geschiedenis der Maçonnerie,
dat men haar openlijk verzocht, om bemiddeling in een zuivere rechtskwestie. Het
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gebeurde nog minder, dat een schavuit in het publiek hare tusschenkomst verzocht
voor een zeer vuil zaakje. Zoowel de leden van den Grand-Orient als de niet-leden
betoonden zich onbarmhartig voor Benoist. De jammerlijke indruk zijner onwaardige
houding kon echter niet worden weggevaagd.
Perquel is directeur van een imposante financieele krant, ‘Le Capital’. Dit blad
ligt ter lezing in alle banken, groote en kleine. Sommige banken hangen het voor
haar ramen, want tot voor kort genoot ‘Le Capital’ een onbetwist gezag in financieele
kringen. Perquel, die tot commandeur van het Legioen van Eer benoemd was op een
sterfbed waarvan hij springlevend herrijzen zou, had zich te verantwoorden wegens
het plaatsen van twee artikeltjes, elk van zestig regels, welke Oustric zelf had
geredigeerd en waarvoor de bankier twintig duizend gulden betaald had. Dit is bijna
170 gulden per regel, voorwaar een mooi bedrag! Perquel tenminste houdt zijn blad
op prijs en, hoe betreurenswaardig het is voor de koopers van aandeelen, dat een
gezaghebbend blad als ‘Le Capital’ zich laat versjacheren, zijn kolommen openstelt
voor een speculant, zij mogen de grootte der vereischte som beschouwen als een
soort van betrekkelijke garantie. Een oplichter kan ‘Le Capital’ koopen, dat in alle
banken hangt, doch die oplichter is niet de eerste de beste.
Hier echter lag niet het zwaartepunt van Perquel's getuigenis. Zonder dat iemand
der commissie-leden hem ernaar vroeg en zonder dat men hem tot zwijgen kon
dwingen, ontvouwde hij met een onbegrijpelijke en onheusche loslippigheid de
organisatie en de werking van een blad als ‘Le Capital’. Hoe hij de façade verzorgde,
om zijn inhoud aan den man te brengen. Hoe hij de vlaggen koos die de lading dekten.
Door middel van voor Frankrijk koninklijke salarissen haalde Perquel députés en
ministers over tot medewerking aan zijn uitgave. Simpele Kamerleden ontvingen
voor een artikeltje van honderd regels 800 francs. Herriot kreeg 1000. Caillaux,
financieel specialist, 5000. Ik kon dit gerust doen, bekende hij onbeschaamd, want
niemand las ze. Ze dienden tot uithangbord. Dit uithangbord - parlement en
gouvernement - droeg er toe bij, om den Franschen spaarders twee milliard af te
troggelen. De artikelen van Herriot en Caillaux waarborgden de artikelen van Oustric.
Doch welke geheimzinnige beweegreden dreef een looze vos als Perquel, om zoo,
zonder de minste noodzaak, zijn eigen onderneming te discrediteeren en zijn eigen
medewerkers bespottelijk te maken? De financieele journalistiek herinnerde zich
geen feiten van zulken ongehoorden, berispelijken aard. De onthulling was heilzaam.
Maar zij behoort tot het soort van operaties, waarvan men niet geneest en het valt
moeilijk, om tusschen het optreden van Benoist en Perquel geen parallel te trekken.
De heeren Donat-Guigue en Pressard zijn procureur-generaal en procureur der
republiek. Zij werden verhoord inzake van een onverklaarbaar plichtsverzuim. De
advocaat-generaal Cord, belast met de financieele aangelegenheden van het Parket,
verongelukte onlangs in een auto, die reed naar een kasteel in de omstreken van
Parijs. Het malle toeval wilde, dat de bestuurder van den auto en de eigenaar van het
kasteel een financier was, die in staat van beschuldiging verkeerde en wiens
vervolging in handen lag van Cord. De advocaat-generaal toerde met den zwendelaar
en vond er den dood bij. Dit was het ergste niet, daar niemand het wist behalve zijn
superieuren, de twee procureurs. Cord had zich laten omkoopen voor een bedrag,
dat nog niet bekend werd, en het minst, wat Donat-Guigue en Pressard konden doen,
was een onderzoek instellen naar de omstandigheden waarin Cord zijn instructie
placht te voeren en besluiten nam waarvan o.a. Oustric profijt trok. Deze hooge
magistraten toonden zich echter weinig nieuwsgierig. Zij bleken nog minder
spraakzaam. Om hun figuur te redden verscholen zij zich achter hun ambtsgeheim
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dat nimmer iets gered heeft. Een greintje oprechtheid ware oneindig veel nuttiger
geweest. De twee procureurs-generaal blameerden zich voor niets en maakten zich
onmogelijk. Zij brachten tegelijk de geringe achting, welke men der Justitie nog
toedraagt, een slag toe, waar deze werkelijk buiten kon.
De eersten, die de commissie weigerden te antwoorden en door hun houding de
beklemmende malaise aandikten, waren Oustric, Donat-Guigue en Pressard. De
vierde was Clement Moret, gouverneur der Banque de France, en de uitvlucht,
waarachter hij de verantwoordelijkheid zijner instelling trachtte te bergen,
veroorzaakte hetzelfde gevoel van wanlust. Tot welk bedrag verdisconteerde de
Banque de France wissels van Oustric en hoever reikte haar complaisance, haar
inschikkelijkheid, haar medeplichtigheid jegens een avonturier? Sommigen beweren
honderd millioen, anderen twee honderd millioen. Men zal het nauwkeurige getal
nimmer kennen, want de gouverneur heeft de inzage der discontofiches geweigerd
onder voorwendsel, dat de Banque de France een particulier instituut is, dat aan
niemand verantwoording schuldig is, uitgezonderd aan de aandeelhouders. Ik laat
de uitvlucht voor wat ze is: onhoudbaar. De gouverneur immers wordt benoemd bij
decreet van den president der republiek; hij verwerft door zijn gouverneurschap de
leiding over alle zaken der Bank. Clément Moret trouwens was in flagrante
tegenspraak met zich zelf. Hij verschafte aanvankelijk Oustric's discontofiche van
1926; hij weigerde bij nader inzien de fiches van 1927; af! Clément Moret, in
September van het vorige jaar tot gouverneur benoemd, is zonder twijfel niet
aansprakelijk voor de gestie van zijn voorganger Moreau. Doch wat beduidt het, dat
een gouverneur der Banque de France zich gedreven ziet in zulk een valsche en
onverdedigbare positie? Het is gemakkelijk te raden. Ook in dit geval ware
oprechtheid duizendmaal te verkiezen boven het brandmerk, dat de achterdocht drukt
op Frankrijk's voornaamste financieele instelling.
Met dat al blijft het probleem van Oustric's schuld onopgelost.
Wanneer hij schuldig is, dan zijn de bijzonderheden, welke de enquêtecommissie
ontsluiert, in de hoogste mate zorgbarend.
Maar wanneer de bankier onschuldig zou blijken (wat nog geenszins uitgesloten
is) dan zouden ze ijzingwekkend mogen heeten. Om van te duizenden. Vergeleken
bij deze roovergeschiedenis wordt de Affaire du Collier van Marie-Antoinette een
bakersprookje.
[verschenen: 4 april 1931]

Abnormalen
Parijs, 3 Maart 1931
H.R. Lenormand, in zijn laatste stuk, heeft ons onderschat. Wat zoudt gij ervan
zeggen wanneer men u op het tooneel vertoonde hoe vink en nachtegaal blind gemaakt
worden met het gloeiend ijzer, hoe marmotje, kikvorsch, aap en hond lillen onder
het mes en de tangetjes van den vivisecteur? Gij zoudt opstuiven.
‘Les Trois Chambres’ stelt voor hoe een vrouw in drie bedrijven en twaalf
tafereelen bezwijkt onder de moreele experimenten van haar man. En wij zijn
opgestoven. Wij hebben gesteigerd voor de hindernis. Wij zijn nog niet decadent
genoeg om openbare folteringen te aanschouwen met het lodderoog der
schoonheidsontroering die alles beweert te vergulden.
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Anticipeert Lenormand? Is hij een voorlooper, een miskend genie?
Wat heden niet lukt, kan morgen lukken en de intellectueelen, helaas, staan voor
niets. Een idee is voor hen een idee, zondermeer. Zij bekommeren zich over de
mogelijke gevolgen als kinderen die galgje spelen. ‘Tue-la’ raadde Dumas fils in
1872 den man der ontrouwe vrouw. In 1872 protesteerde men met geweld tegen deze
opinie, in 1930 volgt men den moorddadigen raad elken dag op. Tue-la insinueert
Lenormand vandaag ten opzichte eener vrouw die trouw en lijdzaam is tot het
onzinnige. Er gaat niets mee verloren, wanneer gij er baat bij hebt! Vandaag
verontwaardigt men zich over deze stelling. Maar morgen?
Als de auteurs wat meehelpen zal morgen de verhouding van mensch tot mensch
nog een beetje dieper gezakt zijn in het nihilisme en de anarchie. Men kan dan
vereenigingen oprichten tot menschenbescherming.
Drie kamers in een Zwitsersch hotel. Links huist Florence, de wettige echtgenoote.
In 't midden werkt Pierre, tooneelschrijver, aan zijn nieuwe drama. Rechts ligt Rose,
een jonge toeriste, te rusten op haar bed. Pierre is een dier meer en meer gebruikelijke
maniakken, die het leed dat zij een vrouw doen ondergaan, noodig hebben om
inspiratie te krijgen, om in de stemming te blijven, om aan 't werk te slaan. Vroeger
vergenoegde de kunstenaar zich met zijn eigen leed en cultiveerde het somwijlen.
Dit was een sombere vergissing der negentiende eeuw, waaraan wij een hoop
overbodige zwartgalligheid danken. Doch al zou het geen vergissing zijn, en al zou
de smart noodzakelijk zijn voor het ontstaan der emotie, de kwellingen raakten per
slot alleen den zelf-kweller. Hier kerft een kunstenaar, om talent te hebben, in het
weeke gemoed van een ander. Hij doet het met egoïsme, met wreedheid. En al ware
ook dit geen sombere vergissing der twintigste eeuw (er zijn altijd voortreffelijke
kunstenaars geweest die zich wisten te gedragen als redelijke echtgenooten en hun
vrouw niet behoefden te martelen, hoewel ingespannen geestesarbeid dikwijls
onmaatschappelijkheid, verstrooidheid en nervositeit teweegbrengt), al ware dat
griezelig vampirisme onontbeerlijk voor de werkzaamheid van ziel en hersens, hier,
tegenover de tranen der duldster kunnen wij niet met dezelfde neutrale koelheid
toekijken. Wij zouden moeilijk een kunstwerk aanvaarden, waarvan bekend was, dat
het groeide uit een reeks eigendunkelijke en uitgezochte wreedheden. Wij zullen nog
minder aanvaarden, dat het proces der pijnigingen, welke de wording van een
hypothetisch kunstwerk kunnen vergezellen, ons aanschouwlijk wordt voorgesteld.
Daar kiezen wij even fel partij tegen den auteur als tegen zijn held, die geen
meesterstuk bij de hand heeft om zijn beulsnatuur tot zekeren graad te rechtvaardigen.
Wij kiezen partij tegen hem als de engelenbak tegen den verleider en verrader van
het melodrama. Er zijn gedragingen, welke wij toelaten in den roman, doch resoluut
verwerpen op het tooneel. Er zijn vooral gevoelens, die wij wegens hun schaamteloos
cynisme onder geen voorwendsel in levenden lijve belichaamd willen zien, om de
eenvoudige reden, dat zij ons geneeren voor ons zelf en voor elkaar. Tenminste nu
nog.
Pierre en Florence zijn met elkaar getrouwd op de huwelijksche voorwaarde van
volkomen oprechtheid, zij aanbidt hem en heeft dus niet veel te vertellen, wat een
letterkundige zou kunnen uitbuiten. Florence brengt hem twee sinaasappelen welke
hij bij wijze van kennismaking naar Rose draagt. Rose, verwaarloosd door haren
minnaar, is niet heelemaal willig voor Pierre's stappen, maar ook niet ontoegankelijk.
Wanneer 't echter niet direct vlot met Rose, moet Florence haar man troosten, er den
moed inhouden. Het scheelt een haar, of zij zal hem aanporren. Want hij leest zijn
waardige en geduldige echtgenoote niet alleen zinnetjes voor uit het drama, dat hij
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op stapel heeft, hij houdt haar nauwgezet op de hoogte over de vorderingen zijner
conquête. De oprechtheid wordt hier werkelijk een beetje te ver gedreven. Florence,
de goedheid zelve (een goedheid die kriegel maakt), praat zich in, dat al dit gemal
geen beteekenis heeft, dat anderen het lichaam bezitten van haar dierbaren lettervriend,
maar zij ten slotte het hart. Als zij af en toe een gevoel van weeheid krijgt (men zou
wee worden van minder) dat hart helpt haar over de moeheid heen.
Doch daar gebeurt het. Rose, die tot toppunt van ongerijmdheid Florence's vriendin
is, aarzelt, wankelt en bezwijkt. Uit een soort van kieschheid echter slaat ze op de
vlucht. Pierre ijlt haar achterna en we vinden ze samen terug te Parijs in eene
gemeubileerde kamer. Wat eerst een slippertje leek in naam der dramatische litteratuur
is voor Pierre een passie geworden. Rose wordt gepromoveerd tot fatale vrouw. Met
dezelfde oprechtheid, welke hun verbintenis tot nu toe kenmerkte, brengt de
kunstenaar zijn echtgenoote op de hoogte dezer cardinale verandering. Hij deelt haar
die mede zooals men zegt, dat de melkboer aan de deur is. Alles overigens wordt in
dit stuk bondig afgehandeld, gelijk in de dialogen der sprekende bioscopen en ook
deze eigenaardigheid strekt niet ten voordeele van Pierre's neronisch karakter. Dus
Florence verloor ook zijn hart? Ja, niets blijft haar over, niet eens het proeflezen der
tooneelspelen van den cher maître. Bespeurt Pierre tenminste, dat hij zijn vrouw
verplettert na haar langzaam geknakt te hebben? Hij is te verdiept in Rose en in veel
gewichtiger dingen. Florence schrijft hem: ‘nu je mij niet meer noodig hebt, wil ik
je niet langer lastig vallen’ en brengt zich om hals. Deze schuchtere gezellin, die zoo
gauw het spel opgeeft, is te voorbeeldig en te gelaten om bewondering af te dwingen.
Dat er waarschijnlijk zulke vrouwen bestaan, verhindert niet dat wij hare
engelachtigheid op de planken beoordeelen met een lichte ironie. Pierre neemt ook
te veel onze antipathie in beslag om ruimte te laten voor sympathie. Als Rose, die
door den schrijver niet geheel van schroom ontbloot werd, met leedwezen zegt: ‘zij
is dood’ antwoordt hij flegmatisch: ‘Ja, maar jij leeft.’
Bij deze markante passage waren er onder de toeschouwers dames die floten, wat
een noviteit is. Zij bewezen een juisteren kijk te hebben op hare waardigheid dan de
auteur Lenormand. Niemand harer wenschte op dat oogenblik met Pierre te trouwen,
wat Rose wel doet. En niemand was er onder haar, die niet meende, dat de toon van
‘Ja, maar jij leeft’ alle grenzen van het geoorloofd monsterachtige te buiten ging.
Wanneer deze repliek bij geval zou preludeeren (gelijk het Tue-la van Dumas) op
de omgangsvormen van over vijftig jaar, dan zal de menschelijke natuur tegen dien
datum in bijzondere mate verwilderd zijn. Het zou mij geenszins verbazen, wanneer
ons dit inderdaad te wachten staat. Gedurende veertig eeuwen hebben bezonnen
toovenaars, die den naam van wijzen verdienden en die ons heden bijna bovenaardsch
toe schijnen, de geesten der verschillende categorieën, die ons schaden of verminderen
kunnen, met veel moeite uitgevorscht, gevangen, in een flesch gestopt en naar den
bodem der afgronden verwezen. Maar wat doen de meesten en de invloedrijksten
hunner, die sinds ruim een halve eeuw het menschdom voorlichten, anders dan die
verzonken machten een voor een opvisschen, hare gevangenis openbreken en over
ons loslaten? Lenormand kent de magie van een woord, dat over duizenden uitvliegt,
door duizenden overwogen wordt en voortgeplant. Hoe durft hij 't uiten?
Natuurlijk loopt deze geschiedenis slecht af. Rose, hoewel ze Freud las en twee
voorzeggende droomen heeft, is zot genoeg om met Pierre in 't huwelijk te treden
onder dezelfde voorwaarden als wijlen de zielige Florence. Van femme fatale wordt
zij langzamerhand bevorderd tot confidente. Zij zal rillen onder het scalpeermes als
de kikker, als het biggetje, als het dier waarop men een ziekte ent - tot meerdere
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glorie der dramatische litteratuur. De afgrijselijke personnages met hun verstikkende
litteratuur! Pierre, wiens herinnering nu en dan opdoemt (zij bezoeken samen het
kerkhof) en die de herinnering voor zijn sensaties niet ontberen wil, gaat met Rose
een pelgrimstocht ondernemen naar het Zwitsersch hotel van 't eerste bedrijf. Wij
zien weer de drie kamertjes. Ditmaal huist Rose links; zij is de copie geworden der
vermorzelde Florence. Pierre zit in 't midden en spionneert naar dezelfde deur. Rechts
logeert een jong meisje. Terwijl Rose haar verdriet inslikt, verhaalt haar man zijn
lotgevallen aan de charmante gebuur, die het volgend slachtoffer zal worden. De
comedie begint van voren af. Het meisje schenkt hem vergiffenis in afwachting van
meer en weldra zal hij Rose de intiemste details zijner verovering kunnen vertellen,
zooals hij in 't verleden aan Florence deed. Wanneer er een vierde bedrijf was, kon
hij wellicht twee graven gaan bestrooien met bloemen.
De hoofdpersonen van zulke tragische en smakelooze verzinsels zijn meestal
kunstenaars, alsof het verkeer met de muzen, het bezit der intelligentie, de gave van
een geraffineerd gemoed, een vrijgeleide beteekenden om te leven als dieren. Mij
hindert iets deloyaals in dit misbruik maken van het artistieke aureool. Iets deloyaals,
omdat de auteur zijn toeschouwers zand in de oogen strooit door het stellen van
eenzijdige en slechts voor een klein gedeelte te wettigen premissen. Want ik herhaal
het: een kunstenaar kan even goed een uitstekend huisvader zijn, als een uitstekend
soldaat, een uitstekend politicus, een uitstekend dokter, een uitstekend ambtenaar,
een uitstekend handelsman. De voorbeelden dezer combinaties, welke onder den
invloed eener vooze romantiek te dikwijls voor tegenstrijdig gehouden worden, liggen
voor 't grijpen. Het is volstrekt niet vereischt voor het produceeren van min of meer
verheven schoonheid, dat een artist zich gedraagt als een zwijn of als een vagebond.
Om dit te beamen moet men echter de verdenking durven trotseeren van een
droogstoppel te zijn en de valsche begrippen omtrent het kunstenaarschap raakten
zoo vastgeworteld in het publiek, dat geen enkel dramatisch auteur zich aan dit verwijt
zal durven blootstellen. Maar het deloyale hindert mij vooral daarom, wijl de tooneelen romanschrijvers om de haverklap den luister van het kunstenaarschap exploiteeren
tot het ontwikkelen en staven van ongezonde en meerendeels verderfelijke theorieën
voor welker uiteenzetting geen enkele andere klasse der gemeenschap bruikbaar is.
Men stelle zich Pierre slechts een oogenblik voor, niét als litterator, doch als
blikslager, als loodgieter, als landbouwer, als bankier, als sjouwerman, als lid van
den adel, om het grenzelooze misbruik van vertrouwen te beseffen dat onder het
mom van artisticiteit wordt uitgeoefend. Als kunstenaar is Pierre op 't kantje af van
weerzinwekkend. In elk ander beroep zou hij onmogelijk zijn, omdat iedereen hem
zou uitspuwen. Hij zou ten overvloede precies het omgekeerde bewijzen van wat hij
demonstreert als kunstenaar. En dat heet psychologie of studies in de menschelijke
natuur!
Maar nu de proef op de som. Kort na de eerste voorstellingen overkwam mevrouw
Marie Kalff, Lenormand's echtgenoote, die de rol van Florence vertolkte (naast Victor
Francen als Pierre) een ernstig auto-ongeluk, dat haar voor langen tijd van het tooneel
verwijderd zal houden. Daar geen agenten hen controleeren, rijden de Parijsche
taxichauffeurs in de nachtelijke uren als dollen en tot overmaat van onveiligheid is
het hun verboden, om zich van claxon of hoorn te bedienen. Twee taxi's botsten met
een vaart van tachtig kilometer op een kruispunt van de Rue Royale en uit een der
wagens werd onze ex-landgenoote zwaar-gewond te voorschijn gehaald.
Den volgenden dag wordt Lenormand geïnterviewd: ‘De oorzaak van het ongeval?
De misdadige brutaliteit der chauffeurs, die met verachting van andermans leven
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door de straten rennen, zoodra middernacht geslagen is. Natuurlijk komen deze
heeren er ongedeerd af. (Alsof ze dat te voren wisten!) Ik admitteer niet dat zoo'n
individu in vrijheid blijft, terwijl mijn vrouw in 't hospitaal ligt. Ik zal den
verantwoordelijken bestuurder vervolgen met de uiterste energie.’ Etc.
Voor Lenormand is het ongeluk van Marie Kalff, die bijna al zijn hoofd-rollen
creëerde, een geduchte slag. Ik deel zijn verontwaardiging en begrijp zijn wanhoop.
De chauffeurs rennen als razenden! Doch is het logisch, om van een gewoon chauffeur
respect voor andermans leven te eischen, wanneer een vermaard schrijver een paar
straten verder een intellectueel ten tooneele voert, die voor 't leven eener vrouw juist
zooveel eerbied koestert als voor een insect, dat men tusschen twee vingers platdrukt?
De consequentie van Les Trois Chambres blijkt bitter voor den auteur. Laat hij ze
niet afwijzen als 't hem ernst is. Laat hij ze mediteeren. Misschien gaat hem een
nuttig licht op over oorzaak en gevolg.
[verschenen: 14 april 1931]

Een Vooruitgang
Parijs, 10 Maart 1931
Op 't oogenblik bestaan er in Frankrijk elf film-fabrieken, die toebehooren aan tien
verschillende firma's. Samen exploiteeren zij veertig theaters voor opnemingen. Allen
zijn ingericht voor prent en klank. De meesten bevinden zich in de buurt van Parijs
(slechts twee in Nice) en werken sinds korten tijd. Men bouwt er voortdurend bij.
Over 1930 brachten deze ondernemingen 94 films op de markt, waarvan 76
klinkende. Voor het platteland en voor de zalen waar men een sonore installatie niet
kon bekostigen, maakten zij nog 13 stomme. Want wat Charlie Chaplin ook beweren
moge, de triomf van de sprekende bioscoop is een voldongen feit dat hier en daar
alleen vertraagd wordt door bijkomstige oorzaken.
‘Dat is niet veel, 94’, zou Candide zeggen, de snuggere held van Voltaire.
Inderdaad, wanneer men een optelling doet van de tooneel-premières, met of zonder
muziek, die jaarlijks plaats vinden in een centrum als de Fransche hoofdstad,
overschrijdt men ruim de honderd. Bij deze activiteit haalt de bioscoop het nog lang
niet, hoewel haar afzetgebied ruimer en de exploitatie-kosten geringer zijn; hoewel
zij in de meeste gevallen werkt met tweedehandsch materiaal, dit wil zeggen naar
reeds bestaande onderwerpen. Vergeleken met de litteratuur en de beeldende kunsten
is de film-productie zelfs maar heel matig.
Hoeveel goede films nu kan men citeeren onder die 94, wat men noemt goed?
Hoeveel, die beantwoorden aan den norm, welke men gemiddeld stelt aan een gewoon
schouwspel, aan een roman, aan een compositie, aan een schilderij, aan architectuur?
Hoeveel, die niet detoneeren tegen den diapason onzer globale civilisatie?
Eén, nog geen twee, maar zeker één, hebben de critici dezer dagen uitgemaakt.
Natuurlijk prezen zij de verschijning der 93 overigen in de vriendelijkste termen,
zooals het gebruik wil. Doch toen Jean de la Lune werd afgedraaid van Marcel
Achard, slaakten zij haast eenstemmig de verzuchting: ‘Eindelijk iets fatsoenlijks.
Eindelijk iets dat wij als volwassen menschen kunnen bewonderen zonder ons te
schamen en zonder ons te steken in een speciaal bioscoop-vel.’
‘Dat is veel, één’ zou dezelfde Candide gezegd hebben, die elke zaak beschouwde
uit haar eigen gezichtshoek. En werkelijk, rekening houdend met de nieuwheid der
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uitvinding van den klankfilm, met de radicale omwenteling, welke hij vereischte en
veroorzaakte in de studio's, mag men één voortreffelijke rolprent op de 94 veel heeten.
Voor vandaag is dat een gunstig percentage. Het heeft zelfs iets verbazends, want
het had even gemakkelijk nul kunnen blijven geluk de drie vorige jaren.
Gisteren immers heerschten nog oppermachtig de stars met hun formidabele
contracten, die de index vormden eener universeel muntbare populariteit. Toen de
film sprekend werd, bleek het meerendeel geen dragelijke stem te bezitten, doch men
deed alsof men niets merkte en liet ze praten, zingen. Soms was het afgrijselijk,
steeds middelmatig. Naast hen heerschte de regisseur die nooit anders had leeren
denken dan door middel van decors, stellages, machinerieën en trucs. Hij bekeek
den tekst als een zijner requisieten waarvan hij stijl, inhoud en afmetingen opgaf in
een daarvoor aangewezen atelier. Een firma wierf tekst-fabrikanten zooals zij
timmerlieden, costumiers en electriciens wierf. Op denzelfden voet en volgens
denzelfden standaard engageerde men musici, om melodieën en accoorden te leveren.
De bioscoop-industrie beging daarmee een fout, doch wie waant, dat die
verkeerdheid nog niet vertoond was in de geschiedenis, vergist zich. Vroeger had
men zangers die hun vak verstonden, zonder twijfel. Maar vroeger had men ook
reeds schouwburgdirecteurs, die dichters en componisten lieten werken op de maat
en op commando. Om ‘Le plus grand des rois’ een avond te amuseeren ontwierpen
Molière en Lully in vijf dagen een gezongen, gesproken en gedanste vertooning,
welke goed genoeg uitviel om de auteurs drie eeuwen te overleven en nog deze maand
in Parijs voor 't voetlicht komen. Dwangarbeid! Doch naar dezen dwangarbeid
plooiden zich onder verschillende omstandigheden Monteverdi, Handel, Bach, Mozart,
Rossini en vijftig anderen. Het was de tijd, dat men aria's verlengde, besnoeide,
inlaschte, schrapte, herhaalde op een simpelen wenk van de directie of van zijn
zingend personeel, die in tyrannie niet achterstonden bij de meesters van Hollywood.
Het was de tijd der fameuze spreuk: ‘Wat te idioot is om gezegd te worden laat men
zingen’, een spreuk die ook heden weer geldt. Richard Wagner schandvlekte deze
slordige opera- en oratorium-gebruiken als decadentie en vaagde ze weg met de tien
deelen zijner verzamelde werken in dicht en proza, met zijn tien muziek-drama's.
Hij verdelgde niets, want de menschheid heeft Wagner's voorgangers nooit kunnen
vergeten. Hij zette alleen maar stop. De musicus, die naar believen een aria uit de
mouw schudde, in wiens werkplaats men zich voorzien kon van alle mogelijke
lyrische benoodigdheden behoorde voortaan tot 't verleden. Men borg den oogst en
liet het terrein verder braak liggen.
Doch wanneer wij Handel's, Mozart's en Rossini's missen, we hebben gelukkig
Molière's en wat de muziek nog weigert kan reeds het woord verschaffen. Misschien
zou te veel gevergd zijn om een regeneratie te willen doen beginnen met beiden
tegelijk. Zoo gemakkelijk het is om de banen eener ontwikkeling te voorzien, zoo
lastig is 't om haar te verwezenlijken. Het ligt misschien ook in de lijn der dingen
dat een opera gered wordt door de muziek maar dat een film gered wordt door den
tekst.
Want al slaagde Jean de la Lune uitmuntend in elk opzicht, wat blijft er over van
het stuk, zoodra men zich den tekst wegdenkt? Een eminente film, opgenomen door
een meer dan volleerd operateur, die met zijn camera spiedt uit de beste en de
verrassendste hoeken. Een volmaakte film, gespeeld door eersteklas beroepsacteurs
van de Comédie-Française, wat een onmetelijk voordeel beteekent. Een film,
geproduceerd en gereproduceerd mot spreek-machines die de zwaarste eischen
vervullen, waarin de stemmen haar natuurlijk timbre behouden, geen moment ratelen
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en de subtielste schakeeringen vertolken der expressie en der waarheid. Maar de
technische perfectie daargelaten, ook een film als duizend anderen. Een film met de
gemeenzame interieurs. Een film met een bloemstalletje. Een film met de stereotiepe
nachtkroeg. Een film met het bekende straatvertier. Een film met een zotten pianist.
Een film met de onfeilbare spoorreis, de snuivende locomotief, de haastige wielen,
de cadans der rails, den wagen, den coupé, de signalen, de telegraaf-palen, de
vliedende landschappen, de tunnels, het station. Tafereelen, welke we ontelbare
malen zagen en ongetwijfeld nog zullen zien. Tafereelen, die een vreemde leegte
met zich dragen en die blijven falen door een raadselachtig gebrek aan diepte en
werkelijkheid. Een film, die we gaan zien omdat het slecht weer is, omdat we een
uur vrij en niets beters te doen hebben. Een film, ten slotte, met de tallooze keeren
gekalfate figuren van het repertoire: een vlinderig vrouwtje, dat overal haar dobberend
hartje tracht vast te ankeren en den huiselijken haard tweemaal verlaat; een
karikaturaal tusschenpersoon, die haar grillen aankweekt en bevordert; een sullig,
droomerig echtgenoot, die laat betijen, van zijne prinses geen kwaad weet, haar troost
als de minnaar haar laat schieten en haar door een geduldige liefde telkens weer wint.
Die menschen zijn niet interessanter dan de tafereelen. Hoe zouden wij dit stuk
oordeelen op het stille doek? Als een grove vergissing, als een beuzelarij. Wat zou
het waard zijn met een banaal, industrieel libretto gelijk men er fabriceert in
Hollywood en New-York? Minder dan niets. Maar hier komt Marcel Achard
tusschenbeide en de traditioneele Fransche begaafdheid voor den dialoog. Zijn tekst
heeft niets buitengewoons; geen litteraire franjes, geen melodramatische fratsen. Hij
is vloeiend, gevoelig, grappig, teeder, humoristisch, onderhoudend. Hij is zinrijk tot
in elke syllabe. Hij is bondig zonder onklaar te worden. Hij heeft dat virtuose je ne
sais quoi waarmee de personen hun spiritueele atmosfeer vastleggen voor den hoorder,
en die zeer fijne toets, welke alle virtuositeit onzichtbaar maakt.
Met hetzelfde gemak en met dezelfde onmerkbare kunst spint die tekst een
atmosfeer rondom de beelden, rondom een lamp, een bed, een straat, een divan. Men
zou zeggen, dat hij hun de derde dimensie verschaft, welke den bioscoop ontbreekt.
Alles wordt levend, omdat alles spraak verkrijgt; spraak wemelend van nuances, van
diepe intenties, licht, duidelijk, roerend, vlot, natuurlijk, maar overal geciseleerd met
een ongeëvenaarde aanvoeling van de draagkracht der woorden. En iedereen is 't er
over eens dat Jean de la Lune als film het gelijknamige tooneelstuk verre overtreft.
In een kleinen schouwburg haalde de comedie een paar honderd opvoeringen en trok
den grens over, doch scheen ondanks haar bekoorlijkheid artificieel, gezocht en een
tikje bloedloos. Getransponeerd voor de cinema, gecomprimeerd, herleid tot het
essentieele geeft zij den indruk van een meesterwerk.
Het is de eerste poging tot verheffing eener industrie, die dreigde dood te loopen
en waarmee men klaarblijkelijk geen raad meer wist. Die poging slaagde. Een
Fransche schrijver ontdekte het geheim, dat den sprekenden bioscoop gelijkwaardig
maakt met het tooneel en het lijdt geen twijfel of men zal in deze richting voortgaan.
Hoe zullen de buitenlandsche concurrenten op deze onmiskenbare hernieuwing en
verjonging reageeren? Beschikken zij over de middelen, nu andere waarden in 't
geding komen dan zuiver materieele, zuiver mechanische of zuiver financieele? Het
zal spoedig blijken, daar zij zienderoogen terrein verliezen op de Fransche markt.
Zullen zij den moed vinden om hun methoden grondig te herzien alvorens het publiek
voorgoed afkeerig wordt van hun kinderachtige samenraapsels? Niets gaat vanzelf
op dit gebied. Men zal hen moeten dwingen. Maar iedere dwang zal voordeel zijn.
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Een Amerikaansche film leek in zijn origineele taal dikwijls bedenkelijk. In 't
Fransch werd hij regelmatig potsierlijk. Op dezelfde décors, dezelfde costuums,
hetzelfde spel, dezelfde bewegingen, dezelfde gebaren der lippen als in 't Engelsch
lieten de Parijsche regisseurs zonder blikken of blozen een Franschen tekst enten.
Zij mishandelden dien tekst daarenboven met een onmanierlijkheid alsof hij bestemd
was voor analphabeten. Men kan zich zonder doofstom te zijn het dwaze,
onuitstaanbare effect voorstellen van een mond die mimeert in 't Engelsch, terwijl
de machine Fransch spreekt. Soms zweeg de figuur op 't scherm, terwijl de
loudspeaker voortpraatte. Soms ging het omgekeerd: de figuur op 't doek sprak nog,
terwijl de gramofoon reeds zweeg. De gebaren klopten niet meer, daar de zinsbouw
gewijzigd was. Het beetje waarde, dat een libretto hebben kon, werd roekeloos
verknoeid. Zou ooit een bewonderenswaardig instrument grotesker misbruikt zijn?
Men verdroeg het, omdat men niet anders kon.
Jean de la Lune heeft de ooren geopend. Wij beseffen wat wij verdroegen. Wij
zien wat men kan bereiken. De periode, dat men speculeeren mocht op de
onnoozelheid en de illusie werd afgesloten. Men schonk ons een nieuwen maatstaf.
En niet alleen de buitenlandsche industrie zal er zich naar moeten voegen, doch ook
de binnenlandsche. Een jaar geleden bedreigde het woord de cinema. Nu kan het
hem redden, en daarna komt wellicht de beurt aan de muziek.
[verschenen: 11 april 1931]

In het licht der feiten
Parijs, 14 Maart [1931]
Het is een zonderling artikel, dat José Théry publiceert in de ‘Mercure de France’
van Maart. Wanneer het tijdschrift niet de welverdiende reputatie had van
degelijkheid, en wanneer actueele schandalen den inhoud niet bevestigden, zou men
het als een grap beschouwen. Het heet ‘Pavillons et Paratonnerres’; studie over
hedendaagsche zeden. De auteur had zijn essai ook kunnen noemen vademecum der
gauwdieverij.
Iedere eeuw draagt een naam. De XVIIIe is de eeuw der Verlichting. De XIXe
van den Vooruitgang. De XXste zal de eeuw zijn der Vennootschappen. Elken dag
verrijzen er nieuwe. Men zou niet weten, waar men ze alle bergen moest, wanneer
de geheimzinnige wet van evenredigheid, welke onder menschen en dieren de
geboorten en sterften regelt, niet eveneens orde schiep in het leven der
vennootschappen. Er bestaan epidemieën van faillissementen, die de curatoren
verrijken, zooals er een Spaansche griep is voor den bloei der
begrafenisondernemingen. Dit wil zeggen, dat het even gemakkelijk werd, om een
vennootschap op te richten, als om de griep te krijgen. Even gemakkelijk, voor wie
in een geschikt milieu de noodige stappen wil doen. De bacil, zei Claude Bernard,
is niets. Het terrein, de voedingsbodem zijn alles. De bacil der vennootschappen was
er misschien altijd. Voor haar virulente ontwikkeling moest men de twintigste eeuw
afwachten.
Wat doet een industrieel, wiens zaken slecht gaan, wiens schuldeischers dreigen,
wiens crediet is uitgeput, bij wien het bankroet aan de deur klopt? Zoo hij ouderwetsch
denkt, of een tekort heeft aan vitaliteit, wat dikwijls op hetzelfde neerkomt, geeft hij
het op en capituleert voor het onvermijdelijke. Zoo hij modern is en strijdvaardig,
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heeft hij twee kansen tot behoud. Hij ‘verkoopt op assurantie’ en steekt zijn boedel
in brand. Of volgens een even onschuldigen term, zet hij zich om in vennootschap.
Het tweede procédé is nauwelijks fatsoenlijker, dan het eerste, doch sleept veel
minder risico mee. Het wordt dus op veel grooter schaal toegepast.
De operatie is niet onbekend, want het wetboek dacht eraan, en bestaat hierin, dat
men met medewerking van inschikkelijke inschrijvers een naamlooze vennootschap
sticht met een hoog kapitaal in aandeelen. Ze beoogt de exploitatie der noodlijdende
industrie, welke de oprichter bij de vennootschap inbrengt tegen een overdreven
prijs, deels betaalbaar in klinkende munt, deels met inbreng-aandeelen. Zoodra de
vennootschap geconstitueerd is, plaatsen oprichter en handlangers de effecten, met
behulp van rondventen en van de financieele Pers, onder het publiek. Zoolang niet
alle actiën verhandeld zijn, steunt men de onderneming met verschillende expediënten,
als de uitkeering van fictieve dividenden. Wanneer een onverwachte samenloop van
omstandigheden steun overbodig maakt, dan is het des te beter. Maar een modern
financier kan zich door zulke overwegingen niet laten beïnvloeden, noch belemmeren.
‘De toekomst behoort aan niemand’, zei Victor Hugo, en na hem menig ander. Het
eerste doel van den financier is, om kapitaal te lokken en te bemachtigen. Of het
rendeeren zal, is een détail van ondergeschikten aard. Hij zelf verliest er nooit bij.
Wie verliezen, zijn de inteekenaars, die met een weergaloos vertrouwen, een
onuitputtelijke gelatenheid, een bovenmenschelijke volharding steeds recidiveeren
en liever het fatum of het gouvernement zullen aanklagen, dan toestemmen, dat zij
stommeriken zijn of slachtoffers. Het is onloochenbaar, dat alles tegen hem schijnt
samen te spannen: de lacunes van het wetboek, de lichtzinnigheid der overheden, de
listen van het lot en van den mensch.
Als de operatie niet nieuw is, hare uitvoering geschiedt met methoden, welke een
vorig tijdperk nimmer kende en zelfs niet droomen kon. Een aanzienlijk deel der
samenleving moest vervallen tot een soort van onbewuste gevoelloosheid, de kluts
kwijtraken in een partieele verdooving, alvorens zij verwezenlijkt konden worden.
Zoo waar is het, dat de behoefte het orgaan schept.
Veronderstelt, gij hebt een bedrijf, dat kwijnt, dat stranden zal, dat u tot een
bankroet noopt, of een onderneming, welke hoofdzakelijk op papier bestaat, in
beloften, zelfs in hersenschimmen? Aarzel niet. Er zijn specialisten, die zich tegen
een billijke renumeratie belasten met alles. Gij treedt bij hen binnen met een zaak,
welke bedreigd werd door wissen ondergang, gij verlaat hun kantoor
(aluminium-meubels-in-stijl!) aan het hoofd eener regelmatige, volkomen wettige,
met alle waarborgen toegeruste vennootschap.
De specialist heeft een catalogus, waarop ieder medewerker geprijsd staat volgens
stand, rang en titels. Men vindt er voor alle beurzen, voor alle smaken, voor alle
gevallen. Men kan er kiezen een prins, een hertog, een markies, een Romeinschen
graaf, een vroegeren staatsraad, een lid der rekenkamer, een handelsattaché,
gepensionneerd generaal of admiraal, een kolonel, een landbouwkundig ingenieur,
een voormalig president der handelsrechtbank, een oud-notaris, etc. Slechts twee
klassen of beroepen zijn uitgesloten: de gendarmerie en de clerus. De gendarmerie
zou een uitstekenden indruk maken op het publiek, doch allicht een malaise verwekken
onder de administrateurs. Aan den clerus heeft de kerkelijke autoriteit alle deelneming
in dergelijke aangelegenheden ten strengste verboden.
Men begrijpt, dat deze eminente persoonlijkheden niet in een wachtkamer van het
bureau de keuze der cliënten verbeiden. Zij spelen hun rol in de maatschappij. Zij
verzorgen hun prestige. Zij knoopen de relaties aan, die onmisbaar zijn voor de
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carrière van den raad van beheer. Maar op elk uur van den dag staan zij ter
beschikking van hun lastgever, die hen met een telefoontje kan opbellen.
De specialist, die dikwerf een soort van artist is in zijn vak en die zijn raden van
beheer doseert met kennis der plaatselijke toestanden, met de zorg, waarmee een
schilder de verven mengt op het palet, met een psychologischen menschenkijk, deze
specialist loopt bij de uitoefening zijner taak niet het minste gevaar. Zijn personeel
ontduikt of aanvaardt de lasten van het ambt, naar gelang der omstandigheden. Tegen
het geldverlies, waarvoor men aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, beveiligt
men zich achter een muur van insolventie, opgetrokken volgens de regelen van de
kunst. Tegen penale sancties vrijwaart men zich, door tijdelijk onderdak te zoeken
in een gesticht voor zenuwlijders en zich te beschutten onder de paraplu der
onverantwoordelijkheid. Deze inrichtingen laten geen vlekken achter. Het gebeurt
soms, dat men er met moeite uitkomt. Maar de deur staat voor ieder open en men
geniet er asyl-recht, als vroeger in tempels of kerken.
De code eischt een minimum van zeven inschrijvers. Geen zorgen: de specialist
levert ze. De wet verplicht, dat de bij een vennootschap ingebrachte onderneming
getaxeerd wordt door deskundigen. Niet het minste bezwaar: de specialist beschikt
over experts, wier kennis alomvattend en wier gedienstigheid grenzenloos is. Hun
raming stemt steeds overeen met het gewenschte cijfer. De specialist verschaft ook
een commissaris, die, volgens de wet, op de algemeene constitueerende vergadering
een rapport moet uitbrengen over de door den stichter ingebrachte waarden in natura
en over bijzondere voordeelen, welke kunnen voortvloeien uit de statuten. Het spreekt
vanzelf, dat zijn rapport buitengewoon gunstig is.
Zoodra deze denkbeeldige verificaties achter den rug zijn, gaat men over tot de
samenstelling van den Raad van Beheer, wiens gezag de eerlijkheid der onderneming
en tevens de deugdelijkheid der leiding moet garandeeren. Na de voldoening zijner
wettelijke verplichtingen bestaat er voor den stichter eener vennootschap geen
gewichtiger zorg, dan de keuze van zijn Raad van Beheer. Hij is de façade, waarmee
men het publiek trekt. Hij is zijn uithangbord; de vlag, die de lading dekt: ‘Le
Pavillon’. Hij kan niet gevormd worden uit de eersten de besten. De leden moeten
representatief zijn. Men zet ze aan het hoofd der vennootschap, om vertrouwen in te
boezemen! En aangezien de berooide oprichter nooit een Raad van Beheer zal
aanwerven onder zijn relaties, die hem kennen en zich dus wel zullen wachten, om
zijne onderneming te patroneeren, moet hij zich natuurlijk wenden tot lieden, die
hem totaal onbekend zijn. Daar wordt de specialist bijzonder nuttig. Daar kan men
bepaald niet buiten hem.
Deze man, die zijn bedrijf organiseerde als een concern, of als een bazaar, waar
men van alles vindt, beschikt over onbegrensde hulpbronnen. Hij levert den drukker
voor de statuten en voor de effecten, hij levert de experts, de verificateurs en zoo
noodig, bij scabreuze gevallen, een notaris, die de acte verlijdt, welke nauwgezetter
collega's zouden weigeren. Het behoeft dus niet te verbazen, dat hij ook beheerders
fourneert: achtenswaardige burgers, die zich beschikbaar stellen, om hun tijdgenooten
een dienst te bewijzen.
Zoo het raadzaam is, om bij de uitoefening van een riskanten werkkring te letten
op onaangename verwikkelingen en de noodige maatregelen te treffen, het zou dwaas
zijn, om zich op bezwaren blind te staren of er zich door te laten afschrikken. Een
gewiekst zakenman namelijk zorgt niet enkel voor zijn vlaggen: als hij voorzichtig
is, zal hij zich met even groote waakzaamheid beschutten door bliksemafleiders. In
den heldersten hemel kan plotseling een onweer opsteken. Hebben wij onlangs te
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Parijs niet het fenomeen aanschouwd, dat het sneeuwde en onweerde, tegelijk in een
rozigen avondschemer? Wie is veilig voor de nukken van den wind, voor de sprongen
der temperatuur, voor luchtverschijnselen van allerlei aard? Is het niet belachelijk,
misdadig zelfs, om zich onverdedigd bloot te stellen aan de willekeur der elementen,
wanneer men zich met een simpel apparaat kan verzekeren tegen ongelukken? Zet
men ooit bliksemafleiders te veel op zijn huis? Een verstandig man heeft er nimmer
genoeg. Het eerste, wat een raad van beheer vraagt, luidt: Hebt gij bliksemafleiders?
Een Paratonnerre is een invloedrijk politiek persoon, voor wien alle poorten open
gaan, en die tot opdracht heeft, om de firma, waaraan hij zich verbindt, bij elke
gelegenheid te beschermen. Men kiest zulke medewerkers bij voorkeur onder de
advocaten, welke titel vele stappen vergemakkelijkt. Niets is gratis; ook dezen steun
krijgt men niet voor niemendal. Hij brengt echter altijd zijn geld op en met een
bliksemafleider is men nooit bekocht.
Deze heeren leven niet in het donker, want de faam verlicht hen. Men treft ze aan
in de meest verscheidene milieux. Alle exclusivisme is hun vreemd. Integendeel. Zij
heeten zich Atheners, wat de superlatief beduidt van Parijzenaars, en beroemen zich
openhartig op een charmant eclectisme. Het zou indiscreet en zelfs onbehoorlijk zijn,
om de plekken op te sommen, waar men hen kan aantreffen. Zij doorloopen alle
graden: van het parlement tot de nachtkroeg. Men ontmoet hen ook in gezelschap
van mooie vrouwen, die uit liefde voor de letteren, de wetenschappen, de kunsten
en de politiek een salon houden, waar een rijkvoorziene disch de bekoorlijkheden
der conversatie aanvult. Met andere woorden: niets valt lichter, dan het vinden van
een Paratonnerre. Men moet slechts durven.
Voor hen, die niet durven, voor de groenen, de schuchteren, de eerlijken, of voor
hen, die geen slag hebben, om met menschen om te gaan - met schitterende personages
als Kamerleden, hooge ambtenaren, senatoren - voor deze verlegen weifelaars en
slechtbespraakten speelt wederom de specialist zijn rol van beschermengel en
makelaar. Hij kent de parlementaire en administratieve wereld op zijn duimpje. Hij
weet de gezinnen, waar het budget juist klopt, de vrouw zich verkniest en de man in
een taxi rijdt of in de autobus. Op een goeden dag ontvangen zij een invitatie voor
een dier verblindende bijeenkomsten, waarop men het zoogenaamde Tout-Paris
vergaderd vindt: indrukwekkende behuizing, monumentale trap, onberispelijk
geüniformde bedienden, bloemen, kunstvoorwerpen, zilverwerk, kostbaar tafellinnen,
tooverachtige belichting, verrukkelijke toiletten, bedwelmende parfums. Ziedaar het
leven, waarvan men gedroomd heeft. In weinig harten schuilt geen Rastignac.
Weinigen zijn er, die nooit gedroomd hebben over de verovering van Parijs. Den
volgenden morgen kan de amateur van Paratonnerres komen, hij zal hartelijk
verwelkomd worden. Hij begint, met correcte voorstellen, om zijn prooi te wennen
aan snelle winsten, en te kluisteren aan stijgende behoeften. Wanneer zijn patiënt
den smaak te pakken heeft, gelijmd is en niet meer terug kan, komt hij met de dubieuze
en verdachte zaakjes. De man is Paratonnerre.
Deze praktijken zijn gevaarlijk voor de penningen der spaarders en compromitteeren
de staatsinstellingen. Ieder wenscht ze af te schaffen. Maar hoe?
Cambyses, koning van Perzië, ontdekte, dat zijn eerste minister zich overgaf aan
knevelarij. Hij liet hem levend villen.
Vervolgens wilde hij zelf den opvolger installeeren in zijn nieuwe functies. Hij
leidde hem de raadzaal binnen, toonde den fauteuil, die voor hem bestemd was, en
noodigde hem uit, er plaats te nemen.
Hoe vindt gij dezen stoel?, vroeg hij, zoodra de ander gezeten was.
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Magnifiek, antwoordde de minister.
En het vel, waarmee hij bekleed is?
Heel mooi, heel zacht. Het lijkt wel nieuw.
Dat is de huid van uw voorganger. Dit leder, dat het bedrog omsloot, zal u de
rechtschapenheid leeren. Een uitstekende verwisseling!, zei de koning met een edel
gebaar tot den bevenden dienaar, die het vel meende te hooren kermen onder zijn
gewicht.
Deze jurisprudentie van vijf en twintig eeuwen geleden, is afdoend. Ik geloof
echter niet, dat zij kans heeft, toegepast worden in Frankrijk. Men zou haar barbaarsch
oordeelen en der Eeuw der Vennootschappen onwaardig.
Misschien heeft men gelijk, hoewel men Cambyses niet te gauw bekladden moet.
In de buurt van Perzië vindt men gouvernementen, die er niet voor terugdeinzen, om
zijn tijdgenooten te schijnen en nauwelijks regeeren met minder wreedheid.
Doch de Franschen zullen voortgaan met te bouwen op de republikeinsche deugden.
En nog menig minister zal gevild worden. Niet letterlijk. Maar figuurlijk, wat veel
erger is, omdat geen enkele deugd erbij wint.
[verschenen: 18 april 1931]

Geslagen?
Parijs, 17 Maart [1931]
De eerste wedstrijd, welke een Fransch en een Duitsch elftal tegen elkaar in het veld
bracht, vond Zondag 15 Maart, onder een stralenden hemel, plaats in den onmetelijken
ring van het olympisch stadion te Colombes.
De Fédération Française de Football had dertien jaar gewacht met het organiseeren
dezer ontmoeting en sommigen vonden dat uitstel overdreven. Wie zich echter even
wil herinneren, hoeveel electriciteit er reeds vóór den oorlog kon hangen in de lucht
van een Hollandschen avond, op de dagen der Internationale matches, en in
overweging neemt hoe schielijk de zenuwspanning eener duizendkoppige menigte
kan overslaan tot excessen, zal de aarzelingen van het Fransche Comité kunnen
begrijpen. In alle landen der wereld bestaat er geen chauvinistischer publiek, dan de
toeschouwers van een voetbalwedstrijd en bij geen enkel spel raakt de mensch zoo
snel en zoo volledig buiten zich zelf. Al is men bezield met de beste bedoelingen,
om het samentreffen te houden binnen de grenzen van zuivere sport, tegen de woede,
tegen de verslagenheid of tegen de verrukking, waarmee men den bal volgt naar de
goal, kan niemands redelijkheid optornen. Zoo zwierven er myriaden onberekenbare
trillingen door de vijftig duizend opgewondenen, die het stadion vulden tot ver boven
den nok en alle records sloegen. Maar de talrijke wielingen dezer massa, welke men
duchten mocht, verliepen zoo niet in kalmte, dan toch in een volmaakte orde en
zonder ernstiger incidenten, dan men bij gewone matches waarneemt. Een dag tevoren
gaven die dagbladen in discrete termen hun lezers het consigne van bezadigdheid.
Zij voorzagen unaniem (en deden het waarschijnlijk expres) een Fransche nederlaag.
De Duitschers hechtten een buitensporig gewicht aan de ontmoeting. Vijftien
duizend supporters waren per auto, per autocar, per vliegtuig, per extra-trein
overgewipt naar de boorden der Seine, die, voor de vierde maal dezen winter, zeer
hoog stond en dreigde. Op Zaterdag-avond beklommen zij Montmartre, waar reeds
Otto II gekampeerd had, en Montparnasse, het leen hunner schilders, dat vreedzaam

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

bezet werd. Op Zondagmorgen bestegen zes duizend hunner de torens en tinnen der
Notre-Dame. Voor de Franschman waren dat ontzagwekkende cijfers die hem een
vreemden dunk gaven van de economische crisis aan den overkant van den Rijn. Hij
begrijpt niets van dien exodus, want hij weet zeker, dat een Fransch-Duitsche match
te Berlijn geen vijf honderd zijner landgenooten zou mobiliseeren. Honderd twintig
bijzondere verslaggevers waren uit het Oosten aangewaaid, zij overtroffen de
gezamenlijke Fransche Pers in aantal. Te Colombes bevond men zich, geschaard
rondom den gezant Von Hoesch, de Duitsche kolonie meegerekend, één tegen twee,
wat een mooie verhouding is. Even mooi als elf tegen elf, wanneer het team gekozen
en gedrild wordt met een zorgzaamheid, waarvoor men in Frankrijk geen greintje
talent bezit. Wekenlang waren de Duitsche Elf (overwinnaars tegen Italië en
Zwitserland) geoefend en gedisciplineerd. Vier dagen vóór den wedstrijd werden zij
als kluizenaars afgezonderd in het Zwarte Woud. Ik durf wedden, dat meer dan één
lid van het Fransche elftal den dag te voren nog fuifde. Bij den match had het
blauw-wit-roode team drie invallers en speelde zonder de minste vooroefening.
Onverantwoordelijk en onverbeterlijk! Maar 's lands wijs 's lands eer. Hier worden
de beenen geacht te luisteren naar de hersens. ‘Onmogelijk’, zei Napoleon, ‘is een
woord, dat in het Fransch niet bestaat’.
Een zeer lastig probleem werd het Fransche gemoed gesteld tegenover het gebruik,
dat de volksliederen voorschrijft op het oogenblik, dat de kampende partijen het
strijdperk betreden.
Men placht steeds een militair muziekkorps te benuttigen voor deze broederlijke
manifestatie, welke totnutoe geen moeilijkheden veroorzaakte. Wie lette vóór den
oorlog op de woorden van een volkslied? Hoogstens de muggezifters. Na den oorlog
echter had zich nog geen enkele gelegenheid voorgedaan, om officieel een der
Duitsche volksliederen aan te heffen op Franschen bodem, en onder den gezichtshoek
der vijandelijkheden had men een juister kijk verworven op den tekst dier gezangen.
De Duitschers veroorloven zich de weelde van drie volksliederen en het ongeluk wil,
dat zij alle drie zingen tegen iemand. Men zal beweren, dat ook de ‘Marseillaise’ dit
doet, wat niet verhinderde, dat zij officieel gespeeld werd te Berlijn. Zeker. Maar in
de ‘Marseillaise’ zingen de Franschen ten minste tegen zich zelf. Tegen hun eigen
tyrannen. De Duitsche volksliederen zingen evenwel tegen anderen. Zij richten zich
tot een onbepaald iemand over de grenzen, tegen wien zij zich min of meer verbolgen
uiten. Vroeger keek men zoo nauw niet en vroeger ging dat. Doch tegenwoordig?
Doch dertien jaar nadien? Kon men Fransche militairen of zelfs Fransche burgers
belasten met het vertolken van ‘Deutschland, Deutschland über alles, über alles in
der Welt?’ Kon men van hen vergen om enthousiast ‘Die Wacht am Rhein’ te blazen
met haar Donnerhall, Schwertgeklirr und Waffenprall? Kon men hen met
inachtneming der waarheid en zonder ironich te worden, ‘Heil Dir im Siegerkranz’
doen spelen? Men zat verlegen met deze halsbrekende vragen. Van de drie netelige
teksten was de laatste nog het onschuldigst. Bij de melodie kan men aan de Engelschen
denken. De knoop werd doorgehakt door de installatie van een gramofoon met een
aantal loud-speakers. Toen de Elftallen de arena betraden - de Duitschers voorop draaide de plaat eerst ‘Heil Dir im Siegerkranz’ af en daarna de ‘Marseillaise’. Zoo
bleef men tenminste onpersoonlijk.
Men zegt, dat Duitschland zich niet erg gesticht toonde over deze oogenschijnlijke
haarklooverij. Zij behelst inderdaad een les: dat het niet altijd voldoende is, om een
streep te veranderen in de vlag. Een onaangename les voor sommigen. Zonder twijfel.
Konden de Franschen, die even reëele koppen hebben als de Duitschers, anders
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handelen? De agressiviteit van een volkslied, welke een uitzondering bleef onder de
naties, is geen zinledig woord. Wat aan gindsche zijde der grens tot zekere conclusies
noopt, verliest zijn beteekenis niet te Colombes. Het is misschien kinderachtig, om
zich er aan te storen, maar 't is ook kinderachtig om het te ontkennen. ‘Deutschland
über alles’ bevordert de moreele ontwapening even weinig als ‘Siegreich wollen wir
Frankreich schlagen’. En wanneer het incident iets leerde, is het dit: De kwestie van
het Duitsche volkslied werd niet opgelost door de revolutie van 1918. Wat men
gemeenlijk zingt aan de overzijde van den Rijn is voor het officieele Fransche protocol
niet minder onaanvaardbaar, dan de ‘Internationale’. In het licht eener Europeesche
Federatie is het daarenboven een anachronisme.
Nadat de kapiteins der twee Elftallen elkaar onder het gejuich der menigte een
bouquet met de Duitsche kleuren en een Fransch vlaggetje, waarop de datum van
den wedstrijd gedrukt staat, overhandigd hebben, begint de historische match. De
scheidsrechter kwam uit Engeland; hij heette Mr. Crew. Hij arbitreerde gelijk de
meeste Engelsche scheidsrechters, die wij hier bijwoonden. Zij verheffen zich
ongegeneerd boven de elementairste regels van het spel en trotseeren met een Britsch
flegma de uitbarstingen eener galerij, die zich veel academischer geschoold en strenger
toont, dan de arbitrage. Mr. Crew betuigde een vreemde toegevendheid voor sommige
onregelmatigheden welke, zooals men weet, het Duitsche spel af en toe ontsieren.
Talrijke hands, die aan het publiek niet ontsnappen, gaan zijn aandacht voorbij.
Gelukkig liggen de volgepropte galerijen, waar men zich met levensgevaar verdringt,
verre van het veld. Er zijn oogenblikken, vooral na de rust, dat de ridderlijke en
fanatieke populairen, die niet van beentje lichten houden, zeer rumoerig worden. De
Pers is het den volgenden dag met deze opinie hoffelijk doch roerend eens.
De Franschen spelen met den wind mee en de Duitschers met de zon in het gezicht.
Van den aanvang af onderscheidt men duidelijk de twee technieken, voorkomend
uit den dubbelen, zeer geprononceerden landsaard. De Duitschers zijn ontegenzeglijk
homogener, dan de Franschen. Hun offensieven ontwikkelen zich methodisch. Zij
fantaseeren niet, zij spelen planmatig en overlegd. Zij zijn een machine met elf
raderen, die elk hun aangewezen rol hebben, een orkest van elf instrumenten, die elk
hun voorgeschreven stem uitvoeren. Dit gaat voortreffelijk, zoolang zij hun rhythme,
hun beweging kunnen opleggen aan den tegenstander. Het eminent en nauwkeurig
geconstrueerde toestel echter hapert en wordt ondoeltreffend, zoodra het stoot op
een partij, die den vasten wil heeft, om zich niet te onderwerpen aan de manoeuvres,
tot welke de mededinger haar tracht te dwingen, een partij, die tevens over voldoende
meesterschap en vitaliteit beschikt, om deze negatieve houding om te zetten tot een
positieve actie. De hoogste strategie is altijd geweest, om de tactiek van den
tegenstander met kennis en inzicht te ignoreeren, te dwarsboomen, en te overvleugelen
met een initiatief, dat hem beheerscht na hem ontwricht te hebben. Het Fransche
team bezat deze strategie in principe. Het bezat haar evenwel in een onvolkomen
graad.
De Duitschers speelden systematisch. De Franschen speelden impromptu. Een
eeuw geleden zou men gezegd hebben: de Duitschers klassiek, de Franschen
romantisch. Keyserling en Sieburg noemen vandaag statisch en dynamisch, wat een
poos geleden Apollinisch en Faustisch heette. En de vorige week nog verweet
Keyserling in het stampvolle Trocadéro den Franschen hun statisme tegenover het
dynamisme der Duitschers. Wie vergist zich? De theorie of de werkelijkheid? Op
het voetbal-veld bleken de Franschen onmiskenbaar dynamisch, faustisch, romantisch,
de Duitschers daarentegen statisch, Apollinisch en klassiek. De Duitschers speelden
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‘Latijnsch’, om een versleten oorlogsterm op te rakelen, de Franschen ‘Germaansch’.
Het is onloochenbaar de omgekeerde wereld. Doch deze omgekeerde wereld is een
der grootste wonderen van dezen tijd en niemand merkt het, hoewel het zichtbaar is
in alles en overal. Excuseer mij, dat ik het naar aanleiding van een voetbal-match ter
sprake breng.
Van het begin af speelden de Franschen in een snel tempo dat zij gaandeweg
opvoerden tot een razende vaart. Al scheen van den aanvang af het spel gelijk, het
was duidelijk merkbaar dat zij over soortelijke hoedanigheden beschikten, die hun
bij een eenigszins normale voorbereiding hadden moeten vergunnen, om hun
superioriteit ondubbelzinnig te doen gelden. Was het Fransche elftal jonger, dan het
Duitsche? Ik weet het niet. Maar stellig openbaarden zij een feller élan, een brio, een
virtuoziteit, waarbij de Duitschers het op verre na niet haalden. In hun genre evenwel
stegen de Franschen niet tot een stijl. Het bleef impromptu, improvisatie, miraculeuze
interventies, dolle toeren, nuttelooze individueele ‘heldendaden’, afgewisseld door
tekortkomingen, waarbij de ‘populairen’ jankten van woede en spijt. Dank zij hun
verbluffende snelheid, de voortvarendheid hunner aanvallen, domineerden zij telkens
en bijna over de gansche linie. Op het kritieke moment echter schoten zij immer te
kort. Niet wegens een ingrijpen van den tegenstander, die in vele gevallen te traag
bleek. Neen. Wegens fouten van overmoed, gebrek aan zelf-contrôle, voortvloeiend
uit hun kwaliteiten, fouten, welke zij zich niet de moeite hadden willen geven om
weg te werken, zwakheden, welke zij verzuimden te controleeren in een paar
voorbereidende oefeningen. Als de Duitschers, van een zuiver-theoretisch, rationeel,
scolastisch voetbal-standpunt beschouwd, dezen match hadden moeten winnen (wat
de blauw-wit-roode Hanen hun beletten), ieder is het er evenzeer over eens, dat de
Franschen practisch gesproken verscheiden malen hadden moeten doelpunten, waarin
zij op hun beurt door hun eigen onbesuisdheid verhinderd werden. In een
hardnekkigen, ongenadigen, onstuimigen, grimmigen maar loyalen kamp wisten zij
met beslistheid en met een virtuoze behendigheid een aantal stokken te werpen in
het raderwerk der solide mechaniek hunner tegenstanders. Doch verder brachten zij
het niet.
Het is ook maar beter zoo. Een totale nederlaag zou een te harde knauw geweest
zijn voor het Duitsche evenwicht. In werkelijkheid was de uitslag van dezen wedstrijd
onbeslist, want het eenige punt, dat de Franschen boekten, dankten zij aan den
rampspoedigen schop van een Duitscher, die den bal in zijn eigen net joeg. Gaat het
niet sinds eeuwen zoo tusschen de beide naties? De Von Kluck uit dezen Slag aan
de Marne heette Münzenberg, middenspeler van het Duitsche elftal. Wanneer zoowel
Franschen als Duitschers klaarblijkelijke symbolen niet stelselmatig willen
verwaarloozen kunnen zij in elke episode dezer ontmoeting een aanwijzing ontdekken.
[verschenen: 22 april 1931]

Tooneel van Vandaag
Parijs, 20 Maart 1931
Léopold Marchand is een der talentvolste tooneelschrijvers van de jonge generatie,
welke startte zoodra de kanonnen zwegen. Hij begon zijn loopbaan als medewerker
van Colette die haar vrouwelijk flair voor welige naturen altijd vereenigde met een
goede keus. Toen hij een leistok missen kon behaalde hij aanstonds ernstige en
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duurzame successen met ‘Wij zijn geen kinderen meer’ en ‘Durand, bijoutier’, dat
doordrong tot Holland. Op 't oogenblik triomfeert hij met twee zeer verschillende
stukken tegelijk. Het eene, ‘La Belle Amour’ in het Théâtre Daunou, is paradoxaal
en gepeperd. Het andere ‘Balthazar’ in het Théâtre de l'Apollo, is een gemakkelijke,
doch brillante en overstelpende klucht. Beiden zijn uitstekend. Of Marchand een
groot auteur is mag het nageslacht uitmaken. Maar zeker is hij geen klein auteur.
De Franschen bezitten de bijzondere en loffelijke eigenschap om wrange
onderwerpen aantrekkelijk voor te stellen. Het gebeurt dat zij een heelen avond
hekelen en moraliseeren, niet zonder dat men 't merkt, doch zonder te ergeren, te
vervelen, of zwartgallig te stemmen. Ik beschouw dat als een onschatbare gave. Wij,
die alles doen om de schoolbanken te veraangenamen voor de kinderen en de
meergevorderde jeugd, wij hebben sinds weldra vijftig jaar alles gedaan om het
theater, dat de school is der mondige menschheid, te vergrauwen en te versomberen.
Terwijl men de vernuftigste pogingen aanwendt om de drankjes van den dokter, die
in mijn prille jaren nog smaakten als gal en welker geur men met walging opsnoof,
te bereiden als lekkere, prettige likeuren, richtte men de apotheek van den geest in
als de winkels der ouderwetsche pillendraaiers, waar opgezette monsters aan de
zoldering hingen en terugstootende beesten dreven in den alcohol. Waartoe dient
deze vreemde tegenstrijdigheid? Worden wij wijzer door ervaringen welke men
opdischt met een grijns en slikt met tegenzin? Neen. Eer een beetje ongenietbaarder.
En wie verklaart die wonderlijke contradictie onzer eeuw: Aan den eenen kant, op
materieel gebied, een alzijdige drang naar het behagelijke, het streelende, het lichte,
het zachte, het welgevallige; aan den anderen kant, in de spiritueele sfeer, de
sadistische neiging om ons het genoeglijke leven, dat wij zouden kunnen leiden te
midden onzer duizend gerieflijkheden, zooveel mogelijk te verzuren. Want het is
een feit: Zoo Parijs er niet was, dat slechts voor een gering deel door de kwaal werd
aangetast, zouden wij 's avonds te acht uur wanneer de schouwburgen opengaan, alle
optimisme moeten laten varen. Dat is een der onvervangbare verdiensten van de
Ville-Lumière en wie verstandig is, moet hopen dat zij nimmer onder de hypochondrie
der rest van Europa bezwijkt.

‘La Belle Amour’
In ‘La Belle Amour’ wilde Léopold Marchand demonstreeren dat wij mannen, grove,
lompe wezens zijn tegenover haar, die eenmaal gevormd werd uit de overtollige rib
van Adam. Alleen de vermelding reeds van het thema boezemt argwaan in en men
huivert bij de gedachte hoe een Rus, een Duitscher, of zelfs een Franschman als
Lenormand, het onderwerp zouden aanpakken. Bij Marchand mag men den
achterdocht opzij zetten. Hij behandelt zijn gegeven niet met de omzichtigheid en
de lyriek der Troubadours van omstreeks 1200, die hun tijd manieren leerden. Maar
hij behandelt het tenminste amusant, pikant en daarenboven charmant.
Lise is een courtisane die zich uiterlijk in geen enkel opzicht onderscheidt van het
gros der gedistingueerde demimondaines. Zij komt uit een modest, kleinburgerlijk
milieu, dat natuurlijk met haar gebroken heeft. Zij trachtte een poos den kost te
verdienen met pianolessen doch het vak viel haar zwaar en zij ruilde de kunst der
vingervaardigheid voor de galanterie. Hoewel zij tot dit métier, zooals men het tot
nu toe verstaat, geen bepaalderen aanleg bezit dan haar lichamelijke bekoring, past
zij zich voortreffelijk aan bij de eigenaardigheden die het beroep karakteriseeren.
Zij heeft een coquet, venusdiertjesachtig intérieur. Zij loopt rond in excentrieke,
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voluptueuse huisgewaden. De toiletten zijn haar eenige zorg. En de dienstboden
kijken van boven op haar neer. De amant die dat allemaal betaalt is Robert Weilinger,
een rijk parfumeur, jong, snob en sportief. Hij heeft zijn zaken, zijn jacht, zijn renstal.
Hij heeft Lise wijl het een elegante liaison is die flatteert.
Maar Lise, ondanks haar gedragingen van banale ‘allumeuse’, verwacht bij den
man nobeler aspiraties dan een uitsluitende ingenomenheid met de werken des
vleesches. Zij beweert een hart te hebben en maakt aanspraak op teederheid. Zij doet
wat ze kan om de mannen aan te hitsen en als deze botweg op haar toevliegen is zij
ontgoocheld. Het kost eenige moeite om Marchand te volgen op deze nog onbetreden
paden doch waar men de courtisane sedert honderd jaren tracht te rehabiliteeren
onder alle gezichtshoeken zou het onlogisch zijn om halverwege te blijven steken.
De Grieken hadden ongetwijfeld courtisane's van hoogere orde dan de twintigste
eeuw en Aspasia werd de vrouw van Pericles. Bij een idealiseering, gelijk Marchand
onderneemt na zooveel vorige idealiseeringen, kan de demimondaine niets verliezen.
Als ze ooren heeft zal ze er daarentegen bij winnen en van den weeromstuit ook de
civilisatie. Men vergisse zich echter niet: Types als Lise zijn in 't hedendaagsche
Parijs nog met een lantaarn te zoeken en niemand zal er voor willen instaan dat men
ze vindt.
Dus Robert wordt afgebeeld als een tegelijk oppervlakkig en geborneerd sensualist.
Evidemment, dat is de ware liefde niet. Zijn vriend, Paul Sorbier, nog rijker dan hij,
en getrouwd, raakt heftig verslingerd op de bedwelmende Lise. Wat wil hij? Zij praat
zich in dat het hem alleen te doen is om de bagatelle, ofschoon Sorbier, in tegenstelling
tot den vierkanten parfumeur, optreedt als een sentimenteele huilebalk die den mond
vol heeft van zijn matelooze passie en zijn eeuwige trouw. Die verdenking maakt
haar kwaadaardig en coquet, slecht-gehumeurd en provocant. Zij heeft het niet
heelemaal mis, doch begrijpt een beetje langzaam. Na herhaalde smeekbeden vergezelt
zij Paul naar een landgoed in Normandië, waar hij een automobiel-wedstrijd
organiseert. Om hem te beproeven en om hem aan te wakkeren lonkt zij dringend
naar zijn secretaris, een superben mannetjesputter, toffe jongen en genre motor-ploert
die een trapje hooger kwam. Zij dejeuneeren met hun gedrieën en zij weet Paul zoo
te sarren dat hij wanhopig terugreist en haar voor den nacht alleen laat met zijn
secretaris. Deze, die eerst het dienstmeisje plaagde, blijft niet blind voor de avances
van Lise en verandert onmiddellijk van mikpunt. De toffe jongen wil dit buitenkansje
niet laten schieten en bejegent haar als iemand met wie men straks een pretje zal
hebben. Zoo bedoelde Lise het niet. Maar als zij hem ontnuchtert en voor den mal
houdt pakt het genre motor-ploert, dat niet voor psychologische complicaties
geschapen werd, haar eenvoudig beet en eischt met geweld wat zij ongevraagd scheen
te beloven. Zij stribbelt tegen en krabt. Hij wordt woest en slaat. Zij valt flauw. Hij
draagt haar bewusteloos in zijn kamer.
Zoo zijn de mannen. Als zij terug is bij Robert en hem om een paar hartelijke
woordjes bedelt, haalt de parfumeur zich heel wat anders in zijn hoofd. Werkelijk,
Paul lijkt tot nu toe nog de beste. Om haar te believen teekent hij een ruïneus contract
en denzelfden avond installeert zij hem in haar slaapkamer. Den volgenden ochtend
echter behoeft Lise slechts op zijn knieën te gaan zitten om hem opnieuw te doen
ontvlammen. De mannen denken dus slechts aan ‘dat’? Juist. Paul denkt ten
overvloede aan zijn vrouw, zijn kinderen, aan het schandaal dat hij wekken zal
wanneer hij zich met zijn maîtresse in 't openbaar vertoont. Nieuwe deceptie voor
Lise. Zij probeert het nog bij een jeugd-makker, Georges, die meubel-teekenaar werd.
Zij mijmert over hun vroegere onschuldige wandelingen, hand-in-hand. Maar Georges
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is een onnoozele hals, die slechts één ding snapt: dat hij de gelegenheid krijgt voor
een avontuurtje met een poule de luxe. Zij zet hem aan de deur met een opdracht en
hij is er even tevreden mee want hij heeft een verloofde. Ondertusschen hebben
Robert en Paul ieder voor zich gewikt en gewogen. Beiden stappen binnen bij Lise.
Paul aarzelt nog, maar Robert bidt zijn maîtresse om de oude relaties te hervatten.
De twee mannen, tarten elkaar en raken slaags. Tegenover Lise, die onverschillig en
sprakeloos toekijkt, rollen zij samen over den vloer. Paul ligt onder en druipt
vernederd af. Robert, overwinnaar, biedt Lise aan om haar te trouwen. Zij weet wat
dat beduidt. ‘La Belle Amour’ zegt zij smalend terwijl het scherm valt.
Moge Lise de hoop niet laten zinken! Wanneer de courtisane's, in wier lijn dit
weinig schijnt te liggen, gaan droomen over de hemelsche en onzelfzuchtige, zoo
nog niet gansch platonische liefde, dan moeten er betere tijden in aantocht zijn. En
waarom niet? Mademoiselle Spinelly, die een der geraffineerdste en gevoeligste
comediennes werd onzer dagen, speelde haar hoofdrol alsof zij ze vertolkte naar het
leven. Wie gelooft aan den invloed van het tooneel mag er niet aan twijfelen dat hier
een nieuw type gecreëerd is, dat zich zal vermenigvuldigen in de werkelijkheid. Een
résumé, als hier gegeven wordt, onderstreept noodzakelijkerwijze het hoekige, het
kunstmatige, het ongegronde of het schijnbaar onlogische dat de schrijver met de
fijne toetsen van zijn dialoog wegpoetste. Wat bij de eerste opvoering klinkt als
paradox of als boutade, bereikt bij de vijfhonderdste al veel dichter de grens van het
waarschijnlijke, en de suggestieve, genuanceerde, soepele stijl van Marchand kan
deze metamorphose niet anders dan bevorderen. Ik voor mij zie in zulke incarnaties
geen bezwaar. Er zijn steeds courtisanes geweest en van alle bekende soorten lijkt
een Lise mij verreweg de minst bedenkelijke. Zij nadert een graad van evolutie waar
zij, evenals Aspasia, civiliseerend zou kunnen worden en het gebeurt niet dikwijls
dat men zooveel goeds kan zeggen over de ondergrondsche strekking van een modern
tooneelstuk.

‘Balthazar’
‘Balthazar’ is van geheel anderen inslag dan La Belle Amour. Hij betoogt niets en
de auteur verlangt niet dat wij denken aan den zoon van Nebukadnezar die zijn
oordeel las in vlammende letters op de muren van zijn Babylonisch paleis. Hij
groepeert een aantal personen, mengt ze met een toevallig contrast dat ze tot gisting
brengt en combineert hun reacties tot een serie van humoristische buitenissigheden
die de vermakelijkste en tierigste burleske vormen welke men sinds Georges Feydeau
en ‘La Dame de chez Maxim’ op de planken zag.
In een plaatsje aan de Bretonsche kust, leeft kalm en fatsoenlijk de familie Philippe
van haar rente en verdrijft den tijd met garnalen visschen. Zij ontvluchtte Parijs voor
de duurte en bestaat uit den vader, een braaf en bezadigd burgerman, die met zijn
ziel onder den arm loopt, twee kinderen uit een eerste huwelijk, Roger die voor zijn
eind-examen gymnasium zakte, Luce, die heimelijk droomt leerling te worden van
het Conservatorium, en hun jonge, aardige stiefmoeder, een uitstekend huisvrouwtje.
De troep is compleet met Le Gac, kapitein op de groote vaart met verlof, en Stanilas
Boutrot, een beginnend tooneelschrijver die gespeeld hoopt te worden en het hof
maakt aan de eerbare Madame Philippe. Te vergeefs. De Philippe's zijn
achtenswaardige lieden die afschuw voelen voor ongeregeldheden. Zij hebben hun
autootje. De zoon zal notaris worden en de dochter zal trouwen wanneer 't haar tijd
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is. Al die menschen zouden rustig verder leven wanneer op een goeden dag het meisje
niet haar 5-paards uit de garage haalde om een toertje te maken naar Saint-Malo. Zij
stuurt recht in een geweldigen Hispano-sport, welks eigenaar, om haar te ontwijken,
tegen een boom rijdt. Gelukkig is hij niet dood maar de wagen ligt in splinters.
De Philippe's begroeten den redder van Luce met enthousiasme. Hij is een man
met een eenigszins ordinair, stevig en gedecideerd voorkomen, een sympathieke
bullebak. De plek bevalt hem en hij accepteert de aangeboden gastvrijheid. Als men
hem vraagt hoe hij heet antwoordt hij ‘Noem mij Balthazar’. Hij bekijkt de kamer
en zegt bedaardweg dat het veel beter zou zijn wanneer die kast op een andere plaats
stond. Zelf versjouwt hij het meubel en inderdaad zij staat daar beter. Men heeft een
mooier uitzicht op de zee.
Bij 't tweede bedrijf zou hij vertrokken zijn doch bleef hangen en ontpopt zich tot
verstomming der Philippe's als een koper-koning, een nabob, toegerust met een
kolossale dosis gezond verstand, dat zich met alles moeit en waarvoor alles wijken
moet. Hij koopt een verlaten eiland dat niet te koop was. Hij verbiedt Roger te rooken
en bezorgt hem een baantje als loopjongen op een New-Yorksche bank wijl men
daarmee begint zoo men milliardair wil worden. Hij overtuigt Philippe dat hij zijn
fortuin dom beheert en geeft hem de middelen om het te vertiendubbelen. Hij bewijst
den acteur dat zijn stuk een prul is. Hij verwijt hem zijn gebrek aan doortastendheid
tegenover Madame Philippe, die hij op haar beurt beknort wegens haar preutsche
terughouding. Luce moet actrice worden. De kapitein op de groote vaart zal zijn
ontslag nemen en aan land blijven wat hij in zijn binnenste wenscht. Kortom,
Balthazar zet alles ondersteboven en ieder gehoorzaamt hem.
Tot nu toe was alles karakterstuk. Hier neemt de actie een draai en moduleert naar
een meesterlijk geslaagde klucht, gespeeld en geschreven in een onbedaarlijk helsch
tempo. Uit het naburige dorp arriveert een oud geleerde, die zijn beroemdheid en
zijn titels verbergt achter een schuilnaam, om, gelijk hij zegt, met rust gelaten te
worden. Hij is krankzinnigen-arts, membre de l'Institut, en zijn boeken over
zielsziekten genieten een universeele reputatie. Hij observeert Balthazar. Die
afzondering op een eiland? Krankzinnigheid. Die manie om zich te verbergen?
Vervolgingswaanzin.
Die overspanning, die hoofdpijnen, die slapeloosheid, dat gebrek aan eetlust? Die
opgeruimdheid, die activiteit, die heerschzucht? Allemaal teekenen van
verstandsverbijstering. Er valt niet aan te twijfelen: Balthazar is een gevaarlijke gek
die zoo gauw mogelijk moet worden opgesloten. Men kan zich voorstellen welken
verpletterenden indruk deze diagnose maakt op het gezin Philippe, dat haar fortuin
en haar toekomst ging toevertrouwen aan een krankzinnige. Morgen om elf uur zal
de nabob gehaald worden door twee verplegers. De mannen gaan er van door. De
vrouwen krijgen 't op de zenuwen. Ieder verandert van opinie. Bij het diner bevindt
Balthazar, die pas nog geflikflooid werd zich alleen aan tafel, heft de armen ten hemel
en roept uit: Ze zijn allemaal gek geworden.
Het laatste bedrijf vertoont een radelooze familie in de meest komische consternatie.
En hoewel er voortreffelijke en minder goede passages zijn in deze handeling, die
naar haar einde raast, hier blijkt het duidelijkst de meesterschap van Leopold
Marchand. Want al kan men de ontknooping raden (niet Balthazar is gek doch de
krankzinnigenarts) het lachen houdt niet op. Het komische effect, wat een groote
zeldzaamheid is, blijft onverflauwd werkzaam tot aan de laatste woorden der slotscène,
waarin de familie Philippe, aan wie de financier met een tikje minachting vergiffenis
schenkt, voor den derden keer haar opinie moet wijzigen.
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Bij een blijspel als Balthazar stempelen niet de spelers de vertolking, maar het
stuk stempelt de spelers. Alfred Tarride, weergaasch pittoresk als Nabob, steeds full
speed en altijd onder stoom, is verbazingwekkend. Geen moment echter denkt men:
wat een acteur! Men denkt: wat een rol!
En nu zou ik slechts nog de meening willen kennen van Marchand over hen die
drie jaar geleden elken dag den ondergang voorspelden van het Fransch tooneel. Ook
dat is een beetje komiek en hij zal waarschijnlijk danig om hen lachen.
[verschenen: 27 april 1931]

De Spijkers
Parijs, 24 Maart [1931]
Het is merkwaardig, in hoe korten tijd een stadsbeeld volkomen veranderen kan.
Sinds wanneer regeert de Corsicaan Jean Chiappe over Babylon III met de vijftig
poorten, dat in de oogen van gerechtigen en ongerechtigen het Babylon II der
Romeinsche Keizers en der Apocalyps was opgevolgd?
Ternauwernood drie jaren en hij draagt reeds den naam van den man met de ijzeren
vuist in een fluweelen handschoen. Een dwingeland? Ja en neen. Verre van te
ontwapenen, zooals de ongelukkige tijdgeest zou willen, breidde hij zijn leger uit tot
zestien duizend koppen. Tel daarbij het meer dan dubbele garnizoen, met wiens
commandant hij uitstekende maatjes is, en gij hebt één tot de tanden gewapend krijger
tegenover zestig weerlooze burgers, vrouwen en kinderen meegerekend.
Nimmer was Parijs zoo goed verdedigd tegen zich zelf en het merkt 't niet. Nimmer
steunde een bewind op een dergelijke pretoriaansche macht en niemand mompelt
tegen dit geüniformd geweld, bandieten en extremisten uitgezonderd. Laat ze maar
zingen, zei Mazarin, van de chansonniers zijner dagen, mits ze betalen. Laat ze maar
schreeuwen, zegt Chiappe van de weinigen, die pruttelen, mits ze doen wat ik wil.
Hij voert hervormingen in, waarvoor men eertijds parlement, volk en pers gealarmeerd
zou hebben, hervormingen, die het minst strooken met het historische temperament
van den Franschman, doch hervormingen, waarover niemand zich schijnt te verbazen
en waartegen niemand kikt. Men zou heel deze periode kunnen karakteriseeren door
de invoering der spijkers. De spijkers, dat zijn pinnen met koppen van vijftien tot
twintig centimeter doorsnede, welke men tusschen de keien of in het asfalt plant,
waar ze in twee rijen den voetganger een weg wijzen en een toevlucht verschaffen
voor het gewoel der tallooze voertuigen. Aanvankelijk vervaardigde men ze van geel
koper, wat veel te duur uitkwam, toen ze algemeen werden. Tegenwoordig zijn ze
van een grijs metaal, dat ik niet nader onderzocht heb, doch dat gewoon ijzer moet
zijn. Ze worden netjes onderhouden door de straatreiniging en wie laat naar bed gaat,
kan zich amuseeren met het schouwspel van werklieden, die met lappen en
poetsmiddelen deze voorwerpen blinkend houden. Eerst vond men hun pointillé
alleen in het centrum. Langzamerhand overwoekerden zij de stad tot in de verste
uithoeken. In 't begin was de gebruikmaking der reglementaire stippellijn ook
provisorisch en ad libitum. Sinds enkele weken werd zij definitief en obligaat. Wie
een straat oversteekt buiten de spijkers loopt een bekeuring op, wanneer een agent
aanwezig is, om den overtreder te snappen. Zoo gebiedt een der millioenen wetten,
welke na den wijzen Solon ter bescherming van het individu zijn uitgedacht.
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Theoretisch bieden deze spijkers aan elk, die zich tusschen hun rangen begeeft,
een absolute veiligheid. Ieder, die zich in hun rechthoek bevindt, wordt automatisch
taboe voor allen, die zich op wielen bewegen. Zij teekenen toover-cirkels op den
grond, welke dezelfde macht uitoefenen als de krijtstreep, waarmee men hanen en
kippen fascineert en dwingt tot onbewegelijkheid. Wie tusschen de spijkers overreden
wordt, heeft recht op een nationale begrafenis spotten de revuïsten. Alvorens een
clown in de circussen de baan betreedt, zoekt hij met een vermakelijk gegrien de
spijkers, welke hem moeten behoeden op den overtocht. De spijkers werden een
modern symbool van het habeas corpus. Zij zijn de amuletten voor het overal
opgejaagd menschelijk wild. En dit is een billijke vergoeding voor den dwang, dien
zij opleggen, voor de omwegen en het tijdverlies, waartoe zij dengene noodzaken,
die niet verpletterd en bekeurd wil worden tegelijk, wat het toppunt beduidt van
wanbof. De afstanden immers, welke de asylen scheiden, vormen een wildernis, waar
men vogelvrij is voor de aanslagen der chauffeurs en weerloos overgeleverd aan hun
min of meer ontwikkelde menschlievendheid. Wie de spijkers overschrijdt, wordt
op slag outlaw.
Het behoort niet tot de geringste verdiensten van Jean Chiappe, dat hij zijn
onderdanen wist te troonen naar de aanvaarding van een juk, dat met hun gansche
wezen strijdt. Menig voormalig heerscher, die geboekt staat als een tyran, tegen wien
men de vaan des oproers heesch, moet in de Elyseesche Velden met belangstelling
informeeren naar de paedagogische methode, welke de Franschen, die de kazerne-jaren
achter den rug hebben, als kinderen doet marcheeren in het gelid. Dit lukte hun nooit
of te nimmer en zij verbeurden hun kroon om mindere vergrijpen tegen de persoonlijke
vrijheid.
Maar als de voetganger bukt, is hij reeds redelijk genoeg begaafd om te bukken,
zonder tegenspraak? Het lijkt er niet op. De spijkers deden den geniepigen oorlog,
welke sinds de eerste onbespannen wagens woedt tusschen den aardling en den
bevoorrechten wiel-ganger, opnieuw ontbranden. Van de uitvinding van het rad af
zijn weinig tweebeenigen filosofisch genoeg geweest om hen, die voorbij stoven
tusschen een paar wielen, aan te staren zonder afgunst. Zijn hebben de huifkar benijd,
het brikje, de karos en de fiets. Heden benijden zij den auto. Zij hebben alle mogelijke
redenen bedacht, om dien te benijden, zelfs intellectueele. Met behulp van motor en
mechaniek, zegt Duhamel, kan de grootste stommerik zich verheven wanen boven
zijn evenmensch en protsen achter het stuurwiel. In zes jaren leert men niet dragelijk
piano spelen, maar in zes dagen leert men autosturen en waant men zich superieur.
Deze meening wordt gedeeld door de massa onzer tijdgenooten, zoolang zij geen
mechanisch voertuig bezitten. Maar tegen den auto, die een blaffend monster is,
stonden zij veel machteloozer, dan tegen kar of fiets. Zij verkropten hun wrevel, tot
de spijkers kwamen en de magische bescherming, welke van die spijkers uitstraalt.
Achter de spijkers wordt de democratische voetganger koning. Daar treitert hij de
chauffeurs. Daar leest hij zijn krant. Daar knoopt hij een gesprek aan. Daar treuzelt
hij met een tergende langzaamheid en met een brutaal gezicht van ‘rijd me eens om,
als je durft’.
Regeeren is moeilijk, zelfs met ijzeren vuist, en geregeerd worden is onaangenaam,
ook met een fluweelen handschoen. Chiappe vermoedt dat in voldoende mate en dit
besef stemde hem tolerant. Hij laat de illusie der vrijheid. In 1923 verbood men het
bal der misère noire. In 1931 geeft hij toestemming tot het Bal Anthropométrique,
dat nochtans gerangschikt verdient te worden onder de teekenen des tijds en dat een
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gezouten critiek inhield op de systemen, waarmee een prefect van politie kan
ringelooren.
Men ziet op zulke bijeenkomsten, dat het nog niet zoo erg is met het Parijsche
ascetisme als men naar believen zou hopen of vreezen. Zulke verstrooiingen inderdaad
verheffen het moreel, want alles blijft voor den waren diplomaat een kwestie van
geven en nemen. Heeft men niet te Enghien, waar men met een trammetje heen kan,
het Casino heropend en met het Casino natuurlijk de speelzaal? Sinds
menschenheugenis gold het als een onherroepelijke wet, dat er onder den rook van
Parijs niet gespeeld mocht worden rondom groene tafels! Om te beletten, dat de
kleine man zich ruïneeren zal, stelde men den toegangsprijs voor dit baccarat op vijf
honderd francs. Doch om dien kleinen man ook zijn kans te gunnen, vond men
tegelijkertijd de P.M.U. uit. Dit is de Pari Mutuel Urbain, zooveel als de stedelijke
totalisator. Het leek niet democratisch genoeg, dat men alleen wedden kon op de
renvelden en voor de rest afhing van clandestiene bookmakers, en hun ontelbare
tusschenpersonen, die een outsider nooit hooger uitbetaalden, dan dertig tegen één.
Voortaan kan men wedden in de stad, zonder zich te derangeeren, en om het populaire
karakter dezer verbetering te onderstrepen, installeerde men de loketten der P.M.U.
in de voornaamste bioscopen. Morgen gaat men ze huisvesten in de hotels, de café's,
en de gansche bevolking zal een vijf-francs biljet kunnen wagen in dit land, dat de
staatsloterij beschouwt als een onzedelijke instelling. Officieel heet deze
inconsequentie ‘bevordering van het paardenras’. En zoo zij niet van logica getuigt,
stellig getuigt zij van beleid, want wie overal een wenk van het geluk op zijn weg
vindt, vergeet menige beslommering en zet zich over heel wat kwellingen heen met
een lichter hart.
[verschenen: 25 april 1931]

Parallellen
Parijs, 28 Maart 1931
Wederom is Baron de Gondremark uitgestapt aan de Gare Saint-Lazare om zich
onder te dompelen en een voorraad spirit op te doen in ‘La Vie Parisienne’. Het was
den Zweedschen edelman, die sedert 1866 bij elke nieuwe generatie het entrain en
de fut komt toetsen der meerderjarigen, vanaf 1912 niet meer gebeurd de Salle des
Pas Perdus te betreden. Millioenen, milliarden schreden, vroolijke en trieste,
trippelende en sleepende, gingen sinds dat jaar verloren op den groenen glasvloer
der wijde hall welke hij wereldvermaard maakte. Het stemde den baron geenszins
melancholisch, want hij had, wat hem betreft, geen enkel grijs haar erbij gekregen.
In zijn tijd hield men zich niet op met sombere gedachten, evenmin als men zich liet
‘voronoffiseeren’. Alles was degelijk en solide. Een held van Offenbach kon gerust
afdwalen naar het omfloerste rijk der schimmen. Ook daar bleef hij nog radio-actief.
Het viel niet te loochenen dat er na zijn laatste bezoek aan Parijs veel veranderd
was in ‘la capitale du plaisir’, om te beginnen bij de Salle des Pas Perdus. Hij
herinnerde zich een onafzienbare ruimte, waar een regiment met gemak exerceeren
kon, en welker wanden beschilderd waren met een vaal, morsig en eentonig geel.
Op den keper beschouwd was het de duizendmaal vergroote wachtkamer van een
dorpsstationnetje en had ze niets bezienswaardigs dan haar afmetingen. In elk détail
wasemde ze den vrekkigen, sikkeneurigen geest uit van de Fransche administratie
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der negentiende eeuw, die in zoo hooge mate gestaan had onder Engelschen invloed,
en wier treinen, laatste teekenen van dat overwicht, nog altijd links rijden, hoewel
alle andere voertuigen rechts houden. De Franschman merkte niet het pakhuisachtig
karakter van dit overkapte plein. Wat zijn administratie uitbroedde, werd van oudsher
gerekend tot de onontkomelijke narigheden waarop de mensch geen vat heeft en
waarover hij zich dus zoo weinig mogelijk bekommert. De administratie met haar
spartaansche lycea, waar men de jongens wekte en samenriep met de militaire trom,
de administratie met haar barsche gevangenissen, ijzige kazernes, doodsche
ziekenhuizen, groezelige postkantoren, met al haar onverbiddelijken, grauwen
rompslomp, dat was één dier bovenaardsche machten waaraan men zich zonder
verwondering en zonder morren onderwierp. Maar alles, wat buiten het bereik viel
harer ruwe tyrannie, behoorde tot het verheugde, helle, lichte, blijde leven, dat onder
den harden dwang openbloeide met verhoogden lust. De Salle des Pas Perdus was
onhergbergzaam, doch zij zag uit op een bevallige wereld.
De nood der tijden is over deze begrippen herscheppend heengegaan. Toen Baron
de Gondremark op een kouden Maartavond van dit jaar uit den trein stapte en
wederom het gore pakhuis meende te beschrijden, waar sinds Napoleon III niets
verroerde, had hij moeite om zijn oogen te gelooven. Bevond hij zich in de Gare
Saint-Lazare, in een station der Staatsspoorwegen, waar men uit sleur reeds zoo lang
met het bijltje hakte? Pas possible! Alles blonk van nieuwheid, stak frisch in een
vroolijke verf, die niet meer het dorre, fletse geel was der regeeringsgebouwen, maar
de fleurigste tinten gebruikte van het palet. Was dit de oude, vale Salle des Pas
Perdus? Het leek eer de Rue de Rivoli, de Rue de la Paix. Zoover zijn blikken reikten
zag hij een opeenvolging van kleurrijke winkels, smaakvolle etalages, glazen
uitstalkasten, weerspiegelend in met marmer bekleede wanden. Ieder droeg den naam
van den eigenaar of van het artikel in vertikaal schrift, gelijk de Chineezen gewoon
zijn, en in de kleurschakeeringen van een bonten tooverlantaarn wat aan het geheel
een zomersch en feestelijk aanzien verleende.
Vlak achter de rails begon de betoovering der stad en vlak achter de stad lagen de
verschieten der reis. De loketten waar men kaartjes nam wisselen af met
modemagazijnen, met de uitstallingen van coiffeurs, manicures, uitgevers, kruideniers,
en articles de Paris. Geen preludium meer en geen vestibuul, waar men zich in zekeren
zin losrukte van de omgeving. Het heele station was omgeschapen in een bazaar, in
een straat, in een wijk. Hier verloor men niet meer zijn schreden, want hier was 't
behaaglijk, warm, knus en geanimeerd. Maar welke revolutie had er plaats gegrepen
in een administratie, die zich tegen alle omwentelingen had bestand getoond? Geen
andere dan deze: de nood der tijden. Geen nieuwe geest, doch geldgebrek, waaruit
de nieuwe geest noodwendig moest volgen. Om hare inkomsten te vermeerderen had
de Maatschappij van Staatsspoorwegen alles verhuurd, wat zij in haar station, waar
elken dag tienduizenden reizigers passeeren, verhuurbaar vond. Een kastekort dwong
tot een aangenamere opvatting van het idee ‘station’. Er ontbrak slechts een orchest,
een miniatuur-golf en een paar andere amusementen om de illusie te voltooien van
een rustigen, rianten vluchtheuvel, tusschen locomotieven en taxi's, tusschen aankomst
en vertrek. De Baron oefene een weinig geduld: Deze volmaking zal de verrassing
vormen van zijn volgend bezoek. Heel ‘La Vie Parisienne’ zal kunnen spelen in de
voormalige leege en leelijke Salle des Pas Perdus.
In 1866 bezocht De Gondremark zonder mankeeren de aanstekelijke Hortense
Schneider, koningin der operette, oppermachtig, die in 't zenith harer glorie
dejeuneerde met den Keizer en zijn ministers. In het zevende jaar van Gaston
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Doumergue's presidentschap wordt de aandacht zijner edelheid onmiddellijk en
onweerstaanbaar getrokken naar Le Vésinet. Een veelbelovende faam ging reeds
eenige maanden uit van dit stadje, dat vergeten schuilde langs de Seine, te midden
der warmoezerijen die Parijs van groente voorzien. Zij is met de hoofdstad verbonden
door den spoorweg der Groote Ceintuur, die geen ceintuur van bananen is, zooals
men zegt sinds Joséphine Baker haar penaten opsloeg in een kasteeltje, welks
ommuurde park met eeuwenoude boomen grenst aan de onmetelijke zee van wortelen,
knollen, preien en uien.
Hier, in een kring van keffende hondjes en bewonderaars, rust Joséphine uit van
de vermoeiende avonden in het Casino de Paris. Zij werd zeer rijk en baadt zich in
een reusachtige, massief-zilveren badkuip. Zij baadt zich nog niet, gelijk Hortense
Schneider, in champagne, die door de aanbidders der Offenbachsche diva met respect
werd opgevangen en opnieuw gebotteld in flesschen, naar het verhaal luidt. Zoodra
zij het wenscht of toelaat zullen Joséphine niet minder gepassioneerde huldeblijken
ten deel vallen. Maar weten wij alles? Er zijn anecdotes, welke de geïnitieerden van
sommige mysteriën grif doorlaten, wijl zij bijdragen tot den luister van het vereerde
voorwerp zonder te dissoneeren met zekere fijngevoeligheden. Er zijn andere
anecdotes, welke men pas verneemt na een menschenleeftijd, wanneer zij niemand
meer jaloersch kunnen maken. Onder de eerste soort valt het verhaal, dat Joséphine,
die op het tooneel zoo weinig om het lijf heeft, in haar home bij voorkeur halskragen
draagt, welke tot ver boven de ooren reiken. Zij lijkt daarin op een levend, sprekend
Paaschei, op een rozige, snoezige baby in een kooltje van chocolade-kant, die dit
jaar de mode is.
Het is waar, dat zij een gevoelig échec leed, toen onbezonnen ijveraars het gekke
plan hadden opgevat om haar plechtig te doen kronen, eerst tot koningin der Fransche
koloniën, en daarna, alsof dat niet genoeg was, tot koningin van alle koloniën, welke
deelnemen aan de Exposition Coloniale. Stel u voor: Dit zou geschieden onder
beschermheerschap van den president der Republiek en onder leiding van het
ministerie van Schoone Kunsten. Helaas! Wanneer een snuggere gedachte mislukt,
verneemt men nooit aan wiens brein zij ontsproot. Wie legde deze hinderlaag? Wie
verzon zulken flater?
Zeker: Joséphine is jong, bijna blank, beeldschoon, aardig, lief, ontspannend. Ze
heeft zelfs talent. Ieder zingt ‘J'ai deux amours’. En wij leven onder het teeken Oustric:
Met andere woorden: voor geld is alles te koop. Ook een kroon. Juist daarom, vermoed
ik, wreven enkelen, die de decadentie slechts permitteeren binnen bepaalde perken,
zich de oogen uit. Er blijft een minimum van betamelijkheid bestaan. Joséphine, die
Amerikaansche is, koningin der internationale koloniën, of koningin der Fransche
koloniën? Hola! Die officieele consecratie zou een te mooie triomf geweest zijn voor
de U.S.A. en een te zotte krenking voor de prikkelbare gemoederen van de onderdanen
der overzeesche gewesten. Het démenti kwam. Niet als tik met het Spaansche rietje.
Als een slag met een knuppel. De Europeesche ministers ontvangen Charlie Chaplin
als gezant uit hemelsche regionen, wat sinds de oude wereld aan kunst doet (en dat
is niet sinds gisteren) nimmer vertoond werd. Maar Parijs kiest nog geen danseuse
en chanteuse als symbool en hoogtepunt zijner civilisatie.
Dit is jammer voor Joséphine van wie men niet eischen kan dat zij buiten de muziek
reeds ten allen tijde in de maat blijft. Nimmer zal zij 't ons vergeven. Het is mogelijk
dat zij elders mededingsters bezit. In Parijs troont zij souverein, hoewel ongekroond,
boven alle gratiën die de bedrukte dagen verlichten met haar bekoorlijkheden. Zoo
de amoureuse capaciteiten der Yankees door de economische crisis verminderden,
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gelijk Fransche reporters ons mededeelen, Joséphine onderhoudt in de Ville-Sirène
met succes het heilige vuur waarvan zij het brandpunt vormt. Een gentleman als
Baron de Gondremark kan niet beter doen dan zijn hulde aan haar voeten te leggen,
in de ootmoedige afwachting dat zij aanvaard worde.
En als Fifine genadig is zal zij hem rendez-vous geven voor 's nachts één uur in
het Vélodrome d'Hiver. Er bestaat geen schitterender gelegenheid om het Parijsche
leven in te wijden dan de wielerwedstrijd, dien men oudergewoonte nog de
Zesdaagsche noemt, doch die sinds lang de Zesnachtsche moest heeten. Men is het
er nog niet over eens in hoeverre men deze ongerijmde manifestatie, welke uit
Amerika stamt en hier ‘de infernale ronde’ gedoopt werd, rangschikken mag onder
sport. Want zijn de tien kilometer per uur, die men er overdag maakt, sport? Het staat
daarentegen vast dat de Zesdaagsche de grootste kermis en de grootste nachtkroeg
is geworden van den aardbodem. Wie daar binnentreedt moet alle hoop laten varen
om zijn vijf zinnen bij elkaar te houden tot het ochtendgloren. Alvorens het vier uur
slaat zal de verstandigste, de beredeneerdste, de koelbloedigste midden op een tafel
of op een stoelleuning zitten en met een glas in de hand hijgen en schreeuwen naar
de renners, naar het schellinkje, naar den brullenden megafoon en naar de opgewonden
dames, die de baan omzwermen.
De deuren van het Vel'd'Hiv', welke om elf uur dichtgaan daar het gebouw volliep
tot de balken, filteren wat Parijs het kostbaarst en het rumoerigst bezit. Het bevat
elken nacht de quintessens van de laagste tot de hoogste lagen. Mondaines,
demimondaines, quart de mondaines in hermelijn of in konijnevellen; dichters,
schilders, schrijvers, tooneelspelers, mannelijke en vrouwelijke liedjeszangers,
komieken, athleten, politici, financiers, industrieelen, ambachtslieden, soldaten met
verlof, tramconducteurs met hunne echtgenooten, kellners, chauffeurs en heele benden
jonge knapen, allen vereenigd in een onmetelijk en onbedaarlijk getier. Daar de
renners niet den ganschen nacht kunnen sprinten, wijl zij uitgeput zouden bezwijmen,
dwalen de verhitte oogen van de baan naar het parterre, op zoek naar een lolletje of
naar een sensatie. Voilà Rigoulot, de sterkste man der wereld. Vooruit Rigoulot, op
je fiets! En de dikke, goedige kolossus maakt een toertje naast de ‘eekhoorns’. Voilà
Biscot, de komiekste man van Parijs. Op je wiel Biscot, commandeert de engelenbak.
En Biscot peddelt zooals een August kan peddelen. Bis! Bis! Al wie zorg draagt voor
zijn reputatie komt hier een toertje doen. Al wie zijn populariteit niet
gecompromitteerd wil zien, actrices, cinema-stars of automobielfabrikanten, komt
hier premies uitloven. Wee hem of haar die aarzelt, of die weigeren zou een aansporing
van het gepeupel op te volgen! Van beneden tot boven in den nok heerscht een
dronken geest van plundering, van oproer, van onbeschrijflijke baldadigheid. Het is
of 't monotone rondwentelen der renners op de cementen baan ieder aan 't duizelen
brengt, tot een wonderbaarlijke razernij voert, tot schrikbarende paroxismen van een
onbegrijpelijken, delireerenden waanzin. Welke vreemde, onbekende passies pakken
zich hier samen? Met welk fluïdum laden zich al die baarlijke duivels en duivelinnen,
en tot welke hoogspanningen? Wat gaan zij straks bestormen? Hoe vindt het mateloos
geweld van deze geteisterde zenuwen een uitweg? Welk een tijd! Welk een chaos!
Welk een vulkaan! Een stierengevecht, een Romeinsch circus in de honderdste macht.
Waarvoor die dolheid van furiën? Voor de afgematte eekhoorns die men met gejoel,
getrappel en premies aanzweept als beesten, aanblaft en uitfluit wanneer zij verslappen
of de kromme ruggen even oprichten? Komaan! Zij slaan geen enkel record. Zij zijn
niets dan een voorwendsel om te brallen en te fuiven in de sfeer van bezetenheid,
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doodendans en catastrofe, welke ieder bandeloos en volgepropt van energie, met
zich meedraagt. Het was de dertiende Zesdaagsche. En elk jaar gaat het crescendo.
De clou der ‘Vie Parisienne’ van 1866, die ons ditmaal zijn spiegel en zijn toets
voorhoudt in het Théâtre Mogador, was het lumineuse, sprankelende, fonkelende
feest uit het derde bedrijf, met zijn montere suite van polka's, mazurka's, scottish's,
rédowa's, zijn onstuimige quadrille, zijn ontembare, wilde finale, die nu nog den
hoorder in licht laaie zetten, hem overstelpen met een onuitsprekelijk welbehagen,
hem met haar zingend dynamisme opheffen tot een goddelijke lichtvoetigheid, alsof
de muziek gedrenkt is in een geest van nectar en ambrozijn. Welk een vuur! Welk
een voortvarendheid! Welk een gloed en welk een geluk!
In 1931 concentreert ‘La Vie Parisienne’ zich buiten kijf in het Vélodrome d'Hiver
en een moderne operette, die geheel met haar eeuw overeenstemt zou dit décor niet
mogen verwaarloozen. Aan welk tafereel zou Baron de Gondremark de voorkeur
geven, aan het feest Second-Empire of aan een Zesdaagschen Nacht? Ik wil dezen
beminnelijken schim niet mijn eigen meening toe dichten voor de zijne. Doch stellig
is de hedendaagsche mensch niet makker. Hij lijkt misschien onmuzikaler, omdat
zijn buitensporige reacties tot dusverre niet vertolkt werden door een Offenbach.
Stellig is hij machtiger en geladener.
[verschenen: 9 mei 1931]

Zij en Hij
Parijs, 31 Maart 1931
Hij, dat is Maurice Maeterlinck, zij, Georgette Leblanc. Toen Maurice drie en dertig
was, nog in Gent woonde, zijn biertje dronk, regelmatig werkte en minnekoosde,
kalmpjes het lot verbeidend van de loterij, las Georgette een zijner boeken, raakte
verrukt, verhuisde naar Brussel, liet zich den dichter voorstellen en palmde hem in.
Na een intimiteit van twintig jaar vielen zij uiteen zooals de hoofdtak breekt van een
vergroeiden boom. Wat hecht scheen onder de schors, werd weggeknaagd in den
kern door het bezinksel van niet meer dan zes duizend wolkelooze dagen. Hij,
onverschillig, [enkele woorden onleesbaar]. Zij, verscheurd, krimpend, ontredderd,
peinst en jammert op de puinhoepen van het brooze geluk.
Dit is de korte inhoud der ‘Souvenirs’ van Georgette Leblanc, welke met een
verontschuldigende en breedvoerige inleiding van den uitgever Bernard Grasset, het
publiek worden voorgeworpen als voer. ‘Een vrouw gaf’ zegt de ondertitel. ‘Een
man nam’ luidt de harde slotsom. En die man is een der Wijzen van het Westen, in
wiens leven men laat neuzen alsof wij advocaten waren voor echtscheidingen. De
man loopt stilletjes naar de zeventig. De vrouw zal ongeveer vijf en vijftig zijn. Had
men dit schandaal niet kunnen opschorten tot de groene zoden beide personen der
tragedie dekken? Neen, beweert Georgette. ‘Ik sleepte een lijk achter me aan dat
grooter was dan mijzelf.’ Om het verleden te schrappen, te beheerschen, voorbij te
streven, om er zich van te verlossen, om eindelijk zelf te kunnen leven, moest zij het
beschrijven. Het is de Freudiaansche formule. Doch beschrijven volstond niet: zij
moest het ook nog laten drukken.
Het zij zoo. Verraadt niet elken dag de eerste pagina der kranten en de verslagen
der rechtszalen hoe gretig wij snuffelen in de verongelukte liefden onzen tijdgenooten?
In gedachten zien wij den grijzen filosoof te Nice dit boek doorbladeren, waaruit
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zooveel herfstlucht aanwaait van verwelkt loof en vergane bloemen. Wij zien hem
den bitteren asch-smaak proeven van de vruchten dezer doode zee. Vraagt Bernard
Grasset hem niet onbescheiden om deze bladzijden gelaten en zwijgend te dragen?
Wat zou hij kunnen antwoorden bij het graf dier lange genegenheid? Georgette bedelft
haar tranen onder de stroomen inkts, welke haar boek doet vloeien. Een vrouw vergeet
niet en smoort haar verdriet zooals zij kan. De man blijft achter met geen andere
herinnering dan zijn wrevel en met den wensch om niet te worden lastig gevallen,
nu de laatste tonen verklonken. Dit alles is pijnlijk. Het was ook onvermijdelijk met
een pijn, die zich niet dooven liet, een hart dat zich niet schikte in de nederlaag, een
talent dat zich vertolken wilde. En waarom zouden wij 't verhelen? Het is ook
interessant.
Beiden vormden een dier idealistische en beklagenswaardige paren van omstreeks
1895, welke zich vereenigden op een uitsluitend intellectueelen, buitenzinnelijken
grondslag. De élite dezer zwoele fin de siècle periode worstelde en weifelde tusschen
het platste naturalisme en een onvervulbare, boven-wereldsche mystiek. Het was de
tijd der ‘geestelijke huwelijken’, waarin de man, zoo hij temperament had,
accomodementen vond buiten het tweespan, waarin de vrouw daarentegen,
onvergelijkelijk loyaler, principieeler, halsstarriger en meer uit één stuk dan haar
partner, steeds de dupe werd. Men ging deze zonderlinge verbintenissen aan op den
voet eener wederkeerige vrijheid, waarvan in de meeste gevallen slechts de mannelijke
partij gebruik maakte en misbruik. Het is niet de vrouw, die den code der
liefdesbetrekkingen regelt, gelijk men in 't algemeen denkt. Het is de man, naar wiens
voorschriften of onuitgesproken verlangens zij zich immer voegt met een vaardig en
ontroerend mimicry. Steeds staat zij bereid, met een grenzelooze toewijding, om zich
uiterlijk en innerlijk te plooien naar de gestalte, waarin de man haar te ontmoeten
wenscht. Zij zal alle voorstellingen der liefde aanvaarden welke men haar oplegt,
ook de onbevredigendste, ook die welke het strijdigst zijn met haar wezen. Want alle
gedaanten, waarin zich de liefde kan vermommen, zijn voor haar slechts
weerkaatsingen of voorboden van het ééne vuur, dat zij in haar binnenste draagt. Om
dat vuur te doen vlammen, zal zij zich elke opoffering, elke metamorphose, elke
verminking getroosten. Haar zwak is, en haar ongeluk, dat zij de verdichtsels der
mannen te dikwijls letterlijk opneemt, dat zij als ernst beschouwt wat voor den ander
veelal spel blijft, en dat zij met een onverbiddelijke logica de consequentie najaagt
van een beginsel, dat voor haar wederhelft niet meer beduidde dan fictie of bevlieging.
Van die ficties was het ‘geestelijk huwelijk’ zonder twijfel een der gevaarlijkste en
toch heeft zij ze omhelsd. Zoolang zij jong was, ging 't uitstekend. Toen zij een dagje
ouder werd, toen zij zich langzamerhand bewust werd van de eenzaamheid en de
onvoldaanheid, welke haar wachtte, toen haar gansche natuur zich revolteerde, toen
zij het onherstelbare harer vergissing inzag, toen was het te laat. In den dagelijkschen
omgang was haar bekoring gesleten, en de man, voor wien zij zich zinneloos offerde,
van haar vervreemd. Toen het uur sloeg van het conflict en van de paniek, bleek zij
ontwapend. En wie zal zeggen hoeveel levens strandden voor een rampzalig idee,
waaraan men zich moedig onderwierp in 't enthousiasme [der jeugd] [enige onleesbare
woorden] in te verstikken als in drijfzand. Het valt moeilijk te ontkennen dat de man
in deze mislukkingen een zware verantwoordelijkheid draagt. Hij overschatte de
kracht der vrouw. Hij onderschatte haar offer. Hij gedroeg zich tenslotte deloyaler
dan men veroorloven kan.
Het treurigste der tragedie Maeterlinck-Georgette Leblanc, dunkt mij, is niet haar
litterair aspect, gelijk Bernard Grasset het wil doen voorkomen. Het schijnt mij van
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ondergeschikt belang in hoeverre deze begaafde vrouw het mede-auteurschap zou
kunnen opeischen van sommige van Maeterlinck's boeken. Dat de warme en
bewonderende opdracht welke ‘La Sagesse et la Destinée’ vanaf 1898 inluidde (‘ik
draag u dit boek op dat als 't ware uw werk is’) bij een nieuwe editie van 1926
verwijderd werd, is wellicht een vergrijp tegen de persoonlijkheid van Maeterlinck's
toenmalige gezellin, wier zielsspectrum, wier gedachten en wier voorbeeld dit werk
beïnvloedden, maar meer nog is het een vergrijp tegen iets essentieelers dan wat men
in letters uitdrukt. Er zijn affecties, welke men geëerbiedigd, welke men gespaard
wil zien, ook al stierven ze af, ook al roeide men ze terecht of ten onrechte uit. Er is
een haat, dien men niet begrijpen kan en dien men schuwt als iets monsterachtigs
wanneer hij de keerzijde is eener bovenmatige liefde. ‘Ik heb je een beetje bestolen’,
geeft hij toe zonder het openlijk te willen erkennen en zonder daartoe als kunstenaar,
als boetseerder van vage, vrouwelijke intuïties misschien strikt verplicht te zijn. Maar
het is veel onverklaarbaarder, dat hij haar na een twintigjarige samenleving zonder
middelen van bestaan uit huis zet, en de duizend francs, welke hij haar op aandringen
van derden maandelijks uitkeert, intrekt wanneer zij zich verstout om op een lezing
over ‘Belgische dichters’ ook liederen voor te dragen van Maeterlinck. In zijn
verbittering oordeelde de dichter dit ‘exploitatie van zijn naam’. Wij gedragen ons
niet overdreven ridderlijk in onze eeuw. Voor deze handelwijze echter vinden wij
geen woord en vele vroegere aanbidsters van den auteur van ‘Monna Vanna’ en
‘Pelléas’ zal zij de haren te berge doen rijzen. In dien tijd immers (1919) was
Maeterlinck, die zijn gezellin de kruimels niet meer gunde van zijn roem, reeds
steenrijk!
En hoe had zij zich voor dien roem niet uitgesloofd. Om Maeterlinck te naderen
laat zij een voordeelig engagement aan de Opéra-Comique te Parijs schieten en
verbindt zich op ongunstige voorwaarden aan de Monnaie te Brussel. Maeterlinck
verafschuwde de muziek, verfoeide den klank eener piano, hield componisten voor
mallote zenuwlijders en beschouwde zangeressen als onmondige en door haar vak
gediscrediteerde wezens. Haar talent als musicienne, haar natuur, de vrije ontplooiing
harer carrière zouden gefnuikt worden door deze oneenigheid, hare beste jaren zouden
besluiteloos voorbijgaan in dit tweespalt. Maar had zij zich niet onvoorwaardelijk
in dienst gesteld van haar afgod? Zij plantte hem over naar Parijs, organiseerde zijn
materieele bestaan, huurde zijn huizen, richtte ze in, was zijn eerste impresario,
lanceerde hem in de wereldstad, waar hij zich onwennig voelde, maakte de gesproken
reclame, die hier gewichtiger is dan de geschrevene, en arbeidde geduldig, praktisch
en onvermoeibaar aan het voetstuk, waarop haar held eenmaal zal prijken.
Zag men ooit een vreemder, contrasteerender koppel? Zij, dochter van een
Rouaansch industrieel, een nakomertje, fantastisch, in-zich-zelf-gekeerd kind, zuster
van Maurice Leblanc, de schepper van Arsène Lupin, den gentleman-inbreker,
geëxalteerd, extravagant, excentriek, overmoedig, begiftigd met een rustelooze
activiteit, tenger, ambitieus, maar willoos overgegeven aan haar meester, gekortwiekt
door een bijna absurde neiging tot zelfverloochening. Hij, kalm, zakelijk, Vlaamsch
heereboer, volbloedig, athletisch, sportief, gehecht aan zijn gemak, aan zijn
gewoonten, aan een goede keuken, aan zijn pijp en aan het milieu waar hij zijn jeugd
doorbracht. Zij trouwen niet, doch maken een poëtische huwelijksreis naar Walcheren.
Op den eersten avond van hun samenzijn schuift ‘zij’ een divan voor het geopende
raam hunner kamer en droomt zich ik weet niet wat, maar ‘hij’ neemt droogjes
afscheid, gaat een straatje om met zijn pijp en ziet ‘haar’ niet terug voor den volgenden
morgen. Zulke avonden beslissen over een gansch leven. Maar ‘zijn werk’ is haar
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alles, en alle geluk, genoegens, verborgen verlangens, verborgen ontgoochelingen,
persoonlijke wenschen offert zij op aan zijn ‘stemming’, zijn inspiratie, zijn
productiviteit. Maeterlinck [regel ontbreekt] [ge]luidvrees. Ieder [woorden ontbreken]
teenen alsof er een zieke ligt. Aan tafel spreekt men geen woord. ‘Hij’ en ‘zij’ lezen
onder het eten ieder hun boek. Hij schiet haar kat, die krolt in een lentenacht,
meedoogenloos neer. Hij slaapt gewapend met geweer, dolk en revolver. Een doodsch
zwijgen ommuurt hen, sluit elk op in zijn schulp. Bij alles, wat ‘zij’ onderneemt,
biedt hij een taaien en geniepigen tegenstand. Gestoord te worden in zijn kleine
aanwensels is 't verschrikkelijkste wat hem gebeuren kan. Bij tijd en wijle gaat hij
een kuur doen in het rustige, ouderwetsche, vreedzame Gent, maar die hokvastheid
belet hem niet om zich met hartstocht te wijden aan de verschillende uitvindingen
van zijn tijd. Beurtelings wordt hij verzot op het rijwiel, de knallende, knetterende
motorfiets, de auto. Als zij de ruïnes bewonen der Abdij Saint-Wandrille en de
Normandische regen belet hem om te jagen, te visschen of te karren, bindt hij zich
rolschaatsen aan, ratelt hij door de hooge, holle, ruime en eindelooze zalen van het
antieke klooster, een pijp in den mond, een boek in de hand en een buldog achter
zich aan. De dichter heeft dagen dat hij boudeert, zonder oorzaak, zonder zichtbare
aanleiding. Hij boudeert omdat hem dat zoo bevalt en het gansche huis verzinkt in
zwijgen. Hij heeft ook dagen dat de zenuwen hem plagen. Hij kan met zijn heele
struische, stevige gestalte flauw vallen bij het hooren eener stem.
Dit paradoxale bestaan, hoewel afgewisseld door reizen, door bruine of blonde
verpoozingen, eindigt met een neurasthenie. Niet bij haar doch bij hem. De dokter
gelast verandering van gewoonten. Bij de repetities van ‘L'Oiseau Bleu’ heeft
Maeterlinck onder de meespelende kindertroep een kleine figurante ontdekt, dochter
van een wijnkooper uit Nice. Zij is vroolijk, dartel, goedlachsch en nauwlijks
zeventien jaar. Zij vertegenwoordigt de jeugd, het licht, het leven. Zij wordt als een
heilbode verwelkomd in de Villa ‘Les Abeilles’. De meester geneest en Georgette
Leblanc onderneemt een tournée. Als zij terugkeert is de neurasthenie voorbij maar
de figurante bleef. Zij nestelt zich, laat zich trouwen en wordt Mevrouw Maeterlinck.
Blijkt de nieuwe generatie niet in alle opzichten handiger en doelzekerder dan hare
voorgangster?
De ontknooping is wreed doch niet verwonderlijk. Had zij eleganter kunnen
geschieden dan men uit het verwarde, wanhopige en haast gehallucineerde relaas
der onttroonde en verbannen muze moet afleiden? Was er geen harmonischer
oplossing denkbaar van een gewoon-menschelijke verwikkeling dan het ongeneeslijke
leed bij haar en de vinnige haat bij hem? Is die wrok en die hardheid den wijze
waardig? Om deze vragen met de noodige voorzichtigheid te beantwoorden zou men
ook de andere partij moeten hooren. Geen enkele uitleg echter, vrees ik, zal den
ondergang vergoelijken van een mensch, die eenzaam op een verlaten vuurtoren,
troosteloos terugblikkend naar een ontzield verleden, deze Herinneringen schreef.
[verschenen: 2 mei 1931]

In den Aether
Parijs, 3 April 1931
Niet ver van de plek waar Marconi, nog geen dertig jaar geleden, uit een
laboratorium-vonk van Branly de draadlooze telegrafie schiep, en niet ver van dezelfde
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rotskusten bij kaap Blanc Nez, waar Blériot opsteeg voor zijn Kanaalvlucht, had zich
op den laatsten Maart een gezelschap verzameld van louter machtige en beroemde
persoonlijkheden om proefnemingen bij te wonen welke men van 't hoogste belang
oordeelde voor de verdere ontwikkeling der Radio. Daar bevonden zich de
vertegenwoordigers van Posterijen, Lucht, Marine en Oorlog naast de keur van
beroemde professoren der Universiteit. Men moest onwillekeurig denken aan een
dier oude gravures uit den tijd, dat men een wetenschappelijke ontdekking
verkondigde met een luister en een ernst alsof het een religieuse plechtigheid gold.
Ernest Renan legde toen het lot der menschheid in de handen der geleerden, en deze
geestdriftige dagen schenen te herleven een paar kilometers ten Zuiden van Calais.
Het betrof inderdaad een experiment waarvan het welslagen gevolgen kan hebben
die te vergelijken zijn met de eerste telegraaf- en telefoon-lijnen, de eerste kabels.
Een experiment dat geroepen zou kunnen zijn om deze primitieve en dure
verkeersmiddelen voorgoed op te ruimen, wat zelfs de liefhebbers der ongerepte
natuur verblijden zal. Want stel u een telefoon-paal voor in een landschap van
Ruysdael of van Goyen, wanneer gij een verandering controleeren wilt in den aanblik
der aarde. Maar een experiment vooral waarop zich de zoekers van beide
wereldhelften inspanden en welks succes verwacht werd als een evenement: De
practische toepassing en de directe ten-nutte-making der ultra-korte golven.
Direct, wel te verstaan; niet morgen of in een nabije toekomst. Van stad tot stad.
Van dorp tot dorp. Van bureaux tot fabriek of plantage. En zonder dynamo's, zonder
transformators, zonder motoren, zonder kolossale antennen, zonder kostbare
installaties. Met antennen van nauwlijks drie-en halve centimeter, zoowel voor de
ontvangst als voor de zending. Met een stroom-energie van een halven watt, die
nauwlijks toereikend is om het peertje te doen fonkelen van een zaklamp.
Men vat de belangrijke bezuinigingen welke uit het systeem kunnen voortvloeien.
Men begrijpt eveneens dat vier ministeries zich derangeerden voor de proeven van
drie onbekende ingenieurs, wat geheel tegen hun gewoonte indruischt. Het zijn
brillante leerlingen van Paul Langevin en Jean Perrin. Gelijk de meerderheid der
jonge Fransche geleerden arbeidden zij in vennootschap. Zij heeten Darbord, Fournier
en Clavier; namen die men stellig nog ontmoeten zal.
Ik ben niet ervaren genoeg in de geheimen der Radio om een uiteenzetting te geven
van toestellen, welke voor de ingewijden nog een wonder verwezenlijken van vernuft.
Al kon ik het trouwens met de onmisbare nauwkeurigheid en volledigheid, een
gedetailleerde beschrijving der instrumenten zou het doel en den omvang dezer
brieven aanzienlijk moeten overschrijden. Men heeft met dwerg-golven getelefoneerd,
getelegrafeerd en getelefotografeerd, van de kust van Calais naar de kust van
Sint-Margaret bij Dover, dit is over een afstand van 45 kilometer, en een doorkneede
opsomming van de eigenaardigheden der beide posten zou niet alleen mijn krachten
te boven gaan, zij zou zich slechts kunnen wenden tot specialisten. Men zal haar
weldra vinden in de vaktijdschriften. Ik behoef evenmin, vermoed ik, de evolutie toe
te lichten der studie van golf-lengten van één meter en minder, waarin eerst de
Duitschers Berkhausen en Kurz, daarna de Franschman Pierret hebben uitgemunt.
Het probleem was sinds geruimen tijd gesteld. Slechts de bruikbare solutie ontbrak.
Laat ik mij dus beperken tot de vermelding dat de eindelijk gedresseerde golven,
die hier gebruikt werden, een maat hebben van achttien centimeter. Zij bezitten een
frequentie van 1600 millioen oscillaties per seconde en worden voortgebracht door
een onbeduidende krachtbron. De helft van een watt, gelijk ik zei. Men noemt ze
ook micro-straal, omdat ze in hare structuur overeenkomen met de licht-stralen, en
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men kan ze beschouwen als onzichtbare stralen, die een uiterst gering
arbeidsvermogen eischen en zich voortplanten in rechte lijn. Zij laten zich zeer
gemakkelijk richten en gaan onfeilbaar af naar het doel waarop zij georiënteerd zijn.
Zij toonen zich ongevoelig voor het licht, voor den mist, voor het duister, voor den
regen en leggen ongemoeid haren weg af onder elke weersgesteldheid. Zij beloven
het ideale, aangewezen verbindingsmiddel te zijn voor schepen, voor Hertziaansche
seintorens, voor vliegtuigen, hetzij in volle vlucht, hetzij bij landing, voor het verkeer
in de bergen en op vlak land, kortom voor alle doelpunten die een horizon hebben,
welke op heden belijnd is tot 100 à 200 kilometer, en die in het perspectief liggen
eener denkbeeldige zichtbaarheid. De golven van achttien centimeter, evenals het
licht, weigeren om zich te welven naar de ronding der aarde, en een hindernis van
eenigen omvang, gelijk een berg, een heuvelrij, stuit ze, breekt ze, houdt ze tegen.
Men heeft er echter reeds aan gedacht om deze bezwaren te ondervangen met spiegels
of relais-toestellen. Posten van ultra-korte golven zouden dus bij wijze van spreken
werken als de telegraaf van abbé Claude Chappe, die door middel van drie zwarte
houten latten en een code, een signalisatie-systeem verzonnen had waarmee men,
van hoogte tot hoogte, van toren tot toren, tijdens de revolutie een dépêche zond van
Toulon naar Parijs in vijf en twintig minuten. De huidige telegrammen reizen niet
sneller en, plus ça change, plus sa reste la même chose.
Waarin bestaat dan, behalve in de buitengewone goedkoopte en in de volstrekte
betrouwbaarheid der ultra-korte golven, het belang der uitvinding? Al had ze geen
ander nut voor den handel, voor het particuliere verkeer en voor de televisie dan de
onvergelijkbare zuinigheid der exploitatie-kosten, de gemakkelijkheid harer inrichting,
dit zouden niet te versmaden winsten zijn, vooral in onontgonnen landstreken, die
slechts langzaam, of moeilijk, of met opoffering van schatten gelds voorzien konden
worden van electrische seindiensten. Maar het is duidelijk dat de micro-stralen een
voordeel meebrengen van niet geringer beteekenis dan de reeds vernoemde.
Nauwlijks verbreidde de Radio zich over alle landen of de aether werd overladen,
overstelpt, versperd door het betrekkelijk geringe aantal der bruikbare golf-lengten,
die elkaar kruisten, op het gevoelige punt elkaar raakten en stoorden. Het vraagstuk
van de selectiviteit der ontvangposten werd bevredigend opgelost, doch pas verheugde
men zich over dit resultaat, of men stiet op een moeilijkheid van andere orde. De
voorraad van beschikbare golf-nuances raakte uitgeput. Men verdeelde den hemel
in hokjes, zooals men eermaals de gronden gekadastreerd had en niet zonder krakeel
ontwierp men een internationaal statuut waarin ieder zich een part zag toegewezen
in de afmetingen der snelle vonk. Menigeen vond dit part te klein, want ieder achtte
de boodschap welke hij naar den koepel van 't uitspansel slingerde, de gewichtigste.
Toen men elkaar niet meer bestrijden kon door het aantal stations, bestreed men
elkaar met het geweld van kilowatts. Straatsburg bouwde tegen Frankfort. Moskou
wilde het gansche firmament bestrijken en domineeren. Te jonge naties, of naties
die op dezen weg van vooruitgang waren achtergebleven, zagen zich in hun
aanspraken op het firmament te kort gedaan. Zij moesten leven zonder stem, of zonder
stem welke zij in verhouding oordeelden met haar drang naar expansie. De maat was
vol. Alle snaren van de gigantische hemel-harp waren bezet en besproken.
De mogelijkheid om ultra-korte golflengten te benuttigen gaat aan dezen
onhoudbaren toestand een einde maken. Daar het experiment van Calais bewezen
heeft dat men golven kan aanwenden van tien centimeter, ligt het voor de hand dat
er door dit feit zelf een menigte nieuwe combinaties vrijkomen, welke men schatten
mag op 200 à 250.000. Een paar honderd duizend gewillige golfjes, die men stuurt
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waarheen men wenscht, banen zich ongedwongen een pad door den dampkring,
zonder kans op interferenties, zonder geënterd te worden door mededingers. Op 't
oogenblik dat de Radio scheen dood te loopen wordt hare werkingssfeer theoretisch
verruimd tot het oneindige.
[verschenen: 13 mei 1931]

Paardenmiddelen
Parijs, 8 April 1931
Om de Paaschdagen minder moorddadig te maken dan ze sinds de vulgariseering
der automobiel plegen te zijn, hadden de politie-autoriteiten zich ingericht als voor
een veldslag. De voornaamste kruispunten werden bewaakt door gendarmes. Alom
patrouilleerden speciale verkeers-agenten. Niet meer, gelijk vroeger, per fiets of in
kleine wagentjes, maar in zware, snelle torpedo's, waarmee men de dolste overtreders
van den ‘code de la route’ kon achternazitten. In de hospitalen werden bedden vrij
gehouden voor de gewonden. Men had posten voor eerste hulp bij ongelukken
opgesteld langs de drukste wegen. Het personeel der ambulances was op volle kracht
en moest zijn vacantie verschuiven. Een aantal dokters en chirurgijns waren
geconsigneerd in hun woningen. In alle kranten verschenen aansporingen en
raadgevingen om de dagen heelhuids door te brengen. Het leek wel of een gansch
volk zich voorbereidde tot de laatste reis. Men waagde zich buiten de garage met de
stevig in den kop gehamerde waarschuwing dat men afscheid nam van het leven.
Het ‘memento mori’, echo uit vroegere tijden, vergeten spreuk, stond opnieuw
geschreven in de madeliefjes en boterbloemen. Het Feest der Verrijzenis, der
Opstanding, was veranderd in een feest des doods.
Die heroïsche voorzorgsmaatregelen van een hygienischen staat van beleg, die
theatrale overdrijving waren macaber, komisch en nutteloos. Zij vergalden een groot
deel der genoegens welke men smaken kan door te rollen over het geasfalteerde
macadam, zij gaven bitter weinig resultaat. In ronde getallen lieten dertig slachtoffers
zich voorgoed, en honderd-vijftig zich tijdelijk aan de circulatie onttrekken. De lijst
was een tikje korter dan vorige jaren en misschien had men tien levens gered. Voor
hoe lang? Ten behoeve dezer tien, wier executie is uitgesteld, reden de duizenden
anderen met magere hein op den stop van hun radiator, dit wil zeggen in 't verlengde
hunner baan, op den achtergrond van het gezichtsveld.
Toen de Fransche overheden onder den deprimeerenden invloed der eindelooze
dooden-lijsten, besloten een campagne te openen tegen het auto-ongeluk, stelden zij
zich terecht op het standpunt dat sinds de perfectionneering der mechaniek minstens
negentiende der ongevallen te wijten valt aan tekortkomingen der bestuurders.
Nervositeit, gemis aan zelf-beheersching, waaghalzerij voortspruitend uit een neiging
tot bluf, lichtzinnigheid, branie, misplaatste eigenliefde, die zich verwart met den
motor en niet lijden kan dat een andere machine sneller rijdt, soms brutale,
brooddronken poenigheid, soms systematische doodsverachting, soms totale onkunde
of onbewustheid van het gevaar, bij wijlen een vlaag van zelfvernietiging, een
plotseling overmannende levenszatheid, of een plotseling opwellende levensvolheid
welke zich uit in een idiote bevlieging, in een baloorigheid, in een roekeloos va-tout,
in een wilde bui van erop of eronder, soms plaagzucht, soms moedwil, soms
vermoeienis, soms aangeschotenheid, soms verstrooidheid, soms slaap - al deze
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toevallige, onvoorzienbare en bij gebrek aan karakter of verantwoordelijkheidsgevoel
dikwijls moeilijk te controleeren, nog moeilijker te onderdrukken roerselen, spelen
zonder den minsten twijfel een gewichtiger rol in de onophoudelijke reeks van rampen
dan de gesprongen banden, stukke stuurstangen, branden of gebroken assen. Men
kan die gemoedsbewegingen echter onderverdeelen zooveel men wil, in hoofdzaak
komen ze neer op de meest banale, meest afgezaagde onverstandigheid. Zoo
gecompliceerd ze zijn, altijd kan men ze herleiden tot de eenige macht, welke ondanks
de geduldigste pogingen van hen die sedert eeuwen zien en begrijpen, de wereld
blijft regeeren: de domheid.
Ik zal de laatste zijn om de overheid te verwijten dat ze harde, tyrannieke
maatregelen treft tegen de zinnelooze hekatomben, die dag aan dag het land teisteren.
Het is haar plicht, gelijk het haar plicht is om de cocaïne, de heroïne, de morphine
en andere vergiften te bekampen. Een ongelooflijk aantal individuen zal steeds
beschermd moeten worden tegen zich zelf en de absolute vrijheid is alleen denkbaar
in de anarchie, in den chaos en in de wildernis. Maar wie zijn medemenschen met
eenige aandacht gadeslaat zal zich hoeden om van de pedagogie der gendarmes een
spoedigen omkeer te verwachten. De doorsnee-mensch is onbeschrijflijk hardleersch.
Waar de navrante, alledaagsche opsomming van gesneuvelden en gewonden den
onbezonnenen geen wijsheid kan leeren, zou het vermetel zijn om haar te hopen van
de uniformen. Tenzij men op elke twee honderd meter van het wegennet een boeman
zet, wat practisch onmogelijk is, zal de dwaas altijd revanche nemen zoodra de agent
hem uit het oog verliest. Men kan het probeeren met politie in burger en ook dit zal
niet helpen. Waarom zou degene die niet terugschrikt voor een ramp, terugschrikken
voor een bekeuring?
Ter gelegenheid van Paschen heeft men dus een grootscheepsche parade
geënsceneerd tegen den automobiel-moord. Wie bekommert zich om de rest der
doodslagen, die in aantal nauwelijks onderdoen voor de uitroeiing welke men ten
laste legt aan een nuttig en bewonderenswaardig voertuig? Men bejammert de
regelmatige aderlating en wacht flegmatisch de volgende vracht lijken welke telefoon
en telegraaf deponeeren op de redactiebureaux. Men betreurt de moreelen ontreddering
in chronische hoofdartikelen. Nimmer dringt men door tot de kern der zaak.
Het spijt mij te moeten bekennen dat ik in de appreciatie dezer wanorden even traag
en even kortzichtig geweest ben als mijn Fransche collega's, tot een der duizend
gebruikelijke berichten mij de oogen opende. Een jonge vrouw van zestien jaar had
haar man, die negentien telde, vermoord met een messteek. De mededeeling bevatte
de stereotiepe bijzonderheid, dat de echtgenote de mishandelingen van haar wederhelft
moede was. De Franschen hebben voor deze bejegening een geijkte uitdrukking,
welke zij bijna zonder uitzondering aanwenden voor vrouwen: ‘Elle était battue
comme plâtre’ zeggen zij schilderachtig, of liever stukadoorachtig.
‘Fijngeklopt te worden als gips’ is het traditioneele lot van een groote menigte der
dames uit de lagere standen onzer maatschappij. Men vindt den term in een onnoemlijk
aantal krantenberichten en hij correspondeert vermoedelijk met een zeer oude
gewoonte, want niemand verbaast er zich over. Zoo zonderling het schijnen mag
voor een land, welks naam synoniem werd met vrouwen-vereering, men oorvijgt een
vrouw om een haverklap en huiselijke lijfstraffen behooren geenszins tot de
zeldzaamheden. De grappen, welke de klassieke komedie bevat over dit onderwerp,
wekken in den hedendaagschen hoorder nog een actueelen weerklank. Men is nog
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altijd even geneigd om ‘preuves de tendresse’ dubbelzinnig te vertalen met ‘marques
de coups’. Men lacht erom. Maar menige ‘slavin’ leidt een helleleven.
De meesten verdragen deze dwingelandij tot het einde harer dagen, verschillenden
tot het einde van haar geduld. Zij nemen een pot kokend water, kokende olie, een
mes, een strijkijzer, een hakbijl, een revolver, wachten tot de man is ingeslapen, en
zenden hem naar een betere wereld, volgens de tactiek van Judith en Dahlila. Men
heeft de methode van water en olie shampooing betiteld. De mannen, die de publieke
opinie vormen, spreken van lafheid, barbaarschheid, misdadigheid, en schrijvende
vrouwen hebben deze opinie edelmoedig gedeeld. Zij volgen zoodoende, zonder er
zich rekenschap van te geven, een denkwijze welke dateert van de vroegste
Jan-Klaassen-kast. Dat zij daarmee het euvel verergeren en zich deerlijk vergissen
in de psychologie dier arme schepsels leerde ik pas onlangs inzien.
Een flink pak rammel mag den mannen, die goed praten hebben en een verfoeilijk
geval dikwijls verluchtigen in de kleur van litteraire reminiscenties, de herhaalde
afrossing eener koppige of weerbarstige gade mag den mannen gansch natuurlijk en
vergeeflijk schijnen, wij mogen veilig aannemen dat de vrouw, die er ten nauwste
bij betrokken is, zich hoe langer hoe meer tegen deze opvatting verzet. Zelfs in dit
‘Latijnsche’ en revolutionnaire land bleef de emancipatie der vrouw geen ijdel woord
en ‘de rechten van den mensch’ leerden zij op de lagere school reeds van buiten.
Ook voor haar oogen doemden gelukkiger tijden op dan de moeders en grootmoeders
kenden. Ook zij droomden van menschelijkheid en van een greintje geluk. Zij haatten
misschien altijd de tyrannie en de brutaliteit der mannen doch slechts langzaam en
van lieverlede werden zij zich dezen haat bewust. Het kostte haar tijd en oefening
om hem te realiseeren. Hoe echter moesten zij zich verweren? Voor de wet en
tegenover den man waren zij steeds de zwakste partij. De Code van Napoleon,
ongunstig voor de vrouw, de spieren van den man, overwegend, stelden haar te zamen
in de minderheid en in 't ongelijk. Wanneer het haar lustte kon zij zich na een pak
slaag gaan beklagen bij den commissaris van politie, die den man berispte. De man
vergold deze bemoeienis met een nieuwe rammeling. Terugslaan? De man was de
sterkste. Echtscheiden? Dat kost geld en daarmee kwam zij op straat. Dulden? In
vervlogen tijden was dat een uitweg. Voor het tegenwoordige geslacht, dat ging
beseffen, staat dulden gelijk met opkroppen. Zij dulden tot de uiterste grens der
vertwijfeling, die een kwestie van uithoudingsvermogen werd van het ‘gips’. En daar
zij nimmer de sterkste waren, bleef haar niets over dan het uur te kiezen dat het beest
stomdronken was of sliep.
Ik denk er niet aan om deze stakkeressen te verdedigen noch om ze te vergoelijken.
Doch zij leden genoeg, dunkt me, om een verwerpelijke daad ook te beschouwen
van haar standpunt. Haar excessen zijn menschelijk, àl te menschelijk. Geen aardsche
justitie zal ze betoomen wijl ze voortkomen uit de wanhoop. De natie bloedt eronder?
Ongetwijfeld. De eenige manier om dat bloed te stelpen ligt in een totale wijziging
der mentaliteit. Hier raken elkaar de vrouw en de auto. Beiden moorden. Beiden
redresseeren de karakters zoo goed en zoo kwaad zij kunnen. Het is geen
opvoedmiddel gelijk een ander. Ieder zal meenen dat het te kras is; maar niemand
vond tot dusverre een geschikter.
[verschenen: 16 mei 1931]

De dertiende

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Parijs, 14 April [1931]
De zeven jaren van Gaston Doumergue's bewind mogen in de Fransche geschiedenis
geboekstaafd worden als bij uitstek vette. De crisis nijpt, daar gaat niets van af. Doch
wie nijpt de crisis? Waar en hoe? De café's zijn stampvol van den morgen tot den
nacht. Niet de groote luxe-restaurants, maar de kleine, vuile, overtalrijke kroegen
der volksbuurten. De drank is er niet goedkoop, doch men zwelgt er, tot men niet
meer kan bij 't orgelen der harmonica's. De bioscopen, dito, komen ruimte tekort.
De Blauwe Engel, Vier van de Infanterie, In 't Westen niets nieuws, kennen sinds
maanden ongehoorde successen. Men wordt niet zat van ze te zien en nog eens te
zien. Op de populaire markten waant men zich in luilekkerland. Alles is duur, doch
niets lijkt te duur voor de brave huismoeders, die de hemel weet waar het geld vandaan
halen. Om er een kip te bemachtigen moet men met de kippen opstaan. De vrouwen
dragen bont, keurige toiletjes en broos, fijn schoeisel. De kinderen loopen gekleed
of ze zoo uit een prijs-courant stappen van het Louvre. De renvelden krioelen van
liefhebbers en ieder wedt. Op feestdagen worden de treinen verdubbeld.
Verdriedubbeld; en niet voor reizen van een half uur, naar de bosschen van
Saint-Germain of Marly-le-Roi, maar voor lange afstanden, naar Bretagne, naar
Chambéry, naar de Riviera. Men bestormt de stations. Men vecht om een plaats. De
hotels zijn uitverkocht. Langs de wegen volgen de auto's elkaar ononderbroken met
tusschenruimten van een paar meter. Zoo is het in Parijs en rondom Parijs. Zoo is
het over heel het land. Hoe zou het zijn wanneer er geen crisis was?
Aan deze vlotheid werkte Doumergue, twaalfde president van Frankrijk, niet
rechtstreeks mee, maar ook in een republiek vereenzelvigt men de kwaliteit van het
leven gaarne met de hoedanigheden van den chef. Wie echter had dit gelukkig einde
durven voorspellen uit een misnoegd begin? Bij den aanvang zijner regeering, en tot
over de helft nog, klonk de bijnaam ‘Gastounet’ waarmee men hem aanduidde, haast
als een scheldwoord. Zijn verheffing tot president was een uitvloeisel van den kleinen
staatsgreep, die na de linksche verkiezingen van 1921 Alexandre Millerand uit Elysée
joeg, en al nam Doumergue niet persoonlijk deel aan deze miniatuur-omwenteling,
menigeen bleef in hem langen tijd den favoriet zien eener rumoerige groep welke
men wantrouwde. Behalve candidaat van een partij dwepers, die Millerand afzetten,
wijl hij eenig initiatief getoond had, dat men niet vereenigbaar achtte met de
constitutie, behalve links en behalve verdacht van inschikkelijkheid voor de
turbulentste elementen van het parlement, was ‘Gastounet’ ten overvloede protestant.
Voor den eersten keer sinds Clovis, zag Frankrijk zich vertegenwoordigd door een
leider, die een anderen godsdienst aanhing dan den katholieken, en er waren een
massa lieden wien dit sterker verwonderde dan bestuurd te worden door atheïsten,
gelijk reeds menigmaal gebeurde. Het was ook de eerste keer, dat men een president
koos met het uitgesproken doel om hem in zijn macht en in zijn functies tot het
uiterste te knotten. Doumergue scheen op het Elysée zijn intrede te doen als strooman
van een gevreesde en ontketende kliek. Noch het een, noch het ander maakte hem
voor iedereen sympathiek.
Wij hebben vele dingen zien wisselen gedurende de periode, welke zich uitstrekt
van de ontruiming der Roer tot de aankondiging van het Duitsch-Oostenrijksche
tol-verbond, dat alle posities wijzigt en zich als een nieuwe draad afteekent in het
weefsel der Nornen. Tot zijn recente redevoering te Nice woonde de president die
periode bij als ‘constitutioneel en niet verantwoordelijk’ toeschouwer. De
onrustbarendste gebeurtenissen konden zich afwikkelen, zonder dat hij ingreep.
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Terwijl het Cartel, dat hem koos, te pletter stiet tegen een muur van economische en
psychologische feiten, vervulde hij met een scrupuleuze nauwgezetheid zijn rol van
onpartijdig middelaar, wiens eenige functie is, om als een rekenmachine de slotsom
te trekken uit de cijfers der parlementaire stembus. Hij liet Herriot en Caillaux de
Fransche munt voor vier-vijfde vernietigen. Hij liet Poincaré een bankroet legaliseeren,
dat men stabilisatie noemt. Had Doumergue een opinie over de ratificatie der
Amerikaansche schuld, over de politiek van Locarno, over den eenjarigen dienstplicht,
over de wet op de sociale assuranties, over het Kellogg-Pact, over het Young-Plan,
over de ontruiming van den Rijn, over de onafzetbaarheid van Briand, over het
schandaal van de ‘Gazette du Franc’, over het demoraliseerend gedoe van Oustric,
over het Marine-Verdrag, over de Fransch-Italiaansche strubbelingen, over den
bolsjewistischen kanker, over een aantal andere zeer gewichtige evenementen, welke
zijn septennaat kenmerkten? Nimmer vernam men die opinie. Men kon ze zelfs niet
raden. Toch heeft het Elysée niet alleen zijn door schildwachten bewaakten
hoofd-ingang der Rue du Faubourg St.-Honoré, om met de buitenwereld in contact
te treden; het heeft menige achterdeur, gelijk uit de historie blijkt, waarlangs een
actief president verstandhouding kan zoeken met zijn onderdanen. Maar Gastounet
versmaadde zoowel de openbare als de sluiksche middelen om aan zijn ‘gevangenis’
te ontsnappen. Hij richtte geen boodschappen tot de afgevaardigden, verdaagde het
Parlement niet voor één maand, stelde geen wetten voor, vroeg geen nieuw onderzoek
van reeds gestemde wetten, ontbond de Kamer niet in overleg met den Senaat allemaal handelingen tot welke de constitutie hem theoretisch recht geeft en waarvan
de minste door zijn kiezers met verontwaardiging zou geïnterpreteerd worden als
een aanslag op de vrijheid. Doch evenmin intrigeerde hij achter de schermen. Hij
onderwierp zich aan zijn hooge en machtelooze functie, aan de karweitjes, welke die
functie oplegt, zooals men zich onderwerpt aan de jaargetijden. Hij leidde de vorming
van vijftien zeer uiteenloopende kabinetten.
Hij was ook een perfect gentleman, bescheiden, eenvoudig, welwillend en
onkreukbaar; een der zeer weinige politici, die men beschouwen mocht met evenveel
genoegen als respect. Men zag hem nooit anders dan glimlachend. Zijn glimlach
heeft iets van binnen-uit stralen, vertolkt meer berusting en onthechting dan vreugde,
is mild zonder vroolijk te zijn, verbergt vele zorgen en menige overwinning op zich
zelf. Het is een door ervaringen en overwegingen getemperde glimlach, die een
sereen, aandachtig, eerlijk, zeer gevoelig, maar onvervaard hart weerspiegelt. En
terwijl Doumerque zich zeven jaar lang onbewogen gelijk bleef, veranderde de naam
‘Gastounet’ langzamerhand van klank. In plaats van iets spottends kwam er iets
goedigs en vertrouwelijks in het woord. Gaandeweg gleden alle schimpscheuten af,
omdat niets in de verschijning of in de werkzaamheid van den president hun vat gaf.
Men begreep niet meer hoe men tegenover een open, warme en rechtschapen natuur
als Doumergue onwelwillend of sarcastisch kon zijn. Van lieverlede en zonder
eenigszins daarop aan te sturen, was de president de meest geëerbiedigde
persoonlijkheid geworden van Frankrijk. Zeer gaarne had men hem behouden als
hoofd van den staat, dien hij met zooveel zeldzame zelfverloochening gediend heeft.
De voornaamste oorzaak van Millerand's gedwongen aftreden was zijn verzet
geweest tegen de buitenlandsche politiek van Briand, dien hij dictatoriaal van de
Conferentie van Cannes had teruggeroepen. Wat bewoog den zachtaardigen,
gematigden Doumergue, om op den vooravond zijner scheiding van het
presidentschap, die kommerlijke toespraak tot zijn volk te richten, welke een
onomwonden en patriottische waarschuwing bevatte tegen het beleid van denzelfden
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Briand, over wien Millerand den nek brak? Hij had zich zeven jaar op de tong gebeten
en zijn gevoelens weten te smoren bij menige gelegenheid, dat de Fransche natie
niet minder weifelde in 't vinden van haar weg. Zeven jaar zwijgen verhoogde nog
den klemmenden toon zijner vermaning en het schokkende karakter zijner late
interventie. Welke bezorgdheden kwelden hem, dat hij tot zulken graad kon vergeten
hoe links en hoe angstvallig constitutioneel hij geweest was in 1924 en gedurende
zijn gansche bestuur? Hij hervond dezelfde tegenstanders voor wier afkeurend
geschreeuw Millerand voorbarig op de vlucht sloeg. Hij vond echter ook meer
spontanen steun en strijdvaardiger instemmingen dan zijn voorganger te beurt vielen.
Maar wat noopte den vreedzamen Doumergue tot een zoo plotselinge zwenking?
Welke berichten kreeg hij? Welke gevaren ziet hij aandreigen over het bewind van
den dertienden president?
De indruk was des te overweldigender, daar Briand sedert ettelijke maanden
doorging voor Doumergue's vermoedelijken opvolger. Hij was de candidaat van
socialisten, radicalen, katholieken en zijn verkiezing gold als beklonken. Hij kon
rekenen op een dubbele meerderheid. Zij, die terugschrokken voor de resultaten
zijner politiek zagen in Briand's verheffing tot het presidentschap een geschikt middel
om zich zonder blaam en zonder uitzicht op wederkomst te ontslaan van een minister,
wiens fantasieën zij vreezen.
De kansen van verschillende candidaten stegen aanzienlijk door Doumergue's
interventie en in hun overijling verkondigen sommige enthousiasten reeds Briand's
definitieve nederlaag als candidaat-president en als ‘baas’ van den Quai d'Orsay.
Door een samenloop van internationale onhandigheden schijnt de verkiezing inderdaad
gevoerd te zullen worden onder het motto vóór of tegen Briand, en het is zonder
twijfel een opmerkelijk verschijnsel, dat de meesten en de best aangeschrevenen
zijner mededingers naar ‘de eerste magistratuur van den staat’ behooren tot de
openlijke of bedekte tegenstanders zijner politiek.
[verschenen: 20 mei 1931]

Meesters en knechts
Parijs, 17 April [1931]
Het onderwerp van wat volgen gaat, is een zitting van de drie en dertig leden der
enquêtecommissie, welke zitting om redenen, die men weldra bevroeden zal, door
de gezamenlijke Fransche pers geëscamoteerd werd, zelfs door ‘Le Temps’, het blad,
dat ik nog onlangs huldigde voor zijn omvang en zijn waarheidslievendheid. Ik vertaal
dus het merkwaardig verhoor, waarover ik meer verbaasd stond, dan in mijn gewoonte
ligt, uit het stenografisch verslag, dat ieder koopen kan, mits hij het te vinden weet.
De gedaagde is Emile Moreau, vroeger directeur der Bank van Algiers, daarna
gouverneur der Banque de France, tegenwoordig president der Banque de Paris et
des Pays-Bas, die pas een jaar-rapport publiceerde met tamelijk rooskleurige
vooruitzichten voor een niet al te verre toekomst. Hij had zich te verantwoorden over
de credieten, welke het nationale emissie-instituut verleende aan den befaamden
financier, op wiens hoofd het sedert December dakpannen hagelt. Toen dit thema
was afgewerkt (en niet geheel te zijnen gunste) bracht Renaudel (socialist) het gesprek
op de geheime fondsen der Banque de France. Ik geef het woord aan den heer Moreau:
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‘Nu zijn er lieden, die niet behooren tot de Banque de France, en over hen kan ik
me zekere herinneringen oproepen. Daar is een journalist - geen krant om duidelijk
te zijn - die u komt bezoeken en die u zegt: Mijnheer de Gouverneur, op dat en dat
tijdstip heb ik uw politiek ondersteund: ik heb u niets gevraagd op dat moment, maar
enfin, ik ben u van dienst geweest; vandaag heb ik een naam in de pers, maar ondanks
alles verdien ik niet genoeg, mijn vrouw moet een operatie ondergaan, mijn kinderen
hebben zeelucht noodig, enzoovoorts...
Men geeft!’
De voorzitter der commissie, Louis Marin: U geeft zelfs wanneer er geen kinderen
zijn en wanneer de vrouw niet ziek is.
De heer Moreau: Ik kom tot de kranten. Wij hebben een en ander over de kranten
uiteengezet. Deze, en dat heeft zijn goede of zijn kwade zijde, naar mijn meening
zijn kwade...
Marin onderbreekt: Stellig zijn kwade en een heel kwade...
De heer Moreau:... deze wenden zich tot alle banken; ik vertel daarmee niets
nieuws. De kranten kunnen over 't algemeen niet bestaan zonder subsidies of zonder
publiciteit; zij kunnen niet leven van den verkoop alleen. Die kranten komen u dus
ondersteuning vragen en gij geeft die op twee manieren. Of wel gij betaalt voor elken
bewezen dienst afzonderlijk, of wel gij geeft een vooraf bepaalde som, en van
lieverlede komt gij er toe om sommige kranten een vast inkomen te verzekeren. Ik
moet overigens zeggen, dat zij altijd beweren dat uw voorganger méér gaf. En ik
kom tot een categorie, waaraan ik een specialen hekel heb - want er zijn zeer
fatsoenlijke kranten en ik heb in de pers uitstekende vrienden, die ik sinds lang ken...
Marin: U hebt, vertrouw ik, hun vriendschap verworven met andere middelen!
De heer Moreau: Ja, die ik gekend heb door persoonlijke relaties.
... Ik kom dus tot de categorie der chantage-bladen. Als men ze iets geeft, dan
geschiedt dat niet, omdat men het wenscht, maar omdat men niet anders handelen
kan. Hoe dikwijls heb ik hooren zeggen, dat de credietinstellingen zich gingen
verbinden, om weerstand te bieden aan de chantage en een einde te maken aan alle
verzoeken, maar dat is altijd op niets uitgedraaid, helaas. Er zijn bekende maîtres
chanteurs, zooals Anquetil bij voorbeeld, die op deze wijze millioenen wegkapen.
(Beweging onder de commissie.)
Moreau: Hoe zonderling dit ook mag toeschijnen, het is een feit.
De heer Paturaud-Mirand, een lid der 33: En de Banque de France geeft zich af
met dergelijke individuen?
Moreau, verontwaardigd: Neen, stel je voor!
Renaudel echter heeft er nog niet genoeg van en wil het naadje weten van de kous.
Hij insisteert:
Ik ga over tot de laatste categorie, waarop u een toespeling maakte, de categorie
der journalisten of kranten, die bij u komen, om u te doen chanteeren. Wij hebben
hier tot tien verschillende keeren de gelegenheid gehad, om vast te stellen, dat dit
een abominabele toestand was. Elimineert de Banque de France die individuen?
De heer Moreau: Zij elimineert ze zooveel mogelijk, maar daar zijn er, die bekend
zijn en anderen, die het niet zijn. Het is zeer lastig hen te onderscheiden. Er zijn
lieden, inderdaad, die zich in zekeren zin bevinden op de grenzen van de chantage...
Renaudel: Op de grenzen van het fatsoen.
De heer Moreau: Zoo is het gegaan, toen ik tijdens den oorlog besloten heb tot
een hernieuwing der Banque de l'Algérie. Gelukkig bestond de censuur. Iemand
kwam me zeggen: Mijnheer de directeur-generaal, u hebt voor het parlement een
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wetsontwerp hangende betreffende een hernieuwing van het privilege der Algiersche
Bank. Ik wil 100.000 francs.
Waarom?
Heel eenvoudig. Omdat het lang geleden is, dat ik een zaakje gedaan heb en ik
wil een zaakje doen.
Ik heb hem aan de deur gezet: hij heeft mij bedreigd en werkelijk, in de krant,
waar hij schreef, kwam een artikel, dat gelukkig gecensureerd was en waarvan alleen
de titel overbleef. Twee of drie dagen later een nieuwe poging en een nieuwe snoeiing
van het artikel. Als de censuur er niet geweest was, weet ik niet, wat men tegen de
Banque de l'Algérie had kunnen aanvoeren en ik weet niet, of, te goeder trouw, een
zeker gedeelte der openbare meening zich niet tegen de bank gekeerd zou hebben.
Renaudel: En u meent dat er geen middelen bestaan, om zich tegen dit soort van
ondernemingen te verdedigen?
Moreau: Dat is zeer moeilijk.
Renaudel: Wanneer een kranten-directeur in een bank de sommen opstrijkt welke
wij geconstateerd hebben...
Moreau: Zoo gaat het niet overal; men is niet overal tot zulk een graad van
verrotting gezonken; maar ik herhaal het, er zijn zwakke menschen.
Renaudel: Daar is, inderdaad, niet alleen die soort van vrees welke dwingt om de
lieden te salarieeren die u bedreigen, maar er is nog iets anders: daar is de invloed,
welke reclame-agenten kunnen uitoefenen op de politiek des lands. Merk wel op,
dat gewichtige tusschenpersonen, zonder onderscheid onverschillig welks
advertentie-budgetten, distribueeren. Wij hebben dit gezien, toen wij verscheidene
personages ondervraagd hebben, betrokken bij de reclame der Snia. De Banque de
France zegt ons: wij verifieeren de effecten niet. Zij zeggen ons: wij verifieeren de
beurs-operaties niet, waarvoor men ons reclame-budget spekt.’
Renaudel heeft het zonder twijfel bij het juiste eind. De socialisten, met hun leider
Léon Blum, die Oustric een aanzienlijk cadeautje aftroggelde voor zijn zoon, raakten
tenslotte even hard in opspraak door die inquisitoriale bemoeisels der
enquêtecommissie, waar zij zoo lang een hooge borst zetten. Maar dat ook Blum
danste voor een gouden kalf, dat van papier was, neemt niet weg, dat Renaudel gelijk
heeft: De macht valt hèm ten deel, die haar het duurst betaalt.
‘Hoe zonderling dit ook mag toeschijnen, het is een feit’, kunnen wij Emile Moreau
nazeggen. Zijn extravagant verhoor werd door de pers met een roerende
eenstemmigheid doodgezwegen. Zoo ver is het met de ‘publieke opinie’ gekomen.
Men verwondere zich dan niet, dat men Isabelle d'Orléans-Bragance bij haar huwelijk
met den zoon van Jan III een diadeem kon aanbieden, die bekostigd was uit bijdragen
van één franc, één dubbeltje. De namen der tallooze schenkers staan opgeteekend in
een Gulden Boek! Men verwondere zich niet, dat Henri, Comte de Paris, te Palermo
trouwt [met] de staatsie van een vermoedelijken troonopvolger. Dat een delegatie
van 700.000 belastingbetalers een ultimatum overreikt aan de Kamer! In Madrid
roept men de republiek uit onder de tonen der Marseillaise. In Parijs verwelkomt het
Fransche volk (ik zeg: het volk) Koning Alphons als een triomphator. Wat men met
recht een onafzienbare menigte noemt, wachtte den monarch aan de Gare de Lyon
en juichte hem toe als een overwinnaar. Zonder gekheid: men haalde hem in als een
held. Het volk, ongetwijfeld, is veranderlijk, grillig, wispelturig. Al zou zijn meening
echter slechts tellen voor een etmaal, het heeft haar duidelijk uitgedrukt. Het wilde
den Spanjaarden even aan het verstand brengen, dat men ze voor achterlijk houdt.
De Republiek! Dat is een zoo vaag geworden wezen, dat men er niet eens tegen
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manifesteeren kan. Bij zulke gelegenheden raadt men de publieke opinie. Zij mag
sprakeloos zijn in haar kranten, ze is niet stom in haar oordeel.
[verschenen: 22 mei 1931]

De moeilijke gevallen
Parijs, 21 April [1931]
Het voorbije seizoen is niet bijster gunstig geweest voor de kunsten. Er zijn lieden
die beweren dat het bijzonder ongelukkig was. Wie er zijdelings bij betrokken is, de
consument, vindt dat niet de ergste zijner zorgen. Wie er regelrecht mee te maken
heeft, de producent, rukt zich de haren uit het hoofd. Hij roept de machten der
onderwereld aan, daar de hoogere goden zich niet lieten verbidden. Willem Pijper
schreef dat dreigement boven een symphonie en Mussolini kon het plaatsen onder
de voor de buitenlandsche correspondentie bestemde Vergilaansche postzegels:
Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo! Deze mooie hexameter rolt zijn
catastrofische rhythmen door menig brein, dat aanstoot zou nemen wanneer men
gewoonweg zei: ‘Ik ga met vuur spelen.’ Nooit zal een staatsman dit onder een
postzegel, of een componist dit boven een symphonie zetten. In 't Latijn klinkt het
echter statig genoeg om tot opschrift te dienen in het frontispice eener vulcanische
eeuw. De oude talen boeren achteruit. Maar het is ongeloofelijk hoevelen er zweren
bij den Acheron, hoe weinigen bij den Olymp.
De negen orchesten, die in Parijs de muziek meenen te bevorderen door dezelfde
programma's af te raffelen, sloten alle negen hun campagne met een geweldig deficit.
Zij betalen het zelf. Dit wil zeggen dat elk tekort automatisch wordt afgetrokken van
de inkomsten der leden. Tekort is eigenlijk een onjuiste term, want wegens de
bijzonderheid hunner organisatie was van een absoluut tekort tot dusverre nooit
sprake. Zij spelen op de recette, per uur of per uitvoering, en nimmer nog zakte de
recette tot beneden nul. Er viel altijd een zeker sommetje te verdeelen op het eind
van een concert. Terwijl echter een orchest-lid in de meeste landen der wereld een
gemiddeld jaarlijksch honorarium geniet van vijf en twintig honderd gulden, moest
een Fransch orchest-lid zich tevreden stellen met twee honderd vijftig gulden per
jaar. Dit was alles wat er na aftrek van zaalhuur en reclame-kosten overbleef. De
dirigenten en de solisten, een paar imponeerende sterren en trekpleisters uitgezonderd,
waren nauwelijks beter bedeeld, omdat in deze associaties een integrale gemeenschap
van goederen beoefend wordt: De eerste viool krijgt evenveel als de man van den
triangel of van de bekkens. Gedurende het afgeloopen seizoen verminderden de twee
honderd vijftig gulden, die men ik weet niet waarom beschouwde als een minimum,
nog aanzienlijk. Wie geen Beethoven of Wagner speelde gaf een uitvoering voor
leege stoelen. Alle negen orchesten speelden dus Beethoven en Wagner, hetgeen
wegens de concurrentie precies hetzelfde resultaat had. Vandaar de uitdrukking
deficit, welke, zooals men ziet, voor een Fransch orchest zeer relatief is. Men kan
pas van een deficit gewagen wanneer een orchest-lid geld moet bijleggen om deel
uit te maken eener symphonische organisatie. Wijl noch de Staat, noch particulieren
de Fransche orchesten subsidieeren, of slechts uiterst krenterig subsidieeren, zal deze
unieke en merkwaardige toestand spoedig zijn intrede doen.
Het ware naïef om te veronderstellen dat de musici in hun schik zijn over dit
wedervaren. Waarom moeten juist zij, die tot de voortreffelijkste behooren, de paria's
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zijn van al hun vakgenooten der twee halfronden? Van twee honderd vijftig gulden
of minder kan ternauwernood een hond bestaan, en overal waar zij de onmisbare
bijverdiensten maken voor de instandhouding van henzelf en hun orchesten, in
bioscopen, theaters, café's en bals, worden zij verdrongen door de gramofoon. Er
bloeit te Parijs een internationale drukkerij voor uitsluitend
fonograaf-platen-etiquetten, die met vijf en twintig man en moderne machines dag
aan dag werkt, en maandelijks millioenen exemplaren aflevert. Het is fantastisch wat
er in deze branche omgaat. Had de Kerk niet de gramofoon als mechanisch werktuig
uit hare liturgische diensten verbannen, negentiende der muzikanten, die huwelijken,
begrafenissen en herdenkingsplechtigheden opluisteren met hun spel zouden tot de
onfortuinlijkste armoede geraken en een neven-beroep moeten kiezen gelijk Russische
prinsen, studenten en letterkundigen.
Maar het ware nog naïever om te meenen dat deze onheusche lotgevallen hen
terneer slaan of ontnuchteren. Voor den komenden winter kondigt men een tiende
orchest aan, dat gevormd zal worden uit louter werkloozen. Zoo er musici zijn die
werk hebben en geen brood, er zijn blijkbaar ook musici die brood hebben doch geen
werk. Wat zal dit tiende orchest spelen? Beethoven en Wagner natuurlijk, met een
beetje Franck, Berlioz, Debussy en Ravel. Doch speelden ze alle tien muziek van
engelen en aartsengelen, cherubijnen en serafijnen, al verdwenen alle gramofoons
van den aardbodem, zij zouden niettemin spelen met een formidabel en onontkomelijk
deficit. Het is volmaakt waanzinnig om te gelooven dat een stad als Parijs, of
onverschillig welke andere stad, tien symphonische orchesten kan absorbeeren. Het
cijfer spot met alle realiteiten. Voor tien orchesten vindt men noch geld, noch publiek,
noch répertoire, noch levende componisten en het zou abnormaal zijn, wanneer het
anders ware. Muziek is gelijk edelgesteenten. Haar waarde ligt voor een belangrijk
deel in haar zeldzaamheid. Zelfs de Acherontische machten kunnen dit niet verhelpen.
De eenige remedie is de sluiting van drie kwart der conservatoria en een rigoureus
verbod tegen de oprichting van nieuwe. Deze maatregel zal echter allerwegen
uitgekreten worden als onduldbaar, want om onverklaarbare redenen gelden de
conservatoria onmisbaar voor de beschaving. Men vergeet dat de muziek er tot de
negentiende eeuw uitstekend buiten kon en dat men toen volstrekt niet onmuzikaler
was.
Ergens moet die regenbogige illusie van onuitputtelijk ten hemel snellende
toonladders het eerst scheuren en 't is wenschelijker dat dit in Frankrijk geschiedt
dan elders. De Fransche landbouw komt de armen tekort die de muziek bepaald te
veel heeft. Kan de Staat, dit wil zeggen de Gemeenschap, voor Parijs tien orchesten
bekostigen, die weldra twintig zullen zijn, wanneer de Staat eenmaal te ondersteunen
begint en de fonograaf de laatste strijkjes verjaagt? Neen, onmogelijk. Waarom zou
de musicus meer recht hebben op subsidies dan andere ambachten?, oordeelt de
politicus terecht. Kan men ze overplanten naar andere steden? Evenmin. Ook daar
heerscht de machine en ook daar heerscht overvloed. Wat dan? Een eere-saluut aan
de duizenden die gedoemd zijn te verdwijnen van een redeloos overvoerde markt.
Laten ze tenminste een waarschuwing zijn voor anderen.
Het gaat den schilders, die hun ongelukken niet kunnen wijten aan de gramofoon,
even bitter slecht als de musici. Een alarmeerende débâcle is losgebroken over de
prijsnoteeringen, die sedert lange jaren klimmende waren en die men zich niet anders
meer kon denken dan stijgend. Alarmeerend, omdat het de handelaars betreft, de
schilders, de amateurs, de speculanten: allen. Alarmeerend, omdat het geen enkelen
negentienden of twintigsten eeuwschen stijl schijnt te zullen sparen. Alarmeerend,
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omdat men weet waar een devalorisatie begint, doch niet waar ze eindigt. In de
schilderkunst domineeren onberedeneerbare factoren dermate de koersen, dat men
niets durft voorspellen. Er was een tijd dat men een Daumier, een Courbet, een Manet,
Millet, Monet, etc. kocht voor een prikje. Een kwestie van appreciatie, van
sympathische stroomen en tegen-stroomen, van mode, van conventie, van manieën,
van psychose, van mentaliteit, van affiniteit. Een kwestie van allemaal onberekenbare
invloeden. Wie garandeert dat een ongunstige conjunctuur die de uitnemendste
meesters reeds eenmaal deprecieerde hen niet zal doen dalen voor de tweede maal
en voor geruimen tijd? Men heeft in deze materie geen enkel houvast. Een verandering
in de oriënteering van den smaak, in de gevoeligheid van het netvlies, een
onnaspeurlijke neiging tot onverschilligheid, een raadselachtig onvermogen om
langer te bewonderen en te vereeren wat men idealiseerde als onvergankelijk, zijn
op dit gebied gevaarlijker dan alle economische crises. Waarom immers zou de crisis,
die niet of nauwelijks de zestiende en zeventiende eeuw aanrandde, bij voorkeur de
nieuwere productie toetakelen? Is het de crisis welke op een veiling in Maart een
goede Carrière deed zakken tot 2000 francs (francs van een dubbeltje), een Diaz tot
1050, een Jules Breton tot 900? Is het alleen de crisis, welke een fameuze veiling
van 400 hedendaagsche doeken, waaronder de beroemdste en de betwistste namen,
veiling die plaats zou hebben in Mei, deed uitstellen tot onbepaalden datum, omdat
men een krach duchtte? Men kan zich sedert enkele maanden gerenommeerde auteurs,
die de onderscheiding verwierven van te figureeren in musea, aanschaffen voor 40,
60, 80, 90 gulden. Maar de verzamelaars en de speculanten staan voor een zeer
moeilijk geval. Zijn sommige fabelachtige waardeverminderingen voorbijgaand of
wijzen ze op een misschien langdurige stoornis in de opvattingen en in de schatting?
De ontreddering is zoo hevig, dat een bekend criticus in allen ernst heeft voorgesteld
om het schilderen voor tien jaren te staken. Wijl alles wat zichtbaar, denkbaar en
schilderbaar is, reeds ettelijke malen op het doek werd vastgelegd, oordeelde hij tien
jaren rust niet te veel om tot bezinning en inzicht te komen. Ieder schilder beveelt
het middel aan voor zijn collega en niemand volgt het op.
Dat sommige snaren in het hedendaagsche gemoed braken of sleten schijnt men
te mogen afleiden uit een misstand, om niet te zeggen een vandalisme, dat in elk
ander tijdperk algemeene opschudding verwekt zou hebben, terwijl in onze dagen
de verontwaardiging beperkt blijkt tot een paar dozijn deskundigen. Een aantal
bewonderenswaardige en zeer kostbare stukken uit het Louvre, waarvan Frankrijk
rekening en verantwoording schuldig is tegenover het menschdom, bevindt zich in
staat van verwaarloozing, welke den onvermijdelijken, algeheelen ondergang der
meesterwerken moet teweegbrengen, indien de conservator niet spoedig ingrijpt.
[verschenen: 3 juni 1931]

Tooneel van vandaag
Parijs, 24 April [1931]
Het 72ste stuk van Sacha Guitry is getiteld ‘Frans Hals ou l'Admiration’. Het versterkt
tot aan het Théâtre de la Madeleine de Hollandsche kleuren, die in deze lente door
de Fransche hoofdstad waren. Onze kampioenen Van Kempen en Pijnenburg zouden
de Zesdaagsche gewonnen hebben, als er niet geknoeid was. Ieder weet het. Onze
tulpen, narcissen en hyacinten, reclame-cadeau van Hillegom en omstreken, sieren
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den tuin der Tuilerieën met de bekoorlijkste staalkaart, welke ooit een handelsreiziger
uitdacht. Op de Koloniale tentoonstelling behoeft het Nederlandsche ontwerp voor
niemand te zwichten, dan voor den tempel van Angkor, die twintig millioen francs
kost. Mengelberg en zijn orkest triomfeeren twee avonden in de Salle Pleyel. De drie
bedrijven van Guitry ontplooien den luister onzer Gouden Eeuw. Waarlijk, wij hebben
ons niet te beklagen. Ik zou geen enkele mogendheid kunnen noemen, die in haar
heden en verleden zoo veelzijdig en zoo voordeelig vertegenwoordigd is als Holland,
en die door een samenloop van omstandigheden een zoo voornamen toon aanslaat
in het Parijsche voorjaarsleven. De beste propaganda zou niet verbeteren, wat hier
toevallig en spontaan geschiedt, in het hartje van Babel en Barnum, waar men alle
naties confronteeren kan in haar wezenlijke ongedwongen vitaliteit.
Of het stuk van Guitry ons bevallen zal, is eene andere zaak. Hij nam Frans Hals,
gelijk hij vroeger Pasteur, La Fontaine en Mozart nam, om rondom een markante
figuur een idee te ontwikkelen, dat niet steeds noodzakelijkerwijze voortspruit uit
de biografie van den gekozen held, maar dat beslag op hem legde als auteur en waarin
hij een geschikte stof ontwaarde voor een dramatische handeling. De Haarlemsche
meester is een voorwendsel om te demonstreeren, dat de bewondering een gevoel is
dat alle andere aandoeningen overtreft in innigheid en in hevigheid, en voor welk
geweld de persoonlijkste, de intiemste roeringen als beweegkrachten onderdoen in
een gemoed, dat zich aan haar overgeeft. De bewondering kan hooger laaien in
zielsvervoering en zelfverloochening dan de liefde, besliste Sacha Guitry misschien
op een dag dat hij het ‘Banket’ las van Plato. Het is een idee, dat men wegens zijn
edelmoedigheid gaarne aanvaardt in een tijd, dat de vermogens tot bewondering
evenzeer verflauwden in het geestelijk domein, waar de benepenste jalouzie heerscht,
als zij vermeerderden in het stoffelijk domein, waar de sportiviteit der twintigste
eeuwers haar een wijkplaats bood en monopoliseerde.
Ziehier waarover het gaat. De jonge Van Ostade, kokend van enthousiasme voor
de schilderkunst, sprak voor den eersten keer zijn afgod, den meester, dien hij vereert
boven alles, Frans Hals. Thuis wacht hem een oud-Hollandsch middagmaal, een
waar stilleven, zijn vrouwtje en huishoudster Annette, een blozende jonkheid, zoo
weggeloopen uit een Vermeer, en zijn vriend Wouwerman, met wien hij het atelier
deelt. Van Ostade is in de wolken over zijn ontmoeting. Ze kunnen niet gaan eten,
want Hals beloofde hem de schilderijen te komen zien van zijn geestdriftigen,
onbekenden leerling. Zij zetten hun beste stukken klaar, popelend van enthousiasme.
Annette, frisch, simpel en onschuldig, begrijpt niets van die opwinding.
Hoe kunnen die twee zoo in vuur raken, omdat iemand schildert, net als Adriaan
en Philips! Wanneer Hals verschijnt, is zij nog verbaasder. Een bijna oud en grijzend
man, slordig gekleed in 't zwart, een mooie afgod! En ook Hals is in blakende extase.
Hij heeft pas een jongen kerel gezien, die hen allen over 't hoofd zal groeien:
Rembrandt. Hij praat met bezieling over hun vak, complimenteert Van Ostade,
critiseert Wouwerman, die van stonde af aan niets meer zal schilderen, dan paarden,
omdat Hals ze geprezen heeft. Tot Annette zegt hij: ‘Kom bij me, ik zal je portret
maken.’ Van Ostade is in den zevenden hemel. Hij beschouwt het portret reeds door
den bril van een hedendaagsch museum-directeur. Maar zoodra Hals vertrokken is,
zegt Annette kortaf: Ik ga niet poseeren. Waarom niet?, vraagt Adriaan. Hij kijkt me
aan met oogen die me bang maken, antwoordt Annette. Zij aanbidt Adriaan, is een
greintje jaloersch en raadt de bedoelingen van Hals. Adriaan wordt kwaad. Hoe is
het mogelijk, om zoo iets te veronderstellen! Dat die vrouwenhersens niets begrijpen
van zijn sublieme gevoelens van bewondering blijft nog tot daar aan toe. Doch dat

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Annette zich inbeeldt, dat Hals zin in haar heeft, is het toppunt. Echt iets voor
vrouwen, om te meenen, dat de mannen aan niets anders denken. Hij geeft haar een
magnifieke les in schoonheidsvereering, in de roeping der kunstenaars en de
bestemming der kunst. Annette luistert met open mond en groote oogen. Als 't
werkelijk moet, en als er voor Adriaan iets bestaat op de wereld, dat haar zoo duidelijk
overschaduwt, dan zal ze gaan poseeren.
Het tweede bedrijf begint met een jolige vergadering der vroolijke drinkers, die
Hals zal vereeuwigen op het linnen. Ze zijn aangeschoten en pingelen op den prijs.
De schilder zit op zwart zaad. Terwijl ze kibbelen over het aantal guldens, dat ieder
geportretteerde zal neertellen, verkoopt men zijn meubels bij opbod, omdat hij den
bakker niet kan betalen. Een zigeunerjongetje komt hem de meer dan schrale
opbrengst aanreiken. Frans Hals heeft er maling aan. In een paar trekken schetst hij
de facie van den knaap, die natuurlijk een meesterwerk zal worden. Doch al deze
tooneelen zijn hors-d'oeuvre, waarmee deze handeling, minder klassiek van lijn, dan
de voorgaande, werd volgepropt. Daar is Annette, die we sinds een kwartier verbeiden.
Zij poseert voor den vierden keer en haar vrouwelijk instinct bedroog haar niet. Zij
verhalen samen wat er gebeurde en Annette beweert, dat zij haar overweldiger haat.
Tevergeefs. Hals op zijn beurt geeft haar een magnifieke les in de psychologie.
Waarom bezweek Annette zoo schielijk voor zijn verliefden aandrang?
Zachtjes-aan dringt het tot haar door, dat het wel wat hard is voor Van Ostade, om
tegelijk bedrogen te worden door zijn liefhebbende vrouw en zijn vereerden meester.
Hals denkt daar zeer licht over en voelt absoluut niet, dat hij zich tegenover zijn
toeschouwers in een leelijk postuur plaatst. Dat moet niet opnieuw beginnen, zegt
Annette ten slotte en dit is het eenige wat hij betreurt. Wanneer zij weggaat met het
schilderij, ziet hij haar na als een herinnering van jeugd en verlangen. Maar dan stapt
Van Dijck binnen in rood ruiter-gewaad. Beide meesters herkennen elkaar met een
paar grappen en vallen elkaar in de armen. Hals houdt niet van het tragische spel
tusschen licht en donker. Wat drama bij hem had kunnen worden, is uitgewischt. En
dit juist dulden wij moeilijk, daar het indruischt tegen zijn werk: die oppervlakkigheid.
Voor zijn venster gezeten, opent Van Ostade het derde bedrijf en wacht Annette,
die zich verlaatte. Hij beklaagt zich bij Wouwerman over zijn vrouw. Zij is niet meer
dezelfde van vroeger; zij liegt, houdt zich op een afstand en is heele dagen uit huis.
Hij is niet jaloersch, want op zijn dertigste heeft hij genoeg aan het werk; maar het
is beter, dat zij straks de biezen pakt, dan dat hij zich herrie op het dak haalt.
Wouwerman, die vroeger een blauwtje liep bij Annette, zweert dat ze trouw is en
holt naar Hals om te hooren, of zij daar werkelijk haar middagen doorbracht.
Onderwijl komt Annette terug en wordt ruw aan de deur gezet. Zij zegt geen woord,
gaat snikkend haar boeltje pakken, doch laat Adriaan het schilderij. Het spreekt
vanzelf, dat hij 't bewondert, doch hij merkt pas den weerschijn van Hals' verliefdheid
op het doek, wanneer Wouwerman met goede inlichtingen terugkeert. ‘Is hij het?’
knikt ze zwijgend. ‘Blijf’ mompelt Adriaan. Niet de liefde heeft gezegevierd, maar
de bewondering. Annette veegt haar tranen af, snottert, zet haar klompen op het
stoepje en gaat naar binnen. Voortaan zal Adriaan haar zien door de bewonderende
en begeerige oogen van den meester. De bevlieging van Hals gaf haar een aureool.
Zij heeft geen verstand van kunst en behalve het huishouden kent ze niet veel, doch
ze was de uitverkorene van zijn afgod.
Het zou de moeite loonen, om dit stuk te vertoonen in Holland, alleen maar om
het effect te zien. Voor Guitry speelt het in Haarlem en in de Zeventiende Eeuw.
Voor mijn gevoel speelt het in een fabuleuze streek, waar Haarlem niet op vijf honderd
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maar op vijf duizend kilometer zou liggen van Parijs, en in een nog fabuleuzeren
tijd, waar men een taal spreekt, die ons vreemd klinkt. In Parijs begrijpt men ze. Zou
men ze in Amsterdam begrijpen, dat op de wereldkaart geen vijf centimeter
noordelijker ligt? Die vijf centimeter, vrees ik, vormen hier een oceaan, een bergketen,
een astronomischen afgrond en op zijn manier geeft Frans Hals een klein beeld van
de eindelooze verscheidenheid en gecompliceerdheid der Europeesche nuances.
Maar is het niet de hoofdzaak, dat deze schitterende evocatie eener luisterrijke
periode den Franschen bevalt? Dit doel is bereikt en wij winnen erbij, zij 't langs een
zeer litterairen omweg.
[verschenen: 2 juni 1931]

De latente Staat
Parijs, 28 April [1931]
Het protestantsche weekblad ‘La Vie Nouvelle’ schrijft in zijn nummer van verleden
Zaterdag o.a. het volgende:
‘De mogelijkheid eener monarchistische restauratie in ons land, die weinige jaren
terug nog beschouwd werd als een hersenschim, teekent zich hoe langer hoe
duidelijker af. De aanhangers der monarchie zien hun aantal zonder ophouden
toenemen in alle rangen der maatschappij. Zij hebben leiders van de hoogste
intellectueele en moreele waarde en gedisciplineerde troepen. De ingebrekeblijving
van het Gouvernement der Republiek zou zeer wel de terugkomst van den koning
in Frankrijk, onder invloed eener onverwachte gebeurtenis, kunnen begunstigen.’
Dit is een der vele gelijkluidende commentaren, welke het licht zagen in de maand
die aan de dertiende presidentsverkiezing voorafging. Ik neem bij voorkeur een
protestantsche uiting, omdat de protestanten in het betreffende geval boven alle
verdenking staan van partijdigheid. Zij hebben geen bijzondere reden om de
royalistische beweging te wantrouwen, maar zij hebben evenmin reden om haar
goedgezind te zijn. Tusschen hen en het Fransche koningschap gaapt de klove, die
in de geschiedenis de herroeping van het Edict van Nantes heet. De voornaamste
theoretici der Derde Republiek waren protestant, en eene kentering te constateeren
in de gevoelens, waarmee het volk de monarchistische ideeën begroet, komt bijna
overeen met de erkenning dat een voor Frankrijk specifiek protestantsch beginsel
taant. Het onbevangen oordeel van La Vie Nouvelle is daarom des te
prijzenswaardiger en ook des te opvallender.
Wat zijn de oorzaken, niet van de herleving der royalistische gezindheid, want die
wil ik voor 't oogenblik onbesproken laten, doch van den zichtbaren ommekeer in
de manier, waarop deze herleving gewaardeerd wordt? Waarom beschouwt men haar
eensklaps als een onderneming, die slechts de gunstige aanleiding wacht om uit de
studeerkamers van Maurras, Benoist, en Admiraal Schwerer in de werkelijkheid te
treden? Het zijn niet de royalisten, die sensationeele vorderingen maken. Vanaf
Februari bedelt Maurras om twee millioen. Hij moest ze hebben vóór Paschen, en
heeft pas anderhalf, stuiver voor stuiver bijeengescharreld. Uit alles blijkt dat de
monarchistische partij geld tekort komt. Het extra-nummer b.v. dat zij verspreidde
ter gelegenheid van het huwelijk van den Dauphin was gedrukt op het voddigste
papier. Alle reproducties waren mislukt en de royalistische leiders zijn intelligent
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genoeg om te begrijpen, dat de propaganda met die sjofelheden niets winnen kan.
Maar wat doet men zonder geld?
Neen, de oorzaken schuilen elders en dieper, zij liggen niet bij de royalisten, die,
zoo ze misschien in aantal toenamen, stationnair bleven in hun werkingsmiddelen.
Zij liggen daarentegen bij het volk, bij de niet georganiseerde, amorphe massa, die
onder den drang van tallooze kleine en groote voorvallen, welke zijn
geestesgesteldheid langzaam en haast onnaspeurlijk wijzigden, begint te wentelen
in de aantrekkingssfeer der monarchistische gedachte. Men mag dit nog frappanter
achten, wanneer men even bedenkt, dat de royalistische propaganda nimmer boven
het zeer middelmatige gaat, en geen enkel vereischte bezit om populair te worden.
Het is onmiskenbaar, dat het volk door de monarchistische strooming wordt
meegetrokken ondanks zich zelf.
Wie dit niet kon raden uit nietige, doch karakteristieke kenteekenen, merkte dit
pas onlangs. Tegen wie immers leden de zestien duizend agenten van Chiappe de
nederlaag bij L'Affaire Dreyfus, het volmaakt onbeduidende Duitsche stuk, dat een
eigenwijze en geborneerde kliek twee malen heeft willen opdringen aan Parijs? Niet
tegen de Camelots du Roi, die den uitslag proclameerden als een zegepraal, omdat
zij de opstootjes aanstookten en regelden. Niet tegen een bond van oud-combattanten,
die zich zonder actieve deelneming bij hun verzet had aangesloten. Chiappe's
politiemacht zou ze bedwongen hebben als hij de Boulevards had kunnen bedwingen.
Maar tegen de Boulevards die achter zijn cavalerie opdromden en vanwaar een oproer
aangromde, een regelrecht oproer en géén relletje, wenschte Chiappe niet in 't krijt
te treden. Hij capituleerde, tot woede der kortzichtige republikeinen, die in een dwaas
voornemen hadden willen volharden. Wat echter baat woede tegen de overmacht?
Chiappe, een verstandig man, voelde niet den geringsten lust om de ‘onverwachte
gebeurtenis’ te verhaasten.
Zijn het de royalisten die het Fransche gouvernement in een pijnlijke en bijna
belachelijke positie brachten door de rondweg verbijsterende ontvangst, waarmee
Parijs den onttroonden Spaanschen koning verwelkomde? Er bevonden zich zonder
twijfel Camelots onder de tienduizenden manifestanten, die het station bestormden,
waar Alfons moest afstappen. Doch al trommelt men alle Camelots der hoofdstad
bij elkaar, zij vormen niet het twintigste part der delireerende menigte die den gevallen
vorst een door niets gemotiveerde en oorverscheurende ovatie toedonderde. Men
vergete niet, dat dit te middernacht plaats greep en dat Alfons XIII zoolang hij
regeerde (kort voor zijn vlucht uit Madrid bezocht hij Parijs nog), nimmer met een
dergelijke paradoxale uitgelatenheid gehuldigd is, in de verste verte niet. Men
verklaart zulke foudroyante betoogingen niet door te zeggen dat Parijs ‘chic’ is en
kranig in zijn deernis voor rampspoeden. Men kan zich chic en kranig toonen zonder
in opgepakte menigten een rampspoed te gaan applaudisseren als razenden. ‘Parijs
is royalistisch’ pochten een dag daarna de aanhangers van Jean III. Ook dat schijnt
overdreven. Voor ieder echter die neutraal observeert duiden de onverwachte
volksuitbarstingen en de bruuske temperatuurstijgingen waaraan de Parijsche
bevolking ten prooi raakt als aan een paniek, op een collectieven neuropathischen
toestand, die in een ommezien tot beslissingen kan leiden. En volgens de meeste
waarschijnlijkheid zullen die beslissingen zich oriënteeren in de richting der
monarchie.
Het Fransche gouvernement stond paf van de buitenissigheden, welke het niet
voorzag en niet verhoeden kon. Liever dan de waarheid onder de oogen te zien, sust
het zich met de struisvogelachtige uitvlucht over het medelijdende hart der
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Parijzenaars. De Parijzenaar is niet meedoogender dan iemand anders voor de
platonische ongelukken van vorsten, die den tijd hadden om een appeltje op zij te
leggen voor den dorst. Maar de Parijzenaar begint drommels te twijfelen aan de
nuttigheid van republikeinsche instellingen. Vanaf 1917 zag hij links en rechts
‘democratieën’ ontstaan en hij beleefde er niet het minste genoegen van. Zij kostten
hem formidabele sommen gelds. Dit was bitter. Doch daarover troostte hij zich een
tijdlang in de vurige hoop, dat Democratie tenminste gelijk stond met Vrede. Ook
deze malle illusie verzwond in damp. Een democratie kan honger hebben en de
honger drijft de wolven uit de bosschen; zij kan eerzucht hebben en de eerzucht drijft
tot de wapens. Een monarch zal zich meermalen bedenken alvorens hij zijn troon
riskeert op een slagveld, maar een democratie? De zin is van Napoleon. Men
verwaarloosde ze zoolang de republieken schaarsch waren. Vandaag roept men ze
zich te binnen, nu men zich tot aan de Pyreneeën dekken moet. Wat is een republiek
waard, welke niet eens den Vrede garandeert? Hij ziet ze functionneeren bij zich
zelf, die onvolprezen republiek. Corruptie en omkooperij bij hoog en laag. Bijna
officieel gewaarmerkte malversaties in den staat, in de gemeenten. Plutocratie.
Banditocratie. Heerschappij van den maître chanteur. Georganiseerde plundering
van renteniers en spaarders. Al maanden pompt de Coty-pers den Franschman in,
dat hij door de zorgeloosheid, de lakschheid, de gauwdieverij en de medeplichtigheid
van zijn Gouvernement, van zijn Banken, en van zijn Rechtbanken, sinds 1917 in
internationale beleggingsfondsen een bedrag verloor, dat geschat wordt op twee
honderd milliard. Twintig milliard gulden! Want niet de royalisten voeren de
vernietigendste propaganda tegen de Fransche republiek. Het zijn de republikeinen
van 't soort Coty die haar amendeeren willen door hervormingen! Niemand
weerspreekt dit zonderlinge slag van ijveraars, die elken morgen en elken avond met
phenomenale cijfers goochelen voor een publiek dat de cijfers gestaafd ziet in zijn
ongeknipte, onbetaalde of te laag betaalde coupons. Niemand weerlegt onthullingen,
die gansche departementen sinds weken en maanden tot roovershollen stempelen,
en gansche ministeries tot benden schurken. Maar niemand kikt ook van
hervormingen. Men laat praten, schelden en beschuldigen. Welk volk zou evenwichtig
blijven onder zulk een régime? Is het niet reeds een wonder dat deze natie haar kalmte
behoudt wanneer men overweegt dat zich een eindelooze rij van diplomatieke en
politieke fiasco's voegt bij een schromelijk binnenlandsch wanbeleid?
Men moet dit in 't oog houden om te begrijpen hoeveel waars er kan zijn het citaat
van La Vie Nouvelle. De Franschman is minder verzot op de monarchie dan beu van
de republiek. Van alle uitwegen leek de royalistische hem langzamerhand de minst
onmogelijke en de minst bezwaarlijke. Is het anders verklaarbaar dat men in de
Parijsche bioscopen Alcala Zamora, den chef van het voorloopig bewind der
Spanjaarden, uitfluit zoodra hij op het sonore doek verschijnt? En waarom? De groote
pers heeft den Franschman met een onverbloemde welwillendheid ingelicht over de
Spaansche Revolutie. Hij weet niets van Alcala's antecedenten, noch van zijn goede
of kwade bedoelingen. Hij heeft alle reden om hem niet te kwetsen, om hem een
beetje te ontzien. Toch fluit hij hem uit. Misschien niet eens omdat hij onraad meent
te ruiken; maar wijl dat republikeinsche bedrijf aan de oevers van de Manzanarez
hem door en door antipathiek is.
‘De revolutie is altijd latent in een volk’, verklaarde Bismarck, die een
staatsmangenie bezat en de geschiedenis kende. Weinige maanden vóór den 4den
September 1870 kon Napoleon III zich laten plebisciteeren met een verpletterende
meerderheid ten zijnen gunste, een onbeduidende minderheid tegen hem. Niet het
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aantal republikeinen wierp het keizerrijk omver, doch het tragisch avontuur van
Sedan. Het keizerrijk, naar de meening van verschillende historici, had nog jaren
kunnen duren, wanneer het niet ware ondergegaan door de onbekwaamheid der
militaire aanvoerders. Vandaag vertegenwoordigen de royalisten in het totaal der
natie een onaanzienlijke minderheid. Geen enkele industrie, geen enkele geld-groep
sloot zich openlijk bij hen aan of subsidieert hen in het geheim. Het koningshuis zelf
is allesbehalve rijk en men beweert dat Jean III om de bruiloft te bekostigen van den
troonopvolger een landgoed moest verkoopen op Sicilië. Het is zonder twijfel
merkwaardig dat een arme dynastie en een arme partij door de loutere kracht van het
idee een aanhang konden groepeeren, die met recht kan wachten op het eerste
alarmsein om haar sterkte te zien verhonderdvoudigen.
[verschenen: 8 juni 1931]

Tooneel van vandaag
Parijs, 30 April [1931]
Bij de eerste opvoering van ‘Mooie roode Donau’ heeft de volle zaal bis geschreeuwd
na een dier tafereelen welke in stormpas, zingend naar de overwinning ijlen. Voor
zoover zich de oude ratten herinnerden, die onder het veeleischend publiek der
generale repetities niet zeldzaam zijn, gebeurde dit te Parijs nog nimmer in een
gesproken comedie. Wanneer deze zeer geblaseerde lieden zich dus niet vergissen,
woonden wij de presentatie bij van een meesterwerk. Toen na afloop de regisseur
volgens Fransch gebruik den naam van den auteur kwam afroepen (‘Dames en heeren,
“Beau Danube Rouge”, dien wij de eer hadden voor u te vertoonen, is van Bernard
Zimmer’) applaudisseerde men met alle zekerheid, welke van den roes der geestdrift
kan uitgaan.
‘Beau Danube Rouge’ handelt over de tweede periode der Hongaarsche revolutie,
welke door Lenin gefinancierd werd met zes honderd duizend dollars in biljetten en
vier wissels op het sovjetistische Roode Kruis te Weenen, elk van één millioen
goud-roebels. Zij duurde op den kop af 133 dagen. Ze vernietigde naar zuinige
schatting 250.000 menschenlevens. Gedurende de maand April 1919 zijn alleen in
Boedapest 12.277 doodvonnissen geveld en voltrokken.
Het hoofd was Bela Kun, die de methoden der Tsjeka te mak vond en den bijnaam
verdiende van Rooden Beul. ‘Wij komen terug’ snoefde de bloeddorstige dictator
toen hij op 31 Juli 1919 met zijn trawanten de hielen lichtte in Boedapest. Vandaag
- twaalf jaar later en beladener met moord dan een Nero en een Caligula - bluft hij
door den mond van een acteur in het Théâtre Montparnasse.
Hij mag over den auteur tevreden zijn. Zimmer, advocaat, vroeger secretaris van
Labori, de verdediger van Dreyfus, Zola en Mme Caillaux, Bernard Zimmer is een
man in 't genre van André Thérive's ‘Noir et Or’, een man zonder illusies. Goethe
verhaalt in zijn autobiografie hoe door de aardbeving van Lissabon zijn geloof in
een besturende en goedertieren godheid voor de eerste maal geschokt werd. Zimmer
behoort tot degenen in wier binnenste de wereldoorlog nog meer verwoestte en in
wie niet enkel alle geloof in God doch alle geloof in den mensch werd uitgeroeid.
Een groot aantal onzer tijdgenooten dragen die dubbele ruïne in hun gemoed, als een
ongeneeslijke wonde en wie zal weigeren dezen gemoedstoestand te begrijpen
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wanneer men even nagaat welke paskwillige resultaten gekocht werden met
onnoemelijke reeks van rampen en lijden?
Achter het ‘IJdelheid der ijdelheden’ van den Prediker klaagt het medelijden, tot
in de wanhoop, in elk ‘lied der aarde’ van dichters en tragici overstemt een nog
ongeboren hoop den twijfel en juist deze boven-tonen zijn het die de klacht
vruchtbaarder en dwingender maken dan de vreugde. Wat baat het om te betoogen
dat het bestaan een hopelooze, doellooze en bovendien clownerige poppenkast is,
waarin wij met een breed gebaar gelijke maat uitdeelen aan de cynische razernij en
van een woesteling als Bela Kun en aan de trieste onverstandigheid van zijn
slachtoffers? Men zal zulk een stelling slechts kiezen als men in zijn ziel doodelijk
gewond is, wanneer men in het duister een richting zoekt als een verdwaalde. Men
zal in deze stelling niet willen volharden, tenzij men zichzelf en zijn medemenschen
verdwazen wil tot een geleidelijken waanzin.
En daarom mag Bela Kun tevreden meesmuilen in zijn geblindeerden trein, die
zonder twijfel een piano meevoert, opdat hij er, gelijk in dit stuk, Beethoven's
Pathétique kan tokkelen te midden der mitrailleuses, en na de Pathétique de
Internationale. Daarom ook moeten wij ‘Mooie Roode Donau’, al ware hij honderd
maal een meesterwerk, verwerpen. Wij kunnen die ontstellende klucht, want het is
een klucht, niet bewonderen, en niet toejuichen zonder tot een zekere barbaarschheid
terug te vallen. In de eene schaal zijner balans plaatst Zimmer Bela Kun, dien hij
opvijzelt tot een simili-Lenin, waarmee hij het dolle beest een overmatige eer bewijst
en tegen alle betrouwbare bronnen indruischt. Waarom beroept hij zich op de
Tharaud's wanneer hij hunne voornaamste gegevens misvormt? Bela Kun is een
moord-wellusteling, een maniak, zonder grootheid en zonder verdere kwaliteiten
dan zijn toomloozen drang naar macht en wellicht naar wraak.
En tegenover dezen benevelden, sympathieken dilettant van het type booswicht
‘die geen vlieg kwaad zou doen’, plaatst Zimmer in de andere schaal der balans een
bekrompen, trage, vadzige en belachelijke aristocratie. Is het voegelijk en vergeeflijk
dat ons zulke contrasten worden voorgesteld als gelijkwaardig en dat wij ze aanvaard
hebben in een euvelen geest van parodie?
De fabel van ‘Beau Danube Rouge’, Zimmer's zesde stuk (het vorig was een caricatuur
van Napoleon op St.-Helena) is een ware vondst. Een trouvaille, voor de hand liggend
en verrassend. Men verwondert er zich over dat geen enkel dramatisch auteur vóór
Zimmer op 't idee kwam.
Tusschen April en Juli 1919 heeft Karl, een bioscoop-regisseur, figuranten en geld
noodig voor een historische film, welke hij in elkaar zet voor de revolutionnaire
propaganda. Wilpret zal hem de duiten verschaffen uit den verkoop (aan Amerikanen)
der keizerskroon van St.-Stephan. Hij weet waar ze verborgen is. Bela Kun, Karl's
vriend, zal hem voor zijn opnamen de meubelen, de tapisserieën, de tronen en de
keizerlijke costuums laten weghalen uit de paleizen.
Terwijl Karl, die vroeger acteur was, insolent en brutaal zijn plannen maakt, komt
Bela Kun spraaklessen bij hem nemen met het oog op een redevoering welke hij
straks zal houden en waarvan zijn leven afhangt. Op het einde der les komt Baronesse
von Mayerling, vrouw van den voormaligen hofmaarschalk, de diensten aanbieden
van haar eenigen zoon, Conrad, ex-officier der garde. Zij, haar man en de jonge baron
bewonen twee zolderkamertjes van hun paleis waar ook de Stephans-kroon schuilt
en waar Wilpret de functies vervult van portier-cipier.
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In 't tweede bedrijf (gebisseerd!) monteert men de film. Door middel van
advertenties heeft Karl alle vroegere hoogwaardigheidsbekleders samengeroepen
om te figureeren met hun schitterende costuums van weleer. Zij komen op in hun
alledaagsche armoedige plunje, de een met een zak, de ander met een oud koffertje
in de hand. Een paar minuten daarna hebben de kleeren de mannen gemaakt en de
vrouwen. Met den opschik en de ordeteekenen hervond ieder de illusies van het
verleden. De bejaarde hofmaarschalk, zeer in zijn sas over zijn rol, boezemt zelfs
eerbied in aan den onthutsten Wilpret. Hij laat een handschoen vallen; men raapt
hem op; men reikt hem over aan von Mayerling die hem uit de hoogte aanneemt.
Altijd en overal wondt Zimmer's cynisme van twee kanten: Men draagt een mand
lintjes en medailles aan waarop allen afstormen. Vernederde men ooit wreeder, op
't tooneel of in de werkelijkheid, de overwonnenen?
De eenigen onder dezen troep havelooze en opgedirkte edelen die niet authentiek
konden zijn waren Karel en Zita. Voor de keizerin koos men een bespottelijke,
verloopen actrice, voor den keizer, wegens de gelijkenis, een bordenwasscher van
een restaurant. Hij is lomp, vulgair, gemaniëreerd en weet geen weg met zijn
koningsmantel. Hij verstoort de harmonie van het tafereel. De regisseur Karl,
misselijke bruut, vliegt op hem aan, schudt hem door elkaar en slingert hem een serie
grove scheldwoorden in 't gezicht. Conrad von Mayerling, evenals zijn vader geheel
in zijn rol, duldt de beleedigingen niet welke zijn souverein in de marionet van een
bordenwasscher worden toegeworpen. Hij trekt een revolver en schiet den regisseur
neer. Paniek onder de hovelingen. Alle officieren scharen zich rondom Conrad en
heffen een indrukwekkend Magyaarsch gezang aan. Dan verschijnt het beangstigende
silhouet van den simili-Lenin, Bela Kun. Een uitmuntend theater-effect, imposant
en onweerstaanbaar. Doch had Conrad slechts één kogel in zijn wapen? De
patriottische vlam zakte even snel als zij oplaaide. Ook hier spaart Zimmer ons zijn
sarcasme niet.
Bela Kun evenwel verwaardigt zich niet zijn vriend Karl te wreken. Aan zijn piano
gezeten doet hij Conrad voor zich verschijnen en samen debatteeren zij over het pro
en contra van aristocratie en proletariaat. Het zou onpartijdiger en minder misleidend
geweest zijn om den goedkoop triomfeerenden dictator te laten discuteeren met een
Horty, een Andrassy, een Tisza, of met iemand anders, die beter tegen zijn
fanfaronnades is opgewassen dan een jong officier, boven wiens hoofd de doodstraf
hangt en tegenover wien Kun te gemakkelijk de edelmoedige en superieure heerscher
kan huichelen. Uit verachting voor hun hereditaire hersenverweeking, en omdat hij
zijn troepen overwinnaars waant tegen het Roemeensche leger, schenkt hij Conrad
en zijn kameraden genade. Maar het telegram der zegepraal was voorbarig en een
oogenblik later moet Bela Kun zijn eigen leven redden in een haastige vlucht. In haar
dakkamertje wuift de oude barones zich koelte toe met haar waaier en herdenkt naast
haar echtgenoot den geur der acacia's wanneer zij in den nacht terugkeerden van een
hofbal. De grijze hofmaarschalk praat mee met het sentimenteele, kindsche oudje.
Uit de verte waaien tonen aan van ‘An der schönen blauen Donau’, die dit jaar het
Europeesch volkslied geworden schijnt. Terwijl beide grijsaards als spoken walsen
te midden van hun armoedigen huisraad, valt het doek.
Gelijk men in de bioscoop kan zien, zegt Zimmer, hoe in tien seconden een boon
ontkiemt, wortel schiet, groeit tot een stengel, bloeit, vruchten draagt en verwelkt,
zoo heb ik de Hongaarsche revolutie, haar wording, haar excessen, haar ondergang
willen weergeven in een versneld en verkort tempo.
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Dit is prachtig in theorie. Maar zoover ik weet demonstreerde men op het witte
doek nimmer den groei van een honderdjarigen eik. Een land, een stad zijn geen eik.
Doch ze zijn nog minder een boon, die voor haar evoluties geen 250.000 lijken eischt.
Een Shakespeare zou ze niet weggemoffeld hebben in vaudevilleske accententen.
Wie zal het raadzaam durven achten voor de moreele gezondheid onzer tijdgenooten
dat een dramatisch auteur dien Rooden Donau van bloed zoo gering telt?
[verschenen: 6 juni 1931]

De Koloniale Tentoonstelling I
(Per luchtpost) Parijs, 8 Mei 1931
Met is ongeloofelijk wat men in goed zeven maanden tijds uit een slijkerigen grond
kan stampen. Toen wij in September aan de oevers van het Lac Daumesnil de
Hollandsche vlag heschen en een stuk Franschen grond voorloopig annexeerden,
gelijk minister Fock schertsend zeide, was er in het Bois de Vincennes nog niets
zichtbaar dan een ongeverfde, eindelooze omheining, de tempel van Angkor, het
permanent museum voor Koloniën, een paar gebinten, en wat steigers. Het regende
en 't stond geschreven dat 't niet zou ophouden te regenen tot den openingsdag der
Expositie. Wij beleefden een natten moesson, welke alle maxima, die men sedert
een halve eeuw noteerde, verre overschreed. Zelden scheen de zon. Het was nat,
drenserig, guur. En vandaag nog - negende van Bloeimaand - schrijf ik dit bij een
onmisbaar houtvuur.
Welnu, uit deze kleverige modder, waarin men arbeidde met waterlaarzen, is in
zeven maanden tijds een Stad verrezen. Een ware koloniale Stad, gelijk men ze
droomt van een idealen gezichtshoek, doch die, zooals deze werkelijkheid bewijst,
bestaan kan. Een stad van paleizen, huizen, hutten, kiosken, tempels, kerken en
poorten, welke gemakkelijk honderdduizend zielen zouden bergen. Een stad met
monumentale, hemelhooge, transparante, van boven tot onderen geïllumineerde
torens. Een stad met een origineele, moderne verlichting: men ziet geen lampen; de
lantaarns zijn opeengestapelde, met de opening naar boven gerichte conische trechters
in den vorm van scheepsroepers, of ronde signaal-schijven, die een indirecten,
feërieken glans verspreiden, weerkaatsend tegen de boomkruinen. Een stad in helle,
schelle, kakelbonte, criante, maar prettige, opgewekte, levenslustige kleuren, als een
sprookjesboek voor groote menschen, die voor altijd hun slecht humeur, hun
Europeesch klimaat, hun sikkeneurigheid en hun duizendjarige traditie van zwoegen
en ploeteren zouden willen laten varen. Waarlijk, hier in deze nieuwe, actueele
activiteit, te midden dezer fantasieën van architecten, die voor geen enkel waagstuk
terugschrokken en die aan hun zeer vooruitstrevende waagstukken een redelijke,
bevredigende, aannemelijke oplossing gaven, hier in deze tooverachtige mengeling
van ijle, opwaartsch strevende lijnen, van gehoornde torens, van majestueuze
kolommen, van speelsche arabesken, van ranke pagoden, van cyclopische
termieten-hoopen, te midden dezer regenbogige lichtfonteinen, dezer weelderige en
welige overdaad van kleur en vorm, zou men zijn tenten willen opslaan.
Er is een dierentuin, bevolkt door Hagenbeck. Er zijn tropische gewassen, overgeplant
uit de koloniën of uit de Rivièra. Er is een scenic railway. Er zijn concertzalen en
schouwburgen. Er zijn kazernes met troepen. Er is een uit alle hoeken der wereld
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getransporteerde bevolking. Is Expositie nog het juiste woord? Stichtte de oude
Lyautey hier niet veeleer een Cité-modèle, een model-stad in het groen, even
verrassend, bevallig als comfortabel, gelijk hij eenmaal Rabat stichtte? Om de
verbinding tusschen Parijs en deze fantasmagorie sneller te maken, eischte hij van
de Métropolitain 8 kilometer ondergrondschen spoorweg, die na de Tentoonstelling
niet rendeeren zal. Hij kreeg ze, deze Bouwer, tegenover wien de Marseillaise,
wanneer ze voor hem wordt aangeheven, een onvermoeden en hoogeren klank
verwerft.
Maar zoo het ongeloofelijk is, dat deze grandioze, ontzaglijk gecompliceerde en
uiterst karakteristieke manifestatie verrijzen kon ondanks den regen, ondanks
stakingen en ondanks de wereldcrisis, is het niet even ongeloofelijk te moeten denken
hoeveel blijvende weldaden, blijvend nut, blijvende schoonheid men zou kunnen
organiseeren, als men zich voor alle vraagstukken even ernstig inspande, en als men
allen goeden wil in de handen concentreerde van een bekwaam man? Plaats een
Lyautey voor onverschillig welke crisis: Hij zal haar oplossen in denzelfden tijd
gedurende welken hij onder de ongunstigste omstandigheden deze Stad te voorschijn
riep.
Dit moet de eerste les zijn welke de Expositie zal geven. De tweede les is
ontegenzeglijk dat de roeping van den Europeaan, die aan de kusten van Noord-Zee
en Atlantischen Oceaan uitzwermde naar de onmetelijkheden van Afrika, Amerika
en Azië, nog lang niet haar einde nadert. Hier, in deze apotheose, die het zenith
uitdrukt der Europeesche ontplooiing, kunnen wij met voldoening terugblikken naar
het verleden, met gerustheid schouwen naar de toekomst. Als er fouten of vergissingen
begaan zijn gedurende bijna vier eeuwen kolonisatie welke achter ons liggen, in geen
enkele is volhard. In den aanvang van zijn koloniseerenden arbeid, hoewel zelf aan
den dageraad staande zijner ontwikkeling, bezat de Europeaan een voorsprong en
hij heeft dien voorsprong behouden. Zoo min die voorsprong van louter materieele
orde was in onze heldenrijke zestiende eeuw, zoo min is hij het in de twintigste. Het
is kortzichtig en belachelijk om te beweren dat Franschen of Hollanders besturen
door middel van wapenen. Want wij besturen niet door middel van wapenen doch
door middel van den geest, die ons onder andere onschatbare en ontelbare voorrechten
en voortreffelijkheden deze wapenen verschaft heeft. Ieder voor zich vond onder den
evenaar zijn taak: de missionaris, de planter, de handelsman, de geleerde, de
ambtenaar, de soldaat, de kunstenaar, de schrijver, en wie mag tegenover het grootsche
en menigvuldige schouwspel van 't Bois de Vincennes met eenig recht twijfelen of
die verschillende taken naar vermogen volbracht zijn? Het strengste
gewetensonderzoek antwoordt: niemand. Dit is geen reden om er op te stoffen; maar
het geeft nog minder reden om het te veronachtzamen, om het te vergeten. Wij meenen
dikwijls dat het Europeesch defaitisme tegenover de geestdrift van ontginners en
civiliseerders een hedendaagsch verschijnsel is, dat vooral de jongere generaties
eigen zou zijn. Dat defaitisme tierde reeds in de eerste dagen der Oost-Indische
Compagnie, in de dagen van Columbus. Wat zeg ik! Het tierde op zijn eigen karveel
en haast wierp men het in zee. Maar altijd werd dat defaitisme overwonnen. En als
het zich in onze weifelende aera misschien harder roert dan ooit te voren, ook nimmer
werd het weersproken door een zoo meesleepend en zoo zelfverzekerd getuigenis
als deze Internationale Expositie. Wat zij had kunnen zijn, wanneer Engeland haar
om betreurenswaardige beweeggronden niet geboudeerd had, valt moeilijk te
beoordeelen. Niemand denke echter dat een ontstentenis, welke de Britten reeds
betreuren, de Tentoonstelling schaadt, want het is niet de eerste maal dat Lyautey
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een hindernis nam, welke Albion onoverkomelijk achtte. Ook zonder Engeland
verkondigen deze inspanning en dit welslagen, méér dan een succes, meer dan een
schijnvertooning. Zij vertolken een geloof, dat in alle ontreddering onaangetast bleek
en weerklank vond tot bij het volk. Hier in het Bois de Vincennes condenseert zich
een energie en een vitaliteit waartegen alle negatieve theorieën dood loopen. De
bezielende leider der onderneming is een grijsaard van 77 jaar doch overal voelt men
intuïtief een jeugd bruisen en een wil die gebiedt: Geen abdicatie. Geen spoor, geen
zweem van abdicatie. Onze wapenspreuk, majesteitelijk in 't licht gesteld op een der
muren van het Nederlandsch Paviljoen, kan als het embleem gelden dezer verheffende
betooging: Je Maintiendrai.
In dit kloeke enthousiasme vibreerde de officieele openings-ceremonie van
Woensdag 6 Mei, overstraald door een zon die voor den eersten keer aan aller
wenschen beantwoordde met gelukkige voorteekens.
Op dezen dag - en ik overdrijf evenmin als ik verheel - was het een vreugde gebruik
te maken van de mos-groene, geelgerichelde, zeer kunstig-ontworpen pers-kaart en
achter een escadron van Marokkaansche Spahi's in roode uniformen den President
der Republiek te begeleiden op zijn rondrit door de Expositie. Uit de verte bonken
de kanonnen der forten saluut-schoten over het ‘Bosch van den Heiligen Lodewijk’,
waaruit een zachte, weergalooze lentelucht opstijgt.
Het protocol dat voorschrijft om snel en zonder stoppen langs de verschillende
gebouwen te rijden, waar inboorlingen het staatshoofd groeten en gekleurde troepen
de wapens presenteeren, dat protocol deinst terug voor de staatsie van den Tempel
van Angkor en veroorlooft een halte van één minuut. Onvergetelijke aanblik! Achter
de horizon-blauwe Fransche soldaten, achter Congoleezen in roode mantels, op de
monumentale, met heraldieke leeuwen afgezette trappen rijen zich Annamieten in
bloemige gewaden, teekenen welkomstgebaren met de handen en neigen zich in
religieuze buiging naar Gaston Doumergue, vergezeld van Lyautey in groot-tenue
van Maréchal de France. Achter de boomen versterft een Marseillaise terwijl men
verder rijdt naar het Koloniaal Museum. Daar worden de President en de Maarschalk
opgewacht door het volledige gouvernement (uitgezonderd Briand), het gezamenlijke
diplomatieke corps (uitgezonderd de Duitsche ambassade), alle geestelijke en civiele
autoriteiten, de kardinaal van Parijs, de pauselijke nuntius, de opperbevelhebber
Weygand en alle commissarissen der deelnemende mogendheden. Aan de linkerhand
van het Fransche staatshoofd nemen plaats de voorzitter van den Senaat, de
minister-president, Lyautey, etc. Aan zijn rechterhand zetten zich in volgorde de
Keizer van Annam, de voorzitter der Kamer, de pauselijke nuntius, enz.
De redevoeringen vermeden geen toespelingen op toestanden, welke zouden
ontstaan, wanneer de koloniën verloren gingen; doch de voorwaarden tot haar behoud,
tot haar bloei, tot een nauwere verbintenis tusschen La France en La plus grande
France werden kordaat onder de oogen gezien. En toen Gaston Doumergue, die
vroeger minister van Koloniën was, in vier woorden verklaarde: ‘De Koloniale
Tentoonstelling is geopend’ klonk zijn stem alsof hij zeide: ‘Mijne Heeren, de
toekomst is geopend.’
Dit is, gelijk ik zei, de tweede les der Expositie. Het is de gewichtigste. Het is ook
de duidelijkste, en zóó duidelijk dat niemand in het Bois de Vincennes ontkomt aan
haar tonischen invloed. Men inaugureerde een Tentoonstelling. Men inaugureerde
meteen een Tijdperk.
[verschenen: 27 mei 1931]
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De Koloniale Tentoonstelling II - De Nederlandsche afdeeling
Parijs, 10 Mei 1931
Gelijk de Hollanders de eersten waren, die hunne vlag heschen op het terrein, dat
hen was afgestaan, zoo zijn zij de eersten geweest die hun Paleis inwijdden. Terwijl
men bij menige natie nog hamerde, schaafde, schilderde en betegelde, was in het
Koninkrijk der Nederlanden alles kant en klaar op den afgesproken datum. Behoef
ik te zeggen dat het monument er stond als voor de eeuwigheid en dat het tot in de
hoeken blonk van properheid, de ideale, hemelsche properheid van een Pieter de
Hoogh?
De inaugurale feestelijkheid was verdeeld over twee dagen. Op Donderdag 7 Mei
maakten Fransche en Hollandsche journalisten, die in groote getale waren
overgekomen, een rondtocht door de gebouwen onder leiding der commissarissen.
Die instructieve ommegang werd besloten door een déjeuner in het Hollandsch
restaurant, dat een der meest behaaglijke en schilderachtige plekken aan het Meer
Daumesnil uitkoos om er zijn bezoekers te vergasten op een ongeëvenaard poëtisch
vergezicht en op een vaderlandsche, Fransche en Indische keuken. Wij sloten den
copieuzen lunch, waarop een onwaardeerbare Bordeaux (Brane Cantenac 1912)
bijzonder uitmuntte, reeds met een nassi goreng. Op Vrijdag 8 Mei vond de eigenlijke
opening plaats in tegenwoordigheid der beide ministers van Koloniën, Paul Reynaud
en Simon de Graaf, Maarschalk Lyautey, onzen gezant Jonkheer Loudon, Charles
Bernard, directeur van Landbouw, Raden Adipatti Soejono, lid van den Volksraad,
en zijne echtgenoote, beiden in nationaal costuum. De Koningin woonde deze
ceremonie bij in effigie tusschen de seringen, 's Avonds vereenigden de officieele
persoonlijkheden zich in het Hôtel Continental voor een galadiner, waaraan ook de
burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam deelnamen.
Zooals men weet was Zijne Excellentie minister Fock, voorzitter van het
Commissariaat, wegens het plotselinge overlijden zijner echtgenoote, verhinderd om
de openingsplechtigheden persoonlijk te presideeren. Zijn rol werd met de
beminnelijkste autoriteit overgenomen door Dr. Allart Swart, die de reeds geredigeerde
redevoeringen voorlas in een vlekkeloos Fransch. Die speeches en toasten brachten
voor de rest niets wat niet reeds gesproken en geschreven werd in September. Lyautey
herhaalde bijna woordelijk zijn vurige bewondering voor de Hollandsche
kolonisatie-systemen, wat als een bewijs mag gelden dat zij niet alleen oprecht
gemeend is maar ook op degelijke gronden berust. Men dronk op een nauwe
samenwerking tusschen de Fransche en de Hollandsche pers, wat niet geheel
overbodig is en waartoe de expositie tot wederzijdsch voordeel zal kunnen bijdragen.
Laten wij nimmer uit het oog verliezen dat Frankrijk voor verschillende onzer
producten een nog bijna maagdelijk expansie-veld vertegenwoordigt. De Koloniale
Expositie kan tot de uitbreiding van onze commercieele basis in Frankrijk natuurlijk
belangrijk bijdragen. Men verwaarlooze echter nimmer dat zij slechts een uitgangspunt
vormt. Men is vertrokken. Nu moet men aankomen.
Men bedankte bij de uitwisseling van complimenten gelijk van zelf spreekt ook
de medewerkers. Het moet mij hier van 't hart dat men den eigenlijken auteur van
het bekroonde ontwerp, den heer Zweedijk, te nadrukkelijk op den achtergrond
gehouden heeft. Ik heb alle respect voor de kunde, de ervaring van den heer Moojen,
Zweedijks plaatsvervanger, en voor de onvermoeibare energie welke hem ondanks
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een ernstig automobiel-ongeluk niet begeven heeft. Maar ik geloof dat hij zijn doel
voorbijschoot en van deze usurpatie melding te maken schijnt mij een daad van
eenvoudige rechtvaardigheid.
Wij kunnen na deze opmerkingen des te onbevooroordeelder de bezichtiging
aanvangen en een resultaat bewonderen dat door aller medewerking tot stand kwam.
Het Paleis, of de Tempel, - het is een combinatie van beiden - met zijn twee
pagoden van elf verdiepingen en 50 meter hoogte, behoort tot die vrij schaarsche
soort van kunstwerken, welke automatisch een volledige instemming verwerven van
elken toeschouwer. De architect inspireerde zich niet op den inlandschen stijl om
hem onpersoonlijk te copieeren, noch om hem te verhaspelen tot een nergens te
acclimatiseeren barokke moderniteit, gelijk b.v. geschiedde in de kolossale maar
goedkoope kanonskogels der Belgische inzending. De afmetingen van deze
Sumatraansche bouworde zijn niet alleen vergroot, maar bovendien werden de lijnen
zoo subtiel gefilterd door het Europeesch brein, dat ze zich onmerkbaar adapteeren
bij het Westersch oog en in de Westersche perspectieven, zonder iets van haar
Oostersche karakteristieken in te boeten. Uit het geheel emaneeren een vertrouwelijke
eenvoud en een gedragen grootheid, die even indrukwekkend zijn als aantrekkelijk.
Zelfs de daken-pyramide der pagodes, die onder Europeesche luchten zoo gauw
schutterig aandoen, werden harmonisch en imposant in het grootsche geheel
opgenomen. Stellig zijn de Gothische, Romaansche of Renaissancistische architectuur
nimmer voortreffelijker geassimileerd dan hier de Sumatraansche. We mogen de
verdienste van het één meten aan de verdienste welke men steeds heeft toegekend
aan de anderen, dunkt mij.
Onmiddellijk achter den verrukkelijken gebeeldhouwden ingang strekt zich een
majestueuze zaal uit van meer dan twaalf meter hoogte en geschraagd door vierkante
pilaren van djatihout. De muren zijn deels behangen met kostbare weefsels achter
glas, deels beschilderd met onmetelijke fresco's, die in pakkende en in schitterend
uitgevoerde allegorieën de ontwikkeling voorstellen der Indische geschiedenis, vanaf
de aankomst van Houtman tot op heden. Een moskee-lamp verlicht deze even
koninklijke en statige als behaaglijke en rustige ruimte, welker 870 vierkante meter
wijdte ondervangen wordt door inlandsche kunstvoortbrengselen in glazen kasten.
Rechts kijkt men in de verte uit op een bekoorlijk diorama van Java
(Preanger-Landschap van Soekaboemi), links op een panorama van Bali. Deze
eminente en reusachtige decors zijn van den schilder Eland. Zij verhoogen het edele
karakter der zaal met een uitzicht naar zonnige en klare einders.
Bij deze receptie-zaal, een meesterwerk van verhoudingen en van versiering, sluit
zich een open hall, aan, waardoor men langs een meditatieven, met boomen beplanten
hof een reconstructie bereikt van den Tempel van Mendoet. Hier rijst in een
geheimzinnig half-licht en in vleugen van wierook de met oneindige zorgen
nagebootste Boeddha op voor de ontroerde oogen van den bezoeker, die zich in de
mijmerende eenzaamheid voelt opgetrokken naar zijn glimlachende zaligheid.
Menigmaal maakte dit immense beeld, en de twee Boeddhisatvas die het flankeeren,
de Indische reis, om den gepatineerden steen absoluut gelijkvormig te maken aan
het origineel. Ook dit is een trap van volmaaktheid welke de copiïsten deed stijgen
boven de materie.
Rondom deze zaal en dezen contemplatieven hof zijn een aantal stands gerangschikt
welke met de vernuftigste mise-en-scène veraanschouwelijken, hoe Indië leeft en
bloeit onder Nederlandsch bestuur. Onder zijn zwaard roept het portret van Jan
Pieterszoon Coen ons in gulden letters door de eeuwen toe: Desespereert niet. De
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stichter van Batavia is omringd door de conterfeitsels van alle gouverneurs-generaal
die zijn taak hebben voortgezet en een ledig vlak in den rechterhoek wacht de beeltenis
van Jhr. de Graeff. In 't midden staat de schatkist met de verschillende geldbronnen
welke Indië voeden: die van het moederland is opgedroogd. Een driemaster, een
ouderwetsche stoomboot, een ultra-moderne paketvaarder en een vliegmachine
resumeeren den geweldigen vooruitgang in de transportmiddelen. De driemaster
deed den overtocht in een jaar, het vliegtuig in een week. Een zaaltje met den kruiser
‘Java’ in miniatuur is gewijd aan de verdediging. Een aanzienlijke ruimte werd gevuld
met de instellingen van kunsten en wetenschappen. Naast het fameuze
tijger-en-buffel-gevecht van Raden Saleh, groepeerde men een reeks schilders, die
van Indischen oorsprong zijn, of Indische onderwerpen ter behandeling kozen. Men
constateert met leedwezen dat er te veel hangen en tegelijk te weinig. Maar was dat
niet onvermijdelijk? Een complete gamelan representeert de muziek. Dertig
exemplaren van de dertig bijbel-vertalingen in alle talen en dialecten van onzen
Archipel leggen getuigenis af van de boekdrukkunst en van de verbreiding van het
Christendom. Zeer ingewikkelde electrische installaties verzinnelijken het mechanisme
van het gouvernement, van het onderwijs, van het verkeer, van de spoorwegen, van
de luchtverbinding. Lampjes gaan uit en aan; vuur-pijlen flitsen; een hokje wordt
verlicht en men heeft de wording gezien van een leerling op weg naar de universiteit,
van een ambtenaar op weg naar de functie van gouverneur-generaal. Op een
gigantische kaart vallen vliegtuigjes neer als spinnen tusschen Amsterdam en Batavia,
stijgen op, ontmoeten elkaar en vervolgen hun weg. De regenval en de irrigatie zijn
voorgesteld door een aquarium. De hygiëne werd vertegenwoordigd door tal van
begrijpelijke statistieken en door een maquette van het Soerabaiasch ziekenhuis.
Niets is vergeten of veronachtzaamd: de ethnologie, de archeologie, de radiophonie,
de katholieke en protestantsche missies, de meteorologische diensten, de flora, de
fauna, de vischvangst, de jacht, het bankwezen, de handel, de arbeid, de verschillende
culturen, suiker, rubber, tabak, kina, koffie, thee, rijst, olie, peper, sisal, de
weef-industrie, de mijn-exploitatie, alles is gegeneraliseerd in een bekoorlijk, helder
geïllumineerd diorama, in een automatisch toestel of in een welsprekende tabel. Ik
heb mij zelfs afgevraagd of alles niet een beetje te erg gegeneraliseerd werd voor het
doelmatig effect dat men er van hopen mag. Het zou niet overbodig zijn wanneer
een uitvoerige catalogus sommige gapingen kwam aanvullen. Ik mis in deze lawinen
van algemeenheden te veel het bijzondere, het specifieke. Men kan een procédé dat
voor een deel ontleend is aan het panopticum, voor een ander deel aan de methode
Montessori amusant en pedagogisch oordeelen voor het groote publiek, doch de
handel en de handelsman, die ten slotte belangrijker zijn, stellen zich op een ander
standpunt. Alles is uitstekend geschikt en als 't ware gepredestineerd voor een
Koloniaal Museum. Het zou mij zelfs niet verbazen wanneer deze bijgedachte heeft
voorgezeten bij de organiseerders. Dit is nuttig en niet noodeloos. Het is niet minder
wenschelijk dat een dergelijk program voltooid wordt in een positievere realiteit.
Alles mag prachtig lijken. Maar waar, om iets te noemen, kan ik Preanger-koffie
koopen in Parijs, in Frankrijk?
Zoo men niets vergeten heeft, geen karbouw, geen Indisch varkentje en geen
Indische brievenbus, de Indische Pers daarentegen schitterde op de expositie door
hare totale afwezigheid. De Koloniale Pers is een cultureel verschijnsel van niet
minder gewicht, meen ik, dan de koelie-werving, de schilderkunst of de verbreiding
der Hernhutters. Toen ik bij een der commissarissen informaties won over die
zonderlinge nalatigheid bleek mij ten duidelijkste dat niemand in de verste verte
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gedacht had aan de publieke opinie, aan de vox populi. Men heeft nog vijf maanden
tijd en wij zullen dit magnifieke paleis, dat met allen wedijveren kan, nog menigmaal
betreden. Alles wettigt het vertrouwen dat men bij een zoo uitmuntend begin niet
zal stilstaan.
[verschenen: 29 mei 1931]

Alles of Niets
Parijs, 15 Mei 1931
Men moet van alle bijgeloovigheid verstoken om op een dertiende van de maand een
dertienden president te kiezen die op een dertiende zijn ambt zal betrekken. Het is
een getal dat men ontwijkt zoolang men kan, en dat men zoo kort mogelijk laat duren,
in een tijd die krioelt van mascottes, tooverringen, magische gesteenten, waarzeggers,
kaartlegsters en helderzienden. Doch wijl Millerand gedemissionneerd had op een
dertiende, zitten zijn opvolgers vast aan het cijfer, totdat een plotseling sterfgeval of
een nieuwe gedwongen demissie de zevenjaarsche schakel breekt. Zoo wil het de
Constitutie.
De extra-lucide Fraya, opvolgster van Madame de Thèbes (die den oorlog van
1914 niét voorzien had) en bijna officieele wichelaarster der republiek, voorspelde
de troonsbestijging van Pierre Marraud en zijn jonge, bevallige gade, aan wie niemand
dacht en die pas te elfder ure op de proppen kwam. Zij vergiste zich op een kleine
twee honderd stemmen na. Zij vergiste zich echter slechts ten halve, daar zij in de
kaarten (le grand jeu natuurlijk) de nederlaag gelezen had van Aristide Briand. Dat
de beroemdste kaartlegster zich een dag of tien vóór de stemming impliciet tegen
Briand verklaarde, was een dier veege teekens welke men onder ernstige lieden voor
wissewasjes houdt, maar die duidelijker spreken dan boekdeelen en kranten. Een der
voelhorens tenminste van Madame Fraya was niet defect. Dat is reeds veel, want tot
den dag der verkiezing stond Briand zeer hoog genoteerd in de pers.
En gesteld dat men zich in 't staatsbestuur zou mogen laten leiden door
overwegingen van min of meer intuïtieven, esoterischen aard, wie van de twee
hoofd-candidaten, Doumer of Briand, kon persoonlijk het meeste instinctmatige
vertrouwen wekken? Doumer, zoon van een spoorweg-arbeider, gouverneur-generaal
van Achter-Indië, voorzitter van den Senaat, is klaarblijkelijk begunstigd door de
fortuin. Maar hij is even zwaar gemerkt door het ongeluk. Van zijn vijf zoons ontnam
het lot hem er vier, die vielen op het slagveld en in luchtgevechten. Betaalde hij zijn
tol of wacht hem nog erger? Briand daarentegen glipte overal doorheen zonder letsel
en zonder deernis. De eerste en wellicht verpletterende slag treft hem op den dag dat
hij zijn leven bekronen wil. Bleef echter zijn ononderbroken chance hem niet trouw
tot in deze nederlaag, die hem veroorlooft om alle komende moeilijkheden waardig
te ontduiken? Beide mannen behooren tot dezelfde politieke richting, maar zijn
inwendig geheel verschillend georiënteerd. Doumer naar de steilten, Briand naar de
glooiende landouwen. Wiens horoscoop bevat de meeste aanwijzingen voor een effen
baan en een veiligen tocht? De Assemblée Nationale en de meerderheid der Fransche
natie kozen Paul Doumer. Een lettergreep minder dan Doumergue. Doch meer accent.
Versailles, waar het Congres zetelt dat den President der Republiek benoemt, is een
stad uit de eeuw dat de Franschen de Noord-Amerikanen waren van Europa. Ze zijn
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het nog, maar wijl ondertusschen de reclame, waarvoor zij geen talent en geen smaak
hebben, een overwegende en bedriegelijke factor werd, kijkt men er gemakkelijker
langs heen. In 't jaar 2031 zal Versailles, ontworpen en aangelegd door Lodewijk
XIV, nog beantwoorden aan de eischen van een verkeer, waarvoor men misschien
wat boomen zal moeten rooien, doch waarvoor men geen enkele straat zal behoeven
te verbreeden, geen enkelen muur heeft te verplaatsen. Het is waarschijnlijk de eenige
stad der aarde waar versperringen onbekend zijn, zelfs op een dag als de
Presidentsverkiezing, wanneer half Parijs er in auto's samenstroomt.
Het kan niet ontkend worden dat de candidatuur van Briand den overheden zorgen
baarde, die zij liever aandikten dan van zich afschoven. Het was de laatste avonden
rumoerig toegegaan in het Quartier Latin en 't merkwaardigste der manifestaties
tegen den minister van Buitenlandsche Zaken lag zonder twijfel hierin, dat alle
contra-manifestaties ontbraken. Een Parijsche wijk kon warm loopen tegen Briand.
Geen enkele wijk kon zich opwinden in zijn voordeel. De mannen, die geestdriftige
artikelen over hem schrijven in 't meerendeel der kranten, verliezen allen moed zoodra
zij op straat komen. Zij hebben geen lust en geen gaven om een tegenstand te
organiseeren en laten alle slagvelden over aan den vijand. Coty had affiches doen
aanplakken waarop de schade, welke de Franschman leed door het financieel beleid
van den Quai d'Orsay, stond aangegeven voor 500 milliard. De omvang der
blauw-wit-roode plakkaten was even reusachtig als dit bedrag en men had een half
uur noodig om ze te lezen. Het aantal lieden evenwel die tijd te missen hebben gaat
alle raming te boven. Ook de redevoering, welke Doumergue hield te Nice, was door
de zorgen van Coty in ontelbare en huizenhooge exemplaren aangeplakt. Briand's
aanhangers wisten op dit offensief niet beter te reageeren dan door praatjes welke
men te gereedelijk als laster kon beschouwen. Men likkebaarde voor de 500 milliard.
Men smulde van een som die nog mooi was als men ze voorzichtigheidshalve
verminderde tot één vijfde. En ik voor mij geloof eer, dat er onder de verloren
milliarden een paar van Coty zijn, dan dat de Koning der Parfums zich wou wreken
op Briand wegens geweigerde diensten. De vrienden van den candidaat-president
konden dat helaas niet afficheeren. Het zou gelijk staan met een bekentenis.
Maar de overheden duchtten minder voor Parijs dan voor Versailles. Hoewel de
kunstmatige stad van de Roi Soleil twee vliegtuigen-centra bezit, een menigte kazernes
en een zeer uitgestrekt oefenkamp, was het grootste gedeelte van het Parijsche
garnizoen afgezakt naar de afgedankte residentie en geconcentreerd rondom het
kasteel en rondom de stations. Men schatte de troepenmacht die het Congres
beschermde op 9000 manschappen, cavalerie, infanterie, artillerie en tanks, die men
niet zag, doch waarvan men de bemanning ontmoette in lederen jassen. De officieren
hadden geladen revolvers en aan elk soldaat waren twee pakketten scherpe patronen
uitgereikt. Ten overvloede had men vier der machtigste Parijsche brandspuiten doen
aanrukken, welke voor het kasteel en in 't park ostentatief de gebeurtenissen
afwachtten met ontrolde straalpijpen. Weldra deed een uitstekende calembour de
ronde: ‘Un président de la République se doit être élu avec pompes.’
De clou eener presidentsverkiezing zijn de déjeuners in de hôtels Trianon en Les
Réservoirs. Het eerste is een beetje deftiger dan het tweede, maar in beide bespreekt
men weken te voren zijn tafel. Er heerscht een ontzettende verwarring, men eet er
nauwelijks, doch men signaleert elkaar de celebriteiten. Men treft er zoowel Serge
Voronoff, den verjonger, als André Citroën, den automobielfabrikant, zoowel de
maharadja's van Indore, Karputhala en Patiala, als Firmin Gémier, Francis de Croisset
en Ganna Walska, de rijkste Amerikaansche van Parijs.
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De diplomatie, de kunsten, de letteren, de wetenschappen, de industrie, de haute
finance en de haute couture zijn vertegenwoordigd door een élite, waarvan ieder een
part der wereld regeert. De dames overheerschen in lichte zomertoiletten en zullen
ook het democratische Congres opfleuren. Yvonne Printemps, Mlle Parisys, en de
zeer bekoorlijke Mary Marquet, lid van de Comédie Française en morganatische
echtgenoote van André Tardieu (maîtresse zou in dit milieu vulgair klinken) kozen
Trianon tot hoofdkwartier. In Les Réservoirs trok Joséphine Baker de aandacht. Zij
werd gechaperonneerd door den directeur van 't Casino de Paris. In juist zeven jaren
tijds legde zij met hare bewonderenswaardige beenen den afstand af, die de hut van
Uncle Tom scheidt van deze spitsen der civilisatie en niemand scheen dit verbluffend
te vinden.
Zoodra het resultaat der eerste stemming was afgeroepen klaarde de panieklucht
een beetje op. Doumer had niet de vereischte meerderheid, doch hij streefde Briand
reeds voorbij met 41 stemmen. Toen de socialisten en radicalen uit hunne consternatie
oprezen om Briand te acclameeren, stieten zij op de zwijgende afkeuring der
meerderheid van het Congres. Uit deze mislukking maakte Briand de conclusie dat
hem niets overbleef dan zijn candidatuur in te trekken. En wijl de linksche, wild
geworden groepen niet de minste neiging toonden om Doumer met algemeene
stemmen te benoemen (ofschoon ook Doumer linksch is en radicaal) bood zich de
candidaat aan van Madame Fraya. Hij kreeg 334 bulletins, die overvleugeld werden
door de 504 van den nieuwen President. Een uur later reed Doumer tusschen een
escorte van kurassiers met getrokken sabel naar Parijs, begroet door ovaties van
talrijke en opgeluchte onderdanen. Te Versailles kon men demobiliseeren.
Briand speelde alles of niets, en verloor. Wat kon hem dwingen een fiasco te
wagen, tenzij het duistere of heldere voorgevoelen dat er slechts één middel was om
een situatie te redden? Want evenals Clemenceau gaat Briand heen met menige kans
om betreurd te worden - kans die verdwijnt zoodra zij blijven.
[verschenen: 20 juni 1931]

Helsche machines
Parijs, 19 Mei [1931]
Wat haar uiterlijk voorkomen betreft kan de Parijsche Foire op verre na niet
vergeleken worden met een Leipziger Messe, noch met een Hollandsche Jaarbeurs.
Zij wordt gehouden op de oude fortificaties ten Zuiden der stad en zelfs het
onverzorgde terrein maakt den indruk van een afbraak. De wegen zijn nauwelijks
bestraat, slordig onderhouden, vol kuilen en greppels, of gewoon getrokken in het
mulle zand. De terrein-plooien, die vroeger schansen waren, werden niet vereffend
en men klimt op en af als in een rutschbaan. De grond der tentoonstellings-loodsen
(ik durf ze geen zalen noemen) is niet bevloerd. Men gaf zich niet eens de moeite
om hem te pletten. Men wierp een mat over de gaten en bobbels, die bij elken stap
doen struikelen, en klaar was keesje. Er is geen orde, geen overzicht, er zijn geen
wegwijzers. Men doolt er als in een wildernis. Een uitkijk op geraamten van woningen
in aanbouw onderstreept nog den toon van nonchalante rommeligheid, van kale,
slonzige bereddering, waarin een groot deel der Fransche nijverheid voortscharrelt.
De Fransche industrieel wendt zich bij voorkeur tot de kleine luyden met wie hij zich
door zijn afkomst verwant voelt. De meesten begonnen als gering werkman, en
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wanneer zij gaandeweg een fortuin verzamelden, zij konden zich nimmer geheel
ontworstelen aan de mentaliteit van karig bezoldigden arbeider die op de centen past.
Zij bleven in hun hart plebejers en, daar zij hun brood wonnen in 't zweet huns
aanschijns, afkeerig van alle vertoon, en allen bluf. Zij evolueeren snel in hun
methoden, maar uiterst langzaam en voorzichtig in hun karakter en gewoonten. Zij
stempelen hun Jaarbeurs, gelijk zij hun land stempelen, met een geest van
onverschilligheid voor sier of opschik. Dit is sinds jaren zoo en dit zal nog jaren zoo
blijven, daar bij elke generatie hetzelfde enorme contingent van self-made-man oprijst
uit de lagere klassen en een eeuwenoude handwerkerstraditie helpt bestendigen.
Er is van architectuur natuurlijk geen spoor, noch van nieuwe, noch van oude. De
inzendingen worden opgesteld in onmetelijke loodsen, verweerde houten keten, in
tenten van zeildoek of onder den bloot en hemel.
Doch men mag denken wat men wil over dezen rommelzolder, men kan er zich
een bijna volledig beeld maken van onzen tijd, en ik geloof dat Graf Keyserling het
spectrum der Fransche natie belangrijk anders genuanceerd zou hebben, wanneer hij
slechts eenmaal de Parijsche Jaarbeurs bezocht had. De Hal der Mechanica behoort
zeker tot de wonderlijkste schouwspelen welke men op dit ondermaansche kan
bijwonen. Ik weet niet hoeveel hectaren zij beslaat, maar men heeft er nog geen
kwartier gedwaald of men zou er den toegang van willen verbieden voor vrouwen.
Van de duizenden machines, die allen in werking zijn, gaat een demonische macht
uit, welke het hoofd als 't ware isoleert van den romp en ons met de hersens alleen
laat in een kille eenzaamheid vol toomeloos kabaal en vijandig geweld. Hoelang kan
men elkaar beschouwen met menschelijke oogen in dezen duizelenden orkaan die
negen-en-negentig-honderdsten der menschelijke vermogens wegvaagt en van het
gansche organisme geen functie meer vergt dan juist die ééne hersenkronkel welke
noodig is om den orkaan te temmen? Beurtelings voelt men er zich mateloos groot
en mateloos klein. Want al deze oneindig gevarieerde werktuigen hebben tegelijk
iets quasi-goddelijks en iets kinderachtigs. Zij parodieeren het een en het ander. Men
raadt duidelijk dat men voor 99% nutteloos wordt. Waar moet men heen met de rest?
Tegenover één machine blijft men neutraal en persoonlijk. Kan men ontsnappen aan
den metalen wil dien duizenden uitzenden, aan het vonnis dat zij uitvaardigen?
Men praat dikwijls over de verbreiding en de bedreiging der machine; men realiseert
haar zelden omdat men ze zelden vereenigd ziet. In de Hal der Mechanica staan er
minstens tien welke sociologen en economisten moeilijk zullen kunnen verwelkomen
met een juichkreet. Diverse zakken-plak-machines, b.v. Fransche en Duitsche, werken
tegen elkaar op. Welke zijn de besten? Het doet er niet toe. Een van ze garandeert
324 millioen exemplaren per jaar. Men kan op de vingers natellen hoeveel machines
in de vijf wereld-deelen noodig zullen zijn om het gansche menschdom geplakte
zakken te verschaffen, van elk formaat, elke kleur, elken inhoud. Met een paar dozijn
dezer werktuigen kan men een trust oprichten die alle mededingers dood-concurreert,
den uitvinder en den fabrikant der machines erbij. Een klompen-machine, nog
geperfectionneerder dan vorige jaren, stapelt frisch gezaagde, geschaafde en geboorde
klompen naast zich op tot pyramiden. Ginds tolt een bende klosjes als razenden
rondom een gerubberden koperdraad en vlechten hem een weefsel van garen. Hoeveel
megameters per jaar? Een brocheer-machine cirkelt langzaam rond en raapt geleidelijk
een boek samen, tot en met het titelblad, hecht het, bindt het, plakt het en legt het op
een stapel. Maar een drukpers spuit reeds rusteloos complete brochures, gehecht en
gebonden. Waarom zou een drukpers het volgend jaar niet volledige boeken spuien
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in linnen band? Het is niet onmogelijk en er moet ergens iemand rondloopen die er
aan denkt. Allemaal ideeën en nog twintig meer in twintig andere bedrijven.
Het merkwaardigst is dat we hier met al die machines nog geen noemenswaardige
werkloosheid kennen, wat zonder twijfel verklaard moet worden uit de omstandigheid
dat ze nog betrekkelijk nieuw en niet goedkoop zijn. Maar spoedig zal men een kwart
der nationale industrie kunnen concentreeren in een paar gevangenissen. De vraag
is wat de rest der bevolking moet aanvangen. Doch zal de rest der bevolking niet
even goed op straat komen, ook zonder dat de gevangenissen zich erin mengen?
De machine bezit een onverklaarbare hypnotische macht. Zij is een manie geworden
waarin wij voor de Amerikanen niet meer onderdoen. Wanneer wij geen vier jaren
oorlog gevoerd hadden, zouden wij de Amerikanen reeds lang overtreffen, want wij
moeten niet vergeten dat Europa de Yankees altijd ettelijke mijlslengten vooruit was.
Morgen halen wij ze in. Overmorgen streven wij ze voorbij. Wij zullen er precies
bij verliezen wat we er bij kunnen winnen. Voor het publiek speelt dit demonische
orchest van stoomhamers, ijzer-schaven, staalwalsen, persen, ponsen, boren,
draaibanken - machines om machines te maken - een triomfmarsch. En de hier
opgestapelde dynamiek, in een van ozon oververzadigde lucht, is zoo vervaarlijk
dwingend, dat men zich geweld moet aandoen om zich los te rukken uit den roes.
Wat immers is theoretisch bewonderenswaardiger dan deze fauna van metaal, dit
geknechte rijk van kobolden en aardgeesten, groote en kleine, vloeibare en vaste, dit
aan kabels en drijfriemen geketende slavenvolk, dat wij met wiskundige
tooverformules hebben opgeroepen uit den schoot der aarde? In hare essentie
overvleugelt deze artificieele schepping alle legenden, alle fabels, alle mythen, alle
sprookjes, alle droomen, omdat zij ze verwezenlijkt. In deze hal zijn inderdaad de
factoren voorhanden om buiten bezinning te raken en men begrijpt de menschen die
hier in menigten samenstroomen als naar een wonderdadig oord. Maar als men even
dieper kijkt, als men zich uit de verdooving bevrijdt, als men zich vergewist van de
gegevens, van de cijfers, van de planetaire mogelijkheden, van de feiten - wie kan
dan de foudroyante ontwikkeling en vermenigvuldiging dezer metalen organismen
aanschouwen zonder schrik en zonder te huiveren voor de toekomst?
De machine stelt ons voor dit fantastische en diabolieke axioma: Er zullen tegelijk
te veel menschen zijn om haar te doen functionneeren, en tegelijk te weinig om haar
producten te absorbeeren. Kan iemand zich een uitweg verbeelden uit deze impasse?
Zou de hoogste intellectualiteit langs verborgen wegen den waanzin naderen als
uitersten welke elkaar raken? In de hal der Mechaniek vertoeft men tot zekere hoogte
nog in de pure regionen der redelijkheid. In de hal daarentegen der electriciteit, der
radio, der muziek, kan men zich niet meer verhinderen om te vragen in hoeverre
onze tijd reeds van lotje getikt is. In deze loods, een weinig kleiner dan die der
Mechaniek, exposeeren alle fabrikanten der aarde van radiotoestellen, van fonografen,
van loudspeakers, van orchestrions, van mechanische piano's, harmonika's, jazz-bands,
saxofoons, trompetten, xylophoons en alle andere soorten van bekende instrumenten.
Deze toestellen tot het verwekken van de luchttrillingen, welke men ‘muziek’ noemt,
zijn van den morgen tot den avond in werking. Allen krijschen in een onbeschrijflijk
charivari tegen elkaar op: allen trachten elkaar te overgillen. Zij smelten samen tot
een apocalyptisch gejank. Zij vertolken in een besloten ruimte alles wat dagelijks
den aether vult en ontstelt. Hier, op deze verdieping van den toren van Babel, bij
deze parodie op de Harmonie der Sferen, zou ik de opinie willen kennen der meesters
- van Pythagoras tot Debussy - wier kunst men degradeert tot zulk een barbaarsch
pandemonium. De hersens en de zenuwen die zulke spanningen zonder ergernis of
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verwondering dulden zijn buitengewoon: daar gaat niets van af. Maar ze zijn niet
meer normaal. Er loopt een streep door, een gevaarlijke streep, zonder dat zij 't weten.
[verschenen: 18 juni 1931]

Een laat getuigenis
Parijs, 22 Mei 1931
Er werd totnutoe niets geschreven over de eerste perioden van den wereldoorlog, dat
rechtstreeks kwam uit het Groote Fransche hoofdkwartier. Alle verhandelingen over
het begin der campagne stammen van generaals of ondergeschikten die met het
opperbevel slechts in een zijdelingsch en intermitteerend verband stonden. Joffre en
zijn staf, het denkend en regelend orgaan van een oneindig vertakt samenstel, hadden
het nimmer noodig geoordeeld om het land in te lichten over de wijze waarop zij
hun taak begrepen en volvoerden.
Deze hinderlijke lacune wordt aangevuld door een boek van Commandant Muller,
die tijdens den slag aan de Marne ordonnans-officier was van Joffre. Hij komt er laat
mee; als deze heldere, beknopte, droge, onverbloemde, waarheidlievende studie
direct na den oorlog had kunnen verschijnen, zou zij heel wat polemieken verijdeld
en de meeste tegenstanders verzoend hebben. Doch beter laat dan nooit. Wanneer
niemand na de uiteenzettingen van den auteur nog loochenen zal dat 't Joffre was die
den Slag aan de Marne won, wij weten nu tenminste ook hoe hij hem won en hoe
hij hem had kunnen winnen.
Commandant Muller begint bij het begin: de débâcle van 1870, die van de Fransche
weermacht niets had overeind gelaten. Een nieuw leger organiseeren op de ruïnes,
te wijten aan de grenzelooze onkunde der bevelvoering, bleek van alle moeilijkheden
de geringste. Na vijf jaren was het op de been. Men had officieren, manschappen en
een krijgsschool. Men had echter geen krijgswetenschap. Noch kennis, noch ervaring.
Onmiddellijk splitste de hoogere legerleiding zich in twee kampen, welke men
paradoxaal, doch vrij juist kan karakteriseeren als partij die rekening houdt met den
vijand, en als partij die den vijand, en de toevalligheden welke hij gewoonlijk
meebrengt, vierkant negeert.
Hoewel Joffre, die in de koloniën zijn strepen gehaald had met het aanleggen van
spoorwegen en het bouwen van kazernes, tegenover de kampen der relativisten en
absolutisten volmaakt neutraal stond, was het Plan XVII, dat de Fransche concentratie
regelde, gebaseerd op het systeem van den aanval tot het uiterste, tot het absurde.
Het voltallige Fransche leger (1.065.000 man) ijlde naar de Oost-grens een
tegenstander tegemoet, van wien men noch de opstelling kende, noch de voornemens.
Joffre en zijn Staf hadden geen anderen toeleg dan het offensief over de geheele linie.
En in wezen ware dit plan wellicht niet dwazer geweest dan een ander wanneer men
de onmisbare maatregelen getroffen had om de moreele kwaliteiten van den soldaat
te completeeren door een minstens gelijkwaardig materieel en gelijkwaardige tactiek.
Joffre echter, in 1911 benoemd tot generalissimus, verwachtte den oorlog pas in
1916. In de drie jaren welke het fatum hem tot 1914 gunde om zich gereed te maken,
had hij zonder twijfel ernstig geblokt op strategische problemen, doch hoogst noodige
toebereidselen als de fabricatie van krombaan-geschut, aanvulling en opstapeling
van munitie-voorraden, benuttiging van het vliegtuig, waren slechts embryonaal
verwezenlijkt, deels wijl men meende zich niet te hoeven haasten, deels wegens een
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roekeloos vertrouwen in het offensief, deels wegens gebrek aan credieten.
Commandant Muller ontkent het niet: gedurende drie jaren hebben Joffre en zijn
Staf zorgeloos en overmoedig gelanterfant. Al hun illusies zouden worden
weggevaagd door het Duitsche schroot en de Duitsche mitrailleuses.
Hoe reageerde de staf op de gevoelige nederlagen aan alle grenzen? ‘Le Grand
Quartier’, volgens de uitdrukking van Joffre's ordonnans, ‘tombait de haut et par une
chute verticale.’ De realistische term, in den mond van een Stafofficier die alle phasen
meemaakte, is kenschetsend voor de verslagenheid en de ontred[dering die heer]schten
in de omgeving [? der Generalen] Staf, die alles [groot gedeelte afgescheurd] koppig
in haar aanvankelijke vergissingen. Om de bedreiging der Duitsche omtrekkende
beweging te pareeren wil zij doorbreken in de Ardennen en door Luxemburg! Maar
hier kon Joffre des te gemakkelijker het roer omgooien daar hij nimmer stelling
genomen had. Hij verzoekt Groot-Hertog Nicolaas telegrafisch om een aanval in te
zetten ‘nog voor hij de concentratie zijner legers voltooid heeft’ (het staat er......) en
aanvaardt den terugtocht. De verplettering der Russen bij Tannenberg vermeerdert
nog de demoralisatie van het hoofdkwartier, zegt Commandant Muller, die zijn
vroegere collega's niet spaart.
Hij schetst het volgende portret van zijn chef:
‘Een uitstekend, nooit in gebreke blijvend geheugen, een zuiver oordeel, een vast
karakter zonder koppig te zijn, een neiging voor orde die hij zonder twijfel van zijn
boersche afkomst heeft en welke hij doordrijft tot de kleinste bijzonderheden, een
zeer groote zelfbeheersching ondanks een natuurlijke gevoeligheid welke hij
wantrouwt en bij alle gelegenheden onderdrukt uit vrees voor den terugslag welke
een zelfs gewettigde emotie zou kunnen uitoefenen op zijn beslissingen. Hij heeft
daarentegen weinig fantasie. Maar hij weet het, en weet ook dat hij, vóór alles positief,
zich moet vergenoegen met te arbeiden op de gegevens die hem verschaft worden
door het brein van jongere medewerkers, waaraan hij de noodzakelijke elementen
vraagt om zich een idee te vormen. Hij laat dit idee vervolgens rijpen in de stilte
zijner werkkamer, herkauwt het letterlijk gedurende uren alvorens een besluit te
nemen. Vandaar die reputatie van tragen geest welke hem door kwaadwillige en
oppervlakkige waarnemers is toegedicht.’
Joffre's onverstoorbaarheid te midden van een radeloozen en oneensgezinden Staf
zou het Fransche leger bewaren voor een onherstelbare ramp. Doch is het
kwaadwilligheid of oppervlakkigheid om te veronderstellen dat de evenementen
tijdens een veldslag hun gang gaan terwijl de opperbevelhebber gedurende uren een
idee herkauwt? Kwam Joffre vanaf Charleroi tot aan de Marine niet overal op 't
nippertje, zoo hij niet overal te laat kwam? Heeft Gallieni hem niet moeten forceeren,
gelijk duidelijk blijkt uit het relaas van Commandant Muller, tot het offensief van 6
September? In een instructie van 25 Augustus schrijft Joffre de formatie voor van
een manoeuvre-leger dat voor een aanval in de Duitsche rechterflank op 2 September
klaar moest zijn bij Amiens. Het was er niet omdat Joffre's Hoofdkwartier nooit de
snelheid kende. Men deed er alles op zijn gemak. Wat zou het verloop der
geschiedenis geweest zijn wanneer de Slag aan de Marne geleverd had kunnen worden
aan de Somme?
De schrijver vertelt uitvoerig, hoe de generalissimus in zijn Grand Quartier Général
leefde en zich door niets liet verstoren in de regelmaat van zijn maaltijden,
wandelingen en middagdutje.
Wanneer het na dergelijke verbluffende bijzonderheden, ontleend aan de zeer
welwillende, in elk opzicht respectueuse studie van Commandant Muller (en talrijke
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teekenende anecdoten moet ik overslaan) nog raadselachtiger is dan ooit te voren,
hoe de Franschen den Slag aan de Marne hebben kunnen winnen, en vooral hoe de
Duitschers hem hebben kunnen verliezen, dan is het mijne schuld niet. Het
absenteïsme van Joffre en zijn fatalisme gaan zóóver dat hij verzuimt om zijn
linkervleugel te versterken. Op geen enkel moment van het gevecht zien wij hem
intervenieeren voor troepenverplaatsingen. Les Jeux sont faits: de chef komt niet
meer tusschenbeide. Na volgens zijn gewoonte zwijgend de pro- en contra-argumenten
aanhoord te hebben van zijn medewerkers, rumineert hij uren lang zijn beslissing in
den schaduw van een grooten treur-esch, schrijlings gezeten op een strooien stoel.
Hoeveel vertrouwen hij had in den uitslag mag misschien worden afgeleid uit de
merkwaardige omstandigheid, dat hij op 5 September, den avond vóór den Slag, zijn
hoofdkwartier verlegde van Bar-sur-Aube naar Châtillon, dit wil zeggen meer dan
50 kilometer achterwaarts. Commandant Muller zegt dat Joffre het deed ‘om zich te
onttrekken aan de emoties van den strijd’. De verklaring is niet schitterend. Maar
wat ook de reden zij: Terwijl het leger een zesdaagsch gevecht aanbond, waarvan
het heil afhing des lands, zaten Joffre en zijn staf te midden der verhuizing!
Het is vreemd om deze gebeurtenissen, die zooveel matelooze en gemotiveerde
Duitsche hoop verwoestten, die een even matelooze en bijna onredelijke Fransche
hoop bevestigden, gereduceerd te zien tot een nuchter en klein-menschelijk bestek,
dat haast ongeloofwaardig zou zijn, wanneer 't niet toegelicht ware met kaarten,
foto's, dagorders, instructies, getallen en feiten.
Commandant Muller's boek is van kapitaal belang voor de Historie. Doch hoe
meer men er zich in verdiept, hoe minder men ervan begrijpt. Hoe minder men er
echter van begrijpt, hoe meer men ervan leert. Het is niet geraden een oorlog te
beginnen en een slag te leveren. De overwinning kiest haar kamp terwijl de veld[slag
loop]t.
[verschenen: 1 juli 1931]

Sterren
Parijs, 26 Mei 1931
Dc Fransche Letteren zijn zeer verbolgen over Charlie Chaplin, na hem bijna
gesmoord te hebben in den wierook. Een van de bladen dezer oproerige aanbidders
vat hun oordeel samen als volgt: ‘Charlie is een beste kerel, maar de heer Chaplin is
een schoft van de bovenste plank.’
Het schijnt dat deze formule de waarheid tamelijk juist weergeeft. Als Charlot
ruzie kreeg met iedereen, hij deed er alles voor wat hij kon.
Op een goeden dag stapt hij uit te Parijs. Hij komt niet met zijn rottinkje, zijn
hoedje, zijn slobberende broek en zijn groote schuiten, doch als een grijzend dandy,
omringd door een stapel koffers, een stoet van kamerdienaars en secretarissen. Hij
logeert in Ritz, gelijk een milliardair past, en niet onder de bruggen of onder de daken.
Een zwerm van op fooien azend gebroed vliegt af op het uit een etalage ontsnapte
mannequin en palmt hem in. De rush naar het goud. Charlie was Klondijke geworden
en 't beviel hem zichtbaar.
Het volk van de Licht-stad, waar hij, zooals elders, reclame kwam maken voor
Stads-lichten, had kunnen zeggen: ‘ik ken dien meneer niet.’ Doch de Parigot en de
Parigote zijn raisonnabel. Zij weten drommels goed dat Charlie niet in hun midden
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kan verschijnen als een schooier in lompen en dat het een formidabele leugen of een
formidabele heldendaad zou zijn wanneer hij zich aanstelde als straatslijper. Er
bestaan weinig rollen die men met fatsoen of met succes kan spelen in de
werkelijkheid. De Parijzenaars verwelkomden in het mannequin dus hun held. Als
er zesmaal meer geestdriftelingen waren om den Koning van Spanje te begroeten na
zijn nederlaag te Madrid, dan om Briand toe te juichen na zijn nederlaag te Versailles
en zijn terugkomst uit Genève, er waren nog tweemaal meer betoogers voor Charlie
Chaplin dan voor den Koning van Spanje en Briand te zamen. Men kan deze drie
ijdele manifestaties veilig met elkaar vergelijken omdat ze toevallig alle drie plaats
vonden voor hetzelfde station, de Gare de Lyon.
Charlie's bezoek zou zonder kreuken en kneuzingen zijn afgeloopen wanneer hij
met den volgenden trein wederom vertrokken was. Maar de heer Chaplin vertoefde
verscheidene dagen in de Fransche hoofdstad en verscheidene weken in Frankrijk.
Hij schiep er een boosaardig genoegen in om de journalisten, zijn zes Fransche
biografen, schrijvers van aanzien als Lucien Fabre, Alexandre Arnoux, Blaise
Cendrars, etc., die het beste deel van zijn reputatie hadden gegrondvest en
onderhouden, te vernederen en te grieven. Hij liet hen, die zich geestverwanten van
hem waanden, uren lang antichambreeren en zette ze per slot aan de deur als
kwajongens. Wanneer hij tenminste ook den Hertog van Westminster aan de deur
gezet had! Maar toen deze excentrieke gentleman, die onmetelijke landerijen bezit
in Normandië, hem op de jacht noodigde, stak hij zich in het scharlaken livrei van
een chasseur à courre en beklom een paard. Paardrijden is 't werk van den eersten
den besten huzaar, karrevoerder, en edelman, doch niet van Charlie. Weldra vernam
men dat hij halverwege bezweken was en dat men hem een deerlijk gehavend
lichaamsdeel had moeten wikkelen in de zalf en in de watten. Zonder het te willen
had hij een molièreske scène gespeeld uit den Cockney gentilhomme. De journalisten
hadden den heer Chaplin belachelijk kunnen vinden. Zij zijn beste kerels en vonden
hem grappig.
Maar Charlie verviel van kwaad tot erger. De Vereeniging van Kunstenaars vroeg
het Legioen van Eer voor hem en hij ontving 't uit de handen van Philippe Berthelot,
groot-meester van den Quai d'Orsay. De Union des Artistes vroeg ook om hun
jaarlijksche gala-liefdadigheidsvoorstelling op te luisteren met zijn tegenwoordigheid.
Charlie gaf geen cent en zijn secretariaat verwaardigde zich zelfs niet om een briefje
te tikken. Een uitnoodiging van het syndicaat der bioscoop-directeurs tot hun
jaarlijksch feest bleef eveneens onbeantwoord. Toen Jean Sarment in de onderdanigste
en bewonderendste termen aan Charlie Chaplin vroeg wat hij dacht te doen, daar
menig criticus overeenkomsten had meenen te bespeuren tusschen Les plus beaux
Yeux du monde, Sarment's van 1922 dateerende overal gespeelde comedie, en
City-Lights (de mooiste oogen zijn de oogen die niet zien) verzeilde ook dat schrijven
blijkbaar naar de prullemand.
Men had eenig recht om te mopperen tegen deze overdaad van gebrek aan tact bij
een acteur, die zich reeds een week liet bidden alvorens hij besluiten kon om ook
Frankrijk aan te doen op zijn Europeesche rondreis. Men vatte evenwel pas voorgoed
vuur toen Charlie in een onsamenhangend interview verklaarde dat men geen jota
van hem begrepen had. Voor de lieden, die tien jaar over hem gedisserteerd hebben,
over zijn diepte, over zijn philosophie, over zijn weemoed, over zijn menschelijkheid
(met al de daarbij behoorende bijvoegelijke naamwoorden) was dit een draai om de
ooren welke zij zich niet konden laten welgevallen zonder meer. Ook zij hebben hun
hoogmoedswaanzin. Wie begrepen wil worden, antwoordden zij, moet zich eerst
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richten tot hen, die van begrijpen verstand hebben. Jean Sarment vertrouwde zijn
belangen toe aan een deurwaarder en de anderen griften het inschrift van een besten
kerel en een volmaakten schoft. Daarmee was het debat gesloten en vermoedelijk
ook de Fransche carrière van Charlie en van den heer Chaplin. Men kondigt alom
een herziening aan van de intellectueele waarden der laatste jaren en bij dit proces
zal Charlot niet ontbreken. De slinger van den tijd begint zijn terugweg.
Welk een uitstekend zaakje een film overigens kan zijn blijkt uit de cijfers van het
Théâtre Marigny dat van City-Lights het monopolie kocht. Sinds de film in circulatie
kwam maakt deze schouwburg een dagelijksche recette van om-en-om 100.000
francs. Van dit bedrag strijkt de bioscoop-maatschappij die de rolprent fabriceerde
er 50.000 op. Diverse auteurs-rechten, belastingen aan gemeente en rijk, salarissen
voor personeel, advertenties, kapitaalafschrijving, etc. verslinden nog 35.000 francs.
Voor den directeur blijft dus een zoet winstje van 15.000 per dag. Er zijn weinig
industrieën die, alle verhoudingen in acht genomen, op zulke resultaten kunnen
bogen. Vermenigvuldig de som van 50.000 francs welke de bioscoop-maatschappij
dagelijks int, met de 500 à 1000 groote theaters der wereld waarin City-Lights wordt
afgedraaid om u een denkbeeld te vormen van den hoogen toon dien de heer Chaplin
mag aanslaan en van het beetje medelijden waartoe we verplicht zijn.
Om een ster meer of minder malen wij trouwens niet, daar zij uit den hemel vallen.
De nieuwste is Carmen Joselito, andalusische danseres. Zij gaf pas één ‘concert’ (zij
zingt en danst) in de Salle Gaveau en zij wordt reeds aangeduid als ‘La Joselito’,
zooals men zegt La Malibran, le Dante, le Tasse, la Duse. Het lidwoord voor een
naam is het hoogtepunt van den Franschen roem. Wie het lidwoord verwerft roerde
een zeer bijzondere en zeer geïsoleerde snaar in het gemoed der menigte.
Het viel niet moeilijk om haar te ontdekken als een allereerste-rangs natuur te
midden van den nochtans zeer verdienstelijken ballet-troep, welken Argentina twee
jaar geleden had verzameld en waarover ik u schreef. Die eenigszins kortbeenige,
gedrongen en niet zeer mooie, lichtelijk vulgaire jonge deerne behoefde slechts de
castagnetten te hooren en een guitaar om de wonderlijkste transfiguratie te ondergaan
welke ik ooit aanschouwde, en te veranderen in een vlammend en vonkend wezen,
geladen met een fascineerende macht die oneindig meer is dan schoonheid. Men
behoefde geen kenner te zijn van den dans om te raden, zoodra La Joselito drie passen
had uitgevoerd, dat men hier stond tegenover een onontkomelijke verschijning,
evenmin als men kenner hoeft te zijn van de electriciteit om doortinteld te worden
van een electrischen stroom. Wat mij betreft, sinds dien avond leeft zij onvergetelijk
in mijn herinnering en ik heb haar onmiddellijk gesteld boven Argentina. Het was
evident dat deze uit de Spaansche volksbuurten afkomstige danseres slechts den
Maecenas en den impresario wachtte om te stijgen tot de ongeëvenaarde kunstenares
die zij van geboorte was en die zij blijven zal zoolang de machtige radiaties waarover
zij beschikt haar doorkruisen. Want het bleek ook duidelijk dat zij niets leerde en
nimmer iets zal leeren, behalve wellicht in haar nadeel. Zij is een puur fenomeen,
met een emanatie-vermogen dat elke beschrijving te boven gaat.
[verschenen: 27 juni 1931]

In de Opera
Parijs, 30 Mei [1931]
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Men krijgt in het ‘Palais Garnier’ altijd den indruk van op receptie te zijn bij een
steenrijk en vorstelijk personage, dat zijn leven uitsluitend wijdt aan de kunsten. De
opera is geen schouwburg. Het is een reeks van zeer ruime, zeer schitterende salons,
welke uitloopen op een nog veel ruimeren en even schitterenden salon, waar men
zingt, speelt en danst. Voor jonge menschen, die meenen de weelde te moeten
verachten als uitdrukkingsvorm, is er een beetje te veel verguldsel, conventioneel
beeldhouwwerk, overdaad aan sier en tierlantijn. Ik kan die opinie niet deelen. Ook
het modernste wordt vroeg of laat conventioneel, tenzij het absoluut onbruikbaar is,
en ook de cultus der soberheid voert naar een impasse. Alle stijlen zijn aan elkaar
gewaagd, want alle stijlen kan men op een of andere manier goed-praten. De stijl
der opera heeft tenminste het voordeel, dat geen enkele delegatie van kunst-nijveraars
den minister van schoone kunsten zal komen vragen, welke maatregelen hij denkt
te nemen tegen den hedendaagschen triomf der kaalheid, die de ambachten van
schrijnwerker, boetseerder, edelsmid, stukadoor, decoratieschilder, en twintig anderen,
bezig is uit te roeien.
Men zal er zich bij een gebouw als de Opera nimmer op kunnen beroemen, dat
men het met tienmaal minder werklieden, en in tienmaal minder tijd heeft opgericht,
dan monumenten uit vroegere eeuwen. Deze kunst zal nimmer een sociaal gevaar
worden gelijk de tegenwoordige beton-stijl. Nimmer zal ze werkloozen maken en
ook dit is een eigenschap, welke architecten en aestheten, die den mond vol hebben
over gemeenschap en gemeenschapskunst, niet zouden versmaden, als zij even
nadachten. Het getuigt van evenveel onverdraagzaamheid als van onverstand, om
voor een zeker kunstprincipe, dat als ieder ander kunst-principe gedoemd is te
verouderen en te verdwijnen, heele categorieën handwerkslieden in armoede te
storten. Maar wie dacht aan dit gevaar, toen de architectuur en de aanverwante kunsten
haar eerste stappen zetten op den weg der vereenvoudigde spelling? Hoeveel dingen
zouden ongeschreven, hoeveel eischen ongeformuleerd blijven, wanneer men elke
consequentie voorzien kon!
Maar laat ik ophouden; ik was niet naar de opera gegaan, om er een synthese te
distilleeren van onzen tijd, doch om een drama te hooren van Albert Roussel,
‘Padmavati’ en een ballet van denzelfden meester, ‘Bacchus et Ariane’.
‘Padmavati’ was de reprise eener noviteit van 1923, toegejuicht door de critiek,
afgewezen door het publiek. Het libretto van Louis Laloy behandelt een ietwat gerekte
en niet bijster belangrijke geschiedenis uit de dertiende eeuw, toen de Mongoolsche
veroveraars afzakten naar Hindoestan. Ratan-Sen, koning der vesting Tchitor, heeft
een wettige echtgenoote van ongeëvenaarde schoonheid. Alaouddin, de aanvoerder
der Mongolen, zou zich niet alleen willen meester maken van Ratan-Sen's stad, doch
vooral van zijn vrouw, wier onvergelijkelijke schoonheid hem geroemd is door een
afvalligen Brahmaan. Hij dwingt den koning, om hem het kleinood te vertoonen op
een wapenstilstands-dag, wanneer de twee monarchen beraad houden over een
verbond terwijl Ratan-Sen de kostbaarheden van zijn paleis in dans-groepen doet
defileeren voor de oogen van zijn tegenstander.
Alaouddin eischt Padmavati tot prijs eener alliantie. Men weigert. De Brahmaan
wordt vermoord door het verontwaardigde volk en de krijg hervat. Padmavati vlucht
naar den tempel van Siva, waar een der priesters haar voor den dageraad een
buitengewoon vuur-offer aankondigt. De Mongolen zijn nogmaals overwinnaars,
doch staken het gevecht tot het rijzen der zon. Ratan-Sen, die volk en stad wil sparen,
doet een laatste poging, om zijn gemalin te overreden tot den ruil. Zij doorboort hem
met een dolk, wetend dat zij als weduwe den brandstapel zal bestijgen. Terwijl men
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haar doodstoilet bereidt, voeren zes emanaties van Siva, ontstegen uit stoomende
vuurpotten, bezweringsdansen uit, beurtelings als kwaadaardige vampiers, beurtelings
als welgezinde Apsara's, engelen van Indra. Zoodra de booze elementen zwichten
voor de goede, wordt Padmavati naar de crypte geleid, waar priesters den verlossenden
dood bezingen. Als Alaouddin den tempel binnendringt, ziet hij, hoe Padmavati hem
ontsnapt in rossen gloed.
Dit verhaal zou ontroerend zijn, wanneer wij er slechts aan gelooven konden. Maar
Tchitor ligt nog verder van ons af, dan de dertiende eeuw en Laloy's personen zijn
wellicht historisch, zij bleven ons desniettemin volslagen onbekend, zelfs na het
aanhooren der tragedie. Om een paar klinkende namen eenigszins te verlevendigen
tot menschen van vleesch en bloed, zou de auteur een drama moeten schrijven, dat
een half etmaal duurt of een Shakespeare moeten zijn. Het een noch het ander was
hem geoorloofd en daar een opera enkel gecomprimeerde teksten kan gebruiken,
wordt de hoorder van het begin tot einde gesteld voor a-priori's, schema's en faits
accomplis. Het is zeer bedenkelijk, om de helft van een bedrijf in te richten als een
suite van dansen, die bestemd zijn om Alaouddin onvoldaan te laten. Het
onontkomelijk resultaat zal zijn, dat ze ook den toeschouwer onvoldaan laten. Maar
het is nog bedenkelijker, om de hoofd-figuur aan te melden als de verrukkelijkste en
betooverendste vrouw van het heelal. Men mag deze poëtische vrijheid nemen in
een boek. Op het tooneel echter controleert de toeschouwer zulke beweringen
onmiddellijk aan de realiteit en zij valt hem onfeilbaar tegen. De Trojaansche Helena
werd onsterfelijk door het epos, maar nimmer besteeg zij met succes de planken.
Wat blijft er over van het drama, als de voornaamste drijfveer tot het drama ons
ontglipt? Niets dan leege woorden. En niets ook, kan het redden omdat de
aanvankelijke tegenvallers ongunstig blijven ageeren op het verdere verloop. Bij de
kinderlijke machinetrucs in den tempel van Siva vraagt men zich sarcastisch af:
Schreef men (vooral tijdens den oorlog) een berg artikelen tegen de goedkoope
goochelarijen van Richard Wagner, om ze te zien hernieuwen door Louis Laloy en
Albert Roussel? Voor zulke speculaties op het wonder en het mysterie zijn we niet
meer naïef genoeg en deze ontgroening behoeft niemand te spijten.
De muziek had hier een mirakel kunnen verrichten, zooals ze dikwijls miraculeus
ingrijpt bij Wagner en bij Verdi. Doch Roussel moge een zeer achtenswaardig
componist zijn, nimmer slaat hij dien onvoorzienen, afdoenden toon aan, welke het
eenige a-priori, het eenige fait accompli is (buiten de Natuur) waarvoor de
menschelijke geest bukt. ‘Padmavati’ bevat een massa waardevolle bladzijden, die
uitstekend zouden fungeeren in een oratorium, waar de muziek een op zichzelf staand
doel is en bestemd om abstracte, zijdelingsche emoties te verwekken. Maar om de
klanken aan te heffen, die zonder aarzelen een ledepop omtooveren tot mensch en
dien mensch tot een onbetwistbare godsspraak, daartoe bezit Roussel niet de
elementaire vermogens. Het was frappant, hoe lauw het publiek wederom bleef voor
zooveel voortreffelijks en hoe enthousiast de critiek zich opnieuw uitspreekt voor
zooveel gewoons. Het publiek, dunkt mij, heeft het hier bij het rechte end.
‘Bacchus et Adriane’, een ballet, contrasteert voordeelig met ‘Padmavati’ en schijnt
gerekend te mogen worden tot het komische genre. Ik zeg dat het schijnt, want in de
moderne kunst, welke Roussel op eenigen afstand blijft volgen, is niets minder secuur,
dan de onderscheiding tusschen ernst en scherts. Het is zeer wel mogelijk, dat men
zich vermaakt heeft met een muziek, decors, costuums en sprongen, die serieus en
diepzinnig bedoeld werden. Als de vreugde tot tragiek kan stijgen, wat vrij normaal
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is, de tragiek kan voor sommigen onzer tijdgenooten ook uitbotten in een franke,
jolige pret, wat mij veel minder begrijpelijk voorkomt.
Het ballet begint met een koddig preludium bij voor-doek, waarop Chirico een
dikke, bolwangige en pootige Ariadne verfde, slapend naast twee baardige en
verbouwereerde centauren. Deze muziek en deze grove charge zijn des te
onverklaarbaarder, daar Mlle Spessiwtzewa, die Ariadne subliem danst, rank is als
een elf, vlug als een hinde en licht als een riethalm. Wanneer het burleske doek
omhoog gaat, landt zij juist op Naxos, met Theseus, dien zij loodste door het
Labyrinth, met de zeven knapen en zeven meisjes, die gespaard werden uit den muil
van den Minotaurus. Zij komen terug uit Kreta. Het monster is gedood en voor de
laatste maal betaalden de Atheners dezen tol aan het Kretenser Mensch-Dier. Theseus
mimeert zijn duel met den Minotaurus, zijn begeleiders imiteeren de gangen van het
doolhof. De eene groep (om een beeld te geven van de criante enscèneering) is
gecostumeerd in zwart en geel gestreepte broeken, rose lijfjes, grasgroene ceintuurs,
witte kousen, zwarte handschoenen en korenblonde pruiken. Een ware maskerade.
Plotseling verschijnt op den top van een der ruigste rotsen een vreemde gestalte,
als met een zeil gehuld in een witten mantel, en springt in een zwaai naar het tooneel.
Ariadne komt nieuwsgierig kijken. Hij zwiert zijn mantel boven haar hoofd; zij
wankelt, valt in slaap en wordt op een basalten bank gelegd als een prooi. Theseus
en zijn makkers, die haar ontrukken willen aan den onbekenden roover, worden met
hangende ooren naar hun schip gestuurd. Hij toont zich dan in volle glorie, terwijl
zijn bliksemende vader Zeus een donder laat roffelen. Het is Bacchus. Gekleed in
zwarte pantoffels, mos-groene broek, crème en bruin-gele trui, groenen kraag,
koper-gele pruik en witte handschoenen. Mengsel van circus-clown en van Mephisto.
Een zonderlinge glorie: hij huppelt en zweeft als een acrobaat, want het is Serge
Lifar.
Een gedanste dialoog tusschen Bacchus en Ariadne, afwisselend slapend, wakend,
verliefd, wanhopig, verrukt, dronken en vervoerd, vult het tweede deel der pantomime.
Zij ontplooit zich langzaam tot een wervelende Bacchanale. Van alle zijden duiken
bacchantische gezellen op. Tot slot zakt aan stalen draden een wagentje neer met
een bordpapieren tijger-span. Bacchus beklimt het en stijgt ten hemel. De tekst zegt,
dat hij om Ariadne te troosten een sterrebeeld gaat loshaken.
De muziek, de decors, de costuums, de dansen, alles lacht, schatert, giechelt en
giert. Het maakt hetzelfde verkwikkelijke effect als een aantal glazen champagne.
Het is misschien ook een vergissing, deze mixtuur van godenleer en harlekijnsche
snakerij, maar een zeer boeiende vergissing, lichtvoetig, frenetiek, door het dolle
heen en tegelijk droog, precies, accuraat. Men vindt er geen bepaalde originaliteit
en ik vrees, dat de hossende muziek zal ontgoochelen op een orkest-podium. Ondanks
haar oergezonde volbloedigheid klinkt zij een beetje banaal en vlak. Doch overal
zegeviert een aangename hilariteit over elke bedenking. Ik woonde nimmer een
vertooning bij waar men zooveel redelijke bezwaren kan opperen en die in zulke
mate doordrenkt is van een Olympischen en Parijschen nectar.
[verschenen: 7 juli 1931]

Emancipatie - Engeland en de Koloniale Tentoonstelling
Parijs, 3 Juni 1931
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Alle paleizen zijn nu gaandeweg ingewijd door den ouden Maarschalk Lyautey en
den jongen, hanigen Minister Reynaud, die nimmer van hun leven een zoo ontzaglijk
aantal trappen beklommen. Allen zijn ook ongeveer voltooid.
Behalve Hindoestan.
Dit is een merkwaardige geschiedenis en die meer vertelt dan een gros reportages
over Engelsch-Indië kunnen zeggen of verzwijgen.
Hindoestan behoort nog niet tot de naties. Het is, gelijk ieder weet, Britsch bezit
en de Britten hadden besloten om niet deel te nemen aan de Koloniale Expositie,
waarvan het idee hun bijster te onpas kwam. Eenerzijds immers hebben zij geen
koloniën meer, doch bijna autonoom geworden dominions, anderzijds hebben zij
koloniën, waar het verzet nauwelijks minder sterk georganiseerd is dan de bezetting.
De ‘eerste koloniale mogendheid’ voelde weinig lust om de verwikkelingen te
trotseeren welke uit deze tegenstrijdigheden konden voortvloeien en liefst had zij
het plan getorpedeerd van den onbeminden Franschen mededinger, dat de
bouwvalligheid van het Britsche Empire haast onvermijdelijk moest bloot leggen.
Londen nam den bedrukten toestand der Engelsche financiën als voorwendsel om
de invitatie van Parijs zoo beleefd mogelijk af te slaan. Te bekennen dat men op
zwart zaad zit is zelden streelend voor de eigenliefde. Het zal des te pijnlijker zijn
geweest voor de Britten daar zij een gunstige en après tout goedkoope gelegenheid
om hun belangen te bevorderen moesten laten schieten. Niet deelnemen aan een
manifestatie waarop alle volkeren de blikken gericht hebben, viel hun hard.
Deelnemen leek hun onmogelijk. Van de twee kwaden meenden zij het minste te
kiezen. En zooals dikwijls gebeurt sukkelen zij aan beiden tegelijk.
Men kan zich voorstellen welken indruk het maakte, zoowel te Parijs als te Londen,
toen een Comité van Hindoes, gesubsidieerd door verschillende maharadjahs, de
bedoeling uitte om te Vincennes een paleis op te richten dat uitsluitend bestemd zou
zijn ter verheerlijking van Hindoestan. Frankrijk aarzelde. Maar kon het weigeren?
Als de Franschen hun toestemming verleenden tot dezen kolonialen, en, van
Hindoesch standpunt beschouwd, knappen staatsgreep, liepen zij gevaar om Engeland
ongevallig te zijn; die mishaging evenwel bestond reeds door het feit alleen dat zij
de Hindoes onvrijwillig de aanleiding hadden gegeven tot een demonstratie van
zoodanig gewicht. Als zij daarentegen het verzoek der Hindoes verwierpen zou het
Engeland geen moeite kosten om de schuld eener in elk opzicht onaangename
weigering te schuiven op Frankrijk, wat niet alleen Hindoes dreigde te ergeren maar
ook Fransche onderhoorigen en burgers. Niemand had er natuurlijk aan gedacht om
Albion een kool te stoven. Men bevond zich voor een dier doornige gevallen waaraan
men met den besten wil der wereld geen goeden kant kan ontdekken. Zij zijn steeds
de resultante van een lange reeks vergissingen.
Engeland trok een zuur gezicht en voerde eindelooze discussies met het Comité
der Hindoes dat voet bij stuk hield. Men had zich deze twisten kunnen sparen met
een tegenstander die alle troeven voor zich had. Maar de Brit is obstinaat. Hij hoopt
altijd met talmen en bedillen het lot te keeren en nimmer de partij te verliezen. Hij
staat altijd op uitkijk naar een nieuw feit. Na veel geharrewar berustte hij in het
Hindoesch plan op voorwaarde dat het zou worden uitgevoerd onder toezicht van
een Britschen Commissaris.
Wie was deze gentleman? Behoorde hij tot de Intelligence Service, gelijk men
beweert? Had hij een bepaalde opdracht of stuurde hem 't instinct van zijn ras?
Zooveel is zeker dat hij op een goeden morgen verdween en mèt hem de kassa van
het Hindoesch Comité. Hij werd nimmer achterhaald. In 't Bois de Vincennes floot
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de wind door het onbepleisterd latwerk van 't paviljoen van Hindoestan. Het gras
groeide tusschen het getimmerte. Een eenzaam koepeltje zweefde in de ijle ruimte
boven een onbetengeld dak. Het verhoopte nieuwe feit had zich voorgedaan en een
nationale wensch verwaterde in de regens. Bij gebrek aan contanten en crediet moest
de bouw gestaakt worden. Maar de kaarten van den plattegrond der Expositie duidden
reeds aan: Hindoestan. Een scherpzinnig gouvernement zou gezegd hebben: ‘Mijn
Commissaris eclipseert met de kas, ik blijf borg voor de schade.’ Ook dat ware een
‘nieuw feit’ geweest en bovendien loyaal. Waarschijnlijk echter deed men honderd
beloften en verkneuterde zich in stilte over de prachtig gebakken poets.
Het is onbekend wat men aan de boorden van den Ganges denkt over deze
praktijken. Weken gingen voorbij en altijd torende het koepeltje boven het verlaten
karkas van Hindoestan's paleis. Maar als de maharadjahs ver zijn, of misschien
geduldig, of misschien verlangend om een Britschen blunder door dralen te
onderstrepen, zij waren rijk genoeg om het weggemoffelde kapitaal te reconstitueeren.
Het geld speelt hier buiten kijf een minder gewichtige rol dan de wil om onder een
Parijschen hemel en in een Europeesche atmosfeer de aspiraties van een volk te
belichamen in stuc. Hoe konden de Britten dit vergeten? Hoe konden zij wanen dat
de Hindoes zich tevreden en gedwee zouden schikken in een sluiksche veeg, welke
hun onder de oogen van het Westen wordt toegediend? Door een trots te krenken
schept men de beste mogelijkheden om een trots aan te wakkeren en terwijl de trots
niet vermindert, vermeerderen haat en wrok. Er zijn geen dwazer plagerijen dan die
welke onder alle gezichtshoeken onvruchtbaar blijven. Dit is er een en van de slimste
soort: de tactiek der speldeprikken.
Zoodra het versche geld er was werd het werk met vollen stoom hervat en in Juli
meenen de Hindoes gereed te zijn, met een vertraging van twee maanden waarover
honderdduizenden zich verwonderd hebben. Wanneer geen enkel ‘nieuw feit’ aansluipt
(de luipaard heeft menigen streek onder zijn staart) zullen zij met roem een vlag
hijschen op dit zinnebeeld eener emancipatie welke bereikt werd buiten Britsche
medewerking. Doch wanneer men hun nogmaals een stok tusschen de beenen werpt
(een kortsluiting is gauw gebeurd) zal hun genegenheid voor Engeland daardoor
toenemen? Wie wint iets bij dit spelletje van kat en muis? Zeker Engeland niet. Wie
is hier trouwens de muis en wie is de kat? Het zal een vroolijke opening zijn wanneer
de roode haan niet tevoren op het dak kraait. Weinig diplomaten zullen den
Maarschalk of Minister benijden die voor de Hindoestaansche feestelijkheden een
toespraak moet houden.
Om de couleur locale der Expositie te verhoogen had Lyautey een aantal der lichte,
tweewielige wagentjes, die men in 't Fransch pousse-pousse noemt (daar zij getrokken
worden, moesten zij eigenlijk tire-tire heeten), willen laten rondrijden op het zeer
uitgestrekte terrein der Tentoonstelling. De karretjes waren er en een menigte
Annamieten had zich reeds aangeboden om ze te trekken. Het denkbeeld was logisch
en aardig. Er loopen kameelen met kameel-drijvers. Er zijn ex-kannibalen en publieke
buik-danseressen. Men kan er proeven van alle keukens, die het menschdom heeft
uitgedacht tot bereiding van zijn voedsel, - menschenvleesch uitgezonderd. Het was
normaal dat men in een Expositie, welke volledig poogt te zijn en waar millioenen
personen samenstroomen, niet alleen dacht aan collectieve transport-middelen voor
de groote massa, maar ook aan individueele voor de kieskeurigen, de lijders aan spit
en de liefhebbers van exotische impressies. De vlugge ricksja, getrokken door een
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Indochinees, beantwoordde volkomen aan dit doel. Men kon haar een onmetelijke
populariteit voorspellen.
Lyautey had echter gerekend buiten de Ligue des Droits de l'Homme, een deftig
en pedant gezelschap, dat zich tot taak stelt om te waken over de ‘Rechten van den
Mensch’ en om te protesteeren tegen werkelijke of vermeende rechtsschennissen
welke zich voordoen op onze planeet.
De Ligue protesteerde en kreeg voorloopig gelijk. Niemand zal rijden in de
pouse-pousse's.
Het komiekste van alles is dat de in Parijs vertoevende Indochineezen, die zich
een gemakkelijke geldwinning zien ontsnappen, volstrekt niet in hun nopjes zijn over
het ricksja-verbod. Als zij konden zouden zij zich beroepen op de ‘Rechten van den
Mensch’.
[verschenen: 4 juli 1931]

Hernieuwing - Op de Koloniale expositie
Parijs, 5 Juni 1931
De Republiek bouwde weinig monumenten waarop zij roemen kan. Maar één
tenminste zal voor den nazaat spreken van hare grootheid: het Permanente Museum
van Koloniën. Terwijl ik het doorkruiste kwam mij voortdurend de populaire
waarschuwing in de herinnering welke Doumergue den vorigen herfst op zijn reis
door Bretagne richtte tot de goede verstaanders: Frankrijk is vredelievend doch men
moet weten ‘Qu'il n'est bon de s'y frotter’. Het is geen katje om zonder handschoenen
aan te pakken. De communisten van Indochina zullen dit binnenkort ondervinden.
Niet dat de architectuur en de inrichting van dit gebouw uitdagend zouden zijn of
tartend, blufferig of juist het tegenovergestelde. Het is een eenvoudig, langwerpig,
rechthoekig blok, 88 bij 60 meter, waarvan alle massiviteit is opgeheven door een
ranke en hooge zuilen-gaanderij van 32 vierkante kolommen. Deze kolonnade heeft
niets Grieksch en niets Egyptisch. Zij profileert slank tegen de lucht als een moderne
façade zonder vensters. Zij draagt het platte dak even licht als de palmboom zijn
kruin draagt. Simpeler kan het niet. De beste architectuur is als de beste strategie:
een kind kan haar begrijpen en zelfs bedenken. Men moet echter een bol zijn om ze
uit te voeren. En hier is een rij menhirs geplaatst in een imposante rust, in een klare
harmonie.
Waaraan evenwel ontleent deze voorgevel de geheimzinnige, magnetische energie
die van hem uitstraalt? Aan zijn achtergrond. Tusschen de spitse zuilen door wemelt
een menigte, een volk, een wereld van graniet. In haar gansche lengte, van boven tot
beneden, is de façade gebeeldhouwd met bas-reliëfs. Het is de grootste tapisserie in
steen welke ooit op onze aarde gebeiteld werd, de grootste in ieder geval welke men
ooit te zien kreeg. Zij vertolkt vijf eeuwen koloniale geschiedenis in harde,
onvergankelijke materie. Zij zingt een heldendicht dat zich afspeelt in de verre en
nabije landen waar de Fransche vlag wappert. Zij zingt het voor alle komende eeuwen
want de meester die het grifte mag met Horatius zeggen dat hij een gedenkteeken
stichtte, duurzamer dan brons. Is het mooi? Is het leelijk? Slaagde het gigantische
fresco overal gelijkelijk in zijn myriaden détails? Heeft het zwakke plekken naast
superieure? Ik weet er niets van. Om zich daarvan te vergewissen zou men het een
maand moeten bestudeeren en waarschijnlijk zal men er evenmin over eens raken
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als over het plafond der Sixtijnsche Kapel. Wat hier achter deze zuilen opschemert
en aanruischt is wellicht schoonheid. Maar voornamelijk zijn het energie, stelligheid,
durf, beraden kracht, ernst, evenwicht, zekerheid en zelfbewustzijn, de mannelijke
eigenschappen eener onvermoeide, veerkrachtige natie, die hamer en beitel dreven
van den beeldhouwer Dat niemand zich vergisse. Tallooze malen golden kleine,
ephemere of decadente kunstenaars als symbool en als tolk van Frankrijk. Hier is
Janniot die met stoere meesterhand in een reuzenwerk den kern uitbeeldde van het
ras. Het is lang geleden dat zooveel vitaliteit werd vastgelegd in steen. Als de kleine
geesten mogen getuigen van schaduw en dood, laat de grooten dan getuigen van licht
en leven.
De indrukken welke men in het gebouw ontvangt zijn even hartverheffend. ‘La
France est belle, la vaste terre aussi’ las ik op een der wanden, en 't treffendste van
dit museum is dat het de aarde weerkaatst in den spiegel van Frankrijk. Het is een
ander Frankrijk dan wij ons gewoonlijk verbeelden. Alles wat een nationale
mentaliteit, voor iemand die haar in een laboratorium zou analyseeren, kan meevoeren
aan bezinksel, aan slakken, aan schuim, aan onreinheden, werd bij de inrichting van
dit paleis geëlimineerd met een zekerheid van oordeel dat in zijn appreciaties geen
oogenblik weifelde. Wanneer men een equivalent moest zoeken van de beginselen,
welke de tonaliteit van dit museum-interieur bepaalden, zou men ze 't dichtst naderen
in de sfeer van een idealen, van 't laatste greintje academisme gezuiverden Puvis de
Chavannes. De parallel dringt zich op daar de meeste zalen versierd werden met
muurschilderingen. Overal hervindt men in een blijder, zonniger kleur, diezelfde
voorliefde tot een pastorale conceptie van de samenleving. die neiging naar kalme,
weidsche horizonten, die charme in de statigheid, die geur van bloemen en gras, die
heldere dampkring, die lyriek in de verstilde kracht, die zacht-orgelende, aangehouden
klank van milden vrede en altijd die expressie van geluk. Wat de Fransche
schilderkunst hier presteerde in de menigvuldige fresco's, de decorateurs in ontelbare
levensgroots tooneel-schikkingen, panorama's, diorama's is niet alleen van een
technisch standpunt volmaakt en bewonderenswaardig, doch alles ademt bovendien
een behaaglijkheid uit, welke Frankrijk in de achttiende eeuw slechts zeer sporadisch
gekend heeft. Goethe zou hier het woord Heiterkeit gebruiken dat het leidmotief was
van zijn streven en van zijn stijl. Dit museum is natuurlijk vóór alles instructief en
ik geloof niet dat één gegeven ontbreekt. Maar het is ook in de hoogste mate
aangenaam en achter dit aangename stuwt een rijke, snelle, rythmische levensgolf
die bij tusschenpoozen tot verrukking dwingt. Er is een zaal, betimmerd met specimens
van de kostbaarste tropische houtsoorten, waarin het als 't ware werd tot juweelen.
Er zijn enorme schilderingen op zink en lakwerk van Jean Dunand, die een
onvergelijkelijk beeld achterlaten van de monumentale mogelijkheden welke een
meester scheppen kan tegen een muur. Er zijn ook duizenden oorkonden, vlaggen,
uniformen, tableaux, kaarten, stads-plattegronden, statistieken, tabellen, costuums,
wapenen, booten, een globe zoo groot als een huis, een aquarium, beesten en visschen
op sterk water, een diepe crypte op welks blauwen bodem een verlichte planisfeer
drijft van 12 bij 6 meter, welke op zich zelf alleen vier millioen kostte; kortom de
heele rataplan van een Koloniaal Museum op grootscheepsche Fransche schaal.
De Fransche Economie heeft geen kosten gespaard om zich zoo volledig mogelijk
te vertegenwoordigen in deze overkapte ruimteloosheid. Lichamen als de Chemin
de Fer du Nord, de l'Est, de l'Etat, die zich nimmer om reclame bekommerden,
exposeeren hier hun modernste materiaal, wagons, locomotieven in gereduceerd
formaat en in natura. Men kan de plotselinge activiteit welke hen prikkelt meten aan
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de moeite die het vergt om kolossen als de nieuwste Pacifics naar het Bois de
Vincennes te versjouwen. Zelfs de Posterijen, sinds jaar en dag befaamd wegens
haar slabakkigheid, mobiliseerden zich en demonstreeren een onfeilbaar apparaat
om parasieten uit te schakelen in de draadlooze telegrafie. De particuliere
maatschappijen bleven in deze bedrijvigheid niet achter.
Op Pinksteren had men de Expositie gecombineerd met een grootsche
vliegbetooging. Drie Kaïds, niet zonder opzet gekozen in Tunis en aangevoerd door
de lucht, woonden een onberispelijk défilé bij van 320 machines. De hemelen schalden
van een ongekende glorie - speciaal voor Tunische ooren De Keizer van Annam
trouwens was ook aanwezig. Maar de Franschen vonden de boeiendste noviteit in
het radiofonisch verkeer tusschen de vliegtuigen en personen op den grond. Costes,
die den Oceaan overstak, gaf telefonische orders aan Detroyat, die de halsbrekendste
acrobaat is en 50 meter hoog op den rug vliegt. De commando's werden voor 't publiek
herhaald per megafoon en gingen natuurlijk niet zonder grapjes. Na stipt uitgevoerde
tonneaux, feuilles mortes, chandelles en piqués vroeg Costes met een stalen gezicht:
Hallo Michel! draai nu binnenste buiten. Er ging een homerisch gelach op naar den
zwart-rooden vogel van Detroyat, die waarschijnlijk ook lachte. Toen Michel niet
verroerde ging Costes verder: Als je dàt niet eens kunt klapper dan even met je
vleugels! Het slot was: Kom gauw naar beneden Michel, er wacht een aardige jonge
dame op je.
De demonstratie en de lucht-dialoog hadden een ongelooflijk succes. Te
middernacht kwam men transport-middelen te kort voor 200.000 menschen.
Frankrijk is een zeer curieus land. Elken dag kan men het opnieuw en van een
anderen kant ontdekken als een stuk van de Pool.
[verschenen: 11 juli 1931]

De keerzijde
Parijs, 16 Juni 1931
De boomen kunnen me niets leeren, zei Socrates. Als hij vandaag geleefd had zou
hij zich neergezet hebben op het terras van een groot café op een druk punt. Het is
een der aangenaamste en gemakkelijkste manieren om het leven gade te slaan. De
stad stroomt voorbij als een film. Men kan haar rekken zoolang men wil, want op
alle uren zijn er in Parijs een ongelooflijk aantal lieden, die niets te doen hebben dan
kalmpjes over straat te slenteren. Een even buitengewoon aantal zit achter een glaasje
om hen te bezichtigen. Het lijkt alsof niemand ooit werkt in dezen onuitputtelijken
optocht van auto's en menschen.
Ziehier nu wat ik binnen twintig minuten [aan] mijn marmeren en roestige tafeltje
zag voorbijgaan, toen ik mij na volbrachte dagtaak een halte had uitgekozen op een
hoek van de Place de Clichy, halverwege Montmartre: Een koopman in zijden kousen,
spotgoedkoop. Een getulbande en getaande handelaar in verschrikkelijk Oostersche
tapijten; hij offreerde een beeltenis van Josephine Baker als premie. Een teekenaar,
die mijn portret wilde maken op een smerig papier; met wit krijt waarschijnlijk. Een
handelaar in gebrande apenootjes, die elk zijner vermoedelijke klanten een curaçaosje64
naar den neus knipte alsof ze monjets65 waren. Een oude, gerimpelde doof-stomme,
64
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die een enveloppe voor me neerlegde en ze zonder een woord te spreken weer
weghaalde. Een jonge onbeschrijflijk vuile bloemverkoopster, die er uitzag of ze den
weg van de Spaansche grens naar Parijs te voet had afgelegd. Een zonderling
personnage, die geglaceerde, doch onherkenbare vruchten verhandelde, geregen aan
het soort van braadspit, waarmee men in arabische restaurants de vierkante stukjes
schapenvleesch opdient (se-sateh). Een koopman in pistaches. Een ander koopman
in hazelnootjes; beiden even gierig, want zij wierpen hun clientèle niets naar den
muil. Een violist, die de Méditation de Thaïs jengelde op zijn Stradivarius. Een
liedjeszanger zonder begeleiding; ‘j'ai ma combine’ beweerde hij gelijk iedereen die
dezen zomer een beetje stem heeft; ‘combine’ staat helaas in geen enkele dictionnaire,
maar het beteekent zooveel als ‘ik heb mijn zaakje’ en ieder gelooft 't. Een
acrobaat-slangenmensch, die achterover zijn neus tegen zijn hakken duwde. Een
handelaar in toegangsbiljetten voor de Koloniale Tentoonstelling; hij geeft ze één
stuiver beneden den prijs. Vijf kranten-venters zonder overtuiging; zij droegen alle
politieke partijen onder hun arm. Een koopman in speelgoed die een konijntje liet
dansen tusschen de biertjes en de vermouth-cassis. Een dichterlijk jongmensch, die
het gezang der vogelen nabootste op een houtje.
Te zeggen, dat deze dames en heeren een welverzorgd uiterlijk vertoonden zou
overdreven zijn. Maar te zeggen, dat, hun gelaat de merkteekenen verried der
ontbering ware niet minder bezijden de waarheid. Geen van al deze lieden heeft iets
stumperigs of stakkerigs. Zij zijn niet rampzalig. Zij verdienen hun brood. En daar
Parijs krioelt van deze nijvere schooiers mag ieder uit hen concludeeren wat hij
wenscht. Op hun manier getuigen zij nog van voorspoed.
Het gebeurt zelden, dat men een origineelen bedelaar ontmoet. Dit buitenkansje
viel mij te beurt op Montparnasse. Hij stapte achter mij een café binnen en vervoerde
een koffertje, dat nagemaakte juweelen kon bevatten, pikante briefkaarten of een
dier duizend snuisterijen, welke men articles de Paris noemt. De man verontschuldigt
zich hoffelijk tegenover de bezoekers voor de genomen vrijheid en opent zijn taschje,
waaruit muziek aanzweeft, want het is een gramofoon, die hij buiten opdraait. Hij
heeft vier platen, dat is acht nummers, welke hij kiest volgens de behoeften van de
wijk waar hij opereert, van den dag en van de stemming. In de Champs-Elysées houdt
men van tango's, op Montparnasse van Grieg en Francis Poulenc, op Montmartre
van alles. Een aria uit Faust, een jazz, een voordrachtsnummer, dat luidkeels giechelt
of schatert en een kwiek liedje diene tot reserve. Als de plaat is afgeloopen gaat de
uitvinder met de schaal rond. De kellners, niet gewoon aan het instrument en niet
zonder waardeering voor het snuggere idee, vergeten hem de deur uit te zetten. De
collecte valt altijd mee: Het publiek denkt met bewondering aan het kapitaal, dat de
man in zijn bedrijf moest steken. Het helpt hem royaal met de aflossing.
‘En als de platen versleten zijn?’ vroeg ik dezen artist. ‘Als er eentje schor wordt,’
antwoordde hij, ‘laat ik ze bij ongeluk op den grond vallen en huil een traantje. Het
gebeurt maar zelden, dat de een of andere brave kerel mij de stukken niet vergoedt.’
De ordinaire draaiorgel-man zou nergens meer geduld worden en deze geslepen
rekel is zijn opvolger in de rechte lijn. Hij houdt voeling met zijn eeuw en bezit
aanpassingsvermogen. Als het nieuws eraf is of als de concurrentie te groot wordt,
zal hij door Parijs zwerven met een draagbaar radio-toestel. Voor een aalmoes zal
hij verbinding geven met Langenberg of Hilversum. Zijn nakomelingen zullen zonder
twijfel schooien met de televisie. Waar zijn het marmotje en de vlooien-vangende
wistiti66 van weleer? Zelfs de bedelaars werden modern.
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Het is een uitgezochte tijd voor onverwachte ambachten.
Het menschelijk instinct moge naar de maan gaan, het intellect staat geenszins
stil. Als men de lichtgeloovigheid van het menschdom meten kan naar de verschillende
wijzen, waarop 't zich laat bedotten, dan lijkt de volgende truc kenschetsend. Neem
een steentje van een bepaald gewicht, stop 't in een platte doos, wikkel ze in een
papier, doe er een touwtje om en verzegel ze desnoods. Schrijf op 't pakket: ‘Te
overhandigen aan den heer Durand tegen twintig francs.’ Geef het aan de kassierster
van een café (ze dienen voor alles) en leg haar uit, dat een kennis het pakje komt
halen tegen betaling. Ga dan naar een naburig postkantoor en redigeer in twee of
drie exemplaren, welke men toevallig laat slingeren, de volgende mededeeling: Uw
gerepareerde gouden horloge ligt in (hier naam en adres van het café). Vraag het aan
de kas op naam van Durand. Wees zoo goed om twintig francs te geven voor
reparatie-kosten. Er is altijd een stommeling, die het papier vindt en profiteeren wil
van de gelegenheid. Hij haast zich naar het café, vraagt het pakket, betaalt en maakt
zich uit de voeten om het horloge op zijn gemak te bekijken. Hij vindt een steen.
Doch waarover en bij wien zal hij zich beklagen? Was hij zelf niet de voornaamste
schavuit in de schelmerij? De verzender van den steen gaat een dag later het geld
opvorderen. Als hij iederen dag van buurt verwisselt kan hij zich maanden lang een
schappelijk inkomen verzekeren en met een gerust hart, wijl deze oplichterij onder
geen enkel artikel valt van de Fransche wet.
Dit is knap verzonnen. Het vereischt een hersenarbeid en een psychologischen
kijk, welke den auteur rangschikt onder de achtenswaardige talenten. Maar zoo er
graden zijn in de misdrijven, welke plaats zal men den moordenaar moeten aanwijzen,
die eindelijk het unieke en afdoende middel vond om een lijk spoorloos weg te
moffelen?
De misdadiger in een villa te Aix met de twee lijken van een volwassen man en
vrouw. Hij was advocaat, verkiezings-agent en chemist, drie nuttige bekwaamheden,
maar zijn kennis van de chemie gaf den doorslag. Hij kocht honderd liter vitriool in
Marseille en transporteerde ze in een auto naar zijn woning. Hij legde de lijken
gekleed in de badkuip, begoot ze met het zwavelzuur (voorzichtig voor gevaarlijke
spatten!) en wachtte geduldig tot ze waren opgelost in een vloeibare brei, de beenderen
zoowel als de schoenen, de horloge-ketting zoowel als de halsboord. Dat duurde drie
dagen. Toen schepte hij de badkuip leeg met een emmer en goot den afgrijselijken
inhoud leeg in zijn tuin. Eenvoudiger kan het niet doch er moest iemand komen, die
er 't eerst aan dacht. Hij werd bij dit werk geholpen door twee vrouwen,
Oostenrijksche genaturaliseerden, die hij in zijn macht had, en nimmer ware iets van
de escamotage uitgelekt, wanneer een banale oplichtersstreek het trio niet had
gedesorganiseerd.
Het meest treffende van deze ontdekking is misschien nog, dat de chemische
vernietigingsmethode door een jong debuteerend romancier uitvoerig verhaald werd
in een boek, dat geschreven moet zijn, terwijl de nog onbekende misdaad gebeurde
in de werkelijkheid. Deze veelbelovende fantast heet Monsieur de Rienzi. In
‘Tremblante et Nue’ vermoordt Nadia Jordan haar man, een oud en geleerd dokter,
met behulp van haar amant, den chauffeur Serge Vassilief, en te zamen liquideeren
zij den hinderlijken echtgenoot in een bad van zwavelzuur. Zij vergeten echter om
ook zijn costuum te vernietigen, dat netjes wordt teruggevonden in een kleerkast.
Coïncidentie is flatteerend voor de verbeelding of voor de intuïtieve vermogens
van den heer de Rienzi. Zij bewijst ook, dat er weer een nieuw satanisme in de lucht
hangt.
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[verschenen: 22 juli 1931]

Teekenen
Parijs, 19 Juni [1931]
Aan waarschuwingen ontbreekt het niet.
Bij de laatste twee-wekelijksche liquidatie der Parijsche termijn-markt is de
prolongatie-premie gedaald tot 1/16%. Eén-zestiende percent! Zoolang de Beurs
bestaat werd dit cijfer nimmer bereikt. Men kende het niet en nog geen jaar geleden
had niemand ervan durven droomen. Niemand wenschte het ook. Wanneer het geld
te geef ligt in een tempel, waar een blinde en ontzinde Samson sinds maanden aan
de kolommen rukt, wanneer deze in haar grondvesten wankelend, door langdurige
schokken en deerlijke bliksems geteisterde plaats het laatste veilige schuiloord
geworden is voor het schichtige en gauw op hol slaande kapitaal, dan kan men niet
zeggen dat wij in normale en behoorlijke omstandigheden verkeeren.
Zulke dingen, die indruischen tegen het wezen en de belangen van het kapitaal,
gebeuren niet met opzet. Als er geen enorme hoeveelheden geld beschikbaar waren,
zou de prolongatie-interest eener beurs-speeulatie niet slinken tot 1/16%. Natuurlijk.
Doch waarom zwerven er kolossale bedragen zonder emplooi en zonder rente, terwijl
men in alle hoeken der wereld van 7 tot 15% aanbiedt? Waarom stapelen zij zich op,
waarom verstikken zij elkaar? Hoe meer er komen hoe minder ze waard worden. De
kleinste beursman begrijpt dat. En ook de grootste, die in laatste instantie slechts de
slotsom is, het verzamelpunt van een zeker aantal kleinen, heeft dat begrepen. Van
den gouverneur der Banque de France tot het klerkje dat de koersen noteert op het
zwarte bord, weet iedereen wat er hapert, waar 't hapert en waarom. Zij weten dit
des te beter daar allen lijden onder de ongewenschte stremming. Niemand loochent
dat het even schadelijk als dwaas is, voor 't heden en voor de toekomst, om den
pietluttigen interest eener altijd eenigszins geriskeerde operatie te verkiezen boven
de winsten eener breed-opgezette onderneming.
En waarom? De pers, in 't algemeen, is optimistisch, want zij wordt geleid door
bankiers of industrieelen, die men niet behoeft te leeren dat de zaken verslappen in
een sfeer van zwartgalligheid. De hoofdartikelen zijn uiterst gematigd, de titels mat
en neutraal. De Kamerverslagen worden nauwlettend gefilterd. Niets passeert wat
onrust of achterdocht zou kunnen oproepen. Ieder luistert des te grager naar een
stilzwijgend consigne.
Waar alles zoo samenzweert om vertrouwen in te boezemen, het moreel te
versterken en een kalme gelijkmoedigheid te handhaven, zou men meenen dat de
psychologische factoren welke het geldwezen kunnen beïnvloeden, zich gezamenlijk
moeten oriënteeren in een gunstige richting en tot gunstige verwachtingen.
Wat men ziet gebeuren is precies het tegenovergestelde. Het gouvernement en de
bankiers, bewust van hun belangen en van hun populariteit, intervenieerden niet
slechts éénmaal, zij intervenieerden misschien reeds honderdmaal. Tevergeefs.
Wanneer de Beurs marcheerde en gedurende twee of drie dagen worstelde om een
hausse te ontwikkelen, nimmer werd zij gevolgd door de kleurlooze middenstof der
leeken zonder wier orders een reëele activiteit onmogelijk is. De professionals
stimuleerden een herleving: zij vochten als een kader zonder troepen, en hoewel
ieder voordeel kon trekken van betere noteeringen (al zouden ze slechts tijdelijk
blijken) geen enkel buitenstaander liet zich meesleepen. Elk offensief mislukte wegens
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de onoverwinnelijke apathie der koopers. En waar was de beruchte, naamlooze club
der Finance Internationale? Speelt zij uitsluitend in de baisse? Kan zij zich slechts
bewegen tusschen krachs, ruïnes en débâcles? Ging het boven de menschelijke macht
der Parijsche financiers om met medewerking van Basel, Amsterdam, Londen en
New-York een meerderheid te winnen voor een duurzame rijzing? Hebben zij 't
geprobeerd? Of huichelt men goeden wil, al vlassend op bankroeten?
Het is mij onbekend. Doch hoe meer men officieel en officieus over ‘vertrouwen’
praatte, hoe minder het publiek eraan geloofde. Want wat is vertrouwen? Een der
lieflijkste, kreukbaarste en gevaarvolste eigenschappen welke den mensch sieren
kunnen, zóó gevaarlijk dat alleen heiligen mogen wenschen haar te bezitten. Wie
haar van geboorte niet meekrijgt, verwerft haar zelden of nimmer, omdat een harde
en lange ervaring leerde dat men haar betaalt met eindelooze ontgoochelingen. Er
zijn zeer weinig menschen die 't vertrouwen in hun bloed hebben en nog minder
dieren, zoo weinig, dat het schijnt te vloeken met den ingeschapen aard der levende
wezens.
Het vertrouwen dat men aan de massa vroeg kwam bij nuchter inzien hierop neer,
dat men zoo ruim en zoo ongehinderd mogelijk wilde beschikken over haar
spaarduiten. Men moet in het dagelijksche leven iemand verschrikkelijk vertrouwen
voordat men hem zonder degelijken borgtocht geld afstaat, en de sentimenten welke
men het publiek trachtte te inspireeren waren dus van eenigszins bijzondere kwaliteit,
moeilijker op te wekken dan andere en nog moeilijker te bestendigen. Dit publiek
echter muntte uit door een van ouds befaamde schraapzucht waarop alleen de
verlokking der winst vat had. Dit publiek stortte zich op een wenk zijner bankiers in
tallooze financieele avonturen. Het liet zich altijd weer lijmen. Het stond steeds
bereid om zich te verslingeren aan een nieuwen waan. Men kon het de dolste
fantasieën voorspiegelen. Men kon het scheren als een schaap. Het leende uit over
den ganschen aardbol. Wanneer er een publiek was dat geboren scheen met een naief,
kinderlijk en spontaan vertrouwen dan was het 't Fransche.
Aan de 1/16% kan men de verandering meten welke zich voordeed in zijn
mentaliteit. Naar dit bespottelijke cijfer kan men de verwoestingen bepalen die
aangericht werden in een lichtgeloovig gemoed. Hoeveel fouten, en welke
monsterachtige fouten moeten er bedreven zijn, in het land en buiten het land, om
een zeer plooibare menigte te doen vervallen tot zulk een exces van voorzichtigheid!
Als cijfers nog beteekenis hebben laat men dan ernstig nadenken over deze 1/16%.
Zij verkondigen een wantrouwen en een onrust zonder precedent.
Gewettigd of ongewettigd? Wie zal het zeggen? Gevoelens en voor-gevoelens
ontsnappen in de meeste gevallen aan het toezicht der rede. Hoe minder dat
wantrouwen en die onrust te rechtvaardigen schijnen hoe nauwlettender men hen
zou moeten gadeslaan wanneer ze uit het onderbewuste losbreken als een orakel.
De menigte verwerkt de gebeurtenissen niet gelijk het individu. Zij is bijgeloovig
als dichters en waarzeggers. Uit haar collectieve brein ontstaan de mythen, de
legenden, de fabels, de profetieën. Zij beschouwt een feit minder als feit dan in zijn
verband met de duistere vermoedens die in het diepste binnenste spoken alsof ze
reikhalzen naar een zichtbare gestalte. En zie de wonderlijke allegorie welke zich
weefde rond de schipbreuk van de Saint-Philibert. Zij heeft zich onuitwischbaar
geprent in de volksziel.
De boot, een pleiziervaartuig, gebouwd voor binnenvaart, had zes koppen
bemanning aan boord, en ongeveer zes honderd passagiers, onder wie honderd
kinderen van 4 tot 7 jaar en vijftig zuigelingen in kinderwagens. Het juiste aantal is
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niet bekend daar niemand de reizigers telde bij de inscheping. Men schommelt
tusschen 5 en 600. Allen verdronken op acht na; deels wegens de bruuskheid der
catastrofe; deels wegens de afwezigheid van reddingsmiddelen.
De ramp vond plaats op den eersten dag der regeering van Paul Doumer, de
dertiende president.
Het vaartuig begaf zich van Saint-Nazaire naar het eiland Noirmoutiers in den
Atlantischen Oceaan. Saint-Nazaire is de geboorteplaats van Aristide Briand.
Het meerendeel der passagiers stamde van Nantes. Nantes is het kiesdistrict van
den Minister van Buitenlandsche Zaken.
De kapitein (verdronken) heette Olive. Olive is de vrucht van den olijftak, het
gebruikelijke symbool sinds de Arke Noachs.
De machinist (verdronken) heette...... Briand. Alsof het toeval den samenloop
wilde onderstreepen droeg hij den bijnaam van Pèlerin, pelgrim. Gelijk men weet
had de echte Briand in Genève aangekondigd dat hij het land ging doorkruisen met
een pelgrimsstaf, als apostel van den Vrede.
Daar de zee woelig was geworden onder een zwaren zuidwester had de kapitein,
oude zeerob die zijn eersten tocht deed op dit traject, geweigerd om de terugreis te
aanvaarden. Hij zwichtte voor den aandrang der passagiers. Het beleid week voor
den volkswil. Toen de storm opstak en de golven hoosden over stuurboord, drongen
alle passagiers op naar bakboord, wat het schip, reeds kantelend onder den wind,
deed kapseizen. Voor de tweede maal velde het volk zijn eigen vonnis.
Terwijl het schip onderging hield Aristide Briand in het stadje Gourdon zijn
zooveelste redevoering over den Vrede, geacclameerd door den frenetieken volkswil
van 30.000 verrukte volgelingen. ‘Dit is het beste antwoord op de 150.000
Staalhelmen van Breslau’ zei hij. Alsof er een vergelijking tusschen beide
manifestaties (de eene in hemdsmouwen, de ander in uniform) mogelijk was. En
terwijl de Saint-Philibert zonk met man en muis, met kapitein Olive, machinist
Briand-Pèlerin, met de kiezers van Briand-Aristide, en terwijl Briand-Aristide over
den Vrede oreerde te Gourdon (alsof één sterveling in Frankrijk oorlog wenscht)
spraken Hindenburg, Treviranus in Marienburg, Loebe te Gleischwitz, Von Seeckt
te München over andere preparatieven.
Men kan waarlijk ontkennen dat de aan de dwingendste actualiteit ontleende
symbolische bijkomstigheden zich bij deze scheepsramp als met voorbedachten rade
hebben opgehoopt. Wanneer men het leven op dit ondermaansche niet als een
blindeman-spelletje beschouwt is de prefiguratie duidelijk en de indruk
huiveringwekkend. Maar zelfs wanneer men soortgelijke vermaningen voor bakerpraat
houdt is de impressie nog beklemmend. Moge het teeken baten. Moge de voorspelling
worden afgewend.
[verschenen: 1 augustus 1931]

Koninklijke Ommegang - Hare Majesteit te Parijs
Parijs, 24 Juni [1931]
Er loopen zeer weinig anecdoten over het bezoek, dat de Vorstin der Nederlanden
gebracht heeft aan de Fransche hoofdstad. Daar de anecdote steeds in de schermen
speelt en gewoonlijk de denkwijze weerspiegelt, welke achter goede manieren schuil
gaat, doch daarom des te belangrijker is, mag men aan de afwezigheid van vertelsels
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of verzinsels een zeker gewicht hechten. Niets geeft een getrouwer beeld van de
stemming dan een kletspraatje. Wat men zegt in toasten, toespraken en verslagen is
van veel minder beteekenis, dan wat gesmoesd wordt onder ons, en een
onderbewustzijn vertolkt, dat in het protocol gevangen zit. Waar de anecdote
ontbreekt, daar ontbreekt ook de bijgedachte. En de eenige wrange echo, waaraan
men ruchtbaarheid gaf, betrof generaal Braconnier, den chef van het Militaire Huis
van den nieuwen president. Bij de aankomst te Parijs stoof de generaal af op Hare
Majesteit, en zonder te wachten, dat onze gezant Jhr. Loudon hem voorstelde,
begroette hij de Koningin met een even jovialen als stevigen handdruk. Hare Majesteit
beantwoordde die voortvarendheid met een gracieuzen glimlach. Maar de Franschen,
zeer verlangend onze gebiedster tegemoet te treden met de grootste reverentie,
betreurden het zichtbaar, dat deze ambtenaar nog niet zijn vak verstond. Wijl geen
andere indiscrete kantteekening een vijfdaagsch verblijf illustreerde, mag men eruit
afleiden, dat het protocol ditmaal niets te maskeeren had: men was oprecht in den
eerbied en in de hulde.
Om Frankrijk binnen te komen, had de Koningin het mooiste moment en den
mooisten weg gekozen, welke uit ons vaderland ter beschikking staan: Den voorzomer,
een heldere, zachte atmosfeer en den nachttrein. Men verlaat Holland in de lange
schemering en in de zachte avondluchten, welke over de Brabantsche landschappen
beneden den Moerdijk een onvergelijkbaar vredige, droomerige, gelukkige kleur
spreiden, zoo sereen, dat men waant te reizen door de Elyseesche Velden. Men stoomt
door het vaalste deel van België gedurende den nacht. Men overschrijdt de Fransche
grens bij 't eerste glimpen van den dageraad. De zon, die rechts van den trein
onderging, verrijst links en de paarlemoeren verschieten hergloeien aan een anderen
horizon. Langzaam klimt het licht over de glooiende verten van het nog groene graan,
doorschoten met roode klaprozen. Er is geen levend wezen in de akkers, geen mensch,
geen vogel, geen rund, maar het land strekt zich uit in zulk een harmonische orde,
in zulk een groeiende weelde, dat het hart opnieuw gaat zingen met de raderen der
wagens, zingen in den morgen gelijk het zong in den avond. Men rijdt deze
onafzienbare wisseling van bosschen en landouwen voorbij met een stille
opgetogenheid over den sprakeloozen arbeid, die deze golvende einders vruchtbaar
maakte en schoon in het stralend ontwaken. Overal in die rijke verlatenheid raadt
men den mensch en met de stijgende zon schijnt de aarde naar den hemel te getuigen
van een wijs beheer. Als er geesten zijn, die uit den aether hierop toezien, geesten,
wien men rekenschap verschuldigd zou zijn, dan kunnen zij zich niet anders dan
voldaan toonen over de toovers dezer tweede schepping.
Zoo nadert men in den jongen dag de heuvels van Parijs, bekronend slot-accoord
der symphonie van ratelende wielen, uitslaand licht en gedachten, die over
morgennevels aanzweven als een lied. De trein arriveert bij zevenen, wanneer de
stad het leven gaat hervatten en die andere hymne aanheft, welke Honegger
componeerde als kreten der wereld, ‘les Cris du Monde’. Zij klinken niet meer zoet
en smachtend gelijk in ‘Louise’. De melodie verdween en ook de vocaliseerende
venters, en zelfs de laatste instrumenten, het snerpende trompetje, dat een tijd geleden
nog opschetterde boven de claxons en tot de hoogste verdiepingen. Maar als de
Koningin aankomt, kan de in de vroegte toegesnelde Hollandsche kolonie hare vivats
juichen en het volkslied inzetten, zonder te contrasteeren met het decor der halfleege
straten en met de poëzie van den milden ochtend.
Na de officieele verwelkoming, te midden van bloemen, neemt de koninklijke
familie plaats in een lange, snelle torpedo en vervolgt de reis naar het arcadische
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Chevreuse, oud en bekoorlijk dorpje, dat zijn naam gaf aan een der schilderachtigste
valleien, en juist ver genoeg van het verkeer ligt om een ongerept landelijk karakter
niet te ruïneeren door uitbreidingen en verkavelingen. Van de Gare du Nord rijdt de
stoet der drie auto's dwars door Parijs en zal de stad verlaten langs den triomfweg
der Champs-Elysées. Heeft de Koningin aan prinses Juliana, die hier voor 't eerst
kwam, een dier indrukken willen bezorgen, een dier verrassingen, welke een jeugdig
gemoed bevangen als een wonder en die het voor immer merken met de wijding,
uitstroomend van een verrukkelijke stonde en een ongeëvenaard verschiet? Wie
Parijs wil ondergaan als een kunstwerk, als een samengesteld monument, als een
meesterstuk, dat, gebouwd door een lange reeks van koningen en keizers, zijn opperste
voltooiing misschien bereikt heeft, moet het zien op een prillen, blauwen
zomer-ochtend, wanneer een rozige en nog lage zon speelt langs den grijzen steen,
wanneer de stad stil is als een museum en voor weinige uren schijnt te liggen buiten
den duur, buiten het vergankelijke. Want overdag belemmeren de millioenen
menschen, om ongetroebeld door te dringen tot de grootheid van den mensch.
Op het zeer protocolaire déjeuner in het Elysée debuteerde Madame Paul Doumer
als presidente en als maîtresse de maison met een menu, dat door de Fransche gasten
eenvoudig en uitstekend geoordeeld werd. Onder de 116 aanzittenden bevonden zich
het bijna volledige kabinet, Philippe Berthelot en verschillende hooge ambtenaren
van Buitenlandsche Zaken, de Fransche gezant in Den Haag, drie maarschalken
(Pétain, Franchet d'Esperey en Lyautey), de militaire gouverneur van Parijs, generaal
Gouraud, vertegenwoordigers van het Parlement en van de burgerlijke overheid. Van
Hollandschen kant waren aanwezig Dr. Fock, de gezant en de leden der legatie, de
consul-generaal, de militaire attaché, de architect van het Nederlandsch Paviljoen
(Moojen) en het gevolg der koninklijke familie. Na den zeer geanimeerden maaltijd
in de groote eetzaal, waar men van wege een vrij luidruchtige muziek slechts had
kunnen spreken over koetjes en kalfjes, trokken Hare Majesteit en de Prinses zich
terug in den salon. De eerste, die zich aan de zijde voegde der Vorstin, was Aristide
Briand, weldra gevolgd door Pierre Laval, minister-president, en Paul Boncour,
voorzitter der Commissie voor Buitenlandsche Zaken. Aan het diner, dat denzelfden
avond gegeven werd in de Nederlandsche legatie en 34 couverts telde, assisteerden
de President der Republiek en zijne echtgenoote, Paul Reynaud, minister van
Koloniën, François Poncet, secretaris-generaal van Binnenlandsche Zaken voor
Nationale Economie, Maarschalk Lyautey en Maxime Weygand, opperbevelhebber.
Het zou verleidelijk kunnen zijn, om uit de namen een programma te vormen. Van
de particuliere conversaties echter, gehouden bij het déjeuner en bij het diner, lekte
geen woord uit. Zij kunnen zeer belangrijk geweest zijn, doch zooals gewoonlijk
hebben wij ons moeten vergenoegen met de beschrijving der toiletten en de
opsomming der gerechten. Hiervan vermoedelijk zal de geschiedenis het minst
gewagen.
Hare Majesteit, vergezeld van de Prinses en van prins Hendrik, heeft de Koloniale
Expositie driemaal vereerd met hare tegenwoordigheid. Den eersten keer na een
bloemengroet met de Hollandsche kleuren gebracht te hebben op het graf van den
Soldat Inconnu. Het bezoek der Tentoonstelling begon te kwart over elf en sloot te
één uur. Het geschiedde gedeeltelijk per auto, gedeeltelijk te voet. Voor alle
paviljoens, welke de Koningin passeerde, stonden inboorlingen en koloniale troepen
in 't gelid en presenteerden de wapens. Het tempeltje der Protestantsche missies,
Madagascar, Indochina, Oost-Afrika, Marokko, Tunis, Italië en België genoten de
eer eener afzonderlijke onderscheiding. De rondtocht eindigde bij het Nederlandsch
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Paviljoen, dat de Vorstin betrad tusschen een rij harer Indische onderdanen, onder
wie het Balineesche ballet-corps, die haar met vaandels en parasols opwachtten en
toejuichten. Hare Majesteiten waren vergezeld van Maarschalk Lyautey, aan wien
zij herhaaldelijk hare bewondering te kennen gaven.
Den volgenden dag is de koninklijke familie teruggekeerd naar het Nederlandsche
complex, dat zij uitvoerig en met voldoening bezichtigd heeft. De Vorstin richtte
eenige minzame woorden tot de Balineesche danseresjes, die de Gebiedster verbeidden
in haar sierlijksten tooi. België verwierf de symbolische gunst van een hernieuwd
bezoek. Hare Majesteit scheidde na een kort verblijf in de Cité des Informations. Te
elf uur was een koude lunch aangericht, waarbij Maarschalk Lyautey aanzat.
De derde rondgang, nogmaals een dag later, was geënscèneerd als bedwelmende
apotheose. In het Commissariaat van Indochina gaven de minister van Koloniën en
Maarschalk Lyautey een diner, dat volgens de voorschriften van het Hollandsch
protocol niet langer duren zou, dan een uur. Het gastmaal werd besloten door een
uitvoering der Cambodjasche danseressen, die onder hare spitspuntige kronen
gedurende een kwartier intoneerden voor de doorluchtige toeschouwers. Vier jonge
meisjes, dochters van hooge Fransche diplomaten en politici, boden met een exquise
hofbuiging Hare Majesteit en prinses Juliana een geschenk aan van Marokijnsch
leder, versierd met gouden arabesken. Toen begaf het gezelschap zich naar
Angkor-Vat en beklom de trappen - 92 - van de zeven-torige, geschrijnwerkte pagode.
Van de eindtreden dezer met leeuwen en draken afgebakende opvaart af heeft men
een aangrijpend vèrgezicht over het Bois de Vincennes en het ensemble der Expositie.
De avond was tropisch luw. Allerwegen fonkelden weerschijnen van regenboogkleurig
licht, van geïriseerde pluimen der vlammende fonteinen, van vlokkige wemelingen
in de donkere meren, van lampions wiegend in het boomenloof, van gele, roode,
blauwe en blanke schijnwerpers. Uit de verte zoemde muziek aan als in een
midzomer-nachtdroom. Uit de laagte galmden de toejuichingen eener tallooze en
vervoerde menigte op naar dezen feërieken koninginne-troon van 92 treden, die in
een luister van licht straalde als een visioen. ‘Inoubliable soirée’ riep Hare Majesteit
uit, toen zij in Venetiaansche gondels, bedekt met Algiersche tapijten, langs eilanden
met helroode cascades en een bont vuurwerk van sproeiende wateren, naar het
Nederlandsche Paviljoen werd teruggeleid.
Maarschalk Lyautey is een magiër, die als Prospero uit ‘De Storm’, voor de laatste
maal wellicht de Ariels laat spelen over zijn leven, dat het eindpunt nadert. In een
hemelsch evenwicht stelde hij de daad naast den droom. Onze Koningin verleende
hem een geestdriftige en onschatbare medewerking. Men kan na zulke waarlijk
onvergetelijke dagen niet anders denken, dan dat dit poëtisch en practisch contact
vruchtbaar zal worden in de toekomst.
[verschenen: 29 juli 1931]

Ende desespereert niet - De brand op de Parijsche Tentoonstelling
Parijs, 29 Juni [1931]
De telefoons rinkelden in den vroegen ochtend, rukten uit den slaap en berichtten de
ramp. Men kon 't niet gelooven; versuft en met het gevoel eener nachtmerrie haakte
men den ontvanger op. Men gunde zich haast geen tijd om een taxi te bellen, kleeren
aan te schieten en door de leege straten naar de Expositie te rennen. Men zag het
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vuur laaien en smoken, men zag de vonken spatten en krinkelen onder de stijve
Noord-Ooster bries; de beesten van den dierentuin, die onder den wind lag, brulden
en jankten boven het geraas der catastrofe, het krijten van menschenstemmen, het
daveren der pompen. Maar het ongeluk was zoo hartverscheurend en zoo
schrikwekkend door zijn plotselinge opstuiven in den dageraad, dat de zenuwen
samenkrompen, en alle bewustheid afsloten. Men stond verstomd, ontdaan,
vermorzeld. Toen men enkele uren later het onheil las in de verhaaste middag-edities
was er nog altijd in het binnenste een verschansing waarop het jammerlijk feit afstuitte.
De ruïne was te groot en te schielijk, de desolatie der puinhoopen te schril
contrasteerend met het beeld dat ons de laatste dagen, bij het bezoek der Koningin,
bij het debuut der Balineezen, nog vertrouwder, nog genegener, nog gepersonifieerder
was geworden, de vernietiging was te volledig om niet het heele wezen en alle
zintuigen te ontredderen: zoo schokte ons den Zondagmorgen de verwoesting van
het Nederlandsch-Indisch Paviljoen der Koloniale Tentoonstelling. Men had een
etmaal noodig om zich te schikken in een ommekeer welke even onverdiend scheen
als onverdraaglijk, in een rampspoed, welke met de bruuskheid van een wervelstorm
alles had weggevaagd, behalve het tooneelzaaltje, een paar verkoolde pijlers en
behalve de herinnering.
Om 4.40 sloeg de nachtwaker Spoormans, die een ronde deed, alarm. Een paar
minuten later was de speciale brandweer der Expositie aanwezig en signaleerde
onmiddellijk ‘grand feu’ aan de Parijsche centrale. Alle kazernes werden
gewaarschuwd door dit appèl en ijlden met methodische snelheid naar Vincennes.
Te vijf uur, dus twintig minuten na het eerste sein, waren 46 straalpijpen gericht op
den vuurstroom. Daar de architect Moojen en zijn vrouw, die een appartement in het
gebouw bewoonden, zich door een venster hadden kunnen redden, en daar de
Balineezen met het inlandsch personeel, zoodra de brand uitbrak, onder dak gebracht
waren in het belendend Palais des Beaux Arts, konden de drie
brandweer-commandanten van den aanvang af al hun reddingsmiddelen concentreeren
op de bestrijding der vlammen. Het geweld echter, waarmee het vuur zich uitbreidde
langs materialen, welke niemand in zoo hoogen graad ontvlambaar en onbewaakt
had durven achten, was in die mate onstuimig dat de spuitmeesters zich gedwongen
zagen om het hoofdgebouw prijs te geven en hun werkzaamheid te bepalen tot
bescherming der naburige paviljoens. Het valt hieraan te danken, dat het theater
bewaard kon blijven, toen de twee pagoden-torens in den vuurkrater stortten en bijna
aanstonds daarna met kracht in de lucht werden teruggeblazen om als vlammende
spaanders weg te dwarrelen over het terrein der Tentoonstelling.
Doch te half zes reeds was elk gevaar voor uitbreiding bezworen. De brand had
geraasd met zulk een ongekende felheid dat minder dan een uur na het eerste alarm
Nederland's statige Paleis verzengd was tot een hoop stoomende en geteisterde
afbraak. Een groep van sparren, welke men niet had willen vellen om het binnenplein
van den Mendoet-tempel te teekenen met een melancholische schaduw, hieven hun
verschroeide tronken tusschen een verwrongen netwerk van ijzeren draden. Twee
machines van Stork, enkele onherkenbare terra-cotta-beelden staken uit boven de
resten der gebinten en spanten, waaruit telkens nog witte asch-wolken opvlogen.
Van de magistrale en altijd ontroerende tempel-poort was geen spoor overgebleven.
De gansche kostbare inhoud van dit monument, dat in vele opzichten als museum
kon gelden, was vernietigd door het vuur. De collectie van het ethnografisch museum
te Leiden, de bijdragen van het Ministerie van Koloniën, de portretten der
gezamenlijke gouverneurs, onvervangbare relieken uit onze koloniale historie, kaarten,
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documenten, oorkonden, particuliere verzamelingen, schilderijen van beroemde
Nederlandsche meesters, juweelen, inlandsche nijverheidskunst, magnifieke,
goud-bestikte weefsels, de intelligente arbeid der vele medewerkers die Insulinde
hadden gereconstrueerd in pittoreske diorama's, in spitsvondige mechanieken, heel
de pracht, de waarde, de kunst, alle bezieling en alle illusies, welke het
bewonderenswaardige werk gewekt had, lagen daar te zamen tot een haveloozen
stapel puin. Het Bataksche huis was verbrand. De schouwburg bedorven door de
waterhoozen. Menigeen kon zijn tranen niet weerhouden tegenover het troostelooze
uitzicht der verwoesting. Een matelooze beklemming beving de duizenden
toeschouwers toen Prinses Juliana tegen den middag hare sympathie en hare
verslagenheid kwam uitdrukken. Hare Koninklijke Hoogheid had het bezoek aan
Longchamp, waar de Grand Prix de Paris verreden werd, afgelast. De ironie van het
lot wilde dat hij gewonnen werd door een Barneveldt.
Denzelfden morgen van het onheil vergaderden de Fransche autoriteiten op het
Expositie-terrein, stelden een onderzoek in naar de oorzaken der ramp, verhoorden
de getuigen en redigeerden een communiqué. De dolzinnigste geruchten hadden
geloopen onder de menigte, die was toegestroomd zoodra de poorten opengingen.
Hoewel niemand de omstandigheden kende waaronder de brand uitbrak, wilde
niemand de oorzaak toeschrijven aan een ongeluk of aan het toeval. In de week welke
de catastrofe voorafging hadden groote dagbladen uitvoerige artikelen gepubliceerd
over de voorzorgsmaatregelen, welke te Vincennes getroffen waren voor de
eventualiteit van brand, en het lag voor de hand, dat men de waarschuwing zou
uitleggen als een verwittiging. Het interval tusschen de verzekering, dat ieders
veiligheid gewaarborgd was en de ontstellende gebeurtenis, welke sombere
vermoedens scheen te bevestigen, was te kort om niet geduid te worden in zijn meest
dramatischen zin. De elementairste plicht der Fransche overheid was om insinuaties,
waarvan de onschuldigste tot verwikkelingen kon leiden, in de kiem te smoren. Zij
is bekwaam genoeg in de massapsychologie en voldoende op de hoogte van den
latenten staat van paniek welke het volk bekommert, om geen oogenblik te wanen
dat haar haastige verklaringen een enkele aantijging zouden verhinderen.
Wanneer wij dus de oorzaak van den brand vermoedelijk nimmer zullen weten,
wij kennen tenminste de omstandigheden waaronder hij bemerkt is. Volgens architect
Moojen, die tusschen twee en drie uur in zijn woning terugkeerde, was op dat tijdstip
alles nog normaal. Te ongeveer half vijf hoort de waker Spoormans drie ontploffingen
uit de richting der kleine vestiaire welke zich bevindt in de nabijheid der electrische
toestellen. Die ontploffingen werden ook vernomen door arbeiders van den
wegendienst en de reiniging, die werken op eenigen afstand van het paviljoen. Er
volgt uit dat zij vrij lievig geweest moeten zijn. Vanwaar kwamen zij voort? De
waker Spoormans beweert dat hij te acht uur, volgens een nadrukkelijke verordening,
en gelijk hij alle avonden deed, den electrischen stroom heeft uitgeschakeld en dat
hij ook dien nacht zijn ronde verricht heeft met een electrische zaklantaarn. Toen hij
de knallen hoorde, was zijn eerste indruk, dat een bezoeker zich bij vergissing in de
vestiaire had laten opsluiten (de Zaterdag is te Vincennes een beetje beweeglijk) en
om zich van den mogelijken indringer te vergewissen, rukt hij de deur open,
waarachter vlammen en rook hem onverwijld tegemoetslaan. Hij beseft op staanden
voet het urgente gevaar, alarmeert de bewoners van het gebouw - die nauwlijks
gekleed moeten vluchten - en de brandweer. Indien de electriciteit was uitgeschakeld
is de hypothese eener kortsluiting nog willekeuriger en blooter dan zij reeds zou zijn
bij ingeschakelden stroom. Maar wanneer men aanneemt, dat de waker Spoormans
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zich voor één keer vergist heeft en vergat den stroom uit te schakelen, en wanneer
men eveneens aanneemt dat zich voor dien éénen keer een nachtelijke kortsluiting
heeft voorgedaan, kan dan die kortsluiting redelijkerwijze ook drie ontploffingen
teweeggebracht hebben, welke op straat hoorbaar waren? Men betwijfelt dit met
recht. Men heeft die knallen trachten te verklaren uit het breken van glas dat onder
pressie van hitte en rook gesprongen zou zijn. Maar primo: een vluchtige blik op de
structuur van het Nederlandsch Paleis toont aan, dat hier wel glas is gebruikt dat
misschien kon rammelen, doch niet ontploffen. Secundo: bij de eerste ‘ontploffing’
zouden hitte, vlammen en rook zich een genoegzamen uitweg gebaand hebben om
niet twee verdere, felle ontploffingen te veroorzaken. Tertio: Men heeft de
ontploffingen vernomen op straat; niemand heeft evenwel aanvankelijk van den
buitenkant uitslaanden rook of vlammen ontwaard. Wij bevinden ons midden van
een mysterie. De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat wij verkeerd redeneeren. Doch
dan zijn de gegevens welke men omtrent het uitbreken van den brand verstrekt heeft,
zeer onvolledig of zeer precair, wat het mysterie niet wegneemt. Een rechter of een
detectieve zou hier een dankbare taak gevonden hebben.
Wie door deze ramp in het hart getroffen wordt, zijn niet alleen wij, Nederlanders,
maar ook Maarschalk Lyautey. Hij was tegenwoordig bij de verwoesting van dit
ideaal, van deze schatten, van deze verwachtingen. De catastrofe berooft zijn Expositie
niet enkel van een harer onmiskenbaarste en aantrekkelijkste middelpunten, het onheil
wondde hem in zijn eigen zeer gevoelige gemoed. Hij is het hoofd eener grandioos
opgezette en uitgevoerde onderneming welke zijn leven van ‘koloniaal’ ging bekronen.
Nimmer kende hij halve successen en nimmer duldde hij mislukkingen. Het is de
eerste maal dat een element niet zijn bondgenoot blijkt, de eerste maal dat de kans,
voor zoover ze berekenbaar en onberekenbaar is, zich tegen hem keert. Zijn
condoleantie-telegrammen dragen den spontanen en directen klank van een mensch
die een bitter en persoonlijk leed ervaart.
En wij? De slag is verpletterend in zijn onverwachtheid. Zullen wij bukken? Zullen
wij bezwijken? Zijn wij geëlimineerd? Nog vier maanden liggen voor ons: De
Tentoonstelling duurt tot November. Met de benoodigde energie, zonder tijdverlies
en zonder weifelen, kunnen wij over anderhalve maand een andere manifestatie
georganiseerd hebben. Wij toonden door ons vernietigde Paleis aan Frankrijk en aan
de wereld tot welke bijna belanglooze toppen wij konden stijgen in de conceptie
onzer deelneming. Niemand zal ons na dit getuigenis en bij deze ruïnes verwijten,
dat wij het vervolg onzer medewerking beschouwen uit een reëeleren gezichtshoek
op handelsgebied. Het ligt aan ons de situatie om te draaien en er het beste van te
maken wat er van te maken valt. Wat wij in twee maanden eenigszins verzuimden,
kunnen wij in twee maanden ruimschoots inhalen. Het is niet onze eerste tegenspoed.
Als de effigie van Jan Pieterszoon Coen verbrandde, en waarschijnlijk ook zijn
zwaard, Coen's lijfspreuk blijft.
[verschenen: 27 juli 1931]

Achter de Noten
Parijs, 4 Juli [1931]
Het is curieus te moeten bedenken dat de Europeesche muziek, te rekenen van de
eerste Oud-Nederlandsche meesters tot Debussy, niet bestaan zou hebben, wanneer

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

de Balische gamelan tusschen 't jaar 1200 en 1300 een tournée was gaan maken door
de landen van het Verre Westen.
Want in die dagen had men reeds Sumatraansche, Javaansche, Balische en andere
gamelans, die hoogstwaarschijnlijk even goed musiceerden als de hedendaagsche,
zoo niet voortreffelijker, hoewel voor de ooren en het begrip van sommige
Hollandsche kunstgeleerden het onbereikbare hier bereikt werd, precies als aan 't
slot van Faust dat bij den Hemel speelt.
Terwijl het Oostersche orchest nu in die bijna prehistorische eeuwen al lang zijn
definitieven vorm verkregen had, rustte het Westersche orchest nog in de afgronden
van den oerschoot, waar onbekende machten het mogelijke regelen.
Terwijl de Oostersche muziek sinds menschen-heugenis reeds was gestabiliseerd
tot een soort van vasten ritus, begon men in Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland de
accoorden uit te vinden, de maat-verdeeling, het onderscheid tusschen dissonant en
consonant, de toon-soorten en een bruikbaar noten-schrift. Dat ging langzaam en
onbeholpen. De Europeanen hebben altijd het waarom willen weten van de dingen.
Waarom valt een appel van den boom? Waarom vloeien twee verschillende tonen
samen tot een harmonische eenheid en twee andere niet? De practijk, in Europa, dat
is de theorie in actie. En daar er nauwlijks een rudimentaire theorie bestond der
muziek, was er nauwlijks een practijk. Een orgel-toets werd gebeukt met de gebalde
vuisten en de andere probeersels begonnen navenant. Stel u een oogenblik voor dat
in deze acoustische werkplaats, waar men ploeterde op de juiste definitie van de terts,
waar men zwoegend de eene noot afwoog tegen de andere (punctum contra punctum)
de Balineezen waren binnengewandeld met hun volleerden en voltooiden stijl, en
met die lichtvoetige zwierigheid welke volleerdheid en voltooiing medebrengen.
Deze veronderstelling heeft niets gedwongens. Men kan zich uitstekend een
Oriëntaalsch potentaat verbeelden die als Karel VII of Karel de Stoute zangers en
muzikanten meevoerde in zijn hofhouding, en die zijn reizen even ver uitstrekte als
Houtman. Afgaande op wat groote en kleine denkers onder onze tijdgenooten zeggen
en schrijven had ons zelfs geen eminentere weldaad te beurt kunnen vallen dan zulk
een bundel lichtstralen uit het Oosten, op 't oogenblik dat wij, tastend in den
afgrijselijksten nacht, de ruige en hechte grondslagen legden van de jacobsladder
(toonladder zoo gij wilt) waarlangs Obrecht, Josquin, Palestrina, Bach, Mozart,
Beethoven, Wagner, zouden klimmen tot het firmament.
Dat zulke ontmoeting niet plaats vond in 1200 en dat zij eerste geschiedde op een
tijdstip toen het contact, de confrontatie, de botsing tusschen twee antipodische
muziek-begrippen den koers onzer loopbaan niet meer verwarren kon, mag als een
der treffendste bewijzen gelden voor de juistheid van Leibnitz' stelling: Tout est pour
le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Men bespeurt pas de onverbreekbaarheid van den band die onze muziek vereenigt
met de mathesis en de natuurwetenschappen, wanneer men zich gaat fantaseeren dat
de West-Europeaan bij den aanvang zijner phenomenale evolutie onder den invloed
van oudere en oppervlakkig beschouwd uitmuntender beschavingen andere
muziek-principen gekozen had dan die welke zijn verbazingwekkende intuïtie hem
ingaf. Vanaf den eersten oorsprong der toonkunst hebben wij gerekend en berekend
waar voelen scheen te volstaan. Wij kenden vanaf Pythagoras het onstilbare
vermoeden dat de wetten der muziek moesten concordeeren met de primordiale
wetten der schepping en dat wij, een toonladder regelend, een gereduceerd heelal
regelden. Wij stemden de tonen af op de planeten, bouwden de gamma en het accoord
als een zonne-stelsel. Wij hadden de analogie in 't bloed, welke bestaan moest tusschen
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de getallen-verhoudingen van een licht, van een kleur van een toon, van een atoom
en van een sterren-zwerm, analogie welke Louis de Broglie onlangs zou bevestigen
door zijn waarnemingen. De harmonie der sferen, die tot de moderne tijden door het
Westersche denken heeft rondgespookt, was geen zinledig woord. Men bepaalde er
zich echter niet toe om haar te droomen; men heeft ze verwezenlijkt in een klinkend
systeem, zoo nauwkeurig en zoo logisch vanaf zijn basis, dat het tot den jongsten
tijd en zonder één beginsel te verloochenen, consequent kon worden voortgebouwd.
Zóó abstract is deze kunst in haar essens, zoo gekluisterd aan de door Pythagoras
zingend en scheppend gedachte Getallen, dat een harer beroemdste theoretici (Joseph
Sauveur) tot zijn zevende jaar stom en zijn gansche leven doof kon zijn; zóó
gefundeerd in haar uitgangspunt, dat de bevindingen van practici en theoretici, hoewel
dikwijls door eeuwen gescheiden, elkaar immer gestaafd hebben.
En verbeeld u een moment het tegendeel. Verbeeld u dat een waarneming van
Broglie of een ander natuurkundige ons gedwongen had om een muziek-conceptie
van 700 jaren voor bouwvallig te verklaren. Verbeeld u dat onze muziek zich in hare
becijferingen vergist had. De veronderstelling is dermate ongerijmd dat men
betwijfelen mag of met een minder streng en minder stipt muziek-begrip het
Europeesche denken zich had kunnen ontwikkelen tot de methoden waaraan het zijn
superioriteit dankt. Een fout, een afwijking bij het begin, had de gansche evolutie
kunnen stremmen. Want aan de bron van alle dingen staat de muziek. Ieder continent
heeft de zijne. Wij hebben de onze met hare eeuwige, onsterfelijke, aan de diepste
mysteriën van het heelal ontleende en met de verborgenste oorzaken
correspondeerende wetten. Is het toeval dat geen Oostersche Houtman den steven
wendde naar het IJ? Neen, het is logisch. In de eerste stemmen welke men in de
Nederlanden samenvlocht tot accoorden lag de gansche toekomst besloten van ons
werelddeel, toen er van buskruit en machines nog geen sprake was. Er bevond zich
op den aardbol geen geest kloek genoeg om die eerste stamelingen te komen storen.
Het zal misschien buitensporig lijken dat ik volgens deze zelfde redeneering een
middelmatige Westersche dorpsharmonie oneindig verheven oordeel boven het
voortreffelijkste Oostersche orchest, doch het dunkt mij noodig bij de hedendaagsche
verwarring van waarden om de grenzen zoo scherp mogelijk te trekken. Het is geen
kwestie van gevoel, aesthetiek of zintuigelijke bekoring en ik wil zeer gaarne erkennen
dat een Hollandsche plattelands-harmonie in sierlijkheid van lichaamsbewegingen,
in pracht van gewaden, in lenigheid, in buigzaamheid, in mimisch talent, kortom in
haar geheele uiterlijke verschijning aanzienlijk onderdoet voor de Balineezen, die
onder een menigte andere exotische troepen de Nederlandsch-Indische kunst
vertegenwoordigen op de Koloniale Tentoonstelling. Haast alles wat de Westerling
verricht vergt een min of meer ongracieuse physieke of psychische krachtontplooiing
die conform is met de physieke en psychische volheid zijner natuur. Ik begrijp dat
onze delicate en geraffineerde aestheten eenigszins spottend terugdeinzen voor de
roode koppen der trompet- en bazuinblazers van een Europeesch orchest, voor de
molenwiekende armen van een dirigent, voor de uitpuilende oogen en het verwrongen
gelaat van een zanger of een zangeres die het geheele organisme samenperst terwille
van een hooge noot, voor een pianist of violist, die zich kronkelt in de belachelijkste
bochten. Het is gemakkelijk om deze gebruiken te parodieeren en de Oostersche
matiging, rust, terughouding en ingetogenheid te verkiezen boven die wanstaltigheden.
Het zou even gemakkelijk zijn deze gebruiken te verdedigen en op te hemelen. Wij
behoeven bij die uitbundigheden slechts de innerlijke vlam te gedenken om ze te
vergeven. Wij zijn geboren met een geladen hart, met een impuls die ons naar alle
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toppen en kimmen drijft, met een drang die ons altijd verder boven de menschelijke
maat en macht jaagt. Lees de deviezen en wapenspreuken onzer steden, dorpen,
adellijke en patricische geslachten: Negen op de tien formuleeren een uitdaging.
Negen op de tien trotseeren een waagstuk en vertolken een onvervaarde ziel. Deze
ziel blijft groot, ook waar zij naar het oneindige worstelt op een viool of op een
clarinet. Het is slechts zaak om haar te herkennen.
Maar men bepaalt de waarde en de draagkracht eener kunst niet enkel uit de
liefelijkheid harer vormen of uit de intensiteit harer accenten. Doch hoofdzakelijk
uit den graad van intellect dat bij hare vervaardiging werd gebezigd. Want het
nerveuse en expressieve fluïdum dat een kunstenaar ophoopt in zijn werk kan door
verwijdering in den tijd verflauwen en verdwijnen als een aroom. Het kan door
verschillende oorzaken onwerkzaam worden. Het kan slijten. In het gunstigste geval
zijn enkel-zintuigelijke maatstaven nog ontoereikend en onbetrouwbaar omdat zij
altijd persoonlijk en willekeurig zullen blijven. Er bestaat ook in de kunst slechts
één absoluut criterium: het verstand, het vernuft. Wie dit uitschakelt verdwaalt
onmiddellijk in een chaos. Wie dit prijsgeeft kan niet meer ordenen noch
rangschikken. Hij zinkt terug in een lagere regioon waar alles gelijkwaardig, effen,
vlak en plat is.
En juist omdat de intellectueele prioriteit en superioriteit dermate evident is (hoewel
moeilijk merkbaar voor muzikaal oningewijden) durf ik een boersche, lompe,
onbehouwen dorpsfanfare plaatsen tegenover den verfijnden en verlokkelijken
Balischen gamelan. Het zou niet loyaal zijn om het intellects-gehalte der Oostersche
muziek te vergelijken met dat onzer 15de en 16de eeuw, toen onze toonkunst zelfs
in haar populaire chansons naar een verstandelijke hoogte streefde welke sindsdien
nimmer beoogd of bereikt werd. Het zou onbillijk zijn om de gamelan-componisten
te toetsen aan Josquin de Prés, Bach, Mozart, Beethoven, Wagner. Men zou mij
kunnen tegenwerpen dat de Balineezen ‘volkskunst’ maken. Daarom koos ik als
vergelijkingsmateriaal niet het Concertgebouw-orkest doch de grove, schetterende,
schaterende dorpsharmonie.
Ik kan dit doen zonder de redeneering te verzwakken, want beiden,
Concertgebouw-orkest en dorps-harmonie, komen in beginsel op hetzelfde neer. Zij
verschillen in graad; zij verschillen niet 't minst in wezen. Zij gebruiken dezelfde
tonen die gebaseerd zijn op dezelfde wetten. Die wetten zijn onveranderlijk en
onverouderbaar als de wetten van Copernicus, Kepler en Newton. Het is onmogelijk
en ondenkbaar om de Europeesche muziek zoodanig te verlagen dat zij zou ophouden
deel uit te maken van een wetenschappelijk systeem. Wat ook vergankelijk of
verwerpelijk moge zijn in de uitingen, de intellectueele superioriteit van het systeem
blijft onaantastbaar. Een vulgaire marsch, pas-redoublé of pot-pourri, een
gedrochtelijke bombardon of helicon getuigt wellicht niet van een zeer levendigen
kunst-zin. Maar zoo vulgair of zoo gedrochtelijk zij zijn, getuigen zij nog van een
hooger georganiseerd hersen-stel en van een actieveren hersen-arbeid. En in het
perspectief van pot-pourri en helicon tronen altijd, op een voor alle rassen
ongenaakbaren Olympus, onze meesters, van Ockeghem over Bach naar Debussy.
Wij moeten deze waarheden niet alleen handhaven. Wij moeten in onze
bewonderingen geen oogenblik doen alsof wij ze uit het oog verliezen. De ruischende,
tintelende, gonzende, klingelende gamelan, is een aanvulling der stilte die een avond
of een uur kan begoochelen. Omstreeks 1200 had zij ons sprakeloos kunnen maken
voor immer. Maar vandaag nog bewijst zij de natuurlijkheid van den loop der dingen.
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[verschenen: 7 augustus 1931]

De Strop
Parijs, 7 Juli [1931]
‘De Vereenigde Staten leveren hun Slag van Verdun’ schreef Fortunat Strowski, een
hoogleeraar aan de Sorbonne, die lange en nauwe relaties onderhoudt met de leidende
klassen der U.S.A., waar hij regelmatige cursussen geeft.
Amerika, redeneert de professor, heeft zoo goed en zoo kwaad als 't kon den aanval
doorstaan der overproductie en der daling van den omzet. In 't begin van den zomer
werden de fronten onbeweeglijk. Men kan zeggen, als men wil, dat 't land zegevierend
uit den strijd trad. Maar de industrie liep zware wonden op en draagt pijnlijke
litteekens. Voor den winter heeft men het offensief der werkloosheid in 't zicht dat
niet enkel de nijverheid zal teisteren, doch verwoestingen zal aanrichten over de
geheele natie.
Tusschen die twee worstelingen, waarvan de laatste zich nog benauwender laat
aanzien dan de eerste, breekt plotseling, onverwacht en geniepig de attaque los op
het Bankwezen. Evenmin als de Franschen bij Verdun, hebben de Amerikanen, door
hun trots misleid, den storm zien aankomen. Zij verzuimden eene vesting te dekken,
die zij oninneembaar waanden en bemerkten eensklaps dat ze ten prooi was aan een
paar kanonskogels. Zij zagen haar waggelen en wankelen. Om de slingerende torens
inderhaast te schragen hebben zij alles overhoop moeten loopen en zelfs hun vrienden
zijn onder den voet geraakt. Waarom zouden de Fransche wapenbroeders hun die
porren en stooten kwalijk nemen? Wat doet het ertoe of Hoover's noodkreet als een
ultimatum klinkt? Voor de Amerikanen gaat het erop of eronder. Gun hun dat ze nog
wat snoeven in hun angst, in hun paniek. De Franschen zijn scheidsrechters over
leven en dood eener tierige, maar uit haar krachten gegroeide en broze natie, die
gisteren geallieerde was. Is Frankrijk vergeten hoe in de dagen van Verdun en in
Maart 1918 Amerika gehoor gaf aan dezelfde wanhopige roepstem, hetzelfde S.O.S.
dat vandaag Hoover slaakt? Ieder op zijn beurt: Het gevaar is even dringend en
doodelijk.
In meer sibyllijnsche termen sloeg François Coty een gelijken toon aan: wij hebben
Hoover en Amerika in onze macht. Met één gebaar kunnen wij onze immer bestreden,
immer bedreigde moreele en politieke situatie herstellen. Heeft men het begrepen?
Beseft het Fransche gouvernement de voordeden eener positie, welke het niet aan
zijn eigen verdiensten dankt, doch die 't in den schoot is komen vallen terwijl het
sliep?
Volgens de meeste waarschijnlijkheid is deze ridderlijke en zelfbewuste uitlegging
niet een der vele manieren om de pil te vergulden. Er zijn weinig paladijnen als
Strowski in de Fransche pers, die een hoopje milliarden willen offeren voor een
edelmoedig idee. Er zijn nog minder realisten, als Coty, die klaar staan om een
ongedachte kans te exploiteeren. Ik maak mij daarover niets wijs. Toen Hoover's
moratorium-voorstellen aanrukten (toevallig enkele dagen nadat Frankrijk zijn eigen
half-jaarlijkschen termijn aan Amerika betaald had!) voelde geen enkel Franschman
zich genoopt tot philantropische ontboezemingen. Men was woedend en ieder zat er
mee in hoe hij die woede kon verbergen zonder ze te smoren. De Kamer, die pas van
Briand gehoord had, dat 't Young-Plan ‘gezond’ was, frisch als een hoen, raakte door
het dolle heen. De verkiezingen zijn in 1932 en volgens de eerste raming kostte de
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Hoover-zaak 2½ milliard aan de Fransche schatkist. Het was de belastingbetaler die
ze zou moeten opbrengen, dus de kiezer. Het budget van dit jaar had reeds een gat
van 2.300 millioen. De handelsbalans werd iedere maand nadeeliger en
verontrustender. Het leek een uitgemikte gelegenheid om, op een toon die geen
tegenspraak duldde, een cadeau af te troggelen waarvan alleen Duitschland profijt
trok. Had Frankrijk in 1926 niet voor erger moeilijkheden gestaan: geen geld in kas
en geen crediet? Wie had een helpende hand uitgestoken naar Parijs? Geen sterveling.
Nimmer knetterden er giftiger interrupties. ‘Dus als ik het wel heb’ zei Herriot die
doorgaat voor een vreedzaam mensch, ‘ligt het in de bedoeling der Amerikanen, dat
Frankrijk moet opdraaien voor de nieuwe Duitsche pantserkruisers?’ Niemand zal
den Franschen uit den kop praten dat de rest der 6 ‘Deutschland's’ gebouwd wordt
met hun lieve dure geld, waarover de Yankees beschikten alsof men onder curateele
stond. Er was geen meerderheid meer en geen minderheid. Er was een wanordelijke
bende, die als bezetenen door elkaar krijschte.
De regeering, slecht ingelicht door onbekwame gezanten, werd even onverhoeds
overrompeld door de Hoover-voorstellen als het parlement en de pers. Wat er voor
hortends, onsamenhangends, onlogisch' en onbetamelijks lag in Amerika's gedragslijn
tegenover Europa, tegenover Frankrijk in 't bijzonder, moest haar heftig grieven.
Wat men ook moge denken over het Fransche gouvernement en welk voorbehoud
men moge maken ten opzichte van de eind-resultaten zijner methoden, het valt niet
te loochenen dat het zijn financiën en economie tot nu toe beheerd heeft met een
overleg en met een doelmatigheid, welke menige andere natie tot voorbeeld kunnen
strekken. Als eenig land ter wereld weinig aangewezen scheen om aan Frankrijk een
wondermiddel op te dringen tegen de universeele crisis, om aan Frankrijk maatregelen
te gelasten, die geld kostten, dan was het stellig Amerika, waar de crisis ontstaan is,
door welks fouten de crisis uitbarstte. Wij zouden verstandig doen door ons dit te
herinneren, alvorens te juichen over de krachtdadigheid der Amerikaansche panacees.
En zeker zou Amerika voorzichtig gehandeld hebben, wanneer het Parijs geraadpleegd
had alvorens te besluiten tot zijn theatrale optreden. Want dat men vier jaar gevochten
heeft in de modder, in het bloed en in de kranten, onder de leuze (één der leuzen)
dat de Latijnsche geest, geïncarneerd in Frankrijk, gered moest worden van den
ondergang, berustte niet heelemaal op inbeelding en verzinsels. Er is niet één Fransch
economist die de stelling zal onderschrijven dat een simpele kwijtschelding van
schulden een garantie kan beduiden voor de toekomst, zelfs niet voor de naaste
toekomst. Er is géén Fransch economist die Hoover's eenjarig bestand niet beschouwt
als een lapmiddel, om niet te zeggen als een kwakzalversmiddel. Die economisten
echter vonden noch gehoor, noch steun, te Berlijn, te Londen, te Rome, te New-York.
Haalt men niet sinds jaren (en zonder te merken dat alles totaal verkeerd gaat) de
arbiters over Europeesche zaken in de Vereenigde Staten?
De Fransche regeering bezat niet de energie om de consequentie te aanvaarden
harer intieme overtuiging. Zij zag alle Beurzen tegen zich. Zij zag de wereld-opinie
ontketend tegen hare ‘vrekkige gierigheid’. Het was in de hoogste mate twijfelachtig
of door de inwilliging der Amerikaansche wenschen een duurzame verbetering zou
intreden, doch zij werd verantwoordelijk gesteld voor een achteruitgang van den
toestand, welke op de verwerping van Hoover's voorstellen onvermijdelijk moest
volgen. Vroeg men trouwens hare meening? Hadden Hoover en zijn medewerkers
niet onomwonden te kennen gegeven dat geen enkel tegenvoorstel in overweging
zou worden genomen?
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Een vierkant neen bleek onmogelijk tegenover de verbonden en verblinde naties.
Een vierkant ja onmogelijk tegenover eigen beter weten en tegenover een teugelloos
parlement.
Dit parlement echter, zoo razend het was, belichaamde het laatste greintje nuchter
verstand. Het was niet alleen verontwaardigd wegens het harde financieele offer, dat
Amerika eigendunkelijk vroeg. Niet alleen steigerde het onder den zweepslag der
Washingtonsche eigengereidheid, welke het opvatte als een miskenning zijner rechten.
En niet alleen was dit dolle parlement het eenige in Europa, dat zich tegen de
Amerikaansche brutaliteit verzette. Het was ook het eenige parlement, dat met
verbittering een plechtig in Den Haag beklonken en bezegelde overeenkomst, die
nauwelijks achttien maanden geduurd had, behandeld zag als een vodje papier. Het
eenige, dat een minimum respect der verdragen en der handteekeningen erkende als
onmisbaren grondslag voor internationale betrekkingen.
Frankrijk, schreef de ‘Matin’, is het eenige land, dat niet voor het Amerikaansche
overwicht gezwicht is.
Het zou zwichten, het zou capituleeren over de gansche linie, daar zijn
gouvernement geen enkel constructief idee durfde stellen tegenover de primitieve
uitvloeisels van Amerika's en Hoover's nervous breakdown.
Om den schijn te redden, om zich een air van zelfstandigheid te geven, om de
vernedering van het intimidatie-systeem der Yankees te neutraliseeren, diende het
ministerie van Pierre Laval de makke, bloot-formeele desiderata in, waarover men
twee weken getwist heeft tusschen Parijs en Washington. Men roemde dikwijls de
behendigheid van Pierre Laval, zijn flair, zijn gevatheid. Hij was listiger dan ooit.
Om geen enkel lid zijner weerbarstige meerderheid te tergen, had hij Briand het
zwijgen opgelegd. En Briand sliep, in de brieschende Kamer. Maar nimmer zou
Laval aan de nederlaag ontsnapt zijn, wanneer niet Breitscheid uit Berlijn en de
secretaris der Labour-Partij uit Londen waren overgekomen om den Franschen
socialisten hun onderwerping te dicteeren aan Hoover en aan de belangen die Hoover
vertegenwoordigt. De discipline woog op tegen het schandaal, dat aan het
kabinet-Laval den naam schonk van ministerie-Breitscheid. De tribulaties van Pierre
Laval waren echter nog niet geëindigd. Om het Fransch-Amerikaansch accoord te
kunnen sluiten, volgens welks termen Frankrijk zijn droits sacrés, zijn heilige rechten
vrijwaart, doch alles verliest en alles betaalt (zelfs de vergoedingen in natura!) moest
Laval zijn Kamer met geweld naar huis sturen. Het scherm viel. Doch het spel is nog
niet uit. Voor de tweede maal nam het Fransche gouvernement een gewichtige
financieele beslissing tegen den wil der volksvertegenwoordiging, tegen den wil der
natie, tegen zijn persoonlijk gevoelen, tegen zijn belangen. Den eersten keer bij de
Amerikaansche schulden-regeling. Den tweeden keer bij het moratorium-Hoover.
Zoo snelde men den ouden bondgenoot ter hulp in zijn Bataille de Verdun. Met
weerzin; gedwongen; met de overtuiging dat men een nieuwe onrechtvaardigheid
lijdt; met de zekerheid dat deze onrechtvaardigheid aan niemand baten zal: noch aan
Amerika, noch aan Duitschland, noch aan de wereld.
Het raakt alleen den Franschen, of zij zich willen laten villen. Wij zouden daarbij
met een zekere onverschilligheid kunnen toezien, te meer daar wij gelooven dat
Frankrijk per slot van rekening een weg zal vinden om aan den strop te ontglippen.
Het is gewis verdrietig om Frankrijk systematisch gekortwiekt te zien, veld te zien
ruimen op alle punten. Men kan moeilijk een gewaarwording van bitterheid
onderdrukken, wanneer men bespeurt, dat op het Fransche budget de post voor
litteraire, wetenschappelijke en artistieke expansie in het buitenland staat gecrediteerd
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voor 420.000 francs, terwijl het ‘arme’ Duitschland in 1930 voor dienzelfden post
350 millioen mark, dit is 2 milliard, 100 millioen francs, uittrok. Het is
betreurenswaardig dat onze tijd leeft op zulk een ongehoorde dosis waan. Doch het
is onvergelijkelijk veel tragischer, dat men de leiders van groote naties remedies ziet
aanbevelen en voorschrijven, welke het meest elementaire gezonde verstand humbug
moet achten en dat de loop der omstandigheden Frankrijk dwingen moest tot
medeplichtigheid aan de kwaal, waar een juister begrip van Frankrijks rol had kunnen
bijdragen tot genezing. Want noch Europa noch Amerika moet meenen, dat zij hun
moeilijkheden zullen overwinnen zoolang de meesten hunner daden geïnspireerd
worden door een nauwelijks verholen hostiliteit jegens het volk, dat zich tegen de
epidemie van dwaasheden schrap zette en poogde redelijk te blijven. Die hostiliteit
verhindert helder doorzicht in menig probleem; tot ieders schade.
[verschenen: 10 augustus 1931]

Preferente Schuld
Parijs, 10 Juli [1931]
‘Le Crapouillot’ is een blad dat werd opgericht in de loopgraven. Het ontleende zijn
naam aan den kleinen mijnwerper waarmee men elkaar van weerszijden bestookte.
Daar zijn redacteur, Jean Galtier-Boissière, talent had en niet sneuvelde, overleefde
het den oorlog en groeide uit tot een aanzienlijk tijdschrift, dat met medewerking
van de élite eener generatie l'air de Paris verbreidt naar alle windstreken. Over 't
algemeen was die Parijsche lucht helder, tintelend, prikkelend en matig bewolkt,
maar den laatsten tijd stapelden er zich donderkoppen samen. Le Crapouillot,
gedachtig aan zijn oude bestemming, braakte een paar torpedo's naar den
bezwangerden horizon. Hij trachtte een sluier te verscheuren die het lijkkleed was
geworden van millioenen.
Zoo ontstond zijn jongste nummer, gewijd aan ‘De Mysteriën van den Oorlog’.
Sinds drie weken zit ik met de aflevering, welke in meer dan honderdduizend
exemplaren verkocht werd, en ik weet niet van welken kant ze aan te pakken. Er
dampt een malaise uit op, die demoraliseert, verlamt, verstikt. De onthullingen zijn
in zulke mate verbluffend, dat men niet meer de kracht vindt om zich te
verontwaardigen. ‘Nur wundern, nicht ärgeren’ schreven de Duitschers op sommige
verwoestingen na ze te hebben aangericht. Hier zijn feiten waarbij men zich noch
verwonderen, noch ergeren kan. Ze zetten perplex. Men kan ze op geen enkele manier
begrijpen of verwerken.
Wij kennen de familie Krupp, die te Essen naast onze deur, naast onze grens woont.
Zij smeedde tot 1918 de Duitsche wapenen en zeker was zij niet de laatste die wist
dat in 1914 een oorlog zou ontvlammen. Zij deelt in de schuld en de boete die het
Verdrag van Versailles, onverstandig, wierp op Duitschland. Als gij er niet op tegen
hebt, zou ik de familie Krupp, haar directeur, haar onderdirecteurs, ingenieurs en
geldschieters, een oogenblik willen houden voor de hoofdschuldigen. Alleen om te
kunnen zeggen: wat zij ook deden en wat zij ook beraamden, in 't groot genomen
werkten zij voor hun vaderland. Voor de ergste misdaden is dat nog altijd een
verontschuldiging.
Als wij echter de familie Krupp kennen, veel minder kennen wij de familie De
Wendel, die een beetje zuidelijker haar dynastie vestigde aan de
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Fransch-Luxemburgsche grens, hare vaste burcht bouwde en de kraters harer
hoog-ovens. Zij wordt verzwegen door de woordenboeken. Mevrouw De Wendel
gaf niet, gelijk Bertha, haar naam aan een kanon. De ontspanningen der De Wendels,
zooals die van Krupp en Tiberius op Capri, werden niet legendair. De dynastie hield
zich bijna anoniem en leeft verborgen. Dat verhindert niet dat zij met hare trawanten
de totale Fransche metaal-nijverheid bezit, bestrijkt of controleert, dat de familie De
Wendel met het Comité des Forges almachtig geheerscht heeft over het Fransche
lotsbestel. Het verschil tusschen Krupp en De Wendel ligt voornamelijk hierin, dat
Krupp als patriot werkte voor zijn vaderland, terwijl De Wendel den oorlog
beschouwde als een ding-op-zichzelf, welks afloop en offers hem volmaakt
onverschillig waren. Enkel de duur interesseerde hem. Het is aan dit geslacht van
roofridders te wijten dat hij tijdens vijf jaren heeft kunnen woeden. En men praat
over schuldigen!
Men kan van deze opper-menschen niet verwachten, dat zij zich plooien naar wat
Nietzsche noemde de slaven-moraal. Het schijnt dat Krupp tijdens de vijandelijkheden
Engeland geravitailleerd heeft. Het schijnt dat Engelschen handelden met Duitschers.
Op 't heetst der gevechten leverde Frankrijk aan Duitschland bauxiet om er aluminium
uit te vervaardigen voor de karkas der Zeppelins, en cyanamide (kool-stikstof) voor
de bereiding van ontploffingsmiddelen. Beide bestanddeelen ontbraken aan
Duitschland. In ruil ontving Frankrijk voor de motoren zijner vliegmachines
magneet-ontstekingen, die de Duitschers van betere kwaliteit produceerden dan de
Franschen. Over-en-weer hief men aldus een inferioriteit op: De uitwisseling
geschiedde langs Zwitserland.
Dit gesjacher wordt vergoelijkt - zelfs in Le Crapouillot - door den volgenden
uitleg: Als, ten gevolge van een technische tekortkoming, de twee tegenstanders zich
tegelijk genoodzaakt zagen om de wapenen neer te leggen, zonder dat er overwinnaars
of overwonnenen waren, zou er geen beslissing zijn. Van dit standpunt bezien is een
oorlog zonder overwinnaar een nuttelooze oorlog, dien men later zou moeten
hervatten. Het is dus in hun gemeenschappelijk belang dat de vijandelijke Generale
Staven elkaar de middelen verschaffen om de vijandelijkheden tot het uiterste voort
te zetten, dat wil zeggen tot een der tegenstanders zich overwonnen erkent.
Deze infernale verklaring staat in zonderlinge tegenspraak tot het Blocus, tot den
Duikboot-oorlog en tot de tallooze misères, welke men den neutralen berokkend
heeft. Want als de Generale Staven elkaar niet beletten willen dat hun manschappen
schieten (en sneuvelen), waarom zouden zij elkaar verhinderen, dat hun manschappen
eten? Voor mij houdt de redeneering geen steek.
Maar de harteloosheid waarmee Duitsche, Engelsche en Fransche industrieelen
onderling gedurende de krijgsbedrijven gekonkeld hebben is een kleinigheid, een
beuzeling, een wissewasje naast de onbeschaamde gewetenloosheid, waarmee de
familie De Wendel en het Comité des Forges hun vaderland gedwarsboomd hebben
en verraden, honderdduizenden menschenlevens hebben vernietigd, ontelbare rampen
hebben losgelaten over de wereld.
De schuldigen? Niet Wilhelm II, niet Poincaré, niet de Czaar en niet een
vredesconferentie konden den oorlog verhoeden. De gebroeders De Wendel konden
het. Op 28 Februari 1912 sloot La Société Commerciale een contract met Krupp voor
de leverantie van silicium-ijzer, dat Duitschland niet bezat en dat onmisbaar is voor
de staal-fabricatie. Een brief-wisseling bewijst dat beide contracteerende partijen
den oorlog aanstaande achtten en meenden dat hij binnen de twee jaar, dus in 1914,
zou uitbreken. Het contract bepaalde dat een stock silicium-ijzer zou worden
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aangericht in de onmiddellijke nabijheid van Krupp's fabrieken, opdat Krupp het in
geval van mobilisatie bijna aanstonds tot zijn beschikking zou hebben. Het contract
verbood verder, dat Fransche agenten in Duitschland dit silicium-ijzer zouden leveren
aan Rusland. Men beroofde dus een bondgenoot van een grondstof, welke hem
onontbeerlijk kon worden. Onder de gevallen van force majeure, welke het contract
zouden kunnen annuleeren, behoorde natuurlijk het klassieke geval van staking. Maar
als zoodanig beschouwde men uitdrukkelijk niet het geval, waarin een oorlog alleen
tusschen twee landen (b.v. Duitschland en Frankrijk) zou uitbreken. Voor dit geval
bleef het contract geldig. Het liep tot 1916 en op 28 Juli 1914 leverde de Fransche
industrie nog ferro-silicium aan Duitschland.
De onderteekenaars van dit contract zijn noch gehangen, noch gefusilleerd. Een
aanklacht weliswaar werd ingediend. Doch nauwelijks was zij ingediend of op hoog
bevel werd zij ingetrokken.
Het nikkel, haast alleen-bezit van de Fransche kolonie Nieuw-Caledonië, en
onmisbaar voor de staal-nijverheid, ging denzelfden weg. Op 24 September 1914
wordt een Noorsche driemaster, geladen met nikkel, afkomstig uit Nieuw-Caledonië,
aangehouden door een Fransche boot en opgebracht naar Brest. Het cognossement
duidt aan, dat de lading bestemd is voor Krupp. De Conseil des Prises verklaart het
metaal voor goede vangst, als belangrijk voor de oorlogs-industrie. Er komt echter
een order uit Parijs, dat gebiedt het schip los te laten. Men was er te Parijs blijkbaar
bijzonder op gesteld, dat men aan den overkant zou vechten onder de gunstigste
voorwaarden.
Men was er dermate op gesteld, dat men tijdens den oorlog een Duitscher de
directie gaf van het Monopolie van Bewapening. Dit was Golsberger, zoon van een
Berlijnsch industrieel, onderdirecteur der Gebroeders De Wendel en vandaag nog
hun gevolmachtigde.
Doch dit alles zijn wederom peulschilletjes vergeleken bij het volgende. Dat een
oorlog uitbreekt is tot daaraan toe. Dat men den tegenstander voorziet van de
benoodigdheden om hem tot een goed einde te voeren verdient misschien nog niet
de galg. Desnoods kan men het (zoolang men geen soldaat is) loyaal noemen. Maar
te zorgen dat die oorlog 52 maanden gerekt wordt?
Daar de Franschen hun troepen bij de mobilisatie tien kilometer van de grenzen
hadden teruggetrokken - om alle botsingen te vermijden - was het zeer rijke
mijnbekken van Briey, leengoed der dynastie De Wendel (en nog niet ontdekt in
1871!), vanaf de eerste dagen der vijandelijkheden in handen gevallen der Duitschers.
Hoewel Duitsche metallurgisten herhaalde malen de bekentenis gedaan hebben, dat
de oorlog in zes maanden geëindigd zou zijn met een nederlaag voor Duitschland,
wanneer de Franschen dien onschatbaren grenshoek behouden hadden, en hoewel
de waarde van dit terrein ook den Franschen niet ganschelijk onbekend kon zijn, had
men dit kostbaar stuk lands onverdedigd gelaten. Men heeft nooit beweerd dat dit
verlies met opzet bewerkstelligd is: Het heeft er echter allen schijn van. De Wendel's
begrippen van loyaliteit, helaas, waren niet heelemaal onbevooroordeeld. Hij helde
zichtbaar naar den verkeerden kant.
Vanaf de eerste maand des oorlogs werkten de hoog-ovens van Briey in dienst
van Duitschland. Ze lagen onder het bereik van het Fransche geschut en overdag
zagen de soldaten ze insolent rooken, 's nachts zagen zij ze vlammen. Geen enkele
batterij schoot op ze. Geen enkel vliegtuig bombardeerde ze. Het staal dat zij
onbelemmerd fabriceerden, hagelde neer op het Fransche leger.
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Toen een paar bladen protesteerden tegen deze ongehoorde, onmenschelijke en
stompzinnige verzuimen, publiceerde Le Temps een reeks artikelen waarin beweerd
werd, dat 't mijnbekken van Briey van niet 't geringste belang was voor de Duitsche
oorlogsvoering. Als bij toeval was de auteur dezer artikelen, zekere Hoschiller,
Oostenrijksch onderdaan. Loyaliteit!
Een député, gemobiliseerd in een sector bij Briey, kreeg genoeg van deze misdadige
immuniteit en begaf zich op 23 December 1916 naar het hoofdkwartier der Deuxième
Armée, welke daar gelegerd was. Hij werd ontvangen door Generaal Guillaumat
(later bevelhebber aan den Rijn) die hem een bombardement beloofde der
enerveerende hoogovens. Het bombardement vond inderdaad plaats, doch werd
plotseling onderbroken op bevel van het Algemeen Hoofdkwartier, waar De Wendel
een handlanger had, en de generaal ontving een berisping. De député gaf den moed
niet op, reisde in Februari 1917 naar Parijs en wendde zich tot den Minister van
Oorlog, toen Generaal Lyautey, de huidige Maarschalk. Lyautey keurde zijn stappen
goed en nam snelle besluiten. Doch gedurende 29 maanden hadden de Duitschers
ongehinderd millioenen tonnen ijzer-erts kunnen winnen uit het bekken van Briey.
‘Gelukkig voor ons,’ bekenden de Duitsche metaal-nijveraars in een confidentieele
memorie aan hun regeering, ‘gelukkig voor ons slaagden de Franschen er niet in om
de ijzerdistricten te verwoesten aan beide zijden der Fransch-Duitsche grens, want,
hadden zij dit gekund, dan ware de oorlog, wegens onvoldoende munitie-voorziening
onzer artillerie, binnen weinige maanden in ons nadeel beslist geworden.’
Dank zij De Wendel heeft men van 't begin tot 't einde netjes, fatsoenlijk en
warempel met gelijke wapenen kunnen vechten. En de dynastie De Wendel zetelt
nog altijd in het mijnbekken van Briey, met haar Comité des Forges.
Zulke onthullingen, gestaafd met bewijzen, zijn verderfelijk voor het evenwicht
eener natie, wier bloed 52 maanden gestroomd heeft uit myriaden wonden. Het is
waar dat zij erop roemen mag de overwinning niet gestolen te hebben, noch gekocht
voor zilverlingen. Het is waar dat hare overwinning, hoe meer men onthult, hoe
langer hoe miraculeuzer, hoe langer hoe titanischer wordt. Maar zal dit besef de
woede stillen op den dag dat zij losbarst?
Nog een andere conclusie dringt zich op uit deze gegevens: De dynastie De Wendel,
men zal 't gemerkt hebben, is internationalistisch. Veel internationalistischer dan
Krupp!
Gij ziet wat het internationalisme waard is als waarborg voor den vrede. En dat te
moeten constateeren is misschien het fnuikendst voor een optimistisch brein.
[verschenen: 12 augustus 1931]

Danse Macabre
Parijs, 16 Juli [1931]
Terwijl Duitschland in nood zit, schrijven Duitsche bladen van links en rechts, viert
het Fransche volk dansend en schransend zijn nationale feest.
Dat is een dier venijnige beweringen, uitgevonden door den duivel zelf waarop
geen antwoord mogelijk is, en die meer kwaad stichten dan twintig
minister-conferenties. Het is een dier verregaande en gemakkelijke aantijgingen,
waarna men, als bij huiselijke ruzies in romans, de armen wanhopig ten hemel heft
en verder zwijgt. Zij dienen niet zoozeer om iets te bewijzen als wel om een scène
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te maken of om een hatelijke scène voort te zetten. Men kan honderdmaal verzekeren
dat het op onzen Quatorze Juillet van den morgen tot den avond gedruild heeft, dat
een brillante revue van koloniale troepen uit 't verleden en 't heden versomberd is
door den regen, dat onze kop allesbehalve stond naar pret, dat we alleen maar een
beetje gedanst hebben omdat 't zoo sinds vijftig jaar de gewoonte is, omdat we niet
willen doen alsof we in den put zitten, omdat nièt-dansen een onheilspellender
symptoom geweest zou zijn dan wèl-dansen, omdat men dansen niet verbieden kan,
omdat er in dansen sapperdekriek geen erg steekt, omdat wij saperlipopette kunnen
dansen wanneer het ons bevalt, en nog een dozijn doorslaande argumenten meer, de tegenpartij bijt nijdig van zich af: ‘zie je wel dat je gedanst hebt terwijl ik krom
moest liggen. Barbaar, beul, onmensch! En je zou ook nog gewild hebben dat de zon
scheen!’ Dat moet eindigen met een scène de tendresse of met een scheiding. Er is
geen middenweg.
Neen, als de Duitsche journalisten geen spijkers op laag water willen zoeken en
een verschijnsel wenschen te signaleeren in Parijs dat in overeenstemming is met de
gebeurtenissen van den dag, een verschijnsel waaruit men de zekerste teekenen kan
puren van den waanzin die langs een verloren wereld waait, laten ze dan liever praten
over het internationale kampioenschap voor uithouding-dansen, het ‘championnat
international de danse d'endurance’. Het begon toen Hoover zijn proposities naar
Europa fulmineerde, dat is op 20 Juni. Vandaag duurt het nog. Onder de rampzalige
deelnemers is na 26 etmalen dus 624 uren dansen, niemand doodgegaan, niemand
dol geworden, niemand flauw gevallen, en niemand heeft na 624 uren marteling het
heldere idee gekregen dat 't hem in den bol schort. Zelfs niet onder de toeschouwers,
wat nog ontstellender is.
Op den dag dat men de Bestorming der Bastille herdacht en den val der tyrannen
ben ik de extravagante vertooning gaan bezichtigen, waar de mensch zijn eigen
slimste tyran blijkt, en waaraan men ter bespotting van alle helden en helden-vereering
den naam gekoppeld heeft van Marathon.
Zij vindt plaats in het Circus Medrano, waar gewoonlijk brave clowns, knappe
acrobaten en dappere dierentemmers hun kunsten uitvoeren voor een bescheiden
publiek. Voor deze gelegenheid zijn de Rue des Martyrs en de Boulevard
Rochechouart afgezet met Hispano's, Delage's en Rolls-Royce's. De toegangsprijs
voor alle rangen is 25 francs. Men gaat zitten waar men wil, of liever waar men kan.
De zaal is tjokvol met een gepeupel van alle rangen, met een uitschot van alle standen.
Marquises en princesses in lange japonnen huizen naast het canaille in korte rokken
en blootshoofdsch. De souteneur voor een riks buurt met den gigolo voor een biljet
van duizend. Heel de chic is aanwezig, heel de ‘gratin’ en heel het uitvaagsel. Alles
door elkaar. Buiten maken de opkoopers de schitterendste zaakjes van het seizoen.
Binnen hangt een onverdraaglijke lucht van transpiratie, van zure melk, van
bedervende stinkkaas, vermengd met cosmetiek, crème en verwelkende odeurs. Op
de ronde baan, beslagen met een planken vloer, wiegelen, wentelen, waggelen een
vijftien-tal paren. Er zijn Polen, Tsjecho-Slowaken, Amerikanen, Italianen, Franschen,
Duitschers. De verbroedering in den waanzin. Toen men startte waren er nog meer,
doch de zwaksten zijn ondertusschen uitgevallen en deze overblijvenden
vertegenwoordigen een natuurlijke selectie na een strijd van 624 uren. De meeste
mannen zijn in hemdsmouwen, in bretels en op pantoffels. Zij dragen een groot
nummer, gespeld aan het benedeneinde van de linker broekspijp. De vrouwen hebben
lichte japonnetjes. Sommigen huppelen op sandalen. Sommigen hebben de enkels
en beenen omzwachteld in een verband. Anderen, de stoïcijnsche, de koppigste, de
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hardvochtigste, de moedigste, de coquetste wilden geen afstand doen van de aardige
schoentjes met hooge, uitgedunde hakjes. Allen hebben holle wangen, koortsige,
diep-liggende oogen en den zwijmelenden gang van gekookte, gebeukte, gekneusde
en beklagenswaardige schepsels Ze zijn jong misschien. Maar de ononderbroken
inspanning heeft ze afgesjouwd en verlept tot een graad die medelijden moet wekken
waar nog een greintje menschelijk besef rest.
Men begrijpt dat het organisme nimmer zou toelaten om gedurende 26 dagen
zonder ophouden te dansen. Om de weerstandsvermogens van het lichaam te lengen,
om de foltering te doen duren en om een afzichtelijk schouwspel te rekken dat
sensationeeler wordt naar mate het aanhoudt, heeft het reglement voor elk uur een
pauze vergund van vijftien minuten. De stallen van het circus staan ter beschikking
van de dansers en danseressen die de behoefte voelen om hun gare ledematen een
korte stonde neer te vleien. Aan den eenen kant van Boem- Boem, zooals Medrano
heet in den volksmond, logeeren de dames, aan den anderen kant de heeren. De
eenige concessie welke men veroorloofde aan de sybarietische neigingen van een
uitgeput lijf is een simpel veldbed, en geen ander meubel, naast den ruif, onderscheidt
deze loges van de gebruikelijke woonstede der paarden. Tot verhooging van de
attractie heeft men er een oogenblik aan gedacht om deze kamers gedurende de
rust-pauze toegankelijk te stellen voor het publiek, opdat de menigte nog zou kunnen
genieten van de kwellingen wanneer de slachtoffers trachtten ze te lenigen. Het
protest der deelnemers heeft verhinderd om de limiet der bestialiteit te verleggen tot
deze grens. Want als de een een kwartiertje wenscht te slapen, als de ander zich laat
masseeren, als de mannen, wien het zonderlinge reglement de verplichting oplegde
van een bloote kin, zich scheren, niemand verlangde om bekeken en aangegaapt te
worden, wanneer hij voor vijftien minuten alleen is met zijn physieke ellenden.
Uit een kraantje terzijde van de baan, loopt koel water en zes keer per etmaal sleept
het personeel van den impresario schragen en planken aan. Zij vormen een tafel waar
in 't openbaar een sober eten wordt opgediend, dat de krachten in stand moet houden,
voor zoover tenminste een maagkramp het voedsel niet terugzendt. Het menu is
matig. Beurtelings bestaat 't rantsoen uit een stuk koud vleesch, uit een soepje met
een homp brood of uit een groente. Het reglement verbiedt echter ten strengste om
een seconde onbeweeglijk te blijven en de ongelukkigen zijn veroordeeld hun portie
te verorberen onder 't uitvoeren van min of meer herkenbare danspassen. De een
springt van den eenen voet op den anderen, de ander slingert met hoofd en schouders,
een derde zwaait met de armen, een vierde schommelt de heupen als Josephine. Het
komische mengt zich met het terugstootende. Er is geen potsierlijker en
weerzinwekkender schouwspel denkbaar dan een aantal uitgemergelde en ten doode
afgematte paren die klapwiekend, hippelend en trippelend een soepje trachten te
nuttigen zonder morsen. Zoodra de dieren gevoederd zijn en het diner dansant ten
einde is, worden eetketels, borden en tafels weggehaald. De dans gaat door op de
baan.
Van tijd tot tijd zwijgt het orkest om adem te scheppen of om zijn répertoire te
verfrisschen op de lessenaars, want men kan gedurende 28 dagen niet dezelfde stukken
spelen zonder stapel te worden. Dan geven de paren elkaar den arm en wandelen
rond de baan als voor een quadrille, of als gevangenen die gelucht worden op de
binnenplaatsen van kerkers, gelijk men alleen nog maar zien kan in Fidelio. Het
gebeurt ook dat een der partners de moed in de sloffen zinkt. Dan vervolgt de dame
op haar eentje den foxtrot, de wals of de tango, in afwachting dat een gelijke oorzaak
een ander koppel zal ontwrichten om de restanten te vereenigen tot een nieuw span.
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Voor 't effect op de baldadige toeschouwers is 't gewenscht dat dergelijke inzinkingen
op de baan geschieden en tot dit doel looft men speciale consolatie-premies uit. De
latere hartziekten, bloedspuwingen, ruggegraats-verweekingen, hersen-kwetsuren
welke de deelnemers aan deze infernale manifestatie zullen oploopen baren niemand
zorg. Maar menigeen vlast op een epileptische crisis bij de Fransche dansers, en als
niemand zal willen bekennen dat 't hem verheugen zou, 't zal ook niemand deren
wanneer de Pool of de Duitscher in een dwangbuis moet worden opgesloten. Dit zijn
sensaties die men voor geen geld wil missen. Waarvoor leeft men anders, niet waar,
en waarvoor heeft men zenuwen dan om ze te schokken? De emoties zijn niet alleen
gemaakt voor de katten.
Er is ook een speaker, die tevens optreedt als arbiter, en die zich van tijd tot tijd
wapent met een scheepsroeper om een exhibitie of een premie af te kondigen. De
premies zijn even zuinig als het eten, doch voor 50 francs vindt een danser voldoende
energie om in 't midden der baan touwtje te gaan springen, voor 75 francs zingt een
Spaansch verdoemde een smachtende tango, voor 100 francs executeert een koppel
een wervelende wals of een hamerende foxtrot. Tot belooning voor deze
extra-krachtverspilling verwerven zij 't recht om bij 't volgend stuk langs de baan te
slungelen, mits zij 't veege lijf in beweging houden.
De speaker annonceert met zijn scheepsroeper eveneens de deftige of gedistingeerde
bezoekers tot enorme vreugde van het janhagel, dat verrukt is in zoo'n luisterrijk
gezelschap te verkeeren en elke afroeping onderstreept met een daverend applaus.
Bioscoopsterren, boksers, bankiers, romanciers, film-fabrikanten, tooneelschrijvers,
demimondaines in groot tenue, acteurs, chansonniers, diva's van music-halls komen
hier hun glorie een vernisje geven en voor hun reclame zorgen. Het gaat er nog
levendiger toe dan bij de Zesdaagsche. Te middernacht bevindt men zich onder
kennissen en men gebruikt de rust-pauzes om elkaar de hand te drukken en bezoeken
af te steken.
- Jij ook hier? Bij die ignobele vertooning?
- Dat zou ik denken! Civilisatie, mon cher. Het negende supplement van den
negenden hellekring. Zooiets heeft Dante niet kunnen droomen. Ik kom hier iederen
avond.
- Civilisatie, die grijnsbekken en potsen van simmen die zich amateurs noemen?
Amateurs die lamentabele vodden? Ik voor mij vind ze walgelijk.
- Accoord, ze zijn misselijk. En de impresario is nog misselijker die deze sport
beweert te lanceeren om de gratie te paren aan de kracht!
- Van gratie gesproken kijk die gezwollen beenen en die ingezakte ruggen.
- Qu'est ce que tu veux! Heb je ooit ergens zoo'n energie gezien? Zijn ze niet
hallucineerend, die vrijwillige galeislaven? Ik ben er niet van weg te slaan.
- Ik ook niet om je de waarheid te zeggen.
- Medrano is 't laatste en eenige theater dat recette maakt...
- Danse macabre!
- Op den vulkaan.
[verschenen: 21 augustus 1931]

Jean-Louis Forain †
Parijs, 20 Juli [1931]
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Na het sterven van Rodin, Degas, Monet en Bourdelle kon de Fransche Beeldende
Kunst geen zwaarder verlies lijden dan den dood van Forain.
Men zegt en men leest dat zoo, als een formule welke dient bij 't scheiden van
menig kunstenaar. Forain, die 79 werd, werkte weinig gedurende de laatste jaren en
waarin kan het verlies bestaan van een vereerden doch uitgebloeiden meester? Was
hij al niet sinds lang heengegaan in den geest? Ja, zijn wegen en die zijner jongere
tijdgenooten splitsten zich en hij bleef eenzaam achter in de verte. Maar nauwelijks
stierf hij, of men zag, dat hij zijn rang betrok bij de grootsten: Rodin, Degas, Monet,
Bourdelle, Forain. Vijf eerbiedwaardigen, vijf uitstekenden en zeer voortreffelijken,
die binnen een goede kwart-eeuw het schimmen-rijk betreden. De dooden schijnen
talrijker dan de levenden Zij perken een grens af. De vijf vermaarde graven worden
evenveel scheidspalen, die voor altijd eene periode sluiten. Forain was onze Hokusai
en onze Savonarola, vereenigd in één persoon. Waar is vandaag de Hokusai die hem
vervangen zal, waar is de Savonarola? Plotseling voelt men, dat hij ontbreekt.
Hij was de zoon van een klein slotenmakertje uit Reims. Gedreven door het instinct,
dat men roeping noemt en dat tot de meest geheimzinnige eigenaardigheden behoort
der menschelijke natuur (veel mysterieuser dan het instinct van postduiven of
trekvogels b.v.), gedreven door den innerlijken raadsman, dien Plato daimon heette,
begaf hij zich in zijn vroege jeugd naar Parijs, zonder fortuin en zonder middelen
van bestaan. Carpeaux de beeldhouwer, de verrukkelijke auteur van La Danse die
de façade der Opéra siert, Carpeaux, op 't hoogtepunt van zijn roem, zag den jongen
Forain copieeren in 't Louvre, merkte hem op, moedigde hem aan en overreedde hem
‘om te gaan leeren in plaats van te gissen’. De meesters bekommerden zich toen niet
alleen om de jongeren - wat zij nog doen - maar de jongeren bekommerden zich om
de meesters, - wat hoe langer hoe zeldzamer wordt. Forain werd de vriend van
Carpeaux en ging in de leer op het atelier van Gérome, schilder en beeldhouwer, die
zijn vakken academisch beoefende doch ze kende op z'n duimpje. Kort daarna
ontmoette hij Edgar Degas, 18 jaar ouder dan hij, stichter van het impressionnisme,
een schuw, gesloten, intransigent en wrang karakter, die hem definitief richtte in zijn
loopbaan.
Beiden hadden elkaar aanstonds herkend, begrepen, gewaardeerd. Beiden bezaten
eenzelfden stuggen aard, dezelfde verachting voor concessies en compromissen,
dezelfde intelligentie, dezelfde rondborstigheid, hetzelfde genie, hetzelfde religieuse
respect voor 't ideaal, dezelfde intolerantie. Beiden waren geboren met den
categorischen imperatief eener constante moraal, Degas in zijn contemplatieve, Forain
in zijn actieve werkzaamheden. Zij sloten een vriendschap welke Degas zou overleven
in Forain tot zijn laatsten zucht. En beide onverzoenlijke anti-arrivisten, arm begonnen,
eindigden als millionnairs, zonder schipperen, zonder één kreuk in hunne eer, zonder
één smet in hun fiere blazoen, dank zij de bewondering die ze wisten in te boezemen
en dank zij den schrik. Wanneer de eerste teekeningen van Forain een paar dubbeltjes,
en zijn eerste schilderijen een paar gulden betaald werden, wanneer hij volgens de
legende onder de bruggen geslapen heeft, hij stierf als president van de Société
Nationale des Beaux-Arts, als membre de l'Institut, als Commandeur van het Legioen
van Eer, als eigenaar van een welgebouwd heerenhuis in de Rue Spontini. ‘In mijn
tijd arriveerde men niet’, placht Degas te zeggen. Hij bedoelde alleen dat men wat
later arriveerde en met fatsoenlijke middelen. Wie het ongeluk had Forain te vragen
hoelang hij gewerkt had aan zekere teekening, kreeg onveranderlijk tot antwoord:
‘Vijftig jaar.’
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Zoo groeide de kunstenaar die door zijn sober en synthetisch stift niet alleen de
grootste teekenaar zou worden van zijn tijd, maar de geduchtste openbare aanklager
zijner eeuw.
Hij was dertig jaar, onbekend, illustreerde prospectussen, maakte
portretten-na-overlijden tegen elken prijs, had zijn atelier in een bouwvallige remise
en at zelden zijn genoegen, toen hij zich van zijn zending bewust werd.
Een zijner kennissen, verbonden aan de Bouffes-Parisiens, bezorgde hem
vrijkaarten voor dit luchthartige theater. De diva der Bouffes was aardig en 't ontbrak
haar niet aan aanbidders. Na elke voorstelling wachtte haar man haar op in een café
naast den schouwburg, waar hij om den tijd te korten kaartte met den herbergier. Op
een avond zag Forain de zangeres het café binnenkomen en een bracelet toonen aan
haar echtgenoot, terwijl ze lachend zeide: ‘Een cadeau dat ik zooeven gekregen heb.’
De man wikte het juweel, onderzocht het en stak het in zijn zak. Zonder een woord
tot zijn vrouw keerde hij zich tot den kroegbaas: ‘Ik roem een derde van de vrouw.
Ik tel drie en speel vier.’
Forain was in die mate aangegrepen door de woorden, de gebaren en de gemeenheid
van dit tooneeltje, hij ontving zulk een schok tot in de nog ongerimpelde lagen van
zijn wezen, dat de modderige, rotte en pestilente wereld, waar hij een onuitputtelijke
bron van inspiratie zou vinden, hem als in een visioen voor de oogen rees. Hij zou
dit visioen nimmermeer verliezen, niet in zijn teekeningen, niet in zijn etsen, niet in
zijn litho's, noch in zijn meeste en treffendste schilderijen. Een paar weken later
verscheen zijn eerste caricatuur in den Courrier Français. Een paar maanden later
was hij beroemd en gelanceerd.
Duizenden en duizenden teekeningen gingen die eerste reeks volgen in La Vie
Parisienne, Le Journal Amusant, in de Echo de Paris, in de Figaro, in ‘Le Fifre’ die
hij een poos redigeerde met Caran d'Ache, in Pstt!. Hij gaf bundels onder de titels
van L'Amour à Paris, A l'Opéra, Gens de Théâtre, la Comédie Parisienne, Doux Pays.
Een ongeëvenaard meester openbaarde zich in elk dier geconcentreerde, strakke en
breede lijnen, wier zwart tintelde en wemelde van rembrandtieke lichten, maar tot
verbazing zijner tijdgenooten openbaarde zich Forain meer nog als een groot moralist,
een onvergelijkelijk penetrant, scherpzinnig, helderziend en machtig criticus,
pamflettist en censor. Niets wat menschelijk, tè menschelijk en ònmenschelijk was,
bleef hem vreemd. Hij heeft alles gezien, gekend, geweten, geraden, geoordeeld, wat
wroette in het Parijs van 1880 tot 1920. Hij heeft bijna alles veroordeeld. Hij heeft
zijn medebewoners van den menschelijken mierenhoop nagespeurd tot in hun
verborgenste gangen. Hij heeft harten en nieren doorvorscht, gepeild, gewogen. Bijna
alles heeft hij te licht bevonden. Hij heeft de wreede en kleine tragedies doorschouwd
van het dagelijksche leven, het nietige, het dwaze, het bittere, het lage, het komische,
het burleske, het onbevredigende, het cynische der passies, der lusten, en der listen
die voor passies en lusten noodig zijn. Hij heeft alle maskers gelicht: van het gepeupel,
van de beau monde, van de kleine luyden, van de hooge oomes der politiek (die hij
de groote bekken noemde), van de haute finance, van de couture, van de sjacheraars
en zwendelaars. Hij teekende het scabreuze en pittoreske van de straat, van de
mondaine, burgerlijke en populaire interieurs, van de huizen van ontucht, van de
theatercoulissen, van de skatings, van de renvelden, van de café-concerts, van de
portiers-loges, van de rechtbanken, van de cabinets particuliers, van de
bankierskantoren, van de schilders-ateliers. Hij heeft de Dreyfus-zaak vertolkt (hij
is een der zeer weinige anti-dreyfusards die fortuin maakte), het Panama-schandaal,
de verdrijving der klooster-orden, de hartverscheurende ellenden van den oorlog,
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van den na-oorlog. Hij heeft niets en niemand gespaard. Zijn teksten waren nog
snijdender, bijtender, schamperder dan zijn teekeningen. Hij is onverbiddelijk geweest,
onmeedoogend. Hij heeft alle bitterheid, soms met een glimlach, soms met een grijns,
geledigd tot den bodem. Hij was ook altijd origineel en altijd volmaakt. Men herkende
een Forain op honderd meter afstand.
Maar nimmer was hij hardvochtig of onbarmhartig, en dit is zonder twijfel het
geheim en de verklaring van de langdurige betoovering welke hij heeft uitgeoefend
op zijn tijdgenooten. Om een tekst te vinden, zei hij, laat ik de teekening eenvoudig
voor me ‘zingen’. En inderdaad, er school in iedere teekening, in elk schilderij van
Forain (haast altijd beperkt tot een nauwelijks genuanceerde speling van wit-en-zwart)
iets vreemd-zangerigs, iets verholen-meewarigs, die stillende, bijna mystieke,
ondergrondsche toon van het evangelische ‘ik heb medelijden met de schare’, een
klank welke de belofte scheen van mogelijke bevrijding, vergiffenis en verlossing.
Hierin overtrof hij Daumier en Juvenalis, met wien men hem dikwijls vergeleken
heeft en wiens naam hij droeg als toenaam. Het viel misschien aan deze sluimerende
mildheid te wijten dat Forain's betoovering zoo sterk is geweest, zijn werkelijke
invloed daarentegen zoo gering. Men werd vermurwd door Forain. Men werd nimmer
vertoornd of gerevolteerd.
Reeds vroeg was hij teruggekeerd tot het katholieke geloof zijner vaderen, dat hij
op 't midden van zijn weg, in het dichte en donkere Parijsche woud, een tijd verloren
had. Gedurende de laatste periode van zijn leven was hij zeer devoot geworden. Zijn
collega Sem, een der weinigen die hem bezocht op zijn smartelijk ziekbed, vond hem
te midden van een serie onvoltooide doeken, welke allen Evangelische tafereelen
voorstelden. ‘Ik droom over wat ik nog had kunnen doen’, zei hij tot zijn ook reeds
ouden makker van het bewogen en eindigende avontuur. Met bevende hand mimeerde
Forain penseel en potloodstreken in de lucht en ging verder: ‘Ik heb God de gunst
gevraagd om deze religieuse schilderijen te voltooien. Ik heb ze niet gekregen, ik
heb ze misschien niet verdiend. God wil de aanvaarding van den dood. Ik ben gereed
en vraag hem mij weg te nemen. Maar wat talmt hij!’
Toen het einde naderde liet hij zijn zoon Jean-Loup roepen om hem zijn moreele
erfenis over te dragen en zijn laatsten wil: ‘Jean-Loup, over twee of drie dagen zul
je hoofd van 't gezin zijn. Je weet wat ik van je verwacht... Wat mij betreft, ik wensch
alleen dat men op den steen van mijn graf in Chesnay-Roquencourt deze simpele
woorden grift onder mijn naam: ‘Gestorven als Christen’.
Zoo verscheidde Forain. Hij was een meester-teekenaar, een meester-schilder, een
satyricus, een moralist, een philosoof, een geschiedschrijver en een der laatste getuigen
die de menschelijke jammeren zien kon en vertolken in den spiegel der eeuwigheid.
[verschenen: 26 augustus 1931]

Terwijl wij herbouwen - De Koloniale Tentoonstelling
Parijs, 23 Juli [1931]
Wij weten nog niet hoe de Koloniale Expositie zal afloopen. Hoewel, na de
Hollandsche ramp, een regiment politieagenten iederen nacht zeer strenge ronden
doet, breekt er elke week een brand of een brandje uit. Wat van binnen niet lukt,
wordt geprobeerd van buiten. Een spoorwagon, geladen met brandbare stoffen,
verdwaalde als bij toeval naar Vincennes, waar hij niets te maken had, en ontvlamde
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in de onmiddellijke nabijheid der Tentoonstelling. Het gebeurt niet alle dagen dat
wagons van den goeden weg raken. Het is nog zeldzamer dat zij juist gaan dolen met
een vracht materialen, welke slechts een lucifer vragen om op te laaien. Het is
gewoonweg exorbitant, dat zulk een dolende wagon juist vuur vat op het meest
geschikte uur en de meest geschikte plaats. De logica dezer berekeningen is te simpel
en te doorzichtig om niet van menschelijken oorsprong te zijn. Zij draagt geenszins
het fabrieksmerk van het fatum.
Achter de palissade, waar men een reis om de wereld maakt in een halven dag en
voor een toegangsprijs van 3 francs, leeft men dus gevaarlijk, interessant en op zijn
hoede. Men heeft er evenveel vijanden te verschalken en hinderlagen te verijdelen
als in een roman van Gustave Aimard. Het is reeds meermalen voorgekomen, dat
men in de Cité des Informations een stapel tractaatjes ontdekte, gedrukt in 't Fransch,
in 't Duitsch en in 't Engelsch, die de felste, en eenzijdigste, aanvallen bevatten op
het Fransche kolonisatie-systeem. Van durf gesproken! Volgens deze pamfletten
zou er ter wereld geen voortreffelijker en edeler methode bestaan dan de Duitsche,
maar gij begrijpt, dat het Commissariaat der Expositie zich met dergelijke foefjes
niet in de luren laat leggen. De tendenz ligt er te dik op. De combinatie is wederom
te logisch, evenals de krasse beschuldiging, verschenen in een Poolsch blad, dat er
te Vincennes melaatschheid zou heerschen. Waarom ook geen pest en cholera!
Een speciale dienst is noodig gebleken om de talrijke inlanders, die de
Tentoonstelling bevolken, te verdedigen tegen opruiende geschriften, welke op de
meest geslepen wijze in de verschillende secties worden rondgestrooid. Wanneer
men nagaat dat er op de Expositie een paar dozijn talen en dialecten vertegenwoordigd
zijn, wanneer men bedenkt, hoeveel moeite, kosten en voorzorgen de redactie vergt
dier manifesten, het drukken, het verzenden en het verspreiden, kan men niet anders
dan respect hebben voor de kapitaalkrachtigheid, de organisatie en de onnoozelheid
der lieden, die zich met deze betooginkjes onledig houden. Er functionneert te Parijs
een Commissariaat-Generaal. Waar zou het anti-Commissariaat-Generaal zetelen,
dat er zooveel prijs op stelt, om den boel in de war te sturen? Verbeeld u, dat men
berichten kon: Oproer op de Koloniale Tentoonstelling. Het zou een prachtig effect
maken.
Het is normaal en uitstekend, dat de daders dier clandestiene handgrepen onvindbaar
blijven. A la guerre comme à la guerre. Men kampt en kampeert op internationaal
terrein: in een soort van niemandsland. Een huiszoeking, een razzia, een arrestatie
zou te gemakkelijk zijn, en zeer waarschijnlijk ook te opzienbarend. Men graaft
mijnen en tegenmijnen. Men zet aan alle kanten luister-posten uit. Men perfectionneert
de verdediging. Men barricadeert zich. Het is een spannende bezigheid om een
tegenstander, aan wien men niet raken wil (of mag) te neutraliseeren en de loef af te
steken. Het is alleen jammer dat men dien tegenstander aanvankelijk onderschat
heeft. Een beetje meer wantrouwen en 't Nederlandsche paleis ware vermoedelijk
niet afgebrand. Een beetje meer wantrouwen en sommige accidenten hadden niet
plaatsgegrepen, waarover men zwijgt in de Pers, omdat het onraadzaam is ze te
vermelden.
Wij naderen pas de helft van den tijd welken de Expositie duren moet en daar er
met de sappeurstactiek van een beslissende overwinning geen sprake kan zijn vóór
de sluiting, is er alle reden om niet te anticipeeren op de toekomst.
Doch voor 't oogenblik, en met een vijfdubbele bewaking (men zag nimmer zooveel
troepen bij een Tentoonstelling), gaat alles op rolletjes. De onderneming heeft nog
drie mooie maanden voor zich en reeds zijn de ondernemers binnen. Ils sont sur le
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velours, gelijk men zegt: de inkomsten dekken de uitgaven. Wanneer de Expositie
November haalt zonder catastrofe, zullen de subsidies gerembourseerd en een bijna
gelijkwaardig bedrag geboekt kunnen worden als zuivere winst. Het klinkt
ongeloofelijk misschien. In deze tijden, die voor hard en duur doorgaan, mag een
dergelijk resultaat wellicht voor wonderbaarlijk gehouden worden. Maar als de
verklaring ontbreekt, het feit is er.
De algemeene kosten overschreden de som van 400 millioen francs. Van dit bedrag
is direct een honderd millioen binnengekomen door de uitgifte van bons met loten
en premies. De staat stortte 50 millioen. De budgets der verschillende koloniën
droegen eveneens 50 millioen bij. De stad Parijs betaalde 15 millioen.
Er viel bijgevolg een gat te stoppen van nagenoeg twee honderd millioen, een
hachelijke marge in een verward tijdsbestek. Dank zij echter een zeer gevarieerde
en nooit (en nergens) aflatende reclame, liet de kaarten-verkoop zich van de opening
af buitengewoon gunstig aanzien en hij ging in een geleidelijk rhythme steeds
crescendo. Ofschoon elke bon recht gaf op 20 vrijbiljetten, klom de dagelijksche
toegangs-recette van eind Juni af tot een gemiddelde van 400.000 francs. Met zulke
cijfers kon men zaken doen en het evenwicht herstellen. De auto's, welke in den
beginne van de Expositie geweerd werden, kregen entrée tegen betaling van 30 francs
per wagen 's morgens en 50 francs voor de rest van den dag. Op Vrijdag, den dag
der groote illuminaties en water-spelen, dokken zij 100 francs, en ondanks dezen
overdreven tol telt men gemiddeld 300 wagens. In beginsel had men den dierentuin,
die 4 millioen kostte, gratis gedacht. De toeloop echter was zóó groot, dat het
gratis-bezoek niet gehandhaafd kon worden. Men stelde een barrière in den vorm
van 2.50 per persoon en 1.50 per kind vat een globale recette zal leveren van 8
millioen, het dubbele van den kostprijs. De concessionarissen van restaurants, café's,
winkels, kiosken, stoelenverhuring, vervoer-middelen (trein, electrische karretjes,
kleine auto's en booten), vermaakgelegenheden etc. hebben zich moeten laten
welgevallen om, behalve een vast pacht-geld, een percentage op hun winst af te staan
aan de administratie der Tentoonstelling, dat bij de sluiting geïnd zal worden. Dit
belet niemand om in enkele maanden fortuin te maken. Verschillende restaurants
wisselden reeds van eigenaars, wat in Frankrijk het ondubbelzinnigste bewijs is van
den bloei der zaken. Welke enorme menigten hier voorbij stroomen, kan worden
afgeleid uit de extra-heffing op de stoelen-verhuring, die begroot is op één millioen.
Men mag zeggen, zonder overdrijving en zonder in een gemeenplaats te vervallen,
dat het financieele succes der expositie de stoutste verwachtingen overtreft. Het minst
wat men hier wenscht, zijn woelingen en branden.
Wanneer de Tentoonstelling Frankrijk in menig oog zal rehabiliteeren als
vooruitstrevende, realistische, moderne, constructieve en dynamische natie, meer en
meer ook teekent zij zich af als de apotheose van Lyautey. Het was zichtbaar, tot in
de geringste harer uitingen, dat de onderneming culmineert in hem en hij in haar.
Het is nog duidelijker geworden in hoe hoogen graad de Expositie zijn persoonlijke
schepping mag heeten na de reeks van boeken, die den Lotharingschen aristocraat
niet alleen verhieven in het centrum der koloniale, maar ook der litteraire
belangstelling.
Men heeft zich inderdaad herinnerd, dat Lyautey lid is van de Académie Française
en schrijver. Beurtelings verschenen, alleen gedurende dezen zomer, de Lettres de
Jeunesse van den Maarschalk zelf, naast twee uitvoerige biografieën, de eene kortweg
getiteld Lyautey van André Maurois, de andere, klinkender, Lyautey le Magicien,
door Henry-Louis Dably, een volumineus deel van 500 pagina's. Voor een levend
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personage is deze overvloed een hier ongebruikelijke eer. Maar heeft Maurois,
biograaf van Shelley, Byron, Disraëli en Tourgeniev, niet beweerd dat Lyautey het
type is van den grooten man, ja den eenigen grooten man dien hij in vleesch en bloed
ontmoette? Toch heeft het niet aan groote mannen ontbroken sinds 1914.
Een goed beschreven leven, zegt Carlyle ergens, is nog zeldzamer, dan een goed
gebruikt leven. Hier hebben wij een bewonderenswaardig gebruikt, vruchtbaar en
wonderlijk leven van zeven-en-zeventig jaar, dat begint wanneer het kind, achttien
maanden oud, bij de doop-feesten van den Prince Impérial, te Nancy, van een balcon
valt, het voorhoofd splijt tegen den schouder van een kurassier, de wervelkolom
wondt, tot zijn tiende jaar in een gips-verband gaat, tot zijn twaalfde in een ijzeren
corset, om langs de eentonige, ongeduldig verdragen carrière van cavalerie-officier,
te sluiten als proconsul, als heerscher van stuk voor stuk veroverde en gepacificeerde
wingewesten, als een heilzaam dictator, als een weldadig despoot. Hier hebben wij
ook twee meesterlijk beschreven levens, van den tijd af, dat het zieke kind ‘landje
speelt’ en met kartonnen schema's huizen en spoorwegen aanlegt, in een hoop zand
van den tuin der aartsvaderlijke woning, tot hij steden bouwt in Marokko en in 't
Bois de Vincennes.
Wie de vorming wil controleeren van een vurig karakter en een nadenkenden geest,
die onder invloed van Leo XIII van bezield royalist zal omslaan tot loyaal republikein,
leze de ‘Jeugdbrieven’. Zij dragen de ondertitels Italië 1883; Donau, Griekenland,
Italië 1893, zijn goed gestileerd, en geven naast tal van belangrijke historische of
cultureele bijzonderheden uit dagen, welke de auteur zelf ‘bijna praehistorisch’ noemt,
een aantrekkelijk beeld van den intelligenten, doch weifelenden jongen man, die
Lyautey was alvorens hij op Madagascar in aanraking kwam met Galliéni. Hij lijkt
sprekend op het portret van Angelo Bronzini, dat hij met voorliefde in een [van zijn]
brieven beschrijft: een jong edelman, de eene hand aan 't gevest van den degen, de
andere hand op een boek; mijmerend, ernstig; even gereed voor den droom als voor
de daad. Lyautey is dat altijd gebleven. Maar Galliéni oriënteerde hem naar een
koloniaal en civiliseerend doel. Galliéni fixeerde zijn activiteit en zijn psyche.
Tusschen de twee biografieën zal men kiezen naar gelang het standpunt, dat men
wil innemen tegenover Lyautey. Het werk van Maurois is aangenaam, anecdotisch,
menschelijk en laat dikwijls zijn held aan 't woord. Doch als het hier en daar aangrijpt
en meesleept (vooral de pagina's die gewijd zijn aan Lyautey als minister van Oorlog
in het navrante crisis-jaar van 1917) het lijkt bijwijlen ook een tikje vluchtig in
verhouding tot de stof en tot de behandelde onderwerpen. De Lyautey van Maurois
kan beschouwd worden als een zeer geslaagde litteraire en populaire voorstudie tot
‘Lyautey le Magicien’ van Dably. Waar Maurois den mensch schetst in den staatsman,
schildert Dably den staatsman in den mensch. Dably's boek is degelijk, vollediger,
gedocumenteerd (kaarten, portretten, autografen, overvloedige citaten, redevoeringen,
enz.), zakelijker, en tevens spontaner, warmbloediger en guller in zijn waardeering
van militaire episoden, die Maurois, als hij kon, zou verdoezelen. Het merkwaardige
anti-militairisme van den Maarschalk (in de kazerne schaarde Lyautey zich haast
instinctief in de oppositie) is door Dably ook minder onderstreept. Dably gaf met
recht de voorkeur aan de substantieeler vruchten, aan de stelliger resultaten van
Lyautey's bestaan.
Maar beide auteurs erkennen met hetzelfde enthousiasme den geletterden soldaat,
den opper-bouwmeester, den civiliseerder, wiens slagen, ook waar zij doodelijk
troffen, het leven verhonderdvoudigden, den Grand Seigneur, prachtlievend en
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prinselijk aanrichter van feesten, schouwspelen en gastmalen, in wiens tent men naast
het wapen steeds een boek vond en zelfs een muziek-partituur.
Het laatste hoofdstuk zal pas geschreven kunnen worden in November. Als men
den dag niet prijzen moet vóór het einde, moge tenminste niets de rust en den luister
storen van den avond.
[verschenen: 24 augustus 1931]

Hard tegen hard
Parijs, 27 Juli [1931]
Voor wie nog een vleugje gezond verstand heeft overgehouden om de gebeurtenissen
te beoordeelen, moeten de jongste uitingen der internationale politiek een motief zijn
geweest tot misanthropische bespiegelingen. Men waant te droomen bij de fantastische
en ongeloofelijke zotternijen die men te zien kreeg. Maken wij een nieuwe reis van
Gulliver? Is onze heele aarde een vliegend eiland Laputa geworden? Naderden wij
tot het land der Houyhnhums waar met rede begaafde paarden regeeren over een
ganschelijk verstompte menschheid? Een koninkrijk voor een (redelijk) paard, mag
men uitroepen met dien Engelschen souverein uit het verleden. Men zou ermee willen
lachen, wanneer de schrik bij zooveel wanorden en verwarringen niet om 't hart sloeg.
Daar is Duitschland dat failliet gaat. Parker Gilbert, de laatste controleur der
Duitsche financiën, waarschuwde voor de dolle verspillingen in zijn laatste rapport,
drie jaar geleden. Men heeft Cassandra niet geloofd, zooals gewoonlijk. Dr. Schacht
kondigde het bankroet openlijk aan: Wij moeten onze economie zóó sturen dat wij
insolvent worden, verklaarde deze heethoofd in een redevoering. Men hield Schacht
voor een bluffenden boeman. Sinds 1920 leende Duitschland te hooi en te gras, bij
verre en nabije buren, millioenen en millioenen, die in 1931 milliarden geworden
zijn. Ieder droeg geld aan naar Berlijn, naar Frankfort, naar Darmstadt, naar Bremen,
naar Hamburg, en tot de achterste uithoeken van Germanië braste men van
buitenlandsch kapitaal. Niemand scheen zich te bekommeren om de bodemloosheid
van dat kolossale vat. Het scheen niemand te interesseeren wat er van dat uitgeleende
geld terechtkwam. Niemand vroeg zich af in hoeverre het productief of improductief
besteed werd. Niemand verontrustte zich over de hooge percenten. Wie beweerde
dat 't aan vertrouwen ontbrak op onze gekwelde planeet? De gansche wereld had
vertrouwen in Duitschland. Zelfs de munt-débâcle van 1923-1924, waarbij ieder geld
verloor, kon dat vertrouwen niet schokken.
De gansche wereld, behalve Frankrijk. Frankrijk, - niet waar Friedrich Sieburg?
niet waar Graf von Keyserling? niet waar groote en kleine denkers der twee
halfronden? - Frankrijk was een achterlijke, ouderwetsche, conservatieve natie. De
kleingeestige tuinier van Europa. Het kon niet mee in de vaart der volkeren. Het
sukkelde achteraan in de nachtschuit. Het hyper-rationaliseerde niet. Het
hyper-industrialiseerde niet. Het hyper-crediteerde niet. Het zette de tering naar de
nering. Het verkwistte zijn inkomen niet aan luxe-uitgaven, noch aan benevelende
propaganda. Het land is een paradijs, doch het meerendeel der inwoners huist er in
krotten. Er zijn geen tuin-steden. Rockefeller repareert Versailles. De bibliotheken,
musea, opera's, theaters, orkesten, hospitalen lijden gebrek. Men houdt zijn zinnen
bij elkaar en zijn geld. Men waagt niets. Men waagt tenminste niets in het ongerijmde.
In 't Duitsche bankroet is Frankrijk betrokken voor een 20 milliard. Maar het is
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hoofdzakelijk kapitaal dat Parijs op langen termijn (tegen 3 à 4 procent) uitleende
aan Londen en New-York, die het op korten termijn (tegen 9 à 12%) toevertrouwden
aan Duitschland. Hier vergat men niet dat voorzichtigheid moeder is van de
porceleinkast.
En wat ziet men vandaag, nu alles spaak loopt, nu de intresten der uitgezette
kapitalen overwoekeren en verstikken, nu de directeur der Reichsbank, op zoek naar
nieuwe milliarden, Europa doorvliegt, nu de kanselier zijn Canossa (een zeer humaan
Canossa overigens) niet ontwijken kan?
In plaats van een nuttige en noodzakelijke les te trekken uit de bittere ervaring zou
men niets liever wenschen dan dat hetzelfde dwaze experiment blindelings wordt
voortgezet. Niet door de City welverstaan en niet door Wall-street. De City kan niet
meer en Wall-street wil niet meer. Zal Wall-street trouwens over zes maanden nog
kunnen? Wat is de kwestie voor de Engelsche en Amerikaansche financiers? Niet
om Duitschland te redden. Maar to be or not to be. Sinds vijftien jaren waren zij
gewend Parijs te ringelooren, bewust van hun macht, zeker van hun heerschappij.
Twintig malen passeerde Frankrijk hun caudijnsche jukken, twintig malen
onderschreef het hun draconische bepalingen. Herinner u dat Engeland tijdens den
oorlog slechts geld wilde leenen aan zijn Franschen bondgenoot tegen onderpand
van baar goud, te verschepen op Fransch risico en te verschepen op een Fransche
boot!
Vandaag achten de City en Wall-street het normaal, zij achten het een bijna moreele
verplichting (deze geldschieters tegen 9 à 12% werden plotseling philanthroop) dat
Frankrijk zijn fortuin even onberaden als zij zal werpen in den peilloozen Duitschen
baaierd. Zonder garanties, politieke noch financieele. Zij beslissen hooghartig dat
het nu de beurt van Parijs is om zich te ruïneeren. De beurt van Parijs om de Engelsche
en Amerikaansche kastanjes uit het vuur te halen. Snowden stelt koelbloedig voor
om de bedreigde sommen gelijkmatig te verdeelen tusschen Amerikanen, Engelschen
en Franschen. Voor de City en Wall-street de commissies en de intresten. Voor Parijs
alleen het risico! En wanneer Frankrijk dergelijke groteske plannen van de hand
wijst, dergelijke lapmiddelen verwerpt, wanneer Frankrijk, nog bedachtzamer gemaakt
door den angst waarin deze schuldeischers klaarblijkelijk verkeeren, en absoluut niet
verlangend om in hetzelfde nauw gedreven te worden, zijn hulp aanbiedt tegen billijke
en geenszins monsterachtige condities, dan verwaardigt men zich niet eens om over
die voorwaarden te discuteeren. De bijna totale pers breekt los in imprecaties tegen
de vrekkigheid, het egoïsme en de dwingelandij der ‘hysterische’ Marianne. In plaats
van zich te feliciteeren dat er te midden van het ontredderde Europa tenminste één
land zijn soliditeit behield, dat dit land in den opstekenden storm dienen kon als
baken, als reddingsplank, als vluchthaven, schimpt ieder om 't hardst tegen een
gedragslijn die geen haarbreed afwijkt van de methode waaraan dit land zijn eigen
veiligheid dankt en de middelen om bijstand te verschaffen aan schipbreukelingen.
Men beschuldigt den eenigen redder van te streven naar hegemonie op de ontketende
baren! Niemand denkt eraan tot welke rampspoeden Europa en de wereld kunnen
vervallen wanneer door een roekelooze overhaaste daad ook Frankrijk zou kelderen.
Noch de Amerikanen, noch de Engelschen hebben op de conferenties van Parijs
en van Londen eenige serieuze poging ondernomen om het onredelijke en zelfs
redelooze hunner aanspraken voor de Franschen te vermommen. Zoo de Duitschers,
die desnoods alles teekenen wat men hun voorlegt, zich geneigd toonden om sommige
Fransche suggesties in overweging te nemen, en misschien in hun bereidwilligheid
oprecht waren, de Engelschen beijverden zich koortsachtig en openlijk om iedere
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poging tot een Fransch-Duitsche verstandhouding te verijdelen. Garanties, welke de
Duitscher wellicht geaccepteerd zou hebben, werden a priori en zonder de minste
gedachtewisseling door Amerikanen en Engelschen geweigerd. Als het onredelijke
der Amerikaansch-Engelsche verwachtingen reeds zweemt naar een opzettelijke
tarting, de koppigheid waarmee Londen en New-York zich aan hun stelling
vastklampten is nog verdachter. Er bestaat menige diplomatische kunstgreep, menige
truc, menige looze formule om het Fransche gouvernement en de Fransche publieke
opinie te begoochelen, een rad voor oogen te draaien, te sussen, te kalmeeren. De
geschiedenis heeft vanaf 1919 bewezen hoe gemakkelijk men een Fransch staatsman
met een kluitje in 't riet stuurt, wanneer men met eenige behendigheid de internationale
snaar tokkelt in zijn utopistisch gemoed. Geen dezer middelen echter is dezen keer
aangewend. Zelfs niet geprobeerd. De beide conferenties zijn inderdaad zóó
geënsceneerd alsof men achter de schermen had besloten dat zij moesten mislukken.
‘Je geld of je leven’ noteerden Fransche bladen in vette koppen. Eugène Lautier, die
deel uitmaakte van het vorig ministerie, betitelde in ‘L'Homme Libre’ Sir Montagu
Norman, directeur der Engelsche Bank, en spil van het complot, onomwonden als
‘malfaiteur mondial’.
Deze kwalificatie van ‘mundiaal boosdoener’ kan een beeld geven van de hier
hangende stemming. Voor de Franschen ging de partij niet meer tusschen
Frankrijk-Duitschland, doch tusschen Frankrijk-Engeland. Het bleek tè evident dat
de Engelschen alleen in de Duitsche kaart speelden om de geschillen te verscherpen.
De oude en perfide leuze van ‘verdeel en heersch’ dook op in veler geheugen. Voor
sommigen kreeg de geheime correspondentie tusschen Wilhelm II en Von Bülow,
welker Fransche vertaling juist van de pers kwam, een geheel ander accent in het
licht der machiavellistische onderhandelingen. Men had nimmer zoo duidelijk de
gewaarwording dat Edward VII reeds had uitgemunt in het diabolieke spelletje, dat
herbegon.
Maar als de twee conferenties waren opgezet alsof ze bij voorbaat mislukken
moesten, de Engelsche en Amerikaansche staatslieden gingen ten overvloede te werk
alsof zij niet wisten wat een bank is.
Welnu, iedere bank, de soliedste bank, de voorzichtigste bank, de machtigste bank,
is door het mechanisme harer deposito's een kaarten-huisje dat elke onvoorziene,
onrustige, buiïge windvlaag tot in zijn fundamenten vermag te ontwrichten, zoo niet
radicaal neer te storten. Men heeft het gemerkt in Amerika en in Duitschland, men
zal het merken in Engeland, men begon het te merken in Frankrijk.
De Fransche kranten zijn te afhankelijk van diverse invloeden en de gemiddelde
Franschman is te geëvolueerd om zich uitsluitend te laten leiden door zijn pers. Hij
deed te wrange en te recente ondervindingen op (de Young-obligaties b.v. die binnen
het jaar zakten van 980 tot 680) om nog in gemoede te vertrouwen op een
gouvernementeele verzekering.
Wie beslist over de uitgifte eener leening? Oogenschijnlijk de minister-president
Pierre Laval. In werkelijkheid de Fransche beleggers. De lichtgeloovigheid van den
Franschen spaarder moge grenzeloos zijn, de heeren Hoover, Stimson, Henderson,
Snowden, Norman & Cie hebben willens of onwillens de kat een fameuze bel
aangebonden. Het succes eener internationale leening mèt garantie ware bij de huidige
psychologische conjunctuur van het Fransche publiek reeds zeer bedenkelijk geweest.
De eventualiteit alleen echter dat Pierre Laval zich zou kunnen laten verleiden tot
een crediet-verstrekking zònder waarborgen maakte het effect eener bedreiging die
de elementairste instincten wakker schudde van zelfbehoud. De spaarder vroeg niet
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meer of hij verorberd zou worden op korten of langen termijn. Wat hem vleugels gaf
tot vluchten was de drang om aan alle kans op verorbering paal en perk te stellen.
Het idee dat de bank zijn kapitaal zou avanceeren voor een operatie welke zijn
gouvernement slechts onder hooge pressie kon zijn afgedwongen, bracht onder de
deposito-gevers een gisting teweeg, die zich uitte in talrijke en exceptioneele
terugvorderingen. De opzeggingen begonnen op 15 Juli en vielen samen met het
bezoek van dr. Luther. Zij namen voortdurend toe tot het einde der Londensche
conferentie en zouden zonder twijfel onrustbarend zijn geworden wanneer de Fransche
delegatie zich had laten overhalen tot minder onschadelijke besluiten dan een paar
platonische raadgevingen. Voor Pierre Laval was deze beroering een ondubbelzinnige
aanwijzing. Verondersteld dat hij capituleeren wilde, met welk geld had hij zijn
concessies moeten betalen? Maar ook de City en Wall-street konden uit de nervositeit
der Fransche beleggers een behartigenswaardige conclusie trekken. Er zwerft in
Londen en New-York een som van direct opvorderbaar Fransch geld welke becijferd
wordt op 26 milliard francs. Daar iedere kapitaal-afvoer via de particuliere banken
onvermijdelijk terugslaat op de Staatsbank, kan deze massa zich elken dag in
beweging zetten. Dat zou er nog maar aan ontbreken...
Is er dus geen uitweg? Bestaat er geen remedie voor de kwalen van Duitschland,
die de kwalen der wereld dreigen te worden? Zijn de Fransche voorwaarden dermate
onaannemelijk dat zij het recht zouden geven om een universeel, een ongekend
bankroet te verkiezen boven de inwilliging der gestelde condities?
Neen, duizendmaal neen.
Doch laten wij in een volgend artikel trachten te zien hoe licht de afgronden te
vermijden zijn langs welke men ons voert.
De gemakkelijkheid van den uitweg is een raadsel op zich zelf, en misschien het
beklemmendste.
[verschenen: 29 augustus 1931]

Nu of nooit
Parijs, 29 Juli [1931]
Pierre Laval is zeer mededeelzaam tegenover de pers en men citeert als echt den
volgenden dialoog tusschen Brüning en den Franschen minister-president:
De Rijkskanselier: Ach, als wij aan de wereld het vertrouwen konden
terugschenken!
Laval: Dat is heel eenvoudig.
Brüning: Geef mij uw geheim.
Laval: Verklaar plechtig aan de wereld dat gij van den oorlog afziet. Het vertrouwen
zal herleven.
Brüning antwoordde niet, beweert men.
Het is altijd het oude liedje. Na 1870 duchtte Duitschland een Fransche revanche,
hoewel Frankrijk menige zwakheid toonde en menigen maatregel nam die dezen
argwaan hadden kunnen stillen. In Afrika stond men een terrein af van 300.000
vierkante kilometer om den wildeman te bedaren. Clemenceau, Briand en een groot
deel van het regeeringspersoneel waren anti-militairist. Men zocht
bondgenootschappen uit vrees, méér dan uit rancune. Het volk vervloeide zoetjes tot
een staat van anarchie. Men plantte de driekleur in een mesthoop. En dit had nog
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jaren kunnen duren. Geen enkel Franschman zou gewaagd hebben een oorlog te
verklaren waar men openlijk en ongestraft de soldaten aanspoorde om te schieten op
de officieren. Frankrijk betaalde zijn tribuut, onderwierp zich zwijgend aan het
‘Diktat’, ging niet bankroet en vroeg geen geld aan Duitschland.
Na 1918 vreest Frankrijk een Duitsche revanche. Het heeft niets bij een nieuwen
oorlog te winnen, alles daarentegen te verliezen. De oorlog van 1914, hoewel
vernietigend, hoewel geëindigd zonder tribuut en zonder betaling der verwoestingen,
heeft alles te zamen genomen nog gerendeerd. Een volgende oorlog echter zou
schatten verslinden en absoluut niets opbrengen. Hoe men de zaak ook draait of
keert, er valt geen cent aan te verdienen. Er is geen provincie te annexeeren, geen
kolonie te veroveren, geen schatting te heffen, geen handelsverdrag op te leggen.
Welke ook de afloop zij, een nieuwe oorlog zal altijd sluiten met een deficit. Hij
moet dus vermeden worden uit alle macht, tot elken prijs. Het pacifisme van Frankrijk,
dikwijls en ten onrechte uitgekreten als huichelarij, komt niet alleen voort uit het
aangeboren anti-militairisme der laatste generaties, uit zijn humanitarisme en andere
soorten van idealisme, het pacifisme van Frankrijk is bovendien, en waarschijnlijk
boven alles, een doodgewone, nuchtere affaire. Men geeft zich hiervan in Europa
over 't algemeen niet de flauwste rekenschap ofschoon 't klaar is als de dag: Frankrijk
heeft de vitaalste belangen bij het handhaven van den vrede. Zoolang zijn eer niet
gemoeid raakt bij de handhaving van den vrede zal 't hem koopen tegen elk bedrag.
En dit is logisch. Een oorlog, waarvan de uitslag altijd wisselvallig blijft, kost spoedig
50 à 100 milliard plus de menschenlevens. Zou het niet dwaas zijn een oorlog te
beginnen als men hem ontwijken kan met 10 à 25 milliard in den vorm eener leening,
die daarenboven interest afwerpt?
Het spreekt vanzelf dat deze redenering niet geformuleerd wordt in de bewuste
regionen der consciëntie, doch in de onbewuste of onderbewuste. Men zal haar niet
hooren in de Kamer of lezen in de krant. De natie echter richt zich naar dien leidraad.
Ware het anders verklaarbaar dat een partij als die der socialisten de proposities van
Hoover en de kapitaal-aanzoeken van Brüning zonder weifelen en zonder aan garanties
te denken volmondig aanvaardt, ja toejuicht? De socialisten vertegenwoordigen het
deel der natie dat zich niet schaamt voor zijn materialisme en er rond voor uitkomt.
Men zou hun edelmoedigheid bewonderen als zij minder schadelijk was en als zij
niet betaald werd met het geld van anderen.
Men begrijpt welke onmetelijke voordeelen een handig staatsman zou kunnen
trekken uit de waarlijk onvoordeelige positie en de onkrijgszuchtige gestemdheid
van den Franschen burger. En het ergste wat men den Duitschers verwijten kan, is,
dat zij hun eenigen diplomaat die de situatie doorzien heeft - Stresemann - hebben
laten sterven zonder opvolger. Stresemann had beseft dat men den Franschman niet
moet praten over oorlog, om iets te bereiken, doch over vrede. Al pratende over vrede
sleepte hij een gunstiger handelsverdrag in de wacht dan de Duitschers van een
glansrijke overwinning hadden kunnen hopen en dat Duitschland een jaarlijksch
batig saldo verschaft van 3 milliard francs. Hij besefte ook dat bij het spel van de
Pickelhaube alles een kwestie was van nuances, van tact, van fijnen toets, van juiste
dosis. Hij wist dat men te Parijs niets gedaan kreeg met geweld, met kabaal, met
gedonder. Want als de Franschman onkrijgszuchtig is, hij is niet onkrijgshaftig. Men
mag hem nonchalant op de teenen loopen, getuige de Engelschen, de Amerikanen.
Men moet hem geen vuist onder den neus duwen. Men moet de mogelijke en
hypothetische bedreiging niet op het eerste plan plaatsen, doch een beetje naar den
achtergrond, op het tweede en derde plan, als een donker wolkje in het ver verschiet.
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Zoo gecompliceerd en stroef alles wordt met geraas, zoo simpel en buigzaam wordt
alles met zachtheid. Natuurlijk is dat diametraal tegengesteld aan het Duitsche systeem
en aan Duitsche inborst. Stresemann oordeelde dat wie het doel wil ook de middelen
moet willen.
Doch als er sinds den dood van Stresemann over onzen aardbol verderfelijke astrale
radiaties uitgolfden, die onder meer onheilen de Wilhelmstrasse van de goede wijs
brachten en de mentaliteit van het Duitsche volk diepgaand wijzigden, als weinig
volkeren zich tegen die sombere en heftige emanaties konden immuniseeren, zij
lieten den Franschman geheel onaangetast. De theoretici der zonnevlekken en
cosmische storingen vermelden in Frankrijk malle gevallen bij de vleet, zij vermelden
geen provincies wier bevolking aan 't zieden raakt, geen psychische perturbaties
gelijk men elders waarneemt. De Fransche citoyen bleef dezelfde als ten tijde van
Stresemann. En ik gewaag hiervan niet om hem te prijzen. Ik zeg het enkel om aan
te toonen hoe vlot en gemakkelijk alles zou kunnen gaan.
Men citeert een ander, min of meer authentiek gesprek, dat kenmerkend is voor
den toestand.
Brüning was op Zondag 19 Juli de Mis gaan bijwonen in Notre-Dame-des-Victoires.
Deze basiliek is door Lodewijk XIII in 1629 gesticht ter herdenking der inneming
van La Rochelle op de protestanten en hoewel zij pas ruim een eeuw later voltooid
werd, diende zij den Franschen als pelgrimsoord, waar men voor menige overwinning
dankte of smeekte. Zij hangt vol ex-vota van alle oorlogen, ook van den laatsten.
De keuze van dit heiligdom, waar de Duitsche rijkskanselier kwam bidden met
een gedeelte der Ambassade, was zeker niet overgelaten aan het toeval. Noch de
keuze van zijn begeleider die aan de ceremonie een quasi-officieel karakter verleende.
Aan de linkerhand van Brüning knielde Champetier de Ribes, minister van
Pensioenen, dit wil zeggen van weduwen, weezen, verminkten en gesneuvelden. De
combinatie der twee persoonlijkheden was vol symboliek, ontroerend, aangrijpend
voor wie doordrongen tot de kern van het zinnebeeld: overbrugging, verzoening van
verleden en heden. Dat Brüning toestemde in de allegorische demonstratie, welke
door de kranten werd bekend gemaakt, is zeker een daad van beteekenis.
De preek handelde over...... den Vrede. De predikant ontwikkelde het klassieke
thema der noodzakelijkheid van den Vrede, die een formeel goddelijk gebod is.
Verwachtte Brüning dit onderwerp in deze kerk? Hij toonde zich getroffen en zelfs
een weinig ontdaan. Na den dienst vroeg hij aan Champetier de Ribes, die hem had
uitgenoodigd:
Die Mis, was dat voor mij?
Neen...... zuivere coïncidentie. Alle maanden draagt men hier een Mis op voor
den Vrede......
En die preek vol toespelingen? Loutere coïncidentie. Alle maanden dezelfde......
Een godsdienstig genootschap inderdaad heeft de vredes-idee willen versterken
door de instelling dezer plechtigheid die zich over de gansche aarde moet verbreiden
als zij de bedoeling der stichters wil verwezenlijken.
Beide mannen zwegen een wijle. Toen zei Champetier de Ribes, leider der
katholieke ‘démocrates populaires’:
Ik hoop dat men in Berlijn hetzelfde doet?
Brüning antwoordde niet, zegt men.
Zal hij kunnen antwoorden over een maand, over drie maanden? Zal hij de eenige
werkelijke garantie kunnen aanbieden die men wenscht: Vrede?
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Frankrijk had den pantserkruiser ‘Deutschland’ kunnen eischen, het had de
bezetting van een stuk Duitsch territorium kunnen eischen als pand voor een cadeau
van twee milliard mark. Want men make er zich geen illusie over: Zoolang
Duitschland zich niet fundamenteel reorganiseert of zoolang het zich niet onder
curateele laat plaatsen is elke leening een bijdrage à fonds perdu.
Het heeft die voorwaarden niet gesteld en wenscht ze niet te stellen. Het had zonder
twijfel liever gezien dat Luther, Brüning of Curtius uit eigen beweging garanties
hadden aangeboden en dit zou buiten kijf in overeenstemming geweest zijn met de
werkelijke positie van Duitschland, met zijn antecedenten en met zijn precedenten.
De politieke ervaringen van het laatste jaar (onder bewind van Brüning) zijn niet van
dien aard dat Duitschland zeggen kan: Vertrouw mij op mijn woord. Sprak het niet
pas geleden zijn veto uit over een Fransch-Russisch pact van non-agressie? Rusland
en Frankrijk waren bereid Polen te garandeeren tegen een aanval. Duitschland
weigerde.
Doch Frankrijk weet wat garanties waard zijn die in 't beste geval nog wrok
kweeken en waarvan geen enkele (behalve de bezetting van grondgebied) bestand
is tegen boos opzet. Het verlangt geen capitulatie, evenmin als in 1918. Het verlangt
geen hegemonie, geen intocht in Berlijn, geen vernederingen van den verslagen
tegenstander. Het zou geen materieele condities stellen wanneer de moreele condities
aanwezig waren. Maar evenmin als het verloren Engelsch, of Amerikaansch kapitaal
wenscht te remplaceeren (zonder profijt en zelfs zonder bedankje) evenmin wenscht
het Fransch kapitaal getransformeerd te zien in munities voor een ultimatum. Herinner
u de boutade van Philippe Berthelot, welke ik u schreef in 't vorig najaar: Duitschland
zal geen oorlog verklaren omdat het geen geld heeft.
Toch ontving Laval op het Ministerie van Binnenlandsche Zaken Brüning te
midden van bloemen, met een gulle hartelijkheid, met een loyalen glimlach. Men
moet dit gebaar niet onderschatten: een paar dagen te voren waren het Young-plan
en de Herstellingen in rook verzwonden.
Toch drukten de bladen, gesuggereerd door Laval, de woorden ‘verloving’ en
‘flirt’. In Berlijn las men: chantage. In Londen dreigde men met een
Amerikaansch-Duitsch blok. In Parijs hielp men de Bank van Engeland uit haar
eerste moeilijkheden - ondanks Sir Montagu Norman, ‘malfaiteur mondial’.
Er bestaan lieden die meenen dat een oorlogje een uitstekend middel zou zijn tegen
werkloosheid, over-productie en economische crisis. Waarom beginnen zij niet met
alles kapot te slaan, op te breken, af te branden, neer te halen, zonder verlies van
menschenlevens? Dat ware tenminste zooveel gewonnen. En waarom niet? Is het
eene waanzinniger dan het andere? Waarom zou een dolle menschheid niet ‘oorlogje
spelen’?
Brüning is te schrander om niet te bespeuren dat de weg naar Parijs en naar de
kluizen van de Banque de France open ligt, zonder hinderlagen en begaanbaar. Ligt
het in zijn macht om hem te betreden? Het wachtwoord dat toegang verschaft luidt:
Vrede. Kan hij het spreken?
Ook Brüning heeft gezegd: Nu of nooit. Maar men citeert nog een derden dialoog
tusschen den Franschen minister-president en den Rijkskanselier:
Laval: Ik zal blij zijn als deze onderhandelingen zijn afgeloopen want ik zou een
poosje vacantie willen nemen.
Brüning: Helaas! Ik, ik ben een gevangene. Onmogelijk om eruit te trekken. Bij
elken stap die ik doe riskeer ik uitgejouwd en, erger nog, misschien vermoord te
worden, omdat ik gesproken heb over een mogelijke verstandhouding met U.
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Bij deze bekentenis moet Laval zich hebben laten ontvallen: ‘Mooie garanties die
mij worden aangeboden!’
Zoodra Duitschland begrepen heeft dat Brüning's leven twee milliard mark waard
is op de Parijsche Beurs zal alles van een leien dakje gaan.
[verschenen: 2 september 1931]

Oplossing van een puzzle
Parijs, 3 Augustus [1931]
Het lijkt mij niet onmogelijk dat ik velen lezers een dienst doe door hen in kennis te
stellen van een nieuwe en plausibele verklaring der Dreyfus-Affaire. De tijd, die
alles slijt, is machteloos gebleken tegen de toxinen welke deze ongelukkige rechtszaak
deponeerde in iederen twintigste-eeuwer. Den vorigen winter nog hebben jonge
lieden, geboren na de Cassatie van 1906, elkaar de koppen en de ruiten ingeslagen,
pro of contra Esterhazy. Zoo onverschillig of zoo onpartijdig wij trachten te zijn, er
broeit in elk onzer een passie-haard, welken we met moeite bedwingen. Joost weet
waarom, want men kan dozijnen ongerechtigheden opsommen, wreeder en
ongewrokener dan die welke den vermaarden kapitein trof, doch waarover niemand
zich bekommert.
Het zonderlingst is, dat het langzamerhand ondoenlijk, volstrekt ondoenlijk werd,
om zich in den warklomp van feiten, praatjes, expertises, contra-expertises, bewijzen,
tegenbewijzen, vergissingen, vervalschingen, beschuldigingen en herroepingen, in
den berg van geschriften die zich boven dien warklomp opstapelden, een persoonlijke
en betrouwbare opinie te vormen. Het is ook weinig bemoedigend een dergelijke
studie te ondernemen wanneer men ziet hoe na een dertigjarigen strijd beide partijen,
onder wie zich bezadigde, geleerde, redelijke en achtenswaardige lieden bevinden
(lieden van wie men denken mag dat zij zich voor een beslissend argument gewonnen
geven) nog onverzoenlijk tegenover elkaar staan, klaar met hun banvloeken,
représailles en rammelingen. Maar ligt de Zaak niet zelfs hun op de maag, die er
niets van afweten? Hindert 't hun niet, sinds de Duitschers haar oprakelden, dat men
hun aandacht en gevoelens opeischt voor een geval dat zij niet beoordeelen kunnen
en waarover een neutrale meening nochtans niet geoorloofd wordt? De minste hunner
wenschen is dat de Dreyfus-Affaire voorgoed uit de wereld gaat. Doch hoe? Menigeen
vroeg zich dit af sinds men kiezen moest tusschen ja of neen, voor of tegen, schuldig
of onschuldig. De jongste uitlegging heeft het voordeel dat zij dit dilemma opheft.
Al zou ze voorloopig niet strikt aanvaardbaar zijn bij gebrek aan daadwerkelijk
bewijs, zij opent een eervollen en aannemelijken uitweg. Ik verbeeld mij dat zij alle
vroeger en later geschil kan slechten.
De vinder, Henri Mazel, een socioloog, begint met de gansche affaire terug te
brengen tot het beruchte borderel, dat haar uitgangspunt was, en beperkt zich
uitsluitend tot dit document. Met de rest, met de uitvloeisels, de uitgroeisels, met de
voortaan onontwarbare wildernis welke parasiteerde rondom dit stuk hebben wij
niets te maken. Het heele raadsel kan herleid worden tot een enkel vraagteeken: Wie
is de auteur van het borderel?
Het borderel, zooals men zich herinnert, was een ongeteekende brief, die de zending
aankondigde (of begeleidde) van vijf geheime inlichtingen, welke slechts verkregen
konden zijn door spionnage. Het werd half-verscheurd gevonden in de papier-mand
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der Duitsche Ambassade, die elken dag door tusschenkomst van een Fransche
schoonmaakster overhandigd werd aan den Franschen tegenspionnagedienst. Van
de vijf inlichtingen, die niemand ooit zag, werd nimmer meer iets vernomen. Het
heeft geen nut er over te redekavelen. De tekst daarentegen van het borderel is het
eenige gegeven dat nooit betwist werd en ook nimmer betwist zal worden. Laten wij
ons houden aan die realiteit, er ons aan vastklampen, er niet van afwijken.
Mazel analyseert dien tekst psychologisch en philologisch. Eenerzijds scheen de
inhoud van het borderel aan te toonen dat de auteur een spion moest zijn. Anderzijds
scheen de inhoud onomstootelijk te bewijzen dat de auteur een Fransch officier moest
zijn, verbonden aan den Generalen Staf. Hij onderzoekt deze veronderstellingen punt
voor punt. Hij weerlegt ze punt voor punt. Hier moet aangeteekend worden, dat
Mazel in zijne opvattingen nog geheel alleen staat. Dit lijkt mij geen bezwaar tegen
haar gegrondheid. Ook Oedipus stond alleen met zijn sfinx; Columbus met zijn ei.
Men kan uitstekend de eenige ter wereld zijn die een rebus oplost zonder een mirakel
te verrichten of te behooren tot de categorie der halfgoden. Mazel wist zich blanco
te stellen tegenover de détails van een tekst, die iedereen biologeerde als ensemble,
als voldongen feit, een tekst dien iedereen in zijn ontsteltenis vergat te toetsen, te
critiseeren. Zich blanco gesteld te hebben is Mazel's eenige verdienste. Het borderel
kan dus niet van een spion zijn. Eerste bewijs: een spion schrijft geen brieven.
Spionnen zijn voor den drommel geen ezels of uilskuikens. Zij weten dat zij met hun
arbeid den kogel of lange gevangenisstraf riskeeren, en in het borderel stond genoeg
om een heel bataljon aan de galg te helpen. Als een spion schrijft, zwart op wit, dan
doet hij het hoogstens om een onschuldig rendez-vous te vragen of te geven.
Tweede aanwijzing dat het borderel niet van een spion kan komen: Er wordt in
den brief niet gesproken over geld. Heeft men ooit een spion gratis zien werken?
Wanneer iemands huid op 't spel staat verkoopt hij haar duur. Hij marchandeert, hij
stoft op zijn buit. Men zou kunnen tegenwerpen dat de spion maandelijks betaald
werd tegen vast honorarium. Maar in dit geval zou hij geen vijf documenten tegelijk
leveren. Hij zou ze één voor één overreiken, in dier voege dat zij vijf maandelijksche
uitkeeringen konden rechtvaardigen. Deze onbekende schrijver van het borderel, die
niet teekent, en vijf eerste-rangs documenten tegelijk en gratis aanbiedt, mag niet
anders dan een mystificateur heeten.
Het volgend punt: Kan de auteur van het borderel een Fransch officier zijn, 't zij
Dreyfus, Esterhazy, of gelijk men beweerd heeft, Commandant Henry?
Neen. Het stuk bevat geen taalfouten in de strenge beteekenis doch staat vol
gewrongen en oneigenlijke zinswendingen, welke geen enkel geboren Franschman,
al ware hij analphabeet, en nog minder een Fransch officier, ooit zal gebruiken.
Gedeeltelijk is het op 't kantje af van bargoensch. Gedeeltelijk hapert het door kleine
doch zeer gevoelige nuances. De schrijver van het borderel b.v. zegt: ‘La manière
dont la pièce s'est conduite’. Nimmer zal een Fransch officier van een kanon zeggen:
‘La pièce s'est conduite.’ Doch: s'est comportée. Het borderel spreekt van: ‘formations
de l'artillerie’, ‘manuel de tir de l'artillerie de campagne’. Elk Fransch officier zou
zeggen: formations d'artillerie, manuel de tir d'artillerie. Het borderel zegt: ‘Le
Ministère de la Guerre’. Een officier zegt kortweg: le ministère. Het borderel spreekt
van een nombre fixe waar een nombre limité bedoeld wordt. Het borderel stamt
klaarblijkelijk van iemand die vrij goed Fransch kent, maar die 't juist niet goed
genoeg kent om vooral de technische vaktermen geheel onberispelijk en geëigend
te vertolken. In geen enkel geval dus kan zijn auteur tot het Fransche officierskorps
behooren. In casu Dreyfus, Esterhazy en Henry schreven een vlekkeloos Fransch.
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Het komt mij voor dat deze twee punten een onwederlegbaar en onvervangbaar
geheel vormen. De resultaten dezer tekst-critiek zijn geen hypotheses, geen
conjecturen. Het zijn zekerheden, welke niemand, die te goeder trouw is, kan
verwerpen. Men mag er zich over verbazen, dat honderden psychologen, graphologen,
sociologen, geleerden van allerlei aard, die het borderel van onder tot boven haarfijn
onderzochten, deze flagrante kenmerken verwaarloosd hebben, men mag er verstomd
over staan dat de drie advocaten van Dreyfus, en Dreyfus zelf, blind zijn gebleven
voor deze evidenties: dat vermindert geenszins de waarde van Mazel's observaties.
Het bewijst hoogstens tot welken graad iedereen gehypnotiseerd was geraakt door
een eersten totaal-indruk, of hoe ver beneden peil alle experts en specialisten zich
kweten van hun taak.
Als dus noch een spion, noch een Fransch officier het borderel geschreven kunnen
hebben, wie is dan de auteur?
Iedereen heeft door Dreyfus, Esterhazy of Henry te beschuldigen, bloote
veronderstellingen geopperd, zegt Mazel, ik heb op mijn beurt evenveel recht om
een gissing te maken. Met dit: verschil dat mijn gissing logischer is en mijn
bewijsvoering steekhoudender dan die der anderen.
Dat een Duitsch militair attaché zóó slordig is dat hij uiterst belangrijke en
verraderlijke stukken als het borderel laat slingeren in zijn papier-mand, dat een
Duitscher vervolgens dom genoeg zou zijn om niet te argwanen dat de Fransche
schoonmaakster gebruikt werd door den Franschen tegen-spionnagedienst, valt onder
de onwaarschijnlijkheden welke een voorzichtig onderzoeker niet in overweging
neemt. M.i. is de eerste nalatigheid crianter dan de tweede en geldiger als argument.
Want het Fransche tegen-spionnagebureau heeft zich volgens dezelfde redeneering
even dom getoond door nimmer te verdenken dat de Duitsche attaché lucht kon
krijgen van de dubbele functie der schoonmaakster. Een zekere trap van domheid is
dus veronderstelbaar. Doch als de tweede fout desnoods aannemelijk is, de eerste
(het laten slingeren van een zeer gevaarlijk document) moet ontegenzeggelijk
verworpen worden als een absurditeit. Niemand die een greintje van het spionnage-vak
verstaat is tot zulken graad onvoorzichtig.
Wat niet bij toeval gebeuren kon, moet dus opzettelijk geschied zijn. Tusschen de
twee Generale Staven, de Duitsche en de Fransche, heerschte in die jaren een
hardnekkige rivaliteit in de jacht naar inlichtingen en daar men van beide zijden over
ruime credieten beschikte, zwermden heele benden van verdachte personnages rondom
de geheime fondsen. Vooral te Parijs was het duel tusschen spionnen en
tegen-spionnen bijzonder grimmig geworden. De twee chefs, majoor Von
Schwartzkoppen aan Duitschen, kolonel Sandherr aan Franschen kant, bekampten
elkaar met dezelfde verbetenheid waarmee een Sherlock Holmes en een Arsène Lupin
elkaar bestreden zouden hebben. Sandherr dacht aan de schoonmaakster.
Schwartzkoppen verloor haar evenmin uit het oog. De inhoud van de papier-mand
der Duitsche ambassade mag regelmatig naar de Fransche bureaux van Oorlog
verzeilen: Daar is geen bezwaar tegen mits men 't weet. Dat kan zelfs nuttig zijn om
den tegenstander met valsche inlichtingen vol te proppen of om hem een kool te
stoven. Schwartzkoppen bezat handschriften-specimes van verscheidene Fransche
officieren, o.a. dat van Esterhazy, dubbelzinnig sujet, die waarschijnlijk aan twee
ruiven at, en van Dreyfus, verwaand en eerzuchtig persoon, snuffelaar, type van
amateur-tegen-spion, goed Franschman, belangeloos, maar evolueerend op zeer
glibberig terrein. Dreyfus behoorde tot den Generalen Staf. Wat een uitstekende mop
als men de verdenking kon richten op hem en als men die gegalonneerde en gepluimde
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lieden zóó kon aanhitsen, dat ze elkaar gingen uitschelden als voddenrapers! Het
idee lag voor de hand: ‘Jullie zoeken spionnen, heeren? Wacht even. Wij zullen je
aan 't werk zetten.’ En op een goeden dag viel het half verscheurde borderel in de
papier-mand. Het behelsde onder een schijn van nauwkeurigheid juist zooveel vage
bijzonderheden als elk militair technicus met aanzienlijke trefkansen kon fantaseeren.
Het eindigde met de mededeeling: ‘Je vais partir en manoeuvres.’ Overbodig détail
zoo de correspondentie echt en serieus was. Uitmuntend advies om te laten
doorschemeren, dat de verrader een Fransch officier moest zijn.
Zoo wordt alles klaar en eenvoudig. De Fransche Staf liep in den val. Toen
Schwartzkoppen eenmaal in 't schuitje zat kon hij natuurlijk niet meer terug. Hij
wilde zijn tegenstanders een simpele poets bakken en had een twist ontketend, die
tien jaren lang twee helften der menschheid tegen elkaar in 't harnas joeg: Dreyfusards
en Anti-Dreyfusards! Toen hij zag dat een onschuldige veroordeeld werd, leverde
hij Esterhazy met denzelfden truc over aan de rechters van den Krijgsraad: op een
mooien ochtend vond men de snippers van een ‘petit bleu’, geadresseerd aan den
ex-Hongaarschen commandant, in de papier-mand der Duitsche Ambassade. Aan
het borderel was Esterhazy even onschuldig als Dreyfus. Doch ging hij vrij uit van
andere misdrijven? Deze daad van betrekkelijke rechtvaardigheid echter was alles
wat Schwartzkoppen ondernemen kon ten gunste van den banneling op het
Duivelseiland. Zijn mystificatie bekennen? Nooit! Welke reusachtige proporties het
schandaal ook aannam, een bekentenis was voortaan ondenkbaar. Schwartzkoppen
begon met een leugen. Hij was gedwongen om te eindigen met leugens en zijn
Dagboek draagt er de sporen van.
Op deze basis, al is de toeleg van Schwartzkoppen nog een hypothese en al zou
deze hypothese nimmer bevestigd worden, kunnen Dreyfusards en Anti-Dreyfusards
zich verzoenen. De heele Affaire is een gigantische en verbluffende mystificatie, het
meesterwerk ongetwijfeld van alle mystificaties der Historie. Men gunt er een
Duitscher gaarne de eer van, al was 't een lange en beangstigende nachtmerrie. De
hallucinaties verdwenen en men kan dubbel hard lachen na den schrik. Men zou
geheel gerust zijn wanneer niet zooveel wreede kwellingen noodeloos waren
veroorzaakt.
[verschenen: 5 september 1931]

Van den Achterkant
Parijs, 7 Augustus [1931]
Robert Boucard is een middelmatig schrijver doch zijn relaties met den Franschen
inlichtingen-dienst verschaffen hem stof tot popelende verhalen. Als de vorm niet
deugt, de inhoud is dikwijls prima. Men herinnert zich waarschijnlijk het avontuur
van een der zoons van Wilhelm II, dat hier werd naverteld. Deze jonge prins (Joachim)
viel tijdens den oorlog in handen zijner tegenstanders. Om hun zeldzame vangst
grondig te exploiteeren lieten de Franschen hem ontsnappen door tusschenkomst van
een dubbel-agent, die het vertrouwen had weten te winnen van het Duitsche
spionnagebureau te San Sebastian en door zijn misleide chefs was belast met de
bevrijding van den keizerlijken telg. De prins hechtte zich aan zijn ‘redder’, nam
hem in een onderzeeër mee naar Wilhelmshafen en vandaar naar het Duitsche
hoofdkwartier. Na een langdurig verblijf in de vijandelijke stelling verdween de
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redder met een aantal militaire bescheiden, van zoo gewichtigen aard, zegt men, dat
zij den afloop der krijgsbedrijven hebben beïnvloed. Joachim, gebroken door zijn
onvrijwillige, noodlottige bijdrage tot de nederlaag van zijn vaderland, heeft zich
later gezelfmoord.
Hoe weinig geloofwaardig dit verhaal ook klinkt, de referenties waarmee Boucard
zijn boeken doorspekt, de bronnen waarover hij beschikt en de archieven tot welke
men hem blijkbaar toegang geeft, maken het haast onmogelijk dat hij zulke romans
uit zijn duim haalt. De auteur citeert meestal naam en toenaam, zelfs waar hij
officieele, hooggeplaatste en nog levende figuren handelend laat optreden en het is
eer denkbaar dat zij medewerken tot onthulling eener meestal verachtelijke en voor
een oprechte verstandhouding der volken altijd rampzalige bedrijvigheid dan dat zij
zich leenden tot een sensationele en onbeschaamde bedotterij.
Zijn dit voldoende aanwijzingen om Boucard te beschouwen als historicus en niet
als fantast? Ik laat 't antwoord in het midden. Er zijn gevallen waar geen enkele
oratorische behoedzaamheid zal kunnen slagen om den lezer compleet te overtuigen.
Wij zijn niet bekend genoeg met de coulissen der geschiedenis. We hebben te lang
geleerd om factoren die wellicht essentieel zijn, voor anecdotisch en bijkomstig te
houden. Wij wonen de voorstelling bij als toeschouwers en beoordeelen ze met al
de illusies, waartoe naieve toeschouwers in staat zijn. Zeer zelden krijgen wij een
kijk achter de schermen, waar men de decors zet, de tooneel-effecten, de belichting
ordent en dikwijls de personen souffleert. Het is ons voordeel, beweert Boucard, om
het schouwtooneel der wereld van achteren te zien en het ligt in zijn macht om de
deuren te openen tot de verbolgen machinerie en tot de machinisten. Laten wij de
gelegenheid voorzichtig benuttigen. Zoo ongelooflijk de voornaamste episode is
welke zijn nieuwste boek bevat (Les Femmes et l'Espionnage), zij verdient eenige
aandacht.
In de laatste maand van den oorlog stond Generaal Franchet d'Esperey, aanvoerder
van l'Armée d'Orient, gereed om dwars door den Balkan Oostenrijk binnen te rukken
en op te marcheeren naar Berlijn, toen hij 8 October een verbijsterend telegram kreeg
van Clemenceau dat hem bijna beleedigend en in ieder geval brutaal gelastte om
‘alle persoonlijk initiatief te staken en zonder verwijl het bevel over Constantinopel
over te dragen aan een Britsch generaal.’ Franchet d'Esperey, vandaag Maarschalk,
gehoorzaamt met den dood in 't hart, toomt zijn zegevierend leger, en ziet de beste
kans op een onvoorwaardelijke capitulatie der Duitschers ontglippen. Op 27 October
bericht Clemenceau hem dat hij zich gereed moet houden voor een campagne in
Zuid- en Midden-Rusland. De bevelhebber van het Oostelijk leger protesteert, op
grond dat zijn troepen, die uit patriotisme berusten in een eindeloozen krijg, elke
verlenging van den oorlog zullen weigeren. Parijs herroept zijn instructie en
veroorlooft Franchet d'Esperey op 5 November om het maximum zijner krachten te
concentreeren tegen Duitschland. Te laat! Op 12 November - één dag na den
wapenstilstand - ontvangt hij een nieuw telegram dat hem beveelt een energieke actie
te beginnen in de Zwarte Zee. Order, tegenorder, wanorde, zeggen de Franschen.
Daar Parijs ondanks alle adviezen obstinaat bij zijn plannen volhardde, bleef er niets
anders over dan ze uit te voeren. Op 18 December landde een infanterie-divisie te
Odessa, weldra gevolgd door het gros van het leger. Op 2 Mei blies men den
terugtocht. Onder de troepen was rebellie uitgebroken. De vloot sloeg aan 't muiten.
Men ontruimde de Krim met achterlating van munitie en mond-voorraad. Het scheelde
weinig of de veldtocht eindigde in een ramp, die slechts vermeden werd door de
inschikkelijkheid der bolsjewisten. Zij bewilligden in een aftocht zonder strijd, blij
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dat ze zoo goedkoop verlost waren van een tegenstander, die bij hardere condities
gevaarlijk had kunnen worden.
Het was geen nederlaag, het was een mislukking, uitsluitend te wijten aan
psychologische motieven. Men kon van soldaten, die sinds twee jaren huis en haard
verlaten hadden, niet eischen dat zij gingen vechten in den Russischen sneeuw, tegen
een abstracten vijand, terwijl alle klokken der Entente den Vrede beierden. Franchet
d'Esperey had juist gezien. Clemenceau was in een periode getreden dat hij blunder
op blunder zou slaan.
Maar volgens Robert Boucard is het lot dezer expeditie, en het lot der bolsjewisten,
niet alleen beslist door muitende matrozen en onwillige troepen. Haar fiasco zou een
diepere oorzaak hebben, waartegen wapenen niets vermochten. Op denzelfden avond,
dat het Fransche Inlichtingen-bureau zich installeerde te Odessa, meldde een schoone
en elegante onbekende zich zelf-bewust aan bij den dienstdoenden officier en verzocht
ontvangen te worden door zijn chef, generaal d'Anselme. Zij zeide gravin Sonia
Rogersky te heeten, weduwe van een kolonel, vroeger militair attaché van den Tsaar,
en gedelegeerd te zijn door een machtig internationaal en geheim genootschap dat
zijn organisatie ter beschikking stelde van het Fransche leger. Dit genootschap droeg
(of draagt) den firma-naam van A.S.E.M., Association Secrète d'Espionnage Mondial.
Asem klinkt een beetje familiaar voor ons, doch dit geldt niet voor een Fransch
generaal.
Daar een inlichtingen-bureau principieel geen enkele hulp weigert wordt gravin
Rogersky door den commandant ontvangen. Zij biedt de onderwerping aan Lenin
en Trotzky, hun hoofd, de heele Tsjeka, den vrede en alles wat men wenschen kan.
Als bewijs voor den reëelen invloed waarop haar genootschap roemen mag, en als
waarborg voor de doeltreffendheid zijner interventie, citeert zij de inneming van
Port-Arthur. Men neemt nota van haar aanbod en verzoekt haar een dag later terug
te komen.
Op het afgesproken uur wordt gravin Rogersky opgewacht door vijf officieren en
vraagt te vergeefs naar generaal d'Anselme. Een kolonel neemt het woord en noodigt
haar uit om nadere bijzonderheden te verstrekken over de operatie welke zij den
vorigen dag ter sprake bracht en die hem eenigszins sceptisch stemt. De gedelegeerde
der Asem laat zich geen tweemaal bidden en geeft het volgende (verkorte) relaas.
Het contract werd te Shanghai gesloten met Prins Yomayata, chef van den
Japanschen inlichtingen-dienst en neef van den Mikado. Men kwam overeen dat
Port-Arthur overgeleverd zou worden zonder noemenswaardig gevecht of tenminste
met geen andere dan strikt onontbeerlijke gevechten. Commandant Worsky zou den
Japanners de geheime kaarten verschaffen waarop de ligging der mijnenvelden was
aangeduid. Graaf Tillinsky, commandant der haven-artillerie, zou de munitie-reserve
in brand laten steken. Een zekere Theodoroff, vriend der gravin, zou den Russischen
Generalen Staf bewerken, en hem overtuigen van de nutteloosheid van ieder verzet.
Deze drie hoofdpersonen werden bijgestaan door een menigte trawanten van
ondergeschikt belang.
De prijs voor het verraad bedroeg dertig millioen yen, te betalen in zes termijnen.
Prins Yomayata, gelijk alle Japanners buitengewoon op penning zestien, had getracht
te pingelen, doch de charmante gravin (die niet erg jong meer moet zijn) wilde geen
sen of geen rin afslaan. En de moeilijkheden begonnen niet met de inneming der
Mantsjoerijsche vesting, die viel zooals beloofd was, maar met de betaling der schuld.
De twee eerste wissels, elk van één millioen yen, werden prompt gehonoreerd. De
derde, van vijf millioen yen, werd onbetaald geretourneerd door de bank, onder
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voorwendsel dat het endossement slechts geldig was wanneer, tegelijk met den wissel,
het contract getoond kon worden, dat Prins Yomayata teekende te Shanghai. Dit
contract was ondertusschen op instigatie van Tokio gestolen uit de kluizen der Asem
en pas in 1915, na tallooze verwikkelingen, kwam het occulte genootschap weder in
't bezit van zijn kostbaar papier. De tribulaties der duistere secte waren daarmee
echter nog niet ten einde, want de sluwe prins had aan alles gedacht. Het stuk behelsde
een clausule met de bepaling, dat de betalingen slechts konden geschieden op
vervaldagen gedurende welke Japan zich niet in oorlog bevond. Welnu, in 1915
verkeerde het Rijk der Rijzende Zon in oorlog met Duitschland. Zoo bleef de Asem
fluiten naar haar geld en haar welverdiende belooning. De elegante Sonia was helsch
tegen haar bedriegers en verfde zich met woede de lippen, wier karmijn geleden had
onder den woordenvloed.
Voor de vijf officieren klonk dit heele verhaal als zwendel en snoeverij. Half uit
scherts, half in ernst, vroegen zij den prijs dien de Asem gezet had op de verdelging
der bolsjewisten. ‘Voor u zal het twee honderd millioen francs zijn’ antwoordde de
gravin. ‘Een bagatel. Denk aan de kosten die een dergelijke onderneming meebrengt.
Een zaakje! Bedenk dat gij in zes maanden strijd met Rusland tienmaal meer zult
uitgeven en zonder zeker te zijn van het resultaat!’
De kolonel liet zich niet overreden, brak de onderhandelingen af met een
patriottisch sermoen en wees de afgevaardigde der Asem de deur. Gravin Rogersky,
voor geen kleintje vervaard, vertrok met een bedreiging en een voorspelling. ‘De
teerling is geworpen’, riep zij dramatisch uit. ‘Op staanden voet ga ik mij ter
beschikking stellen van de bolsjewisten. Uw vrekkigheid en uw onwetendheid over
onze macht zult gij duur betalen. Binnen de zes maanden zullen uw gedemoraliseerde
troepen in zee gedreven zijn.’ Het Fransche inlichtingenbureau te Odessa bestond
blijkbaar uit nieuwelingen of dilettanten, want de spionne werd niet gearresteerd.
Men kon tegenover deze vrouw slechte twee gedragslijnen volgen: òf haar gebruiken,
òf haar onschadelijk maken. Men koos een derde, de slechtste, en liet haar loopen.
Betaalde Frankrijk deze zware fout met een vernedering, met een échec, met verlies
van geld en menschenlevens, die het zich had kunnen sparen? Misschien is het geen
afdoend bewijs van den invloed of het bestaan der Asem dat de voorzeggingen van
Sonia Rogersky bewaarheid werden. Maar de geheime diensten der Fransche
tegen-spionnage hebben nog op andere wijze de beweringen van Sonia kunnen
controleeren. De door Prins Yomayata geteekende wissels zijn inderdaad uitgegeven
aan graaf Yvor Tillinsky of order. Na de eerste zonder moeite geïnd te hebben
verpandde de graaf de overigen aan een Londensche bank, die bekend staat voor
haar betrekkingen met de Intelligence Service. Daar Japan weigert het restant zijner
schuld te erkennen, onder voorwendsel dezen keer dat Prins Yomayata geen
bevoegdheid had door zijn persoonlijke handteekening het crediet van den Japanschen
Staat te binden, kunnen deze wissels den eenen of den anderen dag aanleiding geven
tot een opzienbarend schandaal-proces. Wanneer zich geen transactie voordoet
tenminste. Men is er van beide kanten vermoedelijk weinig happig op om deze
coulissen te ontsluiten en te ontsluieren voor het publiek.
Robert Boucard gelooft keihard aan een internationale trust van verspieders. Hij
heeft er redenen voor en wellicht goede redenen. Dit maakt de wereld nog een beetje
gecompliceerder dan zij al is. Zoolang en zooveel men beraadslaagde over
vermindering of afschaffing der bewapening, nimmer sprak men afschaffing der
spionnage. Als men daar eens mee begon? Als men eens begon met alles wat Asem
is op te sluiten? De wapenen zouden reeds minder noodzakelijk worden.
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[verschenen: 12 september 1931]

Te Vincennes
Parijs, 10 Augustus [1931]
Ieder is verbaasd en ieder is verrukt. Op Zondag 28 Juni, in den vroegen ochtend,
brandde het Nederlandsch Paleis af tot den brand en sinds gisteren is Holland opnieuw
vertegenwoordigd op de Koloniale Tentoonstelling. In vijftig dagen herrees het
monument uit zijne asch. Het is minder indrukwekkend dan zijn voorganger. Het
domineert de Expositie niet meer naast Angkor, naast den hoogen en gehoornden
totem van Madagascar. Het mist zijn pagoden-torens. Het mist zijn geborduurde,
gewijde en splendide tempel-poort. Maar tegen het groen van 't Bosch en tusschen
de geroosterde boomen welke het omringen, wenkt wederom de zangerige harmonie
van grauw-zwart en bruin-rood die het zoo gelukkig karakteriseert, zoo direct
herkenbaar afteekent onder alle andere gebouwen. Maar in de lucht schrijft het de
zeer edele lijnen eener legendarische prauw welke slechts een zeil schijnt te wachten
om uit te varen. Rondom het lenige silhouet lijken golven te ruischen. Het voert den
geest langs de Kaap naar de Soenda, over stille zeeën, in een stemming tusschen
droom en wake, tusschen rust en beweging. Een sproke. Aloude herinneringen rijzen
op uit de diepten van den tijd en voegen zich aan 't heden. Men voelt zich omwikkeld
door een zachte en sterke ontroering. Holland, mijn Holland! Van Houtman tot
vandaag bleven wij onszelf getrouw.
Een uur voor de opening waren alle toegangswegen tot het nieuwe paleis afgezet
door Fransche politie, die de duizenden bezoekers der Tentoonstelling draineerde
naar andere oorden. Nauwelijks een dag te voren was de omheining weggenomen
en de faam van de onvergetelijke ramp, de faam van de energie waarmee de ramp
in zoo weinige dagen bezworen werd, trok allen in de richting onzer wapperende
kleuren. Langzaam drongen de auto's voort te midden dezer menigten, die ons niet
alleen door haar aantal hare deelneming getuigden doch ook door den stroom van
natuurlijke sympathie welke men uit het gewoel voelde opstijgen. Want de brand
moge noodlottig zijn geweest, hij moge onherstelbare verliezen berokkend hebben,
hij bracht tenminste dit voordeel mee dat hij Nederland in een bijzondere mate
sympathiek maakte en populair. Wat zes maanden eener ongestoorde expositie niet
vermocht zouden hebben, bewerkten de vlammen in een half uur en bijna zou men
een onheil willen prijzen dat tusschen Frankrijk en Holland contacten veroorzaakte,
waarvoor alle vroegere of recente vooroordeelen zwichtten. Er is geen snellere weg
tot het Fransche hart dan een plotselinge deernis die zich kan omzetten in
bewondering. Het gouvernement bood ons op de ruïne drie millioen francs aan welke
wij dankbaar geweigerd hebben. En dit aanbod beduidde meer dan een hoffelijk
gebaar want het voorbeeld der regeering werd spontaan gevolgd door de natie. De
Balineezen kregen eensklaps volle zalen en zij zijn het eenige exotische
tooneelgezelschap dat zich verheugen mag in een ononderbroken belangstelling Zij
konden prentbriefkaarten laten drukken hunner opvoeringen. Het publiek overstelpte
het zaaltje der particuliere exposanten. Men deed wat men kon en wat in ieders
vermogen lag. Men kocht bij Droste, bij Boldoot, bij Gero's tin. Uit louter sympathie.
Men zou gekocht hebben bij de Royal Dutch, ware dit mogelijk geweest. Ja, als men
het enge zaaltje minder zuinig had uitgemeten! Als men den Nederlandschen handel
een minder bekrompen plaats gegund had! Doch voor deze klachten is het te laat.
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Bij den ingang werden de genoodigden verwelkomd door een dubbele rij inlanders
in nationaal feest-costuum, met vaandels en parasols, levendige en bekoorlijke
bloementooi naast de vijftig duizend gladiolussen waarmee de vereeniging van
bloembollenkweekers tot de viering der inauguratie had bijgedragen. Vanuit de poort
keek men recht op het immense panorama van Java, den Goenter tusschen opstrevende
bergtoppen en vruchtbare valleien, ontzaglijk decor dat de Java-zaal bekroont en
door Eland in een paar weken geschilderd is. Halverwege tusschen deze beide uitersten
had men een bronzen buste geplaatst der Koningin en omringd met het Balineesch
ballet-corps als met een bloemige eerewacht. Het schouwspel was even sierlijk als
aangrijpend.
Nogmaals betrad men de wijde imposante hall, aan welks bewonderenswaardige
fresco's met penseel, en palet gewerkt is door een keizerlijken prins van Solo, hier
aanwezig met de prinsen van Deli en Serdang. De Fransche en Hollandsche
personaliteiten werden opgewacht door dr. Koek, dr. Allart Swart, en den architect
P.A.J. Moojen. Van beide kanten is men aanzienlijk ruimer vertegenwoordigd dan
bij de eerste opening. Men signaleert de commissarissen van België, Portugal, Italië
en Amerika. Z.E. Jhr. dr. Beelaerts van Blokland doet rondgeleide aan de Fransche
pers en geeft de beminnelijkste inlichtingen. Men herkent Generaal Snijders in civiel.
De rijzige gestalte van den nieuwen Gouverneur Generaal Jhr. de Jonge, vergezeld
van mevrouw en hunne twee dochters, valt onmiddellijk op naast onzen gezant Jhr.
Loudon. Als Maarschalk Lyautey en Minister Paul Reynaud te zamen binnenschrijden
is de hall tot in de hoeken gevuld met een kleine duizend toeschouwers. Na de
officieele begroetingen laat Lyautey zich op zijn specialen wensch voorstellen aan
de drie prinsen van Java en Sumatra, die in hun kostbare gewaden, een sensationeele
entrée hebben gemaakt. Onder het publiek circuleeren een belangrijk aantal leden
van de Militaire Willemsorde en vele uniformen van het Nederlandsch leger. Het
nieuwe paleis is beter bewaakt dan het vorige waarvan een geïllumineerde maquette,
op den honderdste schaal, langs een der wanden gedachten tot zich trekt van
verwondering en spijt.
Dan beginnen vijf redevoeringen, ditmaal opgevangen door de microfoon en
uitgezonden in den aether. Toespraken van dr. Fock: een breedvoerige herdenking;
van Prins Di Scalea, Italiaansch nestor der Commissarissen: een pathetische terugblik;
van Jhr. de Jonge: een huldiging op zijn doorreis voor de organiseerders der
Tentoonstelling; van Lyautey: een gemoedelijke en warme improvisatie op het motief
der erkentelijkheid welke hij Holland toedraagt; van Reynaud: een kort en knetterend
vuurwerk (‘het eerste paviljoen leerde ons wat Indië, het tweede wat Holland is’);
van onzen minister van Buitenlandsche Zaken: een perfecte en zakelijke waardeering
der Fransch-Hollandsche samenwerking, van de vriendschapsbanden tusschen beide
naties, aangeknoopt of verlevendigd in het Bois de Vincennes.
Allen bespraken den brand en zwegen over de geheimzinnigheid der oorzaak.
Allen vermeldden de aanvankelijke verslagenheid, de herwonnen veerkracht, de
hulpvaardigheid van Frankrijk en België, de schappelijkheid der
assurantie-maatschappijen, den verschrikkelijken slag die Moojen trof door de
vernietiging zijner collecties. Moojens moed en Moojens doorzettingsvermogen.
Gelijk de Grieken tenslotte beu werden om Aristides eeuwig te hooren prijzen als
een Rechtvaardige, zoo raakten wij bijna vermoeid de smart en het heroïsme te hooren
roemen van den heer Moojen. Als het hem niet kan opbeuren persoonlijk den rouw
te symboliseeren van Nederland en Indië, laat het hem tenminste troosten dat een
gunstiger lot hem beschoren was dan den jongen auteur van het oorspronkelijke
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bekroonde ontwerp, den eenige, schijnt het, die met hebben en houwen omkwam bij
de catastrofe en wiens naam niet eens meer genoemd werd. Hij ruste in vrede. Doch
als de heer Moojen, wiens talent wij eeren, niet wenscht dat wij gaan twijfelen aan
zijn bescheidenheid, dat hij in 's hemels naam trachte zijn lofredenaars te matigen
wie het ook zij, zelfs Lyautey. Er gingen helaas nog andere collecties ten onder dan
de zijne. En kostbaardere, en onvervangbaardere voor de historie der twee volken
van Oost en West
Na een Wilhelmus staande gezongen door onze landgenooten en na een
Marseillaise, staande aangehoord, ging men over tot de bezichtiging der nieuwe
installatie.
Drie zalen zijn gegroepeerd rondom de weidsche, maar zoo goed als ledige centrale
hall, die in glazen kasten de persoonlijke bijdragen bevat van Hare Majesteit, gouden
en zilveren krissen, geciseleerd vaatwerk, een kleine merveilleuse Boeddha, enz.
Vlak tegenover den ingang strekt zich de zaal uit, door schotten verdeeld in tien
compartimenten, welke uitsluitend gereserveerd werd voor de kunstvoortbrengselen
van Java en andere eilanden, voor ethnografische en ethnologische merkwaardigheden
uit den archipel. Zij bezit de waarde en de beteekenis van een klein museum. Men
vindt er drie en twintig afgietsels van den verschillende Boeddha's en Bodhisatva's,
weefsels, schilderwerk, houtsnijwerk, sierkunst, juweelen, wapenen. Wajang-poppen,
parasols, maskers, amuletten, fetischen en een groote hoeveelheid min of meer
artistieke en bezienswaardige curiosa der inlandsche volkspsyche.
Rechts en links van de hall, hoofdzakelijk gedacht voor recepties (hoe dikwijls
echter zal men er recipieeren?) liggen de twee overige zalen, met afmetingen van 30
bij 22 meter; de eene gewijd aan handel, landbouw en nijverheid, de andere aan het
koloniale Bestuur. Hoewel een langdurig onderzoek noodig zou zijn om te beslissen
of in deze twee solidaire takken van werkzaamheid niets vergeten en niets verzuimd
werd, durf ik oordeelen dat beide zalen compleet zijn, overcompleet, en ondanks de
geringere oppervlakte een vergelijking met het verwoeste paleis kunnen doorstaan.
De Indische brievenbus is mij hiervoor een waarborg. Er kwam zelfs wat bij: de
Balaipoestaka van Batavia, hier ‘bibliobus’ geheeten, en tot kort geleden een noviteit
in het aan rollende bibliotheken zeer arme Frankrijk; waaruit wij met recht mogen
afleiden dat wij in sommige dingen nog altijd een paar passen vooruit zijn.
Het zal ook niet in mij opkomen om de verwezenlijking te critiseeren van de
tentoonstellings-methode die zoowel voor het Bestuur als voor de Economie ten
grondslag dient. Het is de methode zelf waartegen ik de ernstigste bezwaren koester,
en vooral tegen de eenzijdigheid waarmee de methode werd doorgevoerd. Ik herhaal
mijn reeds bij de vorige inauguratie geopperde bedenkingen: Wie resultaten wil
verwachten van een tentoonstelling moet haar niet beschouwen als een [museum],
mag haar niet beschouwen als een paedagogisch instituut, niet als een geïllustreerde
atlas, niet als een apotheose van het Montessori-systeem. Het is onze rol niet om het
Fransche volk en de millioenen buitenlandsche bezoekers der Expositie te instrueeren
en te schoolmeesteren. Ware het onze rol, wij zouden dwaas doen ons daartoe te
beperken. Maar een principe dat men desnoods geschikt kan achten ter
veraanschouwelijking onzer Administratie is daarom niet noodzakelijkerwijze geschikt
voor een voorstelling der economische activiteit. Ik vraag mij af voor wie het b.v.
nuttig kan zijn om de geografische contouren van Java, uitgeteekend op een groote
tafel, vol te proppen met een massa grijze, grof-gesneden houten poppetjes en met
een collectie roomkleurig rundvee? Dit is pueriel. Dit is onderwijs voor kinderen die
men bezig houdt met een Arke Noachs. Exposeeren wij evenwel voor de laagste klas
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der lagere school? Ik weet dat er beter geslaagde vondsten zijn. De haven van
Tandjong-Priok, de maquette van de Soerabajasche H.B.S. o.a.; de machine die
tingelend als een klokkenspel de Indische bronnen van inkomsten uitbeeldt.
Voortreffelijk en amusant. Het boeide zelfs Reynaud en den Maarschalk. Doch wie
kreeg 't in zijn hoofd om de voornaamste industrieën te parodieeren in
speelgoed-formaat en in een ouderwetschen Neurenbergschen stijl? Zooals men hier
thee- en tabaksfabrieken weergeeft fantaseert en construeert tegenwoordig geen
knaap meer van twaalf jaar. Ik zou Sir Deterding willen zien voor die specimina van
derde-rangs bazaar.
De fout schijnt deze: Met het ethnografisch, ethnologisch en artistiek gedeelte
belastte men kenners. Het werd uitstekend in zijn begrensd kader. Voor de
administratieve afdeeling koos men waarschijnlijk vaklieden Als hun inventies soms
bedenkelijk zijn, het kan geen kwaad. Handel en nijverheid echter vertrouwde men
blijkbaar toe aan dilettanten of aan onverschilligen. Dit is erger. En als de Fransche
pers te beleefd is om ons de waarheid te zeggen (wat ieder begrijpen zal), wij zouden
dubbel en dwars ongelijk hebben om ons door haar complimenten te verblinden.
Het uiterlijk van het nieuwe Nederlandsche paleis beantwoordt dus niet geheel
aan het innerlijk. Het belooft meer dan het houdt. Maar ik heb van binnen tenminste
één practisch mensch ontdekt: J. Eland. In het paneel van zijn reusachtig Javaansch
diorama (22 meter breed, 7 diep en 8 hoog) hamerde hij met kapitale, gouden letters
zijn naam en zijn volledig Parijsch adres. En niet één keer. Doch twee keer, van beide
zijden. Bravo! Dit is een les in realiteitszin welke de Hollandsche organisatoren ter
harte mogen nemen. De heer Eland vischt niet achter de netten en zijn werk is er
volstrekt niet slechter om. Waarom gaf men hem niet de Economie? Hij zou zich
niet vergenoegd hebben met dorre tabellen, anonieme statistieken, met kinderachtig
speelgoed!
[verschenen: 19 september 1931]

Gepleisterde graven
Parijs, 24 Augustus [1931]
Wij zijn bestand tegen een tamelijke dosis hypocrisie in de internationale
betrekkingen. Volgens de zinrijke uitspraak van een Engelsch filosoof moet men al
datgene voor utopie houden wat niet voorkomt in de Romeinsche Geschiedenis. En
daar de openhartigheid nimmer behoorde tot de politieke deugden der afstammelingen
van Romulus en Remus, koesteren wij niet de flauwste hoop om een zekere
hoeveelheid farizeïsme ooit te zien verdwijnen uit het verkeer der volken. Wij zijn
dezelfde meening toegedaan als bedoelde wijsgeer wiens naam ons niet te binnen
schiet: alles wat ons gebeuren kan, staat sinds twee duizend jaar beschreven in de
geschiedboeken van Rome. Wie iets anders of iets beters verwacht is een utopist die
steeds bedrogen uitkomt.
De huichelarij laat ons dus koud daar zij onvermijdelijk schijnt. Wat ons interesseert
als machtelooze en objectieve toeschouwers, is veel meer de graad tot waar men haar
durft drijven, de tegenstand dien zij ontmoet, de willigheid waarmee men haar slikt,
of de kunsten, achter welke zij verscholen gaat. Wat wij verlangen is ook dat de
veinzer een trap van meesterschap bereike waar men hem bewonderen kan, waar hij
groot wordt, waar men hem met eere standbeelden kan oprichten en waar het niet
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meer geheel beschamend is om bedot te worden. Er zijn hinderlagen die men
waardeert als blijken van vernuft. Het is verdienstelijk om ze te leggen en nog
verdienstelijker om ze te ontwijken. Er zijn daarentegen ook listen die wegens haar
inhaerente domheid voor allen iets onteerends meebrengen. We weten niet wien wij
het meest moeten verachten: dengene die ze verzint, dengene die erin loopt, of
dengene die zonder protest toekijkt.
De onderhandelingen welke sedert enkele maanden in 't diepste geheim gevoerd
worden tusschen Frankrijk en Rusland vallen zonder twijfel onder de tweede categorie.
Dat zij niet vlotten, stemt tot eenige gerustheid. Dat men ze rekt wekt argwaan. Dat
ze onder de gegeven omstandigheden echter kunnen plaats vinden, is minstens een
schandaal voor het gereputeerde Fransche doorzicht en de niet minder gereputeerde
Fransche trouw.
Ieder kent de Russische paradox: De anti-kapitalistische Sovjets hebben kapitaal
noodig. Sinds tien jaren bewijzen zij metterdaad dat het communisme (zoo goed als
het socialisme) niet levensvatbaar is zonder hulp van het kapitaal, en sinds tien jaar
achtervolgen zij datzelfde kapitaal met een onverzoenlijken wrok, met een doodelijken
haat. Zij toonen geen vrees voor de eenig-mogelijke consequentie van hun kamp,
misschien omdat zij razen met de veilige bijgedachte dat een beslissing van het
gevecht immer verschoven zal worden tot Sint-Juttemis. Maar de feiten zijn er: Of
zij winnen den strijd, òf zij verliezen hem. Als zij hem winnen (en bekronen met een
wereldrevolutie), als het kapitaal verdelgd is door de anti-kapitalisten, wie zal hun
schilderijen koopen, wie hun juweelen, wie zal hun machines leveren, wie zal hun
credieten verstrekken, wie zal hun tekorten dekken door de opbrengst van schilderijen,
juweelen, credieten en koopwaren? En als zij den strijd verliezen, en wellicht stiekum
hopen te verliezen, welk belang kan voor ons het communisme hebben, dat teert op
onzen zak, op onze reserves, en dat fataal, onontkomelijk ophouden moet
communisme te zijn, zoodra onze reserves zijn uitgeput? Geen enkele theorie kan
dit dilemma wegredeneeren, geen enkel fanatisme kan hier een uitweg forceeren.
Winnen of verliezen, aan beide eindpunten wacht hun de ondergang.
Het kapitaal bijgevolg, dat men waagt aan de Sovjets, is onder allerlei
omstandigheden weggeworpen geld, en hun krach, ondanks welke medeplichtigheden
ook, een kwestie van tijd. Er bestaat ter wereld geen macht, die een zelfs gematigd
socialisme financieren kan op den duur. Zie Engeland. Er bestaat nog minder een
macht die het communisme zal kunnen financieren, hoeveel voordeeliger dit moge
schijnen in de exploitatie.
Wanneer twee partijen, van wie de eene Frankrijk, de andere Rusland is, onder
zulke gesteldheden in geschil raken over een zoo zuiver kapitalistisch vraagstuk als
douanetarieven, zou men meenen, dat de oplossing voor de hand ligt: Men laat den
tegenstander in zijn sop gaar smoren. In 't jaar 1929, dat we mogen nemen als
gemiddelde en als type-jaar, verkocht Frankrijk aan Rusland voor ongeveer 200
millioen francs. Het kocht evenwel van Rusland voor ongeveer 730 millioen francs.
Wat beteekenen 200 millioen francs op een export-balans, die dit jaar een deficit zal
torsen van meer dan 10 milliard? Een bagatel! Uit serviele gedienstigheid offert men
de Fransche vlas-teelt op ten gerieve van Rusland, waarom zou men een kleinen post
van 200 millioen in de metaal- en wol-nijverheid sparen voor een principe? Maar in
zaken toont niemand zich zwak zonder noodzaak. Is een deel der Russische productie
voor de Franschen misschien onmisbaar? Neen. Frankrijk kocht gedroogde visch,
vleesch, huiden, pelterijen, gevogelte, eieren, groenten, oliezaden, lompen, zijde,
tafelvruchten, graan, hout, vlas, steenkool, ertsen en petroleum. Allemaal artikelen
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welke het zich zonder moeite elders kan verschaffen. Inkoopen (petroleum, graan),
welke het bij zijn bondgenoot Roemenië zou kunnen doen. Inkoopen, waarvoor het
zijn eigen landbouw benadeelt.
Zooals verschillende andere naties had Frankrijk in October maatregelen getroffen
tegen de Russische dumping, de meest complete van alle dumpings, gelijk met een
overvloed van argumenten en getallen wordt aangetoond door B. Eliacheff, in het
voortreffelijkste werk, dat over dit onderwerp verschenen is: Le dumping soviétique,
éditions Marcel Giard, Paris 1931.
Zooals anderen bukten voor de représailles der Sovjets, of eenvoudig voor de
eerste teekenen van hun slecht humeur, zoo bukte Frankrijk. Waarom kromde men
zich voor een zeer middelmatig afnemer en een gezworen vijand, terwijl men in de
gunstige positie verkeerde, hem tot rede te dwingen? Waarom gaf men zich over met
pak en ransel, waar voor een capitulatie niet de geringste oorzaak bestond? En men
ging niet alleen de grenzen openzetten. Daar de financieele instorting van den
Duitschen berenleider het Kremlin in verslagenheid gedompeld had, en daar er op
het Ministerie van Handel en op den Quai d'Orsay altijd mannen te vinden zijn voor
een troebele, hersenschimmige politiek, bood men den Sovjets credieten aan in geld
en goederen, welke zij door de onttakeling van Duitschland riskeerden te missen.
Doch niet de gansche Fransche pers is vazal of verblind. Als Oustric een
candidaat-president der Republiek kocht, gezanten en afgevaardigden, waarom zou
Rusland geen Minister van Handel koopen? Er zijn insinuaties, die dermate
geloofwaardig klinken, dat de eerlijkste mensch er zich niet aan blootstelt. De
ongelukkige Louis Rollin desavoueerde zijn crediet-plannen zoodra ze onthuld waren.
Maar het gevaar is nog lang niet geweken.
Nauwelijks was het Departement van Handel tot zijn spijt ontmaskerd, of de Quai
d'Orsay kwam op de proppen. Men heeft daar ambities, rancunes, idealen en visioenen.
Zij verdragen het daglicht niet en zij worden uitgebroed in het nachtelijkste duister.
Allen echter kunnen dommelen op een ministerie, in de pers, in de geheele republiek,
er waakt steeds een goede geest, die terugschrikt voor een buitenissigheid, of die
zich gewoonweg laat lijmen met een chèque. Wat de Fransche kranten niet raadden,
publiceerde op een druilerigen morgen de ‘New-York Herald’: De Quai d'Orsay
marchandeerde met de Sovjets een non-agressie-pact! De twee mogendheden
verbonden zich tot een strikte neutraliteit voor 't geval, dat een van beide zou worden
aangevallen door een derde mogendheid, of door een groep van mogendheden.
Men keek of men goed gelezen had. Men wreef zich de oogen uit. Men twijfelde
aan zijn gezonde hersens. Een pact meer of minder? Bah! Maar Polen? Maar de
Kleine Entente? Een aanvaller is gauw gevonden, wanneer men een aanval niet ducht
en soms zelfs wenscht. Er zijn honderd recepten om iemand tot aanvaller te verklaren,
zoodra men daar profijt in ziet. Het pact met Rusland luidde als een doodvonnis over
Polen: Het scheen te preludeeren tot de vierde verdeeling van dit rampzalige land.
Waar was de tijd, dat een President der Kamer den Tsaar begroette met een: ‘Vive
la Pologne, Monsieur!’
Op geen enkel voorwaarde mocht Frankrijk zich binden tegenover Rusland. Doch
er waren nog andere oorzaken om zich te verbazen over een gerucht, dat niet
nadrukkelijk kon worden gelogenstraft. Non-agressie! De term van het diplomatieke
koeterwaalsch kostelijk. Men koppelt het woord aan de Sovjets en men zou er om
willen lachen, wanneer men niet giste, dat men er op het Kremlin om grinnikt. En
wie zou er niet grinniken? Terwijl de Quai d'Orsay parlementeert over een
neutraliteits-verdrag dat zich wegens zijn loozen naam reeds leent tot dubbelzinnige
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interpretaties, dat door Polen met recht kan worden opgevat als een daad van felonie,
dat onder elken gezichtshoek de merkteekens toont zijner roekeloosheid, zijner
overbodigheid (hoe wil Frankrijk Rusland of hoe wil Rusland Frankrijk aanvallen
op zijn territorium?), terwijl de Moscovieten met ernstige facies delibereeren over
non-agressie, stappen te Parijs dagelijks spionnen, agitatoren, terroristen, rijkelijk
voorzien van geld, uit treinen en vliegmachines, stoken agenten van Moskou oproer
in Indo-China, in Siberië, in Marocco, demoraliseeren trawanten van het Komintern
leger, vloot, arsenalen, kazernes, openbare diensten, moet men de Sovjets bekampen
tot op de Koloniale Tentoonstelling! En men durft praten van non-agressie? Neen,
dit gaat te ver: ‘Ce serait trop stupide ou trop canaille’, schreef een der bladen die
zulke monsterachtigheden nog niet verduwen.
De onnatuur van dergelijke complotten is te overdreven, te zichtbaar en te
hinderlijk, zelfs voor doorkneede hypocrieten, om ze ooit geheel te zien slagen. Doch
ook al slagen ze niet, de Sovjets hebben nog baat bij de malaise, welke uit die
samenzweringen opkwalmt. Wat echter kunnen de Franschen erbij winnen? En hoe
lang zullen zij den Quai d'Orsay permitteeren om in zulke mate stupide of canailleus
te zijn? Sinds maanden eischen zij daar een schoonmaak. Het wordt tijd dat men
eraan begint.
[verschenen: 26 september 1931]

Onze Kansen
Parijs, 31 Augustus [1931]
Om mijn indrukken van het herbouwde Nederlandsche paviljoen te controleeren, om
ze te herzien desnoods, had ik een Vrijdag gekozen. Vrijdag is de dag voor lieden
die kalmpjes en ongehinderd de Expositie willen zien. De toegang is viermaal duurder
dan door de week en op Zondag. Bijna alle prijzen zijn verdubbeld. Er bestond geen
ander middel om den bezoekers die aan hun gemak gehecht zijn, of die ernstige
plannen hebben om vergelijkende studie te maken, een relatief comfort te verschaffen.
Relatief, helaas. Op 15 Augustus, katholieken feestdag, ontving de Tentoonstelling
467.492 bezoekers. Op 23 Augustus, gewonen Zondag, 401.740. Op werkdagen een
gemiddelde van 275.000. Om den tempel van Angkor te beklimmen moet men een
uur wachten in de rij. Men wordt bij karavanen binnen gelaten, om als schapen
voortgedreven te worden. Onmogelijk om even stil te staan. Onmogelijk om iets van
dichtbij te bekijken, om eventjes een stuk serieus te raadplegen. Men wordt
opgedrongen door de volgende karavaan, aait in 't voorbijgaan een giraf of een
krokodil en belandt zonder het te weten versuft op straat. In de Paleizen, die om een
of andere reden publiek trekken, vergaat 't op dezelfde wijze. Het ziet er zwart van
de menschen. Onophoudelijk schuiven dichte drommen van den eenen uitgang naar
den anderen. Er is maar één richting. Men wordt meegesleurd in den stroom. Verboden
om te keeren. Koorden en pijltjes gebieden den weg dien men schoorvoetend aflegt.
Geen ruimte om te ontsnappen. Van de opening, 's morgens tien uur af, tot de sluiting,
's middags zes uur, luwt de toeloop geen oogenblik. Bedenk even wat het zeggen wil
om door een gebouw van enkele duizenden meters oppervlakte in acht uren een
150.000 bezoekers te spuien langs dikwijls nauwe corridors! Nimmer heeft men
zooiets bijgewoond. En Nederland behoort tot de plekken waar de aantrekkingskracht
het sterkst is. Met Angkor slaan wij alle records.
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De Vrijdag, inderdaad, blijft relatief. Men verheugt zich te half elf in een
betrekkelijke rust en telt zich onder de bevoorrechten. Te elf uur zingt men al een
toontje lager. Het is ongelooflijk hoeveel lieden tegelijkertijd denzelfden matigen
wensch kunnen voeden: den wensch om ongestoord, zonder haasten en zonder
dringen, de tentoonstelling te bezichtigen. Angkor ligt afgesloten achter kettingen
zooals iederen dag in kudden beklimt men hijgend de trappen. Bij Madagascar en
Midden-Afrika krioelt het. Hindoestan is een lawaaierige, stoffige kermis. Op het
Hollandsche binnenplein vind ik een menigte lanterfanters geschaard rondom een
ploeg werklieden, die oranje-lampions klaar maken voor Koninginnedag. Het gebouw
waar reeds de oranje vlag wappert, is propvol. Het is voller dan Italië, voller dan
België, voller dan Madagascar, voller dan Angkor, voller dan alle andere. Men
struikelt, men botst bij elken stap. Om iets te zien moet men zich met de ellebogen
een doortocht banen. Het is onweerlegbaar dat wij hier een der hoofdrollen spelen.
Het is duidelijk dat het publiek, het volk, de massa door een machtigen golfslag van
sympathie gestuwd wordt naar ons paleis. Het is zeker dat na de recepties en de
illuminaties van Koninginnedag deze neiging nog zal toenemen. De brand werd een
luisterrijk aureool. Hoeveel landgenooten die in geen ander verband staan tot de
tentoonstelling dan door hun eigenschap van Hollander, overkwam het om persoonlijk
door Franschen gecomplimenteerd te worden wegens de kloekheid waarvan de snelle
wederopbouw na den brand getuigd heeft! Een jaar geleden nog was het
Hollanderschap een vaag en neutraal attribuut voor den Franschman. Vandaag is het
een onderscheiding, een aanbeveling. Vandaag klopt er iets in zijn hart bij 't hooren
van den naam.
Overweldigd door den omvang van het populaire succes was mijn eerste conclusie:
de organisatoren onzer deelneming hebben gelijk. Bij zulken triomf vallen
bedenkingen in 't niet. Het resultaat rechtvaardigt hun opvattingen, hun methode.
Het voornaamste doel werd bereikt, zij 't gedeeltelijk in weerwil van henzelf en door
een samenloop van onberekenbare, exceptioneele omstandigheden: een onmetelijke
menigte is sympathisch georiënteerd naar Nederland en zijn overzeesche domeinen.
Buiten gekomen herkreeg ik de noodige bezinning. Mijn tweede conclusie luidde:
Wij bevinden ons tegenover een spontane en gunstige gevoelsstrooming van een
zeldzaam geweld, welke daarenboven door de Fransche pers en de officieele
persoonlijkheden zichtbaar gesteund wordt. Zijn onze leiders van handel en nijverheid
voldoende ingelicht over de uitnemendheid der psychologische conjunctuur? Zij zal
duren zoolang wij ze doen duren. Zij zal wegvloeien met de laatste echo's der expositie
wanneer wij geen maatregelen treffen om haar te bestendigen. Hebben wij een
organisatie gereed om de stellig onverwachte Fransche sympathieën te kanaliseeren
naar een blijvend en practisch doel? Denken wij tenminste aan zulk een organisatie,
welke op Vincennes zal trachten voort te bouwen in Parijs, in Frankrijk? Niets wijst
erop.
Wij hebben tientallen koloniale en nationale voortbrengselen welke een afzetgebied
wachten. Voorzoover ze hier vertegenwoordigd zijn moet men ze met een lantaarn
gaan zoeken in alle hoeken der enorme stad. Geen cent wordt ooit besteed aan reclame
voor producten welker debiet verhonderdvoudigd zou kunnen worden wanneer de
fabrikant zich een juiste rekenschap beliefde te geven van de Fransche mentaliteit,
den Franschen smaak, de Fransche behoeften. Zelfs bij een unieke gelegenheid als
deze expositie is alle soort van publiciteit verwaarloosd. Wij hebben
twee-en-een-halve ton gestoken in de reis der Balineezen en in hun theater. Hoeveel
guldens gaven wij uit aan een redelijke, zakelijke propaganda?
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En vraag onder de Parijsche Hollanders welke moeiten, welken omslag zij zich
moeten getroosten om zich een pak Hollandsche thee te verschaffen, of andere
Hollandsche koopwaren, die zij ongaarne missen wijl ze huns gelijke niet vinden op
de wereld! Wat mijzelf betreft, ik ben verzot op een verrukkelijke tabak vervaardigd
door een Rotterdamsche firma. Zij wordt me bezorgd uit...... Zwitserland! Hollandsche
koffie heb ik nog niet ontdekt. Hollandsche koek bereikt me bij tusschenpoozen door
particuliere bemiddeling. En te denken dat half Frankrijk Engelsche thee,
Braziliaansche koffie, Engelsche koek, Amerikaansche, Hongaarsche, Oostenrijksche,
Turksche, Engelsche en Italiaansche tabak verbruikt! Waar hebben onze handelaren
hun hoofd en hun hersens? Amsterdam ligt tweemaal dichter bij Parijs dan Marseille.
Zou men echter niet zweren, dat Frankrijk door een dubbelen Oceaan van Holland
gescheiden is, dat het zich ten opzichte van Holland ergens aan de antipoden uitstrekt?
Is de Hollandsche koopmanswereld van nature of uit vooroordeel zoo dwars van
Frankrijk afgekeerd dat zij hare elementairste belangen vergeet of verzuimt? Hoevele
millioenen zou deze gezindheid ons reeds gekost hebben? Ons omzetcijfer met
Frankrijk is miniem, is belachelijk tegenover de beteekenis van beide landen. Maar
niemand make mij wijs dat hieraan niets te verhelpen valt. Ieder Hollander, bekend
met Parijs, bekend met Frankrijk, zal deze bewering tegenspreken. Hier werd zelden
iets geprobeerd. Ziedaar een nauwkeuriger waarheid.
Voor de Franschen is de Koloniale expositie een grootscheepsche, een kolossale
stemming-makerij. Tot aan den oorlog waren de koloniën nimmer populair bij den
hokvasten doorsnee-Franschman. Hij verwierf zijn reusachtig imperium bijna tegen
wil en dank, door tusschenkomst van een handjevol militairen en pas op de
Europeesche slagvelden leerde hij zijn bezittingen eenigszins waardeeren door het
optreden van gewapende kleurlingen.
Hij waardeerde ze echter nimmer in die mate, dat hij zijn geld liever belegde in
een koloniale onderneming, dan in Amerikaansche effecten. Hij expatrieerde zich
ook niet in voldoenden getale, om het Fransche overwicht, de Fransche toekomst,
in de koloniën te verzekeren. Wat de élite der natie veroverde, moest door het gros
der bevolking bevestigd worden. Wilde het onmetelijke gebied naar behooren
rendeeren, dan moest de geest, de horizon van het Fransche ras zich radicaal wijzigen,
dan moest de Franschman de koloniën leeren beschouwen als een nationale zaak,
welke zijn vertrouwen en zijn geld verdient, als een vervolg op zijn civiliseerende
missie, welke in Europa ten einde liep. De Koloniale Tentoonstelling heeft geen
ander doel, dan de aanwakkering van het Fransche koloniale instinct. Alle energieën
werden daarvoor gemobiliseerd. En ik meen, dat men slaagde. Men zal het parlement
niet meer om koloniale leeningen behoeven te bedelen, wat tot dusverre gebruik was.
De Fransche leiders pogen te ageeren op hun volk. Voor hen is de Expositie een
psychologische machine, een gigantische campagne tot kolonialiseering van den
Franschen citoyen. Het is hun tot zekeren graad onverschillig, wat men ziet te
Vincennes, zelfs òf men er wat ziet, mits hier ontzaglijke volksmenigten
samendringen, en mits deze menigten verbluffende en grandioze impressies
medenemen van de koloniale mogelijkheden. Voor ons Hollanders, gelden deze
overwegingen in veel geringer mate. Wij hebben andere drijfveeren. Het was zeker
niet overbodig voor ons, om op de verbeelding te werken. Zijn wij echter gereed, na
ons prestige verzorgd te hebben, om te ageeren op de markt? De vraag klinkt des te
dringender, daar de Fransche markt voor Holland zoo goed als braak ligt en onze
pakhuizen vol zijn.
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Het is geen kwestie van grenzen, van douane, van tarieven. Waar een
Zuid-Amerikaansche staat, of een Balkan-mogendheid kan importeeren, kan ook
Holland importeeren. Het kan ook geen kwestie zijn van prijs of van kwaliteit. Het
is louter een kwestie van initiatief, van organisatie. Wij hebben de Fransche markt
systematisch onderschat miskend, verwaarloosd. Alles valt hier van meet af te
bestudeeren, te ordenen, te ontwikkelen. Het is als correspondent mijn taak niet, om
adviezen te geven aan den handel. Ik moet mij beperken tot het signaleeren van
lacunes. Maar ik geloof, dat, wanneer de bedrijfsleiders der vier of vijf belangrijkste
Indische industrieën zich konden vereenigen, om den toestand gezamenlijk en grondig
te onderzoeken, om een gezamenlijke actie te ondernemen, om deze actie te
combineeren met twee of drie der voornaamste Hollandsche bedrijven, dat de
grondslagen gelegd konden worden tot een nieuw fortuin.
Een Hollandsch-Indische Factorij in het centrum van Parijs, op de groote boulevards
(tusschen de Madeleine en den Boulevard des Italiens), een factorij, onder Hollandsche
leiding en met Fransch personeel, waar voorloopig vijf of zes onzer gewichtigste en
voortreffelijkste producten vertegenwoordigd zouden zijn, zou zonder den minsten
twijfel uitstekende zaken maken. Zij zou tegelijk als basis moeten dienen om het
achterland langzaam en geleidelijk te penetreeren. Men overwege dit idee. Nimmer
stonden de kansen gunstiger.
[verschenen: 29 september 1931]

Het uur van Frankrijk
Parijs, 3 September [1931]
Reeds langer dan een jaar wantrouwde men den sterling. Den 15den Juli liet men
het merken. Op dezen gedenkwaardige dag weigerde het Comptoir National
d'Escompte Engelsche wissels te accepteeren, geteekend door Barring, Schröder,
den Londenschen Rothschild en een vierden bankier, wiens naam onbekend bleef.
Den 16den Juli werd de order herroepen; de orde werd hersteld. De Fransche bank
verontschuldigde zich met het voorwendsel, dat een beambte zich vergist had. Maar
het noodsein was geheschen geweest, de stormklok had geluid. Het Comptoir
d'Escompte is een uiterst behoedzame instelling, waar men geen flaters begaat en
nog minder onvoorzichtigheden. Men breekt daar niet uit verstrooidheid de bruggen
af met de City. De weigering was barsch en brutaal; haar beteekenis liet aan
duidelijkheid niets te wenschen over.
Dat was midden-Juli. Sindsdien begon men internationale wissels te stellen in
francs. De Fransche voorschotten aan Engeland eveneens in francs. Dat het trotsche
Albion een beroep doet op de Fransche beleggers, gebeurt geen tweemaal in een
eeuw. Alvorens daartoe te besluiten, moest het werkelijk krap zitten. Maar dat de
Fransche banken liever het publiek laten inschrijven op obligaties, dan haar eigen
fondsen te wagen aan credieten, die kunnen ‘stollen’, is een wenk, waarin niemand
zich vergissen kan. Dat de voorschotten genoteerd zijn in francs en niet in sterlings
is een andere wenk, krenkend voor den Britschen hoogmoed, maar buiten twijfel
onvermijdelijk. En onder de 36.000 geruchten, die elken dag loopen op een Beurs,
onderscheidt één zich te Parijs door zijn hardnekkigheid. Men zegt het nog niet
hardop. Doch men mompelt en fluistert, dat Londen niet ontkomen zal aan een
financieele débâcle, dat de lekken niet te stoppen zijn. Met een onaangename
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verbazing vernam men, dat de eerste zes milliard Fransch-Amerikaansche kapitalen,
welke de Britsche schatkist ter beschikking kreeg tot ondersteuning van den sterling,
in veertien dagen waren opgeteerd. Met een rilling in den rug voorziet men, hoe lang
de volgende tien milliard zullen duren. De bliksemsnelle spoed, waarmee deze leening
beklonken werd (tweemaal vierentwintig uren) werd in de Pers geïnterpreteerd als
een bewijs der onaantastbare hechtheid van het Engelsche crediet. De Beurs vertolkte
de overijling als een teeken van urgentie: waar de dokters zich haasten, is de patiënt
ernstig. Nogmaals een theatraal gebaar, dat verkeerd uitviel en zijn effect miste. Eerst
Hoover met zijn S.O.S. Daarna de toewerping van deze reddingsboei. Zal het derde
beter lukken?
Men beschouwt dus de toekomst in de somberste kleuren en reeds berekent men
de gevolgen, welke de val van den sterling na zich zou sleepen. Een Engelsche
débâcle heeft voor Frankrijk, overladen met Engelsch papier, zijn goede en zijn
kwade zijde, tusschen welke een ‘dynamische’, waaghalzende mogendheid wellicht
zonder aarzelen zou kiezen. Frankrijk echter, dat na 1918 dezelfde bezonnen,
bescheiden, gematigde meegaande politiek volgt als na 1871, voelt ook bij deze
nieuwe verzieking geen zier voor een sprong in het onbekende. De goede kanten van
een Britschen krach zijn van politieken aard en hypothetisch. Zij behooren tot de
mogelijkheden, misschien tot de wenschelijkheden. Maar zij liggen eveneens in een
tamelijk verwijderd verschiet en, om ze te verwezenlijken, zou men moeten
beschikken over de stelselmatigheid, de doelvastheid, den regeeringsduur van een
Richelieu of van een Lodewijk XIV. De kwade kanten van een Britsch bankroet, van
financieelen aard, zijn daarentegen ontwijfelbaar, vlakbij en gevaarlijk. Een Napoleon
zou er niet voor terugdeinzen. Doch voor de Fransche leiders en voor de Fransche
natie is de periode van avonturen definitief gesloten. Ook op dit terrein verlangen
zij den status quo, al schijnt hij niet ideaal, te handhaven en te consolideeren. En
waarom zouden zij ingrijpen in den gang der zaken, zoolang één hypothese, één
onzekerheid aanwezig blijft? Zij zien den tijd, de menschen en de omstandigheden
werken in hun voordeel. De evolutie kan wat langer duren. De eindpaal is dezelfde.
Wij zullen altijd verstandig handelen, indien wij de internationale aangelegenheden
af en toe bekijken door een Fransche lunet. Niet omdat het Fransche standpunt het
onze zou zijn, of uitsluitend het onze zou moeten zijn. Maar omdat wij, door den
Franschen gezichtshoek te raadplegen, een groot aantal factoren ontdekken, die een
beslissenden invloed uitoefenen op de ontwikkeling der feiten, factoren, die ons uit
Londen, Berlijn of Rome gemakkelijker kunnen ontsnappen.
Voor Parijs is de situatie de volgende:
Sedert den oorlog heeft Frankrijk, dat geen andere wenschen koesterde, dan rust
en evenwicht na een schrikbarende slachting, overal Engeland ontmoet als een
hindernis op zijn vreedzamen weg. Overal en altijd. Van de Vredesconferentie af
nam Engeland weinig besluiten of suggereerde weinig stappen, die niet bestemd
waren, om Frankrijk te dwarsboomen. Engeland was de eerste mogendheid, die de
financieele solidariteit der geallieerden brak, om Frankrijk een hak te zetten. De
eerste, die voorbarig den goudstandaard herstelde. De eerste die haar Amerikaansche
schulden regelde. De eerste die, uit vrees voor een toeneming van den Franschen
invloed, het verslagen Duitschland te hulp snelde, het ophief, de fondsen verstrekte,
om zijn concurreerende handelsvloot te herbouwen, zijn industrie te vernieuwen. De
eerste, die betrekkingen aanknoopte met Rusland, de eerste, die de Sovjets middelen,
aanzien en overwicht verschafte voor hun propaganda in China, in de koloniën.
Londen contrarieerde Frankrijk op den Rijn, in Polen, in Hongarije, in Berlijn, in
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Turkije. Overal waar beroeringen uitbraken in Fransche bezittingen, in Syrië, in
Marokko, vond men als bij toeval een Engelschman achter de schermen, met de
‘Cavalerie van Sint-Georges’, het Engelsche geld. Wanneer Engeland wellicht niet
het eerst gespeculeerd heeft tegen de Fransche munt, in 1924 en 1925, het heeft 't
hardst en het hardnekkigst gespeculeerd tegen den franc, en het Foreign Office zelf
raakte gecompromitteerd in een zijner ambtenaren. Alle internationale problemen
werden door Engeland dusdanig gesteld of verdraaid dat hun regeling het Fransche
gezag moest knakken of verzwakken. Parijs behoefde slechts vóór iets te zijn en het
vond Londen tegen zich, onder een mom van vriendschap, in het geheim of in het
openbaar. Als Frankrijk contra iets was, bleek Engeland onfeilbaar pro. Het maakte
vraagstukken, welke uiteraard reeds netelig waren, gelijk de ontwapening en de
verhouding der vloten, onoplosbaar, door ze in de oogen van den Franschman te
vertroebelen met al te zichtbare anti-Fransche bijbedoelingen.
Steeds heeft Albion zijn eigen veiligheid ter zee en tot voor kort zijn absolute
hegemonie, zijn heerschappij over de wateren aan alle naties der wereld opgelegd
als een feit, dat geen bedenking en nog minder tegenspraak duldde. Nimmer
daarentegen heeft Engeland het beginsel der Fransche veiligheid te land, aan den
Rijn, aan de Poolsche grenzen, aan de Italiaansche Alpen, willen bekrachtigen.
Nimmer heeft Londen Parijs willen aanvaarden als natuurlijken, loyalen,
onvermijdelijken, maar gelijkberechtigden bondgenoot, wat overeenstemde met het
geduldige Fransche streven en dat alle Europeesche moeilijkheden vereffend, alle
bedreiging afgeweerd, alle crises verkort zou hebben. Liever joeg Engeland, met een
onbegrijpelijke, onverklaarbare verblinding, zijn eigen ondergang na in China, in
Britsch-Indië, in Rusland, in Duitschland, in Egypte, en van den weeromstuit in zijn
dominions, van den weeromstuit aan de Theems; liever worgde het zichzelf,
gebiologeerd door een mogelijk Fransch overwicht in Europa (een overwicht, dat in
Fransche oogen slechts weldadig en heilzaam kon zijn), liever hoorde Albion de
aarde daveren en kraken, dan af te zien van zijn bijna satanischen drang, om Frankrijk
te kortwieken, om een Franschen opbloei te vertragen, te belemmeren.
De socialisten, van oudsher anti-Fransch, geneerden zich het minst van de drie
Engelsche gouvernementeele partijen; de liberalen waren haast even onbetrouwbaar;
de conservatieven schenen nauwelijks bereid om ronduit van vroegere dwalingen af
te stappen. Zoodra het erop aankwam, bleken alle drie aan elkaar gewaagd. En alle
drie vonden bij de Vereenigde Staten een dubbelzinnigen steun. Van Noord-Amerika
via Engeland, via Duitschland, via Sovjet-Rusland, via China trok een stroombaan
van gelijkslachtige ideeën rondom de planeet en vervulde haar verderfelijken
kringloop. Verderfelijk voor Frankrijk. Verderfelijk voor de wereld.
Zoo denkt in haar hart vier-vijfde der Fransche bevolking over de
Fransch-Engelsche relaties der laatste twaalf jaren. Zoo denken alle politieke partijen,
uitgezonderd socialisten en communisten. Zoo redeneerend, kon men aan Sir Montagu
Norman, den occulten dictator dezer anarchistische, verwoestende en ontgoochelende
periode, den bijnaam geven van malfaiteur mondial. En zoo redeneerend, aanschouwt
men de tribulaties van den sterling, de muurscheuren in het Huis van Usher, dat
vallen gaat, het tanen eener macht. Zonder wrevel. Maar nog niet zonder spijt. Tot
de laatste minuut zal men hopen, dat Engeland het roer omgooit. Men hoopt echter
meer uit gewoonte, dan uit overtuiging. Heeft Frankrijk niet langer dan anderhalve
eeuw geleefd onder Albion's auspiciën? Men went niet zoo spoedig aan de instorting
van den kolos, die eenmaal sterk genoeg was, om Bonaparte te kooien op Sint-Helena.
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Laten wij niet vragen, of de Fransche zienswijze juist is. Ik ben zeer geneigd haar
te deelen, omdat zij me redelijk toeschijnt en omdat zij parallel gaat met de belangen
van Europa. Want het was in het belang van Europa, om Duitschland te beteugelen,
om de Sovjets te vernietigen, om China te pacificeeren, - drie formidable
ondernemingen, welke de Fransch-Engelsche tweespalt verhinderd heeft. Maar al
zouden wij de zienswijze van Frankrijk niet beamen, het is in ieder geval nuttig er
ons rekenschap van te geven. Reeds is de Cavalerie van Sint-Georges geremplaceerd
door de Cavalerie van Marianne, en reeds kan Frankrijk de politiek voeren zijner
financiën. Het is daarvoor niet noodzakelijk, dat de sterling keldert. Het blijft de
meening van verschillende wèlingelichte Franschen, dat de Engelschen zelf hiertoe
meer dan voldoende zullen bijdragen.
De gebeurtenissen vliegen voorbij met steeds versnellende vaart. In Juni vroeg
Oostenrijk credieten. Parijs stelde volwaarden, welke Engeland niet bevielen, zooals
gewoonlijk. Sir Norman telegrafeerde achter Franschen rug om het gevraagde
voorschot naar Basel en naar Weenen. Hij werd overal toegejuicht - behalve in Parijs.
Dit is amper drie maanden geleden. Gisteren moest Engeland zijn credieten
terugroepen. Vandaag worden ze vervangen door Fransch geld. Weenen bukt. Maar
achter Weenen bukte Londen.
Beleefde men na Waterloo een gewichtiger evenement? Op vele slagvelden en
vele zeeën is de Brit verslagen. Nimmer streek hij de vlag, want altijd redde hem
zijn schatkist. Hoe zal ze over drie nieuwe maanden wapperen, als we in den Steenbok
staan?
[verschenen: 7 oktober 1931]

Na den Regen
Parijs, 8 September [1931]
Toen het te erg werd, toen het in Augustus de oogstmaand, vijf-en-twintig dagen
geonweerd, gestormd, gezondvloed had, schreef de kardinaal-aartsbisschop van Parijs
openbare gebeden voor tot verkrijging der droogte. En ziet: ternauwernood drie dagen
convergeeren de smeekende gedachten der geloovigen naar dit eene, hoopvol
verlangde doel, of het ontij houdt op. Een milde anti-cycloon van hooge barometrische
pressies breidt zich uit over het land, verjaagt de leigrauwe wolken, tint het zenith
en den horizon met koningsblauw. Het is frisch, bijna koud, maar de zon schijnt. De
sterren schijnen, zonder welke, volgens Henri Poincaré, de mensch nimmer een
richting, nimmer een stuur zou gevonden hebben. Wij zuchten niet meer, gelijk de
denkbeeldige bewoners van Venus, onder een eeuwigen koepel van wolken, afgesloten
van het heelal, onwetend over de bronnen van het licht. Wat niet geheel verrotte, kan
drogen. Wat waterhoozen niet ontwortelden, kan hergroeien. Wat de hagel niet
verpletterde, kan nog rijpen.
Men mag zeggen wat men wil, voor Zijne Eminentie Verdier is dit een mooi
resultaat, dat de wereld zou slaan met stomme verbazing, wanneer het verkregen was
door een natuurkundige. Het is waar, dat het meteorologisch experiment, waarvan
wij hier gewagen, niet naar willekeur herhaald kan worden en dus voor de wetenschap
geen bewijs beteekent, geen waarde bezit. Het is waar dat de hemel zich niet altijd
laat vermurwen. Het is zelfs mogelijk dat een louter toeval hier een causaal verband
legde tusschen de gebeden en de verandering der luchtgesteldheid, - hoewel de
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weer-diensten eenstemmig de meest pessimistische berichten meldden toen de
kardinaal besloot zich te wenden tot de hoogste machten. Het is zeker dat in de laatste
plaats de geloovige zelf zal durven roemen op een goddelijke interventie. Als wij
echter niets positiefs willen leeren of kunnen leeren van de merkwaardige coïncidentie,
hoeveel negatiefs onderwijst zij ons! Zooveel negatiefs, dat ons moderne
zelfbewustzijn 't niet zou overleven, wanneer dit magere jaar zich zeven maal
herhaalde. Dit magere jaar waarin men aanraadt de katoen te verbranden, waarin
men de koffie in zee werpt, de stoomketels stookt met graan.
Te midden van Parijs hebben wij in een paar minuten tijds de auto's tot de assen
in het water gezien, zóó regende het. Niet eenmaal, doch tien malen. Halve provincies
zijn verwoest en voor een winter verarmd. Bergen lossen zich op en splijten;
onberekenbare zandmassa's vloeien weg naar het groene dal, overstroomen wegen
en akkers terwijl de rotsen donderend de kloven vullen. Heuvels worden doorsijpeld,
gezeefd, ondergraven tot zij instorten met hun woningen. Een oude wijk van Marseille
glijdt langzaam naar zee. Er staan geen teekens aan het uitspansel doch iedereen
voelt vaag dat er iets niet in den haak is en wie garandeert dat het noodweer morgen
niet hervat met verdubbeld geweld?
Inderdaad: Men zendt een commissie die illustre geleerden behelst als Paul
Langevin, naar China om het gouvernement te adviseeren omtrent de instructie der
jonge en geëmancipeerde Chineesjes. Maar wat weten we zelf, wat kunnen wij meer,
wat vermogen wij meer, dan de Egyptenaren, de Chaldeeërs, de middeleeuwers?
Men vliegt over den Oceaan gelijk zwaluwen. Men schiet kogels van 42 en 50
centimeter doorsnede. Men strooit stikgassen. Men spreekt langs onbegrensde
afstanden. Men wekt muziek op van een wassen plaat, van een strook filmband. Men
vereenigt de kracht van honderdduizend paarden in één machine. Men telt de sterren.
Men telt de electrons der atomen. Meer weegt ze. Men meet het universum. Men
ontdekt bacteriën, bacillen, microben en hun serums. Men overschouwt den
macrocosmos en den microcosmos. Men deed het oer-oude woord te niet dat de
mensch zijn brood zou winnen in het zweet zijns aanschijns, dat de vrouw zou baren
in smart. Doch als we alles weten, wij beheerschen niets. De bliksems, welke wij
hanteeren in den vorm van electriciteit, zijn naar onze maat: speelgoed. Wij staan
hulpeloos tegenover de accumulatoren van aarde en lucht. De regen is een gewoon
condensatie-verschijnsel, van kinderachtigen eenvoud. Maar wie verhindert of wie
gebiedt de verdichting der dampen? Wie blaast de wolken weg die vandaag nog
optorenen? Wat vermogen wij tegen het inwendige vuur, tegen de koude, tegen de
hitte, tegen den wind? Niet meer dan de vroegste holbewoners. Voor een gunstigen
wind offerde Agamemnon den goden zijne dochter. Wij kwamen nog geen stap
verder. Zoo fameuze psychologen wij wanen te zijn, met onze Freuds, onze Jungs,
wij kennen niets, absoluut niets over het mechanisme, als ik het zoo noemen mag,
van het gebed. Alle voorgevoelens, alle vermoedens daaromtrent, welke een
Agamemnon kon hebben, zijn in den rudimentairen staat gebleven van voorgevoelens
en vermoedens. Wij vertrouwen zelfs belangrijk minder op deze geheimzinnige
radiaties der ziel. Wij zijn dikwijls geheel bereid ze te loochenen.
Ook hier beweren de grijsaards dat het hun niet heugt sinds een halve eeuw de
natuur zoo strijdig gezien te hebben met onze belangen, met onze verwachtingen.
Zij uiten zonder twijfel dezelfde afgezaagde klacht welke de mensch reeds ontelbare
malen slaakte. Maar als de oude deun door den omvang, door den duur der teistering
een ongewonen klank verkrijgt, nog een anderen nadruk verwerft hij door de
tijdsruimte waarover de vergelijking zich uitstrekt. Vijftig jaren uit de periode van
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Cheops, van Amenophis, van Alexander, van Cesar, van Karel den Groote, van Karel
V, van Napoleon, waren op kleine, weinig essentieele verschillen na, altijd dezelfde
vijftig jaren. Er bestond voor den mensch geen enkele reden om zijn verhouding tot
de elementaire energieën eenigszins gewijzigd te achten. De vijftig jaren echter welke
het laatste kwartaal der XIXde en het eerste der XXste eeuw overbruggen leken ons
van een oneindig kostbaarder gehalte dan alle vorigen te zamen. Er is weinig wat
wij in dat korte bestek niet hebben omgewenteld, of trachtten om te wentelen. De
menschheid schreed van ontdekking tot ontdekking, van triomf tot triomf. De koenste
droomen werden vervuld of schenen vervulbaar. Wat kon ons remmen? Men bouwde
Eiffel-torens en skyscrapers. Men drukte milliarden boeken. Men doorvorschte
geheimen welke geen enkele vroegere generatie had kunnen gissen. Op elk gebied
verrichte men dusdanige wonderen dat de armste en geringste onzer tijdgenooten
zich gelukkiger, vrijer, machtiger mag oordeelen dan de luisterrijkste koning uit het
verleden. En plotseling bemerken wij dat alles wat ons trots inboezemde en
onwaardeerbare vreugden verschafte, afhankelijk is van een barometrische pressie,
van een wolken-formatie, van een ordinair condensatie-proces, van een
electriciteits-ontwikkeling waarop wij niet den minsten invloed kunnen uitoefenen,
aan welker grillen wij even weerloos zijn overgeleverd als toen de mensch zijn eerste
stappen deed op de planeet. Wij bevestigden onze woning; wij richtten haar gerieflijk
in; wij weerden alle bedreigingen af welke in onzen gezichtskring vielen. Eensklaps
ontwaren wij dat al onze kennis, vindingrijkdom en wetenschap niet bestand zijn
tegen een stormvlaag, dat wij niet beschutter huizen dan Noach. Idealen en
geestesstroomingen hebben hun dageraad en hun schemering, hun lente en hun
herfsttij. Zeven magere en natte jaren als dit zouden niet over het huidige menschdom
moeten gaan om elk geloof in de techniek uit te roeien.
In ons binnenste knaagt ook altijd een diepe, stage achterdocht tegen de soliditeit
der aarde en er behoeft niet veel te gebeuren of wij denken aan den ondergang der
wereld. Het thema bleef actueel en zal vermoedelijk hoe langer hoe actueeler worden.
Bijna dagelijks wordt het behandeld in romans, feuilletons, tooneelstukken en films.
Een ruim deel der ondefinieerbare malaise, welke ons tijdperk vooral sedert de laatste
jaren bevangen houdt, is wellicht te verklaren uit de vage, onberedeneerde vrees voor
een cataclysme dat niets duidelijk aankondigt doch waardoor menigeen zich uit
raadselachtige verten reeds beslopen voelt. De ontwrichting der seizoenen, de
eindelooze regens hebben deze instinctieve beduchtheid nog versterkt. Het is lang
niet onmogelijk dat die panische vatbaarheid de ontkieming van roekelooze daden
zal bevorderen. Een verstandig censor zou misschien alle beschouwingen over den
ondergang der wereld op zijn index moeten plaatsen.
Er zijn echter profetieën, welke men niet gemakkelijk vergeet omdat men ze
bewaarheid heeft gezien. Ik zal mij altijd herinneren, hoe een Fransch liefhebber van
curiositeiten, Martiel de Pradel de Lamase, op 3 Juli 1921, dus zeven maanden voor
het evenement, in Le Figaro voorspelde, dat de opvolger van Benedictus XIV den
naam zou dragen van Pius XI. Hij grondde deze anticipeerende reportage op de niet
geheel onbekende maar weinig verbreide commentaren welke in 1740, onder het
pontificaat van Clemens XII, een anoniem gebleven monnik van Padua toevoegde
aan het beroemde manuscript van Sint Malachias, aartsbisschop van Armagh, in
Ierland. Sint Malachias 1094-1148 had een opsomming gegeven van alle pausen die
tot het einde der dagen zouden regeeren. Hij bepaalde zich evenwel tot een kort
Latijnsch devies, geïnspireerd door hun oorsprong, door hun overheerschende
eigenschap, door hun blazoen of door de voornaamste gebeurtenis van hun pontificaat.
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De Paduenser monnik, helderziender dan Sint Malachias, voltooide diens arbeid door
de aanduiding van den naam van elk der twintig opperpriesters die na 1740 den
Heiligen Stoel nog moesten bestijgen. Ten overvloede breidde hij de deviezen van
Sint Malachias uit met twee toelichtingen, de eene in 't Latijn, de andere in 't
Italiaansch. Volgens den Ierschen Aartsbisschop komen er nog zeven pausen. Volgens
den Paduenser monnik zullen ze in hun rangorde heeten Gregorius XVII, Paulus VI,
Clemens XV, Pius XII, Gregorius XVIII, Leo XIV, en de laatste, Petrus II. Uit den
gemiddelden duur van de regeering der Pausen poogt men het fatale jaartal af te
leiden. Men schommelt tusschen Augustus 1999 en een niet nader bepaalden datum
van het jaar 2150.
Het zou te ver voeren om aan te toonen hoe weinig de dikwijls voor apocrief
gehouden Malachias en de nog merkwaardiger Paduenser monnik zich in 't jongste
verleden vergisten. Het zou daarentegen nutteloos zijn om vooruit te loopen op een
te verwijderde toekomst, welke slechts onze nazaten zullen beleven.
Maar als iets ons troosten mag, en gesteld dat wij opbeuring noodig hebben, dan
is het eerstens de betrekkelijke afstand welke ons nog scheidt van den laatsten dag,
en niet minder de wonderbaarlijke, matelooze lotswisselingen, die de meesten onzer
nog zullen bijwonen. Want als Sint Malachias bij voorkeur voorspelt in duistere en
veelal pas later te doorgronden bewoordingen, de Paduenser monnik spreekt over 't
algemeen te precies om hem niet te toetsen aan de feiten. Sint Malachias
karakteriseerde het tegenwoordige pontificaat met Fides intrepida, Onverschrokken
geloof. Aan deze spreuk voegde de Paduenser monnik toe in 't Latijn dat Rome onder
zijn regeering ‘het tooneel zal zijn van een afgrijselijke slachting (immolatio foetida)
maar dat de overwinning der heiligen zeker is.’ En in 't Italiaansch: ‘de Allerheiligste
Vader Pius XI wordt Koning van Italië. Dat de heilige stad vertrouwen hebbe in zijne
verdiensten.’ De zeven laatste pausen trouwens zijn allen onbetwiste koningen over
het Apennijnsche schiereiland......
Om te droomen in een diluviaanschen zomer, welke door de verbluffendste coups
de théâtre reeds uitmuntte, is een profeet niet de slechtste lectuur en wellicht nog de
beste gids.
[verschenen: 10 oktober 1931]

Saigon via Batavia - (Per vliegpost)
Parijs, 11 September [1931]
Het volkslied der ‘Expo’ is ‘Vas-y, marsouin’, - ‘Vooruit maar, Jantje’. Als deze
brief getikt wordt op de linotypes van het ‘Soerabaiasch Handelsblad’ komt de
Duguay-Trouin in zicht van Tandjong-Priok. Aan boord van den kruiser, geheeten
naar een Kaperkapitein, die menig Hollander en Engelschman geënterd heeft, bevindt
zich Paul Reynaud, Minister van Koloniën, te midden zijner ‘marsouins’. Hij komt
van Singapore, is op weg naar Saigon en over een week moet hij in Soerabaia zijn.
Men behoeft geen kaart te raadplegen om zich te overtuigen van het ongemeene
dezer reisroute. Inderdaad, de minister maakt een lichten omweg, die ons groote eer
bewijst. Hij bezoekt Java (dichter bevolkt dan Frankrijk) alvorens zijn inspectie te
beginnen over Indo-China. ‘Dat is heel natuurlijk’, zei hij, toen ik hem eergisteren
goede reis wenschte in zijn bureau van de Rue Oudinot: ‘Een studiereis door
Indo-China heeft de beste kans om vruchten te dragen, wanneer men ze begint bij
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hen, die onze meesters zijn op 't gebied van kolonisatie.’ Ik vraag mij af, of ik bij
deze correspondentie niet een gramofoon-plaat had moeten voegen, om den minister
in de haven van Soerabaja waardig uitgeleide te doen met het nieuwe koloniale
volkslied: Vas-y, marsouin! Maar misschien speelt de scheepskapel het.
Het is een zonderling idee voor een minister der Republiek om een tocht te
ondernemen naar het Verre Oosten. Men moet een sterken dunk hebben van de
politieke stabiliteit om dergelijke plannen te vormen en ze ten uitvoer te leggen.
Gesteld, dat Laval en Briand bij hun tegenbezoek aan Brüning worden uitgefloten
in Berlijn of in Baden-Baden, gesteld dat het Ministerie andere moeilijkheden
ondervindt, gesteld, dat de conservatieve, anti-revolutionnaire Kamer bij de
verkiezingen der komende lente wordt weggevaagd - allemaal mogelijkheden welken rang zal Paul Reynaud bekleeden in het volgend gouvernement? Onder de
vorige regeering fungeerde hij als minister van Financiën. Een nieuw Kabinet zal
hem misschien tellen als minister van Landbouw, als minister van Posterijen. Is
Reynaud's reis dus nutteloos? Is het enkel een symbool, dat voor den eersten keer
een Fransch minister het Suez-kanaal passeert? Of voornamelijk een aanwijzing hoe
weinig de Republiek eraan denkt, om van Indo-China afstand te doen en zoowel
ijdele verwachtingen als ijdele vrees wil dempen door een officieel hoog bezoek, dat
niet minder beduidt dan een nieuwe bezetting? Zonder twijfel. Maar als Paul Reynaud
de Fransche koloniën regeert in naam van Frankrijk, hij bestuurt ze niet. Om ze te
besturen, nam hij den directeur mee van Politieke Zaken aan het Ministerie van
Koloniën, Gaston Joseph, vertegenwoordiger der Administratie, welke achter de
regeering, zonder de Kamer en zonder het volk, het ware bewind voert. Reynaud kan
nog zevenmaal vallen: zeven nieuwe ministers zullen den Directeur van Politieke
Zaken nog op zijn post vinden.
Doch stellig even zonderling als de ministerieele reis was mijn wensch om uit den
mond des ministers een verklaring te hooren vóór zijn vertrek. Men kon tot Zijne
Excellentie twintig of twee honderd vragen richten en men wist te voren dat de
minister op allen beminnelijk en ontwijkend zou antwoorden Want Paul Reynaud is
charmant en zeer behendig. Hij heeft bovendien een declamatorisch temperament
dat hem veroorlooft alle woorden te gebruiken om zijn gedachten is verbergen. Hij
is een virtuoos in de nuances, waarmee hij duizend dingen te verslaan geeft, zonder
iets te zeggen en evenveel dingen zegt zonder dat men iets te verstaan krijgt.
Tegenover de groen-porceleinen draken, die de schoorsteenen flankeeren zijner
anti-chambre en van zijn bureau, heeten de Indo-Chineesche oproerlingen geen
communisten. Zij heeten onverbiddelijk ‘de politieke situatie’. Men moet Lyautey
zijn en diens ouderdom hebben, om in de ministerieele aanwezigheid een term te
bezigen, dien men schijnt te schuwen als een onwelvoeglijke uitdrukking. Bij de
lunch, waarmee Reynaud afscheid nam van de Tentoonstelling (hoewel er geruchten
loopen, dat ze met een maand, wellicht met een jaar verlengd zou worden), sprak de
maarschalk den minister toe in de volgende bewoordingen: ‘U gaat naar Indo-China,
dat ons allen interesseert, omdat alles wat er gebeurt, alles wat men er ervaart nauw
verwant is, in 't goede en in 't kwade, aan wat er elders voorvalt, aan wat men elders
ondervindt, hetzij in Nederlandsch-Indië, hetzij in die of die andere kolonie. U gaat
ginds naar toe als minister! Tijdens mijn loopbaan heb ik er heel wat zien komen,
ministers en zeer importante personages. Sommigen brachten ons bemoediging,
kracht; bij de anderen voelden wij dat zij er geen flauw benul van hadden. U gaat
naar het Indo-Chineesche Rijk. U zult er wisse gevaren vinden. Het is niet noodig,
om er u meer van te zeggen, want de gevaren waarover ik u spreek kan men
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samenvatten in één enkel woord: Communisme.’ Reynaud knipperoogde naar de
zoldering. ‘Oude maniak’, dacht hij waarschijnlijk, waar moeit hij zich mee? Waarom
praat hij niet over ‘politieke situatie’? Den volgenden dag was Lyautey's tirade in
bijna alle kranten geschrapt.
Is het hoffelijk een minister in 't nauw te drijven, die u welwillend aanhoort en u
met een glimlach om zijn tuin leidt? Ik had een vraag, welke hem schaakmat kon
zetten, welke alle wegen tot ontsnapping afsloot, en zij brandde me op de lippen. Zij
zou geluid hebbaen: Monsieur le Ministre, men veronderstelt over 't algemeen, dat
U ‘de politieke situatie’ gaat zoeken in Laos, in Tonkin, in Cambodja, in Annam.
Denkt U niet, dat men ze (de politieke situatie natuurlijk) veel gemakkelijker zou
vinden in Parijs? Dat zou U een reis uitsparen en U behoeden voor ‘wisse gevaren’.’
Kan men echter zoo impertinent zijn? Neen. Wanneer de minister oprecht was,
en even weinig rhetorisch als Lyautey, had hij me moeten antwoorden: ‘Het is evident,
dat de rekels, die wij in Indo-China laten mitrailleeren, ophangen of opsluiten, maar
figuranten zijn; au fond stakkers, misleiden. Het spreekt van zelf, dat een hoop
aspiraties niet geformuleerd zouden worden, wanneer ze niet gesouffleerd waren.
Het is duidelijk, dat zelfs de agenten, de propagandisten, die zich binnensmokkelen
maar tot het kleine wild behooren. Wie instrueert ze, wie stuurt ze, wie betaalt ze?
Wie zijn de souffleurs, wie de hoofdpersonen? Waar schuilt het grof wild? Het is
niet eens noodig het te zoeken, het te jagen. We weten, waar het legert, waar het
rooft. Wij weten, wie het voedert, sinds het niet meer rooven kan. Het voelt zich
veilig.
Doch als de vertakkingen beginnen in Parijs, ze eindigen er niet en vermoedelijk
zijn de Parijsche vertakkingen niet eens de voornaamste. Wij kennen den kringloop,
den monsterachtigen circulus vitiosus. De Fransche spaarder deponeert zijn geld
tegen 1½% op een Fransche bank. De Fransche bank leent het tegen 3% aan een
Engelsche bank. De Engelsche bank leent het tegen 8% (of meer) aan een Duitsche
bank. De Duitsche bank leent het tegen 15% (of meer) aan...... Moskou. Zoo is het.
Daar valt geen speld tusschen te steken. De Amerikanen doen hetzelfde. Hebben de
Hollandsche banken reeds bemerkt (beter laat dan nooit...) dat iedere gulden dien zij
aan Duitschland leenden, langs een omweg verzeilde naar Moskou, dat elke oproerige
propaganda in Hollandsch-Indië betaald wordt met echte Hollandsche guldens? De
heele wereld onderhoudt via Duitschland een infectiehaard, waardoor de heele wereld
min of meer verziekt raakte. Evenwel, een paar koortsaanvallen hier en daar, dat is
nog niet het ergste.
Het ergste is, dat de Sovjets, op een moment, dat ze zelf mogen kiezen, en dat ze
stellig zullen kiezen, zoodra het in hun kraam te pas komt, een kolossaal bankroet
kunnen ontketenen. Hoe dicht kwam dit bankroet al nabij? Vandaag gedragen ze
zich tamelijk netjes. Het werd bijna mode, om ze voor onschadelijk te houden. Wij
noemen ze, zooals u merkte, “de politieke situatie”. Maar zij veranderden reeds
tweemaal van principen, van tactiek, van systeem, van personeel, van terminologie.
Waarom zouden ze niet voor den derden keer veranderen, zoodra het te draineeren
kapitaal binnen is? Ieder schijnt een slag van den molen weg te hebben. Wat echter
wil een Minister van Koloniën daartegen aanvangen? Kan hij optornen tegen de twee
halfronden? Is hij lid van een homogeen ministerie?
Mijn collega van Handel discussieert met Moskou een commercieele overeenkomst.
Mijn collega van Buitenlandsche Zaken onderhandelt over een pact van non-agressie.
De harlekijnsche Litwinoff oreert te Genève, waar de heele Volkenbond zich te
grazen laat nemen. Dat alles is absurd. Is het zooveel absurder, dat ik naar Indo-China
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ga “om de ontspanning te accentueeren, welke men de laatste maanden heeft
waargenomen op politiek terrein”, zooals ik daar straks gezegd heb? [’]
De hemel beware me, dat ik de verantwoordelijkheid voor deze redeneering op
de schouderen zou laden van Paul Reynaud. Ik haast me met mijn eigen categorisch
démenti. Maar het is helaas geen fantasie, geen droom, geen verzinsel. Het is pure
werkelijkheid. Niemand heeft begrepen, waarom de Minister van Koloniën zich
inscheept naar Indo-China, maar ieder deed, alsof hij 't begreep. Het probleem
ondertusschen, met al zijn gegevens en zijn oplossing, blijft liggen te Parijs, niet zoo
heel ver van de Rue Oudinot.
Laten we echter niet den moed verliezen. Het is lang niet uitgesloten, dat Paul
Reynaud deze waarheden nog ontdekt in Saigon of in Hanoï. Vas-y, marsouin!
[verschenen: 30 september 1931]

Tusschen Zomer en Herfst
Parijs, 15 September [1931]
Longchamp heropende in den zonneschijn van een koelen Zondagmiddag, van lichte,
bonte toiletten, van dampende paarden. De vacantie is dus om. Zoodra de paarden
draven in Parijs, draaien de menschen den rug toe aan badplaatsen, platteland, bergen
en minerale wateren, om weder te keeren naar de herbevolkte stad. De autobussen
konden twee maanden lang vijftig kilometer per uur rijden door de drukste straten.
Van nu af treden zij in 't gelid en blijven in den pas. Het reeds oude grapje zal weer
worden opgerakeld: Dat men vroeger met één paard, en zelfs met één knol, sneller
ging dan tegenwoordig met twintig. Een rit van het vliegveld Le Bourget naar de
Place de l'Opéra duurde even lang als een vlucht Parijs - Brussel. Dit najaar zal hij
weinig achterstaan bij Parijs - Amsterdam. Want honderden mogen failliet gaan,
duizenden bezuinigen, tienduizenden de toekomst tegemoet zien met een huivering,
de auto's verminderen daarom niet. En van alle dingen wordt alleen de benzine
goedkooper, of zij door de Standard getapt wordt of door de Shell. Wij betalen het
vijflitersche blik op 't oogenblik tachtig cents: In 1927 kostte het nog f 1.60. Maar
dat is ook het eenige waarvan de prijs daalde.
De vacantie is om, doch een tijd dat men met de lange dagen geen raad weet, dat
een witte muur flakkert als brandglas, dat men alle luiken sluit voor de hitte, dat de
wespen en horden van vliegende mieren binnendringen door de minste opening, dat
een vleug muziek weifelend aangolft als uit een verre, andere wereld, dat het koude
marmer der tafel zoel wordt en verpoozend, dat de bosschen stoven, de vogels den
bek laten hangen, de slakken diep wegkruipen in den grond, dat de aarde als vernietigd
lijkt in een gloed van ultra-violet, het leven opgeschort in 't licht, dien tijd, die
tusschenruimte van gewenschte en geduchte rust, welke de uren eindeloos maakt als
in een wachtkamer, hebben wij niet gehad. Ook de monotone, onmisbare dagen en
weken, dat er niets gebeurt, dat de kranten leeg zijn zooals een holle maag, dat de
telegrafen en printings stil staan, hebben wij niet gekend. De Beurs was als drijfzand.
Wie er zich waagde werd verzwolgen tot de schouders, tot den mond, tot de oogen.
De politiek was als de beurs. Het eene volk na 't andere legt zijn boeken over en
verklaart zich failliet.
De eeuw is voorbij (helaas), dat Engeland drie oorlogsschepen naar Alexandrië
stuurde om coupons te innen. Ze behoefden niet te schieten en de coupons werden
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verzilverd. Vandaag gaat Mexico bankroet en wordt - tot belooning zonder twijfel lid van den Volkenbond. Brazilië gaat bankroet, Peru, Chili en de rest. De crisis?
Voor zes-achtsten chantage, mijne heeren, of flesschentrekkerij. Wanneer zal
Engeland, wanneer zal Frankrijk, wanneer zullen de Staten begrepen hebben, wat
een averechtsch pacifisme en een huilerige sentimentaliteit aan schatten verslindt en
aan welvaart? Waartoe dienen de oorlogsschepen en de deurwaarders? Ieder doet
alsof ze niet bestaan; ieder doet wat hij wil, om straks met hangende pootjes opnieuw
te komen leenen. De behandeling, welke de khedive Ismaël ondervond had haar
goede kanten. Men won er tenminste wat mee. Tegenwoordig kijkt men toe; men
jammert en decreteert theatrale kwijtscheldingen. Maar ondertusschen verloor elkeen
geld in het uitgestorven Parijs. De Banque de France moet massa's ponden sterling
koopen en zal er weldra meer bezitten dan de Old Lady. Zal de redder den drenkeling
behouden aan wal brengen, of zullen ze beiden verdwijnen in de wieling?
Het is onmogelijk om zich onder zulke omstandigheden te amuseeren. Men probeert
wat men kan, doch de ware stemming ontbreekt. De animo is minder dan men
gedurende den oorlog ooit gezien heeft. Als men hier en daar een zekere spanning
handhaafde, zooals op de Riviera, waar 't in drie maanden niet regende, lijkt ze
kunstmatig, gezwollen, Amerikaansch. Men verzon weinig of niets. De zuidelijke
stranden heetten dit seizoen Monte Carlo Beach, Cannes Palm Beach, maar door de
namen te veranderen, verhoogde men niet hun standing, noch hun aantrekkelijkheid.
Het krioelde er ten nadeele van de kwaliteit. De beste en duurste ideeën rendeerden
niet. Men meubelde den Mariette-Pacha, een Middellandsche-Zee-vaarder van 15.000
ton, als drijvend hotel, doch het werd een fiasco, omdat men er kwijnde van verveling.
Te Monte Carlo liet men een ijzeren eiland te water van geweldigen omvang. Zoo
groot het was, zoo klein leek 't en het nieuws ging er spoedig af. Men opende bars,
men speelde harmonica, men organiseerde apachen-bals voor de aristocratie en de
millionnairs, men verzwolg ontelbare cocktails en men walste op de walsen van
1880, zooals men de hoedjes draagt van 1860. Zelfs in dezen terugblik naar onze
moeders en grootmoeders voelt men den stilstand en de uitputting. De yankee-muziek
en de jazz mishagen, verwelken. Maar de componisten leverden niets wat haar
vervangen kan en niets wat in de verste verte haalt bij Johann Strauss of Jacques
Offenbach. De wals klonk altijd melancholisch. Bestaat er schrijnender melancholie,
dan zich op de klanken van een wals kinderen te voelen herworden van tien jaar en
als bitter te proeven wat eenmaal zoet leek, zalig, vol beloften?
Verleden jaar had de zegepraal gezien der Baskische béret en op alle kusten, in
alle hoeken des lands hielden de dames eindelooze concoursen in bérets. Zij zagen
hare propaganda bekroond op het hoofd van den Prins van Wales, die te Biarritz
vertoeft, bij voorkeur de gewone gelegenheden bezoekt, sensatie maakt met zijn auto
- motor op de achterwielen - en met zijn twee manicures, voor elke hand eentje, want
time is money, gelijk men vroeger meende. De Prins, aan wien de béret een jeugdiger
silhouet en een verjongd prestige schonk, geniet nog steeds een buitengewone
populariteit en legt 't niet af voor Charley Chaplin, die hangen bleef op een der Palm
Beaches der Riviera, met een boeket van jonge vrouwen rond zijn grijze slapen.
Charley, tusschen haakjes, kreeg van Georges Duhamel den schamperen bijnaam
van ‘Erfgenaam der Goden’. De goden, dat is alles wat het menschdom aan edels,
luisterrijks en vermurwends voortbracht. Tsjeplin, zooals Duhamel zijn naam
isegrimmig spelt, is voor de menigte de laatste opvolger hunner tronen. Ook daaraan
meet men het gehalte van een tijd.
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De dames echter, uitgekeken op de béret, hebben zich in alle oorden der Republiek
geworpen op de pyjama's en badpakjes, en deze verzotheid gemanifesteerd in een
nieuwe, oneindige reeks van concoursen. De badpakjes waren dikwijls uitgeknipt,
uitgesneden, beschrijnwerkt met motieven, ontleend aan het figuur-zagen, of aan de
geometrie. Isis had zich ontsluierd tot de laatste limiet en in plaats van mysterie werd
ze een legkaart. Zij veinsde te veel en tegelijk te weinig schaamte. Zij prikkelde niet,
ze irriteerde. De pyjama was zonder mouwen, in de schelste kleuren, met onmetelijk
wijde broekspijpen, die slobberden als twee rokken naast elkaar. Het opzichtig geheel
culmineerde in een sombrero, met den diameter van een paraplu. Het was dubbelzinnig
en leelijk. Aan het dubbelzinnige wende men direct, aan het leelijke evenwel raakte
men nimmer gewoon. De dames schijnen dit inmiddels zelf gevoeld te hebben en
toen men zich afvroeg waar 't heen moest, daar de pyjama's niet wijder en natuurlijk
ook niet nauwer konden worden, lanceerden de stoutmoedigsten harer het korte,
ruime en flapperende broekje. Men schreeuwde schandaal, men schreef er artikelen
tegen. Maar 't komend jaar zullen wij concoursen aanschouwen in korte broekjes.
Men kan dit zonder aarzelen voorspellen. De pyjama is afgedankt, zelfs al zou 't den
volgenden zomer sneeuwen.
Een toetssteen voor de aanwezige veerkracht, durf, voorspoed, vertrouwen of
lichtzinnigheid zijn altijd geweest de sommen, welke men riskeert in de speelzalen.
Vorige seizoenen stegen ze tot vijf millioen. Dit jaar overschreden zij zeer zelden
de 300.000 franc. Wat nooit gebeurde in de geschiedenis: de bankhouder en de
croupier werden beklagenswaardige personen. Men schildert ze als gevallen engelen,
met smartelijke trekken, met een hart vervuld van nobele aspiraties, als lieden die
hun beroep beoefenen uit zelfopoffering, bijna uit menschenliefde. Ongehoord
symptoom: alle directeuren der Casino's hebben eenstemmig in staking willen gaan!
Allen hebben hunne inrichtingen willen sluiten! Van de winst hunner banken, van
de cagnotte of de pot, betalen zij 80% aan den fiscus. Zoolang er vertier was ging 't
uitstekend. Toen de spelers schaarscher en zuiniger werden beweerden zij niet rond
te komen. De fiscus bleef echter doof en nergens is de bedreiging uitgevoerd. De
beheerders der Casino's zijn als de theaterdirecteuren, die geregeld steen en been
klagen en van wie men nimmer iemand ontslag ziet nemen, hoewel hun dit volmaakt
vrijstaat. Het heeft ook nimmer aan reflectanten naar hun baantjes ontbroken.
Doch hoe serieus dit alles ook is, het zijn futiliteiten. Laten wij besluiten met een
ernstiger mededeeling, die u zeker zal interesseeren.
De rail, van alle kanten aangevallen door den auto, verdedigt zich. En met de rail
verdedigt zich de rubber. Met zoekt nieuwe toepassingen voor dit product? Men
bekommert zich op Java, zoowel als in Frankrijk, over het toenemend deficit der
locaal-spoorwegen? Michelin, de fabrikant van auto-banden, doet de oplossing aan
de hand voor twee vitale problemen. Hij construeerde de Micheline, de autobus op
rails.
Leve de Micheline! Zij herinnert aan de schuit eener lucht-limousine en loopt op
gewone banden, bevestigd op bijna gewone velgen van gedreven plaat-ijzer. Het
verschil tusschen de banden eener Micheline en die van een auto, is voornamelijk
dat de Micheline-banden opgepompt zijn tot zes kilo in plaats van tot drie kilo. Het
verschil tusschen de velgen eener Micheline en die van een auto ligt hierin, dat de
Micheline-velg aan de binnen-zijde eenigszins boven den band uitsteekt, een
opstaanden rand, een kussentje draagt, waarmee zij in de spoorstaven grijpt. Het idee
bleek even eenvoudig als lastig om te realiseeren. De proefnemingen waren langdurig
en kostbaar.
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Per passagier vertegenwoordigt de Micheline slechts een dood gewicht van 180
kilo, dat is zevenmaal minder dan een Fransche spoorwagen van 120 ton voor 108
plaatsen. Zij weegt aanzienlijk minder dan de gebruikelijke autobussen, daar een
wagen op rails minder te lijden heeft, dan een wagen op den weg en het chassis dus
lichter gebouwd kan worden. Een rail schokt minder dan een straat, minder zelfs dan
asfalt. Ander voordeel boven de treinen: De Micheline is volstrekt geruischloos; geen
gekletter van ijzer, geen enerveerend tac-tac op de gewrichten der spoorstaven. Zij
kan alle snelheden ontwikkelen, ook in streken, waar de structuur van den
onder-bodem de snelheid van zware locomotieven en treinen steeds beperkte. Zij is
even mobiel als een auto; de uitersten tusschen langzaam en snel bestrijken dezelfde
tijdsruimte. Door de kleving van rubber op de spoorstaven remt zij vlug en veilig.
In een vaart van 100 kilometer kan de Micheline stoppen op 100 meter; een sneltrein
op 500. Haar tempo is practisch bijna onbeperkt. Tusschen Parijs en Deauville, 440
kilometer heen en weer, heeft ze met een Hispano-motor van 45 paardekracht, op
vijf assen en tien wielen (vier beweeg-raderen) en met een totaal gewicht van 4 ton,
130 kilometer gereden per uur. Het spreekt van zelf, dat zij minder personeel, minder
onderhoud, minder brandstof eischt, dan een locomotief-trein. En als de banden
springen? Ook daaraan werd gedacht. Een elastische materie in den binnenband
reduceert het mogelijk niveau-verschil tot één centimeter. Loopt een band geleidelijk
leeg, dan waarschuwt een belletje den chauffeur.
Kortom, op 't oogenblik geldt de Micheline als het ideaal voor locaal-spoorwegen,
in de naaste toekomst wellicht voor groote trajecten. Wanneer het ligt aan de
producenten van rubber en aan de fabrikanten van banden, zal het heele land in den
kortsten tijd worden omgeschapen tot een reusachtig autodroom. De hijgende,
blazende, rookende, ratelende locomotieven zullen als voorwereldlijke gedrochten
terugglijden naar de praehistorie, om in een museum te getuigen van een harde, barre
en cyclopische eeuw.
[verschenen: 13 oktober 1931]

Parijs-Tokio
Parijs, 18 September [1931]
‘De geheele Japansche natie staat op de teenen uit te kijken’ seinde de directeur van
de ‘Osaka Mainichi’ en de ‘Tokio Nichinichi’ aan zijn collega François Coty, toen
de Trait-d'Union had lucht gekozen naar het land der Rijzende Zon.
De Japanners gebruiken bloemrijke termen en zijn de eenigen, bij wie een zekere
openbare poëzie niet behoefde te wijken voor den vooruitgang. Maar al zou de
uitdrukking niet méér willen zijn, dan een dichterlijke en Oostersche
beleefdheidsformule, er moet in het beeld iets correspondeeren met de werkelijkheid.
‘Gansch Japan op de teenen op den uitkijk’ is stellig geen zegswijze, die ooit zal
beantwoorden aan een tastbaar feit. Dat de phrase een psychischen impuls vertolkt
of verraadt, is meer dan waarschijnlijk. Wij zitten te ver af, om met beslistheid te
weten of de leider van genoemde Japansche kranten de oogen van Nippon fixeert
naar Frankrijk. Wij kunnen daarentegen elken dag waarnemen, hoe de directeur van
de ‘Figaro’ en van de twee ‘Ami du Peuple’ de oogen van Frankrijk richt naar Nippon.
En wij mogen vermoeden dat een zeer overdreven welkomstgroet wenschen vervult,
die niet alleen gekoesterd worden door François Coty.
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Nimmer nog gebeurde het, dat de publieke opinies van Parijs en Tokio, gescheiden
door het halve aard-rond, intieme en georganiseerde relaties onderhielden. Iets te
beamen, iets te voorspellen, waar alles in wording ligt, zou vermetel zijn. Wanneer
het echter toeval is (doch was 't toeval?), dat Coty's eerste vliegtuig
Point-d'Interrogation heette, een Vraagteeken op zijn romp droeg en naar New-York
gezonden werd, het is om den drommel geen toeval, dat Coty's tweede vliegtuig den
naam ontving van Trait-d'Union en bestemd werd voor Tokio. Tegenover het
Vraagteeken dat boven den Atlantischen Oceaan hangt, trok men een
Verbindingsteeken tusschen de twee uitpunten van het vasteland.
Wij zijn geen zieners, noch wichelaars. We beweren niet de toekomst te lezen uit
de ingewanden van kuikens, een methode, welke de Romeinen gedurende lange
eeuwen met het grootste succes hebben toegepast. Wij meenen evenwel kiemen te
bespeuren, die misschien nog niet staan aangeduid in de darmen van het laatste broed,
doch die de haan reeds schijnt te voeden in zijn flanken. Het kan niet anders dan
raadzaam zijn, om deze evolutie met de uiterste aandacht gade te slaan. Een entente
cordiale tusschen Frankrijk en Japan (natuurlijk zonder Engeland, dat op verlangen
van Washington zijn bondgenootschap met Tokio verbrak) zou ons voor de
onaangenaamste verrassingen kunnen plaatsen. En à propos: waarom logenstraft
onze legatie nimmer het bij tijd en wijle in Fransche kranten opduikend praatje, dat
Hollandsche fabrieken zwaar geschut zouden vervaardigen voor een zekere
mogendheid? Wie zwijgt stemt toe. Als deze geruchten verdichtsels zijn, laat men
ze dan den kop indrukken. Als ze waarheid bevatten, dan wordt het tijd, dat men zich
in Holland even bezint en de levensgevaarlijke complicaties overweegt, welke uit
sommige inschikkelijkheden kunnen voortvloeien. Wanneer een geheele natie op de
teenen staat en uitkijkt (hoor, hoor!) hebben wij niet het recht om de oogen te luiken,
doch den plicht om slapers wakker te schudden.
Het is voorzichtig om zich zelfs te hoeden voor denkbeeldige gevaren. Fantaseeren
wij? Des te beter, zoo wij fantaseeren. Maar let erop, hoe de draden zich verstrengelen,
terwijl het kluwen afrolt.
Maarschalk Pétain, de overwinnaar van Verdun, vertrekt als buitengewoon gezant
met den kruiser ‘Duquesne’ naar de Vereenigde Staten, om in gezelschap van vijf
afstammelingen van La Fayette, Rochambeau en De Grasse de inneming van
Yorktown te herdenken. Deze viering is een voorwendsel. In waarheid gaat Pétain
naar Amerika als propagandist, met de poging, de Amerikanen te overtuigen van de
evidentie (welke criant zou zijn, wanneer de wereld niet moedwillig geblinddoekt
ware), dat Frankrijk geenszins de imperialistische bedoelingen nastreeft, waarvan
het alom verdacht en beschuldigd wordt. Nergens en door geen enkel middel: of men
zich plaatst op 't standpunt zijner fortificaties, zijner weermacht, zijner luchtvaart,
of zijner zeevloot.
‘Is het mogelijk’ verklaarde Pétain aan de ‘New-York Herald’, ‘dat een zoo
intelligent volk als de Amerikanen, zich laat winnen door dergelijke opinies?’ Pétain
is hoffelijk en diplomatisch. Hij slaat de intelligentie der Yankees hoog aan en
promoveert hun verstand tot arbiter. Doch zou de grijze veldheer den haringplas
behoeven over te steken met zulke boodschap, wanneer de Amerikaan intelligent
was? De waarheid is niet altijd een kwestie van intelligentie, helaas, helaas! In het
boek ‘De Waarheid over de Dardanellen’ van Ashmead-Bartlett, dat een zoo
symmetrisch en wrang pendant vormt tot de dezen zomer verschenen, schrikwekkende
‘Tragédie des Dardanelles’ van Edmond De Lage, herinnert de Engelsche auteur
eraan, hoe hij, officieel reporter op dit oorlogsterrein, in de eerste dagen na de
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ontscheping reeds confidentieel mededeelde aan vertrouwden: ‘Het gaat me aan 't
hart dingen te schrijven, waarvan ik de onjuistheid ken en gedwongen te zijn om de
nuttelooze slachting van duizenden mijner landgenooten te vertellen op een manier,
welke het Engelsche publiek bevalt, terwijl ik de gansche wereld zou willen inlichten
over de dwalingen die elken dag begaan worden.’ Hoeveel Amerikaansche
journalisten, tegen beter weten in, klagen Frankrijk heden aan van imperialisme? Zij
schrijven in commissie, de stakkers, en weinigen zullen ooit zoo dapper zijn als
Ashmead-Bartlett, om het te bekennen. Doch hier ligt voor ons, Hollanders, niet het
zwaartepunt. Wat wij hebben te observeeren is dit: de publieke opinie der Vereenigde
Staten raakte dermate vertroebeld, dat het Fransche gouvernement een zending als
die van Pétain noodzakelijk acht. Kon die opinie zoo eenzijdig vertroebeld worden
zonder medewerking van nominale of niet-nominale machtvoerders? Men geeft
Pétain een kans. In de voorgaande vraag ligt besloten, dat hij bot zal vangen.
Men beschouwe ook het plan der herfst-manoeuvres. Zij waren drieledig. Een
gedeelte ontwikkelde zich in de Fransch-Italiaansche Alpen: Verdedigings-studies
der Zuid-Oostelijke grens. (Tijdens de oefeningen werd de bevelhebber te midden
van zijn Staf gedood door den bliksem.) Het tweede thema is bekend en klassiek:
Een overmachtige leger-groep rukt uit het Oosten aan op Reims en moet door kleine,
spaarzame, doch goed toegeruste en goed verschanste afdeelingen worden
tegengehouden. Studies in dekking. Het derde thema was ongewoon en welsprekend:
Een vijandelijke legermacht landt op de Atlantische kust, tusschen de moerassen van
de Seudre en de Sèvre Niortaise, en ontplooit zich in de richting van La Rochelle en
Rochefort. Marine-fuseliers, infanterie, koloniale artillerie en kustbewaarders trachten
den opmarsch te stuiten, tot de aankomst van een versterkings-corps, dat den aanvaller
in zee moet werpen. Elk dezer manoeuvres heeft tien dagen geduurd.
Men oefende zich dus op drie fronten. En wie kan landen op de Atlantische kust,
of in 't Kanaal, zonder dat de Fransche vloot niet alleen de ontscheping, doch elk
troepen-transport effectief vermag te beletten? Er bestaan slechts twee mogendheden,
sterk genoeg om straffeloos een paar legercorpsen te kunnen konvooieeren langs de
Fransche zee-grenzen: Engeland en de Vereenigde Staten. Wij zijn tien jaren
verwijderd van de Washingtonsche vloot-conferentie, twee jaren van de Londensche.
Gewis hadden de Fransche bevelhebbers niet zooveel tijd noodig, om den ijver te
begrijpen, waarmee de Angelsaksers de oorlogsvloot der Republiek besnoeid hebben
en wenschten te besnoeien. Heden echter trokken zij uit dit gegeven de consequentie
en achtten het uur geslagen, een eventualiteit te pareren Wanneer dit nog niet wil
zeggen, dat men dergelijke gebeurtenissen onontkomelijk oordeelt, het beduidt in
ieder geval dat men ze van nu af rekent tot de mogelijkheden, zoo niet tot de
waarschijnlijkheden. Is het wonder dat ‘de geheele Japansche natie op de teenen staat
uit te kijken?’ Ik geloof, dat nimmer de subconsciëntie van een krantenleider zich
zoo bloot gaf, als die van den heer Hikoichi Motoyama. Hoever ligt Formosa van de
Philippijnen? De Philippijnen van Borneo? Caveant consules! De Romeinsche
Geschiedenis vermeldt geen jota over ontwapening. De ontwapening is derhalve een
utopie, een hersenschim, een waandenkbeeld. En wij hebben niet de ingewanden van
een jong hoen noodig, meen ik, om te weten, dat de Amerikanen zeer gebrekkige
zeevaarders zijn.
De vernietiging der twee ‘Traits-d'Union’ ondertusschen was voor François Coty
een harde slag, des te harder, daar hij geen oogenblik twijfelde aan het welslagen
der verbinding, des te harder, daar een gril der elementen het succes verijdelde. Want
er gaat niets van af: het type, dat Dewoitine voor hem bouwde, bleek een der mooiste
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en een der perfectste machines van de wereld. Waar één enkele motor van 650 P.K.
meer dan 12.000 kilo's op twee vleugelen doet zweven, over de huizen, over de
wolken, over de bergen trekt, mag men spreken van ingenieurskunst. De
‘Trait-d'Union’ trouwens had haar proeven afgelegd door in besloten rondvlucht
10.500 kilometers te maken in één rek en binnen een schappelijken duur. Met zulk
een machine kon men volgens menschelijke berekening zonder tusschen-landing
van Parijs naar Tokio vliegen. Dat van de eerste de carburators verijzelden in een
dikken mist, dat de tweede werd neergekwakt door een storm, is geen redelijk
argument, om niet te volharden in voornemens, die sommigen dwaas lijken en ijdel,
maar die door de meesten worden gehuldigd als nuttig verdienstelijk en noodzakelijk.
Het is waar, dat Coty, die pas de zeer bedriegelijke inrichting ontsluierde van het
Russische crediet-wezen, talrijke vijanden telt, onbillijk genoeg om hem aansprakelijk
te stellen voor den dood van Le Brix en Mesmin. Daar weegt tegen op, dat Coty voor
geen rumoer vervaard is en eindigde met menigen steun te verwerven in het huidige
Kabinet.
Doch of een derde, een vierde, een vijfde vliegtuig den Aziatischen chaos zal
versnellen, werd bijzaak. Het is van meer belang in hoeverre een idee
levensvatbaarheid zal toonen, dat aan beide kanten der planeet werd uitgestrooid en
dat men niet minder gewichtig moet achten, wijl het voor 't oogenblik niet lukte het
te verzinnebeelden door een eclatante vaart.
[verschenen: 21 oktober 1931]

Nieuwe Ideeën
Parijs, 22 September [1931]
De ongevaarlijke maniakken, die men kleine uitvinders noemt, vereenigen zich elk
jaar op een tentoonstelling, Concours Lépine geheeten, omdat zij in 1901 gesticht
werd door den gelijknamigen prefect van politie, wiens herinnering een voorloopige
onsterfelijkheid dankt aan dit initiatief. Het Concours Lépine looft prijzen uit; het
distribueert médailles in goud, zilver of brons; het verbond aan de expositie een
liefdadigheids-loterij, uit welker inkomsten men de bescheiden en gepassionneerde
zoekers steunt, die hun dagen eindigen in armoede. Dit jaar telt men er meer dan vijf
duizend, gouddelvers, diamantgravers en parelvisschers in het land der verbeelding,
die lang niet allen den roem, de fortuin, of het ideaal zullen bereiken, dat zij in hun
zachtaardige bezetenheid najagen. Vijf duizend, die een inval hadden waarop zij
weken, maanden peinsden, piekerden, prutsten, waarvoor zij uur en tijd, vrouw en
kroost vergaten, waarvan zij wonderen hopen, voor ons en voor henzelf. Allen willen
een licht of een zwaar ongemak verhelpen, allen denken het leven hunner
evenmenschen te verzoeten, te verhelderen, te verlustigen.
Ik weet niet of een instelling als het Concours Lépine bestaat in andere landen dan
Frankrijk. Maar als ze misschien niet eenig is in haar soort, zij is zeker uniek door
haar aard, door het karakter waarmee de deelnemers haar onwillekeurig stempelden,
en zeker is zij kenmerkend voor de doorsnee-mentaliteit der Fransche natie. Men
ziet hier een staalkaart van wat er leeft en beweegt, woelt en wroet in de onderste en
middelste lagen van het volk. Men meet zijn graad van practisch vernuft, van
handigheid en schranderheid. Men peilt zijn neiging voor het hersenschimmige, voor
het belachelijke, voor het dwaze, voor het naïeve, voor het smakelooze, voor het
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huisbakkene, het hokvaste, het ouderwetsche, het constante. De overweldigende
meerderheid der exposanten wordt klaarblijkelijk gerecruteerd uit de klasse der
eenvoudige handwerkslieden, wier onderwijs ophield bij de lagere school. De
aankondiging hunner artikelen is vaak geschreven met een onervaren, houterige,
onbeschaafde hand, die spel- en taalfouten niet vermijdt. De meeste inzenders toonen
een barbaarsche voorliefde tot de phonetische spelling, welke in het Fransch nog
barokker en onverstaanbaarder aandoet, dan in andere talen. Zooals kinderen hun
eigen taaltje praten, zoo schrijven deze uitvinders hun eigen spraakje. Ik geef u te
raden in duizend wat kiss-ply b.v beteekenen kan. Of kilébien, soulamin, sétinseul,
ké-chô, réglocuisto, cyclaram, sonnésignal, etc. Kiss-ply is geen Engelsch, doch een
onschuldige samentrekking van qui se plie: iets wat zich vandaag voor den eersten
keer laat vouwen; kilébien, een afleiding van qu'il est bien: iets wat steeds leelijk
scheen en opeens mooi wordt; soulamin, derivaat van sous la main: iets wat men
geregeld kwijt raakte en dat men voortaan altijd bij de hand heeft; sétinseul van
s'éteint seul: een licht in den kelder of op zolder, dat men vergeet uit te draaien en
dat vanzelf dooft; ké-chô, que chaud: een apparaat om huisjes-slakken en alikruiken
warm op te dienen; réglo-cuisto, règle au cuistot: een regeldekok, die de pap op
wonderdadige wijze belet aan te branden; cyclaram, cycle à rames: voertuig, dat
wagen combineert met boot; sonnésignal, son et signal: een toestel dat automatisch
licht en geluid geeft. Etc. Men moet vervaarlijk simpel en tegelijk leep zijn, om een
voorwerp weg te moffelen achter zulke woordspelingen. Hier evenwel wordt niet
alleen de taal verminkt. Deze bizarre, onbegrijpelijke uitdrukkingen zijn voor
internationaliseering en dus voor verbreiding op groote schaal onbruikbaar. Een
artikel, dat men met succes exploiteeren en exporteeren wil, moet een over de geheele
wereld bevattelijk etiquet dragen.
Al deze ingewikkelde en dikwijls grappige kwanten, die zonder het te weten het
ultra-moderne, op dubbelzinnige klankassociaties berustende stijl-procédé van James
Joyce en Jean Cocteau hebben toegepast in hun vak, hengelen inderdaad naar den
kapitalist, den industrieel, den exploitant, die zich over hunne vondsten zal ontfermen.
Bij den eenen bevindt zich naast het dikwijls ruw vervaardigde, slecht afgewerkte,
onoogelijke product, een primitieve brieven-bus, welke de correspondentie wacht
van geïnteresseerde bezoekers. Anderen leggen naast hun voortbrengsels een gewoon
schoolschrift, waarin de bezoeker zijn opmerkingen, zijn wenschen, zijn bestellingen
kan noteeren, of zijn adres geeft, om in relaties te treden. Ieder kan ze doorbladeren
en raadplegen. Men treft er namen uit IJsland, uit Australië, uit Canada. Op een
bloc-nota, dat een nieuw-model, onfeilbaar gasmasker vergezelde, had de vox-populi
herhaalde malen zijn opinie geuit met een energiek: A bas la guerre!
Waarmee echter houden deze meer dan 5000 snuggere, inventieve geesten zich
bezig? De verscheidenheid is wonderbaarlijk. De een bedacht ‘humane’, scharnierende
muilkorfen voor honden, welke hun beletten te bijten, maar niet om te gapen, te
blaffen en te eten. De ander verzon een systeem van demonteerbare, ongespijkerde
kisten. Een derde schiep voor naaisters de opvouwbare costuum-pop; men kan haar
in een valiesje rollen en mee op reis nemen. De buiige zomer inspireerde een compleet
opvouwbare parapluie; een dame bergt haar zonder moeite in haar handtaschje. Een
zonderling kwam op de gedachte om kransen, kruisen en bloemen voor kerkhoven
te vervaardigen uit het pit van biezen. Een andere zonderling recommandeert een
me[thode] ‘ter benuttiging van producten, bestemd voor den vuilnis-bak; hun
verwisseling in kunst-voorwerpen en in dingen voor huishoudelijk gebruik’. Hij
meubelt een kamer met leege sardine-blikjes, schelpen van oesters en mosselen,
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afgekookte merg-beenderen, leege jam-potten, oude vodden. Hier aanschouwt men
de Fransche zuinigheid op haar malst en op haar smalst. Het is afgrijselijk...... en
nationaal. Deze misdadiger roept de hulp in van het onderwijzers-corps tot verbreiding
zijner vinding. Hij zal ze krijgen ook.
En ziehier de bed-fauteuil. Ziehier een truc, waarmee men hoofd-kussens afschaft.
Ziehier het artistieke zak-spuwbakje met dubbel veiligheids-deksel, waarvoor
belanghebbende patiënten zich niet meer behoeven te geneeren. Ziehier het
anti-slippende hoefijzer. De ‘octoplay’, acht stuks speelgoed in één: een fiets, een
driewieler, een motorwiel, een motor-side-car, een skiff, een skiff-sidecar, een sulky
en een strandzeiler; kost nog geen vijftig pop. Ziehier de rekbare schilderijlijst voor
familie-portretten: zij kan bébé bevatten tot bébé groot-vader is. De jas zonder naad.
Een ‘pipe-line’, gebaseerd op het beginsel der communiceerende vaten, waarmee
ieder, zegt het prospectus, zonder blikken of blozen, levertraan, wonderolie en de
afschuwelijkste drankjes kan verorberen. Een apparaat, dat het verlies van touw bij
de verpakking van postpakketten opheft!
Een heele verzameling van automatische onderwijzers: zij leeren deelen,
vermenigvuldigen, optellen, aftrekken, lezen en zelfs het notenschrift; waartoe dient
nog de school? Een toestel door duiventillen en kippenhokken: de beesten kunnen
erin, doch niet eruit, of omgekeerd. Antiseptische apparaten voor openbare telefoons.
Een machine voor huiselijke vibro-massage, welke men inschakelt op de kraan der
waterleiding. Wegspiegels voor bijziende chauffeurs. Verwarmers voor stuurwielen,
wat 's winters het gebruik van dikke handschoenen onnoodig maakt. Een instrument
om de verstopping van W.C.'s in een ommezien te openen en romantisch genaamd
‘de Toovenaar’. Het mespotlood. De inktpot-horloge. De
aschbak-kalender-brievenweger. De veiligheidssloten voor kraantjes. Het middel om
compromitteerende tatouage te doen verdwijnen zonder electriciteit en zonder piqûres.
Een uitvinding, welke ‘de onbetrouwbaarheid aantoont der dactyloscopische
wetenschap in zekere omstandigheden en sommige troublante gevallen’. Wat! De
vinger-afdrukken zouden bedriegelijk zijn? Zoo ondermijnt men het geloof van 't
publiek, van boeven, rechters en gezworenen! Maar wie zwartgallig wordt, wende
zich tot dezen sympathieken artiest: hij beitelt onverslijtbare dassen in tropische
houtsoorten en zegt ‘l'élégance de bon ton!’ Lach niet. Zijn buurman demonstreert
u, hoe men zelf zijn schoenen lapt met door hem uitgevonden werktuigen. Een
harmonika onderricht al spelend de gansche muziek-theorie. Een ander foefje stelt
in staat ‘om sleutels terug te vinden op het politie-bureau der woonplaats van den
eigenaar, die ze verloren heeft’. Een veiligheids-apparaat ‘dat bij niet-zichtbaarheid
der signalen de reflexen suppleert van den stuurman!’
Muzikale vogels. Nagemaakte visschen. Onovertrefbare stempels voor
borduurlinnen. Alsof er nog niet genoeg geweven wordt: ‘weeftouwen welke het
handweven in ieders bereik brengen’. Maar opeens, tusschen honderden charmante,
onnoozele of ridicule snuisterijen, oolijkheden, verrassingen of vermakelijkheden:
een log blok gietijzer van een Rijsselsch ingenieur, getiteld: ‘de weg der toekomst’.
En wie weet, of wij hier niet het idee ontmoeten, dat over tien jaar den wegenbouw
zal revolutionneeren? Het blok gietijzer is uitgehold met vierkante vakken die worden
opgevuld met cement. Men legt ze naast elkaar als plaveien en deze bestrating
bevoordeelt twee machtige industrieën, die van ijzer en van beton. Zij bevoordeelt
ook den automobilist, die op de spiegel-glad geteerde wegen slipt, vooral zoo ze nat
zijn, den belastingbetaler die deze dure, broze wegen bekostigt. Want het
gecementeerde giet-ijzer natuurlijk is goedkooper, solider en secuurder.
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De attractie van het Concours Lépine, en een waar gelegenheidsstuk onder talrijke
nieuwe of opgekalefaterde oude amusementen, is het spel van 't jaar, ‘le Jeu de
l'Europe et de la Douane’. Een kaart van Europa, welker grenzen eindigen bij het
Sovjet-rijk, hangt tusschen de twee groote portretten der beschermheeren dezer
ontspanning: Aristide Briand en Yves Le Trocquer. Elk land rondom de kaart kreeg
een genummerd hokje en een cijfer, dat zijn tarieven aanwijst. Men gaat te werk als
bij 't ganzenbord. Wie het eerst op no. 63 komt, dat is de Europeesche Douane-Unie,
wint de partij en den pot.
Hindernissen, voetangels, klemmen en valluiken in den vorm van tolgelden,
douaniers, fouilleeringen, paspoorten, visitaties, enz. versperren den weg. Op ieder
der 26 douane-territoria van Europa betaalt men de tarieven, welke op zijn muren
staan aangegeven. Tusschen de vele strikken, gelukkig, is no. 49, de Volkenbond,
een vluchthaven, een reddingsplank. Wie daar belandt, herwint alles wat hij betaalde,
ook zijn inzet, en schrijdt voort tot 54 (‘Vrede, Veiligheid’) het laatste hokje vóór
de reddende Unie. De gansche rondreis is versierd met teekeningen, vlaggen, prentjes
en symbolen als een koe, een ijsbeer, een pinguïn, een station, een fabriek, een
vliegmachine en de rest van den inboedel.
Men schandaliseere zich niet bij de gedachte, dat men zulke ernstige zaken
behandelt als spel. Fungeert op het antieke ganzenbord, zoo ik me goed herinner,
niet de Dood, waarbij men een nieuwe reis begint? Wie denkt aan de wijsheid,
besloten in elk spel? Wie zegt ons ook of per slot de Vrede niet beslist zal worden
door een worp met dobbelsteenen?
Wat den nijveren, en zonder dat hij 't bedoelde, zeer sardonischen uitvinder
verreweg 't meest moet hinderen, is, dat men zijn spel reeds bijna niet meer voor
actueel kan houden. Onder de drie landen, waar men geen tarieven, dus geen boete
betaalt, rekende hij Nederland, Denemarken en... Engeland! Zal Engeland nog
vrijhandelen, wanneer men op de lange winteravonden Le Jeu de l'Europe et de la
Douane uit de kast haalt?
[verschenen: 28 oktober 1931]

Titanen-plannen
Parijs, 25 September [1931]
Vanaf de onheuglijke tijden dat de stam der Parisii de grondslagen legde van Lutetia
(afgeleid van het Keltische loukteih, moerasplaats) dronken de Parijzenaars het water
der rivier die eerst de Sequana heette en daarna de Seine genoemd werd.
Of het van verre kwam of van nabij, dat water had een weeën en dikwijls
walgelijken smaak. Het was zeker een der oorzaken dat men eerlang den wijnstok
verbouwde op de hellingen van Suresnes, waar nu de fabrieksschoorsteenen rooken,
op de heuvels van Montmartre, die bedolven werden onder een alluvium van huizen.
Het is stellig een der redenen dat de Parijzenaar nimmer geheelonthouder zal worden,
en zijn goed humeur behouden zal, want alle vloeistoffen gelden voor gezonder en
aangenamer dan het water van den stroom waaraan een ondoorgrondelijk lot hem
bond.
Geen enkele techniek vermocht de hoedanigheid van dezen drank te verbeteren.
Men bewerkte het met de uiterste stralen van het spectrum. Men filtreerde het. Men
mengde er een snuifje chloor in. Het werd allicht hygiënischer doch niet lekkerder.
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Vreemde, harige, kronkelende beesten ontsnapten aan den filter, aan het ultra-violet,
aan het bleekpoeder. De doktoren, die in kranten schrijven, plegen niet zonder humor
te adviseeren: ‘Wanneer er waterwantsen of waterkevers uit uw kraantje glippen is
het voorzichtiger om den inhoud slechts aan te wenden voor uitwendig gebruik.’ Dat
gebeurde niet zelden, en ook andere georganiseerde wezens, zichtbaar voor het bloote
oog, de ‘krinkelende winkelende waterdingen’ van Gezelle, circuleerden in het
drinkglas en speelden op hun manier het septuor van Beethoven. Zij toonden duidelijk
dat zij maling hadden aan alle chemische hinderpalen van de waterleiding. Welke
biologische geheimen gingen nog in dit aquarium schuil, die alleen de microscoop
kon doen ontdekken? Welke dierlijke, welke organische en anorganische, welke
doode en levende bestanddeelen zwierven in dit flauwe beslagen drankje? De dokters
hadden goed praten. Het is een bekend, en nog onlangs op het vergaan van den
St.-Philibert geconstateerd verschijnsel, dat na groote schipbreuken de
visch-consumptie aanzienlijk daalt. Niemand wenscht een schol, een sprot, een
sardine, een wijting te nuttigen die geknaagd kan hebben aan een verren oom of tante
Men kan een schelvisch missen. Maar wie kan water missen ondanks de tallooze
kleine schipbreuken die langs de oevers op de bruggen en in de diepten der Seine
plaats grijpen vanaf hare bronnen tot aan de torens der Notre-Dame? Kan men zijn
tanden poetsen met wijn? Kan ieder zich baden in melk of in champagne? Zoo zat
er niets anders op dan zijn achterdocht te sussen met de overweging dat, als er in
Parijs niet meer menschen geboren worden dan elders, er ook niet meer sterven en
dat men nergens veel ouder wordt dan honderd jaar behalve in landen waar de
burgerlijke stand niet bestaat of een recente instelling is. Men bleef evenwel een
echte verachting voeden tegen het water. Om de Seine te poëtiseeren moest men,
gelijk Napoleon, geboren zijn op Corsica en verbannen naar een zeerots.
Deze ongemakken hadden kunnen duren tot aan den ondergang der stad in de
vlammen, welke door de Sibylle voorspeld zijn. Als echter de Sequana van Julianus
den Afvallige, die hier bij voorkeur resideerde, dezelfde is als de Seine van Pierre
Laval die er regeert, het moeras der Kelten werd de Ville-Sirène der Franschen Zij
waaiert meer en meer uit in de rondte. Wanneer Parijs wilde annexeeren wat zich in
het verlengde zijner hoofd-verkeerswegen geleidelijk heeft verspreid tot Versailles,
tot Saint-Germain, tot Saint-Denis, de tientallen dichtbewoonde steden en dorpen
die zich aan het groote hart vastklampten, dan overvleugelde zijn bevolking
ruimschoots die van New-York of Londen. Vroeg of laat zal geschieden wat een
Colbert en een Lodewijk XIV reeds voorzagen. Vroeg of laat zal de ongebonden
agglomeratie een centraal bestuurde eenheid worden met de afmetingen eener
provincie. Maar wat Parijs de jure nog niet is werd het van lieverlede de facto. Waar
men eertijds putte voor duizenden, uit een stroom die niet langer, breeder noch dieper
werd, schept men heden voor millioenen. Zoo hartgrondig de heele en halve
Parijzenaars het Seine-water en zijn bedorven bijsmaak minachten, elken dag pompt
men elf honderdduizend kubieke meter naar de tanks. Op een internationale
statistieken-lijst zal deze hoeveelheid per hoofd en per etmaal misschien slechts een
bescheiden totaal vertegenwoordigen en een dier Fransche achterlijkheden openbaren
waarop hoogvliegender naties smalen. Het is mogelijk. Men deed echter wat men
kon. Voor de oude Sequana beteekenden elf honderdduizend kubieke meter des
zomers de helft van haar dagelijksch debiet. Men kon den vloed niet heelemaal
leegpompen. Wat moest er van de scheepvaarten van de Parijsche haven worden
wanneer men de rivier drooglegde tot den bodem? Men mocht reeds van geluk
spreken dat men sinds 1921 geen droogen zomer meer gekend had. Een hitte van
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drie weken beduidde reeds watergebrek voor dozijnen omliggende gemeenten die
over minder machtige installaties beschikten dan de hoofdstad.
Het was juist in den wolkeloozen zomer van 1911, toen twee-derden der bronnen
opdroogden, men studies begon om aan deze ongelegenheid een einde te stellen. Er
bestonden twee middelen om in het tekort te voorzien, dat toen nog een supplement
heette voor slechte dagen en dat oudertusschen een noodzaak werd voor elke maand
van het jaar. Of men moest stroomopwaarts van Parijs reusachtige reservoirs
aanleggen en dammen bouwen die den aanvoer der rivier zoowel 's winters als 's
zomers regelden en de stad zoowel zouden behoeden voor het deficit van droogte
als voor het excedent van overstroomingen. Of men moest het ontbrekende water
elders vandaan halen. Het reeds overbelaste Seine-bekken viel vanzelf buiten
beschouwing. De eerste rivier die in aanmerking kwam was de grillige en
schilderachtige Loire. Des zomers is zij doorwaadbaar. Des winters rijst zij ver boven
hare natuurlijke bedding en over een belangrijk gedeelte van haar loop moet men
zich beschutten achter dijken. Zij bezit ondergrondsche voorraden die voor
onuitputtelijk gelden. Haar water is van een volmaakte helderheid, van uitstekende
kwaliteit, van aangenamen smaak en van een vaste, frissche temperatuur. De
bruikbaarste punten van haar stroom liggen evenwel 168 kilometer van Parijs!
Waanzin beweerden de eenen, toen men in 1920 over een lengte van 5 kilometer
ging boren, 40 putten sloeg op een afstand van 300 à 1200 meter der rivier, 40
electrische pompen monteerde en per dag 80.000 à 90.000 kubieke meters water
won. Uit deze proefnemingen kon men becijferen wat de complete voorziening van
Parijs zou eischen: 1250 putten, onderling tot groepen verbonden door middel van
siphons; 125 groepen van putten en voor elke groep een fabriek om de energie te
leveren; 1500 electrische pompen; een aanvoerbuis van 4.50 meter doorsnede, welke
de Loire zou verlaten bij Gien om zacht hellend uit te monden ten zuiden van Parijs.
De aanleg-kosten van het titanen-werk werden geraamd op twee en een half milliard
francs, wat zonder den minsten twijfel veel te laag geschat is. De exploitatie-kosten
zouden jaarlijks tien millioen bedragen: een som die op z'n zachtst gezegd van
optimisme getuigt. Waanzin herhaalden zij, toen zij dachten aan de terreinen en
landerijen die langs een weg van 168 kilometer aquaduct en 80 kilometer rivierbedding
onteigend zouden moeten worden met notaris-acten, deurwaarders-exploten en
klinkende munt.
Bij de Loire-bewoners van Nevers tot Nantes, stiet het gigantische plan op niet
geringeren tegenstand. Parijs en de Parijzenaar zijn te bevoorrecht en te verschillend
van temperament om bemind te zijn bij de Fransche provincialen. Parijs uit de verte
gezien, overschrijdt de landelijke maat en de kleinsteedsche fantasie. De buitenman
ervaart trouwens van het hydrocephale monster met de tallooze vangarmen niets dan
nadeel. Het zuigt reeds alle kracht, allen geest en alle schittering naar zich toe. Moet
de bewonderde, benijde en gevreesde stad, die zijn velden en dorpen ontvolkt, zich
ook nog meester maken van zijn water, van zijn vruchtbaarheid en bloei? Het water,
dat Parijs aan de Seine onttrekt, wordt voor 't grootste deel teruggestort in de rivier.
De anderhalf millioen kubieke meters welke de hoofdstad elken dag zal aftappen
van de Loire keeren nimmer weerom. Door een buis, waarin een trein kan rijden,
stroomen zij naar een ander gewest. En elke streek heeft zijn geologen. De
loco-geologen, die de rijk bevloeide landouwen der Loire bewonen, waar men
primeurs kweekt en kostelijke wijnen onder een goedgunstigen hemel, hebben niet
verzuimd om uit te roepen: Laat onze streek zooals zij was sinds menschenheugenis.
Wat zal het gevolg zijn van zulk een onberekenbare water-vermindering niet over
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één jaar, doch over tien, over vijftig jaar? Gij gaat een weelderig gebied verarmen
tot een woestijn! Parijs ruïneert ons. Parijs veroordeelt ons om langzaam weg te
kwijnen. Geen nood, hebben de Parijsche geologen geantwoord: De eigenlijke Loire
stroomt onderaardsch. En de Parijsche ingenieurs: Voor den bovengrond, die van de
ontwatering zou kunnen lijden, bouwen wij in de bergen een recuperatie-reservoir
van 240 millioen kubieke meter inhoud, voldoende om het peil der rivier te
stabiliseeren in den winter en in den zomer. In plaats van schade zult gij er niets dan
voordeel bij ondervinden!
Wie heeft gelijk? Voor den Parijzenaar besliste het verhemelte. Een reeks dammen
in de Seine en een paar reservebekkens waren oneindig goedkooper geweest dan
deze cementen zij-rivier der Loire met hare 1500 pompen. Maar hij heeft genoeg
van den laffen smaak der Sequana, genoeg van de chloor, genoeg van het troebele
bezinksel, genoeg van de waterkevers en waterwantsen in zijn drinkglas en in zijn
badkuip. Sinds vier jaren belegerde zijn gemeenteraad het gouvernement met
verzoeken om het beraamde project te verklaren tot een onderneming ‘van openbaar
nut’. Deze week zetten Pierre Laval, Tardieu, minister van Landbouw en Deligne,
minister van Publieke Werken, hun handteekening onder een historisch decreet, dat
den weg opent voor een kunstmatige rivier.
De kolossale maar wisselvallige arbeid moet in 1937 voltooid zijn. Aan de
kleinmoedigen, die de ontwerpers van megalomanie en evenwichtsstoornis
beschuldigen, antwoorden de deskundigen: Het idee is grandioos en uniek ter wereld.
Wanneer het slaagt en alle hoop vervult, zal het onzen ingenieurs roem bezorgen en
een universeele bewondering wekken. En zoo dit geen argument is, het is in ieder
geval een drijfveer.
[verschenen: 17 oktober 1931]

De schalen der balans
Parijs, 29 September [1931]
Tot hoever zal de bittere deflatie gaan, in Genève voorgespiegeld door den langen
Flandin? Zal zij zich uitstrekken tot de kunst? Zal de universeele penitentie
doordringen tot den top der Helicons, waar Apollo en de rei der negen zusteren hunne
rijkbeladen altaren hebben? En welke der Muzen zal de boete het eerst treffen, welke
het hardst?
Wij beleefden een tijd, waarin elke burger en burgeres geacht werd muzikaal
gehoor en zelfs muzikale talenten te bezitten. De muziek werd een algemeen
verbruiksartikel, als de aardappelen en het schoensmeer. Zij werd opgediend in
ongeloofelijke hoeveelheden, ingemaakt in schijven, of versch van den dirigent. Men
kookte den pot, men veegde de kamer onder een bedrijf van Wagner of Puccini. Men
las zijn krant onder een symphonie van Beethoven of van Brahms. Is het wonder,
dat de wereld verstrooid raakte? Het gevolg was, dat wij in de komende maanden,
voor 't eerst sinds ik weet niet wanneer, naar een orkest zullen luisteren met een
sigaar en bij een biertje. Precies als in de prilste jeugd van Mengelberg, als in de
vroegste dagen van het Concertgebouw. De vooruitgang is een mooi ding: Hoeveel
moeite heeft het gekost een barbaarsche en stompzinnige gewoonte uit te roeien? En
vandaag nu iedereen ongeveer weet wat muziek is, keert een misbruik terug, dat
slechts tieren kon, wijl niemand wist wat muziek was. Zeven orkesten. 1500
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uitvoeringen per seizoen, gramofoon en radio, opéra en operette hebben den mensch
in die mate verzadigd van trom, trompet en snarenspel, dat enkel de gunst eener
hartversterking hem nog verzoenen kan met een concert. ‘Ik speel niet voor varkens’,
zei Beethoven in een kring van edelen, die hun mond niet hielden onder een sonate.
Dezen winter zal hij gespeeld worden voor bitteraars.
Zoo wordt de reeks der slachtoffers geopend door Euterpe, oudste der dochteren
van Zeus en Mnemosyne, godin der Herinnering. Want aldus vallen tronen en
civilisaties. Wie kan zich nog bekommeren om een perfectie, naar welke men de
laatste dertig jaren gestreefd heeft, wanneer kellners rondscharrelen met rinkelende
glaasjes en wanneer het glaasje uitnoodigt tot een praatje? Wie zal nog gedegen
studies volgen, waar niemand de volmaaktheid vergt? Waartoe dienen de ontelbare
conservatoria als slordigheid en oppervlakkigheid regel worden? Waarom zou men
orkesten subsidieeren, die zakken tot het niveau van een banaal tijdverdrijf? Hoelang
trouwens, in een atmosfeer van rook en alcohol, zal het bijna religieuse respect duren,
dat de toonkunst zich moeizaam verwierf? De heerschappij der muziek loopt ten
einde, waar vulgariseering synoniem werd met profanatie. Spoedig zal men haar ook
met een hartversterking niet meer lusten. Men ontvluchtte de concertzalen, men zal
eveneens de symphonische bierhuizen vermijden. Zelfs de kroeghouders zullen in
Bach en Mozart geen voordeelen meer ontdekken. Dan zal de overvloed gelijk staan
met gebrek. Op de verkwisting zal beperking volgen, op de verwarring schoonmaak.
Menige post zal verdwijnen op de budgetten van rijk en gemeenten. Muziek zal weer
worden wat ze was, arm, miskend, versmaad. Enkele fanatieken zullen haar redden
terwijl zij uitgestorven schijnt. Maar zij zullen droog brood eten als Wagner, van
zorgen vergrijzen als Bach, bankroet gaan als Händel, bedelen als Beethoven, van
uitputting omkomen als Mozart en Schubert. En daarna wellicht zal het rad der fortuin
opnieuw gedraaid zijn
De tweede die naar de wolken terugwijkt is Thalia, beschermster van het tooneel.
Men rookt en drinkt nog niet in het meerendeel der schouwburgen, doch die tijd zal
komen voor de acteurs, zooals hij kwam voor de muzikanten. De bioscopen, waar
elke fauteuil een aschbakje draagt, gaven het voorbeeld; wat zal den theaters
verhoeden het te volgen? In een land dat bulkt van 't goud, als Frankrijk, en in een
land dat op zijn laatste crediet teert, als Duitschland, lijden de tooneelen armoede.
Hier en ginder houdt men enquêtes naar de oorzaken, beraamt men dwangmaatregelen
tegen de effecten van een nood, die bar werd. Men verlaagde het honorarium der
sterren tot vijf honderd francs per avond en een extra-percentage in de winst, als er
winst is. De sterren laten hun directeurs betijen Voor hoevelen is de directeur een
strooman? Hoevelen dokken zelf op voor de onderneming? Voor hoevelen is het
salaris de voornaamste bron van inkomsten? Men wil verder de vrijbiljetten afschaffen
en de toegangskaarten tegen verminderde prijs. Het hinderde de directeuren
bovenmate, dat alleen de fiscus baat vond bij deze entrée's. Maar de meesten hunner
kregen hunne zalen niet eens vol met gratis-plaatsen. Hoe zullen zij ze vullen wanneer
deze gedwongen vriendelijkheid is opgeheven? Niet door hun prijzen te verlagen
met 10%. En dit is alles wat zij verzonnen gedurende een buitensporig natten zomer,
die het schouwburgbezoek moest bevorderen. In 13 Parijsche bioscopen tegelijk ging
Im Westen nichts Neues. Tezelfdertijd draaiden elf bioscopen te zamen Westfront
af, gansche we[ken,] gansche maanden, terwijl alle theaters gesloten waren wegens
tekort aan belangstelling.
Hoe minder wij zaniken en klagen, meende Gaston Baty, hoe eer wij uit het moeras
zullen raken.
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Een half jaar geleden was deze methode nog de Engelsche en de Amerikaansche.
Wie vond ze uit: de struisvogel of wijlen Coué? De struis wordt geplukt en Coué
stierf vroegtijdig, al zeggend, dat 't hoe langer hoe beter ging. Britten en Yankees
volhardden niet tot den aanvang van den herfst. Welke collega's, die hoop noodig
hebben om te persevereeren, zal Baty overtuigen? Met jeremiades, zegt hij, smoort
men het laatste glimpje animo, dat nog smeult in 't publiek. Met een glimlach,
antwoorden de anderen, zullen wij 't niet aanblazen. Een prachtige periode van
welgemoedheid belette niet dat 't vuur slonk tot een sprankje. Wat morsdood is,
riskeert niemand te mollen.
De oorzaken benoemt geen sterveling. Men vermijdt de diagnose en den naam der
kwaal als woorden waarover een booze toover ligt. De waarheid is heilzaam, doch
nimmer populair. Hoe zullen deze directeurs een waarheid dulden, die hen vonnist?
Kunnen zij, vaklui zijnde, en beperkt tot hun gezichtskring, ze zien? Neen, want
ieder vindt zich de beste. Ieder denkt dat zijn concurrent verdwijnen moet. Ieder rekt
met lapzalven en koppigheid een toestand zonder uitzicht. Geen echter zal ooit
bekennen, dat de situatie van het tooneel correspondeert met geen enkele
werkelijkheid.
Ik tel in mijn krant van dezen ochtend 85 theaters, de bioscopen niet meegerekend.
Er zijn groote en kleine onder. Laten wij 't gemiddeld aantal personen dat elk theater
bevatten kan, taxeeren op 800. Dat geeft, wanneer ze vol zouden zijn, 65.000
bezoekers per avond. Per maand zou de heele huwbare en manbare bevolking van
Parijs en omstreken door de theaters moeten passeeren, willen zij rendeeren. Dit is
onmogelijk. Zelfs in tijden van hoog-conjunctuur kan men zulke menigten niet
mobiliseeren voor een vermaak dat duur is en zelden bevredigend. Welke bijzondere
en nimmer te verwezenlijken omstandigheden zouden zich moeten voordoen om een
dergelijk parasitisme (want kunst zal altijd parasitair blijven van handel en nijverheid)
niet alleen mogelijk, maar ook redelijk te maken? Parijs zou 85 meesters moeten
bezitten die konden garandeeren om elk jaar 85 meesterwerken voort te brengen. Dit
is onbestaanbaar.
De gansche literatuur van den ganschen aardbol telt nauwelijks 85 meesterwerken
voor het tooneel. [De ge]wone succes-stukken dan? Parijs produceert per seizoen en
in doorsnee genomen amper 4 of 5 werken, die het een jaar uithouden. Elke vijf en
twintig jaar levert Parijs een relatief meesterwerk, en Berlijn, Weenen, Rome, Londen,
New-York zijn er niet beter aan toe. Die relatieve meesterwerken zelfs vergaan met
een ongekende snelheid. De tijd, de mode, de smaak vermaalt ze, vermorzelt ze. Wat
bleef er over van Bataille, van Bernstein, van Capus, van twintig andere
wereldberoemde mannen? Een rij vergeelde boeken. Elk jaar zetten zij een mummie
bij in een grafkelder die voorgoed gesloten wordt. Men heeft den honderdsten
geboortedag van Sardou, den auteur van Tosca nochtans, herdacht met artikelen.
Men heeft hem niet durven herdenken de planken. Sardou, gestorven in 1908, is
totaal verouderd. En wat levert de overweldigende meerderheid der 85 spelende
theaters? Middelmatigheden. Mislukkingen. Probeersels. Prullen. Behalve knoeiwerk,
overtolligheid. Niets dat in de verste verte haalt bij Sardou of Bataille van wie niets
rest, dan de namen en een opera.
Men zal eenmaal den ongehoorden bloei van ons tijdperk meten aan de ontzaglijke
sommen, waarmee theater en muziek drukten op de volkshuishouding dier moderne
wereld. Men zal zich denkelijk eenmaal verwonderen over de paradoxale verspilzucht
eener eeuw, die onder den schijn van kunst, twee onmetelijke, losloopende machines
in stand hield, welker werkelijke duurzame opbrengst in zoo fantastische mate
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ongeëvenredigd is aan de schatten en aan de energie, welke zij verslinden. Men zal
zich zeker verbazen, dat met zulke fenomenale amusementswerktuigen (en ik zwijg
over andere zooals de bioscoop) het huidige menschdom zich zoo weinig gelukkig
voelde.
De bruine heeft die democratische en geweldige machines van Euterpe en Thalia
gedurende dertig jaar geduldig getrokken. Op 't oogenblik kraken zij in Frankrijk,
in Polen, in Italië, in Duitschland, in Spanje, in Holland, in Engeland, overal. Is het
de schuld van de bruine, of van de machines? Ik ken een uitstekende en nuttige
bezigheid voor statistici. Laten zij met gegevens, die niet ontbreken, uitrekenen, wat
de vorming van één eerste-rangs-componist, van één eerste-rangs-virtuoos aan de
Europeesche economie kostte in de 18e eeuw. Laten zij met gegevens, die evenmin
ontbreken, becijferen wat de vorming van een eminenten componist en eminenten
virtuoos kost aan de Europeesche economie der 20ste eeuw. Want daarvoor dienen
conservatoria, muziek-scholen, niet waar? En gedeeltelijk zelfs orkesten.
Zij zullen over het verschil verstomd staan. Als de moed hun niet begeeft, kunnen
zij dezelfde vergelijkende tabellen opstellen tusschen den voortreffelijken
tooneelschrijver van 1800 en den voortreffelijken tooneelschrijver van 1900.
Beter nog: Laten zij berekenen, wat in 1730 het onderhoud kostte van het ‘moreel’
eener natie en wat in 1930 het onderhoud van dit ‘moreel’ (zonder verdere appreciatie
van het gehalte, de stabiliteit etc.) eischt aan kapitaal.
Zij zullen een fabelachtig onderscheid ontdekken en ternauwernood een conclusie
durven formuleeren. Zij, die nadenken echter, zullen de depreciatie begrijpen van
twee muzen en het onvermijdelijke, het noodzakelijke harer eclips. Tijdelijk natuurlijk,
zooals alle eclipsen.
[verschenen: 24 oktober 1931]

Tusschen twee reizen
Parijs, 2 October [1931]
Tooneel eener nieuwe revue, opgevoerd in de Folies-Wagram en geschreven door
de voornaamste redacteurs (Maurice Maréchal, André Dahl. etc.) van ‘Le Canard
enchaîné’, het kluchtige en absoluut niet kwaadaardige spotblad.
Titel: de internationale keuken. Plaats der handeling een restaurant.
De goede klant, een Duitscher, heeft uitstekend gedineerd voor vier honderd francs.
Als hem de nota gepresenteerd wordt weigert hij te betalen. Hij is blut en bles of
doet alsof. De maître d'hôtel laat den commissaris van politie roepen die het onkiesche
personage gaarne zou arresteeren, doch onaangenaamheden vreest met Buitenlandsche
Zaken. Twee andere klanten, een Engelsch en een Amerikaansch bankier, komen
tusschenbeide en stellen voor om de zaak te regelen. Zij leenen bij den maître d'hôtel
het bedrag van de rekening. Engelschman, Amerikaan en Duitscher deelen samen
de vier honderd francs, die in hun zakken verdwijnen. De Duitscher gaat verrukt weg
en klaar is kees.
Deze sappig gespeelde en verzonnen scène heeft een enorm succes. Zij is niet
heelemaal juist zooals de meeste charges en overdreven gelijk elke karikatuur. Zij
is veel erger dan juist: zij vertolkt de publieke opinie. En de première ging op den
avond dat Laval en Briand terugkeerden van hun Berlijnsche reis.
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Er gingen nog andere premières, kort vóór, tijdens of kort na den ministerieelen
tocht naar Duitschland.
Een protest-meeting gehouden te Montpellier, van duizenden wijnbouwers die
ontevreden waren over den onevenredigen import van buitenlandsche wijnen scheidde
onder den oproer-kreet van: Weg met je handelsverdragen! Enkele dagen later lagen
stapels fusten geblokkeerd aan de Spaansche en Italiaansche grens.
Een der grootste Fransche banken die tot uithangbord een patriottischen naam
draagt (de Banque Nationale de Crédit) raakte in ernstige moeilijkheden. Met vereende
krachten van regeering en geldmagnaten kon het instituut voorlopig drijvend gehouden
worden.
De aanzienlijkste bank van Reims en omstreken (het champagne-land) sloot hare
loketten. Men zal ze redden. Maar wie zal de redders redden en de bewakers bewaken
als 't zoo doorgaat? De Banque Nationale de Crédit had ongeveer de beteekenis van
de Kreditanstalt. Weenen bezat er slechts één van dit kaliber. Parijs gelukkig zeven
of acht!
De lavendel-cultuur van Savoje is bedreigd met vernietiging. Wie kocht nog
lavendel? De Amerikanen en Engelschen. Zij beginnen af te zien van deze weelde
uit de Alpen.
Vijftig duizend hand-kantwerksters in de Haute Saône smeeken om
loonsverhooging. Raad even wat zij verdienen? Een dubbeltje per uur. Doch als de
patroons haar vijftien cents geven is de heele industrie ten ondergang gedoemd. De
vingeren kunnen met de machines concurreeren in kwaliteit. Maar hoevelen kunnen
nog de kwaliteit betalen? En wat is vijftien cents? Een Parijsche schoonmaakster
verdient twee kwartjes met haar bezem.
De vruchten-kweekers der Gironde vonden voor hun mooiste reine claude geen
afnemers tegen vier cent per kilo! Het vee heeft ze verorberd. Ondertusschen
importeerde men 29.000 centenaar pruimen uit Italië en Spanje.
Hoe is 't mogelijk! De landbouwers van Beaucaire hebben hun uien in de Rhône
moeten werpen bij gebrek aan koopers. Men importeerde uien uit...... Egypte!
De vlas-oogst der Noordelijke provincies is niet binnengehaald, daar het
voordeeliger uitkwam hem te laten rotten. Middelerwijl voerde men voor 250 millioen
francs vlas in uit Rusland.
Men heeft het globale verlies der laatste beursmaanden becijferd op drie honderd
milliard francs. Dat is geen geïsoleerd geval op den aardbol en die som ging niet
voor iedereen verloren. Maar toch! Dertig milliard gulden......
Het gouvernement had een jaar geleden credieten beloofd aan sommige steden en
departementen, o.a. aan La Rochelle voor den bouw van een haven-hoofd. Het trok
die beloften in wegens den ernst der tijden. De Kamer van Koophandel en de
burgemeester der stad dachten er anders over. ‘Tien milliard voor de Bank van
Engeland’ wilden zij antwoorden bij de eerste steenlegging. ‘En hoeveel milliard
weldra voor Duitschland, waar 4000 man aan een uitbreiding der haven van Bremen
werken?’ De regeering sprak haar veto uit over deze argumenten. Doch het incident
en het schandaal konden niet meer gesust worden. Daarvoor zorgden de Action
Française en de hoe langer hoe machtiger Coty-Pers.
Op den vooravond van zijn vertrek naar Berlijn overhandigde de Confederatie van
industrieele, commercieele en liberale beroepen, dit is zoowat de gansche Fransche
productie, een dringend adres aan Pierre Laval, waarin den Cabinets-president
hoffelijk doch zonder omslag onder 't oog werd gebracht, dat, wanneer ten gevolge
der Engelsche crisis de buitenlandsche crediet-verzoeken aan Frankrijk nog toenemen,
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het geheel en al ontoelaatbaar zou zijn indien de Franschen zelf daarvan het nadeel
ondervonden. Et voilà! De Fransche banken weigerden Fransch papier en Fransche
crediet-verleening in elken vorm, tot de sterling kelderde. Aan de nationale
inboorlingen werd alle leeftocht afgesneden. Waarvoor deze strengheid, die nergens
naar leek? Waarvoor deze bekrimping die kant noch wal raakte inmiddels, terwijl
de Fransche industrieel zich gerantsoeneerd ziet, lijdt de Banque de France naar
schatting een schadepost van twee milliard francs (alleen de gouverneur kent het
juiste cijfer), wijl ze uit inschikkelijkheid voor Albion, haar sterlings niet tijdig
verzilverde, of liever vergoudde. De Banque de Paris et des Pays-Bas neemt Poolsche
(en wellicht Duitsche) wissels over op Rusland! Alles goed en wel, denkt de Fransche
inboorling. Het was misschien raadzaam om Engeland niet te hinderen en aardig om
Polen (en Duitschland) aan contanten te helpen. Maar wie het eene doet mag het
ander niet laten. Het hemd, te drommel, is nader dan de rok.
En we zijn nog niet ten einde. Egypte, de hemel beware me, exporteert uien. Bestaat
er op onze planeet nog een natie, of het mom eener natie, welke niet exporteeren wil,
en de ongedachtste, de wonderlijkste artikelen? Hoeveel naties daarentegen bestaan
er nog, die een greintje willen importeeren? Welk een scène voor revueschrijvers:
het Internationale Huishouden! Gedurende de eerste acht maanden van het loopende
jaar leverde de Fransche handelsbalans een nadeelig saldo op van negen milliard
francs in ronde getallen. Dat is geen kleinigheid wanneer men bedenken wil dat de
Fransche arbeidskrachten (vooral de buitenlandsche) voor goedkoop gelden en dat
Frankrijk volgens de officieele opgaven pas een 60.000 werkloozen telt. Wat zal het
deficit zijn wanneer de arbeider even duur wordt als elders en wanneer de Republiek
op haar beurt een paar millioen ‘unemployed’ zal bevatten? Dus op halven of op
kwart stoom zal draaien?
De theorieën van onzen minister van Handel zijn gedeeltelijk uitstekend, meenen
de Franschen, doch men vermijdt een rampspoedige balans blijkbaar niet met
uitstekende theorieën. In het cabinet trouwens zetelt niet alleen Louis Rollin, maar
ook André Tardieu, minister van Landbouw. Hij vertegenwoordigt de helft der
bevolking: de helft der kiezers. Op 27 Augustus strekte hij zijn beschermende hand
uit over het hout en den wijn. Op 1 October nam hij het vleesch, de melk, de
zuivelproducten en de visscherij onder zijn verwoede hoede. De versche griet is niet
genadiger getracteerd dan een reep gedroogde kabeljauw. Het speenvarkentje niet
beter dan een gerookte ham. Hij slaat ze op met 100%, met 200%. De haddock maakt
een sprong van 374%. En op onze brieven stempelt de post in het koude jaargetijde:
Eet stokvisch! Vraag niet hoe duur wij den stokvisch en de rest zullen betalen. Want
van alle landen is Frankrijk ongeveer het eenige waar de levensmiddelenprijzen niet
ophouden te stijgen. Nergens is de duurte beter georganiseerd dan hier.
Men beweert dat Laval van een tête-a-tête geprofiteerd heeft om Brüning grondig
in te lichten over het mechanisme van het Fransche crediet. Ik vraag mij af of dit nog
noodig was. Frankrijk bezit massa's kapitalen die 't niet toebehooren en waarover 't
niet beschikken kan zonder hetzelfde risico te loopen als Duitschland en Engeland,
dit wil zeggen bankroet te slaan op het oogenblik dat ze teruggevorderd worden.
Brüning kan dat weten: tot welk bedrag klommen de oninbare Russische wissels?
En stellig bleef 't den kanselier niet onbekend, dat het zuiver Fransche geld, drie
maanden her nog schuw en wantrouwig, vandaag totaal verdween. Het ging in staking.
Bij hun onderonsje moet Laval niet nagelaten hebben hem mede te deelen dat hij
naar Berlijn kwam met de nadrukkelijke opdracht van alle deposito-gevers van alle
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Fransche banken, dat de reis geen cent zou kosten. Het stond niet geschreven: het
hing in de lucht.
Maar als Brüning het weet, weet ook de doorsnee-Duitscher, weet ook de
doorsnee-Engelschman, dat een Fransch bankier op dit moment minstens even
voorzichtig moet zijn als een Duitsch of een Engelsch bankier en dat er voor die
voorzichtigheid evenveel psychologische als materieele motieven voorhanden zijn.
Weten zij dat men naast een berg goud straatarm kan zijn? Voorbeeld: Het museum
van Aziatische antiquiteiten, dat Laval te Berlijn bezichtigde, en dat de rechtmatige
bewondering der archeologen wekt, heeft 25 millioen gulden gekost. Voor het
Louvre-museum waren dit jaar 3 millioen gulden (30 millioen francs) uitgetrokken
om zeer noodzakelijke herstellingen te verrichten. Het krijgt ze niet wegens den nood
der tijden.
Exorbitant hooge levensprijzen, een gat van, laag geschat, 6 of 7 milliard in het
budget, een gat van minstens 12 milliard in de handelsbalans: waarover kon Laval
praten met Brüning, waarover zal hij kunnen praten met Hoover? Jacques Bonhomme
(hij wascht zich niet in den emmer waaruit de beesten drinken om Fritz een badkuip
cadeau te doen, schreef deze week een krant), de voortaan onverbiddelijke Jacques
Bonhomme dicteert heden reeds het onderhoud. Geen stuiver meer voor anderen:
Charité bien ordonnée commence par soi-même.
[verschenen: 31 oktober 1931]

Ouverture
Parijs, 9 October 1931
De hoofdpersoon van ‘Ligne de Coeur’ is Marchand de Mensonges. Koopman in
leugens. Er bestaat te Parijs menig schilderachtig beroep in 't openbaar. Zooals op
een plein van Montmartre de venter in doosjes schoensmeer, die, om te overtuigen
van de kwaliteit zijner waar, een boterham bestrijkt met poets en haar voor de oogen
van het publiek lekker opeet. Hij is een gentleman, zeer gezien, welvarend, gezond
en wil uniek blijven, daar hij een concurrent die dezelfde kunsten ging vertoonen op
de Koloniale Expositie een proces aandeed. Tusschen haakjes: Er heeft zich een
vereeniging gevormd ‘tot heropening der Tentoonstelling’ die reeds meer dan 7000
leden telt. Zij voert een door alle particuliere exposanten en concessionarissen
gesteunde actie om Vincennes de volgende lente opnieuw te openen, en het is niet
onmogelijk dat deze campagne resultaten verkrijgt. Op 1 October waren 25 millioen
bezoekers de tourniquets gepasseerd. Engeland zelf, dat, slecht-gehumeurd, zijn
stands had ingericht als een griezelig ziekenhuis, heeft onder den aandrang van dit
onuitputtelijk enthousiasme zijn deprimeerende concepties moeten herzien!
Er bestaat in Parijs ook menig vreemd beroep in het geheim en een der
merkwaardigste is de Marchand de Mensonges, zooals de schrijver van Ligne de
Coeur het vak betitelt met een dichterlijke vrijheid. In werkelijkheid draagt 't métier
den naam van ‘Postes privées’. De mensch der twintigste eeuw mag vele jukken
hebben afgeworpen, hij mocht zich bevrijden van vele conventies, het geval kan zich
voordoen dat men een brief of een telegram wenscht te verzenden uit Colombo, uit
Madrid, uit Philadelphia, terwijl men drie passen van huis logeert in een hotel, of
zelfs niet van plaats verroerde. Want geloof niet dat deze organisatie enkel dient om
liefhebbende echtgenooten te verschalken. Het kan van een sociaal standpunt
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noodzakelijk zijn dat iemand vertoeft in een badplaats, een verre streek bereist, studies
maakt, onderzoekingen doet in Paraguay, in Nigeria of elders. De ‘Postes privées’
voorzien in zulke moeilijkheden en heffen alle vermoeienissen op tegen een dragelijke
vergoeding. Zij verschaffen alibi's op elk punt van den aardbol. Te oordeelen naar
haar bloei schijnen zij te beantwoorden aan een steeds toenemende behoefte.
Sommigen werken reeds langer dan 40 jaar. Een harer bezit 800 correspondenten,
verspreid over de gansche wereld. Zij zorgen voor de expeditie van alle zendingen,
behalve die welke bestemd zijn voor magistraten en ambtenaars in functie. De
verzending van een brief uit Spanje, Oostenrijk of Duitschland kost slechts 12 francs,
uit landen buiten Europa 15 francs. Telegrammen zijn natuurlijk duurder en hangen
af van de lengte. Behalve dat deze ondernemingen zich belasten met uwe denkbeeldige
correspondentie, leveren zij ook alle soorten reisherinneringen, etiquetten van hotels
om op de bagage te plakken, etc. De ‘Postes privées’ vragen geen anderen waarborg
voor de verleening harer diensten dan de platonische verklaring dat zij onschadelijk
zijn. Het eenige wat men riskeert is vroeg of laat in handen te vallen van een
maître-chanteur. Maar deze kans belet niet dat ze floreeren.
Het was een uitstekend idee om den leider zulk eener instelling als middelpunt te
kiezen van een tooneelstuk. Men verlaat de realiteit niet en wordt zonder
tusschenstations getransporteerd naar de droomgrens der illusie. Partir is hier niet
mourir un peu. Het is rêver un peu, rire un peu, s'aimer beaucoup. Het spreekt van
zelf dat de Marchand de Mensonges een aantrekkelijke jonge man is. Wie kon hem
charmanter incarneeren dan Pierre Fresnay, deze wonderbaarlijke Proteus van het
Parijsche tooneel, deze onherkenbare en ongrijpbare in honderd gestalten? Den
laatsten keer zag ik hem als patriarch Noach. Hier bewoont hij een bureau,
volgehangen met kaarten en felgekleurde affiches. Op een doorschijnende,
geïllumineerde globe drijven de continenten en eilanden als in een aquarium. Hij is
teeder, heftig, ironisch, poëtisch, ingénu en door de wol geverfd. Ieder zijn ambacht.
Maar waarover zal hij peinzen, die met een melancholiek oog zooveel fraudeleuze
correspondentie volgde in booten en treinen, die zooveel mannen en vrouwen hielp
misleiden, die zooveel paren koppelde? Over de ideale lijn natuurlijk. Zijn zonderling
beroep ontwikkelde bij hem de ligne de coeur. Hoe vertalen onze handlezers dit
woord? Hartlijn is een bouwkundige en werktuigkundige term. Zeggen zij Venuslijn?
Goed. Pierre Fresnay zoekt gedurende drie bedrijven de Venuslijn, die naar een
gelukkiger doel voert dan alle Cunard's, White Star's en Rotterdamsche Lloyd's. Zoo
dachten ook Musset en andere dichters erover. Langzamerhand echter werd het
verliefde type een exceptie in den schouwburg. Zou 't herleven? Men doet wat men
niet laten kan om te concurreeren met de idyllische bioscoop welke de liefde een
toevlucht schonk.
Een haperende lift brengt Fresnay, die in het stuk den naam draagt van Jean-Jacques
Régnier, in aanraking met het voorwerp zijner droomen. Wat is een lift? Een glazen
vogelkooi. Van den platten grond stijgt zij met een wiekslag naar de bovenste
verdieping, naar de wolken, als zij tenminste geen panne heeft onderweg. Doch zelfs
als ze steken blijft. Uit de kooi immers treedt een betooverende paradijsmusch. Zij
is gekleed als Venetiaansche, bevindt zich op weg naar een gecostumeerd bal bij de
bovenburen en heet Nicole. Jean-Jacques en Nicole praten samen, zij bevallen elkaar,
zij neemt haar masker af en maakt een afspraak. Gemaskerde bals zijn uitgevonden
voor amours en amourettes. Wat is simpeler dan elkaar onder begunstiging van den
nacht, den dans, en de vermomming te achterhalen? Jean-Jacques schommelt tusschen
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de uitersten van verrukt en triest, volgens het eeuwige recept. De groote moeilijkheid
is hoe hij vlug aan een costuum komt.
Naast zijn deur woont een onwettig paartje, bestaande uit den komieken Bobby
en de frissche, argelooze Madeleine. Daar dit huis vol bedrog is, zijn ook zij op hun
manier Marchands de Mensonges. Bobby inderdaad verdient den kost met het
vervaardigen van valsche Watteau's en Lancret's. Onder de requisieten welke hij
voor deze industrie noodig heeft bevindt zich een voorraad gewaden en nauwelijks
heeft Jean-Jacques zijn gemoed bij Bobby gelucht of deze draagt uit zijn magazijn
voor Conversations galantes een blauw en wit harlekijns-pakje aan dat den minnaar
past. Bobby zelf steekt zich in een rose en groene pop om de oude bokken die naar
groene blaadjes grazen een kool te stoven. Het bedrijf waarin zich de verschillende
quiproquo's zullen afspelen en verwikkelen is even kostelijk als koddig. Een vriendin
van de zwart-rose Nicole, de mansgekke Simone, vermomd als Hollandaise (wij
blijven populair en actueel), is geteisterd door een jaloerschen amant die dreigt haar
heelen nacht te bederven. Om hem te ontloopen stelt zij de Venetiaansche Nicole
voor elkaars costuums te ruilen. De Hollandsche verandert in Italiaansche doch vóór
zij het masker kan opzetten verschijnt haar jaloersche helft. De list zal haar geen
enkele scène sparen doch zij zal den auteur tenminste dienen om de handeling te
verstrengelen. Jean-Jacques staat voor de drieste Simone, als hij waant te staan voor
de teedere Nicole. Simone van vleesch en bloed, niet op haar mondje gevallen, en
zoo grif op den man af als zonder grofheid mogelijk schijnt, schandaliseert haar
harlekijn en vergalt hem elken lust. Dit is geen vrouw, dit is een wijfje. Uit ergernis
keert hij zich tegen de Hollandaise, zijn paradijsvink die hij niet herkent. Zij kibbelen,
zeggen elkaar kluchtige, wreede en bitterzoete waarheden. Maar wij zijn gerust over
den afloop. Als hij eerst nog kennis gemaakt heeft met den wettigen echtgenoot van
zijn vogel, een philosophischen grijsaard die zich ontpopt uit lange krullen, een
hermetische zwarte monnikskap, gefestonneerde pantalon en zwierende crinoline,
om wijze, gevoelige aphorismen te debiteeren over de liefde en de onstandvastigheid,
als Jean-Jacques zoo een beetje gemoduleerd is naar vergeving, kan Nicole in zijn
armen vallen. Ze wachtte hem reeds in de zijkamer en zij krijgen elkaar bijna onder
de oogen van haar waardigen echtgenoot in smoking, die even terugkomt om een
vergeten accessoire zijner maskerade te halen en doet alsof hij niets merkt.
Deze niet zeer nieuwe, maar levendige, fantasievolle en aangename comedie,
onder leiding van Fresnay delicieus gespeeld door het Théâtre Michel, is het eerste
stuk van een beginneling, Claude-André Puget, een jong advocaat uit Nice. Hij begint
met een succes. Zal hij voortzetten en volhouden? De ervaring leert elk jaar dat niet
het eerste werk het moeilijkst is, doch veel meer het tweede en de volgende.
Ternauwernood opende het seizoen of men registreerde verscheidene onverwachts
mislukkingen. ‘Défense d'afficher’ van Stève Pasieur, auteur der welgeslaagde
‘L'Acheteuse’, werd een teleurstelling. In een villa op Corsica waar zij logeeren
krijgen twee paren elkaar na drie bedrijven vol noodelooze, cynische en stuitende
lompheden. In den naam Verboden aan te plakken ligt een voorteeken. Ook ‘Fabienne’
van Jacques Natanson, die na een gunstig debuut verschillende jaren zweeg, is een
fiasco. Een femme d'affaires, behept met een onbetrouwbaren echtgenoot, raakt
langzaam verslingerd op een employé dien zij engageerde als redacteur van
advertenties. (Nog een zonderling doch hedendaagsch beroep.) Twee vrij goede
bedrijven en een zeer slecht derde met een parodistische huiszoeking. Want de femme
d'affaires leert niet alleen de liefde doch ook de politie kennen.
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[verschenen: 7 november 1931]

Het Beste en het Ergste
Parijs, 13 October [1931]
Het is de schuld der auto's, dat ik met Ladoumègue ruim een week te laat kom. Maar
om de record-verbeteringen van de drie kwart en de heele Engelsche mijl te melden,
heeft men geen telegraaf, geen vliegmachine noodig. Men zou het bericht kunnen
meegeven aan een ouden driemaster, die de reis deed om Kaap de Goede Hoop en
na twaalf maanden ankerde aan de Java-kusten: het bericht zou nòg nieuw zijn. Nog
een x-aantal jaren zou men erover kunnen praten als over een evenement, een unieken
datum, een weergalooze gebeurtenis in de annalen van het menschdom.
Hier staat alle mechaniek stil. De Britsche luitenant, die met meer dan zes honderd
kilometer per uur de Coupe Schneider won, verbeterde een week daarna zijn eigen
tijd en elken dag kan dit record opnieuw geslagen worden. Maar sinds 1896 stond
het record van de driekwart mijl op naam van een Amerikaan. Wij waren kleine
jongens in die dagen, renden achter hoepels en slingerden draaitollen van een koord.
Het record van de mijl, weliswaar, behoorde pas sinds 1928 aan Paavo Nurmi. Doch
wie zegt ons, dat wij geen grijsaards zullen zijn alvorens het weggewischt te zien
van de officieele lijsten? Record komt van recordare: terugroepen in het hart, in den
geest. Herinneren...... En wie zegt ons, dat wij op 4 October niet onze laatste
herinnering boekten van de Engelsche mijl? Zie slechts de verschillende tijdsduren:
In 1886 liep de Engelschman George, een der meest vermaarden de 1609 meter in
4 minuten 12¼ seconden. In 1928 verminderde Nurmi den tijd tot 4 minuten 10
seconden. In 1931 zegevierde Ladoumègue met 4 minuten 9 seconden. Gedurende
45 jaren won men dus op 1609 meter 3 1/20 seconde! Worden hier niet de seconden
inderdaad tot eeuwigheden? Julot haalde nog een duidelijke, waarneembare, afdoende
tijdruimte in op Paavo: 1 seconde! Zal er ooit iemand geboren worden, die dezen
éénen, kortstondigen, en op de 1609 meter reeds bijna infinitesimalen tiktak der
pendule nog verbetert met een naspeurlijk, een onbetwistbaar oogenblik? Want in
den letterlijksten zin is hier alles een kwestie van oogenblikken. Eenmaal zal op dit
gebied de alleruiterste limiet bereikt zijn. Eenmaal zal een mensch de Engelsche mijl
maken in een tijd, welke door geen enkel ander mensch overschreden kan worden.
Eenmaal zullen de hardloopers voor een onoverkomelijken muur staan. Zij zullen
hun machteloosheid moeten bekennen voor de breuk eener laatste seconde. Deze
breuk kan op 4 October geboekstaafd zijn voor 4 jaren. Zij kan ook geschreven zijn
voor 4, voor 40 eeuwen.
Het was een zonnige, zoele dag, een dier najaarsmomenten, waarin de laatste rozen
ontluiken en de herfstdraden zweven op een roerlooze lucht. Het stadion Jean Bouin
(vóór den oorlog, die hem velde, houder van het uur-record, dat vandaag Nurmi
bezit) was tot den nok gevuld met een menigte onwetend in die zuivere athletiek,
maar die men bezield voelde met een magnetiserend fanatisme. Den vorigen avond
had men in het Vélodrome d'Hiver, omgedoopt tot Palais des Sports, een
bokswedstrijd bijgewoond, waarvan de hysterische opwinding nog natrilde in de
duizenden toeschouwers. Frankie Gennaro Amerikaansch wereldkampioen
vlieggewicht verdedigde zijn titel tegen een eigenzinnigen vurigen Franschman, die
twee maanden geleden nog achter de freesbank stond bij Renault. De arbiter was een
Duitscher bijgestaan door een Amerikaan en een Franschman. Twee tegen één. Ja

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

twee tegen één, want het ongeluk wilde, dat Gennaro, die dertig jaar is, geen lust had
om te kampen met een jongen, fellen, gedecideerden tegenstander, en alle trucs
gebruikte (hier coups de Chinois geheeten!) om zijn mededinger het boksen
onmogelijk te maken.
Het ongeluk wilde ook dat de Amerikaansche en de Duitsche scheidsrechters zich
klaarblijkelijk hadden voorgenomen, om alle onregelmatigheden ten gunste van den
Yankee-kampioen door de vingers te zien. Ik zou hier geen partij durven kiezen,
wanneer niet alle deskundigen eensluidend den Duitschen en Amerikaanschen arbiter
hadden veroordeeld, om hun uitdagende en onverklaarbare houding. Ik zou neutraal
blijven, wanneer ik zeven duizend ‘populairen’ niet in opstand had aanschouwd.
Want als elk recht, billijkheid en inzicht uit de wereld der officials verdwenen zal
zijn, de ridderlijkheid en de justitie zullen voortleven onder de bewoners van het
schellinkje, die hun onmin op de fortificaties beslechten met messen, en ‘à la loyale’
zooals de technische en onheuglijke term luidt. Alle begrippen van manneneer en
ridderplicht mogen verzwinden uit de practijk der geletterde mandarijnen, die de
reglementen handhaven (de Duitsche arbiter was natuurlijk een doctor), het ideaal
zal gered worden in den engelenbak. Men mag daarop vertrouwen.
Zoodra dus de ontwijkende tactiek van Frankie Gennaro zich openbaarde en niet
berispt werd, begon men ‘boven’ teekenen te geven van onrust. Men joelde, men
floot en men wierp groote, in papier gewikkelde stuiversstukken naar den ring. Hoe
meer de match vorderde, hoe rumoeriger men werd. Tevergeefs had de Fransche
scheidsrechter zich meermalen van zijn zetel verheven, om zijn collega's te overreden
het onsportieve geknoei van Gennaro, die zich als een beer klampte aan zijn
tegenstander, op te schorten. Noodelooze moeite: de ongedokterde Amerikaan en de
gedokterde Duitscher beslisten anders. Onder het aanzwellend rumoer van de hoogste
rangen, waar de stuiversstukken waren uitgeput, vloog een leege flesch naar beneden,
op het hoofd van een toeschouwer, die naar het hospitaal vervoerd moest worden.
Doctor Guttmann kende de overwinning toe aan Frankie Gennaro. En zeker is Frankie
in de gedegenereerde bokssport niet de eenige, die als een enterhaak te werk gaat
onder het oogluikend toezicht der arbiters. Ook werden heftige, teugellooze protesten
geen uitzondering. Maar nimmer laaide het getarte volksgemoed zóó geweldig op
als na de decisie van den honorabelen heer Guttmann.
Het geraas was onbeschrijfelijk. In minder tijd dan ik noodig heb om het te
schrijven, werd de stoffeering afgerukt en dwarrelde naar beneden. Men ontwortelde
de banken en keilde ze van twintig meter hoogte naar de baan. Men haakte de
electrische lampen los en smeet ze naar beneden. Men schoot met revolvers. Er werd
gestoken. Men verbrijzelde stoelen en balustrades en gooide ze op de vluchtende
bezoekers in de diepte. Men brak de berghokken open, droeg schoppen en houweelen,
bezems, emmers, ladders en gereedschappen aan en smakte ze in den blinde naar
omlaag. De impresario Jeff Dickson had voor 12.000 francs politie gehuurd, om de
orde te bewaren. Wat doen echter de agenten? In plaats van naar de gaanderijen te
stormen, om de dolle woestelingen te overmeesteren (door wie ze overigens frischjes
ontvangen zouden zijn), voeren ze een charge uit in de zaal, waar iedereen niets
liever wenschte, dan zoo snel mogelijk naar buiten te geraken. Vrouwen en mannen
werden beetgepakt en met stompen aan de deur gezet. Het scheelde weinig, of het
gedrang werd even bloedig als lawaaierig. Ondertusschen hakte men boven den vloer
open. Eerst toen de zaal geheel ontruimd was, staakten de gaanderijen het
bombardement bij gebrek aan doelpunten.
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Zware uitloopers van deze koortsige stulpen, hoewel opgeklaard door den nacht
en door de milde zon, golfden nog over het stadion waar Ladoumègue tusschen twee
rugby-matches de mijl zou aanvallen, geflankeerd door den vluggen Morel en renners
van minder allure. Toen de spreekroeper de komst van den afgod aankondigde, die
een week tevoren Purge verslagen had, condenseerde de onmetelijke stilte zich tot
één groote, samengedrongen vlaag van bezieling. Hoe zal men het noemen:
patriotisme? chauvinisme? Waar ligt de scheidslijn tusschen beide gevoelens? Waar
houdt 't eene op en begint 't andere? De Engelsche mijl is de tegenvoeter van het
metrieke stelsel, dat de Fransche Revolutie invoerde en dat door Albion en de
satellieten van Albion werd afgewezen. De Engelsche mijl dat is het eindrecord van
Wellington bevochten op Bonaparte. Histories gelijk deze leven voort als legenden,
waarvan iedereen in zijn hart het verborgen merk draagt.
Vandaag is de Engelsche mijl het bezweken pond sterling, de wankelende dollar,
de hulpseinen van Hoover. Ieder brein formuleert onbewust en onuitgesproken de
gedachte: Spreekt Frankrijk van een Duitsche mijl? De Engelsche mijl moet veroverd
worden, binnengehaald als buit, ontluisterd. Daar staat de kampioen. Julot! Julot!......
De spreekhoorn buldert: Marquez vos places! - Prêts? Een pistoolschot davert in de
blauwe weeke lucht. En uit veertig duizend oogen ontschiet de geheimzinnige actieve
straal, verzamelt zich tot een bundel rondom Julot, drijft hem voort, galvaniseert
hem, ontworstelt 1 seconde aan de zwaartekracht. En dit is geen verzinsel, geen
fantasie. Distilleeren wij niet elken dag een mysterieuze, fluïdieke substantie, welke
als een toover-elixer werkt op onze omgeving? De gecombineerde en demonisch
uitgezonden vibraties eener twintigduizend-koppige menigte, die al haar wilde
begeestering opstapelt rond haar vertegenwoordiger, vormen een nog
oncontroleerbare, doch onmiskenbare en bijna tastbare macht.
Ladoumègue, volbloed, is voor deze uitstralingen zeer vatbaar. Men zegt, dat het
hem ontbreekt aan vertrouwen, geloof en jonge hoop. Hoe zou hij loopen, als hij
deze wèl bezat? Men zegt ook, dat hij misanthroop zou zijn zonder zijn jeugdige,
lachende vrouw, met wie hij den vorigen herfst trouwde en die hem reeds een geluk
belooft, waarop zijn naam zal overgaan. Men zegt eveneens, dat hij in zijn diepere
natuur zou behooren tot het ras der dichters. Ik geloof van dit alles een minimum.
Maar het schijnt vast te staan, dat het ‘in conditie’ zijn voor Ladoumègue meer een
psychische dan physieke voorwaarde behelst. Hij meet zich ongaarne met
mededingers, wier fluïdum hem handicapt. Hij meet zich bij voorkeur met de
abstractie, die Tijd heet. Als een redenaar, als een dirigent, als een tooneelspeler, als
een zanger, concentreert hij vóór den match in afzondering zijn binnenste krachten
en, evenals zij, leeft, beweegt en bloeit hij voor een groot deel van sympathie, van
het zonderlinge en nog niet geanalyseerde product, dat men ‘warmte’ noemt. En
zooals sommige kunstenaars, gestuwd door het onzegbare, dat van een
menschenmenigte kan uitzweven, ‘gedragen’ door hun publiek, zichzelf soms
overtreffen, en onvermoede hoogten benaderen, zoo heeft Ladoumègue,
voortgezweept door het wenschvermogen, de wilskracht en door de in lichtvoetigheid
getransformeerde geestdrift zijner natie, de Engelsche mijl verkort met seconde.
Hoe dikwijls zal deze exceptioneele conjunctuur (een phenomenaal looper en een
machtig geëxalteerd stadion) nog in de toekomst terugkeeren?
Wat dit beduidt, kon men waarnemen uit de ontketende toejuichingen. Maar zeg
mij nu wat ik moet denken van de sport: is zij niet als de tongen, die Aesopus
opdiende, toen hem het beste en slechtste gerecht gevraagd werd? Is de sport niet
het ergste en het beste tegelijk?
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[verschenen: 24 november 1931]

De Eenige Uitweg
Parijs. 16 October [1931]
Laval vertrok naar Washington, begeleid door een schitterend, talrijk escorte, en
vergezeld van de wenschen van de meerderheid zijner natie.
Hoewel de route der ‘Ile de France’ (boot die de naam draagt der bakermat van
Frankrijk), bezaaid is met bekende en onbekende klippen, ziet men den
minister-president gaan met een zekere gerustheid. Het gelukte hem in vier maanden
het gros zijner landgenooten te verzamelen rondom zijn persoon. Men beschouwt
hem als een chef, begaafd met de cardinale deugden eens chefs: rechtvaardigheid,
matigheid en kracht. Van 11 november 1918 af, op enkele korte, tè korte
uitzonderingen na, werd Frankrijk geleid door - om een Duitschen term te gebruiken
- ‘Ja-Sager’. Op alle vreemde voorstellen, sinds dien dag gedaan, zelfs de zotste,
zelfs de gevaarlijkste, antwoordde het Fransche gouvernement ja en amen. Wij hebben
eenmaal het mechanisme uiteengezet dezer zwakheid: de bedaagde Fransche
staatslieden, gevormd onder den invloed der nederlaag van 1870, gehoorzaamden
onbewust aan de richtlijnen van een inferioriteits-complex. Laval, die nog geen vijftig
is, ontsnapte aan dezen fatalen dwang. Hij is de eerste ‘Nein-Sager’. Aanvankelijk
beschroomd en aarzelend, zooals bij de moratoriumvoorstellen van Hoover. Weldra
gedecideerd, zooals op de Londensche Conferentie, waar men hem vroeg
Amerikaansch-Engelsch geld te redden met Fransch geld; resoluut, zooals bij het
bezoek aan Berlijn, waar men zeer gaarne over andere zaken gesproken had, dan
over financieele. Men voelt dat hij in Washington een beleefd, doch cordaat neen
zal weten te zeggen op proposities, welke hem in strijd zouden lijken met de belangen
van zijn land, zonder waarborgen te verschaffen voor de toekomst en voor de genezing
van de rest der wereld.
Er zijn twee manieren, om de economische en politieke crisis te overwinnen. De
eerste bestaat in doen, alsof er niets gebeurd is, een diep-geschokt vertrouwen
kunstmatig trachten te herstellen en de machine weer op gang te brengen met dezelfde
methoden, waardoor zij spaak liep. De tweede manier bestaat hierin, dat men de
euvels bij hun wortels aantast, alle ongezonde deelen opoffert, een radicale
schoonmaak houdt, tot een grondige ontsmetting besluit en theorieën, welke door de
feiten gelogenstraft zijn, manmoedig laat vallen.
De eerste manier is de Amerikaansche, de tweede is de Fransche. De dogmatische,
speculatieve en onbesuisde geest der Nieuwe Wereld, vertegenwoordigd door Hoover,
gaat zich confronteeren met het raisoneerende, experimenteele, gezonde, solide en
niet gauw van streek rakende verstand der Oude Wereld, vertegenwoordigd door
Pierre Laval. Uit de verklaring, op den vooravond der reis afgelegd voor de Fransche
en buitenlandsche Pers, kan het standpunt worden opgemaakt, dat door Laval is
ingenomen. Ik haal er enkele zinnen uit en onderstreep ze:
‘Frankrijk dankt zijn bevoorrechte positie aan zijn inspanning en aan zijn
spaarzaamheid. - Een bandelooze productie, monetaire troebelen, een buitensporig
vertrouwen op de speculatie hebben werkloosheid en gebrek teweeggebracht. - De
kwaal zit diep, wijl zij haar oorsprong vindt in de vorderingen zelf eener te snel
geëvolueerde civilisatie. Niemand kent de eenige, geschikte remedie. Een streng
régime is een vereiste.’
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Deze woorden drukken in elementaire en beknopte termen de overtuiging uit van
de overwegende meerderheid der Fransche economisten, voor wie het politiek
probleem sinds lang op den achtergrond is gedrongen door het economisch probleem.
Deze woorden vonnissen een systeem, dat Frankrijk van oudsher en instinctmatig
beschouwd heeft als het onmiskenbare gevolg eener zinsverbijstering en het is in
den hoogsten graad onwaarschijnlijk, dat Laval zijn woorden niet bekrachtigt met
zijn gedragslijn, met zijn daden.
Het is zonneklaar, dat de wereld stikt onder een matelooze overproductie van
grondstoffen, levensmiddelen en handelswaren. Het is zonneklaar, dat de Amerikanen,
verrijkt door het Europeesche geld, door den Europeeschen oorlogsbuit, misleid door
een onbeteugeld temperament, ontzind door hun snelle successen, en aangestoken,
in de letterlijke beteekenis, door een vervaarlijken en door niets gedisciplineerden
hoogmoedswaanzin, het is zonneklaar, dat de Amerikanen alle planetaire
mogelijkheden overschat hebben. Voor Malthus vermeerderde de bevolking in
geometrische orde (1, 2, 4, 8, 16) terwijl de productie slechts kon toenemen in
aritmetische orde (1, 2, 3, 4, 5). De Amerikanen hebben niet bemerkt, of niet willen
bemerken, dat het machinisme en zijn bondgenooten (tayloriseering, rationaliseering,
chemie etc.) dit concept - in 't begin der vorige eeuw, tijdens Malthus' leven misschien
aanvaardbaar - totaal hebben omvergeworpen, totaal hebben omgedraaid. Zij deden
de productie groeien in een steeds versnelde geometrische orde, terwijl de
bevolkingsaanwas langzaam terugliep naar de aritmetische orde.
Er bestond geen enkel materieel bezwaar om met den oorlogsbuit van een continent
de Vereenigde Staten vol te bouwen met fabrieken en aldus te exploiteeren, dat zij
de gansche aardbol konden voorzien van producten en levensbehoeften. Ik heb reeds
drie jaar geleden, toen er van crisis nog geen sprake was, gewezen op deze
angstwekkende evenwichtsstoornis, ik beroem me er niet op, want ieder, die met de
voeten in de werkelijkheid stond, moest haar waarnemen en moest de onvermijdelijke
gevolgen duchten. Het wonderlijkste is, dat de Amerikanen zelf ze niet beseft hebben
en zeker is hun onverstand the biggest in the world. Maar het wonderbaarlijkste is,
dat zij, terwijl zij zich inrichtten om de gansche planeet van koopwaren en
mondvoorraad te voorzien, tezelfdertijd met Amerikaansch en Engelsch geld, de
concurrent Duitschland op zoodanige wijze toerustten, dat hij op zijn beurt de twee
halfronden kon overstelpen met fabrieksgoederen en dat deze concurrent weer een
anderen concurrent (Rusland) ging equipeeren met het doel, om den orbis terrarum,
onzen jammerlijk beheerden en reeds meer dan verzadigden aardbol in de naaste
toekomst te overweldigen met zijn voortbrengselen. Indien de Amerikaansche en
Engelsche banken nog geld bezaten, konden deze extravaganties zich vandaag
herhalen in China, morgen in Britsch-Indië. Er bestaat geen enkel technisch beletsel,
om met behulp van kapitaal of crediet een gegeven punt van den aardbodem te
hervormen tot een productie-centrum, dat meer goederen levert, dan het menschdom
ooit zal kunnen verbruiken. Het staat elke natie vrij, om achter het bolwerk van harer
grenzen een reeks industrieën te scheppen, waarmee zij niet alleen een continent,
doch de heele planeet kan overvleugelen. Heden bijv. telt de Duitsche nijverheid een
globale vijf millioen werkloozen en haar export bedreigt reeds de Fransche, Engelsche
en Amerikaansche nijverheid. Wie huivert niet bij de gedachte, dat deze vijf millioen
eenmaal aan den arbeid zullen trekken? Heden bijv. bereikt het Russische
vijf-jaar-plan nauwelijks 50% van zijn beraamd totaal en reeds ontwricht het de
economie van de globe. Men hoopt en verwacht, dat het vijf-jaar-plan niet zal slagen.
Maar wat zullen de resultaten zijn, wanneer het plan bij toeval wèl slaagt?
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Een nuchtere geest stelt zich het probleem als volgt: Deze gigantische fabrieken,
deze ontelbare machines willen alle draaien en haar eigenaars willen allen leveren.
Een normale afzet is reeds onbestaanbaar of zal over weinige jaren onbestaanbaar
blijken te zijn. Er zijn twee middelen, om zich uit dit schrikbarende dilemma te
bevrijden: De sloopershamer of het kanon. Vrijwillige afbraak of moedwillige
vernietiging. Vreedzame beperking (machine-control, die de birth-control zal
vervangen) of verwoesting met wapengeweld. Het is evident, dat de wapenen tot
geen enkel positief resultaat kunnen voeren want door Frankrijk bijv. uit te moorden,
de Fransche industrie te verdelgen en de natie bijgevolg te verarmen, verwerft men
geen nieuwen klant en het veroverde afzetgebied zou binnen minder dan geen tijd
verzadigd zijn. Er blijft inderdaad slechts één rationeele uitweg: de vrijwillige
beperking.
Is deze te verwezenlijken? Op welke basis? Door welke middelen? Bij deze vragen
vallen alle overige kwesties, als de Reparaties, de Internationale schulden, de
goud-verdeeling, de douanetarieven, de munt-problemen, de grens-regelingen, in het
niet; bij deze vragen verdwijnt alles, waarover men zich het hoofd breekt, naar het
tweede en derde plan. Men kan op de vingers natellen, over hoeveel jaren of maanden
een antwoord volstrekt onontwijkbaar zal zijn voor de groote industrieele naties
onzer wereld.
Frankrijk opteerde reeds geruime tijd voor een vrijwillige beperking en de
excessieve voorzichtigheid, die de Fransche bankiers betrachten tegenover hun eigen
nijverheid, is hiervan het duidelijkste bewijs. Men zal Frankrijk zonder twijfel bereid
vinden om deze compressie uit te breiden tot de uiterste limiet, die met de autonomie
van een land vereenigbaar is. Men vergete inderdaad niet, dat ook Frankrijk zijn
territorium had kunnen volbouwen met cyclopische fabrieken, op eigen kosten, gelijk
Amerika, of op kosten van andere naties, zooals Duitschland en Rusland. Zijn
ingeboren realiteitszin heeft Frankrijk voor deze megalomane excessen bewaard. De
vermijding dier excessen verzachtten in belangrijke graad de uitvloeisels van de
huidige universeele storing.
Het is echter een ander punt, of Amerika reeds dusdanig is aangetast door de
gevolgen der crisis, dat Hoover, en de machten, die Hoover belichaamt, toegankelijk
zijn voor Lavals lapidaire verklaring: Un régime sévère s'impose.
Niets wijst daarop. Hoewel de Europeesche landen, Rusland inbegrepen, hun
graan-productie hervat hebben, brachten de Vereenigde Staten dit jaar 54 millioen
schepels graan méér voort, dan 't vorig jaar, ongerekend de reeds fabelachtige stocks
van de Farm Board en de Canadian Pool. Voor het katoen volhardden zij in dezelfde
gedragslijn: de beplantingen van het loopende jaar overschrijden met 12% die van
het vorige seizoen, hoewel negen millioen balen wachten in de pakhuizen. De overige
stocks zijn navenant. Het is in de allerhoogste mate onnoozel, om de consequenties
dezer razernijen (want zulke buitenissigheden verraden klaarblijkelijk een
verstandelijk defect) te willen remmen met moratoria, met ontwapening, met de
instelling eener internationale munt (de Terra? de Universal?, hoe zal men ze
noemen?), met een herdistributie van het goud (volgens welke norm?!), met andere
maanzieke verzinsels of ontoereikende lapmiddelen.
De hemel geve ondertusschen dat Laval den moed vinde, om ‘de openhartige
uiteenzetting’ waartoe de Yankee hem heeft uitgenoodigd, tot het uiterste en tot het
einde door te voeren. De hemel geve eveneens, dat de Fransche inzichten het
overwicht en een éclatante overwinning behalen. De Amerikaansche en Engelsche
precedenten echter zijn in dit opzicht geenszins bemoedigend. Toen de Amerikaansche
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insurgents vochten om hun onafhankelijkheid moesten zij het randje van den
ondergang naderen alvorens toe te stemmen, dat La Fayette en Rochambeau het
militaire vak beter verstonden, dan hun eigen aanvoerders. In Maart 1918 (ondanks
de débâcle der Dardanellen, die de Engelschen niets geleerd had) moest een
catastrophe losbreken over de Britsche linies alvorens Albion toeliet, dat zijn soldaten
gecommandeerd werden door een Fransch generaal. En ook dit evenement leerde
niets aan de Amerikanen! Wie de pretenties der Yankees wil peilen, leze de
‘Mémoires’ van Pershing.
Alles komt dus hierop neer: zijn de Vereenigde Staten reeds aan de rand van de
afgrond? In Juni decreteerde Washington nog aan Parijs. Is Washington in dit najaar
murw genoeg geslagen door zijn eigen onvoorzichtigheden, dat het Fransche raad
kan aanvaarden als een eigen bevel?
Het is een fatamorgana, om te wanen, dat de franc den dollar kan redden, dat de
franc den sterling, de mark, de lira, de peseta, den roebel en nog een paar andere
munten uit het moeras kan trekken.
Maar het is géén fata morgana, dat het Fransche volk een zeer hooge dosis
intelligentie bezit, een zéér redelijk doorzicht. Ik herhaal, wat ik schreef in Juni: Het
was geen zinledige inbeelding, dat men vier jaar lang gevochten heeft - in de modder,
in het bloed en in de kranten - voor het behoud, voor de overwinning der Fransche
civilisatie. De wereld kon dit vergeten. Moge de wereld het zich tenminste niet te
laat herinneren.
[verschenen: 11 november 1931]

Napoleon
Parijs, 20 October [1931]
Binnen het jaar verschenen drie nieuwe boeken over hem, die door Nietzsche genoemd
is ‘de laatste incarnatie van den Zonnegod, van Apollo’.
De auteurs zijn schrijvers van den eersten rang, hoewel zeer verschillend. De
émigré Dmitry Merejkovsky ziet hem als een soort Messias, als een der opvolgers
van Akhenation, Vreugde-der-Zon, een dier Boden afgezonden uit de rijken van het
onvergankelijke licht, geboren onder de morgenster, stervend, wanneer de avond
valt, onder het Zuider-Kruis van Sint-Helena, sinds alle eeuwigheid bestemd tot
zoenoffer, en die het weet, die het bij vlagen voorvoelt, omdat hij zich herinnert.
Diametraal tegenover den Russischen visionnair staat Rosny Ainé. De
romanschrijver Rosny, die bij voorkeur praehistorische onderwerpen behandelt, liet
zijn fantasie varen voor de werkelijkheid van getallen en data. Hij is droog, bondig,
precies. Onder zijn oog, gewend te dolen in duisternissen en langs oneindigheden
van tijd, wordt Napoleon een atoom, een klein leven onder de tallooze kleine levens
eener planeet, welke slechts een stofdeeltje is te midden der trillioenen
monster-gesternten van een heelal, dat wederom een minuscuul fragment is van de
intrastellaire ruimten. Hij beschouwt den Corsicaan gelijk men een waterdruppel
beschouwt onder den microscoop. In het stipje aarde, dat hij observeert, vindt hij
een wemelende wereld, waarvan hij het doel niet begrijpt en die hij niet omvademen
kan, evenmin als de onmetelijkheden van het uitspansel, doch die hem slaat met
verbazing, met verstomming. En onder het verkleinglas van den vorscher neemt
Napoleon dezelfde ongehoorde proporties aan als onder het profeten-oog van den
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Rus. Het Homo sum van Rosny klinkt even tragisch als het Ecce Homo van
Merejkovsky.
De derde, Jacques Bainville, historicus van beroep, tracht het epos te bannen in
de strenge cirkels der zuivere wetenschap. Bainville is niet wat men gemeenlijk
denkt: hij is géén royalist, hoewel hij de buitenlandsche politieke leaders schrijft der
‘Action Française’, en géén nationalist, hoewel hij in dezelfde functie medewerkt
aan ‘La Liberté’. Bainville is de scherpzinnige, onpartijdige, geschiedkundige, die
met een verstandelijken blik uit de oorzaken de gevolgen naspeurt en uit de gevolgen
de nieuwe oorzaken. Voor hem ontwikkelt zich de Napoleontische episode bijna als
een chemisch proces. Begin en einde stonden geschreven in 1791. Het was een
avontuur, dat zich niet anders kon ontplooien dan naar een mislukking. Behalve voor
de glorie, behalve voor ‘de kunst’, ware het waarschijnlijk beter geweest, dat ‘hij’
niet geleefd hadde. Voor de ontwikkeling der menschheid zal Ampère misschien
eenmaal zwaarder wegen, dan Bonaparte.
Bainville doet zijn uiterste best, om naar geen enkele richting op hol te slaan, om
het phenomeen even rationalistisch te benaderen als een natuurverschijnsel. Als
Voltairiaansch gevormde en georiënteerde geest staat Bainville verder verwijderd
van alle Napoleontische superstitie, dan wie ook. En toch bekent hij: ‘Niemand kan
hem omvatten. Geen der duizend psychologische, moreele, intellectueele portretten
of oordeelen beelden hem ten volle. Altijd ontbreekt er een trek of een lijn. Want hij
is ongrijpbaar, ondoorgrondelijk. Hij is ook onvergetelijk, onuitwischbaar in het
geheugen der menschen geprent. Door de jaren heen, door de revoluties heen, en
door het universeele geraas heen hoort men nog de stappen des Keizers, die van den
anderen kant der aarde nederdaalt en voortschrijdt naar nieuwe horizonnen.’
Zelfs in het boek van Bainville breekt het bovenmenschelijke, het bovennatuurlijke
los uit het rationeele dwangbuis. Op de laatste pagina ontmoeten fantast en realist
elkaar tegenover hetzelfde vraagteeken.
Het is nog niemand gelukt, vriend noch vijand, bewonderaar noch verguizer, om het
onderwerp Napoleon aan te roeren, zonder in het hart de snaar te raken, die klinkt
als the Call of the Wild, als de onweerstaanbare stem uit de diepe verten, als een
echo zelf der oneindigheid. Geen sterveling, zich bewegend op een louter aardsch
plan, heeft ooit in zoo hoogen graad de magie uitgeoefend, die maakt, dat zijn naam
overspringt als een vonk, en het verborgenste, ja het onbruikbaarste deel van ons
wezen in gloed, in actie zet. Hij overtreft daarin allen, èn Hannibal, èn Alexander,
die Iskander werd aan den Indus, èn Caesar, èn de beroemdste Romeinsche
veldheeren, èn Karel den Grooten, hoewel legendair geworden in sprookjes, èn
Barbarossa, èn de honderd vermaarde oorlogshelden van Gustaaf-Adolf, Karel XII
tot Frederik.
Om spontaan te reageeren op Nelson, op Wellington, moet men Brit zijn; om te
vibreeren voor Barbarossa, voor Frederik, Duitscher. En nog: zouden Brit en Duitscher
niet intiemer trillen voor Napoleon, dan voor hun nationale mannen? Zij ook voelen
ze beperkter in hun uitstraling, minder geladen door den genius der aarde, en minder
biologeerend. De klank trouwens, welke aan den Corsicaan ontstijgt, is van een
zeldzaam gehalte. Voor zoover we nog aanslaan op een Attila, op een Tamerlan, een
Denghis-Khan en andere geesels, wekken zij een onwilligen huiver of afgrijzen.
Bonaparte echter, hoewel zijn ééne aspect dat van een bloedigen, vlammenden Moloch
is, Bonaparte lokt. Hij lokt en sleept mee. Om hem genegenheid te weigeren, moet
men zich gewelddadig schrap zetten. Hij is de groote Bekoorder en heel zijn
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verschijning ademt een duizelende extase. Zijn stem verheerlijkt, als muziek, tot
boven elke menschelijke macht. Welk land had meer redenen om hem te verfoeien,
dan Frankrijk? Hij schonk het roem. Doch na 23-jarigen oorlog liet hij 't leeggebloed,
verarmd, verminderd en vernietigd achter. Er is geen volk, dat hem niet gevloekt
heeft als tyran, als verdrukker, als beul. Er is ook geen volk, waar de haat niet
verkeerde in liefde.
Het merkwaardigste blijft, dat dit zoo zijn kan in het licht der feiten en dat geen
enkel feit de glanzen van de aangeboren aureool vermocht te dooven. Nauwelijks
was hij overleden, of hij werd de mythologische halfgod, rijdend over het graf der
grenadiers, en hen roepend uit den doodslaap. Geen Franschman was 't, die dit
machtige, onsterfelijke symbool schiep, doch twee Duitschers: Heine en Schumann.
Terwijl ieder huis en hut zijn beeltenis kreeg, zwierf zijn ziel, zijn dubbel, over de
wereld als een immaterieel explosief. Aan millioenen had hij geleerd, in hoe hooge
mate het onmogelijke mogelijk was. Niets kon deze verblindende en begeesterende
faam doen tanen, doen wankelen. Men mat zijn fouten uit als die van elk ander
sterfelijk wezen. Men vernam geleidelijk zijn gebreken, zijn tekorten, zijn aarzelingen,
zijn vergissingen, zijn ongerechtigheden, zijn belachelijke en beklagenswaardige
kanten. Hij was een intrigant, een huichelaar, een egocentrisch dwingeland; hij liet
zich op den kop zitten door Joséphine, die hem bedroog met jan-en-alleman; door
zijn hebzuchtige, onbenullige broers en zusters; door Marie-Louise, die hem tijdens
zijn leven nog verwisselde met den spion-avonturier Neipperg.
Men wist alles, waarin hij gefaald had, door zich zelf of door anderen. Men kende
zijn kleingeestigheden, zijn misstappen, zijn dwalingen. Niemand werd minder
geïdealiseerd door de geschiedschrijvers, dan de bewerker van het grootste historische
bankroet en niemand was misschien minder idealiseerbaar. Maar zooals hij driemaal
zijn soldaten in den steek liet, na ze tot nuttelooze jammeren geleid te hebben (in
Egypte, aan de Berezina en na Waterloo), en zooals zijn soldaten de derde maal nog
gereed stonden, om met een juichkreet voor hem in het vuur te gaan, zoo geeft ieder
zich gewonnen voor den onnoembaren, den fabuleuzen, den bovenmenschelijken
impuls, welken deze feilbare mensch belichaamd had, die hem gedreven had, die
van gene zijde der tombe nog van hem uitvlamde. Goethe of Nietzsche, Stendhal of
Barrès, Beethoven of Wagner, de eenvoudigste van hart of de geletterdste, zij werden
onderworpen door het wonder van zijn Zelf en geëlectriseerd.
Men vraagt zich onwillekeurig af tegenover zulk een geïncarneerde oppermacht,
wat deze Bode, zoo hij gezonden ware naar een gelukkiger planeet, had kunnen
bereiken tot heil der menschheid. Wanneer een zoodanig, na honderd jaren nog
onomvatbaar Genie, dat Napoleon zonder eenigen twijfel was, niet begroet ware
door alle mogendheden van Europa (Frankrijk niet uitgezonderd) als een vijand, als
de Antichrist, doch als een Gezant uit ontoegankelijke gewesten (wat hij wellicht
óók was), hoe zou deze oppermensch zijne gaven ontwikkeld hebben? Hoe hadden
de sublieme lichtkanten zijner natuur zich ontplooid? Van zijn opgang tot zijn
ondergang, die Merejkovsky vergelijkt met den zonneloop, heeft deze voorbestemde
zich moeten verdedigen tegen tallooze binnen- en buitenlandsche belagers. Het
scheelde een haar, of hij kwam op het schavot. Te midden eener gewetenlooze bende
schuimers, moest hij zich een weg banen naar het commando.
Zijn broers, zijn generaals, zijn maarschalken, zijn ministers, allen complotteerden
tegen hem, Lucien, Fouché, Pichegru, Talleyrand, Moreau, Murat, allen zwoeren
tegen hem samen, allen verrieden hem. Bernadotte liet hem vrijwillig in den steek
bij Austerlitz en bij Jena, Bourmont bij Ligny, Ney bij Quatre-Bras op den vooravond
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van Waterloo. Marmont leverde Parijs aan de coalitie over, onderhandelde heimelijk
met Pruisen en Russen, terwijl Napoleon met een leger van baardelooze, bijna
ongewapende knapen, één tegen vijf, 70.000 tegen 360.000, op 11, 12, 14, 16, 18
Februari 1814, overwinning na overwinning bevocht, nimmer genialer, nimmer
bewonderenswaardiger, nimmer grooter, en nimmer zegevierender, dan bij de laatste
hopelooze worstelingen. Wie begrepen Napoleon, dan zij, die voor hem sneuvelden
en vochten? Wie konden hem begrijpen? Wie durfden hem begrijpen, tenzij de
nederigsten, zooals de recruten, of tenzij een evenmachtige als Goethe, een der eerste
dragers van het Legioen van Eer? Welk een getuigenis, dat Goethe nimmer zijn stem
verheven heeft tegen den Heros! En welk een getuigenis, dat te midden van nooit
bestraft verraad, trouweloosheid, middelmatigheid, bedrog en universeele vijandschap
Napoleons karakter intact bleef, zijn binnenste hart sereen en grootmoedig, zijn ziel
ongeschokt, zijn vuur ondoofbaar. Maar hoeveel weldaden, hoeveel onschatbare
genaden, hoeveel licht en hoeveel harmonie moesten reddeloos teloor gaan, wijl het
in de barre menschelijke natuur lag, dat men dezen buitensporigen, ongehoorden
Mensch zou bejegenen als een teeken, dat alom werd tegengesproken?
Men kan zich ook afvragen, of de meer dan aardsche glans, welke den naam
Napoleon blijft vergezellen en die zich immer uitbreidt, of de onmetelijke vereering,
waarin een onmetelijke haat zich loutert, niet voortkomt uit het instinctieve
vermoeden, dat de menschheid zich omstreeks 1800 een hemelsche kans liet
ontglippen, welke misschien in tien eeuwen niet zal terugkeeren, of die dagelijksche
hulde niet spruit uit het rouw en adoratie geworden besef, dat men een der edelste
en soevereinst begaafde schepselen miskend heeft, bestreden en verpletterd?
Wie zal het zeggen? In 1768 werd Corsica Fransch, in 1769 wordt Napoleon
geboren op het ontembare eiland dat niemand, dan Frankrijk heeft kunnen
assimileeren. Wat zou Napoleon geworden zijn, wanneer Corsica Genueesch bezit
gebleven ware, vraagt Bainville. Dergelijke vragen zijn tamelijk nutteloos. Maar ik
kan niet laten, na van drie auteurs opnieuw geleerd te hebben, welk een
onvergelijkelijk, ongeëvenaard verschijnsel Napoleon is geweest, om op mijn beurt
te vragen: Wat zou Europa geworden zijn, wanneer men Napoleon in 1803 carte
blanche gegeven had? Want vandaag zijn we even ver van huis als in 1800. Vandaag
kan men niet alleen de Napoleontische episode schrappen als verspilde moeite en
verkwiste grootheid, doch alle jaren, die liggen tusschen 1815 en 1931.
[verschenen: 13 november 1931]

Een onbekende
Parijs, 27 October [1931]
De eerste biografie van Pierre Laval kwam de vorige week van de pers. Wie kon
haar beter schrijven, dan Maurice Privat, die ontegenzeglijk de vruchtbaarste auteur
is van onzen tijd? Een jaar geleden, toen het rad van Laval's fortuin nog draaiende
was, en niemand kon gissen, hoe spoedig het zou stilstaan op de honderd duizend,
had Privat zich verbonden, om elke maand een boek te leveren, dat minstens 300
pagina's zou tellen, een actueel onderwerp zou behandelen en leesbaar moest zijn
als een roman. Hij hield woord en sloeg alle litteraire records, ook die van Balzac.
Voor f 12.50 ontvingen zijn abonnés regelmatig een net gedrukt en vlot geredigeerd
volume, handelend over een sensationeelen moord, de opzienbarende verdwijning
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eener film-ster (hij houdt de tegenwoordige Jeannette MacDonald voor een
ondergeschoven dubbelgangster), over een veelbesproken oplichter, over de
occultische mysteriën der stad Lyon, over het enigme Philippe Daudet, en zoo voort.
Juist in de week, dat de, een jaar geleden, nog vrij obscure Pierre Laval zich naar
Amerika verscheepte als een der auguren van onze planeet, verscheen zijn tot den
laatsten dag bijgehouden levensbeschrijving. Dat is mooi werk; daar gaat niets van
af.
Het werd ook een uitstekend boek, ontworpen volgens de historische methode.
Taine zou het niet anders gedaan hebben, en Taine die de methode uitvond, ware
gelukkig geweest met een zoo dankbaar sujet als Laval. Wat immers is een man,
voor dezen filosoof en essayist? Een product van zijn ras, van zijn tijd, van zijn
milieu. Natuurlijk. Doch men kan honderden mannen bekijken, gewone en
buitengewone, zonder genoodzaakt te zijn te vragen naar hun oorsprong, en zonder
dat hun verschijning op overtuigende wijze door hun oorsprong wordt toegelicht.
Niemand echter, die Laval ziet, ontsnapt aan het biologisch probleem: Hoe komt
deze man (deze Franschman!) aan zijn half-Moorsche, half-Mongoolsche uiterlijk?
Git-zwarte haren, donkergele huidskleur, spleet-oogen, vooruit-stekende jukbeenderen,
breede neus en dikke hang-lip. Laval is een levend natuurwetenschappelijk raadsel,
waarop alleen historie antwoord kan geven. De historie van Auvergne, zijn
geboorte-streek.
Met de onbetwistbare substantie in zijn aderen van Afrika en Azië (ook Clemenceau
en Paul Verlaine waren Mongoloïden) werd Pierre Laval op 28 Juni 1833 geboren
te Châteldon, tusschen de Vauziron en de Dore, aan welk riviertje de papierfabrieken
rooken der Banque de France. Zijn ouderlijk huis, dat in het feudale dorp lag tusschen
kasteel en alarmklok, werd gesloopt alvorens zijne faam kon doorbreken. Want wie
dacht aan de faam van Pierre Laval, hoewel hij ter wereld kwam met den helm? Zijn
vader hield een café, was stalhouder en slager. Pierre had twee broers, van wie de
een jong stierf als spoorwegambtenaar, de tweede sneuvelde in de Argonne, en een
zuster, die trouwde met een gepensionneerd adjudant. De ouwe lui waren niet arm,
doch zij dachten er niet aan, om hun kinderen hoogerop te sturen. Pierre droeg vleesch
naar de klanten en toen hij dertien was, reed hij de diligence tusschen Vichy en
Châteldon, dat niet aan een trein ligt. Hij bracht ook kranten rond. Doch blaast de
geest niet, waar hij wil? In een huis, waar werk was voor iedereen, had hij zich in
den kop gezet, om staatsexamen te doen. Hij wilde kantonrechter worden of advocaat.
De vader, onbehouwen zwoeger, wees die plannen af. Nauwelijks had hij zich
losgeworsteld van den harden landbouw om op te klimmen tot de negotie. Hij
bevroedde niet, dat de natuur in zijn zoon een sprong ging doen, een geweldigen
sprong. In een dorpje als Châteldon is de café-houder echter bevriend met den
burgemeester, omdat een café het forum is, waar de politiek beredderd wordt. Bij
den burgemeester, uit wiens familie hij later zijn vrouw zou trouwen, haalde Pierre
de boeken, die hij noodig had voor zijn onderricht. Hij bond de teugels van het makke
paard aan zijn beenen en blokte langs den weg naar Vichy; hij blokte in zijn vrije
uren achter de toonbank, of tijdens den nacht, op zijn thema's, zijn rekensommen,
zijn Latijnsche werkwoorden. Toen hij zestien was, kreeg hij permissie om één jaar
gymnasium te loopen. Dit verlof was den vader afgetroggeld door de moeder, wier
lieveling Pierre was, die hem bewonderde en van wie hij de diamant-zwarte, fluweelen
oogen, de zeer bruine tint en het Saraceensche type erfde.
Een jaar later haalt hij zijn diploma. Om den kost te verdienen en zijn studies voort
te zetten, wordt hij frik of surveillant op een lyceum. Hij doet zijn dienstplicht bij de
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infanterie, doch in plaats van de korporaals- of sergeantsstrepen te halen ploetert hij
op zijn Rechten. Als de kazerne-tijd voorbij is herneemt hij zijn baantje van frik, in
Dyon, in Lyon, in Parijs, wordt niet opgemerkt door leeraars als Herriot en Mario
Roustan, die vandaag minister van Onderwijs is in zijn Kabinet, tot hij in 1907
promoveert, en zich laat inschrijven bij de Parijsche balie. Men geeft hem zijn eerste
dossiers, zooals men aalmoezen geeft. Hij wint zijn eerste processen, zooals hij alle
andere zal winnen, zonder welsprekendheid, zonder woordenpraal, zonder humbug.
Nooit zal hij zijn aard forceeren. Hij is de antipode van een genie, echt of onecht,
van een held, van een rhetoricus, van een openbaar persoon. Niets is eentoniger, dan
zijn levensloop en niets is merkwaardiger. Hij behoeft zich slechts te laten gaan,
indolent en passief, maar met de hoogste energie doende wat gedaan moet worden,
om geleidelijk een doel te bereiken, waarnaar hij misschien nimmer opzettelijk
gestreefd heeft. Hij arbeidt altijd achter de schermen, nooit op het voorste plan.
Van lieverlede raakt hij in de politiek, daar een advocaat er onmogelijk buiten kan.
Hij is socialist van de nuance Blanqui, den ouden communist, die het devies lanceerde:
‘Ni Dieu, ni maître’. Hij is het zonder ophef. Men zou haast zeggen zonder
overtuiging. Hij pleit anarchisten-zaakjes, behartigt de belangen van een groot aantal
vakvereenigingen en wordt Kamerlid in 1914. Als de oorlog uitbreekt, krijgt hij
wegens spataderen vrijstelling, en wanneer de socialisten zich unifieeren, schaart hij
zich bij den linkervleugel der pacifisten. Als de Duitsche socialisten, bij monde van
Parvus, diplomatiek agent der Wilhelmstrasse, de conferentie van Stockholm beleggen,
bevindt Pierre Laval zich onder de voorstanders dezer bijeenkomst. Dit verhinderde
hem niet, om uitmuntend werk te verrichten in legercommissies en uit alle krachten
bij te dragen tot de bewindsaanvaarding van Clemenceau. Hij zou secretaris-generaal
geworden zijn van Père la Victoire, zoo de Partij niet haar veto uitgevaardigd had
over den ouden, cynischen Tijger.
Begeerde Laval dit ambt uit opportunisme? Neen. Uit realiteitszin. Hij meende,
dat in 1917 de Fransche socialisten nog een oorlog konden winnen, die gewonnen
zou worden door de Fransche patriotten. Een socialistische minister-Clemenceau is
de eenige hersenschim, welke Laval zich in zijn leven veroorloofde, en die door
heilzame machten verhoed werd. Doch haar onverwezenlijkbaar te zien, deed hem
voor den eersten keer twijfelen aan de toekomst der Partij. Toen Clara Zetkin in 1920
op het beruchte congres van Tours de Fransche internationale scheurde in socialisten
en bolsjewisten, hernam hij zijn vrijheid. Bij de verkiezingen in 1919 was hij geslagen.
Als ‘onafhankelijke’ bewerkte hij geduldig het roode Aubervilliers, won er een zetel
in 1924, werd er burgemeester, senator, en tevens heereboer in Normandië,
kranten-eigenaar in het voorvaderlijke Auvergne. Steeds op het tweede plan in de
politiek, steeds achter de schermen. Hij verknochtte Caillaux aan zich, dien hij in
1926 per auto ging terugroepen uit zijn ballingschap. Hij bond zich aan Briand, dien
hij in zijn zak zou steken, aan Tardieu, dien hij eeuwige trouw zwoer. En toen Tardieu
viel in 1930, dacht niemand aan Laval, behalve Doumergue, wien hij als frik eenmaal
een plaatsje als kantonrechter gevraagd had. Den eersten keer lukte 't hem niet een
kabinet te vormen, daar hij nog te links-geïllusionneerd was. Drie weken later echter
verbeterde hij zijn koers en nam vaart voor langen tijd. Men meende een eersten
minister te benoemen, zooals er dertien in een dozijn gaan en de omstandigheden
verhieven hem tot een der auguren onzer planeet, aan wien de nog altijd roode fanfare
van Aubervilliers serenades brengt bij zijn terugkomst, uit Berlijn of uit Washington.
Hij is geboren te tien uur in den morgen en Privat heeft - zonder Laval's naam te
noemen - zijn horoscoop laten trekken door J.B. Roche, den origineelsten en
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beroemdsten occultist van het geheimzinnige Lyon. Men zou Laval niet juister kunnen
karakteriseeren, dan deze eminente sterrenwichelaar:
‘Gemiddelde gestalte, vol gelaat, rond hoofd, zwarte haren. Goede gevoeligheid.
Sterk lichaam en actieve natuur. Bescheidenheid, omzichtigheid, beminnelijke en
sympathieke manieren. Talent voor analyse, neiging tot weten. Arbeidzaam,
voorzichtig, practisch, idealistisch en bewijzen gevend van logica, om tot het doel
te geraken, vooruitziende, systematische, vernuftige natuur, gunstig gezind voor
nieuwe ideeën, vatbaar. Levendig. intuïtief en vlug verstand, geheugen,
aanpassingsvermogen. Tact, zachtheid, politieke bekwaamheid. Genegenheid voor
oude dingen, vroegere gebruiken, omgang met grijsaards. Hinderpalen te overwinnen
door familie-zorgen. Tegen alles bestande toewijding, in staat zich zelf te vergeten
voor anderen. Gevoelig onder een simpel uiterlijk, schuchter, maar van een taaie
wilskracht, ondanks zachte manieren. Hij schijnt tegenstrijdig en zal niet altijd
begrepen worden. Hij zal aarzelen alvorens een richting in te slaan, maar eenmaal
op weg, zal hij zich volhardend en onvermoeibaar toonen. Discreet, gereserveerd,
standvastig in zijn vriendschappen. Geroepen tot grootscheepsche en publieke
ondernemingen. De gezondheid, ondanks den schijn, is niet erg zeker. Letten op de
maag, den lever, den milt, rheumatiek in de schouders en de armen, de beenen, vooral
de enkels. Machtige, hooggeplaatste vrienden. Liefde voor mooie daden en macht.
Luisterrijke vermaardheid. Maar opgepast voor 1932, jaar van geduchte financieele
moeilijkheden.’
Een historicus, beschikkend over alle gegevens, zou den man, die onafscheidelijk
is van zijn witte das gelijk Clemenceau van zijn grijze handschoenen, niet vollediger
kunnen teekenen. Vooral de laatste zin verdient driedubbel onderstreept te worden.
Ik hoor u echter vragen, of genoemde Lyonneesche astroloog nog andere
voorspellingen deed. Inderdaad. In Juli profeteerde hij de catastrophische
overstroomingen van China, welke zouden losbreken in Augustus. Voor China
kondigt hij verder aan: een schrikbarende hongersnood, daarna een belangrijke oorlog
met Japan en vervolgens een uitgelekte epidemie van builenpest. Onze ziener is
evenwel niet heelemaal pessimistisch. Een symbolisch visioen heeft hem verwittigd,
dat de Beurs zich op het eind van het jaar zal herstellen. Dit is in strijd met de
deskundige verwachtingen. Maar wie gelooft op dit gebied niet even graag een
sterrenwichelaar als een expert?
[verschenen: 17 november 1931]

Naar het doel?
Parijs, 31 October [1931]
De eerste reis van een Fransch minister-president naar de nieuwe wereld is verloopen
en geëindigd. Een ander bedrijf van wat Poincaré schimpend genoemd heeft: ‘de
bioscoop-diplomatie’ werd afgespeeld. Het zooveelste van een drama, dat duurt sinds
den Wapenstilstand. Wat is de uitslag der bijeenkomst? Werd de grond waarop we
de voeten zetten, losser, vaster of vervolgen wij den status quo?
De Fransche meeningen zijn uitermate verdeeld. Voor de meesten is de
eindrekening van het gesprek, dat een halve ton kostte, nul. Men heeft, zooals
gewoonlijk, gepraat voor een communiqué en niet voor een resultaat. Sommigen
bejammeren dat, daar de groote vervaldagen der Duitsche wissels en der
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ontwapeningsconferentie (1 en 2 Februari) onheilspellend in zicht komen als twee
klippen, welke men geen van beide zal vermijden. Anderen verheugen zich niet.
Maar de wijze, waarop zij troost zoeken in de magere gedachte, dat de afloop der
besprekingen veel erger had kunnen zijn, heeft iets van blijdschap. De een huilt en
de ander lacht, als de boer met kiespijn.
‘Alsjeblieft geen bluf’, zei Laval tot de Amerikaansche. ‘Maak u geen illusies’,
zei hij tot de Fransche journalisten, toen hij van wal stak. De bluf heeft volkomen
ontbroken, alsof niemand hoop had. Wie kon neiging voelen tot bluffen, waar de
man, die den premier moest begroeten in naam van den burgemeester van New-York,
voor de deur van Laval's kajuit met een bloedgolf over de lippen dood neervalt? Het
voorteeken scheen weinig bemoedigend. En de Franschen van hun kant, hoe laag zij
de verwachtingen ook mochten stellen, zagen zich ontgoocheld. De ontvangst was
koeltjes. Misère en gemelijkheid tusschen de hooge muren van Broadway. Geen
vlaggen, geen triomfbogen. Weinig confetti en serpentines. Weinig publiek. Geen
claque. Geen enthousiasme. Geen hartelijkheid. Zelfs niet de gefingeerde
opgewektheid der ovatie-brigaden, welke men te Parijs mobiliseert voor staatslieden
van allerlei slag, vriend en vijand. De Fransche delegatie, die rekende op een warm
onthaal, was verbouwereerd. Sommigen droomden nog, ondanks menige
waarschuwing, van een kameraadschappelijk, welgezind Amerika. Allen hadden
gehoopt dat de Amerikanen ten minste den schijn zouden redden.
Wat beduidde die lauwheid en die achter opgestelde agenten smeulende wrevel?
Blijkbaar dat men zich te Washington mentaal had ingesteld op stil getij en dit egale
standpunt voorloopig wilde handhaven. Het deed den Franschen trots nimmer schade
om Amerika duizenden malen te huldigen als redder van Frankrijk. De Franschen
hebben een oude beschaving, zij kennen hun intrinsieke Fransche waarden, zij weten
dat zij niet alleen wonen op de planeet, en dat de overwinning dikwijls kan wisselen
van kamp zonder dat het wezenlijke daardoor nadeel ondervindt. De Amerikanen
echter kunnen zich deze vrijheid, deze ware zelfstandigheid, deze gelijkmoedigheid,
en deze antieke wijsheid nog niet veroorloven. Zij tellen geen twintig moralisten in
hunne literatuur, die hun psyche langzaam geschikt hebben naar een weldadige,
soepele philosophie. Voor geen schatten der aarde zullen zij de Franschen ooit
verwelkomen als helpers, laat staan als redders. Zij zouden meenen zich te vernederen,
te verkleinen, te ontmannen. Zij vreesden reeds zich bloot te geven door een minimum
hartelijkheid. In zijn boodschap voor de herdenking der inneming van Yorktown
repte Hoover nauwelijks of niet van de Fransche bondgenooten. Anderen kleineerden
de interventie van Lodewijk XVI. En de Engelsche generaal, die zich overgaf, werd
uitgeroepen als de grondlegger der Amerikaansche onafhankelijkheid!
Zooals er pro-Fransche bankiers zijn van het soort Pierpont Morgan, zoo zetelen
er in den Amerikaanschen Senaat waarschijnlijk Fransch-gezinde senatoren. Wie
zijn 't? Hoe heeten ze? Men kent ze niet. Als ze bestaan, geen hunner heeft zijn
sympathieën en zijn invloed durven uitspreken als de mogelijke basis eener
samenwerking. Want tegen Amerikaansche pogingen tot consolideering van Europa
verheft zich de Monroe-leer. Geen enkel Amerikaan zou zich willen bemoeien met
een organisatie vol hinderlagen, vol toevallen. Niemand wenscht zelfs exacte
inlichtingen, omdat iedereen sinds de verwerping van het Verdrag van Versailles
zijn onwrikbare opinie heeft. Maar voor de ontwrichting van Europa bestaat er geen
Monroe-leer en geen Monroe. Het précaire statuut van ons oude werelddeel, dat een
bekrompen Amerikanisme verbiedt te garandeeren, te bestendigen, hetzelfde verstokte
Amerikanisme verbiedt geenszins om dat statuut, dat labiele evenwicht, uit alle macht
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te besteken, te ontredderen. De Yankees beweren niets te begrijpen van onze futiele
grensgeschillen, van de doodelijke bloedveeten, die sedert onheuglijke tijden een
Athene scheiden van een Sparta. Zij redeneeren als de Russische boer tegenover de
onmetelijke, onbewoonde steppe, als de cowboy te midden der onafzienbare prairiën.
Als zij echter niets begrijpen van die vendetta's om een paar bunder grond, zij doen
al 't mogelijke om den haat, die broeit over een paar grenspalen, te onderhouden, te
voeden, te verlevendigen en aan te vuren. Waar geen senator te vinden bleek, om
een Fransche meening te deelen, waar geen senator bestond om - in overeenstemming
met Monroe - ten minste een verstandige neutraliteit te suggereeren, daar stormt de
Schrik van Ohio in 't krijt, de fanatieke heer Borah. In een handomdraaien wijzigt
hij de kaart van Europa, waarmee hij zich principieel niet wenscht in te laten; hij
amputeert de eene natie, voegt aan anderen een stuk [toe], ontreddert legers,
diplomatieke verhoudingen, economische levensvoorwaarden. Hij verdeelt naar zijn
believen wat 300.000 man bereid zijn met hun bloed te verdedigen. En ondertusschen
delibereert Hoover met Laval, hoe men niet alleen het bevroren kapitaal, maar vooral
het verkleumde vertrouwen zou kunnen doen ontdooien! Men staat verstomd, dat
zooveel inconsequenties zich kunnen ophoopen in een staatsbestuur.
De ruwe uitval van Borah haalde een streep door de beraadslagingen, welke Hoover
onder vier oogen hield met Laval, door de plannen, welke de Fransche experts
voorlegden aan hun Amerikaansche collega's van financiën en buitenlandsche zaken.
Op de boot had Laval een program ontworpen, dat aan de tormenten van economie
en valuta een einde moest stellen. Het ging van de baan en vermoedelijk zal niemand
ooit weten, of het waarde had. Eveneens een Fransch-Amerikaansch verdrag, om
den toekomstigen aanvaller in een eventueelen oorlog te bedreigen met economische
sancties. Zoo rekbaar en ondoeltreffend een dergelijk toevoegsel van het Kellogg-Pact
moet schijnen aan elken realistischen geest, de Franschen meenden het te kunnen
aanvaarden als voldoende cautie voor hun veiligheid. Zelfs door een looze
consultatieve overeenkomst hadden zij zich laten sussen. Maar met een paar harde
zinnen vaagde de onverzettelijke Amerikaansche Cato al deze bevliegingen weg uit
de diplomatie der Yankees en de conferentie Hoover-Laval was getorpedeerd. Liet
Borah haar kelderen met medeweten van Hoover of buiten diens kennis? Men kan
daarover voortaan twisten. Het merkwaardigste der overrompeling is misschien nog,
dat de verklaringen van den turbulenten senator waren uitgelokt door enkele Fransche
journalisten, die het malle idee kregen om La Terreur de l'Ohio een interview te
vragen.
Te Parijs ontving men het nieuws met consternatie. Laval deed sportief, alsof er
niets gebeurd was, dineerde met Borah bij Stimson, schudde hem cordiaal de hand,
en zette de conversatie voort. Beiden trokken van leer, beiden palmden elkaar in en
beiden bleven op hun stuk staan. Beiden stelden amicaal vast, dat zij door niets
gescheiden werden, behalve door een onoverbrugbare kloof. Men had toen niets
meer te doen dan een communiqué te redigeeren, waarin op de onschadelijkste wijze
geconstateerd zou worden, dat er een bodemlooze afgrond gaapte tusschen de
Vereenigde Staten en Frankrijk en dat beiden 't voor de rest over alles eens waren.
Men zegt, dat de redactie van dit communiqué een gansch etmaal vergde en dat
een geschil over eenige ondergeschikte détails pas na een woordenwisseling van vier
uren kon worden beslecht. In aanmerking nemende, dat de bijna onleesbare, uiterst
onverteerbare mededeeling slechts uitmuntte door haar negatieve bevindingen, mag
men zich met schrik afvragen, hoeveel etmalen de vereenigde Fransch-Amerikaansche
staatslieden noodig zouden hebben, om een communiqué samen te stellen, waarin
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geen enkele essentieele kwestie ontweken wordt en waarin men elk essentieel
probleem methodisch benadert, behandelt, onderzoekt en oplost.
Doch de slotsom der besprekingen schijnt te zijn, volgens de interpretatie van
verschillende Amerikaansche bladen, dat elk der niet-contracteerende partijen in 't
vervolg haar weg gaat, en de verantwoordelijkheden draagt voor haar eigen
werelddeel. Hoover zelf werkte deze opvatting in de hand, door den Belgischen
politicus en financier Francqui, die hem op het Witte Huis een ontdooiings-systeem
uiteenzette, dat den Amerikanen kon interesseeren, bescheid te geven met de woorden:
Wendt u tot Frankrijk. De Fransche Pers heeft dit orakel geduld in zijn gunstigsten
zin, als een aanzienlijk diplomatiek succes van Pierre Laval, als een overwinning,
welke Europa's lot in handen stelt van Frankrijk. Tegelijkertijd betoogen
Amerikaansche bladen, dat deze Fransche zegepraal volstrekt geen nederlaag insluit
voor de Vereenigde Staten. Het is haast te mooi om waar te zijn. Vergissen de
Franschen zich niet in hun uitlegging van Hoover's en Amerika's terugtocht?
Beoordeelen zij het besluit in al zijn draagwijdte en van al zijn kanten? Men kan op
verschillende wijzen plein pouvoir verleenen: met onvriendelijke instemming, met
gulle bewondering, met wrok, met tegenzin. Het ‘wend u tot Frankrijk’ kan
beteekenen: ‘de Fransche methoden zijn uitstekend, Frankrijk heeft 't aan 't juiste
end.’ Maar ook: ‘er valt met Frankrijk geen land te bezeilen; de Franschen willen 't
altijd beter weten: elke bemoeiing is vruchteloos.’
De naaste toekomst zal leeren, welke lezing bedoeld werd. Als van nu af echter
de lasten en zorgen van Europa, waarover Amerika zich slechts bekommerde om ze
te verwarren, om ze te verzwaren, zijn gewenteld op de schouders van Frankrijk, en
als dit een overwinning is, dan zou men er eer voor moeten beven, dan over juichen.
Want in geval van fiasco (door binnen- en buitenlandsche obstructie) in geval van
bijna onontkomelijke verwikkelingen, is de schuldige en verantwoordelijke van
heden af aan ontdekt, berecht, gevonnist en bovendien geëxecuteerd. Om spelers te
arbitreeren als Duitschland en Italië, moeten deze ook nog toestemmen om
gearbitreerd te worden. Op papier kan men zulke bezwaren verwaarloozen. Maar in
't veld zou 't niet de eerste maal zijn, dat de arbiter alle kampen tegen zich in 't harnas
joeg.
Zoo brengt Laval een gevaarlijk geschenk mee uit Washington. Bevatten de
berichten waarheid, dan zou 't lijken op het hemd van Nessus, dat dengene verteerde,
die het droeg. Wanneer het een sinecure is, om alle bliksems der aarde tot zich te
trekken mogen wij Frankrijk feliciteeren - voor het overige wenschend, dat van deze
voorgevoelens geen woord bevestigd worde.
[verschenen: 19 november 1931]

Tsaar Lenin
Parijs, 3 November [1931]
Een culminatiepunt van onredelijkheid en koude razernij trachtte de dichter François
Porché uit te beelden in een drama, dat Tsar Lénine heet en waarvoor hij den
Russischen omwentelaar, vergezeld van den Dood, tot centrale figuren koos. Zware,
sombere, ondankbare taak! De dictator haatte, verachtte de kunst. En voor hen die
Lenin aanhangen, is de opvolger der Tsaren geen onderwerp voor tragedies, maar
voor demagogische tractaatjes. Voor hen die hem bewonderen, is elke adoratie te
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zwak. Voor hen die hem onpartijdig trachten te beschouwen als een phenomeen, een
product van omstandigheden, is het tooneel-kader te beknopt, te afgemeten om zijn
gansche verschijning te behelzen. Voor hen die hem duchten, is geen schildering
zwart genoeg. Voor hen die hem doorzien, is zijn aanblik bijna onduldbaar.
Zij immers, die hem toetsen in zijn geschriften, in zijn daden, ontsnappen niet aan
de misanthropische vraag: Hoe kon zulk een bekrompen geest zoodanige onheilen,
zoodanige verwarringen stichten? Hoe kon dit middelmatig talent, deze caricatuur
van een denker, woeden als een epidemie, als een ontketend element? Want zoo ze
hem niet houden voor een onmensch, voor een monster, zij houden hem nog minder
voor een genie, voor een groot man. Voor hen is Lenin de eerste absolute heerscher
over Rusland wiens bestuur totaal gefaald heeft, ondanks een vruchtbaren grond,
ondanks een plooibaar volk, ondanks hulp van links en van rechts. De éérste autocraat,
zoolang de menschen geschiedenis schrijven, die met het opperste gezag, met
onbeperkte middelen van geweld en macht, uit een rijken bodem, en uit een dienstbaar
ras, niets heeft weten te halen dan ellende, gebrek, armoede en nooddruft. Voor hen
is Lenin de halsstarrige, dogmatische theoreticus die - onder den dwang van feiten,
welke zijn eigen theorieën veroorzaakten - zijn gansche stelsel heeft moeten herroepen,
verzaken, afschaffen, heeft moeten vervangen door een ander stelsel dat even
onpractisch bleek, en nogmaals zou hebben moeten ruilen voor een derde, even
utopistisch systeem, zoo hij niet tijdig gestorven ware. Voor hen die hem doorzien,
is Lenin de dilettant, de onbevoegde, de man zonder kultuur, zonder ontwikkeling,
zonder talent, zonder andere eigenschappen dan een immense geborneerdheid, een
bruten wil, een animale verblinding, een onverzettelijke maar redelooze kracht,
eigenschappen die mogelijk maakten dat hij zonder huiveren, zonder aarzelen een
land en honderdduizenden levens kon opofferen voor een eerste, tweede, derde en
weldra vierde tot mislukking en tot eindelooze rampen gedoemd experiment. Ja,
Porché's taak was moeilijk. Wat kon de dichter beginnen met zulk een in zijn diepste
geaardheid onsympathiek type, dat voor de toeschouwers, zelfs voor de onwillige
toeschouwers, en voor het succes van het stuk, getransformeerd moest worden tot
een wezen welks lotgevallen men volgde met een minimum sympathie?
Alleen de achtergrond kon aan dit personage het noodzakelijk reliëf verleenen.
Welke is de achtergrond van Lenin, wat is zijn aura? De Dood. Want wat zou Lenin
zijn, wanneer hij niet op reusachtige schaal gemoord had? Een mislukking, een prul,
een mediocre bureaucraat, een foutief denkapparaat, een oninteressant mensch. Het
lag in zijn lijn dat hij den Dood zou vinden als bondgenoot, als geassocieerde, als
metgezel. Het lag in zijn perspectief, dat hij zijn medeplichtige zou worden. Hij
wenschte het leven te corrigeeren. Wie corrigeert het leven beter dan de Dood? Waar
de Fransche Revolutie in de allereerste plaats een redelijke politieke gelijkheid beoogd
had (het leven opengesteld voor allen!) beoogde Lenin de onvervulbare economische
gelijkheid: De Dood opengesteld voor allen. Beiden, Lenin en de Dood, zijn de groote
nivelleerders. En zoo naïef het symbool is dat naast den dictator de hoofdrol speelt,
een moderne, schrille, bizarre en barokke Dood, het kon niet anders, of de dichter
moest hem ten tooneele voeren. Hij hoort bij Lenin, zooals de practijk hoort bij de
theorie. Hij is zijn pendant, zijn symmetrisch tegenbeeld, het cliché van de foto. Hij
geeft hem zijn beteekenis. Ja, hij rechtvaardigt hem ten deele: Lenin is een der
incarnaties geweest van den eeuwigen vijand.
Doch ziehier de essentieele trekken van Porché's drama.
Eerste bedrijf: Parijs 1910. Lenin bewoont met zijn vrouw en zijn schoonmoeder
een armoedig kamertje van Montrouge, het verlengde van Montparnasse. In Rusland
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zegeviert de reactie. Grauwe dagen van drift en machteloosheid. Hij voelt zich
onbegrepen, zelfs door zijn partijgenooten. Een jong meisje treedt bij hem binnen.
Zij is de dochter van een generaal, schilderes, nihiliste, wierp een bom naar een
kolonel der gendarmerie en ontsnapte uit Siberië. Zij meent met eenige waardeering
ontvangen te worden door den revolutionnair. Lenin gaat tegen haar te keer (l'art est
notre pire ennemi), noemt haar een amatrice, een oud-modische avonturierster.
Individueele actie heeft afgedaan. Alleen het ensemble, de massa en de discipline
zijn van belang. Hij zet zijn leerlinge aan de deur met wenschen van beterschap. Dan
komen de kameraden Martof, Zinovijef, Kamenef, Tsjitsjerin en in een fel dispuut
onthult Lenin nogmaals zijn aard van hard en star tyran. Als zijn makkers weg zijn,
neemt hij een schaakbord en valt in overpeinzing. De achterwand gaat open en geeft
uitzicht op een ander schaakbord, dat de Russische maatschappij afbeeldt. Bij elk
stuk, dat de toekomstige dwingeland slaat, tuimelt de vertegenwoordiger eener klasse
en verdwijnt in den nacht. Deze heele handeling wordt op het proscenium bijgewoond
door representatieve leden der Russische samenleving, prinses, generaal, arbeider,
spion, boer, enz., die op de wijze van een Grieksch koor, de gebeurtenissen in het
half-duister commenteeren. Elk woord van Lenin vindt een echo in Rusland. Doch
geen enkele echo correspondeert.
Tweede bedrijf: Zwitserland, Januari-October 1917. Duitschland komt den kalmpjes
herboriseerenden Lenin halen om hem als een virulente bacil te transporteeren naar
Rusland. Als de dictator op marsch gaat, verschijnt de gemaskerde Dood en voert
allen tot een danse macabre, groot en grillig. Russische Walpurgis-nacht, waarin een
gansche wereld door elkaar dwarrelt: soldaten, werklieden, moejiks, Kornilof,
Kerenski, Trotzki, Petersburg en Moskou. Triomf aan den rand des afgronds. De
nieuwe heerscher over Rusland, die van het proscenium af deze woelende handeling
beurtelings ondergaat, beurtelings dirigeert, richt zich zegevierend en onverbiddelijk
op. Achter hem schrijdt de Dood.
Derde bedrijf: Lenin in een vlieringkamertje van het Kremlin. Zijn bewind wordt
aangevallen op vijf fronten. Moskou is bedreigd. Men spionneert, fusilleert,
mitrailleert. Lenin grijnslacht. Hij regeert door de Terreur. Als hij uitgeput in slaap
valt, verschijnt hem de schim van Martof om hem zijn wilde wreedheid te verwijten.
Maar ‘je n'ai aucune élégance’ heeft hij eens en voor altijd gezegd. Ook in zijn
nachtmerries is hij gevoelloos en onwrikbaar Geen sentiment! Een telefoon-belletje
rinkelt hem wakker. De witte legers zijn verslagen.
Epiloog: 1824. Te Gorki in de buurt van Moskou. Lenin is geparalyseerd. Hij
kwijlt als een kind en wordt gerold in een stoel. Zijn vrouw probeert hem opnieuw
te leeren lezen en schrijven. Hij is doof en stom. Doch de dichter gunt hem een laatste
kans op menschelijkheid. Hij schenkt hem de spraak en het gehoor terug, om de
spoken te zien zijner slachtoffers, om hun kreten, klachten en gereutel te hooren.
Lenin echter kent noch spijt, noch berouw, noch wroeging. Van zijn zestiende jaar
af, zegt hij, heeft hij slechts één idee gehad: De Gelijkheid doen triomfeeren onder
de menschen. Dan vertoont zich nogmaals de Dood: ‘Je te salue, Tsar Lénine,
incomparable fossoyeur.’ De weergalooze doodgraver bezwijkt. Hij heeft de eenige
macht erkend, die gelijkheid geven kan.
De Shakespeareaansche drakerigheid, het chaotische, het onbeteugelde van dit
gegeven wordt door de regie van Charles Dullin, die ook de rol van Lenin speelt,
indrukwekkend versoberd, gerhythmeerd, gebreideld. Dullin woekert met zijn
personeel, met de kleine ruimte van zijn theater, met zijn geldmiddelen. Hij is
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bewonderenswaardig als leider van een beperkten troep en als schepper van een
onvergetelijken, hypnotiseerenden Lenin.
François Porché deed uitstekend werk als kunstenaar, als dichter en als mensch.
Hij deserteerde niet. Hij staat boven de partijen, hield zijn zinnen bij elkaar en zwichtte
niet voor de gemakkelijke begoocheling der Moscovietische sirene. In het
intellectueele milieu, dat Dullin bestrijkt, kan zijn Tsar Lénine een heilzamen invloed
uitoefenen. Wanneer men het drama, dat met meesterhand vier en twintig jaren van
een contrasteerend leven samenvat in één avond, eenig tekort mag verwijten, dan is
het dit: Porché zwijgt over de jaren 1920-1924. De jaren van het eerste bankroet der
theorie. De jaren der verzaking, der verloochening van ‘het ideaal’. De jaren der
proef op de som. De jaren, die onwederlegbaar beweren, dat de heele Leniniaansche
ideologie, en de onmetelijke doodengraverij, welke er het gevolg van was, tot niets
gediend, tot niets geleid heeft, tot niets dienen, tot niets leiden kon. Juist deze kant
van Lenin's macabre avontuur schijnt mij de leerzaamste en de aangrijpendste.
[verschenen: 28 november 1931]

Er zijn grenzen
Parijs, 6 November [1931]
Men beklaagt zich over de mode. Men zegt, dat ieder doet wat hij wil, dat wij in
volle anarchie baggeren, dat de stijl, het karakter en de smaak naar de maan zijn, dat
men het over niets meer eens kan worden, dat men zelfs niet accoord heeft kunnen
raken over de kleur welke dit najaar zal domineeren. Men teekende, kleurde, knipte,
speldde, paste en schikte zes maanden lang tevergeefs. Men verzon honderd modellen,
doch niet ‘het’ Model, waarop allen aanvliegen. In de Haute Couture stond een troon
leeg. Er was geen autoriteit, geen koning, geen... patroon. En als het zoo in Parijs
geschiedt, hoe moet het dan elders toegaan?
Dit bleek spoedig en duidelijk. Juist toen Laval in de U.S. was, deed zich een
incident voor van commercieelen aard, dat de handelspraktijken der Amerikanen in
een onthullend daglicht stelde. Men kon er menige les uit trekken. Maar men kon er
tevens uit opmaken, dat men niet moest rekenen op correctieve invloeden van Weenen,
Berlijn, Rome of New-York, wanneer het in Frankrijk definitief ging misloopen.
Hoe weinig verplichtingen men ook heeft aan de mode, wij zijn genoodzaakt te
treuren bij de gedachte dat Parijs als mode-centrum eenmaal zou kunnen verdwijnen.
Wat zou er overblijven van deze kunst? Naar alle waarschijnlijkheid weinig of niets.
En men verheuge zich daarover niet te snel. Want het is lang niet aan ieder gegeven,
om zich te kleeden met wat haar staat en over sommige smaken valt wel degelijk te
twisten.
De affaire der ‘Griffes’, losgebarsten in één dag na vijf jaar gebroed te hebben,
toonde dit overtuigend aan. De griffe dat is de handteekening van den meester, die
Patou, Paquin, Lancret, Lanvin of anders heet. Men spreekt bij zulke edele voorwerpen
als een japon en een mantel niet van etiquet, handels- of fabrieksmerk. De griffe is
voor kenners even gewijd als de signatuur van een schilder en bovendien wettelijk
gedeponeerd. Weliswaar bestrijdt men de waarde der griffe voor een tailleur, zooals
men de waarde der handteekening bestreden heeft voor een Rembrandt, een Corot
of een Stradivarius. ‘Een origineele japon kan er buiten, dat zie je zoo’, zegt Poiret
die niet meer in de zaken is. De signatuur verandert niets aan de beteekenis van een
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schilderij, beweert de criticus. Theoretisch sluit deze redeneering als een bus. Maar
zij neemt niet weg, dat een authentieke naam op een doek of in een viool voor
menigeen een fortuin zou beduiden. Zij neemt niet weg, dat de commissaris van
politie bij een huiszoeking meer dan 50.000 valsche ‘griffes’ ontdekt heeft van de
beroemdste firma's. Vijftig duizend! Om ze nauwgezet en in voldoende hoeveelheden
te imiteeren, was er een fabriek noodig te Saint-Etienne en een fabrikant te Parijs.
Het ligt voor de hand dat zulk een intensieve productie niet kon slagen zonder een
wijdvertakte organisatie. De in beslag genomen boekhouding inderdaad leverde het
bewijs, dat de gefalsificeerde merken afnemers vonden in Duitschland, in Oostenrijk,
in Italië, in Argentinië, en zelfs in de Fransche provincie. Maar de groote, de
voornaamste klant was ontegenzeglijk Noord-Amerika. Het gaat alle verbeelding te
boven, met hoeveel Parijsche japonnen men daar gepronkt heeft welke nimmer het
Parijsche licht aanschouwden. Tot onberekenbare schade natuurlijk eener specifiek
Parijsche industrie. Doch wat kan dit den Yanks schelen? Wat deert hun de
kwalificatie van oneerlijke concurrentie, diefstal, namaak, bedrog? Zij staan oneindig
verheven boven deze betrekkelijkheden. Zij kunnen echter niet buiten een Parijsch
naaihippie! En laten de Franschen voorzichtig zijn, anders zetten zij hun deze
superioriteit ook nog betaald.
Bij die deloyale operaties, verboden volgens internationale conventies van Parijs
1883, Brussel 1900, Washington 1911, Den Haag 1925, ging de Amerikaan te werk
in drie tempo's. Eerstens verschafte hij zich met alle mogelijke middelen de plannen,
de ideeën en wat bij een japon uit het brein komt. Hij kocht teekenaars om, vendeuses,
mannequins, hooge en lage bedienden van een vermaard couturier of couturière.
Tegen dollars zijn weinig gewetens bestand. Waar hij evenwel niet koopen kon,
stuurde hij spionnen, die de modellen copieerden op een modeshow, de eene met het
potlood, de andere met minuscule film-apparaten. Want het duurde niet lang of
zichtbare foto-toestellen en openlijk teekenen werd in de mode-zaken even
ongewenscht geacht als het fotografeeren van vestingwerken. Toen zoo goed als
nergens meer gekiekt of geschetst kon worden, zond men naar mode-shows apart
gedresseerde virtuozen, wier oog en geheugen even onfeilbaar arbeidden als lens en
gevoelige plaat.
Voorts engageerde hij in Frankrijk gespecialiseerde vaklieden om in de Vereenigde
Staten fabrieken op te richten en Amerikaansche arbeiders te vormen. Hij had dit
reeds gedaan met de parfums, met het porcelein van Limoges, waarvoor hij in de
U.S. een fabriek stichtte, die zich brutaal den naam van Limoges aanmatigde, hij had
het geprobeerd met nog andere artikelen en recidiveerde met de mode. Het spreekt
van zelf, telkens wanneer de Yankee een nieuwe industrie stichtte, dat de eerste
stappen der jonge nijverheid door de noodige douanetarieven werden beschermd en
dat een geblindeerde protectie aan elke Fransche concurrentie den pas afsneed.
Ongelukkigerwijze verliep in de branche der mode niet alles zoo voorspoedig als
men gehoopt had. Een zonderling verschijnsel openbaarde zich: wanneer de beste
werksters, die men van Parijs naar New-York overplantte, een tijdlang in de U.S.A.
vertoefd hadden, verloren zij zienderoogen de vaardigheid, den slag, den draai, de
inventie, en dien schat van ontelbare nietsjes, welke haar onwaardeerbaar maakten
in de Rue de la Paix en in de Champs-Elysées. Men had gerekend, dat men na een
periode van initiatie en dressuur de beschamende copie zou kunnen laten varen. Men
had gewenscht op eigen wieken te drijven en zelfs op eigen veeren. Na een geruimen
proeftijd evenwel bleek de copie onmisbaarder dan ooit te voren en men was
gedwongen haar hoe langer hoe wetenschappelijker te organiseeren. Soms met
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merkwaardige resultaten. Het gebeurde, denzelfden dag, dat Parijschen huizen van
den eersten rang hun recentste modellen presenteerden, dat New-Yorksche
smokkelaars bedriegelijk nagebootste en in serie vervaardigde copieën, tegen tien
of twintigmaal lageren prijs op de Parijsche markt brachten. Denzelfden dag!
Ten derde kwam de vervalsching der ‘griffes’. De Amerikaansche schoonen
toonden zich lastiger en ijdeler dan hare New-Yorksche leveranciers verondersteld
hadden. Het stelde haar niet tevreden om gestolen modellen te dragen eener
gerenommeerde Parijsche firma en voor een japon veertig dollar te betalen, die in
de Ville-Sirène acht duizend francs kostte. Zij wenschten bovendien nog het dikwijls
kunstig geweven etiquet van den Parijschen maker en ontwerper in den kraag. Zij
eischten voor vijftig gulden een gewaarmerkte, gegarandeerde geauthentificeerde
Doeullet, Doucet, Jane, Jenny, Worth, Patou, etc. En ook dit verlangen werd vervuld.
Ik weet niet, waarover men zich meer moet verbazen: over de brutaliteit der heeren
of over de onnoozelheid der dames.
Deze falsificaties zijn uitermate vleiend voor Parijs, doch ruïneus. Wie had ooit
gedacht, dat het moeilijker was een sierlijk en smaakvol japonnetje te verzinnen dan
een wolken-krabber van zeventig verdiepingen? De Amerikanen bewijzen het zelf,
en met welk een insolentie! Onder den neus en op kosten der Parijzenaars
proclameerden zij de onvervangbaarheid van Parijs. Internationale conventies? Vodjes
papier. Goed voor sloome duikelaars. Handteekeningen zijn er om vervalscht, niet
erkend of overtreden te worden. Woordbreuk? Zij, moderne realisten, pragmatisten,
utilitaristen kunnen zich door zulke scrupules niet laten remmen. De hoofdzaak is
dat men de winst opstrijkt. En wat nog overigens? Wie ter wereld durfde Amerika
wederstreven, - tot den krach, tot de banken, de buildings, de dollars wankelden?
Het Fransche gouvernement heeft een misbruik geduld en een zeer aanzienlijke
berooving, welke minstens drie jaren reeds aan ieder belanghebbende bekend waren
en waarover ieder verontwaardigd was. Noch de minister van Buitenlandsche zaken,
noch het Openbaar Ministerie, noch eenige andere competente autoriteit waagde zich
te verzetten tegen handelwijzen, welke geciviliseerde naties niet eens toepassen
tegenover hare koloniën, tegenover hare protectoraten. En Frankrijk, zooals gij weet,
heeft de reputatie van heerschzucht, egoïsme, egotisme, vrekkigheid, schraperigheid,
prikkelbaarheid, benepenheid, enz., om te zwijgen van zijn militarisme. Vraag u even
af, onbevooroordeelde lezer, welke reputatie Frankrijk zou genieten, wanneer het
Fransche gouvernement onverschrokken deed wat zijn recht is en zijn plicht. Wanneer
het niet alleen platonische huiszoekingen deed - na vijf jaren lijdzaamheid - bij
figuranten en handlangers, doch embargo legde op elke Amerikaansche vervalsching,
een maatregel, waartoe de viermaal gecompleteerde en door Amerika
mede-onderteekende conventie wettigt. Vraag u hoe Frankrijk's renommée zou luiden,
wanneer het zijn koffie niet meer betrok uit Brazilië - elk jaar voor één milliard en
slechte kwaliteit - doch uit Madagascar en Indo-China; wanneer het zijn oliegewassen
niet meer haalde uit Engelsch gebied, doch uitsluitend uit Senegal; zijn sinaasappelen
niet meer uit Spanje, doch uit Algiers; zijn katoen en rubber niet meer uit Amerika
en Engelsche koloniën, doch uit Fransche gewesten.
Het is waarlijk voor geen enkel land te hopen, dat er te Parijs ooit een regeering
zetelt welke de belangen harer onderdanen even onvervaard behartigt als Washington
dit doet, om niet te spreken van andere mogendheden. Het zou verre van onvoorzichtig
zijn om dit af en toe te overwegen, bij alle verwijten, welke men Frankrijk zoo
onbekommerd pleegt toe te slingeren, en die de meegaandste menschen vroeg of laat
tot nadenken kunnen brengen
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[verschenen: 2 december 1931]

De andere saneering
Parijs, 10 November 1931
Sommigen denken dat de crisis van wantrouwen welke wij doormaken een
verschijnsel is dat beperkt blijft tot het politieke en financieele leven. Zij denken ook
dat men met een beetje goeden wil, ‘un bon mouvement’ gelijk de Franschman zegt,
de schaduwen zou kunnen verdrijven die het innerlijk oog vertroebelen. Vanaf den
dag meenen zij, dat de doorsnee-burger geen brandkast meer zal koopen - het loopt
sinds enkele weken storm bij de handelaars in brandkasten! - is alles in het reine, en
vanaf den dag dat men niet meer luisteren zal in gecompliceerde toestellen, welke
de komst van verwijderde vliegmachines melden, zijn alle hemels opgeklaard.
Men zou wenschen dat ze gelijk hebben, deze eenvoudigen, want het is
onaangenaam om optimisten uit hun droom te halen. Maar zij verwarren niet enkel
de gevolgen met de oorzaken (men wantrouwt niet omdat men brandkasten koopt,
doch men koopt brandkasten omdat men wantrouwt), zij onderschatten niet enkel
de uitgestrektheid en het aantal der regionen waar de achterdocht zich inplantte als
een onverwoestbaar onkruid, zij geven zich ook geen rekenschap van haar oorsprong
onder geciviliseerde naties. Toch ontviel hun, evenals ieder onzer, duizend malen
de zeer actueele uitdrukking: ‘men kan tegenwoordig geen sterveling vertrouwen’.
Toch hoeden zij zich, zoo goed en kwaad het gaat, voor de ontelbare hinderlagen
waardoor een hedendaagsch mensch omstrikt ts. Het bedrog echter werd in die mate
universeel dat men het van lieverlede ging beschouwen als een natuurlijken staat van
zaken, zooiets als regen of zon waartegen men zich beschut met paraplu of parasol.
Men vergat dat er onder redelijk geciviliseerden geen wantrouwen bestaan kan zonder
een voorafgaand misbruik van vertrouwen. Men vergat dat het wantrouwen universeel
moest worden zoodra het misbruik van vertrouwen universeele proporties ging
aannemen.
Gisteren bezocht ik, na ettelijke desillusies bij de beroemdste firma's, ‘Verdun,
souvenirs d'histoire’ van Léon Poirier. In 1927, toen deze film ‘visions d'histoire’
heette en nog zwijgend was, heb ik er goeds van gezegd, dat ik niet zou willen
herroepen, want als opnemer, als regisseur telt Poirier onder de uitstekendsten. Over
de nieuwe versie echter en over de sonoriseering schreef en drukte men wonderen.
Zij zou alles overtreffen wat op oorlogsterrein door de bioscoop gepresenteerd was
in het gruwelijke, in het schrikwekkende en in het bewonderenswaardige zou deze
rolprent alle mededingsters mijlen achter zich laten. Ik ga dus met vertrouwen naar
den schouwburg. Wat ontmoet ik? Een onsamenhangend scenario, gegroepeerd
rondom drie historische slagvelden: een slappen, slecht gespeelden dialoog van
conventioneele gemeenplaatsen: een heen en weer gedraaf, een heen en weer
gesneuvel van Fransche en Duitsche soldaten onder een ontstellende overdaad van
fluitende, huilende, jankende, knetterende, ratelende, knallende en donderende
losbarstingen uit geweren, mitrailleuses, kanonnen, houwitsers, handgranaten en
mijnen. Men keek onverschillig toe als naar het sloopen van een perceel afbraak.
Raakte men gewend aan het ijselijke? Leerde men het griezelen reeds af? Werd men
geïmmuniseerd tegen de ontzetting van den oorlog? Ongetwijfeld. Dit onverwachte
resultaat der oorlogsfilms, waarop pacifisten een ongegronde hoop bouwden, viel te
voorzien. Maar het kan niet de eenige reden zijn dat deze voorstelling de toeschouwers
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koud liet als visschen. Aan de film ontbrak alles wat haar had kunnen stempelen tot
meesterwerk, of maar tot ordinaire kunst. Alles: actie, beredeneerde of genuanceerde
spanning, verscheidenheid, tragiek, humor of galgenhumor, menschelijkheid of
onmenschelijkheid, juist gedoseerde effecten, etc. Zelfs het medelijden was tot een
ongehoorden graad afwezig. En vergiste ik mij nogmaals? Stond ik in mijn opinie
alleen tegen dertig critici? Neen. De zaal was half leeg en dit ‘meesterwerk’ zal stellig
geen twee weken op het scherm blijven.
Nog schromelijker overdrijft en bedot men in de schilderkunst en in de muziek.
Van alles wat tusschen 1920 en 1930 gecomponeerd en hemelhoog geprezen werd,
rest niet één honderdste en zal na weinige jaren niet één duizendste overleven. De
Jazz, waarvan men overmoedig en ongemotiveerd een zelfde soort verjongingskuur
verwachtte voor de toonkunst als Voronoff verricht op grijzaards, de miraculeuze
jazz verdween zonder waarschuwen in het niet, waaruit hij nimmer zal terugkeeren.
Het scheelt niet veel of men verfoeit hem, en de auteurs die er aan offeren zijn
gebrandmerkt met een datum. Was het noodig zooveel woorden en reclame te
verspillen om te belanden tot zulk een treurig einddoel? Men heeft hem verafgood
als den dageraad eener nieuwe periode en alles wat ervan overblijft is een kater.
Maar de zieligste ervaringen doet men op bij de moderne schilders. Ook zij hebben,
evenals de letterkunde, de bioscoop, de muziek, een ruim publiciteits-budget, dat
gevoed wordt door speculanten of snobs en dat dient, om de argeloozen te lokken
en te lijmen. Wat men echter min of meer gewetenloos en hersenloos opkamt in de
letteren, de film en de toonkunst, behoudt in allerlaatste instantie nog een kleine
reden van bestaan door een zekere vakmatigheid, door den tijd of het geld dat de
arbeid kostte. Het is begrijpelijk, dat een uitgever, een bioscoopfirma hun kapitaal
willen terugwinnen, begrijpelijk dat zij trachten daarin gesteund te worden. Bij de
moderne schilders echter heerscht de leugen om haar zelfswil, de leugen als l'art pour
l'art. Hier drijft geen andere wensch, dan het verlangen om niet te maken tot iet. En
met welke schaamtelooze, welke onteerende, welke alle gezond verstand tergende
middelen! Wanneer bij toeval of bij ongeluk iets van deze beschamende, idiote en
dolle knutselarijen aan den ondergang ontsnapt, hoe zal de toekomst oordeelen over
de twintigste eeuw die zulke domme mallotigheden toeliet en goedpraatte? Hoe zal
zij onze dagen anders kunnen oordeelen dan een ontzind, ontworteld tijdsgewricht,
wanneer zij bemerken zal, dat er lieden waren om een Rembrandt te beschadigen,
doch geen enkel verstandig mensch om zotternijen te beletten?
Men verdenke mij niet van hardheid, noch van voortvarendheid. Er exposeeren
twee concurreerende genootschappen waarvan het eene zich ‘de ware
onafhankelijken’, het andere ‘de opper-onafhankelijken’ noemt. Zij gelijken elkaar
in zooverre, dat beider leden knoeiers zijn. Maar de eerste zijn grauwe en banale, de
tweede extravagante en pretentieuze knoeiers. Stel u voor: een geweldig groote,
bruine vlakke, gore melkkan tegen het bleeke kapiteel van een tempel. Anders niet.
Stel u voor: een paar ongeschaafde plankjes, hier en daar een beetje gekerfd, rood,
geel, wit en zwart geverfd, op elkaar gespijkerd met gewone draadnagels en het heele
stuk in een ruwe lijst. Titel: muziek-instrument! Stel u voor: het compleet verroeste,
uit elkaar vallende, met borax bijgesoldeerde harnas van een middeleeuwschen ridder.
Titel: beeldhouwwerk in gesmeed ijzer! Een ander: pikzwart geschilderd doek met
één wit horizontaal streepje. Nog een ander: een rood, zwart en wit balletje en een
grijze kubus op een ijzerdraad.
Hier is geen appreciatie meer mogelijk. Wanneer de auteurs dezer trieste dingen
in den dagelijkschen omgang niet normale individuen bleken, zou men ze voor
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beklagenswaardig willen houden. Zij doen echter alles behoorlijk, regelmatig en
ordentelijk, behalve schilderen. Tot hoever kan de mensch in gewilde stompzinnigheid
en opzettelijk cretinisme oprecht zijn? Aan hun bewonderaars, aan hen die deze
voortbrengselen koopen, aan hen die ze roemen in geïllustreerde tijdschriften moet
diezelfde vraag gesteld worden. Maar of zij bedotters zijn of zieken, het is
onloochenbaar, het is duidelijk, dat ze in een tijdperk als het onze een element
belichamen van bijna onpeilbare degeneratie, welke zweemt naar waanzin of naar
idiotisme. Een gevaarlijker element dan men doorgaans meent.
Ook hier tenminste had ik één troost: Op den dag dat ik deze exposities bezichtigde,
was ik met den portier en de kaartenverkoopster de eenige bezoeker. Waarlijk, het
publiek heeft genoeg van al dat bedrog, al die verlakkerij en voor-den-gek-houderij.
Het bedrog hoeft alleen nog maar uitgeroeid te worden bij de bedriegers. Bedrog en
bedriegers evenwel moeten voor eenigen tijd verdwijnen, wil het publiek zijn
wantrouwen verliezen. Daarna kan men van voren af aan beginnen!
[verschenen: 5 december 1931]

Een slecht begin
Parijs, 13 November [1931]
Het Parlement heeft gisteren zijn zittingen hervat na een vacantie van ruim vier
maanden. In Juni was de troebele Kamer door Pierre Laval naar huis gestuurd, wijl
de premier vreesde, dat de zenuwen der afgevaardigden niet bestand zouden blijken
tegen de uitdagende onzinnigheid der toenmalige onderhandelingen. De conferenties,
reizen, besprekingen verliepen zonder zichtbare scha, zonder directe offers, maar
brachten ook geen enkele oplossing, zelfs geen vluchtige verbetering in een hopeloos
verwarden toestand, ondanks de triomfantelijke bulletins eener uitstekend
georganiseerde pers. Zoo vindt Laval in November niet alleen de moeilijkheden der
situatie ongewijzigd, maar ook de onrustige gesteldheid van zijn parlement.
Hij opende het zittingsjaar met een frappante onhandigheid, waarvan de terugslag
vermoedelijk nog nadeeliger zal werken op de natie, dan op de
volksvertegenwoordiging. Voor zoover de herinnering reikt, werden de
beraadslagingen der gedeputeerden ingeleid met een regeeringsverklaring. Dit was
geen wet, het was een gebruik. Misschien overbodig, nutteloos en lastig. Maar een
verklaring van den premier gaf den toon aan, bakende een weg af, suggereerde het
goede en kwade, dat men te wachten of waarvoor men zich te weren had. En als ooit
een vrijwillige kennisgeving van het gouvernement, niet alleen nuttig, maar noodig,
maar onontbeerlijk geacht mocht worden, dan was zij het stellig in dit moment van
onzekerheid en twijfel.
Onder het magere voorwendsel, dat de tijd hem ontbroken heeft tot het redigeeren
der gebruikelijke verklaring, brak Laval met een usantie, welke dringende
omstandigheden en het beleid van verschillende medewerkers hem vruchteloos
aanrieden te eerbiedigen. Hij stond weliswaar toe, om gehoord te worden door twee
commissies van buitenlandsche en financieele zaken, doch verergerde zijn geval
door de tachtig leden dezer contrôle af te schepen met zeer vage antwoorden. Het
eerste resultaat dier halfslachtigheid was, dat hij voor een regeling van
ondergeschikten aard de kwestie van vertrouwen moest stellen en slechts een
meerderheid haalde van 39 stemmen. Laval's ontwijkende houding verkleinde hem
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als chef tegenover zijn tegenstanders, en waar men den aanvoerder ziet aarzelen,
kunnen de vijandelijkheden aanvangen. Doch zijn weigering om klaar en precies te
spreken, om een richtlijn te trekken, om een houvast te geven, verzwakte hem niet
alleen bij de van ouds verbitterde oppositie. Zij schaadt hem nog meer in de oogen
der natie, der van nature argwanende menigte, wier bijval hem oneindig
noodzakelijker is, dan een paar stemmen van zijn Parlement.
Het publiek redeneert simplistisch. Het verwaarloost diplomatieke complicaties.
Het oordeelt zijn risico te belangrijk om langer dan strikt onvermijdelijk is in het
onzekere te dolen. Zijn zak en zijn zaken raakten er ten nauwste mee gemoeid. Het
verlangt inlichtingen, desnoods verwrongen, verdraaide, valsche of gefingeerde
inlichtingen, maar alles liever dan zijn have en goed bedild te zien in een besloten
gezelschap van lieden, op wier karaktervastheid het niet altijd kan bouwen. Wie
zwijgt, heeft géén resultaten of resultaten, waarmee hij niet in het daglicht durft
treden. Het geringschat doorzichtige uitvluchten van een minister-president die geen
tijd zou vinden om een verklaring te formuleeren. En ten laatste vraagt het zich af,
waarom Pierre Laval zulke opvallende psychologische fouten begaat tegenover een
publiek op welks kapitaalkracht hij straks een beroep zal moeten doen. Want de
sommen, welke een plan van internationale samenwerking zou eischen, overschrijden
verre de capaciteit der grootste banken, zelfs der Banque de France. Zij kunnen
slechts gemobiliseerd worden met behulp van een publiek, dat men door bange
geheimhouding afschrikt, en welks ontvankelijk gemoed men laat beangstigen door
geruchten, praatjes en veronderstellingen. Men kan het humeur dezer menschen
eenigszins ramen, wanneer men nagaat, dat zij alleen op de rotsvaste Young-obligaties
reeds voor 700 millioen francs verloren en den dag zien naderen, waarop dit kortelings
onbetaalbare papier zakken gaat tot nul.
Laval is te snugger om niet te merken hoeveel kansen hij door zijn zwijgen bederft.
En de indruk welke uit zijn gedrag haast ongeroepen oprijst is, dat het effect op de
Fransche natie nog rampzaliger zou zijn, wanneer hij sprak. Hoe aandachtiger men
inderdaad de internationale verwikkelingen overweegt, hoe duidelijker blijkt dat,
onverschillig welke minister-president, hij heete Laval, Briand, Tardieu, Boncour of
anders, bij iedere poging tot vergelijk moet stuiten op volstrekt onoverkomelijke
bezwaren, zoolang de Vereenigde Staten hun exorbitante en ten deele wederrechtelijke
schuldvordering op Europa handhaven, zoolang Duitschland de financier is der
Sovjets of zoolang de Sovjets hun hostiliteit tegen wat zij de kapitalistische
maatschappij en de bourgeois noemen, niet radicaal en voor altijd afzweren.
Dit zijn condities zonder welke in Frankrijk niets begonnen, niets volvoerd kan
worden.
Het is zonder twijfel bitter dat een Duitsche generatie betaalt voor een oorlog die
verklaard werd, voor verwoestingen welke zijn aangericht door hare ouders, door
een vorig geslacht. Maar is het minder bitter, en zou het minder onmenschelijk zijn,
dat een Fransche generatie buitensporige schulden delgt voor een oorlog, waaraan
hare ouders, waaraan het vorig geslacht niet kon ontsnappen door zijn leger tien
kilometer terug te trekken van de grenzen, voor een oorlog, welken de ouders slechts
hadden kunnen afweren door de sleutels van hun land, de vestingen Verdun en Toul,
over te leveren aan den vijand? Ieder moge hierover denken gelijk hij verkiest. Maar
nimmer zal een Fransche publieke opinie, nimmer zal een Fransch parlement, zulk
een schromelijke, monsterachtige onrechtvaardigheid gedoogen. Geen enkele Fransche
minister, rechts of links, zal een dergelijk onrecht ooit aan zijn natie kunnen opleggen
zonder oogenblikkelijk een revolutie te ontketenen. Er valt niets, hoegenaamd niets
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aan te veranderen: zoolang Amerika tribuut eischt, moet Frankrijk tribuut eischen.
Zoolang Amerika niet terugdeinst voor de tergende onredelijkheid eener 62-jarige
schatting, kan geen enkel Fransch gouvernement zwichten voor het redelijkste en
begrijpelijkste Duitsche protest.
Maar laten wij aannemen dat Frankrijk zijn budget, waarin door het
Hoover-moratorium reeds een zeer gevaarlijk gat geslagen is, zóó zou kunnen
schikken dat het konde overwegen om de Reparaties te schrappen van de lijst zijner
inkomsten. De weinig Fransch-gezinde en halsstarrige Borah zelf erkende nog bij
Laval's bezoek aan Washington, Frankrijk's recht op Herstel, de onaantastbaarheid
der schuld, welke door Wilson dette sacrée getiteld is. Voor zoo ‘heilig’ deze schuld
ondertusschen geldt, voor zoo ‘taboe’, er zijn gevallen denkbaar, waarin een minister
een geheele of gedeeltelijke ontheffing zou kunnen bepleiten voor het parlement en
de publieke opinie. Ware deze minister een onbetwiste en onbetwistbare autoriteit,
ware de atmosfeer exceptioneel helder, voor eenige maanden blauw en niet
bezwangerd met donderkoppen van Hitlerianen en Stahlhelmers, dan zou de operatie
van zulk een kwijtschelding kunnen lukken. Nimmer echter zal de Fransche publieke
opinie haar aanvaarden zoolang een dergelijk offer kan worden uitgebuit om zijdelings
de Sovjets te subsidieeren. Evenmin zullen burger, werkman of boer van een land,
waar 28% van het nationale inkomen wordt gestort aan den fiscus (volgens Fransche
opgaven 4% in de U.S.A., 9,5% in Duitschland, 18% in Engeland, 21% in Italië!),
waar zich slechts 76 milliard francs bevindt in de volksspaarkassen tegen 80 milliard
in de Duitsche spaarkassen - waarvan 34 milliard werden ingelegd gedurende de
drie laatste jaren, sluitend op 1 Mei 1931! - nimmer zeg ik, zullen boer, werkman
of burger met zulke cijfers in den kop, dulden dat de Reparaties worden prijsgegeven
om het kapitaal te redden van Amerikaansche en Engelsche bankiers, die zich waagden
aan onvoorzichtige en onfortuinlijke speculaties. Nimmer! Altijd zal er een partij
gereed staan om een ministerie dat dergelijke plannen zou koesteren, omver te stooten.
Gesteld dat een ministerie en een parlement de verantwoordelijkheid aandurfden, zij
zouden onmiddellijk gedésavoueerd worden door het gansche land.
Het mechanisme der redeneering die zulke feiten schept, is als de schakels van
een fatum. Zoolang het inhalige Amerika niet begrijpen wil, niet buigen wil voor de
evidentie, zoolang Duitschland steunt op de Sovjets, zoolang Fransche
bereidwilligheden geen enkele rationeele contrapraestatie ontmoeten van Duitsche
zijde, zoolang Duitschland beurtelings tracht Frankrijk te vleien, te paaien, te
intimideeren, te verontrusten, te beroeren, maar nimmer te rassureeren en nog minder
te betalen, gelijk een zeer gematigd man schrijft als Lucien Romier, zoolang zal
Laval, die met de beste bedoelingen bezield is, geen woorden noch middelen vinden
om zijn bedoelingen te verwezenlijken.
Geen enkele buitenlandsche pressie kan in deze zienswijze verandering brengen.
En vraag den Franschman niet meer om te vertrouwen op een Duitsche belofte. Hij
antwoordt u: Waarom trachten de Amerikaansche en Engelsche bankiers hun geld
terug te halen uit Duitschland, wanneer dit land zooveel vertrouwen verdient? Waarom
kozen zes à acht milliard mark van het eigen Duitsche kapitaal het hazenpad om zich
te gaan bergen in 't buitenland? Moet Frankrijk marken remplaceeren, welke
Duitschland deponeerde tot in Parijsche banken?
In gemoede: Wat kan een Laval beginnen zoolang hij op de tribune of achter zijn
ministerieele tafel is blootgesteld aan interrupties van dit kaliber? Als hij niet vallen
wil, kan hij slechts zwijgen.
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[verschenen: 9 december 1931]

Dramatische Boodschap
Parijs, 17 November [1931]
‘Hij’, altijd en overal ‘hij’. In hetzelfde jaar, dat de drie treffende biografieën zag
verschijnen, waarover ik onlangs schreef, vult de jonge Bonaparte een Hannoverschen
schouwburg met een stuk van Carl Crédé, vult de gevangen keizer een Hamburgsch
theater met een stuk van Alexander Moïssi. Wie volgt? Een debuteerend auteur,
wiens naam niet geheel onbekend is, bracht hem op de Parijsche planken. Hij heet
Benito Mussolini. Overdrijft men door te beweren, dat gansch Europa de aandacht
gevestigd heeft op den fascineerenden Corsicaan? Het is waar, dat men sinds tien
jaren een Napoleon verwacht, de een van achter de Weichsel, de ander van de boorden
der Spree, een derde van over de Alpen. Het is evenzeer waar, dat niemand eraan
gelooft, dat niemand zijn epos zou willen hervatten. Doch er is ook niemand
misschien, die niet voorvoelt, dat sinds tien jaren de Nornen vlechten aan een
gordiaanschen knoop, welke vroeg of laat moet worden doorgehakt. Het eenige
eigenlijk, waarover men aarzelt is de richting. Zal de nieuwe baanbreker zich bewegen
van het Westen naar het Oosten, of van het Oosten naar het Westen?
Intusschen spiegelt men zich aan den grooten voorlooper der Europeesche
unificatie. Ginds ausculteert men de geheimen zijner opkomst, daar de beloften van
zijn hoogtepunt, hier de factoren van zijn ondergang. Wat kon Mussolini, die hem
van alle levenden provisorisch het dichtst benadert, het meest interesseeren in den
loop van dit gesternte? Niet de figuur van den veldheer, maar van den staatsman. En
in de figuur van den staatsman niet den Coup d'Etat van 18 Brumaire, niet de
uitroeping tot Consul, niet de kroning tot Keizer. Voor Mussolini liggen deze
wisselingen in het verleden. Hij weet, hoe men zich meester maakt van het bewind,
hij weet, hoe men een bewind tot bepaalde hoogte consolideert. Voor Mussolini zijn
dat gedane zaken, die geen keer nemen, dingen, die hij weldeed en waarnaar hij niet
meer omziet. Maar hij weet niet, hoe men een bewind behoudt tot aan het goede
einde. Wat hem het nauwst ter harte gaat is niet de ontknooping der tragedie. Niet
eens de worsteling: noch de politieke conjunctuur, noch de volkerenslag, noch de
campagne van 1814, noch de eerste abdicatie en de verbanning naar Elba. Zelfs niet
Waterloo. Evenmin Sint-Helena. Ook niet de korte spanne tijds, welke den terugkeer
van Elba scheidt van de tweede abdicatie. In het Fransch heet Mussolini's drama ‘De
Honderd Dagen’. Doch toen de Italiaansche Dictator, vorschend naar de toekomst,
een les zoekend uit een waarschuwend voorbeeld, trachtend zijn eigen raadsel te
ontcijferen, zich over de levenslijn boog van Napoleon en van zijn eigen gezichtspunt
poogde het exacte moment vast te stellen, waarop die levenslijn onherstelbaar brak,
concentreerde hij zijn bevinding in een titel, welke oneindig duidelijker is dan ‘Les
Cent Jours’. Hij noemde zijn stuk Campo di Maggio. Van alle Napoleontische
handelingen trok enkel de ceremonie van Le Champ de Mai zijn opmerkzaamheid,
het Mei-veld, waar de Fransche alleen-heerscher en dictator zich verminderde tot
constitutioneel vorst. In de vermaarde additioneele acte ontdekte Mussolini de fout,
waarmee de Keizer zich vonniste. Geen militaire nederlaag was de doorslaande
oorzaak van zijn val, doch de verzwakking van zijn absolutisme.
Het is van weinig belang, of men deze stelling juist oordeelt ten opzichte van
Napoleon. Het is veel merkwaardiger te constateeren, hoe bij Mussolini een verborgen
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zorg oprees uit zijn onderbewustzijn, doorbrak naar het buitenlicht en gestalte aannam.
Zeker is Mussolini geen kunstenaar in den gebruikelijken zin des woords en niemand
zal hem na het bijwonen van dit schouwspel dramaturgische gaven toekennen. Voor
zoover de ronde waarheid vereenigbaar is met het respect, dat een nog niet geheel
onbevriend staatshoofd voor zich kan opeischen in het buitenland, heeft men zijn
stuk vergeleken met den verdienstelijken arbeid van een leerling der rhetorica, der
hoogste klasse van het gymnasium. Dit klinkt niet bemoedigend, noch flatteerend
voor den machtigen auteur. Het compromitteert evenmin de critici, daar Mussolini
alleen het schema leverde, vermoedelijk geen letter schreef van den tekst en de
verantwoordelijkheid voor den inhoud overliet aan zijn medewerker Giovacchini
Forzano, die reeds zes drama's ontleende aan de Fransche Revolutie. Juist deze
omstandigheid echter, dat Mussolini den vorm koos en het gegeven, accentueert de
bijzondere beteekenis van het onderwerp.
Zoo weinig het wellicht vertolkt van Napoleon's psychologie, zoo klaar belicht
het een denkbeeld, dat de held-van-nu tot zijn verdediging, tot zijn geruststelling en
waarschijnlijk als richtsnoer afleidde uit de rampen van een held-van-gisteren. Uit
de ontelbare bezielende of aangrijpende episoden van het Napoleontisch heldendicht
nam Mussolini de maskerade van het Champ de Mai, waar de oppermensch zijn
gezag, zijn recht, zijn rol en zijn roeping prijsgaf, waar hij zich kluisterde aan een
wereld van dwergen, waar hij met zijn privilege van heerscher zijn laatste kans
inboette, om het lot te wenden. Al had Mussolini geen ander aandeel in het stuk, dan
den titel Campo di Maggio, deze titel is een programma. Méér nog dan een
programma: Hij is een revelatie. In de kemenade verried Achilles zijn mannelijke
natuur door de keuze van een zwaard. In de biografie van Napoleon openbaarde
Mussolini zijn eigen diepste gedachte, door het détail op den voorgrond te plaatsen,
waarin hij als gelijksoortige de mogelijkheid van een persoonlijk geval herkende:
door de visie op een onderwerp weerkaatste en onthulde hij zichzelf.
In deze onwillekeurige bekentenis ligt de eenige waarde van het drama. Wij zijn
zoo ontwend en zoo ontgroeid aan historische stukken, dat wij ondanks een solide
factuur, ondanks de grootst denkbare eerlijkheid of waarachtigheid, een
onbedwingbaren lust voelen, om aan die sprekende prentenboeken alle beteekenis
te ontzeggen. Het is, alsof een scène onoprechter wordt, naarmate een schrijver echt
en getrouw probeert te zijn. Hoe erger een personage zijn best doet, om te lijken op
het origineel, hoe gemaakter hij ons toeschijnt. Wij leerden de geschiedenis te goed,
om afwijkingen en fantasie te dulden, maar wij stribbelen tegen bij een nauwkeurige
copie. Geen enkele oplossing vinden wij aannemelijk. Als Fouché, die een schurk
is, zijn complotten voor het voetlicht ontvouwt en den Keizer openlijke hinderlagen
spant, lachen wij hem uit. Bij minder mededeelzaamheid zouden wij vragen, wat hij
op de planken doet, waar het zeer lastig is om geheimzinnig te zijn. Zoo gaat de
eerste scène, gewijd aan Fouché en zijn kuiperijen, verloren. Deze verrader is tè
spraakzaam. In een volgend tafereel maakt Napoleon toebereidselen voor de
plechtigheid op het Champ de Mai. Hij wacht met heete spanning de komst van zijn
erfgenaam, den Roi de Rome, dien een gezant moet terugbrengen uit Weenen. Wij
loopen alle teleurstellingen een kwartier vooruit, omdat wij het verhaal van buiten
kennen. Een realist kan hier niet boeien en hoe een Shakespeare zulk een vaderlijk
tooneel zou opzetten, weten nòch Mussolini, nòch Forzano, want als zij het wisten,
zouden zij het gedaan hebben.
Bij het tweede bedrijf waart de nederlaag rond onder de benauwde Kamerleden,
die door Fouché tegen den Keizer zijn opgehitst. Fouché haalt tegen Napoleon
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dezelfde streek uit, die hem reeds gelukte met Robespierre. Omdat Robespierre aan
de Assemblée niet de namen wilde noemen van hen, die binnenkort het schavot
zouden bestijgen en bijgevolg de geheele Assemblée zich bedreigd gevoelde, sloeg
men het ondier neer. Omdat Fouché listig het gerucht verbreidt, dat Napoleon de
Assemblée zal ontbinden, staat de gansche vergadering tegen den usurpator op en
dwingt hem tot afstand. Van alle tafereelen is dit het meest Mussoliniaansch. Het
toont aan, dat een dictator, de gebeurtenissen niet mag afwachten. Wie niet afgezet
wil worden, moet tijdig afzetten, zijn parlement en zijn ministers.
Zoo sneuvelde Napoleon, volgens Mussolini, aan zijn parlement en aan zijn
liberalisme. Men was niet zonder ongerustheid, of de talrijke anti-fascistische
Italianen, die te Parijs asyl zochten, een betoog van dergelijke strekking zouden
toelaten. Zij hebben zich koest gehouden en de voorstellingen verloopen volmaakt
ordelijk in hetzelfde theater, waar het vorig jaar een opstand uitbrak met de
Dreyfus-zaak. Voor die kalmte hebben de tegenstanders van Mussolini een afdoende
reden: de Fransche werkloozen zien met toenemende ergernis, hoe buitenlandsche
werkkrachten, en voornamelijk de ‘macaroni’, hun het brood van den mond wegkapen.
Reeds dienden de (internationale!) socialisten een eisch in, om de werkende
vreemdelingen te ‘contingenteeren’ en te weren. Het is een slechte tijd voor
manifestaties, waar aanleidingen om over de grens gezet te worden, ruimschoots
voorhanden zijn. De Fransche regeering zal vijandelijke opwellingen met des te meer
energie onderdrukken, wijl reeds de legende loopt, dat de luidruchtige expeditie tegen
de Corsicaansche bandieten niets zou zijn, dan een voorwendsel, om Corsica langs
den neus der Italianen te voorzien van geblindeerde auto's, tanks, geschut, ammunitie
en troepen. Maar wat de orde zeker niet het minst bewaarde: de auteur zelf van
‘Campo di Maggio’ schijnt voor het moment weinig gesteld op incidenten.
[verschenen: 12 december 1931]

Fransche zienswijzen
Parijs, 21 November [1931]
Van den dag af dat de Volkenbondsraad op den Quai d'Orsay delibereert over het
Japansch-Chineesch conflict, loopt men niet meer zoo hard van stapel voor het land
achter den Muur en voor de actie van Nanking. De Hemelingen worden minder
opgehemeld. In plaats van een ju is 't een hu en ho, dat men den zaakwaarnemer
toezendt van de Hi, de Ha en de Han, de Sjeng en de Sjang, de Wing en de Wang.
Er is niemand meer, behalve de Socialisten, die Japan nog in staat van beschuldiging
wil stellen en een universeelen boycot wenscht te voegen bij den Chineeschen. Wat
de onderhandelaars zelf betreft: na twee maanden besprekingen en twee maanden
vechten raakte men 't bijna eens over de benoeming eener commissie van onderzoek.
En dit resultaat is zóó wonderbaarlijk, dat men het alleen weet te verklaren uit de
superioriteit der Parijsche atmosfeer boven de Geneefsche, uit het stralende décor
van den Salon de l'Horloge, waar de internationale rechtschaar zetelt. Als ik mij niet
vergis (wij hebben zooveel te onthouden!), werd in ditzelfde imposante lokaal het
Kellogg-Pact geteekend, dat den oorlog voor immer verbande van het aardrijk. Wilson
lanceerde er het idee van zijn Vredesbond der Naties. De Vrede zelf, waaraan wij
sinds 1919 laboreeren, werd tusschen deze wanden toebereid. Wat kon die berg van
herinneringen anders baren dan muizenissen? Welke zaal ter wereld was geschikter
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om dertig machten te confronteeren met de stem der kanonnen? Waar ook konden
dertig machten zich machteloozer voelen dan in dit historisch milieu?
Toen op 17 September de eerste granaten barstten was slechts een klein gedeelte
der Fransche pers pro-Japansch, want weinig bladen vonden redenen om
anti-Chineesch te zijn en voor de meeste vielen de bommen uit de lucht. Vandaag
bepleit de groote meerderheid der kranten, enkele linksche organen uitgezonderd,
de zaak van Tokio. Zij hebben geen bepaalde grieven tegen de sympathieke
democraten van Nanking, doch zij willen alles mijden wat den Japanners grieven
zou kunnen geven tegen de sympathieke republikeinen van Parijs.
Spoedig begrepen zij, dat het onmogelijk was, om een van de twisters niet ernstig
te vergrammen. Men hield 't hart vast, toen de verzamelde naties Briand eenparig
kozen tot president, die de nota's redigeeren en de debatten leiden moest in een
geschil, waarvan de uitspraak minstens één partij en wellicht beide, zou ontstemmen.
Briand is meer dan eenig ander staatsman de personificatie geworden van zijn land
en men vreesde, dat de ontevredenheid, welke zijn actie als leider van den Volkenbond
in de twee kampen kon opwekken, automatisch zou terugslaan op Frankrijk. Er
loopen over de kwaliteit van den Aziatischen wrok te fabelachtige geruchten, om
zóó'n risico met enthousiasme te aanvaarden.
Toen Briand Amerika, hoewel niet-lid van den Volkenbond, uitnoodigde om zitting
te nemen in een geding, waarmee de V.S. juridisch niets te maken hadden en toen
Briand ondanks de uitdrukkelijke, zeer grondige bezwaren van Japan in zijn
uitnoodiging volhardde, meende men reeds bijna algemeen, dat de vertegenwoordiger
van Frankrijk een dubbele onvoorzichtigheid beging, als leider van den Bond en als
leider der buitenlandsche politiek van zijn land. Men oordeelde eveneens, dat hij
zich liet beïnvloeden door bijkomstige overwegingen, die, als zij voor het moment
China niet hinderden, Japan daarentegen zwaar konden krenken. Weldra bleek
duidelijk, dat de gevolgde methode, verre van het conflict te stillen, de geprikkeldheid
aan beide kanten deed verergeren. Briand's procedure moedigde de Chineezen aan
tot tegenstand, zij bracht de Japansche eigenliefde in 't gedrang door de openbaarheid
der berispingen.
Wanneer men doordringt tot de kern der Fransche gedachte, vindt men de kalme
overtuiging dat de Japanners hun in alle opzichten een geweldigen dienst bewezen.
Rechtstreeks en zijdelings. Rechtstreeks door China aan te pakken op de eenige wijze,
welke dit land ooit begrepen heeft, op de eenige wijze, welke het volk uit zijn
martelingen kan helpen. De barbaarsche wanorden en teugelloosheden, welke
heerschen in dit onmetelijke rijk kunnen slechts vermeesterd worden door het volk
te beschermen tegen de tyrannen die het knevelen. Het ware verkieslijk en
voordeeliger geweest, dat Europa deze taak ondernomen had. Volkenrechtelijk echter
staat Europa op 't anarchistische, dissolveerende standpunt van het
zelfbeschikkingsrecht - cadeau van Amerika. Psychologisch liet Europa zich remmen
door een ander boerenbedrog: de gelijkheid der beschavingen. Onder invloed van
redelooze theorieën vergat Europa het begrip en het beginsel zijner prae-minentie.
Een ingrijping welke materieel nog mogelijk is, werd moreel onuitvoerbaar. Het
Europeesche pacifisme van een Romain Rolland, Henri Barbusse en talrijke anderen,
ziet koelbloedig millioenen Chineezen omkomen in burgeroorlogen, epidemieën,
hongersnooden en overstroomingen (veroorzaakt door corruptie en wanbeheer), doch
diezelfde pacifisten schreeuwen moord en brand tegen de mogendheid, die het
klaarspeelt om al deze geesels te elimineeren door haar menschelijk beleid. Europa
verloor het geloof in zijn civiliseerende roeping. Het miskende meteen de
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elementairste belangen, welke afhangen van een ordelijk en voorspoedig China. Maar
hoe beschamend het moge zijn, dat de blanke mensch zelfs niet meer zijn gewone
nering weet te behartigen en al raakt een Europeesch overwicht in 't Oosten voorloopig
in de knel, het is beter voor iedereen, dat de Chineesche affaire geregeld wordt door
iemand dan door niemand. Ware het lot zoo goedgunstig om Japan tevens in een
strijd te wikkelen met de Sovjets, Europa zou zulke profijten trekken uit deze
omstandigheid, dat de afloop der worsteling ons bijna onverschillig kan laten.
De zijdelingsche dienst, welken Japans interventie bewijst aan Frankrijk wordt
van niet minder gewicht geschat. Het was onvermijdelijk, dat de principes, de illusies
en de utopieën, waarop de Volkenbond en het Kellogg-Pact berusten, te eeniger tijd
en te eeniger plaats getoetst zouden worden aan de werkelijkheid. Wij zullen nooit
weten, tot welken graad sommige staatslieden te goeder of te kwader trouw handelden,
toen zij miraculeuze heelmiddelen als de ontwapening, de arbitrage en de
gemeenschappelijke afzwering van den oorlog (met Engelsche en Amerikaansche
reserves!) voorspiegelden aan het idealistische, naïeve gemoed van den continentalen
Europeaan, aan het hersenschimmige, voor een groot part Keltische brein van den
Franschman. Doch een zeer belangrijk deel van de bevolking der oude wereld en
van Frankrijk geloofde aan die droombeelden, bouwde erop, hoopte er zijn heil van
en veroorloofde nauwelijks nog, dat men ze in twijfel trok. Als de zuivere rede,
helaas, niet bij machte is om de leiders der volken te overtuigen van de ongegrondheid
en de verderfelijkheid van sommige concepties, hoe zullen de volken zelf de voosheid
doorzien van een waandenkbeeld? Enkel de ervaring kon hier leeren. Alleen het
experiment kon hier klaarheid scheppen, de droomers ontnuchteren, de begoochelden
terugroepen tot de realiteit. Was het uit den aard der zaak niet in de hoogste mate
wenschelijk, dat de proefneming onder andermans hemels geschiedde dan de onze
en elders hare resultaten openbaarde?
Een gelukkige beschikking heeft dit gewild alvorens het te laat was en leverde een
getuigenis. In welke richting het Japansch-Chineesch conflict voor de toekomst moge
evolueeren, het toonde onweerlegbaar aan, dat twee naties, onder de auspiciën van
Volkenbond en Kellogg-Pact, zestig dagen in oorlog kunnen verkeeren - zonder dat
men officieel en officieus van oorlog durft spreken - om niet de laatste sluiers der
illusie te verscheuren. Wat in het Oosten mogelijk is, kan morgen gebeuren in het
Westen. Het onverwachte effect van Volkenbond en Kellogg-Pact blijkt te zijn, dat
men voortaan naar de wapens grijpt en in den letterlijksten zin oorlogvoert zonder
voorafgaande, ouderwetsche preliminariën als mobilisatie, ultimatum,
oorlogsverklaring, dat legers manoeuvreeren, dat steden veroverd, bruggen,
spoorwegen en arsenalen verwoest worden, dat manschappen vechten, overwinnen,
sneuvelen, vluchten of de linies verleggen, terwijl de vertegenwoordigers der twee
betrokken regeeringen au-dessus de la mêlée delibereeren, confereeren, discuteeren,
disserteeren, disputeeren, hoffelijk, fatsoenlijk, netjes en zonder eind. Men
transponeere zoo'n situatie op Europeesch terrein. Welken waarborg hebben wij dat
een bloedige paradox, waarnaar de Geneefsche Raad zich moest schikken voor het
Oosten, zich niet herhalen zal voor het Westen? Geen enkelen. De moreele autoriteit,
welke de Volkenbond bezat, volst[ond] niet, bezweek en ging failliet. Elk voorstel
tot daadwerkelijke tusschenkomst stuit op onoverkomelijke hinderpalen. Om
Volkenbond-vrijwilligers te organiseeren, die de Chineesche en Japansche troepen
gewapenderhand zouden gaan scheiden, zooals zekere Hadamard, professor der
Sorbonne en ijveraar der Droits de l'Homme, met kinderlijke onnoozelheid
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gesuggereerd heeft, moet men in merg en been ongeneeslijk zijn. Het plan is
ontvangen met hoongelach. Dit pacifisme op het oorlogspad deed alle deuren toe.
Wij moeten de dingen niet anders en vooral niet mooier zien dan ze zijn. De
Japanners vernietigden een gevaarlijke en bedriegelijke hoop. Uitstekend! Voor de
Franschen die ooren hebben om te hooren is de ontgoocheling vruchtbaar. De les zal
volmaakt zijn, wanneer de Volkenbond op 2 Februari zijn ontwapeningsconferentie
moet openen, terwijl het Verre Oosten in vuur en vlam staat.
[verschenen: 16 december 1931]

De moderne mensch
Parijs, 24 november [1931]
Het nieuwe boek van Fortunat Strowski ‘L'Homme Moderne’ (uitgever Grasset)
komt op tijd en maakt indruk. De schrijver, die een uitgebreid auditorium heeft, in
Amerika en in Frankrijk, onderneemt de Hercules-arbeid om de huidige wereld te
zuiveren van de verstikkende of verlammende dampen, welke zich in de geestelijke
atmosfeer hebben opgehoopt, en dagelijks aandikken.
Daar de kennis der kwaal een eerste voorwaarde is tot genezing, wijst het
verschijnen eener dergelijke studie reeds op nadering der gezondheid. Ik zou de
diagnose, die uitmunt door klaarheid en overredingsgaven, meesterlijk noemen,
wanneer ik niet een paar bezwaren had tegen het punt van uitgang en het punt van
aankomst in de redeneering van de eminente professor.
Strowski meent dat onze eeuw zich essentieel onderscheidt van alle vorige eeuwen
omdat wij, door middel van electriciteit en petroleum, voor den eersten keer in de
geschiedenis der menschheid energie produceeren, die geen onteerende inspanning
vergt en die ontheven is van den vloek der steenkolen. Dit is niet juist. De schrijver
vergeet den oer-ouden wind-molen en water-molen die lang vóór stoommachine,
olie, en electrische centrale, volmaakt menschwaardige energie leverden en om zoo
te zeggen gratis.
Strowski meent eveneens dat de mogelijke opheffing van den arbeid in
steenkolen-mijnen - arbeid die onder de gunstigste omstandigheden inderdaad nog
schrikkelijk is en altijd de verwezenlijking van een harmonieus bestaan voor
honderdduizenden zal belemmeren - hij meent, dat met de bevrijding uit die
onderaardsche kerkers een periode zal aanvangen waarin allen zonder uitzondering
een lichtend, vreugdig leven zullen voeren, een leven dat wij ‘menschelijk’ achten.
En ook dit is onjuist. Strowski vergeet dat de mensch niet enkel zwoegt in
kolenschachten. Hij vergeet de tientallen andere delfstoffen welke uit ondergrondsche
groeven moeten worden losgerukt: koper, ijzer, tin, nikkel, etc, de menigte mineralen
die wij aan den schoot der aarde onttrekken. Hij vergeet de dozijnen bedrijven als
hoogovens en smelterijen, de fabrieken, die de titanische werktuigen vervaardigen
van den modernen Vulcanus, de fabrieken, die zich van deze titanische werktuigen
bedienen, fabrieken welke steeds onmisbaar zullen blijven, en waar de arbeider
nochtans niet kan binnentreden (zelfs de ingenieur niet) zonder een belangrijk deel
zijner louter-menschelijke natuur in te boeten, zonder voor lichaam en geest geweld
te lijden van de metalen kolossen die hij regeert en die hem domineeren. Hij vergeet
dat zelfs de olie niet zoo maar gewonnen wordt als regenwater.
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Maar zoo de basis van L'Homme Moderne niet onaanvechtbaar is, zoo de conclusie
harde wetten (doch wetten!) voorbij ziet en ons wiegt met onvervulbare droomen,
alles daarentegen wat tusschen die twee uiteinden ligt is voortreffelijk en heilzaam.
Fortunat Strowski, gespecialiseerd in Montaigne en Pascal, dankt zijn vorming aan
de groote Fransche moralisten, deze onvolprezen kenners van het menschelijke hart.
Van hen heeft hij de welgemaakte, welgeordende hersens, den securen maatstaf,
waarmee hij de uiterlijke en innerlijke oorzaken registreert der zwakheden van den
modernen mensch.
Want de moderne mensch is zwak. Te midden van zijn machines worstelt hij
besluiteloos tusschen verleden en heden, tusschen de duizend dingen der voorvaderen
die onbetwijfelbare waarde bezitten als een kathedraal van Chartres, en duizend
dingen der twintigste eeuw, die even onbetwijfelbaar waardeloos zijn als een garage.
Hij kan kiezen noch deelen, maar slooft zich uit in bezigheden welker doel hij vluchtig
weet en eendaagsch. Bij die besluiteloosheid leeft hij daarenboven in een voortdurende
agitatie. De grijze substantie van zijn waarnemingsapparaat staat onophoudelijk bloot
aan een onnoemelijk aantal schokken. Van den morgen tot den avond is hij gekweld,
geprikkeld, bestookt, lastig gevallen, afgeleid, gehinderd door myriaden impressies
van den meest verschillenden aard, futiele en gewichtige, aangename, vervelende en
stuitende. Dagelijks moet hij een eindelooze rij mentale trappen op en af hollen. Zijn
brein voert een ononderbroken acrobatische gymnastiek uit.
Hij wordt her en der, hot en haar geslingerd, moet zich interesseeren voor een
onberekenbaar aantal groote en kleine feiten, wordt bestormd, via dagblad, radio,
publieke luidspreker en lichtkrant, door een massa van de uiteenloopendste impressies
van sterrenkunde, beurs, sport, kunst, volkshuishouding, strategie, politiek, landbouw,
hygiëne, metereologie; hoort de stemmen van Briand, Laval, den Paus, Brüning en
den omroeper der koersen, een liturgische dienst in de Notre-Dame, een tango uit
Boedapest; links en rechts gesold in een rumoer van beeld en klank ontwaart hij
nergens een vluchtheuvel, een rustpunt, een beveiligde plek om even uit te blazen,
een indruk te verwerken, een vereenvoudiging te beproeven dezer ingewikkelde
spelling, een synthese of een richtlijn te ontdekken.
Welke hersens zullen op den duur dat bombardement en die verbrokkeling zonder
schade doorstaan?
Doch al deze verwildering is bijzaak. Men heeft ergere of even erge storingen
bijgewoond in het verleden. Bleef het hierbij, dan zou de moderne mensch nog altijd
kunnen zeggen met Montesquieu: ‘Ik ontwaak elken morgen met een geheime
vreugde; ik zie het licht met een soort van verrukking. Heel de rest van den dag ben
ik tevreden.’ Hij zou met eenigen goeden wil het geluk van den eersten dageraad
kunnen ontvangen, wanneer men niet met sombere wolken van allerlei soort zijn
mentale landschap was komen verduisteren.
Is het de oorlog van 1914 die ons ontmoedigt, ons moreel en physiek
weerstandsvermogen brak, ons belet energiek te reageeren? Strowski gelooft het niet.
Een onmetelijke - wetenschappelijke en artistieke - literatuur heeft den modernen
mensch ingepraat, dat hij een zieke is, een veroordeelde. In vroegere tijden - zooals
blijkt uit het Boek Job en uit den Faust van Goethe - oefende de Booze of de Duivel
een bepaalde maar begrensde macht uit over het menschdom. De duivel had een kans
en zelfs een mooie kans. Maar meer niet. Zijn slagen hing af van onzen autonomen
wil en wij voeren wèl bij dit systeem. Hij was gevaarlijk doch geenszins
onoverwinlijk.
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De nieuwe physiologie en de nieuwe psychologie heeft deze gezonde en normale
ideeën omvergehaald. De Booze, die sinds lang uit de wereld verdwenen was, zelfs
in zijn vroegeren, onschadelijken vorm, de Booze herrees. Niet alleen die van Job
en van Faust. Maar een veel machtiger, een oneindig gevaarlijker Duivel. De oude
Duivel ageerde, volgens Bossuet en alle theologen, psychologisch. Hij had onze
toelating nodig. De huidige Duivel daarentegen is een monster. Hij handelt buiten
onze innerlijke toestemming, zonder onze medeplichtigheid. Men kan zijne
kwaadaardigheid niet meer meten aan onze rede. Hij is soeverein. Hij is zonder wet.
Hij is onvoorzienbaar. Hij is onbegrensd. Onze gewone passies, onze ondeugden,
onze misdaden, zijn het noodzakelijk, onvermijdelijk gevolg geworden van een
organische dispositie, van een lichamelijke gesteldheid waartegen men niets kan
aanvangen en die even ontmoedigend is als moorddadig. Wanneer de helden en
heldinnen der romans en tooneelstukken van eertijds - te beginnen bij de Grieken bezweken voor hun hartstochten, zij bezweken logisch, zij bezweken niet zonder
strijd, niet zonder kracht. Dat was niet klein, niet verachtelijk, niet verwijfd. De
tegenwoordige psychologie heeft dit prestige van de passies - zoowel goede als kwade
- vernietigd.
Men legt ze uit als een locale infectie, als een ziekelijke aanleg, de secretie van
een klier, het chemisch proces van hormonen. Uit de eerste troebele oorsprongen
van het organische leven beweert men de toevallige oorzaken af te leiden voor alle
toestanden van onrust of evenwichtigheid, van de zwakste tot de schrikwekkendste.
Men heeft remedies bedacht die gemeen zijn als de kwaal, die voortdurend méér
verlagen, die de patiënt ontzenuwen en ontmannen met een eindelooze nakraam van
altijd lagere stoornissen. Voor Freud en zijn ontelbare volgelingen is de eenige stem,
waarnaar een menschelijk wezen luistert en kàn luisteren, het sexueele appèl, in zijn
grofste verschijning. Theorieën, die vóór 1914 alleen golden voor gedegenereerden,
voor mentaal-zwakken en labielen, theorieën die men aanvaarden kan zoolang ze tot
gedegenereerden beperkt blijven, deze theorieën; deugdelijk voor hospitaal en kliniek,
werden de manie, de idée-fixe, de obsessie van iedereen, van gezonden en zieken,
van normalen en abnormalen, van jong en oud, van twee halfronden, van millioenen
lezers en duizenden schrijvers van beiderlei kunne.
Dit zijn de oorzaken waarom de moderne mensch beeft, aarzelt, talmt, vreest,
ontstelt en alle wegen bijster raakte. Hij verloor zijn persoonlijkheid en mèt zijn
persoonlijkheid zijn fierheid, zijn kracht, zijn helder oordeel, zijn gevoel van klare
verantwoordelijkheid.
Zijn er voorbeelden nodig om aan te toonen, hoe urgent het werd om de funeste
geesten die men opriep, te bezweren, en tot welken graad een boek als L'Homme
Moderne beantwoordt aan een behoefte? Kan eenige omwenteling noodzakelijker
zijn dan die welke een zuiverende stroom zou leiden door al deze vunze en
besmettelijke stallen? Hangt ons behoud er wellicht niet van af?
[verschenen: 19 december 1931]

Bij de ontwapenaars
Parijs, 28 November [1931]
Het tweedaagsche ontwapeningscongres, gehouden door 30 naties, 362 vereenigingen
en 1043 gedelegeerden, heeft een buitengewoon onaangenamen indruk teweeggebracht
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onder een overwegend gedeelte van hen die de gedachten formuleeren hunner
medeburgers. De opdringerige, om niet te zeggen poehaaierige reclame, waarmee
de bijeenkomsten werden gecolporteerd, de steun van den Quai d'Orsay, het déjeuner
op kosten van den belastingbetaler, maakten zelfs degenen korzelig die het idee
aanvankelijk niet kwaad gezind waren. Louise Weiss, directrice van L'Europe
Nouvelle, stichtster der Vredesschool en tolk der intiemste gedachten van Briand,
haalde zich het verwijt op den hals, dat zij een idealistische onderneming liet
verbasteren tot een indecente manoeuvre. Men heeft uiterst fel gereageerd. De
weerbare bevolking werd opgeroepen naar een tegenbetooging in de Salle Wagram.
Een manifest van den kardinaal-aartsbisschop van Parijs, Z.E. Verdier, dat op het
congres zou worden voorgelezen door den Eerwaarden Heer Sanson, Frankrijks
beroemdsten prediker, moest te elfder ure worden ingetrokken onder den drang der
publieke opinie. Uit deze zwenking kan men de kracht afleiden der protesten. En de
gegrondheid.
De stampvolle slotvergadering in het kolossale Trocadéro is onder het oog der
gezanten van Duitschland, Italië, België en Holland ontaard in een homerische
worsteling. Zij eindigde met een Vive la France en de Marseillaise, op de tribune
welke door het publiek bestormd, veroverd en bezet was. Geen enkel redenaar uitgenomen Painlevé, gerespecteerd wegens zijn moedig optreden bij een vorige
zitting - heeft zich verstaanbaar kunnen maken. Het stormachtig tumult overgierde
de microfoons en luidsprekers. Honderd man politie, geholpen door troepen
vrijwilligers, moesten het afleggen tegen de weerbarstige patriotten, studenten,
oudstrijders en nationalisten.
Daar een gedeelte der bewoners van Frankrijk deze opvattingen niet begrijpt en
niet huldigt kan men verwachten, dat de 29 overige naties ze nog minder zullen
begrijpen en nog veel minder zullen huldigen. Wanneer de wereld hare gewoonten
der laatste jaren trouw blijft zal de onhandelbaarheid der anti-ontwapenaars een dier
ketelmuzieken ontketenen, waarmee men elke Fransche neiging tot zelfbestuur en
zelfbehoud pleegt te begroeten. Uit die ketelmuziek zal de Franschman op zijn beurt
weer afleiden, dat zijn instinct hem niet bedroog, dat het verscheidenen dier 29 naties
niet te doen was om ontwapening doch om zijn huid, welke men voor een prikje zou
willen koopen, dat de grootste omzichtigheid meer dan ooit vereischt is. De 1043
gedelegeerden en de 362 vereenigingen zullen van deze houding wederom geen steek
begrijpen, terwijl de minoriteit der Franschen die hun droom van een duizendjarig
ontwapend godsrijk niet verloochenden, hun aanhang zullen zien slinken.
Men komt met deze methode geen zier verder. Integendeel, men raakt er hoe langer
hoe meer door achterop. Als men zoo voortgaat is het geenszins onmogelijk, dat de
bedreiging van den Amerikaanschen afgevaardigde Houghton, die de Franschen in
de hoogste mate ontstemd heeft, gevaarlijker vormen aanneemt dan die eener
loslippige aanzegging. Wanneer Frankrijk zich niet willig schikt naar de beslissingen,
welke de conferentie van Februari zal nemen, verdient het een openbare politieke
penitentie, gaf Houghton ronduit te kennen, alvorens zich naar het congres te begeven.
Deze apostel was gezant der V.S. in Duitschland en wordt in de Mémoires van Lord
d'Abernon, die ervan kon meepraten, geschilderd als een fanatisch tegenstander van
elke Fransche politiek. Prachtige introductie voor een ontwapenaar! Prachtig voorspel
om argwanende gemoederen te kalmeeren! Geef toe dat het een harde ontnuchtering
is voor den Franschman om dertien jaar na ‘de civilisatie gered te hebben’ - waarin
hij onder ons gezegd niet den geringsten lust had - zich te hooren dreigen met straf
in den hoek.
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Doch wat de zonen en dochteren van Marianne voor het oogenblik beschouwen
als de ongepaste inmenging van een particulier, kan in een nabije toekomst het signaal
worden voor een kruistocht. Dat men zulk een hallali in Frankrijk niet wenscht behoeft
geen betoog. Dat de Franschman ooit zal capituleeren voor een beschuldiging, welke
ieder in zijn binnenste als immoreel beschouwt, is ten eenenmale uitgesloten.
Concepties als die van den heer Houghton en een belangrijk deel der
ontwapeningsapostelen voeren dus naar een impasse. Of zij van verkeerde premissen
uitgaan laat ik in het midden, omdat men daarover van opinie kan verschillen. Maar
zij gaan uit van een absoluut verkeerde psychologie, wat veel gevaarlijker is. Wanneer
men oordeelt dat Frankrijk ontwapend moet worden (om welke reden dan ook!) en
wanneer men dit achtenswaardige doel wil bereiken zonder gewelddadige middelen
(zonder een oorlog!) dan wordt het ten zeerste tijd, dat men een practischer methode
beproeft dan de tot dusverre gevolgde. In plaats van de meerderheid der burgers, die
over ontwapening niet willen hooren, voortdurend op hun qui vive te brengen, en in
plaats van de minderheid, voor wie ontwapening een geloofsartikel is, systematisch
als 't ware te verzwakken, zou men met evenveel kosten, met meer verstand en met
veel snellere resultaten de tegenovergestelde tactiek kunnen toepassen. Want alles
komt neer op een kwestie van tactiek en propaganda. Is iemand zoo naïef om te
meenen, dat de Franschman voor zijn plezier één jaar van zijn jeugd in de kazerne
slijt, gedrild wordt, ratjetoe eet, uit zijn werk en uit zijn gezin wordt weggeroepen
voor reserveoefeningen, en, tot hij grootvader is, een mobilisatie-boekje bewaart
naast zijn trouwboekje? Komaan! Hij is niet bloeddorstiger dan de Nederlandsche
of Zweedsche burger. Hij heeft er méér dan genoeg van, de civilisatie één keer gered
te hebben.
Een kwestie van propaganda...... Als men den Franschman ontwapenen wil, overtuig
hem dan dat hij slim handelde door in 1914 een oorlog (dien hij niet vermijden kon)
te ondergaan met een geweldig tekort aan zwaar geschut, mitrailleuses, geweren,
munitie en militaire vliegtuigen. Toen de slag van Verdun begon, hadden de
Duitschers op dat front ongeveer 1800, de Franschen 700 kanonnen. Dit tekort moest
gedekt worden met onbeschermde borsten! Vandaag zegt de Franschman: zou de
moorderij zijn uitgebroken wanneer wij sterk genoeg waren geweest, wanneer wij
stikgassen, vlammenwerpers en dikke Bertha's gefabriceerd hadden? Zou de moorderij
vier jaar geduurd hebben?
Hij vergeeft zulke wrange lessen. Is het echter niet een beetje veel gevergd, om
te willen dat hij ze ook vergeet, en zóó gauw?
Maar dit is oude geschiedenis. Wij zijn in 1931. Een paar maanden geleden
beweerde Winston Churchill, een der weinige Engelschen die van zijn hart geen
smoorkuil maakt, dat het Fransche leger de eenige factor van stabiliteit is op het
Europeesche continent. Overtuig den Franschman, wien men verzoekt de wapenen
uit te leveren, dat Churchill nonsens sprak. Hier kan de propaganda zeer nuttig werk
verrichten. Overtuig hem dat Hitler pacifiek zal zijn, wanneer hij straks het bewind
aanvaardt. Overtuig hem dat Hitler pacifiek zal blijven wanneer de egaliteit van
bewapening verkregen is. Overtuig hem dat de brigaden van Staalhelmen en Nazi's
speelgoed zijn om grijze Feldwebel, kinderen en dienstboden te amuseeren. Overtuig
hem van de oprechtheid der Sovjets. Overtuig hem dat de Italianen de jonge jongens
oefenen in schieten met geweer en mitrailleur...... om ze zoet te houden. Verklaar
hem waarom men op enorme schaal wapenen smokkelt naar het Riff. Verklaar hem
waarom Engeland Gibraltar niet ontruimt en Malta, als de politieke verhoudingen in
die mate bevredigend zijn, dat Frankrijk zijn leger kan afdanken. Waarom Engeland
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Cyprus niet teruggeeft aan Griekenland. Waarom het op dit eiland eersteklas
versterkingen gaat aanleggen.
Verklaar den Franschman eveneens waarom men, over 't geheele wereldrond met
afgrijzen praat over een ingebeelde Fransche of Duitsche hegemonie, doch nimmer
een woord rept over de reëele Engelsche en Amerikaansche.
Dan, maar dan eerst - en ik zou deze lange reeks van voorwaarden zonder moeite
kunnen rekken - kan de ontwapeningsgedachte een meerderheid verwerven onder
het volk, dat de ontwapening beschouwt als een ideaal en niet als een politieke
manoeuvre.
Een ideaal waarin het zich nu reeds roekeloos zou storten, wanneer zijn leiders de
teugels vierden. Een ideaal dat onverwezenlijkbaar is en dat altijd door de
evenementen zelf zijn onbereikbaarheid zal toonen. Op den eersten dag van het
congres overkwam aan Paul Painlevé een avontuur dat menig twijfelaar rijp maakte
voor de waarheid. Deze vriend van Einstein, deze ex-minister van Oorlog en pacifist
van het zuiverste water, die een paar jaar geleden alle krijgstermen wilde bannen van
zijn departement, bewees uit den Amerikaanschen Secessie-oorlog, dat twee groepen
van Staten (Noord en Zuid) vier jaar lang konden oorlog voeren zonder dat een van
beide een leger had. De simpele vermelding van dit historische feit, waarmee Painlevé
alleen wilde toelichten hoe gecompliceerd het vraagstuk is, bracht de 30 naties, de
362 vereenigingen en de 1043 gedelegeerden buiten zich zelf van woede. Men floot,
men gilde, en jouwde, men schold in tien talen naar den redenaar die als eerlijk man
en conscientieus geleerde niets had willen constateeren dan een der gegevens van
het probleem. Er zijn geen erger blinden dan die niet willen zien. Maar Painlevé moet
het gevoel gehad hebben, dat hij zich bij deze gelegenheid verdienstelijker maakte
jegens het vaderland dan in zijn gansche lange loopbaan.
[verschenen: 23 december 1931]

Altijd meer licht
Parijs, 3 December [1931]
Wat zal het zwaarst wegen: de reusachtige affiches van 4 bij 2 meter, bedrukt met
zijn krantenartikelen, welke Coty sinds maanden over de veertig duizend Fransche
gemeenten op eigen kosten laat aanplakken of de dithyrambische rapporten, waarin
goedgunstige publicisten hun bewondering uitkramen voor de verrichtingen der
Sovjets?
‘Meer licht, altijd meer licht’, proclameert Coty in zijn bladen en op de muren.
Hij bezit den informatiedienst van iemand, die in een dozijn landen millioenen en
milliarden heeft loopen, precies als een minister van financiën of de Bank van Basel.
Hij is ingelicht over het heele Sovjet-systeem, over hun relaties met Wall-street, de
City, de Reichsbank, over hun wanhopige toenaderingspogingen bij het Fransche
ministerie van Handel, al het gekonkel, gedraai en gekuip, dat men verborgen kan
houden achter een onschuldig bericht. Hij pluist de Sovjet-zaken uit als de rechter
van instructie een dossier, als de accountant een balans. Op een politiek individu of
een officieel instituut, die hun inlichtingen dikwijls wegmoffelen en zwichten voor
pressie, heeft hij den onwaardeerbaren voorsprong, dat geen enkele consideratie hem
bindt. Voor den eersten keer, als mijn geheugen juist is, gebeurde het dat de persoon
van een vinnig polemist vereenigd werd in de persoon van een onafhankelijk
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milliardair. Want Coty schrijft zijn philippica zelf, hoewel men natuurlijk het
tegendeel beweerd heeft. En hoewel men onlangs, toen hij Ivar Kreuger's lucifers
ter hulp snelde, insinueerde dat hij op springen stond, bleek bij een recent
echtscheidings-proces, gevoerd tegen zijn eerste vrouw (zij kreeg reeds 300 millioen
en vroeg nog 130 millioen contant), dat hij zijn kapitaal op onnavolgbare wijze heeft
weten te beveiligen tegen wisselvalligheden. Een groot fortuin treft hier werkelijk
samen met een waar talent.
Het is misschien niet overbodig om even de aandacht te vestigen op een
beteekenisvolle bijzonderheid, welke zou kunnen aantoonen, als dit nog noodig ware,
hoe uitstekend alles geregeld is in deze wereld.
Tegen de gezworen vijanden onzer maatschappij traden niet degenen in het krijt,
die wij gewoonlijk beschouwen als hare steunpilaren. Niet de industrie, groote noch
kleine, niet de landbouw, niet de Bank, niet de Beurs, niet de export of import, niet
de wereldlijke of de geestelijke overheden. Integendeel. Over het geheele aardrond
ongeveer capituleerden de vertegenwoordigers onzer civilisatie voor haar
onverzoenlijkste tegenstanders, of zochten naar een compromis, een modus vivendi.
Allen op één na. Waar beroepen en ambachten de vlag streken voor hun belagers,
of werkeloos de kat uit den boom keken, of een actie voerden zonder hartstocht,
zonder energie en nimmer een evenredige contra-propaganda wisten te organiseeren,
daar werd het vaandel gegrepen door iemand, die aan het hoofd staat van een bedrijf,
dat over het algemeen geldt als beuzelachtig, verweekelijkend en bedenkelijk.
Inderdaad: het is de essence der bloemen, die de ongetelde sommen leverde, waarmee
Coty oorlog voerde tegen de barbaren. Wat ijzer en hout, graan en olie, kunst en
godsdienst niet konden bewerkstelligen, werd volbracht met viooltje, jasmijn, mimosa,
roos en heliotroop. Zij, die Maeterlinck martelaressen genoemd heeft onzer overdaad,
deze uiterste bloesem onzer beschaving verstrekte de munitie tegen hen, die haar
willen vernietigen. Wanneer de Sovjets bezwijken, kunnen zij hun nederlaag wijten
aan de poeierkwastjes, stiftjes rood, flacons parfum, pommades, sachets met
welriekende stoffen, crèmes, fards, lotions, teintures, cosmetieken, - kortom aan het
liefelijkste, het vrouwelijkste, het overtolligste en het noodigste, waarmee de mensch
zich op zekeren trap van ontwikkeling het leven veraangenaamt. Wanneer men
bedenkt, hoe de Sovjets juist de vrouw als maatschappelijke waarde gedevaloriseerd
hebben, kan men aan deze wedervergelding moeilijk een diepen zin ontzeggen. Het
was bijna onvermijdelijk, dat het zoo gaan zou.
Tusschen de menigte van ongewervelden en weifelaars, van schipperaars en
slappelingen rijst François Coty op als een onwrikbaar vijand, met een stem, die niet
veranderen zal. Wisten de Moscovieten wat zij zich op den hals haalden, toen zij
zich op hun plundertocht door Rusland een vijf honderd millioen confiskeerden,
welke Coty voor zijn handelsaangelegenheden gedeponeerd had bij de Russische
Bank? Coty was meer dan koopman. Hij was een eerlijk koopman. Coty was meer
dan een bestolen kapitalist. Hij was een kapitalist van het eiland Corsica. Hij was
een ras-echt zoon van het Groene Paleis. Uit de afgronden zijner herinnering
schemeren duizenden jaren van Vendetta. In zijn artikelen hoort men den weerklank
van den eeuwenouden vocero, den Corsicaanschen dooden-zang, die den wreker
oproept. Haat? Ja. Wraak? Ja. Verzoening? Nimmer!
En zie hoe alles wèlgeordend is in den oogenschijnlijken warwinkel der
menschelijke zaken. Deze onverzettelijke man, die meer millioenen in den strijd
wierp dan hem ontstolen werden en meer millioenen dan hij ooit zal terugwinnen,
deze onvervaarde man is Fransch burger. Op het kritieke moment dat het Russische
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goud raakt uitgeput, dat Duitschland zijn credieten aan de Sovjets moet besnoeien
of afsnijden, dat de gealarmeerde of schraal bij kas zijnde Italiaansche, Engelsche
en Amerikaansche Sovjet-leveranciers terugkrabbelen en halt houden, op dit
beslissende moment tusschen hangen en wurgen, is het door de communisten tallooze
keeren vermaledijde Frankrijk de laatste en eenige uitkomst. Voor de belofte van
een paar pacten, betaald met voorschotten, voor knollen verkocht als citroenen, voor
een beurschen appel en een rot ei gingen de Franschen reeds inwilligen. Een delegatie,
bestaande uit de grootste namen der Fransche industrie, begaf zich (op aandrang van
den minister zelf naar beweerd wordt) naar het departement van Handel met het
verzoek om alle pogingen in 't werk te stellen, welke de Fransche relaties met Rusland
konden bevorderen. Credieten, credieten! Op dit historische keerpunt echter, en op
dit uur der Nemesis, vonden niet alleen zij, die hij ‘bloeddorstige gorilla's’ noemt,
maar ook de Minister Louis Rollin, maar ook Coty's puissante collega's, den verbeten
en onbuigzamen Corsicaan op de baan, welke zij reeds vrij achtten. Hij domineerde
minister en collega's niet enkel met den hoon, dien hij den Sovjets toevoegt en met
zijn koude razernij. Hij domineerde ze vooral met cijfers en toelichtingen, waarop
de narrige sympathie van alle opportunisten (zij heeten desnoods Bernard Shaw)
afstuit.
Men vrage niet, of Coty gelijk heeft in dit duel op leven en dood. Het ontbreekt
in Parijs geenszins aan kranten, die haar kolommen gaarne zouden openstellen voor
een refutatie, wanneer refutatie mogelijk ware. Hebben wij echter bewijzen noodig?
Schreeuwt de waarheid niet van alle Sovjet-daken? Lezen wij niet in het luxueuze
en uitermate stichtende nummer, dat het weekblad ‘Vu’ onder contrôle van Moskou
gewijd heeft aan ‘Het Land der Sovjets’, lezen wij daar niet, hoe de beambte in
Rusland gerantsoeneerd leeft op 30 ons vleesch, 2 ons boter, een half ons thee, 2 ons
zeep, 12 ons visch per maand, op drie meter kleedingstof per 6 maanden? De werkman
is een beetje beter bedeeld. Maar als 't zoo den beambte vergaat, welk hongerrantsoen
zal de maag moeten vullen der ontelbare lieden, die men verwaarloozen kan, wijl zij
noch beambten noch arbeider zijn? Onder de tsaren heerschte menigmaal gebrek.
Nimmer evenwel was onder de tsaren het gebrek de permanente instelling, welke
het werd na dertien jaren Sovjet-bestuur.
Wie zal het winnen: Coty of het Kremlin?
Hetzelfde propaganda-nummer van ‘Vu’ geeft het volgend staaltje ‘zelfcritiek’:
‘Rondom de kleine verbindingsspoorlijn der fabriek liggen alle soorten ijzer
opgestapeld; de werkzaamheden kunnen niet voortgezet worden bij gemis aan
petroleum, hoewel er groote voorraden in de fabriek voorhanden zijn; maar de toegang
tot de reservoirs is compleet versperd door bergen cokes.’
Elke commentaar kan de openbaring slechts verzwakken, welke bevat ligt in zulk
een zinnetje.
Wie zal het winnen? Volgens een reportage van Madame Titayna, een
onafhankelijke en boven alle partijen staande schrijfster, is de ravitailleering van den
Transsiberischen spoorweg geheel onderbroken. Gedurende de lange reis heeft zij
zich moeten voeden met zwart brood en appelen. ‘De ellende der Siberische bevolking
heeft mij getroffen. Zij is ontzettend. De boeren sleepen zich voort langs de treinen
in de hoop, dat men hun enkele appelschillen zal toegooien. Echt als beesten die
sterven van honger. Siberië wordt opgeofferd aan het leven van Rusland, en de
Siberische boer wordt opgeofferd aan den Russischen arbeider.’
Doch al zou Coty het nimmer winnen, is de zaak niet al beslecht? In een interview,
dat hij deze week toestond aan het financieele blad ‘Le Capital’, verklaarde Adam
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Stegerwald, Duitsch Minister van Arbeid, dat de diverse verbintenissen, door het
Reich aangegaan op korten, gemiddelden en langen termijn, een bedrag
vertegenwoordigen van 28 milliard mark. Hij raamde het gevluchte Duitsche kapitaal
op 7 à 9 milliard mark.
Te zamen geeft dat 220 milliard francs! Het totaal der goudreserve van de Banque
de France dekt 83 milliard aan circuleerende biljetten. Verdubbel ze of halveer ze,
tegenover zulke schuldposten blijft hun werkend nut 't zelfde. De eene helft van het
Fransche nationale vermogen kan verhuizen naar Duitschland, de andere helft naar
Rusland, zonder dat het peil van beide bodemlooze vaten een centimeter stijgt. Laat
de Sovjets hun laatste roebels verspillen aan bluf: Frankrijk's hulp zou de catastrofe
hoogstens een jaar verschuiven. En eigenlijk kan Coty enkel verhoeden, dat zijn land
in de lawine wordt meegesleurd.
Maar dan nog volbrachten de bloemen de mooiste taak, welke zij ooit kregen te
vervullen.
[verschenen: 30 december 1931]

Vrijheid blijheid
Parijs, 19 December 1931
Acht maanden na ‘Le Million’ en twee jaren na ‘Sous les toits de Paris’ voltooide
de vindingrijke René Clair een nieuw werk, waarmee hij volgens ieders opinie het
brevet behaalde van meester-cineast. Het draagt den dartelen titel van ‘A nous la
Liberté’ en begon zijn reis om de wereld voor een keur van politici, diplomaten,
industrieelen, bankiers, kunstenaars, journalisten, mannelijke en vrouwelijke. Met
spanning wachtte men de eerste beelden. Clair's roem en successen zijn zoo
foudroyant, dat men niets liever zou doen dan hem hartelijk verscheuren. Een ideaal
publiek voor de roskammende satire welke het doek ging verluchten met haar
speelschen spot van zwart en wit.
Een ronde van houten paarden opent de fantastische vertelling. Het zijn symbolische
stokpaarden. Zij worden gefabriceerd, in een gevangenis, een model-gevangenis, in
modernen buizenstijl, tubisme genaamd. Zij worden, onder de barsche snorren van
bewakers vervaardigd door genummerde boeven, die aan den ketting, of aan den
band werken, gelijk bij Ford, Philips en Citroën. De boeven eten zelfs aan den ketting
en in den refter schuiven de gerechten voorbij op rolletjes, bewogen door een band
zonder eind. Twee cel-genooten, Emile en Louis, krijgen genoeg van dit leven. Emile
verbergt een tuig in zijn schoen dat aan de fouilleering ontsnapt. Samen vijlen zij de
spijlen door hunner tralie, laten zich zakken langs een touw, en samen staan zij voor
den hoogen muur, als alarm gefloten wordt door de cipiers. Louis offert zich op en
laat zich knippen, terwijl Emile de biezen pakt. Hij jakt en jaagt over den weg tot hij
opeens onder een fiets tuimelt. Hij bestijgt de kar, laat den berijder, die met een
nummer gemerkt is evenals hij, voor half-dood liggen, zet 't op een gangetje, spurt
wat hij kan, en komt 't eerst aan bij den eindpaal, waar hij met gejuich ontvangen
wordt. Hij laat zich feliciteeren, omarmen, schiet een jas aan, leent een pet en
verdwijnt in de menigte. Hij had den boffer om midden in een wielerwedstrijd te
vallen.
Dit preludium raast vliegensvlug voorbij. Men zal met woorden nimmer zoo gauw
en zoo volledig iets kunnen uitdrukken als René Clair het opneemt met de camera.
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Alles is beknopt en compleet; droog tragisch, droog-komisch en boeiend. Het wordt
begeleid door een refrein van het koor der boeven ‘A nous la Liberté’, dat in het
verdere verloop van de film tot Leit-motiv zal dienen.
Wij vinden Emile terug achter een kraampje, waar hij in een rumoer van muziek
fono's verkoopt. Met behulp van een paar kleine diefstallen vestigde hij deze modeste
nering. De gevluchte boef onderscheidt zich nog nauwelijks van den toffen gladjanus.
Niets echter staat zoo dicht bij een schavuit als een hedendaagsch gentleman en er
is géén gedaanteverwisseling welke men gereeder gelooft. Clair bewijst 't onder
leedvermaak, alsof 't vanzelf spreekt. De natuur doet geen sprongen. Met de
geleidelijkheid eener rolprent, en in de kortste keeren, wordt Emile bediende in een
fono-winkel, eigenaar van een fono-winkel en fabrikant van fonografen. Een actueel
sprookje? Waarom niet? De voorbeelden liggen voor 't grijpen, hoewel de
geluksvogels niet altijd boeven zijn. Is er trouwens verschil tusschen een gevangenis
en een huidige fabriek? insinueert René Clair. Emile schafte zich een hoornen bril
aan, zijn eenig masker. Voor de rest bleef alles 't zelfde. Fabriek en kantoren zijn
tubistisch. Het personeel is genummerd en gaat in 't gelid naar den arbeid. De cipiers
zijn opzichters. Alles marcheert op een fluitje. De geuniformde mannen werken aan
den ketting. Zij eten aan den ketting. Als de arbeid gedaan is worden zij gefouilleerd.
‘A nous la Liberté’ zingt de componist achter de genoeglijke tooneelen van
tayloriseering en efficiency, waarmee men in de gevangenissen speelgoed maakt
voor kinderen, in de fabrieken speelgoed voor groote menschen.
Louis ondertusschen, sentimenteel geworden, tracht zich op te knoopen aan de
spijlen van zijn venster. De tralie breekt en valt hem met een plot op de hersens. Hij
ontsnapt om te gaan dutten in een wei, tusschen madeliefjes en onder appelbloesem.
Twee gendarmes wekken hem met een por hunner laarzen. Zij zien zijn nummer. Wat? Niet aan 't werk? - Met een stomp wordt hij ingerekend. Hij plukt nog juist een
bloempje. Hij wordt echter niet naar de gevangenis gesleept. Doch naar de fabriek,
van Emile.
En natuurlijk botst Louis tegen zijn patroon en vroegeren galeimakker op het
ongelegenste oogenblik: als Emile een vergadering heeft met zijn Raad van Beheer.
Om geen schandaal te hebben laat hij zijn commissarissen in den steek, want van
twee kwaden weet hij 't minste te kiezen. Hij noodigt Louis op zijn bureau. Hij duwt
hem een bundel bankbiljetten onder den neus en onder vier oogen. De vagebond is
te spontaan om discreet te zijn. Hij heeft geen aanpassingsvermogen. Al het geld der
aarde zou hem niet kunnen paaien. In den nor waren zij gezworen kameraden. Hij
is niet tevreden alvorens Emile hem ook om den hals valt in de fabriek. Hij doet een
mondain diner verongelukken onder een lawine van tarte à la crème. Hij brouilleert
Emile met zijn maîtresse, die er vandoor gaat, met zijn mondaine relaties, wien zijn
onsociale kuren de keel uithangen.
Maar de kluisters zijn stevig. Terwijl Emile, den sentimenteel gebleven, op
maneschijn en blauwe bloempjes verzotten Louis koppelt aan de typiste (die hem
onmiddellijk bedriegt) bouwt hij een nieuwe hyper-moderne fabriek, waar alle
menschen-arbeid vervangen zal worden door machines, waar de fono's uit de materie
zullen groeien als brandnetels in het wild. Wij zijn aan den vooravond der inwijding.
Emile repeteert zijn speech. Macaber handengeklap uit de verte. De patroon verwacht
gasten, maar wie applaudisseeren? Een delegatie van ex-collega's, schelmen en
apachen die zijn binnengebroken. Met fotografische bewijsstukken eischen zij hun
part. Hij loodst ze naar buiten met beloften, maar merkt dat 't uur gekomen is om
zich te assureeren tegen verrassingen. In een schimmig half-duister sluipt hij naar
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de kas en laadt een valies vol met briefjes van duizend. Hij plaatst den koffer op een
tafel, in een trappengalerij welke van lieverlede overrompeld wordt door burleske
nachtmerries. Een groep agenten achtervolgt Louis. Een groep personeel achtervolgt
de achtervolgers. Het valies wordt gestolen en de dief bergt 't in de dakgoot.
Deze polteravond en midzomernachtsdroom van detectives en politie verglijdt in
de inauguratie der nieuwe inrichting. Het personeel tangoot of hengelt naar baars,
snoek en karper in de Seine. De geldschieters snijden een guirlande door met een
officieele schaar. Zij drukken een hefboom neer, welke de gramofoons doet
aanschuiven als de schijven op een onmetelijk dambord. De aandeelhouders luisteren
naar redevoeringen op versierde tribunes. Doch René Clair zou geen meester zijn
dezer twintigste eeuw en ‘A nous la Liberté’ geen hekeldicht, als de actie sloot met
een optimistisch slotkoor. Clair laat 't waaien. Er steekt een storm op die de hooge
hoeden doet waggelen. Een cycloon welke de velletjes toasten en de festoenen
wegblaast. Men vlucht van de stellages die worden neergekwakt. In de dakgoot beukt
de orkaan het valies dat openspringt. De briefjes van duizend stuiven omlaag als
sneeuwvlokken. Zij dwarrelen neer tusschen de hooge hoeden en hooge oomes die
zich aanvankelijk goed houden als welopgevoede lieden. De vingers jeuken hun. Zij
kijken naar den millioenen-dans met gedisciplineerde blikken en stijve nekken. Eén
vergeet zich en graait een biljet dat voorbijzwirrelt. Het eerste schaap is over den
dam. De cycloon wordt een panische jacht achter bankpapier. Ieder grist en grijpt in
een dolle bezetenheid naar de fladderende schatten. Terwijl allen het hoofd verliezen,
vinden Emile en Louis hun kop terug. Zij trekken hun oude lompen aan van gesjochte
zwervers en nemen dansend van ons afscheid op een poëtischen landweg. ‘A nous
la Liberté’!
De moraal, en de philosophie van deze film liggen er te dik op, om er over uit te
weiden. René Clair, in dit meesterstuk zonder, sterren, zonder ‘vedettes’, reikt een
cordiale hand aan Charly Chaplin en aan Pabst, wiens laatste werk hier juist gaat
onder den titel van ‘L'Opéra de quatre Sous’. Als hij echter Chaplinesk en
Pabstiaansch hekelt, hij doet 't joyeuser, lichtvoetiger, latijnscher, franscher. Men
kan zich een bult lachen en de spot heeft geen wrangen bijsmaak. Maar als men
honderd kolommen zou kunnen schrijven over de onnavolgbare voortreffelijkheid
van Clair's techniek, humor, fantasie, stijl, Clair's décors, requisieten, belichting,
Clair's unieke, soepele dressuur der spelers, van den eersten tot den laatsten, men
zou ook honderd andere kolommen kunnen schrijven om te bewijzen en te betreuren,
dat zich achter deze magnifieke, philosophische en amusante façade niets uitstrekt
dan een woestijn van desolate kaalheid.
Om de film zoo internationaal mogelijk te houden en om niet te hoeven te
doubleeren, is de tekst gereduceerd tot het uiterste. Men kan hem verstaan met een
vademecum van ‘het Fransch in tien lessen’. Om alle ooren, zelfs die van Patagoniërs,
Eskimo's en Soedaneezen te believen componeerde Georges Auric een muziek, welke
zonder onderbreking de banaliteit en de wanluidendheid vereenigt van een ontstemd
draaiorgel. Een toppunt van technische perfectie paart zich in ‘A nous la Liberté’
aan een toppunt van intellectueele leegte. René Clair steeg tot de virtuositeit. Hij
schiep een vorm zonder inhoud.
[verschenen: 16 januari 1932]

De nieuwe muze
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Parijs, 22 December 1931
Het is in elk opzicht beter, geloof ik, dat een componist door de critiek van zijn tijd
rijp geacht wordt voor het gekkenhuis, zooals Beethoven gebeurde, dan dat hij met
algemeene stemmen wordt uitgeroepen tot een onovertreffelijk genie, gelijk
Strawinsky overkomt. Wijl de kinderen het nimmer eens zijn met hun ouders, heeft
een miskend auteur alle kans om na zijn dood verheven te worden tot den rang van
half-god, terwijl de gevierde meester het grootste gevaar loopt om door een jongere
generatie verjaagd te worden van zijn troon. Daar deze schommelingen met de
regelmaat van een slinger hebben plaats gevonden gedurende den geheelen loop der
achttiende en negentiende eeuw, bestaat er niet de minste reden waarom ze zouden
ophouden in de twintigste. Men heeft ze onlangs weer kunnen constateeren bij het
overlijden van Erik Satie. Nauwelijks was hij dood of hij viel in de smadelijkste
ongenade. Niemand speelt nog de muziek en niemand praat nog over de componist
wiens concerten een paar jaar geleden de uitgelezenste automobielen tot zich trokken
met haar bezitters. Men kan er alles om verwedden dat 't zoo ook zal gaan met
Strawinsky, voor wiens bewonderaars de wijde Salle Pleyel deze week bijna te klein
bleek.
Deze periodieke afwisseling van ‘boom’ en ‘slump’ is natuurlijk een idioot systeem,
waarmee men zich behelpt bij gebrek aan beter, doch dat omtrent geen enkele waarde
juist inlicht. Als Curie het radium ontdekt of als Georges Claude de lucht vloeibaar
maakt, en dit mededeelen, dan plaatsen zij ons voor een tastbaar feit dat iedereen
kan controleeren en waaraan geen redelijk wezen kan twijfelen. Toen Wagner het
voorspel schreef van Tristan, het voorspel van Lohengrin, of Beethoven het eerste
deel zijner Negende, zijner Zevende en Vijfde, schiepen zij muzikale feiten, waaraan
het even onredelijk was te twijfelen als aan de fonograaf van Edison of aan een
vliegtuig van Fokker. Het is zóó evident, zóó klinkklaar bewijsbaar met de noten op
het papier en met de toetsen van de piano, dat een Bach, een Mozart, een Beethoven,
een Berlioz, een Wagner, een Franck, een Debussy (toevallig allemaal onbegrepenen)
muziek schreven zooals de een de radio uitvindt, de ander de inductie-stroomen, een
derde de x-stralen, een vierde den explosiemotor, dat men stom verbaasd staat te
zien hoe muzikale vaklieden het nieuwe, het hernieuwende, het ongekende, het
ongedachte waarmee Bach, Mozart, Beethoven, Berlioz, Wagner, Franck en Debussy
de muziek verrijkten, hoe juist vaklieden deze kwaliteiten loochenden, negeerden,
verwierpen en zelfs belachelijk maakten. Wat in de eerste plaats, zoo hij niet
stekeblind was, de vakman had moeten bespeuren en wat hem een onwaardeerbare
revelatie had moeten zijn van een wonderland, zag juist de vakman over het hoofd.
Er was niemand dan Wagner op de gansche wereld die in 1847 iets zoo tooverachtigs,
iets zoo volkomen nieuws kon verzinnen als Lohengrin, en juist Wagner, juist
Lohengrin weigerden de vaklieden te erkennen.
Ik sprak over deze raadselachtige en voortdurende verblinding met een deskundige,
dien ik raadpleeg wanneer ik vrees, dat mijn eigen kennis te kort schiet. Het was
tijdens de pauze van het Strawinsky-gala, waarop zijn vioolconcert zijn eerste
Parijsche opvoering beleefde.
Inderdaad, zei hij me, het is zonderling, dat men zulke onophoudelijke vergissingen
een paar eeuwen lang kon begaan en nog zonderlinger dat de flaters der voorgangers
nimmer tot waarschuwing hebben gediend voor de opvolgers. Niemand is wijzer
geworden. Maar de muziek heeft niet het monopolie van deze onwilligheid om een
stap verder te doen naar nieuwe horizonten. In iedere kunst aarzelt men geruimen
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tijd, alvorens een auteur te vergunnen om onontgonnen terrein te prospecteeren. Het
is waar dat de zuiver meetbare waarden van muziek nauwkeuriger bepaald en getoetst
kunnen worden dan het specifiek gehalte van een gedicht of van een schilderij. De
technische basis van een compositie blijft altijd wetenschappelijker, minder arbitrair
en subjectief. Zooals in infinitesimaal-rekening een vooruitgang beteekende voor de
wiskunde, zo beduidde het Wohltemperiertes Klavier een ontegenzeglijke vordering
voor de muziek. Doch zelfs in de exacte wetenschappen wordt een feit soms pas een
feit na eindelooze disputen, getuige Pasteur en Calmette. En al hebben de musici
dubbel ongelijk, zij zouden zich mogen sussen met het geruste idee dat hun
misvattingen geen uitzondering vormen in den grooten hoop.
Meen echter niet, dat een vakman-criticus ooit zal streven naar verbetering van
zijn nuttig effect of naar volmaking zijner methoden. Dan zou het fenomeen van
gezamenlijke suggestie een mythomanie, dat zich sinds een aantal jaren voordoet
rondom Strawinsky, nimmer kunnen optreden in zulke proporties, niet alleen hier,
maar over de geheele aarde. De vakman-criticus heeft altijd gedwaald met een
onverstoorbare zelfverzekerdheid en het curieuse, om niet te zeggen het verbluffende
in de unanieme bewondering waarmee hij Strawinsky overlaadt, is dat de criticus
zijn koers consequent handhaaft, ofschoon hij alle bakens schijnbaar verzette. Vroeger
bemerkte hij niet in een meester, wat er was en wat er zeer reëel, zeer zichtbaar voor
het vatten lag. Of als hij 't meende te bespeuren maakte hij er den componist een
verwijt van. Bach had meer dan een halve eeuw noodig om wortel te schieten,
Beethoven's Negende twintig jaar. Lohengrin en Tristan evenveel of meer nog.
Vandaag adoreert de vakman in Strawinsky alles wat er niét is, en alles wat zich
volgens zijn eeuwenoud decreet in een behoorlijke compositie niet bevinden màg.
Onderzoek even die ballet-suite uit Apollon Musagète en dit vierdeelig
vioolconcert, zo knap en rimpelloos gespeeld door Samuel Dushkin. Beide zijn in
haar soort bedreven en respectabele composities. Maar schaamt men zich niet de
ooren van het hoofd, als men zich b.v. herinnert hoe Romain Rolland aan Richard
Strauss en Gustav Mahler een zekere slordigheid verweet in de keuze van hun
noten-materiaal? De niet altijd kieskeurig gevonden thema's van Strauss en Mahler,
of van een der andere menigvuldige meesters wien men dezelfde nalatigheid ten laste
legde, muntten oneindig uit boven de minst bedenkelijke invallen van Strawinsky.
Een gebrek dat altijd ongeoorloofd was wordt bij Strawinsky aanvaard als een
noodzakelijk bestanddeel, als een edele deugd. Sinds menschenheugenis had men
inventie geëischt van een componist, een betamelijke dosis originaliteit en fantasie,
een minimum gehalte aan persoonlijkheid. Ieder lag op de loer om te spieden naar
de lichtste verslapping van de mentale en psychische paraatheid eens componisten.
Voor Strawinsky zijn al deze moeilijk te vervullen voorwaarden opgeheven. Het
geldt openlijk als een bewijs zijner uitstekendheid, dat hij componeert zonder inventie,
zonder originaliteit, fantasie en personaliteit. Deze hoedanigheden werden fouten.
Het ontbreken dezer hoedanigheden werd een aanbeveling. Zolang er componisten
zijn is hun beroep bijna onhoudbaar gemaakt door de z.g. reminiscenzen-jagers en
menig goed auteur zag zijn werk gedisqualificeerd omdat men er een echo meende
te horen van een meester. Strawinsky krioelt van reminiscenties en zij worden
uitgeroepen tot een verdienste, tot een eer!
Alles wat er niet is wordt hemelhoog geprezen. Men waardeerde vroeger dat
muziek tot het hart sprak, men verwachtte het, men vergde het. Men kan honderd
meesterwerken opsommen, die hun weg niet vonden tot de hoorders omdat zij
ondoordacht en haastig geëtiquetteerd werden als droog, cerebraal, weinig lyrisch,

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

dor, vervelend of ingewikkeld. Vandaag kondigt men als gebod af, dat muziek
gecomponeerd moet worden met de precisie en de nuchterheid eener notarieele acte.
De subliemste stijl werd die van een deurwaarders-exploot, van het Burgerlijk
Wetboek. Strawinsky proclameert dat hij niet meer wil ontroeren, dat de emotie
onder de laagste functies behoort van het kunstwerk, en, bovendien van het
menschelijk organisme. Ook dit, ook deze afwezigheid van alle innerlijke resonans,
wordt hem aangerekend als de hoogste lof.
Wanneer ik deze hokus-pocus van omgegoochelde waarden, van negatief dat
positief, van minus dat plus wordt, goed begrijp, zei ik tot hem die mij in deze confusie
een gids was, dan beleven wij in Strawinsky en in zijn ontelbare advocaten de
formidabele revanche van de philisters, tegen wie Schumann gedurende zijn jonge
jaren geschreven, geredevoerd en zelfs gecomponeerd heeft, van Goliath op David
en de Davidsbündler, van Caliban op Ariël?
Zoo is 't, antwoordde hij. En het merkwaardigste, 't komiekste of het treurigste is,
dat zij er niet 't flauwste vermoeden van hebben, dat zij 't zelfs niet expres doen. Zij
behoefden niet eens te schrappen wat sinds zes duizend jaren beschaving, wat eigenlijk
sinds de grot-bewoners van Les Eysies tot de wezenlijkste aanwinsten behoort van
de menselijke geest: de verrukking over alles wat hij zag en hoorde; de verrukking
om die verrukking uit te zingen en uit te beelden, de verrukking om in de
weerspiegeling, de vertolking dier verrukking altijd hooger te stijgen. Zij bezitten
haar niet. Misschien had Le Bon gelijk toen hij beweerde dat wij een herhaling
tegemoet gaan van de barbaarsche duisternissen die gevolgd zijn op de instorting
van het Romeinsche Rijk.
[verschenen: 19 januari 1932]

Beter dan schrik
Parijs, 24 December 1931
Een vorige winter waren 't Graf Keyserling, Emil Ludwig, Friedrich Sieburg. De
groote man, in de bij uitstek sombere dagen van dit jaar-einde, is Ludwig Bauer
geweest. Zijn boek ‘Morgen wieder Krieg’, opwekkend als het gekras eener bende
kraaien, kwam in augustus van de pers bij Ernst Rowohlt te Berlijn. De Franse editie,
‘La Guerre est pour demain’, verscheen gedurende de tweede helft van December,
terwijl wij een kerstboom uitzochten om den nacht te herdenken, schooner dan de
dagen, waarin de eerste vredestijding verkondigd werd, en terwijl de kinderen op
school het liedje zongen: ‘Oh vert sapin!’, wat een vertaling is van ‘O Tannenbaum!’.
Gij wist misschien niet, dat dit van oudsher Duitsch-nationale gezang inheemsch is
in Frankrijk? Ik ook niet, tot mijn kinderen het mij kwamen afdraaien in de Fransche
tekst. Ik moet bekennen, dat het mij een kleine schok gaf. Een poosje later zongen
zij ‘Alle Mensen werden Brüder’ uit Beethovens Negende op de woorden:
‘Plus de fratricides luttes,
Plus de larmes, plus de sang,
Il s'élève un chant de flûte,
Calme et doux le soir descend’.

Men heeft er geen idee van, welken indruk het maakt dit profetisch gezang te hooren
klinken uit de klare kinderstemmen eener Fransche lagere school. Ik voor mij stond
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ervan bewogen als toen ik de melodie voor den eersten keer hoorde met orkest en
koor. Waarom leeren niet alle kinderen der aarde deze Beethovensche hymne als het
volkslied der toekomst?
Men heeft beweerd, dat ‘Morgen wieder Krieg’ in Duitschland verdonkeremaand
is. Ik weet er niets van. Maar te Parijs heeft men ‘La Guerre est pour demain’ niet
in den doofpot gestopt. Boek en auteur zijn binnengehaald met trom, bekkens en
luidsprekers. Het gebeurt niet elk jaar, dat een schrijver van Duitsche stam ongeveer
akkoord gaat met Franschen. Zij hebben de uitstekende gelegenheid niet laten
passeeren, om een getuige à décharge, die neutraal is, talentvol, invloedrijk en humaan,
met eenigen ophef in de verwoede debatten te sleepen.
De alarmisten, van wie men den eenen dag hoort zeggen, dat zij in verstandhouding
staan met de metaalnijverheid, den anderen dag, dat zij werken voor rekening van
speculanten à la baisse, ontdekten in Ludwig Bauer een geschikten bondgenoot. De
pacifisten en quiëtisten, die men aan den overkant van de boosaardigste verraderij
beschuldigt, begroetten Ludwig Bauer als een strijdbaar geestverwant. Zij vinden 't
geen bezwaar, dat een der hoofdstukken van ‘La Guerre est pour demain’ de titel
draagt ‘La France contre l'avenir’. Wie scherp en methodisch de politiek critiseert
der verscheiden naties mag ook Frankrijk een paar flinke vegen uit de pan geven.
Zoo vlogen uit twee kampen de journalisten af op den colossus van twee meter,
ex-Oostenrijker, ex-auteur van Wienerische Konversationsstücke en redacteur der
‘Nationalzeitung’ te Bazel. Tijdens den oorlog reeds had Ludwig Bauer de voordeelen
ondervonden der ware neutraliteit. Havas en Wolf citeerden om 't hardst zijn artikelen.
Doch zij citeerden niet dezelfde passages en het effect bleef voor beide partijen egaal.
Ik vrees, dat ook ‘La Guerre est pour demain’ geen enkel nuttig doel bereikt,
behalve voor den auteur en voor zijn uitgevers. Deze ‘Boodschap tegen allen’ is
gesproten uit het zwartste gemoed en geschreven met den zwartsten inkt. Geen
sprankje hoop ontglimt aan het beklemmende duister dezer bladzijden. Nacht, overal
nacht. Onweer en onraad langs alle horizonnen. Wie zou durven hopen, waar elke
hoop onder onze oogen instort? Wie zal verhoeden, dat de civilisatie, waarop wij
ons beroemen, bij 't naderend conflict vervalt tot puin, gelijk haar voorgangsters?
De Volkenbond? Prachtig woord, waarin de edelste droom van het menschdom is
uitgedrukt. Maar tevens de bitterste ontgoocheling. Het etiquet dezer instelling zonder
macht, en die het eenig middel om macht te bezitten, verzuimde - straf voor den
aanvaller - die de eenige effectieve poging om den vrede te handhaven - het protocol
van Genève - verijdelde, het etiquet dezer instelling is vals. Nog wenschelijker ware
geweest een Kartel der Overwinnaars, dan de leege parade, die Volkenbond heet.
Wie durft ontwapenen zonder wezenlijke solidariteit, zonder eenige deugdelijke
waarborg, dat men geen dupe zal zijn in een wereld van gehuichel, schijn en bedrog?
Wie kan ontwapenen sinds Hugenberg, Hitler, Mussolini en Stalin zich meester
maakten van dit nobele idee, en sinds ontwapening de paradoxale leuze werd der
ergste militairisten? ‘Gelooft iemand ernstig, dat Italië, Duitschland en Rusland de
ontwapening van Frankrijk eischen ter wille van den lieven vrede?’, vraagt Bauer.
Bestaan er andere krachten, om de vernietiging te keeren? Geen enkele. Het
pacifisme is overal veroordeeld in de kaart te spelen der sabelrinkelaars. De Kerk?
Zij wil wel, maar zij kan niet. Haar wereldlijke macht is gebroken. De
sociaal-democratie, de rose internationale? Zij kan wel, maar wil niet. Ze heeft haar
proeven geleverd in 1914, toen zij handelde als kameraad Pontius Pilatus, de handen
wasschend in onschuld. De gouden internationale der financiers, der milliardairs?
Zij is verscheurd in onderlingen naijver, verblind door winstbejag en directe profijten.
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De platte gehaaidheid van Hoover die, om zijn dollars in veiligheid te brengen,
voorgaf de wereld te redden, is haar kenmerkendste uiting. Waarop steunt trouwens
het romantisch vermoeden, dat mannen als Rockefeller, Deterding, Thyssen en
Kreuger over een bovenmenschelijk doorzicht zouden beschikken? Op een illusie,
gelijk alles.
Hoeveel gevaren daarentegen naast zoo luttel weinig hoop! Eerst de Sovjets, aan
wie we de wapenen verschaffen om op ons te schieten, en die vroeg of laat van leer
zullen trekken: als het bolsjewistisch experiment mislukt, zijn de kapitalen verloren;
als 't lukt, gaan de kapitalisten naar de maan! Vervolgens de fascisten, wier Duce te
intelligent is om een oorlog te verklaren, maar die er toe gedwongen kan worden,
als de Italiaansche opgeblazenheid dreigt te barsten: zelfmoord uit doodsangst. Verder
het koloniale gevaar, het Aziatisch gevaar, en nog een half dozijn andere, kiemend
in vijf werelddeelen, doch alle geëclipseerd door het cardinale, centrale onheil, dat
broeit in Duitschland, een natie, die men inprentte, dat zij in 1914 overvallen werd,
dat zij een onrechtvaardige en ruïneerende schatting betaalt, dat haar vroegere grenzen
noodzakelijk zijn voor het behoud van den vrede, en - toppunt van misleiding - dat
het verloochende, gewraakte en vermaledijde Verdrag haar recht geeft op de
ontwapening van anderen. Deze opvattingen zitten onwrikbaar vastgehamerd in de
koppen van een volk van 60 millioen zielen. Niet de minste kans om ze te wijzigen.
Zij worden gesteund door Italië, Rusland en de Vereenigde Staten, terwijl Engeland
onverschillig toekijkt. En toch, is er slechts één denkbeeld gevaarlijker en
onmogelijker, dan het absurde, stupide en noodlottige Verdrag van Versailles: het
simpele idee eener herziening. Laat Frankrijk morgen aan de wereld vragen wat ieder
verstaat onder Revisie! Laat de Volkenbond het vragen! Bij het voorstel alleen eener
Revisie zal men alle volkeren van Europa te wapen zien snellen.
Daar grenzen, waarmee iedereen instemt, ondenkbaar zijn, bespeurt de auteur van
‘Morgen wieder Krieg’ geen ander middel om aan de infernale suggestie van een
nieuwen oorlog te ontsnappen, dan de opheffing van elke grens. Doch hoe zal men
de verschillende Europeesche naties bewegen tot het aanvaarden eener dergelijke
oplossing, daar juist in het idée-fixe van grens en in de redelooze passie om een
ideale grens te teekenen, het voornaamste oorlogsgevaar schuilt? Grens of geen grens:
beide worden getrokken of uitgewischt te vuur en te zwaard. Sinds langer dan een
eeuw zijn de volkeren opgevoed en gedresseerd in een eng, hartstochtelijk
nationalisme, waarvan men de plooien niet in één dag wegstrijkt. Bauer zelf gelooft
niet in de hersenschim van een Super-Staat. Het is een goed medicament, doch de
zieke zou er even stellig aan bezwijken als aan zijn kwaal. Wijl volgens de diagnose
van oordeelkundigen de toestand in de hoogste mate kritiek werd (de patiënt is op
sterven na dood) rest er géén ander middel dan een ferme emotie: de Schrik. Een
stevig georganiseerde, stelselmatig ingepompte, universeele Schrik, voor wat een
moderne oorlog beduidt, zal de ramp afwenden.
Om een beweging in 't leven te roepen tot verbreiding van den Schrik (waarmee
Thomas Mann, Einstein, Wassermann en Stefan Zweig reeds hun adhesie betuigden)
toog Ludwig Bauer naar Parijs. En gelijk een menigte andere apostelen, die zich naar
Frankrijk begaven om hun diverse heilsleeren te verkondigen, sloeg hij een open
deur in. Hij vond ieder 't roerend met hem eens, en op zijn beurt preekte hij voor
lieden, die sinds lang bekeerd waren. Want behalve dat wij hier al een jaar leven in
een paniekstemming, welke aan organisatie niets te wenschen overlaat, heeft niemand
Schrik noodig om den oorlog te verfoeien. Onder de moreele factoren, welke de
gedragslijn der menschen bepalen, vertegenwoordigt de Schrik een zonder twijfel
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nuttig doch primair en primitief stadium. De Franschman is dezen graad van evolutie
ontgroeid.
[verschenen: 23 januari 1932]

Nachtvlucht
Parijs, 28 December 1931
Het was voor de Luchtvaart-Maatschappijen een kwestie van leven of dood om met
de andere transportmiddelen te wedijveren in snelheid. De tijd die overdag gewonnen
werd op trein en boot mocht niet verloren gaan omdat 's nachts de vliegmachine
rustte in de loods.
Voor Europa, enkele schaarsch bevolkte of achterlijke streken uitgezonderd, waren
de zwarigheden welke de nachtdienst stelde aan de piloten vrij gemakkelijk en met
betrekkelijk weinig kosten te overwinnen. Europa, 's nachts uit de lucht bezien, is
een firmament dat schijnt te antwoorden op het andere firmament, een repliek van
melkweg en sterrenbeelden. Zelden wordt 't zóó donker, zelden raakt de lucht zoo
verstopt met wolken en mist, of er glimt voor den stuurman een lichtje, of er gloort
de gele, rosse weerglans eener stad.
Buiten Europa, behalve in de Vereenigde Staten, koersten de vliegeniers weinige
jaren geleden nog in een zwarten, eindeloozen chaos, zoodra de zon gezonken was.
Bij de onverhoedsche wisselvalligheid van de atmosfeer voegde zich het trouwelooze
mysterie van den nacht. Een vage schaduw, plotseling opdoemend in het zwart, en
nauwelijks zichtbaar achter de vleugels, achter de fosforisceerende wijzers der
manometers, kon een wolkbank zijn, een heuvelkruin, een bergkam. Op het kompas
of op den tast vloog de piloot over urenlange steppen van duister, waar hij de aarde
slechts kon onderscheiden van de zee, omdat een neergelaten vuurpijl er aanstonds
doofde.
Voor de vliegeniers van de Compagnie Aéropostale, die Europa verbindt met
Zuid-Amerika, begonnen deze perfide onzekerheden na Casablanca. Langs de zandige,
brandende West-kust van Afrika zag hij ze verdubbeld door het verraad der Moren.
In Brazilië, Chili, Bolivia, Argentinië zag hij ze verviervoudigd door den eeuwig
besneeuwden, vulcanischen Cordilleras de los Andes, waar zij in een omhoogrijzenden
wal van vijf of zes duizend meter een bres, een spleet moesten zoeken, door de
onafzienbare, onbevolkte pampa's, door de sombere, ontoegankelijke oerwouden,
door de grilligheid der weersverschijnselen.
Onder dergelijke omstandigheden kon de vliegenier de gevaren der nachtvlucht
overweldigen, één keer, lukraak, kruis of munt, zoals Lindbergh en Costes de Oceaan
overstaken en hun waagstuk nooit herhaalden. Konden zij met die opeenhooping van
risico een geregelden dienst waarnemen? Vertrekken en aankomen met de stiptheid
van een trein? Overdag al beteekende een panne in de onherbergzame, onbewoonde
bergen, vlakten of bosschen een haast wissen dood. Bij licht reeds eisten de kammen
der Cordilleras met hun talrijke sneeuwstormen een onverschrokken hart. Wie
verdwaalde in de witte woestenij was verloren en Mermoz kon zich op een dag slechts
redden door zijn machine, gehavend en opgelapt bij een noodlanding, tweemaal in
een kloof te werpen. Was de onderneming uitvoerbaar bij nacht?
De chefs der Aéropostale oordeelden ja. Zij vroegen niet hoeveel machines en
mannen hun opzet zou kosten, zonder lichtbakens en met provisorisch georganiseerden
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meteorologischen dienst. Het moest. Het gold het bestaan der Compagnie. Haar bloei,
haar toekomst hingen af van enkele uren, ingehaald op de trage post. Het moést.
Doch was het verdedigbaar om zooveel te durven, zooveel te wagen met geen ander
doel dan een brief, een pakket een etmaal vroeger te doen arriveeren op hun
bestemming? Weinig buitenstaanders zouden op deze vraag bevestigend willen
antwoorden, weinigen zouden de superieure noodzakelijkheid willen vermoeden,
om elken avond een eskader vliegtuigen in den onveiligen nacht te jagen, Het woord
was niet aan de buitenstaanders, zelfs niet aan de leiders der onderneeming. Het was
aan de vliegeniers.
Maar als Antoine de Saint-Exupéry, op de lijn waar hij piloteert kortweg Saint-Ex
geheten, zijn roman ‘Vol de Nuit’ schreef, hij schreef hem noch voor zijn chefs, noch
voor zijn collega's. Hij schreef hem voor ons. Hij geeft ons de onwaardeerbare kans
om te begrijpen, dat er evenveel moreele kracht, evenveel overwogen heroïsme kan
stuwen achter den ontluisterden term concurrentie, als achter het voorhoofd van een
Alexander; te begrijpen hoe gemeenzaam ons de aanleg bleef om te stijgen tot de
hoogste toppen, om de dapperste daden te verrichten zonder er ons over te verbazen,
ze verbergend, gelijk René Quinton zegt, zooals een rechtgeaard mensch de aalmoezen
verbergt die hij schenkt.
Het overkomt mij niet dikwijls, dat ik een boek, wanneer de laatste bladzijde uit
is, onmiddellijk herlees, en opnieuw herlees, en dat ik mij niet kan en ook niet wil
losmaken van de verheven en toch zoo authentieke, zoo eenvoudige wereld waarheen
de auteur mij voerde. Het overkomt mij nog minder vaak, dat ik dagen na het boek
gelezen te hebben slechts behoef te denken aan een der hoofdpersonen om mij
doorstroomd te voelen van zijn krachtige substantie en verkwikt te worden met een
Homerisch ambrozijn.
In ‘Vol de Nuit’ gebeurt niets of haast niets dan het verdwalen van een vliegtuig
gedurende een nacht vol onweer. Wij hebben het bericht twintig malen gelezen in
een krant en Saint-Exupéry beschrijft het ongeval niet met zorgvuldiger gekozen
woorden dan een goed journalist het zou doen. Maar door een bijna onverklaarbare
magie krijgt elk onderdeel van zijn verhaal en zelfs het meest alledaagsche detail de
accenten van een epos.
Aan den eenen kant van den horizon de Zuid-Amerikaansche vlieghaven in een
zwoelen, kalmen avond vol fonkelende sterren. Aan den anderen kant de machines
die in vier, vijf hoeken van het continent opstijgen, onderweg zijn, straks moeten
binnenloopen, en de radio's, die storm melden en bedekte luchten. Hier het glanzende
directeursbureau van den chef Rivière. Een man die naar de vijftig gaat en zich een
beetje afgemat voelt door het vooruitzwevend magnetisme der verre bui. Ginds de
vliegeniers en hun telegrafisten tusschen de roode en groene seinen, achter den doffen
gloed der uitlaatbuizen. Beneden hen het zwarte uitspansel der aarde. Beiden, de
mannen naast hun toestellen, Rivière in zijn kantoor, mijmeren. De gedachten van
den piloot worden het centrum der daverende, deinende machine, de gedachten van
den chef het centraal punt van zijn kantoor, zijn vliegveld. Zij volgen elkaar, zoeken,
speuren, reikhalzen als stralenbundels van zoeklichten langs den duisteren hemel.
De piloot ondergaat het vliegen met die rustige en even hazardeuse opgetogenheid
welke wij als kinderen voelden, toen wij in onze droomen vlogen over heuvel en dal,
in een stemming van hachelijke zaligheid welke wij onuitsprekelijk achtten. Enkele
zinnen van Saint-Exupéry, enkele gebaren der vliegeniers drukken die peilloze
afgronden uit en die onzegbare hoop.
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Rivière, bewonderenswaardige, bijna bovenmenschelijke figuur, mediteert tusschen
een paar jichtscheuten en een paar dienstorders, over wat kan en niet kan, wat mag
en niet mag, over de beste manier om zijn manschappen op te drijven tot het maximum
hunner mogelijke waarde, hen onbereikbaar te maken voor de vrees, hen te
doordrenken van zijn onverbiddelijk, op het eerste gezicht excessief, onaannemelijk
plichtsbesef. Rivière houdt van zijn piloten. Hij richt zich niet tegen de menschen,
maar tegen de onvolmaaktheden der menschelijke natuur. En door de wisselwerking,
door het contrast tusschen de getourmenteerde, zoele stilte van het directeursbureau,
waar Rivière al zijn geestkracht samenraapt om te volharden, om sterk te zijn, en
tusschen de machine van Fabien die koelbloedig den storm tegemoet snelde, welke
hem geleidelijk zal omstrikken, groeit langzaam als een ongekend visioen, stuk voor
stuk, alles wat het idee vliegtuig kan behelzen aan hemelvaart, alles wat den vliegenier
een Icarisch prestige verleent en alles wat de menschen groot kan maken, edel en
heroïsch. In deze epische, maar bloedwarme sfeer wordt het ontslag van een mécano
die een nalatigheid begaat, een buitensporige gebeurtenis.
Het lachende afscheid, te middernacht, tusschen een piloot die vertrekken zal en
zijn vrouw, wordt indrukwekkend en ontroerend als het afscheid van Hector en
Andromache der Ilias. De onnoemelijke teederheid, welke een angstig hart kan
bevangen is bijna sprakeloos, maar onvergetelijk vertolkt door een telefoon tusschen
Rivière en de ongeruste echtgenoote van Fabien, die haar man wacht. Sinds een eeuw
is niets zoo aangrijpends geschreven als het bijna zwijgend bezoek dezer vrouw bij
den directeur. Men volgt de machine van Fabien die ergens verdwijnt in een
wervelwind, en wiens radio niet meer antwoordt, nog dagen lang als een lichtende
stip in het duister. Nooit werd een drama stralender, bezielender ontknoopt, dan door
Rivière, die ondanks het ongeluk, ondanks nacht en storm, het vliegtuig laat opstijgen
dat de post zal dragen naar Europa. Wat Aristoteles verstond onder catharsis, de
loutering, de verheffing welke een tragedie moet teweegbrengen in den toeschouwer,
en welke wij in de gansche hedendaagsche kunst missen, ligt in ‘Vol de Nuit’ (en
met de simpelste middelen) tot de honderdste macht vergaderd en medegedeeld.
Nietzsche zou verrukt geweest zijn over dezen roman.
Antoine de Saint-Exupéry is piloot der Aéropostale. Hij is de eerste vliegenier die
schrijft als een meester en de eerste die den hogeren zin ontsluit van het vliegen.
Men zegt dat de heeren van de Académie des Goncourt zijn boek gaarne bekroond
zouden hebben met hun prijs, wanneer de dames van Femina hun de gelegenheid
niet hadden weggekaapt. Saint-Ex heeft geen onderscheiding noodig. Zijn ‘Vol de
Nuit’ is onprijsbaar. Hij schonk aan de literatuur van Frankrijk en van de wereld het
werk dat niet langer mocht ontbreken. Hij hernieuwt de letteren en de menschen als
een dageraad.
[verschenen: 26 januari 1932]

In de Impasse
Parijs, 31 December 1931
Omdat gij in geen tien, in geen honderd keeren zoudt raden welk cadeau wij,
onderhoorigen der Lichtstad, voor de Kerstmis- en Nieuwjaarsfeesten gekregen
hebben van onze bestuurders, doe ik beter om het zonder omwegen te zeggen. Een
of andere malloot zette op den vooravond van het Banketbakkersbestand de
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chloor-kraan wagenwijd open boven de reservoirs der waterleiding en vergat haar
te sluiten. We ontvingen dus in ons drinkwater niet de gewone, reglementaire dosis
bleekpoeder welke wij verorberen, gelijk ik onlangs schreef, sinds men de microben
uitvond en het goedkoopste middel om ze te verdelgen, maar de hemel weet welke
hoeveelheid ontsmettingsstof waarmee men, op de reuk afgaande en theoretisch
gesproken, den zwartsten neger had kunnen blankschuren.
Iedere woning was veranderd in een desinfectie-station, rook naar de apotheek,
het hospitaal en de chemische inrichting. Geen kans om een druppel water te
bemachtigen die niet vergald was met onder-chlorigzure bestanddeelen. Geen kans
in een agglomeratie van drie millioen zielen, om een gerecht te bereiden, waarbij
H2O te pas kwam. Geen koffie, geen thee, geen soep, geen groente die niet smaakte
naar de waschtobbe. Zeker, men kan een haas stoven in de madera, doch welke bakker
kneedt zijn deeg alleen met melk? Niemand is zoo onervaren in de culinaire
wetenschappen, dat ik de omvang der ramp behoef uit te pluizen. Niemands
verhemelte is zóó ongevoelig, hoop ik, dat hij de schouders ophaalt voor het woord
ramp. Een catastrofe welke Havas of Reuter niet hebben geseind over de wereld,
maar een onloochenbare catastrofe. Bedenkt dat een massa chloor in de reservoirs
niet een-twee-drie uit de circulatie verdwijnt. Ze heeft acht dagen gezworven en
gekwalmd, alvorens onherkenbaar te worden voor den neus, en ik zwijg van de tong.
Bedenkt dat op Kerstmis en Nieuwjaar ieder zich verongelijkt waant wanneer hij
niet naar hartelust kan smullen. Dat Frankrijk 't eenige land is waar men de
lekkerbekkerij verhief tot de rang eener kunst. Dat de Franschman niet beschikt over
de veiligheidsklep, langs welke men elders zijn ergernis lucht met een ingezonden
stuk in de krant.
Welnu, van alle evenementen uit het afgelopen jaar (de duivel hale 't) dat
verkwistend was aan miserabele gebeurtenissen, lijkt geen enkel mij zoo geschikt
om vertrouwen in te boezemen voor de toekomst als de achtdaagsche chloreering
der Parijzenaars. Wij naderen met rassche schreden het oogenblik, waarop van het
Fransche volk een meer dan alledaagsch uithoudingsvermogen gevraagd zal worden,
waarop de afstammelingen der fiere Sicambers hun kop zullen moeten buigen onder
een juk dat weinig hoop laat, en waarop men hun het vuur zóó dicht aan de schenen
zal leggen, dat een speciale vooroefening der geduld-spieren, gepaard met een
reiniging in de bleek-kali, geenszins overbodig lijkt.
Zij zijn zóó knap beetgenomen, de Sicambers, dat zij het zelf nauwelijks merken
en zóó handig gestrikt, dat, al zouden zij het merken, ze er niets aan kunnen
veranderen. Zij mogen volgens de algemeene opinie tot de tanden gewapend zijn,
als verscheurende dieren, Corsicaanse bandieten en woestijn-roovers, geen enkel
wapen zal hen bevrijden uit de lasso's waarin zij gekneld zitten als in een dwangbuis.
Laat ze rukken en spartelen; hoe meer zij wringen, hoe meer zij de stroppen
toetrekken. Sinds de cowboys in een Ford rijden, de prairiën getayloriseerd zijn en
de laatste der Mohikanen milliardair werd in de olie, ziet men zulke magistrale
vangsten niet meer in de bioscoop. Wij aanschouwen ze daarentegen vergroot op
historische schaal en onder eigen oogen. Wij wonen ze bij in een arena, die den
omvang heeft van een continent, en het geval objectief bekijkend moeten wij toegeven
dat het prachtig werk is. In zijn vroegste oorsprong werd Europa reeds geschaakt
door Zeus in de gedaante van een stier, waaruit men mag afleiden dat Europa min
of meer de vormen had van een koe, hoewel de mythologie en de schilders der
zeventiende eeuw deze bijzonderheid verwaarlozen.
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Van alle landen der oude wereld behield Frankrijk in ieder geval de duidelijkste
kenteekenen dezer afstamming. Het was zijn voorrecht om kortstondig bemind te
worden door de oppersten der wispelturige goden. Het is zijn lot om daarna aan de
pooten gekneveld te worden en gemolken als een herkauwend rund. De horens zijn
van goud, het eenige wapen van dit verscheurend dier. En waartoe dient het? De
lodderoogen hebben de horens gelogenstraft.
Het is inderdaad bewonderenswaardig werk dat de ex-cowboys van het
Amerikaansche Congres (sta mij toe dat ik 't beeld voortzet; het is gecopieerd naar
de natuur) in hun séance van 17 December bekroond hebben.
Terwijl Marianne rustig graasde en men haar tegen haar zin de horens en ook nog
de hoeven verguldde, terwijl la bonne fille zelf schik kreeg in haar toilet, pronkte
met haar coiffure, zich spiegelde in de plassen, links en rechts gunsten uitdeelde,
taxeerde men in Bismarck, Memphis, Phoenix, Rome, Frankfort, Syracuse, Hannibal,
Toledo, Brunswick, Poplar Bluff en Washington (vergis u niet: dit zijn alle
Amerikaansche steden), taxeerde men in Eureka (Colorado) en in Corpus Christi
(Texas) hare betalingscapaciteit. Het was langzamerhand voor ieder zonneklaar
geworden (en niet enkel bij de Far-Westerlingen maar over den geheelen aardbol),
dat iemand die honderd dollar verdient per maand, doch er slechts negentig uitgeeft,
rijker moet zijn, beter bij kas zit en dus in de termen valt om geplukt te worden, dan
iemand die elke maand tienduizend dollar opstrijkt maar voor elfduizend schulden
maakt. De redeneering klopt. Het is evident dat er geen doeltreffender middel bestaat
om zijn betalingscapaciteit te verliezen dan zich tot over de ooren in de schulden te
steken. Qua redelijkheid is de tactiek onaanvechtbaar. Qua moraliteit is zij
bedenkelijker, maar heeft niet ieder genoeg aan zijn eigen zonden? Waarom schraapte
Marianne? Waarom potte ze? Waarom lei ze een stuiver op zij? Waarom was ze zoo
solide, dat de twee halfronden haar kozen tot deposito-kas? Waarom bezat ze
betalingscapaciteit? Marianne had het Goethe-jaar niet afgewacht om het vers van
Faust te citeren: Entbehren sollst du, sollst entbehren. Uncle Sam grinnikte terug met
een variant: Bezahlen sollst du, sollst bezahlen.
En wijl Marianne in 1929, toen men haar nog geen gouden hoorns had opgezet,
onder zware pressie, onder chantage, een schuldbekentenis signeerde van 6.847
millioen dollar, waarover in de Amerikaansche Kamer gezegd is door den
edelmogenden heer Platt Andrew: ‘De schulden-commissie slaagde erin om van
Frankrijk meer dan het dubbele te trekken dan het geleend heeft. De U.S. bekomen
hun totale kapitaal terug vermeerderd met 3.500 millioen interest!’, wijl Marianne,
bedrogen, misleid, verkocht of verraden, 't doet er niet toe, deze woekerbrief teekende
(de hoofdsom bedraagt 2.933 millioen dollar plus 417 millioen dollar voor oude
rommel) en wijl de aandeelen Gerechtigheid schrikbarend laag genoteerd staan op
alle beurzen, daarom zal Marianne betalen tot de laatste cent - volgens de wenschen
van het Amerikaansch congres.
Twijfel er niet aan: Zij zal betalen voor Duitschland, voor Engeland, voor gansch
Europa. De socialistische profetie ‘La France, Christ des Nations’ zal in vervulling
gaan. Meer dan iemand is Marianne er van overtuigd, dat het menschdom pas gelukkig
kan worden wanneer men de zenuwen van Germania gekalmeerd heeft, wanneer
deze delicate, veeleischende persoon al het comfort geniet waarop zij aanspraak
maakt. Om geciviliseerd te zijn behoefde Marianne overigens nooit te zwelgen in
overdaad en weelde, nooit milliarden te lenen bij jan-en-alleman. Daar zij zich van
binnenuit beschaaft, en niet van buitenuit, is een stal haar ruimschoots voldoende,
bij wijze van spreken. Doch al koesterde zij deze overtuiging niet, al zou ze er van
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terugkomen, is Marianne niet de eenige die haar betalingscapaciteit behield?
Reparaties of geen reparaties, verlengd moratorium of geen moratorium, betalen zal
zij omdat de bankiers het willen.
[verschenen: 28 januari 1931]

In een Schedel
Parijs, 7 Januari 1932
Het is bekend dat Napoleon stierf aan maagkanker. De meeste biografen zijn het er
ook over eens, dat men omstreeks 1812 een duidelijke verslapping kon waarnemen
in de geestelijke vermogens van den Keizer. Hoewel volgens het vers van Vergilius
de geest de stof drijft (mens agitat molem) en hoewel men talrijke voorbeelden kan
citeeren van vrouwen en mannen die te midden van allerlei lichamelijk verval hun
psychische werkzaamheid onaangetast wisten te bewaren, heeft men een causaal
verband gelegd tusschen Napoleons maagzweer en zijn lamentabel einde. Men
verkleinde aldus de moreele waarde van een der begaafdste figuren uit de historie
van het menschdom. Voor den werkelijken held is kanker geen geldig argument om
te versagen, om te verzwakken, en de gier die dagelijks zijn lever knaagde bracht
den geboeiden Prometheus niet tot onderwerping. Bij gebrek aan deugdelijker
verklaringen moest men berusten in een onvoldoende motiveering. Maar voor de
bewonderaars van Bonaparte die in zijn spiritueele structuur geen fouten gedoogden,
en die zich rekenschap gaven dat een verschijning als de zijne moeilijk denkbaar
was met een wilskracht welke het gemiddelde niet te boven ging, bleef het probleem
onopgelost. Als Napoleon psychisch bezweek aan een physiologisch accident dan
moest hij bezweken zijn aan een kwaal die onherroepelijker was dan maagkanker.
Een studie van een Finschen geneesheer dr. Aly Krogius, oud-hoogleeraar in de
chirurgie aan de universiteit van Helsingfors, schijnt deze vermoedens te bevestigen.
Het zou mij niet verwonderen, wanneer de beschouwingen van den professor,
gepubliceerd in de Mercure de France van 1 Januari, een datum beteekenden in het
Napoleontische onderzoek. Zij trekken de aandacht van medici, militairen, politici,
geschiedschrijvers, psychiaters en de nog grootere massa van leeken. Zij werpen een
geheel nieuw licht op de lotgevallen van den overwonnen titan, en wanneer zij
eenmaal gecontroleerd en geverifieerd worden, zal men een menigte aangenomen
ideeën moeten herzien. Zij geven ook een geheel anderen kijk op het mechanisme
der fataliteit, die veel subtieler bewerktuigd is dan men gewoonlijk veronderstelt.
Wanneer het fatum den strijd aanbindt tegen een persoonlijkheid als Bonaparte,
omsingelt het hem zóó dat iedere uitweg tot ontsnapping is afgesneden. Een
maagzweer was hier inderdaad niet toereikend. De geheimzinnige krachten, welke
de Corsicaan tegen zich opriep, gingen geraffineerder te werk. Zij maakten hem
machteloos, gelijk sommige wespen den worm steken die tot levend voedsel moet
dienen harer larven. Zij verlammen de prooi met een prik in een zenuwknooppunt,
zonder haar te dooden. En de vergelijking hinkt niet. Zij is verwonderlijk juist.
Volgens Krogius leed Napoleon tijdens de tweede helft zijner korte loopbaan aan
een voortdurend erger wordende aandoening der hypophyse, een kleine endocrinische
klier, welke zich bevindt aan de basis der hersenen. De ziekte, welke pas tachtig
jaren na Napoleons dood in de medische literatuur beschreven werd door Babinski
en Fröhlich, uitte zich bij den Keizer in den vorm eener Dystrophia adiposo-genitalis.
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Haar symptomen zijn een overmatige zwaarlijvigheid van het type eunuch; een
geleidelijke verschrompeling der voortplantingsorganen; een vrouwelijk voorkomen
van het lichaam, buitengewone blankheid der huid, fijnheid van handen en voeten,
afwezigheid van beharing, verlaging van temperatuur, vertraging van den polsslag,
veelvuldigheid der urineloozing, over-druk in de schedelruimte, krampen van
epileptischen aard, gezichtsstoornissen, apathie, verdooving, slaperigheid,
besluiteloosheid, verlies van het mannelijk karakter, daling der physieke en psychische
energie, vermindering van beslistheid, voortvarendheid en werkingsvermogen.
Het is treffend dat niet slechts een gedeelte dezer karakteristieke symptomen bij
Napoleon optreden, maar zonder uitzondering alle en soms onder de meest
dramatische omstandigheden.
De Keizer, die tijdens den Egyptischen veldtocht en als Eerste Consul nog mager
en tenger is, wordt als corpulent gesignaleerd in 1807 (Tilsitt), zwaarlijvig bij de
Campagne in Rusland. De officier van gezondheid Henry, die over de autopsie rapport
uitbrengt aan Hudson Lowe, vermeldt den merkwaardig geringen omvang van het
hart, de rondheid der armen, de vrouwelijke teerheid van handen en voeten, ontbreken
van haren. Voorts zegt hij in 't latijn: partes viriles exiguitatis insignis, sicut pueri,
wat de Lowe-papers van 't British Museum breedvoerig omschrijven: ‘The whole
genital system was very small and seemed to exhibit a physical cause for the absence
of sexual desire and the chastity, which had been stated to have characterized the
deceased.’ Gelijk een knaap, berichtte Henry. Bij de lijkschouwing vindt men een
vetlaag van één duim op het borstbeen, van anderhalven duim op het onderlijf.
Maar evenmin als de Keizer steeds vet was geweest, evenmin toonde hij zich altijd
ongevoelig voor de vrouwelijke sexe. Zijn liefdesbrieven aan Joséphine, zijn passie
voor de Creoolsche bewijzen een vlammend en forsch temperament.
Na 1810 echter worden de berichten over zijn galante avonturen hoe langer hoe
zeldzamer. Tegelijkertijd verzwakt zijn geniale, onfeilbare intuïtie. Hij verliest zijn
vermaarde snelheid van handelen, hij verbaast zijn omgeving door zijn weifelingen
en besluiteloosheid. Hij talmt bij Borodino, hij kan geen beslissing nemen bij Dresden,
verliest een dag bij Ligny met wikken en wegen, verspilt kostbare uren te Waterloo,
aarzelt in 't oneindige bij zijn terugkeer te Parijs, bij zijn vlucht, bij zijn overgave
aan de Engelschen. Zijn temperatuur zakt en hij moet handen, voeten en beenen
verwarmen met heete compressen. Corvisart, vóór den val, noteerde een polsslag
van 60, O'Meira noteert op St. Helena tusschen 54 en 60. Hij wordt gekweld door
stuipen welke men langen tijd ten onrechte gehouden heeft voor epilepsie. Hij
sukkelde zijn gansche leven maar vooral gedurende de tweede helft, aan
urinestoornissen. Tallooze berichten gewagen van zijn apathie, van zijn plotselinge
en onbedwingbare slaperigheid, van zijn duizelingen, van soms onverdraaglijke
hoofdpijnen, van gezichtsstoornissen, van geheugenzwakte, vóór de nederlaag reeds
en meer nog op het rotseiland. Hij wordt hoe langer hoe dikker en zijn gelaat verlengt
zich met zware plooien onder de kin.
Hij was inmiddels die moderne held geweest tot zijn veertigste jaar en een zoo
schielijke aftakeling valt nòch te verklaren door zijn geagiteerd bestaan, nòch door
de slijtage van den ouderdom, want bij Waterloo was Napoleon pas 46. Indien het
echter schijnt, dat men uit de symptomen mag concludeeren tot Dystrophia
adiposo-genitalis, vermoedelijk teweeggebracht door een gezwel der hypophyse, een
overtuigende en absolute diagnose zal slechts geformuleerd kunnen worden na
bestudeering van den schedel. De doctoren, die op St. Helena het lijk schouwden
van den veroveraar hebben hun autopsie niet uitgestrekt tot hoofd en hersens. Maar
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gezien de misvormingen, welke een gezwel der hypophyse gewoonlijk veroorzaakt
in het schedelbeen, is het vandaag wellicht nog mogelijk om die vraag te beslissen
door een anatomisch en zelfs een radiologisch onderzoek.
Als de veronderstelling van Prof. Aly Krogius, die parallel gaat met een
onopgemerkt gebleven studie van Leonard Guthrie, een Engelsch geleerde, exact is,
zouden wij bij Napoleon staan tegenover een lotsbeschikking, die aan tragiek alles
overtreft, wat de annalen der heroën, antieke en moderne, verhalen. Een mensch,
begiftigd met de hoogste vermogens van lichaam en geest, en door deze vermogens
voorbeschikt tot de hoogste bestemming, wordt op het toppunt, niet van zijn macht,
maar op het toppunt van zijn strijd, om zich als voorbeschikte te handhaven, door
tusschenkomst van insidieuse, verraderlijke, geniepige factoren, beroofd van zijn
evenwicht, van zijn oordeelkunde, van zijn energie, van zijn arbeidskracht, van zijn
viriliteit zelfs; hij wordt van deze onmisbare kwaliteiten juist beroofd op een moment,
dat hij ze 't minst ontberen kan, op een moment, dat hij 't hoofd moet bieden aan
ongehoorde, buitensporige moeilijkheden. Alle middelen om zijn persoonlijkheid,
zijn zending te voltooien, werden hem ontnomen, en zeer waarschijnlijk buiten zijn
schuld. Maar wat het mysterie en de tragiek van het mysterie verdubbelt: hij ziet zich
verlamd als de worm onder den angel der wesp; hij ziet zich langzamerhand uitdooven,
wegkwijnen, sterven. Want zoo een aandoening der hypophyse in hooge mate de
geestelijke en lichamelijke vitaliteit aantast, zij laat daarentegen de hersens en 't
intellect intact. Napoleon kon nog denken, concipieeren en observeeren. Hij kon
geen enkele gedachte, geen enkele conceptie onbelemmerd realiseeren.
Het ware dus wenschelijk, dat men den schedel lichtte van hem, over wien de
geheele negentiende eeuw struikelde, wijl hij zich niet kon verwezenlijken. Het is
nuttig, het is noodzakelijk, dat de mensch nauwkeurig weet, waaraan het te wijten
viel, dat een grandioos ingezet leven verzandde, dat een onmetelijke beweging gestuit
werd. Menig historicus hecht nog aan de immanentie, aan de onontkoombaarheid
der politieke evenementen, welke Napoleon's opkomst en nedergang vergezelden.
Bevrijd te zijn van dit idee zou reeds onafzienbare horizonnen openen. Is 't geen
opwekkend, sterkend denkbeeld, te kunnen gelooven, dat zonder een averij der
hypophyse de idealen van een Napoleon gegroeid zouden tot werkelijkheid?
[verschenen: 30 januari 1932]

Het Gordijn valt
Parijs, 16 Januari [1932]
De hoofd-stroomingen uit het buitenland riepen André Maginot te voorschijn als
minister van Oorlog, de hoofd-stroomingen uit het Fransche binnenland verwekten
Aristide Briand als minister van Vrede. In dezelfde week, dat de een stierf aan de
Eberth-bacil (typhus), trad de ander af wegens verval van krachten.
De sergeant betrok zijn post in 1923, het jaar van de Ruhr, van de laatste
stuiptrekkingen der Duitsche generatie die de wereldmarteling begonnen en beëindigd
had. Hij werd afgedankt van 1924 tot 1928, periode der uitgebrande passies, tijdperk
der Fransche ontwapening en der minzame, opbouwende politiek van Gustav
Stresemann, der stille waters. Hij hervatte zijn wacht en zijn patrouilles in 1928, bij
de eerste duidelijke geluiden van de kreet die snel zou zwellen tot een orkaan uit
vijftien millioen borsten: Deutschland erwache! De sergeant reorganiseerde zijn
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leger, benoemde Weygand tot opperbevelhebber, omgordde zijn land met een
betonnen verschansing en met een ceintuur van artillerie op rails. Zonder Hitler geen
Maginot. In 1930 waren de kanonnen der forten van Metz nog gericht naar den kant
van Frankrijk. Onder het geraas van het Duitsche ontwaken kon de Franschman niet
blijven slapen. Een der fundamenteele regels van Macchiavelli's diplomatieke strategie
was door de leider der Nazi's verzuimd: Zet hun, die gij overvallen wilt, geen vloo
in 't oor, leerde de groote Florentijn aan zijn prins. Hitler zette de Franschman een
vloo in beide ooren tegelijk. Als hij ooit krijgshaftige plannen koesterde, hij heeft
de uitvoering ervan niet vergemakkelijkt.
Maginot en de geest van qui-vive, dien hij vertegenwoordigde, ondergingen een
langdurig discrediet, en zelfs te midden van het wassend alarm handhaafde hij zich
niet steeds zonder moeite. Men maakte misbaar bij zijn dood, men schonk hem een
nationale begrafenis, den titel van held en een kop van drie kolommen op de voorste
pagina der kranten, maar tijdens zijn leven zouden het volk en het parlement hem
lichthartig verruild hebben voor een ander. Het is zeker, dat de kortstondigste
terugtocht van staalhelmers en bruinhemden op staanden voet gevolgd zou zijn door
het ontslag van de Fransche sergeant.
De vredesapostel Briand daarentegen bekleedde onafgebroken zijn ambt van 1925
tot 1932. Hij overleefde alle kwade voorteekenen aan de politieke hemel, die elk
ander minister verpletterd zouden hebben. Hij doorstond beproevingen, waaraan
ieder collega bezweken ware. Onder zijn leiding verduurde men het onderaardsch
en bovenaardsch gerommel, de schokken, de onrusten, de toenemende ontstemdheid
van het internationaal orkest, met een kalmte, die een Poincaré, een Clemenceau,
nimmer wisten te verwerven van hun parlementen.
Ongetwijfeld had Briand een oppositie die hem bitter verweet, dat hij den weg
baande voor nieuwe invallen, fanatieke haters die hem betichtten van verraad,
trouweloosheid of misdadige verblinding. In de hoogste regeeringskringen zag men
Briand's toegevendheid niet altijd met geduld. Bij de gedachte aan de twee en vijftig
maanden strijd en de vijftien honderd duizend gesneuvelden die het gekost had om
een hardnekkigen vijand op de knieën te krijgen, volgde menigeen met wrevel de
hulpvaardige pogingen van Briand om den overwonnene op te heffen uit zijn
nederlaag, om zijn wonden te heelen. Men zag deze edelmoedigheid te zelden erkend,
nog zeldener gewaardeerd. Men vreesde de consequenties van de opperste
inconsequentie die het was, om met Fransche hulp een stugge en na onzegbare
inspanning geknakte natie te herstellen in een deel harer macht en een deel van haar
zelfbewustzijn. Het was een avontuur. Wie kon de ontwikkeling ervan voorspellen,
wie durfde de uitslag ramen met een onbewogen hart?
Het kon goed afloopen, of slecht. Maar een succes zou op zijn best nog betaald
worden met een stapel milliarden. Een fiasco met dezelfde stapel milliarden plus een
hecatombe van millioenen menschenlevens en dezelfde kansen op vernietiging en
onderwerping, waaraan men in 1914 ternauwernood ontsnapt was.
Zoo redeneerde Briand's oppositie en de aanwezigheid van Maginot stelde haar
geenszins gerust. Elke aanhanger door Hitler gewonnen in de Rijksdag of in de
Landdagen werd door Briand verloren in de Fransche Kamer of in de Senaat. Sedert
lang beschikte Briand's tegenpartij reeds over een grooter aantal stemmen dan de
groep telde, die hem op 13 Mei het presidentschap weigerde, en stellig blakerde een
aanzienlijke meerderheid van verlangen om de staatsman wiens streven slechts echo's
vond waarvan men verstomd opkeek, te verhinderen zijn gewaagde experimenten te
vervolgen.
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Doch zooals Hitler schrijdt op het rhythme van het Duitsche volk zoo werd Briand
gestuwd door een Fransche golfslag. Voor de overweldigende massa der Franschen
is de Groote Oorlog nimmer een persoonlijke zaak geweest. Zij raakten erin betrokken
buiten hun wensch, buiten hun wil, zonder hun innerlijke goedkeuring. Zij hadden
geen keuze, omdat zij naar het regiment gedreven werden door 36.000 gendarmen
en omdat het per slot een beetje kras was de grenzen open te laten voor een naburige
natie die doodend en brandend binnen rukte. Zelfs dit laatste idee echter moest men
de recruten, gemobiliseerd in provincies, die op een respectabelen afstand lagen van
het oorlogsterrein, nog met geweld inpompen.
Een onverbiddelijke tucht, herhaalde fusillades voor het front, de gendarmes, de
onmogelijkheid van een uitweg en een fatalistische wanhoop redden het ‘moreel’,
wat niet belette dat de Fransche legers een abnormaal hoog percentage leverden aan
krijgsgevangenen. Nimmer was een veldslag voor de Franschman ‘zijn’ veldslag.
Men zou over deze mentaliteit een ongeloofelijke reeks getuigenissen kunnen citeeren,
ontleend aan de literatuur, aan brieven, aan officieele documenten, aan recente
enquêtes.
De persoonlijke zaak van de gemiddelde Franschman is de Vrede, niet de Oorlog.
Een kleine elite der natie houdt de tradities in stand van patriotisme, territoriale
onschendbaarheid, opofferingszin en heldendeugd, maar zij kan voor de bewaring
dezer begrippen niet meer steunen op de massa van het volk, dat zulke denkbeelden
nog slechts gedwongen aanvaardt. Het is onbeschrijfelijk, welke veranderingen
(verwoestingen zoo gij wilt) de Groote Oorlog in dit opzicht aanrichtte onder de
Fransche bevolking. De vrede werd haar een levensbehoefte, een nooddruft. Zij
getroostte zich immense offers voor een krijg, die onverdraaglijke herinneringen
achterliet, zij zal nog ontzaglijker lasten torsen voor een Vrede, die nimmer zwaarder
kan wegen dan die krijg. Zij duldt met tegenzin een Maginot, zijn kazernes, zijn
dienstplicht, zijn wapenhandel, voor zoover deze Maginot een eventueele vijand uit
de buurt houdt en tot nadenken dwingt. Maar zij werpt zich met een zwijmelende
geestdrift in de armen van elke politicus, die haar menschelijke neiging omwerkt tot
een ideaal. Vijfhonderd députés waren in hun binnenste overtuigd, dat Briand's
eenzijdig en onbeantwoord pacifisme Frankrijk in de hachelijkste positie bracht,
welke het land sinds 1917 gekend heeft. Geen tien echter waagden het om ronduit
stelling te nemen tegen de minister, die de menigten meesleept met zijn tooverwoord
van Vrede.
Dit verklaart, waarom Briand niet enkel de mislukking overleefde van zijn politiek,
het bankroet van Locarno, van Pan-Europa, van de Fransch-Duitsche toenadering,
maar zelfs zijn eigen physiek verval. De ontgoochelingen verhaastten zijn ouderdom
en onder onze oogen zagen wij hem binnen drie maanden worden tot een wrak. In
Juni reeds dommelde hij in te midden der onstuimige Kamer. In November moest
hij zijn gesloopte krachten bezuinigen als een uitgeputte grijsaard. De lippen beefden.
Het suffende hoofd zonk hem op de borst. Herhaalde malen sluimerde hij weg onder
de beraadslagingen. Een zitting werd opgeheven, om hem bij te brengen van een
flauwte. Het was te aangrijpend, om geen medelijden te voelen bij een zoo jammerlijke
inzinking. Het was nog ontstellender te denken dat het lot van Frankrijk in de
machtelooze handen lag van een man, die zijn laatste energie samenraapte om ter
been te blijven.
Hoe echter moeten wij zijn bezwijkende kracht en zijn taaiheid opvatten? Rekt
hij zijn politieke leven tot ons heil?, tot ons onheil? Is zijn halsstarrige wil om het
commando te behouden heroïsme? Of kindsche koppigheid? Is zijn inbeelding
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gewettigd dat niemand zijn mystieke fakkel kan overnemen, niemand zijn taak
voortzetten? Is het uit ijdelheid en eigendunk, dat hij zich vastklampt aan een
gemonopoliseerde vredes-zending, of is het uit een diep geloof waarvoor men sterft?
Wij kunnen slechts raden en gissen onder een donkeren hemel. Zooals Briand is,
strompelend, gebocheld en met uitgedoofden blik, vertolkt hij nog de hoop der
Fransche menigten. Bij het zwakste glimpje van herstel kan hij triomfeerend
terugkeeren tot de regeering. Voor ons welzijn? Tot ons ongeluk? Wij weten er niets
van.
[verschenen: 13 februari 1932]

Het goud
Parijs, 21 Januari [1932]
Wederom begint het goud in tonnetjes en kisten te reizen over den Oceaan en door
de lucht. De passagiers der vliegmachines zetten achteloos hun voeten op een
rechthoekig voorwerp, dat lijkt op een tankje en weten niet dat zij steunen op een
fortuin. Maar als de piloot een noodlanding moet doen, roept de radio heinde en verre
de marechaussees te zamen op motorfietsen en in auto's. Van Le Bourget tot aan de
Bank in de Rue de la Vrillière wordt het geëscorteerd door karabijnen als een tyran,
tegen wien men op iederen straathoek een aanslag vreest. Het werd gedolven uit de
mijn, om bedolven te worden in een onderaardschen kelder. Een deur, zwaarder dan
de torens der pantserkruisers, valt suizend dicht achter den schat, die dag en nacht
bewaakt wordt door de electrische oogen van infra-roode stralen, waakzamer en
alziender dan Argus.
Als Amerika geen genade schenkt, waarom zou Europa, waarom zou in casu
Frankrijk genade schenken? Als de Yankees harder zijn dan graniet, waarom zouden
de Franschen zich laten beuken als stokvisch? Als men in Washington en New-York
de bot vergalt, waarom zou men haar eten in Parijs? Van 1919 af is Frankrijk door
de Vereenigde Staten kwajongensachtig bedot, gehoond, geminacht, belasterd,
misprezen, geplukt en uitgeschud.
Zij waren verwend, de Yanks, door de heeren Klotz, wien zij voor tien milliard
ouden rommel in de hand stopten, door Clemenceau, dien zij paaiden met
Wilsoniaansche beloften, door Briand, die zich de rechten liet aftroggelen op een
autonome vloot, door Caillaux en Bérenger, wien zij den strop om den hals legden
van een twee-en-zestig-jarig tribuut. Verwend als zij waren, begonnen zij Parijs te
verwarren met Madrid, het Madrid van 1898 en daarna, van den
Spaansch-Amerikaanschen oorlog. Zij gingen Frankrijk als een mandaatgebied
beschouwen, als een protectoraat, Parijs als een soort van Honolulu.
Reeds menig staaltje gaf ik van de plagerijen, van de indecente, lompe aanmatiging,
van de onbeschaamde zakkenrollerij, welke de Franschen op het gebied van handel,
nijverheid, douane, namaak en fraude, te verduren kregen uit de Vereenigde Staten.
Honderd malen heb ik me verbaasd afgevraagd: hoe lang nog? Hoe laag zullen beiden
zinken, de een in lijdzaamheid, de ander in laatdunkende geringschatting? In 1929
vroeg Frankrijk uitstel van betaling en werd uit de hoogte afgewezen. In 1932 wordt
de Fransche minister-president die Washington polst omtrent een verlenging van het
Hoover-moratorium afgescheept met een bitsen snauw. Eerst de linker, dan de
rechterwang. Sinds de bezetting van de Roer trad de Franschman niet meer zoo stram
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op tegen den Duitscher. Brüning zelf gebruikt den omweg van het Engelsche
Gezantschap, wanneer hij het Young Plan tot een vodje papier verklaart. Zal Europa
begrijpen, dat de uiterste limiet van vernedering, onrecht en willekeur, welke een
vrije natie gedogen kan, door Frankrijk bereikt is? Zal men tenminste begrijpen in
Engeland, dat het Engelsche lot vroeg of laat parallel zal gaan met het Fransche, als
twee beesten onder één juk?
Er is nog één middel voor Europa om aan de dwingelandij der Amerikaansche
schulden te ontsnappen. In 1929 was het wordend. In 1932 werd het door een
samenloop van bijna wonderbaarlijke omstandigheden mogelijk. Welk middel? Den
dollar zoo te bestoken, te havenen, te ontwrichten, dat hij drie-vierde of vier-vijfde
van zijn waarde verliest, en dat alle in dollars genoteerde schulden automatisch
gereduceerd worden tot één-vierde of één-vijfde. De toekomst zou mogen uitmaken,
of dit geschieden kon door een reeks van toevallen of door een geniaal overleg,
dateerend van het moment, dat Frankrijk zijn afgedwongen handteekening zette onder
het Amerikaansche tribuut. Dan zou het de beurt zijn van Uncle Sam om te smeeken,
en hij zou ervaren, volgens het woord van den antieken dichter, dat leed den menschen
wijsheid leert. Dat ware zooveel gewonnen.
Dan ware ook een deel onzer vrijheid heroverd, een deel onzer civilisatie gered
en de toekomst geopend. Dat ware in ieder geval een billijke revanche. In 1918 spotte
men, dat de Amerikanen stand zouden houden tot den laatsten Franschman. Vandaag
wilden zij stand houden tot den laatsten frank. Welaan: hard tegen hard. Wij zullen
de Yankees beklagen als zij de partij verliezen. Maar laten wij den Franschen niets
verwijten, zoo Parijs wint. Laten wij iedere betichting negeeren. Spoedig zal Frankrijk
evenveel goud bezitten als biljetten. Het zal wellicht klimmen tot honderd milliard.
Misschien zal het deze fabuleuze som overschrijden. Het verwierf dezen schat niet
met tooverspreuken, met magische formules, met kabalistische hocus-pocus, noch
met bedrog, noch met geweld. Het sloot den Pool Dunikowski op, die met mysterieuze
Z-stralen goud beweert te fabriceeren uit onverschillig welk erts en die den
ex-president der Poolsche Republiek Paderewski oplichtte voor een aardig millioen.
Het valt niet zoo gemakkelijk, om goud te maken, al behoeft men de 82 electronen,
die wentelen rondom de kern van een lood-atoom, theoretisch slechts met drie te
verminderen. Het is echter evenmin gemakkelijk om goud bijeen te schrapen, te
verzamelen, te vergaren, op te potten, in te palmen. Want zoo dit in ieders bereik
lag, zou geen enkele natie, vermoed ik, zich dit genoegen ontzeggen.
Er bestaat ook niet de geringste kans op een evenwichtige distributie van het edele
metaal onder de diverse volkeren. Volgens de legende stelde een socialist aan
Rothschild voor, om zijn geld gelijkelijk te verdeelen onder alle minvermogenden.
Uitstekend, zei de bankier, hier hebt ge het part dat u toekomt. En hij gaf hem een
dubbeltje. Wanneer men het goud, dat sinds de geboorte van Christus aan den
aardschoot onttrokken werd, gelijkelijk ging verdeelen onder de verschillende naties,
zou elk een klomp krijgen die in de wereld-economie niet veel meer waard is dan
het dubbeltje van den socialist. De massa goud welke onze planeet bevat en bevatte
is niet zoo aanzienlijk. Ze staat in belachelijk kleine proporties tot de stapels
crediet-papier, welke circuleeren over het wereld-rond, in die mate belachelijk, dat
de goud-voorraad in geen enkel opzicht beantwoordt aan de goud-behoefte.
Het goud is een fictie, natuurlijk. Een fictie, van een paar electronen in een atoom.
Een fictie, die elk uur afhankelijk blijft van een chemische uitvinding, van de
ontdekking van een nieuw Alaska, Colorado, Transvaal of Kaap. Maar die fictie is
tot nu toe de eenige realiteit, de eenige absolute standaard van waarden. Zelfs de
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Sovjets, ondanks knoet, mitrailleuses en deportaties, kunnen zich aan die realiteit
niet onttrekken. Wij weten niet nauwkeurig, welke waarden het goud
vertegenwoordigt. We kunnen slechts ten naaste bij raden door welke factoren het
naar een bepaald punt toestroomt, door welke factoren het wegvloeit. Het kan zich
echter onmogelijk overal tegelijk bevinden. Zijn waarde stijgt met zijn hoeveelheid
en zijn macht vermeerdert met zijn waarde, doch zelfs deze macht en waarde blijken
fictief tegenover oorzaken en omstandigheden, omtrent welke wij volmaakt in het
duister tasten. Moret, gouverneur der Banque de France zal nimmer spreken om het
raadsel te ontsluieren. Een gouverneur der Federal Reserve, een Montagu Norman,
een Dr. Lüther of dr. Schacht zullen nimmer toestemmen, dat de natuur hen minder
knap, minder financieel begaafd schiep dan een Clément Moret of een Moreau. Zij
vinden 't oneindig geschikter om in hun kranten te laten drukken, dat de goud-hoopen
der Rue de la Vrillière te wijten zijn aan kleingeestige, bekrompen, peuterige
eigenschappen als hebzucht, schraperigheid, egoïsme en machtswellust. Voor iemand
die even nadenkt, zijn dit geen grondige motieven. Zal evenwel ooit een technicus
het licht zien die de gegevens van het probleem voldoende beheerscht om een Clément
Moret te analyseeren gelijk men een Foch analyseert en een Ludendorff? En als hij
spreekt, zullen wij hem begrijpen?
Wij hebben het voorrecht te zweven boven alle partijen. Wij zien het goud reizen
als een vlucht trekvogels of wolken op den wind. Wij zien het liever neerstrijken in
Europa dan in Amerika. Wij voelen ons zelfs geneigd dit phenomeen uit te leggen
als loontje dat om zijn boontje komt. Indien echter Engeland straks zijn beurt krijgt
van den gouden regen, of Duitschland, of opnieuw Amerika, dan zullen wij daarom
onze redeneering niet wijzigen. Wij zullen deze landen niet voor egoïstischer houden,
voor gieriger, vrekkiger of machtsbeluster. Maar eenvoudig voor schranderder,
handiger, knapper dan het ensemble der Fransche financiers.
[verschenen: 20 februari 1932]

Anders dan anders
Parijs, 27 Januari [1932]
Onder degenen die de bioscoop verhieven tot de orde van ‘Zevende Kunst’ was Jean
Cocteau altijd een der eersten en der ijverigsten. Daar er negen Muzen zijn, die van
oudsher haar bezigheden hebben (de Zevende, Polymnia, protegeert bij voorkeur de
lyrische poëzie), kon ik deze rangschikking nimmer begrijpen, en wijl niemand me
een verklaring wist te geven, zoek ik nog steeds naar de reden, waarom de
gefotografeerde rolprent, die geen enkele verwantschap bezit met het lierdicht,
genummerd werd met een getal, dat doorgaat voor mystiek, sinds de regenboog zijn
zeven kleuren uitspreidt. Elk ander cijfer zou ongetwijfeld even willekeurig geweest
zijn van het moment af, dat men geen tiende Muze wenschte aan te stellen. Maar
waarom juist de heilige, de occultistische en hiëratische Zeven, terwijl er sinds
zoolang reeds, meer dan zes kunsten bestaan? Hier steekt een raadsel achter. Als ik
het niet doorgrondde en oploste, ik voel tenminste, dat het een raadsel is, na de film
aanschouwd te hebben, die Jean Cocteau vervaardigde tot veler vermaak en aan
welke hij den titel gaf van ‘Het Bloed eens Dichter’ - ‘Le Sang d'un Poète’.
Het duurde lang, alvorens hij ons rijp genoeg achtte om deze cinematografische
revelatie te ontvangen. Al een jaar terug werd het meesterstuk geproefdraaid op een
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studio in de buurt van Parijs en door kennissen met ophef aangekondigd. Een film
van Jean! Denk even. Zijn vriend Jean Desbordes, ex-scheepsmaatje van het Ministerie
van Marine, vertolkte een der hoofdrollen. Authentieke leden der Fransche aristocratie,
o.a. een comte de Noailles, hadden meegewerkt om der wereld te toonen, wat een
aristocraat is, wien waschecht blauw bloed door de aderen stroomt.
Na lang beraad werden wij dus rijp bevonden voor ‘Le Sang d'un Poète’. Films
verouderen snel, zelfs films, die nimmer werden afgerold, en 't lijkt bijna normaal,
dat de auteurs, na vruchtelooze onderhandelingen met een dozijn bioscopen, die het
product niet wilden, plotseling besloten, dat hun chef-d'oeuvre geen maand meer
kon wachten. Zoodra het Théâtre du Vieux Colombier vrij kwam, waar de Compagnie
des Quinze een oratoriumachtige Bataille de la Marne had opgevoerd van André
Obey, welke men moeilijk kon afkammen wegens het exalteerende van het onderwerp
en nog moeilijker kon prijzen, wegens de middelmatigheid van de bewerking, zoodra
de Quinze den boer opgingen met deze nobele mislukking, spande men een wit doek
over het gordijn. De Vieux Colombier met haar loges als schaapskooien, haar gore,
vlakke wanden, haar harde, enge, vurenhouten stoelen was altijd een uitverkoren
oord om de standvastigheid van de geïnitieerden te beproeven door een
avond-marteling van drie uren in de onherbergzaamste, kaalste schuur der aarde.
Ik weet niet, of het mogelijk is, om den inhoud van Cocteau's film te vertellen.
Maar wijl ieder een groote neiging heeft tot precisie, dunkt mij dat een vage
karakteristiek nooit kan bevredigen. Wij houden van volledige inlichtingen. Wij
weten gaarne nauwkeurig, wat er gebeurde, zelfs op een scherm. Ik zal bijgevolg
alle krachten inspannen, om nonsens te schrijven. Want als het misschien interessant
is, het is bij uitstek mal en onsamenhangend tot een graad, welke niet elken dag
bereikt wordt.
Een jong mensch, naakt tot den gordel, gecoiffeerd met een achttiende-eeuwsch
staartpruikje en het merk der vijf-puntige ster (de signatuur van Jean) op den linker
schouder, teekent een portret in een totaal ongemeubileerde kamer. Hij heeft last met
den mond, wat ook aan Leonardo da Vinci overkwam. Dat is geen bezwaar. Door
een onopgehelderd toeval, wondt hij zich in den palm der hand, en zie, de wonde
wordt een mond. Lange minuten bekijkt het jonge mensch hem vol bewondering en
nieuwsgierigheid. Hij wascht hem onder de kraan. De wond prevelt, hijgt, en vertolkt
een merkbaren lust tot spreken. Zij kermt: Lucht, lucht! Hij opent een raam en houdt
den hand-wondmond buiten. Hij gaat voort met jammeren. De teekenaar, eensklaps
beeldhouwer geworden, krijgt een inspiratie en drukt de gewonde hand op het gelaat
eener kalkwitte vrouwen-statue. Haar mond neemt den vorm aan der wond (een
beetje vulgair-sensueel), zij wordt springlevend evenals Pygmalion, en geeft den
jongen man, die blijkbaar een uitweg zoekt, den raad, om door een spiegel te springen,
evenals in de films onzer prille jeugd, omstreeks 1905. Deze diepzinnige, maar uiterst
langzame tafereelen worden afgewisseld door draaiende hoofden, gevlochten uit
messingdraad. Ze zijn vermoedelijk het symbool van het draaiend hoofd des dichters.
Hij doet 't, springt door den spiegel als een clown en komt terecht in een corridor
van 't Hôtel des Folies Dramatiques, waar de schoenen wachten in de rij. De jeugdige
virtuoos zet zich in positie voor de sleutel-gaten. In kamer 17 wordt een Mexicaan
gefusilleerd. In kamer 18 prepareeren Chineesch pratende handen een opiumpijp. In
kamer 19 wordt een klein meisje, volgehangen met belletjes, in 't gauwdieven
onderwezen door een magere helleveeg en door een karwats; het kind vlucht op den
schoorsteen en vandaar naar het plafond, waar zij zweeft als in een film van 't jaar
1900. Kamer 20 is de cel van een hermaphrodiet. Een canapé. Boem, zegt de
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gramofoon met muziek van Auric en er verschijnt een romp op de canapé. Boem,
een arm; boem, een hoofd, boem, beenen en de rest. Boem, en de gelokte
hermaphrodiet licht een tipje op van haar rokje. We bespeuren een bordje met het
opschrift: levensgevaarlijk. De grap is, zooals gij haar belieft te vinden. Wij hebben
erom gelachen. Maar de jonge dichter keert terug door den spiegel, die opnieuw
breekt en schiet zich voor den kop. Langs den slaap veroorzaakt de revolver een
vijfpuntige ster, waaruit bloed gulpt. Het bloed wordt een lauwerkrans. De poëet is
echter alles behalve getroost met dit embleem van den roem. Hij zegt een paar malen
op de onwelvoegelijkste wijze sch..t, rent weg en hamert Pygmalion tot gruizels.
Het vervolg speelt in den winter. Jongens bekogelen elkaar met sneeuwballen. De
aardigste, een evenbeeld van Jean, wordt door een projectiel in het midden van 't
gelaat getroffen, en valt bewusteloos neer. Het bloed gutst uit de bleeken mond op
de blanke sneeuw. De bende boefjes pakt harteloos de biezen. Op beijzelde balcons
- balcons als loges van een theater - zet zich een deftig gezelschap in evening dress
en applaudisseert. Beneden, in de sneeuw, spelen een charmante, gedecolleteerde
jonge dame en een fashionable jonge man in rok, een eindelooze partij kaart. Aan
hun voeten ligt het gewonde jongetje en bij wijlen klokt een gulp bloed uit de
stervende lippen. Jongetje en jonge man zijn vermoedelijk tweelingen. ‘Je hebt harten
aas niet, je bent een verloren man’, oppert de blonde dame. Een sluwe hand,
neergelaten uit den hemel, grabbelt in de kaarten en verwisselt de aas met schoppen
zeven. De aristocraten, gegroepeerd rondom een soort van Nero, applaudisseeren op
hun beijzelde balcons. Een zwartglanzende, poedelnaakte neger, met vleugels van
waterjuffers op den rug gebonden, daalt af van een sneeuwige wenteltrap, raapt het
zieltogende knaapje op en brengt het in huis. De jonge man zonder harten aas schiet
zich nogmaals voor den kop en wederom gulpt het bloed. De beijzelde beau monde
juicht toe. De blonde en charmante partnerin verandert in het kalkwitte beeld, alias
Pygmalion, doch draagt voor dezen keer pikzwarte handschoenen tot de ellebogen,
volgens de mode van twee jaar her. Zij treedt naar voren, plotseling vergezeld door
een statige en mollige koe. De horens van de koe worden als bij tooverslag een lier,
terwijl het herkauwend dier spoorloos verdwijnt. Het witte beeld met de mond-wonde
rijst op een wolk naar hoogere sferen, begeleid door draaiende hoofden van
messingdraad. Toen kwam de olifant en het verhaal was uit.
Wat een bloed, wat een bloed! En wat een banaliteiten! Alsof wij niet wisten, dat
men drie keer, dertig keer, drie honderd keer moet sneven, alvorens de juffrouw die
onze scheppende gedachten belichaamt en met wie wij een partij op leven en dood
spelen, ons in genade aanneemt. Nochtans: de werkelijkheid is veel minder erg, dan
dit orakelend en bloederig melodrama. Jean Cocteau slaat er zich uitstekend doorheen.
Wanneer 't hem niet lukt om met geld, met opium, met een bloedend hart en met
medewerking van authentieke aristocraten een draaglijke film te fabriceeren, waarbij
het publiek zich niet smoorlijk verveelt en waarin iets nieuws wordt uitgedrukt, dan
ligt het niet zoozeer aan de gesteldheid onzer planeet, als wel aan zijn talent. Hij
moet nog ervaren, dat men een massa goede bedoelingen kan hebben, zonder een
greintje genie, of iets wat daarop lijkt. Doch is dit een reden om zich het leven te
verbeelden als een Golgotha?
De directeur die dit schouwspel organiseert, had een inval, welke hem meer profijt
oplevert dan ‘Le Sang d'un Poète’. Hij vertoonde ter afwisseling van Cocteau's
symbolische draak een Amerikaansche film uit het tweede jaar van den oorlog,
getiteld: ‘De mysteriën van New-York’. De zaal heeft geschud van 't lachen. Ieder
bioscoop-exploitant, die geen weg weet met zijn programma, kan men zoo'n terugblik
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aanbevelen als een goudmijn. Onder alle kunsten is de ‘Zevende Kunst’ de eenige,
welker het verleden iets onbedwingbaar komieks afstraalt, vooral, wanneer zij drama's
vertolkt. Wanneer de makers der Mysteriën van New-York met opzet potsierlijk en
koddig hadden willen zijn, dan zouden zij de effecten niet beter hebben kunnen
berekenen. Men staat er verstomd van, dat deze eenmaal beroemde en serieuze film
pas zestien jaar achter ons ligt. Men zou zeggen: zestien eeuwen. Van dit standpunt
beschouwd is 't bepaald jammer, dat Jean de eerste opvoering van zijn werk verhaastte.
Vandaag zucht men of lacht men in stilte bij 't Bloed eens Dichters. Omstreeks 1950
zal men bulderen, gieren en schateren.
[verschenen: 29 februari 1932]

Consonanten
Parijs, 29 Jan. [1932]
Er was een zoodanige toeloop voor de Ravel-avond, waarop het pianoconcert van
de Baskische meester zijn eerste uitvoering zou beleven, dat honderden melomanen
en de critici van bijna alle bladen de deuren gesloten vonden. In de Salle Pleyel
ontwaarde men tusschen drie duizend samengepakte hoorders geen vierkante
decimeter meer van den vloer en met een menigte collega's bevond ik mij onder de
geweigerden. Wij verwenschten de organiseerders, die achtenswaardige en onmisbare
lieden als muziek-recensenten een zoo zure kool stoofden. Wij hadden niettemin den
moed om met bewondering een feit te staven, waarop geen sterveling verdacht bleek:
in onze ijzeren eeuw wordt de presentatie van een werk, dat niemand hoorde en dat
zonder reclame was aangekondigd, nog beschouwd en gevierd als een luisterrijk
evenement, waarvoor zich alle naties interesseerden van den aardbol. Wij waren het
er hartstochtelijk over eens, dat Maurice Ravel deze eer en deze aandacht verdiende.
Met Richard Strauss is hij de laatste overlevende uit een geslacht van titanen,
welks oorsprong verloren ging in den nacht der tijden en die in de onafgebroken rij
hunner voorvaderen een Bach tellen, een Rameau, een Gluck, een Mozart, een
Beethoven, een Wagner, een Debussy. Inderdaad, wanneer men even rondkijkt over
de wereld, ontwaart men alleen nog Strauss en Ravel, die precies weten wat ze willen
en die hun vak verstaan. Hun vak verstaan als meesters, zooals vanzelf spreekt.
Zonder tasten, zonder aarzelen, zonder zichtbare inspanning, zonder dubieuze
probeersels en bij wie de klank nauwkeurig correspondeert met de bedoeling.
Desnoods zou men hun Igor Strawinsky nog kunnen toevoegen, hoewel deze, van
een absoluut standpunt beoordeeld, reeds kwakkelig aandoet en klinkt alsof hij een
barst verbergt. Neen, als Ravel en Strauss de ondermaansche harmonie verwisselen
voor de harmonie der sferen en als de toestand inmiddels ongewijzigd blijft, zal men
in de universeele muziek geen meester kunnen aanwijzen. Sinds eeuwen - sinds 1200
ongeveer - gebeurde dit niet. Sinds eeuwen had men een opvolger of opvolgers. Nooit
zag men een zoo erbarmelijke verarming, ondanks duizenden conservatoria en scholen.
Wij troostten ons met het vooruitzicht, dat men over een week Ravel's concerto voor
den tweeden keer ging uitvoeren in het Théâtre des Champs-Elysées, bij Pasdeloup.
Ook hier troffen wij een stampvolle zaal. Doch wij traden binnen en het werd ons
duidelijk, waarom een faam van verrukking dit meesterwerk omzweefde. Ravel's
muziek was altijd in hoogen graad tonisch. Tonisch natuurlijk in den zin van
versterkend, opwekkend en geneeskrachtig. Men behoeft haar niet te bevatten, noch
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te doorvoelen om het effect te ondervinden harer weldadige uitstrooming. Zij roert
nimmer tot tranen, maar als zij zacht klinkt, kalm en elegisch, voert zij den geest
naar regionen, op de grens eener wonderlijk teere helderheid en transparante, ijle
schaduwen, waar alles wat het gemoed zou kunnen verwarren geweerd is, waar alles
af- en aanvloeit met een stille geleidelijkheid, die onverstoorbaar schijnt, en waar
men bevrijd van elke kwelling, zelfs van elke mogelijkheid van kwelling, uitrust als
in zalige, hemelsche onbewustheid. Het is veel moeilijker dan men over het algemeen
denkt, om deze quasi ongevoelige, en tòch gevoelige stemmingen te componeeren:
de verveling en de leegte stellen bij iedere maat een hindernis die slechts met zeer
vaardige hand kan worden weggeruimd.
Ravels muziek voert ook nimmer tot extases, bij welke hoorders, orkest en ruimte
bevangen lijken als in een alles trotseerende, alles overrompelende opwelling van
gloed. Maar als zij luid klinkt en bewogen en snel en bijna niet te achterhalen, vermijdt
zij wederom elke toespeling of elke uitwijking, die den indruk zou kunnen wekken,
dat deze voortstuivende tonen, klanken, rhythmen en melodieën, niet geordonneerd
zijn door een maker wien de volstrektste macht gegeven werd over beweging, vaart
en geweld. Het electriseerende, het verlevendigende, het tot de opperste behaaglijkheid
aanwakkerende klimaat van Ravel ontstaat ook hier door de uitschakeling van alle
oorzaken, welke den gang zouden kunnen remmen, het besef van souvereine vrijheid
en volmaakte securiteit zouden kunnen verzwakken. Hij schrijft geen muziek waaraan
emotioneele hoedanigheden ontbreken. Doch uit de scala der aandoeningen schrapte
hij elke gewaarwording die niet vereenigbaar is met een ideaal-onafhankelijken,
onbeperkten mensch. Het hart wint niet bij deze amputatie. De muziek echter verwerft
een accent van gezondheid en levenslust dat verkwikt als een goede medicijn en de
vitaliteit verdubbelt.
In zijn driedeelig pianoconcert plaatste hij zulk een periode van rimpellooze rust
tusschen twee zulke roezen van elementaire, als bronnen borrelende vreugde. Nooit
hoorde ik een concerto, dat mij zoo kort leek, ofschoon 't een half uur duurde en de
gansche finale gebisseerd werd. Hoewel er slechts tien blazers en een harp
samenspelen met het strijkquintet, zag ik ook nimmer een orkest dat mij zoo vol
toeklonk. Het motivisch materiaal is bij Ravel nooit bijzonder belangrijk, maar de
eerste maten trilden nauwelijks weg, of men had de overtuiging dat hij zijn doel even
veilig zou bereiken zonder thema's.
Zelfs bij de lange, eenvoudige, zangerige en sereen gewelfde melodie, waarmee
de solo-piano het adagio inzet, en die later als uit de verte wordt overgenomen door
den Engelschen hoorn en andere instrumenten, krijgt men niet de impressie van een
melodie, doch veeleer van een zeer loutere atmosfeer of van een gemoedsgesteldheid,
die een onzegbaren vrede met zich draagt. Het begrip muziek wordt in dit Concerto
zoo volledig overwonnen door een direct zintuigelijk contact van bijna magischen
aard, dat men nauwelijks de noten volgt, of de rhythmen of het orkest.
Van het begin af vibreert men werktuigelijk op de cadans der klanken. En wanneer
het werk evenveel en dikwijls dezelfde muzikale problemen stelt als de weerbarstigste
experimenten van Schönberg, als de betwistbaarste composities van Strawinsky of
Milhaud, bij Ravel merkt men geen ogenblik het probleem, noch zijn oplossing.
Waar hij drie verschillende toonsoorten gelijktijdig combineert, klinken zij bekoorlijk
als terts van Rossini of Mozart. Met een weergaloos meesterschap leidt hij ons over
het slappe koord der gewaagdste accoorden en toonverbindingen. Men duizelt geen
seconde. Het idee van onveiligheid zelfs is buitengesloten. Men moet de dissonanten,
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de tegenstrijdigste ingrediënten van klank en timbre zwart en wit gedrukt zien op de
vijflijnige notenbalken om er aan te gelooven.
Alle moeilijkheden zijn hier overwonnen, ook de technische gevaren eener
buitengewoon lastige pianopartij. Ik weet niet, of men na enkele jaren de episodische
glissando's van de bazuin, hoorn en trompet eener overigens vlekkelooze partituur
niet zal aanmerken als smetten die te opdringerig herinneren aan den jazz. Ik vrees
het. Maar het vreemdst is niet dat Ravel die barokke uitvallen noteerde. Het vreemdste
is, dat zij den stroom van levend water nergens stuiten. Zoo onweerstaanbaar stuwt
de drijvende energie welke men dionysisch of bacchantisch moet noemen, daar men
tevergeefs zoekt naar een beteren naam voor dezen zeldzame impuls.
Marguerite Long speelde het concerto met een volleerde virtuositeit, doch met
een aanslag dien men soepeler en kleuriger kon wenschen. Ravel dirigeerde zeer
slecht. Hij is grijs geworden als een zilvermeeuw en bruin-rood als een baksteen,
doch teekent nog altijd zijn automatische, houterige en hortende gebaren in de lucht.
Er bestaan echter zooveel uitstekende dirigenten die gebrekkig componeeren dat
men met genoegen een enkelen uitstekenden componist verontschuldigt, die gebrekkig
dirigeert. Voor een goed orkest kan men zoo dwars de maat slaan als men wil. Het
schaadt niets.
Op dezelfde uitvoering hoorde men de Japansche zangeres Ayako Ogino. Zij
verscheen nationaal gekapt, in een lila kimono, met den traditioneelen strik op den
rug en op hooge, gevlochten sandalen. Zij ontving haar opleiding in Japan, bezit een
even goed gevormde stem als een leerlinge van het Parijsche conservatorium en zong
in 't Japansch. Zij introduceerde een jongen Japanschen componist van zes-en-twintig
jaar die al zijn studies maakte aan de muziekschool van Tokio, even goed componeert
als een Prix de Rome van Parijs, als de leerling eener Hochschule van Frankfort,
München of Berlijn, en tienmaal beter dan de discipelen van Noord-Amerikaansche,
Zuid-Amerikaansche, Australische, Italiaansche, Spaansche en Engelsche
conservatoria, plus de muziekscholen van ettelijke andere landen.
Hij is misschien geen genie, de heer Kunihiko Hashimoto, maar op
zes-en-twintigjarigen leeftijd kan men het nog worden en ik zou een musicus niet
durven oordeelen naar ééne compositie. Voor een natie echter die pas in 1868 de
Westersche civilisatie adopteerde, zijn deze compositie en deze toegejuichte zangeres
uiterst merkwaardige, haast miraculeuze resultaten.
Zonder verderen commentaar zou men hierbij willen zeggen.
Neen, niet zonder commentaar. De Japansche zangeres en componist kwamen
zichtbaar uit het rijk, waar men verlangt ‘zevenmaal te sterven en zevenmaal herboren
te worden voor zijn land’. Kunihiko Hashimoto gaf ons een les: hij componeert
modern en zelfs verdienstelijk modern. Hij versmaadt het evenwel, om te
componeeren als een neger. Hij componeert Europeesch. En ook Ayako Ogino gaf
ons een les: In Parijs zingt zij Japansch van een Japansche componist. Menige
Hollandsche zangeres en menige Hollandsche dirigent toont deze kloekheid niet voor
Hollandsche componisten, ofschoon zoowel Hollandsche dirigenten, zangeressen
als componisten onder hun nationale voorvaderen de doorluchtigste namen tellen
van het muzikale heelal.
Dit laat ik gaarne zonder verderen commentaar. Het spreekt boekdeelen. Wat zeg
ik: Bibliotheken...
[verschenen: 25 februari 1932]
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Claude Debussy
Parijs, 31 Januari [1932]
De intieme documenten betreffende Debussy, vooral uit de jeugd en uit de eerste tijd
van den hervormer der muziek, zijn schaarsch. Hoewel er verscheiden goede
biografieën over hem bestaan, van Louis Laloy, van Léon Vallas, van Maurice
Boucher, wisten wij zeer weinig aangaande den alledaagschen mensch, die de
maanden, die hij besteedde met het scheppen van de ‘Après-midi d'un faune’ of van
‘Pelléas’, niet doorbracht op den Berg Parnassus, maar tusschen de muren van Parijs,
in een bepaalde straat en een bepaalde kamer. Men schilderde den officieelen,
conventioneelen Debussy, die gespeeld wordt in concertzalen en over wien men
studies schrijft. Dit is zeer nuttig. Maar het is lang niet onnuttig om te vernemen, dat
Beethoven de koffieboonen telde, omdat hij zijn huishoudster verdacht ze te gappen,
en dat Wagner dure rekeningen had bij luxueuse kleermakers. Als dit ons niet inlicht
over hunne muziek, het houdt hun figuren levend. Een reeks anecdoten is daarenboven
dikwijls een juistere aanwijzing omtrent het moreele karakter van een componist,
dan een reeks symphonieën, en soms een onthulling, waarvan hij meer schade of
voordeel ondervindt, dan door de oprichting van een standbeeld.
De Debussyaansche lacune wordt dertien jaar na zijn dood (hij stierf in maart 1918
tijdens het groote Duitsche offensief) aangevuld door René Peter, die hem
vertrouwelijk gekend heeft van zijn obscuur begin af, tot aan het rijzen van den roem,
dat was langer dan twintig jaar, en die het voorrecht had als kameraad met hem om
te gaan. René Peter zelf is een der overblijvenden van het verdwijnend ras der
boulevard-schrijvers, die de luchtigste komedie niet konden samenflansen, zonder
de hulp van een tweede of derde. Hij stond maatschappelijk een aantal trappen hooger
(zijn familie had een loge in de Opera) dan de zoon van den spoorwegbeambte der
Chemins de Fer du Nord, die de Nocturnes zou componeeren, en als kind leerde hij
Debussy reeds kennen bij verwanten, waar deze pianolessen gaf. Het pleit voor zijn
intuïtie, dat hij in ‘den zwarten jongen man met den Assyrischen baard en het
waterhoofd’ reeds vroeg een buitengemeene, fascineerende natuur bevroedde en dat
hij intelligent genoeg was, om zich aan hem te hechten. Voor de rest is hij een
oppervlakkige geest, met wien Debussy den omgang onderbrak, toen hij zijn
zelfstandigheid veroverd had. Doch juist die oppervlakkigheid heeft hier een
bijzondere waarde en beteekenis. Men zegt dat niemand groot is voor zijn
kamerdienaar. Dit hangt veel af van de opmerkingsgave der huisknechten. Maar als
de dienaar zijn meester niet groot ziet, in de meeste gevallen ziet hij hem echt.
Het Debussysme in zijn ongunstigste en mondainste uitingen werd een voortreffelijk
hulpmiddel, om een muziek te verbreiden, die overal tegenstand ontmoette, en als
zoodanig was 't misschien een noodzakelijk kwaad, doch het berustte op een
fundamenteel misverstand en stemde geenszins overeen met het wezen van hem, die
het ontketende. Debussy leed eronder en een korte dialoog getuigt daarvan op
frappante wijze. ‘Hoor eens, Claude’, zei René Peter hem bij een van hun laatste
gesprekken, ‘laat mij je bekennen, dat de Debussysten me ergeren.’ - ‘En mij dan’,
antwoordde Debussy, ‘mij maken ze kapot.’ Het was een beetje sterk gesproken,
want zijn werk overleefde tenslotte de voorbijgaande mode. Maar Claude de France,
zooals d'Annunzio hem noemde, met een tegelijk prinselijke en gratievolle naam,
moet het in den grond van zijn hart gevoeld hebben als een langzame moord, dat
lieden voor wie het artificieele en de affectatie een tweede natuur waren geworden,
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lieden die hij immer met zorg ontweken had, zijn kunst en zijn psyche annexeerden
in een paar saletjonkerige formules, welke in een ommezien even academisch werden,
even machteloos als alle andere recepten, en die hem tot overmaat van ellende een
etiket van ontaarding en anarchie opdwongen, dat hij verafschuwde. Hij kon echter
niet aan hen ontkomen. Om ze te vermijden had hij nimmer beroemd moeten worden
tijdens zijn leven.
Van de talrijke, en voor 't meerendeel onbekende portretten, welke René Peter
schetste in vijftien hoofdstukken, welker titels ontleend zijn aan de werken van
Claude, is er geen enkel, dat deze conclusie niet overvloedig bevestigt. Hij mocht
vrouwen, die zich schminkten, niet lijden en gedoogde hoogstens een vleugje poudre
de riz. De vrouwen-silhouetten, die door deze schetsen dwalen, Gaby met de groene
oogen, gezet en discreet, toegewijd in de armoede, zich nederig schikkend in elk lot,
Lily, tengere couturière uit de provincie, verliefd tot aan den dood (als zij wijken
moet voor een mededingster schiet zij zich een kogel onder 't hart en mist zich op 't
nippertje), in wier nabijheid hij Pelléas componeerde, deze gezellinnen uit de
vruchtbaarste perioden van zijn leven, hebben niets moderns, niets buitensporigs.
Was Debussy trouwens ooit modern? Hij sprak met piëteit van ‘mijn oud-oom
Mozart’. Toen hij in Der Fall Wagner Nietzsche's hymne gelezen had op de
aangrijpende eindphrase van Carmen, zette hij zich aan de piano, zong ‘C'est moi
qui l'ai tuée, ma Carmen adorée’ en zei: ‘iets van deze emotie heb ik ook willen
leggen in mijn muziek.’
Claude wilde de muziek hernieuwen; hij dacht er nimmer aan om de ziel te
hernieuwen. Hij wist te goed dat de ziel onhernieuwbaar is, eeuwig en stationnair.
Zijn geprefereerde schrijvers waren Balzac en Dickens, in wie hij echo's vond van
Sophocles. Zijn stem begaf hem, wanneer hij luidop het slot las van Dombey. Hij
was bijgeloovig als het volk en kon nooit een bont paard voorbij gaan zonder te
mompelen ‘Cheval pie, donne-moi des louis’, maar had een hekel aan anticlericalen.
Hij koesterde een passie voor leg-kaarten en wanneer een partij hem gelukt was zei
hij: ‘Ziezoo, nu heb ik mijn hersens in orde.’ Zijn kleur was groen, bleek-groen,
blad-groen, smaragd-groen, die hij doorvoerde in zijn behangsel, zijn das en zijn
wandelstok. Hij was dol op katten en prenteboeken. Wanneer hij goed gedineerd
had, placht hij te zeggen (twintig jaar voor den oorlog!): ‘Dat zullen tenminste de
Pruisen niet hebben!’ Hij hield van onnoozele grappen, verhaspelde met een
jongensachtige pret de woorden en had naïeve manieën. Elken avond kocht hij ‘Le
Temps’ aan dezelfde kiosk met hetzelfde galante compliment voor de verkoopster.
Het bracht hem tot vertwijfeling, wanneer de vier pooten van zijn fauteuil niet precies
in de vier holten stonden, die ze in 't tapijt gedrukt hadden. ‘Wou je van mijn tapijt
een zeef maken’ riep hij René Peter toe, die het meubel per ongeluk verschikt had,
en hij toonde hem, hoe men zich voor een bureau kon zetten, zonder den stoel te
verplaatsen. Van elk pakket peuterde hij geduldig de touwtjes los zonder ze door te
snijden.
Een der teekenendste en charmantste episoden is het bezoek aan zijn vader, wanneer
Claude gedecoreerd is. De spoorwegbeambte, die zijn zoontje op goed geluk naar
het conservatorium had laten gaan en hem veertig jaar zag worden, zonder de
verwachte successen te behalen, was gepensionneerd en woonde buiten Parijs in een
huisje met een tuintje. Claude wilde den ouden heer zijn late vreugde niet onthouden
en begaf zich in den vroegen morgen met het lintje in het knoopsgat naar de ouderlijke
woning. De vader was juist bezig schoenen te poetsen. Een schoen in de eene, den
borstel in de andere hand, twee tranen langs de wangen, viel hij Claude om den hals
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en diende hem met schoen en borstel vroolijke porren toe in den rug. Het tafereel is
lichtelijk clownesk. Men zou 't echter ten voorbeeld kunnen stellen aan de ontelbare
‘moderne’ kinderen, die zonder genieën te zijn, zich inbeelden dat een hemelsbreede
ruimte hen scheidt van de ouders. Debussy, hoewel op astronomische afstanden
levend van zijn vader, had niet deze pretenties. Hij zag zonder moeite den band.
Als de familiare bladzijden van René Peter, waar alle beroemde figuren defileeren
uit het begin dezer eeuw (Pierre Louys, Maeterlinck, Marcel Proust, Eric Satie, André
Tardieu etc.) bij den musicus en bij den leek het besef wekken, dat een
bewonderenswaardige en nieuwe kunst ontsproten is op een basis van natuurlijken,
ongekunstelden eenvoud, van gewoon menschelijke spontaneïteit, dan bewijzen zij
Debussy een dienst, waarover hij zich in de Elyseesche Velden stellig zal verheugen
en die men met reden mag beschouwen als een gelukkige rechtvaardiging.
[verschenen: 2 maart 1932]

Geen man, geen schot
Parijs, 7 Februari [1932]
De kwestie is geregeld: ‘Pas un coup de canon, pas un!’ Geen enkele Fransche kogel
zal in de Gele Zee verschoten worden om de Chineezen te believen. Geen enkel
Fransch kanon zal afgaan tegen de Japanners. Het kan zijn, dat de weg naar Shanghai
voert tot Singapore, zooals de ‘Journal de Genève’ schrijft. Maar op dezen weg liggen
niet enkel de Philippijnen. Daar ligt ook Indo-China.
Pas un coup de canon, pas un! Het wachtwoord is van Eugène Lautier, député van
Guyana, oude rot in de politieke journalistiek, heldere kop, kwieke geest, voortvarend
temperament en scherpe flair voor de hoeken, uit welke de wind waait. Zijn krant
heet ‘L'Homme Libre’, waar hij de successie erfde van Clemenceau. Hij telt
waarschijnlijk geen tien duizend abonnés of koopers. Zoolang ik in Frankrijk woon,
en dat is niet sinds gisteren, zag ik niet één keer iemand in trein, tram, métro of
autobus ‘L'Homme Libre’ lezen. Op straat en voor de massa bestaat 't blad niet. Zoo
was 't reeds gedurende den Tijger, en zoo bleef het. Doch onder zijn collega's,
afgevaardigden en journalisten, oefent Lautier een bijna even sterken invloed uit als
‘De Oude’. Zelfs wie tegenspartelt wordt gebiologeerd door den koenen, kloeken
toon, door de zakelijkheid der argumenten, door de rake openhartigheid. Een goed
artikel van Lautier circuleert in de redactiezalen en in de couloirs der Kamer als een
loopvuur. Anderen modeleeren de publieke opinie, boetseeren haar, fatsoeneeren
haar. ‘L'Homme Libre’ is een der weinige bladen, die de grondstoffen levert, de
thema's. Men mag het land benijden, waar de openbare meening soms nog zulke
zuivere en intellectueele oorsprongen heeft.
Lautier begon zijn aanval op den dag dat Engeland de spoedvergadering bijeenriep
van den Volkenbondsraad om de Britsch-Amerikaansche ontevredenheid te vertolken
over het tragikomische quiproquo, dat zich afwikkelt tusschen China en Nippon. De
opzienbarende zitting werd gepresideerd en geopend door Tardieu, vertegenwoordiger
van Frankrijk.
Had Tardieu slechts de helft gesproken van wat gezegd werd door den Engelschen
gedelegeerde, de Fransche mitrailleurs zouden reeds hameren in de buurt van
Shanghai. Hij kon bijgevolg Albion niet feliciteeren wegens het
Britsch-Amerikaansche initiatief, dat de Volkenbonders uitnoodigde om een einde
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te maken aan een precairen toestand. Hij moest deze eer en dezen magistralen durf
overlaten aan... Japan. Te Parijs hadde men hem verkeerd begrepen. En wat zouden
de Engelschen en de Engelsche spreekbuis der Amerikanen liever gezien hebben?
Zij aarzelen voor den Rubicon, die de oevers zijn van de Whang-Poo. Wij weten niet
wat zij willen, omdat zij als gewoonlijk niet preciseeren. Wij mogen het gissen. Maar
wij weten wat de Franschen zouden willen, wanneer zij zich ronduit geassocieerd
hadden aan het Britsche optreden.
Zij hebben altijd een vol-bloed stokpaard op stal en staan gereed om het te
beklimmen met een blinkenden helm en een wapperende pluim. Hoe gematigd en
lauw ook de termen luidden, waarin Tardieu de Angelschaksische suggesties
beantwoordde, zij klonken de Parijzenaars in de ooren alsof zij de kanonnen hoorden
donderen van Shanghai. Sommigen luisterden met genoegen, anderen met wrevel.
Iedereen voelde dat men weifelde tegenover een beslissing. Edouard Herriot,
permanent candidaat voor de portefeuille van Buitenlandsche Zaken, liet een artikel
drukken, dat tot opschrift droeg: ‘Frankrijk moet het Recht verdedigen’. De titel
verraadt den inhoud en de strekking. Het Recht verdedigen tegen wie? Tegen allen,
morbleu! tegen de gansche wereld, als het er op aankomt, tegen den baarlijken duivel.
De roekelooze Herriot en zijn verschrikkelijke consorten beschouwen hun Recht als
een onvermurwbare, onontkomelijke godheid.
Voor het Recht zouden zij geheel Frankrijk aan den marteldood overleveren, mits
hun eigen kostbare, rechts-bevoegde persoon buiten schot blijft.
Juist in het uur, dat zulke onberaden bevliegingen de gevoelsstroomen en de ideeën
gingen richten, ontplofte het signaal van ‘L'Homme Libre’. Ook Lautier, kort geleden
nog even radicaal-socialist als Herriot, had het Aziatisch kruit geroken. Maar het
bedwelmde hem niet zooals het de pacifisten benevelde tot een krijgsroes. Hij zag
niet in de Britsch-Amerikaansche invitatie de gelegenheid tot een eclatante,
edelmoedige en romantische daad, tot een kruistocht, zooals die ontvlambare dwaas
van een Herriot. Lautier zag het complot en achter het complot de muil van den
Moloch. Hij viel uit met een felheid, die zelfs in het Clemencistische blad ongekend
was.
Zijn langjarige vriend Tardieu werd in dezelfde zak gestopt als het Geneefsche
‘quadrille van dronken lieden, die vrede verwarden met oorlog en het bommen der
kanonnen met het knallen van Champagnekurken’. Genève had het Aziatisch conflict
niet kunnen vermijden, noch oplossen, noch regelen. De twee harrewarrende partijen
hadden gesold met den Volkenbond. Hij werd beurtelings gejonast in een Chineesche
en in een Japansche deken. Zijn prestige was naar de maan. Hij sloeg een gek figuur
en maakte zich belachelijk. Hij raasde van spijt en van woede. Alleen bloed kon
dezen smaad uitwisschen! Genève wilde bloed zien. De Volkenbond had bloed
noodig. De bellicist die sluimert in het hart van elken pacifist zou verrukt zijn, te
vernemen dat een aantal Bretonsche, Baskische en Provençaalsche mariniers
sneuvelden voor de eer van Genève. Voorwaarts met de ‘Waldeck-Rousseau’, met
de ‘D'Artagnan’. Bombardeer de Japansche vloot. Zij zal niet mankeeren om terug
te schieten. Van weerskanten zullen dooden vallen. En wat dan nog? Genève wil
het!
Maar wacht even! In de Japansche zeeën kruisen ook Engelsche en Amerikaansche
oorlogsschepen. Washington en Londen decreteerden in 1921 dat ze tezamen in
verhouding zouden staan tot de Franschen als 10 tot 3. Wanneer de Brit en de Yank
zoo happig zijn om te vechten, waarom trekken ze zelf niet van leer? Tirez les
premiers, Messieurs les Anglais, Messieurs les Américains, les Allemands, les Italiens!
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Waar is de Zwitsersche oorlogsvloot, de Lithause, de Esthlandsche, de
Guatemaliaansche, de Peruviaansche, de Deensche, de Belgische? In Europa is
Frankrijk goed genoeg om ontwapend te worden. In 't Oosten zou Frankrijk goed
genoeg zijn om de spits af te bijten en de kastanjes uit het vuur te halen? Voor wie?
Op grond van welk protocol, dat nimmer geobserveerd werd? Een protocol van
onderlinge hulp, dat Engeland en Amerika netjes geweigerd hebben, toen het Frankrijk
betrof! En met welke hoop op wederkeerigheid? Zal het Chineesche leger Frankrijk
ter hulp snellen, wanneer Parijs in de knel zit? Zal de dappere Chineesche
hooge-zeevloot de Fransche kusten beschermen? Zal China de onschendbaarheid
van het Fransche grondgebied waarborgen, voor welke taak Engeland en Amerika
schoon bedankten?
En de heeren van Genève, gulzige ratten in hun Volkenbondsche kaas, zouden
wenschen dat Fransche jongens gingen sneuvelen voor de onschendbaarheid van het
Chineesche territorium? Terwille eener ‘open deur’, waarvan Amerika profiteeren
zal, waarvoor Amerika zich tien jaar georganiseerd heeft, en voor welke het de
Europeesche factorijen ondermijnde met alle middelen? Zoo de Japanners u dwars
zitten in de Stille Zuidzee, op z'n Fransch beteekenisvol de Pacifique genaamd, werp
ze eruit, of werk ze eruit. Parijs zal 't u niet verhinderen. Schiet op de Japanners, zoo
gij daar lust in hebt en niet bang zijt. Parijs zal 't u niet beletten. De Franschen zullen
toekijken en geen hand uitsteken. Zij zullen zich de woorden van Bismarck herinneren,
die zei dat alle Balkan-zaken niet de botten waard waren van een Pommersch
grenadier. Mantsjoerije is niet de knekels waard van een Bretonsch matroos. Verwacht
niet van de Franschen, dat zij zich in een drama gaan storten om betaald te worden
met een operette. Reken er niet op, dat zij hun kinderen zullen offeren voor een
problematisch recht, waar anderen op de loer liggen voor hun imperialisme.
Zo, ongeveer, fulmineerde Lautier.
Binnen twee maal vier en twintig uren waren de kranten, de députés, de senatoren
en de openbare meening gefixeerd op non-interventie. Er zal iets buitensporigs moeten
gebeuren in het Verre Oosten, om de Franschen te doen afstappen van dit voorzichtig
en welgekozen standpunt. En de natie, die zich om het Recht, of om wat anders, niet
weerhouden kan een paar legerkorpsen en haar vloot te mobiliseeren, een wig te
drijven tusschen China en Japan, een wisse nederlaag te lijden, geruïneerd, verslagen
en verzwakt huiswaarts te keeren, deze natie werpe den eersten steen.
[verschenen: 5 maart 1932]

De groote Utopie I
Parijs, 10 Februari [1931]
Het werd een feit, een voortaan onloochenbaar feit, dat de Volkenbond zonder
uitvoerende macht een nuttelooze instelling is. Geen enkele eischer, die gelijk heeft,
kan op hem bouwen. Geen enkel beklaagde, die ongelijk heeft, behoeft met hem te
rekenen.
Het is een tweede feit, dat noch sterke, noch zwakke naties kunnen ontwapenen
in een convulsieve wereld die beurtelings haar verachting, beurtelings haar afkeer
toont ten opzichte van contracten, verdragen, verplichtingen, in een wereld, waar het
gegeven woord even gemakkelijk gebroken wordt als in ‘Der Ring der Nibelungen’
van Richard Wagner, in een wereld, waar onverzoenlijke dwepers de trouweloosheid
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en den haat openlijk en herhaaldelijk hebben uitgeroepen tot leid-motieven. Wij
bedoelen met deze laatste de Sovjets.
Het is een derde feit, dat men redeloos moet zijn of misdadig, om van een
Europeesche ontwapening, zelfs van een beperking der Europeesche bewapening te
spreken tegenover de ontwikkelingsmogelijkheden van twee continenten als Azië
en Afrika, tegenover den hekel en den nijd, dien zij de Europeanen toedragen,
tegenover hun ongeduld, om vermeende schulden te vereffenen. Hier baten geen
petities, hier baat geen sentimentaliteit. Zij voert regelrecht naar den ondergang.
Het is een vierde feit, dat een internationaal leger en een internationale vloot,
betaald, gecontroleerd en gecommandeerd door Genève, het eenige middel zou
kunnen zijn, om aan de Volkenbond een daadwerkelijke autoriteit, een effectieve
rechtspleging te verschaffen. Het eenige middel om de Europeesche en universeele
anarchie te beperken, om Afrika en Azië in toom te houden. Tot deze gendarmerie
had men onmiddellijk moeten besluiten in 1919, bij de stichting van den Bond. Maar
men was toen vermoeid en verkeerde in den waan dat de menschelijke natuur gebeterd
was door de afschrikwekkende lessen van den oorlog.
Uit deze vier onomstootelijke feiten volgt afdoende dat het Fransche voorstel om
den Volkenbond te wapenen met leger en vloot op rationeele gronden berust en dat
het geenszins noodzakelijk is, om achter de Fransche plannen een manoeuvre te
zoeken die bestemd zou zijn om de ontwapeningsconferentie af te leiden van haar
doel, nog minder om een Fransche hegemonie te vestigen over Europa. Het getuigt
van weinig eerlijkheid om een land te verdenken van snoode voornemens, dat zijn
zware artillerie, zijn bombardements-vliegtuigen, zijn tanks en zijn linie-schepen,
dit wil zeggen de onmisbaarste werktuigen voor een offensief, ter beschikking wil
stellen van een supra-neutrale macht. Het is waar, dat het Fransche voorstel geen
aanduidingen bevat, om de oprichting eener Volkenbondsche marechaussee te
combineeren met een vermindering der nationale bewapening. Met een beetje goede
trouw echter, kan men aannemen, dat het in de bedoeling ligt der Franschen om
reductiemaatregelen te treffen, zoodra een militair tegenwicht van Genève dit toelaat,
doch dat sommige Europeesche en transatlantische slinkschheden niet gedoogen zich
te binden door beloften, die wellicht niet nagekomen zouden worden door anderen.
Met een beetje kennis van de mentaliteit der Fransche natie mag men ten volle
vertrouwen, dat de aanwezigheid van een weerbaren Geneefschen veiligheidsdienst
onvermijdelijk en aanstonds gecompleteerd zou worden door een aanzienlijke
vermindering der Fransche strijdkrachten. Zelfs al ware deze vermindering
ongewenscht en voorbarig, elke politieke partij zou haar bestaan op 't spel zetten
door haar te weigeren.
Het Fransche voorstel zou evenwel in zooverre een manoeuvre kunnen zijn, dat
men, door de onuitvoerbaarheid aan te toonen van een Volkenbondsch defensie-wezen,
de onmogelijkheid wilde bewijzen, tegenover de wereld en tegenover de recalcitrante
Fransche onderdanen, van elke verdere, méér ingrijpende Fransche ontwapening.
Het is zéér waarschijnlijk dat de politici en generaals (Painlevé, Tardieu, Laval,
Boncour, Weygand, Pétain en Gamelin), die zich het vaderschap lieten toeschrijven
van het plan, niet verzuimd hebben, het vraagstuk te beschouwen van dezen
gezichtshoek. Men kan het hun moeilijk verwijten. Zoowel van een Fransch als een
algemeen Europeesch standpunt, zou men de manoeuvre, ook als ze opzettelijk is,
mogen toejuichen.
Er zijn twee oorzaken, welke de organisatie en het functioneeren van een Geneefsch
oorlogsapparaat kunnen verhinderen. De eerste is van politieken en psychologischen,

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

de andere van militair-technischen aard. Laten wij eerst de politieke oorzaak
onderzoeken en de militaire nagaan in een tweede artikel.
Wat zou de bestemming moeten zijn, de rol, de opdracht, de roeping van eene
Volkenbondsche weermacht ter land, ter zee, in de lucht, van een Volkenbondschen
Generalen Staf? Er valt geen ogenblik aan te twijfelen: het bewaren of herstellen der
orde zooals gendarmes dat doen en politie. En de orde, dat is de handhaving van een
zekeren status quo.
In de nationale maatschappij is de status quo een ensemble van wetten,
verordeningen en situaties, waarbij een gedeelte der burgers zich goedschiks, een
ander gedeelte der burgers zich kwaadschiks neerlegt. De goedschikschen maken de
wetten. De kwaadschikschen ondergaan ze, bestoken ze onophoudelijk met stakingen,
betoogingen, muiterijen, onlusten. Schaf in onverschillig welk land de politie af en
op staanden voet zal een revolutie uitbreken.
In de internationale maatschappij is de status quo een ensemble van grenzen, van
territoriale en koloniale beschikkingen, van verdragen, van pacten, van tractaten en
overeenkomsten. Ook een ensemble van talen, van rassen, die sedert onheuglijke
tijden potdicht gesloten naast elkaar voortleven, van onverklaarbare sympathieën,
van onuitroeibare antipathieën. Sommige volken dragen hun lot met tevredenheid,
ondanks verschillende wederwaardigheden. Andere volken torsen hun last met wrok
en spijt. De tevredenen redigeerden de Verdragen. De ontevredenen teekenden ze
met een zwaard boven 't hoofd en... een slag om den arm.
Laat uw blikken gaan over een kaart van Europa, een kaart der Aarde, en scheid
de bokken van de schapen. Onder de groote mogendheden is enkel Frankrijk verzadigd
(op de Geneefsche zône na!), ruimbehuisd en voldaan. Alle overigen wenschen iets
van hun verre of nabije buurman; wanneer het geen brok land is, dan is 't een deel
der wereldmarkt, of een afzetgebied. Rusland verlangt een stuk van Roemenië,
Duitschland een stuk van Polen, Italië een stuk van Frankrijk, Engeland zou zich
gaarne nestelen in Noord-Afrika, Japan in China, of in Australië, Amerika overal.
Om van den Balkan en Centraal-Europa te zwijgen.
En dit is de status quo, die de internationale weermacht van Genève, wanneer de
Volkenbond tenminste een greintje logica bezit, zou moeten bewaken, beschutten,
verdedigen, en desnoods heroveren. Italië b.v. zou een divisie moeten leveren, welke
bereid is te vechten tegen den Italiaanschen drang naar Fransch Corsica, Fransch
Tunis, Fransch Savoje. Duitschland zou een contingent moeten afstaan, dat wil
kampen voor het Plan-Young, voor het Verdrag van Versailles, dat in den Poolschen
Corridor gaat sneuvelen tegen Reichswehr en Schupo. Japan fourneert een leger-korps
om de integriteit der Chineesche grenzen te beschermen tegen de Japansche Militaire
Partij. Rusland zendt een aantal regimenten naar Roemenië om Bessarabië te
verdedigen tegen de Russen. Enzoovoort.
Dus 't een of 't ander: De Geneefsche internationale krijgsmacht bestendigt den
status quo en wordt een in essentie conservatieve factor onder wiens hoede
voorzichtige, geleidelijke, langzame verbeteringen zullen kunnen worden aangebracht;
òf zij interesseert zich niet voor dien betwistbare status quo en verliest daardoor alle
reden van bestaan.
Als de leden van den Volkenbond dus stemmen vóór of tegen het Fransche
Defensie-ontwerp, stemmen zij impliciet voor of tegen de huidige Europeesche en
mondiale structuur. Als het wordt verworpen, is de vingerwijzing ondubbelzinnig;
als men 't op de lange baan schuift dito. De conclusie is onafwijsbaar. Wanneer men
te Genève sinds 1919 een maskerade vertoonde, het uur van 't démasqué is geslagen.
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Hoevelen wenschen de bekrachtiging van den status quo? Wie wenscht aan die
bekrachtiging mede te werken?
Deze beschouwingen, uitgaande van de strikte werkelijkheid, kunnen ons reeds
voldoende inlichten omtrent de bestemming, welke den Franschen voorstellen te
wachten staat. Tenzij er in de gemoederen van het meerendeel der wereld-naties een
radicale omwenteling plaats grijpt, een algeheel nieuwe oriëntatie naar bescheidenere,
wijzere en minder oorlogszwangere doeleinden, kan niemand eenige illusie koesteren.
Een Geneefsche weermacht zou een noodzakelijke en heilzame regulator zijn, gelijk
de maréchaussee het werd, die omstreeks 1500 de middeleeuwen afsloot en die het
nog is. Maar de politieke en psychologische voorwaarden tot verwerkelijking van
het plan zijn niet aanwezig. En de technische bezwaren laten zich even onoverkomelijk
aanzien.
[verschenen: 9 maart 1932]

De groote Utopie II
Parijs, 11 Februari [1932]
Volgens het Fransche concept zal het Volkenbond's leger zijn samengesteld uit
troepen die aan Genève geleend worden door de leden van den Bond. Men heeft
blijkbaar het denkbeeld van een permanent en volkomen autonoom Bonds-leger niet
aangedurfd wegens de kapitale bedenkingen, die zulk een plan wekt. Een staand
Bonds-leger veronderstelt inderdaad een eigen territorium; eigen kazernementen;
eigen munitie-fabrieken; eigen rollend materieel; eigen krijgs-scholen; eigen
oefen-terreinen; etc. Allemaal dingen die tot in een verre toekomst niet te
verwezenlijken zijn en waarvan men zich trouwens met reden kan afvragen, of hun
verwezenlijking raadzaam geacht mag worden. Niets immers zou zulk een martiaal
en uniek oorlogs-centrum gemakkelijker vallen, dan het gansche menschdom onder
het juk te brengen eener internationale belangengroep (de Haute Banque b.v.), vooral
wanneer men volgens het idee van de Amerikaansche Nobel-vredesprijswinnaar
Murray-Butler het gezamenlijke goud der aarde ging concentreeren in één superbank.
De profetieën zouden dan in vervulling gaan: één kudde, één herder. Vermoedelijk
echter droomden de profeten een aanlokkelijker perspectief dan zulk een concentratie
rondom het gouden kalf.
Men mag dus veilig aannemen, dat onder de gegeven omstandigheden slechts één
vorm van Volkenbonds-leger (en in hoogere mate nog van Volkenbonds-vloot)
aanvaardbaar en denkbaar is: het Fransche voorstel. Ik geloof niet, dat hierover
ernstige meeningsverschillen kunnen ontstaan. Alles welbeschouwd schijnt het
uitgangspunt der Fransche proposities het best mogelijke.
Daar elke natie van het aardrond voortaan een contributie zou storten in natura,
in menschen-materieel, in kanonnen en kanonnenvleesch, zal men in het
Volkenbonds-leger blanken aantreffen naast zwarten, gelen en zelfs rooden. Men
zal er heele of halve negers zien van Ethiopië, van Haïti, van Domingo, Liberia, te
midden van Japanners, Chineezen, Albaneezen, Patagoniërs, Mexicanen, Perzen,
Ieren, Arabieren, Afghanistanners, Irakianen, Franschen, Duitschers, Engelschen,
Italianen, Hollanders, Spanjaarden, enzoovoort. Een onvermijdelijk mengelmoes.
Een noodzakelijk Babel. De president van Haïti en de Keizer van Abyssinië zullen
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het een hooge eer achten, om hun degen ter beschikking te stellen van Genève. Men
kan hun niet op de teenen trappen.
Eerste vraag: in welke taal zal men deze Babelsche troepenmacht commandeeren?
In welk volapuk of esperanto zal men de orders redigeeren?
Tweede vraag: Om tot eenige saamhorigheid te geraken moeten troepen oefeningen
houden. Waar zal het Volkenbonds-leger manoeuvreeren? Welk land zal zijn
grondgebied willen afstaan en zijn souvereiniteit?
Derde vraag: Hoe zal men geraken tot een minimum homogeniteit in de instructie?
Er zijn naties met een dienstplicht van zes maanden, van een jaar, van drie, van zeven,
van tien jaren. Haar militaire kwaliteiten, haar rendeering is zeer verschillend. Ieder
exerceert op haar manier. Ieder heeft haar tactiek. Gevechtswaarde zonder cohesie
bestaat niet. Welke norm zal men kiezen?
Vierde vraag: Op welke basis zal men een homogeniteit van materieel realiseeren?
Het is onmogelijk, dat een Braziliaansche of Japansche brigade tijdens een veldtocht
geravitailleerd en geproviandeerd wordt in wapenen en munitie uit Brazilië en Japan.
Ze zouden te lang onderweg blijven. Wie zullen dus de leveranciers worden van de
Volkenbondsche strijdmacht? Welk geweer zal men adopteeren? Welke mitrailleur?
Welk kanon? Welke tank? Welk vliegtuig? Ga even de belangen na, die hier in het
gedrang komen, om de moeilijkheden te taxeeren die een zoo eenvoudige kwestie
opwerpt.
Vijfde vraag: De ziel van een leger is een cohaerente Generale Staf, die
gemeenschappelijke begrippen heeft omtrent instructie, tactiek, strategie. Voor de
gevechtswaarde eener weermacht geldt de eensgezindheid van haar Staf als een
condito sine qua non. Elk verschil van opvatting werkt hier desorganiseerend. Kunt
gij u een
Fransch-Argentijnsch-Turksch-Engelsch-Grieksch-Abyssinisch-Portugeesch-Finsch-Noorsch-Holandsch-Poolsch-Japansch-Zwitsersch-Chineesch-Duitsch-Haïtiaansche
Staf voorstellen, welken aan deze elementaire eisch van eenheid beantwoordt?
Zesde vraag: Wie zal commandeeren? Frankrijk antwoordt: ieder op zijn beurt.
Wij repliceeren: nonsens. Kunt gij u een fabriek verbeelden of een bank, die elk jaar
zou verwisselen van directeur? Ja, doch met dit systeem zouden fabriek en bank in
den kortst mogelijken tijd failliet gaan. Een zekere continuïteit in het commando is
honderd-maal onmisbaarder voor een leger dan voor een handelsinstelling. Een
commandant echter, die zijn leger compleet in de hand heeft (en een leger is meestal
precies zooveel waard als de commandant waard is), zal zijn nationaliteit nooit geheel
kunnen afleggen. Het kan gebeuren, dat een Fransch opperbevelhebber moet oprukken
tegen Frankrijk, een Duitsch aanvoerder tegen Duitschland, een Engelsch tegen
Engeland. Wij twijfelen niet aan zijn bovenmenschelijke rechtschapenheid.
Maar in hoeverre zou deze pijnlijke situatie invloed uitoefenen op zijn autoriteit
tegenover zijn troepen? De continuïteit in het opperbevel zou dus rechtstreeks tot
demoraliseerende verhoudingen kunnen leiden, vooral in geval eener nederlaag.
Zevende vraag: De mobilisatie en de concentratie van een Volkenbonds-leger zal
minstens één maand eischen en de eventualiteit is zeer wel denkbaar, dat ettelijke
divisies bij 't appèl ontbreken. Tijdens deze kritieke maand kan Genève naar hartenlust
delibereeren over de Aanvaller en zal zich daarvoor niet geneeren. Maar ondertusschen
zal de Aanvallende Natie oorlog voeren. Zij zal wellicht het Paleis van den
Volkenbond veroveren en zijn schatten. En wat dan?
Achtste vraag: Bij de gedachte van een Volkenbonds-leger gaat men bijna
instinctmatig van het idee uit, dat de Geneefsche strijdkrachten onoverwinnelijk
blijken. Dit echter is een bloote hypothese. Het tegendeel is geenszins buitengesloten.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Wat zou de positie zijn eener betrekkelijk ontwapende wereld, wanneer de
Volkenbondsche strijdmacht verpletterd werd? Vermoedelijk zou er een schrikbarende
paniek uitbreken, gevolgd door een schrikbarende anarchie en bekroond door de
definitieve alleenheerschappij van den overwinnaar.
Negende vraag: Zal het internationale leger onpartijdig zijn? Hoe zal men die
onpartijdigheid garandeeren? Zal het in alle gevallen marcheeren? Hoe dikwijls zal
men riskeeren, dat belangrijke contingenten deserteeren of overloopen, zooals de
Saksers, tijdens den Volkeren-slag?
Tiende vraag: Hoe zal men de recruten aanwijzen, die hun leven geven voor een
Geneefsche beslissing? Door loting? Door dwang? Hoe zullen de vrije wereld-burgers
reageeren, zoowel op den dwang als op de loting?
Dit zijn tien vragen, die honderd allesbehalve geruststellende bedenkingen
medebrengen. Er blijkt uit dat de militaire condities voor de oprichting van een
bruikbaar Geneefsch leger haast even onvervulbaar zijn als de politieke en
psychologische.
Daar het bijgevolg evident is, primo, dat een Volkenbond zonder executieve macht
tot de instellingen behoort waarop niemand kan bouwen en waarmee niemand behoeft
te rekenen; secundo, dat een weerbaar toegeruste Volkenbond voor lange jaren een
vrome wensch zal blijven; tertio, dat in een gistend, kokend, revolutionnair,
economisch ontwricht en principieel contractbreukig Europa het labiele evenwicht
slechts gehandhaafd kan worden met de wapenen in de vuist; quarto, dat het de
hoogste plicht is voor Europa om zich te dekken tegenover Azië en Afrika. Waar dit
alles evident is (en gezonde hersens kunnen daaraan geen seconde twijfelen), daar
rest ons slechts één conclusie: Ontwapening is mooi, ontwapening is menschelijk,
is nuttig, maar ontwapening is onmogelijk, ontoelaatbaar, ontwapening voert
regelrecht ten verderve.
En wanneer de Franschen deze onbehaaglijke doch onweerlegbare stellingen
zijdelings hebben willen demonstreeren door de indiening van hun plan, dan
bevestigden zij waarheden waarover men onder diplomaten niet ronduit praat, maar
aan welke geen enkele natie zich zonder levensgevaar kan onttrekken. C'est comme
ça puisque c'est comme ça, zegt de Fransche boer, de Fransche staatsman, de Fransche
generaal, de Fransche soldaat. Ook zij zagen het liever anders. Ook wij. Maar 't is
zooals 't is.
[verschenen: 12 maart 1932]

Inflatie
Parijs, 14 Februari [1932]
Sinds enkele weken sta ik perplex voor een onbegonnen werk. De meeste theaters
hebben bijna gelijktijdig hun programma's hernieuwd. Daar het betalend publiek
door de crisis verminderd is tot de helft, kromp de duur der beste successen tot vier
maanden. Uitgezonderd Louis Verneuil en zijn Bank Memo (twintig duizend mijlen
onder peil) heeft niemand overwinterd, die in September of October zijn bivak dacht
op te slaan tot de lente. Niet de dichters, niet de denkers, niet de amuseurs en niet de
pornografen. Eind-Januari moesten dertig schouwburgen hun répertoire verjongen.
Gelukkig ontbreekt het niet aan stukken. Gelijk men soms in wereldsteden den
indruk krijgt, dat hare bevolking uitsluitend bestaat uit leegloopers en doordraaiers,
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zoo zijn er momenten waarop men zweren zou, dat iedereen zich overgeeft aan de
dramatische literatuur. Wanneer men onder Franschen gouvernementeele wedstrijden
hield in treur-en-blijspelen, zooals men dat onder Japanners doet voor de poëzie,
zouden de concurrenten bij duizenden en duizenden binnenstroomen. De
romanschrijverij blijft in bloei niet achter bij deze overdaad. Men kon onlangs de
volgende annonce lezen: ‘Alvorens vernietigd te worden, uitverkoop van verscheiden
tonnen romans; 1500 auteurs; 1500 titels, nieuwe, onopengesneden volumen van
200 tot 400 pagina's; 100 kilo's bevatten ongeveer 425 exemplaren. Geschikt als
premie voor winkeliers en marktventers; prijs 120 francs per 100 kilo.’ Voor 1500
schrijvers bestaat de laatste kans om gelezen te worden daarin, dat men ze uitreikt
als toeslag bij een pond boter of een schelvisch.
Men heeft dus stukken en men heeft zelfs décors. Elke schouwburg bezit een
woonvertrek, een hotel-veranda, een badstrand, een spreekkamer, een kantoor-bureau.
Het is dus niet zoo erg, wanneer plotseling alles spaak loopt. Het is ook geen ramp,
wanneer men zich eensklaps naar dertig theaters moet begeven. Maar als het desnoods
mogelijk is om in drie weken dertig comedies te zien zonder neurasthenisch te worden,
het is volslagen onmogelijk, om erover te schrijven. Niet wijl mij de moed ontzinkt,
niet omdat het gemiddelde gehalte de aandacht onwaardig zou zijn. Integendeel. Van
buiten bekeken is de koopwaar puik; versch als een schol en frisch als een bos
wortelen. Doch eenvoudig, omdat ik voor een niet geheel oppervlakkige vermelding
dit gansche blad noodig zou hebben, de advertentie-pagina's inbegrepen.
Zelfs een voorzichtige keuze stuit op hinderpalen, omdat de inventie der Fransche
toneelschrijvers onmiskenbare sporen van vermoeidheid toont. Verklaar ze uit een
voorbijgaande depressie van het milieu, waarin ze leven, verklaar ze uit kosmische
oorzaken als de verzwakking van aardmagnetisme b.v. welke den Bourgogne van
1931 ondrinkbaar maakte, verklaar ze uit de haast, waarmee ze fiasco's moesten
vervangen, gij neemt die sporen daarmee niet weg. Zij bestaan, zij hinderen en het
bewonderenswaardigste métier compenseert ze niet. Wij verlaten de zaal te dikwijls
met een leeg hart en, wat nog erger is, met een leeg hoofd. Het zonderlinge
verschijnsel openbaart zich plotseling, dat er in de charmantste stukken niets meer
gebeurt, wat men niet vertellen kan in vijf regels, of in een korte novelle.
Jules Romains wist voor zijn ‘Roi Masqué’ niets nieuwers te verzinnen dan een
Balkan-koning, die slecht opschiet met een bemoeizieke gemalin, een slippertje
maakt naar Parijs om onderzee-boten te bestellen en aan zijn hof terugkeert met een
als matroos vermomd maîtresje. De klucht bevatte een rake charge op Kiki van
Dongen (hij heet niet meer Kees) en zijn mondaine modellen, het was gevernist met
een sausje Freud en gekruid met peper van de oevers der Doode Zee. Maar in hoeveel
operettes en met hoeveel varianten hebben wij hetzelfde onderwerp reeds
aanschouwd?
René Benjamin bedacht een sympathieke Parijschen chauffeur en schonk hem een
beeldschoone dochter. Het meisje raakt verliefd op den zoon van een arts uit den
deftigen stand en deze liefde wordt beantwoord met wedermin. De dokter bekijkt
hun trouwplannen met liberale blikken, zijn vrouw echter is een onverzettelijk
conservatieve feeks. Om het geluk der kinderen niet in den weg te slaan, rijdt de
chauffeur tegen een boom. In de melodrama's onzer grootmoeders was deze chauffeur
geregeld huurkoetsier, legde de zweep over een mageren rossinant en ook de twee
gelieven kregen elkaar. Benjamin noemde dat geraamte ‘Parijs’ en stopte het vol met
pittoreske grapjes. Maar het volk van vandaag noemt Parijs Panam of Pantruche en
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dat 't er niet de minste echo hoort van wat er woelt in de ziel van Panam en Pantruche
kan zelfs een komiek als Dorville niet verdoezelen. Hij praat voor stoelen.
Simon Gantillon, auteur van het ontelbare malen gespeelde ‘Maya’ probeerde een
nieuwen worp met ‘Bifur’. Men vindt dit geheimzinnige woord op sommige Fransche
spoorwegen om te waarschuwen, dat de lijn zich splitst. Het was ook de titel van een
modern tijdschrift. Hier verliest een man zijn teeder beminde vrouw door den dood.
Een auto-ongeluk immobiliseert hem op een plek, waar juist een zwaar ziek jong
meisje op de meest onverklaarbare wijze haar leven en haar krachten herwint. De
geest der eerste vrouw is gewoonweg overgegaan in het bezwijkende lichaam der
tweede. Waarom bleef hij niet in het eerste, zult gij vragen, wanneer hij een dergelijke
macht bezit? Ik weet het niet. Wij kunnen dit geval van zielsverhuizing des te
moeilijker accepteeren, daar de eerste en de tweede vrouw vertolkt worden door
dezelfde actrice. Zouden wij het geval gemakkelijker aanvaarden, wanneer de
bifurcatie geïncarneerd ware door verschillende speelsters? Ziedaar een lastig
dilemma. De schrijver noemt het een feërie. Het schijnt veeleer een geweldige illusie
die een te groote dosis vergt van auto-suggestie.
Maar zou Pythagoras in al zijn wijsheid ooit vermoed hebben, dat de
metempsychose tot pretext kon dienen voor veranderlijke weduwnaars?
Jacques Deval, de gevierde auteur van ‘Etienne’, schilderde in ‘Mademoiselle’
(Juf) de zeden en de karakters van een modern middenstandsgezin. Vader en moeder
bifurqueeren buitenshuis en kibbelen aan tafel. De zoon zwiert en verliest geld bij
wedrennen. De dochter doet eveneens een misstap. Zij endosseert de gevolgen aan
‘Juf’, een verwelkende muurbloem, die ze verrukt op zich neemt. Na de bevalling
keert de dochter terug in den huiselijken kring alsof er niets gebeurd is en alles gaat
zijn gangetje. Virtuoos en verder niets.
Marcel Achard exploiteerde in ‘Domino’ dezelfde bekoorlijke en vlotte tooverij
die hem in ‘Jean de la Lune’ geluk aanbracht. Een industrieel vindt onder oude
papieren een liefdesverklaring aan zijn vrouw. Het biljet is onderteekend met François,
den voornaam van zijn vennoot. Lang geleden had de echtgenoote buiten weten van
haar man een liaison met dezen François, doch sinds haar huwelijk leidt zij een
onberispelijken wandel. Zij gevoelt niet meer voor hem, maar zou de sociale positie
van hun drietal willen sparen voor de gevolgen eener verdenking. Hoe? Zij plaatst
een advertentie, waarin een François gevraagd wordt die geneigd is een verliefde en
gevaarlijke rol te spelen. Défilé der reflectanten. Er biedt zich een geschikt persoon
aan, een avonturier, die den bijnaam draagt van Domino. Hij vertolkt zijn rol met
zooveel gloedvolle overtuiging, dat de man en de ex-minnaar razend worden en de
vrouw er met de pseudo-François van door gaat. Dat is amusante, snaaksche nonsens,
tooverachtig gespeeld door Jouvet. Dat is vermoedelijk ook een succes. Kan men er
echter een boom over opzetten? Neen. De aardigheid zou er afgaan en de
beuzelachtigheid overblijven.
[verschenen: 16 maart 1932]

Rechts of links
Parijs, 21 Februari [1932]
Het behoort tot de Fransche tradities, dat de aftredende Kamer zelf het kiesstelsel
bepaalt volgens hetwelk de nieuwe volksvertegenwoordiging aangewezen zal worden.
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Zooals men sinds de eerste samenwoning van menschengroepen op zoek is naar den
rechtvaardigsten en doelmatigsten regeeringsvorm (zonder hem te vinden), zoo streeft
men sinds de invoering van het kiesrecht naar een methode van stemmen, die ieders
belangen waarborgt en bevordert. Het verschijnsel doet zich voor in haast alle
democratisch bestuurde landen.
Er lag dus niets buitensporigs in het door Georges Mandel, den vroegeren
handlanger van Clemenceau, voorgelegde wetsontwerp, dat tot strekking had om het
parlement te kiezen volgens het éénbeurtig systeem, zonder herstemming, en elken
candidaat benoemd te verklaren, die 40% der ingeschreven stemmen op zijn naam
vereenigt. Hoewel niemand begreep waarom juist 40 per honderd de beslissing gaven
en niet 30, of 50, of een ander getal, of kortweg de meerderheid, was de methode
niet onredelijker, niet minder parlementair dan een andere. Het Engelsch Lagerhuis
werd benoemd volgens een bijna overeenkomstig stelsel. Doch al ware het recept
volkomen idioot, en zelfs al had de volksvertegenwoordiging een nog mallere, nog
absurdere methode willen bedenken, er zou constitutioneel geen enkele billijke
aanmerking te maken vallen van het moment af dat het wetsvoorstel het vereischte
quorum bulletins behaalt.
Dit is de logische consequentie van het kiesrecht en van de constitutie. Dat per
ongeluk de gouvernementeele partijen zich uitspraken voor het éénbeurtige systeem,
doet daar niets aan toe of af. De rechtsche coalitie achtte het stelsel in haar voordeel,
doch buitte haar overwicht uit op wettige en normale wijze. De oppositie had des te
minder motieven, om tijdens de debatten en na de nederlaag de éénbeurtige verkiezing
te beschimpen als een abominabele abjectie, daar zij een jaar geleden een rapport
liet uitbrengen over de zoogezegd onteerende kieswet en haar alleen verwierp, wijl
zij ze in haar nadeel oordeelde. De rechtsche partijen, zeer genuanceerd, zeer steil
in de leer en bij de stembus als kat en hond voor elkaar, hebben weinig belang bij
herstemmingen en kunnen het herstemmings-principe zonder schade opofferen. Voor
de linksche partijen daarentegen, minder intransigent onder elkaar, is herstemming
meestal een aanleiding tot de vruchtbaarste combinaties. Zij laten liever een
persoonlijke overtuiging schieten, dan een gemeenschappelijken zetel. Links
bovendien is oneindig beter gedisciplineerd voor zulke accommodementen dan het
stijfkoppige, hardleersche en tuchtlooze rechts.
De wet werd aangenomen na een wekenlange, aartsvervelende obstructie van
radicalen en socialisten, na een reeks verbitterde en scandaleuze disputen, besloten
door een zitting, welke onafgebroken 22 uren duurde, zonder slaap en zonder eten,
in een verpeste lucht, in een sfeer van senielen waanzin en burgeroorlog. De
Europeesche politiek, volgens de meening van een denker, heeft altijd ver beneden
de Europeesche intelligentie gestaan. Tusschen de Fransche politiek en de Fransche
intelligentie werd het contact zóó losjes, dat men beide termen niet meer kan meten
met denzelfden maatstaf. De intelligentie is nog niet onvereenigbaar met politiek,
doch reeds is de politiek onvereenigbaar met het bescheidenste begrip van intelligentie.
Wie een deel der afgevaardigden zag ronken, dwars uitgestrekt over hunne banken,
en wie een ander deel der afgevaardigden de nietswaardigste beuzelarijen hoorde
lallen met den schuimbekkenden haat van maniakken, aanschouwde een symptoom
van verwildering, dat door zijn vulgariteit nog pijnlijker aandeed, dan door zijn
zotternij. Het is onbegrijpelijk, dat de vertegenwoordigers van La Déesse France,
gelijk de dichter Chénier zijn land noemde, in zoo hoogen graad hun nationale
herkenningsteekenen kunnen verloochenen.
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Zoodra de halsbrekende wet, te elfder ure onverwachts verzwaard met
vrouwenkiesrecht en vrouwen-kiesbaarheid, gestemd was door de Kamer, kwam zij
voor den Senaat. De vergaderzaal in optocht ontruimend had de uitgeputte, nijdige
oppositie den verderen strijd overgedragen aan het gezelschap grijsaards, tegen wie
beurtelings rechts en links ontketend is, omdat zij beurtelings rechts en links hun
remblokken aanleggen. Voor de chansonniers van Montmartre en het gros der
romanschrijvers is de Senaat een verzameling ouwe snoepers, voor het publiek een
college kaalhoofdige heeren boven de zeventig jaar, van wie niemand de namen kent,
voor de politiek een vliegende ballast, welke zich nu naar voren, dan naar achteren
verlegt, als een automatische reactie op de partijen, die het stuur houden. Sinds jaren
wil men hem uitwerpen, doch niemand waagt het, wijl afwisselend links en rechts
bij hem een toeverlaat vinden. Hij beschermt de eenen tegen de excessen der anderen.
En welke partij is zeker genoeg van de toekomst om een dag te riskeeren, dat zij op
dien steun niet zal kunnen rekenen?
Vandaag zwenkt de Senaat links, eenvoudig, omdat de ministerieele meerderheid
rechts wendt. Maar wanneer toevallig radicalen of socialisten het wetsontwerp van
vrouwen-kiesrecht en vrouwen-kiesbaarheid hadden ingediend, zouden de bedaagde
heeren deze voorstellen even beslist hebben afgewezen. Het motto van den Senaat,
en trouwens van alle linksche groepen luidt op dit stuk: ‘De vrouwen bezorgen ons
reeds last te over, om ze ook nog in de politiek te halen.’ Zoolang de overweldigende
meerderheid der Fransche vrouwen religieuze instructie geniet en conservatief denkt,
zal hare emancipatie met man en macht worden gedwarsboomd. Zoover gaan ‘de
rechten van den mensch’: De vrouw krijgt pas rechten, wanneer zij even
conformistisch en orthodox belieft te stemmen, als de hoogere staatsleiding dit
verlangt. De Fransche politici wenschen de vrouw als bondgenoote, niet als
tegenstandster. Zij zijn bovendien [even] bang voor haar gezonde, practische verstand,
als voor haar wispelturigheid. Zij zullen tot in lengte van dagen alle uitvluchten
verzinnen, om haar ‘politieke opvoeding’ voor onvoltooid te verklaren. Tegen geen
enkele hypocrisie zullen zij opzien, om de vrouwen uit de nationale beraadslagingen
te weren. De Françaises van haar kant zijn nog practisch en conservatief genoeg, om
daaraan maling te hebben.
Niemand vat ondertusschen, waarom de Senaat het kabinet-Laval omverwierp,
want er bestond niet méér uitzicht op een linkscher georiënteerd ministerie, dan bij
alle vroegere regeeringscrises, welke wij sedert 1928 bijwoonden. Men toovert een
parlementaire minderheid niet om in meerderheid, door een opwelling van humeur,
of door de plotselinge bevlieging van razernij, waaraan het college der onbekende
grijsaards ten prooi bleek. Zij hadden de éénbeurtige kieswet kunnen verwerpen,
zonder Laval te doen vallen. Waarom moest Laval tuimelen, terwijl ieder op zijn
vingers kon natellen, dat hij in een of ander departement zou bovenspartelen? Wanneer
de Senaat rechts stemt, beweert men dat hij op orders handelt van reactionnaire
lichamen als Kerk en Kapitaal, wanneer hij links stemt, verwijt men hem dat hij op
commando marcheert van den Grand Oriënt. De eene uitlegging is even kinderachtig
als de andere. Maar het onredelijke der senatoriale executie, haar botheid (de bedaagde
heeren weigerden Laval te hooren) en haar ongewenschtheid hadden ten gevolge,
dat zij vierdaagsche onlusten deed losbreken in het Quartier Latin, waar Laval
nochtans weinig sympathieën telt. Toen Tardieu zijn ministerie vormde, was een
deel van Parijs in staat van beleg. En als men weet, waar relletjes beginnen in 't
Quartier Latin, men weet nimmer waar zij eindigen.
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De ingegooide ruiten van hun Paleis zullen de Senatoren vermoedelijk kalmeeren,
wanneer zij hetzelfde ministerie zien verschijnen voor hun tribunaal. Om den schok
te verzwakken en het idee van provocatie te ontwijken, verwisselde men de
portefeuilles. Tardieu, die Oorlog had, nam Buitenlandsche Zaken. Reynaud, die
Koloniën had, kreeg Justitie. Aan Piétri, die het Budget beheerde, gaf men Nationale
Defensie waaronder voortaan Leger, Vloot en Luchtmacht zijn samengevoegd. Laval,
de onderhandelaar van Washington, Londen en Berlijn, vergenoegde zich met Arbeid.
Doch Flandin bleef aan Financiën en Rollin aan Handel. Aan 't hoofd van
Binnenlandsche Zaken zette men Albert Mahieu, een verdienstelijke, en tamelijk
neutrale persoonlijkheid, onder wiens auspiciën onpartijdige verkiezingen kunnen
plaats grijpen.
Al deze ijdele agitatie is des te belachelijker, daar over drie maanden alle
regeerings-beschikkingen opnieuw in beroep komen voor het volk. De cardinale
vraag blijft, of de Fransche natie in Mei rechts zal kiezen of links. Bij een rechtschen
uitslag heeft Italië te winnen en tot zekere hoogte Engeland. Een linksche zegepraal
zou een ontwijfelbaar voordeel beteekenen voor Duitschland en Rusland. Over den
afloop kan niemand tot dusverre een voorspelling wagen. Eén resultaat echter schijnt
na de vergeefsche schermutseling tusschen Kamer en Senaat reeds uitgemaakt:
Frankrijk zal vermoedelijk niet stemmen, alvorens Duitschland gestemd heeft. Deze
regeling was noodzakelijk. Want zoo er zeer weinig kans bestaat, dat Duitschland
links zal stemmen, omdat Frankrijk links stemt, alle mogelijkheden daarentegen zijn
aanwezig, dat Frankrijk links stemt, wanneer de Duitschers in deze richting het
voorbeeld geven.
[verschenen: 23 maart 1932]

De scheppende vonk
Parijs, 23 Februari [1932]
Terwijl Charles Nicolle, de overwinnaar van den typhus, van Tunis verhuist naar
Parijs, waar hij voortaan Medicijnen zal doceeren aan het Collège de France, komt
van de drukpers de studie, welke hij ‘Biologie de l'invention’ noemde. Het is een
groot werk in een klein formaat, dat deze maand verscheen bij Félix Alcan. Zooals
de titel aanduidt, wordt erin gesproken over de voorwaarden, onder welke de
uitvinding ontstaat, over de beste wijze om het heilige vuur der ontdekkers op te
sporen, aan te wakkeren, te doen laaien, over het wezen der uitvinders, over hun
psychisch mechanisme, over hun geestelijke hygiëne, over den tegenstand, welken
zij ontmoeten in henzelf, in hun omgeving, in de maatschappij, over de
godenschemering welke ook de Ontdekking en de Ontdekker, naar het schijnt, in
een nabije toekomst tegemoet gaat.
Men is uitvinder, of men is het niet. Zonder twijfel, en ook Nicolle weet dit. Maar
er zijn gesteldheden, welke de ontluiking van uitvinders bevorderen, andere, die haar
belemmeren. De profeet, die hier in heldere, krachtige, soms brutale termen het woord
neemt, heeft lang gewikt, alvorens zijn gewaarwordingen in schrift te brengen en
zelfs al zouden wij op verschillende punten niet met hem accoord gaan, het is
mogelijk, dat hij tot de raadgevers behoort, welke een voorzienig lot plaatste bij een
tweesprong, waar wij de keuze hebben tusschen de goede en de slechte richting. Wat
Nicolle zegt, raakt ons even rechtstreeks, als het Franschen raakt, Duitschers,
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Engelschen of Amerikanen. Wij hebben niet het recht om deze stem te verwaarloozen.
Zij weerklinkt op een moment, dat wij alle uitvinders, die ons elke tien jaren dwingen
om de installatie onzer industrieën te hernieuwen, naar den duivel wenschen. Voor
deze paradox schrok Nicolle niet terug. Wij ook niet. Als dit geen argument is om
te luisteren, wij houden in overweging, dat sinds 1923 de Ontdekking, de groote,
essentieele Ontdekking stilstaat en als verlamd ligt.
De uitvinders-materie is onuitputtelijk en Nicolle gelooft niet, dat het menschdom
haar ooit tot den bodem zal afwerken. Als echter de ontdekkingsstof onafzienbaar
is, de ontdekking zelf is een wisselvallige, accidenteele daad, welke bijna geheel
buiten contrôle valt van verstand en rede. Voor zoover zij niet gewoonweg geschiedt
door de medewerking van het toeval, vloeit zij hoofdzakelijk voort uit de interpretatie,
welke een zeker individu geeft aan een ontelbare malen geobserveerd feit. Alles komt
er op neer om de portée te vatten eener zaak, welke we sinds eeuwen onder oogen
hebben, en om er een juiste consequentie uit te trekken.
Naast verscheiden frappante voorbeelden van de onberekenbare omwegen, langs
welke ‘het nieuwe feit’, het scheppend idee zich openbaart, citeert Nicolle uit eigen
ondervinding de omstandigheden die hem brachten tot de ontdekking der
besmettingswijze van den typhus. Daar het verhaal kans heeft om even beroemd te
worden als de appel van Newton, zal ik het letterlijk vertalen.
‘Gelijk al degenen, die sinds lange jaren het Mohammedaansch hospitaal bezochten
van Tunis, zag ik elken dag in de zalen typhuslijders, liggend naast zieken, die
aangetast waren door de meest verschillende kwalen. Gelijk mijn voorgangers was
ik de dagelijksche, achtelooze getuige van het zonderlinge verschijnsel, dat die, ten
overstaan van een in de hoogste mate besmettelijke ziekte, zoo afkeurenswaardige
samenhooping, nochtans geenszins door besmetting gevolgd werd. De bed-geburen
van een typhuslijder liepen zijn ziekte niet op. En van den anderen kant constateerde
ik gedurende epidemische vlagen bijna dagelijks de besmetting in de Arabische
dorpen, in de stadswijken en tot bij de hospitaal-bedienden, die belast waren met de
ontvangst der binnenkomende zieken. De dokters, de verplegers, besmetten zich op
het platteland, doch geenszins in de ziekenzalen.
Op een dag, een dag als alle andere dagen, op een morgen, vervuld ongetwijfeld
van het enigma der besmettingswijze van den typhus, zonder er echter bewust aan
te denken (daarvan ben ik heel zeker) wilde ik het hospitaal binnengaan, toen een
menschelijk lichaam, aan de bovenste treden liggend van het portaal, mij deed
stilhouden.
Het was een gewoon schouwspel, om arme inboorlingen, aangetast door typhus,
delireerend van koorts, met wankelende stappen den ingang tot het toevluchtsoord
te zien naderen en bij de laatste schreden uitgeput te zien neervallen. Zooals
gewoonlijk stapte ik over het neergestrekte lichaam heen. En op dat juiste moment,
werd ik getroffen door den lichtstraal. Toen ik een oogenblik later het hospitaal
binnenging, had ik de oplossing van het probleem. Ik wist, zonder dat het mij mogelijk
was eraan te twijfelen, dat er geen ander bestond en dat die 't was. Dat uitgestrekte
lichaam, de poort waarvoor het lag, hadden mij eensklaps de barrière getoond voor
welke de typhus ophield. Om zich daar op te houden, om in Tunis onschadelijk te
worden zoodra hij het bureau der opneming voorbij was, terwijl hij zich over den
ganschen omvang van het land besmettelijk toonde, was het noodzakelijk dat de
besmettingsfactor dat punt niet overschreed. Wat nu gebeurde er op dit punt? De
zieke werd er ontdaan van zijn kleeren, zijn ondergoed, geschoren, gewasschen. Iets
dus, wat vreemd aan hem was, iets wat hij op zich droeg, in zijn linnen, op zijn huid,
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veroorzaakte de besmetting. Het kon niets anders zijn dan de luis. Het was de luis.
Wat ik den vorigen avond niet wist, wat geen van allen, die den typhus sinds het
begin der geschiedenis gadesloegen (want de ziekte gaat terug tot de vroegste tijden
van het menschdom) gemerkt hadden, de onbetwistbare, vast-en-zekere, onmiddellijk
bruikbare solutie van het overbrengingsprobleem, was mij geopenbaard.’
Zoo gebeuren de ontdekkingen. In een staat van illuminatie, van inspiratie, van
kortstondige onevenwichtigheid, die het brein verlicht als met een bliksemflits. Alleen
de gepredestineerde kan ze doen. Het is geen bezwaar, wanneer hij intelligent is,
maar een genie kan desnoods ignorant zijn meent Nicolle. Van de drie hoofd-groepen
der menschheid, blanken, zwarten en gelen, levert alleen de blanke groep degenen,
die tot de inventie, tot de ontdekking zijn voorbeschikt. Noch de negers, noch de
Turken, noch de Mongolen of de Chineezen, hebben op dit gebied iets geleerd, iets
verworven door ons contact. Onder blanken schijnen recente, niet al te sterk
contrasteerende vermengingen van zoogenaamde ‘rassen’ of ‘naties’ de ontluiking
van gepraedestineerden te bevorderen. Maar dat deze bevruchters uitsluitend
Germanen zouden zijn, of Ariërs, volgens de stelling van Gobineau en alle van dezen
Franschman afstammende racisten, houdt Nicolle voor een onwetenschappelijk,
onbewijsbaar verzinsel.
Wanneer nu de toekomstige ontdekker onder ons geboren wordt, welke opvoeding
zullen wij hem geven, hoe zullen wij hem scholen? Neutraal en volledig. Zoo weinig
mogelijk bagage tot den leeftijd, waarop het kind zijn bestemming gaat kiezen. Geen
specialiseering. Bij voorkeur klassieke, humanistische studies. Waarom? Omdat zij
tot niets dienen, geest en hart evenwel op ongeëvenaarde wijze vormen, alle
horizonnen openlaten voor elke verdere ontwikkeling, en een basis leggen, waarover
men zich sedert drie eeuwen niet te beklagen heeft. In welke samenleving zal de
uitvinder het best gedijen? In een maatschappij, die eenige speling laat voor
originaliteit, voor individualiteit, voor de onevenwichtigheid eener paar seconden.
In een maatschappij, welke niet overmatig gestandaardiseerd, gerationaliseerd,
genivelleerd, geïndustrialiseerd, gemechaniseerd is. In een maatschappij waar de
vrouw haar biologische roeping trouw blijft, een maatschappij, welke zich niet
langzaam zelfmoordt in een vrijwillige steriliteit der gepraedestineerde klassen.
‘De Franschen moesten dit begrijpen’, meent Nicolle. En we mogen hopen, dat
de Franschen dit zullen begrijpen. Maar als ze 't niet ter harte nemen, laat dan
tenminste de rest van Europa trachten het te doen. Wij staren ons blind op een
eventueelen oorlog, op sociale, economische, politieke moeilijkheden. Wij hebben
geen ongelijk. Doch dringender en ernstiger plichten roepen ons. De ‘Biologie der
Ontdekking’ is ook de biologie der letterkunde, der schilderkunst, der muziek, der
architectuur, kortom: der negen muzen. De doodelijke stilstand dreigt niet alleen
onder uitvinders. Als hij echter alleen maar dreigde onder uitvinders, hoe zouden
wij er binnen vijftig jaar aan toe zijn, wanneer in alle hoeken der wereld onze
voorsprong is ingehaald? Want als zwarten en gelen niet kunnen scheppen, zij kunnen
uitstekend imiteeren.
Lees dit boek, dat honderden levenskwesties aanroert. Sinds de Renaissance werden
de behoeften en de functies van ziel en geest niet zoo scherpzinnig geanalyseerd. En
wie weet? Misschien is het voor de toekomst een even weldoende revelatie als de
lichtstraal, welke Nicolle ten deel viel onder de hospitaal-poort van Tunis
[verschenen: 18 maart 1932]
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Een datum
Parijs, 26 Februari [1932]
In 't algemeen genomen zou de beste spiegel van een land moeten zijn de roman. De
krant filmt de dagen en de uren eener natie, de roman de jaren en de lustra, de Historie
de jubilea en de eeuwen. Wanneer het nog niet altijd zoo is, ik stel me voor, dat het
in de toekomst uitstekend zoo zou kunnen worden. De mensch zou zijne geschiedenis
schrijven in drie tempo's als de drie wijzers eener klok. Wij zouden ze alle drie volgen
met gelijke belangstelling. De wanhopige en gelukkige liefden, de huwelijkstrouw,
de echtbreuken, de ongelukken, misdaden, troebelen en conflicten zouden in den
roman niet behoeven te ontbreken, evenmin als de gemengde berichten in het dagblad.
Maar zij zouden verwezen worden naar het tweede of derde plan en de romanschrijver
zou de vrijkomende plaats benutten om den burgers boeiend in te lichten over de
acute tijdsvragen. Men zou op deze wijze een weinig orde kunnen scheppen in de
hersens der twintigste eeuwers, en alvorens de regeering in handen te geven van
intellectueelen, gelijk Stefan Zweig voorstelde in een tamelijk opzienbarend interview
van de Nouvelles Littéraires, ware het niet overbodig, de bekwaamheden dier
intellectueelen te oefenen en te toetsen op dit onschadelijk terrein. Want totnutoe
bekommerden zij zich slechts matig om de res publica, de openbare zaak. Zij schonken
al hun eerste plannen en al hun aandacht aan de gemengde berichten. Was ik dictator
en tyran, ik zou mijn minister van Schoone Kunsten (er bestaan helaas Leelijke
Kunsten) instructies geven in deze lijn. Wij zouden daarna zien of wij ‘intellectueelen’
lieten deelen in ons gouvernement.
In 't bijzonder genomen is elke goede roman reeds lang de voortreffelijkste spiegel
geweest van een land en beantwoordt volkomen aan bovenbeschreven eischen.
Hoewel de werkelijk verdienstelijke romans schaarsch zijn en geen twee planken
beslaan eener bibliotheek, zal ik mij niet vermeten om deze meening te staven met
voorbeelden uit het verleden. Het verleden garandeert het heden veel minder dan
men oppervlakkig denkt. Ik steun mijn opinie liever op een boek, dat een paar weken
geleden van den drukker kwam, waarover de Fransche pers elken dag vol staat en
dat alle depressies verdrongen heeft uit de loopende gesprekken. Het heet de
Familie-kring. ‘Le Cercle de Famille’. Op zijn reclame-omslag schrijft de uitgever:
‘Een Maurois, onnoodig om te insisteeren’, en hij vergiste zich niet. Al heeft André
Maurois bij onze Hollandsche aristarchen de reputatie van een tweede-rangs auteur,
ik aarzel geen oogenblik om het boek te beschouwen als een der belangrijkste
documenten betreffende ons tijdperk. Wie de intieme roerselen, de psychische kleur,
de geestesstroomingen, vervlochten door de nationale evolutie, wil kennen eener
Fransche periode, die wij allen hebben meegemaakt, zal Le Cercle de Famille
raadplegen met vrucht en met genoegen. Voor de kennis van Frankrijk is een dergelijk
boek even aanbevelenswaard, als een reisgids en ik verbeeld me, dat het deze rol
nog met succes zal vervullen over vijftig jaar.
Het loopt van ongeveer 1900 tot 1931: De tijd voor Denise Herpain, centraal-figuur
uit het verhaal, om van klein kind op te groeien tot vrouw, om een kijk te geven op
de Fransche opvoeding, in huis, op kostschool, op 't lyceum, op de universiteit. Denise
is geboren in een milieu van textiel-nijveraars uit de buurt van Rouaan: de gelegenheid
om rond te blikken onder deze weinig bekende, doch invloedrijke dynastieën van
industrieelen, voor wie het aantal weefgetouwen of spindels dat ieder doet draaien,
dezelfde beteekenis heeft als de kwartieren van een adellijk blazoen. De
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jeugd-kameraden van Denise zijn in 1914 dienstplichtig: aanleiding om in vogelvlucht
te zweven over de achter- en voorhoede van de strijdlinies. De overlevenden zetten
hun onderbroken studies voort in 1918: synthese van het Quartier Latin, van
verscheiden studenten-typen, van verschillend genuanceerde loopbanen, van een
studenten-pension, van een stuk Parijs. De makker, dien Denise ontmoet op de
hoogeschool, en met wien ze na een gederailleerde verliefdheid trouwt, is een
bankierszoon uit Nancy: Aperçu van de nijverheid der Oostelijke provincies,
karakterschets van een gedegen Fransch bankier en zijn methoden. Denise krijgt drie
kinderen, die kinkhoest oploopen en moet voor hun herstel een winter doorbrengen
aan de Rivièra: Kort overzicht op een paradijs en een gedemoraliseerd, eerloos en
internationaal publiek. Haar man gaat voor zaken naar Marokko: globaal zoeklicht
langs de noordkust van Afrika. In zijn afwezigheid complotteert een vriendin een
intrige tusschen Denise en een cosmopolitisch sujet: Schildering van de liefde, zooals
men haar in een verlept en raar wereldje opvat. De schok veroorzaakte bij Denise
een hersenontsteking: beschrijving van een interessant clinisch geval en zijn
behandeling. Wijl financiën en politiek onafscheidelijk zijn en wijl Denise ten nauwste
samenwerkt met haar man, wiens bank door haar roekelooze adviezen keldert:
zorgvuldige patrouille onder de leidende politieke en financieele regeeringskringen;
confronteering der bolsjewistische en antibolsjewistische theorieën; vluchtige en
volledige teekening van rechtsche en linksche passies, culmineerend in de
presidentsverkiezing, waar Briand de nederlaag leed; puissante motivering van
Frankrijks betrekkelijke non-interventie in de universeele financieele débâcle;
samenvatting van de crisis, van de deflatie, van redelijke en onredelijke
crediet-systemen. Een banket bij baronesse Choin, trawante der Sovjets, een
muziek-uitvoering bij Denise, de krach van haar echtgenoot: bondige revue der beau
monde van geld, kunst, journalisme, industrie, beurs, diplomatie en politiek.
Al deze motieven ( en ik sla er over) zijn met de uiterste behendigheid gegroepeerd
rondom de psychologische studie eener vrouwenziel (Denise) wier innerlijke stabiliteit
in haar prille jeugd onherstelbaar verwoest werd door de slechte verstandhouding
harer ouders. Deze studie is op haar beurt weer verstrengeld met den groei van een
drietal provinciale families, met een analyse van Denise's ouders, van den minnaar
harer moeder, van de ontelbare oplettend geteekende bijfiguren. Het eene hoofd-thema
van Maurois demonstreert de evenwichtsstoornis der kinderen uit gezinnen, waar de
eenheid tusschen vader en moeder gebroken is, ten nadeele van een der beide
elementen; het andere hoofd-thema betoogt de nutteloosheid der lessen, welke
kinderen ontvangen van hun ouders. De Cercle de Famille is een vicieuze cirkel en
bij 't slot van het boek staat Denise op 't punt haar meisje en haar jongens te wonden
met dezelfde fouten, hun karakters te vergiftigen met dezelfde afvalligheid tegenover
haar man, waarmee in de eerste hoofdstukken van den roman haar eigen psyche
ontwricht werd. Doch in deze thema's liggen niet de waarde en de draagkracht van
het werk. Elk ander romancier had ze kunnen becomponeeren. Zeer weinig romanciers
echter zijn in staat om zulke permanente thema's te bearbeiden met een buitengewoon
knap, soepel en expressief contrapunt, dat niet alleen een aanzienlijk gedeelte van
het Fransch territorium bestrijkt, maar daarenboven een geheele civilisatie resumeert
in haar afwisselende aspecten, en ten overvloede het gansche boek te drenken in die
specifiek Fransche teederheid, die Villon reeds uitdrukte toen hij dichtte:
‘Corps féminin qui tant es tendre’.
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat dit compendium van de Fransche mensch uit
1931 in de zuiverste proporties is opgebouwd, met den fijnsten tact werd gedoseerd,
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en in een onberispelijken, bijna onpersoonlijken stijl werd geschreven. Het ligt ook
voor de hand, dat het boek geen oogwenk verveelt en dat zelfs de criticus het leest
met vreugde, omdat de auteur uit den onnoemelijken voorraad van karakteristieken
overal het essentieelste en het boeiendste greep. Dit bewijst een zeldzame
menschenkennis en een even zeldzaam meesterschap. Maar het
bewonderenswaardigste van deze litterairen uitzichtstoren met zijn duizend
horizonnen, is stellig, dat Maurois hem optrok in op de kop af 339 bladzijden en
tegelijk het record sloeg van overvloed en kortheid. Daar een geluk evenmin alleen
komt als een ongeluk, geloof ik, dat men bij het verschijnen van Le Cercle de Famille
veilig het einde mag voorspellen van de magere jaren der Fransche roman-kunst. Zij
duurden niet lang en dit is des te beter.
[verschenen: 19 maart 1932]

Va Banque
Parijs, 29 Februari [1932]
Een jong diplomaat, dien ik sprak bij de brillante en triomfantelijke première van
Strauss' Elektra (beter laat in de Opéra dan nooit), verwittigde mij ervan dat de
Fransche sympathieën voor Japan aardig bezig zijn te luwen. Een paar cijfers over
de Japansche leening, die mislukt zou zijn op de Parijsche markt, verduidelijkten
deze mededeeling onder een gesprek dat liep over de demonisch-dionysische
vertolking van Germaine Lubin (haar slot-dans was huiveringwekkend als een salto
mortale), over Lady Chatterley's Lover, het laatste boek van Lawrence, waarvan een
ongecastigeerde vertaling schandaliseert doch druk gelezen wordt (de Engelsche
auteur koos voor zijn verliefde dialogen het vocabulaire dat straatjongens gebruiken
op schuttingen), over de lucht-manoeuvres, welke na afloop der voorstelling gehouden
zouden worden boven Parijs en die wij gingen bijwonen. Zoo zijn onze moderne
hersens gemaakt: zij combineeren met het grootste gemak Shanghai, een prehistorische
prinses uit Mycenae, het orkestrale palet van Strauss, de Beurs, een priapischen
roman en een bombardement naar de wolken.
Ik wantrouw diplomaten, jonge en oude en alle officieele of officieuse lieden, die
journalisten inlichtingen verschaffen. Zij zijn charmant. Maar in de meeste gevallen
worden die informaties toegediend als medicijnen, voor een ongemak, dat meer de
andere partij kwelt dan den journalist en met de bedoeling, om het te verhelpen. In
korte woorden: ik geloof niets van die Fransche verkoeling voor Japan. De Fransche
(geheime) politiek en haar ‘publieke opinie’ gingen niet overstag, doch krompen de
zeilen. Men was een beetje onbesuisd van wal gestoken en kreeg plotseling den wind
van voren uit Amerika, natuurlijk van William Randolph Hearst. Dat kon complicaties
geven en voor complicaties is het te vroeg, zoolang ze niet absoluut onvermijdelijk
zijn en zoolang elke Fransche boot goud meevoert uit New-York.
Niets valt gemakkelijker dan neutraliteit te afficheeren, daar neutraliteit letterlijk
tot niets bindt. Waarom zou men uitbazuinen dat een Japansche leening slaagde?
Het is veel tactischer, om het gerucht rond te strooien dat zij schipbreuk leed.
Ondertusschen zullen de Amerikanen nimmer het genoegen beleven te vernemen,
dat Fransche aviateurs en Fransche instructeurs de Chineezen ter hulp snellen, zooals
Britten, Australiërs, Canadeezen, Yankees, en Duitschers, over wie men ons elken
dag cablogrammen stuurt. De herhaalde échecs der Japanners tegenover de fameuze
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19de Chineesche Armée (waar blijven de 18 andere?) zitten der pers en het publiek
een tikje dwars, omdat die échecs hun verhinderen uiting te geven aan ongedwongen
opwellingen.
Want de pro-Japansche gevoelens van de meerderheid der Franschen zijn niet
berekend, ze zijn spontaan. De regeering wikt waarschijnlijk haar belangen op een
apothekersbalans. Doch de neigingen van het volk gaan om obscure, zeer moeilijk
te verklaren redenen regelrecht naar Nippon. De Franschen mogen de Japs lijden,
zooals zij in hun binnenste een neiging hebben tot de Duitschers, absoluut niets
voelen voor de Italianen (hun Latijnsche broeders!), nog minder voor de Spanjaarden,
een zeer matige sympathie koesteren voor de Engelschen en een ironische
geringschatting aan den dag leggen voor de Amerikanen. Dit domein is vol raadselen.
Tijdens de eeuw van Frans I, en toen dit nog weinig pas gaf in de Christenheid,
gevoelde de Fransche natie zich getrokken tot den Grooten Turk. Tijdens Paul Doumer
helt zij over tot Nippon, onder de afkeurende blikken der gansche aarde, welke
sindsdien vermeerderd werd met twee continenten.
Aan deze instincten valt niets te veranderen, noch door de regeering, vroeg of laat
meegesleept, noch door de kranten, reageerend op oncontroleerbare invloeden, noch
door de pressie van buiten, die altijd verdacht blijft. Deze instincten schijnen des te
hardnekkiger te worden, wanneer zij parallel loopen met overwegingen, die berusten
op zekere redelijkheid. Hoe immers zit de zaak in elkaar? De quoi s'agit-il? zooals
Foch zei. Welke is de situatie, die den ex-luitenant-generaal van het keizerlijke
Japansche leger Kiokatsu Sato in ‘Le Mois’, een dik, synthetisch tijdschrift, gewijd
aan de mundiale activiteit, deed schrijven, dat een oorlog tusschen de Vereenigde
Staten en Japan onvermijdelijk is en deze meening uitdrukt in de heftigste, de meest
verwoede verwenschingen?
Voyons: Japan is overbevolkt. Het heeft geen eten en geen grondstoffen. Zijn
economisch équilibre is uitermate kwetsbaar. Gesteld, dat een onmogelijke, of
minstens onwaarschijnlijke maatregel de vermenigvuldiging kan beperken eener
talrijke, prolifieke natie, de resultaten van zulk een ingrijpen zouden in het beste
geval eerst over twintig jaar tastbaar zijn. Inmiddels moet die natie leven. Zij is te
energiek, te ondernemend, om zich te voegen naar het fatum van haar eiland. Er is
plaats op de wereld, wat men ook beweren moge. Australië, een werelddeel, is
onbevolkt. Zuid-Amerika ligt voor het grootste deel onontgonnen en onbewoond.
Afrika eveneens. Noord-Amerika kan het dubbele herbergen van zijn inwoners-aantal.
Wat doen echter al deze continenten, vier-vijfde uitmakend van het aardvlak? Zij
sluiten hun grenzen. Zij passen om verschillende redenen een geografisch
malthusianisme toe, het tegennatuurlijkste, het gevaarlijkste van alle. Voor de Gelen
alleen? Neen, voor Gelen en Blanken. De Blanken schikken zich voorloopig en
pressen samen. Er is nog ruimte in het kleine Europa, hun avonturen-lust zakte, hun
vitaliteit slonk, hun rhythme vertraagde. De gele Japs zijn ongeduldiger.
Zij zoeken uitwegen voor hun volk, voor hun industrie. De tijd dringt. Hoe lang
zullen zij het nog uithouden in hun dwangbuis? Vijf jaren? Tien jaren? De universeele
grenzen-sluiting wordt verergerd door een chronischen, harceleerenden boycot, het
eenige wat de Chineezen technisch weten te organiseeren in de perfectie. En juridisch
moeten de Japanners in Japan blijven, zich vergenoegen met Japan. Het Recht en de
geordende wereld bestaan uit een serie hoofdstukken, artikelen, paragrafen. Zij gelden
voor onwrikbaar, zoolang niemand er aan wrikt. Maar spreekt een vulkaan juridisch,
een aardbeving, een volksverhuizing? Toen de Japanners zich een uitweg forceerden,
bewezen zij ons de eer om te praten als Westersche advocaten. Met bijna algemeene
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stemmen zagen zij hun argumenten verworpen. Zij wisten wat hun te doen stond,
met of zonder recht, met of zonder internationaal verlof. Zij wierpen zich op China.
En wat kon er beter gebeuren onder dergelijke abnormale, noodlottige condities, dan
dat de Japs zich op China wierpen?
Zaagt gij liever, dat zij zich direct wierpen op Indo-China, op de Philippijnen, op
Nederlandsch-Indië, op Australië? Laat de Chineezen voor China zorgen. Wat gaat
ons China aan? Het is al mooi genoeg, dat de fameuze 19de Chineesche Armée van
munitie, proviand en soldij voorzien wordt met geld, waarvan niemand de herkomst
kent, waarvan niemand de herkomst bovendien vraagt.
Voilà de quoi il s'agit...... voor de Franschen. Een militaire autoriteit, wie ik vroeg
om een uitleg van de onverwachte militaire échecs der Japaneezen antwoordde mij:
‘Men kan er drie conclusies uit trekken. De eerste zou zijn, dat een dozijn
Europeesche instructeurs een Aziatische horde bij tooverslag hervormen in een
geregeld, strijdvaardig leger. Dat is een interessante overweging, die te pas kan komen
bij de debatten der ontwapeningsconferentie, maar die wij terzijde leggen als wij de
verhoudingen beoordeelen op het Shanghaise slagveld.
De tweede zou zijn, dat wij de militaire waarde der Japanners overschat hebben.
Tot nader order lijkt mij deze veronderstelling zeer onvoorzichtig.
De derde en de aannemelijkste zou zijn, dat de Japanners een reeks fictieve échecs
niet onnuttig achtten. Zij hadden er alle belang bij, om gedurende de eerste maand
in het nadeel te schijnen te Shanghai. Langs den neus der mogendheden, en al
parlementeerende met een impertinent meesterschap, met een beleefde, bijna tergende
gevatheid (onze diplomaten zijn lang niet tegen hen opgewassen) verzamelen zij
troepen en artillerie op het gekozen punt, leggen een basis, versterken haar, breiden
ze geleidelijk uit, schermutselen een beetje en laten rustig hun nederlagen seinen
naar de vier hoeken der wereld. Wanneer zij een leger van honderdduizend man
geconcentreerd hebben naast de settlements, zullen wij verder zien. Elke tijd en elke
natie heeft zoo zijn Paard van Troje.’
Of zijn Breda'sch turfschip, repliceerde ik in gedachte. Terwijl deze beschouwingen
naar de Soenda vliegen zullen de evenementen zich ontwikkelen. Of ze mij in het
gelijk of in het ongelijk stellen, laten wij ons herinneren, dat men zich zacht spiegelt
aan anderen.
[verschenen: 2 april 1932]

Een stap verder
Parijs, 3 Maart 1932
Twee millioen Franschen lazen de onthullingen over de ‘Finance Internationale’,
waarmee François Coty gedurende tien dagen de eerste pagina gevuld heeft van de
intellectueele ‘Figaro’ en de populaire ‘Ami du Peuple’. De rest der citoyens en
citoyennes sprak er over of hoorde erover spreken. Spoedig zal men ze aangeplakt
zien op de muren. De schuld van alles is dit keer de heer Mac Fadden. Het wekte
hier diepe ontsteltenis dat de Amerikaansche volksvertegenwoordiger president
Hoover in het Congres formeel durfde betichten van een werktuig te zijn in handen
van Duitschland. Volgens Mac Fadden is Hoovers verkiezing bekostigd door de
gebroeders Warburg, directeuren der Bank Kuhn, Loeb & Cie, in ruil voor
verschillende wederdiensten, onder welke het opzienbarende moratorium, deze
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verraderlijke torpedeering van het plan-Young, waarvan Frankrijk nog steeds niet
bekomen is en nimmer bekomen zal. Daar Mac Fadden doorgaat voor een ernstig
mensch, bekleed met gewichtige ambten, en daar hij zei wat menig Franschman in
zijn binnenste dacht, baarde zijn aanklacht een beroering die de afgevaardigde
waarschijnlijk onderschat heeft. Toen een Amerikaansch dementi achterwege bleef
besloot Coty de antecedenten te onderzoeken der genoemde Bank.
Aan den oorsprong van de activiteit dezer instelling ontmoette hij Jacob Schiff,
zoon van een modest joodsch makelaar der Frankfortsche Rothschilds. In zijn jeugd
emigreerde de jonge Schiff naar de Vereenigde Staten, maakte er een snelle carrière
en werd de chef der firma Kuhn, Loeb & Cie, de voornaamste Israëlietische bank
van Amerika. Reeds vóór Schiffs optreden onderhield dit machtige handelshuis
nauwe relaties met de Joodsche banken van Duitschland en met de keizerlijke
regeering. Tijdens zijn dertigjarige leiding werden die banden nog inniger en bleken
bestand tegen Duitschlands nederlaag.
Die Jacob Schiff was een origineel. Het bevredigde hem niet om geld te verdienen.
Hij eischte voor zijn bank, en voor de Haute Banque in 't algemeen, niet alleen de
suprematie over de industrie, en het recht om deze te organiseeren naar het believen
der financiers, maar ook ‘the spiritual direction of human affairs’.
Voor Jacob Schiff lag het steunpunt van den hefboom waarmee men de aarde kon
optillen en omverwerpen, in Rusland. Nietzsche had deze profetische gedachte reeds
geuit in Aphorisme 251 van Jenseits vom Guten und Bösen, en ook Karl Marx na
de verplettering der Parijsche Commune in 1871. Van Frankrijk viel op revolutionnair
gebied niets meer te verwachten, van Rusland daarentegen alles.
Tot aan den val van den laatsten der Romanovs en tot aan den huidigen dag heeft
de New-Yorksche bank in verbinding gestaan met de Russische revolutionnairen.
Tijdens den Russisch-Japanschen oorlog verschafte Jacob Schiff aan Tokio de
fondsen, zonder welke de troepen van den Mikado den strijd nimmer tot een gelukkig
einde hadden kunnen brengen. Tegelijk subsidieerde hij de Russische oproerlingen.
Op zijn kosten was in de V.S. een terroristische centrale gevestigd. Men fabriceerde
er de bommen, die langs Finland werden binnen gesmokkeld en meer dan
achttienduizend slachtoffers maakten. Men beraamde er de betaalde stakingen,
onlusten en complotten, welke een succesvol einde van den veldtocht konden
verhinderen.
Behalve met de gevolmachtigden van Japan moest Graaf Witte te Portsmouth
onderhandelen met Jacob Schiff en twee andere, invloedrijke vertegenwoordigers
van het Israëlietische volk. Schiff wilde zijn vrede teekenen met Rusland, op
voorwaarde van gelijkberechtiging voor de Joodsche onderdanen van den Tsaar.
Witte, getrouwd met een Jodin en geenszins anti-semiet, weigerde uit bezorgdheid
voor de Joden zelf, zoodat de strijd, beëindigd met Japan, werd voortgezet met Schiff.
Hij ontbrandde feller dan ooit naar aanleiding van de vexaties, waaraan de talrijke
Russische Joden blootstonden, die zich hadden laten naturaliseeren in de V.S. en als
Yankees terugkeerden naar Rusland. Zij hoopten, dat hun als Amerikanen geoorloofd
zou zijn, wat men hun als Joden verboden had. Het procédé was handig en werd
toegepast door een massa revolutionnairen, die zich door hun veramerikaniseering
buiten 't bereik stelden der Russische politie. Weldra vaardigde de tsaristische
regeering een oekase uit, welke den veramerikaanschten Joden dezelfde
dwangbepalingen oplegde als den Russischen. Een aantal werden over de grens gezet,
aan anderen werd de toegang geweigerd. Als représaille voor deze ‘beleediging van
het Amerikaansche paspoort’ eischte Jacob Schiff persoonlijk van William Taft de
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opzegging van het tachtig jaren oude Amerikaansch-Russische handelsverdrag. Eerst
verzette zich Taft, een der zeer weinige presidenten, die niet gekozen was met geld
van Kuhn, Loeb & Cie. Een heftige perscampagne deed hem tien maanden later
zwichten en op 13 December 1911 noteerden de Joden een van de belangrijkste data
hunner geschiedenis.
Tijdens den wereldoorlog koos Jacob Schiff, wiens dochter trouwde met een der
drie gebroeders Warburg uit Hamburg, de partij van Duitschland, wat de scherpheid
zijner anti-Russische gevoelens nog deed toenemen. Hij verdubbelde de aanvallen,
die vruchteloos gebleven waren, terwijl Rusland worstelde met Japan. Toen de Tsaar
viel, zond hij een telegram met gelukwenschen aan Milioekof, minister van
Buitenlandsche Zaken onder Kerenski, doch voor verdere beslissingen hield hij
Trotzki in reserve, die naar New-York gekomen was, om te onderhandelen met den
chef der Bank Kuhn, Loeb en Cie. Schiff gaf den democraten van Kerenski hunne
kans. Zoodra bleek, dat zij niet aan zijn verwachtingen beantwoordden, Engelsche
invloeden ondergingen en neigingen toonden, den oorlog voort te zetten, liet hij
Trotzki tegen hen los en de bende van Lenin. Trotzki, op terugreis naar Europa
gevangengenomen door de Engelschen, krijgt na verzoek van Schiff een vrijgeleide.
In Stockholm vindt hij een telegram van Max Warburg & Cie, gedateerd 21 September
1917, die hem een onbeperkt crediet opent. Enkele weken later zijn de extremisten
meester van Petrograd. Het bolsjewistisch experiment kan beginnen en eveneens
‘the spiritual direction of human affairs’, die een familiezaak geworden is. De
volkscommissarissen hebben niets te weigeren aan de oppermachtige Bank, welke
hen installeerde. Als Jacob Schiff sterft in 1920, gaat het commando over op zijn
zoon Mortimer, na zijn dood op de Warburgs, Otto Kahn en consorten. De exploitatie
van Rusland breidt zich uit in hoe langer hoe kolossaler proporties. Tezelfdertijd
restaureert de familie hare bakermat Duitschland. Na hare heerschappij gevormd te
hebben over Washington en New-York, strekt zij haar gezag uit over Moskou en
Berlijn. Zoowel het Vijfjaarplan als het Moratorium stammen van Kuhn, Loeb &
Cie.
Aan dezen opzet ontbreekt nog slechts de kroon van het welslagen. De Russische
onderneming rendeerde boven elke verwachting, doch trad in een stadium, dat haar
voor bankiers verdacht maakt. Het land is totaal kaalgeschoren. De Duitsche affaire
liep vast. Met het geld van Schiff en zijn bondgenooten werden de Duitschers
toegerust voor een hegemonie, waarvan zij geen voordeel kunnen plukken, zonder
dat meer dan de helft van Europa tenondergaat en als de Russen in de boeien der
Babylonische gevangenschap geklonken wordt. De beurt is aan Frankrijk, om zich
te laten schrappen uit de rij der onafhankelijke naties. Het goud der Banque de France
belooft een rijke schadeloosstelling voor de stroppen in Moskou en elders. Vandaar
de systematische ophitsing der vijf werelddeelen tegen Frankrijk. Vandaar de
ontwapeningsconferentie. Zoolang Frankrijk weerbaar is kan de firma Kuhn, Loeb
& Cie en vazallen hare troepen niet in den strijd werpen met een voldoende uitzicht
op succes en dividenden.
Ziedaar! Gij ondervraagt u denkelijk of ikzelf aan deze duizelingwekkende
uiteenzetting geloof sla. Ma foi, ik weet er niets van. Sinds ik in de Kamer hoorde,
dat Eugène Schneider, directeur van de nationale kanonnenfabriek te Creusot, via
Skoda te Pilsen, kanonnenfabriek welke hij controleert, de Hitlerianen subsidieert,
draait mij op dit fantastische terrein het hoofd. In het licht van zulke onweersproken
beweringen, krijgen de pyramidaalste veronderstellingen een cachet van
geloofwaardigheid, als niemand ze weerlegt. En niemand weerlegt ze. Maar doet 't
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er toe wat ikzelf geloof? Is het niet van oneindig meer belang, dat ik u inlicht over
de dingen, welke twee millioen Franschen (en méér nog) bereid zijn te gelooven,
waar ze hun met een overvloed van treffende détails worden ontvouwd? Een paar
jaar geleden, na een ontgoochelende periode van tegemoetkoming, werd het Fransche
motto: wij moeten reageeren. Vandaag zegt men: reactie alleen is niet voldoende;
wij moeten revolteeren. Het bovengemelde is een der verklaringen van deze
geestesgesteldheid.
[verschenen: 26 maart 1932]

Een gebroken man
Parijs, 8 Maart [1932]
Men geloofde zóó weinig aan den ernst van Briand's toestand en aan de mogelijkheid
van een snel uiteinde, dat men, één dag voor de dood den staatsman verloste uit een
kunstmatig gerekt bestaan, hem met algemeene stemmen candidaat stelde voor de
aanstaande verkiezingen. Duizenden hadden gezworen dat Briand, die 28 Maart
zeventig ging worden, herstellen zou, èn van zijn ziekte èn van zijn fiasco's. Het was
de wil zijner aanhangers, zijner medewerkers, zijner vrienden, welke hem de
inspuitingen deed dulden der dokters, hun dopingsmiddelen, hun kwellende
voorschriften, hun optimisme.
Maar voor zichzelf had Briand afgerekend met het voortgesleepte leven. Als hij
bleef hopen, uit gewoonte, uit sleur, en met woede, in zijn binnenste wist hij dat geen
enkele hoop gewettigd was en wist hij dat geen artsenij zou baten. Zijn kwaal was
niet de last der jaren en niet de verwoesting van het organisme. Geen twaalf maanden
geleden droeg hij zijn ouderdom nog monter en veerkrachtig. Niet zijn physiek was
versleten. Tenminste niet in die mate, dat men binnen afzienbare tijd een fatalen
afloop kon voorspellen. De man die in Mei dong naar het presidentschap, was medisch
gesproken geenszins veroordeeld.
Neen, Briand bezweek aan een schok van andere orde. Hij was tijdens de lente
van het vorig jaar aangekomen op dat keerpunt, waar de geest aarzelt tusschen de
lokkende rust en de vermoeienissen van een langen strijd. Het afgematte hart weifelde
voor de keuze. Het wachtte op een aanwijzing. Op een stimulans welke het kon
drijven om de diepste bronnen aan te boren, waar men contact herneemt met den
levensstroom. Schrikkelijke oogenblikken, waarin men de laatste voorraden verbruikt
van de onbekende kracht, welke een lichaam voortbeweegt, dat zijn lot verbeidt!
Huiveringwekkend geheim van het moreel! Wie had op den zonnigen middag van
13 Mei 1931 durven zeggen, dat de Assemblée Nationale te Versailles het doodvonnis
stemde van Briand? Stellig weinigen. Doch wie Briand een kwartier vóór de stemming
zag en een kwartier erna, kon over de vernietigende uitwerking geen seconde in
twijfel verkeeren. Het is niet zeker dat een goede uitslag hem had kunnen redden.
Maar het was onmiddellijk zeker dat de nederlaag hem elken weg tot redding afsneed.
Verbrijzeld en verbijsterd werd hij uit het paleis van Lodewijk XIV geleid, half
bewusteloos naar zijn auto gedragen. Vraag ingewijden of profanen. Ieder antwoordt:
‘Briand is te Versailles omgebracht.’ En inderdaad, na Versailles is Briand geen dag
meer ‘de oude’ geweest.
Wie en wat echter waren de directe oorzaken van Briand's politieken val? Men
heeft hierover zoowel in Frankrijk als buiten de Fransche grenzen weinig klaarheid.
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Men schijnt haar niet te wenschen. Doch sinds de ontruiming van Mainz signaleerde
ik minstens tien maal de kuil, welken men niet in Frankrijk, doch in Duitschland, als
het ware systematisch groef voor den pacifistischen minister, aan wiens
Duitsch-gezinde sympathieën geen sterveling nochtans met recht kon twijfelen. Ik
mag deze meening herhalen bij zijn graf: Sinds Stresemann's overlijden heeft men
in Duitschland alles gedaan wat mogelijk was om Briand's politiek en Briand's figuur
te discrediteeren tegenover zijn parlement, tegenover de Fransche publieke opinie.
En telkenmale, dat men ginds roekeloos bijdroeg om Briand's positie te verzwakken,
om zijn invloed te verminderen, om het vertrouwen dat hij genoot te ondermijnen,
heeft men zich beklaagd en geërgerd over den tegenstand, welken hij ontmoette bij
zijn landgenooten. Opzet of toeval? Domheid of verblinding? Ik oordeel niet. Ik
constateer.
Eén voorbeeld uit de honderd, en klemmend voorbeeld, omdat het een gebeurtenis
betreft, welke den doorslag gaf tot Briand's achteruitgang, tot zijn nederlaag te
Versailles, tot zijn schielijk sterven.
Op 3 Maart 1931 betrad de aanstichter, de leider, de halsstarrige apostel der
Fransch-Duitsche toenadering de tribune der Fransche Kamer. Hij heeft zich te
verdedigen tegen heftige aanvallen van Franklin-Bouillon, Louis Marin, e.d.,
talentvolle sprekers, door de eenen patriotten, door de anderen chauvinisten betiteld.
Briand houdt een van zijn laatste betooverende, bedwelmende redevoeringen. Hij
ontwikkelt, met onweerstaanbare accenten, een argument, dat men kort en bijna
letterlijk kan samenvatten in de volgende woorden: ‘Het bewijs dat ik me niet vergist
heb, het bewijs dat mijn politiek de goedkeuring verdient van het Fransche parlement,
is, dat er iets bestond wat wij allen vreesden als een bedreiging voor den vrede: de
Anschluss. Welnu, dank zij mijn politiek is dit geduchte gevaar voortaan afgewend.’
Door zijn warme welsprekendheid wordt de gansche Kamer meegesleept. Briand
verwerft een meerderheid van 551 afgevaardigden, die zijn bezielende overtuiging
deelen, tegen 14 onverzoenlijken die haar afwijzen. Het was een overwinning die
den klank had eener apotheose. Want let op de verhouding der getallen: Met zulk
een massale meerderheid kon hij veilig zich candidaat stellen voor het presidentschap.
Let ook op de beteekenis van de candidatuur en van het ambt: de macht van een
president der Fransche Republiek doet in geen enkel opzicht onder voor de macht
b.v. van de Koning van Engeland. Achter de poorten van het Elysée is de president
de ware arbiter der buitenlandsche en binnenlandsche politiek. Men mocht
redelijkerwijze verwachten, dat Briand's prestige dat overwicht nog zou versterken.
Wij leven niet in de eeuw van trekschuit en diligence. Er bestaat telegraaf, telefoon,
radio, vliegtuig. Op 4 Maart dus kon Briand's redevoering in Berlijn zijn. Op 5 Maart,
uiterlijk 6 Maart, kon de Wilhelmstrasse haar lezen in de Fransche staatscourant,
gesteld, dat de Duitsche Ambassade het niet de moeite waard vond, om een verslag
te seinen van de door Briand verdedigde stelling. Op 8 Maart konden alle Duitsche
diplomatieke vertegenwoordigers verwittigd zijn van de door Briand gekozen positie.
En wanneer men te Berlijn een greintje besef bezeten had omtrent het mogelijke en
het onmogelijke in de toenmalige Europeesche politieke conjunctuur, een vleugje
gezond verstand, een tikje loyale consideratie voor den Franschen staatsman, die aan
Duitschland menigvuldige bewijzen schonk zijner welwillendheid, zijner achting,
wanneer men er slechts eventjes toegankelijk geweest was voor een ziertje kieschheid,
om niet te zeggen medelijden, dan zou men aldus geredeneerd hebben in de
Wilhelmstrasse:
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‘Op dit gewichtige en beslissende moment in de carrière van Briand moeten wij
hem geen stok tusschen de beenen werpen. Over twee maanden is de verkiezing voor
het Fransche presidentschap. Over twee maanden kan Briand president zijn. Hij heeft
alle kansen. Hij zal dan de noodige autoriteit bezitten, de vrijheid om te doen wat hij
wil. Hij zal onafhankelijk zijn van parlementaire onzekerheden. Over twee maanden
kunnen wij nog altijd verder praten. Of verder handelen. Met de Anschluss is zoo'n
haast niet. De Anschluss kan wachten tot Mei. Wij zouden ezels zijn, lomperds, erger
zelfs: schooiers, als wij Briand onder deze omstandigheden, vlak bij den eindpaal,
lieten struikelen.’
Zoo echter redeneerde men niet te Berlijn. Zeventien dagen na Briand's
programmatische redevoering, zeventien dagen gedurende welke men ginds de
onmetelijke gevolgen van een dwazen, noodeloozen, ontactvollen, hoonenden stap
kon overwegen, op 21 Maart 1931 zette Duitschland de kanselarijen in opschudding
met zijn plannen eener Duitsch-Oostenrijksche tol-unie, voorspel tot den Anschluss!
Nooit in de diplomatische geschiedenis werd een minister grievender gelogenstraft,
onbedachtzamer (of moeten wij denken bedachtzamer??) gecompromitteerd. Wij
kunnen slechts raden, welk een terugwerking de stoot veroorzaakte op de physieke
gezondheid van Briand, welke moordende twijfels hij wekte in zijn gemoed.
Menigmaal brachten wij dezen menschelijken kant van het probleem onder de oogen
onzer lezers. Maar zonder eenige vrees om ons te vergissen kunnen wij verzekeren,
dat het sensationeele Duitsche démenti op Briand's politieke zelfverdediging de
hoofd-factor is geweest van zijn tegenslag te Versailles. En zoo een belangrijk deel
der Fransche natie Briand's aspiraties ondanks alles trouw blijft, Briand zelf was na
Versailles een gebroken man. Het pacifisme verloor zijn leider, zijn apostel, zijn
profeet. Het is een andere vraag, of dit verlies zwaar zal wegen in de toekomst, dan
wel licht. Maar het is zonneklaar, wie de verantwoordelijkheid draagt van een val,
welke beschouwd moet worden als een executie.
[verschenen: 1 april 1932]

Twee schattingen
Parijs, 11 Maart [1932]
Het is na zoover gekomen, dat de Fransche en de Duitsche regeering niet alleen
polemiseeren over het reparatiegeld, dat nog betaald moet worden, waar zelfs over
de bedragen, welke reeds gestort zijn. Het Fransche gouvernement beweert 19 milliard
168 millioen goud-mark ontvangen te hebben. De Duitschers beweren dat zij 68
milliard goud-mark uitgaven. Een meeningsverschil van een kleine 50 milliard.
Het is mij in den grond onverschillig of de Duitschers nog een dubbeltje zullen
betalen, of de Franschen nog een cent zullen innen. Maar het is mij geenszins
onverschillig, of wij over deze verloren zaak rationeel oordeelen. Niets dunkt mij
gevaarlijker dan het vraagstuk te beschouwen op een manier, welke tegen het gezonde
verstand indruischt. Wij riskeeren zoodoende een volgenden keer andere en
gewichtiger problemen even foutief te behandelen.
Daarom beschouw ik het magistrale en monumentale werk, dat Edmond Michel
onder den titel ‘Les dommages de guerre et leur réparation’ gewijd heeft aan de
kwestie der oorlogsschade en hare vergoeding, als een dier vluchtheuvels van het
intellect, welke ons in een periode van débâcle niet minder noodzakelijk zijn dan
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brood. Aan dit Groot-Boek, aan dit lijvige, zware boek arbeidde de auteur tien jaren.
Niemand vroeg 't hem, niemand steunde hem, niemand schonk hem subsidies. Hij
gaf het uit op eigen kosten bij Berger-Levrault. Weinigen zullen het lezen, want het
is duur, dor, droog en terugstootend. Niemand spreekt erover, want het komt in
niemands kraam te pas. Het is in de hoogste mate nutteloos, en onbruikbaar, overtollig
als een dier cyclopische steenzuilen uit den tijd der Druïden.
Maar het boek is er. Het legt een getuigenis af, dat nimmer en door niemand kan
worden tegengesproken. En dit is voldoende. Zonder passie, in de serene sfeer van
algebra en wiskunde, met de feillooze stelselmatigheid van een notaris, die den
inventaris opmaakt van een boedel, niet de onbedrieglijkheid eener rekenmachine,
volgens wetenschappelijke methoden, welke geen enkel tegenstander kan verwerpen,
nog minder wraken, waartegen alle verzet ijdel en ondenkbaar is, becijfert de schrijver
wat de oorlog vernietigde, en volgens dezelfde methoden, wat men van de
vernietigingen vergoedde. Ik zal u niet vragen om dit meesterlijke en definitieve
werk te lezen, want het is onleesbaar. Ik wil u alleen verzoeken te gelooven, dat het
onomstootelijk bestaat en geen zweem van discussie toelaat. Het eind-resultaat van
deze hartstochtelooze balans toont aan dat Frankrijk slechts 29% zou terug ontvangen
van zijn verliezen, als het Young-Plan tot den uitersten termijn en zonder rabat werd
uitgevoerd. Wij weten, dat het Young-Plan minder werd dan de schaduw van een
schaduw. Maar ook dit cijfer van 29% is in laatste instantie overbodig. Als Frankrijk
geen cent meer krijgt, het bezit dit document. De intelligentie is safe. Men kan nog
slachtoffer zijn van ongerijmdheden. Maar niet meer dupe.
Een kracht van denzelfden aard wordt vertegenwoordigd door André Chéradame.
Onder de politieke schrijvers, die den Franschman sinds het begin dezer eeuw inlichten
over de internationale gebeurtenissen, munt hij uit door zijn probiteit. Hij behoort
tot geen enkele partij. Hij verkwanselde zich niet aan belangengroepen van financiën
of industrie. Hij is patriot. Maar hij is méér dan patriot, omdat hij een logica nastreeft
die zweeft boven eng-nationale toevalligheden. Hij zou niet aarzelen om te
concludeeren tegen zijn patriotisme, wanneer argumenten en bewijsvoering dit
eischten.
Toen hij in 1929, tijdens de debatten over de Amerikaansche en Engelsche
schulden, bespeurde dat de gansche Fransche pers (op twee of drie uitzonderingen
na) met Amerikaansch geld was omgekocht ten gunste der ratificatie, stichtte hij uit
eigen middelen een krant, die hij Le Français réaliste noemde. Dit blad is nergens
te koop, omdat het slechts abonnés telt, in de provincie verschijnt en met een zeldzame
eenstemmigheid wordt doodgezwegen. Ondergrondsch echter voert het taaie
campagnes, waarvan het effect moeilijk getaxeerd kan worden. Het gelukte zijn leider
niet, om de noodlottige ratificatie te verhinderen. Aan hem echter is het te danken,
dat de wet er op 't nippertje doorkwam met een erbarmelijke meerderheid van 8
stemmen.
Wat Frankrijk teekende blijft geteekend. De schuld moge hemeltergend zijn, er
valt niet meer aan te tornen, Frankrijk zal betalen tot den laatsten wissel, die vervalt
in 1987.
Doch een wettiger en loyaler middel dan laakbare woordbreuk staat den
Franschman ten dienste, om boeien te verbreken, die ondraaglijk zullen worden,
zoodra Duitschland zich ontheft van zijn lasten of ontheven wordt. Een middel dat
de koopman aanvaarden kan en de politicus. Een middel dat niet alleen het voordeel
beoogt van Frankrijk, maar van alle geallieerde naties, die oorlogsschulden hebben
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aan Amerika. André Chéradame zet het uiteen in zijn onlangs verschenen boek ‘Sam,
à votre tour payez!’
Van den dag, dat Amerika den oorlog verklaarde aan Duitschland (4 April 1917)
tot den datum dat het effectief deelnam aan de vijandelijkheden (medio Juli 1918)
verliepen vijftien maanden. Bewijs met Amerikaansche stukken en uit de
vóór-geschiedenis der oorlogsverklaring, dat de V.S. niet uit sentimenteele en
humanitaire redenen de zijde kozen der geallieerden, doch louter uit weloverwogen
eigenbelang. Bewijs, dat de Amerikaansche staatslieden zelf hun financieele
voorschotten stilzwijgend, maar uitdrukkelijk beschouwd hebben als een voorloopige
participatie in den krijg. Bewijs, dat de opvatting van stilzwijgend contract en
compensatie-schuld rechtsgeldigheid heeft voor de Amerikaansche jurisprudentie.
Bewijs, dat de geallieerden van April 1917 tot Juli 1918 niet enkel streden voor hun
eigen behoud, maar evenzeer voor de serieus bedreigde onafhankelijkheid van
Amerika. Bewijs ten overvloede, en afgezien van deze overwegingen, [van] de
flagrante onrechtvaardigheid der geallieerde schulden aan Amerika. Bewijs, dat het
niet tè laat is, om de nota in te dienen. Men behoeft dan verder slechts de basis te
leggen van de vorderingen, welke de geallieerden kunnen doen gelden op de V.S.
en de rekening op te stellen.
André Chéradame kweet zich schitterend van deze zeer gecompliceerde taak. Na
een onaanvechtbaar betoog en na becijferingen, opgemaakt onder contrôle van den
leger-statisticus, generaal Alombert, komt hij tot de volgende conclusies:
In alle recht en billijkheid is Amerika schuldig: aan België 203.352.817 dollars;
aan Frankrijk 3.694.453.357; aan Engeland 3.055.344.503; aan Italië 2.503.386.856;
Totaal 9.456.537.533 dollars.
Alleen Engeland, dat behalve voor beider gemeenschappelijk gebruik, ook geld
leende, hetgeen het noodig had tot ondersteuning van een aantal eigen bondgenooten
in West en Oost, alleen Engeland is aan Amerika nog 1.019.477.855 dollars schuldig.
Bij België daarentegen staan de V.S in 't krijt voor 27.922.009, bij Frankrijk voor
761.278.459, bij Italië voor 855.352.906 dollars.
Op 't eerste gezicht lijken deze getallen paradoxaal. Doch Chéradame citeert acht
bladzijden met namen van 100% Amerikanen, die de Shylocksche eischen van hun
gouvernement steeds beschouwd hebben als een wederrechtelijkheid, als een schande,
als een domme daad. De Europeesche gouvernementen, die de schulden teekenden,
toonden zich echter nog dommer dan het Amerikaansche, dat ze eischte. Van de
Europeesche regeeringen valt geen enkele bevrijdende actie te verwachten, zoolang
de publieke opinie haar niet dwingt. Zal ‘De realistische Franschman’ zijn
landgenooten en mèt hen de overige naties tot inzicht overhalen, tot verzet?
De toekomst zal deze vraag beantwoorden. Hoop is wellicht illusoir. Misschien
moet ons Troje vallen. Maar ook hier, te midden der onheilspellendste
ongerijmdheden, zal de intelligentie voortaan safe zijn.
[verschenen: 6 april 1932]

Een candidaat gevraagd
Parijs, 20 Maart [1932]
Men parfumeert zich blijkbaar minder sinds de effecten daalden, want zooals Coty,
met den dood in het hart, bezuinigingen maakte op zijn journalistieke bedrijven, den
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prijs van ‘L'Ami du Peuple’ verdubbelde en een Sportkrant ophief, zoo verzocht
Jacques Rouché, wiens inkomsten afhangen van den bloei der welriekende Pivert's,
om ontslagen te worden als directeur der Opéra.
Uit eigen zak legde hij maandelijks 265.000 francs toe op het beheer dezer
vorstelijke instelling. Het onderhoud van haar verguld stukadoorsel, harer gepolijste
parketvloeren, Venetiaansche spiegels, kristallen lusters en wandschilderingen, kostte
evenveel als een oorlogsschip en meer dan koor, orkest, ballet en solisten tezamen.
Elken dag een druppeltje charme minder op alle zakdoekjes der wereld, noodzaakte
hem af te zien van een eervolle, doch ruïneerende betrekking, welke hij lange jaren
onbekrompen waarnam. In den herfst verhoogde de Republiek haar subsidie tot één
millioen, voor de kunst, die het duurste van alle lawaai genoemd is. Deze som,
tienmaal lager dan de steun, welken een gemiddelde Duitsche opera ontvangt,
weerhield Rouché niet om iedere week een ontslag-brief te zenden naar het
departement van ‘Openbaar Onderwijs’ waar ook de muziek geprotegeerd wordt.
Men was gewoon aan die ultimatums, welke hij den volgenden dag introk. Men
begon te lachen over een gedraai, dat werd toegeschreven aan de coquetterie van een
onmisbaren maecenas. Doch de aardigste grappen nemen een einde. Op een koude
morgen ontwaakten de Parijzenaars met het bericht, dat de directeur op 1 April zijn
deuren sloot, wanneer de Staat niet voor drie millioen bijpaste in zijn uitgaven.
Welk druppeltje had het vat der onverkochte reukwerken doen overloopen?
Het decreet werd aangeplakt in de zalen der Opéra en afgedrukt in de bladen. Het
musiceerend personeel (700 zielen) kreeg een plotselinge temperatuursverhooging,
maar de ontelbare rest der lezers liet het totaal onverschillig. Men passionneerde zich
voor de jongste excursies der nachtelijke bandieten, middelmatige copieën der
Amerikaansche gangsters, en straks zal men warm loopen voor wat anders.
Maar wie maalt nog om een opera, behalve zij, die haar spelen? Voor de rijke
bezoekers werd ze een karwei, een wereld, waarin men zich verveelt. Na 1902,
geboorte-datum van de twee uitersten die elkaar raken ‘Louise’ en ‘Pelléas et
Mélisande’, werd er noch voor de Opéra, noch voor de Opéra-Comique iets
gecomponeerd, dat even sterk en even lang kon interesseeren als de vier
richtinggevende evenementen dezer eeuw: de auto, het vliegtuig, de bioscoop en de
oorlog. Massenet, gestorven in 1912, vond nimmer en nergens een gelijkwaardigen
opvolger, evenmin als Verdi, Leoncavallo, Mascagni, Puccini. De geheele Duitsche
productie, op twee werken van Richard Strauss na, was een uitsluitend locaal belang
en buiten de Duitsche grenzen onbruikbaar. Behalve de Faust van Gounod werd het
traditioneele groote répertoire elk seizoen een tikje ongenietbaarder.
De pompeuze Opéra, gebouwd voor de pompeuze kijkspellen van een Meyerbeer
en Halévy, moest ieder jaar een paar dezer afgeleefde werken naar haar kelders
verhuizen die langzamerhand een mausoleum werden der gansche
negentiende-eeuwsche Kunst. Zij teerde op het kapitaal van vorige generaties, dat
regelmatig verminderde, zonder dat men belangwekkende aanwinsten boekte. De
dans ging denzelfden weg op. Het klassieke ballet, onovertrefbaar geworden,
verschrompelde in de perfectie, de Duncan-stijl verzandde in het dilettantisme, de
moderne pogingen in de onmacht van cerebrale bedenksels. Op het oude was men
uitgekeken, en geen enkel der nieuwe stukken toonde levensvatbaarheid. Met drie
of vier Verdi's en Wagners, met Strauss, Boris Godounoff en Faust viel op den duur
geen winter te vullen. Alle probeersels om vroegere kas-stukken te rehabiliteeren en
om ze te vervangen mislukten. Het Fransche publiek, minder gedwee dan elders,
veel spontaner, uitdrukkend wat strookt of niet strookt met zijn wenschen, staakte
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zoowel voor de afgezaagde als voor de onbekende werken. De echte liefhebbers
waren gedecimeerd of verarmd. Het hart der massa's klopt slechts bij
bokskampioenschappen, voetbalwedstrijden, wielrennen, music-halls, en op
Zaterdagavond voor den onverwoestbaren Faust. Er bleven Rouché niets anders over
dan zijn abonnés, die gaarne gedeserteerd hadden, maar voor wie de Opéra van vader
op zoon een maatschappelijke verplichting beteekende, een gesloten club, een soort
van adelbrief en een onvervangbaar symbool van rang. Men was abonné der Opéra
zooals men lid was van de Jockey. Het voornaamste verschil tusschen beide sociale
instellingen bestaat eigenlijk hierin, dat de laatste getrouwen der Opéra
regeerings-subsidie vroegen om een kostbare traditie in stand te houden, waarbij
geen twee duizend families op de gansche natie betrokken zijn. In een democratisch
land geldt zulk een verlangen als een bijna belachelijke aanmatiging.
Maar het alarmeerendste symptoom van het verval van een kunstsoort, waarop
zelfs het gepeupel eertijds verzot was, lijkt wel, dat de jonge componisten zich van
haar afkeeren of van haar worden weggetrokken. Er zal geen kwart eeuw meer voorbij
gaan of alleen enkele heldhaftige maniakken zullen overschieten, die er niet voor
terugdeinzen om een muziekdrama in drie bedrijven op stapel te zetten. Een
geroutineerd vakman als Richard Strauss, die componeert wanneer en waar hij wil,
heeft in doorsnee twee volle jaren noodig om een arbeid te voltooien, die minstens
duizend dichtbeschreven folio-pagina's beslaat, die kant en klaar, na gecopiëerd te
zijn voor orkest-, koor-, en zangstemmen, een papieren gewicht vertegenwoordigt
van meer dan vijftig kilo. Men moet fortuin bezitten om zulk een onderneming te
beginnen, geduld en tijd om haar te volvoeren, talent of energie om haar tot welslagen
te brengen en een hoop geluk om de bescheidenste verwachtingen verwezenlijkt te
zien. Zelfs voor gearriveerde auteurs werd de opzet van een muziek-drama een
waagstuk waarvan hoe langer hoe minder het risico aandurven. Al garandeert men
hun dat een directeur hun werk monteeren zal, wat reeds zeer zeldzaam blijven zal,
een ongenadig instinct waarschuwt hen dat zij niet de flauwste kans hebben om een
publiek te bereiken dat hun onderneming rendeerend maakt. Hoe dikwijls zal men
fortuin, geduld, talent, genie en geluk vereenigd vinden bij het debuut van een jong
componist, om te zwijgen van de schaarsch en schaarscher wordende deugdelijke
libretto's?
Op zich zelf beschouwd is dit complex van omstandigheden al vernietigend voor
een normaal voortbestaan van het muziek-drama. Maar hoewel dit kunstgenre in
geen enkel opzicht nog schijnt te correspondeeren met de natuurlijke neigingen der
volkspsyche en voortaan gerangschikt moet worden onder de uitgebloeide en
afstervende vormen, zou zijn langzaam geschapen toestand misschien niet hopeloos
en reddeloos zijn, zonder de bruuske interventie van de bioscoop. Het initiatief, dat
den opera-directeur sinds een eeuw ontviel en dat hij met reden trouwens afwijst,
werd sedert korte jaren overgenomen door de film-fabrikanten: zij bestellen en betalen
een zekere hoeveelheid muziek; zij engageeren voor deze taak jonge krachten,
laureaten van het conservatorium, handige, begaafde musici. De componisten die tot
1650 werkten voor de Kerk, tot 1900 voor de Opera, arbeiden van 1930 af voor de
film. Zij konden dwaas handelen, als zij het eenige afzetgebied weigeren dat hun een
broodwinning verschaft. Doch te rekenen op muziek-drama's, die niemand honoreeren,
monteeren en apprecieeren kan, zou voortaan onverstandig zijn.
De Parijsche Opéra echter bestaat, in hard graniet, evenals zoovele andere Opéra's.
Men kan ze niet sloopen. Voor een ander doel is zij niet geschikt, behalve voor
bioscoop. Het nationale prestige evenwel en ingewortelde gewoonten eischen nog,
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dat zij als Opéra bestendigd worde. Men zal Rouché dus drie millioen subsidie moeten
toekennen, of men zal een andere Rouché moeten ontdekken, die honoris causa het
geheele tekort draagt. Het répertoire zal elk jaar een beetje kleiner en het deficit een
beetje grooter worden. Tot dit eenmaal stralend en verwarmend licht uitgaat als een
kaarsepit.
[verschenen: 13 april 1932]

Goethe in Frankrijk
Parijs, 22 Maart [1932]
Er bestaat te Parijs sinds jaar en dag een Rue Goethe, uit te spreken, zooals Napoleon
deed: Gowette. Er bestaat daarentegen geen Rue Schiller. In deze kleine bijzonderheid
ligt de geschiedenis vervat van de betrekkingen tusschen Frankrijk en Goethe, of
omgekeerd. Een blauw naambordje is geen excessief symbool. Doch alvorens een
bureaucratische gemeenteraad zulk een geëmailleerd getuigschrift uitreikt aan een
buitenlandsch literator, moet niet alleen de faam, deze ‘soleil des morts’, maar ook
zijn overlevende invloed groot en constant zijn.
Goethe was in Frankrijk gelezen en bekend van ‘Die Leiden des jungen Werthers’
af.
Hij kreeg voor de Franschen echter zijn onsterfelijk merkteeken en een mythisch
aureool op dien gedenkwaardigen ochtend van 2 October 1808 te Erfurt, toen
Bonaparte, nieuwe Caesar op 't hoogtepunt van zijn roem, hem na een langdurig
onderhoud het onvergetelijk brevet uitreikte van ‘Voilà un homme!’ Tot vandaag
klinken deze drie historische woorden, glansrijker onderscheiding dan het kruis der
dapperen, in de ooren van den Franschman. Geen tweemaal in zijn leven heeft
Napoleon ze uitgesproken en ook Goethe wist dit. Kon hij ze ooit vergeten?
Het onderhoud te Erfurt werd gevolgd door gedachtenwisselingen te Weimar. De
Veldheer-Staatsman en de Dichter, als gelijke met gelijke, voerden preciese en
technische discussies over roman-kunst, over poëzie en tooneel. Een phenomeen als
Goethe had Napoleon nog nimmer gezien en het strekt hem tot onvergankelijke eer,
om het in zijn wervelstorm onderkend en als ‘ebenbürtig’ gewaardeerd te hebben.
Doch ook een phenomeen als Napoleon had Goethe nimmer ontmoet en zou hij
nimmermeer ontmoeten. De twee mannen, twee geniale naturen, verstonden elkaar
en zelden was een wederkeerige bewondering oprechter. Het Legioen van Eer, dat
twee weken later deze verbintenis onverbreekbaar maakte, werd in Juli 1814 nog in
't openbaar gedragen door Goethe, te midden der wilde vlaggen van anti-Fransch
teutonisme, dat de keizerlijke nederlagen in Duitschland ontketend hadden.
Aan Graf von Brandenburg, toekomstig Pruisisch minister, die over deze
onbehoorlijkheid de afkeuring uitte zijner omgeving, antwoordde de auteur van Faust
met een zelf-citaat: ‘Hindert u dit pentagram?’, en stak het in zijn zak. Kort daarna,
op een avond in het theater van Weimar, toen de schelmsche actrice Lortzing hem
vroeg, welke van alle decoraties die hij droeg aan een kettinkje, hem de liefste was,
zei hij: ‘Kinderlijke nieuwsgierigheid! Maar het gebeurt, dat men kinderen hun zin
moet geven.’ En hij wees op het Legioen van Eer.
Onafgebroken bleven deze overleveringen bewaard onder de Franschen en de
laatste die hare herinnering verlevendigt is Fernand Baldensperger in zijn boek
‘Goethe en France’, dat zoovele en zoo merkwaardige wisselwerkingen reveleert
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tusschen Goethe en Frankrijk. Zulk een trouw aan een demonische sympathie, sterker
dan de schokkendste evenementen, sterker dan het fanatisch losbrekend nationalisme
zijner landgenooten, deze onwankelbare loyaliteit aan een ‘vreemden’ heerscher,
werd den Dichter zonder twijfel gedicteerd door de rationeele rechtschapenheid,
welke tot zijn hoogste karaktertrekken behoort, maar vond stellig haar wortel in het
instinctieve deel van zijn dieper wezen, in een dier Wahlverwandtschaften, welke
het lot onvervuld en onvervulbaar maakte, in zijne affiniteit tot Frankrijk, die den
on-Germaanschen kunstenaar met de zwarte oogen en de zwarte haren, levenslang
even dwingend gewenkt en gericht had, als zijn affiniteit voor het Romeinsche en
Renaissancistische Italië, voor het antieke Hellas.
Wat mij betreft, ik zou de bewijzen dezer affiniteit niet zoeken in de kleur der
pupillen, niet in het pigment, niet in de anecdote van een ordeteeken, hoe treffend
ook, niet in de hartstochtelijke aandacht, waarmee Goethe de Fransche letterkunde
bestudeerde en waarmee hij de werkzaamheden volgde van de Parijsche Academie
van Wetenschappen, en zelfs niet in die welgemeende ontboezeming op 3 Januari
1830 aan zijn famulus Eckermann, met wien hij sprak over de Faustvertaling van
Gérard de Nerval: ‘In 't Duitsch kan ik Faust niet meer lezen, maar in deze Fransche
overzetting herkrijgt elk détail zijn frischheid.’ Als ik bewijzen noodig had, buiten
zijn oeuvre, voor de stelling, dat Goethe geïntoneerd en zelfs gepraedestineerd was
voor een Franschen klankbodem, dat een overwegend deel der Goetheaansche
psychische essens gevormd werd uit Fransche bestanddeelen, en waarschijnlijk
daarom juist het vruchtbaarst ageerde in Parijs, dan zou ik mijn argumenten bij
voorkeur ontleenen aan de geschiedenis der muziek.
Het kan geen bijkomstigheid, noch toeval zijn, dat de componisten der Duitsche
natie, die in Goethe's tijd, en ook lang daarna, met eenig recht als de muzikaalste ter
wereld beschouwd werd, zich onmachtig en onbegrijpend getoond hebben voor het
muziek-gehalte van de belangrijkste scheppingen huns ‘stamverwanten’ dichters.
Het kan evenmin verklaard worden uit accidenteele oorzaken, dat de componisten,
die Goethe's sprekendste creaties het voortreffelijkst en het vloeiendst hebben herleid
tot klank, allen behooren tot het Fransche volk. Want zoo Beethoven illustreerende
muziek schreef bij Egmont, zoo Schubert, Schumann, Brahms en Hugo Wolf voor
hun inspiratie een ongeëvenaard equivalent vonden in de ‘kleine’ Goetheaansche
lyriek, zijn groote universeele figuren daarentegen als Faust, Werther en Meister,
wekten bij de Duitsche componisten, geen of geen voldoende of geen natuurlijke,
levenswarme echo. Nog vóór Goethe's dood evenwel zond reeds Hector Berlioz zijn
‘Acht Faust-scenen’, die de grondslag zouden leggen van zijn onovertroffen
‘Damnation de Faust’, aan den bedaagden meester te Weimar. Gounod schreef een
zoo completen Faust, dat hij alle verdere mogelijkheden om dit onderwerp muzikaal
te interpreteeren, definitief afsneed.
De Fausten van Liszt, Wagner, Schumann en Mahler (Achtste Symfonie) zijn
eerbiedwekkende composities, doch als realiseering van het gegeven, als
harmonieerend en klinkend spiegelbeeld van het origineel, blijven zij verre beneden
den Faust van Berlioz en Gounod. Terwijl de Duitsche componisten echter niet de
adaequate resonans in zich aantroffen voor Faust, toonden zij voor de overige
Goethe-typen geen andere dan litteraire aandacht. ‘Mignon’ werd gecomponeerd
door Ambroise Thomas, ‘Werther’ door Jules Massenet. De gelijkheid van trillingen,
noodzakelijk om een dichterlijk visioen te transformeeren tot een muzikaal
verschijnsel, de gave om te treden in een zuiver Goetheaansche verbeeldingssfeer,
om het moment te grijpen, waarop de beweging aanvangt in klank, gelijk zij bij
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Goethe opborrelde in woord, die geheimzinnige concordantie bleek bij géén der
Duitsche toonkunstenaars aanwezig.
Men zou over deze incompatibilité d'humeur tusschen Goethe en zijn muzikale
landgenooten, over de wonderlijke samenstemming tusschen de wijze van Weimar
en de Fransche kunst (tot op den huidigen dag) en over alle vraagstukken, welke zulk
een hiaat en zulk een verbindingsteeken oproept, nog een boekdeel kunnen schrijven,
zonder het onderwerp uit te putten. Ik moet mij beperken tot dit schema. Het is
volledig genoeg, hoop ik, om te verduidelijken, waarom de gansche Fransche
intellectueele wereld Goethe herdacht heeft met een geestdrift, alsof het een landsman
gold, met een inzicht alsof geen honderd jaren ons scheidden van zijn dood, met de
zekerheid, dat een integraal deel van Goethe's wezen onvertroebeld voortleeft in
Parijs, waarheen hij eenmaal door Napoleon en Talma tevergeefs werd uitgenoodigd.
En alles wat wij weten uit Goethe's leven en werken, wettigt de veronderstelling, dat
hem de kleur dezer hulde op zijn Olympus geheel vanzelfsprekend toeschijnt.
[verschenen: 9 april 1932]

Bij een film
Parijs, 28 Maart [1932]
‘Les Croix de Bois’ van Roland Dorgelès was 't eerste boek, waarin een kunstenaar
de oogen van zijn medemenschen opende voor de onvermoede jammeren van den
oorlog. De titel werd onafscheidelijk van het eenig perspectief, waarin men den
gehaten krijg voortaan zien kon: een eindeloos veld van Houten Kruizen met het
geluk en het leed daaronder begraven. Voor de ontelbaren, die den roman lazen, werd
de titel een symbool. Hij vatte alles samen in een gewijd teeken: den waanzin van
het doodelijk bedrijf en het martelaarschap van de groote kudde van millioenen arme
stakkers, die vier jaren in het vuil der loopgraven legerden als in een abattoir, te
midden van ratten en luizen.
Ondanks zijn onmetelijke populariteit echter was ‘Les Croix de Bois’ nog niet
gefilmd, evenmin als ‘Le Feu’ van Barbusse, evenmin als ‘Civilisation’ en ‘Les
Martyrs’ van Duhamel. Wat weerhield de cineasten? De moeilijkheden der techniek,
of de schroom om tè bittere herinneringen en te vlijmende wonden op te wekken
voor de camera? Raymond Bernard, zoon van Tristan, den humorist van Triplepatte
en het Cafétje, meende, dat beiden overwonnen moesten worden. Hij aarzelde niet
om zich te meten met ‘Im Westen nichts Neues’ en ‘Vier van de Infanterie’. Wie 't
waagde, om na Lewis Milestone en Pabst, een zoo weinig plastische materie te
behandelen als stellinggevechten, welke den fotograaf nog minder bewegingsvrijheid
laten dan den soldaat, behoefde niet te aarzelen, om zich te meten met de diepere en
meer aangrijpende visie, welke den regisseur geïnspireerd werd door den schrijver.
Bij Milestone en Pabst grimt de toorn tegen hen, die verantwoordelijk zijn voor het
redelooze en affreuze avontuur. Bij Raymond Bernard schrijnt een onpeilbaar
medelijden met de slachtoffers.
Van den dag af, dat men de oorlog ging analyseeren, hebben de Fransche auteurs
zich altijd veel minder bekommerd om het probleem der schuld, dan om de oneindig
spannender raadselen, welke een regiment stelde, dat was samengeroepen uit de vier
hoeken des lands (later uit de vier hoeken der aarde) om langzaam weg te bloeden
in een roffelvuur, of in een offensief. De vraag wie begonnen was, wie aansprakelijk
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gehouden moest worden en wie de galg verdiende, leek hun nietig en declamatorisch
gebazel tegenover het monsterachtig complex van vragen, welke men nauwelijks
formuleeren, hoogstens stamelen kon, welke niemand vermocht af te schudden, en
die alle neerkwamen op een wroegend en wrokkend: Hoe is 't mogelijk?
Hoe was 't mogelijk dat de mensch, pas ontsnapt aan het eeuwen-oud verraad der
kosmische krachten, een arsenaal van catastrofische instrumenten bedacht had,
duizendmaal wreeder dan de elementen der vijandelijke natuur? Hoe was 't mogelijk
dat de mensch deze kunstmatige hellen gedwee binnentrad, waar men alle uitwegen
zorgvuldig had afgesneden, waar alle begrippen van redelijkheid en onredelijkheid,
recht en onrecht, schuld en boete tot puin vervielen, omdat de besten en de slechtsten,
de schuldigsten en de onschuldigsten, weerloos overgeleverd waren aan het blinde,
onbarmhartige en ondoorgrondelijke toeval, vlammend losbrekend uit den loop van
mitrailleuses, uit den mond der kanonnen, uit het binnenste der granaten? De eene
helft der natie fabriceerde bommen voor 40 francs per arbeidsdag, de andere helft
moest zich door bommen laten vergruizelen voor een soldij van 5 stuiver per etmaal.
De eene helft toog kalm naar haar werk, at, dronk, sliep, vrijde en trouwde, nam
vacantie en danste in de casino's, de andere helft doorworstelde radeloos de negentig
kringen van levend verdoemden, waarin een onontwijkbare bestemming hen gedreven
had. Eén man op elke zes zou nimmer het eind aanschouwen dezer dagen van
verwerping. Drie op de vijf zouden gemarteld worden in hun ledematen, herstellen
onder het mes der dokters, om terug te keeren naar hun foltering. Allen zouden zich
den vloek herinneren en de nachtmerrie die voor de uitverkorensten twee en vijftig
maanden geduurd had. En wie of wat leidde de keuze? Wie of wat hanteerde de
wannen, de immense zeef van vuur, ijzer en gas, waardoor de 8.501.045
gemobiliseerden man voor man passeerden? Ieder van die 8.501.045 had een ziel,
een hart, dat in moedelooze uren een gebed prevelde, een zwijgende klacht, welke
nergens, noch in den hemel noch op aarde, verhooring vond. Waarom die
opeenstapeling van krankzinnige dwaasheden en vertwijfeling? Waarom die
verlatenheid, die beproevingen, dat onmenschelijke lot, waaruit men niets ontraadselde
dan een matelooze onrechtvaardigheid? Waarom? Waarvoor? La France? Maar wat
is La France? En wie kon opbeuring hopen van een idee, van welk idee ook, zelfs
van 't idee der overwinning, daar niemand wist of hij de zon nog éénmaal zou zien
dalen of rijzen over de loopgraaf?
Al deze teisterende vragen bleven onbeantwoord doch zij waren vruchtbaarder en
verzoenender dan harde betoogen en rechtstreeksche klachten. Zij weefden eenzelfden
sluier van mededoogen om het uniform-bleu horizon en het uniform-feldgrau. Zij
lieten hun die martelaars geweest waren de paarse aura van hun lijden. Zij dempten
den glans van elk ander aureool. In de Fransche literatuur werd de strijder van 1914
het nederige zinnebeeld der duizenden bataillons die om onverklaarbare redenen
hadden moeten klimmen tot de uiterste trappen der rampzaligheid en aan wie niets
anders gegund was om dien kruisweg te verkorten dan een soldatenliedje, een grap
en de specifiek Fransche lach, de lach van Figaro ‘qui se presse de rire de tout... de
peur d'être obligé d'en pleurer’.
Het sprak vanzelf, dat de bioscoop dit gezichtspunt moest adopteeren zoodra een
geletterd cineast den oorlog tot onderwerp nam. Als 't niet de persoonlijke verdienste
is van Raymond Bernard om de zuiver-menschelijke beteekenis ontdekt te hebben
van een bombardement en een artillerie-duel, hij mag erop roemen de eerste geweest
te zij n, die in het geraas van kanonnen en mitrailleuses alle echo's legde waarmee
zij hen hoorden over wie ze huilend losbarstten. Hij was de eerste die aan het ensemble
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der vuurmonden een grommende taal gaf, welke men verstaat, welke men huiverend
begrijpt, aan wier rhythmen men onwillekeurig de vermurwendste woorden toevoegt,
die kunnen rijzen uit een verscheurd gemoed. Hij was de eerste die de lenzen, de
zoeklichten, de microfoons richtte naar de duizelingwekkende afgronden die achter
den schijn liggen, achter de feiten en achter de archivarische bescheiden, naar het
gebied waar lenzen en zoeklichten in de harten lezen, waar de filmstrook kreten en
geluiden uitdrukt die doen samenkrimpen, waar men, gelijk het in Parsifal heet,
‘durch Mitleid wissend’ wordt.
Zoo veranderde het eerste boek, dat een authentieken oorlog beschreef, in de eerste
authentieke film, hoewel Raymond Bernard slechts enkele episodes aan den roman
ontleende. Een paar koortsige, snelle tafereelen herdenken de mobilisatie en het
vertrek der regimenten. Op de rumoerige, joyeuse kantonnementen volgt een kalme
gevechtslinie waar slechts hier en daar een schot dreunt als ver paukengeroffel. De
Duitschers hakken een mijn onder de Fransche loopgraaf, en op 't doffe, eentonige
beuken der houweel onder de voeten der luisterende manschappen sluipt de
dramatische spanning binnen en de geleidelijke bewustwording der onverbiddelijkheid
van den aandreigenden dood. Op 't nippertje wordt de escouade afgelost en ziet hare
loopgraaf in de lucht vliegen met de nieuwe bezetting. Door een spookachtig half-licht
rolt geschut aan in lange, grauwe colonnen, voorbijglijdend als zwarte schimmen.
De machten der duisternis concentreeren zich, wachtend op het signaal.
Zij rukken los met een geweld en een accent waarbij alles wankelt. Dat duurt uren.
Dat duurt tien dagen. Dat duurt eeuwigheden. Plotselinge rust en stilte met het bijtend
contrast van een refreintje: ‘Si je n'ai pas la Croix de Guerre, j'aurai la Croix de Bois.’
Episch défilé van de tot stervens toe uitgeputte soldaten voor den generaal en de
jonge recruten die hen gaan vervangen in het vuur. Tegenaanval, waarvoor de gedunde
sectie wordt opgeëischt. Worsteling te midden der graven van een dorpskerkhof. De
een valt na den ander. De laatste van de escouade sleept zich voort tot een
ontlooverden boom en zijn oogen breken terwijl de lippen een deuntje lispelden dat
zingt van liefde en lente:
Voilà, le beau temps, ture-lure-lure...
Voilà, le beau temps pour les amants...

Les amants! Zijn meisje schreef hem dat zij een hak had stukgedanst van haar kleine
schoentje... en over dat afscheid droomt hij weg langs een onafzienbare rij houten
kruisen, witte en zwarte, tusschen welke de vlam flakkert van den Arc de Triomphe,
de vlam der hoop.
Bij dit woelig en elegisch in memoriam zijn de magistraalste beelden bijzaak. De
beelden werden tolken: van smart, van rouwende ontroering, van duizend dingen die
men niet zeggen kan. Men vertelt dat de film, afgedraaid voor de gedelegeerden van
den Volkenbond, te Genève, geschandaliseerd heeft wegens haar realisme, haar
onstuimig élan en de zoo violente antitheses tusschen galgenhumor en tragiek. Als
dit zoo is dan schrikt men te Genève niet terug voor een misverstand meer of minder.
Hier te Parijs is de indruk dermate overstelpend dat men het magnifieke défilé der
gehavende overlevenden van een tiendaagsch offensief durft uitfluiten. Dit is
overdreven. Maar het getuigt van begrip.
[verschenen: 16 april 1932]
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Vervaltijd
Parijs, 30 Maart [1932]
Het totaal der belastingen welke de gezamenlijke openbare diensten (Rijk, Provincies,
Gemeenten, Posterijen en Amortisatiekas) aan het Fransche volk onttrekken, bedroeg
60 milliard francs in 1928, steeg tot 65 milliard in 1929, tot 75 milliard in 1930 en
zal dit jaar klimmen tot 80 milliard.
Het vereende nationale jaarlijksche inkomen, waaruit de veelzijdige fiscus deze
sommen pompt, kon over 1930 nog geschat worden op 203 milliard. Hoewel de
noodige gegevens, om een berekening te maken over 1931-1932 nog niet volledig
bekend zijn, meent men uit de teruglooping van den Franschen export-handel te
mogen afleiden, dat de productie over 1931 een vermindering zal aanwijzen van
minstens 20%. Deze raming is zeer optimistisch. Er bestaat zóó weinig uitzicht om
dit cijfer over het huidige boekjaar te zien verbeteren, dat men tevreden zal zijn,
wanneer de achteruitgang niet verergert. Men kan dus veilig de belastbare opbrengst
van het Fransche staatshuishouden gedurende 1932 taxeeren op 160 milliard. De
algemeene depressie in aanmerking nemende, is dit resultaat niet ongunstig. Plaatst
men echter de inkomsten-tabellen naast het getal, waarmee de belastingen haar
amputeeren, dan wekt de vergelijking minder bemoedigende indrukken. Er volgt uit,
dat de Franschman zes maanden op de twaalf, of 183 dagen op de 366 van dit
schrikkeljaar, arbeidt voor den fiscus. Waarschijnlijk mogen deze proporties
beschouwd worden als een wereld-record.
Men bezwaart niet straffeloos een volk, welks inkomen in de voorspoedigste jaren
de 200 milliard zelden overschreed, met een cijns van 80 milliard. De economie van
een land verdraagt dat een zekere spanne tijds, doch op den duur kan geen enkele
industrie, geen enkel handelaar en geen enkel winkelier werken met zulk een ballast,
noch op de buitenlandsche, noch op de binnenlandsche markt.
Het is dus geenszins verwonderlijk, dat men een vereeniging oprichtte van
belastingbetalers, die zich organiseeren, om tegen toekomstige verhoogingen te
waken. Zij telt vijf millioen leden, het gros vormend der aangeslagenen. Zij hielden
zich voorloopig rustig, doch hun formidabel collectief schijnt aan te duiden, dat het
maximum der inbare contributies bereikt is. Wat zal er gebeuren, wanneer deze
massa, meegesleept door de noodzaak en door haar eigen zwaartekracht, zich in
beweging zet? Het actueele budget schatte de opbrengsten der registratie
(beursoperaties, zegel-rechten, onroerende goederen) op 11 milliard, der douane op
6 milliard, der indirecte belastingen op 7 milliard, de heffing op het omzetcijfer op
9 milliard. Al deze getallen zijn opgeschroefd. Elke tak van dienst zal sluiten met
een belangrijk deficit, want alle becijferingen werden gemaakt naar een periode van
betrekkelijken voorspoed. Toen men deze inkomsten raamde, kenden de douanen
b.v. nog niet de contingenteering van den invoer. Het is duidelijk, dat zonder die
contingenteering verschillende branches van landbouw en nijverheid totaal geruïneerd
zouden zijn. Maar wie den import beperkt tot het onontbeerlijke, moet niet rekenen
op 6 milliard douane-ontvangsten. De andere posten zijn bijna even wisselvallig als
de incasseering der 1.173 millioen, welke men op 7 Juli hoopt te ontvangen van
Duitschland. ‘Geve de Hemel, heeft Tardieu sceptisch uitgeroepen, dat wij die 1.173
millioen eenmaal in onze kas vinden, gelijk ze ingeschreven staan op 't budget.’ Wie
zich baseert op de werkelijkheid, heeft deze verzuchting geslaakt bij menig ander
onderdeel der begrooting. Op papier sluit het budget met een batig saldo. Een
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aanzienlijk tekort is echter dermate evident en onvermijdelijk, dat de ramingen der
Kamer door den Senaat terecht zijn gekwalificeerd als monsterachtig. Dit staat
ongeveer gelijk met den Franschen citoyen uit te noodigen om 7 maanden op de 12
te werken voor den fiscus. En verondersteld, dat onder deze pressie de economie,
welker weerstandsvermogen moeilijk in cijfers valt uit te drukken, nog niet instort,
hoe zal de vereeniging der 5 millioen belastingbetalers reageeren, wanneer zij merken
dat de ontbrekende milliarden zijn gegireerd op hun aanslagbiljet?
Nog minder verwonderlijk dan dit groeiend verzet tegen een schatting, welke tot
1914 tiende penning bleef (11.60% van het inkomen) om in 1932 tweede penning
te worden, nog minder voorbarig zijn de waarschuwende voorspellingen van hen,
die deze buitensporigheden met onbevooroordeelde blikken gadeslaan, of die de
situatie wenschen te exploiteeren tegen het gouvernement.
Eugène Mathon, president van het machtige Wol-syndicaat, verklaarde op het
recente congres der textiel-nijveraars: ‘De Staat moet absoluut bezuinigen, anders
gaan wij regelrecht een ramp tegemoet.’
Edouard Herriot, de bankroetier van 1926, dien men in de Seine wilde werpen,
stelt het land voor de keuze van budgetaire deflatie of monetaire inflatie.
Henri Chéron, Poincaré's rechterhand, die in 1929 een spaarpot van 19 milliard
vergaard had, waarvan slechts een paar honderd millioen over zijn, kondigt
onomwonden een nieuwe munt-crisis aan.
Joseph Caillaux, ander expert in débâcles van valuta, bespeurt alleen nog heil in
een algemeene verlaging, van boven tot beneden, der traktementen, loonen en
pensioenen, welke in Frankrijk reeds lager zijn dan bij de omwonende concurrenten.
Het eene deel dezer zwartkijkers wordt geïnspireerd door de Banque de France,
beweert men, het andere deel gehoorzaamt aan politieke overwegingen in 't zicht der
stembus. Maar beiden gaan accoord, en men hoort enkel nog de socialisten gouden
bergen beloven, zoowel aan Duitschland, als aan hunne Fransche partijgenooten.
Wie geen utopist is, vreest het tijdperk, dat door de aanstaande verkiezingen wordt
geopend. Op financieel gebied zijn links en rechts aan elkaar gewaagd. Rechts zal
de lekken niet stoppen, links zal ze vergrooten, en het gouvernement staat machteloos
tegenover een parlement, waarvan de groepen tegen elkaar opbieden, alsof 't geen
geld kost.
In hoeverre zijn de talrijke noodseinen welke men verneemt, bestemd voor
buitenlandsch, in hoeverre voor binnenlandsch gebruik en in hoeverre mag men ze
voor ongehuicheld houden? Het is lastig om deze vraag te beantwoorden. Men
observeert een gisting, een deels geniepige, deels rondborstige tactiek van alarm,
maar niemand beschikt over het noodige materiaal om de gegrondheid van geruchten
en inlichtingen, de eene nog somberder dan de andere, te controleeren. Weinig dingen
zijn onbetrouwbaarder dan de officieele statistieken der verschillende naties en men
doet voorzichtig door de schoonschijnendste, of neerslachtigste opgaven nimmer
onvoorwaardelijk te aanvaarden. Een bedreven regeering bedient zich gelijkelijk van
waarheid en van fictie, tot de feiten luider spreken dan alle stuurmanskunst. Men
kan niet loochenen, dat de elementen eener financieele paniek op 't oogenblik in
Frankrijk voorhanden zijn, want men ziet ze van overheidswege als 't ware
aangedragen. Dit wil echter geenszins zeggen, dat die paniek zal uitbreken en de
goud-voorraad der Banque de France vermeerderde tot deze week met een
gestadigheid, welke donkere prognostieken schijnt te logenstraffen.
Daar kan men tegenover stellen, dat de Fransche economie zich sinds eenigen tijd
in een vicieuzen cirkel beweegt, waarvan niemand einde noch uitweg bespeurt. Men
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vult een gat door een ander te graven en de minste verandering van methode impliceert
een revolutie. Dit wijnbouwend land importeerde gedurende 't eerste semester van
1931 een hoeveelheid van 2.430.000 hectoliter wijn, tegen een export van 403.000
hectoliter. Dit landbouwend land importeerde over 't zelfde tijdsverloop en ondanks
het hyperprotectionisme, waarvan men het beschuldigt, 35.704 paarden (export
1.347), 90.000 runderen (exp. 4.400), 252.000 varkens, 198.000 centenaar versch
vleesch, 362.000 centenaar bevroren vleesch, 132.000 centenaar boter. De boeren
morren, wier export gemiddeld daalde met 50%, terwijl de import van verschillende
hunner producten in enkele jaren steeg met 300, 500 en zelfs met 900%. Maar voor
het gouvernement is die import een bron van inkomsten. Wanneer het de grenzen
nog nauwer sluit, moet 't zijn schade inhalen op de boeren zelf, die reeds moord en
brand schreeuwen over de hooge lasten. Wanneer 't de grenzen een week openzet is
de schatkist gered, doch de massa der betalende onderdanen verarmd. Wanneer 't
den toestand blauw-blauw laat, kwijnen landbouw, handel en industrie in een stagnatie,
waarvan de Staat evenveel verliezen lijdt als de burger. Staat en burger zenden elkaar
van bikboord naar bakboord. Geen van beiden kent een weg uit dit dilemma en wie
al een oplossing kent, zou haar nimmer durven riskeeren uit vrees voor een
cataclysme.
Er zit dus niets anders op dan de feiten te laten beslissen. Men verwacht omstreeks
Juli de eerste aanwijzingen over de richting, waarin zij zich zullen afwikkelen.
Menigeen voorziet financieele moeilijkheden van den ernstigsten aard en bij weinigen
is het vertrouwen solide genoeg bevestigd, om zonder duizeligheid een blik naar de
toekomst te wenden.
[verschenen: 20 april 1932]

Veranderingen aan de lucht
Parijs, 2 April [1932]
Over 't algemeen heeft men in Frankrijk en elders meer aandacht geschonken aan de
Junkers G. 38 en aan de Dornier D.O.X, dan aan den Bréguet-33, waarmee Codos
en Robida van Hanoi naar Parijs vlogen in 75 uren, d.w.z. in drie dagen, 4 uren, 45
minuten.
Bij het kolossale, dat imponeert door massa en afmetingen, treedt de moderne
verbeelding nog sneller in actie, dan de fantasie van primitieve volkeren. Wij zijn
letterlijk gebiologeerd geweest, de vaklui bijna even sterk als het publiek, door de
draken, welke ruim honderd man kunnen meevoeren in hun flanken. Wij hebben
twee jaar noodig gehad, om ons aan de loutere hypnose van het gevaar te onttrekken
en ons koelbloedig te vergewissen dat het verbluffend effect dezer praehistorische
gedrochten meer gelegen is in hun hallucineerend voorkomen en in hun Jupiteriaansch
gedonder, dan in hun werkelijke capaciteit om schade of nut aan te brengen.
Langzaam herwonnen wij onze bezinning. Gaandeweg raakte men vertrouwd met
het idee der vliegende arsenalen. Men had ze aanvankelijk gezien in het licht der
onheilen, die zij van een absoluut standpunt konden veroorzaken. Men bekeek ze
altijd van den grond af, nooit uit de lucht. Men volgde hun verwoestende reizen in
de gemoedsgesteldheid, welke voortvloeit uit een in allen deele geslaagde ramp.
Nimmer beschouwde men ze op hun langen tocht, waarmee een overval aanvangt.
Nimmer dacht men aan het relatieve van motoren en weersgesteldheid, noch aan de
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onhandelbaarheid van reusachtige machines, aan hun betrekkelijke traagheid, aan
de trefkansen, welke zij bieden op een traject van honderden kilometers, aan de
kwetsbaarheid hunner organen, aan de bedreigingen, welke een volumineuze
explosieve lading hangt over toestellen en bemanning, aan de talrijke mogelijkheden,
om het doel te missen, aan de menigvuldige beweeglijke afweermiddelen, welke hen
beneden of boven belagen en bestoken.
Vandaag oordeelt men nuchterder over hun offensief en destructief vermogen.
Men heeft al hun waarschijnlijkheden bestudeerd. Als men nog gelooft aan een
onverhoedschen aanval men vreest hem niet meer. Geen enkel technicus meent nog
serieus, dat een mobilisatie ontwricht kan worden door het bruuske optreden eener
luchtvloot, van welken omvang ook. Evenmin dat een vliegend aanvaller de beslissing
ooit zal kunnen forceeren gedurende de eerste uren der vijandelijkheden, gelijk men
in Italië met ophef heeft willen aantoonen.
Dat werd allemaal literatuur en romantische humbug. Eertijds waren er vier of vijf
vitale centra. Tegenwoordig zijn er veertig of vijftig, verstrooid over het gansche
territorium en gepantserd met beton. Hun aantal, hun verspreiding en hun
weerbaarheid maken een lucht-overrompeling, eindigend met een nederlaag, volkomen
denkbeeldig. Elke vijandelijke onderneming trouwens, die zweemt naar
schrikaanjaging, heeft hare keerzijde in den weeromstuit. Voor représailles-tochten
beschikt men sinds vorig najaar over den Lioré-Olivier 203, die slechts 8 ton meet,
doch de beste der bestaande bombardementsvliegtuigen overtreft in vaart (240 per
uur), in werkingssfeer (een straal van 1000 K.M. heen en terug), in laad-vermogen
(1000 kilo) en in hanteerbaarheid. De geheele Fransche luchtvloot, welke tot kort
geleden dreef op de modellen en het programma van 1924, zal in 1933 compleet
gemoderniseerd zijn en men beproeft anti-vliegtuig-geschut, dat moet dragen tot
twaalf duizend meter hoogte.
Zelfs voor het nieuwste spookbeeld, de draadloos bestuurde machine, is men niet
meer beducht. Men geeft er zich volmaakt rekenschap van, dat dit interessante wapen,
zoodra het zich beweegt buiten den gezichtskring van den zender, blind wordt,
afhankelijk van een windvlaag en het grootste deel zijner gevaarlijke eigenschappen
verliest. Men acht het niet onmogelijk, dat een eskader dezer machines gedirigeerd
zou kunnen worden uit een convoyeerenden ballon of vliegtuig, doch meent niet, dat
deze omstandigheid den afweer aanmerkelijk zal verzwaren. Kortom, in vergelijking
met een paar jaar terug, toen de kenners even hard de noodklok luidden als de
amateurs, klaarde de horizon zichtbaar op. Men lacht om de fabels van electrisch
voortbewogen en bestuurde vergiftigde ballonnetjes, over geheimzinnige stralen,
welke de motoren zouden stopzetten en dergelijke verzinsels. De periode, dat men
zich liet intimideeren door griezelverhalen, is voorbij. Een nauwkeurige scheidslijn
werd getrokken tusschen het theoretisch denkbare en het praktisch mogelijk. In een
juiste voorstelling herkreeg men het evenwicht, dat aan 't hoofd de lucht-verdediging
belichaamd wordt door Maréchal Pétain.
Aan den Bréguet-33, hoewel militaire verkenningsmachine, en aan de reis van
Codos en Robida worden beschouwingen verbonden van geheel anderen aard.
Wij onderhouden een wekelijksche lucht-verbinding met het Oosten, die,
vergeleken met het tempo der zeevaart, mag gerekend worden tot het spoedverkeer.
Vergeleken echter met de reëele snelheidsmogelijkheden van het vliegtuig, behooren
de vlugste diensten op Indië, Indo-China en het Verre Oosten nog tot de categorie
der boemeltreinen.
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Geen enkele motor van het Fransche vliegwezen werkt tot dusverre met
overvoeding en de homologatie van de eerste Hispano, voorzien van deze verbetering,
dateert nog geen twee maanden, ofschoon de techniek van Franschen oorsprong is.
Ondanks die mechanische inferioriteit maakt de Bréguet-33, welks fuselage vervangen
werd door een metalen staaf, 250 kilometer per uur. Met overvoeding zal haar snelheid
ongetwijfeld aanzienlijk vermeerderen, en vermoedelijk de 300 overschrijden.
Maar reeds de machine en de tijd, waarin Codos en Robida hun krachttoer
verrichtten, dwingen tot nadere overwegingen. Gedurende den tocht namen zij 16
uren rust en zagen zich genoodzaakt een tusschenlanding te doen in Rome en
Marseille, wegens het buitengewoon slechte weer. Trek deze 16 uren af van de 76,
veronderstel dat de piloten te Calcutta, Karachi, Bassorah en Athene afgelost worden
door een frissche bemanning en de duur der reis Hanoi-Parijs slinkt tot 60 uren, d.i.
minder dan twee en een half etmaal. Wanneer men in plaats van dit militaire vliegtuig
een machine wilde bouwen, speciaal ontworpen voor postdoeleinden, zou de afstand
tusschen Parijs en het Verre Oosten afgelegd kunnen worden in 48 uren, d.i. twee
vlieg-dagen.
Geen enkel technisch bezwaar verhindert de ingenieurs om dergelijke toestellen
te vervaardigen, noch de maatschappijen om ze te exploiteeren. (Een dagelijksche
brieven-vracht van 200 kilogram, à 7 francs per 10 gram, Fransch tarief, zou reeds
140.000 francs opleveren.) Op den huidigen dag is zulk een snel-verkeer zuiver een
kwestie van organisatie. De dienst zou de bestaande verbindingen, die den weg
openden en den eersten stoot gaven, niet moeten verdringen, doch aanvullen. Zonder
een nauwe verstandhouding tusschen Hollandsche, Fransche en Engelsche
maatschappijen, valt een rationeel plan trouwens niet te concipieeren, dat
Nederlandsch-Indië, Britsch-Indië, Zuid-China, China, Indo-China, Australië en
wellicht Japan moet bestrijken. Als 't nog onduidelijk is, volgens welke modaliteiten
die samenwerking gerealiseerd zal worden, niemand twijfelt aan de wenschelijkheid,
aan de noodzakelijkheid, om de verwijdering tusschen Europa en de eindpunten van
ons halfrond te bekorten tot de uiterste limiet, welke een volle benutting van mensch
en machine toelaat. Bij alle bewondering voor de praestaties der actueele lijnen kan
men moeilijk loochenen, dat zij met een reis-tempo van 8, 10 à 12 dagen nimmer,
of slechts zeer langzaam zullen leiden tot een ingrijpende verandering der
wederzijdsche betrekkingen. Het is daarentegen onbetwistbaar, dat een snelle
post-dienst, geschikt om kabel en telegram zonder aanzienlijk tijdverlies te vervangen,
niet alleen de economische activiteit zou vertienvoudigen, maar ook belangrijk zou
bijdragen om den politieken samenhang tusschen Europa en het Oosten te versterken.
Het idee is uitgestrooid. Of het een spoedige toepassing zal vinden hangt af van
gebeurlijkheden, die meestal buiten onze waarneming vallen. Er zijn ideeën welke
zich gemakkelijker tot feiten materialiseeren dan andere, die zich trager
verwezenlijken, hoewel ze even redelijk zijn en even vruchtbaar aan beloften. Maar
wat ook de toekomst dit snel-post-denkbeeld voorbeschikte, de Fransche militaire
aviatiek verjongt zich; en daar de civiele luchtvaart van nature parallel loopt met de
militaire, zal 't mij verwonderen, wanneer men niet binnenkort merkwaardige
machines ziet vliegen op de Fransche lijnen, machines, welker eigenschappen uiteraard
tot nieuwe initiatieven zullen leiden.
[verschenen: 23 april 1932]
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De nieuwe Proletariër
Parijs, 6 April [1932]
Het is een alledaagsch verschijnsel dat arbeiders staken, zelfs in perioden van crisis
en werkloosheid. Wij zijn er aan gewend en letten er niet meer op. Sinds een kleine
halve eeuw behoort de arbeidersstaking tot de normale, gelegaliseerde teekenen van
het maatschappelijk leven. Zij is haast een sociale instelling geworden, als de
assuranties en de vacanties. De Staat verzekert zijn onderdanen nog niet tegen
werkstakingsschade, doch dit zal komen. Onder ‘kapitalistisch’ regiem kan deze
verbetering elk moment in overweging genomen worden. Niets staat haar in den
weg.
Het is daarentegen een buitengewoon, een uniek, een nog nooit vertoond geval,
dat de patroons den arbeid neerleggen. Wij hebben 't zien gebeuren en niemand zijn
de haren te berge gerezen. De eerste arbeidersstakingen maakten lawaai en vonden
de pers tegen zich. De eerste patroonsstaking verliep in stilte, bijna in gezelligheid.
Zij werd beschouwd als een curiosum, als een soort van attractie, unaniem toegejuicht,
gesteund door het publiek en door de kranten. Stel u voor: Parijs zonder theaters,
zonder bioscopen, zonder concerten, music-halls, circussen, cabarets, bals, dancings
en andere vermakelijkheden! Dat beleefde men niet iederen dag, meende de man
van de straat, dat bracht een beetje variatie en gaf een kleine besparing. Hij verheugde
zich, de ongelukkige. Wist hij waarover het ging? Men vertelde hem, dat het een
lock-out was; men beschreef hem de manifestatie met een euphemistisch woord, dat
een traditioneelen, kalmeerenden en reeds lang verburgerlijkten klank had. Hij
geloofde het en beapplaudisseerde in zijn binnenste een lock-out. Maar geloofden
het ook zij, die hem inlichtten? Weten zij wat ze doen? ‘De groote maatschappelijke
beroeringen beginnen alle met een verzet tegen den Fiscus’, schreef Henry Bernstein,
een der stakende patroons, in een artikel, welks toon herinnerde aan
arbeidersproclamaties uit den tijd toen zij nog revolutionnair waren. En geen sterveling
verontrustte zich.
Maar in werkelijkheid was het geen lock-out. De patroons die een lock-out
uitvaardigen, bezigen dit strijdmiddel tegen hun personeel. Met hun personeel echter
verkeerden de kunst-en-amusementsdirecteurs voor 't oogenblik op den besten voet.
De actrices, machinisten, koor-leden, musici, décorateurs en kleedsters hebben
misschien desiderata, doch geen van hen dacht aan staking, en geen enkel patroon
dacht eraan, zijn deuren te sluiten voor deze karig bezoldigde medewerkers.
De actie had een scheeveren oorsprong. Tegen wie alleen kan de opstandige patroon
zich richten, die niet in oneenigheid leeft met zijn werknemers? Tegen den
duizend-koppigen, almachtigen, tyrannieken, heerschzuchtigen, ongenadigen en
ongerijmden meester, die de Patroon werd van alle patroons, de Patroon, voor wien
de patroons zwoegen, slaven en beven, de Patroon, die de patroons willekeurig
ringeloort, dwarsboomt, exploiteert en knevelt. De spreekwoordelijke uitbuiter,
bloedzuiger, de karikaturale ‘bezitter’ van omstreeks 1880 is niet meer een stand,
een zekere bevoordeelde klasse der maatschappij; het werd de Staat, dit wil zeggen
de Gemeenschap, de Samenleving, het Gemeenebest.
De rollen, inderdaad, zijn omgedraaid, en zonder dat iemand 't merkte. Wie
verdienen nog den toenaam van renteniers? Zij, die aan het hoofd staan der bedrijven?
Zij, wier ondernemingsgeest, zeggenschap en winsten om 't ergst besnoeid worden
door de vertegenwoordigers der collectiviteit, die men Regeering noemt? Hun
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aandeelhouders en geldschieters, de verachte couponnetjesknippers, die in weinige
maanden hun vermogen en hun inkomsten zagen wegsmelten tot beneden de helft,
sommigen tot nul? Zij, die de lasten dragen en de verantwoordelijkheid van het
gezamenlijke huishouden, zij die zich afsloven, even hard om de zaken op gang te
houden als om rond te komen? Zij, de leiders, de ‘kapitalisten’, die men aanklaagt,
wanneer de evenementen misloopen en de fabrieken sluiten? Of de ‘verdoemden der
aarde’, de ‘dwangarbeiders van den honger’, van wie de ‘Internationale’ zingt, de
vertrapten, de verdrukten, de verschoppelingen, de ontelbare schare der rente-trekkers
in een of anderen vorm, voor wier ongevallen, ongemakken, ziekte, ouderdom,
vroegtijdige pensioenen, bijslagen en toeslagen de Caisse des Dépôts et Consignations
een kapitaal beheert van... vijf-en-zeventig milliard francs? Een kapitaal, elken dag
onttrokken aan het Kapitaal, opgebracht, geschonken door hèt Kapitaal!, door de
neringdoenden, door de industrie, door den landbouw, d.i. door de beperkte klasse
van hen, die zich van 's morgens tot 's avonds inspannen om een groote of kleine
onderneming zóó rendeerend te maken, dat zij zich ieder jaar voor een paar milliarden
méér kunnen laten villen? Wie werden de bezitters, wie de renteniers, wie de
uitbuiters, wie de bloedzuigers? De minderheid, die haar overschot naar den ontvanger
brengt, of de meerderheid, die aan een ander loket haar part opeischt van de geheven
schatting?
Als het publiek deze nuance begrepen had, zou 't zich minder beijverd hebben om
de stakende patroons aan te moedigen. In het kader der staatseconomie werd aan de
‘openbare vermakelijkheden’ het onderhoud toegewezen van armlastigen,
onbemiddelde zieken, vondelingen en weezen. Iederen avond, nog vóór 't doek
opging, incasseerden controleurs van Stad en Rijk gemiddeld 35% der bruto-recette.
Dat duurde van 1919 af en 't getuigt niet van bijzonderen onwil der directeurs, dat
zij deze extra-heffing veertien jaren duldden. Zij bewezen door die verdraagzaamheid
hoe weinig 't in de lijn der patroons ligt om een strijdmiddel te gebruiken, dat hun
corporatie altijd veroordeelde. Zij toonden door een lange berusting, dat hun
toegeeflijkheid pas zwichten zou voor nooddwang. Wie heeft er belang bij om een
zaak te sluiten, welke winsten afwerpt? Zij volhardden zoolang 't de moeite loonde
directeur te zijn. Voor geen ander argument bezweken zij dan voor het deficit.
En waarom zou het doorslaand argument dat vandaag geldt voor de ondernemers
van volksvermaken, morgen niet gelden voor stoomvaart-maatschappijen, spoorwegen,
metaal-nijveraars, textiel-fabrikanten, landbouwers, bankiers, winkeliers en
groothandelaars? Is staking niet verkieselijk boven failliet, wanneer men bespeurt
het failliet niet te kunnen ontwijken? De categorie bekostigt hospitalen en
toevluchtsoorden, de ander voedt legioenen van nuttelooze bureaucraten, een derde
betaalt de myriaden faciliteiten, waarmee de providentieele Staat het leven van
millioenen onderdanen kosteloos veraangenaamt. Wie zal de philanthropen
vervangen? Heeft het zelfs nog nut om te denken aan hun vervanging? Zal iemand
hun gestie verbeteren? Bewezen zij niet overvloedig de uitstekendheid van hun
beheer, door de exorbitante tributen, welke hun bedrevenheid lange jaren veroorloofde
te vorderen?
In 't algemeen genomen zijn de leiders der publieke vermakelijkheden zeer
intelligente lieden. Tegen hun overtuiging schiepen zij een gevaarlijk precedent.
Stellig hadden zij, en de totaliteit der kunstenaars, die hun partij trokken, dit gaarne
vermeden. Dat een Staat zich niet solidair kan verklaren met de patroons is minder
bedenkelijk, dan dat een groep patroons haar solidariteit verbreekt met den Staat.
Maar indien alles waarschuwt dat onze civilisatie te duur is en aan hare duurte dreigt
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onder te gaan, hoe zouden de leiders eener weelde-industrie zich kunnen isoleeren
uit de veelheid der verschijnselen? Integendeel: door het karakter van hun bedrijf
waren zij aangewezen, om de waarschuwingen te onderstrepen, en om vooruit te
loopen op hervormingen die zóó noodzakelijk zijn, dat niet alleen het bestaan van
kunst en vermaak, doch het bestaan van den Staat ervan afhangt. Pierre-Etienne
Flandin, Minister van Financiën, schatte het huidige deficit der planeet op honderd
milliard francs, tien milliard gulden. Het zijn niet de patroons voor wie deze
reusachtige som verspild werd. Maar zij zijn 't, die haar voor 't grootste deel zullen
betalen... zoo zij kunnen en niet prefereeren te staken.
[verschenen: 29 april 1932]

Onder den hemel I
Parijs, 17 April [1932]
In 't begin dezer eeuw bood het Collège de France het ongewone schouwspel van
een professor in de philosophie, die evenveel publiek trok als een theater. Uren
vóórdat de les begon liep de zaal stampvol en hoewel de toegang tot de cursussen
vrij was, moest men banken reserveeren voor de studenten der universiteit, daar de
plaatsen van den vroegsten morgen af ingenomen werden door een knecht of een
dienstbode van hoorders en hoorderessen, die een remplaçant konden betalen en door
hun fortuin aan minderbedeelde jongeren den weg der kennis versperden. Sinds de
middeleeuwen had men niet meer gezien, dat een leeraar in de wijsbegeerte zulke
dichte en aandachtige scharen om zich verzamelde. Tot in de mondainste kringen
was de philosophie een attractie geworden en een mode, waarvoor men geduldig de
inconveniënten verduurde, welke zij meebracht.
De meester, die zooveel harten won, frissche en verdorde, heftige en lauwe, sterke
en moede, de meester, die deze kakelbonte menigten boeide met niets dan zijn woord,
zijn stem en zijn leer, was Henri Bergson. In Les Données immédiates de la
Conscience, had hij de onhoudbaarheid aangetoond der enkel deterministische,
mechanistische en fatalistische systemen, in Matière et Mémoire had hij de
materialistische stelsels ontworteld, die sedert alle tijden verzonnen zijn. Hij had de
eerste basis gelegd eener wetenschappelijke en experimenteele conceptie van de ziel,
begrip, waarover het menschdom sedert Plato in twee onverzoenlijke kampen verdeeld
is. Aan de hersens, die een middel zijn om te denken, een orgaan, een afhankelijk
instrument, en niet de bron, de oorsprong der gedachte, ontnam hij een luister, welke
slechts kon berusten op een valsche redeneering.
Volgens een methode, welke hij nimmer zou wijzigen, sloopte hij de constructies
zijner voorgangers, haalde oude en nieuwe muren omver, welke sinds eeuwen of
sinds jaren het uitzicht belemmerden, ontruimde en verruimde het terrein, alvorens
hij zelf bouwen ging. Hij bezat een ongeëvenaard vermogen tot synthese en met recht
mocht hij zich ‘het resumé der résumés’ noemen. Hij bezat een misschien nog
zeldzamer gave van analyse, en, naast een stoer gezond verstand, het onschatbare
talent, om de ingewikkeldste en de verwardste kwesties te herleiden tot haar punt
van uitgang, waar ze eenvoudig worden en doorzichtig. Altijd ging hij recht op den
man af. Hij zocht de fout, die een stelsel eigen was, eigen moest zijn, en wanneer hij
haar gevonden had, onttroonde hij een filosoof met een paar zinnen. Zijn
disqualificaties waren meestal definitief. Over de Théodicée van de optimistische
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Leibniz, die het kwaad definieerde als een minder goed, zegt hij b.v.: ‘Den wijsgeer
kunnen dergelijke bespiegelingen behagen in de eenzaamheid zijner studeerkamer:
wat zal hij ervan denken tegenover een moeder, die juist haar kind zag sterven? Neen,
de smart is een verschrikkelijke realiteit.’ Wie kon hierna nog lust hebben om Leibniz
te lezen? Men verweet Bergson, dat hij gaarne beeldspraak gebruikte en men
beweerde, dat beelden geen argumenten waren. Maar wie vermag iets tegen een
beeld, ontrezen aan de strengste werkelijkheid, dat alle argumenten samenvat, opheft,
overbodig maakt?
In L'Evolution créatrice opende hij de mogelijkheden eener positieve en
persoonlijke wereldbeschouwing. De critische voorarbeid was door het meerendeel
der tijdgenooten verwelkomd als een daad van bevrijding uit den verstikkenden
materialistischen nacht na welke nimmer meer een dageraad scheen te zullen gloren.
Als Bergson het licht niet bracht, hij ondernam ten minste een onverschrokken poging
om de duisternissen te splijten. Uit de diepten der materie en langs den
dubbel-stammigen boom des levens, als langs een in de fundamenten scharnierende
jacobsladder, klom het dierenrijk omhoog, gestuwd door de niet nader omschreven
kracht, welke hij l'élan vital noemde en streefde naar een doel dat langs den eenen
tak leidde tot het georganiseerde insect, langs den anderen tak tot den mensch. De
natuur deed twee essentieele experimenten: de eene door middel van het instinct dat
bij de insecten tot zijn opperste ontwikkeling kwam, de andere door middel van het
intellect, dat zich ontplooide in het menschelijk wezen. Het instinct, alziend, doch
in zijn alziendheid bijziend, alles begrijpend doch niets kunnend buiten een bepaalde
grens, het instinct was doodgeloopen in het automatisme. Het intellect, alles kunnend
doch niets begrijpend in de onbeperkte sferen welke het toegankelijk maakte, was
onmachtig om den mensch in te lichten over de raadselen die het zelf hielp ontdekken.
Gelijk het instinct zoo voerde het intellect naar een impasse. Het leek alsof de
verstandelijke mensch, door de animale natuur te overschrijden, van de universeele
natuur was losgescheurd. Hoe zullen wij aan dezen stilstand ontkomen? Hoe herstellen
wij de schade? Hoe hernemen wij de vaart welke door den élan vital werd ingezet,
hoe zullen wij hem voltooien? Bergson droomde het antwoord op deze vragen in een
fusie tusschen het instinct, waarvan de mensch ontwikkelbare sporen behouden had
uit een onheuglijk tijdperk, en het overwoekerend intellect. Het instinct zou het
verstand zien handelen, het verstand zou nieuwe en vruchtbare directieven ontvangen
van het instinct. De wijsgeer gaf aan deze vereeniging den naam van intuïtie.
De invloed dezer opvattingen, ontwikkeld in een lumineuze, gevoelige, zeer
suggestieve taal, is onmetelijk geweest en heeft zich buiten het philosophisch gebied
uitgestrekt over de meeste takken der menschelijke werkzaamheid. Ten goede en ten
kwade. Ten goede door schrijvers als Marcel Proust, André Gide, Paul Valéry, door
een componist als Debussy, door allen, schilders, dichters of lezers die Bergsons
intuïtie niet hebben opgevat als een vrijstelling van elke intellectueele tucht, doch
als een nieuwe en harde discipline. Ten kwade door hen die den beroemden zin ‘De
intelligentie karakteriseert zich door een natuurlijk onbegrip van het leven’
geëxploiteerd hebben als een dankbaar voorwendsel om van den last van het denken
verlost te worden. Maar ten goede of ten kwade: Bergson's theorieën zijn door de
twintigste eeuw begroet als een belofte van ontboeiing en verlichting. Men zag
grenzen verzinken die ondraaglijk werden, men hervatte een beweging welke scheen
uitgeput.
Aan dit werk echter ontbrak de voleindiging, welke de bekroning is van alle
philosophische stelsels, die zich respecteeren, en hun onderzoekingen voortzetten
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tot de hoogere deelen van het menschelijk wezen: de moraal en het godsidee.
L'Evolution Créatrice verscheen in 1907 en sedert dat jaar had Bergson niets
gepubliceerd, dat rechtstreeks verband hield met zijn onderricht, niets, dat de
ontwikkeling kon doen vermoeden zijner grondgedachte. Zijn tegenstanders
verklaarden hem onmachtig om op de zuiver-wetenschappelijke, biologische basis
een moraal te construeeren en minder nog een godsbegrip. Zijn aanhangers en de
leerlingen, die in het torment van 1914 niet omkwamen, wanhoopten, dat de in 1859
geboren, door ziekte en zorgen geteisterde wijsgeer, de kracht zou vinden, om een
taak te volbrengen, welke zelfs getrouwe Bergsonnianen onuitvoerbaar achtten.
Beiden, aanhangers en tegenstanders, treedt hij tegemoet in een nieuw
standaardwerk, dat den titel draagt Les Deux Sources de la Morale et de la Religion,
en gelijk zijn overige boeken uitkwam bij Félix Alcan.
Hoewel 't den schijn zal hebben van een paradox, durf ik zeggen, dat van alle
gebeurtenissen, welke dit jaar totnutoe te overwegen gaf, de aanboring dezer ‘Twee
Bronnen’ verreweg de gewichtigste is. Philosofen arbeiden buiten de actualiteit, maar
men moet de philosofen niet onderschatten, die aan het leven een zin trachten te
geven en dikwijls een doel. Onder de instructeurs, die het denken vormden en richtten
van de jonge lieden, die heden het lot der menschheid besturen, neemt Henri Bergson
een preponderante plaats in. Toen zij, mannen geworden, de erfenis aanvaardden
hunner voorgangers, de erfenis eener sombere schipbreuk, konden zij vreezen, dat
de leider versaagd had en hen in den steek liet. Vandaag lezen zij Bergson's Ultima
Verba in alle steden der aarde, zoowel te Tokio en te Nanking, als te Londen,
Washington en Berlijn.
Het is dus van belang, dat wij zijn antwoord kennen op de vragen welke een kwart
eeuw lang hangende bleven. Welke is de boodschap, die hij als grijsaard zendt aan
hen, wier jeugd hij verheugd heeft?
Wij zullen dit nagaan in een volgend artikel.
[verschenen: 4 mei 1932]

Onder den hemel II
Parijs, 18 April [1932]
Zoo eenvoudig het nu lijkt, nadat wij het verloop kennen, zoo zuiver geredeneerd en
noodzakelijk in zijn consequenties, niemand had er aan gedacht. De kwestie nochtans
lag voor de hand. Zij kon door den bioloog, die Bergson bleef, niet anders
geformuleerd worden dan: Waarheen tracht en streeft de normale ontwikkelingslijn
van den élan vital, voor zoover hij zich openbaart, in den mensch, en voor zoover
men die lijn wetenschappelijk kun observeeren, controleeren als natuurverschijnsel?
Zoo simpel de vraag was, zoo onvoorzien luidde het antwoord.
Bergson had zich beurtelings bediend van het insect, beurtelings van den mensch
als onderzoekingsmateriaal. De scheppende kracht van het insect was sinds myriaden
jaren gestabiliseerd en uitgebloeid. De mensch van zijn kant bereikte een halte als
homo faber en homo sapiens, een halte waar zijn voorwaartsche vaart scheen te
verzanden. Maar blijft het menschelijk phenomeen, dat wij kunnen waarnemen onder
de menschelijke verschijningsvormen beperkt tot den homo faber of sapiens? Neen.
Wanneer wij rondschouwen over het menschdom van een ver, of een recent verleden,
zijn wij genoodzaakt een hooger, een idealer mensch-type te signaleeren, dan het
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bedrijvige of denkende wezen, een type, dat ons van de toppen zijner voorloopige
perfectionneering schijnt te wenken naar een edeler bestemming, naar een
onbelemmerde toekomst, ons schijnt uit te noodigen zijn schreden te volgen. Het is
de Homo Mysticus die den élan vital het ongehinderdst belichaamt, het krachtdadigst
verwezenlijkt.
De oude Grieken kenden dezen Homo Mysticus in den eersten graad, op een trap,
waar hij in extase het beloofde land ontwaart en aankondigt, doch niet betreedt, omdat
hij de contemplatie niet vermag te transponeeren tot actie. De Hindoes, Brahmanen,
Boeddhisten en Jainisten kenden hem in den tweeden graad, op een trap, waar hij de
geslotenste poorten ontsluit, maar zijn actie niet vermag te vermenigvuldigen buiten
den straal van zijn persoonlijk zelf. Beide typen, het Grieksche en het Aziatische,
bleven egocentrisch. Pas in het Christendom zou de Homo Mysticus zich kunnen
openbaren in zijn derde en volmaaktste stadium, op een trap, waar de élan vital zich
niet alleen accidenteel en momentaan van hem meester maakt, doch waar hij
permanent leeft in dezen goddelijken stroom, op een trap ook, waar de élan vital niet
alleen natuurlijk element wordt, maar tevens overbrengbaar is, op een trap, waar de
vitale stroom reikhalst en dringt om overgestort, gevulgariseerd te worden in de
medeschepselen, om een zoo groot mogelijk aantal evenmenschen deelachtig te
maken aan zijn heilrijke kracht. En enkel het Christendom kon den Mystieken Mensch
voortbrengen in dezen perfecten staat, omdat enkel het Christendom de soevereine
liefde en de gelijkheid van alle menschen voor God als eerste beginselen gesteld had
van zijn leer en van zijn werken.
Het spreekt vanzelf, dat de Mystieke Mensch door Bergson niet beschouwd wordt
als onderdeel van een bepaald geloof of een bepaalden godsdienst, maar als
natuurverschijnsel, dat de wijsgeer waarneemt om er conclusies uit te trekken. Hoewel
Bergson de Christelijke, en over het algemeen de specifiek Katholieke terminologie
gebruikt, om het mystieke phenomeen te analyseeren, behoort hij tot de
‘ongeloovigen’, liever gezegd tot de categorie van hen, talrijk in onze eeuw, voor
wie de veilige haven en de ‘eindelijke stal’ een geometrisch punt is in tijd en ruimte,
dat terugwijkt naarmate zij het trachten te naderen. Bergson valt onder de centrifugale,
niet te coördineeren naturen en in zekeren zin mag men dit betreuren, daar hij gevaar
loopt zijn practisch en nuttig effect te missen, te verspillen of te versnipperen. Maar
de philosoof zal tegenwerpen, dat de ware wijze niet in de eerste plaats een tastbaar
resultaat beoogt, doch het constateeren van een waarheid. Zijn bevindingen blijven
de ervaringen van een geleerde, die den mysticus bestudeerde als de botanicus een
bloem. Het is de roeping van anderen, om de gegevens te ontwikkelen, om het aroom
te winnen en te verspreiden.
Zijne geheel neutrale en ongunstige positie belette Bergson ondertusschen niet,
den mystieken mensch te analyseeren met een nauwelijks onderdrukte verrukking,
met een vervoering, hier en daar, waarvan men het gelijkwaardige accent slechts
terugvindt bij een Paulus, een Hadewych, een Catherina van Siënna. Over de
Schepper, die Liefde is, die Liefde zoekt, en schepselen wil, waardig om bemind te
worden, waardig om zich te associeeren aan de goddelijke onderneming, waardig
om verheven te worden tot den rang van Adjutores Dei, helpers, bondgenooten van
God, over deze normale, geenszins abnormale of supra-normale menschen, die op
een weerspannige planeet en ondanks een weerbarstige materie mensch genoeg
werden, om zich in een onuitsprekelijke alliantie te vereenigen, te vereenzelvigen
met het scheppende Princiep, schrijft hij bladzijden, waar elke poging tot
nauwkeurigheid en wetenschappelijke objectiviteit drijft tot een hoogere bezieling,
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tot een gloeiender betoog. Men is verwonderd, verstomd, dat de verificatie van een
‘natuurlijk experiment’, de ontleding van een ‘psychisch mechanisme’ kan
transporteeren tot de regionen van den dichter, en van ‘de Liefde, die de zon drijft
en de andere sterren’. Wij zijn dat weinig gewoon van philosofen. Doch niet alleen
Bergson's taal, ook Bergson's argumenten dwingen werktuigelijk en regelrecht naar
die verwondering, welke slechts vraagt om te ontbloeien in adoratie.
Als niemand gissen kon, dat aan het einde van den élan vital, voor zoover hij de
aarde bestrijkt en zoolang wij niets weten omtrent de bewoners van andere werelden,
den Mystieken Mensch zou aantreffen, niemand kan ontkennen, dat hij spontaan en
logisch groeide in het kader van Bergson's conceptie, die, wortelend in het duister,
stijgen moest tot het zuiverste licht. En als hij niet bestond, dan zou de wijsgeer zich
genoodzaakt hebben gezien, hem uit te vinden, want hij had hem noodig. Hij had
den mystieken mensch noodig in het kader van zijn natuur-philosophie, daar de
Natuur zelf hem er plaatste als verbindingslijn tusschen God en mensch, tusschen
mensch en God. Het is immers de homo mysticus, die de kluisters breekt van instinct
en intellect, die de utilitaristische, maatschappelijke bepalingen omschept tot een
moraal, die boven de locale goden van huis, stam, stad, land en volk, den waren God
gesteld heeft van aarde, menschen en heelal. De mystieke mensch is het, die de
religiën uit haar statische rust opwekt tot dynamische hernieuwing, die onze enge,
besloten liefden voor gezin, stad en vaderland, doet uitslaan tot een open,
allen-omvattende liefde voor de menschheid.
Bovenal voor een uit dezen laatsten gezichtshoek beschouwde toekomst had
Bergson het bevoorrechte wezen noodig, waaraan door een soort van hoogere genade
de gave ten deel viel der moreele inventie. De wijsgeer constateerde niet de limiet
van instinct en intellect om te erkennen dat die uitgangen hopeloos afgesneden liggen.
Wanneer Bergson, evenals het meerendeel zijner denkende tijdgenooten, de impressie
voelt van langzaam aansluipende catastrophen, hij aanvaardt niet de fataliteit der
historie, niet de onafwendbaarheid der gebeurtenissen. De menschheid zucht,
half-verpletterd, onder den druk van harer dwalingen. Maar zij beschikt eigenmachtig
over hare toekomst. Wanneer zij wenscht voort te leven, en draaglijker,
menschwaardiger, minder middelmatig wenscht voort te leven dan in het verleden,
laat zij dan de noodzakelijke poging aanwenden om den stap te doen, welke haar
bestemming aanwijst, waartoe de Mystieke Mensch, voorlooper en pionnier, haar
tot dusverre vruchteloos heeft uitgenoodigd en aangespoord.
Zoo visionnair en profetisch de conclusie klinkt van dit grootsch ontworpen, tot
de stralendste horizonnen uitgebouwd levens-systeem, en hoeveel geweld men zich
moet opleggen om te gelooven aan eene naar mystieke doeleinden georiënteerde
menschheid, het is onloochenbaar dat alle moeilijkheden als bij tooverslag verdwijnen
zouden voor een menschdom waarmee de Mystieke Mensch bergen verzet heeft.
Men stelle zich een Bernard van Clairvaux voor in Genève, een Franciscus van Assisi,
een Jeanne d'Arc te midden van den Volkenbond.
Het is lang geleden dat een philosoof den mensch zijne plaats aanwees in 't centrum
van het universum en hem leerde opwaarts blikken tot een goedertieren macht, voor
wie energie en scheppende kracht gelijkluidend zijn met de liefde, die in haar hoogsten
en laagsten vorm het opperste goed is. Wij weten niet hoe de huidige wereld zal
reageeren op dit merveilleuze boek welks theoretische rijkdommen wij slechts
onvolledig en vaag kunnen samenvatten. Maar de zekerheid dat het correspondeert
met de diepste verlangens van het beste element der Fransche natie, en de
mogelijkheid dat het ook elders beantwoordt aan een behoefte, geeft al eenige hoop
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dat dit hooger beroep niet vergeefs gedaan zij, dat de scherpzinnigheid der redeneering
en de overtuiging van het woord een deel ten minste van de ingeboren weerstand
zullen verbrijzelen.
[verschenen: 7 mei 1932]

Kruispunt
Parijs, 12 Mei [1932]
Het staat geschreven dat de Fransche natie in alle opzichten tegen de andere volken
zal afsteken. Hoewel zijn ooren tuiten van de schamperste verwijten vervolgt de
Franschman zijn eigen weggetje. Op de groote baan die de aardbol is, ziet hij zijn
mededingers naast zich voort stuiven en bekommert zich noch om hun einddoel,
noch om hun ingebeelde snelheid. Hij gaat zijn gang in zijn eigen tempo. Hij
veramericaniseerde zich niet. Hij industrialiseerde niet tegen de klippen op. Hij
weigerde om buitensporig te tayloriseeren, te standaardiseeren, te rationaliseeren.
Hij wantrouwde het motto ‘produceeren, produceeren’ en viel niet in de overproductie.
Hij schuwde de hooge loonen, de gedirigeerde economie. Hij schetterde niet tegen
het goud, zelfs niet toen Bank en Schatkist leeg waren. Hij hield zich aan het gegeven
woord en een contract, dat hij teekende, bleef geteekend. Hij verslaafde zich niet aan
de machine, vrijwaarde zijn persoonlijkheid; en zijn neiging tot een humaan,
evenwichtig leven. Hij wenscht niets van anderen en gunt ieder het zijne. Hij krediteert
met mate en slechts tegen goede borgen. Hij draagt geen platte petten en toen hem
de soldatenmuts te leelijk werd, koos hij den ouderwetschen kepi. Zijn vrouwen
hebben geen stemrecht. Zijn muziek wordt niet gesubsidieerd. De kunst dient hem
meer tot melkkoe dan tot sieraad. Hij bezit nog honderd andere eigenaardigheden,
die hem onderscheiden van de rest der wereld. De actualiteiten der bioscoop, de
camera-reizigers van Fox-Movietone, Paramount, Pathé etc. toonen hem elke week
hoe hij onder het menschdom opvalt als een soort van singulier, apart wezen. Hij
heeft daar maling aan en blijft zich zelf. Niets haalt hem uit zijn traditioneele voegen.
En alsof alles waarin hij reeds verschilt, hem niet genoeg was, volbrengt hij de
uitdagendste, opzichtigste daad, welke hij doen kon: terwijl bijna alle volkeren den
steven rechts wenden en rechts hun behoud of redding zoeken, stuurt hij resoluut
links. Van de ettelijke manieren om te doen als groote natie is deze stellig een der
kranigste: Zich nergens iets van aan te trekken.
Met een kalme gerustheid heeft de Franschman sociaal-democratisch gestemd en
radicaal-socialistisch, wat ongeveer gelijkstaat met liberaal in de Britsche beteekenis.
Het socialisme ging onder zijn oogen failliet, of dreigt failliet te gaan, in Engeland,
in Oostenrijk, in Australië, in Duitschland, in Spanje, in menig ander land, in ontelbare
steden en dorpen van de vijf continenten. Waar het instinct tot zelfbehoud machtiger
was dan gemakzucht en luilekkerlandsche utopie werden de openlijke of vermomde
aanhangers van Marx' leer tijdig geëlimineerd uit het staatsbestuur. Waar de
self-defence te zwak reageerde, ruïneerden zij het moreel en de financiën. Woorden
wekken, voorbeelden trekken? Hier niet. Noch de duidelijke woorden van Tardieu,
die ronduit positie genomen had tegen de Sociaal-Democratie, noch de val van het
pond sterling, noch het experiment van 1924 dat den franc amputeerde, konden den
Franschman wekken of trekken. De socialisten wonnen 18 zetels; de communisten
4; de dissidente communisten, alias pupisten, eveneens 4. Wat zouden zij gewonnen
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hebben wanneer de universeele ondervinding den Franschen kiezer had kunnen
aanmoedigen in plaats van hem af te schrikken? De socialisten beloofden directe
ontwapening, nationaliseering van spoorwegen en assuranties, verzekering tegen
werkloosheid en de temming van het Kapitaal. Niet meer of minder.
Hun bondgenooten in den stembus-strijd, de radicaal-socialisten wonnen 49 zetels.
Zij vormen de oude partij van den vrijhandel, van het anticlericalisme, van de
Jacobijnen, van de democratie en den vooruitgang. De partij die Frankrijk dertig
jaren onafgebroken geregeerd heeft en haar eerste nederlaag leed na den oorlog van
1914, welken zij had moeten aanvaarden zonder zwaar geschut, zonder mitrailleuses,
zonder vliegtuigen, zonder munitie, zonder gassen, zonder vlammenwerpers, maar
daarentegen met de roode broeken der soldaten die tegen den horizon kleurden als
perfecte schietschijven. Doch de ongenade welke het nutteloos vergoten bloed en
het exorbitante cijfer der gesneuvelden had afgeroepen over de radicaal-socialistische
partij duurde niet langer dan tot 1924. Het ligt in het karakter van den
doorsnee-Franschman om te behooren tot de uitstekend georganiseerde politieke
fractie, die vergeleken is met een Hollandsche kaas: rood van buiten, roomig blank
van binnen. In het gemoed der meeste citoyens, den bourgeois niet uitgezonderd,
sluimert de voorvaderlijke revolutionnair van 1789, 1830, 1848, 1870, die een eeuw
lang de verdediger was der Europeesche vrijheden, wiens republicanisme en
liberalisme in 1890 nog gehaat en verdacht waren te Petersburg, even gehaat als het
vandaag is te Moskou en te Rome. Voor de talrijke categorie dezer burgers, te gehecht
aan persoonlijk eigendom en fortuin om socialist te zijn, is de radicale partij het
natuurlijk verzamelpunt. Zij beschermt de ‘kleinen’ tegen de ‘grooten’, vraagt
toegevendheid voor degenen die zich verzetten tegen de maatschappelijke discipline
(behalve wanneer dit verzet uitgaat van vereenigingen) en stelt de ‘wil van het volk’
tegenover de kapitalistische leiding der natie. Een systematische oppositie tegen de
magnaten van bank, handel en nijverheid dwingt haar dikwijls tot een slechte
financieele politiek. Revolutionnaire herinneringen verleiden haar gemakkelijk tot
fanatisme tegen den godsdienst. Haar hybridische aard doet haar beurtelings
overhellen naar links, beurtelings naar rechts. Ondanks haar beweerd positivisme
heeft zij geen vast-omlijnd programma. Geen enkele doctrine belet haar om van het
eene uiterste te vallen in het andere. Zij is in staat tot alle inconsequenties. Maar haar
leiders kennen de leuze waarmee men de kiezers in beweging krijgt. In 1914 trokken
zij te velde tegen de krankzinnigheid der bewapeningen. In 1932 beloofden zij hun
aanhangers een sluitend budget, ingrijpende besnoeiingen op de kosten der defensie
(zeven milliard) en... den Vrede.
De kiezers waren subliem. Evenmin als de socialistische stemmers zich
bekommerden om het waarschuwend voorbeeld van tien, twintig staten, evenmin
vroegen de meer dan twee millioen radicalen waar men nog vrijhandelaars vond op
dezen aardbol, waar nog anticlericalen, behalve in Spanje, Mexico en Rusland, en
wat zij zullen aanvangen met hun liberalisme in een wereld die bijna overal geregeerd
wordt door dictators en decreten? De zelfbewuste burgers, als echte zonen van een
onafhankelijk ras, negeerden alle factoren die hun opinie konden beïnvloeden. Zoowel
de Beurs, die hun overwinning in de eerste ronde beantwoordde met een geduchte
baisse in Fransche staatsfondsen, als Mussolini, wiens minister van Buitenlandsche
Zaken Italië als vermoedelijk erfgenaam proclameerde der Fransche koloniën. Zij
hebben gestemd alsof er geen Beurs bestond, geen Hitler, geen Mussolini, en geen
bedreiging voor de stabiliteit van den franc, die Tardieu loslippig en onvoorzichtig
in gevaar verklaarde. Bij de tweede ronde stemden zij nog linkscher dan bij de eerste,
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hoewel tusschen beide stemmingen de revolver knalde die den president doodde der
Republiek. Voor niets wilden zij zwichten, behalve voor het parool dat het
menschelijkste ideaal vertolkt, de leuze van Briand: la Paix, la Paix. De overleden
staatsman triomfeerde nog door de 129 zetels der Socialisten, de 158 der Radicalen,
de meer dan 200 zetels der overige linksche groepen.
Deze uitslag bevestigt wat wij altijd geschreven hebben over de werkelijke
geestesgesteldheid van de meerderheid der Fransche natie. Dit volk, dat niet tot de
domste behoort, leeft boven de internationale betrekkelijkheden en geeft in al zijn
politieke manifestaties uiting aan zijn diepen, hartgrondigen wensch naar vrede. Het
is theoretisch bereid tot elke abdicatie, tot elke inschikkelijkheid. Het onderzoekt
niet in hoeverre zijn tegemoetkomingen, waarvan het alleen de directe voordeelen
ziet, schadelijk of doodelijk kunnen nawerken in een verwijderde toekomst. En de
cardinale kwestie blijft of het Fransche volk geregeerd kan worden volgens zijn
binnenste en spontaanste verlangens, of deze drang naar rust strookt met de
levensbelangen welke het toevertrouwt aan zijn leiders.
[verschenen: 1 juni 1932]

France d'abord
Parijs, 13 Mei [1932]
Het zijn zeldzame oogenblikken in het leven van een volk, waar alles helder wordt,
als bij openbaring, waar ieder nauwkeurig weet, wat hem te doen staat. De klokken,
die in 1914 de mobilisatie over het land beierden, wekten die huivering, waarbij alle
zintuigen luisteren naar iets ongehoords, naar een geluid, dat davert door merg en
been. Wij hebben deze collectieve aangegrepenheid pas teruggezien bij den moord
op Paul Doumer. Bij geen der vereerde dooden, Foch, Joffre, Clemenceau, Briand,
was de emotie zóó overweldigend, zóó unaniem. De ergste catastrophe had niet
heftiger kunnen treffen, dan de vijf revolverschoten gelost in de vorstelijke woning,
welke Barones Salomon de Rothschild ten geschenke gaf aan de Stad Parijs en waar
de Schrijvers-oud-combattanten elke lente een liefdadigheidsverkoop houden hunner
boeken.
Nauwelijks schreed de president de zalen binnen, of twee kogels wondden hem
doodelijk in het hoofd en onder den rechter oksel. Twee raakten den romancier Claude
Farrère in den arm en den schouder. De vijfde ging verloren door de ruiten. De eenige
woorden die de grijsaard sprak, vóór hij viel, luidden: Oh! tout de même! O, neen
maar! De gewone uitroep, wanneer het onmogelijke mogelijk blijkt. Geen kwartier
later vlogen dezelfde syllaben van mond tot mond door de afgelegenste straten.
Nimmer hebben wij een bericht zich zien verspreiden met zulk een verbazende
snelheid. Het was, alsof ieder de tijding wachtte in een verborgen hoekje van zijn
hart. De president zelf had de gebeurtenis voorvoeld. De astrologen hadden haar
voorspeld. In hun horoscopen betrad Paul Doumer, toen hij op 13 Juni 1931 zijn
ambt aanvaardde, het Twaalfde Huis, het huis van den dood.
Waarom die ontroering, en haar pathetische ondertoon voor een president, die
geenszins populair was? Een onbegrijpelijk noodlot voltrok zich over den man, wiens
moeder voor vijf cent per uur uit werken ging, toen de vader, spoorweg-arbeider met
elf kinderen, stierf. Met zijn moed, zijn ambitie, zijn onkreukbaarheid, zijn stoïcijnsch
karakter was hij langzaam opgeklommen van loopjongen, die den kost hielp verdienen
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voor broertjes en zusjes, tot onderwijzer, journalist, afgevaardigde, minister,
gouverneur-generaal, die Indo-China organiseerde, voorzitter van den Senaat. Op
zijn twintigste jaar stichtte hij een huisgezin en zijne vijf zoons en twee dochters
volgden hun vader in zijn opgang, vier officieren, alle vier gevallen op het veld van
eer, wachtten hem aan genen oever van den stroom met de bittere wateren, zooals
Baldwin indrukwekkend zei in de Engelsche Kamer, den stroom die wij allen eenmaal
moeten oversteken. De familie was uitgeroeid als in barbaarsche tijden, toen men de
mannelijke leden over den kling joeg. Wat bleef er over van dit dapper, regelrecht
en onvermoeid gevoerde bestaan? Twee dochters, van wie een door den oorlog
weduwe werd en een voor het leven zwaar verminkte zoon. Een grijsaard van
vijf-en-zeventig jaren, alleen met zijn leed, alleen met zijn oude vrouw, die meer dan
een halve eeuw aan zijn zijde stond, alleen met zijn herinneringen en vervlogen hoop.
Maar de grootste ramp trof niet den president. De zwaarste slag kwam neer op zijn
echtgenoote, de laatste overlevende van zooveel geluk en zooveel jammeren, de
eenige, die ze ten volle lijden moet, de eenige, die ze peilen kan. Het mededoogen,
vermengd met horreur, met terreur, vond geen woorden om zich uit te drukken; het
vond slechts tranen.
Doch dit is de menschelijke kant der tragedie. Hoe moest men haar beschouwen
van den politieken kant? Wat wilde de moordenaar, in wiens brein deze even
monsterachtige als absurde misdaad was ontkiemd? Hij noemde zich Gorguloff,
schreef onbeduidende romans onder het pseudoniem Paul Brède, beoefende een
crimineele geneeskunde zonder diploma, droeg een manuscript bij zich vol
abracadabranten nonsens, dat merkbaar bestemd was om het alibi te verschaffen van
verstandsverbijstering, gaf zich uit voor antibolsjewist, voor chef eener Groene Partij,
voor dictator der Russische fascisten en beweerde zijn aanslag gepleegd te hebben
om Frankrijk aan te sporen tot bevrijding zijner onderdrukte landgenooten. Het
voorwendsel was te mal om geloofd te worden. Een gek kon het niet verzinnen. Het
pretext is niet dwaas genoeg en juist een tikje te redelijk om van een gek te komen.
Evenmin kon 't komen van een geëxalteerde, van een dweper. Er bestaat niet de
allergeringste neiging in Frankrijk, om gewapend te intervenieeren tegen de Sovjets
en van alle middelen, welke een neiging tot interventie zouden kunnen aanwakkeren,
is een aanslag tegen den president der Republiek zeker het minst doelmatige, het
minst geschikte. De dolste dweper zou zich nog rekenschap geven van deze evidentie.
Wanneer de dader echter noch gek is, noch gefanatiseerd, kan hij slechts simulant
zijn. En als hij simulant is, wat dreef zijn handelingen, welke bevelen volgde hij op?
De Groene Partij bleek geen fictie. Zij bestond. Maar volgens Arcady Stolypine,
zoon van den Russischen minister-president, en volgens andere getuigenissen,
vormden de ‘Groenen’ een horde van bandieten en leegloopers. die veinsden een
gelijke vijandschap toe te dragen aan de elkaar bekampende Witte en Roode Russen,
maar die metterdaad slechts krijg voerden tegen de Witten en systematisch de
achterhoeden bestookten der anticommunistische legers. Het waren de Groenen die
in 1919, bij het mislukte offensief tegen Moscou, de Witten aanvielen in den rug en
hun nederlaag berokkenden. Toen de laatste Witte soldaat zijn vaderland verlaten
had, verdwenen de Groenen als op commando en de meesten werden opgenomen in
de Tsjeka.
Wilden de Sovjets achter een vermomming den onbuigzamen president uit den
weg ruimen, die nimmer toegestemd zou hebben, onder het bedrieglijke pact zijn
handteekening te plaatsen? Wilden zij schrik zaaien met een door niets te motiveeren,
terroristischen aanslag op een onberispelijken grijsaard? Dachten zij tusschen de
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eerste en de tweede ronde der verkiezingen een paniek te wekken waaruit
revolutionnaire troebelen konden voortspruiten?
Wij hebben de reflexbeweging genoteerd van de natie, die dit roode
manethecel-pharès ontroerd, doch meester van haar zenuwen, zag verschijnen aan
den hemel. De houding der volksvertegenwoordiging, Kamer en Senaat, onmiddellijk
samengeroepen voor de keuze van een nieuwen president, completeerde de
aanwijzingen, welke de oplettende toeschouwer lezen kon uit de impulsen, die het
tweede bedrijf dicteerden van het aangevangen drama.
De verkiezingsstrijd was fel gevoerd, zonder incidenten, doch onverzoenlijk en
het zou niemand bevreemd hebben, wanneer de overwinnende Radicalen een president
gevorderd hadden, wiens kleur voldoende overeenstemde met de richting welke de
Volkswil ondubbelzinnig had aangeduid. Zij verzamelden inderdaad hun wenschen
op den naam van Painlevé en de minister-mathematicus stelde zijn candidatuur. Hij
zou misschien een verstrooid president geweest zijn, doch in ieder geval een linksch
president. Nauwelijks echter was zijn candidatuur gelanceerd, of hij trok haar in.
Niet alleen schriftelijk en niet alleen vrijwillig, doch met volle goedkeuring der
Radicalen. Het gros van de stemmen van Senaat en Kamer (de socialisten
uitgezonderd) vereenigde zich op Albert Lebrun, man van kleine komaf, evenals
Doumer fils de ses oeuvres, leerling van de Polytechnische School, mijn-ingenieur,
afgevaardigde der Oostelijke provincies, intiem vriend van Poincaré, ex-minister
van Blocus, daarna van het Verwoeste Gebied, organiseerder der Amortisatie-Kas,
welke in vier jaren twintig milliard gedelgd heeft der openbare schuld. De
zegevierende Radicalen kozen eenparig den meest conservatieven president, die
sinds dertig jaar aan het hoofd stond der Fransche Republiek.
Dit geheele bedrijf werd gespeeld achter de schermen, behalve de slot-scène en
de ontknooping, vertoond in het historisch décor van Versailles. Niemand sprak over
de geheime beraadslagingen tusschen de Ouden der Republiek, die de benoeming
van Lebrun noodzakelijk oordeelden. Hun beslissing werd zonder commentaar
gehomologeerd door een massale meerderheid, welke de benoeming stempelde tot
een programma, dat ieder goed verstaander begrijpen kon. Zij beduidde dat boven
de verslappingen en de afdwalingen van het nationale bewustzijn, boven de vage
bevliegingen van het volk, dat roekelooze abdicaties zou inwilligen, de hoogere
intelligentie en de machtiger wil domineeren van hen, in wie de idee Frankrijk en
zijne toekomst is belichaamd. De keuze van Lebrun en de wijze waarop ze plaats
vond beduidt, que la France continue... na een onmenschelijken aanslag gelijk te
voren; na de verkiezingen, gelijk te voren.
[verschenen: 4 juni 1932]

Het Dilemma
Parijs, 16 Mei [1932]
Wie zal regeeren onder den conservatiefsten president, hoe en hoe lang?
Het resultaat der verkiezingen van 1 Mei en 8 Mei biedt drie theoretische
mogelijkheden, om een gouvernement te vormen.
De eerste is een Cartel tusschen Radicalen en Socialisten. Het is de meest logische,
daar het gezond verstand wenscht, dat een bondgenootschap aan de stembus kan
worden voortgezet aan de regeeringstafel. Het is ook de meest gevaarlijke, daar de
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intransigente Socialisten het vage en elastische programma der Radicalen dermate
zullen modeleeren, dat hun medewerking zou gelijkstaan met hun overheersching.
Léon Blum, leider der Fransche Arbeiderspartij, streeft uit alle macht naar deze
combinatie. Het oogenblik lijkt gekomen, waarop de staatsman beslissingen forceeren
moet welke niet geleidelijk en geregeld willen vallen, het oogenblik waarop men de
knoopen doorhakt, die zich niet laten ontwarren. Hij is de eenige, die victorie kraait;
de eenige die niet terugdeinst; de eenige die wagen wil. Hij heeft den president tegen
zich, de groote pers, de industrie, de handel en de realiteit. Als hij pro-Duitsch is en
zich gaarne laat souffleeren door Breitscheid, hij is ook fel anti-fascist. De horizon,
die misschien zou opklaren in het Oosten zou terstond verduisteren in het Zuiden.
Op het gebied van koloniën, financiën en binnenlandsche rust zijn geen slechtere
zaakwaarnemers denkbaar, dan Fransche socialisten. Binnen het jaar zouden zij
verwoestingen aanrichten, waartegen al het goud der Banque de France niet kan
opwegen.
De tweede solutie is een opportunistisch radicaal Kabinet, samengesteld uit de
diverse linksche groepen die buiten de obediëntie staan van Léon Blum, en uit de
gemodereerde groepen, die gehoorzaamheid weigeren aan Louis Marin, leider eener
rechtsche fractie, die nog 76 leden telt. Deze oplossing is de minst logische, omdat
zij elementen zou combineeren, die elkaar aan de stembus verwoed bestreden hebben,
maar zij is de voorzichtigste, omdat zij de Radicalen zou remmen op hun helling
naar links en van den weeromstuit de gemodereerden op hun helling naar rechts. De
Senaat, die gisteren nog linksch was, Tardieu en Laval omverwierp, stuurt naar deze
concentratie; de president zal al zijn invloed aanwenden, om haar te verwezenlijken,
de Ouden der Republiek, Doumergue, Poincaré en allen, die het Paleis van den
President nimmer betreden door den hoofdingang, maar in den laten avond door een
verborgen achterdeurtje, oordeelen haar onvermijdelijk en nuttig; de internationale
omstandigheden schrijven haar voor; zij zou gunstig verwelkomd worden door Beurs,
Handel en Nijverheid. Maar zullen de Radicalen, die een lastigen en rumoerigen
linker-vleugel hebben dezen acrobatischen draai kunnen uitvoeren? Kunnen zij zich
in een paar weken losmaken van de socialistische hypotheek? Zullen de verslagen
gemodereerden de voorwaarden, welke zij voor een samenwerking stellen, weten te
matigen? Zullen de onhandelbare socialisten zich een concentratie laten welgevallen?
Het is onloochenbaar, dat zij een negatie zou zijn van den bij de verkiezingen
uitgesproken volkswil en het is evident dat de socialisten en de revolutionnairste
radicalen door dit feit een stevig argument bezitten om haar te verhinderen. Het is
echter niet minder evident dat men in den opstekenden storm alle huiken naar den
wind zal moeten hangen. Wij hebben reeds eenmaal bijgewoond, in 1926, hoe een
linksche Kamer binnen vier en twintig uren omsloeg naar rechts. Zoodra de nood
aan de man komt zal dit wederom gebeuren.
De derde mogelijkheid is een zuiver radicaal ministerie, regeerend met een
verwisselbare meerderheid, vandaag met den steun der socialisten, morgen met
vergunning van Tardieu en Marin. Het zou gescharrel zijn, een vegeteeren op korten
termijn, een veroordeeling tot binnen- en buitenlandsche machteloosheid. Geen enkel
radicaal, hoe belust hij ook moge zijn op de uitoefening van het bewind, verlangt
deze oplossing. Maar zoowel de onvervulbaarheid der socialistische eischen, als de
condities der gemodereerden, kunnen de radicale fractie dwingen tot deze onhoudbare
stelling. Het is niet uitgesloten, dat men zoowel van linksche als van rechtsche zijde
de Radicalen zal trachten te overtuigen van hun onvermogen, om hen des te beter
klaar te maken voor gedweeheid en dressuur.
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De leider, wiens Partij deze drie metamorphosen toelaat, de aangewezen man om
deze complicaties te beredderen, is Edouard Herriot. Zijn luitenants Daladier,
Chautemps, Caillaux, erkennen hem als den chef, die zijn troepen met energie en
behendigheid tot de overwinning leidde. Elken dag wordt hij door Léon Blum, die
zijn kneedbaarheid kent, uitgeroepen tot hoofd en uitgedaagd tot daden.
Hoe is zijn moreele positie en wat kan men van hem verwachten?
Hij heeft de bitterste herinneringen aan de jaren 1924-1926, toen hij de grondslagen
legde der pacifistische politiek van Briand en zich de lauweren voor zijn initiatief
zag ontvallen in de financieele débâcle. Hij is een impulsieve, gevoelige, vrij loyale
natuur, met een groote behoefte aan cordiale, joviale sympathie, een populariteit, en
de impressies, welke hij behield uit die penibele, vernederende periode, achtervolgen
hem als nachtmerries. Nimmer wil hij de dagen terugzien waarin Parijs hem achter
de hekken van het Palais Bourbon zijn haat en zijn woede toeschreeuwde. Hij weet
echter, dat de stad elke minuut opnieuw aan 't koken kan geraken. Want als de
financieele situatie van Frankrijk solider is dan in 1924, doch de grootste
omzichtigheid gebiedt, de internationale situatie werd oneindig hachelijker. Zijn
pacifisme zal dezen pacifist veranderen in patriot tegenover ieder, die zijn olijftak
afwijst. Ook hij las de nagelaten papieren van Stresemann, openhartige bekentenissen,
waarmee men het publiek niet heeft willen verontrusten en die door de groote
dagbladen verzwegen zijn. Maar in hooge en lage regeerings-kringen maakten zij
den deplorabelsten indruk. Niet zoozeer om het feit dat men er leest, hoe Briand
gemanoeuvreerd werd, dan wel om de veel hinderlijker symptomen van het gebrek
aan discretie, welke de voorbarige publicatie verraadt. Men bekent niet aan spelers
met wie men straks een partij zal hervatten, dat men niet speelt volgens de regels
van het spel. Het is grappig om Herriot op een Londense conferentie den
welverdienden bijnaam te geven van Herri-ja, maar zoolang de man leeft en zoolang
de man in de termen valt om het bewind te aanvaarden der Fransche Republiek, is
het onpsychologisch om die geestigheid te laten drukken. Zij is alleszins geschikt,
om met alle overige factoren ertoe bij te dragen een Herri-ja te doen verkeeren in
een Herri-neen.
Wij meenen dus, dat de huidige mentaliteit van den chef Herriot voldoende
correspondeert met den geest der regeeringsformule, welke men concentratie noemt,
voldoende om haar als waarschijnlijk te beschouwen. Het is zeer twijfelachtig, of
zich op 't moment in Frankrijk een parlementaire groep bevindt, kloek genoeg om
alleenstaand de verantwoordelijkheid te endosseeren, 't zij van een vastberaden
weerstand tegen de pressies van buiten, 't zij van een aanvaarding der concessies,
welke een zich afteekenende coalitie te Genève, Lausanne of elders van het Fransche
gouvernement hoopt af te dwingen. Deze concessies immers, kon men nog voor
inwilliging vatbaar achten, zoolang Duitschland geïsoleerd optrad als verongelijkte
en als eischer. Het is echter absoluut onmogelijk, dat Frankrijk tegelijk de Duitsche
en de Italiaansche desiderata bevredigt, zonder afstand te doen van zijn wil, om een
ondeelbare natie te zijn, zonder de doeleinden te verloochenen, welke de Republiek
heeft nagestreefd sedert hare stichting.
Verschillende malen hebben wij betoogd, dat die eenigszins rudimentaire,
primitieve, egoïstische wil om een ondeelbare, onaantastbare natie te zijn, sporen
van verzwakking toont onder alle lagen der Fransche bevolking. Tot nu toe corrigeerde
men van hoogerhand deze inzinkingen. Tot nu toe slaagde een vooruitziende oligarchie
erin, om dikwijls diametraal te regeeren tegen de aspiraties van haar onderdanen, en
zelfs Briand wegens raisons d'état te plooien naar haar inzichten. In de nieuwe Kamer
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stoot deze oligarchie op een bloc van 152 socialisten en communisten, die dezen
meer dan duizendjarigen nationalen wil verzaakt hebben. Zij zijn juist talrijk en juist
halsstarrig genoeg om een beslissenden strijd te doen ontbranden waarvan Frankrijk's
voortbestaan de inzet is. En ook dat weet Herriot; ook dat zal hij trachten te verhoeden
als drager van het republikeinsch, humanitair en democratisch ideaal, als voorzetter
van Etienne Marcel en van Hugues Sapet.
[verschenen: 8 juni 1932]

Het doel en de middelen
Parijs, 23 Mei [1932]
De oorlogscensuur was in Frankrijk hoofdzakelijk de keuken, waar het moreel werd
klaar gemaakt van de onderdanen der Republiek. Niemand kan daaraan twijfelen,
na lezing van Les Secrets de la Censure pendant la Guerre. Twee oud-censors, Marcel
Berger en Paul Allard, hebben in dit boek boeiend en nauwkeurig hun werkzaamheden
beschreven in dienst van ‘Anastasia’, de grimmige oude dame, die met de eene hand
een mand ‘canards’ losliet, in de andere hand de schaar droeg, waarmee zij iedere
waarheid die uit den put trachtte te klimmen, den hals afsneed. Aanvankelijk was
haar niets toevertrouwd dan de bescherming der veiligheid van den staat en der
nationale verdediging. Doch nauwelijks liep de oorlog vast in loopgraven, welker
vruchtelooze bestorming gedurende een jaar 400.000 dooden kostte - dat was in 1915
- of zij kreeg tot voornaamste taak de verzorging der zenuwen en het behoud der
hoedanigheden, onmisbaar om de afgrijselijkheid van een permanent knekelhuis
gedurende vier jaren te verdragen.
Zij was eerst geïnstalleerd in de Telegraaf-Centrale, later onder het glazen dak der
zesde en bovenste verdieping van de Beurs. Zij stond onder leiding van Klotz,
politieke figuur, later falsaris, Joseph Reinach, invloedrijk publicist, Jules Gautier,
professor en administrateur, André de Fouquières en andere verdienstelijke lieden,
die elk consigne van het hoofdkwartier of van een der departementen opvolgden als
een bevel. Zij muilkorfden en blinddoekten de pers, zooals zij buiten kijf nergens ter
wereld ooit gekneveld werd. Zij trotseerden de machtigste persoonlijkheden als wijlen
Jean Dupuy, directeur van de Petit Parisien. Zij lieten zich ontslaan, afdanken en
zonder protest behandelen als zonden-bokken. Maar wanneer zij onder vier oogen
de instructies, welke zij ontvingen van generaals en ministers, critiseerden of hekelden,
er is in 't boek van Berger en Allard niet het flauwste spoor, dat zij zich een oogenblik
verzet hebben tegen een van boven gegeven wenk, of gepoogd hebben een opdracht
te ontduiken. En wanneer hun corps, gesymboliseerd door Anastasia, over de kranten
een waar schrikbewind uitoefende en de publieke opinie langs gedwongen banen
voerde, elken keer dat kranten en publiek hun wrok koelden tegen de oude dame met
de schaar, wendden zij zich aan het verkeerde adres. Niet Anastasia was de
aansprakelijke persoon, evenmin als de gendarmes, die deserteurs en dienstweigeraars
opjoegen als wild. Doch het dozijn afzetbare ministers, die momentaan regeerden
en de bevelen redigeerden welke werden opgevolgd.
De censuur, gelijk zij gewerkt heeft in Frankrijk, opent dikwijls ontstellende,
dikwijls ontroerende vergezichten op het functionneeren der Fransche staatsgedachte,
op de ontwikkelingsmogelijkheden van het Fransche volk. Het is ongeloofelijk
hoeveel behoedzaamheid, hoeveel voorzorgsmaatregelen men noodig geacht heeft,
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om de Franschman geschikt te maken en geschikt te houden voor de overwinning,
voor de onschatbare offers welke de overwinning bleek te eischen.
Om te vechten moet men haten; om zegevierend te vechten, moest men zéér lang
kunnen haten. Voor zoover de haat waarneembaar was in het Fransche
gevoelsspectrum, teekende hij zich onmiddellijk tè zwak af om te duren. Reeds
eind-1914 was Joffre genoodzaakt een geheime circulaire rond te zenden over de
‘vrijwillige krijgsgevangenen’. Men moest de haat dus kunstmatig aanwakkeren. En
voor zoover de haat onvereenigbaar bleek met de Fransche psyche, moest tenminste
het sentiment georganiseerd worden, dat er 't dichtst bijkwam: de ontoegevendheid.
De wil, om niet te rusten, alvorens de nederlagen van 1870 waren uitgewischt,
alvorens de verliezen waren terugverkregen, werd den Franschman met evenveel
geweld als list opgelegd. Men richtte heel zijn denken naar den oorlog, zelfs onder
de slapste en minst krijgshaftige ministeries.
De term ‘Vrede’ werd geschrapt uit de taal, als een woord dat slechts onheilen
kon stichten. Niemand mocht het schrijven, niemand mocht het drukken. Poincaré
corrigeerde persoonlijk een mandement der bisschoppen, dat gewaagde van een
neiging, waaraan de staatsleiding tot nader order een infameerende beteekenis hechtte.
Tot aan de laatste dagen van den oorlog bleef het woord verbannen, en onvindbaar
in de Fransche pers. ‘Na den nacht komt de dag. Na den oorlog komt de...’ schreef
L'Oeuvre, en liet erop volgen: ‘woord gesupprimeerd door de censuur’. Zoo streng
het verboden was om den Vrede te vernoemen, zoo nadrukkelijk weigerde men om
een lettergreep, een toespeling los te laten over de verbroederingen aan het front,
waarvan de eerste dateerden uit het begin van 1915. Alles wat den militair of den
burger in een bericht, een beschrijving kon ontmoedigen, afschrikken, beklemmen
of doen twijfelen, werd ongenadig geschrapt. Alles daarentegen wat soldaat of burger
kon bewegen om het ergste, zelfs den dood, te verkiezen boven de altijd weer door
brekende verzoenlijkheid, werd ruimschoots onderstreept af aangedikt. Stilgebauer's
‘Inferno’ werd verboden; Duhamel ontsnapte slechts bij toeval aan zijn inquisitoriale
rechters. Geen enkele schildering daarentegen van een vijandelijk gevangenkamp
kon zwart genoeg zijn.
Hoe antwoordde het Fransche volk op dezen dwang? De gevechtslinie had haar
nooden, haar tortuur, haar wanhoop niet verzwegen aan het achterland en haar
martelingen door brieven of gesprekken rondgestrooid. De kameraden in de
munitie-fabrieken, in de havens, aan de spoorwegen, in de mijnen, in de koloniën,
in de politie, de kameraden, hoewel begunstigd door het lot, hoewel naar het front
gedetacheerd bij 't minste vergrijp, reageerden met ontelbare stakingen, sabotages,
verdachte ongelukken, springende opslagplaatsen, onlusten en troebelen. Geen woord
over deze aanstekelijke manifestaties lekte uit in de kranten. De censuur liet geen
letter passeeren over soortgelijke betoogingen bij de tegenstanders. Toen in 1917
muiterijen losbraken onder 75 infanterie-regimenten, 23 bataljons jagers en 12
artillerie-regimenten konden de jongemannen bij honderden verdwijnen naar
‘onbekende bestemming’ zonder dat 't ergens mogelijk was om genade voor hen af
te smeeken of recht. Zij werden geteld: een, twee, drie, vier, vijf... en elke vijfde was
bestemd voor den dood. Uit angst voor besmetting (er bestond in 1917 en 1918 reden
voor dezen angst) is het Fransche volk met een vertraging van maanden en steeds
onnauwkeurig ingelicht over de Russische en Duitsche revoluties. Pas toen alle gevaar
voor aansteking geweken was, veroorloofde men berichten over arbeiders- en
soldaten-raden.
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Even zorgvuldig als men de natie isoleerde van alle tastbare en ontzenuwende
jammeren, verwekt door den oorlog of door het onuitroeibaar verlangen naar vrede,
even systematisch liet men haar onkundig van de slagen welke het fatum toevoegde
aan de rampen der slagvelden. Langs een steile helling bij St.-Michel-de-Maurienne
slaat een overbelaste troepentrein op hol. De remmen werken, doch de wielen
schaatsen over de rails en slijten af tot de spaken. Met een vaart van meer dan 100
K.M. loopt het convooi in een bocht te pletter tegen den berm en vliegt in brand;
1200 soldaten komen om in de vlammen. Bij een der nachtelijke luchtraids zoekt
een gansche wijk toevlucht in een station van de ondergrondsche, waar een kuil
gegraven is voor een lift. Een projectiel valt vlak bij den ingang, ontploft, veroorzaakt
een paniek. De houten schutting bezwijkt onder het gedrang, honderden tuimelen in
de 30 M. diepe kloof en smoren elkaar in een afschuwelijke worsteling. Voor een
volk, welks legers gedurende 1918 in 3 weken 53.000 man verloren aan gesneuvelden,
waren deze ongelukken - en andere - gemengde nieuwtjes op de balans der catastrofen.
Maar men moffelde ze veiligheidshalve weg. Niemand durfde op deze
millioenen-balans met centen en halve centen de grootheid accentueeren van het
eind-cijfer.
Men herleeft door dit boek de moordendste episoden van vier verschrikkelijke
jaren in de bureaux, waar alle jobstijdingen samenvloeden om geschift te worden,
en waar men het verpletterendste achterhield. Dit wil zeggen, dat het aangrijpendste
gecondenseerd is op den bodem van dezen filter. Vandaag nog leest men met
ontzetting, hoe de pers vriendelijk moest zijn tegenover Amerika, dat zijn leger van
800.000 man kalmpjes liet ‘acclimatiseeren’, terwijl Frankrijk zijn kinderen van 17
jaar in 't gevecht zond. Men leest hoe de pers aardig moest zijn tegenover de Italianen,
ofschoon Italië zijn mannen mobiliseerde tot 37, Frankrijk tot 48 jaar. Men ziet met
verbazing hoe bij de eerste overwinningen, na vier jaren van kwellende
teleurstellingen, het consigne luidt: Geen vette koppen. Geen enthousiasme. Het
slechte nieuws werd geschrapt, het goede gehalveerd, alsof men besloten had dat het
geheele volk zich goedschiks of kwaadschiks maar in blind geloof zou toevertrouwen
aan den centralen wil van zijn aanvoerders en bestuurders. En nog de hardheid der
censuur getuigt van de waarlijk bovenmenschelijke onverzettelijkheid der paar
mannen, aan wie Frankrijk de zegepraal dankt, zooals zij getuigt van een
regeeringskunst, die uniek is in de annalen der geschiedenis, een regeeringskunst
welke despoten en tyrannen hun mogen benijden, maar die door geen enkel despoot
of tyran geëvenaard is.
[verschenen: 11 juni 1932]

Achter Weygand
Parijs, 25 Mei [1932]
Terwijl, volgens geloofwaardige geruchten, de Fransche gezant te Berlijn aan zijn
gouvernement bericht, dat wij in 1912 zijn (maar de tijd gaat tegenwoordig sneller
dan toen), terwijl anderen, die het even goed weten, meenen dat wij in 1914 zijn (wat
met in de war geraakte uurwerken misschien op 't zelfde neerkomt) wordt Maxime
Weygand, generalissimus der Fransche legers, plechtig ontvangen als lid van de
Académie Française.
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Enkele maanden na den dood van Joffre was hij met algemeene stemmen gekozen
als zijn opvolger. Een jaar later werd hij geïnstalleerd in den zetel van zijn voorganger
en sprak zijn lofrede voor een opeengepakt publiek van louter beroemdheden, onder
wie prelaten in purper en paars, opgedirkte ambassadeurs, en dames, wier ambitie 't
is om overal op 't nippertje te komen, met moeite een bankje vonden. Ware in deze
vergadering een van die moderne bommen gevallen, waarvan men zooveel goeds
vertelt, zij zou aan Frankrijk de helft ontroofd hebben zijner denkende substantie.
Doch alvorens de vijf academiën van kunstenaars, geleerden, maarschalken en
diplomaten binnenschreden onder de gebruikelijke tromroffels, had de politie van
Chiappe de wacht betrokken tot in den nok van den koepel, die het Institut de France
overwelft.
De récipendiaire, hij die ontvangen wordt met het gewone ceremonieel, maar onder
een toeloop welke slechts triomphators omstuwt, Weygand, overwinnaar der Russen
onder de muren van Warschau, en auteur eener knappe monographie over Turenne,
is vijf-en-zestig jaar. Hij ziet er uit als een jonge tweede luitenant. Hij draagt de eigen
uniform die Foch droeg, toen hij onder de onsterfelijken plaats nam en die hij van
hem erfde. Beiden zijn van dezelfde kleine gestalte, doch als Foch mager was,
Weygand is tenger en 't costuum, welks groen verschoten lijkt, zit hem een beetje
wijd. Met zijn steek maakte hij een allesbehalven martialen indruk. De gedachte
echter dat onder deze verbleekende uniform alleen het hoofd wisselde, dat onder de
geborduurde palmtakken hetzelfde hart klopt, versterkte op geheimzinnige wijze den
stroom van sympathie, die uitgolfde naar de spichtige, ascetische figuur, waarvan
alleen de speurende oogen, de rappe gebaren, de klare, bijna harde stem en de
gespierde trekken laten raden, hoeveel scherp begrip, gedisciplineerde kracht en
gepassionneerde wil er leven achter dat bescheiden, onbewogen masker. Als hij in
zakelijke, glasheldere termen den slag aan de Marne schildert, als hij in sobere
woorden de dankbare ontroering verhaalt, welke hem overstelpte, toen hij in den
zachten herfstnacht van 9 September de zegevierende legers in een auto achteropreed,
is er niemand te midden dezer schitterende menigte, die zich niet met een huivering
afvraagt: Welken slag zal Weygand commandeeren? Of ook: Waarop preludeeren
de talrijke en de hoogste onderscheidingen die dezen Generalissimus te beurt vallen,
alvorens hij de gewichtigste taak vervuld heeft, die hem wellicht wacht?
Is het mogelijk dat Weygand zich niet dezelfde vraag stelt? Het was een
dramatische gewaarwording om voor den aanvoerder te staan op 't oogenblik, dat
misschien de nevels gaan optrekken over de draden welke de Nornen weefden in het
duister. Zeker is de modeste Weygand in alle opzichten het tegendeel van een
hoogmoedige. Hij prijst den dag niet vóór den avond. Hij zal de eerste zijn om zich
Solon te herinneren en Croesus. En zijn hoorders, onder wie men Pétain, Lyautey
en Gouraud zag, aarzelden om hem gelukkig te roemen. Men bracht dien argwaan
en die voorzichtigheid als offers aan de grillige Fortuin.
Zijn recipiënt, hij die ontvangt, was Jules Cambon, zeven-en-tachtig jarige grijsaard,
Nestor, Mentor, en Ulysses der Fransche diplomatie. Tijdens de jaren die aan den
wereldbrand voorafgingen, was hij ambassadeur te Berlijn. Hij signaleerde 1912 en
1914, gelijk 't vandaag gesignaleerd wordt door zijn opvolger. Zijn gebogen schouders
torsen zestig jaren Fransche geschiedenis, want Cambon's dienst-staat is even oud
als de Derde Republiek. Hij was tegenwoordig bij de eerste legerrevue na de
nederlaag, toen Thiers, hoofd van het Uitvoerend Bewind, en Mac-Mahon,
maarschalk, elkaar onder tranen om den hals vielen tegenover de uit hun
krijgsgevangenschap teruggekomen troepen, rest en kern der weermacht, die de hoop
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belichaamde van het vaderland. Over dit onvergetelijke tooneel, waarvan hij de
laatste levende getuige is, had hij de zon zien rijzen als een belofte voor de toekomst.
Hij heeft dien verkwikkenden glans met zich meegedragen tot het uur der Revanche.
Men voelt dat die gloed hem nu nog verwarmt en bezielt. Men voelt ook dat hij
aan den rand der tombe diezelfde stelligheid zou willen bezitten, het equivalent van
den Hannibalschen eed, sprakeloos afgelegd door Mac-Mahon en Thiers, sprakeloos
bestendigd, sprakeloos gehouden door al degenen, die na hen kwamen, door allen
onder wie hij diende. Men voelt dat hij die zekerheid mist. Hij noemde Weygand
niet ‘Mon Général’ maar ‘Monsieur’ en er klonk uit zijn stem, uit het rhythme zijner
zinnen een loodzware moeheid, waarvan men gissen kon dat zij niet te wijten viel
aan den last der jaren. Achter elk Ah! Monsieur, echode ik weet niet wat voor lugubere
bekommernis, alsof hij zuchten wilde: ‘Ah! Monsieur, wanneer ik openlijk zeggen
kon wat ik zie, hoor en vermoed’. Overal heeft deze veteraan rondgezworven. Hij
kent de geheimen van alle kanselarijen. Gedurende zijn lange, aan ervaring overrijke
leven, leerde hij letten op de bedoeling welke achter een woord, een formule, een
stap, een uitlating schuil gaat. Hij die een meester was in 't verbergen van gedachten,
leest in het verholenste gemoed. Waarom troffen zijn slotwoorden als een
waarschuwing? Waarom vlaagde er een onrust door de hoorders, toen hij eindigde
met ‘vous qui avez la lourde charge de maintenir notre tradition de gloire’?
Men begreep, dat Cambon zijn voornaamste zorgen uitdrukte door ze te verzwijgen.
Een dag daarna zei Herriot: ‘wij kunnen geen millimeter afwijken van de rechte lijn’.
Maar als niemand totnutoe weet, wat de rechte lijn is (en vermoedelijk weet Herriot
't zelf niet), Weygand en Cambon tenminste, hebben in voorzichtige termen getracht
het middel aan te wijzen, dat een volk vergunt de lijn te volgen zijner bestemming,
of zij recht is of krom. En men zou wenschen, dat de gematigde en juiste apologie,
welke zij hielden over het leger, kon doordringen tot in die kringen van elke natie,
intellectueele en ongeletterde, waar men met begrippen, welke stammen van
honderden jaren her, doch vandaag geen zin meer hebben, de fundamenten van het
leger aantast.
Een leger, betoogde Weygand, is niet zoo nutteloos als sommigen wanen en behoeft
niet gevaarlijk te zijn gelijk anderen vreezen. In oorlog, en niet minder in vrede, is
het een school van zelfverloochening. Voor een volk, geciviliseerd genoeg om pacifiek
te zijn, vertegenwoordigt het geen princiep van verwoesting, doch een princiep van
constructie en conversatie [moet zijn: conservatie]. Het is een onvervangbare
beschavingsfactor. Ideaal en autoriteit, zei onlangs een der eminentste Fransche
staatslieden, zijn goederen, welke moeten worden teruggevonden. Wie beschermt
deze schatten beter, dan het leger, waarvan zij de grondslagen vormen? En Cambon
antwoordde: Men beschouwt het leger eenzijdig als een werktuig voor
oorlogsdoeleinden, maar zijn taak in vredestijd is even groot, even uitnemend. Voor
een volk als het Fransche, meer geneigd tot enthousiasme dan tot discipline, is het
een school van tucht, waar het de eenen went aan gehoorzamen, de anderen aan
commandeeren. Het leert de noodzakelijkheid der hiërarchie, het prent begrippen in
van orde. Voor een natie, die al haar jongens onder haar vaandels roept, is het leger
't hechtste bindingselement. Het doordringt de soldaten van den geest en de ziel van
het volk, welke het incarneert in moederland en wingewesten.
Tegenover een zoo weinig militairistische generalissimus als Weygand, wiens
geheele persoonlijkheid gekenmerkt is door intelligentie en overpeinzing, tegenover
een opperbevelhebber, aan wiens wezen bruut geweld, vuistrecht en bot machtsvertoon
zoo zichtbaar vreemd zijn, was een apologie van het leger aannemelijk, zelfs tijdens
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een ontwapeningsconferentie. Ik voor mij had die rechtvaardiging uitvoeriger
gewenscht, minder cerebraal en behoedzaam, warmer en meer geschikt om het
gemoed en de verbeelding te treffen der massa's. Maar rondom dit thema doemden
wederom schaduwen op, die niet alleen aanzweefden uit Genève, doch misschien
nog dreigender uit het Fransche binnenland. Schaduwen en schimmen van alle
horizonnen, welke aan deze ernstige receptie, die ondanks vele toejuichingen geen
feest kon worden, de kleur gaven eener veillée d'armes, eener ridderwake voor den
aanbrekenden dag.
[verschenen: 20 juni 1932]

De steenen gast
Parijs, 28 Mei [1932]
Hij was een duivelsch lastig mensch en geen sterveling kon 't hem naar den zin
maken. Hij bulderde tegen den president der republiek en smeet met de deuren van
het Elysée, dat de ruiten en de schildwachten trilden, in het land van goede manieren
en complimenten tolde hij rond als de gepersonifieerde woede en hoe ouder hij werd,
hoe meer zijn razernij toenam, hoe harder zijn metalen stem kraakte en beet. Toen
hij in 1929 stierf, bereikte zijn kwaadheid juist het toppunt en elk onderdeel zijner
begrafenis was berekend, om die furie openlijk af te kondigen. Het lijk was nog niet
koud, of het werd gekist. Het gouvernement kon niet de hulde brengen van zijn
afscheid. In 't holle van den nacht, door regen en wind, rende een chauffeur, die de
trouwe lijfknecht geweest was van een stoffelijk overschot dat hem nog voortjoeg
door den storm, met zijn overleden patroon de stad uit, in vliegende vaart de wegen
langs, achterna gezeten door de auto's van regeering en pers. Aan het einde van dien
spooktocht, bij den voet van het bergje der Vendée, waar hij rusten zou naast zijn
vader, liepen alle wagens vast in de modder en op de schouders van een paar boeren
werd hij naar boven gedragen, eenzamer en woester dan King Lear, aan wiens
onweerende geschiedenis hij een bladzijde, Shakespeare waardig, had toegevoegd.
De pygmeeën, die hij minachtte en aan wie hij bij zijn graf nog den mond snoerde,
voelden zich opgelucht, toen alles voorbij was, toen deze vernielende activiteit
wegzonk in het geluid der natte aardkluiten. Maar dwergen zelfs hadden tegenover
dezen onmogelijken collega een verantwoordelijkheid. Voor het volk, voor de wereld
en voor de historie was hij Père la Victoire. Van anderhalf millioen gesneuvelde
Franschen had hij den laatsten wensch vervuld op het elfde uur van den elfden dag
der elfde maand van 1918, en toen de klaroen den wapenstilstand en de overwinning
blies, had hij aan ontelbare offers een beteekenis geschonken, welke ze draaglijk
maakte. Hoe zouden de Fransche grenzen en een menigte andere grenzen loopen
zonder Clemenceau? Wat ware er van Frankrijk geworden, zonder zijn
terroriseerenden wil, zonder de magnetiseerende energie, welke zijn kleine, oude
karkas afscheidde in hoeveelheden die volk, leger en aanvoerders vervulde met een
splinternieuwe bezetenheid? Op een ander elfde uur, het heetste en hopelooste, had
hij zich geopenbaard als de quintessens eener natie en eener coalitie, aan wie tot
dusverre niets ontbroken had dan de bezieling, die soort van lyrischen waanzin
waarmee de grootste dingen verricht worden boven de randen van den afgrond.
De elementaire welvoeglijkheid gebood hun, die hij tergde met zijn satanische
nukken en hun die zich het executiepeloton herinnerden, waaraan zij ternauwernood
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ontsnapten, om een standbeeld op te richten voor hun kwelgeest, aan wien zes
maanden voldoende geweest waren om in de schoolboeken voort te leven als redder
des vaderlands. In hun binnenste vergaven zij hem niets moeilijker dan dezen titel,
welken zij met hun allen gemist hadden. Voor de buitenwereld verborgen zij met
wrevel de ergernis en de onverschilligheid, welke hun het aandenken inboezemde
van den temmer, die hen met zweep, snauwen en brandijzers bedwongen had. Maar
als men geen monument stichtte voor hem, die den apocalyptischen draak velde
wiens staart bezig was het derde der sterren weg te bezemen, voor wie kon men dan
nog ooit een gedenkteeken zetten?
Het was alsof Clemenceau in zijn hiernamaals deze gelegenheid had voorbereid
om al de kleingeestigheid, de pietluttigheid, de bekrompenheid, de moreele
mismaaktheid te ontsluieren van het officieele, verpolitiekte deel zijner landgenooten,
die hij levenslang getreiterd had met zijn sarcasmen. Wanneer hijzelf daarboven of
daarbeneden de regisseur geweest was van het geknoei rondom zijn figuur, dan had
hij geen duidelijker betoog kunnen leveren van de redenen welke hem dreven om
misanthroop te zijn te midden eener bende lilliputters en om ze te behandelen als
hinderlijk ongedierte. Maar wanneer hij zijn grimmig humeur bij het verlaten onzer
planeet niet verloren heeft, moet de vertooning hem geducht geamuseerd hebben.
Zoodra het besluit om een monument te stichten genomen was, begon het
geharrewar met de keuze van den beeldhouwer. De familie sloeg François Sicard
voor, vriend van den Tijger en enkel in deze hoedanigheid bekend voor het publiek,
maar een alleszins achtenswaardig kunstenaar. De autoriteiten echter kozen Cogné,
want zeiden zij, wie de kosten betaalt behoeft niemands adviezen te vragen. Cogné
ontwierp een vaag pendant der Victoire de Samothrace, het beroemde en klassieke
meesterwerk uit het Louvre, dat eenmaal een voorplecht sierde en waarvan de
onthoofde romp en drift der vleugels nog de cadans juichen van storm, strijd en zege.
Als tegenhanger van deze vervoerendste der Overwinningen schiep Cogné een
gehelmd, barsch, norsch, gedrongen mannetje, dat de vuist balt, en wiens bouffante
in een denkbeeldigen wind achter hem aanfladdert. De familie werd kwaad en
verklaarde het populaire maaksel voor een bespottelijk onding: Zoo vader, zoo
kinderen, en kleinkinderen. Wij laten haar deze opinie, daar over den smaak niet te
twisten valt en daar men de geldigste argumenten opstapelde, om haar kwaadheid te
verscherpen. Want hoewel er plaats is in het onmetelijke Parijs en in de buurt der
weidsche Place de la Concorde, verstopte men het nijdige mannetje met de flapperende
das naast het Petit Palais, op een onbegaan pleintje, dat geen pleintje is, alsof een
standbeeld kon lijden aan ruimtevrees en tot overmaat van aanstoot, zette men den
vader des vaderlands op een plek waar zich kort geleden nog een openbaar privaat
verhief, alsof men den Tijger wilde leeren, zijn neus opgetrokken te hebben voor het
gros der tijdgenooten. In een minder geprononceerd en minder polemisch kader dan
dat van Clemenceau zou het misschien geen blaam zijn voor een beeltenis om een
watercloset te remplaceeren, doch hier zweemde de vervanging, met of zonder
bijbedoeling, naar een schandaal. Het monument was nog niet onthuld, of het privaat
trad onuitwischbaar in de historie.
De pseudo-Samothrace stond daar sinds de lente onder een grauw-bruin zeildoek
de plechtigheid te verbeiden der inauguratie. Niemand had er zin in. Er was geen
enkel officieel persoon die niet litteekens droeg van het origineel. Geen enkel die
rancunes kon verduwen. Geen enkel ook die raad wist met de toespraak, welke
gehouden moest worden tegenover deze effigie, gelijkend genoeg om waarheden uit
te schreeuwen voor welke ieder terugschrok. Waarover kon men fatsoenshalve praten
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in dit hachelijk tijdsbestek? Over den verknoeiden Vrede, de verbraste overwinning?
‘O statua gentilissima del gran Commendatore...’ zingt Leporello in Don Juan.
Niemand had den moed die toepasselijke phrase te herhalen.
Hopend op een goeden inval liet men dagen en weken voorbijgaan. De verkiezingen
kwamen, ontwrichtten het gouvernement en onthieven Tardieu een maand lang van
ongevallige initiatieven. Van de linksche regeering, welke hem ging opvolgen, viel
geen oogenblik te verwachten dat zij bereidwilligheid zou toonen om een apotheose
te presideeren van den aartsvijand, die een paar harer ijverigste leden gekerkerd en
verbannen had. Een moord welke het land in nationalen rouw dompelde, bracht
gelukkig de gewenschte uitkomst. Daar alle officieele deelneming aan festiviteiten
was opgeschort, kon een vernuftig persoon het idee opperen om Clemenceau te
inaugureeren zonder inauguratie. Het bruine zeildoek werd verwisseld door een witte
hoes. Men stuurde invitaties, welke de familie met een vinnig protest terugzond.
Alsof men de klucht nog niet burlesk genoeg achtte, brouilleerde men het uur der
onthulling. Sommigen werden uitgenoodigd voor tien uur 's morgens, anderen voor
drie uur 's middags. Het doek viel, terwijl de omstanders elkaar stom en verlegen
aanstaarden. Geen speeches. Er werd geen woord gekikt! Precies geteld, waren er
veertien personen aanwezig en de heele ceremonie duurde twee minuten, even lang
als de twee minuten stilzwijgen op 11 November voor de dooden.
Zoo kreeg de redder van Frankrijk zijn eerste standbeeld
[verschenen: 22 juni 1932]

Wichelaars
Parijs, 30 Mei [1932]
Van de twintigtallen tooneelwerken die dit seizoen het voetlicht probeerden, om
ijlings te verdwijnen wegens totaal gebrek aan belangstelling, zal men zich L'Apprenti
Sourcier van Joseph Gaillard en Gabriel Lambert het gemakkelijkst herinneren. Niet
omdat hun stuk verdienstelijker is dan de overige. Het is veeleer slechter dan een
dozijn andere te zamen. Maar omdat de auteurs, van wie de eerste het land bereist
als commis-voyageur, de tweede het doctoraat behaalde in de theologie en den titel
draagt van abbé, een poging waagden om reclame te maken voor de wichelroede.
Het thema moge onhandig bewerkt zijn, het klinkt voordeelig uit boven de muziek
der duizend-en-één triangels, koekoekszang en ander overspel.
De schrijvers zijn beiden van beroep ‘sourciers’, d.i. bronnenzoekers. Zij kozen
hun onderwerp (Apprenti sourcier is een variant op apprenti sorcier, de geijkte
vertaling van Goethe's Zauberlehrling) om aan te toonen, hoe er te midden der
kwakzalverij van heele en halve garen, fakirs, spiritisten, kaartlegsters of
helderzienden, een natuurlijke gave bestaat, die men dikwijls over één kam scheert
met het bedrog der charlatans, doch die een beter lot verdient, al was 't alleen maar,
omdat ze nuttige resultaten oplevert. Een kasteel en zijn eigenaar vallen onder
suggestie van een occultist, die beweert in een droom, en door tusschenkomst van
den eersten slotheer, tijdgenoot der kruisvaarders, kennis gekregen te hebben van
een verborgen schat. Men gaat zoeken onder leiding van een geleerde, die een toestel
uitvond, de Omnicaptor, dat alle golven opvangt. Men raadpleegt verschillende
adepten der geheime wetenschappen. Een beambte der waterleiding, die toevallig
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aanbelt om den meter op te nemen, wordt tegen wil en dank uitgeroepen tot sourcier
en toegerust met een paar corset-baleinen.
Ieder meent de schuilplaats te weten. Men graaft met schoppen en houweelen. Na
twee bedrijven is er van de citadel, die in den loop der tijden menige bestorming
doorstond, weinig over dan een ruïne. Men delft echter geen goud of edelgesteenten.
Doch achter een ingeslagen schoorsteen spoort de beambte der waterleiding een
minerale bron op. Dat beduidt toch een fortuin. De overblijfsels van het kasteel
worden gekocht door een speculant, die er een casino bouwt, oord van verderf. De
jonge virtuoos der corset-baleinen trouwt met de dochter van den aftandschen graaf.
Maar behalve een vrouw vond hij een nog grooteren schat: de ontdekking, dat hij
sourcier is en het talent bezit om door zijn tooverstaf onvruchtbare streken tot het
heil zijner medemenschen om te scheppen in welige landouwen.
Deze onnoozele fabel zou geen aanklacht verdienen, wanneer de amateurs die
haar verzonnen, niet mannen waren van het vak en wanneer zij niet kort geleden bij
Gallimard te Parijs een volledige en bruikbare handleiding hadden doen verschijnen,
die zij noemden ‘Le Mystère du Sourcier’. Alles wat betrekking heeft op een kunst
voor welker beoefening men in de middeleeuwen den brandstapel riskeerde, wordt
in dit vademecum uitvoerig en concreet uiteengezet. De ex-handelsreiziger en de
abbé (het is merkwaardig zooveel abbés men aantreft onder de bronnenzoekers) zijn
niet alleen charmante menschen en heldere koppen. Zij worden bovendien gedreven
door een onweerstaanbaren apostolische ijver. Hun loffelijke gewoonte, om van alle
prospecteerwerkzaamheden zelf de kosten te betalen, wanneer de resultaten niet
beantwoorden aan de voorspiegelingen, rehabiliteert de bronnenzoekerij van elke
min of meer gegronde verdachtmaking. En de openhartigheid, waarmee zij het profane
vulgus inwijden in hun naïefste geheimen, en aan ieder die de gave bezit, de noodige
aanwijzingen verschaffen, om haar te ontwikkelen, spreekt van een betrouwbare,
zeldzaam altruïstische inborst.
Om de waarheid te zeggen, behooren de formuleerbare regels der
roedewichelaars-techniek tot de minst gecompliceerde. De een bedient zich van een
pendel: een voorwerp aan een draad, een stuk hout aan een touwtje, een horloge aan
een ketting, onverschillig wat. Als men water of een andere grondstof gaat opsporen,
geeft men den slinger een schommelende beweging om zelfmisleiding en bewust
zelf-ingrijpen zooveel mogelijk uit te schakelen. Zoodra men in contact komt met
de gezochte materie begint de slinger te draaien. De ander gebruikt een buigbaren
stok in gaffel-vorm, waarvan men de twee uiteinden in de handen houdt met de
handpalmen naar boven. Wanneer de zoeker in 't bereik komt van het gezochte
element wringt de stok zich in de handen (of de handen rond den stok) voert rukkende
bewegingen uit, draait, keert zich naar den grond, naar den hemel of roert zich
anderszins, en soms is de reactie zóó hevig, dat hij heftige slagen toebrengt op de
armen. Vroeger werd de wichelroede steeds gesneden uit een hazelaar. Tegenwoordig
doet de houtsoort er niet 't minst toe. De stok kan van metaal zijn en alleen de
buigzaamheid is van belang. Men drage echter geen rubberschoenen, die werken als
isolators.
Men constateert dat men ‘de gave’ heeft, wanneer pendel of roede geheel
onwillekeurig, geheel onopzettelijk de genoemde bewegingen maakt. De
moeilijkheden beginnen pas, wanneer men de diepte moet bepalen, het debiet, de
kwaliteit van het water, de richting van den stroom, of, wanneer het stil water is, de
uitgestrektheid van het vlak. Zoowel pendel als roede kunnen bedrieglijk zijn. Ze
reageeren op een holle spleet in de rots, of op een vochtige zandbank. Om
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onaangename verrassingen te voorkomen, prent men zich bij den aanvang van het
onderzoek goed in: ‘ik wil water vinden’. Of: ‘ik wil drinkwater vinden’, of: ‘ik wil
een holte vinden’. Een ‘getuige’ kan hierbij belangrijke diensten bewijzen. Wie
drinkwater zoekt, kan b.v. in de eene hand een leeg fleschje drinkwater houden. Wie
een holte zoekt, neemt een leeg fleschje.
De beginneling oefent zich eerst op bekend terrein (bij een put b.v.), bestudeert
de manier, waarop pendel of roede bij hem reageert en stelt voor zich zelf een code
vast, die zijn regel wordt. Op dit gebied is alles persoonlijk, louter intuïtief, een
kwestie van instinct, gecombineerd met scherpzinnigheid. Er zijn wichelaars, die
zich voor elk soort van water bedienen van verschillend gekleurde stokken. Maar de
een vindt Vichy-water met een blauwen, waar de ander het vindt met een rooden of
witten stok. Alle middelen, om diepte en debiet te determineeren, berusten eveneens
op conventioneele, veranderlijke, subjectieve trucs. De een laat zich, terwijl pendel
en roede werken, kiezelsteentjes in de hand stoppen, de ander erwten. Elk steentje
of elke erwt correspondeert met een meter voor de diepte, met een hectoliter of
kubieken meter voor het debiet, en stok of pendel staken hun manifestaties, wanneer
het gevraagde getal bereikt is.
Anderen daarentegen tellen de draaiingen van hun slinger: één ronde voor elken
meter diepte en (wanneer de diepte gevonden is) één ronde voor een van te voren
vastgestelde hoeveelheid capaciteit: liter-minuut, hectoliter-uur, etc. Weer anderen
zoeken de diepte door loodrecht op de gevonden bron een afstand te doorloopen,
waarvan het einde wordt aangeduid door den slinger, die gaat draaien of den stok.
die gaat rukken. De afgelegde afstand stemt overeen met de diepte. Zijn er
verschillende waterlagen, dan zullen slinger of stok telkens manifesteeren. Ook om
den loop van een stroom te bepalen, bedient men zich van overeengekomen teekens.
Stroom-opwaarts zal de slinger b.v. links draaien, stroomafwaarts rechts, of
omgekeerd. Stroomopwaarts zal de stok rustig blijven, stroom-afwaarts zal hij op en
neer zwikken. Sommigen opereeren zelfs op een terreinkaart, doch hoewel dit systeem
dikwijls slaagt, het schijnt toch 't meest bloot te staan aan mislukkingen.
De geheele bron-zoekerij en roedewichelarij bestaat dus in een reëele, hoewel nog
onverklaarde contactstelling tusschen het menschelijk lichaam en een gegeven
verborgen materie. Is het contact verkrijgbaar, dan interpreteert ieder naar eigen
vermogen en langs min of meer subtiele, sluwe omwegen de effecten welke de
aanvoeling voortbrengt op de zenuwen, op het bewustzijn en het onderbewustzijn.
Verder kwam men nog niet dan deze voelende en tastende methode, waarover
men kan lachen, zooals men gelachen heeft om het tooneelstuk der heeren Gaillard
en Lambert. Trouwens, wie geen water noodig heeft, spot gemakkelijk met de
rabdomancie en de sourciers. Maar ironie en argumenten verliezen hun rechten, dunkt
mij, tegenover twee vennooten, die diagnos[tic]eeren: het water bevindt zich op 80
meter diepte, en voor eigen risico het gat laten graven. Wie voor zulke
proefondervindelijke experimenten niet terugdeinst en wie er zich niet mee ruïneert,
mag zijn vak rangschikken onder de exacte wetenschappen, ook al is die wetenschap
nog een onopgelost raadsel en al volgt zij rudimentaire, niet te codificeeren en niet
te begrijpen regels.
[verschenen: 25 juni 1932]

Een première
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Parijs, 6 Juni [1932]
De furieuze zucht naar grooten schoonmaak en groote opruiming, waaraan onze tijd
het beste dankt en het slechtste, sloeg tenslotte over tot op de directeuren van het
Casino de Paris. Hetzelfde tooneel, waar Joséphine Baker pas een jaar geleden nog
een soort van Ancien Régime vertolkte, in een strijd, waaraan men houvast had en
een protocol, dat men van buiten kende, werd overhoop gehaald, alsof de zaak
afbrandde en wisselde van eigenaars.
De Compère, die in een revue de touwtjes trok, voor de ongerijmdste overgangen
een uitleg had, van 't eene continent naar 't andere stapte als kinderen die hinkelen,
het scenario toelichtte als de buitenman die voor het eerst in de stad komt, deze beste
brave Kloris werd vervangen door een loud-speaker. Rechts van de planken, op de
hoogte van den engelenbak, barytonneert hij de ondertitels als een weerbericht en
de laatste koersen der Beurs. Hij werd de meneer, die wij dagelijks in huis hooren
of bij de buren en van de veranderingen was deze nog de minste.
Zijn verbasterde Roosje, de ster, de vedette, de gevierde, de uitverkorene, van wier
lichaamsoppervlakte elke vierkante centimeter verpacht was aan een
reclame-onderneming, had het tooneel sinds lang niet meer willen betreden als een
gewone aardeling. Gelijk een Semiramis, gelijk een Koningin van Saba, bepluimd
met de veeren eener kudde struisvogels, gediadeemd, bepareld, een flamboyanten
sleep trekkend van honderd ellen, scharlaken en purper als de Babylonische prostituée,
daalde zij langs een vonkelende jacobsladder af onder de juichende aanbidders. Die
broeierige apotheose, voor een menigte, dronken van lawaai, bedwelmd door glans
en parfums, dateerde van het Verdrag van Versailles af. Onder fanfares schreed elken
avond uit de zoldering het geverfde en veile venusdier neer naar het proscenium om
zich te laten verafgoden in de onvermijdelijke ‘scène de charme’. En behalve het
publiek had iedereen bedenkingen tegen deze exhibities. De literator wegens den
idioten tekst, de schilder wegens het mallemolenachtig décor, de componist wegens
de tingeltangelende muziek, de aestheet wegens de vulgariteit van het geheel, de
criticus wegens de monotonie, de moralist wegens de vergroving der zeden.
‘Kan klagen wie wil, de recette blijft uitstekend’ hadden de directeuren van het
Casino kunnen inbrengen tegen de protesten van intellectueelen en puriteinen. Zij
hebben dat zonder twijfel geantwoord, zoolang zij weerstand konden bieden aan den
modernen klopgeest, die van de warenhuizen cubistische ateliers maakt, die winkels
laat bouwen als zwart-marmeren praalgraven, postkantoren inricht als model-bars,
scholen als bad-kamers, woningen als hospitalen, die het geheele etmaal de atmosfeer
volpropt niet kunst en een music-hall wil verheffen tot een tempel van schoonheid.
Het was geen wonder, dat er ten laatste een paar in die wielingen van artisticiteit
werden meegesleept. Maar toen zij bezweken voor die psychose van hernieuwing
en hervorming, stonden zij tegenover de lastige vraag: hoe?
Kloris mocht veilig verdwijnen naar het onzienlijke. Men kon echter het ontaarde
Roosje niet veranderen in een electrodynamischen omroeper, haar zonder meer
desincarneeren in een sprekende en gesluierde doos. De toeschouwers ruilen veel
gemakkelijker een man voor een gramofoon-kist dan een vrouw. Al was de
aanwezigheid der commère voor den gang eener revue even onnoodig, als de lijfelijke
tegenwoordigheid van den compère, niemand durfde eraan denken, om de ster weg
te moffelen achter de horretjes van een geluidgever. Maar men kon haar aanraden,
om zich niet toe te takelen als een roodhuid, om zich te kleeden als een gemiddeld
mensch. Men kon beginnen met de trappen af te breken, langs welke zij neerschreed
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en een einde maken aan den potsierlijken en duur-betaalden grootheidswaan van
tyrannieke, over 't paard getilde juffers. Men kon haar type een beetje civiliseeren
en in plaats van de canailleuze straatmeid met een mond als een schuurdeur en een
stem als een ratel, een model probeeren, dat haar succes niet uitsluitend zocht in de
erotiek van matrozenkroegen. Bij gebrek aan nieuwe liedjes kon men tenminste
weigeren om de grenzen der stompzinnigheid verder achteruit te leggen en als niemand
meer bekwaam bleek, om een aardig couplet te fatsoeneeren, was het eervoller zich
te behelpen met de beste nummers van een nog niet verouderd répertoire, dan af te
zakken tot kaffersche flauwiteiten.
Om deze hervormingen, draconisch voor het publiek van een music-hall, in te
voeren, koos men Marie Dubas. Zij is van het gezonde, ronde, levenslustige slag en
haar temperament vraagt geen cocaïne om opgewekt te zijn. Voorheen zong ze in
verschillende ‘boîtes’ tot vermaak en ontroering harer hoorders. Zij zou een
uitmuntende operette-zangeres zijn, in het komische of tragische genre, wanneer er
nog operettes bestonden, waarin gezongen wordt. Haar liedjes, het populaire ‘Pedro’,
het smachtende en reikhalzende ‘le petit Caboulot’ van Francis Carco, het onnoozele
‘Je suis bête’ en ‘Mais qu'est-ce que j'ai’, perfect gemimeerd, gedanst en gezongen,
behooren tot de kleine kunst, welke evenveel talent en arbeid vergt als de grootste
en waarvan de emotie zich beweegt op een plan, dat de grootste kunst niet dikwijls
bereikt. Wanneer het aanstekelijke refrein ‘Marie, Marie!’, is overgewaaid naar Java,
kan men het meeneuriën met de overtuiging, dat de betrokken Marie deze verre hulde
verworven heeft op de hellingen van Montmartre, doch met de lofwaardigste
middelen. Ook al gaf men der revue den brutalen en volmaakt Amerikaanschen titel
van: Sex Appeal Paris 32. De naam is smakeloos doch bedrieglijk. Miss Lindy, die
over den Oceaan vloog, kon de voorstelling komen bijwonen zonder te blozen.
De aanloop was genomen naar een gewaagd doelpunt: terug tot de kunst, terug
tot de intelligentie, tot den eenvoud, tot minder platte en grove gevoelens. Maar voor
de rest van den tocht moest men een keuze doen tusschen de desiderata der gilden
van literatoren, schilders en componisten, daar het onmogelijk was om alle drie
tegelijk te bevredigen. De man, die hier de artistieke leiding heeft, Paul Colin, is een
onvervalschte schilder, die voor zijn moderne fantasie een afzetgebied bemachtigde
in de theater-wereld. Wanneer alles in den haak was geweest en de rollen gelijkmatig
verdeeld, had hij in 't Casino geflankeerd moeten zijn door Auric, Honegger, Ibert
en Milhaud aan den eenen, door een Bernard Zimmer, Jean Cocteau, Paul Morand
of Giraudoux aan den anderen kant. En wanneer deze letterkundigen en musici even
verstaanbaar, even suggestief hadden weten te werken als hun collega de schilder,
dan zou de revue niet enkel een stijl-evenwicht verkregen hebben, dat zij nu mist,
doch men zou ook voor menige desillusie en vergissing zijn bespaard gebleven.
Dit is jammer in een feest van kleuren, costumes en bewegingen, die geen moment
voor den stijl en de pracht van de Russische Balletten der gelukkigste perioden
onderdoen. Dit is jammer, want ik geloof niet, dat een schrijver of een componist
aan een acrobatisch danserspaar, welks elasticiteit en overwinning der zwaartekracht
het wonderbaarlijke benaderen, de opdracht zou gegeven hebben om de evoluties na
te bootsen van een stofzuiger, of om een werkvrouw te imiteeren met veger en
poetslap, of een massage-demonstratie met ‘point-rollers’.
Ik geloof, dat zij iets positievers, iets origineelers, zouden bedacht hebben dan de
parodie op de ‘scène de charme’, de persiflage op de bekoringen van Antonius in de
woestijn, en verscheiden andere tafereelen, even bewonderenswaardig van regie en
picturale conceptie, als leeg van inhoud en puëriel van vinding. Het futuristische
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ballet, waar een zware slinger het tooneel bestrijkt in zijn gansche breedte, terwijl
kleurige assen, spiralen, draaiwielen, schijven, verticaal en horizontaal wentelen
tusschen de in lange, lenige, zwierige springveeren gestoken danseressen en dansers,
deze magnifieke poging om aan de mechaniek een poëzie te ontrukken, liep na een
kwartminuut al dood in de uniformiteit, omdat zij door geen enkele innerlijke muziek
gestuwd werd. In een oogwenk vergat men deze betooveringen voor de
duizelingwekkende en fascineerende ronden van drie rolschaatsers (the whirlwinds)
op een carré van tien vierkanten meter. En als het amusant is om de sopraan van een
man (Charpini, die op weg is naar den roem) La Fille de Madame Angot te hooren
zingen, wie had bij deze vermakelijke herdenking van een honderdsten geboortedag
niet liever een nieuwe Charles Lecocq begroet, juist in een branche, waar hij totaal
ontbreekt?
Zoo willigde het Casino eigenlijk alleen de eischen in, welke verdedigd werden
door Paul Colin, den vertegenwoordiger der Beeldende Kunsten. Van elk ander
standpunt bleven de bezwaren dezelfde als bij duizend andere revues: zooveel
oefening, inspanning, werk, talent, genie, luister en verkwisting, voor zoo nietige,
poovere, vluchtige eind-indrukken en zoo eenzijdige, kortstondige oogenstreeling.
De literatuur trachtte dit Colin reeds aan 't verstand te brengen. Daar de eerste étappe
aan de directeuren geld bezorgt en consideratie, geeft zij de hoop niet op, dat ook de
tweede gewaagd wordt en de derde. Het varken, dat volgens het oude Fransche
spreekwoord in elken mensch sluimert, heeft lang genoeg gewaakt; het wordt tijd
dat 't beest wijkt voor den geest.
[verschenen: 2 juli 1932]

De onbekende kracht I
Parijs, 10 Juli [moet zijn: Juni] [1932]
Toen Dr. Eugène Osty in 1925 de leiding nam van het Institut Métapsychique de
Paris, het Fransche equivalent der Society for Psychical Research, bevonden de
wetenschappen, die wij occult noemen, omdat ze duister zijn voor den geest en het
licht schuwen van den dag, zich nog in dezelfde scheeve positie als toen de heksen
uit Macbeth voor 't eerst zongen Fair is foul and foul is fair, of toen Saul bij de
toovenares van Endor de schim opriep van Samuel.
De verschijnselen, welke de natuur onzer vijf zintuigen schenen te overschrijden,
werden geloofd of verworpen. Wie ze geloofden, deden dit zonder twijfel niet geheel
blindelings, doch zij bezaten geen enkel volstrekt middel om hunne ervaringen met
een bij uitstek dubbelzinnige materie onomstootelijk te bevestigen. Wie ze verwierp
kon dit nooit doen met volkomen gerustheid, want als ontelbare fraudes en
onbetrouwbare waarnemingen de stof gediscrediteerd hadden, er bestonden ook
getuigenissen en bevindingen waaraan men bijna de waarde moest hechten van feiten.
Die feiten echter konden wederom niet aanvaard worden met de noodzakelijke
overtuiging, want nimmer waren zij controleerbaar, meetbaar. Steeds ontsnapten zij
aan een nauwgezette verificatie en in laatste instantie bleef altijd een kans bestaan
dat men was beetgenomen.
Dat duurde van de oudste totems tot den huidigen dag. Noch het dikke Traité de
Métapsychique van Prof. Charles Richet, noch de tientallen boeken van den
sterrenkundige Flammarion, noch de geschriften en de onaantastbare reputatie van
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Sir Oliver Lodge, noch andere pogingen tot rehabilitatie, vermochten de onzekerheid
en de twijfelachtigheid wegredeneeren of opheffen. Wie onbegrijpelijke
eigenschappen van de ziel, van den geest, van een verscholen dubbel-ik wilde
loochenen, behoefde zich niet te laten sussen door de gebruikelijke waarborgen. Men
had ondervonden, dat de listen der bedriegers zich ontwikkelden in verhouding tot
den argwaan van bewakers en onderzoekers. Men had het recht een instrument te
eischen, dat zonder menschelijke tusschenkomst een paranormale, een
‘bovennatuurlijke’ manifestatie zou registreeren, gelijk een barometer den druk van
den dampkring, een thermometer den warmtegraad der lucht, een galvanometer de
intensiteit van een electrischen stroom opteekent.
En afgezien van alle consideraties betreffende waar of onwaar, geloof of ongeloof,
zou een metend en controleerend instrument aan den geleerde, wien het constateeren
van een feit niet bevredigt, de mogelijkheid verschaffen om het duistere fenomeen
te bestudeeren, de eenige mogelijkheid om deze studie zoo te gronden, dat na een
onheuglijke stagnatie vooruitgang denkbaar werd. Zoover weliswaar reikten niet de
uitgesproken wenschen van Dr. Eugène Osty, toen hij in 't Institut Métapsychique
zijn werkzaamheden begon. Misschien zijn droomen. Misschien de verborgen drang,
die gepredestineerden voortbeweegt. Maar het louter toeval, dat de providentie is
van ontdekkers, ging zijn arbeid leiden tot resultaten, welke hijzelf niet hopen durfde,
tot conclusies, welke de wantrouwendste geleerde (wil hij niet vervallen in absurde
koppigheid) niet meer kan afwijzen, tot absoluut rationeele, automatische
gewaarwording der macht, welke men lang vermoed heeft, doch die niemand tastbaar
wist te maken, ik zeg niet tastbaar voor een der vijf zintuigen, - de zintuigen zijn
bedrieglijk - doch tastbaar voor de schrijvende naald van levenlooze toestellen, voor
de mechanische voelhorens van electrische apparaten.
Hij verhaalt die merkwaardige ervaring, die vermeestering van een fabelachtig
gouden vlies, droog en zakelijk gelijk den geleerde past, zonder enthousiasme in een
boek, dat eind December 1931 met medewerking van zijn zoon Marcel voltooid werd
en in Mei bij den uitgever Félix Alcan van de pers kwam onder den titel ‘De
onbekende machten van den geest over de materie; eerste halten van een onderzoek’
- ‘Les Pouvoirs Inconnus de l'Esprit sur la Matière; Premières Etapes d'une
Recherche’.
Gelijk Galvani opengesneden kikkers aan koperen haakjes op een ijzeren balcon
te bengelen hing en het ‘fluïdum’ opspoorde, dat vandaag treinen en fabrieken drijft,
zoo heeft Eugène Osty gedurende maanden een medium laten hijgen en kramptrekken
in zijn laboratorium, om hem de ondefinieerbare substantie te ontrukken, die men
raadde, gelijk men de electriciteit raadde, waarvan echter niemand de eigenschappen
kende, waarvan niemand kon zeggen, of zij realiteit was of goochelarij. Bestond de
kracht, welke men beweerde te bezigen, om er op een afstand en zonder het voorwerp
aan te raken, een roos mee op te rapen, een tafel mee te verschuiven, op te tillen?
Bestond ze psychisch? Bestond ze physisch? Men kon dergelijke vragen stellen in
't oneindige. Om ze te beantwoorden, om een basis te leggen, welke voor progressieve
studie bruikbaar was, moest men in de eerste plaats onweerlegbaar de werkelijkheid
kunnen aantoonen van het betwiste fenomeen.
Geen enkele methode van bewijsvoering was proefhoudend gebleken bij
geserreerde critiek. Loyale en intelligente zoekers waren niet gevrijwaard tegen
vergissingen, tegen de sluwheid van karakterzwakke of gewetenlooze mediums. Men
kon de handen en voeten van een sujet in handschoenen en sloffen steken, verbonden
met een electrisch contact dat, zoodra het verlaten werd, de stroomverbreking verried

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

door het uitgaan van een rood lampje. Dr. von Schrenck-Notzing gebruikte deze
methode in Duitschland, Harry Price in Engeland. Maar wie garandeerde, dat het
medium niet hand of voet uit het schoeisel losmaakte, zonder het contact te verbreken?
Het duister of halfduister, vereischt voor de verwekking van paranormale
verschijnselen, was voor redelijke contrôle een onoverkomelijk bezwaar. Men zou
pas over afdoend bewijsmateriaal beschikken van den dag af, dat een manifestatie
van telekinesie (verplaatsing van voorwerpen uit de verte) automatisch,
oogenblikkelijk, en zoo mogelijk clandestien gefotografeerd kon worden op het
moment, zelf, dat het verschijnsel zich voordeed.
In overleg met technici liet Dr. Eugène Osty een apparaat construeeren, dat hij
onfeilbaar oordeelde voor het beoogde, bescheiden doel. De donkere kamer, waarin
sommige mediums opereeren en die anderen noodig hadden, om ‘de kracht’ te
verzamelen, was afgeschoten door een zwart gordijn, omringd met fosforiseerende
randen. Vóór het gordijn stond, in het parket geschroefd, een tafel waarop het
voorwerp lag dat zonder aanraking verplaatst moest worden door ‘de kracht’. Aan
den eenen kant dezer tafel, op eenigen afstand was een zender gemonteerd van
infra-roode radiaties, welke een cylindervormigen - onzichtbaren - stralenbundel
uitwierp van ongeveer 10 centimeter diameter. Door een combinatie van spiegels
bestreek die stralenbundel het te verplaatsen voorwerp van alle zijden, en liep uit in
een voor infra-roode radiaties gevoelige foto-cel, waar hij de baan opende van een
electrischen stroom. Deze stroom, versterkt door een triodelamp, passeerde in den
electro-magneet van een relaistoestel, dat, wanneer de stroom ongeveer 30% zijner
intensiteit verloor, in de zoldering van het laboratorium de luiken ontsloot van twintig
ultraviolette licht-werpers, en tezelfder tijd de spleet-sluiters opende van vier
fotografie-toestellen, van welke drie stereografisch, opgericht in de verschillende
hoeken der zaal om het gebeurende van alle kanten op te nemen. Later werd de
ultraviolette belichting afgeschaft, wijl men vreezen mocht, dat de kortstondige
fluorescentie (ééntiende seconde) die een medium in werkelijke trance niet zou
hinderen, een listig bedrieger daarentegen op zijn hoede kon brengen. De infra-roode
zender en de foto-cel werden geschakeld aan een magnesiumbrander, die ontvlamde
zoodra de electrische stroom 30% van zijn sterkte verloor.
Alle bedrog, elke kans op bedrog was dus uitgesloten. Geen enkel voor infra-roode
stralen ondoordringbaar object kon het voorwerp dat ‘telekinesisch’ verplaatst moest
worden, kruisen, zonder dat machinaal het magnesium opbliksemde en het oog
geopend werd der quartz-lenzen. Zoo het medium de opstelling van den infra-rooden
zender al kende, hij kon de verstrengelde stralen-bundels onmogelijk ontwijken. De
eerste, die door Dr. Osty's toestel ontmaskerd werd, was Stanislava Popielska, wie
het lukte om in Duitschland en Polen eenige mannen der wetenschap te bedotten met
frauduleuze handelingen, hoewel haar stoel geschroefd was in den vloer, hoewel
haar polsen, beenen en hals gevangen zaten in genaaide en ten overvloede verzegelde
knoopen.
Bij het tweede medium dat door den directeur van het Metapsychisch Instituut
werd uitgenoodigd om zijn vermogens te demonstreeren - Rudi Schneider - werkte
het beproefde apparaat op een onvoorziene, niet vooruit te berekenen manier, welke
Dr. Eugène Osty en zijn assistenten in verbazing stortte. Zij kregen het beoogde
bewijs als een ongevraagde, onverwachte revelatie, als een soort van mirakel, waarvan
ik de beschrijving zal geven in een volgend artikel.
[verschenen: 9 juli 1932]
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De onbekende kracht II
Parijs, 11 Juni [1932]
Rudi Schneider, met wien Dr. Eugène Osty langer dan een jaar experimenteerde, is
een jonge man van 24 jaar, kalm, bezadigd, welopgevoed, schrander, prettig in den
omgang, goed gezond en gesteld op lichaamsoefeningen, voornamelijk voetbal. Hij
werd geboren te Braunau-am-Inn, in Oostenrijk, en was het zesde kind van een
boekdrukker. Officieren, te Braunau in garnizoen, die aan spiritisme deden en papier
kochten in de drukkerij, hadden zijn familie overgehaald tot het gebruik van de
‘oui-ja’ en het potlood op rolletjes. Zijn broer Willy, vijf jaar ouder dan hij, bleek
een uitstekend medium. Toen men vroeg welke geest zich door de tafel in hem uitte,
kreeg men schriftelijk tot antwoord: Olga Lintner. Daar niemand deze persoonlijkheid
kende, verzocht men nadere bijzonderheden. ‘Ik ben Lola Montès, maîtresse van
Lodewijk van Beieren’, werd gedicteerd via het potlood. Ongeveer zes maanden
later, in Maart 1919, na verschillende mislukte séances, zei Olga: ‘Ik heb het broertje
van Willy noodig, Rudi.’
De ouders verzetten zich tegen dat idee wegens den jongen leeftijd van het kind.
Rudi was toen elf jaar, lag te bed en sliep. Maar Olga viel door de bezwaren niet van
haar stuk te brengen. ‘Het doet er niets toe, hij komt,’ antwoordde ze. Rudi kwam
inderdaad een paar minuten na deze scène al slaapwandelend de kamer binnen, ging
in den kring zitten, en de paranormale verschijnselen, tot dat moment achterwege
gebleven, vervolgden met dezelfde duidelijkheid als voorheen. Van dien dag af werd
Olga de ‘leidster’ van Rudi. Willy vond een nieuwe gids die Mina heette. Tegen zijn
23ste jaar verzwakten zijn mediamieke gaven en verdwenen tenslotte geheel. Terwijl
Rudi nog school ging, liet hij zich regelmatig bestudeeren door professoren van
Weenen en München. Na den dood van Dr. von Schrenck-Notzing werd hij door
Harry Price naar Londen geroepen en gaf twee series séances welke beschreven zijn
in het boek ‘Rudi Schneider’. Door verschillende zeer achtenswaardige geleerden
werd niet getwijfeld aan zijn ‘telekinesische’ en ‘teleplastische’ vermogens. Doch
ondanks een reeds vermaarde en welbestede loopbaan was de metapsychische studie
als wetenschap geen stap gevorderd, toen de jonge man voor 't eerst het laboratorium
betrad van den auteur der ‘Pouvoirs inconnus de l'Esprit sur la Matière’.
De sport, zegt Dr. Eugène Osty, en zonder twijfel een natuurlijke rechtschapenheid,
maakte hem tot een ‘speler’ op wiens fair play in mediummiteit men bouwen kan.
Hij is gevoelig en fier. Hij heeft een afschuw van achterdocht. Hij redeneert aldus:
‘Richt alle contrôle-middelen in, die gij verkiest; ik aanvaard ze zonder voorbehoud.
Maar verzin ze zoo volmaakt bevredigend, dat gij, wanneer paranormale
verschijnselen optreden, de absolute zekerheid hebt dat zij zich voordoen zonder
kunstgrepen en bedrog van mijn kant.’ Rudi was bijgevolg een ideaal-sujet, zonder
kleingeestigheid, zonder verwaandheden, loyaal en rond. Men kon hem naar believen
onderwerpen aan alle proefnemingen. Men kon hem de hardste voorwaarden opleggen.
Nimmer opperde hij bedenkingen. En dr. Osty, die hoofdzakelijk zocht naar
bewijsstukken, welke den tegenstand der wantrouwige, onwillige biologen en
natuurkundigen konden overwinnen, spaarde hem niet. Hij liet Rudi werken onder
voorwaarden, welke men a priori onmogelijk zou achten voor metapsychische
manifestaties. Van koorden, zegels, schroeven, electrische handschoenen en alle
verdere mechanische contrôle van het medium-zelf werd afgezien, daar men ze
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ontoereikend achtte. Alvorens het laboratorium binnen te gaan, trok Rudi een pyjama
aan met lichtende randen aan halskraag, mouwen en broekspijpen, welke zijn silhouet
afteekenden in het duister. Bij elke séance hield een assistent-controleur hem de
polsen vast en klemde de beenen van het medium tusschen de zijne. Ten overvloede
werd die controleur bewaakt door een tweeden controleur en nimmer werd de dubbele
surveillance toevertrouwd aan dezelfde personen. Men vrage zich even af, wie van
al de lieden, die een min of meer sensitief beroep uitoefenen zou willen of zou kunnen
‘werken’ onder zulk een summum van argwaan en physieke belemmering. Maar
Rudi schikte zich volgzaam in alle eischen.
Op 10 October 1930 arriveerde hij te Parijs. Den volgenden dag reeds begonnen
de séances om kennis te maken en ‘om te zien wat er gebeuren zou’. Dr. Osty had
besloten, bij deze proef-zitting geen enkel der toestellen te gebruiken welke wij in
onzen vorigen brief beschreven hebben. Hij wenschte zonder vooringenomenheid
zijn onderzoekingsmethoden te bepalen naar de verschijnselen, welke het medium
veroorzaakte onder traditioneele, gewone en aartsbekende omstandigheden. Bij
diverse séances constateerde men geen enkel fenomeen. Bij andere zag men het
zwarte gordijn bewegen, hoorde men de belletjes rinkelen, welke aan de ondereinden
opgehangen waren, een tafel van 8 kilogram twintig centimeter vooruitschuiven en
observeerde men ‘met oplettende oogen’ een wolk-vormige, mistige substantie, die
ook is waargenomen door dr. Van Schrenck-Notzing en Harry Price. Niets bijzonders.
Niets om te fotografeeren. Rudi's vermogens schenen een periode van belangrijke
depressie te doorloopen. Men vond het medium verre beneden zijn reputatie en
besliste, dat Rudi een tijdlang vacantie zou nemen te Braunau, om ‘op krachten’ te
komen. Rudi echter, even teleurgesteld als dr. Osty, verzocht als gunst een nieuwe
en laatste séance, meenend, dat ‘Olga’ zou toestemmen om, tot afscheid, hare macht
te toonen. Dr. Osty willigde dit verzoek in en besloot tevens om, voor 't geval zich
een onverwacht feit mocht voordoen, zijn electrische, automatische machinerie in
werking te brengen. De séance ving aan op 10 November te 22.35 en te 22.48
geschiedde de ontdekking, welke men, als zij niet mechanisch was, een mirakel zou
mogen noemen.
Wanneer het medium, begeleid door acht assistenten, het laboratorium binnentreedt,
weet hij, dat men de zweving van een zakdoek wenscht te fotografeeren, doch hij is
volslagen onkundig van de gemaakte preparatieven, van den stralen-zender, die het
op te tillen voorwerp omgordt met een onzichtbaar net van infra-rood, van de foto-cel
die het magnesium zal ontsteken en de lenzen zal openen. Op een meter afstand
plaatst hij zich met den rug naar het tafeltje, handen en voeten gevangen in den greep
zijner controleurs. Hij brengt zich in trance, weldra doorschokt van stuiptrekkingen.
Hij wordt ‘Olga’. Zes minuten later zegt Olga: ‘Druk sterk de handen. De kracht gaat
van de donkere kamer naar de tafel.’ Nauwelijks heeft de tolk den zin vertaald
(Rudi-Olga spreekt Duitsch) of een magnesiumvlam bliksemt door het duister.
Olga-Rudi zegt aanstonds: ‘De kracht heeft beproefd den zakdoek op te heffen, doch
is verhinderd door den lichtstraal. Schors de séance een kwartier om alles in orde te
brengen. Daarna zal men den zwevenden zakdoek kunnen fotografeeren.’
Men schorst de zitting, regelt de foto-apparaten, herlaadt den magnesium-brander
en herneemt de proef. Nauwelijks is Rudi in trance, of de magnesium-vlam flitst
opnieuw. Als het medium uit zijn trance is ontwaakt, maakt men licht en ontwikkelt
men de platen. De negatieven zijn uitstekend. Maar er valt niets abnormaals op te
ontdekken. Alles is op zijn plaats. Geen enkel materieel en zichtbaar voorwerp is het
veld van den infra-rooden stralen-bundel genaderd, noch drong er door. Men
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onderzoekt de toestellen. Men speurt naar een eventueel defect, dat het magnesium
spontaan kan doen ontbranden. Men vindt 't niet. De apparaten werken perfect. Met
de assistenten wordt het probleem gediscuteerd. Er is slechts één oplossing voor:
Een emanatie, welke Rudi ‘de kracht’ noemt, tè subtiel om gefotografeerd te
worden, doch substantieel genoeg om minstens 30% op te slorpen der radiaties, is
in den infra-rooden stralen-bundel gedrongen en heeft het instrumentale mechanisme
ontvonkt, dat eindigt bij 't magnesium-poeder. Geen andere verklaring is aannemelijk.
Men besluit oogenblikkelijk, om een deductie, welke nog gewaagd kan schijnen, den
volgenden dag te verifieeren. Tot dat doel wordt de magnesium-brander vervangen
door electrische bellen, die elken keer zullen rinkelen, wanneer een materie of ‘een
kracht’ in het infra-roode stralen-veld komt. Deze verandering geschiedde natuurlijk
buiten medeweten van het medium. En bij de verdere séances rinkelden de belletjes
telkens, wanneer ‘Olga’ een golf van kracht aankondigde in de buurt van den zakdoek.
Niets echter bleek fotografeerbaar. Welke was deze ‘kracht’, deze modaliteit van
energie, die gehoorzaamde aan het psychisme van het medium? Men wist het niet.
Maar voor de eerste maal sinds het menschdom slooft op de ontsluiering van dit
raadsel had men - toevallig - een systeem gevonden, waarmee ‘de kracht’
onbedriegelijk kon worden aangewezen, automatisch kon worden geregistreerd.
Rudi's vacantie werd uitgesteld. Hij zou nog een jaar zwoegen vóórdat de
hoedanigheden van de onbekende substantie, welke hij ontwikkelde, eenigermate
konden worden gedefinieerd. En daar de zaak mij van exceptioneel gewicht lijkt (het
geldt immers het eerste positief verband tusschen materie en gedachte) wil ik het
begin dezer paranormale wetenschap nog toelichten in een derden brief.
[verschenen: 11 juli 1932]

De onbekende kracht III
Parijs, 12 Juni [1932]
Een onzichtbare substantie, die een vorm van energie was, hoogst-waarschijnlijk van
physisch-physiologischen oorsprong, maar ageerend door den geest, gericht en
bestuurd zonder hulp van een der vijf zintuigen, was onafwijsbaar onthuld door een
mechanisch apparaat. Een hardnekkig geloochend vermogen - de werking van den
geest op de stof - was bevestigd door een machine. Profetische vergezichten werden
geopend over een menschdom, dat een juist begrip zou bezitten van deze macht, over
een nabije of verre toekomst, waarin men deze divine eigenschap zou weten te
organiseeren (gelijk vandaag de hersens na honderden jaren dwang georganiseerd
zijn), zou weten te ontwikkelen, te benutten. Want vermoedelijk bezitten niet alleen
de z.g. mediums deze potentie, doch in meer of mindere mate alle menschelijke
wezens.
Maar voor dr. Osty als geleerde lag het doel zijner metapsychische studies niet in
het fantaseeren van droombare voorstellingen. De Papiniaansche pot behelsde in
principe de huidige sneltreinlocomotief, de Leidsche flesch, de Volta-zuil een
electrische centrale. Het zou noch Papin, noch Volta gebaat hebben, om mogelijkheden
te augureeren welke pas ruim een eeuw later bereikbaar werden. Het kon den physicus
slechts een zijdelingsch belang inboezemen, wat ‘de onzichtbare substantie’ deed;
hoe zij een roos overreikte, een zakdoek tot das strikte, een tafelkleed versjouwde.
Dit was even kinderlijk als wonderlijk. Deze experimenten werden overbodig voor
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een doelmatige investigatie. Voortaan zou men het op den koop toe nemen. Wilde
men voorwaarts komen, dan moest men beginnen met het a.b.c. te formuleeren eener
systematische methode van onderzoek, moest men trachten den aard te determineeren
van het fenomeen, beschouwd als natuurlijk verschijnsel.
Was de ‘onzichtbare substantie’ in werkelijkheid onzichtbaar? Ja. Doch slechts
na geduldige proeven kon men zich daarover zekerheid verschaffen. Correspondeerde
de uitzending der ‘kracht’ nauwkeurig met de opslorping der infra-roode-radiaties?
Om zich hiervan te vergewissen, verbond men de foto-cel met zelf-registreerende
galvano-meters, eerst gevoelige, daarna snelle, vervolgens met milliampère-meters
voor de visueele contrôle. Op welke plaats van het infra-roode veld trad de onzichtbare
substantie in de stralen-bundels? Kende het medium deze plek? Welk is het traject,
het volume, waar is de zetel, de werkingssfeer der paranormale kracht? Men spande
netten van infra-rood achter en vóór het gordijn der donkere kamer. Bij wijze van
proef werd de donkere kamer afgeschaft en de verschijnselen bleven identiek. Door
een hoog scherm scheidde men het medium van de tafel en de instrumenten, doch
de resultaten bleven dezelfde. Bezat de substantie electrisch geleidingsvermogen?
Niet 't geringste. Oefende zij invloed uit op de atmosfeer, of oefende de atmosfeer
wellicht invloed uit op het infra-roode stralen-veld? Men controleerde zoowel de
substantie als de atmosfeer met thermometers, barometers en uiterst gevoelige
hygrometers, die versprongen bij nadering eener hand. De instrumenten noteerden
steeds, wat zij onder alle andere omstandigheden zouden genoteerd hebben in een
laboratoriumzaal. Hoelang duurde de aanwezigheid der ‘kracht’ in het infra-roode
veld, welke was hare densiteit? Met gecompliceerde toestellen, waarvan men de
gedetailleerde beschrijving kan lezen in het boek van dr. Osty, lukte het om een
automatisch en volledig grafisch beeld te registreeren van het komen en gaan der
substantie, van haar tijd, van haar dichtheid, van de verhouding harer schommelingen
tot de ademhaling van het medium, wien men een zelf-registreerenden pneumograaf
op de borst zette. Commandeerde het medium de paranormale substantie, wanneer
zij eenmaal gewekt was, naar wensch, verplaatste, bewoog hij haar naar believen?
Ja.
Doch nieuwe mechanismen en talrijke experimenten waren noodzakelijk om dat
simpele: ja wetenschappelijk te staven. Hoe reageerde de substantie op lichtende
stralen? Magnesium-ontbrandingen onderbraken ‘de kracht’, doch zetten haar niet
stop. Wanneer het sujet goed gedisponeerd was, had hel rood licht weinig effect.
Kon de substantie bestaan onder ultraviolette bestraling? Ja. Maar bij het medium
veroorzaakte ultraviolette projectie stuipachtige krampen. Werd de substantie
fluorescent onder ultraviolette belichting? Neen, zij bleef onzichtbaar. Was het
infra-rood schadelijk voor de substantie? Ja. Bij verschillende manifestaties van
telekinesie kon men automatisch registreeren, hoe de substantie uiterste pogingen
had aangewend, om het infra-roode stralen-veld te vermijden... en er in geslaagd
was. Bestond de mogelijkheid om aan de substantie een milieu te verschaffen,
gunstiger voor haar evoluties, minder vijandig voor haar natuur? Men spon infra-roode
netten van korte en van lange golf-lengte, van groote en kleine intensiteit, en men
werd gewaar hoe de substantie de dichtste golven bij voorkeur en met overleg
stelselmatig ontweek.
Maar hoe produceerde het sujet deze substantie, welke hij ‘de kracht’ noemde?
Zij werd voortgebracht in slaapwandelvormigen toestand. Noch de opwekking echter,
noch de aanwending geschiedden onbewust. Om psychologische redenen had men
het medium de concessie gedaan, dat hij in trance Olga-Lola Montès personifieerde.
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Men kon spoedig waarnemen, dat Olga, erfenis van spiritistische tradities, geen
daadwerkelijke rol speelde in de voortbrenging der verschijnselen. Zij was een naam,
een etiquet, welke het medium gewoonheidshalve hechtte aan zijn cryptische
consciëntie, het verborgen bewustzijn, dat iedereen bezit, doch waarvan het bestaan
en de functie aan bijna iedereen, en ook aan het medium, onbekend zijn. Als echter
de onzichtbare substantie zeer waarschijnlijk van louter physisch-physiologischen
oorsprong is, welk deel, of welke deelen van het lichaam werken mede tot haar
ontstaan? Het zenuw-systeem, het spierweefsel, beide overprikkeld door een heftige
samenkrimping van het organisme, gepaard met een excessief snelle ademhaling,
welke bij Rudi Schneider (laborieus medium van gemiddelde orde) stijgt tot 300 à
350 perioden per minuut? Of zenuw-systeem en spierstelsel samen? Men weet er
niets van. Alleen verder onderzoek kan inlichtingen geven over een functie, waar
totnutoe slechts hypothesen mogelijk zijn.
Wie geen bioloog is, of physicus, zal wellicht neiging voelen om deze voorloopige
reeks van bevindingen - slotsom van 77 séances - mager te achten. Men is gewend
op dit gebied treffender ‘teekenen’ te vragen, dan een galvanometer kan inschrijven.
Men wacht ook sinds duizenden jaren op de bevrijding, de verwerving, de aanwending
eener energie, welke men raadt. Men is ongeduldig tegenover een duizelingwekkend
probleem. Wie geen bioloog of physicus is, trooste zich met de gedachte, dat voor
't eerst sinds Vergilius dichtte Mens agitat molem - de geest drijft de stof - het
werktuig vervaardigd werd, om dit vers en dit idee tot waarheid te maken. De weg
is gevonden naar den antieken en middeleeuwschen Montsalva. De eerste etappe is
afgelegd.
[verschenen: 12 juli 1932]

De oude Garde
Parijs, 17 Juni [1932]
Marcel Prévost wordt dit jaar 70 en men vertelt wonderen over zijn laatste roman
‘Marie-des-Angoisses’, Marie-van-Benauwdheden. Dat is niets buitengewoons. De
auteur der Halve Maagden draagt nog met beleefde hooghartigheid de monocle,
welke voor de vorige generatie het onderscheidingsteeken was, dat zij nooit heeft
willen ruilen voor den comfortabelen, maar schuwen hoornen bril van het
hedendaagsche geslacht. Het gezag echter en de eigendunk, die uitstralen van dat
eenoogig siersel, berusten bij Prévost niet enkel op zwierige en verouderde
zinnebeelden. De schrijver van Vrouwelijkheden, Nieuwe Vrouwelijkheden en
L'Homme Vierge is lid der Academie Française, die elk jaar ontelbare prijzen uitkeert
aan beginnelingen en gevorderden. Hij leidt een tijdschrift, heeft zeggenschap in een
veelgelezen weekblad en adviseert een belangrijk uitgeversbedrijf. Ook zonder genie
zou men met deze factoren een litteraire faam kunnen rekken tot ver over haar
natuurlijken duur. Wij zijn in een land, waar de roem even dikwijls instort, als
aanvangt op het kerkhof.
Het zal Marcel Prévost waarschijnlijk vergaan gelijk 't Anatole France verging en
anderen. Men kan zich van alle kanten dekken, posten uitzetten in de kampen der
conservatieven, gematigden en delireerende omwentelaars, op het beslissende uur
vluchten de lezers in massa en verdwijnen met den laatsten ademtocht van hun auteur.
Niets kondigt deze ongenade van te voren aan. De cijfers der oplagen blijven constant,
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de critieken dithyrambisch of eerbiedig. Een beminnelijke fictie wordt onderhouden
gelijk men bedaagde bloedverwanten koestert. Het zou onheusch zijn, en strafbaar,
om een auteur die zijn invloed wist te vestigen, reeds te betwisten tijdens zijn leven.
Dit zijn litteraire zeden, inhaerent aan de Fransche samenleving, waar bijna elke
openbare beroemdheid voor driekwart steunt op maatschappelijk welslagen, voor
één-kwart op werkelijke verdiensten. Het omgekeerde ware wellicht verkieslijk, doch
is onbereikbaar. Negentig procent der jonge lieden, die in het vuur hunner jeugd een
juistere waardebepaling trachten vast te stellen, mislukken of worden gedresseerd;
de overige tien procent worden vrijschutters, bereiken soms een evenwichtige situatie,
doch niemand slaagt in zijn oorspronkelijk voornemen en vroeg of laat verliest
iedereen den moed. Wie zich op bezadigden leeftijd zwijgend wil schikken naar het
conformistisch ideaal, mag zich gelukkig achten, wanneer niet een of ander anoniem
tusschenpersoon uit vergeelde, vergeten, schuldige geschriften een aantal
compromitteerende citaten opdiept, ze doet herdrukken en gratis rondstuurt onder
de leden van het voormaals onbesuisd aangevallen, doch oppermachtig gebleven
corps. Die kleine trouweloosheid overkwam deze week aan Henri Béraud, eertijds
vervaarlijk pamflettist, van wien geruchten gingen, dat hij de bekroning zocht der
Académie Française voor een ten deele voltooiden roman-cyclus. Béraud is te oud
om nuttige lessen te trekken uit zulk een procédé. Maar het herinnert jongeren eraan,
hoe roekeloos het is om zich te verzetten tegen de geijkte normen, hoe ondoeltreffend
om levende waarden te discuteeren. En misschien is deze dwang, waarnaar ten slotte
allen zich min of meer plooien, de probaatste manier om een zekere continuïteit te
bewaren in een globale eenheid van denken en voelen, zonder welke stijl en civilisatie
onbestaanbaar zijn. Het is juist de continuïteit van een rijken bloei aan gemiddelde
talenten, welke in de geschiedenis der Fransche letteren 't meest opvalt. Een lichaam
als de Académie Française heeft zijn voornaamste taak vervuld, wanneer het waakt,
dat in den loop der evolutie het gemiddelde niveau niet zakt tot een graad, waar het
bescheidenste talent de rol kan spelen van genie, noch stijgt tot een hoogte, waar
iedereen, behalve een paar uiterst begaafde klimmers, den nek breekt.
Aan die Aurea mediocritas beantwoorden de meer dan veertig boeken van Marcel
Prévost en ook zijne Marie-des-Angoisses. Zie het onderwerp. In een aristocratisch
Jezuïeten-pensionaat van Bordeaux sluiten drie jongens vriendschap. Het zijn Marcel,
de latere schrijver, Jean de Quersac, spruit van een edelman uit Gascogne, en Ramon
Ortès, zoon van een Spaansch émigré, aanhanger van Don Carlos. Zoolang hun
studies duren, zijn ze onafscheidelijk en logeeren tijdens de vacantie bij elkaars
ouders, in het sombere, vochtige kasteel der Quersac's, in de stralende, luxueuse villa
der Ortès'. In het Carlistisch paleis, achter prikkeldraden van etiquette, ontmoeten
Marcel en Jean het zusje van Ramon, speelsch, heftig meisje, half engeltje, half
duiveltje, mooi als een madonna, wegens een gelofte harer grootmoeder immer
gekleed in rouwig paars, en Maria de las Angustias gedoopt, om de benauwdheden
van Christus' moeder te herdenken onder 't kruis. Het kind, dat dezen voorbestemden
naam draagt, tyranniseert een lakei van haar leeftijd, Paco, trouw als een hond en
toegewijd met een rasecht Spaansch fanatisme. Tusschen deze vijf jonge figuren,
tegen een achtergrond van landschappen, familie-leden en bedienden, teekent de
roman zich af op een morgen, dat men krijgertje speelt. Jean laat zich vangen door
de violette princes, Maria door het slanke graafje.
Een tiental jaren daarna wordt Marcel ambtenaar en aankomend letterkundige.
Ramon Ortès treedt in de orde der Jezuïeten en verliest als menschen-visscher zijn
vroegeren kameraad niet uit het oog. Jean, de graven-zoon, deugt voor niets, maar
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trouwt met Marie-des-Angoisses, die op den ochtend, dat zij elkaar achterna liepen
een sympathie voor hem voelde, welke onder suggestie van Ramon liefde werd.
Nog een aantal jaren verder is Marcel een bekend schrijver, die terugkeert naar
de streek, waar hij ronddoolde als kind en er een huis koopt, onbewust geleid door
Freudiaansch verdrongen herinneringen. Hij woont op zestig kilometer van den
burcht der Quersac's. Zijn knecht, een glad type, praat. De burgemeester, molenaar,
praat. Beiden willen den romanschrijver stof leveren. En hij hoort dingen; Jean, die
zijn vrouw in de eerste tijden na hun huwelijk scheen te beminnen met een wilde
passie, is haar langzamerhand gaan bedriegen, om zich te vergooien aan lichtekooien.
Dat eindigde met een verdachten dood in een liederlijke kroeg. Marie-des-Angoisses
heeft zijn begrafenis niet willen bijwonen. Na het drama sloot ze zich op in het kasteel
der Quersac's in gezelschap van haar verlamde schoonmoeder, die zij kwelt met
geraffineerde folteringen, omdat de oude, jaloersche coquette haar geluk verwoest
heeft, en met Paco, den knappen lakei, die hare sponde deelt om de schoonmoeder
te pijnigen in haar grafelijken trots.
Eindelijk kan de roman beginnen, die tot dusverre slechts was samengeknoopt uit
naïeve, schilderachtige, conventioneele en bewogen terugblikken. Op een dag ontvangt
Marcel het bezoek van een geestelijke. Het is Ramon, zijn vroegere makker, nu een
asceet op weg om een heilige te worden. De kalme, klare vrede, welke van hem
afglanst, wordt versomberd door wroeging over de verantwoordelijkheid, die hij zich
verwijt voor de afdwalingen zijner zuster. Hij had haar nooit moeten uithuwelijken
aan Jean. Met de hoffelijkheid van een hidalgo, en den nadruk van een vriend geeft
hij Marcel de opdracht om Marie-des-Angoisses tot hem terug te voeren. Marcel
aanvaardt de boodschap, welke, om te boeien, wordt voorgesteld als een onmogelijke
onderneming. Hij behoeft echter slechts zijn visitekaartje af te geven, om toegang
te verkrijgen bij Marie-des-Angoisses, die gelijk alle dames uit het begin dezer eeuw,
de boeken in hare bibliotheek heeft van den auteur van ‘De heer en mevrouw Moloch’.
Hij dineert met Paco, met Paco's meesteres en met de geterroriseerde schoonmoeder
in haar rolstoel. Hij begrijpt terstond uit de nuances van een oog en een gebaar, dat
Paco nimmer den drempel van het veelbesproken slaapvertrek overschreed. Na den
maaltijd, zoodra Paco te-pas bij een gewonden tuinman geroepen is, roert Marcel
het motief aan van zijn bezoek, dat Marie-des-Angoisses schrander genoeg was om
te gissen. Een korte dialoog heldert de martelingen op, waarmee deze hoogmoedige
ziel vooral zichzelf straft. Een paar zinnen ruimen de oorzaken weg. Een woord, dat
haar in de ooren klinkt als een pistoolschot, brengt haar tot inzicht. Wanneer Marcel
vlakuit zegt, dat zij niet handelt onder invloed van Paco, dat Paco niet haar minnaar
is, en zij vraagt bedaard: ‘Wie dan?’, antwoordt de romanschrijver kort en bondig:
‘Satan.’ Angustias valt in bezwijming. Nog denzelfden avond verlaat zij met Marcel
het kasteel, om er nimmer terug te keeren. Zij gaat in een klooster. En wederom
twintig jaar later, op een reis door Spanje, hoort Marcel achter Carmelieten-tralies
nonnen zingen, onder wie hij de stem meent te herkennen van Marie-des-Angoisses.
De oplossing van dit conflict is te gemakkelijk, te snel en te simpel in verhouding
tot de voorgespiegelde bezwaren en tot de opgestapelde toebereidselen. Na eindelooze
aanstalten voor een geregeld beleg, valt de trotsche vesting zonder slag of stoot. De
berg baart een niet levensvatbare muis. Het is geenszins onaannemelijk, dat een
Spaansch gemoed nog siddert bij het hooren van den naam van Satan en toch zetten
wij ons schrap tegen het onnoozel knaleffect, dat als sesam dient om een zevenmaal
gesloten hart te openen.
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De roman heeft nog andere tekortkomingen. Hij start zeer moeilijk, zet zich
langzaam in beweging en neemt nergens vaart. De personages behooren allen tot het
répertoire en liggen immer onder een gezichtshoek, welke een nieuwe belichting
toelaat. Doch waarom een vermaard auteur verdrieten, die zijn zeventigste jaar viert?
Waarom ons in tegenspraak brengen met de meesters der Fransche critiek? Zij hebben
uitgemaakt, dat nogmaals Marcel Prévost zich verjongde en zoolang ze niet zijn
necrologie geredigeerd hebben, zal niets ter wereld hen afhalen van een standpunt,
dat voor beide partijen gerieflijk is.
[verschenen: 15 juli 1932]

Een symbool
Parijs, 24 Juni [1932]
Onder de oorden der wereld, waarheen men pelgrimt, omdat zij in unieken vorm een
unieke gedachte verstoffelijken, behoort voortaan het monument, dat de gebroeders
Jean en Joël Martel beitelden voor Debussy. Het staat aan den rand van het Bois de
Boulogne, niet ver van de Porte Dauphine, op de scheidingslijn tusschen bosch en
stad, tusschen de contemplatieve natuur en de actieve, tusschen droom en daad. Men
had geen zinrijker plek kunnen kiezen dan dat interval. Wie langs deze portiek het
rumoer verlaat der straten, zal oplettender worden voor het eeuwige spel van boom,
wind, blad en schaduw. Wie uit deze stilte terugkeert naar het ratelende leven zal
door het blanke grensteeken den dieperen toon hooren der stad, en van haar gedruisch,
dat wacht op notenschrift. Hier, in dezelfde omgeving, waaiden den componist de
geruchten over van een taptoe, die het tweede deel zou worden der Nocturnes, het
goud-glanzende, weerlichtende ‘Fêtes’, dat in de muziek den rang heeft van een
Nachtwacht.
Bij dag en bij avond zal men deze plaats naderen als een Bois Sacré, een Heiliger
Hain, een punt, waar de geest blaast. Uit een rechthoekig, langwerpig waterbekken
rijst een granieten muur, in de afmetingen der gulden snede en verdeeld in drie gelijke
vakken. De beide uiteinden zijn opengewerkt en dragen in hun doorzichtige nissen
de allegorieën der toonkunst, twee archaïstische vrouwen-figuren, soepel in haar
strakke lijnen, van wie de een viool speelt, de andere guitaar tokkelt. Aan de voorzijde
van het gesloten middenstuk werden in bas-reliëf de bekendste composities van den
meester gebeeldhouwd als een steenen wandtapijt. Uit het water duikt een
half-verzonken kathedraal (La Cathédrale engloutie), onder loover fladderen satyr
en nymf (L'Après-midi d'un faune), over golven zeilt een scheepje (La Mer), langs
een ronden toren reikt Pelléas de handen naar den haardos van Mélisande, die naast
den gemartelden Sebastiaan het hoofd neerbuigt uit een lucht van wolken en sterren.
Een horizontale rand vermeldt in gewone drukletters den naam Claude Debussy en
het toevoegsel dat hij zich gaf van ‘musicien français’. Tegen de wemelende en
omfloerste samenvatting van zijn arbeid klinkt dit ‘musicien français’ als een klaroen.
Hij koos die onderscheiding in 't heetst van den strijd, als zijn schamele en eenig
mogelijke bijdrage in de worsteling.
Op de achterzijde is Debussy aan de piano afgebeeld, te midden van een gestileerd
orkest, op welks contrabassen men de snaren kan tellen. De voorstelling combineert
in een treffend realisme de twee uitersten der muziek: de onbestemde algemeenheid
van het uitgedrukte, de wiskunstige precisiteit der uitdrukkingsmiddelen. Over
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tienduizend jaar zal men uit de brokken van dit vuurvast en waterproef monument
een Europeesch orkest kunnen reconstrueeren met de opmerkzame, bezielde,
onpersoonlijke koppen der spelers, den bouw der instrumenten, en de leider aan den
vleugel, aandachtig wegmijmerend in den klank. Het is volledig en expressief, alsof
men heeft willen beitelen voor het verste nageslacht. Het hoofd-motief van
L'Après-midi d'un faune, een der kenmerkendste voor Debussy, en een der
veelzeggendste signalementen onzer civilisatie, is verduurzaamd in de harde materie
en lijkt nog lokkender, nog verlangender te zingen in dezen onvergankelijken vorm.
Wie zal ooit betwisten, dat het zoo verdiende geboekt te worden voor alle tijden?
Het resumeert twintig eeuwen zoeken, trachten, snakken; het geeft de quintessens
van het onuitsprekelijke, dat door een mensch van ons continent geuit kon worden;
men zal het steeds opgraven als een schat. Het is gesigneerd in de vervloeiende,
kwasi-Arabische handteekening van den auteur en toegelicht met een citaat uit een
zijner geschriften, dat luidt als een geloofsbekentenis: ‘Men moet de discipline zoeken
in de vrijheid, naar den raad luisteren van niemand, behalve van den wind, die
voorbijgaat en ons de geschiedenis der wereld vertelt.’ Dat is begin en einde van
elke wijsheid, elken moed.
Onder dit strijkend en blazend orkest zijn de werken gegrift van een ruim
dertienjarigen levensarbeid. Men leest ze als een catalogus, die geredigeerd zou zijn
door een dichter, want meestal trachtte Debussy zijn titels equivalent te maken aan
zijn muziek. Door sommige teksten als Berceuse Héroïque, Noël pour les enfants
qui n'ont plus de maison, flitst de herinnering aan het onheil, dat tijdens zijn laatste
jaren over Europa losbrak, aan het kanon dat bommen wierp op Parijs, toen hij
begraven werd. In twee rijen flankeert de lijst der composities de namen van 52
Fransche en 74 buitenlandsche steden, die in de kosten van het gedenkteeken hebben
bijgedragen. De aardbol wentelt voor het lezend oog van oceaan tot oceaan. Op
Amsterdam volgt Ankara, op Bangkok Bayreuth, op Berlijn Cettinje. Men vindt er
Tokio en Upsala, Quebec en Pampelune, Detroit en Leeuwarden, Tunis, Rio de
Janeiro, Yokohama, Rotterdam, Peking, Den Haag, Cincinnati. Een grootschere
bewondering is nimmer gebracht aan eenig meester, veertien jaren na zijn dood.
Geen enkele natie en geen enkele huidskleur ontbreekt op het register der vereerders,
van wier gaven het monument is opgericht.
Deze universeele hulde werd bij de onthulling onderstreept door een universeele
apotheose. De Fransche Republiek die voor goede verstaanders haar bedoeling weet
aan te duiden in een nuance, de Fransche Republiek, die geen enkel officieel persoon
had afgevaardigd bij de inauguratie van het standbeeld voor een staatsman als
Clemenceau, die slechts na een heftige pers-interventie een minister zond naar het
monument van een generaal als Mangin, was bij Claude Debussy vertegenwoordigd
door den President der Republiek, het bijna voltallige kabinet, vergezeld van het
diplomatieke corps. Een koor, samengeroepen uit een paar dozijn volkeren, vertolkte
het slot van Le Martyre de Saint-Sébastien. Een Italiaan (Toscanini) dirigeerde La
Mer. Een Duitscher (Felix Weingartner) dirigeerde een Zwitsersch orkest, dat uit
Basel radiotelefonisch verbonden was met het Théâtre des Champs-Elysées en voor
een selectie van internationale persoonlijkheden L'Après-midi d'un faune seinde door
de microfoon. De psychische synthese, de unificatie der muzikale taal, naar welke
Debussy gestreefd had in de noten en die hem gelukt was, hoewel hij zich ‘musicien
français’ noemde, werd voortgezet door de uitvoerders en bij de hoorders, na
geformuleerd te zijn in het graniet van zijn monument.
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Het ‘Alle Menschen werden Brüder’, echo der groote Revolutie, heeft een eeuw
geschald zonder politieke werkelijkheid te kunnen worden. Het thema wordt hervat
op Romances sans Paroles, op Lieder ohne Worte. Tien jaar her kon niemand mij te
Saint-Germain-en-Laye het geboortehuis aanwijzen van Claude Debussy (zoon van
een spoorwegarbeider) en kende men nauwelijks zijn naam. Maar twintig jaar geleden
was het voor ingewijden reeds ontwijfelbaar, dat Debussy's muziek een katalytisch
element beduidde voor de oneindig gedifferentieerde, schijnbaar tegenstrijdige
schakeeringen der wereld-ziel. Men zegt dat hij de toonkunst onttoomd heeft en dit
is zeker juist. Maar zijn hoogste, meer dan technische waarde en beteekenis liggen
hierin, dat hij den eenen, gemeenschappelijken grondtoon heeft teruggevonden, welke
verloren ging na de Renaissance, de Vox Mundi, de Anima Mundi, waarin elke natie
zich kan herkennen als in hare moedertaal. En de ingewijden die de stichting van
dezen zoo inhoudsrijken, zoo edelen en zoo indrukwekkenden gedenkmuur uitbreidden
tot een betooging van planetaire solidariteit, die deze strekking accentueerden tot in
de geringste détails, hebben achter den musicus de muziek, doch achter de muziek
het ideaal gevierd, dat uit de hiëroglyfen der noten en in alle harten reikhalst (quand
même!) naar den nieuwen dag. Zij hervatten in Debussy de echo's van Beethoven
en Schiller om ze te verruimen, te versterken, te vervolgen.
[verschenen: 23 juli 1932]

De zieke
Parijs, 27 Juni [1932]
De nieuwe Hoover-proposities zijn ontvangen met een geschreeuw als men na den
oorlog niet meer vernomen heeft in de Fransche Pers. Bij het moratorium van verleden
jaar hield men zich in en bleef bedaard. Bij de ontwapeningsvoorstellen van deze
week laat men zich gaan en raakt door 't dolle heen. ‘Hij hangt ons de keel uit’ schrijft
in L'Avenir de joviale Billiet, voorzitter van belangengroepen, die een deel der
verkiezingen plegen te financieren. ‘Een invitatie tot zelfmoord’ zegt L'Ordre. ‘Is
Frankrijk een vazalstaat?’ vraagt La Patrie. ‘Men wil ons worgen’ oppert L'Action
Française. ‘Een tragische mop’ oordeelt Figaro. ‘Chantage!’ scheldt L'Ami du Peuple
du soir. ‘Kabel de vijf letters waarmee Cambronne te Waterloo de Engelschen
antwoordde’, hoont L'Ami du Peuple du matin. ‘Pak uw koffers, Herriot, en smijt
met de deur’, adviseert in La Liberté Camille Aymard, de doodsvijand van Coty.
‘Profiteer van de gelegenheid om eens en voor altijd een einde te maken aan de
dictatuur van het Witte Huis’, raadt L'Homme Libre. ‘Niets anders dan demagogische
aanstellerij’, opineert Le Journal. ‘Amerikaansche poker-bluf’, grinnikt Paris-Midi.
‘Een internationale conferentie wordt gehouden om te confereeren en niet om oekases
te ontvangen’, verwijt Le Matin. ‘Dezen keer gaat 't werkelijk de perken te buiten’,
klagen de steeds beleefde Débats. ‘Onmogelijk om te discuteeren, wanneer 't niet
eerst in alle punten herzien wordt’, concludeert de diplomatieke Temps.
En ik zou nog vijftig andere stemmen kunnen aanhalen, even heftig of even
negatief. Het half dozijn bladen, waaronder de Popu van Léon Blum, die het manifest
van Hoover beschouwen als een messiaansche Boodschap en de gemankeerde kans
bejammeren, argumenteeren tegen een orkaan. ‘Toe nu! meen je 't heus?’, spot
L'Intransigeant met hem. Zelfs de bolsjewistische Humanité zingt mee in 't gemengde
koor. ‘Wat wil deze Transatlantische Vredesengel, schimpt ze, die aan 't hoofd staat
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der regeering van den Electrischen Stoel? Wat wil deze ontwapenaar, die Nicaragua
militair bezet houdt en zijn heerschappij uitstrekt over Zuid-Amerika?’
Er is dus maximum van blaam en minimum van bijval. Een haast enkelvormig
gebaar wijst de Washingtonsche bedenksels naar de prullenmand. Zoo de pers orders
ontving van het gouvernement, had ze niet gezamenlijker kunnen protesteeren, en
als symptoom zou dat aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten. Indien zij niet
geïnspireerd werd, is de eensgezindheid nog frappanter. Wanneer Hoover de
kranten-uitknipsels leest, kan hij kiezen tusschen deze twee veronderstellingen, die
beide even onaangenaam zullen terugwerken op zijn eigenliefde. Of hij te Genève
een simpelen voorslag heeft willen doen, of een oekase wilde uitvaardigen, het is
niet minder krenkend om onder een stortvloed van schimpscheuten een plan te zien
afwimpelen, dan een bevel te zien verscheuren. Zonder vrees voor overijling kan
men noteeren, dat ten gevolge van de Hooveriaansche missive de
Fransch-Amerikaansche irritatie belangrijk toenam.
Waarop deze wrange disputen eenmaal zullen uitdraaien, weet alleen de hemel en
waarschijnlijk Albion. In afwachting echter van de ontknooping, mag men over de
wanorde welke heerscht in de menschelijke affaires met het volste recht verbijsterd
staan, wanneer men een oogenblik bedenkt met hoe weinig moeite die wrijvingen
konden vermeden worden. Hoewel ik er persoonlijk niets van begrijp in hoeverre de
afdanking van honderdduizenden manschappen, de vernietiging van kanonnen, tanks
en kruisers, het verbod om nieuwe te bouwen, de daarmee onvermijdelijk gepaard
gaande sluiting van arsenalen, inkrimping van fabrieken, ontslag van tienduizenden
arbeiders, een gunstige invloed zou kunnen uitoefenen op de slapte in handel en
nijverheid, hoewel ik er niets van begrijp, dat men op een planeet, die nu eenmaal is
zooals ze is, zijn veiligheid het best waarborgt door zich weerloos te maken, koester
ik voor 't streven der ontwapenaars het respect, dat ieder ideaal verdient. Tegen de
tien redenen om Frankrijk te ontwapenen, kan ik niets aanvoeren wat in laatste
instantie geldig blijft, ofschoon het mij onlogisch lijkt, dat de meeste naties zich zoo
licht schikken in de Engelsche of Amerikaansche hegemonie ter zee, en zooveel
bezwaren voelen tegen een Fransche hegemonie te land. Doch van een neutraal en
onbevooroordeeld standpunt kan ik ook niets sluitends inbrengen tegen de tien
redenen, welke Frankrijk drijven om zijn bewapening te handhaven.
Ze komen alle neer op een vrij modest verlangen naar veiligheid, op een
evenwichtig instinct van zelfbehoud, op den begrijpelijken wensch om de kans op
conflicten te verminderen, of, zoo ze onontkoombaar zijn, het overwicht te behouden.
‘Te midden van de gelijkwaardig ontwapende mogendheden A. B. C, zegt Herriot,
kan zich altijd een coalitie vormen van B. en C. tegen A., van A en C. tegen B.; van
A. en B. tegen C, en omdat deze mogelijkheid bestaat, hebben wij Franschen altijd
gewild en willen nog steeds een internationale organisatie.’ Het is dezelfde redeneering
die de Engelschen en de Amerikanen vloten doet bouwen, machtiger dan de
gecombineerde eskaders welke hun respectievelijke halfronden kunnen verzamelen,
vloten welke zij nooit of nimmer zullen uitwisselen tegen een ‘internationale
organisatie.’
Wat zou Hoover, die de landlegers wil reduceeren naar den standaard, welke het
Verdrag van Versailles oplegde aan Duitschland, antwoorden aan den Mefisto, die
zou voorstellen om alle vloten krachtens hetzelfde Verdrag te beperken naar het
model der Duitsche zeemacht? Wat zou MacDonald antwoorden? Waarom eischt
Amerika grifweg van Frankrijk, wat niemand zou durven eischen van Amerika en
Engeland? Waarom betwist men een wensch naar veiligheid, welke men normaal
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vindt voor Groot-Britannië en de U.S.A., ziekelijk daarentegen, overdreven,
neurasthenisch en bespottelijk voor Frankrijk? De Fransche conceptie van veiligheid
is ten minste reeds zoover superieur boven de Engelsche en Amerikaansche, dat
Frankrijk zich ten allen tijde bereid verklaard heeft, om haar toe te vertrouwen aan
een ‘internationale organisatie’.
Laten wij echter aannemen, dat de Fransche drang naar veiligheid een
ziekte-verschijnsel is, een psychose, voortspruitend uit een zenuwkwaal, overblijfsel
der schokken van anderhalf millioen gesneuvelden en millioenen gewonden.
Wat heeft men beproefd om dit zieke zenuwstelsel te kalmeeren? ‘Plus jamais ça’,
was reeds in 1919 het Fransche wachtwoord en het Fransche heelmiddel tegen de
dagelijks terugkeerende nachtmerries. Van 1919 af trachtte de Franschman er met
hart en ziel naar om zijn veiligheid voor de toekomst niet te vestigen op de wapenen,
doch op wederzijdsche garanties. Hij vroeg een sauf-conduit aan de V.S. en aan
Engeland, hoeveel 't hem ook kostte, om zijn vrijheid onder bescherming te plaatsen
van tweeden en derden. De geleibrief werd hem verleend om terstond te worden
ingetrokken, eerst door de V.S., daarna door Engeland. Zijn geloof in broederschappen
kreeg een stoot, die vandaag nog natrilt. Hij gaf echter zijn pogingen niet op en
ontwierp in 1924 het vermaarde protocol van Genève. Dit protocol van onderlinge
hulp ketste af op den tegenstand van Engeland. Hij probeerde een toenadering tot
zijn vroegeren vijand en sloot het Verdrag van Locarno. De geschriften van
Stresemann, helaas, toonen aan hoe dubbelzinnig dit verdrag moest blijven op het
gewichtigste punt. Hij volhardde in zijn manie en bedong het Kellogg-Pact. Alle
naties zwoeren plechtig den oorlog af, doch niemand wilde zich verbinden tot
dwangmaatregelen tegen een eventueelen schenner van de overeenkomst. Waarom
ontdook men zoo resoluut, wat zoo eenvoudig, zoo bereikbaar was?
Wat immers vraagt tenslotte de zieke, de twijfelaar, die zich als Hamlet achtervolgd
ziet door de tallooze schimmen van een vierjarigen krijg en wien de dooden een
uitdrukkelijk gebod influisterden? Hij vraagt in ruil voor zijn soldaten niets dan een
perkamenten oorkonde, te teekenen door een mogendheid of door mogendheden,
wier gezag voldoende opweegt tegen de wisselvalligheden eener ontwapening, om
hem de onschendbaarheid te waarborgen van zijn status quo. Hij heeft vruchteloos
om dit document gebedeld bij het Vereenigd Koninkrijk en bij de Vereenigde Staten.
Hij bedelt nog. Er gaat evenwel geen week voorbij, of een telegram bericht hem, dat
hij alle hoop kan laten varen.
Men kan zeggen, dat de zieke ijlt. Hij zelf bewaart in zijn koortsvisioenen
redelijkheid genoeg voor een houdbare gedragslijn. Men kan zeggen dat een koude
douche of het dwangbuis hem zou opknappen. Hier eindigt de geoorloofde
beeldspraak, omdat zij strijkelings langs afgronden van ellende gaat en ze verbergt.
Achter een woord vlammen catastrofen.
[verschenen: 21 juli 1932]

Op de Uwe
Parijs, 1 Juli [1932]
De oude provincie Champagne heeft deze week den twee-honderd-vijftigsten
verjaardag gevierd van den mousseerenden wijn, die haar naam draagt en haar faam
over de gansche wereld verbreidde. De beroemdste doktoren, hygiënisten, botteliers,
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vertegenwoordigers van nacht-restaurants, hoog-getitelde persoonlijkheden van den
Britschen en Franschen adel, de aartsbisschop van Châlons, de aartsbisschop van
Ierland, verschillende prelaten, alles wat Parijs en Londen tellen aan beau monde,
high life en gentry, een minister, gedeputeerde en politieke sommiteiten, werden in
extra-treinen en extra-vliegtuigen uit Croydon en Le Bourget getransporteerd naar
de domeinen van Graaf Chandon Moët en van Veuve Cliquot, nog altijd weduwe.
Te Reims, te Epernay dansten en zongen de kuipers ter eere van hun patroon Sint
Jan. In de dorpen rondom haalde men de stokken van Sint Vincentius uit de
beschrijnwerkte reliek-kassen en voerde ze in processie naar het Benedictijner-klooster
van Hautvillers. Deze abdij, in de vijfde eeuw gesticht door Saint Nivard, te midden
van een ondoordringbaar woud en op een plaats, welke hem door een duif, stralend
als een meteoor, was aangeduid, deze abdij, verwoest door de Noormannen, door de
Engelschen van den honderdjarigen oorlog, door de Hugenoten, door de Revolutie,
en steeds weer. opgebouwd, leverde het recept, dat het sap harer wijngaarden
schuimend, parelend en weergaloos verkwikkend maakte. Het was Dom Pérignon,
keldermeester van Hautvillers, tusschen 1668 en 1715, die 't idee kreeg om het extract
van druiven, alvorens de gisting geheel voltooid is, op te sluiten in flesschen en de
ontwikkelde koolzuren vast te leggen in de vloeischtof. Hij vond ook het geheim,
om den wijn te klaren, de lange serie van manipulaties, waarmee men het bezinksel
verwijdert en het middel om den hals der flesschen zoo te muilkorven, dat glas en
kurk niet bezwijken onder den druk der gevangen gassen.
Deze geniale, geleerde en godvreezende man, de eerste na Noach, die uit de druif
een nieuwe eigenschap haalde, had nog geen standbeeld. Aan het menschdom schonk
hij een bron van lafenis, welke de goden van het Walhalla en die van den Olympus
nimmer gesmaakt hebben. Aan zijn land verschafte hij een bron van welvaart en
slechts zeer weinigen kenden zijn naam. Geen enkel dichter bezong ooit dezen
Bacchus II, schepper van zooveel vreugde, levenslust, geestdrift, zingenot, droom
en ideaal. Men heeft al dat onrecht eindelijk vergoed. In de gestalte van een
peinzenden, kloeken monnik, die de rechterhand zalvend opheft en in de linkerhand
een dikbuikigen flacon houdt, troont de weldoener voortaan op een voetstuk. Hij is
gedoopt als een schip en onthuld met zijn eigen magisch brouwsel. Een Engelsche
markiezin verbrijzelde een goud-gehalsde flesch uit een der beste kelders tegen het
ontsluierde gedenkteeken.
Reims, Epernay en Ay zouden zonder twijfel voortgegaan zijn met Dom Pérignon
te vergeten, wanneer nood niet leerde bidden. Want als hij zeven-en-veertig jaar
keldermeester was van zijn klooster en in die kleine halve eeuw de kunst der
champagnisatie uitvond, wie weet met zekerheid den datum te bepalen, dat hij zich
vergastte aan den eersten tintelenden beker? Een goede champagne eischt drie à vier
jaren delicate en voortdurende verpleging. De fijnbewerktuigde bestanddeelen van
den kristallen drank vragen de oplettendste zorgen. Men mag veilig aannemen, dat
menige flesch in de lucht vloog, voordat de geduldige Benedictijn de juiste formule
opstelde van den nieuwen nectar. Als het vernuft van Dom Pérignon aan de
wijnstokken der Marne een onvermoede en hemelsche streeling deed ontbloeien,
waarom gebeurde dit op den kop af in 1682?
Omdat tweehonderd-vijftig jaar later, in 1932, over het gebied dat Philippe le Bel
door zijn huwelijk met Jeanne de Navarre toevoegde aan de Fransche kroon, een
crisis zou losbreken, welke niet alleen het leven van enkele millioenen wijnbouwers,
maar zelfs het bestaan hunner dionysische industrie zou komen bedreigen. Men kan
niet klagen en lamenteeren in dit fonkelend, bedwelmend bedrijf. Men kan er slechts
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in feesten. Welken indruk zou het teweeg brengen over den aardbol, wanneer men
hoorde, dat de bewoners der provincie, die het opwekkendste elixer produceert, ten
prooi vielen aan de somberste vertwijfeling? Van de ontelbare ellenden, veroorzaakt
door de Europeesche verarming, zou deze ons het minst roeren van alle, omdat ons
brein den borrelenden wijn slechts associeeren kan met verheugde, opgetogen
stemmingen. Wie is wanhopig bij een flesch champagne, of wie blijft wanhopig? En
wie kan zich een flauw begrip vormen van de rampspoeden, welke de depressie heeft
uitgestort over de hellingen, waar het edelste, maar ook het duurste nat, geperst
wordt?
Hoe staat het inderdaad met deze eenmaal rijke nijverheid? Op de helft der vorige
eeuw bereikte de productie een totaal van 10 millioen flesschen per jaar, waarvan
75% weggingen naar het buitenland. In 1870 klom de opbrengst tot 17 millioen
flesschen en de export tot 80%. Na de nederlaag dronk de Franschman minder, de
vreemdeling daarentegen meer. Van 1881 tot 1891 steeg de productie tot 21 millioen
flesschen per jaar, waarvan de uitvoer 85% absorbeerde. Daarna wordt de vraag in
Frankrijk geleidelijk grooter en het humeur verbetert zienderoogen. In 1895 bedroeg
de binnenlandsche consumptie 15% tegen 38% in 1910. Het is de periode van la joie
de vivre. Tusschen 1906 en 1910 slaat men een gemiddeld productie-record van 22
millioen flesschen en in enkele jaren springt het Fransche verbruik plotseling omhoog
van 3 millioen tot 13 millioen flesschen per jaar.
Die cijfers zullen nimmer overschreden, noch geëvenaard worden. De oorlog
verwoest de helft der wijngaarden en laat in Reims niet enkel de kathedraal vernietigd
achter, doch ook de kelders en de handelshuizen. Terwijl metselaars de ruïnes
herstellen, planten de boeren jonge stokken. Ook de wijnbouwer waant na de
demobilisatie terug te keeren in een gelukkiger en fortuinlijker wereld. De stocks
echter zijn nauwelijks aangevuld, of hij botst tegen de harde werkelijkheid. Hoewel
zijn product geen concurrentie behoeft te vreezen, gaat zijn afzetgebied onherroepelijk
verloren in het dubbele onheil van krijg en revolutie. De drooglegging van Amerika
kost hem 4.500.000 flesschen per jaar. De Russische omwenteling veroorzaakt een
jaarlijksche export-vermindering van 2 millioen flesschen. De landen, die hun grenzen
niet sluiten door een verbodsbepaling, heffen zulke invoerrechten dat hun tarieven
allen noemenswaardigen export belemmeren. Elke flesch champagne betaalt 100
franc schatting aan de Roemeensche grens, 75 franc aan de Braziliaansche, 65 franc
aan de Letlandsche, 50 franc aan de Portugeesche en Estlandsche, 44 franc aan de
Tsjecho-Slovaaksche, 40 franc aan de Spaansche, 37 franc aan de Poolsche, 32,50
franc aan de Duitsche grenzen. Engeland heft slechts 16 franc per flesch.
Verschillende landen daarentegen, als Oostenrijk, België, Canada, decreteerden
naast de invoerrechten afzonderlijke verbruikstarieven, die schommelen tusschen de
9 à 110 franc per flesch.
Ook op dit gebied bleken de Fransche belangen onverdedigbaar, zelfs bij
bondgenooten. Het gevolg was, dat de champagne-export over 1931 zakte tot
6.603.448 flesschen, d.i. tot twee-vijfde beneden den export van 1854, het jaar van
den Krim-oorlog. Het cijfer daalde tot een niveau, dat sinds langer dan een eeuw
nimmer bereikt werd. Het is waar, dat de binnenlandsche consumptie steeg tot 16
millioen flesschen. Maar tegen liquidatie-prijzen. Champagne is het eenige artikel,
dat in Frankrijk goedkoop werd. Voor één gulden koopt men een goede flesch bij
den grossier, voor anderhalven gulden bij den kleinhandelaar.
Dit privilege zal echter niet langer duren dan de voorraad strekt, want de
wijnbouwer overdrijft niet, wanneer hij waarschuwt dat zulke prijzen niet opwegen

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

tegen de bedrijfskosten. Men citeert dorpen, te midden der wijngaarden, waaruit
binnen weinige jaren één zesde der bevolking deserteerde naar loonender gewesten.
Daarom huldigt men Dom Pérignon. Het is de eenige propaganda, waarvan men
hopen kan dat zij niet averechts zal uitvallen: een noodsein vermomd als fanfares en
champagne-toasten.
[verschenen: 27 juli 1932]

Tusschen twee werelden
Parijs, 4 Juli [1932]
Commandant Lefebvre des Noëttes heeft een ontdekking gedaan, waarbij men
gewoonweg verstomd staat, ten eerste over de idee zelf en ten tweede over den tijd,
welken de eenvoudigste ideeën noodig hebben om door te dringen tot de oplettendste
geesten. Deze zeldzame man is de eerste, die bemerkt heeft, dat het menschdom pas
in de tiende eeuw onzer jaartelling de paarden heeft weten te zadelen, te tuigen, te
toomen, te bespannen, te beslaan, zooals wij het vandaag doen, met een
nuttigheids-coëfficiënt, waaraan voordien nimmer gedacht was en dat nadien nimmer
overtroffen werd.
Als paardentuig kenden de Ouden niets dan de deken en de trens, d.w.z. den kleinen
toom met mondstuk zonder stang en zonder kinketting, zij hadden geen zadel, geen
stijgbeugel en geen gespijkerd hoefbeslag. De ruiter zat niet vast op het dier en het
ros miste uithoudingsvermogen. Pas in de tweede eeuw vóór Christus vond China,
onder de Han's, het zadel uit en negen eeuwen later, onder de Tang's, de stijgbeugels.
Doch verder brachten zij het niet. Het bespannings-systeem, dat de Antieke Wereld
gebruikte voor trekdieren was dermate ondeugdelijk, dat het laadvermogen der
grootste wagens de vijf honderd kilo niet kon overschrijden. En wie vermoedde, dat
de eerste hoefsmid en de eerste zadelmaker tot de fabelachtige halfgoden verdienden
te behooren, omdat zij den stoot gaven, die den Europeeschen mensch (want deze
formidabele uitvindingen geschiedden in Europa) in beweging zetten? Het is
Commandant Lefebvre des Noëttes, die leert van welke kleinigheden de beschaving
eener planeet afhangt.
Hij maakt een hoop dingen duidelijk. Met trek-dieren, die geen zwaardere vrachten
konden vervoeren dan een halve ton, beschikten de Ouden over geen enkele serieuze
beweegkracht. Voor alle lasten boven de 500 kilo bleef hun geen andere keuze dan
menschelijk arbeidsvee. Evenmin onder de tien eerste eeuwen van het Christendom,
als onder de zestig eeuwen van het Paganisme, konden moreele overwegingen
verhinderen, wat de economische oorzaken dringend en onafwijsbaar geboden. Daar
de mensch de eenige motor was, die ernstig in aanmerking kwam en daar geen vrije
man zich voor beestenwerk beschikbaar stelde, werd de mensch in slavernij gevoerd.
Men spande hem voor den ploeg. Men kluisterde hem aan molen-steenen. Van de
wouden droeg hij boomstammen op zijn rug naar de timmerwerven. Tot aan de eerste
Capetingers (het derde Fransche koningsras) moesten slavernij en dwangarbeid,
ondanks de corruptie, ondanks het lijden, dat zij alom veroorzaakten, de basis blijven
van het maatschappelijk organisme. Een zeer onvoldoende basis overigens daar de
slaaf onmogelijk in alle behoeften kon voorzien. Dat de industrie der Ouden duizenden
jaren stagneerde in routine en verbrokkeling, dat alle technische vooruitgang stremde
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in totalen stilstand en dat geen hunner civilisaties ten slotte levensvatbaar bleek, valt
hoofdzakelijk te wijten aan het ontbreken eener rendeerende beweegkracht.
Gareel en gespijkerde hoefijzers bevrijdden den mensch in de tiende eeuw en zij
bevrijdden tevens de energieën, welke sinds heugenis in de aarde lagen opgestapeld.
Want alle moeilijkheden, die de Oude Mensch (en zelfs nog de Moderne Mensch)
op zijn weg ontmoet, komen bij aandachtig onderzoek steeds neer op
transport-problemen. De Romeinen hadden watermolens, doch wat baten hun deze
werktuigen bij gebrek aan vervoermiddelen over landwegen? Het gebruik van den
watermolen bleef exceptie en beperkt tot een bevaarbare rivier (zij kenden geen
schutsluizen!) wijl het as-vervoer van koren en meel een aantal karren zou geëischt
hebben, dat hun productie-vermogen verre overtrof. Zij hadden ploegen zonder
strijkbord, dat de kluiten omkantelt en den landbouw aanzienlijk vereenvoudigt.
Doch wat moesten zij aanvangen met een ploegschaar, welke geen enkele rendeerende
bespanning van ossen of menschen kon voortbewegen? Op het hoogtepunt hunner
macht bezaten zij een metaal-nijverheid, welker activiteit millioen malen geringer
was dan die van het huidige België. In beeld uitgedrukt stond de metaal-opbrengst
van het gansche Romeinsche Rijk tot die van het Belgische bekken alleen, als een
mierenhoop tot de Groote Pyramide.
Zij kenden den blaasbalg niet en hun slaven wakkerden de vuren aan door te
trappelen op luchtdichte leeren zakken, waaraan een buis bevestigd was. Wat echter
zouden zij begonnen hebben met blaasbalgen, zoolang zij machteloos waren om erts,
brandstoffen, metaal en gefabriceerde voorwerpen in toereikende hoeveelheden te
verplaatsen? Wat met hydraulische plethamers, uitvinding der 12de eeuw, evenals
de blaasbalg, en voorlooper van onzen stoomhamer? Hun schepen werden niet
bestuurd met een roer, doch met een bijna verticaal vastgehechten riem of met een
stel van riemen. De historici vergoelijken deze primitieve, duizenden jaren
onveranderd gebleven techniek, door te zeggen, dat het systeem beantwoordde aan
zijn doel en aan de vereischten van zijn tijd. Men kan de redeneering ook omkeeren
en den Ouden verwijten, dat hun doel correspondeerde met hun gebrekkig systeem.
Doch waarom zouden de Ouden het roer verzonnen, en waarom bijgevolg vaartuigen
van grooter afmeting gebouwd hebben, wijl zij niets hadden om breedere
scheepswanten mee te vullen, daar de transporten ter zee op hun beurt afhingen van
de vervoersmogelijkheden te land?
Pas toen in het Westen de kracht van het paard vertiendubbeld werd door haam
en hoefbeslag, kon de menschheid de boeien verbreken, waarin zij sedert onheuglijke
tijden gevangen lag.
Het moderne paardentuig der tiende eeuw ontsloot haren moreelen en materieelen
kerker, opende hare toekomst. De slavernij kon worden afgeschaft en een
rechtvaardiger maatschappij gegrondvest worden op een economische werkelijkheid.
De industrie kon zich ontplooien. Het intellect werd bruikbaar voor sociale doeleinden,
in zulke mate, dat men vandaag het onmisbare paard kan missen. Doch zonder haam
en hoefijzers geen watermolens, geen windmolens, geen houtzagerijen, geen blaasbalg,
geen metaal-nijverheid, geen glas-industrie (de Ouden kenden geen ruiten), geen
doorzichtige ramen, geen huis-schoorsteen. Waarschijnlijk ook geen van die nuttige
en veredelende inventies als was-kaars, vet-kaars, spitsboog, oog-bril, schaaf, muziek,
boekdrukkunst, kei-bestrating (de befaamde zerken, waarmee Chineezen, Grieken
en Romeinen hun wegen plaveiden waren, gelijk men in Pompeï zien kan, weinig
duurzaam en spoedig onbegaanbaar), geen dier talrijke schrandere hulpmiddelen,
waarmee de mensch van de tiende eeuw af de aarde bewoonbaar, het leven draaglijk
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begon te maken en de gansche stoffelijke natuur ging modelleeren naar de eischen
van geest en verstand.
Wij kenden de mythologische oorsprongen van het paard, dat immer gerekend
werd onder de directe gaven van een god of een godin. Doch het was veel minder
bekend, dat dit geschenk op het duisterste oogenblik van de geschiedenis der
menschheid gecompleteerd werd door een menschelijk genie, geboren onder
Westersche hemels. De onmetelijke consequenties der uitvinding van dezen
anoniemen redder veroorloven ons om de wereld-historie voortaan te scheiden in
twee diametraal verschillende perioden: daarvoor en daarna. Daarvoor strekt zich
het onmachtig, radeloos en geknecht verleden uit met onverwezenlijkbare visioenen.
Daarna ontvouwt zich langzaam en geleidelijk een toekomst, waarin de mensch zijne
aarde verovert, de materie vermeestert, tijd en ruimte allengs uitschakelt, de droomen
vervult, die overeenstemmen met zijn natuur. Wie over deze kapitale kwestie
vollediger wenscht ingelicht te worden, verwijs ik naar het onlangs bij A. Picard
verschenen boek van Commandant Lefebvre des Noëttes: L'Attelage et le cheval de
selle à travers les âges.
[verschenen: 30 juli 1932]

Nieuwe stemmen
Parijs, 8 Juli [1932]
Hoewel de laatste berichten uit Rusland niet beter zijn dan vroegere, kan men sinds
enkele maanden in de geestelijke oriëntatie van Frankrijk een verschuiving waarnemen
naar den kant der Sovjets.
Dat kwam niet, omdat de partij van Arbeiders en Boeren aanzienlijke vorderingen
maakte in leden-aantal, in roerigheid of in publieke belangstelling. De partij houdt
zich merkwaardig koest, en ook de Ambassade treedt op met een ongewone discretie.
Die zwenking valt evenmin toe te schrijven aan verstandelijke oorzaken. Iedereen
bleef op de posities van pro of contra, welke eertijds betrokken werden. Het
jaarlijksche contingent van aankomende jeugd, gestudeerden of belhamels, beiden
in gelijke mate belust op ommekeer, en onberaden bevliegingen toonend voor het
communisme, vermeerderde niet. Men zou eer geneigd zijn te denken, dat ook in
deze gelederen een periode van stilstand aanving. Onder propaganda-vertooningen
van het Vijf-jaar-plan, die ik bijwoonde in bioscopen van de boulevards, hoorde ik
slechts één fanatiekeling schuchter applaudisseeren voor het stroomend metaal van
een hoogoven. Hij sleepte niemand mee en zelf vond hij 't waarschijnlijk een beetje
gek, om zich op te winden voor dingen die sedert een menschenleeftijd alledaagsch
werden bij Schneider-Creusot, Krupp, Skoda en Poetiloff. Een militaire revue te
Moskou, een regiment, dat in parade-pas marcheerde langs een Turksch minister,
liet de méést overtuigden perplex. Voor aanhangers der zuivere leer moet de
communistische parade-pas een verrassend schouwspel zijn. Ongeloovigen zelfs
vonden het een tikje penibel.
Neen, de wijziging in de geestesgesteldheid der Franschen ten opzichte van het
voormalige ‘roode gevaar’ is subtieler.
Niet de ideeën veranderden, doch veeleer het klimaat, waarin de ideeën zich
ontwikkelen. Een inschikkelijke, milde atmosfeer daalde spoorloos neer uit kringen,
die de temperatuur regelen. Beproefde wapenen verloren als bij tooverslag hun
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scherpte, onverzettelijke tegenstanders hun vinnigheid. Een geruischlooze hand
schoof van de oogen het scherm weg, dat het uitzicht belemmerde, of, naar u belieft,
omhulde de blikken met een regenboog-kleurig gaas. Geen enkele oprechte vrede is
geteekend, want er gaat geen maand voorbij, of men ontdekt een rijk-betaald
spionnen-nest. Geen enkel geschil werd beslecht, want de practische dwepers eischen
nog steeds de beurs en het leven. Maar als de roode aanvaller zijn doortastendheid
remde, de blauwe tegenstander verspeelde zijn hartstocht. Hij helt over tot indulgentie,
het eerste stadium van meegaandheid.
Was het een jaar geleden denkbaar dat een Fransch minister zich openlijk
geïnteresseerd zou verklaren door ‘het Russisch experiment’? Deze pionier is Anatole
de Monzie. Hij staat aan het hoofd van het departement, dat vandaag Education
Nationale heet en van de stichting der Republiek af Instruction publique genoemd
werd. Hij is ‘Grand Maître de l'Université’. In een redevoering te Bourges prees hij
het huidige Rusland gelukkig, omdat... ‘de eenige coquetterie van het bewind, de
eenige uitzondering op den algemeenen maatstaf is de intelligentie, de kennis, het
wetenschappelijk onderzoek en de ontdekkingsijver’. Hij voegde bescheiden hieraan
toe, dat 't niet onmogelijk was voor Franschen, om even voortreffelijke daden te
volbrengen als de bolsjewisten! Men heeft hem gevraagd, of deze ontboezeming als
grap bedoeld was. Maar grap of geen grap (men weet dat nooit precies bij humoristen),
een flatteerender brevet werd aan Moskou nimmer uitgereikt.
Een andere opzienbarende bekeering is die van André Gide. Deze spitsvondige,
veelvormige, ongestadige en begaafde schrijver bezit ongetwijfeld de beste voelhorens
onzer eeuw, doch misschien ook het slechtste geweten. Hij deelt met Charles Maurras
den invloed, welken fascineerende figuren kunnen uitoefenen op hun jonge
tijdgenooten. Hij is de laatste spruit eener familie van ‘grands bourgeois’,
gefortuneerd, beroemd, onafhankelijk en mefistofeliaansch geslepen. Deze lyricus
en literator, die de hoogste en de laagste sentimenten verheerlijkt heeft, verklaart
zich in het laatste nummer der Nouvelle Revue Française bereid, om met roode vlag
en wimpel over te loopen naar de andere zijde der barricaden. ‘Het maakt deel uit
van mijn optimisme, schrijft hij, om mij te voelen aan den kant van hen, die men
onderdrukt; en ik weet, wanneer ik met hen hun lijden draag, dat mijn optimisme
niet terneergeslagen zal worden. Het diepe optimisme is altijd aan den kant der
martelaars. Ik voel mij vandaag niet “menschelijker”, dan toen men in mijn werk
geen sporen kon vinden van deze zorgen. Ik bekommerde mij eenvoudig over haar
aanwezigheid, meenend, dat zij niets uitstaande hebben met kunst. Doch wie durft
vandaag nog praten over kunst? Liever ophouden met schrijven, dan datgene
verzwijgen, waarvan mijn hart vervuld is. Ik zou lang genoeg willen leven om het
Russische plan te zien slagen en de Staten van Europa gedwongen, om te buigen,
voor wat zij koppig miskend hebben...’
In plaats van argumenten behelst deze belijdenis van geloof slechts sentimenteele
overwegingen. Doch zei ik niet, dat het Russische vraagstuk een kwestie was
geworden van sentiment? In welk opzicht immers, en tot welken graad kan men de
Russen martelaars en onderdrukten noemen, die sinds verscheiden jaren worden
geholpen, gesteund, geleid door de kapitalen, de credieten, de ingenieurs, de
gespecialiseerde vaklieden, de professoren en leeraars van driekwart der beschaafde
aarde? Wat verlangt André Gide nog meer? Aanschouwde men in den loop der
wereldgeschiedenis ooit zulk een relatieve belangeloosheid, in ieder geval ooit zulke
onpartijdigheid en zulk een paradox tegenover een partner, die zich zelf tot
doodsvijand uitriep en bij hel en hemel zweert, dat hij ons verdelgen zal? Wanneer
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het bolsjewisme slaagt, wanneer het ‘plan’ niet mislukt en nog ten deele lukt, aan
wie zal Rusland dit te danken hebben? Aan de professoren, specialisten, ingenieurs,
credieten en kapitalen, waarmee men de ‘onderdrukten’ en de ‘martelaars’ te hulp
is gesneld.
Een zonderlinge mode echter, en onze oude hang naar luchtspiegelingen vraagt
boeken als die, welke dit jaar verschijnen bij tientallen en waaronder ‘L'U.R.S.S.
sans passion’ van Marc Chadourne, niettegenstaande zijn zichtbare toegevendheid,
een der begoochelendste is. Want door een zekere magie in de belichting van feiten
en menschen, door kleine, gevoelige nuances in den toon weet Chadourne,
letterkundige evenals Gide, toestanden te vergoelijken en aannemelijk te maken,
welke geen enkel geciviliseerd mensch in 't begin dezer eeuw begrepen en geduld
zou hebben. Hij verbergt niets of weinig. Noch de alomtegenwoordige wandluizen,
noch de draconische tyrannie van de Sovjetsche gidsen van de ‘Intourist’ (een
afdeeling van de Geepeoe) buiten wier hoede de reiziger in Rusland nergens onderdak
en eten vindt. Hij verheelt niet de bouwvalligheden, het verwaarloosde plaveisel, de
armzalige ouderwetsche taxi's, de gewilde wanstaltigheid der kleeding, de duurte,
de schaarschte, het gebrek, de voedselkaarten, de dwaze, primitieve vergoddelijking
van den arbeid, van de machine, van het ‘plan’, noch de innerlijke verschrompeling
van boer en werkman, voor wie plan, machine en arbeid de eenige toevlucht, het
eenige ideaal zijn geworden in een verstikkende hypnose van tabellen, statistieken
en paperassen.
Maar hij weet dit ideaal tevens zóó te wortelen in een soort van mystiek, een soort
van onmenschelijke bevlogenheid, van gigantischen drang, om een aarde en een
geluk te bouwen, dat men wegens deze geïnspireerde furie alle misbruiken, alle
tekortkomingen, alle dwingelandij en alle afstomping zou willen vergeven. De paar
bladzijden, waarin hij eerst de beklemdheid, daarna de plotseling ontketende vreugde
der werklieden verhaalt, die opjuichen, wanneer de trein, welke hen naar Europa
terugvoert, de grens overschrijdt, en ook niet de tragische bekentenis van een Duitsch
ingenieur, die heel dat mystieke arbeids-enthousiasme uitlegt als een wanhopig
resultaat van schrik en onverbiddelijk moeten, en evenmin de herademing van
Chadourne zelf, wanneer hij met een Parijsch chauffeur kan klinken ‘op de vrijheid’,
wisschen de impressies uit, dat de geleden jammeren niet opwegen tegen de
demonische energie, waarmee het doel wordt nagejaagd, dat dit doel de jammeren
waard is.
Sommigen brandmerken deze indulgentie tegenover ‘het Russische Experiment’
als een symptoom van verslapping in den weerstand. Het is te vroeg om dit te
discuteeren zoolang de nieuwe gezindheid zich enkel uitdrukt in boeken en
redevoeringen. A chaque jour suffit sa peine. Voor vandaag is 't genoeg, om een
beweging te signaleeren, die niemand mag veronachtzamen.
[verschenen: 4 augustus 1932]

Een beroemde firma
Parijs, 12 Juli [1932]
Sinds een wet van 1901 contrôle uitoefent op de vereenigingsmanie der Franschen,
vermeldt de Staatscourant elken dag de oprichting van gemiddeld dertig nieuwe
genootschappen. Dat geeft ongeveer 11.000 per jaar en 340.000 over het verstreken
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deel onzer eeuw. Wat kuddegeesterij betreft doen de Franschen waarlijk niet onder
voor Engelschen en Duitschers. Zij stellen Statuten op en betalen contributie voor
de ernstigste en komiekste doeleinden. Hun onafzienbare collectie is vorige week
vermeerderd met een ‘Syndicaat van misdeelden der Grammaire van de Académie
Française’. De jonge bond liet zich nog niet wettelijk inschrijven doch niets staat
deze formaliteit in den weg. Tegen een bijdrage van één cent kan men reeds
deelnemen aan de werkzaamheden der vereeniging die onder hare eerste leden zelfs
hoofdredacteurs van kranten telt. Haar orgaan is het overal gelezen Weekblad Candide.
Het syndicaat begon zijn actie met het ontwerpen eener dagvaarding in den
zuiversten deurwaardersstijl, welke na goedkeuring der leden gezonden zal worden
aan Doumic René, genomen in zijn hoedanigheid van levenslang secretaris der tweede
klasse van het Instituut, gemeenlijk Académie française genaamd. Gedagvaarde kan
niet onkundig zijn van en kan niet loochenen dat hij onlangs bij den uitgever Didot
Firman, Rue Jacob, een werk verkrijgbaar heeft gesteld onder den titel van
‘Grammaire de l'Académie Française’, bestemd zijnde om vast te leggen, ne varietur,
de goede gebruiken van Fransche taal en spelling. Ondergeteekende eischers, domicilie
kiezend bij een advocaat, beteekenen, zeggen en verklaren aan Sieur Doumic René
dat zij zich gehaast hebben, zoodra genoemd werk verscheen, om er zich exemplaren
van aan te schaffen, de eene genaaid voor den prijs van 15 francs, de andere gebonden
in namaak-leder tegen den prijs van 20 francs, maar dat zij in plaats van den beloofden
grammaticalen Code slechts een prul verworven hebben; dat in den tijd van twee
maanden genoemde grammaire der Académie Française hare onwrikbare regels
gewijzigd heeft op bladzijden 5, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 82, 85, 93,
104, 105, 128, 129, 160, 163, 190, 235..., dat eischers geschaad in hun belangen, het
recht bezitten om van gedagvaarde teruggifte te vragen van den koopprijs, opschorting
van den verkoop wegens bedrog op de aangeboden koopwaar, de uitgave eener
grammaire waaraan de tweede klasse van het Instituut gemeenlijk Académie Française
genaamd, ne varietur, verplicht wordt zich te houden, mitsgaders een door de
Rechtbank te bepalen schadeloosstelling voor de moreele en materieele nadeelen
welke voor koopers uit het gebruik van genoemde spraakleer des heeren Doumic
René zijn voortgevloeid.
Zoo kluchtig dit exploot lijkt en zoo vroolijk de vereeniging die het opstelde, zoo
erbarmelijk is de flater die den paskwilligen bond en zijn rekest motiveert. Ontelbare
malen heeft men de ‘tweede klasse van het Instituut’ gepersifleerd in een land en
een tijd die berucht zijn om hun hekelzucht. Maar zelfs in de jaren toen menigeen
vond dat de Académie Française zich te nauw vermaagschapte met den lichten Chat
Noir, of in de periode toen zij personen, die nimmer iets geteekend hadden dan
ambtenaarlijke sollicitatie- en ontslagbrieven, verkoos boven letterkundige figuren,
bleef zij voor binnen- en buitenland de achtenswaardige instelling die in de veelheid
der verschijnselen de eenheid nastreefde en te midden der veranderlijkheid den
samenhang. Als zij zich gemésallieerd had met oppervlakkige of onbeduidende
arrivisten, zij vergoedde deze fout met staatslieden en maarschalken van Frankrijk.
Wanneer zij nullen verheven had tot den rang van onsterfelijken, zij vereffende dit
tekort met een genie als Paul Valéry. De spot was chronisch en gerechtvaardigd doch
stuitte telkens af op de herstellingsvermogens van het illustere gezelschap. De
Académie had zich geblameerd. Zij had zich echter nog nimmer geridiculiseerd.
Geridiculiseerd in haar waardigheid, in haar intellectueele reputatie. Geridiculiseerd
ex cathedra, in de vervulling der functie welke haar stichter haar toewees.
Geridiculiseerd op een terrein waar geen discussie mogelijk is en waar de
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lichtzinnigheid waarmee zij handelde elke kans op verdediging uitsluit. Een der
laatste autoriteitsbeginselen die in Frankrijk nog hecht overeind stonden, werd kaduuk
sinds de eerste de beste leerling de Grammaire der Académie slechts behoeft op te
slaan om in deze gegarandeerd dogmatische spraakkunst de zotheden, de nonsens,
de treurigste stommiteiten aan te wijzen bij honderden en zich grinnikend te
verkneuteren over zooveel gezagdragend onverstand.
Temidden der verwarring van stijl en begrippen welke omstreeks vier jaar geleden
heerschte bij schrijvers en leeraars, had de Académie met ophef verkondigd, dat zij,
getrouw aan hare rol en aan de traditie, een grammaire ging samenstellen die de
onveranderlijke toetssteen zou zijn voor geschreven en gesproken Fransch. De natie,
die tuk is op grammatica als andere volken op voetballen, wachtte met spanning de
voltooiing van het grootsche werk dat een einde moest maken aan de anarchie. Toen
het boek verscheen na eindelooze communiqués, verwikkelingen, intriges en
onbegrijpelijk geharrewar, vloog ieder erop aan. Binnen twee maanden overschreden
de verschillende oplagen honderdduizend exemplaren. De grammaire werd een
schitterend zaakje. Maar terwijl de persen rolden, onderzochten kenners den
doorluchtigen leidraad van regels, uitzonderingen en definities. De ergste geruchten
begonnen hun stille ronde, en de leden der Académie hun haastige correcties. Wie
schreef het meest academische Fransch: hij die zich richtte naar de eerste, of hij die
de voorschriften opvolgde der twintigste, dertigste editie? De vraag werd in de periode
der examens een gewetenskwestie. Doch de extravagante afzet van hun product liet
den verheven auteurs geen week respijt. Zij corrigeerden nog toen Ferdinand Brunot
den eersten knuppel wierp in het hok der Veertig, en de losloopende geruchten deed
condenseeren tot vlagen van verontwaardiging, ontsteltenis, spijt, schaamte en
verlegenheid.
Ferdinand Brunot is een eminent linguïst en tot overmaat behoort hij tot een andere
der vijf ‘klassen’ van het Institut de France, tot de klasse der Inscripties. Tegen de
250 pagina's der academische grammaire, schreef hij 130 pagina's ‘Observaties’,
ontdekte, hekelde en verbeterde 300 (drie honderd) taalkundige blunders. Brunot's
critiek was vernietigend en wekte een ware opschudding. Door de haast echter,
waarmee de geleerde moest werken, om de steeds rollende persen bij te blijven, kon
zij slechts provisorisch zijn. Anderen trouwens, stonden klaar om in te vallen, toen
de sensatie van Brunot's studie nauwelijks geluwd was. De tweede knuppel werd
gegooid door Baudry de Saunier. Als de eerste aanvaller tot schrik der auteurs een
deskundige was, de tweede bleek tot hun schande een buitenstaander, die niet minder
raak sloeg. Naast de vroegere werken van Saunier (De kunst om goed een automobiel
te besturen; de recepten van den chauffeur; De weg-code; Het examen voor een
rij-bewijs!) zag het publiek tot zijn vermaak een pamflet verschijnen, dat den titel
droeg van ‘Gaités et Tristesses de la Grammaire de l'Académie Française’. Hetgeen
aan Brunot ontsnapte, wordt hier geschift met een grimmige ongegeneerdheid. Wat
zal er overblijven van de fameuze Grammaire, wanneer een derde en vierde censor
zich aan den arbeid zetten?
Uit al deze herrie groeide het ‘Syndicaat der misdeelden’ en het onherstelbaar
discrediet der Académie Française. Ik ga grif accoord met Baudry de Saunier, waar
hij op de laatste bladzijden van zijn boek de satire laat varen, en orakelend constateert:
‘dat zulk een schandaal zich heeft kunnen voordoen; of het de schuld is van een enkel
lid der Académie, of van meerdere leden; dat zij niet gevoeld heeft, hoe bij de
verschijning eener Grammaire, geteekend door Haar de reputatie van het geheele
Genootschap betrokken was; dat zij zoo weinig besef heeft van haar waardigheid,
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om onder haar naam bladzijden te publiceeren, waarvoor het minste onderwijzeresje
de tanden laat zien van 't lachen; dat de vreemdeling, die van onze taal houdt, erdoor
van zijn stuk raakt... er bestaan geen sterkere bewijzen voor het naken der revoluties,
welke rondom ons aandreigen.’
Nimmer, inderdaad, heeft men een dergelijk inzinking waargenomen van een
officieel staatslichaam, steunpilaar en hoofdpijler eener maatschappij.
[verschenen: 6 augustus 1932]

Fanfares
Parijs, 16 Juli [1932]
Om de Inneming der Bastille vroolijker te herdenken, dan het nationale feest zich
dit jaar liet aanzien, werden de Franschen begiftigd met drie diplomatieke bescheiden
van den eersten rang. Edouard Herriot, de nieuwe triomphator, had de zaken
grootscheeps aangepakt. De ochtendbladen publiceerden het ‘Vertrouwens-accoord’
met Engeland en de dag ging op onder een juichkreet. De avondbladen drukten het
Gentlemen's agreement en de briefwisseling tusschen de heeren Neville Chamberlain
en Germain-Martin. Ook deze stukken werden door de regeeringspers begroet als
overwinnings-bulletins. ‘Ons land, schreef Albert Bayet in La République, herplaatst
zich eindelijk aan het hoofd der naties, die den vrede willen verzekeren en Europa
weder wenschten op te bouwen.’ L'Ere Nouvelle, het officieus orgaan van den Quai
d'Orsay, slaakte kreten van verrukking: ‘Dat men begrijpe, hoezeer Edouard Herriot
door deze onderhandelingen het prestige en het gezag van Frankrijk vergroot heeft,
welken uitnemenden dienst hij bewees, niet alleen aan ons land doch aan Europa en
aan de menschheid.’ De meest wasch-echte internationalisten kunnen bijwijlen niet
nalaten, om de chauvinistische snaar te tokkelen. Maar de citoyens en citoyennes,
die met zooveel drukte gesteld werden aan de spits van den volkenstoet, luisterden
met een zeer verstrooid oor naar deze hymnen en zelden vierde men een ‘Veertiende
Juli’ doffer van gemoed, loomer in de beenen. De onderdanen constateerden zonder
vreugde, dat er weinig verschil was tusschen het poeha van Tardieu en het brio van
Herriot.
Reeds een etmaal later moesten de ministers en hun journalistieke tolken een toon
lager zingen in de diverse ‘Accoorden’. Naar gewoonte bleek de Fransche diapason
veel te hoog, om het te dissoneeren in het universeel orkest. De fiere trompetten van
den Quai d'Orsay klonken valsch tegen de eerste violen van het Witte Huis en
President Hoover, die niet overtroefd wilde worden, verwittigde onmiddellijk senator
Borah, die goede ooren heeft, per brief van den fundamentcelen wanklank. Hij stond
erop, te dirigeeren, en met den stok van een dirigent, die kwaad wordt, tikte hij af.
De heldere noot van het Gentlemen's agreement en vooral de expressie, welke de
Franschen erin legden, brachten hem buiten zichzelf. Dat de Europeesche staten zich
op eerewoord durfden verbinden, om de besluiten van Lausanne niet te ratificeeren,
alvorens een bevredigende regeling zou verkregen zijn betreffende hun onderlinge
schulden en die aan Amerika, leek hem een verfoeilijke uiting van insubordinatie,
een aanslag op de vrijheid der U.S. ‘Ik gedoog niet, meldde hij aan Borah, dat men
het Amerikaansche volk onderwerpt aan een pressie, om zijn gedragslijn te bepalen,
nòch dat onze politiek in welk opzicht ook beïnvloed worde door een dergelijk
gemeenschappelijk optreden, 't zij van stilzwijgenden, 't zij van uitdrukkelijken aard.’
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De toon was lang niet malsch. Aldus spraken in hun tijd Napoleon, Bismarck en een
paar andere veroveraars.
De kloeke Fransche trompetters, uit de maat geslagen, keken onthutst naar de
tweede violen van Downing-street, op wie zij zich een dag te voren meenden te
hebben afgestemd. Zij weten dat ze op geen enkel punt eensgezind denken met de
Britten, doch nimmer zullen zij wennen aan dit duizendjarig feit en nimmer zullen
zij er zich in schikken. Steeds hopen zij op een mirakel. Zij voelen, dat het mirakel
vroeg of laat gebeuren moet. En waarom dan niet vandaag? Waarom niet
oogenblikkelijk? Waarom niet bij een sibyllijnschen tekst, welke tien tegenstrijdige
uitleggingen veroorlooft? Want zoo was het Fransch-Engelsch accoord ingericht:
als de Spaansche herbergen, die reeds vergeleken zijn met de liefde, en waar men
slechts vindt, wat men meebrengt. Herriot, een sentimenteel lyricus, droeg zijn hart
aan, zijn ziel en zijn bedoelingen vol goeden wil. Dat was perfect, zoolang niemand
naar bijzonderheden vroeg. Men kon erin lezen: en vergeef ons onze schulden, gelijk
wij vergeven onze schuldenaren. Men kon er zelfs aan toevoegen: en verlos ons van
den booze, om te sluiten met amen. In de geheime diplomatie zouden zulke acten ‘'t
zij van stilzwijgenden, 't zij van uitdrukkelijken aard’ weldadig geweest zijn en
voortreffelijk, daar men ze opborg in een kluis. Voor de openbare diplomatie, waar
iedereen détails eischt, zijn ze een hinderlaag met een strop.
Zoodra immers Hoover barsch aftikte te Washington, antwoordde John Simon uit
Génève, dat er geen kwestie was van een Fransch-Engelsch accoord, doch van een
accoord, dat openstond voor allen, waartoe ieder kon toetreden, waarin ieder kon
meezingen als in een koor. De zinnen, die waren uitgelegd als toespelingen op de
schulden aan Amerika, hadden absoluut niet de gewraakte strekking, en de
vriendschappelijke afspraak zou strikt beperkt blijven tot Europa. Alsof dit nog niet
geruststellend genoeg luidde voor de overzeesche neven, berichtte een communiqué
uit Londen, dat Ramsay MacDonald er volstrekt niet aan gedacht had, de Vereenigde
Staten te betrekken in het Europeesch geding. Ook Neville Chamberlain krabbelde
achteruit. Wat schoot er na deze intrekkingen over van de drie roemrijke documenten,
welke Frankrijk herplaatsten aan het hoofd der naties? Niets dan een agreement
zonder gentlemen: ‘ze zijn schaarsch in deze wereld’ zei Eugène Lautier, de directeur
van L'Homme Libre. Niets dan de brief van Chamberlain, die eensklaps een
aanmaning werd van de Britsche ‘War Debts Funding’. Niets dan een accoord, dat
ieder minister kon uitleggen gelijk hem beliefde. Niets dan de Fransche schulden
aan Amerika en aan Engeland. De berekenende harten van John Simon en Ramsay
MacDonald, waarop Herriot's lyrisch gemoed zijn hoop gegrond had, waren bij het
eerste bevel uit Washington gezwicht.
De trompetten, die den lof zongen der Fransche diplomatie werden gedempt. Men
borg ze echter niet op. Voor ‘Le Temps’, die de opinies vertolkt van de groote
meerderheid der leidende republikeinsche kringen, bleven het gentlemen's agreement
(ook zonder gentlemen) en het vertrouwens-accoord de voornaamste evenementen,
die plaats grepen na de onderteekening van Locarno, omdat zij de essentieele
beginselen versterken der Fransche politiek. ‘Want Frankrijk, verre van geïsoleerd
te zijn, neemt het initiatief tot een nieuwe actie van zuiver Europeesch karakter.’
Als dit nog geen werkelijkheid werd, het is tenminste een mogelijkheid. Engeland
en Frankrijk zijn als die uiteenloopend gehumeurde paren, waarvan de oude dichter
de precaire situatie heeft uitgedrukt in ‘nec sine te nec tecum vivere possum’; wat
wij vertalen als ‘je kunt er niet met en je kunt er niet zonder’. Van beide kanten zou
men gaarne scheiden, doch men heeft wederzijdsche belangen, die opwegen tegen
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alle krakeel en oneenigheid. Van de twee is Frankrijk verreweg de geduldigste, de
volhardendste; een type als Jean de la Lune of Le Cocu magnifique, die zich alle
kuren en grillen laten welgevallen in de positieve verwachting, dat een kat op haar
pooten terecht komt. Van de twee is Engeland stellig het weerspannigst, het afkeerigst
van een kalme, duurzame verbintenis, het ongeschiktst voor het gemeenschappelijk
juk. De Brit weet niet waarom, en niemand weet 't, maar 't is zoo, 't ligt in zijn natuur.
Als iemand met dergelijke eigenzinnigheden en tegenzin een overeenkomst aangaat,
kan men er van overtuigd zijn, dat hij onmogelijk anders kan. Hij heeft links en rechts
gezocht, geprobeerd, gepolst en niets beters gevonden. Wanneer de andere partij
(Frankrijk) bewilligt, om een onbetrouwbaar accoord te teekenen, dat allerlei glossen
en glippers vergunt, kan men eveneens ervan verzekerd zijn, dat haar geen andere
keus rest. Doch zelfs de gapingen van het contract pleiten nog voor zijn totale
onvermijdelijkheid en te eeniger tijd zal men beide partijen zien handelen alsof die
bressen, leemten en mazen nooit bestaan hadden. Op zijn beurt zal Herriot den tekst
commentarieeren gelijk hem goeddunkt. Men zal het span zien rukken, steigeren, en
spartelen, om op een gegeven moment vaart te zetten naar een doel, waarover zij 't
samen eens zijn. Vroeger heette dat entente cordiale, vandaag accord de confiance.
En misschien heeft Le Temps gelijk. Misschien schalden de klaroenen het signaal,
waarmee een nieuwe marsch inzet. Onder deze twijfelachtigheden staat één ding
slechts vast: Nooit zal Frankrijk buigen als Engeland voor den Amerikaanschen stok.
[verschenen: 10 augustus 1932]

Twee confrontaties
Parijs, 18 Juli [1932]
Als conclusie bij de tentoonstelling welke het honderdste jaar herdenkt van Manet's
geboorte (Januari 1832) en op een paar maanden na (April 1883) zijn vijftigsten
sterfdag, kan men zeggen dat de roem van dezen meester niemand heeft teleurgesteld,
doch veeleer nog gestegen is. Van geen enkel vermaard Fransch schilder bleven zoo
weinig doeken in het land. Van geen enkel vindt men zoo weinig stukken in de
nationale musea. Om een expositie in te richten, de eerste na 1884, die een bijna
volledig beeld geeft van zijn levenswerk, moest men een beroep doen op Boston,
Philadelphia, New-York, Berlijn, München, Oslo, Stockholm, en andere steden. Uit
de twee wereldhelften voerde men per trein, boot en vliegmachine gedienstig de
picturale schatten aan naar de Orangerie der Tuilerieën om ze te laten taxeeren door
het Parijsche schervengericht.
Wat was Edouard Manet waard, een halve eeuw na zijn dood? Hij had zijn
tijdgenooten geschandaliseerd. Zij vonden hem nauwlijks goed genoeg, om met een
molensteen aan den hals in de Seine geworpen te worden. Hij was bespot, gehoond,
beschimpt en uitgejouwd. Men maakte liedjes op hem. Men wees hem na op straat
als een bekijkenswaard, doch verdacht sujet. En onder Napoleon III, temidden der
wiegelende crinolines, was dit getier nog geen lokaas voor koopers, wat het geworden
is bij onze hedendaagsche zeden. Een kunstenaar won nòch bewondering, nòch
fortuin met een onbegrepen, ontoegankelijk of ongematigd genie, gelijk tegenwoordig.
Fortuin weliswaar, had Manet niet noodig, want hij was de zoon van een magistraat
en een gezeten familie. Bewondering kreeg hij slechts van een drietal vrienden en
kort voor hij aan tabes bezwijken zou, van jonge collega's, die hem erkenden als
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voorlooper. Maar tot over zijn veertigste leefde hij opgesloten in zijn atelier,
vereenzaamd naast zijn Hollandsche vrouw (Suzanne Leenhoff, naar Parijs getrokken
om piano-lessen te geven) ploeterend met penseel en radeermes, temidden der doeken,
waarvan elk hem niets bezorgd had, dan een verwenschte beruchtheid, de
verontwaardiging van het publiek, de afwijzing der jury's, hatelijke kwinkslagen en
gescheld. Al die uitgekreten, gesmade, verguisde schilderijen, waren niet zonder
risico voor de bezitters vereenigd onder één dak, om herwogen te worden door het
nageslacht. Hoe zouden zij de proef doorstaan van een generatie, welke reeds zooveel
meesters verwees naar de laagste koersen en zoo dikwijls genadeloos sloopte, wat
achter haar ligt?
Paul Valéry vatte de algemeene impressie samen in een kabbalistische latijnsche
zinspeling, die wegens haar beknoptheid, wegens haar innerlijke trefkracht kans
heeft, om voor de verste toekomst geldend te worden. Manet manebit: Hij blijft, hij
zal blijven. Of ook: Manet zal blijven. Zoolang de vluchtige verf de kleuren, zoolang
het brooze linnen de vormen bewaart, schijnen deze doeken beveiligd tegen nieuwe
wisselingen in de beoordeeling. Wie van schilderijen houdt, zal altijd van Manet
houden. Is het waarlijk mogelijk dat de onderwerpen die hij links en rechts ontleende
en koos, ooit beter geschilderd zijn, of ooit beter geschilderd zullen worden?
Beschouw den Dooden Torero. Zag men ooit een lichaam dermate ontzield, zóó
loodzwaar tegen de aarde gesmakt, zóó bewegingloos, zóó machtig en verloren? De
Seine bij Argenteuil: kan iemand water droomen van een zomerscher blauw, een
wittere deining van vederlichte jollen, lokkender vèrgezichten?
De helle Olympia, wier roomig vel begint te barsten, helaas, wier neger en zwarte
kat langzaam worden opgeslorpt door den roetenden achtergrond: het onovertrefbare
model der blanke schoonheid veranderde niet. Wie ooit openbaarde in volmaakte
lijnen een afzonderlijker leegte, wie teekende met een onfeilbaarder penseel strenger
en hopeloozer het ijdelheid der ijdelheden op een schaamteloos, steenkoud gelaat?
In zijn zeestukken, stillevens, portretten, waarvoor de origineelen tot vijftig maal
poseerden, stadsgezichten, museum-stukken, als de Executie van Maximiliaan,
Christus met Engelen, Le vieux Musicien, Le Déjeuner sur l'herbe, de bellenblazer,
de fluitspeler, Bellevue, Le Bar des Folies-Bergère, een bevlagde straat, een vrouw
met een waaier, een rood-bloemigen gras-tuin, in heel die lange rij van grijze, roze,
zwarte, purperen, paarse of groene harmonieën, is de kwaliteit der techniek opgevoerd
tot een graad, welke voordien ongetwijfeld bereikt, doch nadien nimmer geëvenaard
of overtroffen werd.
Men kan in Manet invloeden aanwijzen van Velasquez, Frans Hals, Chardin en
een aantal anderen. Men kan hem persoonlijke inventie ontzeggen. Men kan hem
verwijten, dat hij buiten zijn tijd, buiten het leven stond. Men kan hem ten laste
leggen dat hij koel was en stug, dat hij pas in zijn laatste tien jaren het onwezenlijke
begon te vermoeden van de realiteit, dat hij het geheim achter de dingen maar
aarzelend heeft geraden en zelden benaderde, dat hand en oog vaardiger bij hem
waren, dan hart en ziel. Het is goed om deze eigenschappen, deze gaven te eischen,
die slechts weinigen der allergrootsten bezaten, en ze te eischen in een eeuw gelijk
de onze, waar niemand ernaar streeft en waar niemand hun gemis betreurt. Maar wat
ook Manet moge ontbreken in de psychische waarneming en overbrenging der
verschijnselen, als louter schilder, als vakman was hij een unicum van concisie,
raakheid, nauwgezetheid en ernst. Wellicht heeft zijn passie voor den arbeid menige
wijdere belangstelling in hem verstikt. Het is echter nauwelijks denkbaar, dat ooit
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iemand meesterlijker zal schilderen. Dit blijft zijn onvergankelijkheid, tot de
gebrekkige materie den duur verstoort: Manet manebit.
Het collectieve onverstand, waarmee Manet begroet werd, verheugt en bemoedigt
hem, die in dezelfde maand het levenswerk toejuichen, dat Pablo Picasso heeft
opgehangen in de zalen der Galerie Georges Petit. ‘Men heeft gelachen om Manet’
zeggen zij als argument tegen hen, die zouden willen lachen om den uitvinder van
het cubisme en den picturalen rebus der ‘abstracte kunst’. Zij mikken juist. De
argwaan, welke sommige onbegrijpelijke miskenningen der negentiende eeuw ons
hebben ingeprent, dempt elken lust tot humor tegenover de opgeplakte
kranten-uitknipsels, de geometrische anatomieën, de puzzels van hoekige of ronde
vlakken, de geplette of mateloos gebolde lichaamsdeelen, de verdwaalde neuzen, de
afgehakte armen en beenen, de waterhoofden, de onontwarbare verstrengeling van
voorwerpen en organen, die niets reëels, niets verstaanbaars, niets nuchters meer
vertoonen, dan den duidelijk gedrukten titel op de vergulde lijst en den naam van
hun bezitter. Wat den schrik, om de dwalingen der voorouders te hernieuwen, nog
verlammender maakt, is het onloochenbare feit, dat Picasso in zijn eerste periode
een zeer talentvol, hoewel zeer normaal schilder was en dat hij onder zijn evoluties
een uiterst gevoelig instinct behield voor de kleur en haar verhouding.
Men draagt te zwaren rouw bij het lot dat beschoren werd aan mannen als Manet,
om zich te wagen aan een soortgelijk onrecht ten opzichte van dubieuse
persoonlijkheden als de verfranschte Spanjaard, die weergaloos is in het teekenen,
zooals hij weergaloos was in het scheppen van een monsterachtigen, wanstaltigen
en nameloozen chaos, waar hij met iedereen zijn richting en zijn individualiteit
kwijtraakte, waar geen sterveling een uitweg bespeurt, doch waarmee de uitvinder
millionnair werd. Die rouw en enkele onmiskenbare bekwaamheden van Picasso
vertroebelen elke opinie. Niemand is vrij en men suggereert zich op plausibele
gronden een gunstige meening. Waar Manet echter slechts een paar excentrieke
verdedigers vond (onder wie Emile Zola en Charles Baudelaire) daar vindt Picasso
slechts een paar franke bestrijders van oneindig geringer gehalte.
Het is dus volstrekt niet uitgesloten, dat men in 1982 een even welgemeende
verbazing uitspreekt over onze huidige verblinding, als wij luchten over de botheid
onzer grootouders. Dit mag ons onverschillig laten, daar wij met onze voorzichtigheid
niemand benadeelen. Er verschijnt op 't oogenblik een geïllustreerde studie over
Picasso, die 250 gulden per exemplaar kost.
[verschenen: 13 augustus 1932]

Een schim
Parijs, 23 Juli [1932]
Het was gisteren precies honderd jaar geleden, dat de zoon van Napoleon en de
Oostenrijksche aartshertogin Maria-Louise te Schönbrunn stierf op den leeftijd van
21 jaar. Toen deze gedenkdag naderde, is er in de lente een oogenblik sprake geweest
om het gebeente van den Roi de Rome, dat rust in de crypt der Kleine Capucijner-kerk
op de Neue Markt te Weenen, uit de ‘Kaisergruft’ over te brengen naar den Dom der
Invaliden te Parijs en hem te vereenigen met zijn doorluchtigen vader. Daar het plan
nergens warmen weerklank vond, hebben de ontwerpers niet verder aangedrongen
en het is bijna zeker, dat het Fransche gouvernement de aanwijzingen der publieke
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opinie zal bekrachtigen door de romantische voornemens te verijdelen met een
zwijgend verzet.
In 't begin dezer eeuw, toen Sarah Bernhardt L'Aiglon creëerde van Rostand, was
de herinnering aan het ‘Arendsjong’ nog iets meer dan een litterair thema en de
menigte trilde niet alleen voor de woordkunst der berijmde tiraden. Zij trilde
hoofdzakelijk voor de bravoure, het heroïsme en den offerzwijmel, waarmee de
dichter zijn verzen, die naar kruitdamp ruiken, had volgeladen. De oorlog heeft deze
amateurismen met tak en wortel uitgeroeid, zoowel bij de schrijvers, als bij het volk.
De Koning van Rome, na een symptoom geweest te zijn der gistingen van het
Europeesche bloed, werd een historische figuur als duizend anderen, die voortbestaan
in een jaartal zonder het gemoed te beroeren. Hij had 1870 overleefd, ondanks Sedan,
en de tweede instorting van den keizerlijken troon. Alle gevoelens evenwel die hij
verzinnebeelden kon, stierven weg in 1918. Wanneer Bonaparte nog nawerkt tot den
huidigen dag wegens het onuitwischbaar merk, dat zijn genie drukte op alle dingen,
de Napoleonitis daarentegen werd uit het Fransche organisme totaal verwijderd. Men
begreep eindelijk, dat de Bonaparte der Invaliden een uniek verschijnsel was, waarop
erfelijkheidstheorieën niet toepasselijk zijn; dat hij daar alleen moest blijven onder
het roode porfier en den blauwigen glans. Zijn uitstraling is onbegrensd, doch beperkt
tot zijn persoon. Dit werd ten laatste zoo duidelijk, dat niemand zelfs eraan dacht
om voor het honderdste jaartij van den Duc de Reichstadt een wederopvoering te
geven van L'Aiglon. Alle herinnering bepaalde zich tot een schamele ceremonie van
spaarzame getrouwen en verwanten. Zoo zwak werd de weerklank van een sentiment
en een legende waarin Frankrijk sedert Victor Hugo was opgegroeid.
De gelegenheid nochtans om den prins te omkransen met lauweren voor zijn eigen
verdiensten, met een aureool voor zijn dubbele afkomst, toonde zich gunstiger dan
ooit te voren. In 1919 gingen de geheime Habsburgsche archieven open, die tot dien
toe gesloten gebleven waren voor het historisch onderzoek. Een nauwgezet en
onpartijdig geleerde als Jean de Bourgoing koos zich tot vak de geschiedenis van
het kind, dat bij zijn geboorte een Romeinsch koninkrijk kreeg en op zijn zevende
jaar een hertogdom. Uit stapels vergeelde papieren, uit tallooze schriftelijke rapporten
en brieven reconstrueerde hij dag voor dag de Weensche opvoeding, waarover de
onteerendste fabels geloopen hadden. Hij publiceerde de resultaten van zijn jarenlange
studie onder de titel ‘Le Fils de Napoléon’. In plaats van den gedegenereerden knaap,
dien vroegere historici op zeldzame uitzonderingen na hadden afgebeeld, in plaats
van het verwijfde, verbasterde aartshertogje, meer bekommerd om zijn toiletten en
zijn successen bij de dames, dan om het testament van St. Helena, leerde men op
gezag van documenten een jongen man kennen, die ernstig gestreefd had om een
buitensporigen vader niet onwaardig te zijn. Octave Aubry op zijn beurt, profiteerend
van Bourgoing's archivalische nasporingen en ze rangschikkend tot een levendigen
roman, schreef voor het gedachtenisjaar zijn ‘Roi de Rome’. Van zijn prilste jeugd
tot aan zijn doodsbed schildert hij een zeer aantrekkelijk mensch, die zich eerst
instinctmatig, later ten volle bewust, rekenschap gaf van een pathetische roeping,
van een onmogelijken plicht, een zoon, op wien het vaderlijk vuur was overgeslagen,
die zich zonder huiveren, met hartstocht en gedreven door eigen innerlijken drang,
voorbereidde tot een raadselachtige, maar verheven taak.
Toen hij in 1814, drie jaar oud, de Tuilerieën verlaten moest, klampte hij zich vast
aan de gordijnen, aan de trapleuning, roepend: ‘Puisque papa n'est pas là, c'est moi
qui suis le maître’. Het was geen gemakkelijke onderneming voor Metternich om bij
dezen kleinen gijzelaar, die zich vroeg reeds zoo gebiedend en zelfstandig toonde,
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alle Fransche geheugen uit te dooven en hem te vormen tot een goed Oostenrijker.
Hij wil geen Duitsch leeren en schreeuwt: ‘Je veux, je veux être un Français’. Is hij
slecht behandeld door zijn Habsburgsche familie, gelijk men dikwijls verhaald heeft?
Neen, zijn jeugd is niet somberder gemaakt, dan de raison d'état van Metternich
eischte. Zijn moeder Marie-Louise, maîtresse geworden van Graaf von Neipperg,
veronachtzaamde hem, doch het schijnt, dat zijn grootvader Franz, dezelfde voor
wien Haydn het ‘Gott erhalte’ componeerde, van hem hield en zijn genegenheid uitte
voor zoover de grimmigheid en de politieke inzichten van zijn Kanselier dit toelieten.
Franz gaf hem uitstekende professoren, leidde hem op voor den militairen stand,
en wenschte, dat hij Oostenrijksch generaal zou worden, een nieuwe prins Eugenius.
Zijn opvoeders spraken hem echter nimmer van zijn vader. Doch hij vergat hem
nooit en de dood van Napoleon berokkende hem in 1821 een zwaar verdriet. Maar
hij leerde zijn beteekenis pas kennen op zijn zestiende jaar, bij het onderwijs in de
moderne geschiedenis. Hij was toen volslagen Duitscher geworden en zijn Fransche
natuur onderging een volle eclips. Heeft Metternich geweten en berekend, welk een
tweespalt, welk een tragedie in deze kritieke periode bij een rechtschapen, ontvlambare
natuur ontkiemen moest uit de revelatie van Napoleon's grootheid, zijn veldtochten,
zijn overwinningen, zijn val, zijn testament, zijn Mémoires? Dit is onbekend. Maar
zeker was Metternich's systeem van verdonkeremaning het minst geschikt om de
Duc de Reichstadt te dresseeren tot een loyaal Oostenrijksch prins en een betrouwbaar
generaal.
De schok der openbaring herstempelt hem snel tot Franschman. Hij kent geen
ander doel meer, dan zijn vaderland en zijn troon. Terwijl hij zijn studies in de
krijgskunde voortzet, hardt hij zich met Spartaansche oefeningen voor het
soldatenleven. Hoewel robuust van gestel ruïneert hij zijn gezondheid in uitputtende
paarderitten door regen en sneeuw. Hij haalt zich een longontsteking op den hals,
welke de arts verzorgt als een leverziekte. Zijn rechterlong wordt aangetast door
tering. Een milder klimaat kan hem redden, doch Metternich weigert het verlof voor
een reis naar Napels. Zijn gekwelde, onrustige geest, die slingert tusschen Oostenrijk
en Frankrijk, tusschen Habsburg en Bonaparte, verhaast zijn kwaal en zijn uiteinde.
In den vroegen morgen van 22 Juli sterft hij na een hevig onweer, waarbij de bliksem
een der steenen arenden verbrijzelde van het paleis. Zijn laatste woorden waren in 't
Duitsch: ‘Mutter, Mutter, ich gehe unter’. Den vorigen avond had hij geijld met een
heesche, onherkenbare stem: ‘Je veux la mort, rien que la mort. Span de paarden in.
Ik moet mijn vader tegemoet. Ik moet hem nog eenmaal omhelzen.’
Het is moeilijk om het lange leed te peilen, dat deze gebroken ziel van kindsbeen
af geteisterd heeft. Alle getuigenissen bevestigen, dat het lot van den Roi de Rome
uiterlijk draaglijk, innerlijk onduldbaar was. Zij zuiveren hem ook van verdenkingen
die onvermijdelijk waren, zoolang juiste gegevens ontbraken. Maar deze rehabilitatie
komt op een tijdstip, dat zij de natie, welke zij 't meest treffen moest, onverschillig
laat. Men heeft geen vrije uren meer voor nuttelooze verteederingen. En deze
zwijgende tragedie der onmogelijke keus tusschen een bijna mythologischen vader,
die vergelding wil en een trouwelooze, zonder wederliefde beminde moeder, de keus
tusschen twee vijandige vaderlanden, twee tegenstrijdige naturen, twee
ongelijksoortige stammen, dit woordelooze drama zonder handeling, zonder
ontknooping, in een omgeving zonder vreugde, zonder horizon, wekt in menig
binnenste sterker afgrijzen dan medelijden, omdat het welsprekender dan de
nederlagen van Waterloo en Sedan, dan de rampen der Habsburgers uitdrukt, welk
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een onverbiddelijke roem ligt over twee toevallig, maar onverbreekbaar verbonden
keizersgeslachten.
[verschenen: 20 augustus 1932]

Een hopeloos geval
Parijs, 26 Juli [1932]
De eerste phase der ontwapeningsconferentie, welke zes maanden duurde, is
afgeloopen. Men scheidde met een resolutie, die in werkelijkheid een vinnig
gemarchandeerd compromis is, welk compromis weer gecompromitteerd wordt door
een beschikking van uitstel en ten overvloede door drie groote mogendheden (Italië,
Duitschland, Rusland) is geweigerd. Het zou de moeite waard zijn om uit te rekenen
hoeveel energie en calorieën door het menschdom verbruikt werden voor het
verkrijgen van een zoo mageren uitslag. Denk even aan de petities, de betoogingen,
de duizenden redevoeringen, de millioenen krantenartikelen, de tonnen drukinkt, de
telegrammen, de foto's, de films, de onmetelijke som van krachtsinspanning, welke
te Genève samenvloeiden en uit Genève weggolfden om verloren te gaan. Om geen
ander doel te bereiken dan de vervulling der somberste profetieën die voorspeld
hadden, dat Europa en de wereld na de conferentie verdeelder, troebeler, afgunstiger,
nijdiger zou reilen en zeilen dan ervoor.
Men werd elke week een beetje giftiger en zenuwachtiger. Dat een conflict tusschen
Franschen en Italianen niet losbarstte in de zalen waar men elkaar trachtte te
ontwapenen, doch vlak daarnaast, op een vergadering van de interparlementaire unie,
is louter toeval. Het had even goed kunnen gebeuren in de afdeeling van den
ontwapeningsvoorzitter Henderson en daar was niet eens een onverantwoordelijke
lomperd noodig als de socialist Narcisse Renaudel om met noodelooze provocaties
der fascisten een opstootje te verwekken en een ‘A bas la France’ te ontlokken aan
overprikkelde boezems. Een diplomaat die per ongeluk een seconde zijn masker en
zijn behoedzaamheid vergat, kon iederen dag een catastrophe veroorzaken. Hoe
zouden de fascisten gereageerd hebben tegen den gedelegeerde die in 't openbaar
een rapport had voorgelezen dat men te Parijs ontving op den morgen van het tweede
Hoover-edict, en, evenals verschillende andere rapporten, vriendelijk wegmoffelde?
Het berichtte volgens een verslag van generaal Teruzzi, chef van den generalen staf
der fascistische militie, aan Mussolini, de heuglijke resultaten der verplichte
pre-militaire instructie der Italiaansche jeugd over de periode 1931-1932. Het aantal
cursussen had 6.056 bedragen, plus ongeveer 3000 gedeeltelijke cursussen. Het aantal
instructeurs en adjunct-instructeurs beliep 24.004, dat der afgerichte leerlingen
905.474. Een toekomst-leger van 820.346 jongens legde examen af en 756.487
slaagden. Een onvoorzichtig redenaar had de cijfers van dit dossier (en van andere
dossiers!) in de zalen van den Volkenbond kunnen werpen. Zij zouden gesprongen
zijn als handgranaten en gevleugelde bommen.
Gelijk er in den dagelijkschen omgang van enkelingen een massa onderwerpen
zijn die men niet aanroert om wrijving te voorkomen, zoo zijn er in de wederzijdsche
betrekkingen van naties punten welke men angstvallig vermijdt, om een zeer labiel
evenwicht niet te storen. Ook in het internationale leven wringen achter
beleefdheidsformules en vormelijke conventies een menigte verkropte waarheden
en leugens waarmede ieder rekent doch waarvan niemand spreekt. Men slikt ze
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noodgedwongen omdat men er officieel niet over reppen kan, zonder elk debat stop
te zetten en in sommige gevallen zelfs een casus belli te verwekken. Ieder snakt
zonder twijfel naar oprechtheid, ieder veroordeelt spontaan het universeel gehuichel.
Doch oprechtheid is alleen bestaanbaar in staat van oorlog of in paradijzen van
engelachtige volmaaktheid. En wie was volmaakt onder de zestig naties, die te Genève
beraadslaagden? Wie had geen slag om den arm? Wie geen bijbedoelingen? Wie
verscheen zonder listen, zonder achterdocht? Wie met een volstrekt ideale gezindheid?
Zeker geen tien in een milieu waar één geslepen brekespel voldoende was om alle
discussies te verwarren tot byzantijnsche haarkloverijen en alle onderhandelingen te
richten op doodspoor.
Een organisatie met een onbetwist gezag, een algemeen erkende doctrine en een
redelijke werkmethode had misschien kunnen verhinderen dat de antagonismen
tusschen verschillende naties werden aangedikt. Heeft echter de Volkenbond
onaantastbare autoriteit? Vraag het aan Chineezen en Japanners. Heeft hij inzake
bewapening of ontwapening een leerstelsel, een code, een symbolum dat zonder
tegenstreven aanvaard, of met dwang kan worden opgelegd? Het is den Volkenbond
nimmer gelukt om voor deze kwesties de onontbeerlijke artikelen te formuleeren.
De simpele vraag ‘Wat is een soldaat?’ bleef onbeantwoord. Het elementaire probleem
‘Wat is een wapen?’ kreeg geen oplossing. Volgde hij een doeltreffende en logische
gedragslijn? Het lijkt er niet op. Bij gebrek aan een eigen doctrine noodigde hij zestig
naties uit om elk hare persoonlijke conceptie te ontvouwen. Ongeveer zestig
verschillende theses sproten voort uit deze anarchistische opvatting. Zoveel hoofden
zooveel zinnen. Elk land bleek zijn uitverkoren wapen, zijn preferent militair stelsel
te hebben. Dezelfde vuurmond werd braaf of slecht naar gelang hij op een
pantserkruiser voer ter zee, of op rails reed te land. Men krakeelde over offensief en
defensief geschut alsof kanonnen vanzelf afgingen. Slagschepen en duikbooten
werden onschadelijk voor wie de beste en de meeste ervan gebouwd had. Niemand
was het eens of werd het eens. Spoedig beschuldigde elke partij de andere dat zij
elkaars plannen in den grond boorden. Slechts over één aspect van het moderne
slagveld ging men accoord: over de bacteriën-oorlog. Juist het moordtuig dat men
het minst behoeft te duchten. Iedereen die griep heeft en niest voert op zijn manier
een bacteriën-oorlog met zijn onschuldigen buurman. Tegen deze verschrikkelijke
vijanden zal men zich verdedigen met een pintje bleekwater of ander
desinfectiemiddel. Ze zijn minder gevaarlijk dan een met schroot gevulde kartets en
een blockhaus met mitrailleuses.
Dit gebrekkige systeem joeg de conferentie stuurloos naar een fiasco en sommige
volkeren dieper in hun harnas. Ontwapenen is een onregelmatig werkwoord, zooals
Herriot zei, dat niemand wil vervoegen in den eersten persoon, enkel- en meervoud;
ieder in den toekomenden tijd of in de aanvoegende wijs, maar steeds zonder eersten
persoon. Had de Volkenbond echter een gelukkiger werkmethode kunnen kiezen?
Men mag dit met recht vragen, met meer recht nog betwijfelen. Zoolang de aarde
draait werd nimmer een gezag gevestigd zonder wapenen. Wapenen van de meest
verschillende soort: de Napoleontische troepen leden een échec tegen de zeisen van
Andreas Hofer. De Italianen werden verslagen in Abessinië omdat zij niet met
helmhoeden waren toegerust. Gesteld dat de Volkenbond een werkelijke autoriteit
grondvest, gesteld dat hij slaagt om een bruikbaren catechismus der bewapening uit
te vaardigen, hij moet nu of straks op het dilemma stuiten dat men vandaag ontduikt
om niet erin verstrikt te raken. Een Geneefsche Socrates of Descartes zal vroeg of
laat de vragen moeten stellen, die men schuwt wegens de springstof welke zij bevatten,
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en wanneer de Geneefsche Socrates uit eigen beweging niet wil, de feiten zullen hem
dwingen tot de redeneering:
Waartoe dienen wapenen? Om oorlog te voeren. En waarom voert men oorlog?
Om iets te beschermen dat men heeft of om iets te verwerven dat men mist. Welke
zijn de volkeren die bezitten wat zij wenschen, welke zijn de volkeren wien ontbreekt
wat zij verlangen? Waar zijn de minste, waar zijn de meeste oorzaken of aanleidingen
om naar de wapenen te grijpen? Wie derhalve behooren allereerst ontwapend te
worden?
Vragen en antwoorden zijn kinderlijk eenvoudig. Zij beheerschen het geheele
ondergrondsche debat. Zij dicteeren de houding van zeven groote mogendheden. Zij
zullen elke verdere actie en reactie bepalen. Zij domineeren het menschdom van
Abel en Kaïn af. Men kan ze negeeren maar men kan aan de consequenties niet
ontsnappen. Zonder de keuze, zonder de schifting en zonder de maatregelen, welke
zij behelzen, welke zij voorschrijven, zal geen Volkenbond, geen conferentie ooit
kunnen streven naar ontwapening en tegelijk naar Vrede.
[verschenen: 24 augustus 1932]

Het proces Gorguloff
Parijs, 28 Juli 1932
Er bestond voor Paul Gorguloff, die president Doumer vermoordde, een middel om
het doodvonnis te ontwijken. Hij kon het alibi kiezen dat de moderne psychologie
met zooveel scherpzinnigheid opdrong aan de moderne rechtspleging en de moderne
schurken. Hij behoefde slechts door te gaan voor een heele of halve gek.
Hij probeerde het en werd niettemin veroordeeld tot de guillotine.
Het lag voor de hand dat de rechtbank Gorguloff's hoofd zou eischen en dat de
jury het haar moest toestaan, om menschelijke redenen en om redenen van staat.
Drie deskundigen hadden Gorguloff verantwoordelijk verklaard en vonden hem
uitstekend bij zijn verstand. Zij betoogden dat een persoon niet noodzakelijk met
molentjes loopt wanneer hij als passagier van een raket-vliegtuig naar de maan wil
reizen, wanneer hij papier vol kladt met nonsens als een gewone dadaïst of futurist,
en wanneer hij beweert gedreven te worden door een demon. Reeds Socrates
raadpleegde bij gewichtige besluiten zijn ‘daimoon’ en niemand houdt hem voor
malloot. Gorguloff bestreed deze opinies hardnekkig en hartstochtelijk. Met alle
geweld wilde hij een geheime ziekte hebben, achttien jaar geleden opgedaan, die
zijn hersens van streek bracht. Niets scheen hem erger te spijten dan beschouwd te
worden als recht snik. Het hinderde hem geen oogenblik dat een gestoorde tramontane
zijn ‘idee’, zijn plannen tot redding der menschheid, zijn nationaal-democratie en
ook zijn literatuur kon discrediteeren voor tijdgenoot en nageslacht. Het was komisch
en misselijk om dezen valschen apostel, die hoogdravend schreeuwde ‘Ecoute, la
France, écoute!’ als ware hij een Zarathustra, te zien spartelen tegen een certificaat
van geestelijk vermogen.
Tot groote vreugde van den beklaagde waren er echter ook drie andere deskundigen
(zooals in deze zeer hypothetische wetenschap past), die Gorguloff in alle opzichten
rijp achtten voor het dolhuis. Zij hadden hem weliswaar niet onderzocht (de
contra-expertise was geweigerd), doch taxeerden hem naar zijn woorden en werken.
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Juist daarom misschien leek hun meening des te treffender. Want hoe dwaas moet
iemand niet zijn, die reeds op 't eerste gezicht, zonder onderzoek aan den lijve, zonder
Wassermannsche reactie, voor onwijs versleten wordt door drie geleerden! Als hun
diagnose niet de gansche jury overtuigde, zij veroorzaakten weifelingen bij de
meerderheid. Een moment werd de uitspraak onzeker. De schommeling was zoo
merkbaar, dat Gorguloff zich niet weerhouden kon om met bombastische verrukking
uit te roepen: ‘Ziedaar dokters die mijn ziel begrepen hebben!’ Hij zei dat met een
onbeheerschten ijver die verried in welke mate hij 't gewicht besefte der doctorale
getuigenis. Zijn advocaat moest hem den mond snoeren. De woorden echter waren
niet te achterhalen en hun effect was onherroepelijk. Men mag zeggen dat Gorguloff
hing op het eenig werkelijk symptoon dat hij toonde van waanzin. Hij handelde als
een gek door zijn ontoerekenbaar-verklaring toe te juichen.
Zijn gejubel bewees het gezond en helder verstand waarmee hij zijn hachje veilig
waande. Het werd tè duidelijk dat hij er slechts aan dacht om zijn veege lijf te redden.
Er waren nog andere overwegingen om het hardste vonnis te vellen. Dit lugubere
individu met zijn walgelijk verleden van sadist tegenover piepjonge dienstboden,
van engelenmaker, van bigamist, van vrouwenbeul (hij roste zijn drie successievelijke
echtgenooten af) en vrouwen-exploitant, dit troebele, gedepraveerde sujet, uitte
luidkeels de belachelijke pretentie, om door zijn aanslag op Doumer, de Russische
politiek van Frankrijk te oriënteeren naar een botsing met de Sovjets. Zoo ongerijmd
de veronderstelling is, dat een dergelijk verlangen (en uitgedrukt door een revolver)
verwezenlijkt kon worden, het was de plicht eener met zorg gekozen jury, om rekening
te houden met dit terroristisch geformuleerde streven. In het Fransche binnenland
poogt L'Humanité sinds jaar en dag zijn lezers op te ruien met de bewering, dat de
imperialistische Republiek den oorlog voorbereidt tegen Rusland. In de buitenlandsche
bolsjewistische kranten leest men herhaaldelijk hetzelfde verzinsel. Er zijn lieden,
die dat gelooven. Er zijn lieden, die een genadige straf zouden hebben uitgebuit als
een mentale medeplichtigheid. De eenvoudigste wijze, om alle verdachtmakingen
den kop in te drukken was, om den profeet het hoofd af te slaan, die ze had uitgelokt.
Zou een Parijsche jury onvermurwbaar gebleven zijn voor het gejammer van
Gorguloff's vierde vrouw, voor de snikken van dit havelooze wrak, dat een ongeboren
wezen droeg, voor het melodramatisch beroep op haar verwachte kind, zou een jury
zich onverbiddelijk getoond hebben, wanneer zij het geding enkel-menschelijk had
kunnen beoordeelen? Maar humane oplossingen als vrijspraak, verzachtende
omstandigheden, opsluiting in een gesticht, waren onraadzaam wegens het scabreuze
uitgangspunt van het misdrijf. Kon men door toegeeflijkheid een premie uitloven
voor elken fanaticus, die begeerde zich te bemoeien met de Fransche politiek? Neen.
Gorguloff's hoofd moest vallen en hij was precies idioot genoeg, om mede te werken
tot dezen afloop.
De Russische gezant Dovgalewski had den ongewonen wensch te kennen gegeven,
om de terechtzittingen persoonlijk bij te wonen, of zich te doen vertegenwoordigen.
Dit ongelegen verzoek oefende weinig invloed uit op het lot van Gorguloff, doch
onderstreepte de neteligheid van een proces, welks achtergrond het beoogde conflict
was tusschen twee nog niet vijandige staten. Het ontbrak niet aan gelegenheden, om
de wrijvingsvlakken tusschen Frankrijk en Rusland te vermeerderen en het was
geenszins ondenkbaar, dat de voorgewende bevrijder van het ‘heilige Rusland’, die
drie dagen fulmineerde tegen monarchie en communisten, een doel zou bereiken
langs zijdelingsche banen, dat hij gemist had door een rechtstreekschen kogel.
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Men vermeed deze hinderlaag, door den beklaagde kwartieren lang te laten praten,
tot hij zijn heele verwarde, huilerige en langdradige hart gelucht had. Gorguloff's
listigheid was ruim voldoende, om nòch zichzelf, nòch anderen bloot te stellen aan
verwikkelingen. Met evenveel onderlinge behoedzaamheid ontweek men de
complicaties, welke de verklaringen bezwaarden van den kozak Lazareff. Deze
verweerde oud-soldaat, vandaag landarbeider op een Fransche hoeve, een ware
vogelverschrikker met zijn gebobbelden, kaalgeschoren schedel, zijn diep gegroefde
wangen, zijn ezelskinnebakken en zijn enorme klauwen, had in Gorguloff een chef
der Tsjeka herkend die ongeveer tien jaar geleden onder den naam van ‘Kameraad
Mongol’ een Russisch gewest martelde en er twee honderd personen eigenhandig
fusilleerde. Het was een liefhebberij van dezen Mongol om zijn slachtoffers
roodgloeiende naalden onder de nagels te steken en Lazareff strekte de ruwe handen
uit, welke nog de sporen droegen van die tortuur. Maar toen men den kozak, die
slechts een paar woorden Fransch kende, met bestudeerde intonaties vroeg of hij
absoluut zeker was van de gelijkenis en van de identiteit Gorguloff-Mongol, barstte
hij in tranen uit en zei niets dan ‘Is het mogelijk dat men zulke martelingen vergeet?’
Er toog een rilling door de hoorders bij het onbedrieglijke accent dat een gruwzame
herinnering in deze stem legde. Doch het Openbaar Ministerie insisteerde niet verder.
Noch de procureur-generaal, noch de verdediger kwamen terug op de danteske,
lapidaire getuigenis van den kozak Lazareff.
Ieder vond dit goed omdat het geraden, nuttig en wellicht noodzakelijk was. Een
klein tipje van den sluier werd opgelicht, om een geheim te suggereeren dat men niet
onthullen wilde, dat men ook niet wilde wegfutselen of loochenen. En als wij weten
dat de ‘magere reus’ met zijn dubbelkleurige roofvogel-oogen, zijn stieren-nek, zijn
dikken haarbos, zijn cadavereuze groen-gele huidkleur, zijn delireerende stem zal
boeten, wijl hij President Doumer vermoordde, niemand weet waarom de President
vermoord is. Men heeft dit onderwerp nauwelijks aangeroerd. Rechtbank, pers en
publiek, dat alle incidenten instinctief schuwde, hebben eensgezind de ontraadseling
van Gorguloff's drijfveeren en persoonlijkheid overgelaten aan een rustiger en veiliger
toekomst.
[verschenen: 27 augustus 1932]

Een Dagboek
Parijs, 1 Augustus [1932]
Hoe meer wij lezen over den wereldoorlog, hoe duidelijker wij beseffen, dat de eerste
bladzijde van zijn geschiedenis nog niet geschreven is. Wij overzien tennaastenbij
zijn verloop, doch kennen op geen stukken na zijn mechanisme. Bij elk boek, dat
verschijnt over den vierjarigen moord-wedstrijd, blijkt opnieuw, dat elk der
hoofdpersonen essentieele en onmisbare inlichtingen om een of andere reden
achterhield. De Mémoires van Foch b.v. reppen met geen woord over Pershing's
onwil om deel te nemen aan een operatie, welke door den Franschen generalissimus
noodzakelijk geoordeeld was. Wij vernamen dit gewichtige, uiterst kenmerkende
incident pas door de Mémoires van den Amerikaanschen bevelhebber, die met een
fiere zelfgenoegzaamheid uitweidt over afwijzing van een dringende manoeuvre en
prat gaat op een dienstweigering welke niet pleit voor het strategisch vernuft, en nog
minder voor het karakter van dezen eigengereiden aanvoerder.
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Pas in 1926 werd het bekend, dat van de complete en zeer talrijke artillerie, die
op wapenstilstandsdag ten dienste stond van het Amerikaansche leger slechts vier
kanonnen gefabriceerd waren in Amerika. Wij hebben moeten wachten tot 1932,
alvorens te vernemen, dat van de 11.754 vliegtuigen, welke de V.S. bouwden, slechts
12 escadrilles in Europa arriveerden, dat het eerste Amerikaansche vliegtuig in
Frankrijk ontscheept werd op 1 Augustus 1918 (dus zestien maanden na de
oorlogsverklaring der V.S.!) en dat van deze kolossale luchtvloot wederom slechts
vier machines werden gebruikt aan het front. Dergelijke verborgen, bijna
ongeloofelijke bijzonderheden en een menigte andere, wijzigen onophoudelijk de
richting van ons gezichtsveld. Zij retoucheeren en corrigeeren aanzienlijk de gegevens,
waarop onze globale zienswijze werd gebaseerd. Zij leiden tot conclusies van allerlei
aard en van de verst-strekkende beteekenis. Men mag nu reeds voorspellen, dat de
latere historicus op geen enkel punt en op geen enkel gebied de meeningen zal deelen,
die golden van 1914 tot op den huidigen dag.
Deze langzame herziening der waarden maakte belangrijke vorderingen, wat
Frankrijk betreft, door de uitgave van Les Carnets de Gallieni, gepubliceerd door
zijn zoon Gaëtan en van substantieele aanteekeningen voorzien door P.B. Gheusi,
den ex-directeur der Opéra-Comique, die zijn vriend was en bij 't uitbreken der
vijandelijkheden zijn ordonnans werd.
Den eersten Januari 1914 begon Gallieni, alsof een voorgevoel hem waarschuwde,
dat dit jaar geteekend zou worden door het fatum, zijn dagboek op een agenda
in-octavo, van het soort dat men koopt in alle bazars. Zonder één enkele doorhaling,
schreef hij drie cahiers vol, tezamen acht honderd vijftig pagina's vormend. Na
West-Afrika gepacificeerd te hebben, na Tonkin gezuiverd te hebben van roovers
en zeeschuimers, na de onderwerping en de organisatie van Madagascar, was hij
benoemd tot legercommandant en werd drie maanden voor den oorlog wegens
leeftijdsgrens in disponibiliteit gesteld met een mager pensioen. Het kleingeestig
geharrewar, waarmee deze vernedering vergezeld ging, de ongewoonte der
non-activiteit, een door de koloniën gesloopte gezondheid, de verwarde
binnenlandsche toestand, zijn gewettigde bekommeringen omtrent de Fransche
bevelvoering, het aanwassend krijgsrumoer, een nuchtere kijk op de werkelijke
militaire situatie en op de kansen van zijn land, alles stemt hem zwartgallig. Op 24
Juli krijgt zijn vrouw een beroerte en sterft drie dagen later. Hij heeft juist den tijd
om ‘la belle et douce figure’ te begraven, welke herinnering hem achtervolgt. Op 31
Juli wordt hij naar Parijs geroepen en benoemd tot plaatsvervangend
opperbevelhebber, voor 't geval dat Joffre een ongeluk overkomt. Van dezen datum
af gaat er geen dag voorbij, waarvan de voornaamste gebeurtenissen niet geboekt
worden in zijn journaal. De meeste notities beginnen met een droog rapport over een
slapeloos doorgebrachten nacht. Hij leed reeds aan de ziekte (ontsteking der prostaat)
waarvoor hij zich niet wilde laten opereeren, zoolang hij de kwaal beheerschen kon
met zijn wil. Zij kostte hem het leven op 27 Mei 1916 onder het mes der chirurgen,
onder de beklemming der gevechten rondom Verdun.
Het is ondoenlijk, om zelfs bij benadering de materie samen te vatten, welke in
deze beknopte aanteekeningen ligt opgehoopt, of om de vraagstukken te benoemen,
welke zij opwerpen. De aanhangers van den posthumen maarschalk, zij, die vooral
zijn aandenken eeren als een daad van eenvoudige rechtvaardigheid, hebben het
zwaartepunt dezer bekentenissen gelegd in de bladzijden, die onomstootelijk
aantoonen, dat Gallieni niet alleen door zijn toebereidselen een beslissende rol speelde
in den slag aan de Marne, maar dat hij het aanvalssein letterlijk afdwong van het
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hoofdkwartier en van Joffre. De natuurlijke loyaliteit jegens een waarlijk groot,
eenvoudig en tot in de hoogste mate onzelfzuchtig mensch, verbiedt voortaan om
deze feiten verder te bestrijden. Het was Gallieni, die den Duitschen opmars onderbrak
en als er een ‘mirakel’ gebeurde aan de Marne, dit mirakel heette Gallieni. Hij was
het, die niet alleen de overwinning forceerde, maar een erger nederlaag verhoedde
dan Charleroi. In zekeren zin verontschuldigen deze Carnets zelfs de fameuze fout
van Von Kluck. Hoe immers kon de Duitsche generaal een manoeuvre voorzien, of
gissen, die nòch voorzien, nòch gegist was door Joffre in eigen persoon...
Doch dit reddende ingrijpen van den eenigen strateeg, die uit zijn Parijschen
observatiepost het toenmalige slagveld domineerde, is slechts een episode onder de
reeks der voorvallen, van welke deze bladzijden getuigen. Joffre, die den titel van
‘papa’ verwierf, schiet er al zijn roem bij in. Nimmer zal helderder, klemmender en
korter betoogd worden, dat hij genie miste en doorzicht tot een ontstellenden graad.
Voor zijn generalen staf, die op kilometers afstand links en rechts haastige, slordige
offensieven beveelt op de kaart, zich nimmer vergewist van de mogelijkheden,
commandanten, aan wie alles ontbreekt behalve hun dapperheid en de dapperheid
hunner troepen, casseert bij honderden, zonder verhoor, zonder uitleg, ze kortweg
afzet, om de tekortkomingen te dekken van een hardleersch, traag hoofdkwartier,
voor dezen generalen staf, die den oorlog rekt door zijn koppige volharding in
verkeerde methoden, is de critiek van Gallieni vernietigend. Zij luidt nog
verpletterender voor de ministers en het civiele regeeringspersoneel, dan voor de
militairen. Wanneer hij op 26 Augustus, terwijl de vijand aanrukt, belast wordt met
de verdediging der Parijsche stelling, vindt hij de proviand-magazijnen leeg, de
munitie-voorraden uitgeput, de vesting-werken verwaarloosd en gedeeltelijk
ontmanteld. Hij citeert krasse, schrikwekkende voorbeelden van anarchie,
incompetentie, nalatigheid, laksheid, besluiteloosheid, gebrek aan voorbereiding.
Wapen-fabrieken zijn vlak voor den oorlog stopgezet; onvervangbare specialisten
gemobiliseerd en gesneuveld. Tot het einde van 1915 worstelt men met een moordend
tekort aan geweren, kanonnen en projectielen. Een hoogere autoriteit slaakte nooit
een aangrijpender klacht: ‘Quels coupables, nos ministres et le général Joffre!’
De ministers duchtten den soldaat, die het snelst van de Duitschers geleerd had,
gelijk hij zelf erkent. Zij wisten niet, tot hij bezwijken zou, dat Gallieni doodziek
was, dat geen andere hoop hem nog bezielde dan de bevrijding van zijn land. Zij
dichtten dictatoriale plannen toe aan iemand die met het leven en met alle ambitie
had afgerekend. Zij lieten hun eerlijksten dienaar bespionneeren; Joffre en zijn
hoofdkwartier dwarsboomden hem met hun kleinhartige jalouzie. De dikke,
dommelende Joffre, voelde in dezen ascetischen vegetariër, in dit brandende
temperament, in deze klare intelligentie zijn meerdere en meester. Hij bleef blind
voor Gallieni's genie, voor zijn voorbeeld, zooals hij blind bleef voor zijn eigen
tallooze échecs op de slagvelden.
Het was goed voor regeering en hoofdkwartier, dat deze authentieke chef de kliniek
van Versailles, waarheen hij zich te laat begaf, niet levend verliet. Zijn ontwerp tot
reorganisatie van het opperbevel, dat hij indiende als minister van oorlog, op 't
moment, dat de dokters hem veroordeelden, werd uitgevoerd na zijn overlijden, met
de gebruikelijke aarzelingen en vergissingen. Het is ook goed voor de eindelijke
overwinnaars, dat door dit boek slechts een stem spreekt uit de andere wereld. Leefde
Gallieni nog, dan zou er logischerwijze op de onthulling van zooveel misgrepen,
waardoor zooveel honderdduizenden sneuvelden, een revolutie moeten volgen.
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Maar welke is de geheime kracht der Franschen, of welke zijn de onbekookte,
onpeilbare fouten, die men aan den overkant beging, dat Frankrijk ondanks alle door
Gallieni gewraakte bandeloosheden, onverstand en gebrek aan talent, niet verslagen
kon worden? Dit is een raadsel, dat wij hoe langer hoe minder begrijpen.
[verschenen: 30 augustus 1932]

Komen en gaan
Parijs, 5 Augustus [1932]
De teekenen, welke wij in een brief uit de vroegste lente-dagen aankondigden voor
hooimaand, zijn verschenen aan den financieelen hemel. Gedurende de eerste helft
van Juli ging een poort open van het ondergrondsche labyrinth, zoo dikwijls
beschreven als gehouwen in de rots, bomvrij gemaakt met cement, gasvrij door
chemische absorptie-toestellen, verdedigd met wapenen, electriciteit en sloten, alle
drie even geheim.
Het fantastisch gewelf liet een fragment van de prooi los, welke men voor immer
gekluisterd waande in de kerkers, waarvoor de Franschen den schilderachtigen en
onvertaalbaren naam vonden van oubliettes, d.w.z. een gevangenis, diep genoeg, om
er vergeten te worden. Men geloofde zijn oogen niet, toen de balans der Bank van
dit evenement gewaagde. Eerst kwamen 64 millioen francs in den vorm van gouden
staven aan het daglicht. Een week daarna had de minotaurus, die Clément Moret heet
en in zijn onzichtbaren roofburcht de schatten der wereld opstapelde, nogmaals voor
98 millioen vrijgelaten. Op de balans van gisteren boekte hij een ontsnapping van
142 en een half millioen. In dezelfde periode wisselde hij voor meer dan een milliard
buitenlandsche valuta. Alles bij elkaar geteld gaf hij in zeven dagen aan 900 millioen
de vrijheid; voor een begin is dat niet kwaad. Het rhythme ving kalm aan, om te
versnellen met een gevoelig accelerando. In welk tempo zal de lang verbeide
bevrijding doorzetten? Allegro agitato, andante con moto of allegretto grazioso? Dat
hangt af van den tocht, welken de gaten maken in de gepantserde catacomben en van
de tochtlatten, waar een onaandoenlijk gouverneur zal trachten de scheuren te stoppen.
Maar een sprookje is uit, en een tijdvak schijnt afgesloten. Het sprookje, dat men
elkaar sinds drie jaren vertelt van Frankrijk's onverzadelijken gouddorst, van zijn
vrekkige passie voor het geele metaal, van zijn satanischen lust, om elke beweging
te remmen met bijeengezamelden ballast, van zijn misdadige hamstering, van zijn
verdorvenheid, om een opslagplaats van levende materie te gebruiken als kerkhof.
Het tijdvak, dat de kostbare delfstof in regelmatigen cadans en in toenemende
hoeveelheden naar Parijs gezogen werd, dat men de kluizen moest uitbouwen om ze
te bergen, dat men iederen dag 106 rijen van staven en munten zag aangroeien, dat
men fabels oprakelde over den vloek van het ‘barbaarsche idool’, en meer huiverig
dan bewonderend, de hekken bekeek der Rue de la Vrillière, langs welke de
antipathieke afgod zijn doodsche tempels binnentoog.
Hij was gevreesd, verfoeid, gehuldigd en aanbeden. Men beminde hem gelijk de
Carthagers waarschijnlijk den ijzelen Moloch beminden, in wiens gloeiende armen
zij hun kinderen roosterden. Men vereerde hem, wijl hij onverbiddelijk was en
onhandelbaar. Hij vertegenwoordigde een zinnebeeld van elementaire en onfeilbare
krachten, die rondzwierven met de willekeur van een hittegolf, een hagelwolk, een
sprinkhanenzwerm, en andere verschijnselen, tegenover welke men machteloos staat.
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Zoo stelde men de zaken tenminste voor, zoolang het phenomeen zich bewoog in de
richting van de Seine en zich ontlaadde over de oude stad. Wie kon beletten, dat deze
gouden regen zich samenpakte boven het eerste arrondissement van Parijs? Niemand.
Wie kon den stroom kanaliseeren? Geen menschelijk wezen, want hij kanaliseerde
zichzelf, gedreven door factoren, welke zich niet geheel vormden buiten onze kennis,
maar voor 't grootste deel buiten ons bereik.
Gelijk men eb en vloed ondergaat, volle en nieuwe maan, zomer en winter,
aardbevingen en vulkanen, zoo onderging men het goud als een natuurwerking, welke
men weliswaar in formules kon samenvatten, kon bestudeeren, volgen en zelfs
voorspellen met een vrij groote zekerheid, doch waarop men verder even weinig
invloed kon uitoefenen, als op een zonsverduistering. Men nam 't zooals het kwam,
hoewel men nauwelijks begreep, waartoe het diende. Hoe meer goud men bezit, hoe
minder het zichzelf weet te garandeeren, weet te vrijwaren tegen wisselvalligheden.
Deze rijkdom was gebleven, gelijk de Ouden hem beurtelings hadden afgebeeld: als
een onwijs kind, als een blinde grijsaard. In beide gestalten symboliseerden zij een
nadeelig saldo, een deficit van evenwicht en volharding, een ontoereikendheid.
Maar als men zijn grillige omzwervingen niet kon richten, als men 't onbetrouwbaar
oordeelde, zwak en ongestadig, wie durfde het goud afwijzen, wanneer het vrijwillig
kwam aanvliegen, of zich voor papier te koop bood? Niemand. Men becijferde drie
jaren lang de schade, welke het berokkende, den last, dien het veroorzaakte, en de
slechte faam, welke het op den hals haalde. Men citeerde, als summum van
onredelijkheid, de schoolboeken die leeren, dat men ten tijde van Karel den Grooten
een heelen os op stal kon koopen voor zes stuivers terwijl men vandaag, met meer
dan twee en tachtig milliard goud in kas, voor hetzelfde bedrag niet eens een brok
‘versche waar’ kan aanschaffen voor de kat. Een ingeworteld bijgeloof echter
verhinderde, om dergelijke rampen af te wenden met maatregelen, welke ieder kende
en waarover men beschikte. Hoewel niets gemakkelijker valt, dan het noodlottige
goud op de vlucht te jagen, behield men het, na het feestelijk te hebben verwelkomd.
Men adoreerde het, ofschoon 't een tyran bleek, wiens ondraaglijke eigenschappen
dagelijks werden opgesomd. Men wilde niets hooren van plannen tot ‘herdistributie’.
Geduldig wachtte men tot het uit eigen beweging zijn verhuizingen zou hervatten.
Het goud herdistribueert zich best alleen, beweerde men in de weken van den sterksten
toevloed. Zelfs in dit opzicht krijgt men gelijk en blijft men consequent.
Welk percentage waarheid of oprechtheid steekt er in deze fatalistische en
wetenschappelijke theorieën? Wie kan het zeggen? Vandaag geldt als verklaring
voor de eerste nieuwe metaal-verschuivingen het langdurig formidabel tekort van
de handelsbalans en het krimpend excedent der betalingsbalans. Doch welke natie
verheugt zich nog in reëele overschotten op deze posten? Wiens barometer wijst hier
nog mooi weer aan, of bestendig? En wanneer een der imposantste bergen goud niet
kan verhoeden - zonder te slinken en misschien weldra weg te smelten - dat zulke
inzinkingen zich voordoen, wat baat dan al de gele substantie der planeet?
Het is mogelijk, dat dit als boutade of sophisme klinkt in de ooren van zuivere
economisten. Laten zij mij vergeven, die slechts registreer wat ik waarneem: een
mogendheid in het zenith harer financieele rijzing, die de eerste stappen zet op de
nederwaartsche helling. Met twee en tachtig milliard in de kelders, zal de weg naar
de vlakte eenigen tijd duren. Verrassingen zijn niet buitengesloten, evenmin als
accidenten, halten en zijpaden. Maar gesteld, dat zij zich nog een poos vastklampt
op de bereikte toppen, wat heeft deze klim haar gebaat? Van het sprookje harer
schraapzucht zal lang nog de nasmaak kwellen eener onverdiende reputatie van
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vrekken. Wat rest haar uit het tijdvak van den bloei? Niets dan een massa metaal,
die vandaag nog werkelijkheid, over twaalf maanden wellicht herinnering is. Naast
die tonnen goud, welke de Bank niet kon munten en in omloop brengen, zonder haar
positie te verzwakken, kwijnen handel en nijverheid. Ondanks het geweldige
vermogen tot macht, dat men toeschrijft aan een dergelijken voorraad specie, leed
de Fransche politiek nederlaag op nederlaag. Met een weergalooze krijgskas handhaaft
Frankrijk zich ternauwernood als mogendheid van den eersten rang naast een land
als Italië, dat in alle opzichten armer, doch oneindig actiever en zelfbewuster is.
Het wonderlijkste blijft, dat slechts weinig Franschen, en nog zeer sporadisch,
vragen: wat doen wij met de potentieele energie, welke begraven ligt langs de Seine?
Er bestaat veel kans, dat deze gedachte pas in het nationale brein zal opkiemen,
wanneer de wet der communiceerende vaten, welke in dit domein den naam van
gouden standaard draagt, de voornaamste ongelijkheden en de voorsprongen vereffend
heeft. Dan zal het te laat zijn. Behalve voor geschiedschrijvers, om voor den
zooveelsten keer te constateeren dat het bevoorrechte Frankrijk geen enkel zijner
schitterende kansen heeft weten te benutten. Men verbeelde zich even een Mussolini
aan het hoofd der hier vergaarde mogelijkheden, om te peilen tot welken graad de
huidige Franschman ongevaarlijk en harmonieus is op een aardbol, die roept om
heerschers.
[verschenen: 3 september 1932]

Twee bakens
Parijs, 8 Augustus [1932]
Met een tusschenruimte van zes dagen heeft de President der Republiek het
gedenkteeken ingewijd, dat de Engelschen te Thiepval oprichtten voor 73.767 hunner
gesneuvelden, die geen begrafenis kregen, en het Beenderenhuis van Douaumont,
waar de Franschen de overblijfselen verzamelden van 300.000 hunner soldaten, die
werden uiteengereten en bij brokken onherkenbaar zijn teruggevonden. Van de
Engelschen bleef een naam over, doch geen stoffelijk spoor. Van de Franschen bleef
een lichamelijk overschot, doch geen naam. Daarom is het Engelsche getal
nauwkeurig, het Fransche getal globaal. Alleen God kan de zijnen herkennen onder
de menschelijke knekels, die rondom Verdun uit het zand en uit het puin werden
bijeengelezen.
Beide monumenten liggen op een verhevenheid, vanwaar men de heerlijkheden
der aarde, der zon en der sterren overzien kan. Beide werden een tempel, die nòch
in de historie, nòch in het heelal zijn weerga heeft. Er bestaan geen tinnen of transen,
waarvan de vergezichten kunnen wedijveren met deze. Wie kan hier rondblikken,
zonder na te denken? Wie kan hier nadenken, zonder vermurwd te worden door de
lessen, die van dezen nieuwen Sinaï en Golgotha weerklinken? Uit de diepten roepen
zij tot ons en het is onmogelijk hen niet te hooren.
Het Engelsche Huis verrees op de plek, waar het dorp Thiepval stond en verdween.
Het is een triomfboog, die tot zestig meter hoogte opstijgt uit een kroon van lagere
bogen, gestut door zestien zuilen. Op deze zestien pilaren werden tot manshoogte
en duidelijk leesbaar de namen gegrift der 73.767 verlorenen. De kruisbeuken en
gaanderijen dragen geen andere versiering, dan deze eindelooze lijst, die de harde
majesteit der steenen sprekend maakt. Nooit beitelde de mensch een inhoudrijker en
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verpletterender boek in marmer. Alles wat een naam en voornaam kan bevatten aan
lieflijke, droevige, hoopvolle, vernietigde herinneringen, alles wat in een kort leven
van den eersten glimlach tot den laatsten zucht gebloeid en gebloed heeft, voor zijn
eigen hart, voor het hart van zooveel anderen, dat alles, verzeventigduizendvoudigd
in eentonig schrift, ruischt op van de wemelende letters. Langs de arcaden spelen
licht en schaduw over deze ruïnen, die eenmaal menschen waren. Wanneer men de
imposante trap bestijgt, die naar de terrassen voert van den middenboog, overschouwt
men het land, waarmee zij zich vermengden. Kerkhoven en graven, van hen die niet
verpulverd werden tot aarde, wijzen, zoover het oog reikt, den weg over het gebied,
dat behoort aan ‘The Missing of the Somme’.
De Fransche necropool is een reusachtig, langwerpig gewelf van 136 meter lengte,
in twee helften verdeeld door een 46 meter hoogen toren. Het slagveld van Verdun
waaierde uit in zes en veertig sectors, en zes en veertig rood-granieten sarcophagen
werden gerangschikt in achttien cellen.
Elk dezer gigantische, eenvormige doodkisten dekt een massagraf en draagt als
eenig herkenningsmerk den titel van het oorlogkadaster, waar de verspreide,
vergruizelde ledematen, met welke het gevuld is, werden opgeraapt, of uit het slijk
zijn losgewoeld. De vloer is belegd met mozaïek-werk, dat om iedere tombe een
krans strengelt van militaire onderscheidingsteekenen. Pijlers, die het ronde gewelf
schragen, scheiden de cellen. Aan beide uiteinden is de crypta afgesloten door een
onmetelijk schild, gehouwen uit één blok graniet, waaruit een dubbele vlam bruist.
Achter rots en vuur, achter een cyclopische poort, van gesmeed ijzer, die toevalt in
een titanisch zwaard van bijna één meter breedte, zijn de verminkte resten ter ruste
gelegd eener menigte, waarmee men een groote stad kan bevolken. In dit strenge
mausoleum sluimert een gansch leger. Zelfs op den dag, dat het werd ingewijd, waren
de doode deelnemers driemaal talrijker dan de levende. En hoewel het register elk
bevattingsvermogen overschrijdt, hoewel het door zijn omvang onafzienbaar en
zinneloos wordt, heeft men de pijlers, de binnenwanden, de zolderingen van dit lange
gewelf volgegraveerd met de meer dan vier honderdduizend namen van hen, die hier
kwamen sneuvelen.
Maar slechts één vierde dezer menigte is herkend en individueel begraven. De
drie honderdduizend anderen werden door de kanonnen vermalen tot elfhonderd
kubieke meter fragmenten, scherven, gruis van menschelijke beenderen. Een naam
vloekt met deze gruwelijke hoeveelheid van maat en gewicht. De chaotische,
vermorzelde, versplinterde massa vloekt met een naam. Welk een kwelling voor
nabestaanden (ieder dezer scherven had een moeder, een vader, een zuster, een
geliefde) die in den vormeloozen warklomp een bemind wezen moeten gissen! Men
geeft namen aan een rest, die aan geen enkelen naam beantwoordt: aan afval,
spaanders, snippers, die tegen elken naam indruischen, elken naam logenstraffen,
krenken en kleineeren. Het Engelsche grootboek is nog overzichtelijk en leesbaar.
Het Fransche grootboek slaat den geest met ontsteltenis. Tegenover den anoniemen
inhoud der 46 sarcophagen wordt het méér dan een menschelijke poging tot
herdenking. Het is een afgrond, die naar een afgrond schreeuwt. Wie kan al dezen
rouw aanschouwen en dragen zonder wroeging? Wie is sterk genoeg, om deze
bloedgetuigen niet te ontvluchten? Welke woorden kunnen den indruk benaderen,
die van deze versteende aanklacht uitstraalt?
Onder den stoeren, vierkanten toren, achter zware deuren van Javaansch djati-hout,
tegen welke een ontzagwekkend kruis zich afteekent, ligt een kapel, waar vertwijfeling
en smart stilling zoeken in het warme licht der gebrandschilderde vensters, aan de
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voeten der moeder van barmhartigheid en haar gekruisigden zoon. De toren zelf, een
merkwaardige constructie van gewapend beton, draagt een klok van 2500 kilo en
een lichtbaken van vier draaiende vuren. De klok, die electrisch morgen, middag en
avond luidt over dit tragische monument, is een geschenk van Anne Thorburn van
Buren. Haar naam werd gegoten in het brons, dat zoo nog een half-Hollandschen
klank galmt.
Het vuurbaken werpt elken nacht zijn bleeke schijnsel over de woestijn der roode
zône, over een onvruchtbaar geworden vlakte, die meer scherven staal bevat, dan
korrels zand en waar alle humus is weggeschoten. Langs 250 treden stijgt men tot
de twaalf hoekpalen, welke de esplanade omringen, waar de Dooden-toren opstreeft.
Zij verbergen de schijnwerpers, die elken avond dit aangrijpend stuk slagveld, het
eenige lichtpunt in een onbewoonde streek, doen gloeien tot den hemel. Maar telt
niet de duizenden graven, welke in een verren cirkel neerdalen langs de hellingen.
De duizenden graven, die door duizenden kinderen op den dag der inwijding getooid
waren met bloemen en driekleurige vlaggen.
Geheel Frankrijk, alle Fransche koloniën en verschillende bevriende naties hebben
bijgedragen tot de stichting van dit grandioze graf, van deze ontroerende,
overweldigende, vermanende bedevaart. Wat onuitwischbaar geprent was in elk
gemoed, werd onvergankelijk vertolkt in steen, marmer en graniet. Dit monument
bedriegt niet; het snoeft niet; het huichelt niet; het liegt niet. Het kán niet liegen. In
sobere, grootsche lijnen verkondigt het zijn waarschuwing, afgeleid uit de
verschrikkelijkste ervaring. Het trekt moreele grenzen, die geen Franschman zal
durven overtreden. Tot aan de einden van zijn Oostelijk grondgebied, teekent de
vuurtoren van Douaumont een tooverkring, waarbuiten hij zich nimmer vrijwillig
zal wagen. En in zijn binnenste gelooft hij niet, dat ooit de gewijde klok, deze
boodschap van den engel des doods, overdonderd zal worden door kanonnen en
bommen.
[verschenen: 10 september 1932]

Bretonsche bommen
Parijs, 12 Augustus [1932]
Het was dit jaar vier eeuwen geleden, dat het hertogdom Bretagne door Frans I werd
ingelijfd bij Frankrijk. In 1491 reeds, bij het huwelijk van Anne de Bretagne en
koning Karel VIII, was de zeer oude, onafhankelijke provincie als bruidsschat
toegevoegd aan de Fransche kroon. Deze matrimoniale en politieke operatie, waarbij
de onderdanen der jonge hertogin niet geconsulteerd waren, werd voortgezet door
haar huwelijk met Lodewijk XII. Doch de eigenlijke annexatie geschiedde pas in
1532 door diens genialen en rumoerigen neef François Premier, den grooten
tegenstander van Karel V in wiens rijk de zon niet onderging.
Te Vannes, het middeleeuwsch ommuurde stadje bij den Oceaan, werd deze
inlijving, welke vandaag vereeniging heet, gevierd door gulle redevoeringen van den
minister-president Herriot en de locale autoriteiten, door toasten en omhelzingen.
Te Rennes, hoofdstad van het eertijds zelfstandig hertogdom, plaatsten zes
‘onverlaten’, ‘stommeriken’ en ‘vandalen’ in den vroegen morgen van den feestdag
een dubbele lading cheddiet achter het kolossale monument, dat sedert 1911 de
verfransching van Bretagne vereeuwigde in brons.
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Het gedenkteeken, opgericht in een nis van het stadhuis, stelde Frankrijk voor als
een dame, audiëntie verleenend op een zetel, en Bretagne als een andere dame, op
een kussen voor haar nederknielend. Aan deze onderworpen smeekelinge had de
beeldhouwer Jean Boucher de gelaatstrekken verleend van de afvallige Anne, die de
vrijheid harer staten prijsgaf voor een mooi huwelijk. Om zulke kleine hatelijkheden
van den maker (een Bretagner!) te beantwoorden met een raffinement van gelijke
orde, hadden de zes samenzweerders een hunner bommen juist gezet achter den kop
der trouwelooze hertogin. De ontploffing wierp het monument gevierendeeld ter
aarde, doch alleen het hoofd van Anne vloog in de lucht als een ouderwetsche
kanonskogel. Er vielen geen dooden, want alvorens hun lonten te ontsteken, hadden
de daders gezorgd, dat het plein leeg was en bewaakten de toegangen met afgesproken
signalen. Het stadhuis, een werk van Gabriel en een der bezienswaardigheden van
Rennes, leed geen schade, gebroken ruiten uitgezonderd. De geheele aanslag was
met overleg georganiseerd als een allegorische betooging. De uitvoerders, allen jonge
lieden van om de twintig, waren zelfs zoo vriendelijk, om zich zonder moeite te laten
vangen. Men krijgt den indruk, dat zij zich vrijwillig zouden hebben aangemeld, als
de brigadier hen niet was komen halen. Zij wenschen klaarblijkelijk een opzienbarende
handeling te bekronen met een sensationeel proces, haar zoo mogelijk te versterken
met de onverdelgbare bezieling welke ontspringt bij martelaren.
‘Imbecielen!’, zei Herriot, minder woedend om de artistieke schade, dan om de
domheid zijner politie, die een schandaal en een aanstekelijk voorbeeld niet had
verhinderd. Herriot weet ongeveer, wat er omgaat in de hersens dezer jonge
Bretagners, wien het Fransche juk knelt en die het willen afschudden. Futiliteiten,
beuzelachtigheden! Onbegrijpelijke nietigheden voor ieder, die niet komt uit het
schiereiland van graniet, leisteen, nevel, stormzee, legenden, spoken en doedelzakken.
Er regeerde daar een koning, Noménoë geheeten, die de helft van Frankrijk
veroverde, van den Heiligen Stoel de autonomie der Armoricaansche Kerk afdwong,
en oprukte tegen Parijs, toen hij door een lid van de ‘Germaansche’ dynastie der
Capetingers uit den weg werd geruimd. Is het de schuld der Republiek dat deze
Noménoë niet den Franschen troon besteeg en de Fransche eenheid vestigde?
Er leefden daar vissers, die reeds dertig jaar, alvorens Columbus bij toeval op de
Antillen belandde, den tienden penning betaalden aan de abdij van Beauport voor
de opbrengst hunner vangst in de wateren van Newfoundland, Labrador en Canada.
Acht jaren vóór hij uitzeilde had genoemde Columbus te Lissabon van zekeren
Coatanlem, inwoner van Bréhat, een hoop inlichtingen gekregen betreffende de
Nieuwe Wereld. Kunnen de Franschen 't helpen, dat deze beroemde man buiten
Bretagne zoo goed als onbekend bleef? Mag men Parijs ten laste leggen, dat de
voortvarende Coatanlem niet een beetje zuidelijker koerste en meer oog scheen te
hebben voor den kabeljauw en zoutevisch der Amerikaansche wateren dan voor de
mogelijkheden van een onbetreden continent? Hij bewees dertig jaar voor dato, dat
hij niet de kunst verstond om een hard ei recht te doen staan.
Op grond van dergelijke locaal-patriottische fabels en tegenvallers voelen sommige
Bretagners zich achteruitgezet, miskend, geplaagd, genegerd, gejonast. Jeanne d'Arc
joeg de Engelschen uit Frankrijk? Ja. Maar drie en twintig jaar na haar verbranding,
met een leger, voor 't grootste deel bestaand uit Bretagners en gecommandeerd door
Richemont, een Bretagner! Wij zeggen dat iemand ‘Bargoens’ spreekt (baragouiner),
wanneer hij zich onverstaanbaar uitdrukt. Schande! Bargoens komt van de Bretonsche
woorden Bara-brood en Gwin-wijn. De term is alleen uitgevonden om Bretagne te
vernederen! René Descartes, de wereldberoemde hernieuwer van de filosofie, was
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hoewel geboren te La Haye in Touraine, van ouder op ouder een Bretagner. Om
Bretagne te berooven van zijn vermaarde figuren, van zijn roem, riep men hem uit
tot Franschman. Wat zou de Fransche Marine beteekenen zonder Bretagne? Wanneer
men echter absoluut niet buiten een Bretagner kan en een kruiser noemt naar den
Bretonschen admiraal Hervé de Portzmauguer (die te midden van vijf Engelsche
schepen den brand in zijn kruit stak) dan verbastert men den naam tot Primauguet!
Want geen enkele glorie mocht Bretonsch klinken. De alleen geoorloofde Bretonsche
faam, dat was de taaie, kwade laster over de achterlijkheid, de vervuiling, het
alcoholisme, de koppigheid der bewoners.
Zoover dreven Parijs en het Zuiden hun afkeer en afgunst dat zij, liever dan van
Brest, Bretonsche stad, de voornaamste transatlantische haven van Europa te maken,
de gemakkelijk te realiseeren plannen in den grond boorden, daar ze niet alleen
Frankrijk, maar ook Bretagne bevoordeeld zouden hebben! Liever dan de Bretagners
geleidelijk te assimileeren door het tweetalig onderwijs in te voeren, of tenminste te
tolereeren, zooals men doet in de Elzas, in Gascogne, bij de Cataloniërs en Basken,
verbande men van de les-roosters het Bretonsch, dat geen dialect, doch een der
Stam-talen van Europa is.
Voor Parijs en het verfoeide Zuiden (‘Le Midi’) is de Bretagner alleen goed om
getergd, gekrenkt, uitgebuit en gemassacreerd te worden. In 1911 had Bretagne
3.275.000 inwoners. Op dit totaal verloor de provincie gedurende den wereldoorlog
in ronde cijfers 240.000 man; 7.33% van de complete bevolking! Als Frankrijk
(zonder de koloniën) een gelijk percentage soldaten verloren had, zouden de Franschen
2.900.000 gesneuvelden tellen. Welnu: De koloniale troepen inbegrepen, sneuvelden
grosso modo 1.500.000 manschappen van de Fransche legers. Waar zou zulk een
reusachtig verschil niet tot verdenkingen en klachten leiden? Deze tenminste berusten
op nauwkeurige getallen. Geen enkele andere provincie of groep, het
Vreemdelingenlegioen en de Marokkaansche divisie uitgezonderd, offerden hun
mannen in zoo overvloedige hekatomben voor het heil van Frankrijk, als Bretagne.
Deze onevenredigheid bewijst echter niet, dat men dit gewest wilde uitmoorden. Zij
bewijst enkel dat de Bretagners zich onverschrokkener toonden, geharder,
onmisbaarder en betrouwbaarder in hachelijke situaties dan alle overige Franschen.
Zulke grieven, deels overdrijvingen, deels tragische misverstanden, doorspoken
en ondermijnen de hersens van een partij Bretagners, die zich autonomisten en
separatisten titelen. ‘Imbecielen’, zegt Herriot en men moet hem gelijk geven.
Imbeciel, wijl zij een eenheid trachten te breken op het tijdstip dat Europa haakt naar
rust en evenwicht, wijl Bretagne onbestaanbaar is buiten het Fransche verband, zonder
het Fransche achterland. Imbeciel wegens de gevaren, waaraan verbrokkeling
blootstelt tegenover recente of toekomstige volken-agglomeraties. Imbeciel, wijl zij
een bewonderenswaardig rassen-complex versplinteren als Frankrijk, dat juist aan
de menigvuldigheid, de verscheidenheid en de verstrengeling van menschenmateriaal,
de ongeëvenaarde veelvormigheid dankt van een psychisch wezen, dat slechts na
eeuwen-lange smelting en hersmelting gemodelleerd wordt.
Maar als men weet wat er omgaat in het brein der autonomisten, men weet niet
wat er roert in hun hart. Een kracht kan imbeciel zijn en onbedwingbaar. Redelijkheid
en redeneering, wapenen, macht en numeriek overwicht, vermochten nimmer iets
tegen de impuls van een obscuren hartstocht. Van alle Fransche autonomisten,
Cataloniërs, Provençalen, Elzassers, Vlamingen, zijn de Bretagners de eersten om
bommen aan te wenden als strijdmiddel. Bommen van geïsoleerden, die men eerst
genegeerd heeft, daarna bekladde door verdachtmakingen, tenslotte uitscheldt, opsluit
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en straft. Men hoopt, dat de zes jonge lieden, roekeloos en bezield genoeg voor een
onzinnige daad, niet de dolende energie verzamelden eener verborgen en vertakte
stroombaan. Niemand echter is daarvan zeker.
[verschenen: 12 september 1932]

Eenvoudigen van geest
Parijs, 16 Augustus [1932]
De Fransche leiders doen het mogelijke om neutraal te blijven tegenover den uitslag
der Amerikaansche presidentsverkiezing, doch onder vier oogen bekennen zij gaarne,
dat hun een steen van het hart zal gaan, wanneer Hoover, zijn partij en zijn
medewerkers, het Witte Huis voor eenigen tijd ontruimen. Hoewel zij geen wonderen
hopen van den tegen-candidaat Roosevelt, en hoewel zij in 't algemeen weinig goeds
verwachten uit een land, waar een almachtig kranten-eigenaar als Hearst
radio-speeches borduurt op de afgrijselijkste en zonneklaarste onwaarheden, zien zij
het bewind te Washington liever uitgeoefend door onverschillig wie, dan door lieden
met wie niet te praten valt.
Men moet deze uitdrukking opvatten in de eigenlijke beteekenis en ook figuurlijk.
Er valt niet te praten met iemand die dwars is, stijfhoofdig, nijdig, ontzind, slaperig
of beschonken. Eveneens valt er niet te praten met menschen, wier hersen-mechaniek
niet werkt volgens de langdurig beproefde wetten der zuivere rede en in wier
denk-apparaat fouten slopen, die de patiënten zelf (helaas,) niet opmerken, doch die
door ieder logisch mensch met ontsteltenis worden waargenomen. Bij ongeluk en
bij tusschenpoozen behooren de Amerikanen, die sedert 1928 regeeren, tot de eerste
categorie. Van nature evenwel moeten zij gerangschikt worden tot de tweede groep.
Laat mij dat toelichten met een paar voorbeelden, ontleend aan de jongste
manifestaties der Amerikaansche welsprekendheid.
In een redevoering, die gevolgd werd door wederzijdsche machiavellistische
complimenten, verklaarde Stimson, dat de beste waarborg tegen een overtreding van
het Briand-Kellogg-Pact gelegen is in de pressie der gemobiliseerde publieke opinie
en in de verplichting der mogendheden, om elkaar te consulteeren alvorens de
wapenen op te vatten, of te permitteeren, dat de wapenen worden opgevat.
Deze stelling is niet nieuw. Zij vertolkt zelfs de gangbare Amerikaansche meening.
Zij wordt misschien ondersteund door evenveel naties (28!) als zich juichend aansloten
bij Hoovers ontwapeningsvoorstellen. Maar de Franschen antwoorden: De publieke
opinie? Wat is dat? Kom ons vertellen hoe die gefabriceerd wordt. En wat vermag
zij? Heeft de druk der openbare meening (die sterk en spontaan was...) indertijd de
Boerenoorlog verhinderd? Heeft ze kortelings de Japanners weerhouden, om zich in
Mantsjoerije te nestelen? Heeft ze het bolsjewisme vernietigd? De gangsters
uitgeroeid? Piraten en impopulaire roovers verdelgd? Nog daargelaten wat ons,
Franschen, die door de Amerikaansche pers worden afgeschilderd als de verslindende
krokodillen en de razende honden van Europa, boven het hoofd hangt, wanneer wij
ons lot zouden toevertrouwen aan de openbare meening der U.S.A. en zelfs aan die
van het oude werelddeel. Bevat het Kellogg-Pact geen deugdelijker eigenschappen,
dan een pressie en een consult? In welken infernale poel van barbaarschheid zouden
de beschaafde naties zijn neergezonken, wanneer zij elkaar niet eens meer consulteeren
alvorens van leer te trekken? Zij consulteeren elkaar zelfs, terwijl zij oorlogvoeren.
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Hebben de Chineezen en Japanners opgehouden elkaar te raadplegen, terwijl Chapei
werd platgeschoten? Hebben wij Amerika niet geconsulteerd van 1914 tot 1917
hoewel aan onze beslommeringen de neutraliteitsschennis van België was
voorafgegaan? Die schennis zelfs was het resultaat van een consult! Het eene duurde
drie jaren, het andere geen vierentwintig uren, doch de gevolgen waren even
jammerlijk. Wie garandeert, dat het aanstaande Amerikaansche consult niet nog
langer sleept?
Men zal zeggen, dat deze kantteekeningen, voortvloeiend uit waarheden als
volwassen koeien, weliswaar het gezond verstand bewijzen der Franschen, doch niet
noodzakelijkerwijze aantoonen, dat er een kronkel verward raakte in het brein van
den heer Stimson. Wij hebben inderdaad de keuze tusschen opzet, of organische
storing. Zonder zijn hersens bovenmatig te pijnigen, had Stimson dezelfde
verpletterende bezwaren kunnen opwerpen tegen zijn eigen stelling. Waarom deed
hij 't niet? Waarom kabelt hij een onverdedigbare thesis urbi et orbi? De Franschen
zullen een dergelijke mistasting nimmer toeschrijven aan kwade trouw. Het ligt meer
in de lijn van het volk, dat in zijn hoogsten revolutie-ijver altaren oprichtte voor de
Godin Rede, om dwalingen als die van den heer Stimsom te verklaren door een zekere
intellectueele onmacht, een zeker gebrek aan training, die beletten, om een
schijnschoon idee te onderzoeken in zijn fijnere geledingen en tot zijn binnenste
kern.
De heer Hoover, wiens krediet en situatie in Frankrijk reeds zeer wankel waren,
verergerde zijn geval nog door de program-rede waarmee hij zijn officieele
verkiezingscampagne opende. Het is niet overdreven om te zeggen, dat men
stomverbaasd kennis nam van een boodschap, die men kettersch, laatdunkend en
ongerijmd acht. Men heeft haar begroet, zooals men de mededeelingen aanhoort van
iemand, in wiens hoofd het niet geheel pluis is: met een beetje angst voor de
consequenties, een beetje humor voor het komische van de zaak, een beetje
meegaandheid om niets te laten merken, en den stillen wensch om gauw van het
personage verlost te zijn.
De economische ketterijen: De V.S. zullen hun voortbrengselen beschermen achter
een tarieven-muur. Maar de Europeesche staten, die schulden hebben aan Amerika,
zullen hun grenzen moeten openstellen voor de Amerikaansche goederen, willen zij
een gedeeltelijke kwijtschelding verwerven. Alsof de Franschen erom maalden met
welke saus zij verorberd zullen worden. Hoe kan een land betalen dat men dwingt
tot import, terwijl men export verbiedt? Het oud lood der schulden ruilen voor 't oud
ijzer van een vermenigvuldigden Amerikaanschen invoer? Een Fransche
laag-conjunctuur voor een Amerikaansche hoog-conjunctuur? Dan liever beide naar
den kelder, wat trouwens bij aanvaarding der yankee-eischen tòch gebeuren zal.
De laatdunkendheid: Geen gedeeltelijke kwijtschelding, zonder
handelscompensaties, maar ook niet zonder een draconische Europeesche
ontwapening. Naast de economische weerloosheid vraagt Hoover de militaire. Vroeger
sprak men nog van ‘massieve’ reducties. Vandaag komt Draco op de proppen, de
Atheensche archont, wiens wetten geschreven heetten met bloed. Prachtige
vooruitzichten voor de ontwapening! Tegelijkertijd verzekert de draconische Hoover,
dat de Amerikaansche strijdkrachten te land en ter zee op voldoende sterkte gehouden
zullen worden, om elken vreemden soldaat de betreding van Amerikaansche grond
te beletten. Waarom gunt hij ons hetzelfde recht niet?, vragen de Franschen. Als
Hoover de problemen van schulden en ontwapening met voorbedachten rade
onoplosbaar wilde maken, had hij ze niet scheever kunnen stellen. Welke natie, met
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een greintje eergevoel, kan zwichten voor zulke aanmatiging, voor zulke geveinsdheid,
voor zulke afpersing?
De ongerijmdheden: Betreffende het Kellogg-Pact dezelfde meening als zijn
minister Stimson. Aangaande de Verdragen een onbegrijpelijke tegenstrijdigheid.
Nooit zal het Amerikaansche gouvernement het bezit van grondgebied erkennen, dat
door schennis van vredesverdragen verworven is. Uitstekend. Doch even later: ‘De
Verdragen, die den oorlog beëindigden, zijn de vergiftigde bronnen der politieke
onstabiliteit van Europa.’ Men tracht deze twee tegendeelen te vereenigen. Het lukt
niet. Men kan er geen touw aan vastknoopen. De eerste zin slaat misschien op
Mantsjoerije, de tweede op Versailles? Maar waarom zou het eene Verdrag als verdrag
vergiftiger zijn dan het andere? Indien Amerika het recht heeft om een verdrag
vergiftig te oordeelen, waarom zou Japan zich datzelfde recht ontzeggen? En waar
gaan wij heen met dusdanige opvattingen? Naar den chaos natuurlijk en naar een
complete anarchie.
Zoo luidt de meening van een groot aantal Franschen, die dit mengelmoes van
technische vergissingen, onpsychologische berekeningen, onsamenhangende
gedachtesprongen met onrust en verwondering geanalyseerd hebben. Men kan deze
denkfouten weerleggen. Ongetwijfeld. Menigeen heeft de dilettantistische
onbekwaamheid bewezen, het onvoldoend ingelichte van een Hoover, die o.a. in zijn
ontwapeningsvoorstellen nog onderscheid maakt tusschen ‘beweeglijke’ en
‘onbeweeglijke’ zware artillerie. Het bleef hem blijkbaar onbekend dat de Franschen
voor verschillende veldslagen een deel van hun vesting-geschut en kust-batterijen
hebben aangesleept om hun tekort aan rijdende, zware artillerie te dekken. Doch wat
baten weerleggingen? Niets. Een Hoover, in zijn hoedanigheid van president en zelfs
van candidaat-president, wordt onweerlegbaar. Zijn prestige noodzaakt hem om een
eenmaal ingenomen standpunt te handhaven, ook al blijkt het bij onderzoek dubbel
en dwars onhoudbaar. Het komt overigens niet bij hem op, noch bij zijn aanhangers,
noch bij zijn landgenooten, dat zijn logische vermogens een onvolledige ontwikkeling
zouden kunnen verraden. Het komt nog minder in hen op, welk een gevaar schuilt
in zulke lacunes: Ernstige denkfouten, die elken bereikbaren vooruitgang remmen
of stuiten, krijgen de overhand en worden de norm en het richtsnoer van werelddeelen
en tientallen naties.
[verschenen: 14 september 1932]

C.D.
Parijs, 19 Augustus [1932]
‘Diplomatieke Kinderjaren’, - Enfances Diplomatiques - titelt Wladimir d'Ormesson
een boek van herinneringen, welke door de ooren en de oogen van een vluggen,
vroeg-wijzen jongen werden opgeteekend, en verzameld door een bezonnen man,
die halverwege zijn leven terugblikt naar den verloren tijd. De auteur, zoon van een
diplomaat, is geboren te Sint-Petersburg en had een Russische baker. Hij leerde
praten in Kopenhagen, trok de kinderschoenen aan in Lissabon, haalde kraaiennesten
uit op Grieksche tempels, en danste zijn eerste officieele walsen in Brussel. Toen hij
twaalf jaar was, las hij Aeschylos en Sophocles in 't origineel. Hij speelde met een
menigte koningskinderen en troonopvolgers. Hij was verliefd op kleine princessen.
Hij groeide [op] met cijfer-telegrammen, nota's en rapporten. Hij kent van kindsbeen
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de leden der kaste, op wier auto's de letters C.D. (Corps Diplomatique) alle grenzen
openen en voor wie de grimmige douaniers salueeren. Hij is een der best ingelichte
Europeanen, pacifiek maar zeer bekommerd, en schrijft op den koop toe een
magistraal, klassiek en gevoelig Fransch.
Zijn boek krioelt van anecdoten, die met een grapje evenveel zeggen als geleerden
met stapels documenten.
Clemenceau, toen hij nog doorging voor ‘verkocht aan Engeland’ en toen men
met hem duelleerde, om hem te leeren, wat ‘nationale eer’ was, bezocht een Fransche
school op Kreta. ‘Hoeveel is twee en twee’, vraagt hij aan een meisje. ‘Dat hangt er
van af’, antwoordt het kind zonder verlegenheid. ‘Wat! Dat hangt er van af?’, bromt
Clemenceau. ‘Natuurlijk, repliceert de kleine Kretenserin, als men de getallen onder
elkaar zet is het vier, en ze naast elkaar zet is het twee en twintig.’ Clemenceau
schudde van plezier. ‘Nooit zal ik dat antwoord vergeten’, verklaarde hij. ‘Dit is
werkelijk het geslepenste volk van de wereld.’ De heele Venizelos, aan wien
Clemenceau waarschijnlijk dacht, ligt geresumeerd in het verhaaltje.
Op een dag moest de Italiaansche gezant dineeren bij zijn collega der Vereenigde
Staten. Het gold een receptie, welke door alle bladen was aangekondigd. Den avond
tevoren sterft een prins uit het huis van Savoje en de vertegenwoordiger van den
koning van Italië meldt per telefoon zijn verhindering aan den Amerikaanschen
minister. De kennisgeving wordt aan de andere zijde van den draad ontvangen met
een enormen schaterlach: ‘Allo, allo! How funny! How foolish! Well I never! You
don't mean to say that on account of the death of a prince, you are not coming to dine
at my house. Was he, by chance, your father or your brother? You were only joking,
were you not?’ - Het antipodische verschil van Amerikaansche en Europeesche
opvattingen kon niet treffender geteekend worden in zulk een nut-shell. De Yankees
leerden sindsdien niets bij (integendeel), en hebben er vermoedelijk geen flauw besef
van, hoe zij met hun ongelikt optreden niets vergemakkelijken en alles bemoeilijken.
Andere moment-opname: Te Athene was Duitschland vertegenwoordigd door
Max von Hohenlohe-Ratibor. De prinses, een Fanny d'Orsay, geboren Oostenrijksche
van Fransche afkomst, had zeven dochters en bezat in den hoogsten graad de
onnoozele verwaandheid, welke gemediatiseerden eigen is, die geen vorst zijn, maar
ook geen onderdaan. Haar gemaal was door Wilhelm II tot straf naar Belgrado
verplaatst, omdat zijn echtgenoote koelbloedig verklaarde, dat zij bij het huwelijk
van André van Griekenland en Alice van Battenberg niet zou opstaan om een prinses
te begroeten, die in den Almanach de Gotha den derden rang bekleedde, terwijl zij
zelf behoorde tot den tweeden rang. De keizerlijke ongenade, hoewel hard, kalmeerde
‘Tante Fanny’ niet. Bij een hofbal in Belgrado, toen zij zag, dat een Servische prins
op een harer dochters toeging om haar uit te noodigen tot een dans, riep zij met luide
en schelle stem: ‘Ik verbied je te dansen met dien moordenaar.’ Max von
Hohenlohe-Ratibor werd tot ambassadeur in Madrid benoemd na dezen uitval, die
tamelijk goed opheldert, wat er gebeuren moest in Juli 1914.
Het was een naïef, lang niet onsympathiek, hoewel hermetisch van de aarde
afgezonderd menschen-soort, waaronder Wladimir d'Ormesson zijn jeugd sleet. Al
die vorsten lijken patriarchaal als in een burgerlijk heldendicht en spelen stijf doch
oprecht een komedie, welke wij ons slechts kunnen voorstellen op zeer primitieve
planken. Een Christiaan IX van Denemarken is grootvader van Europa, had een
dochter op den troon van Rusland, een andere, die den Britschen troon zou erven,
een zoon, die koning was van Griekenland, een menigte neven en nichten van
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koningen en koninginnen. De jonge prinsessen naaiden eigenhandig haar uitzet. De
koningin van Engeland en de keizerin aller Russen maakten zelf haar hoeden.
Don Carlos van Portugal, die teekende wat zijn ministers hem voorlegden en in
1908 op klaarlichten dag vermoord zou worden met zijn oudsten zoon, dong in
intiemen kring naar den roem van Willem Tell. Hij plaatste een bloem op het hoofd
zijner echtgenoote en schoot haar weg met een geweer. Amélie, de koningin, een
Fransche prinses, zeer dapper (bij den aanslag had zij haar kinderen beschermd met
haar lichaam), innemend, eenvoudig en mild, had niet de harten kunnen veroveren
harer Portugeesche onderdanen. Maria-Pia daarentegen, de oude koningin-moeder,
die de helft harer dagen doorbracht met zich de haren mahonie-rood te verven, en
de andere helft onder hare papegaaien, verheugde zich in een onverflauwde
populariteit. Zij was de zuster van Umberto van Italië en kende, toen zij in Lissabon
aankwam, nòch schrijven, nòch rekenen en ternauwernood lezen. Rekenen heeft zij
nimmer geleerd. Zij behandelde haar zoon Don Carlos dikwijls als een onvolwassen
jongen, maar was tegelijkertijd zoo bedeesd, dat het haar meermalen niet lukte om
een zin te richten tot een diplomaat. Zij wrong dan de handschoenen in de fraaie
handen, deed wanhopige pogingen om woorden te articuleeren, die zij niet vond,
stond plotseling op en stotterde half-luid: ‘Het was mij een waar genoegen u te
ontvangen...’
Met deze beminnelijke kronieken zou ik nog kunnen voortgaan. Het is jammer,
dat het met de meesten dier eenvoudige of excentrieke, maar steeds onschadelijke
personen, zoo slecht afliep. Hun buitensporig lot stond in geen enkele verhouding
tot hun persoonlijkheid.
En de traditioneele diplomaten, die sinds 1914 een trieste reputatie genieten van
intriganten en geheime konkelaars? Zij reizen met honderden koffers en vinden in
alle hoeken der wereld onderlinge kennissen. Het gansche diplomatieke personeel
van Frankrijk telt nauwelijks 190 leden en dat van andere landen is niet veel talrijker.
Met hen allen vormen zij de zeer gesloten club der ‘waarde collega's’, een kleine
maatschappij van buitengewoon hoffelijke, welopgevoede lieden, die hun tijd
doorbrengen met recepties, spreekwoordelijke beleefdheden, rapporten over de
[meest] onbeduidende voorvallen, conclusies uit nietige incidenten. Maar elk
levensverschijnsel vangt aan als onbepaalde cel en niemand weet, wat ervan groeien
zal. Een aantal cellen constitueeren een organisme en dit biologisch proces licht toe,
waarom de belangrijkheid geen grenzen heeft voor den waren diplomaat en de
onbelangrijkheid geen graden. Wladimir d'Ormesson, die te midden van anecdoten
en charmante persoonlijke souvenirs menige excursie maakt in de hooge politiek,
zet zeer aannemelijk uiteen, dat de geallieerden Constantijn van Griekenland hadden
kunnen winnen als bondgenoot, indien zij zijn ijdelheid van strateeg (en in dit opzicht
was hij niet dommer dan menig admiraal of generaal) een beetje hadden willen
flatteeren. Doch als men den auteur gelooven mag, zou niets lastiger zijn voor een
diplomaat dan om zijn waarnemingen en gevolgtrekkingen te doen doordringen tot
zijn superieur, den Minister van Buitenlandsche Zaken. Hij citeert het geval van een
Fransch ambassadeur, die zijn regeering telegrafisch een urgenten maatregel
adviseerde en geen ander antwoord ontving, dan dat de kosten van het telegram
geboekt zouden worden op rekening van den gezant.
Sinds de gouvernementen vooral experts kiezen als onderhandelaars, vertoont de
diplomatieke geest trouwens een aanzienlijke daling. Waar bleef de hoofschheid van
weleer met al haar nullen en onbenulligheden? Zij verhoedde geen enkel conflict,
maar wakkerde ook slechts zeer sporadisch misnoegdheden aan. Terwijl men
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tegenwoordig, met de statistieken der deskundigen, met de ongezoutenheid hunner
formules, hunner eischen en hunner aspiraties, geen week zeker is van den lieven
vrede. De auteur onderstreept dit melancholisch. Hij zag de vaderlijke en
oud-vaderlijke diplomatie verdwijnen; zag haar vroegere chefs, de ministers,
versteenen tot cijfers van uitvoer en invoer, van grondstoffen, afzetgebieden,
productie-vermogen en werkloozen-tabellen. Doch hij zag niets verbeteren, veeleer
verergeren, in de relaties der volkeren
[verschenen: 17 september 1932]

De stormwagens
Parijs, 22 Augustus [1932]
Het is ongeveer bekend wat technici denken over het wapen dat de Franschen
Artillerie Speciale noemen, of Char d'Assaut, de Engelschen Tank, de Duitschers
Panzerkraftwagen. De Fransche namen bleven tot nu toe de geschiktste, omdat zij
het best uitdrukken, waartoe het ding bestemd was, waarvoor het gediend heeft, en
van welk idee men bij de constructie uitging. ‘Speciale Artillerie’ werd noodzakelijk,
toen in een meer dan tweejarigen strijd alle gebruikelijke artillerie ondoeltreffend
was gebleken. ‘Aanvalskarren’ werden een behoefte, nadat men in talrijke offensieven
het hoofd gestooten had tegen onoverkomelijke verschansingen. Een der
merkwaardigste feiten van de Groote Oorlog is, dat de Duitschers juist hun
eind-nederlaag moesten wijten aan hun eigen offensieve en defensieve superioriteit.
Wanneer hun doorbraken minder dikwijls gelukt waren, wat de aanvoerders in
den waan liet, dat zij zonder speciale middelen een beslissing konden forceeren, zou
het Duitsche legerbevel sneller besloten hebben tot den bouw van den
Panzerkraftwagen. Wanneer zij zich minder grondig en onneembaar ingegraven
hadden, zou Estienne (destijds kolonel, heden divisie-generaal) er nimmer aan gedacht
hebben om reeds eind-1914 een procédé te verzinnen, waarmee men infanterie met
bagage, wapenen en kanon kon transporteeren onder vijandelijk vuur en over alle
hindernissen. Slechts de toevallige omstandigheden van grievende échecs maakten
Joffre een beetje docieler voor de ervaring, dan het Duitsche commando. Het duurde
echter twaalf volle maanden, alvorens hij Estienne vergunning gaf om zijn plannen
(waarvan Engelschen en Amerikanen elkaar vandaag de prioriteit betwisten) uiteen
te zetten voor het Fransche hoofdkwartier. Op die dag (12 December 1915) werd de
oorlog gewonnen, daar men tegen de mitrailleuses en het lichte geschut een
tegenstander in 't veld bracht, die hen met minimum verliezen overtrof.
De onoverwinnelijke char d'assaut staat in een kwaden reuk, omdat men tevergeefs
naar een afdoend verdedigingsmiddel zoekt, sinds hij op het slagveld verscheen en
met doorzicht werd aangewend. De meesten zouden het als een weldaad voor de
menschheid beschouwen, indien een internationaal verbod deze monsters kon
uitroeien. Zij vergeten de vroegere cavalerie-charges tegen een batterij, die
schilderachtig, doch ongehoord moorddadig waren. Zij vergeten de verborgen en
onbereikbare mitrailleuse-nesten, waarop een brigade, een regiment, een divisie
praktisch weerloos aanstormden, om man voor man in 't zand te bijten. Zij vergeten
het gordijn-vuur, dat de troepen letterlijk onbeschut moesten doorglippen. Vergeleken
bij deze verdelgingstuigen is de Speciale Artillerie een der zuinigste en humaanste
vechtmachines. Maar alles is relatief, zeggen Einstein en onze werkvrouw. Elke
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appreciatie hangt af van de stelling, die men inneemt, of die ingenomen wordt. Er is
dus ook een minderheid, die in de chars d'assaut een zegen ziet voor het menschdom
en zich met hand en tand verzet tegen de afschaffing van een wapen, dat tegelijk den
vrede en de zegepraal verschafte. Generaal Estienne beweert zelfs dat men den
Volkenbond slechts behoeft toe te rusten met aanvalskarren van hooge tonnenmaat,
om Genève te verheffen tot onbetwistbaar arbiter van alle conflicten. Op voorwaarde
natuurlijk, dat men de gezamenlijke naties verbiedt geharnaste wagens te vervaardigen
van gelijke afmetingen.
Als men de tegenstrijdige zienswijzen kent der technici, men bleef tot den huidigen
dag onkundig van de gedraging der soldaten, hoewel eminente schrijvers als Claude
Farrère, Binet-Valmer en Constantin-Weyer den oorlog eindigden in de Artillerie
Spéciale. Geen van deze drie meesters noteerde zijn indrukken en ondervindingen
of zij verzwegen wat zij opteekenden. Waarom? Ik weet het niet. Maar men is geneigd
te veronderstellen dat zij terugschrokken voor den bijzonderen aard van het onderwerp,
wanneer men de eerste studie doorbladert, welke een karakteristieke leemte in de
oorlogsliteratuur aanvult: Ceux des Chars d'Assaut van Corlieu-Jouve. Daar het moed
vraagt om dit boek te lezen, vroeg het stellig moed om het boek te schrijven.
Het leidt binnen in een zeer afzonderlijke hel, waar de onvervaarde gidsen ons
rondloodsen met een enthousiasme en een overtuiging, die den lezer bijna
medeplichtig maken. Medeplichtig? Ja. Want als wij met verrukking de slachtingen
mogen lezen van de Ilias, de Aeneas, het Roelandsch-lied of de Nibelungen-sage,
een stille conventie veroorlooft ons niet, om uni sono te vibreeren met de wapenfeiten
van 1918. Corlieu en Jouve overtreden deze conventie. Moet ik den auteurs verwijten
dat zij de avonturen van hun Schneider's en Saint-Chamond's plaatsen in een bijna
lyrische sfeer, waar de schrik en de afkeer wijken voor een zekere vervoering? Het
is mij onmogelijk. Ik zou onwaar worden en bovendien gevaar loopen u te
vervreemden van een strijdmateriaal, dat zelfs in beperkte hoeveelheden en met
kleine keurcorpsen de macht van een leger vertwintigvoudigt. A bon entendeur salut.
Welk een hel en welk een helden, de boeren, de handwerkslieden, de prinsen, de
landloopers, de schrijvers, de pastoors, de volkstribunen, de advocaten en de soldats
de fortune, die de Fransche chars d'assaut bemand hebben. In hun oververhitte,
potdichte, stalen kassen, waar zij zich nauwelijks roeren kunnen, druipend van olie
en motorkwalm, zwart van kruitdamp en smeer, verschroeid door de munitiegassen,
geradbraakt door het lawaai en de dorst, de brandende oogen vastgeklampt aan de
enge zicht-spleet lijken zij ontmenschte, naamlooze gedrochten.
Gelijk een duiker in het water, zoo dompelen zij onder in het vuur. De kogels
kletteren van boven, van voren, van bezijden, van voren en van achteren op de
blindeering. Zij doorwaden het schroot van vriend en van vijand. Zij dragen de
granaten tot onder het voetvolk en schieten à bout portant. Zij rammeien als
stoomwalsen loopgraven, schuilplaatsen en fortjes met hun bezetting. Zij pletten
gewonden en gesneuvelden als keien. Zij rollen ratelend over de gevechtslinie als
maaimachines door het wuivende graan. Maar wanneer niemand tegen hen kan
optornen, wanneer hun nadering de beste troepen verlamt en verbijstert, de bewoners
der beslijkte gevaarten weten ook, dat één treffer al het leven binnen hun gegrendelde
wanden uitwischt. Zij zijn verloren, als de motor hapert, als een rupsband onklaar
geraakt, want aan de bemanning van de chars d'assaut wordt geen kwartier verleend.
Men heeft karren in de kantonnementen zien terugkeeren met gesneuvelde
manschappen, van wie de laatste overlevende het stuurwiel richtte tot hij den adem
uitblies, doch men heeft nimmer soldaten zien terugkeeren van een kar, die gehavend
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werd in den strijd. Zij trekken op in gelid, verspreiden zich over het terrein en
verliezen elkaar uit het oog in den nevel, in den rook, in de stofwolken, tot gloeiende
zuilen links en rechts signaleeren, dat een kameraad in vlammen opgaat en dat men
dubbel werk te doen krijgt, zoolang een bom geen brand werpt tusschen de munitie
en de benzine.
Zij verbrandden bij tientallen, bij honderdtallen. Een korte beklemming vaart door
het bewustzijn der overblijvenden. Een vluchtige gedachte. Meer niet. Terwijl de
krekels zingen in de looden stilte, brengen zij rapport uit, controleeren de mechaniek,
vullen de reservoirs, vervangen de munitie en dommelen een uurtje, om voor dag en
dauw opnieuw uit te rukken en hun barre taak te verrichten met dezelfde
onaandoenlijkheid en hetzelfde risico als hun motor en hun kanon.
Ceux des Chars d'Assaut: een epos en een nachtmerrie. Men kan zich aan het een
bedwelmen, aan beide harden. Behalve hen wier beroep zulke kennismaking vordert,
zal ik niemand aanraden om dit ondubbelzinnig document te lezen. Integendeel. De
exaltatie, welke verwekt schijnt te worden door het mengsel van kruitdamp en benzine,
de soort van dronkenschap, welke sommige bemanningen van de stormwagens
verleidde om na afloop van het gevecht op eigen houtje nog een extra-toertje te doen
over het slagveld, die roes is te aanstekelijk. Maar het boek en het ras, waarvan het
getuigt, verduidelijkt zooveel (tot in den tegenwoordigen tijd) dat ik ook niemand
wil aanraden om het te veronachtzamen.
[verschenen: 21 september 1932]

Een Slachtoffer
Parijs 26 Augustus [1932]
De abonnés van Figaro, oude en nieuwe aristocratie van blazoen, geest en geld, keken
vreemd op, toen zij Dinsdag-morgen hun krant openvouwden en een vet-gedrukt
artikel lazen van Roland Coty, getiteld ‘Op de toppen van het kwaad’. De zoon en
opvolger van François, wiens journalistieke loopbaan wij gevolgd hebben van haar
begin tot haar wellicht spoedig einde, brak met ongehoorde heftigheid een lans tegen
een volslagen onbekend Roemeensch heerschap, dat ‘schaamteloos de onbezonnen
vrijgevigheid exploiteert eener te naïeve vrouw’, die de ‘aanbeden moeder’ is van
Roland, de gescheiden echtgenoote van François. Het was choquant voor een
edelgeboren publiek en zelfs voor de gewone stervelingen, die zich onder Figaro's
lezers bevinden, om de intiemste verdrietelijkheden van hun directeur te hooren
bengelen door de groote klok. Daar zij zich niet durfden voorstellen, dat het
onbetamelijke dezer openbaarheid aan de familie Coty, ondanks haar bescheiden
oorsprong, ontsnapt was, en daar zij zeer wel begrepen, dat juist deze bijzonderheid
de familie Coty moest aansporen, om tot het uiterste de noodige vormen te bewaren,
konden zij niet anders oordeelen dan dat het heele rek der Damocles-zwaarden,
waaronder de autocratische Roi des Parfums zijn laatste maanden verzuchtte, op het
punt stond neer te storten. Met andere woorden: dat hij in de klem zat en geen raad
meer wist.
Wij kunnen zonder te anticipeeren op de ontknooping van het drama en zonder
voortaan een indiscretie te begaan, de behandeling volgen als belangelooze
toeschouwers. Het eerste bedrijf speelt in de aanvang onzer eeuw. De jonge Coty,
op den burgerlijken stand ingeschreven als Spoturno, treedt derde klas in het huwelijk
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met Mademoiselle Le Baron. De bruidegom bezit niets dan zijn ondernemingsgeest,
zijn werkkracht en het toenmaals origineele idee, dat een liefelijke geur verkocht
moet worden in een artistieken flacon. Men zegt, dat hij in deze periode te Marseille
veroordeeld is wegens oplichting en hij heeft dit gerucht, ook wanneer het gedrukt
wordt, nimmer tegengesproken. Of het praatje berust op waarheid of op leugens, het
schaadde hem evenmin als wijlen Aristide Briand, die een vonnis achter den rug had
wegens schennis der eerbaarheid. Pekelzonden...
Eén ding staat vast; hij bezit geen rooden duit en de bruid is even rijk. Zij
vereenigen twee armoeden en twee energieën, welke te zamen een inkomen bedragen
van 75 francs per maand. Zij arbeiden als vennooten en denken er niet aan om te
trouwen op huwelijksche voorwaarden. Spoturno voelt, dat zijn naam ongeschikt is
om de wereld te veroveren en kiest tot fabrieksmerk den welluidenden naam van zijn
moeder: Coty. Maar hij voorziet niet, dat hij binnen twintig jaren milliardair zal zijn.
In ieder geval neemt hij geen maatregelen voor deze eventualiteit. Het komt nog
minder in zijn hoofd op, dat de liefde hem poetsen kan bakken, dat hij eenmaal
geteisterd zal worden door een duivel, dien Paul Bourget teekende in ‘Le Démon de
Midi’.
Het tweede bedrijf ontrolt zich tijdens den oorlog en gedurende de eerste wilde
jaren daarna. Coty, leider eener voorspoedige industrie, wordt gemobiliseerd, doch
een ongeluk maakt hem weldra onbruikbaar voor den krijgsdienst. Terwijl menigeen
wanhoopt aan de toekomst eener bij uitstek pacifieke nijverheid, gaat hij met
verdubbelden ijver aan den arbeid. ‘Alle reukwerken van Arabië zullen deze bloedvlek
niet uitwisschen’, laat Shakespeare een zijner heldinnen zeggen, en Coty, scherper
psycholoog dan de meesten zijner concurrenten, bevroedde, dat de krijgvoerende
wereld op het bloedbad zou reageeren als Lady Macbeth. Tot de voornaamste takken
van oorlogswinst behooren niet enkel munitie, steenkolen en mondvoorraad, maar
ook de parfumerieën, waaraan het menschdom oogenblikken van vergetelheid vroeg
te midden van den doodendans. Terwijl de kogels janken, overstelpt hij vriend en
vijand met ‘Arabische reukwerken’.
Daar splitst zijn leven en zijn weg. ‘Cijfers regeeren de wereld’ heeft hij Goethe
laten beweren, niet vermoedend, dat Goethe esoterisch sprak en de cijfers opvatte
als pythagoreïsche getallen. François Coty achtte zijn cijfer hoog genoeg, om te
wegen op de beslissingen van den Staat. Hij verwarde geld, dat kwantitatief is, met
een macht, die kwalitatief is en altijd blijven zal, zelfs in haar vermommingen. Het
zijn niet de rijkste noch de meest verspreide kranten die in Frankrijk de publieke
opinie fatsoeneeren, doch de kleine, gore partij-bladen, welke men nergens vindt.
Zoo overschatte hij den invloed in politieke zaken van Figaro, welke hij kocht en
hernieuwde. Hij veroverde met dit orgaan niet eens den begeerden senatorszetel, die
zoovelen verwierven, zonder tusschenkomst der groote journalistiek.
Hij zou evenwel geleerd hebben van dit fiasco, wanneer niet de overtuiging van
een ‘cijfer’ hem gedreven had; doch een hechter gefundeerde gedachte. Het was een
zeer drieste èn bewonderenswaardige poging om het idee Coty alleen met behulp
van een massa millioenen in de hersens zijner landgenooten te hameren, en de twee
Ami du Peuple, welke hij stichtte en 's morgens en 's avonds bijna kosteloos
verbreidde, beantwoordden een poos aan dit ambitieuse doel.
Doch alle millioenen van Coty en zonder twijfel alle schatten der aarde tezamen,
vormen geen levensvatbaar programma. Het was een verdienste om te midden der
intellectueele wanorde de bolsjewistische stroomingen te remmen. Wij hebben deze
campagne genoteerd op Coty's actief. Maar tijdens den recenten verkiezingsstrijd,
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en sterker nog daarna, bleek onomstootelijk, dat François Coty geen enkel der
vermogens bezat, welke zwervende elementen spontaan groepeeren rondom een
persoonlijkheid, dat hij geen enkel constructief principe belichaamde. Men kon toen
veilig vaststellen, dat zijn invloed niet langer zou duren dan zijn millioenen, en het
wekte weinig verwondering, dat een daling zijner inkomsten, consequentie van de
crisis, gepaard ging met een vermindering van zijn stuwkracht. Hij had op dat netelige
moment niets bereikt dan het burgemeesterschap van Ajaccio, omdat hij niets op
redelijke en stevige basis georganiseerd had.
Het is niet zeker, dat deze dynamische, intelligente, maar grillige en dikwijls
ongecontroleerde individualiteit zal vallen. Coty zou zich echter stellig zes maanden
langer ongerept gehandhaafd hebben in den financieelen storm, hij zou hem misschien
ongehavend overmand hebben, wanneer op het beslissende oogenblik van dit derde
bedrijf Madame Le Baron niet was opgetreden als Deus ex machina.
Verblind door de hoog-conjunctuur, door gelukkige operaties en waarschijnlijk
door de liefde, was de ondiplomatische Corsicaan gescheiden van zijn echtgenoote.
Het part van het gemeenschappelijk bezit, dat de vrouw toekwam, beliep vier honderd
dertig millioen francs. Van dit kapitale bedrag realiseerde Coty onmiddellijk drie
honderd millioen, onttrokken van zijn ondernemingen, en betaalde ze contant. Voor
het restant van 130 millioen, vroeg hij eerst langs minnelijken, daarna langs
gerechtelijken weg uitstel van betaling, en toen dit geweigerd werd, betaling op
termijn. Ook deze gunst werd niet ingewilligd door de rechtbank. Al zou Coty zijn
kasteelen, paleizen, huizen, kranten en zelfs zijn fabrieken moeten liquideeren op de
onvoordeeligst denkbare voorwaarden, al zou hij zich ruïneeren, geen enkele stap,
geen enkele pressie en geen enkele belofte hebben de onbarmhartigheid der vroegere
echtgenoote en de onverbiddelijkheid der rechters kunnen vermurwen. Het baatte
Coty evenmin, om al zijn geld en al zijn eigendommen te transformeeren in naamlooze
vennootschappen.
De procedure en het procédé, waarmee men Coty poogt te breken, zijn wettig.
Door het feit echter, dat hij reeds drie honderd millioen in contanten stortte aan zijn
verbolgen eega, wordt het rechterlijk vonnis onmenschelijk en onelegant. Een
beschuldiging, die Roland Coty formuleert in het vermelde artikel van Figaro, maakt
de executie nog geraffineerder en onsympathieker. De millioenen, juridisch
afgetroggeld aan François Coty, zouden bestemd zijn om een nieuwe bank te
alimenteeren, waarmee de Roemeensche citoyen. door wien Madame Le Baron zoo
meesterlijk gebiologeerd en gemanoeuvreerd wordt, de Fransche handelsbetrekkingen
hoopt te verlevendigen met... de Sovjets, tot grootere glorie van het vijfjaar-plan!
Het behoeft geen betoog, dat de onverzoenlijke bestrijder der bolsjewisten deze pil
een beetje bitter vindt.
Een dergelijke bloedtransfusie tusschen twee doodvijanden mag satanisch heeten.
Wanneer zij lukt en Coty bij toeval niet materieel zou nekken, zij lijkt verzonnen om
hem moreel te verpletteren. Van de complotten die mij bekend zijn, is dit stellig het
kunstigst gesmede, omdat het beraamd werd met een grondige kennis van het
menschelijk gemoed en uitgesponnen met een onovertrefbare benutting van alle
bijkomstige omstandigheden. Het is een geducht en volleerd virtuoos, hij die zoo
streng-mathematisch partij wist te trekken van twee onberekenbare aandoeningen
als liefde en haat.
[verschenen: 24 september 1932]
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Spiegelgevechten
Parijs, 29 Augustus [1932]
Het thema der Italiaansche vlootmanoeuvres liet aan duidelijkheid, niets te wenschen
over. Mussolini had de punten op de i's gezet met een brutaliteit, welke volstrekt niet
strookt met de internationale gebruiken en die geen enkel mededinger zou wagen
zich te permitteeren tegenover de Union Jack of de Stars and Stripes.
De oefeningen behandelden een voor Italië ondergeschikt, een voor Frankrijk
cardinaal strategisch probleem: Tussen de Tripolitaansche kust en de golf van Tarente
varen konvooien, die in tijd van oorlog de verbinding onderhouden met moederland
en koloniën. Een vijandelijke strijdmacht spoort ze op, signaleert ze, vernietigt ze
natuurlijk, en sluit de waterwegen af voor haar tegenstander. De aanval geschiedde
bij overrompeling, zonder voorafgaande oorlogsverklaring.
Lees in plaats van Tripoli Algiers of Tunis, in plaats van Tarente Marseille, om
het demonstratieve van het Italiaansche krijgsspel op zijn volle waarde te schatten
en om het effect te ramen, dat niet alleen de strijd, maar ook de vermeende uitslag
konden veroorzaken in Frankrijk. Daar zij niemand te Parijs in het onzekere wilden
laten, hadden de Italianen tusschen den Afrikaanschen oever der Middellandsche
Zee en de Italiaansche kust een denkbeeldig eiland gelegd, waar de bedreigde
konvooien konden binnenvallen. In de werkelijkheid zal dit eiland Corsica heeten.
Het was moeilijk om de Italiaansche bedoelingen vriendelijker op te vatten, dan
zij werden gesuggereerd. Een belangrijk contingent der Fransche binnenlandsche
recruten wordt afgericht in de koloniën der Afrikaansche Noordkust. De licht en
donker gekleurde troepen, welke Frankrijk in geval van een Europeesch conflict zal
mobiliseeren, liggen voor het meerendeel in een gebied, waarvan de kortste wegen
naar het moederland loopen over een haven aan de Middellandsche zee. De afsnijding
van deze verbindingslijn kan voor Frankrijk gelijkstaan met een nederlaag. Een
tijdelijke storing op dit traject kan de Fransche concentratie ontwrichten en de
verdediging verlammen bij Metz of in de Alpen.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat Spanje ooit doortocht zal verleenen aan de Fransche
‘zwarte legers’. Hun vervoer van Casablanca, of van het onlangs tot Port-Lyautey
herdoopte Kenitra naar een Fransche Oceaan-haven eischt dubbele transportmiddelen
en berokkent een tijdverlies, dat slechts in het ergste geval gedoogd mag worden.
Het blijft trouwens de vraag, of de Atlantische Oceaan veiliger zou zijn dan de
Middellandsche Zee. De vijandigheid van Engeland is niet noodzakelijk, om ook
deze wateren onbevaarbaar te maken. Een welwillende neutraliteit en de openstelling
der Straat van Gibraltar zijn voldoende.
Niemand zal ontkennen, dat de gewichtige rol en de groote kwetsbaarheid van
beide verbindingswegen wezenlijke gevaren medebrengen voor een
landschverdediging, welke door elken generalen staf georganiseerd behoort te worden
met een maximum aantal kansen van succes en zelfbehoud. Een vloot als de Engelsche
zou hier niet overtollig zijn, wanneer men in overweging neemt, dat een Engelsche
vloot zich kan vereenigen met de Italiaansche. Een vloot als de Fransche is absoluut
ontoereikend om de vrijheid harer zeeën te verzekeren tegen de escaders
watervliegtuigen van generaal Balbo (vijf à zesmaal talrijker, tweemaal bruikbaarder
dan de zwakkere hydroplanen van Frankrijk) en tegen de snelle, agressieve smaldeelen
van Admiraal Gino Ducci. De Franschen zagen deze superioriteit reeds ettelijke jaren
opdagen aan hun zuidelijken horizon. Voor Mussolini sloeg het uur om haar te
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betuigen als een voldongen feit. Niet zonder reden woonde hij de manoeuvres bij
aan boord van een vaartuig, dat den symbolischen naam droeg van Aurora.
Zoo werd Frankrijk eerst vernietigd in de lucht door de bombardements-tactiek
van generaal Douhet, die een Fransche naam en afstamming ter beschikking stelde
van een Italiaansch ideaal. Vervolgens werd het ter zee verslagen door den
Admiralissimus Gino Ducci. Er ontbreekt den Franschen verder niets dan een
catastrophe te land onder eigenhandige aanvoering van Benito Mussolini. Zij hebben
er geen bezwaar tegen en zullen ook deze derde ramp dragen met een stoïcijnse
kalmte. Hoe onaangenaam het is om telkens overwonnen te worden op papier en met
los kruit, het leek hun nutteloos om zich over deze gemakkelijke zegepralen te
verontrusten.
Het verdient inderdaad eenige aandacht hoe de Franschen reageeren op de
nauwelijks verbloemde intimidatie-pogingen van Italië. Zij hebben het
terrorisatie-systeem van Douhet koelbloedig geanalyseerd en ondanks zijn
onmiskenbare verschrikkingen te licht bevonden, omdat niets wonderbaarder is dan
een zwerm vliegtuigen bij dag en niets wisselvalliger, dan dezelfde zwerm vliegtuigen
bij nacht. Zij meenen dat een aanvaller die blindelings losstormt op een doel, dat hij
uit den aard der zaak slechts zeer onvolledig kent, altijd de figuur zal slaan van een
dwaas en een barbaar. Het voornaamste inconveniënt van zulke kannibaalsche
beginselen is, dat men, evenals in de middeleeuwen wachters moet opstellen langs
de rijksgrenzen en dat de luchtvaart dag en nacht, jaar in jaar uit, gemobiliseerd moet
zijn: Klaar om van alle hoeken uit te rukken tegen een zwaar-geladen, min of meer
vermoeide aanvaller; klaar om hem te omsingelen en te bestoken met altijd versche
krachten, die onder elke denkbare omstandigheid geregeld kunnen worden naar de
sterkte van den vijand.
Beide partijen redeneeren natuurlijk a priori. Alleen de proefondervindelijke
ervaring kan uitmaken, welke conceptie juist is en welke het doeltreffendst. Op één
punt echter is vergissing buitengesloten: Douhets theorieën van overrompeling,
uitroeiing der ‘vogelnesten’, verlamming en terreur, geadopteerd door generaal Balbo,
konden niet geëxploiteerd worden op diplomatiek terrein. Zij bezitten geenszins de
geheimzinnige, onweerlegbare overredingsmacht der Engelsche vloot b.v. en de
Franschman week geen duim.
Men mag als vaststaand beschouwen, dat de triomfen der Italiaansche armada in
de golf van Tarente eveneens bestemd zijn, om aan Frankrijk het gewicht te doen
voelen van het fascistische zwaard. Een verbreking der communicatie-lijnen is de
vanzelfsprekende aanvulling eener verrassende lucht-expeditie.
Niemand heeft zich den ernst dezer wenken ontveinsd. Maar men zou ook
tevergeefs in de Fransche commentaren naar een aanwijzing zoeken, welke erop
duidt dat de toekomstige houding van Parijs zal beantwoorden aan de Italiaansche
verlangens. De marine-deskundigen (evenals de Engelsche overigens) hebben objectief
geconstateerd, dat Mussolini's vloot, van een professioneel, technisch en navaal
standpunt bezien, vrij middelmatig gemanoeuvreerd heeft. Het publiek der bioscopen
bekijkt de schuimende voorstevens, de donderwolken en rookpluimpjes der kanonnen,
met een onverschillig oog, want de Amerikanen hebben ons sinds lang verzadigd
aan deze tafereelen. Het Fransche gouvernement is echter subliem. Hoewel uitstekend
ingelicht over de Italiaansche plannen, eischen en hoogdravendheden, hoewel links
en rechts door specialisten gewaarschuwd, dat binnen vier jaren de Italiaansche vloot
de Fransche ontwijfelbaar zal overvleugelen in getalsterkte en materieele
gevechtswaarde, schrapt het met één pennestreek 100.000 ton nieuwen aanbouw op
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het programma van 1933. Het pareert een bedreiging met een maatregel van
bezuiniging.
Uit welke bronnen put Parijs deze olympische gerustheid? Zonder ons te wagen
in de regionen der fantasie, mag verondersteld worden, dat zij niet ver ontspringen
van de boorden der Theems. Van alle mogelijke geburen, zoowel in de Middellandsche
Zee als in den Atlantischen Oceaan, het Nauw van Calais en de Gele Zeeën, toont
de Franschman zich ondanks zijn fouten nog de schappelijkste, de handelbaarste en
de aannemelijkste.
[verschenen: 28 september 1932]

De verboden vrucht
Parijs, 2 September [1932]
Men kan slechts gissen, waartoe de reorganisatie der Reichswehr moet dienen, de
Duitsche herbewapening en alles wat men hier verstaat onder het gevleugelde woord
Gleichberechtigung. Generaal Von Schleicher, hoewel de laatste weken met veel
minder plichtplegingen optredend, dan in 't begin van zijn ministerschap, heeft
niemand reden gegeven, om te argwanen, dat de motieven, waarop Duitschland zijn
aanspraken baseert, kwaadwillige oogmerken zouden verbergen. Alles is mogelijk,
het beste en het slechtste, bij den tweesprong, waar we ons bevinden. Niets is
bewijsbaar. Von Schleicher zelf is een instrument en een product der omstandigheden.
In plaats van de ontwapening aan de Duitschers voor te spiegelen als een hemelsch
geschenk, beging het Verdrag van Versailles (in hoofdtrekken geredigeerd en
geïnspireerd door Amerikanen) de onherstelbare fout om deze weldaad aan den
overwonnen tegenstander op te leggen als een straf, als de boete voor een misdrijf.
Een dusdanige blunder moest in een volk de hoogste passies oproepen en de laagste.
De flater is van zulken aard, dat hij de verdachtste instincten en drijfveeren kan
veredelen, van zulken aard ook, dat de kracht der gewekte passie automatisch moet
vermeerderen. Het is zelfs ondenkbaar, dat het proces zich nader had kunnen
ontwikkelen in een vigoureuze, zelfbewuste natie. Mektoeb zeggen de Arabieren.
Het stond geschreven. Niet in de sterren, maar in het eerste het beste handboek voor
psychologie, dat de reacties leert van één hart en van een massa harten.
Welke dammen kunnen de Franschen opwerpen tegen een wensch die aangolft
uit zeventig millioen borsten? Of men Duitsch, Fransch, neutraal, Europeesch of
planetair denkt, de Gleichberechtigung behoort tot de principes, die onaanvechtbaar
worden, zoodra zij geformuleerd zijn. Het woord klinkt te waar, te hard, te
overtuigend, om geen parool te vormen waartegen verzet afstuit. Op alle Fransche
monumenten, op de kerken, de scholen, de staats- en gemeentegebouwen, op gezegeld
en ongezegeld papier, op de munten, in de wetboeken staat de idee geschilderd,
gegrift, gedrukt onder den republikeinschen naam van Egalité. Gelijkheid gold als
zoo natuurlijk en normaal op een menschelijk plan, dat men het kunstmatige Recht
er buiten liet. Egalité is een categorische imperatief. De kinderen groeien ermee op,
de burgers leven ermee voort. Practisch werd het beginsel nooit verwezenlijkt, zelfs
niet op het kerkhof. Maar theoretisch werd het even onaantastbaar als het
onuitvoerbaar bleek. ‘Nous sommes en democratie’ kreeg iemand ten antwoord van
een politiebeambte, dien hij wees op het ongunstig uiterlijk van Gorguloff, even voor

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Doumer werd neergeschoten, en op het wenschelijke om dit personage te doen
verwijderen: ‘II a autant de droit d'être ici que vous.’
Onder de diverse hersenschimmen als de kwadratuur van den cirkel, het perpetuum
mobile, de opheffing der zwaartekracht, de transmutatie der elementen, de eeuwige
vrede, bestaat geen nobeler utopie dan de Egalité. Zij werd als postulaat aanvaard
voor de individuen en toegepast op de rassen. Onvervalschte negers werden kiezers,
afgevaardigden en ministers! De Gelijkheid vormt het ideëele fundament van den
Volkenbond. Zij deed haar intrede in de internationale politiek onder den naam van
vloot-pariteit tusschen Engeland en Amerika. Ook hier en ook ginds bleef zij theorie,
zooals altijd en overal. Een beloofd land. Een begeerlijk Paradijs. Een beeldspraak,
welke den Amerikanen nog meer dan anderhalf milliard gulden zal kosten, wanneer
de Hoover-ontwapening wordt afgeketst. Maar ondanks alles een stimulans, een
innerlijk gebod, een fascineerend vergezicht, een straal van hoop, een belofte. En op
welke gronden zou men een zoo dierbare, opwekkende begoocheling weigeren aan
een Europeesch volk, terwijl men haar over den ganschen aardbodem aan ieder en
aan allen heeft voorgetooverd als gist en zuurdeesem der toekomstige menschheid?
Niemand zal deze tegenstrijdigheid slikken. Zij strookt nòch met de redelijkheid,
nòch met de zedelijkheid. Men isoleert geen natie tot het einde der dagen in de boeien
van een inferioriteitscomplex, al ware het tot haar welzijn. Niet met praatjes, niet
met advocaterijen en niet met argumenten. Misschien niet eens met wapenen.
De pers spuwt vuur en vlam in verschillende nuances en doet, alsof het reeds in
Keulen dondert. Doch misbaar levert geen betoog en versterkt geen positie. Wat kan
zij anders beginnen, dan treuren, jammeren of dreigen? De zaak is verloren, reddeloos
verloren, van welken kant men haar ook bekijkt. De Gleichberechtigung est en
marche, rien ne l'arrêtera. Men zal pogen om haar te remmen, met dralen, met uitstel,
met paaien, met laveeren, met muggenzifterijen. Geen enkele methode, om een haar
in vieren te kloven zal ze kunnen tegenhouden. Men zal trachten condities te stellen,
garanties te verzinnen. Vruchteloos. Vroeg Engeland welk gebruik de Vereenigde
Staten meenden te maken van de beoogde vloot-pariteit? Bedong het een bewijs van
goed gedrag? Een brevet van gehoorzaamheid? Amerika eischt en Groot-Brittannië
willigde in tegen een prijs, welken men nauwelijks durft raden. Ook Frankrijk zal
zwichten, evenals Albion, op een korteren of langeren termijn. Het heeft voortaan
de keuze tusschen nivelleering van beneden op een ontwapeningsconferentie, of
nivelleering van boven door de Gleichberechtigung. Daar het zijn eischer wantrouwt,
daar een egaliteit op Fransch niveau aan Duitschland meer tijd en geld kost, daar
men een strijdvaardig leger oneindig sneller afdankt dan reorganiseert en daar het
Fransche niveau dus de betrekkelijke superioriteit van de Fransche weermacht
voorloopig bestendigt, zal Frankrijk vermoedelijk besluiten tot de methode, die het
duurst is, maar provisorisch het minst risico biedt en de meeste bewegingsvrijheid
laat.
Maar de slot-resultaten eener nivellering van boven en van beneden zullen op den
duur nimmer noemenswaardig kunnen verschillen. Of Von Schleicher krijgt wat hij
vraagt, of neemt, wat men hem niet goedschiks geeft, de Gleichberechtigung in
gewatteerden vorm of in parade-pas maakt een einde aan de Fransche hegemonie te
land. Von Schleicher is zeker niet gehumeurd, om een échec te aanvaarden op een
terrein, dat zoo nauw de eer raakt van zijn natie en van zijn kaste, op een terrein
daarenboven, dat met evenveel redenen van sentiment als van gezond verstand te
verdedigen valt. Gesteld, dat Herriot gezind zou zijn om een veto uit te spreken over
het Duitsche streven naar gelijkheid en onafhankelijkheid, hij bezit nòch het
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temperament, nòch de middelen om een verbod te onderstrepen met geweld. Men
beweert sinds maanden, dat de Quai d'Orsay over den werkelijken toestand der
Duitsche bewapening inlichtingen ontving, welke tot voorzichtigheid nopen en een
offensief optreden sterk ontraden. Doch al ware een marsch naar Berlijn of naar
Mainz voor het leger van Weygand een militaire wandeling, er valt niet aan te denken,
dat de Franschen zich zouden laten mobiliseeren voor een ondergeschikt en
onhoudbaar artikel uit het Verdrag van Versailles, zelfs al begrepen zij, dat een streng
gebaar en een korte inspanning grootere onheilen kan afwenden voor de toekomst.
Von Schleicher weet dit stellig even goed als iemand.
Wij sluiten dus de periode dat een ‘tot de tanden gewapend volk’ het lot van Europa
exclusief geregeld heeft van 11 November 1918 af. Naar de fabel verluidt, heerste
Frankrijk in dit tijdsbestek van veertien jaren almachtig, tyranniek, egoïstisch en
onverzadiglijk.
Men kan niet zonder melancholie terugblikken op deze aera van alleenheerschappij
en dwingelandij. Zij begon met concessies en eindigde met concessies. Foch opende
haar, door aan de troepen van Hindenburg en Ludendorff vrijen aftocht te vergunnen
met vlag en wimpel. Op het culminatiepunt der Fransche macht ontruimde Herriot
vrijwillig de Ruhr. Briand, gesteund door een onoverwinbaar leger, teekende het
Verdrag van Locarno, en gaf den Rijn prijs voor een chèque zonder provisie. Met
ontelbare bajonetten achter zich, schenkt hij in 1927 aan Duitschland een
handelsverdrag, dat door Frankrijk betaald wordt met een nadeelig saldo van
om-en-om vier milliard francs per jaar. Poincaré, steeds zegepralend, teekent in 1928
de Amerikaansche schuldvorderingen. In 1932 regeert Herriot opnieuw de tot de
tanden gewapende natie en haalt de streep door de rekening der Reparaties. Von
Schleicher repliceert op dit zonderling machtsvertoon met een verzoek om
Gleichberechtigung en verklaart in een interview aan de Resto del Carlino, dat
Frankrijk ‘na dertien jaren diplomatieke hypocrisie en politieke leugens niet meer
beschouwd kan worden als een aannemelijken partner voor onderhandelingen’.
Benijdenswaardige hegemonie, welke zoo haar tanden toonde en zulke offers
eischte! Binnen afzienbaren tijd zal men deze superioriteit en deze weergalooze
matiging kunnen waardeeren. Want het ligt in de menschelijke natuur, om een geluk
pas te beseffen, wanneer het voorbij is.
[verschenen: 3 oktober 1932]

De Pijnbank
Parijs, 8 September [1932]
Een der beste verhalen van Villiers de l'Isle Adam, de jongere tijdgenoot en voortzetter
van Edgar Poe, is getiteld ‘De Foltering der Hoop’. Een oude jood, opgesloten in
een Spaansche kerker, heeft een middel gekregen om te ontsnappen uit zijn
beschimmelde gevangenis. Bevend van verwachting sluipt hij door de eindelooze
onderaardsche gangen. Bij elken stap in het duister en bij elken overwonnen
hinderpaal vermeerdert zijn spanning. Met een hart, dat hamert van emotie, nadert
hij den uitgang. Hij steekt zijn bonzende hoofd naar buiten en snuift de bedwelmende
lucht op der vrijheid. Nog een meter maar scheidt hem van den goeden afloop. Half
verlamd door wat achter en wat vóór hem ligt, doet hij de laatste schrede. Daar wordt
hij opgevangen door een paar gemaskerde cipiers, die hem ongeveer toevoegen:
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‘Zoo, oude rekel, wij wachten je hier al een halven dag.’ Zij brengen hem terug naar
zijn hok, om over een poos, als de patiënt een nieuwen voorraad hoop vergaderd
heeft, nogmaals den grendel te vergeten op zijn deur.
Deze vertelling werd een parabel, zooals sommige andere verzinsels van de twee
groote visionnairs Poe en Villiers. Zij schildert nauwkeurig de doortrapte en lang
niet onverdienstelijke gedragslijn eener mogendheid, wier rechtspraktijken onlangs
schandaal maakten en vergeleken konden worden met de misbruiken der inquisitie.
Zij teekent even juist den benauwden toestand van een andere mogendheid, die bij
enkele gelegenheden misschien weinig minder meedoogenloos is opgetreden, doch
die voor 't oogenblik door een samenloop van de ongelukkigste omstandigheden in
een geraffineerde en ongenadige knel raakte. De gelijkenis wordt na deze toelichting
klaar als kristal: de cipiers zijn de Vereenigde Staten en Frankrijk is de
gevivisectionneerde jood van La Torture de l'Espérance.
Men zal nooit genoeg oratorische voorzorgen nemen bij een thema, dat niet nieuw
is en vervelend wordt. Ik spreek dit niet tegen. Ik beken ook, dat de verdenking van
vooringenomenheid tegenover de eigengereidste der naties en de beschuldiging van
eentonigheid mij deed terugdeinzen van een vertrouwd onderwerp. Maar een nieuw
feit deed zich voor, een pyramidaal en doorslaand feit dat alle weifelingen wegruimt.
Stel het u even voor in letters van aanplakbiljetten: De Amerikanen wenschen een
handelsverdrag. Na gedurende 1931 aan Frankrijk verkocht te hebben voor 3.803
millioen francs en van Frankrijk gekocht te hebben voor 1.544 millioen francs, en
na over het eerste semester van 1932 hun rekening op Parijs gesloten te hebben met
een voordeelig saldo van 1.014 millioen (1.500 millioen tegen 486 millioen francs)
drukken de Yankees het verlangen uit een handelsverdrag aan te gaan. En meer was
er niet noodig om den Franschen bijenkorf in rep en roer te brengen; om dezen te
doen zoemen van hoop, de anderen van onrust.
Het is de derde keer, dat de oude jood, gekluisterd aan een schuld die ruim
tweemaal den kolossalen goudvoorraad zijner bank bedraagt, de deur van zijn
kerkerhol op een kier vindt. Eerst met de Reparaties, onzaliger gedachtenis. Gelokt
door het verre gimpje eener vage belofte, welke de bewakers lieten ‘doorschemeren’,
had hij den donkeren tunnel afgetast, die leiden zou tot de bevrijding. Bij den
veelbelovenden uitgang vielen een paar harde handen op zijn schouders en een
gegrinnik in zijn tuitende ooren, dat zei: ‘Hoor eens, zoo was het niet bedoeld.’ Hij
werd teruggevoerd naar zijn cel en het fantastische avontuur (hij meende het gedroomd
te hebben) kostte hem aan milliarden evenveel, als hij schuldig was en schuldig bleef.
Toen hij frisschen moed en jonge hoop verzameld had, bezocht de bekoorder hem
met de verrukkende hallucinaties der ontwapening. Het was een koortsig luchtgezicht,
waarvan hij niets begreep, omdat alles ondersteboven stond, maar dat betooverend
wenkte op een zwarten horizon. ‘Je kunt niet betalen, fluisterden zijn geharnaste
wachters, omdat je huis en je erf van de kelders tot den nok volgepropt zijn met
wapenen. Schaf ze af, reduceer ze draconisch, en wij kunnen praten over een
kwijtbrief.’ Het was een redeneering van het jaar nul en de gevangene twijfelde aan
zijn hersens. Ja zoo niet en niet zoo ja. Rijmpje voor een heksensabbath. Moeten
betalen, wanneer je niet kunt en nièt moeten als je kan. Welke listen verborg deze
onzin? Maar achter den nonsens en achter het geheim flonkerde een glimpje hoop.
De oude jood, een natie voorstellend van veertig millioen zielen, die een
menschenleeftijd zal sloven om een rekening af te lossen uit het overschot harer
inkomsten, bevond zich in het karakteristiek geval, waar slechts hoop doet leven.
Wederom doorstrompelde hij de nauwe gangen zijner babylonische gevangenis. Hij
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sukkelde tot halverwege en bedacht zich: neen, dat was tè dwaas en tè krankzinnig.
Bij den uitgang echter loeren de cipiers. Zij kennen de troebele kracht van het lokaas
en op een halven dag of een half jaar komt het voor hen niet aan.
De derde proef dezer dressuur ‘in den derden graad’ is het gecomplotteerde
handelsverdrag. De beruchte Tariff Bill van 1930, door een Amerikaansch senator
‘the rottenest measure ever voted’ genoemd, door de economisten bijna unaniem
gekwalificeerd als ‘utterly unscientific, unsound, and iniquitous’, door een deel der
pers uitgejouwd als een ongeëvenaard voorbeeld van roofzucht en schurkerij, deze
fameuze wolkenkrabbende tarief-muur, alom begroet met gemor door een machtelooze
wereld, bevredigt niet en verzadigt niet de Yankees van industrie en landbouw.
Tenminste niet, wanneer zij de hebberige oogen richten op la Douce France,
gebenedijd land, geregeerd door sentimenteelen, die men met ieder kluitje in het riet
stuurt. Tijdens den oorlog maakten zij winsten van 43% (cijfer, uitgerekend door
deskundigen) op hun leveranties voor het geallieerde en geassocieerde front. In 1921,
joost weet tegen welke beloften, krijgen de Vereenigde Staten vrijstelling van de
vermeerdering der Fransche invoer-rechten. In 1928 verzekert men hun het behoud
van de tusschen-tarieven, zelfs voor 't geval Frankrijk zijn minimum-heffing verhoogt.
Met een ruk klimt de Amerikaansche export in de goede jaren van 3½ milliard francs
tot 7 milliard 800 millioen, terwijl de Fransche uitvoer evenredig daalt. Uitgezonderd
de mechanische constructie (automobielen) en de textielnijverheid, was de geheele
Fransche productie (95%) verdrukt en verdrongen door de bevoorrechting der
Amerikaansche belangen in Frankrijk, door de miskenning der Fransche interessen
in Amerika. Wat kon de Yankee niet verwachten van een gouvernement, dat een
schandaleuze oorlogswinst bevorderd had, dat een milliarden-accept teekende uit
deze inhalige owee afkomstig, en welks poppen sinds langer dan tien jaren dansten
op het Washingtonsche pijpen? Alles! Bij de onderhandelingen, aangevangen op 22
Augustus, eischten de Amerikanen de clausule der meest begunstigde natie voor
100%, automobielen en textiel inbegrepen. Wat offreerden zij als tegenprestatie?
Niets!
Niets? Neen, dat zou hun aard en een aangeboren gewoonte logenstraffen. De
meest elementaire naturen zijn niet de minst verfijnde. Het waren primitieve hoofden,
die torturen uitvonden als de Tantalus-kwelling, het Danaïden-vat en de
Sisiphus-arbeid. De theoretici van business is business, zijn niet minder leep, wreed
en inhumaan, dan de antieke fabulisten. Pandora's doos is hun gemeenzaamste
staatshuishoudelijk voorwerp. Gelijk de Grieksche Eva lieten zij alle rampen
rondfladderen over de aarde en behielden op den bodem niets dan de hoop, deze
beurtelings zegenrijke, beurtelings noodlottigste en ontzenuwendste van alle
begoochelingen, de hoop, gif of heul, dood of leven, naar gelang zij wordt toegediend
of uitgebuit. Voor de derde maal vergaten de beulen den schuifbout op de deur van
hun gevangene. Als de kaars der verraderlijke kweene uit het middeleeuwsche liedje,
flakkert in het zwart verschiet opnieuw een sprankje licht. Ginds gloort op een muziek
van de beminnelijkste sirenen de dageraad der bevrijding voor vier generaties, die
moeten boeten voor de zonden harer te edelmoedige ouders. Looze, maar engelachtige
geruchten: ‘Een handelsverdrag en we kunnen praten over een kwijtbrief.’ Niets
officieels, zakelijks of schriftelijks. Niets dan een waan, een glansje van de
ondoofbare, vermaledeide hoop en de oude jood komt aangewaggeld.
Zal hij erin vliegen? Dat zit nog. Boven zijn hoofd en over de bedreigingen heen,
galmt uit alle hoeken van het land de tooverspreuk Do ut des, eerste noten van een
rationeele economische toonladder. In onze moedertaal: voor wat hoort wat. Geen
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smoesjes meer geen lyriek, geen excepties, en geen begunstigde naties. De realiteit:
do ut des. Delegaties bestormen de gouvernementeele bureaux met ultimatums en
waarschuwingen. Het Comité voor Economisch Behoud, dat 450 syndicaten groepeert,
heeft aan den Directeur der Commercieele Accoorden, die de besprekingen leidt,
een aanmaning gericht, waarin pseudo-voordeelen en inschikkelijkheid met de uiterste
nadruk worden afgewezen. Liever een vierkante breuk, dan verdachte
onderhandelingen. Liever een wederkeerige boycot, liever openlijke vijandelijkheden
van straf-tarieven, dan een nieuwe nederlaag voor een egoïstische en megalomane
politiek, die niet meer protectionistisch is, doch prohibitief. Handel, industrie en
landbouw, die niet over den kop en niet onder den duim willen, applaudisseeren.
Maar de gouvernementeele schulden en haar hypnotischen dwang? Pas un sou!,
klinkt het van alle kanten. Geen cent!
Zoover zijn we. Een mooi begin als het einde goed is.
[verschenen: 17 oktober 1932]

Voor de vlag
Parijs, 12 Sept. [1932]
Op de scheepswerven van Saint-Nazaire zal over enkele weken voor de Compagnie
Générale Transatlantique van stapel loopen de T-6, voorloopig genoemd
Super-Ile-de-France. Zij is bestemd voor de vaart op Noord-Amerika, heeft een lengte
van 305 meter, een waterverplaatsing van 70.000 ton, wordt electrisch voortbewogen
door machines die 160.000 paardekracht ontwikkelen op 4 assen, en zal door 30
oververhitte en met olie gestookte stoomketels 30 knoopen loopen per uur.
Deze enkele cijfers geven den stand aan van den internationalen
competitie-wedstrijd, die duurt van het begin onzer eeuw af. Een wedstrijd, die niet
geëindigd is en naar wij hopen nimmer eindigen zal. Waarin vijf volkeren
(Duitschland, Engeland, Italië, de Vereenigde Staten en Frankrijk) kampen om een
overwinning, welke des te dieper beteekenis heeft, daar de uitslag niet de energieën
opeischt van een geïsoleerd individu, doch de totale krachten eener gansche natie:
haar kracht aan ondernemingsgeest, durf, volharding, vernuft en uitrusting. Haar
potentie van vooruitgang, vitaliteit, geloof in de toekomst, arbeidsvermogen, kapitaal.
Een paketboot is in letterlijken zin een gequintessentieerd extract van het volk dat
haar bouwt. Uitgezonden op de groote baan der Oceanen, resumeert zij het land,
welks vlag zij voert. Zij weerkaatst het in zijn wezenlijke trekken, als gezien onder
een verkleinglas. Het is geen toeval ook, dat een schip een der zekerste toetssteenen
werd voor de globale waarde van een volk, want de zeeën beslaan drie-vijfden der
oppervlakte onzer planeet.
Qua afmetingen en qua snelheid zal de T-6 the biggest in the world zijn. Hij
overvleugelt de sensationeele Bremen en Europa der Duitschers met haar 50-51.000
ton en 28 knoopen. Zij declasseert de splendide Rex der Italianen, zijn 50.000 ton,
120.000 paarden en 28 knoopen, nog voor dit magnifieke vaartuig de haven van
Genua verlaat. Zij laat de Conte di Savoia met zijn 48.000 ton en 28 knoopen een
eind achter zich. De Empress of Britain, de eenige grootscheepsche Oceaan-vaarder,
welken de Engelschen na den oorlog gebouwd hebben, kan het niet bij haar halen,
met zijn 43.000 ton en 24 knoopen. Het beste wat de Amerikanen bezitten is nog
altijd de Leviathan, de ex-Vaterland van 54.000 ton, die zij buit maakten op de
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Duitschers. Hun Manhattan van de United States Lines meet slechts 30.000 ton en
in plaats van de 22 knoopen, waarop men gerekend had, loopt zij er met moeite 20.
De T-6 overtreft natuurlijk ook alle Fransche booten. De Ile de France met haar
41.000 ton, 64.000 P.K. en 24 knoopen; de fonkelnieuwe Atlantique met haar lengte
van 227 meter, 40.000 ton en 24 knoopen; de Paris van 34.000 ton en 23 knoopen,
vallen aanzienlijk af bij den enormen en vluggen mastodont der Compagnie Générale
Transatlantique.
De eenige die haar kan overtreffen of evenaren zou de Cunarder zijn van 73.000
ton, waarvan de bouw het vorig jaar is stopgezet wegens de financieele moeilijkheden,
waardoor de Britten momenteel werden gehandicapt. Welingelichte personen beweren
echter, dat Sir Percy Bates, de president der Cunard, die plotseling geld tekort kwam,
het Engelsche gouvernement dat subsidie weigerde, en de Daily Mail, die vijftig
duizend pond aanbiedt als eerste bijdrage eener nationale inschrijving, daarmee het
Londensche blad de tekorten wil bijpassen, zeer tegen hun zin een kleine en
gedwongen comedie spelen voor de Europeesche galerij. Het ligt geenszins in het
Britsche karakter om zich gewonnen te geven op een terrein, waar geen enkele
force-majeure het den pas afsnijdt en men heeft gezien bij de recente
kampioenschappen van watervliegtuigen, hoe particuliere interventie den
ontbrekenden regeeringssteun vervangt, zoodra er stellige kansen bestaan op succes.
Het schijnt evenwel, dat tegen de aangekondigde en zeker niet overschatte
performances van de T-6 de superlatieve Cunarder het van te voren zou moeten
afleggen, minstens wat de snelheid betreft. Men werkt dus hard op de Clyde. Ten
eerste om de loef af te steken aan den voortvarenden Franschman, vervolgens om
niet de vlag te strijken voor de Super-Bremen van 75.000 ton, welke de Duitschers
niet zullen aarzelen op stapel te zetten zoodra zij beschikken over het geld en over
de gegevens die men noodig heeft om een mededinger te overtroeven.
Gelijk men weet, rendeeren deze kolossen niet of ternauwernood. Hun normale
levensduur overschrijdt zelden twintig jaren en enkel in de tien eerste jaren van hun
bestaan genieten zij de voorkeur der passagiers, omdat gedurende de tweede helft
hunner loopbaan hun aantrekkelijkheid geleidelijk mindert, terwijl de opvolgers de
oude records voorbijstreven. Onder de reizigers komt alleen de eerste klas in
aanmerking voor winstlevering. Er varen op 't oogenblik tusschen Europa en Amerika
33 booten, onder welke 15 reuzen, die gezamenlijk 14.500 eerste-klas-passagiers
kunnen logeeren. In 1929, maximum-jaar, bedroeg het aantal der luxe-reizigers die
den Oceaan overstaken 82.420. In 1930 krompen zij tot 68.700. In 1931 slonk hun
schare tot 51.830. In 1932 zal men tevreden zijn wanneer de weeldekaravaan niet
onder de 40.000 blijft. Uit een simpele deeling kan men afleiden, dat voor het transport
dezer clientèle, die zich niet voor de loketten verdringt, drie reizen per jaar en per
boot ruimschoots zouden volstaan. Zelfs wanneer binnenkort de Olympic de France,
de Mauretania en een paar andere, die de leeftijdsgrens reeds overschreden hebben,
uit de vaart genomen worden, en zelfs wanneer de Aquitania, de Berengaria en de
Leviathan over eenigen tijd worden gesloopt, weegt de daling van den tonnen-inhoud
en van de kosten nauwelijks op tegen de afneming van het vervoer.
Toch bouwt men nieuwe mailbooten, steeds gezwinder, steeds weelderiger, steeds
comfortabeler, en het Fransche gouvernement zelf vroeg en steunde de voltooiing
van de T-6. Het praktische nut, dat hij zal afwerpen, of dat de groote Cunarder en de
Super-Bremen zullen opleveren, kan verkregen worden met aanzienlijk eenvoudiger
en goedkooper middelen. De vier Europeesche naties echter en de Amerikaansche,
die dezen fanatieken onderlingen strijd aanbonden, zullen liever haar laatsten penning
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offeren, dan zich terugtrekken uit een ‘vaart der volkeren’, welke sommiger financiën
op een zware proef stelt. Want oneindig subtieler dan de oorlogsbodem, vervult de
paketvaarder zijn rol van buitengewoon gezant ter zee, van diplomaat der Oceanen.
Hij werd drijvend hotel, drijvend paleis, drijvend museum, drijvende winkelstraat,
drijvende fabriek, drijvende permanente jaarbeurs, drijvend tentoonstellingsgebouw,
kortom drijvend centrum van de complete activiteit der natie, welke hij uiterlijk en
innerlijk belichaamt van de bunkers tot het bovenste dek. En alleen het bericht reeds
der tewaterlating van de T-6 deed het Fransche prestige ettelijke punten stijgen op
de internationale waardemeters.
Afzonderlijk beschouwd zou men zulke verwoede, onloonende, meer symbolische
dan reëele concurrentie ijdel, kinderachtig, kortzichtig en gevaarlijk mogen achten.
Wanneer men echter even de bewonderenswaardige resultaten overweegt, kan men
niet nalaten, om haar in de hoogste mate wenschelijk en verdedigbaar te oordeelen.
Het bezit van het grootste, snelste, gerieflijkste, mooiste en kostbaarste schip is een
vergankelijk, weinig duurzaam materieel zinnebeeld. Maar achter dit
herkenningsteeken, waarop een vlag wappert, kristalliseert zich elk jaar het intellect
en de vaardigheid van een volk tot een volmaakter verwezenlijking. Elk jaar veredelen
zich geest en handen in gestadigen wedijver, overal waakzaam, altijd zinnend op iets
beters dan het beste. Onophoudelijk jagen de concurreerende naties elkaar op tot een
moeilijker taak, die voortdurend fijner bewerktuigde menschen vergt. Een verdeeld
Europa heeft zijn nadeelen. Doch volgens den wijsgeer is strijd de vader van alle
dingen, goede en kwade. Hoe zou in een Europa, dat bij wijze van veronderstelling
dertig jaar geleden door een mirakel geünifieerd ware, de paketboot er uit zien? Hoe
zou 't zonder den prikkel eener nimmer rustende concurrentie gesteld zijn met onze
technieken en bijgevolg met onze mentaliteit en onze hersens?
[verschenen: 20 oktober 1932]

Executie
Parijs, 15 September [1932]
In den middag vernam men, dat het verzoek om gratie verworpen was door den
President der Republiek. Dit beduidde dat onthoofding den volgenden morgen zou
geschieden bij het krieken van de dageraad. Voortaan wist elkeen, dat binnen vier
en twintig uren Gorguloff getweeëndeeld zou zijn. Elkeen wist het bij zijn diner,
behalve Gorguloff zelf. Zooals iederen avond sliep hij rustig in, terwijl duizenden
hun toebereidselen troffen voor zijn terechtstelling: het technisch personeel der valbijl,
de beul, de pope, de barbier, de rechters, de advocaten, de gewapende macht en een
ontelbare menigte nieuwsgierigen.
De nacht was warm, klam, zomersch en pikdonker, hoewel er ergens aan den
hemel een bijna volle maan moest zweven achter de dikke, effen wolken. Als de klok
twaalf slaat, begint de politie te paard en te voet de ontruiming van den Boulevard
Arago. Over een lengte van anderhalven kilometer wordt deze lugubere avenue, aan
welke men den naam gaf van een sterrenkundige, leeggemaakt en versperd. Zij vormt
bij haar begin een breeden, eentonigen, onbewoonden corridor, aan beide kanten
afgezet door de vensterlooze muren van een asyl, van het Observatorium, de
bijgebouwen van het Hôpital Cochin, en de hooge, barsche rotsachtige ompantsering
der gevangenis La Santé, waar de terdoodveroordeelde sinds vijftig dagen zijn lot
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afwacht. Langs dit eindelooze en grauwe blok steen zal straks de guillotine worden
opgeslagen tusschen een dubbele rij kastanjeboomen. Hun loof is vroegtijdig
verschroeid. Maar achter de roestige, verschrompelde bladeren spruit een bleek, jong
groen en bengelen trossen van spitse kaarsen, rozig-witte tooi, alsof een nieuwe lente
aanving. Als Gorguloff, die verzen schreef, het hoofd opricht, kan hij aan dezen
bedrieglijken en teeren bloesem de hardheid meten zijner laatste minuten.
Het luidruchtige publiek is door een brigade cavalerie teruggedrongen in de richting
van den cyclopischen bronzen leeuw der Place Denfert-Rochereau, gedenkteeken
van 1871. De amateurs van schokkende sensaties dragen vouwstoelen, voetbanken,
trapjes en zelfs ladders. Zij slepen volle zakken aan en stapelen ze op tot heuveltjes.
Zij klimmen in de boomen en op het standbeeld van Arago. Chauffeurs verhuren het
dak hunner auto's. Niemand evenwel passeert de barrière der bereden troepen,
uitgezonderd de echte of geveinsde journalisten, die erin slaagden een ‘coupe-file’
te bemachtigen van de politie. Onophoudelijk vragen inspecteurs naar hun papieren.
Dames worden zonder omhaal geweigerd, ook wanneer zij de noodige kaarten
bezitten. Een jonge vertegenwoordigster van de Chicago Tribune, afgewezen bij de
toegangen, spoedt zich naar haar hotel, verkleedt zich als man, snelt terug, overreedt
de bewakers, klautert op een muur en mag erop roemen de eenige vrouw geweest te
zijn, die de executie bijwoonde.
Een klokje in de buurt slaat elk kwartier. Te drie uur rijdt een wagen aan met de
‘bois de justice’, de gerechtsblokken van Monsieur de Paris: planken, balken,
piketpalen en een vat houtzaagsel. Bij het licht eener groote acetyleen-vlam wordt
het rood-bruine, nauwe, spichtige gebinte in elkaar geschroefd en gehamerd, als de
schommel of het hoofd van jut op een dorpskermis. Het diagonale mes, blinkend in
het schijnsel van de lantaarn, wordt omhoog geheschen. Aan den voet van de stellage
gaapt de halsbeugel of ‘bril’ (lunette) boven een mand, die den kop zal opvangen.
De schuifgleuven, de katrollen worden gesmeerd. Als de opstelling klaar is, komt
een klein, dik mannetje haar probeeren. Hij draagt een bolhoedje en een grijs costuum.
Uit de verte lijkt hij op Poincaré. Het is Deibler, de beul, die goed werk wil leveren.
In de verte kraaien de eerste hanen. Hij drukt op een knop en wanneer hij
geconstateerd heeft, dat de machine regelmatig loopt, begeeft hij zich te voet naar
de ijzeren poort van de gevangenis, twee honderd meter verwijderd van de vier
bloeiende kastanjebomen, die het roode raam omlijsten als boeketten.
Ginds in zijn cel wordt Gorguloff gewekt door zijn verdedigers, den pope en de
leden van het gerecht, op het juiste moment, dat te Parijs de zon opgaat. De gevangene
richt zich overeind in zijn bed en zonder omwegen deelt de advocaat-generaal hem
mee, dat het uur der boete gekomen is. Sommigen zeggen, dat de moordenaar van
President Doumer bij 't hooren dezer ruwe boodschap, sidderde. Anderen beweren,
dat hij een melodisch gejammer aanhief. Weer anderen verhalen, dat hij raaskalde
als bij de zittingen der rechtbank. Geen enkel buitenstaander echter was bij dit macaber
ontwaken aanwezig. Na een paar kleedingstukken te hebben aangeschoten, woont
Gorguloff aan een geïmproviseerd altaartje een korte godsdienstoefening bij, die
verloopt als een weeklagende dialoog. Zoodra de grijsgebaarde pope, die een
Franschen naam heeft en het uiterlijk van een profeet, zijn biechteling moed en troost
heeft ingesproken, nadert een beulsknecht. Met een tondeuse scheert hij den
veroordeelde de haren uit den nek en knipt een breede strook uit de halsopening van
het hemd. Wijl Gorguloff niet rookt, blijft de traditioneele sigaret achterwege. Men
biedt hem alleen de flesch met rum aan, waarvan hij een paar flinke glazen drinkt.
Dan worden hem de handen op den rug gebonden, de beenen omwikkeld met losse
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koorden. Zijn begeleiders hijschen hem over een treeplank in den gesloten wagen,
welke hem naar het schavot zal voeren. Daar wijkt langzaam de nacht voor de
onweerswolken van een valen dag. Daar wacht ook een voortdurend aangroeiende
menschenmassa van minstens tien duizend toeschouwers, met moeite bedwongen
achter de blanke sabels der ruiters.
Het dichte rijtuig, bespannen met twee zwarte paarden, schonkige, oude knollen,
nadert op een sukkeldrafje langs den leegen boulevard. De hoeven kletteren. De
wielen, beslagen met ijzeren banden, kraken als ratels over het steenen plaveisel. Op
den bok zit Deibler tusschen zijn helper en den koetsier. Hij haast zich niet en stopt
op drie meter van de guillotine. Een andere treeplank wordt traag aangeschoven en
het duurt eeuwigheden, alvorens de dubbele deuren openslaan. In dezelfde seconde
gaan de electrische lichten uit der straatlantaarns. Terwijl Gorguloff naar buiten
strompelt, klept van een nabij klooster het Angelus. Zijn bonkige gestalte is gebogen.
Wit als krijt mompelt hij onverstaanbare woorden en laat zich zonder tegenstand in
den ‘bril’ leggen. Nauwelijks evenwel omsluit de beugel zijn ruigen nek, of hij
worstelt achteruit en Deibler moet hem aan de ooren trekken, om zijn positie te
verbeteren. Een schorre stem, leidt de aandacht af van dit beulsgebaar: Russie! Russie!
ma patrie! Plotseling flikkert en dendert het mes. Een geknars dat verdoovend lijkt,
scheurt de onmetelijke stilte en rommelend ploft het zware hoofd in de ben met
houtzaagsel.
Justice est faite! Het bloedend lijk wordt in een mand gelegd en onder escorte door
denzelfden wagen weggereden naar een kerkhof. Het populaire koor, dat het sinistere
drama begeleid heeft met getier en gesnater, verspreidt zich naar de vier windstreken.
Tienmaal sneller dan zij haar opbouwden, breken de dienaars ‘la veuve’ af. Zij wordt
ingeladen voor onbekende bestemming, terwijl de stadsreinigers het trottoir schrobben
en zand strooien. Wanneer de klokken half zeven wijzen, verraadt geen spoor meer
de straf die onder deze paradoxaal gebloemde en verwelkte takken langzaam en
afgrijselijk voltrokken werd.
Zoo stierf Paul Gorguloff. In het tweede artikel zijner geloofsbelijdenis schreef
hij: ‘Gij zult geen enkel levend wezen dooden’ en schoot koelbloedig een weerloozen
grijsaard neer. Hij nam het geheim dezer inconsequentie mee in zijn ongeschaafde
kist. Wij zullen nooit weten wie hem wapende, wie hem dreef. Maar wat hem
persoonlijk betreft, mag men denken, dat de uitgesponnen verschrikkingen, waarmee
zijn laatste twee en dertig minuten vervuld waren (hij werd gewekt te 5,23 en onthoofd
te 5,55.) opwegen tegen de wandaden van zijn raadselachtig leven. Met deze balans
voor oogen krijgt het ijzingwekkende ceremonieel waarmee ‘la veuve’ recipieert
nog een zekere grootheid en zin.
[verschenen: 15 oktober 1932]

Prinsenschool
Parijs, 19 September [1932]
Zijne Majesteit Bao Daï, zoon van den vroeg-gestorven Kaï-Dinh, is teruggekeerd
naar het land zijner ouders en heeft den keizerlijken troon bestegen van Annam. Hij
was tien jaar toen zijn vader hem in 1924 naar Parijs bracht en toevertrouwde aan
Fransche opvoeders. Hij ontving een zeer gesoigneerde en tegelijk verlichte educatie
onder leiding van den oud-resident Charles, die aan zijn pupil verknocht is als aan
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een eigen zoon, en die hem vergezelt naar de purperen stad en de paleizen van Hué.
De scherpzinnige Mentor heeft niets verzuimd om het vorstelijk pleegkind te vormen
tot een loyaal medewerker van Frankrijk en tot nuttig soeverein voor zijn onderdanen.
Hij liet hem een lyceum doorloopen, verschillende cursussen volgen aan de Sorbonne
en aan de Ecole des Sciences Politiques. Hij voegde hem een geletterd Annamiet toe
om hem te onderrichten in het Chineesch, de tradities en de geschiedenis van zijn
duizendjarig rijk. Hij wijdde niet minder zorgen aan het lichaam dan aan den geest
en daar zijn leerling schrander was, vlijtig en gewillig, kon hij de vreugde smaken
een mensch gekweekt te hebben op wien men de hoogste verwachtingen bouwt. Van
dezen jongen man, stevig en rondborstig, sportief en intellectueel, aan wiens
ontwikkeling Europa en Azië in evenredige mate bijdroegen, mag men met recht
zeggen dat niets menschelijks hem vreemd bleef. Oost en West; niettegenstaande de
spreuk van Kipling, hebben elkaar ontmoet in de school van gouverneur Charles.
Z.M. Bao Daï evenaart den Europeaan en doet niet onder voor den Aziaat.
Het is de eerste keer dat een erfprins op zoo jeugdigen leeftijd uit de aarde waar
hij kiemde, werd verpoot naar een antipodische luchtstreek, met de intentie om hem
over te brengen naar den vollen geboortegrond zoodra de plant den waschdom bereikte
om voorgoed wortel te schieten en met vermeerderde sappen te gedijen. Wat zal het
resultaat zijn van dit kunstige en gecompliceerde tuinierswerk? Het paedagogisch
experiment dat op den jongen keizerszoon is toegepast vloeide voort uit de toevallige
omstandigheden waarin de verweesde troonopvolger zich bevond, doch volgt niet
minder uit de begrippen die sedert eeuwen het karakter der Franschen regelen en
beheerschen. Zij hebben altijd een onbedwingbare voorliefde getoond tot het
planmatige dresseeren en redresseeren van natuurlijke krachten naar zuiver ideëele
concepties. Of het hun dauphins gold, hun kinderen, hun landschappen of hun schoone
kunsten, zij hebben alles onderworpen aan den dwang van een unieken,
onveranderlijken maatstaf. Die onzichtbare norm wordt hun niet gewelddadig
opgelegd, zij resulteert uit hun temperament. Zij is in zooverre artificieel als zij
indruischt tegen de geknotte instincten maar in zooverre spontaan als zij beantwoordt
aan de eischen van het vooruitloopende verstand. Bij alle gedaanteverwisselingen,
bij alle evoluties of revoluties behoudt zij de overhand omdat zij onbewust tot
richtsnoer dient, en zij is niet minder voelbaar op een lagere school der Republiek
dan aan het hof van Lodewijk XIV te Versailles. Naar dezen maatstaf modelleerde
Frankrijk reeds zwarte afgevaardigden en onlangs een zwart minister die het systeem
eer aandeden en geen enkel vertrouwen beschaamden. Naar dezelfde norm boetseerden
de Franschen een jongen vorst ten behoeve van een Oostersch wingewest, en het
kleine zoontje van den Sultan van Marokko, dat aan Herriot's hand in 't Louvre
speelgoed uitzoekt, heeft reeds een Fransche gouvernante.
Bij een prins die vanaf kindsbeen verkeerde in een Europeesche omgeving vraagt
men niet in de eerste plaats hoe hij de Westersche lessen geassimileerd heeft want
geleidelijk zette zich het plooibare en nog vage wezen naar het voorgeschreven
model. Men verontrust er zich ook niet over of de jonge majesteit neiging zou kunnen
voelen om de Fransche merkteekens af te leggen zooals men een uniform uittrekt.
Acht Parijsche jaren, gesleten in de gastvrijste en tegemoetkomendste samenleving,
blijven onuitwischbaar. Het probleem is veel meer hoe Bao Daï zal reageeren op een
milieu, dat hij sinds zijn prille jaren niet terugzag, op een atavisme, dat plotseling
voedsel vindt in herinneringen en invloeden, welke na een lange afwezigheid
ontwaken. Uit de vrije, ongedwongen atmosfeer der Champs-Elysées, van het Bois
de Boulogne, van zijn blanke vrienden en vriendinnen wordt hij plotseling
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getransporteerd in de verstikkende etiquette en de myriaden intriges der ‘verboden
stad’, waar de koningin-moeders, de oude mandarijnen, de concubines, de candidaten
naar de keizerlijke sponde, de hooge en lage dienaars zullen samenspannen om den
onbedreven, vatbaren vorst naar Oriëntaalsche wijze in te palmen en zijn activiteit
te versnipperen in groote of kleine hof-cabalen. Hoewel niemand twijfelt aan de
getrouwheid en de loyaliteit van Bao Daï jegens Frankrijk kan men moeilijk vergeten,
dat twee zijner voorgangers de oproervaan heschen tegen het westersch bestuur. Het
zou de Franschen in een te lastig parket brengen wanneer de jonge keizer, zijn
Parijsche lessen gedachtig, zich aan het hoofd eener vrijheidsbeweging stelde, en in
een te leelijk parket ook om zulke mogelijkheid geheel buiten beschouwing te laten.
Hoe zal Bao Daï, beurtelings koning en keizer genoemd, zich aanpassen bij zijn
onderdanen en welke houding zullen de Annamieten innemen tegenover een meester
die zonder twijfel wettig is, doch wiens bewind steunt op Fransche mitrailleuses?
Toen Zijne Majesteit de boot nam te Marseille kon zij zich juist nog als reislectuur
een boek aanschaffen, dat den uitdagenden titel draagt Faudra-t-il évacuer
l'Indochine?’ De auteur Jean Dorsenne is noch anti-Fransch, noch
anti-gouvernementeel. Hij lijkt zelfs afwisselend geïnspireerd door de
gouverneur-generaal Pierre Pasquier en de resident Yves Châtel. Hij stelt de vraag
of Frankrijk Indochina zal moeten ontruimen geenszins om haar bevestigend te
beantwoorden. Hij wil enkel alarm en voordeel slaan met een opzienbarend,
defaitistisch opschrift. Maar is het overdreven om te duchten dat een ongerijmde
hypothese die oprijst, zij 't ook negatief geformuleerd, in het brein van een
Franschman, eveneens kan ontspringen in het hoofd van een jongen soeverein, wien
men onderwezen heeft hoe Jeanne d'Arc de overheerschers uit haar vaderland wierp?
Op de 710.000 vierkante kilometer van de Indochineesche Unie en de 20.000.000
inboorlingen die zij telt, bevinden zich slechts 26.000 Europeanen[,] bijna zonder
uitzondering Franschen!
Voor Zijne Majesteit Bao Daï liggen bij den aanvang zijner regeering twee wegen
open tusschen welke hij zou kunnen aarzelen, doch die hij zal trachten te combineeren
tot een provisorische parallel, wanneer politiek genie hem niet ontbreekt. Hij kan
zich vergenoegen met het restje autoriteit, waarover hij beschikt bij de mandarijnen,
die over 't algemeen pro-Fransch zijn, bij het hof en bij de andere gesalarieerde, of
gepriviligieerde aanhangers der monarchie. Dit ware zeker een verklaarbare keuze,
daar hij zijn gezag uitsluitend ontleent aan de Fransche wapenen, doch het zou de
meerderheid zijner onderdanen en zelfs een aantal Franschen verbazen, dat een keizer,
die cursussen volgde der Ecole des Sciences Politiques zich neerlegt bij deze slappe
oplossing. Hij kan echter ook toenadering zoeken tot de Jong-Annamieten, aan wie
men leerde het Fransche bewind te veroordeelen met louter Fransche argumenten.
De welwillendsten dezer nationalisten, die men te snel emancipeerde en die wanen
de Europeesche civilisatie in hun zak te hebben, omdat ze te Parijs een kijkje kregen
achter de schermen, beschouwen de Fransche aanwezigheid in Annam als een
noodzakelijk kwaad.
De meesten evenwel, enkele onverzoenlijken daargelaten, zouden zich uitstekend
schikken in een toekenning van lucratieve posten. Een keizer, dien zij vandaag
behandelen als een marionet in de handen van gouverneur-generaal en resident, zou
ongetwijfeld een belangrijk deel van zijn bovenaardschen en half-goddelijken luister
herwinnen, wanneer hij zich omringde met hernieuwde kaders, gerecruteerd uit de
revolutionnairen van gisteren. Wanneer Bao Daï ‘Il Principe’ gelezen heeft van
Machiavelli en wanneer ook de Annamietische ex-studenten, gediplomeerd of niet,
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der Fransche universiteiten, den korten inhoud kennen van dit beroemde tractaat,
dan ligt hun rol kant en klaar voor hen. Met een beetje listigheid aan de zijde der
nationalisten, kan de keizer zonder de geringste kwade trouw en onder toejuichingen
van Pasquier, de ergste vijanden van Frankrijk en de ergste vijanden van zijn eigen
troon, binnenloodsen in de citadel van Hué. Het is de vraag slechts, of de onstuimige
omwentelaars, voor 't oogenblik beroofd van hun leiders, georganiseerd genoeg zijn
in de veinzerij en het vereischte geduld verwierven om de totnutoe trouw gebleven
Annamietische soldaten methodischer dan vroeger over te halen tot hun zaak.
In werkelijkheid weten wij minder dan ooit wat de toekomst bestemt voor
Frankrijk's mooiste en grootste kolonie in het Verre Oosten. De troonsbestijging van
Bao Daï is voor het gouvernement een troef, waarvan Zijne Majesteit zelf het effect
zal bepalen. De uitnemende geesten, die acht jaren gewerkt hebben aan de vorming
van den keizer, wachten de resultaten van hun arbeid. Hun systeem staat of valt voor
langen tijd met deze beslissende proef op de som.
[verschenen: 22 oktober 1932]

Tijdverdrijf
Parijs, 23 September [1932]
Als een schielijke epidemie is de jo-jo over stad en land gevaren. Gelijk de phyloxera,
de doryphora, de luis van San José, de economische crisis en verdere geheime ziekten,
beweerde men, dat zij een der gevolgen was van de ontdekking van Amerika. Het is
menschelijk en geriefelijk, om anderen de schuld te geven! Doch dadelijk bewezen
alwetende archivarissen het tegendeel. Wanneer de hedendaagsche jo-jo misschien
uit Canada komt, of uit de Vereenigde Staten, zij stamt onvervalscht uit Frankrijk.
Tijdens de Revolutie heette zij l'émigrette, omdat de émigrés en de aanhangers van
Lodewijk XVI haar geadopteerd hadden als herkenningsteeken. Men diepte een tekst
op, die door Beaumarchais zelf in de Bruiloft van Figaro was gelascht, toen de
émigrette monarchistisch werd. De onbetaalbare Barbier komt op met de platronde,
langs den rand gegleufde schijf, die over een touwtje omlaag en omhoog rolt. ‘Kun
je nog i-i-idioter doen?’, stottert de onnoozele Brid'oison. ‘Ik idioot? Ik laat hem
uitstekend op en neer gaan’, lacht Figaro. ‘Wa-waartoe dient dat, de émigrette?’,
hakkelt de komieke rechter. ‘Het is een nobel spel, dat de vermoeienis bespaart van
te denken’, valt Bartholo in. ‘Een vermoe-oeienis die me hee-hee-heelemaal niet
vermoeit’, brabbelt de ander. ‘Lievelingsspel van een vrij volk, dat hij met succes
leidt tot alles!’, declameert Figaro. En Bartholo: ‘Emigrette en Constitutie, wat een
mooi mengelmoes!’ Zoo kreeg de jo-jo zijn Fransche adelsbrieven en
naturalisatie-papieren. Om de kieskeurige, schriftgeleerde en cynische naturen, die
talrijk zijn onder een geletterde natie, te bepraten tot het uitnemende vermaak, vonden
nog snuggerder speurders een klassieken stamboom. Uit een museum haalden zij
scherven van Helleensch aardewerk te voorschijn, waarop een jongetje stond
gebakken, dat klaarblijkelijk jo-jootte. Niemand weliswaar kon de Grieksche naam
citeeren van het ding. Maar dat was geen bezwaar. Het gaf werk aan de
oudheidkenners en de philologen.
Begin Augustus, na een incubatie, welker duur ontsnapte aan de waarnemingen,
begon de bizarre manie zich te openbaren. Het was de smoorheete periode, waarin
bij onze voorzaten een chronische pest uitbrak en waarin op de twintigste-eeuwsche
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boulevards kartonnen waaiers verschaft werden bij een glas bier. Op de witte schermen
der cinema-kranten zag men een dozijn meerminnen, gestoken in de wijde mazen
van gevlochten badpakjes, goochelen met het elastische rondeeltje aan het draadje,
gelijk visschen op het drooge happen naar water. Ieder hengelt zooals hij kan, dachten
de toeschouwers van dit bevallige tooneel Een mondaine of half-mondaine nimf is
verleidelijker, wanneer zij onbeholpen jo-joot, dan wanneer zij zich gelijk Mistinguett,
de onsterfelijke grootmoeder van onze music-halls, aan het strand van Cannes laat
fotografeeren, paardrijdend op den vierbeenigen romp van den Franschen
ex-schoenkoning Michel Ehrlich. Hare delicieuze vormen evenwel overschaduwden
de twaalf jo-jo's. Een tweede dozijn sirenen, ditmaal zwevend in wolken van
doorschijnend gaas, gaven op de terrassen van een luxueus hotel een nieuwe
bioscoop-vertolking van de passie, waarmee zij den geboeiden discus wierpen. Zij
giechelden door den neus om een onhandigheid te maskeeren, die geen enkele
bekoring had. Men vroeg met Brid'oison: kan het nog idi-jo-joter?, en vergat de
argelooze dames met haar amusement, terwijl het lichtbeeld voorbijgleed. Het publiek
had niet het flauwste vermoeden, dat een ‘vrij volk’ zich ooit kon verslingeren aan
een zoo onschuldige liefhebberij.
Wij waren echter pas aan 't begin. De jo-jotiseering der natie door middel van het
lichtbeeld was gedeeltelijk mislukt, maar had in het verborgenste compartiment van
millioenen consciënties den echo gewekt uit het kinderlijke wonderland, den echo,
neuriënd als een wiegeliedje, die van Marie-Antoinette een herderinnetje maakte en
van Frankrijk het paradijs der jo-jo's. Zooals bij het schavot van 1793 voelde elkeen
de behoefte om zijn onrust te sussen met een rammelaar. Hoe simpeler hoe
doeltreffender. De fabrikant, die aan de lanceering een fortuin waagde, had niet de
minste moeite om vermaarde geesten te overtuigen van het nut en de noodzakelijkheid
zijner koopwaar. Het kostte hem zelfs weinig geld. Want de vermaarde Fransche
geesten bleven altijd een tikje ancien régime en waren onder een hoedje te vangen.
In de dagen die volgden op de aanprijzing van de jo-jo door meerminnen en sirenen,
bezongen schrijvers en dichters haar weldaden, haar aantrekkelijkheden in rhythmisch
proza, op rijm, in causerieën, in moraliseerende bespiegelingen. Er was geen dagblad,
dat niet ettelijke kolommen afstond om hun overhaaste, eenstemmige bewondering
te luchten. Competente taalkundigen keurden het neologisme ‘yoyoter’. Zij
vervoegden het werkwoord van Je yoyote tot Que je yoyotasse. De stof bleek
onuitputtelijk. Ieder salueerde in de jo-jo een nirwana, een illusie, een wensch, die
niet vervuld werd, een droom, die welkom was. Binnen een paar weken lag heel
Frankrijk ondergedompeld in een propaganda, geniaal voor zooverre ze berekend en
betaald was, belachelijk voor zooverre ze gratis geschiedde door de dagelijks
aangroeiende kudde van de naäpers. Een obsedeerende propaganda, waaraan geen
sterveling ontglipte zonder jo-jo in de hand,
Hoewel er ontelbare middelen bestaan om den modernen mensch de vermoeienis
van het denken te besparen, was de herboren émigrette in September al uitgeslagen
tot een collectieve ziekte, een gemeenschappelijken nerveuzen tic, een nationaal
aanwendsel, een algemeene psychose. Men kon geen stap meer zetten, zonder een
jo-joter te ontmoeten of zonder te stuiten op een handelaar in jo-jo's. Er wordt gejojoot
op straat, in de trams, in de metro, in de taxi's, bij de coiffeurs, bij den apéritief, in
de kazernes, op de beurs, in de schouwburgen, in de treinen, aan den huischelijke
haard. Op zondagmorgen worden jo-jo-cursussen gehouden in de Tuilerieën, in de
parken. Jo-jo-virtuozen treden op in circussen en bioscopen. Jo-jo-impresario's
organiseeren wedstrijden. Dansleeraars bedachten een step, welke ontleend werd aan
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de voornaamste gebaren waarmee men jojoot. Er zijn jo-jo-marschen. De chansonniers
van alle cabarets zingen jo-jo-liedjes. Zij is het laatste refreintje der revues. Zij zal
deze winter het Leit-motiv zijn van de tooneelschrijvers. Zij wordt gefabriceerd en
verkocht in ongeloofelijke hoeveelheden. Echte en valsche. Van hout, van ivoor, of
van een andere materie. Beschilderd, geschrijnwerkt, gegraveerd, ingelegd of
spiegelglad. Goedkoope en dure. Voor arm en rijk, voor jong en oud. Het profane
vulgus jo-joot met een enkele hand; de meer ontwikkelden met twee; de hoogere
acrobaten met handen, voeten en tanden. Maar de gansche natie, groot en klein, van
beiderlei kunne, mondig en onmondig, jo-joot, jo-jootte, zal jo-joten. En zoo is er
tenminste één tak van handel en nijverheid waarin een ongekende welvaart heerscht.
Het kon werkelijk niet idi-jo-joter. Men woonde nooit een verschijnsel als deze
plotselinge, aanstekelijke razernij, die in minder dan dertig dagen de aandacht van
een geheel volk uitsluitend fixeerde op een vergeten stuk speelgoed. Wie zijn
denkvermogens niet verbeurde aan een jo-jo houdt het hart vast bij deze massale
uitingen van kneedbaarheid, plooibaarheid, volgzaamheid. Het staat vrij om van
zulke eigenschappen, die een zoo onvermoede graad van ontwikkeling verrieden,
het beste te hopen, het ergste te vreezen. Dergelijke menigten zijn als een orkest
onder leiding van hem, die dirigeert.
Ondertusschen missen wij nog den Beaumarchais om de jo-jo te combineeren met
acute tijdvragen. ‘De jo-jo en de ontwapening, wat een mooi mengelmoes!’ ‘De jo-jo
en de crisis, de jo-jo en de groote penitentie, de jo-jo en de politieke nachtmerries,
welk een fraaie hutspot!’ Dat komt straks. Een carikaturist heeft den dikken ronden
Herriot al een verward touw om het lijf gebonden, waaraan Von Papen vruchteloos
trekt. Hij noemde dit spel Her-jo-jo.
[verschenen: 29 oktober 1932]

Het geheime lek
Parijs, 26 September [1932]
Daar de Fransche natie bestaat uit een mixtuur van Kelten, Romanen, Germanen,
Mooren, Noren, Semieten, Slaven, Hongaren, Mongolen, Negers, en nog een aantal
andere rassen of stammen, zou men, op zulk gemengd verleden afgaande, geneigd
zijn te zeggen, dat een daling in dit menschenreservoir tot de tegenspoeden behoort,
die het gemakkelijkst overmeesterd worden. Het gouvernement zet de sluizen open
en laat een hoeveelheid vreemd bloed binnenstroomen, welke het peil herstelt. Die
remedie is inderdaad toegepast op enorme schaal. In 1851 telde Frankrijk 400.000
buitenlanders; in 1876 gedijden er 800.000; in 1932 leven er 3.000.000, samengevloeid
uit alle hoeken der wereld. Van 1921, toen hun getal 1.532.024 bedroeg, tot dit jaar,
zakten anderhalf millioen personen af naar dit land van melk en honing. Wij hebben
slechts een vaag idee wat de volksverhuizingen kunnen geweest zijn, die in de vierde
eeuw onzer jaartelling Europa ondersteboven haalden. Maar na den formidabelen
toeloop, waarvan Frankrijk onder onze oogen het doelpunt was zonder dat de
menschenverplaatsing zich aan ons voordeed als een behartigenswaardig feit, lijkt
het geenszins ondenkbaar, dat de tijdgenooten der groote migraties er even weinig
van gemerkt hebben als wij. Het is ook alles behalve onmogelijk, dat wij geheel
buiten ons weten getuige zijn van een volkeren-trek die de verhuizingen van Gothen
en Vandalen verre overtreft. Tegenover het aantal Aziaten en Afrikanen, die zich
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metterwoon vestigden in Frankrijk, kan ik het niet voor een buitensporige
veronderstelling houden, dat de voorspelde inval, waartegen wij onze heiligste
goederen moeten verdedigen, sinds lang in vollen gang is zonder dat wij het beseffen.
De meeste problemen zijn theoretisch oplosbaar, doch toonen zich weerbarstig in
de praktijk. Met de kwestie der ontvolking gaat het juist omgekeerd. Er is overal
materiaal beschikbaar, om een tekort van inwoners aan te vullen. Men heeft de keuze,
want in menig land heerscht overdaad. Men kan schiften en zelfs filtreeren. Practisch
levert een deficitair geboortecijfer geen enkel bezwaar op voor een natie, die daaraan
lijdt gelijk de Fransche. Doch zoodra men het vraagstuk theoretisch benadert, stuit
men op moeilijkheden, voor welke de onverschrokkenste en meest internationalistische
socioloog vergeefs een oplossing zoekt.
Vroeger verhuisde een volk te vuur en te zwaard. Igni et ferro. Behalve
manschappen eischte deze methode vooral tijd. Het duurde na den dood van Mahomed
op den kop af honderd jaar (732) vóórdat de Arabieren verschenen te Poitiers en
Charles Martel ontmoetten. Het is buitengewoon onwaarschijnlijk, dat Noren,
Germanen of Hongaren binnen een bestek van tien jaren ooit anderhalf millioen
levende individuen hebben uitgestort over een nabuur. Gebrek aan verkeersmiddelen,
het betrekkelijk lage aantal der emigranten en de noodzakelijkheid voor de invallers,
om de bressen hunner gedunde gelederen te stoppen, lieten den inboorlingen der
overrompelde streken den tijd om adem te scheppen, zich te herstellen en voornamelijk
om de indringers te ontbolsteren, te digereeren, te assimileeren. Ware de penetratie
geschied in het twintigste-eeuwsch tempo, men zou geen Fransch spreken in
Normandië, in de Vogezen en menig andere provincie van Frankrijk, waar nu de
overweldigers geen andere heugenis achterlieten dan een groep wortelwoorden in
de taal.
Er bestaan echter tusschen de voortrekkers van eertijds en de volksverhuizers van
heden nog scherpere verschillen, dan de snelheid en de afwezigheid van geweld. De
stroopende horden uit de dagen van Clovis en de uitgewekenen, die tot den aanvang
onzer eeuw naar de nieuwe wereld trokken, beleden beiden met gelijke overtuiging
het devies van ubi bene ibi patria. Daar waren er, wier nationale wezenheid niet of
slechts dubieus bepaald was. Daar waren er, die in wrok en wrevel hun land verlieten
als paria's. Er waren ook de uitgestootenen die hatend terugblikten naar hun verleden.
Het gold evenwel als regel, dat allen den ouden mensch afschudden met het stof
hunner voetzolen, de Ieren uitgezonderd, die zelfs onrust zaaien tot in Fransch
Bretagne. De emigrant werd een loyaal of tenminste neutraal onderdaan van het
gebied, waar hij gastvrijheid en brood vond. In de onontgonnen gewesten, waar hij
huis en haard van meet af moest opbouwen, had hij trouwens dringender zorgen, dan
overbodige ras-herinneringen. Een stuk omheinde grond werd zijn vaderland en de
assimilatie gebeurde werktuigelijk.
Deze tegelijk fiere, tegelijk onderworpen mentaliteit verdween uit de
karakterteekens van den hedendaagschen landverhuizer. Werd hij voorheen
gerecruteerd uit naties in wording, uit naties zonder gedefinieerde psyche, uit volken
zonder aantrekkingskracht of zonder natuurlijk middelpunt, en meestal uit
ongeëmancipeerde klassen, tegenwoordig voert iedere emigrant in zijn bagage alle
inconveniënten mede van zijn etnischen en maatschappelijken oorsprong, al zijn
vooroordeelen, al zijn pretenties, al zijn geborneerdheid en al zijn onwil om zich te
adapteeren aan het nieuwe milieu. Onder een anderen hemel en te midden van andere
tradities klampt elk uitgewekene zich vast aan het enge en verbeten nationalisme,
dat de twee halfronden sinds 1918 hoe langer hoe heftiger aanhitst. Hij beschouwt
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het land, dat hem onderdak en middelen van bestaan verschaft niet meer als een
verblijdende wijkplaats, doch als een gedwongen oord van ballingschap. Zijn intiemste
gedachten zweven altijd elders. Hij denkt er niet over, om zich aan te passen, want
niets is hem naar den zin, Hij critiseert de inboorlingen, hun bestuur, hun wetten,
hun gebruiken met een bekrompenheid en koppigheid, welke hij nooit zal afleggen.
Hij waant zich misschien niet beter, maar onherroepelijk anders. In 1926 zei Zinovief:
‘Er zijn 2 millioen vreemdelingen in Frankrijk, die 2 millioen opruiers kunnen
worden.’ Vandaag zijn er 3 millioen, die een physiek, sanitair, moreel, intellectueel
en politiek gevaar opleveren; 3 millioen turbulente onvermengbaren en ontwortelden,
van wie de meesten een ontbindend element, een revolutionnaire kiem, een anti-sociaal
virus deponeeren in een organisme, welks weerstandsvermogen door den oorlog en
door messiaansche heilboodschappen verzwakt is.
Zij vormen 7,5% der bevolking en deden de Fransche criminaliteit toenemen met
33%. Zij zijn onmisbaar voor de economische structuur van Frankrijk als arbeiders
in de mijnen, in de metaalnijverheid, in de bouw-bedrijven, in de arsenalen, in de
electrificatie der rivieren, etc. Zij dragen bijna voor de helft bij in den jaarlijkschen
bevolkingsaanwas en elk jaar naturaliseert men er 70 à 80.000. Een contingent van
640.000 is gegroepeerd langs de Middellandsche Zee; 618.000 rondom Parijs; 519.000
in het Noorden; de rest in het Oosten, de Jura, Lyon, en de Zuid-Westelijke
Oceaankust. Daar zij zich bij voorkeur ophoopen langs de grenzen van hun voormalig
vaderland en deze grenzen als 't ware een eind vooruitschuiven (vooral aan den kant
van Italië) zal de aanwezigheid van sterke en onbetrouwbare menigten in geval van
buitenlandsche conflicten zeer ernstige zorgen veroorzaken. De bewaking laat zich
des te bezwaarlijker aanzien, omdat het getal der Fransche dienstplichtigen, die
tusschen 1935 en 1940 onder de vaandels komen, zal slinken van 250.000 tot 135.000
tengevolge van de uiterst lage geboortecijfers tijdens de oorlogsjaren.
De veelsoortige en beklemmende nadeelen van deze onophoudelijke invasie worden
door de autoriteiten geconstateerd met kommer en verdriet. Men had na de
overwinning een andere opstanding van het Fransche volk gedroomd, dan zulk een
onrustbarende, babelsche vermenging, waarvan niemand de langdurige terugslag
kan begrooten op de zeden, de gezondheid, de civilisatie, en op den intellectueelen
standaard. Voor Frankrijk echter is de vreemdelingen-invoer een kwestie van to be
or not to be. Zoolang het nationale instinct niet ontwaakt of zoolang de regeering
niet de drastische maatregelen treft, waarmee men een talrijk kroost profijtelijk maakt
voor burger en staat, zal de vrijwillige bloedarmoede gecompenseerd moeten worden
door wisselvallige en dure operaties van transfusie. Wanneer Thomas Robert Malthus
nog leefde, zou hij de eerste zijn, om zich te verbazen over de onvermoede en
vernietigende uitwerking zijner bevolkingsprinciepen in Frankrijk. Een statisticus
heeft uitgerekend, dat Frankrijk van 1931 tot 1980 meer dan één vierde van zijn
inheemsche inwoners zal verliezen (11.700.000) wanneer het globale geboortecijfer
per ongeluk zou dalen tot het niveau der huidige Parisiennes. In 1868 telde men
1.034.000 geboorten en in 1931 nog 731.000. In 1980 zou het cijfer van de geboorten
298.000 bedragen, maar dat der sterfgevallen steeds 624.000. En in de
een-en-twintigste eeuw zal de Fransche natie (zonder dat men 't merkt) weggevaagd
zijn van den aardbodem.
[verschenen: 1 november 1932]
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De Antecedenten
Parijs, 30 September [1932]
In het October-nummer van de Revue des Deux Mondes publiceert Maurice
Paléologue, een der eminentste leden der Fransche diplomatie, passionneerende
onthullingen, die van kapitaal belang zijn voor een juist oordeel over een van de
gewichtigste vraagstukken der Geschiedenis.
Toen de Duitschers zich gedurende den herfst van 1914 installeerden te Brussel,
vonden zij in de archieven van den Belgischen Generalen Staf een bundel geheime
documenten, welke de Belgische autoriteiten door de haast en de verwarring van den
terugtocht niet hadden kunnen vernietigen. Uit de papieren, die den naam kregen
van Barnardiston, den Engelschen militairen attaché, bleek onweerlegbaar, dat reeds
in 't begin van 1906 besprekingen gevoerd waren tusschen den Engelschen en den
Belgischen Staf over de vereischte maatregelen, om de interventie van een Engelsch
leger te vergemakkelijken, wanneer de Belgische neutraliteit zou geschonden worden
door Duitschland.
Hoewel de beraadslagingen over en weer tot niets verbonden en slechts een
eventualiteit in overweging namen, was hare bekendmaking zeer onaangenaam voor
Britten en Belgen. Zij plaatste de ridderlijkheid, waarmee Albion de aangevallen
natie ter hulp snelde, het onrecht, waaraan de kleine mogendheid ten offer viel, de
onschuld, waarop zij boogde, in een zóó naakt gezichtsveld, dat de moreele effecten
van ridderlijkheid, onrecht en onschuld vervlogen tot waan onder deze helle belichting.
De Duitschers, wier geweten zich slechts in den roes der eerste oorlogsweken
vergenoegd had met het nihilistische argument van Theobald von Bethmann-Hollweg
(een verdrag is een vodje papier), begroetten de ontdekking der Barnardiston-papieren
als een manifestatie der immaneerende gerechtigheid.
De intuïtie van Von Schlieffen en Von Moltke, die den opmarsch door België
beraamden, anticipeerde op een Engelsch-Belgisch plan van gelijke strekking. Een
wonderbaarlijke beschikking bewees het goed recht der Duitschers en ten overvloede
den profetischen kijk hunner aanvoerders. Tot den huidigen dag (zie o.a. ‘Die
Englisch-Belgischen Aufmarsch-pläne gegen Deutschland vor dem Weltkriege’,
door Karl Hosse, dat dateert van 1930) heeft de Duitsche critiek het keizerlijke
gouvernement niet alleen vrijgesproken van een vergrijp tegen het volkenrecht, doch
de tegenpartij overstelpt met de heftigste beschuldigingen. De meeste onzijdigen
kozen hetzelfde standpunt. Al was Duitschland de eerste der oorlogvoerenden, die
België binnenrukte, de neutralen meenden, dat de Belgen, door Engeland op de
hoogte te brengen van de belangrijkste factoren hunner landsverdediging, hun eigen
neutraliteit geschonden hadden, en daarenboven, door een willekeurige bevoorrechting
van Engeland en Frankrijk, ernstige schade hadden berokkend aan een der
mogendheden - Duitschland - die de Belgische neutraliteit garandeerden. Wanneer
die onvoorzichtigheden den Duitschen inval niet geheel rechtvaardigden, zij
verklaarden en vergoelijkten hem tenminste.
Al deze stellingen van geallieerden, Duitschers en neutralen worden bouwvallig
door de onthullingen van Maurice Paléologue. De diplomaat, die zijn carrière tijdens
het wereld-conflict zou eindigen als Gezant te Petrograd, was in 1904, het jaar waarop
zijn mededeelingen betrekking hebben, adjunct-directeur van Buitenlandsche Zaken
en speciaal belast met de ‘affaires réservées’. Frankrijk, welks politiek sinds zes jaren
bestuurd werd door Delcassé, de bête noire van Berlijn, bevond zich in de hachelijkste
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en verwardste situatie, welke het land sedert 1871 gekend had. Weliswaar had de
Republiek in 1902 een geheim accoord gesloten, waarbij Italië zijn onzijdigheid
toezegde in geval van een Duitschen aanval, doch Frankrijk's bondgenoot Rusland,
die zooveel milliarden gekost had, was gewikkeld in een dwazen en rampspoedigen
oorlog tegen Japan, welke het tsarenrijk voor vijf, wellicht voor tien jaren uitschakelde
op een Europeesch krijgstooneel. De Entente Cordiale met Engeland, nauwelijks
aangeknoopt, onderging een geduchte vuurproef bij de Doggersbank, waar de
Russische Vloot, op weg naar de Gele Zee, haar kanonnen probeerde op Engelsche
visschersvaartuigen. Wilhelm II schreef aan Nicolaas II: ‘Als je oorlog hebt met de
Engelschen, zal ik mijn vloot tot je dispositie stellen. En ik zal Frankrijk dwingen
om met ons te marcheeren.’ Door tusschenkomst van Groot-Hertog Paul, zoon van
Alexander III, waren deze uitlatingen overgebriefd naar den Quai d'Orsay, die ze op
zijn beurt doorgaf naar Downing Street. De bron was betrouwbaar en de keizerlijke
ontboezemingen werden bevestigd. Eerst in 1914 zou een dergelijke onheilspellende
conjunctuur terugkeeren.
Onder zulke pathetische omstandigheden, die ik kortheidshalve condenseer (het
Doggersbank-incident greep plaats in den nacht van 21 October) wordt Maurice
Paléologue op Maandag 25 April 1904 bij generaal Pendezec ontboden, den chef
van den Franschen Staf. Na de Russische situatie bestudeerd te hebben, welke de
Fransche diplomatie tot de uiterste behoedzaamheid noopt, spreidt de generaal een
groote kaart over de tafel. Zij stelt België voor, de Rijn-provincies, de Fransche
Noord- en Oost-grens. ‘En luister nu goed, zegt de generaal, ik ga u het nieuwe
concentratie-plan ontvouwen, dat Duitschland onlangs geadopteerd heeft tegen
Frankrijk.’ Hij vraagt de strengste geheimhouding en geeft een minutieuze
uiteenzetting van het veldtocht-concept, zooals het uitgevoerd zou worden in de
Augustusmaand van 1914: Drie legers opereeren in de richting van de Meurthe en
houden het gros der Fransche strijdkrachten vast in het Noord-Oosten; een vierde
leger van negen corpsen is geconcentreerd tusschen Aken en Malmédy en zal over
Luik, Namen, Charleroi, Maubeuge, Guise, Noyon en Compiègne de kolossale
omsingelingsbeweging uitvoeren, waarin de hoofdstad meer een étappe vormt dan
een doelpunt, en die allen Franschen tegenstand binnen enkele weken moest
verbrijzelen.
Op Zondag 6 November 1904 waren deze inlichtingen in 't bezit der Fransche
Ambassade te Londen, van het Foreign Office en van Eduard VII. Een jaar later hield
het Fransche opperbevel reeds rekening met een algemeenen terugtocht der Fransche
troepen tot aan de Seine. Op Vrijdag 22 December 1905 bestudeerde commandant
Huguet voor de eerste maal met generaal Grierson, directeur der militaire operaties
van de War Office, de voorwaarden en de modaliteiten eener Fransch-Engelsche
samenwerking tegen Duitschland.
Verdere commentaren en conclusies zijn overbodig omdat ze voor de hand liggen.
Hoe echter kwam het Duitsche concentratie-plan in het bezit van den Franschen Staf?
Generaal Pendezec gaf hierover aan Maurice Paléologue de volgende ophelderingen:
In Maart 1904 ontving de Fransche spionnagedienst van een officier, die een der
generaals scheen te zijn van den Grooten Generalen Staf te Berlijn, een brief uit Luik,
waarin hij eenige documenten aanbood van het grootste gewicht. Kapitein Lambling
stelde zich in verbinding met den verrader, die den Franschen het geheele nieuwe
Duitsche veldtochts-plan offreerde met een volledige beschrijving van wat men in
technische termen de concentratie-zônes noemt. Driemaal vroeg hij aan Kapitein
Lambling rendez-vous in brieven, altijd gedateerd uit Luik en onderteekend ‘Le
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Vengeur’. Zij ontmoetten elkaar steeds in eerste klas hotels; de eerste maal in Parijs,
daarna in Brussel, ten laatste in Nice. Alle drie keeren vertoonde ‘De Wreker’ zich
aan Lambling met een hoofd, dat geheel omzwachteld was met windsels, alsof hij
een chirurgische operatie ondergaan had. Men zag niets van het gelaat, dan twee
doordringende oogen en een grijze snor. Hij eischte onder eede, dat zijn incognito
zou worden geëerbiedigd en dat men hem niet door politie zou laten volgen. Nimmer
is zijn persoonlijkheid ontsluierd en men had geen middelen om buiten zijn wil met
hem te correspondeeren. Hij verklaarde verscheiden malen aan Lambling: ‘Ik ben
mij volkomen bewust van mijn eerloosheid, doch tegenover mij heeft men zich nog
eerloozer gedragen en ik wreek mij.’ Daarom teekende hij Le Vengeur. Niettemin
vroeg hij voor zijn leveringen en als vergoeding zijner reiskosten. 60.000 francs
(dertig duizend gulden) welke hem zonder pingelen betaald werden, daar zijn
inlichtingen van onschatbare waarde waren.
Op verzoek van Maurice Paléologue heeft Maréchal Pétain in December 1929 een
onderzoek ingesteld op het Ministerie van Oorlog om de nauwkeurigheid dezer
opzienbarende mededeelingen te verifieeren. Bij dit onderzoek is gebleken, dat alle
geheime documenten, die bewaard werden in de speciale archieven van den Franschen
Spionnagedienst, dus ook de stukken van Le Vengeur, gedurende de maand Augustus
1914, onder den indruk der nederlaag bij Charleroi, op hooger bevel zijn verbrand.
Behalve op zijn dagboek, op zijn onbetwiste rechtschapenheid en onkreukbaarheid,
steunen de revelaties van Maurice Paléologue bijgevolg op documenten, waarvan
het voornaamste mankeert. Men behoeft zich evenwel niet te verontrusten, of de
diplomaat zijn sensationeele beweringen zal kunnen staven met zijn eigen autoriteit,
want in de polemieken, welke zijn onthullingen zonder twijfel gaan ontketenen,
zullen de getuigen in Frankrijk, België en Engeland niet ontbreken.
Het zou veel interessanter zijn te vernemen, waarom deze ‘herinneringen’
gepubliceerd worden met een zoo aanzienlijke vertraging. Als het geen regel was in
de diplomatie, om de beste kaarten te spelen volgens den stand der partij en steeds
een beslissenden zet in reserve te houden, zou men meenen dat Paléologue's
openbaringen achttien jaren te laat verschijnen. Dit is stellig niet het geval. Doch
alleen de verborgenste medewerkers van den Quai d'Orsay zouden ons kunnen zeggen,
wat zij beoogen met deze troef in dit beklemmend tijdsgewricht.
[verschenen: 3 november 1932]

Ander Tijdverdrijf
Parijs, 3 October [1932]
Het is nuttig om af en toe de temperatuur op te nemen van een volk. Niet wanneer
het in de wei graast en de toasten herkauwt van het laatste politieke banket. Doch
wanneer het onverhoeds een rooden lap in het oog krijgt.
Kent gij het pancratium, of liever, zooals Vondel en onze zeventiende-eeuwers
vermoedelijk zeiden, den pancraas? Natuurlijk, want gij zaagt hem in de bioscoop
op een Amerikaansche film. Maar men is nooit goed genoeg ingelicht. Laten wij
bescheiden een dictionnaire naslaan. Pancratium: van pas, pantos, alles, en kratos,
kracht; vuist- en worstelgevecht. De pancraas werd opgenomen in het programma
der spelen van de 28ste Olympiade. (De geboorte van Christus viel in het vierde jaar
der 194ste Olympiade). Men had het recht om er alle hulpmiddelen te gebruiken der
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gewone worstelkunst: arm-knellen, beentje-lichten, onderkruipen, scheppen,
vuist-slagen en voet-schoppen. De tegenstanders vochten met bloote handen, zonder
strijd-handschoenen. Het was verboden te bijten. Het gevecht ging voort, ook wanneer
de twee athleten op den grond rolden, totdat een hunner zich gewonnen gaf. Deze
sport was zeer gevaarlijk en soms doodelijk. Na geruimen tijd populair geweest te
zijn in Griekenland, werd hij 't te Rome onder Caligula. Caligula, die zijn paard tot
consul uitriep en wenschte, dat de Romeinsche natie één hoofd had om het af te slaan.
Komen bij het lezen dezer definitie niet oude herinneringen in u op? Hoe durfde
ik vragen, of gij den pancraas kent?... Zooals wij proza schreven zonder het expres
te doen, zoo beoefenden wij in onze groene jeugd het pancratium. Niet in de arena
en niet om een lauwerkroon, maar oneindig ridderlijker dan de Grieken en Latijnen
met hun onregelmatige werkwoorden en zes verbuigingen. Zonder het te weten, en
ondanks onze krijgzuchtige, krijgshaftige inborst, hadden wij zelfs een trap van
beschaving bereikt, welke de Antieken blijkbaar nimmer kenden. Wij pancraasden
volgens de stem van ons bloed. Wij vlogen elkaar in de haren en beukten er op los.
Maar beentje-lichten, onderkruipen en scheppen, waren uit onze gevechten streng
verbannen. Onze minachting kende geen grenzen voor degenen, die het waagden om
zulke praktijken te smokkelen in ons loyale handgemeen. Wij beschouwden hen als
behoorend tot een lagere menschen-soort, tot een minderwaardige wereld, die vierkant
tegen de onze indruischte. Het gebeurde, dat wij eerlijk kampend samen in het zand
beten en rollend onze worsteling voortzetten, tot wij er genoeg van hadden. Maar
wanneer onze vijand tuimelde zonder ons mee te sleepen in zijn val, dan profiteerden
wij niet van deze struikeling, om ons met volle macht op hem te werpen, om hem te
trappen, te schoppen als een stuk vuilnis, als een beest. Wij lieten hem grootmoedig
opstaan. Wij gunden hem den tijd, om tot bezinning te komen. Wij gaven hem de
gelegenheid om den strijd te hervatten. Wij boetten dikwijls voor deze ingeboren
mildheid. Dat was geen reden om af te wijken van een eere-code, dien wij geërfd
hadden uit een onheuglijk verleden.
Zoo pancraasden wij volgens eigen wetten van de laatste Olympiade af, die gevierd
werd in 't jaar 440. En hoewel Pindarus de ‘pankration’ bezongen heeft in een ode
en ongegeneerd beweert, dat de roem opweegt tegen een verminkt gezicht, hoewel
op de standbeelden van de vuistkamp-winnaars een afgerukt oor gold als een
onderscheidingsteeken, als een trofee, verhinderden onze begrippen van
menschelijkheid, dat bij de herleving van de Olympische tradities het bestiale en
ongebreidelde tweegevecht een plaats kreeg op de programma's der hedendaagsche
spelen. Wij waren niet bang voor een blauw oog, een geschaafde wang, een reeks
builen, een bloedneus, een por in de maag, een klap in de kinnebak. Het boksen
bewijst dit. Doch het aanschouwen van een knie in het oog, de afgrijselijkste stompen
in den onderbuik, uit het lid gewrongen vingers en teenen, een misvormden kop,
waarmee de vloer gebeukt wordt, het klauwen van de keel, het teugellooze,
ongestileerde overheerschen van het bruutste en wanstaltigste geweld boven alle
andere kwaliteiten, heel deze barbaarsche krachtpatserij beledigde in ons binnenste
een gevoel van menschenwaarde, dat Grieken schijnbaar nimmer kenden. Ofschoon
Amerika de bakermat is van het meerendeel der moderne excessen, zagen wij met
verwondering deze woestheden op Amerikaansche films. Met verbazing merkten
wij, hoe het Fransche publiek, dat tanks b.v. uitjouwt, die verwilderingen goedkeurend
aanvaardde. Wij vroegen ons nieuwsgierig af, hoe de Franschman zou reageeren op
de werkelijkheid van weerzinwekkende vertooningen, welke door een glad manager
spoedig werden aangekondigd.
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Wij kregen onze bekomst, en meer dan overvloedig. Onze tijdgenooten staan niet
achter bij de onderdanen van Caligula en zijn paard. Zonder vooringenomenheid
mogen wij constateeren, dat de hedendaagsche Parijzenaar Hellenen, Romeinen en
ook de Yankees in deze inhumane en gewetenlooze hartstochten met vollen stoom
voorbijstreeft. En wanneer de volken-psychologie niet een terrein was, waar de
voorzichtigsten den hals gebroken hebben, omdat van streek tot streek, van seizoen
tot seizoen, de gesteldheid wisselt, de stroomingen veranderen, zou ik u uit een paar
séances van een Parijsch pancratium gevolgtrekkingen voorleggen, welke ons de
rest der week zouden vergallen met haar zure misanthropie.
Doch oordeel zelf. Een zaal, die tien-duizend personen kan bergen, is tot den nok
gevuld met mannen en vrouwen. Stuk voor stuk genomen zijn deze menschen
misschien niet kwaad. Waarschijnlijk dezen avond nog, in een vluchtig oogenblik,
produceeren zij een zachte gedachte. Zij zien er individueel niet uit als ontoegankelijk
voor medelijden. Maar met hun allen scheiden zij een materie af, zintuigelijk slechts
ten deele merkbaar door het reuk-orgaan, die als een koorts-brouwsel in de besloten
ruimte gist. Ieder heeft zijn persoonlijken voorraad rancune, ontevredenheid, spijt,
wrevel en haat meegebracht en het is, alsof elk zijn contributie stort in een
gezamenlijken pot, waar ontelbare kleine bitterheden samenpakken en uitbroeien tot
een overweldigende, onbedaarlijke golf van wrok en wreedheid. Deze lieden, brave
grijze middenstof tot aan den ingang, stralen een compacte, directe ferociteit uit. Zij
keeren terug tot de wildernissen. Zij stooten een uniform gehuil uit, dat van alle
hoeken met schrille kreten wordt aangesterkt. De hardste stemmen vertolken den zin
van dit gebrul. Het hitst de twee vechters aan in den ring (een blanke en een neger),
die betaald zijn om elkaar zoo liederlijk mogelijk toe te takelen. Zij doen alsof,
argwaant het publiek, dat wáár wil voor zijn duiten. Zoolang het geen bloed ziet en
zoolang het geen gillen hoort van pijn, zal het publiek argwanen, dat zij doen alsof.
‘Sla 'm dood! Draai 'm den nek om! Haal 'm z'n darmen uit het lijf! Laat 'm janken!
Breek 'm z'n pooten! Flauwe kul! Geld terug!’ brullen duizend monden, vrouwelijke
en mannelijke. Het zijn geen supporters, die partij kiezen. Het zijn bezetenen,
moordlustigen, bloeddronkenen, die de sensatie zoeken van gapende wonden, en van
een ziel, die zich met een schreeuw losscheurt uit het lichaam. In hun paroxisme van
dolheid raken zij onder elkaar slaags. De halve zaal pancraast. Dit publiek is rijp
voor gladiatoren. Voor de retiarii, met hunne drietanden en netten; voor de
mirmillones, die een visch droegen op hun helm. Dit publiek is rijp voor duels met
wilde beesten. Het is rijp voor alles. Voor een Caligula.
Gij denkt misschien, dat ik overdrijf? Wacht even. Gisteren berichtten de dagbladen,
dat het pancratium ‘in overleg met den impresario’ verboden is. Niet om de athleten
te sparen! Uitsluitend, omdat de politie en de manager geen raad meer wisten met
een volk, dat door deze sport werd aangestoken als hyena's die een lijk ruiken.
Gelukkig hebben wij een overheid, die de jo-jo niet kan combineeren met den
pancraas. Wat een hutspot! Welk een teeken! Want als de pancraas verboden is, de
symptomen blijven.
[verschenen: 5 november 1932]

Puzzle
Parijs, 8 Oct. [1932]
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Het luchtvaart-schandaal smeulde van de zomermaanden af. De weekbladen in
quarto-formaat, die heeten Op den Luister, Het Oog van Parijs, Cri-Cri, Charivarius
of De Knauw, en wier inhoud in de meeste gevallen geredigeerd wordt met klinkende
argumenten, spraken erover op de achterbaksche, lekkertandende manier, waarmee
zij hun strikken knoopen en losknoopen. Elke affaire, goed of kwaad, begint met den
achterklap dezer officieuze, anonieme pers, welker masker door invloedrijke lieden
niet versmaad wordt. Het is geen heksenwerk om een gerucht uit te strooien en kunstig
te doen aanzwellen. Spoedig vischte men in de Bars van alle vliegvelden naar de
namen der bedoelde personages. Het duurde niet langer dan een vlucht naar Java, of
er circuleerden in 't diepst geheim foto's van clandestiene documenten. Toen het
Ministerie van Luchtvaart op 24 September zijn eerste communiqué uitgaf, om te
waarschuwen voor het opwindende gekonkel en een aanklacht indiende wegens
vervalsching tegen den fabelachtigen heer X., waren honderdduizenden op de hoogte
van een schandaal, waarover nog geen enkel dagblad gerept had. Er hing een
stemming als rondom het uurwerk van een bom die springen gaat.
De bom sprong met overleg, zoodra de justitie van hare vacantie was teruggekeerd.
Binnen zes dagen lagen de voornaamste gegevens op de tafel van den rechter van
instructie en zaten een paar stroomannen in voorloopige hechtenis. Maar wanneer
de smoezende stilte, welke dit plotselinge geraas voorafging, verbroken is, niemand
werd wijzer. Zooals men op een mondaine murder-partij een moord simuleert en de
gasten uitnoodigt, om den dader te zoeken, of zooals de directeur van een tijdschrift
de eerste hoofdstukken publiceert van een roman en prijzen uitlooft voor de lezers,
die het beste vervolg raden (wie doodde het jonge meisje? waarom en hoe?), zoo
lokte men het publiek, en misschien zelfs den rechter, op drie, vier, met de uiterste
zorg verwarde sporen. Doch niemand belooft een oplossing, een bevredigenden
afloop.
Het is moeilijk om zich over de zaak een opinie te vormen. Twee machtige
luchtvaartmaatschappijen, beide werkend met Fransch personeel, kapitaal en materiaal,
bekampen elkaar op leven en dood. De eene, de Compagnie Internationale de
Navigation Aérienne of Cidna, vaart op Oost-Europa en verstrengelt hare netten min
of meer met die der Luft-Hansa. De andere, de Compagnie Aéropostale, vaart op
Zuid-Amerika, waar zij met steun der Latijnsche staten en staatjes contractueele
bases vestigde voor hare vloot, in een periode toen Noord-Amerikanen en Duitschers
nog niet dachten aan transcontinentale luchtverbindingen, of niet de middelen bezaten.
Beiden zijn even prachtige erflaters als indertijd het Panama- en het Suezkanaal
geweest zijn, die door Franschen ontworpen werden en waar de Franschen ten slotte
zijn weggepoeierd. Wanneer een van beiden, of beiden kwamen te sneuvelen, zou
er buiten Frankrijk geen traan gestort worden. Sinds jaar en dag loeren strandvonders
op haar schipbreuk. De vergelijking, welke bij haar dollen broederstrijd automatisch
oprijst, is die der twee honden, vechtend om een been. Een derde loopt er mee heen.
Waarom haten zij elkaar, hoewel zij nauwelijks concurreeren? Om een armzalige
kwestie van personen en van binnenlandsche politiek. De Compagnie Aéropostale,
bij toeval rechts georiënteerd, behoort aan de familie Bouilloux-Lafont. Haar chefs
zijn getweeën. Marcel is bankier en heeft aanzienlijke financieele belangen in
Zuid-Amerika, die bij de planetaire tribulaties der laatste jaren zware averij opdeden.
Maurice is Minister van Staat bij den Prins van Monaco en vice-president der Fransche
Kamer. Terwijl de bankier bij het gouvernement om subsidie moest bedelen voor
zijn bank, voor de vliegtuigen-fabriek Latécoére, welke hij controleert, en voor zijn
luchtvaart-maatschappij, beging de politicus de roekelooze onvoorzichtigheid, om
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zich voor het presidentschap der Kamer candidaat te stellen, tegen een socialist.
Maurice werd niet gekozen en bij wijze van représailles voerden de linksche groepen
een venijnige oppositie tegen de hulpverleening aan Marcel. De Compagnie
Aéropostale werd door de Regeering in den steek gelaten. Daar echter het nationale
prestige, de Fransche invloed in Zuid-Amerika en het moreel in Frankrijk een
onherstelbare schade zouden geleden hebben door haar ondergang, nam het
Gouvernement haar zonder complimenten op sleeptouw. Om menschelijke
gevoeligheden te sparen, werd André Bouilloux-Lafont, zoon van Marcel en neef
van Maurice, tot administrateur benoemd. Maar hij kreeg een curator in de persoon
van Emmanuel Chaumié, directeur der handelsluchtvaart aan het Ministère de l'Air,
met wien hij voortaan de leiding der Aéropostale moest deelen.
De familie Bouilloux-Lafont zou die feitelijke verjaging van een domein, dat zij
met haar gansche energie ontgonnen had, wellicht berustend geslikt hebben, ware
de gouvernementeele Chaumié niet een intiem vriend geweest van Paul-Louis Weiller,
directeur der Cidna en der motoren-fabriek Gnome et Rhône. Dat de Cidna der
toevallig links georiënteerde Weillers alle commanditaire vennooten en kapitalen
vond, welke men aan de Aéropostale geweigerd had, dat de firma Bouilloux-Lafont
haar onafhankelijkheid verloor, terwijl de jonge Paul-Louis, een oorlogsheld, die de
borst vol decoraties draagt voor wapenfeiten in de lucht, zijn zelfstandigheid en zijn
zaken consolideert met evenveel geluk als knapheid, deze vernederingen smaakten
bitter, doch overschreden niet de maat der tegenspoeden, waaraan men in een
universeelen krach blootstaat. Dat de familie Bouilloux-Lafont echter haar boeken
moest overleggen aan een regeeringscurator, die de kameraadschappelijkste relaties
onderhield met Paul-Louis Weiller, in wien zij een tegenstander kon vermoeden,
deze kleine, maar harde nuance schiep de mogelijkheid van psychologische
verwikkelingen, welke men in een samenleving van wolven slechts behoefde te
observeeren om er partij van te trekken.
Het potentieel van haat, dat broeide in den clan der Aéropostale, was exploiteerbaar
en werd inderdaad geëxploiteerd met een ongeëvenaarde maestria. André
Bouilloux-Lafont wenschte in zijn binnenste niets liever, dan een aantal documenten
te ontvangen en te betalen, die het onomstootelijk bewijs leverden, dat Paul-Louis
Weiller een massa aandeelen (100.000) der Gnome et Rhône door tusschenkomst
der Deutsche Bank verkocht had aan de Luft-Hansa en dat Emmanuel Chaumié dezen
handel vergemakkelijkte voor een ronde som, die hem was overgemaakt langs de
Twentsche Bank en de Banque Jordaan. Met een beetje patriotisme kon de scabreuze
operatie worden gekarakteriseerd als hoogverraad, want de Gnome et Rhône fourneert
de helft der motoren van het Fransche lucht-leger. Met een greintje logica kon men
insinueeren, dat het gevraagd bedrag (45 millioen franc) door Paul-Louis Weiller
bestemd was voor den aankoop der Aéropostale.
Men begrijpt evenwel, dat André Bouilloux-Lafont, zelfs al ware hij het
tegenovergestelde van een gentleman, de noodige voorzorgsmaatregelen trof, om
zich niet te compromitteeren met een schijnbaar absurde beschuldiging, die doodelijk
op hem zou terugvallen, wanneer zij ongegrond bleek. Hoezeer hij ook verlangde
dat de stukken, welke men hem in handen speelde, onvervalscht waren, hij liet ze
controleeren en verschafte ze zich door middel van personen, die hij meende te
kunnen vertrouwen. Gerechtelijke schriftkundigen hadden hem de authenticiteit
gewaarborgd der bezwarendste overtuigingsstukken. Een Graaf de Lubersac, broeder
van een senator, telg van een oud geslacht en langjarig vriend der familie
Bouilloux-Lafont, bezorgde hem uittreksels uit de boeken der Guaranty Trust, die
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aantoonden, dat ook parlementsleden zich hadden laten lijmen met chèques. Zijn
voornaamste leverancier van bewijsmateriaal, een zekere Louis Golin, alias Serge
Lucco, behoort tot het fameuze Tweede Bureau (de tegen-spionnage), heeft een
broeder als officier in het lucht-leger en een vader, die in 't klooster trad, toen zijn
vrouw stierf. Onmiddellijk gaf men dezen Colin uit voor een beroeps-falsaris.
Maar op den dag zijner arrestatie verzekerde hij aan Paris-Midi, dat men hem door
tusschenkomst van Marthe Hanau 25.000 francs plus een maandelijksche toelage
van 5000 francs had aangeboden, wanneer hij alle door André Bouilloux-Lafont
aangevoerde documenten voor vervalscht wilde verklaren. Wat hij ook gedaan heeft.
Alles is valsch! Men beweert zelfs, dat de experts gewerkt hebben op gefalsifieerde
vergelijkingsstukken. Doch als alles valsch is, waarom requestreert de rechter van
instructie dezen Colin, waarom sluit hij hem af van de buitenwereld, waarom plaatst
hij wachten voor zijn deur, opdat geen enkel journalist een woord zal opvangen,
wanneer hij dezen beschuldigde verhoort? Door een dier toevallen, welke de
geraffineerdste machinaties onklaar maken, werd het ruchtbaar, dat de in elk opzicht
verraderlijke Louis Colin bekend had zijn falsificaties verricht te hebben met
medeweten van den commissaris Faux-Pas-Bidet. Dit macabere heerschap, wiens
barokke naam een programma is, complotteert tegelijk voor de politie en voor het
Tweede Bureau. Men ontmoet hem bij alle verdachte zaakjes. En hoe gaarne de
justitie hem ook had weggemoffeld, zij was gedwongen om hem te confronteeren
met Colin. Tot ieders schrik kon Faux-Pas-Bidet geen enkel punt der ongeloofelijke
aanklacht loochenen: hij was dag voor dag door Colin op de hoogte gehouden van
zijn relaties met André Bouilloux-Lafont en van de falsificatie der documenten.
Het verraad gluipt dus uit alle hoeken, kieren en reten. Misschien zijn Weiller en
Chaumié verraden in hun eerste, voorbarige pogingen tot internationaliseering der
Fransche en Duitsche luchtvaart. De hypothese heeft niets ongerijmds. Doch stellig
is André Bouilloux-Lafont verraden en gemanoeuvreerd met een onovertrefbare
virtuositeit. Verraden ook de graphologen. Verraden Graaf de Lubersac, die zich
apocrief papier in de hand liet stoppen. Verraden de Guaranty Trust, waar spionnen
's nachts met oogluiking der bewakers binnensluipen. Verraden het Tweede Bureau
en de politie. Verraden Colin en Marthe Hanau. Verraden de onrustbarende
Faux-Pas-Bidet. Verraden heel deze bende, van welke ieder op zijn beurt
onbekommerd verried.
Men ziet de draden, de koorden, de kabels, waaraan de poppen dansen. Maar wie
trekt ze? Wie is de balletmeester? Ik gaf u alle gegevens van het probleem. Los het
op, zoo gij kunt. Ons verstand, hier, staat ervan stil. Wij meenen evenwel, dat 't in
Denemarken, waar volgens het klassieke gezegde iets rottende was, nooit erger
geroken heeft.
[verschenen: 25 oktober 1932]

De bovenste plank
Parijs, 12 October [1932]
Stel u voor, want alles is mogelijk, dat gij in Parijs een nieuwe automobiel wilt
lanceeren, een nieuwe laars, een nieuw gedicht, een nieuwe symphonie, kortom, stel
u voor, dat gij geroepen wordt, om een dier kenteekenende daden te verrichten, welke
het denken van millioenen medemenschen zal beïnvloeden, een dier begin-daden,
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waarmee men als fabrikant, als dichter, als schoenmaker, als componist, medewerkt
in het complex van levensuitingen, dat men civilisatie noemt. Hoe zoudt gij het
aanleggen om de zaak in de kortste keeren voor mekaar te brengen? Gewichtige
vraag! Zij voert tot in 't binnenste van de keuken der beschaving en zooals men weet
is het restant der keuken (de kjökkenmöddinger) altijd een aanwijzing geweest voor
het moreele en materieele gehalte van een menschengroep uit een zeker tijdperk.
Daar bestaan tien middelen om er te komen, zegt de roskammende Edouard
Bourdet, doch slechts een ervan deugt, omdat het 't snelst is. Het past misschien niet
bij ons humeur en ons karakter. Het bevalt ons vooral niet dat het verklapt wordt en
geëtaleerd wordt tusschen de coulissen van een schouwburg. Wij mompelen oh! en
ah! Wij protesteeren. Wij probeeren te lachen tenslotte. Maar niemand spreekt tegen,
dat Bourdet, als de meeste clowns, een onwaardeerbare raadgever is. Een vertrouwde
gids, gelijk men er vindt in de halls der groote hotels.
Volg dus de voorlichting van Edouard Bourdet, wanneer gij opgang wenscht te
maken met een automobiel-merk, een piano-concert, een treurspel, een schilderij, of
een schoonheidsrecept. Wend u rechtstreeks tot Prinses Volotzine. Onder hare
vrienden en kennissen, die ontelbaar zijn en allen tot de hoogste kringen behooren,
heet zij Zaza. Ze is van burgerlijken komaf, Française (alles in dit stuk blijft Fransch,
wat de toeschouwers danig ergert) en is gehuwd, of gehuwd geweest met een
Russischen edelman. Haar naam dekt haar savoir-faire. Het idee van elasticiteit en
troebelheid, dat men gewoonlijk combineert met een Russische prinses, verklaart
haar invloed en de mogelijkheid van haar emplooi. Zij speelt geen Muze, geen arbiter
elegantiarum, geen maecenas. Zaza is alleen portierster en duur betaalde portierster
van de regionen, waar gearbitreerd wordt, concierge van de tempels, waar men roem
en aanzien uitreikt of bekokstooft. In deze functie huurt Zaza kasteelen en palace's.
Zij organiseert recepties en partijen, diners en thee's, groote en kleine festiviteiten
voor het artikel uwer keus, dat geïntroduceerd moet worden onder de lieden die, naar
men zegt, den toon aangeven.
Hier, in het historische paleis eener lady, wordt deze stemvork dictatoriaal gezwaaid
door den Duc d'Anche, glorie van het Fransche blazoen en met al zijn kwartieren in
de wandeling Toto genaamd. Hooger dan de hertogelijke Toto kan geen sterveling
klimmen in zelfbewustzijn, komische laatdunkendheid, raffinement, en gebrek aan
hersens. Gelijk eenmaal de Zeus van Plato's Banket den mensch in twee helften
sneed, die voortaan elkaar moeten zoeken, zoo scheldt Toto de Adamieten in twee
groepen, een vrouwelijke en een mannelijke, tusschen welke alle contact verbroken
is. Toto vraagt niet naar iemands neigingen. Hij legt ze tyranniek op. Het is verboden
om normaal te zijn, op straffe van verbanning uit zijn tegenwoordigheid. Een
hofhouding van vleiers en flikflooiers zorgt voor de tucht en voor de zeden. Wie
arriveeren wil, bukt voor dezen scepter, welke de dames links en de heeren rechts
plaatst. Een musicus, die tot dit beursche milieu verviel, om er een reputatie te
vestigen, wordt door Toto's acolieten verdacht van een vulgaire liaison. Sedert de
drie jaren, dat zijn beroemdheid duurt, ontvangt hij heimelijk een vrouw. Men betrapt
hem. Hij verwekt een ijselijk schandaal onder de secte van den Duc d'Anche. Hij
wordt uitgehoord en moet bekennen: de stakker ontving zijn eigen echtgenoote, met
wie hij wettig getrouwd is. Wat doet men niet voor een beetje roem!
De automobielfabrikant Tarvernier, die onder de beau monde een afzetgebied
zoekt, wordt door Zaza in deze snobistische en decadente, maar invloedrijke club
binnengeleid. Hij is een knappe, jonge mécanicien, die fortuin maakte met een
uitvinding en vanavond een mondain feest betaalt, waar Toto als Neptunus met een
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vervaarlijken drietand zal domineeren over sirenen en tritons. De machtige en
bulderende god der baren, vindt den voormaligen mécanicien op 't eerste gezicht
dermate sympathiek en bewijst zooveel attenties aan den uitverkorene, dat een zijner
gunstelingen, die luistert naar den schattigen naam Lolotte, van smart een flauwte
krijgt. Maar als de serviele creaturen van den pacha kruipen voor zijn imposanten
gaffel, symbool van den vork, waarmee ze bikken aan zijn tafel, de brave Tavernier
beantwoordt zijn avances met nonchalante grapjes. Hij courtiseert een jonge, schatrijke
weduwe uit de provincie. Een ware kip zonder kop en mooi. Zij heet Papoe en wil
tot elken prijs in Toto's doorluchtig gezelschap worden opgenomen. Ook zij kocht
den toegang bij prinses Zaza. Het laat Papoe volslagen koud, dat de
automobielfabrikant zijn deugd niet wenscht te offeren aan het succes zijner wagens.
Zij ziet onmiddellijk de partij, die zij trekken kan uit Toto's woede over de koelheid
van de mécano. De potentaat weet geen beter middel, om zijn spijt te koelen, dan
hare verovering. Bij de eerste sommatie valt zij in de armen van een meer dan
koninklijken sjamberloek.
Edouard Bourdet heeft getracht om met waardige personen te gekscheren. Doch
ondanks zijn aristophanisch vernuft en ondanks het brio eener schitterende vertolking,
lukt het hem niet om de gêne te overwinnen welke zich van het begin af van het
opkomen van Prinses Volotzine af bij de toeschouwers insinueert. Ieder die een tikje
met het Parijsche leven op de hoogte is, kent een paar Zaza's; ieder kent een paar
Toto's of consorten en hunne afhangelingen. Zij loopen elkaar niet onder den voet,
doch bestaan. En als we desnoods glimlachen over de ongebondenheid en den
wansmaak hunner zeden, wie kan zonder een gevoel van onrust en opstandigheid
gewaarworden, dat zij tot voor kort niet alleen het puik, la fleur des pois
vertegenwoordigden eener maatschappij, maar zelfs de fine fleur der
geestesstroomingen, waarin deze maatschappij zich uitte? Men wordt hieraan liever
niet herinnerd, terwijl de ziekte luwt. Menigeen suggereerde den auteur om er over
te zwijgen nu ze schijnt te wijken voor gezondere opvattingen. Maar een satiricus
van Bourdet's kaliber stoort zich niet aan zulke consideraties. Hij bekommert zich
slechts om de waarheid, ook al is zij wrang en beschamend.
[verschenen: 12 november 1932]

Een schitterend debuut
Parijs, 17 October [1932]
Toen ik onlangs schreef over de wichelroede en haar snelle verbreiding, dank zij het
militante enthousiasme van propagandisten, die haar zelfs op de planken brachten,
durfde buiten den kring van harer apostelen niemand denken, dat deze nog geheime
kunst spoedig zou verheven worden tot den rang eener strikte wetenschap. Het is
gebeurd in den loop van den zomer, in denzelfden tijd, dat de jo-jo begon te wentelen
om haar as. Zij kreeg den naam van radiësthesie, letterlijk vertaald straalgevoeligheid.
Zij werd geplaatst onder hooge bescherming van Edouard Branly, den meer dan
tachtigjarigen patriarch der vonken-telegrafie, aan wien Marconi over het Nauw van
Calais zijn eerste draadlooze boodschap seinde, die een hulde was.
Er valt dus niet meer te spotten met de radiësthesie, den hazelaarstok, de
corsetbalein en den slinger. Het is ook niet om te schertsen, dat ik de jo-jo erbij haal.
De jo-jo, die eigenlijk een slinger is (en de hemel weet welke berichten hij ongemerkt
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meldt uit de kosmische verten) wordt hoe langer hoe serieuzer. Men heeft haar
Hindoesche origine ontdekt. In 't Sanskriet werd zij tschakra of spel van het rad
genoemd. De helden der Veda's gebruiken haar als draaiend zwaard. In de sponning
van een dubbele stalen discus wonden zij een leeren riem en wierpen het gescherpte,
twee-snijdende speeltuig, zonder den riem los te laten, naar hun vijand. Dit is meer
dan merkwaardig. Een ziener zou misschien beweren, dat het Fransche volk, toen
het als één man naar de jo-jo greep, onbewust een teeken vroeg en tegelijk naar een
wapen snelde. Ook hierom durf ik niet lachen. Tusschen de aarde en stratosfeer, zou
vandaag Hamlet zeggen, kruisen te veel golven, die wij nauwelijks droomen kunnen,
om heelemaal gerust te zijn.
Onder de beoefenaars der radiësthesie is Abbé Mermet ongetwijfeld een der
vermetelste en wellicht de geniaalste. Hij teekende een kaart der ondergrondsche
rivieren van Zwitserland, zonder er ééne gezien te hebben. Hij gaf de richting en de
capaciteit aan dezer onzichtbare waterwegen, die diep onder het Meer van Genève,
de Rhône en de Jura wegvlieten en de talrijke Fransche geneeskrachtige bronnen
voeden. Hij verzekert, dat er vlak bij Parijs, waar men water te kort komt, zulk een
onderaardsche stroom vloeit, die een afvoer bezit van drie millioen liter per minuut,
wat meer is dan de Seine. Hij daalt neer van de Alpen, doch groef zich tot achthonderd
meter onder den begane grond. Bij zijn Parijsche monding splitst hij zich. Twee
derden van zijn debiet (twee millioen liter per minuut) vallen in een spleet en
verdwijnen. De rest, waarvoor de kloof geen plaats heeft, klimt op tot vijf honderd
meter, maar onder zulke pressie, dat men slechts een artesischen put zou behoeven
te boren, om het water te geleiden tot de oppervlakte. Voor den Parijschen
gemeenteraad, die een buis wil leggen tot de Loire, klinkt die prospecteering als een
sprookje uit Moeder de Gans. Het is prachtig, maar men gelooft er niet aan.
Abbé Mermet echter gaat nog veel verder. Wanneer alle mineralen, redeneert hij,
stralen uitzenden, dan is het niet verwonderlijk dat ook het lichaam van levende
wezens radieeren en wanneer een stok of een slinger als detector kan dienen voor de
opsporing van minerale stralen, is het logisch, dat men met hetzelfde instrument een
lichaam kan onderzoeken. Wij zijn omringd met een soort van magnetisch veld, dat
hij onderverdeelt als volgt: 1o. Een persoonlijke radiatie, welke zich hecht aan de
dingen die door ons gebezigd worden. 2o. Een sexueele radiatie, die verschillend is
voor elk geslacht en welke we gemeen hebben met de dieren. 3o. Een radiatie, die
eigen is aan elk gezond orgaan, maar onafhankelijk van de persoon.
Het spreekt vanzelf, zoo wij dit als juist beschouwen, dat de slinger - een voorwerp
aan een touwtje - het simpelste auscultatie-middel is voor dokters. Men stelt
proefondervindelijk de schommelingen vast, welke de slinger uitvoert bij een
ongedeerd orgaan en maakt de diagnose op uit de afwijkingen. Een normaal hersenstel
b.v. wijst 10 aan; als de slinger 80 of 100 bewegingen volbrengt, wordt het tijd om
een psychiater te raadplegen. En consult is kort, goedkoop en pijnloos. Abbé Mermet
prospecteert de stralenwerping van een persoon door op 15 à 20 centimeter afstand
met een slinger langs het lichaam te gaan. Als de slinger op een bepaalde plaats
onregelmatig wordt, toont hij daardoor aan, dat er in de buurt iets niet in den haak
is. Met een potlood, een lineaal, of met zijn gestrekte linker wijsvinger, determineert
hij de kritieke plek. Hij telt de schommelingen van den slinger en zegt tot de patiënt
b.v.[:] ‘Uw nieren zijn niet in orde.’ Sommige parasitaire verschijnselen als kanker,
tuberculose of microbische kolonies hebben hun bijzondere vibraties en verraden
zich reeds tijdens de periode van incubatie, als zij nog met succes bestreden kunnen
worden. Dit is zonder twijfel even duidelijk, als het fantastisch schijnt. Maar het
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wonderbaarlijkste is, dat Abbé Mermet deze auscultaties eveneens verricht op
fotografieën en zich beroemen kan op de verrassendste en probaatste resultaten. Tot
welke consequenties deze tooverij mettertijd kan leiden, wanneer zij eenmaal
gevulgariseerd wordt, laat ik over aan uw eigen bepeinzingen. Men zal veel minder
portretten vinden in de geïllustreerde bladen. Men zal geheel andere
huwelijks-advertenties lezen. Verloofden zullen elkaars foto's bekijken met andere
oogen. Men zal een paard, dat men koopen wil, niet meer in den bek zien. Ieder zal
onze doopceel lichten. En dit verklaart tenminste, waarom alle wilden doodsbenauwd
zijn om gefotografeerd te worden. Zij hadden gelijk.
Een andere abbé ondertusschen (terloops gezegd: verwonder u niet, dat gij in deze
branche zooveel abbé's ontmoet en herinner u dat Mozes, die met zijn staf op de rots
sloeg, waarschijnlijk de eerste roedewichelaar was...) een ander abbé dus doet nog
verbluffender mededeelingen. Het is niemand minder dan de reeds lang vermaarde
Abbé Moreux, directeur van het observatorium te Bourges, die bericht dat een zijner
correspondenten door middel van den hazelaartak contact gekregen heeft met de
maanbewoners. Precies twee uren voordat Selene den Parijschen meridiaan passeert
en zich op 30° Oosterlengte bevindt, op het moment bijgevolg, dat de Seleniet de
grootste strook vasteland bestrijkt (Rusland en Afrika) heeft de roede van deze
waarnemer regelmatige schokken geregistreerd, welke door een tusschenruimte van
ongeveer zes seconden gescheiden waren. Een eerste appèl gaf een reeks stooten,
welke overeenstemden met de getallen 3, 4 en 5. Een tweede signaal seinde de cijfers
9, 16 en 25.
Het is zonneklaar voor onzen geleerden astronoom, dat deze getallen gewild zijn,
want de tweede serie herhaalt de eerste in het kwadraat. Alleen een andere Abbé
Moreux, die ergens op de Maan een sterrenwacht bestuurt, kan zoo zijn cijfers
rangschikken. Zij bewijzen, dat hij niet enkel de rekenkunde kent, maar ook de
meetkunde. Zij drukken den eenvoudigsten der rechthoekige driehoeken uit (hij had
erbij kunnen voegen: de eenvoudigste der muzikale intervallen, terts, kwart en kwint)
en demonstreeren in de lapidairste termen het beroemde theorema van Pythagoras,
dat luidt: de som der vierkanten op de rechthoekszijden van een rechthoekigen
driehoek is gelijk aan het vierkant op de schuine zijde. 3 maal 3 is 9; 4 maal 4 is 16;
9 plus 16 is 25. Het vierkant der hypotenusa: quod erat demonstrandum.
Ik weet niet meer welke excentriek eertijds het plan opperde om op een effen
vlakte van Siberië of van de Sahara in reusachtige afmetingen het schema te
construeeren van een dergelijk theorema, om zoodoende aan de hemelingen kenbaar
te maken dat de Aarde bewoond is door verstandelijke wezens. De Selenieten zijn
ons vóór geweest. Abbé Moreux zegt niet met welke apparaten zij de communicatie
bewerkstelligden, die door de roede werd opgevangen. Als consciëntieus geleerde
raadt hij den wichelaars, om de bovenaardsche berichten te controleeren. Maar hij
gelooft aan de magie van stok en slinger, die onze volmaaktste draadlooze posten in
gevoeligheid oneindig overtreffen. En wie zou durven twijfelen aan de toekomst der
radiësthesie, wanneer men een wetenschap zoo radieus ziet debuteeren?
[verschenen: 10 november 1932]

De innemer van Parijs
Parijs, 24 October [1932]
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Leopold von Hoesch, die Duitschland tien jaar vertegenwoordigde in de Ambassade
van de Rue de Lille, verliet de Fransche hoofdstad en werd overgeplaatst naar Londen.
Andere heeren, andere gezanten. Het is nog niet zeker dat het ‘gouvernement van
Baronnen en Junkers’ op den duur strammer tegenover Parijs zal optreden dan zijn
voorgangers, maar het staat vast dat Von Hoesch niet de geschikte persoon zou zijn
om de gezindheid van Berlijn te vertolken wanneer de Duitsche regeering uit
verschillende methoden de energieke koos.
Von Hoesch, die de snelle bekroning zijner carrière dankte aan Poincaré, ging
door voor ‘een oprecht vriend van Frankrijk’. Dit wil zeggen dat hij zijn land diende
door zich zoo nauw mogelijk aan te passen bij de proeven van toenadering welke
voor de Quai d'Orsay een ideëel doel, voor de Wilhelmstrasse een practisch middel
waren. Maar Von Hoesch behoefde niet te weten wat Stresemann verstond onder
‘finassieren’. Met volkomen eerlijkheid kon hij in de Rue de Lille de aangename
stemming scheppen, welke men aan de Spree en de Seine noodzakelijk oordeelde.
Hij kweet zich zoo voortreffelijk van deze taak, dat men hem te midden der
ontgoochelingen vaarwel zegt met een hartelijkheid die bijna compromitteert.
Slechts eenmaal inderdaad heeft deze intelligente gezant de Franschen teleurgesteld
door bij de ziekte en den dood van Foch een terughouding in acht te nemen welke
contrasteerde met de gebruiken van ridderlijkheid, en met de verwachtingen eener
heldere toekomst. Foch echter, volgens de eigen woorden van Von Kluck, had iets
demonisch', wat een passielooze waardeering uitsloot. Rond Joffre, rond Briand was
deze ongenaakbare toovercirkel niet aanwezig, en bij het stoffelijk overschot wischte
Von Hoesch de laatste sporen weg van verflauwde herinneringen. Naast het sterfbed
van Briand drukte hij een smart uit welke allen in 't hart greep. Een diplomaat die
zich met zooveel overtuiging en zoo intiem associeerde aan een politiek experiment
kon niet worden blootgesteld aan een koersverandering waarbij zijn karakter het
gevaar liep van wettige verdenkingen. Er zijn modulaties die zelfs een muziek-kenner
als Von Hoesch niet maken kan.
Doch met welke gevoelens hij ook van post verwisselt, zijn opvolger vindt een
situatie die onpartijdig beschouwd geroemd mag worden als uniek en
benijdenswaardig. Wanneer de politieke omstandigheden, waarop Von Hoesch geen
invloed uitoefende, overeenkomsten toonen met 1904 of 1913, de moreele positie
van Duitschland, welke hij met geduld en bekwaamheid herbouwde, werd
onvergelijkelijk gunstiger dan zij ooit geweest is tijdens de glansrijkste jaren der
keizerlijke periode.
Toen deze fortuinlijke en gefortuneerde diplomaat zijn Parijschen werkkring begon
gaven de ingeworpen ruiten der Ambassade een nauwkeurig beeld van de Duitsche
nederstorting. Men had vier jaren gevochten alsof de strijd gevoerd werd tusschen
twee onvereenigbare levensconcepties en de uitnemendste denkers hadden de
steunpunten der Germaansche kultuur gesappeerd tot aan hun fundamenten. Bij het
gloeiend fanatisme waarmee gesloopt werd en uitgeroeid kreeg men dikwijls den
indruk dat een deel van Europa anderhalve eeuw verkropte onmin had opgezameld
voor dien kamp tusschen twee principen, voor die worsteling Ormuzd-Ahriman. En
dit homerisch duel was geen uiting van psychose onder ontwrichte intellectueelen,
die te oud waren voor geweer en ransel. Het gold in menig geval vergeten waarheden,
herkend en heroverd in de vlammen van den wereldbrand. Maar psychose of niet, toen de vrede geteekend werd lagen de tempels van den Duitschen geest in puin. Er
bleef geen steen op den ander. Alles was weggevaagd. Men dacht er niet aan dat die
verwoestingen ooit hersteld konden worden en de aanvankelijke verwarring in
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Duitschland bevorderde dit vermoeden. Millioenen menschen verkeerden in de waan
(zelfs in Duitschland) dat een nieuwe aera aanving.
Zoo was de feitelijke toestand gelijk een objectief toeschouwer hem moest
waarnemen. Na den oorlog startten twee naties met ongelijke kansen naar een
onbekende bestemming. De eene heeft den wind der overwinning in de zeilen, de
andere heeft de nederlaag voor den boeg. De een kan recht afstevenen op het doel,
de ander moet haar tijd verliezen en haar krachten versnipperen met laveeren. De
beslissende episodes van de match zouden gespeeld worden te Parijs en te Berlijn.
Beide steden, sinds Berlijn in vibratie gezet werd door Fransche Hugenoten, influeeren
op elkaar als tweelings-zonnen. Waar condenseerde zich de meeste energie? Welke
zal gerukt worden uit haar baan?
Te Berlijn, dat receptief en kneedbaar geacht werd wegens zijn chaos, gebeurt
niets. Het punt dat, alle factoren in aanmerking genomen, overstelpt had moeten
worden door een Franschen springvloed, blijkt onbereikbaar en blijft onberoerd.
Laten wij niet naar de oorzaken zoeken van dit phenomeen want zij zouden ons
afvoeren van het correspondeerend verschijnsel dat veel belangrijker is.
Parijs, dat voor repulsief en onbuigzaam gehouden werd wegens zijn orde, wegens
zijn immobiliteit en wegens zijn eeuwenoud overwicht dat opnieuw bevestigd schijnt
door de zegepraal, Parijs treedt langzamerhand in woeling. Gedurende de eerste jaren
na 1918 heeft het getracht om te construeeren op een gebied dat door de epische
polemieken was schoongeveegd. Het heeft gepoogd om op de Duitsche ruïnes de
Fransche inzichten te con[soli]deeren, te beveiligen, te verjongen. Dit lukte niet of
lukte slechts een korte poos. 't Zij de benoodigde kracht was uitgeput, of een
inspanning eischte, die momentaan boven de macht ging of om welke redenen dan
ook, Parijs slaagde niet erin om zijn aantrekking uit te stralen tot Berlijn. Na een
vluchtige en spannende stonde van interferenties (1923) die de Franschen onbenut
lieten voorbijgaan, zonk het terug in een activiteit die zich beperkte tot zijn eigen
sfeer. Maar nauwelijks heeft het afgezien van een expansie, die natuurlijk en logisch
scheen, nauwelijks heeft het versaagd en een voorrang verzaakt die het wapengeweld
en den massamoord moest legitimeeren, en kòn legitimeeren of Berlijn werpt zijn
magnetisch [onleesbaar woord] tot onder de muren van Parijs.
Op dit oogenblik, dat hij slagvaardig verbeid heeft, openbaart Leopold von Hoesch
zich in zijn buitengewone hoedanigheden van bemiddelaar. Als man van gezond
verstand begrijpt hij dat onder alle herlevings-middelen, welke zijn vaderland in
Frankrijk ten dienste staan, de kultureele verreweg de urgentste en de doeltreffendste
zijn. Hij begrijpt dat elk succes, door een Duitscher op dit terrein behaald in Parijs,
een onberekenbare weerklank zal verwekken in de gansche wereld. Juist omdat Parijs
het kopstation was van tegenstrijdige stroomingen, juist omdat Parijs de haard en de
citadel was eener met genie en talent geformuleerde antithese, viel hier een programma
te verwezenlijken dat onmetelijke en essentieele voordeelen zou afwerpen voor
Duitschland.
Welk een triomf, niet waar, moreele en materieele triomf, wanneer de Duitsche
muziek opnieuw zegevierde in de Fransche hoofdstad! Welnu, zij doet 't. Welk een
stille, doch niet minder eclatante victorie (en welk een even stille vernedering van
den anderen kant) wanneer de Duitsche zangeressen en zangers een Fransch deficit
komen aanvullen tot op het podium der Opéra, wanneer Duitsche dirigenten, Duitsche
orkesten en Duitsche componisten in de salons en in de concertzalen van Parijs een
meesterschap komen demonstreeren waarnaast volgens unanieme Fransche
getuigenissen, elke Franschman het moet afleggen! Welk een voldoening om de
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Duitsche architectuur te introduceeren in de Parijsche straten, de Duitsche sierkunst
in de honderd onderdeelen van het dagelijksche leven, de Duitsche kleuren in de
kleeding, den Duitschen dans in de music-halls, de Duitsche literatuur in de
boekhandels en in de feuilletons der kranten, de Duitsche films in de bioscopen, het
Duitsche tooneel in de schouwburgen! Welk een vreugde om te merken dat men in
elke richting roos schiet! Om geen enkel échec te boeken! Welk een verkwikking,
welk een opbeuring, welk een verzwegen trots om te bespeuren, om te bewijzen,
zwart op wit, dat Frankrijk in geen enkelen tak van civilisatie iets gelijkwaardigs kan
voortbrengen, niets of zoo goed als niets, noch te Parijs, noch te Berlijn, en dat de
eminentste vertegenwoordigers van Frankrijk (op weinig uitzonderingen na) den
Duitschen invloed ondergaan!
Dit programma is door Leopold von Hoesch geconcipieerd als man van gezond
verstand en uitgevoerd als man van groote beschaving en niet minder groote
menschenkennis. Hij aanvaardde zijn post te midden der puinhoopen. Hij verlaat
hem te midden van een paradoxalen opbloei. Geen enkel land, dat ambassades of
legaties onderhoudt in Parijs, geen enkel land waarvan de gezanten bevliegingen
toonden om de verspreiding van nationale kultuur-waarden te vergemakkelijken, kan
op het tiende der resultaten bogen die door Von Hoesch met een even discrete als
schrandere en volhardende werkzaamheid behaald zijn. Men zegt dat zijn vertrek
een tijdperk sluit... Dat zou de eerste reëele meevaller kunnen zijn voor de
overwinnaars op de slagvelden die de overwonnenen werden op ieder gebied waarom
men bewust of onbewust gestreden heeft.
[verschenen: 19 november 1932]

Tegen den muur
Parijs, 25 October [1932]
De crisis, die deze week haar vierde jaargang begon (waar blijft de tijd), treedt voor
de Franschen in het stadium, waar zij synoniem wordt met catastrofe. Gedurende de
eerste phase scheen het land onvatbaar voor de besmettingskiemen, welke van twee
kanten aanwaaiden: de eene uit de Vereenigde Staten, als natuurlijk product van
allerhande excessen, de andere uit Rusland, als kunstmatig preparaat uit het
bolsjewistische laboratorium van diabolieke speculanten à la baisse en à la misère.
Gedurende tweede fase, die voor de meeste naties kritiek werd, toonde Frankrijk
nauwelijks hier en daar, en slechts in de gevoeligste plekken van zijn organisme, een
paar sporadische teekenen van onbehaaglijkheid. Met wat pleisteren, een aderlating,
een beetje massage en getrokken kruiden, werden de locale hinders weggewerkt en
bezworen. De heele kuur kostte over drie jaren geen tien milliard francs. Niemand
merkt er iets van. daar ze geput werden uit de reserve. Herinner U de bruisende weken
der Koloniale Expositie. Zij liggen vlak achter ons. Terwijl alom zorg en kommer
den algemeenen nood vooruitliepen of vergezelden, ademden Parijs en Frankrijk hun
optimisme, welgemoedheid en stralend welzijn. Men benijdde een volk, dat aan de
epidemische plaag scheen te ontsnappen en naïef paradeerde met zijn gezondheid te
midden van zieken.
De derde fase, die ons op 't oogenblik knijpt, overrompelde het economisch gestel
als een beroerte, of als en embolie. Zij kwam uit de lucht gevallen, toen men nog
toastte in hoofdartikelen, statistieken en redevoeringen. Wanneer? Vóór de
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verkiezingen of daarna? Men zou geen datum kunnen noemen. Maar plotseling lag’
alles stil, zonder dat iemand erop verdacht was. Er kwam geen krach, geen run, geen
paniek. Niets. Geen zweem van opwinding. Absoluut niets dan de gewone, chronische
rampen: een cycloon en een zondvloed op de Rivièra, overstroomingen in het
Noorden, de serie ongelukken en drama's van elk uur. Het aantal werkloozen bleef
stationnair en overschrijdt nauwlijks de tweehonderd vijftig duizend, als de opgaven
niet liegen. De Staatsfondsen rezen. De conversie-leening werd een succes, daar men
alle maatregelen genomen had - zes dagen bedenktijd! - om te verhinderen, dat zij
een fiasco kon worden. Het liep storm op de Automobiel-tentoonstelling, hoewel er
geen nieuws te zien viel. Te vier uur 's middags zijn de drukste wijken nog altijd
versperd. De Beurs houdt avond-séances. De opvolger van Oustric en Kreuger, dien
ieder aanwijst, is taaier dan men kon denken. De directeur der Opéra-Comique vond
een geldschieter. De modische dancings gaan niet failliet, doch wisselen hoogstens
van uithangbord. Na middernacht gloeit de halve stad in de neon-lichten als een
moderne Bloksberg. De bedelaars zijn schaarsch, de straten rustig.
Maar achter dit décor en achter deze conventies was alles veranderd, gebroken,
verlamd. Zonder slag of stoot, zonder geraas, zonder één gerucht zijn de levensvonken
uit dit beweeglijke en fascineerende lichaam geweken. Men profiteert van de
verkregen snelheid en men stuurt in de gewende richting, zoolang 't gaat en zoolang
er vaart is. Doch ieder hoort dat de motor niet meer werkt. Wat hapert er? Geen enkel
mankement. Wat gebeurde er? Nog minder. Wij kijken toe als baliekluivers rondom
een defecte mechaniek. Het is voor later, wat er gebeuren moet. Voor de vierde fase
zonder eenigen twijfel. Op 't moment gapen wij stomverbaasd naar het ongehoorde
en onverklaarde feit van het lek, waaruit de substantie wegvloeide, of verdampte.
Wij ontdekken duizend-en-één oorzaken, maar niet één remedie. De instorting echter
is er; even onverhoeds als schielijk, als geluidloos.
Stille débâcles, waar men zich ook wendt. Zwijgende ruïnes in industrie, landbouw,
handel, scheepvaart en vermaak. Het is alsof plotseling alle boeken vervalscht zijn.
Geen enkele begrooting klopt, geen enkele raming houdt haar beloften en ieder cijfer
wordt onzeker. De inkomsten van den fiscus dalen met milliarden. De opbrengsten
der douane tuimelen naar beneden. Het Parijsche gemeentelijke accijnsbureau meldt
voor 't eerst sinds zijn bestaan een tekort. De openbare liefdadigheid en de hospitalen,
die teren op de amusementsbelasting berichten een gat van millioenen. De
handelsbalans registreert een ramp, welke maandelijks in omvang toeneemt. Export
en import zakken met rukken. De boeren worden revolutionnair. Zij delegeerden zes
duizend afgevaardigden naar Parijs om een belastingstaking te proclameeren. Twaalf
honderd rukten op tegen de Graanbeurs. Twee honderd zeven en vijftig burgemeesters
en gemeenteraden dienden hun ontslag in. De vertegenwoordigers van vijf millioen
fiscale slachtoffers beleggen een congres in de hoofdstad en delibereeren onder het
oog van politie en spionnen over een massa-actie tegen de groote, smalle en krijtende
tienden, waarmee zij zich tot dusverre zonder kikken lieten villen.
Alleen het deficit van budget en schatkist zijn florissant. Toen de huidige regeering
het bewind aanvaardde, bedroeg het zes of zeven milliard. Vandaag twaalf of dertien.
Voor 't volgend jaar durft niemand er naar raden. Twintig? Dertig? Waarom niet?
Alles is mogelijk geworden. Een filosoof, die geen economist was, heeft gezegd, dat
wij evenveel weten omtrent de kapitaal-circulatie als men tijdens Karel den Grooten
wist omtrent den bloedsomloop. Dit verklaart tenminste het mirakel van het goud
der Banque de France, die haar voorraad intact en ongebruikt bewaart onder zulke
ongewisheden.
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Wat doet het gouvernement? Het jammerklaagt of troost in zijn Zondagsche
speeches en overweegt dozijnen bezuinigingsmiddelen die nimmer gestemd zullen
worden. Het houdt ontelbare en eindelooze conferenties over hervormingen welke
het nooit zal invoeren. Bezuinigen is een heldhaftige, patriottische en onvermijdelijke
maar essentieel anti-democratische geneeswijze. Niettemin zou de democratische
Herriot haar kiezen omdat hij geen andere kent. Wanneer men hem slechts de keuze
liet! Maar alle citoyens en citoyennes, in de termen komend om besnoeid te worden,
de ambtenaars, de oudstrijders, de gepensionneerden, de verassureerden, de
hertrouwde oorlogsweduwen, alle gasten van de Staatsruif, zijn gegroepeerd in
wettige doch onhandelbare syndicaten, die elkaar toeschreeuwen. Na u meneer... na
u mevrouw... Er valt niets met hen te beginnen. Niemand wil de eerste zijn bij den
Scheerder. Daarover gaan zij roerend akkoord. Zij bezitten een meerderheid in ieder
parlement, want zij vormen de natie. Zij kunnen elk kabinet ringelooren. Wat dan,
als bezuinigingen onbestaanbaar zijn? Verhooging der belastingen? Geen denken
aan. De fiscus absorbeert 30% van het nationale inkomen, tegen 27% in Italië, 22,50%
in Engeland, 20% in Duitschland, 10,50% in Amerika. Een leening? Wie zal
inschrijven met een bankroet in 't zicht? Een heffing op 't kapitaal? Het kapitaal werd
reeds onvindbaar en wie riskeert om de rest op de vlucht te jagen? Een algemeen
belastingmoratorium dan, en een totale herziening van het Staatshuishouden, beiden
gefinancierd door het goud-surplus der Bank? Men praat er over doch vermoedelijk
om ervan af te schrikken. Welk een paardenmiddel en welk een avontuur! Het licht
toe tot welken graad de toestand precair werd.
Het gouvernement kan dus niets anders dan weeklagen tot het valt. Het zal
vervangen worden door nog besluiteloozer of verwarder hoofden. Zij zullen de vierde
phase inleiden die even rumoerig belooft te worden als de derde geruischloos was
en bedaard.
[verschenen: 30 november 1932]

Op een Winteravond...
Parijs, 27 October [1932]
‘Het is mijn plicht u te zeggen, dat, wanneer ik Franschman was, ik de tegenwoordige
houding van Duitschland als een zeer groot gevaar zou beschouwen voor mijn land.’
De woorden zijn van Lord Cecil.
Hoe de dingen zeer gevaarlijk zouden kunnen worden is deze week uiteengezet
door de Eclair de Montpellier, een blad, dat op 750 kilometer afstand verschijnt van
Parijs. Het provinciale orgaan heeft een correspondent gezonden naar München, die
teekent Jacques Bardanne. De auteur is een onbekende. Wij bekommeren ons om de
Eclair de Montpellier, waarvan men geen zes exemplaren zal ontdekken in de kiosken
der hoofdstad, als om onze eerste chemise, zooals de Franschman zegt. Voor het
rapporteeren van sombere bevindingen zijn dit onontbeerlijke voorwaarden. De
waarheid, welke men toedient als een douche, beneemt de ademhaling. Toegediend
door een filter, werkt zij heilzaam als een tonisch elixer.
Deze Jacques Bardanne moet talenten bezitten voor spionnage. Voor een groep
Hitleriaansche officieren zijn gedurende Mei 1932 in het Bruine Huis te München
strategische lezingen gehouden door Colonel Nicolaï, en de correspondent van het
Montpellieraansche blad heeft inzage gekregen van de aanteekeningen, welke door
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een leerling gemaakt zijn op die krijgskundige voordrachten. Nicolaï is een
merkwaardige figuur in het genre van de voormalige agent 7000 Von Papen. Een
man in de kracht zijns levens, beproefd in elken kamp met open of gesloten vizier,
en begaafd met een uitstekend stel hersens. Hij is persoonlijk bevriend met de leiders
der Reichswehr en geldt voor de organiseerder, de kanaliseerder van het door Hitler
ontwikkelde dynamisme en dynamiet.
Het lastigste vraagstuk, dat bij de overweging van toekomstige conflicten wordt
opgeworpen, is niet de krijgsvoering, doch de oorlogsverklaring. Juridisch bestaat
de oorlog niet meer, sinds het Kellogg-Pact hem buiten de wet plaatste en men kan
hem dus onder geen enkel voorwendsel verklaren, behalve voor zelfverdediging. En
nog! De Japanners en de Chineezen, de Bolivianen en de Paragueezen hebben deze
moeilijkheid omzeild door de diplomatieke formaliteiten, als het bezoek van een
gezant, de overhandiging der paspoorten, de verbreking der betrekkingen, straal te
negeeren.
De methode zou perfect zijn, wanneer niet het bezwaar haar aankleefde, dat in
iederen oorlog een van beide partijen de vijandelijkheden openen moet. Men vindt
niet zoo gauw en niet zoo licht een beginner, als het oppervlakkig lijkt. Er zijn in
Europa geen stroopende bandieten-benden wier excursies een gewapenden inval
kunnen motiveeren. Men vaardigt er geen boycot uit, want boycot heet voortaan
contingenteering van den invoer! De lijst der verzinsels is uiterst beperkt. De fabel
eener vliegmachine boven Nürnberg heeft afgedaan. Geen enkele Europeesche
mogendheid zal een oorlog ontketenen voor een verdwaald avion, al ware het
ontwijfelbaar echt. En zij, die het luidst jeremieeren over de onveiligheid, waarin
het schrikkelijke Fransche militairisme zijn Oostelijken nabuur verstrikt en verstikt,
weten drommels goed, dat er iets ongehoords, iets ongelooflijks zal moeten gebeuren,
om het Fransche volk en het Fransche gouvernement te dwingen, niet alleen tot een
oorlogsverklaring, maar tot simpele schermutselingen.
Aan al deze patente en flagrante nadeelen heeft Colonel Nicolaï, volgens het
notitie-boekje van zijn leerling gedacht. Bandieten zijn er niet in Duitschland, nòch
Schurken, om ze los te laten over een volk, waartegen men van leer wil trekken. Zij
zouden trouwens te snel gesignaleerd worden. Wijl zij zich te langzaam verplaatsen,
en in 't oog loopen, zouden zij op de regeering, onder wier bevoegdheid zij staan, de
verdenking werpen van medeplichtigheid. Zij zouden daarenboven te gemakkelijk
worden afgeslagen. Maar vooral zouden zij niet het gewenschte en afdoende effect
veroorzaken. Wegens een strooptocht van brooddronken belhamels zal geen enkel
Fransch gouvernement Europa in vuur en vlam zetten. Men kan daarvoor zijn hoofd
verwedden.
Doch als er geen bandieten zijn in Duitschland, men telt er verscheiden
revolutionnaire formaties, gewapend en onafhankelijk van den staat. De Berlijnsche
regeering houdt ze tot nu toe in bedwang, omdat zij haar gedragslijn regelt naar de
inblazingen van Stahlhelm en Nazi's. Maar verondersteld, redeneert Nicolaï, dat met
of zonder reden, deze kolossale organisaties in opstand komen tegen een Berlijnsche
autoriteit, welke zij te mak en meegaand oordeelen? Zij werden dermate talrijk dat
zij de meerderheid der Duitsche natie zouden meesleepen in haar wieling. Ondanks
dat overwicht echter blijven zij onverantwoordelijk, want zij zijn oproerlingen. Binnen
48 uren, preciseert Colonel Nicolaï, kunnen zij 3000 vliegmachines mobiliseeren in
't diepst geheim en laden met brand- of gas-bommen. Op een vochtigen winter-avond
(de gassen, welke de Duitschers denken te gebruiken, rendeeren beter bij nat weer)
concentreert deze zwerm zich op de vliegvelden langs de grens. In een paar uren
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rijden auto's de projectielen aan. Zij vliegen uit in escaders. Vier à vijf uren later
ontvangt het argelooze Parijs bezoek van 10 machines uit Ludwigsburg, 10 uit
Stuttgart, 10 uit Karlsruhe, 10 uit Neustadt, 10 uit Freiburg-in-Brisgau, 25 uit Landau;
meer dan 100.000 bommen hagelen neer op de hoofdstad. Op andere steden,
spoorwegknooppunten, electrische centrales navenant. Men spaart een paar
vliegvelden met opzet. Terwijl Duitschland mobiliseert, om zijn niet-gemandateerde
oproerlingen te beteugelen, achterjagen Fransche vliegmachines de Duitsche
roofvogels, bombardeerend en mitrailleerend, tot boven Duitsch gebied. Onvrijwillig,
onwillekeurig, maar gedwongen door de bitterste noodzakelijkheid, zal het Fransche
luchtleger de vijandelijke, offensieve daad verrichten tegen een regeering, die niet
aansprakelijk gesteld kan worden voor revolutionnaire manoeuvres. Er zou een
beginner zijn, waarop niemand vat heeft. En juridisch gesproken zelfs een aanvaller:
Frankrijk natuurlijk.
Geciviliseerde, niet-bloeddorstige, onbedreigde, ongepassionneerde buitenstaanders
zullen het idee van een dergelijke neronische, infernale onderneming, verwoesting
en slachting, als menschelijkerwijze ondenkbaar en ongeloofbaar weigeren te
aanvaarden. De meeste Franschen ook en dit pleit voor buitenstaanders en Franschen.
Maar deze ongeloovigheid verhelpt volstrekt niet, dat de authentieke of apocriefe
concepties van Colonel Nicolaï theoretisch zeer wel uitvoerbaar zijn. Op kleine en
‘humane’ schaal zijn ze zelfs reeds toegepast door Zuid-Amerikanen. Den eersten
September, volgens een brief in het Journal de Genève, drong een belangrijke troep
Peruanen het gebied van Columbia binnen en veroverden het onverdedigde stadje
Leticia. Het gouvernement van Peru verklaart, dat het volslagen vreemd is aan den
aanval en schrijft hem toe aan revolutionnaire elementen, die aan zijn contrôle
ontsnappen. Gesommeerd door de regeering van Columbia om de aanvallers te
desavoueeren, weigert het gouvernement van Peru deze platonische afkeuring. Het
beroept zich op ‘onrechtvaardige’ verdragen van 1922 en 1930, om den inval als een
‘uiting van nationale aspiraties’ te vergoelijken. Mooier nog: Peru protesteert tegen
de politie-maatregelen, waarmee Columbia de orde in en rondom Leticia poogde te
herstellen!
Transponeer deze geschiedenis in een Europeesch kader, op Europeesche schaal
en gij hebt het plan-Nicolaï. Daarbij blijft geen andere wensch, dan dat de goden en
de Fransche waakzaamheid het van onze hoofden mogen afwenden. Al de rest is
waan.
[verschenen: 25 november 1932]

De grootste
Parijs, 31 October [1932]
Na lang beraad had men het cyclopische schip den naam gegeven van Normandie.
Het was een hoofdbrekend geval. Men moest aan alles denken en den geringsten
samenklank vermijden met ongunstige auspiciën. Uit piëteit had men gaarne President
Doumer in metershooge letters geklonken op voor- en achtersteven, maar Doumer
was vermoord en ‘to doom’ had een deprimeerende beteekenis voor de bijgeloovige
Amerikanen, die de Suffren altijd geschuwd hebben, omdat hij herinnerde aan to
suffer. Het was eveneens gewaagd om zijn horoscoop te bezwaren met de remmende
en ontzenuwende uitvloeisels van Aristide Briand. Onraadzaam om het titanische
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van zijn verschijning vast te leggen in een woord, dat tarten kon, te koppelen aan
een persoon of een idee, die geheime tegenspraken kon uitlokken. Want de jaloersche
machten van aarde, zee en lucht, houden niet van titans en alleen onder listige
vermommingen kan het roekelooze brein der menschelijke dwergen de hoogten
naderen, waar een of andere Zeus eiken en bergtoppen knakt, als een knaap de distels.
Er ligt oneindig meer in een naam, dan wij voorloopig kunnen bevroeden of
beheerschen. En zoo werd het uitdagende vaartuig geheeten naar een vette, doch
neutrale provincie, welker noormannen en vikings lang genoeg vergeten zijn in hun
walhalla's om geen elementalen [moet zijn: elementen] meer te tergen op een
vermetelen boeg.
Men kan denken, dat zulke aarzelingen kinderachtig zijn en beneden onze
waardigheid. Maar wie den Brobdingnagschen romp zag, die langs de scheepshelling
in 't water moest sullen, begreep de duistere achterdocht der duizenden en
tienduizenden lilliputters, wier nietigheid door zijn verpletterend gevaarte spookachtig
werd uitgeteekend en onderstreept. Hij breekt alle proporties van afmeting en gewicht,
waaraan wij gewend zijn, sinds de oude wijsgeer leerde, dat wij de maat zijn van
alle dingen. Het werkvolk, dat tusschen kabels en mansdikke kettingen, tusschen het
woud der steigers en de torende vangarmen der kranen krioelt rondom den kiel, op
het dek, en wij, die den kolos aanstaren van een tribune of van den grond af, krimpen
weg tot de grootte en tot de orde van pigmeeën. Men heeft deze sensatie ook op een
wolkenkrabber of in een vliegmachine, maar zonder het besef te verliezen van eigen
inhoud en oppervlakte.
Deze onomvatbare muur van staal echter, tast onze individualiteit aan. Hij zuigt
krachten van ons intiemste wezen op, welke wij niet tegen het geweld zijner zwaarte
kunnen beschermen. Hij stoort voor de eerste maal de regels van onheuglijke
gedachtevormen. Ons oog en onze hersens zijn nog niet ingesteld op zulke omvangen.
Bedenk even: zijn roer is hooger dan een huis van vijf verdiepingen. De traditioneele
vergelijkingsschalen, die wij plegen te gebruiken voor het verduidelijken van
buitensporige grootheden, de pyramiden van Egypte, de menhirs van Carnac, de
zuilen van Karnak, de Eiffel-toren, de skyscrapers, worden ontoereikend. Onvoltooid,
zonder reservoirs, stoomketels en machines, weegt hij al driemaal zwaarder dan de
Eiffel-toren. De gansche Avenue de l'Opéra kan zijn massa niet bevatten. Om dit
gigantische vaartuig te doopen, wierp mevrouw Lebrun een jeroboam naar zijn steven.
Deze vier-litersche champagne-flesch leek speelgoed uit een kinderkeuken. De
monumentale ark, berekend voor reuzen, ridiculiseerde een gebruik, dat men sedert
eeuwen voor plechtig hield. Men zou gelachen hebben om dit poppenspel, waren
niet alle kelen toegesnoerd geweest van spanning en een ongewoon pathetisch ontzag
tegenover het verbluffende werk van dreumelsche myrmidonen
Want niemand voelde zich veilig zoolang het ding dat dertig millioen vijf honderd
duizend kilo woog, waarin men elf millioen klinkbouten gehamerd had, op 't droge
stond en log rustte in zijn houten wieg. Men had weken geploeterd om het glijvlak
te smeren, boven en onder het water. Men had becijferd hoeveel kilogram elke
vierkante centimeter te torsen kreeg op de af te leggen baan. De boot, die 313 meter
lang is, mocht niet sneller schuiven dan 5 meter per seconde. Er lagen monsterachtige
kettingen gereed om haar te stuiten, zoo zij dit tempo mocht overschrijden. Maar
stremt men den drang van dertig millioen kilo, die vaart nemen? Er stonden
verbazingwekkende windassen klaar om het ijveren gewrocht voort te trekken, voor
't geval het zich vast wroette door de wrijving en het gewicht. Maar rukt men dertig
millioen kilo in beweging die zich als een wig graven in de rookende en dampende
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helling? Een tewaterlating, zelfs van een Rijnaak, is altijd wisselvallig; doch nooit,
zoolang het menschdom de zeeën bevaart, stuwde men zulk een volume in de golven,
en alle landen, welker vlag wappert op een schip, hadden een vertegenwoordiger
gezonden om dit moment te beleven. De een was sceptisch, de ander ironisch, een
derde sarcastisch, een vierde sympathiseerend. Maar onder de tallooze Franschen
was er geen enkel, die in zijn binnenste niet beefde voor een mislukking. Hoeveel
repetities en generale repetities had men niet gehouden van de gevaarlijke manoeuvre,
die zeshonderd man eischte behalve de opzichters en de ingenieurs.
Men speelde echter van alle kanten gelukkig. De storm, die dagenlang gegierd
had over de werven van Penhoët, de storm, die denzelfden avond zou opsteken met
verdubbelde onstuimigheid, luwde en ging liggen op den morgen van het nationale
evenement. In het overbevolkte Saint-Nazaire had men geslapen op de biljarts, maar
de monding van de Loire deinde onder een blauwe lucht. Na het meest onvoorzienbare
geïnsinueerd te hebben door een reeks van fatale pechs (ondergang van de George
Philippar, ondergang van de Prométhée, ontploffing op de Persée) werkte de hemel
tenminste mede. Men twijfelde echter liever tot de laatste seconde, toen de vloed al
om de achterplecht spoelde, dan de voorzichtigheid te laten verslappen in voorbarige
gerustheid. Er is geen sterker stimulans bij een waagstuk, dan een grondig pessimisme.
Het gaf een wonderlijke emotie te bedenken, dat dit ongeëvenaarde vaartuig van
75.000 ton (het meet inderdaad 75.000 en niet 70.000, volgens vroegere opgaven),
waarvan de kosten geraamd worden op 800 millioen francs, waarvoor men een
speciaal droogdok geconstrueerd heeft van 110 millioen francs, waarvoor men de
kaden van Le Havre en New-York moet vergrooten, over 20, uiterlijk 25 jaar
verouderd, versleten en waardeloos zal zijn. Dat is zijn inferioriteit tegenover de
pyramiden en de steenen van Carnac of Karnak. En hoe zal de marine zijn van 1950?
Gaat men nog grootscheepscher bouwen, waarvoor het immense dok van
Saint-Nazaire bestudeerd schijnt? Of bereikte men den onoverkomelijken climax?
Nu moet de imperiale Normandie, welke over twee jaren zal uitvaren met een
inwonersaantal van 3490 zielen (passagiers en bemanning), nog haar knoopen loopen.
Zij zal gecommandeerd worden door kapitein René Pugnet, die een origineel is. Hij
schildert, experimenteert in kleuren-fotografie, speelt piano en viool op instrumenten,
die hij eigenhandig fabriceert en onderscheidde zich tijdens den oorlog door zeldzame
wapenfeiten in de luchtverdediging van Corsica en Corfoe. Het schip is den kapitein
waard.
[verschenen: 8 december 1932]

De laatste patronen
Parijs, 5 November [1932]
Van een militair standpunt beschouwd, is het ontwapeningsplan van Paul-Boncour
niet meer dan romantische beunhazerij. Dit viel te verwachten. Men behoeft het
kleine, suffisante mannetje, met zijn parelwitten, geonduleerden haardos, zijn
hanegang, en zijn komedianterige poses slechts te zien, om zich terstond te
vergewissen, dat men te doen heeft met een zuiver en achterlijk romanticus. Wegens
zijn allures van revolutionnair rhetor en een vage gelijkenis met Robespierre, kreeg
hij den bijnaam van Robespierrot. Het etiquet past uitstekend bij den ijdelen, slappen
arrivist, die in de Fransche Kamer Mussolini een ‘César de Carnaval’ genoemd heeft
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en vandaag huishoudt als een carnavalesk Pierrot op het ministerie van oorlog. Voor
een bepaald element der bevolking, dat principieel de militairen niet lijden kan, zijn
dit serieuze aanbevelingen.
Paul-Boncour geeft er zich niet de flauwste rekenschap van, dat het leger een
organisme vormt met eigen, specifieke wetten; wetten, die gelden voor alle tijden,
voor alle volken, voor alle klimaten, voor alle politieke systemen. Evenals Jean
Jaurès, de socialistische dogmatist, neergeschoten op het moment der
oorlogsverklaring, van wiens L'Armée Nouvelle juist een nieuwe druk verscheen,
maakt de ex-socialist Boncour onderscheid tusschen volkslegers en beroepslegers,
proletarische, middenstandsche en aristocratische legers, republikeinsche en
monarchistische, defensieve en offensieve, conservatieve en liberale legers. Voor
den technicus zijn zulke distincties nonsens. De technicus kent alleen een goed of
een slecht, een bruikbaar of onbruikbaar leger, een leger, dat maximale kansen biedt
op succes (Napoleon eischte 70%), of een leger dat gedresseerd wordt voor een wisse
nederlaag. Toen de Sovjets hun weermacht organiseerden, huldigden zij, alle
bolsjewistische theorieën ten spijt, de realistische beginselen der deskundigen. Toen
men bij de vredesbesprekingen de meening van Foch vroeg omtrent het
onschadelijkste militaire statuut, dat aan Duitschland kon worden opgelegd, adviseerde
hij een leger met zéér korten diensttijd. Een leger à la Jaurès en à la Paul Boncour.
Maar gelijk vandaag de generalissimus Weygand het civiele element der
beroepskankeraars tegen zich ontketent, zoo trok Foch aan het kortste eind tegenover
Lloyd George, die de huidige Reichswehr prefereerde.
De ongerijmdste invallen echter hebben hun verstandige zijde. Het valt Boncour
gemakkelijk om den Franschen Staf een hak te zetten door het voorstellen van
hervormingen, welke een verantwoordelijk bevelhebber nimmer met een gerust
geweten zal kunnen inwilligen. Een Fransch generaal staat weerloos tegenover het
burgerlijk gezag. Hij heeft het onvergeeflijke nadeel om onder betreurenswaardige
omstandigheden (wanneer alle civielen gefaald hebben en naar Bordeaux vluchten)
volstrekt onmisbaar te blijken, en gedurende vredestijd doet men zijn uiterste best
om hem dit korte voorrecht in te peperen. Buiten zijn werkkring is zijn beteekenis,
zijn invloed, absoluut nihil. Over geen enkele kwestie wordt zijn opinie gevraagd of
erkend. Hij heeft zelfs het recht niet om haar uit te drukken, want zoolang hij in
functie is, mag hij geen non-conformistische redevoeringen houden, geen afwijkende
geschriften teekenen met naam. Zijn ambt is openlijk en officieel geminacht als
menschonwaardig. Hoe dikwijls hebben een Joffre, een Foch, een Pétain, een
Weygand, bij nationale plechtigheden hun arbeid - de oorlogsvoering - hooren
verguizen als barbaarsch en misdadig? Geen hunner heeft geprotesteerd, want zij
zijn onmondig. Hun kazerne, hun garnizoen, hun bureau zijn hun quarantainestations,
want zij zijn paria's. Van een hoogere orde weliswaar, paria's die men decoreert, die
men soms op staatskosten begraaft, wien men monumenten opricht, maar paria's
nochtans, die leven op den zelfkant der natie, uitgestootenen, binnenlandsche
verbannenen. Zij zijn in die mate gevreesd en verfoeid door de civiele autoriteiten,
welke zich op dit punt ongelooflijk prikkelbaar toonen, dat de allergeringste uiting
van onafhankelijkheid of zelfstandigheid hun de beschuldiging van factieux, muiter,
oproerling, op den hals haalt. De heele pers, die zich links noemt, zonder uitzondering,
van het gematigde L'Oeuvre, de drieste Populaire, tot de brieschende Humanité, staat
voortdurend klaar om een generaal te overladen met beschimpingen en
verdachtmakingen. Weygand zelf is in de hoonendste termen uitgenoodigd om ‘in
't gelid te treden’ achter Boncour. En het blijft een der grilligste, een der
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waanzinnigste, een der ontstellendste paradoxen van onzen tijd (doch wie merkt
haar?) dat men het burgerlijk bewind van Frankrijk, uitgekreten wegens zijn
militairisme, geen grooteren en meer verheugenden dienst zou kunnen bewijzen, dan
het de gelegenheid te verschaffen om zich definitief te ontlasten van de militairen,
alias janitsaren, alias pretorianen. Dit is de strikte waarheid. Op dit stuk van zaken
betuigde het republikeinsche bewind van Frankrijk zich altijd steil en onveranderlijk
in zijn leer en in zijn werken. Een der voornaamste drijfveeren van Boncour's
ontwapeningsplan is stellig zijn angst en afschuw voor den militair.
Maar wanneer Boncour een Fransch opperbevelhebber muilkorft, wanneer hij een
Weygand vernietigende legerreorganisaties voorlegt, waarover deze niet geraadpleegd
is, wanneer hij een Franschen Generalen Staf zijn besluiten dicteert als een
schooljongen een thema, er bestaan landen tot welke Boncour's arm niet reikt, landen,
waar de militair minder onderdanig is aan het burgerlijk bestuur, landen, waar de
theoreticus zich onverzettelijker dan hier vastklampt aan het ideaal der theorie. Ik
behoef ze niet te noemen. Voor wie niet blind of partijdig is, afficheeren zij zich zelf.
Hun staatshoofden en ministers costumeeren zich gaarne als admiraals, generaals of
eere-commandanten, iets wat hier onbekend is en ongehoord zou zijn. Wijl de militaire
kunst hun nauwer aan 't hart gaat en wijl zij zich daarop ongehinderd kunnen roemen,
zullen zij zonder moeite een dozijn voorwendsels vinden om Boncour's voorstellen
te verwerpen en den Franschen legerchef uit een onbenijdenswaardige en vernederende
positie te redden. Wat een Fransch stafofficier moet verzwijgen, mogen zij van de
daken roepen: dat zij nooit zullen toestemmen om hun legers te verlagen tot een
veralgemeende schutterij, een permanente landweer. Hebben wij een leger voor iets
of voor niets?, zullen zij socratisch vragen. Als we 't voor niets hebben, kunnen wij
't afdanken. Als wij 't voor iets hebben, moet het goed zijn. Wij willen het behandelen
als een technisch probleem, dat 't is en blijft!
Dit verzoent niet met de zienswijzen van Paul-Boncour. Voor 't oogenblik echter
kan men de aanwezigheid in Europa van rondborstiger en halsstarriger militairen
een geruststelling achten tegenover de gevaren, waarmee men Frankrijk bedreigd
ziet, tegenover de hersenschimmen, waaraan zijn civiele bestuurders zich te
edelmoedig bedwelmen. Toen het in 1914 zijn vredelievendheid wilde demonstreeren,
beval het burgerlijke gouvernement aan Joffre om zijn leger tien kilometer terug te
trekken van de grens, om stellingen te ontruimen, die een paar dagen later ten koste
van duizenden menschenlevens heroverd moesten worden, om het metaal-bekken
van Briey prijs te geven, waar Duitschland zich den ganschen oorlog geproviandeerd
heeft. Men richtte den minister - Viviani- die op 31 Juli 1914 deze bloeddorstige,
krankzinnige en nuttelooze order gaf, een standbeeld op in Algiers. Hoeveel
buitenlanders kennen dit dolle, dit donquichottische gebaar, of hoevelen herinneren
't zich? ‘Men heeft er ons niet den minsten dank voor geweten’, mag Herriot
jammeren, zooals hij te laat gejammerd heeft om zijn menigvuldige andere
zwakheden.
Maar in 1914 zwichtte Joffre voor de noodlottige inmenging van een civiel, en
een paar poignante zinnen in zijn Mémoires wisschen geen fout weg, die geboet werd
met het leven van tienduizenden. In 1919 boog Foch voor de betweterij zijner
burgerlijke superieuren - Foch die den loop der gebeurtenissen voorzien heeft tot op
heden, tot op morgen. In 1932 schijnt Weygand aan de ultimatums van den
ontwapenaar à tout prix, Léon Blum, en aan de fantasieën van Paul-Boncour zich te
onderwerpen, daar hij niet demissioneeerde, nòch gedemissionneerd werd. Het zal
slechts billijk en rechtvaardig zijn, dat zulke ‘magnifique innocence’ (woorden van
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Herriot) haar pantser en haar kracht behoudt door de onverhoopte tusschenkomst
van Duitsche, Italiaansche of Russische militairisten - van het onvervalschte slag,
dat de Boncour's en de Blum's onder den duim houdt. De wereld mag dan schreeuwen,
zooals Madrid deed bij het bezoek van den ontnuchterden Herriot: A bas la France!
A bas l'impérialisme français! Het schaamteloos en hypocriet belasterde Frankrijk
zal zich tenminste kunnen verdedigen.
[verschenen: 1 december 1932]

Een jubileum
Parijs, 8 November [1932]
Er leeft in de wereld der geleerden zeker geen zonderlinger mensch dan Edouard
Branly. Op zijn [acht-en-]tachtigste jaar, en na volbracht te hebben wat hij volbracht
heeft, bezit hij niets, absoluut niets, aan geld of goed, behalve het bescheiden salaris
dat het Institut Catholique hem uitkeert als leeraar in de physica. Elken morgen gaat
hij te voet naar deze schaars bedeelde Roomsche Universiteit, waar hij een halve
eeuw werkte in hetzelfde armoedige laboratorium, doet een blauwe kiel aan en zet
zich voor een aambeeld of zijn instrumenten. Wanneer hij een ongeluk zou krijgen,
of zou komen te lijden aan een der kwalen van den ouden dag, is hij straatarm als
een onbehuisde. Men zou hem in zoo'n geval natuurlijk niet in den steek laten. Het
Institut Catholique is niet ondankbaar. Het Institut de France, waarvan hij lid is, zou
probeeren om hem voor gebrek te vrijwaren. Hij heeft welgestelde kinderen. Zijn
zoon bekleedt een hoogen post in Marocco. Een van zijn dochters is gehuwd met
den bekenden architect Tournon. De koninginnen, die zijn modeste werkplaats
bezochten, zijn weinige maar gefortuneerde vriendinnen en vrienden zouden een
middel weten te vinden om de laatste zorgen te verwijderen van het hoofd dat een
der grootste ontdekkingen registreerde. Waarschijnlijk zou men hem uit alle deelen
der aarde te hulp snellen. Maar deze verzachtende omstandigheden beletten niet dat
Edouard Branly zijn leven sluit gelijk hij het begon: met leege handen, zonder het
geringste persoonlijk eigendom, zonder andere middelen van bestaan dan hij zich
verschaft met dagelijkschen arbeid.
Het merkwaardigste van dien toestand, welke landgenooten en tijdgenooten
verdriet, is dat Branly hem zelf gewild heeft, en onveranderd wil. Hij behoort tot die
slinkende maar nog altijd talrijke categorie van Fransche geleerden bij wie de
belangloosheid een ingeboren en onontkomelijke karaktertrek vormt. Zij vragen geen
loon voor de scheppingen van hun geest. Zij beschouwen het niet als een oneer, gelijk
men dikwijls zegt, om patent of octrooi te nemen op hun uitvindingen. De meesten
echter verzuimen dezen beschermenden maatregel wijl hun brein volstrekt onbekwaam
is om zulke beslaglegging te overwegen van een idee dat niemand toebehoort, dat
mysterieus kwam aangewaaid uit een ontoegankelijk gebied waar geen sterveling
zeggingschap heeft, dat men ontvangt als een genade, een gunst, een aalmoes. Deze
zienswijze is niet beredeneerd. Zij berust noch op nederigheid noch op hoogmoed.
Zij is geheel vanzelfsprekend. Zij is ook niet min of meer verdienstelijk, want naturen
van deze orde zouden onmogelijk anders kunnen denken. Dergelijke mannen hebben
een gansch andere ervaring en dus gansch andere begrippen over de bron en de functie
der menschelijke vermogens, dan wij, gewone aardelingen. Telkens ondervinden zij
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dat men twintig jaar vruchteloos zoekt wat in een onbewaakt oogenblik komt
toegevlogen.
Nimmer verlangde Branly eerbewijzen, belooningen of fortuin. Waarop inderdaad
kan een creatief uitvinder als hij zich beroemen of beroepen zonder een
ondefinieerbaar rechtsbewustzijn te verkrachten? Gelijk andere zoekers had hij
gezwoegd op hetzelfde probleem: het geleidingsvermogen van metaalvijlsel.
Calzecchi-Onesti onderzocht in 1885 hoe vijlsel reageerde op den invloed van pressie.
Hij merkt dat de geleidings-weerstand van vijlsel aanzienlijk verzwakte bij de
ontlading van een inductie-klos. Hij stond vlak tegenover het radio-geheim en de
onthulling ontging hem. De openbaring van dat radio-geheim ontsnapte ook aan
Hertz, die zijn stralen ontdekte zonder ze te kunnen toepassen. Ook aan Röntgen,
ook aan Zeppelin. Maar zij kon nog lange eeuwen en aan heele generaties van zoekers
ontsnappen, zonder dat dit de moeilijkheid van het probleem eenigermate vergrootte
of verkleinde. In 1890, vijf jaar na Calzecchi-Onesti, van wiens onderzoekingen hij
onkundig was, experimenteerde Branly het geleidingsvermogen van ijzer-vijlsel
onder den invloed van violet licht. Hij deed vijlsel in een tube, aan den eenen kant
verbonden met een klos, aan den anderen kant met een galvano-meter. Hij maakte
violette vonken met een Wimshurst-machine. De galvano-wijzer bewoog. Een proef
als millioen andere proeven. Een proef die lukte en in 't oneindige herhaald kon
worden op alle lessen in de natuurkunde. Branly kon met 't volste recht denken dat
violet licht metalen vijlsel geleidend maakte voor electriciteit. En hier begint het
onverklaarbare en beslissende, het onbeduidende en sublieme moment. De actie van
violet licht was positief aangewezen door den galvano-meter, en 9999 zoekers op de
10.000 zouden zich vergenoegd hebben met dit resultaat. Wat echter doet Branly?
Hij zet een karton tusschen de lichtvonk en het tube ijzer-vijlsel. Hij kijkt naar den
galvano-meter. De stroom blijft passeeren. Het was dus niet violet of ander licht dat
het vijlsel geleidend maakte doch een electrische golf. Hij zette zijn
Wimshurst-machine op twintig meter van het vijlsel, hij scheidde vonk en vijlsel
door vier dikke muren en de stroom bleef passeeren. Hij kon primitieve seinen geven
met die vonk en met dat vijlsel. De radio was ontdekt: dank zij een stuk karton.
De dikte van dat stuk karton werd de breedte van het Kanaal voor Marconi, de
afstand Holland - Indië voor latere verbeteraars. Maar voor Branly bleef het een stuk
karton en de onvermoede, de onvrijwillige illuminatie van een ondeelbaar oogenblik.
Die seconde werd een onuitsprekelijk mysterie. Kan men een zoo verheven genade
exploiteeren? Neen. Kan men aan het naïeve, bijna kinderlijke, louter instinctieve
gebaar waarmee hij het stuk karton plaatste tusschen vonk en vijlsel, een stoffelijke,
een becijferbare waarde toekennen? Neen. Het is alles en het is niets. De Nobel-prijs
was voor Marconi, voor Braun. Niemand vond dat Branly hem verdiend had en
Branly meende dit even oprecht. Hoe verdedigt men zulke wezens tegen hen zelf en
tegen den onbeschrijflijken schroom welken de geïnspireerde minuut achterlaat,
waarin zij zich geleid voelden door een buiten-menschelijke macht? Om te leven,
om zijn kinderen een behoorlijke opvoeding te geven ondernam Branly medische
studies. Hij vestigde zich als dokter; later als gynaecoloog. En deze week vierde men
het vijftigjarig jubileum van den arts Branly.
Volgens zijn gewoonte verbood hij alle toespraken en publiciteit. Doch zijn
langjarige vriend François Dussaud heeft de gelegenheid gebruikt om het zwijgen
te verbreken waarmee Branly zich ommuurde. Dussaud is de uitvinder van de pick-up,
van een telefoon die automatisch de gesprekken opteekent, van de electrische opname
van de gramofoon-platen, van een bioscoop voor blinden, van een fonograaf voor

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

dooven, van den electrischen loud-speaker. Hij beloofde voor binnenkort een toestel,
niet omvangrijker dan een gramofoon, waarvan de plaat tegelijkertijd klank en beeld
zal weergeven, geluid en film. Zijn getuigenis, dat gezag heeft voor ieder, zal de
gedachtenis van Branly verlevendigen en waar het noodig is rehabiliteeren. Maar
het zal den vromen patriarch niet veranderen, die aan onze planeet het besef schonk
harer eenheid, harer solidariteit en aan de schepen in nood een stem gaf. Hij heeft
zich weinig bekommerd om wat hij eten en drinken zou. Gaarne had hij geleefd als
de hemelsche vogels van het evangelie, die zaaien noch maaien, als de leliën des
velds die niet spinnen. Waar zijn schat was zal zijn hart blijven.
[verschenen: 3 december 1932]

Het Elfde uur
Parijs, 12 November [1932]
In zijn onlangs verschenen ‘Gesprekken met Mussolini’ oppert Emil Ludwig de
vraag, wat de wereld erbij gewonnen heeft, nu sinds 1918 de Duitsche Sedantag
vervangen is door de herdenking eener Fransche overwinning. De Duce ontwijkt het
antwoord. Wanneer hij vrij spreken behouden had en dezelfde gevoelens als in de
periode, toen hij redevoeringen sloot met: ‘Wij die u beminnen, o Frankrijk’, had hij
kunnen tegenwerpen dat het oneindig gewenschter is voor de evolutie van het
menschdom in het algemeen en in het bijzonder, dat er een Fransche zegepraal
herdacht wordt, dan een Duitsche. Wanneer hij in een vlaag van oprechtheid een
noodzakelijke, heilzame en ontegenzeglijke waarheid had kunnen uitzenden, zou hij
gerepliceerd hebben: ‘Mijn waarde Ludwig, er is niet het minste verband tusschen
een Duitschen Sedantag en een Fransche Wapenstilstandsplechtigheid. De Duitschers
hebben hun triomfen gevierd met den parade-pas en alles wat aan deze potsierlijke
gymnastiek los en vast is. De Franschen vieren hun overwinningen op het kerkhof,
in een gemoedsstemming, die op een kerkhof past. De vlaggen worden ontrold. De
verschoten vaandels trekken uit. Doch de trommen zijn gedempt. De trompetten
blazen de Laatste Eer. De dooden houden appèl over de levenden. En de levenden
houden appèl over de dooden. Zij confronteeren elkaar als voor een rechtbank. De
geheele Fransche natie, groot en klein, in steden, dorpen en gehuchten, heeft dien
dag rendez-vous rondom de graven, om verantwoording te doen. La Fête de la
Victoire? Maar dat is het Jongste Gericht in het klein; in een Dal van Josaphat, dat
Frankrijk en Koloniën heet. Wie kan het in zijn kop halen, om dat te vergelijken met
Sedantag! Men moet een garnalen-hoofd hebben, òf te kwader trouw zijn, om zulk
een parallel te trekken’.
Zoo sprak Mussolini niet en de insinuatie van een would-be-pacifist behield haar
gif. Een kans om te begrijpen is verkeken. Een rampzalig misverstand is uitgestrooid
of aangedikt door een auteur, die nog gelezen wordt over de twee halfronden. Een
dier valsche voorstellingen waaruit onheilen kiemen, wanneer zij vastwortelen in de
publieke opinie, wordt in omloop gebracht door een vermaard en quasi onpartijdig
schrijver. Een van die kleine, schijnbaar onbeduidende leugens, rondom welke zich
de verderfelijkste gezindheden kristalliseeren, wordt kwansuis op millioenen mouwen
gespeld door een gerenommeerd historicus, die geacht wordt, ingelicht te zijn en
wiens crediet bij velen nog steeg, sinds hij uit vrees voor de Nazi's (zijn familienaam
is Cohn) de Duitsche nationaliteit verwisselde voor de Zwitsersche. Als zoo de
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onderwezen en neutrale lieden de schadelijkste wanbegrippen colporteeren, wat mag
men dan verwachten van de onwetenden en de vooringenomenen? Emil Ludwig,
inderdaad, kon beter weten. Hij behoorde tot het team van eminente geesten, waarmee
Leopold von Hoesch Parijs veroverde. Hij is gehuldigd, vertaald, gepousseerd met
geweld. Hij vertoefde geruimen tijd in Frankrijk. Hij verkeerde met representatieve
Fransche persoonlijkheden. Hij woonde Fransche feesten bij. Plotseling bemerkt
men door een onbedachten lapsus, dat hij niets, volstrekt niets van de Fransche
mentaliteit begrepen heeft, dat hij op een essentieel punt totaal mistast. En even
plotseling bespeurt men, dat Ludwig fungeerde als zender en ontvanger van een bijna
universeel en funest rumoer.
Voor dengene, die de Franschen onbevooroordeeld gadeslaat in hun pers, hun
bioscoop, hun kunst, hun theater, hun politiek, hun economie, hun openbare en
intieme uitlatingen, hun ceremoniën, in de kleur van hun leven, en voor hem, die als
bona-fide waarnemer ziet, hòè ze met al hun gedachten reikhalzen naar vergetelheid
en harmonie, blijven dergelijke miskenningen van de meest spontane en
onbaatzuchtigste intenties even pijnlijk als onverklaarbaar. Eerst gevoelt men zich
teleurgesteld en gewond in de kwetsbaarste deelen van de ziel. Daarna machteloos.
Alle tonen der harp, die voor de ooren verneembaar zijn, werden aangeslagen, om
de bitterste harten te verkwikken. Vruchteloos. De klaarste bedoelingen, de
duidelijkste accenten worden verdraaid. Wat kan men nog beproeven tegenover den
verstokten ‘Der sich Menschenhass aus der Fülle der Liebe trank’, zooals Goethe
zegt in zijn Harzreise.
Herriot, die zetelt in den geheimsten raad, aan wien nauwkeuriger dan aan iemand
anders de Fransche offers en zelfverloocheningen bekend zijn (offers zonder bluf,
zonder propaganda), Herriot, die weet, wat loyaal geprobeerd werd en wat hij zelf
probeerde, is door de Spanjaarden verwelkomd met studentenstakingen en gejouw.
Verbijsterd hief hij de armen ten hemel. ‘Wee hun, die ons beschuldigen van
imperialisme’ heeft hij uitgeroepen. En wie zou de profetie niet gewaarworden van
dit Wee (- Malheur! -) zoo er nog psychologen waren, om de beklemming te hooren
van dien kreet! Het ongeluk zal nimmer van Frankrijk komen. Doch allen die wind
zaaien zullen in den storm worden meegesleurd.
Het wordt werkelijk tijd, dringend tijd voor een deel van Europa en de rest der
wereld, om zich niet langer van den domme te houden. Om zich eerlijk en ongeveinsd
op de hoogte te stellen van wat het elfde uur van den elfde dag der elfde maand
beteekend heeft en steeds beteekenen zal voor de Franschen, die uitrekenden, dat
men een weg kan bedekken van Parijs tot Marseille - 863 K.M. - wanneer men hun
dooden naast elkaar legt. Om eenvoudig en zonder voorbehoud alle conclusies te
trekken uit het weergalooze, grootmoedige en humane gebaar van Foch, die den
strijd stopzette op den drempel der overwinning. Om met vertrouwen (en op welke
gronden zou men ze wantrouwen?) den vollen zin te aanvaarden der woorden,
waarmee Clemenceau de zegepraal der Fransche legers begroet heeft: ‘Dank zij hun,
zal Frankrijk, gisteren soldaat van God, vandaag soldaat der menschheid, altijd soldaat
van het ideaal zijn.’ In de richtlijnen van het Fransche denken en van de Fransche
politiek zijn deze woorden een belofte. Niemand twijfele, dat zij vervuld zal worden,
want géén Franschman zou ze kunnen schenden.
Weygand citeerde ze in het zeer objectieve, maar ontroerende rapport, dat hij
uitbracht over de gebeurtenissen, welke met 11 November 1918 in betrekking staan.
Waarom verschijnt dit relaas van een opperbevelhebber, die niets aan het toeval
overlaat, juist dit jaar? Het culmineert in den Onbekenden Doode. Het ontsluiert de
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esoterische beteekenis van zijn Graf, midden in de stad, midden op een plein, dat
‘De Ster’ heet. Hoort den commentaar van den Generalissimus:
‘Door den triomfboog te kiezen om er het Altaar des Vaderlands te plaatsen, heeft
het overwinnend Frankrijk aan het monument een gewijd karakter gegeven. Door er
het stoffelijk overschot te begraven van den Franschen soldaat, heeft het den doorgang
versperd met de zerk die hem dekt. Het heeft de triomfale poort gesloten omdat het
den vrede wil.’
De 863 km lange rij der beweende schimmen vergezelt ook Weygand. Wanneer
zal men buiten Frankrijk gaan begrijpen, dat zij een onverbreekbaar front vormen,
van zee tot zee, van grens tot grens, dat zij het zijn, die de Fransche klokken luiden?
Om zijn tekst te onderstrepen hernieuwde Weygand voor de eerste maal om elf uur
's avonds van de elfde November de heilige vlam, welke uit de zerk opflakkert. Hij
had den Doode, die ‘de onsterfelijke raadsman’ genoemd is, een kwartier bewaakt
alvorens hem en het symbool, dat hij vertolkt, te omlauweren - en te omschansen met het vuur.
[verschenen: 10 december 1932]

Tusschen de schermen
Parijs, 14 November [1932]
Het tooneel-seizoen, reeds twee maanden oud, begon met een afgrijselijke
werkloosheid onder de tooneelspelers. Er waren meer acteurs dan rollen en het
overschot stond op straat. De kunstenaarsstand heeft altijd een aanzienlijk contingent
geleverd van honger-virtuozen en koukrimpers. Hun joyeuse armoede is een
schilderachtig thema voor romans en opera's. Maar in de klasse der geschminkten
was de ellende zoo nijpend geworden, dat de president van de Union des Artistes tot
de Minister van schoone Kunsten een verzoekschrift richtte om het aantal nieuwe
leerlingen van Conservatorium en Tooneelschool s.v.p. te beperken tot 50% van het
gewone jaarlijksche effectief. Dit was geen remedie, want om gezonde proporties te
verkrijgen zou men tien jaar lang alle conservatoria en tooneelscholen moeten sluiten.
Het adres wilde ouders en leerlingen alleen waarschuwen voor de wreedste decepties.
Gelijk de meeste redelijke requesten kreeg ook dit een nul. En Pirandello die een
stuk maakte over zes personages op zoek naar een auteur, wat nooit gebeurd is, zou
een drama kunnen schrijven over een massa acteurs op zoek naar een rol, wat
alledaagsch werd.
Een paar directeuren van den tweeden rang, die geen anderen uitweg zagen
sprongen uit het raam hunner bovenste verdieping toen zij hun theater na de vacantie
moesten heropenen. Zulke incidenten, en zeer slechte voorteekenen, trokken niet
langer de aandacht dan den duur van een ochtend-blad. Parijs is zoo groot! Elke week
noteert men een andere afdeeling van wanhopigen die hun aardsche plunje afschudden
en de statistieken beweren, dat deze uitgelaten stad sinds den herfst een wereld-record
slaat op het gebied van volontaires de la mort. Wanneer men alle tragedies moest
tellen die onafgebroken doorgaan in een décor van guirlandes en dansmuziek, had
men nachtwerk. Alleen de romanciers behandelen drama's nog en détail, het publiek
consumeert ze en gros.
De acteurs trouwens zijn de eersten die onze belangstelling afleiden van hun misère.
Sacha Guitry scheidt van zijn vrouw Yvonne Printemps met wie hij zoovele
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amoureuse duetten gezongen, gesproken, gefluisterd, gezucht en geknipoogd heeft.
Er loopen geruchten, dat een Bruine Venus, die zich kleedde met een bananen-gordel,
in de voetsporen trad van Mata-Hari en reeds gearresteerd zou zijn, wanneer men
niet teruggedeinsd was voor den omvang van het schandaal. Op het terras van een
café slaat Pierre Brasseur een onkwaaddenkenden bezoeker de tanden uit den mond
en een oog uit de kas wijl zijn gezicht hem niet bevalt. Dit was geen debuut van den
veelbelovenden jeune premier; dezen keer echter moest hij om de gevangenis te
ontwijken naar Berlijn vluchten waar hij films draait.
Door een even noodlottig ongeval verloren wij onze charmantste actrice, Alice
Cocea. Op een Zondagmorgen van Augustus luierde zij aan boord van haar jacht, in
een zwart-zijden pyama en een schommelstoel, onder den wolkenloozen hemel der
Middellandsche Zee. Van den wal komt haar minnaar aangeroeid in een jol. Hij heet
Victor Point. Hij is een officier wien een legerorder een schitterende toekomst
voorspelde; hij is bovendien de pleegzoon van Philippe Berthelot, directeur van den
Quai d'Orsay. Als de jol het jacht nadert wisselen de geliefden enkele korte woorden.
De jonge man haalt een revolver te voorschijn, schiet zich een kogel in 't hoofd, valt
voorover in 't water en wordt levenloos opgevischt. Het hart der wispelturige Alice
Cocea brak. Zij raapte de scherven samen. Daar zij uitblonk in verliefde rollen en
door een onweerstaanbaar sex-appeal, hoopte zij dat het geheugen der toeschouwers
niet langer zou zijn dan 't hare.
Om den graad van indulgentie en openbare ongevoeligheid te polsen, koos zij
Straatsburg. Zij werd uitgefloten door een vollen schouwburg en zou dezelfde proef
niet mogen herhalen in Parijs. ‘Ga in een klooster, Ophelia’, meenen haar vrienden
die Shakespeare kennen. Want het publiek ziet gaarne met vuur spelen doch houdt
niet van brandstichters. Een liefdes-scène op de planken, waar Alice koert en kirt,
zou altijd herinneren aan het andere affreuse tooneel waar Alice met een bits ‘neen’
een doodvonnis teekende. En zoo ontvalt het theater en de bioscoop een der
bekoorlijkste talenten.
Volgens een beroemde theorie zou de agitatie van dit milieu de ontluiking eener
boeiende kunst moeten bevorderen. Er blijkt totnutoe weinig van. Vergeleken bij het
vorig seizoen is Parijs nog een beetje meer debiteur geworden van de internationale
markt. Onder de premières wegen de buitenlandsche voortbrengselen (Duitsche,
Hongaarsche, Russische, Amerikaansche, Tsjechoslovakische) op tegen de
binnenlandsche, en niet alleen in aantal maar ook in recette. Het wordt hoe langer
hoe duidelijker, dat de Fransche tooneelschrijvers zich niet wisten noch poogden te
acclimatiseeren bij het plein-air van romantiek en realisme welke de kunst van morgen
waarschijnlijk zal onderscheiden van de kunst van heden. De groote meerderheid
houdt hardnekkig vast aan de anecdotische combinatie van twee of drie personen die
elkaar uitrafelen in dezelfde kamer, op denzelfden divan of in 't zelfde bed. De
habitués van schellinkje en loges schuwen deze litteraire en psychologische
meesterwerken die ongeëvenaard zijn wegens hun beknopten inhoud en hun
eindelooze pauzes. Zij snakken naar frissche lucht, leven en beweging, welke de
Fransche miniaturisten niet kunnen of niet willen geven. Men laat ze dus in den steek
en loopt naar ‘145 Wall-Street’ of ‘Extra-Editie’, beide van Amerikanen. Het eene
is een boeven-geschiedenis vol gein, galgenhumor en politiek-financieele schurkerijen
van een milliardair; het andere is een persiflage op de afschuwelijke methoden der
Yankee-journalistiek, welke er niet tegen op ziet om een leven te vernietigen voor
een sensatie-nieuwtje. 145 Wall-Street werd bewerkt door Henri Bernstein en Eve
Curie. Extra-Editie, dat drie draaibare tooneelen vereischt, werd bearbeid door de
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advocaat-député Henry Torrès. Het een noch het ander is Sophocles, Racine of
Goethe. Maar zij interesseeren en dat werd een uitzondering.
Behalve het wrange Fleur des Pois van Bourdet, waarover ik schreef, was er dus
niets wat een speciale vermelding verdiende tot het scherm opging over ‘Jeanne’ van
Henri Duvernois. De zeldzaamste eigenschappen verheffen dit stuk boven de
gemiddelde productie: zijn zachte, genuanceerde toon, de onovertrefbare regie van
Jacques Copeau en de aannemelijkheid zijner sociale strekking.
Het schetst in drie etappes den gelukkigsten en meewarigsten levensloop. In 1885
(wat was de mode aardig toentertijd!) is Madeleine, een der vele dochters uit het
Parijsche volk die geen fee noch tooverstaf noodig hebben om te veranderen in
prinses. Zij is bloemiste bij winkeliers wier zoon André sentimenteele versjes en
liedjes dicht. Jongen en meisje verlieven op elkaar en weldra zou een jong wezentje
het licht willen zien. Maar de moeder van André droomt van een hooger huwelijk
voor haar zoon die onder de plak zit. En Madeleine zwicht als André haar stuurt naar
een engelenmaakster.
In 1895 zijn ze negen jaar getrouwd daar de moeder stierf. Zij werden rijk want
de vrouw heeft handelsgeest en de man schrijft geen liedjes meer. Zij houden altijd
van elkaar en konden gelukkig zijn. Doch Madeleine piekert. Zij kreeg geen kinderen
na de operatie welke haar levensbronnen afsneed. Elk jaar op denzelfden datum
wandelt ze langs het huis waar de wandaad gebeurde en waar de wroeging begon
die altijd te laat komt. Zij bekent André haar knagende kwelling. Al haar gedachten
fixeerden zich op het geweigerde kind. Zij gaf 't een naam. Het zou een meisje geweest
zijn. Het heet Jeanne.
In 1932 is Madeleine zeven-en-zeventig en een mooi oudje, André vier-en-tachtig.
Haar vroegere kameraden hebben zonen en dochters; zij bleef eenzaam tusschen haar
rijkdom, verlamd, gewikkeld in pelterijen. Als 't gewonde leven wijkt en de doodsstrijd
aanvangt wordt de obsessie harer fout een hallucinatie. Wie zal haar de oogen sluiten?
Zij roept om Jeanne. Haar man verzamelt zijn laatste krachten om een ideale Jeanne
te simuleeren die haar vaarwel zegt. Wie zal zijne oogen sluiten?
Voor één keer dient een kunstwerk, onberispelijk van vorm en inhoud, een goede,
gewichtige en urgente zaak. Ik zou het vervullen dier taak niet tot voorwaarde willen
stellen van de schoonheid welke negen muzen kunnen schenken. Maar dat éénmaal
in een onbepaalde reeks van jaren een nuttig, medelijdend, humaan en universeel
thema wordt aangeroerd, en dat dit geschiedt te midden der Parijsche orgie, is op z'n
minst een nieuwigheid waarover men zich verheugen kan.
[verschenen: 14 december 1932]

Politieke Strategie
Parijs, 17 November [1932]
Het part, dat de Fransche fiscus voor zich opeischt van de opbrengsten van
buitenlandsche effecten bedraagt 20%. Niet de particulier, die de coupons knipt,
verricht deze pijnlijke amputatie, doch de bank, waar de coupons verzilverd worden.
Ten einde den bankier allen lust te benemen om tegen verleidelijke provisie een
verfoeide heffing te ontduiken oefent de Staat een inquisitoriale contrôle uit op zijn
boeken en bedreigt den overtreder met een gevangenisstraf, die kan gaan tot drie
jaren. De cliënt van zijn kant betaalt als boete een minimum van zevenmaal de
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gefraudeerde som. Deze harde maatregelen toonen hoe heftig de afkeer is van een
extra-tol, welke beschouwd wordt als uitzuiging, en hoe zwaar de verzoeking om
hem uit te schakelen.
Op Fransch grondgebied echter valt aan smokkelarij niet te denken. De bankiers,
die onwettige winsten willen maken, beschikken over beter loonende en minder
gevaarlijke kunstgrepen. Hun personeel is te groot en te slecht betaald om vertrouwd
te zijn. De geheime opzieners bovendien, belast met de bewaking van hun personeel
en op de hoogte van de heele boekhouding, worden meestal gerecruteerd uit
gepensionneerde politiebeambten. Ze zijn zeer nuttig en zelfs onmisbaar.
Maar wie garandeert dat hun surveillance zich niet uitstrekt tot den directeur der
bank en dat zij hun patroon geen loer zullen draaien, wanneer hun voordeel, hun
rechtschapenheid of gewoonweg hun afgunst een verklikking gebieden? Het kost
den Franschen bankiers dus niet de geringste zelfoverwinning om eerlijk te zijn
tegenover den fiscus. Alle idee van konkelarij op dit gebied is geschrapt van het
programma hunner operaties.
Gelukkig voor de gesneden beurs en het humeur der geplukten, gelukkig ook voor
den voorspoed van een aantal ondernemingen, dat men niet durft schatten, maar dat
niet klein moet zijn, verheugt de buitenlandsche bankier zich in faciliteiten, welke
een ijzeren dwang zijn Franschen collega ontzegt. Een bank te Basel, Zürich of
Genève die een coupon uitbetaalt, vraagt niet naar de nationaliteit van den persoon,
die zich presenteert aan haar loketten. Het laat haar onverschillig aan welke
belastingwetten de incasseerder onderworpen is. In ieder geval ignoreert zij den
woeker-cijns van 20%, waarmee het Fransche gouvernement het bezit van Royal
Dutch, Goldfields of Padang voor zijn onderdanen vergalt. Geen inspecteur uit Parijs
komt in haar boeken neuzen.
Voorbij de grenspalen lacht men om zijn tyrannie. Het zou de taak en de
dwingelandij dier inspecteurs natuurlijk in buitengewone mate vergemakkelijken,
wanneer alle regeeringen van den aardbol onderling een fiscale alliantie sloten en
elkaar een wederkeerig investigatie-recht toekenden. Het laatste privilege evenwel,
dat de naties van een geünifieerd Europa of van een geëgaliseerde wereld zullen
willen prijsgeven, zal ongetwijfeld haar financieel zelfbestuur zijn. De wedijverende
volkeren zullen liever verzaken aan het beheer hunner wapenen dan toezicht
vergunnen op de bronnen hunner welvaart. Wanneer alle asyl-recht van een
homogenen aardbodem zal verdwenen zijn, zullen de banken nog een toevluchtsoord
blijven der individueele onschendbaarheid. In hoeverre deze financieele
eigengerechtigheid strookt of strijdt met de stichting van het duizendjarig rijk mogen
de specialisten van Pan-Europa uitmaken. Voor 't oogenblik echter had zij tengevolge
dat een menigte Fransche belastingschuldigen de hartiging hunner zaken en het innen
hunner coupons opdroegen aan Zwitsersche banken.
De spreuk ‘Geef aan Caesar wat aan Caesar toekomt’ is voor verscheidene
opvattingen vatbaar. De Caesars van het Parijsche Ministerie van Financiën regeeren
niet over een Baselsche bank, en van de operaties, welke door haar verricht worden,
komt hun derhalve geen cent toe. Het gedrag van het puikje der maatschappij, dat
de zuigsnavels van den fiscus ontvluchtte, was misschien niet patriottisch noch
sociaal.
Maar het zou onbesproken geweest zijn en de weerbarstige schatplichtigen zelf
zouden onvatbaar gebleven zijn, als zij zich de moeite hadden willen getroosten om
een spoorkaartje te nemen naar een Helvetische stad. Men moet echter veronderstellen
dat overstelpende bezigheden of een vermetel vertrouwen op den bachschisch hen
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verhinderden om de elementairste voorzichtigheid te betrachten. Te hunner behoeve
vestigde de Bank Commerciale de Bâle, die lid is van het Zwitsersch
Bank-consortium, in een discreet hotel van de [rue de] la Trémouille, zijstraat der
Champs-Elysées, een geheime filiale, waar elk trimester de gedelegeerden van
Zwitsersche credietinstellingen hun coupons betaalden aan de eminente, invloedrijke,
hooggeplaatste personages, voor wie een extra-tribuut van 20% een ondraaglijk offer
beduidde.
Het spreekt van zelf, dat de Baselsche Bank die gunst alleen bewees tegen een
behoorlijke commissie. Het ligt eveneens voor de hand dat deze drukbeklante nering
in het stille hotel een aanloop veroorzaakte welke de aandacht moest trekken. En
hier bevond zoowel de Bank als haar cliëntèle zich op het terrein van Caesar, en in
het bereik zijner jurisdictie.
Voor een gouvernement dat partij zal trekken van alle omstandigheden die het
regeeren vergemakkelijken, is het nimmer onnuttig wanneer doorluchtige en machtige
persoonlijkheden zich compromitteeren. Het besef, de herinnering eener fout maakt
hen plooibaar en gedwee. Hoe meer zich laten knippen hoe liever. Daar de meesten
solvent zijn, verliest de schatkist niets bij dit uitstel van betaling. Integendeel. De
voorloopige schade wordt zevenvoudig vergoed. Hoe langer het spelletje aanhoudt
(men beweert dat de fraude zeven jaren duurde) des te grooter zal de buit zijn of des
te zwaarder zal de occulte invloed wegen, die door een opschorting van executie
verworven wordt. Iedere delinquent krijgt zijn dossier, dat men zorgvuldig bergt in
een archief. Vroeg of laat komt dat dossier te pas voor het uitoefenen eener pressie,
waarvan de buitenwereld niets merkt. Er zijn vele manieren om een misstap te boeten
onder een stevig georganiseerd bewind. Men kan deze tactiek (waarvan ik andere
voorbeelden zou kunnen citeeren) Macchiavellistisch noemen, immoreel, chantage
of hoe men wil. Ze is vóór alles realistisch, want niemand is verplicht om dom genoeg
te zijn, dat hij in de val loopt.
De Fransche regeering, of beter gezegd de Fransche administratie die het land
bestuurt achter de parlementaire façade, toonde dus niet de geringste haast om de
overtreders te betrappen, zij veroorloofde rustig dat de massa tot formidabele
afmetingen was uitgegroeid en in de stilte der bureaux wachtte zij kalm haar uur. Op
het gekozen moment, dat als bij toeval samenviel met het budget-ontwerp van den
Minister van Financiën tot besnoeiing der ambtenaarstractementen en andere
bezuinigingen, liet zij een huiszoeking doen in het discrete hotel der Rue de la
Trémoille. Zij legde beslag op tien aanteekeningboekjes, die de nummers bevatten
van meer dan twee duizend klanten der Baselsche Bank. In een ommezien waren de
nummers geïdentificeerd. De lijst der schuldigen werd toegestopt aan een socialistisch
afgevaardigde. Het Cabinet kon een interpellatie onmogelijk weigeren. De Kamer
trilde van verontwaardiging en burgerdeugd. Spoedig circuleerden de namen van
generaals, van leden der Académie Française, van de vrouw van François Coty, van
twee bisschoppen, van bekende industrieelen en handelaars, van den directeur van
Le Matin, van een rechtsch senator, van een linksch senator, Abraham Schrameck,
die minister is geweest van Binnenlandsche Zaken, kortom van de geheele haute
bourgeoisie en leidende klasse. Doch van geen enkel lid der Fransche tweede Kamer,
volksinstelling bij uitnemendheid.
Dit is knap werk. Om er de strekking, de draagwijdte en het gevaar volledig van
te beseffen moet men weten, dat de overgroote meerderheid der Fransche administratie
en der Fransche ambtenaars socialist is. Ongehinderd en met de onbewuste
behulpzaamheid der onnoozele slachtoffers hebben zij een reusachtige
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omsingelingsbeweging en disqualificatie-manoeuvre uitgevoerd tegen ‘het kapitaal’,
strategische zet, welks resultaten men niet kan voorzien, doch waarvan het moreele
effect op den kleinen man en den arbeider ongemeen is.
[verschenen: 17 december 1932]

De Maagd van Orléans
Parijs, 21 November [1932]
Voor wie gelooft aan wonderen en aan de mogelijkheid van bovennatuurlijke
tusschenkomst, is de geschiedenis van Jeanne d'Arc een deels bekoorlijk en episch,
deels schrikbarend en hartvermurwend verhaal, dat men neemt gelijk men het
geschreven vindt. Zij, wien het geloof ontbreekt aan een macht boven de sterren,
zoeken een uitleg. Sedert eeuwen turen zij op het onverklaarbaarste raadsel dat de
historie op te lossen geeft. De wolvin van Romulus en Remus, de plagen van Egypte,
het bestaan van Atlantis zijn simpel, vergeleken bij het probleem van ‘la bonne
Lorraine’. Men kan de wolvin, de plagen en Atlantis verwijzen naar het rijk der
fabels. Maar het fabelachtige in het leven van Jeanne is juist dat niets den onderzoeker
wettigt om het legendairste harer legende als onaannemelijk te beschouwen. Het
moeilijke van haar geval ligt hierin dat haar mirakel onloochenbaar reëel is: een jong
meisje van onbekende afkomst, zonder ontwikkeling, hoort hemelsche stemmen, laat
zich aan 't hoofd van een Fransch leger plaatsen, voert een foudroyanten veldtocht,
doet de krijgskansen keeren van een oorlog die honderd jaar duurde, kroont den
koning, valt in een hinderlaag en wordt verbrand als ketterin. Elk tooneel dezer
ontroerende feërie is authentiek en onweerlegbaar. Elke episode ook van dit
tooversprookje is onbegrijpelijk voor de rede. Geen enkele der rationeele
ophelderingen, welke men beproefd heeft te geven; vanaf Voltaire tot Anatole France,
kon den toets eener rationeele critiek doorstaan. Het lukte niemand om Jeanne, die
sinds 1920 het aureool draagt der heiligen, los te rukken uit haar bovenaardsche sfeer.
Men zal nochtans niet versagen alvorens deze hiëroglief ontcijferd is. Toen de
oorlog uitbrak voltooide Dr. Paul Jacoby, auteur eener studie over de selectie bij den
mensch, een boek over Jeanne d'Arc, waaraan hij twintig jaar van navorschingen
gewijd had. De schrijver stierf. Zijn manuscript ging verloren in den vuurregen van
kanonnen en brand-pastilles. Maar zooals de akkers herploegd, de woningen herbouwd
zijn door de overblijvenden, zoo herleefde het werk van Paul Jacoby in zijn zoon.
Deze kon niet alles redden van een levensarbeid welken de vlammen verwoestten.
Hij kon zich echter de grondidee herinneren welke zijn vader leidde. Hij bezat de
documenten niet meer, doch kon de essentieele thesis reconstrueeren en de redeneering
welke hij geërfd had als een nalatenschap, als een echo zijner jeugd. Onvolmaakt
weliswaar en onvolledig. Een overzicht, een samenvatting, meer niet. Doch compleet
en nadrukkelijk genoeg om de hoofdgedachte in te planten, om het probleem te
hernieuwen, om verdere onderzoekers te noodzaken het aangeduide spoor te volgen.
Al bewijst hij niets in wetenschappelijken zin, de twee buitengewone artikelen welke
hij gepubliceerd heeft in de Mercure de France van 15 October en 1 November
plaatsen Jeanne d'Arc onder een gezichtshoek waarmee voortaan ieder die zich voor
haar verschijning interesseert rekening zal moeten houden.
Paul Jacoby hervatte den loop van Jeanne's roeping en wording van meet af. Achter
elke gebeurtenis van haar leven die een element van onklaarheid behelst zet hij een
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vraagteeken. Hij formuleert het ‘waarom’ zonder zich te laten biologeeren door een
feit, door een complex van feiten, zonder den invloed te ondergaan van de latere
interpretatie der feiten. Hij loochent de realiteit der stemmen niet, hoewel hij ze
schijnt toe te schrijven aan autosuggestie. Hij loochent niets. Hij vraagt slechts
waarom. Waarom gaf Jeanne een ontwijkend antwoord aan haar rechters toen zij
haar leeftijd vroegen? Waarom kregen haar ouders tijdens haar jeugd herhaaldelijk
bezoek van twee edellieden? Waarom aarzelde Jeanne gedurende vier jaren om aan
hare stemmen te gehoorzamen? Waarom nam zij op een gegeven oogenblik een
plotseling besluit dat met koortsachtige haast werd uitgevoerd? Waarom verleende
haar vader, die gezegd had haar liever te willen verdrinken dan haar te zien vertrekken,
haar eensklaps vergunning tot haar gewaagden tocht? Waarom wist het hof te Chinon
dat de bevrijdster op komst was, nog vóór Baudricourt verlof gaf tot haar reis?
Waarom nam zij geen afscheid van haar ouders? Waarom heeft zij geen enkele maal
vader of moeder herdacht van den dag af dat haar tocht aanving tot aan haar dood?
Waarom werd zij te Chinon ontvangen met een onderscheiding welke slechts edelen
werd toegekend? Waarom zwichtte Karel VII onmiddellijk zoodra zij hem een paar
woorden had toegefluisterd? Waarom bogen de hoogmoedigste legeraanvoerders
voor haar? Waarom veranderde de enquêtecommissie van Poitiers en de aartsbisschop
van Embrun plotseling hunne houding tegenover het vermeende herderinnetje?
Waarom werd hun proces-verbaal vernietigd? Waarom kon zij zich als gelijke
gedragen tegenover den koning en diens naaste verwanten? Waarom autoriseerde
men haar het wapenschild van het koninklijke Fransche Huis, wat de Engelschen in
zoo hooge mate geërgerd heeft? Waarom voorzag men dit blazoen van een ‘brisure’,
variant welke in de heraldieke taal een onecht kind aanwijst? Waarom droeg zij
daarentegen de kleuren van Orléans, en kleeren afgezoomd met Orléanistische distels?
Waarom kwam zij pas in beweging toen Orléans bedreigd werd? En waarom toonde
zij voortdurend een gloeiende passie voor het huis van Orléans?
Uit dit ensemble van vragen en nog uit een aantal andere (die aan alle historici
ontsnapt zijn) trekt Jacoby met de voorzichtigste logica zijn consequenties. Jeanne,
levend in een afgelegen gehucht van Lotharingen, werd vanaf haar prilste jeugd
bewaakt. Toen men het uur geslagen achtte, verwittigde men haar van hare zending,
van hare bestemming. Men openbaarde haar een zeer gewichtig geheim betreffende
het Fransche koningshuis, dat haar alle aarzelingen deed overwinnen. Dit geheim,
dat zij voor haar Rouaansche rechters weigerde te onthullen, ontsluit haar alle deuren,
verbrijzelt elken tegenstand. In kritieke situaties fluistert zij het toe aan de machtige
personages, die over haar lot, die over het lot van Frankrijk beslissen. Ieder wijkt
ervoor als voor een wachtwoord. Het beheerscht alles. Het verklaart ook bijna alles.
Welk was dit geheim? Of nauwkeuriger gezegd, want de definitieve bewijzen
ontbreken: welk kan volgens de meeste waarschijnlijkheid het geheim zijn dat Jeanne's
raadselvol épos domineert? Van den datum, het jaar, het oord van Jeanne's geboorte
is niets met zekerheid bekend. Een tijdgenoot verhaalt dat in den nacht, toen zij ter
wereld kwam, alle hanen van het dorp te Domrémy kraaiden en vleugel-klapperden.
Doch dezelfde tijdgenoot bericht, dat niemand der inwoners van Domrémy, dat
slechts dertig vuren telde, bij de familie d'Arc een kind verwachtte. Wat kon het
dorpje in opschudding brengen en al het gevogelte wekken? Een compagnie ruiters,
die in het holle van den nacht het kind aan de d'Arc's overhandigden.
Vanwaar kwam dit meisje en waarom werd het verborgen in een verwijderd
gehucht? Domrémy behoorde aan het geslacht van Orléans en de twee edellieden,
die de jeugd van Jeanne bewaakt hebben, stonden eveneens in nauwe relaties met
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dit aanzienlijke huis, welks hoofd, Louis d'Orléans, in 1407 vermoord was door de
Bourgondiërs. Deze Louis, even galant als dapper, had talrijke maîtresses, en een
talrijk onecht kroost. Dat aan dezen hun natuurlijke beschermer ontviel was een
geldige reden om hen in veiligheid te brengen voor de Bourgondische woede, doch
geen doorslaand argument om het kind te scheiden van de moeder. Welke der
maîtressen van Louis d'Orleans levert voldoende motieven om te veronderstellen dat
een spruit hunner vereeniging kostbaar genoeg was om bedreigd, en verheven genoeg
om met zorg aan bedreigingen onttrokken te worden?
Niemand minder dan Isabeau van Beieren, de losbandige echtgenoote van Karel
VI. Haar gemaal leed aan chronische vlagen van verstandsverbijstering, deserteerde
lange maanden, zelfs lange jaren de echtelijke sponde, en schonk haar in de vier jaren
die volgden op de geboorte van Karel VII (1403) geen kind. Op 10 November 1407
beviel zij van een jongen die denzelfden dag sterft, en juist in deze periode onderhoudt
Isabeau een liaison met Louis d'Orléans waarover elkeen schandaal sprak. Als een
echtbreukig kind echter geboren kon worden in een Fransch koningspaleis, het was
ondenkbaar dat het er opgroeide. Men verwisselde den zuigeling dus voor een ander
doodgeboren kind. De sexe was onverschillig. Men had een jongetje gereed gemaakt
en Isabeau beviel van een meisje. Dit meisje was het kind dat in den
Driekoningennacht van 1408 onder hanengekraai arriveerde te Domrémy, bij de
d'Arc's. Een karakteristieke bijzonderheid, welke eveneens aan de aandacht der
historici ontschoot: Père Anselme, de officieele genealoog van het Fransche
vorstenhuis, die alle telgen van Franschen koningsbloede gecatalogiseerd heeft met
den datum hunner geboorte, van hun dood en met de plaats hunner begrafenis,
verzwijgt in zijn volumineus register den echtbreukigen zoon van Karel VI, die den
naam kreeg van Philippe.
Jeanne zou bijgevolg de stiefzuster geweest zijn van Karel VII, le Victorieux, dien
zij deed kronen te Reims. Op alle vragen, welke haar mysterieus leven oproept, geeft
deze hypothese een bevredigend antwoord. Daarom dus noemde zij zich nimmer
Jeanne d'Arc, doch in de plechtigste momenten steeds Jeanne la Pucelle of La Pucelle
d'Orléans. Dààrom voerde zij het Fransche koningswapen met de brisure en droeg
zij de kleuren van Orléans. Daarom werden alle documenten (het proces-verbaal van
Poitiers o.a.) die gewaagden van haar geheim, verduisterd. Het verraad en de ondank
die zij leed, het offer dat zij bracht op den brandstapel krijgen in deze belichting een
grootheid welke nog pathetischer en dramatischer wordt bij de veronderstelling dat
Jeanne geboren werd als prinses, dan toen men gelooven kon dat Jeanne begenadigde
herderin was.
Voorloopig echter behoort deze thesis, hoe redelijk, scherpzinnig en onbetwistbaar
ook, tot het genre roman. Doch het zal niemand spijten, vermoed ik, wanneer zij
eenmaal historie wordt. Want Jeanne's koningskroon blijft een martelaarskroon.
[verschenen: 21 december 1932]

Tot elken Prijs
Parijs, 26 November [1932]
Zooals ik in het voorjaar schreef, naar aanleiding van Codos' en Robida's athletische
reis Hanoï-Marseille in 71 uren, verkeert de Fransche luchtvaart in volle transformatie.
Op voorstel en onder leiding van A. Caquot, directeur van een bureau voor technische

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

onderzoekingen, werden vijf jaar geleden alle constructeurs, ieder die constructeur
beweerde te zijn en zelfs zij die een ideetje hadden, met rijkssubsidie aan het werk
gezet tot het creëeren van nieuwe modellen. Deze methode, die enorme kapitalen
verslond, is langen tijd, en door bijna iedereen voor krankzinnig gehouden. Zij
bezorgde een tragikomische opeenstapeling van tegenvallers, mislukkingen,
voor-en-naweeën, want in principe werd geen enkel plan, ook niet het schijnbaar
meest burleske, geweigerd. Het devies van Caquot luidde ‘je kunt nooit weten’. Het
was theoretisch niet onmogelijk, dat een rijwielhersteller of een meubelmaker het
vliegtuig concipieerden, dat verticaal opsteeg en duizelingwekkende snelheden
bereikte. Men moest elk brein zijn kans geven. Frankrijk had een enerveerenden
achterstand in te halen op de aviatiek van Britten, Hollanders, Italianen, Duitschers
en Amerikanen. Een voorsprong, die, na de eerste pioniers, misschien nooit bestaan
had, was verloren gegaan in de routine der rijk geworden fabrikanten. Alleen het
paardenmiddel der ‘prototypen-politiek’ en de vrees om zich te laten overvleugelen
door een jong genie kon de ingedommelde baanbrekers wakker schudden. Wat er
ten slotte ook zou voortspruiten uit het experiment van Caquot, men bezat de volle
zekerheid, dat door zoo'n beroep op den vindingsgeest van allen, geen enkel middel
verwaarloosd was, om aan een verdorrenden tak der Fransche intelligentie zijn
groeikracht te hergeven. Nimmer beschikten uitvinders over zoo'n scheutigen
beschermer. Maar van de draconische reglementen, die in Frankrijk de keuring en
de receptie van een vliegtuig handicappen, werd niet één afgeschaft of verzacht.
De eerste resultaten dezer opvattingen verschenen bij de luchtvaartexpositie van
1930. Zelden was de ingewijdste critiek voor een lastiger taak geplaatst. Hoe moest
zij oordeelen over deze dozijnen onbekende namen en toestellen? De meeste waren
niet geprobeerd en juist van deze bijzonderheid, die eenig gewicht had, liet men de
bezoekers onkundig. Later, toen de waarheid doorsijpelde, citeerde men onder hun
ontwerpers degenen, die nooit in de lucht gingen. Het is zooals ik u zeg. Wist Caquot
zelf, hoe de machines zich zouden houden als de motor werd aangezet en de stutten
werden weggenomen? Hij had ze geaccepteerd op teekening en volgens bestek. Voor
de kleinste had hij een millioen betaald, voor de grootste een fortuin. Daar stonden
ze, blinkend van aluminium, dat toen fonkelnieuw was in de Fransche vliegtechniek.
Papieren borden vermeldden zwart op wit haar voortreffelijkheden: zooveel snelheid,
zooveel draagvermogen en werkingssfeer, zooveel stijging in een paar minuten. De
geraamde eigenschappen naderden met een prijzenswaardige bescheidenheid de
grenzen, welke door de geduchtste concurrenten voor die periode als realiseerbaar
waren afgebakend. Zoo ze niemand overtroffen, ze deden ook tegenover niemand
onder. Men kon gerust zijn. En in wiens hoofd zou het opkomen, om te wantrouwen
wat door het Ministerie van Luchtvaart gepatroneerd werd? Het publiek en de piloten
hadden gehoord van de proverbiale ruimte tusschen den beker en de lippen. Niemand
echter was gewaarschuwd, dat er nog in 1930 een astronomische afstand kon liggen
tusschen een machine in een tentoonstellingszaal en een machine in de lucht. Géén
etiquet vermeldde: dit vliegtuig heeft nooit gevlogen. Als boeren op een kermis
werden allen beetgenomen door een troep onvrijwillige kwakzalvers. De directeur
Caquot in de eerste plaats. Dat de opsnijders geheel te goeder trouw handelden
vermindert niet den wrevel, waarmee men vandaag nog aan hen denkt.
Pas bij de proefvluchten op de velden telde men de stroppen, den afval, het
onderwicht en de zittenblijvers. De een vloog slecht, een tweede middelmatig, een
ander bleef steken. Sommigen verongelukten. Enkelen van de imposantsten waagden
zich niet eens op het terrein. Men ontzegde hun alle aanspraken op een certificaat.
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Zij werden zelfs geweigerd aan de contrôle der ‘Commissie van toelaatbaarheid’
welke aan de ‘Commissie van toelating’ voorafgaat. Er werd geen woord meer gekikt
over deze doodgeboren, en magnifieke mismaaksels waaraan het publiek zich
vergaapt, waarover de critiek ernstig gediscuteerd had. Nooit zag men ze terug. Nooit
heeft men begrepen, waartoe ze gediend hebben. Zij roestten in een hangar of vielen
onder den sloopershamers. De discipline en de discretie van dagbladen en
vaktijdschriften is zoo eenparig, dat nimmer de vraag werd opgeworpen, of de
‘Commissie van toelaatbaarheid’ niet verstandiger deed om haar toezicht te beginnen
in de bureaux waar men de blauwdrukken vervaardigt van machines, die niet zullen
opstijgen. Het scheen evenwel, dat er geen geldige redenen tot ontmoediging of tot
verandering van tactiek bestonden. Want A. Caquot, de zeer geleerde chef, die voor
deze decepties verantwoordelijk is, werd door diverse ministers in zijn functies
gehandhaafd. Ondanks polemieken, ondanks protesten.
De Expositie van 1932, verleden week geopend onder gepassioneerde
belangstelling, is de Salon der overlevenden van 1930, de Salon van hen, die in de
natuurlijke selectie gespaard werden. Men heeft met behulp van milliarden geen
enkel genie uit den grond kunnen stampen; hier exposeert bijgevolg het vlijtige,
volhardende, respectabele talent. Behalve de kleine atogyre van La Cierva,
geadapteerd door Lioré voor het luchttoerisme, een toestel met een minimum-snelheid
van 25 K.M. dat bijna rechtlijnig kan landen, ontbreekt op deze show alles wat naar
noviteit of sensatie zweemt. Geen nieuws in den bouw, in den vorm, in het geraamte,
in het materiaal. Geen technische revoluties. Geen pogingen, zelfs geen neigingen
tot hervorming of tot herziening. Niets dan uitstekende machines, die even goed
vliegen als onverschillig welk buitenlandsch merk. Alleen de uiterlijke afwerking
werd geperfectioruieerd met een meesterschap en een voorliefde waarin de Franschen
steeds hebben uitgemunt. Er staan hier machines die echte juweelen zijn van
edelsmeedkunst.
Na een periode evenwel, waarin Frankrijk een deel van zijn prestige en een deel
van zijn klanten verloor, zou een dergelijke manifestatie van stilstand een
onvoorzichtigheid moeten heeten en het failliet van Caquot's politiek zou compleet
zijn, wanneer niets de aandacht trok dan wat vertoond wordt onder het glazen dak
van het Grand Palais. Inderdaad, na de meeting van Cleveland, na de Amerikaansche
records, naast de Breda der Italianen, naast hun Savoia, naast de Fairey-Firefly der
Engelschen, is het mooiste en het bruikbaarste wat de Fransche constructeurs laten
bekijken of bestudeeren, een beetje ridicuul van achterstalligheid. Maar het scheen
in de bedoeling der organiateurs te liggen, dat deze Salon zich totaal zou
onderscheiden van den voorgaanden. Als men in 1930 een aantal machines toeliet
die nimmer zouden opstijgen, in 1932 weigerde men den toegang aan een heele serie
toestellen, welke reeds vliegen. Zij zijn voorlooplg noch te koop noch te kijk.
Dit is o.a. het geval met de bombardeerders A.B. 20, Farman 220 Bn 5,
Lioré-Olivier 300, Potez 410, verschillende watervliegtuigen en enkele Bréguet's.
Dit is speciaal het geval met een tiental jagers, de Bernard 250, de Gourdeau 482,
de Mureaux 170, de Loire 43, de Lorraine 110, de Morane 325, de Nieuport 121, de
Spad 510, de Wibault 313, die alle met een zware bewapening en een overdreven
volledige uitrusting een snelheid ontwikkelen van minstens 350 k.m. per uur. Dit is
vooral het geval met de Dewoitine 500, die alle Hawker-Fury, Firefly, Bristol, Breda,
Fiat C.R. 30, de Poolsche P.Z.L., de Jockey van Vickers overtroffen en gedeclasseerd
heeft. Deze Dewoitine 500, een buitengewoon merkwaardig toestel, stijgt in 6 minuten
tot 5000, in 15 minuten tot 8000, in 25,05 minuten tot 10.000 meter, vliegt 371 k.m.
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per uur en voert met een gewicht van 1750 k.g. op bliksemsnel tempo acrobatieën
uit, waarbij concurrenten de vleugels plegen te breken of naar beneden ploffen.
De Expositie van 1932 is dus in de hoogste mate interessant om hetgene, dat zij
niet tentoonstelt. Men verbergt achter vriendelijke pretexten (‘de machines zijn te
groot’ of: ‘wij kunnen de proefvluchten niet onderbreken’) een verrassenden en
verbluffenden vooruitgang. De betaalde prijs en het gevolgde systeem worden bijzaak
naast het verworven overwicht en de veroverde gerustheid. Maar niets karakteriseert
misschien scherper het labiele der Europeesche situatie dan de afwezigheid op dezen
Salon van meer dan twintig der beste machines.
[verschenen: 29 december 1932]

Aan het Oostfront
Parijs, 30 November 1932
‘De waarde van het verdrag zal afhangen van zijn toepassing’ zei Herriot gisteren,
toen hij met Dogalevsky zijn hand zette onder het Fransch-Russische
non-agressie-pact. Deze tamelijk sceptische, sibyllijnsche en lapidaire opmerking
geldt voor elk der zeven artikelen van de overeenkomst, maar in hoofdzaak voor no.
2, welk stipuleert, dat Frankrijk of Rusland onzijdig zal blijven, wanneer een der
beide contracteerende mogendheden, wordt aangevallen, ter zee, te land of in de
lucht, door een derde. Rusland dekt zich met dien tekst tegenover Japan, terwijl
Frankrijk zich met dezelfde clausule meent te assureeren tegenover Duitschland.
Volgens de onuitgesproken bedoelingen van den Quai d'Orsay plaatst het pact met
de Sovjets een soortgelijken spoorwissel op de huidige internationale
verbindingswegen als het accoord van 1902 met Italië een baanvak neutraliseerde
van den toenmaligen Driebond. Het geeft Moskou de gelegenheid, zoo niet de
verplichting, om zich ondanks het Duitsch-Russische verdrag van Rapallo, in geval
van moeilijkheden te rangeeren op een zijlijn. Hierin ligt denkelijk de reden waarom
het tractaat, dat een jaar geleden bij zijn voorbarige bekendmaking, begroet werd
met kabaal, bij zijn onderteekening ontvangen wordt, zonder enthousiasme weliswaar,
doch ook zonder serieuzen tegenstand en niet zonder hoop.
Het is geenszins onmogelijk, dat men Philippe Berthelot, den eigenlijken aanstichter
dezer politiek, later lauweren vlecht om een meesterzet, die op het oogenblik nog
een dubieuze manoeuvre lijkt. In de diplomatie, welke uiteraard experimenteert met
levende materie, bestaan geen mechanische zekerheden. Twee is altijd gelijk aan
twee in de wiskunde en a kan gelijk zijn aan b in de algebra. Maar twee knollen
zullen nimmer tellen voor twee citroenen. Men kan de afwijking berekenen van een
lichtstraal, het gewicht van een atoom en de snelheid van een electroon. Maar nimmer
zal men met voldoende stelligheid kennen wat er vandaag omgaat in het hoofd van
Litvinoff en nog minder welke gedachten hij over twaalf maanden zal karnen onder
zijn schedel. Geen psycholoog ter wereld kan becijferen, wat Generaal Von Schleicher
achter de mouw heeft, wiens naam meer klaarblijkelijk komt van schleichen, sluipen,
gluipen, dan Deutsch stamt van täuschen, bedriegen, misleiden, gelijk Nietzsche
beweerde. De bolsjewisten zijn niet onbetrouwbaarder, noch gewetenloozer, noch
sluwer, noch opportunistischer dan Cromwell, Talleyrand, Bismark, Lloyd George
of Philippe Berthelot. Welke Fransche staatsman, aan wien men één problematische
kans biedt op de honderd om tusschen Duitschland en Rusland een wig te drijven,
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zal haar verzuimen? Een behendig politicus zou dat unieke en vage kansje
provoceeren, een nar slechts zou het laten schieten.
Men kan stille politie, zei Painlevé in de Kamer, niet recruteeren uit een milieu
van aartsbisschoppen. Eveneens wordt de hoogere staatkunde niet gevoerd volgens
beginselen, waarmee de pelgrim stijgt tot den negenden kring van het paradijs. Wie
huichelde het meest, de Franschman of de Rus? De Franschman zag door de vingers
het verraad van Brest-Litowsk, de schennis van zoovele verdragen (en hij staat op
dit stuk!), de repudiatie der tsaristische schulden, de gezworen bloedwraak, welke
ieder communist voedt tegen Parijs. De Rus vergeet, dat hij nauwelijks twee jaren
her Poincaré, Briand, den Franschen Generalen staf betichtte van de snoodste opzetten
en hen tijdens een opzienbarend proces in effigie voor zijn rechters daagde. Hij
vergeet, hoe hij jaar in jaar uit, week aan week en tot voor korten tijd een Fransche
expeditie heeft aangekondigd tegen het Kremlin en hoe hij zijn onderdanen heeft
aangehitst met het damocleszwaard der imperialistisch-militaristische Fransche
bourgeoisie. Is het niet miraculeus, dat zulke uitersten elkaar raken? Vandaag vloeit
de zalvende Litvinoff over van melk, honing en kaviaar in de Petit Parisien, het meest
officieuse, drukst gelezen dagblad, oplage twee millioen exemplaren! Om dezen
diplomatischen cocktail naar behooren te savoureeren, zou men nauwkeurig moeten
weten, welke plannen de Vereenigde Staten in hun diepste binnenste koesteren, ten
opzichte van Nippon, hoe de moscovietische sanhedrin oordeelt over de pacificatie
van Mantsjoerije en over zijn hoe langer hoe meer opdringende buren, de Japs.
Hebben niet de zonderlingste, de hardnekkigste geruchten geloopen (in Genève en
in Parijs) dat Frankrijk zijn Amerikaansche schulden zou kwijten met een veranderde
houding in het Verre Oosten? De Yankees zijn niet van gisteren, gelijk men dikwijls
waant. En wie insinueerden dat de Fransche sympathieën voor het rijk der Rijzende
Zon gekocht waren met een buidel zilveren sens, toonde weinig verbeeldingskracht.
Men fluistert, dat die vriendschap honderd milliard waard is, plus de rente over zestig
jaren!
Maar het eenige waaraan we houvast hebben in de spelonken dezer openbare,
oogverblindende diplomatie (de geheime werd afgeschaft...) is het evidente feit, dat
een barst, of het begin van een barstje tusschen Berlijn en Moskou, van onschatbare
beteekenis zou kunnen zijn voor Frankrijk's continentale positie. Op de Europeesche
slagvelden zijn de Russische legers, alleen reeds door hun aanwezigheid, een factor,
waarvan men het gewicht tot elken prijs zal reduceeren. Het is van kapitaal belang,
dat Polen speling krijgt op één front, al zou deze vrijmaking per ongeluk Bessarabië
moeten kosten aan de Roemenen. Voor die loswinding werd gezorgd: Moskou
teekende een non-agressie-pact met Warschau. En om te bewijzen, in welke mate
de combinatie hem ter harte gaat, komt Colonel Beek, de Poolsche minister van
Buitenlandsche Zaken, persoonlijk naar Parijs, om bij te wonen hoe de
vertegenwoordigers van Frankrijk en Rusland hun plechtige beloften wisselen. Doch
als zoodoende de bewegingszenuwen van Polen ontlast worden van overwerk, het
zou niet minder nuttig zijn, wanneer men door een tekst, of door de interpretatie van
een tekst, de voorraden oorlogsmateriaal welke de Duitschers in Rusland hebben
opgestapeld, op het gewenschte moment kon aanhouden. Wanneer een tekst aan
dergelijke verwachtingen niet mocht beantwoorden, dan kon men zonder erg de
gesteldheid scheppen (of toelaten) waarin het den Russen raadzaam lijkt om de
vergaderde wapenen te reserveeren voor eigen gebruik: Als Japan niet bestond zou
men het waarlijk moeten uitvinden.
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Op slag wordt de gansche toestand helderder en gezonder. De geharnaste bambino's
en balilla's van Mussolini, bondgenoot en vazal van Wall-Street, zullen de Alpen
niet forceeren. Zij hangen op de Joego-Slaven. Tsjeken en Roemenen breidelen
Oostenrijkers, Hongaren en Bulgaren. England waits and sees. Wie durft zijn dure,
dierbare vloten riskeeren in de Japansche Zee met alle kansen om verslagen te worden
door een straatarmen tegenstander, die, wanneer hij bij toeval het onderspit zou
delven, niet één van de gebroken ruiten der dure en dierbare schepen (en er zullen
ruiten breken!) kan vergoeden? Noch de V.S.! Noch Brittannië! Noch beiden tezamen.
Dollar en sterling trouwens worstelen op leven en dood. Aan welke zijde van den
horizon valt dan iets te duchten? Nergens. Laten de Duitsche schooljongens onder
leiding hunner onderwijzers met houten sabels en kartonnen kanonnen paradeeren,
rinkelen en schimpen langs de Fransche grens, zooals de laatste maanden herhaalde
malen gebeurde in het Moezel-gebied, laten zij het blauw-wit-rood der grenspalen
zwart-wit-rood verven! Ieder diertje zijn pleziertje. Maar toegang verboden. Alle
wegen zijn afgesneden. Er is geen andere redelijke uitkomst dan de vrede, willens
nillens. Vrede voor minstens twintig jaren...
Op gezegeld papier sluit deze redeneering als een bus. De logica van Descartes
paart zich aan de intuïtie van Bergson. Zelfs de prijs waarmee het document betaald
wordt (handelsvrijheid d.w.z. dumpingsvrijheid voor Rusland) kan varieeren volgens
de omstandigheden, want Frankrijk bedong expresselijk een ruimte voor zijn
douanetarieven. De resultaten zullen den prijs bepalen, de prijs waarschijnlijk de
resultaten.
Of, zooals Herriot orakelde (en hoeveel zinnen heeft een simpele zin!): ‘Le traité
vaudra ce que vaudra son application.’
[verschenen: 9 januari 1933]

Nog een redder
Parijs, 2 December [1932]
Na de absolute muziek, de absolute poëzie, de absolute schilderkunst, den absoluten
dans, waarover men ons al zoo lang om de ooren gezeurd heeft, kregen wij voor deze
maand de absolute bioscoop. Onder algemeen enthousiasme installeerden de cineasten
hunne nog jonge en onervaren Tiende Muze in den tempel der abstracties, tusschen
de absolute ruimte en het absolute nulpunt. De cinema verwierf deze eereplaats met
‘Allo Berlin? Ici Paris’, een film van Julien Duvivier, die kortelings naam maakte
met Poil de Carotte. Wanneer alles goed loopt en het publiek toehapt (de pers helaas
is niet almachtig) blijft ze er een poos. Tot men over het nieuwe stokpaardje is
uitgepraat en uitgeschreven.
Zelden kwam een sappiger inval op een gelegener moment. Georges Duhamel, de
verwoede beeldenstormer van alle kunst in conservenblikjes, weckglazen en
vrieskamers, beweert juist in een pertinente studie, dat de bioscoop doodziek ligt en
zienderoogen naar de weerlicht gaat. Op haar slechtst werd de rolprent een
hartversterking van het genre, welke de Franschen drastisch stupéfiant genoemd
hebben, verdommings- of verstompingsmiddel. Een soort van cocaïne. Op haar best
bleef ze de litteraire, picturale en muzikale uitdrukkingsvorm van dienstboden en
midinetjes, van volwassen analphabeten. Alle goede voornemens der filmproducenten
draaiden op niets uit. De een na den ander, zoowel de scheppende als de
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herscheppende sterren, bezwijken in den bloei haars levens, verstikt, verbrijzeld door
een industrie, welke alleen werkt op de recette en die ‘kunst’ levert gelijk
jaegerondergoederen, gemarineerde makreel van Captain Cook of havermout. Wat
zij aanraakt verliest zijn frischheid, zijn spontaneïteit, zijn ongerepten natuurstaat,
zijn bloesem, zijn aroom. ‘Jean de la Lune’ had geen nakomelingen en werd een
exceptie. Een geluksworp, die de machteloosheid bewees bij de rest, en tot overmaat
van ramp, bij zijn eigen auteur. Wij hebben met Molière ondervonden hoe de
sun-lights een meesterwerk kunnen verwelken en verleppen. Wat geen mislukking
is, zooals Passionément van André Messager, wordt niettemin een sof. Men kan
probeeren wat men wil, de cinema produceert een voedsel zonder vitaminen. De
heele bioscoop lijdt aan beriberi, scheurbuik en rachitis.
De duizend tegenstanders, welke een dergelijke onbesuisde afkammerij in 't harnas
had moeten jagen tegen Georges Duhamel, gaven hem op staanden voet gelijk. De
cinema was ziek? Accoord! Ten koste van ontzaglijke geldsommen fourneert de
cinema twee, drie keer per jaar een kilometer filmband waarvan men de verspilling
niet betreurt en waarvoor een ontwikkeld mensch zich niet behoeft te schamen?
Goed! Wat zou een Florentijnsche prins, een Renaissance-Paus, een Lodewijk XIV
gehaald hebben uit de bioscoop? Afgesproken! We weten er niets van. Maar ziehier
de genezer. De redder. De nieuwe René Clair, Julien Duvivier! Ook hij vond dat de
cinema erbarmelijk sukkelde. Doch tegelijk met de kwaal bespeurt hij het recept: De
theatrale en litteraire lucht van Parijs deugde niet voor den patiënt. Ook niet het
griezelige, pathologische klimaat van Berlijn, het propagandistische, didactische,
rederijkersche van Moskou, evenmin als het mercantiele, schablonische van
Hollywood. Om te tieren had de cinema niets noodig dan zijn eigen normale element.
Weg met alles wat ontleend was aan de expressie-middelen en doeleinden van tooneel,
muziek, poëzie en pictuur, of wat beïnvloed bleek door een van de zusterkunsten.
Geen onderwerp, geen sentiment, geen handeling. Geen bestudeerde dialogen.
Gemeenplaatsen of parodie van muziek. Geen ‘schilderachtige’ landschappen,
tafereelen of belichtingen. Niets dan wat men met het oog en het oor eener camera
kan ontmoeten op straat, in het leven, liefst een beetje aangedikt en vergroofd voor
't komische van het geval. Want als de absolute bioscoop slechts machinale en om
zoo te zeggen onbezielde indrukken tolereert, zij versmaadt geenszins de lach. Zij
dwingt hem zelfs door effecten, die met een lantaarn gezocht lijken.
Een artistiek ideaal echter, hoe streng ook geformuleerd, wordt nooit verwezenlijkt.
Men kan met een fototoestel nergens binnenstuiven zonder temidden eener actie te
vallen. Een spannende of saaie, een kortswijlige of langwijlige, een belangrijke of
onbenullige, maar altijd een actie. Die actie heeft desnoods begin noch einde, doch
volgt een zeker verloop, redelijk of onredelijk, dat doet er niet toe. Wanneer het
absolutisme zich uiten wil in zintuigelijke gedaanten, moet 't immer zijn toevlucht
nemen tot een aantal concessies aan het relativisme. De auteur zal steeds gedwongen
zijn om een keuze te doen onder wat hem 't minst hinderlijk schijnt voor zijn principes
en 't meest bevorderlijk voor zijn succes. Geen sterveling ontsnapt aan deze eeuwige
wetten. Wat koos dus Julien Divivier als canvas en leidraad?
Tusschen de telefooncentrale van Parijs, bediend door vrouwelijk personeel, en
de centrale van Berlijn, bediend door mannelijk personeel, wisselen Lily en Erich
sinds zes maanden hun nummer, hun stemmen, en ten slotte hun portretten. Lily zit
naast Annette, de deugd naast de flirt, Erich naast Max, de ernst naast de jool. Alle
vier hakkelen Duitsch en Fransch door elkaar, op hun manier. Erich zou dolgraag
Lily zien en Max met plezier Montmartre. Zij maken een afspraak, maar de brave
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Erich laat zich betrappen door een opzichter, die hem voor straf zijn verlof een dag
verschuift. Het telefoontje dat Lily moet inlichten wordt onderschept door Annette,
die haar kameraadje gaarne een vrijer afkaapt. Max profiteert eveneens van de
gelegenheid en telefoneert Lily, dat de reis doorgaat. Het klassieke chassé-croisé van
den vaudeville. De joviale lomperd bezoekt Parijs aan den arm van het teerhartige
maagdje, de romantische droomer aan den arm eener willige deern. Bezoek in het
Lapin Agile van Montmartre, op het Negerbal van Montparnasse. Excursie in een
autocar naar Tours met een dronken tolk en een dito chauffeur. Aan geen van beide
kanten evenwel capituleert de deugd en de twee koppels hervatten onvoldaan hun
Parijschen en Berlijnschen post. Maar uitstel is geen afstel, zelfs niet in de absolute
bioscoop. Lily, ontslagen omdat zij het babbelen met haar Duitsche collega's niet
kan laten, wordt secretaresse van een reporter, Erich op straat gezet om dezelfde
reden, wordt standardist in het Adlon-Hotel. De officieele receptie van den President
der Transoceanische Republieken roept den journalist, vergezeld door Lily, naar
Berlijn. Banket in Adlon. Telefoontjes over en weer. Rührselige kennismaking
tusschen Erich en zijn Unbekannte Geliebte in een nachtelijk Tanzpalast, waar de
meeste politieke plechtigheden plegen te eindigen. Twee handen verstrengelen zich
en het doek valt.
Dit schema, zooals men merkt, is niet magerder dan een resumé van Roméo et
Juliette of van Tristan und Isolde: twee harten die elkaar zoeken. Een geraamte blijft
altijd een geraamte. Een schepper vult de leemten en omhult ze met het regenbogig
aura der ziel. Zooals Shakespeare de hiaten overbrugt met goddelijke verzen, en
Wagner de lacunes verbergt met divine muziek, zoo stopt Julien Duvivier zijn
lekkende onderwerp met bioscopische fantasieën: telefoons, karikaturale opzichters,
het lawaai van een Berlijnsche Rathauskeller, de intimiteit van een Parijsch restaurant,
hobbelende treinen, jachtige stations, stemmige en bestiale nachtkroegen, charmante
ontkleedingsscènes als de dames gaan slapen, de Hallen van Parijs, monumenten,
straten en Eiffel-torens, die halsoverkop voorbij holderdebolderen in de beschonken
autocar, een receptie in den klaterenden slagregen, het water dat gutst in de koperen
bekers der bombardons, een banket waar ieder der gasten, als de gamma van een
contra-fagot, om beurt en op rij een boer laat, een formidabele bakkelei in het
Danspaleis... En zoo verder.
Cinematografisch werd dat allemaal verbazend knap en zakelijk uitgevoerd. Maar
geen enkele der honderden volmaakte beelden (aaneengeregen ‘actualiteiten’ ten
slotte) dicht de leegten van het schrale scenario, geen enkel der oneindig gevarieerde
foto's brengt den toeschouwer in een nauwer telepathisch contact met de acteerende
personen en met het menschelijk geheim dat zij in zich dragen! Alles blijft regie,
costumeering, décor. En dit zou perfect zijn als de camera-man met zijn zwengel
evenveel van die onbeschrijfbare suggestie kon condenseeren in een negatief, als
Shakespeare legde in een versregel, als Wagner verzamelde in een akkoord, in een
motief. Dat is het essentieele probleem van de absolute bioscoop. Ik voor mij geloof
niet dat het werd opgelost. Maar wat den eersten keer niet slaagt kan de volgende
maal lukken. Wij moeten strevers, die naar een stijl worstelen, niet ontmoedigen.
Het is reeds een vooruitgang (ook Duhamel zal dit misschien toestemmen) dat het
probleem gesteld werd.
[verschenen: 31 december 1932]
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Symphonie der stad
Parijs, 5 December 1932
En ziehier Jules Romains met ‘Les hommes de bonne volonté’. In de lente verschenen
twee deelen die een proloog aanheffen. In November twee andere deelen welke de
introductie voltooien. De vier boeken te zamen, een kleine twaalf honderd pagina's,
zetten in als een onmetelijke ouverture, een ruischend, gonzend, zoemend voorspel,
waar de hoofdthema's opschemeren uit een gouden ochtendnevel. Men zou ze ook
kunnen vergelijken met herculische fundeeringswerken. Of met wat de strategen
travaux d'approche noemen. De auteur verkent het terrein, zendt voorhoeden uit in
alle richtingen, legt schansen aan, organiseert verbindingswegen, stapelt voorraden
op, zoekt contact en bepaalt uit een oneindige bedrijvigheid en met myriaden gegevens
het uur waarop ieder door de zeef zal gaan van zijn toegewezen lot.
De roman van Parijs. Op den radieusen morgen van 6 October 1908 ontwaakt de
stad. Herinnert gij u de elyseeschen herfst van dat jaar? De barometer wees
onveranderlijk 770. De groene velden blauwden in een onwaarschijnlijk licht. Elken
avond stak men het hoofd uit 't raam om te raden of dat hemelsche seizoen zijn record
een dag zou vervolgen. De luchtdruk, de temperatuur, het ondoorgrondelijke
uitspansel, de overvloed van zuurstof, de behaaglijkheid, het geluk, en ook het
ongestilde, onstilbare verlangen die het klassieke klimaat vormen der schoonheid,
vanaf de Grieken tot Goethe en Beethoven. Jules Romains vat die traditie weder op.
In den monteren en elegischen, in den verrukkelijken en ongelooflijken glans van
een weldadige en betooverende zon wordt Parijs wakker.
Parijs, zooals het nooit omvademd, overschouwd, gefouilleerd, geanalyseerd,
gesynthetiseerd, geïnventariseerd werd door eenig ander schrijver. Parijs als kopstation
eener oude en nieuwe, jonge en bejaarde, eener materieele en spiritueele wereld.
Parijs als oorsprong, als centrum, als doelwit, als spoorwegknooppunt, als
transito-haven, als filter, der stoffelijke en geestelijke krachten van een heelal. Waar
alle golven elkaar kruisen, breken, opvangen, voortstuwen. Parijs met zijn
duizendvoudig gemurmel achter de vensters, met den unaniemen galm en weergalm
in de straten. Parijs onder en boven den grond. In de duisternissen, in den nachtgloed.
Met zijn verscholen en occulte machten, zijn magnetisme, zijn heerschappij, zijn
dwang, zijn vrijheid, zijn eenzaamheid. Parijs als woestijn voor het individu. Met
zijn zwakte die allerwegen aanhuivert bij de eerste glimpen van den dag, met zijn
sterkte, die zwelt in de erotische obsessie van de schemering. Het ademen der stad,
het af- en aanvloeien van haar levenswarmte. Het Parijs, waar een jongen achter zijn
hoepel Montmartre beklimt. Het Parijs, waarop een dozijn express-treinen elken
avond aanrennen uit twaalf hoeken van Europa, als uit een steppe. Dat twee idyllisch
verliefde, adorabele kinderen, die elkaar zoeken, verliezen, hervinden, hand aan hand
doorwandelen als een feeëntuin. Parijs met zijn hoogescholen, zijn winkeltjes, zijn
magazijnen, zijn werkplaatsen, zijn restaurants, zijn kroegen, zijn kerken, zijn
vergaderzalen. Met den reuk en het rhythme van elke wijk. Het Parijs van zaken,
geld en geest. Van huizenmakelaars en letterkundigen. Van petroleum-importeurs
en boekbinders. Van café's waar men kaart of dominoot en van café's waar men
verzen voordraagt. Van jongste bedienden en actrices. Van anarchisten en politie.
Van Jean Jaurès, socialistisch profeet, en van Jean Moréas, Paul Fort, poëtische
zieners. Van journalisten, studenten, baliekluivers stakers, zwervers, misdadigers,
chauffeurs. Van ideeën en intriges. Van volksmeetings en dubbel versloten
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complotten. Van alle standen, hooge en lage, met hun woningen en kamers, hobbies
en gebruiken, kleeren en voedsel, huisdieren en liefhebberijen, hun groote en kleine
genoegens, hun passies en ontgoochelingen, hun tics, hun vervlochten hoop en
wanhoop, lust en onlust, vreugde en smart. Parijs bekeken vanaf den bok van een
huurkoetsier, vanaf de treden van het parlement, vanaf de daken eener universiteit;
platvloersch en filosofisch, met de oogen van den denker, den koopman, den dichter,
den politicus, met de oogen van den anonymus en van de menigte. Parijs met al zijn
zichtbare en onzichtbare activiteit, met al zijn sociale, economische, artistieke,
sportieve, technische, wetenschappelijke beslommeringen, en verwikkelingen. Achter
heel deze wemelende polyphonie het gezang van Eros als grondtoon. Rondom heel
het luide of zachte rumoer het aroom der vrouw als een dampkring. En af en toe de
siddering van een schaduw, de intuïtie eener verre of nabije ramp, een stilte en een
beklemming als vóór een cycloon: het filigraan van 1914 als een S.O.S. in het
onderbewustzijn.
Dit onnoemelijke veelvoud van vertakte en verstrikte lijnen, lineamenten, figuren,
perspectieven en aspecten werd door Jules Romain gemerkt met naam en toenaam,
met een geboorte-akte, met een afkomst en toekomst, met verwanten, met een karakter,
een psychologie, een mentaliteit en met plausibele avonturen. Hij nam geen
hoofdpersoon, zooals zijn voorganger Romain Rolland en Marcel Proust. Hij werkte
niet met weefschels van familiebetrekkingen (ooms, neven, achternichten,
overgrootvaders, etc.) gelijk Zola. Hij boekte niet de geschiedenis van een huisgezin,
gelijk Roger Martin du Gard, Thomas Mann, Galsworthy en een tiental anderen die
aan 't groeien zijn. Hij scheidde niet zijn roman-deelen in afgeschoten hokjes, gelijk
de Balzac van de Comédie Humaine, als de kristallen van een sneeuwvlok. Precies
het tegenovergestelde. Of juister misschien, het vervolg op deze beroemde en
verdienstelijke voorloopers, een zevenmijls-schrede verder naar het roman-type, dat
men zich langer dan een eeuw droomde zonder het te verwezenlijken. Naar een
kunstvorm, die niet met de eenvoudigste wiskunstige berekening kan worden
uitgemeten. Naar een levensuitbeelding zonder vooropgezette beperking, zonder
willekeurige formule, zonder het onvermijdelijk roode garen van Ariadne, dat de
baan afteekent in het labyrinth. Doch het leven, zooals de schikgodinnen het spinnen
met de ontelbare en onontbindbare draden harer mécanique ondulatoire, zooals de
reusachtige Heraclitus het samenvatte in een paar woorden, toen hij zei dat alles
stroomt en dat niemand zich tweemaal kon baden in denzelfden stroom. Jules
Romains, na de reeks ervaringrijke, voorbereidende etappen van vroegere romans,
verzen en tooneelstukken, kwam aan op de middaghoogte van zijn bestaan, op een
plateau waar niets meer het uitzicht op mensch en dingen belemmert. Zijn blik omvat
alles wat een menschelijk oog, een menschelijk brein omvangen kan, rangschikken
en ordenen. Hij koos een punt in de ruimte: Parijs. Hij koos een tijdstip in de
wentelingen van dit immens atoom: 6 October 1908. En hij noteert hoe alles stroomt.
Waarheen? Hoelang? Twintig deelen? Twee honderd deelen? Wij weten er niets
van, wij kunnen 't niet eens gissen en wellicht weet Romains het zelf ternauwernood.
Wanneer de schrijver consequent vasthoudt aan zijn gezichtshoek, wanneer hij zijn
theorieën zich logisch laat ontwikkelen, zouden Les hommes de bonne volonté nooit
moeten eindigen. Want met Romains' concept kan men een matelooze beweging
aanzetten, men kan haar niet meer onderbreken. Op zijn gigantische schaal laat leven
dat sterft altijd onvoltooid of kiemend leven achter zich. Zelfs in het begrensde,
gebruikelijke, gewone bestek is een slot steeds arbitrair, artificieel. Welk slot, en van
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welk boek, van welk drama, van welk muziekstuk, voelt men niet als een wonde, als
een breuk, als een verlies?
Ook een catastrophe als 1914 kan ‘De menschen van goeden wil’ niet meer stuiten
in hun ommegang, want nooit sneuvelen allen. Zoo lijkt 't ten minste. Maar twintig
deelen of twee honderd. Ik zal geen enkel overslaan na deze prodigieuse vier eerste
volumen. Zij zijn de synopsis onzer eeuw, de kroniek van Parijs, de vergaarde en
gebundelde echo's onzer jeugd, van wat wij gevoeld, gedacht, gedaan, gehoopt,
gehoord, gezien, bewonderd en bemind hebben.
[verschenen: 11 januari 1933]

Desperado's
Parijs, 10 December 1932
De man van den dag en van den dreigenden winter is Louis-Ferdinand Céline. Op
den burgerlijken stand heet hij Destouches, dokter in de geneeskunde en gemeente-arts
van Clichy, noord-westelijk bastion der arbeiders-agglomeratie welke Parijs omringt
als een roode ceintuur. Hij ging naar de veertig zonder een regel gepubliceerd te
hebben. Vier weken geleden kende niemand zijn naam noch zijn pseudoniem. De
uitgevers Denoël et Steele, wier reclame-budget besnoeid is tot een minimum, drukken
zijn ‘Voyage au bout de la nuit’, een roman van 622 dicht opeengepakte bladzijden.
En deze ‘Reis naar het einde van den nacht’ ontploft als een bom, geladen met
springstoffen en gassen, die alles loswoelt en alles overkwalmt. Hij slingert keien
rond en drek, rioolmodder en houtspaanders, dakpannen en kadavers.
Weerzinwekkend en onontwijkbaar. ‘Planquez-vous!’ schreeuwen de eerste lezers,
als in den tijd der loopgraven toen de dood zich aankondigde met een snauwend
gehuil. Maar voor dit soort van projectielen bestaat geen dekking en geen masker.
De voorste aanvoerders (André Maurois, François Mauriac, Lucien Descaves, Léon
Daudet, Paul Valéry - evenveel temperamenten als reputaties) kregen een scherf in
het lichaam en een gulp gif in de longen. zij krijten zóó hard dat men in ieder geval
het geweld moet bewonderen van den granaat. Hij rammeit de gansche literatuur,
van de proletarische der krotten tot de academische der salons. Dezen razen van
enthousiasme, genen van afkeer en verbazing.
Zij die hem vieren als een apostel overdrijven waarschijnlijk. Dit staat nog te
bezien. Doch zij die hem waardeeren als een walgelijk maar indrukwekkend
voddenraper, als een vies maar onvergetelijk putjesschepper, hebben zonder den
minsten twijfel gelijk. Volgens ik weet niet meer welk vers glinsterde in een
honden-kreng, dat rotte op een mesthoop, nog een rij tandjes, als blinkend witte
parelen.
Louis-Ferdinand Céline bereisde de helft der wereld: eerst de slagvelden, daarna
de Afrikaansche koloniën, toen Noord-Amerika, ten laatste Parijs en Toulouse. Op
dezen halven aardbol vond hij niets dan vuilnisbelten waarin hij wellustig wroette
met handen en voeten. Wat echter zielsberooiden bedelaars of gesalarieerden
aschkarremannen dagelijks gebeurt, dat zij uit den afval een voorwerp opdiepen,
mooier dan de rest, goed genoeg om nog eens met sympathie bekeken, om in een
zak gestopt te worden, en wat armzaligen schooiers overkomt, die tusschen de sintels
van spoorwegen en fabrieken een kooltje oprapen waaruit zij een vonkje, een
vlammetje en wat warmte zullen opwekken, deze kleine, erbarmelijke, aangrijpende
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vreugden en vondsten ontgingen den schrijver, Céline, een schrander en oplettend
mensch. Op geen enkele zijner stinkende stadsvaalten stiet hij zelfs maar op een
waardeloos doch flonkerend gebit. Volgens het Engelsche spreekwoord heeft ook
de donkerste wolk nog een zilveren randje. Niet echter voor Céline. Zijn nacht kent
dag noch dageraad. Hij leeft als op een uitgedoofde ster. Als op een dier afgelegen
planeten waar niet het schamperste zonnestraaltje doordringt. Hij krimpt, kreunt,
hoont, klaagt en grijnst in wolken en duisternissen zonder einde.
Schopenhauer, die een onberekenbaren invloed heeft uitgeoefend op Fransche
kunst, zei nog in 't midden der vorige eeuw: Die Welt is herrlich zu sehen, schrecklich
zu sein. De wijsgeer schonk het veroordeelde menschdom in zooverre genade dat
hij een troost liet voor de zintuigen. Céline, op grond van een nihilistischer en
infernaler filosofie, maakte ervan: De wereld is afgrijselijk om te zien en misselijk
om te zijn. Hij beneemt den verdoemden hun laatste uitvlucht, hun eenige doekje
voor 't bloeden, en elke mogelijkheid om te ontsnappen aan de ingeboren folteringen.
Wie deze sfeer van levend-begraven is binnengetreden moet alle hoop laten varen.
De redelijke en onredelijke wezens zijn er even ongeneeslijk leelijk, even verfoeilijk
als de doode dingen. Men zal den auteur en zijn creaturen nimmer zoo liederlijk
smerig kunnen schilderen als hij 't zelf deed.
Gelijk vroegere meesters het verhevene suggereerden als iets onbeschrijfbaars,
zoo groef Céline in de laagheid tot een diepte waar ze onuitsprekelijk wordt. Bij hem
zal men nooit riskeeren om door te draven of aan te dikken. Hij heeft een
nederwaartschen climax gerealiseerd, een zenith naar beneden bereikt. In dit opzicht
is zijn boek een onbetwistbaar evenement. Géén schrijver kan lager zakken. Al het
schurftige, dat de mensch vermag te ontwikkelen in zijn physieke en psychische
natuur, het schimmelige, het vadsige, vooze, beursche, het kwallige, etterige,
puisterige, het mieserige, fluimerige, sokkerige, het dompige, ranzige, muffe, duffe,
het laffe, laksche, landerige, al het pestilente waartoe ziel en lichaam zich kunnen
vernederen, al het melaatsche, driedubbel onderstreept door de zieke oogen van den
waarnemer, verergerd tot een onbekende macht door een partijdige, kwaadwillige
interpretatie, gezocht met een vehementen, maniakken hartstocht, geformuleerd met
een ongehoorde schaamteloosheid, geschreven met vitriool, met excrementen en met
gal, heel deze doodsche menschheid, krioelend als maden op bedorven vleesch, dit
aas, dit griezelig gewurm wordt zonder één enkele nuanceerende tegenstelling (het
minste contrast zou schreeuwen) in 622 pagina's uitgeloosd en afgeneusd.
Dit boek is onduldbaar door zijn eenzijdigheid en door zijn morbide, morose
verlustiging in gemeenheden, ordinaire en buitensporige. De hoofdpersoon, een
zekere Bardamu, student in de medicijnen als de reis begint, is wat wij noemen een
slappeling, een vaatdoek, een engerd, een akelig mensch. Hij heeft geen wil noch
energie. Nauwelijks een paar luie, tamme bevliegingen, en de sloome overtuiging,
dat alles verrottigheid is. Hij denkt, voelt en ziet van nature platvloers, vunzig,
benepen, lummelig en min. Op elke situatie waarin hij verzeilt, reageert hij als een
onverbeterlijk mispunt. Altijd klaar om den kop te laten hangen en het bijltje erbij
neer te leggen. Een oorwurm. Een klungel om door elkaar te rammelen. In den oorlog,
dien hij meemaakt als vrijwilliger, omdat hij onder den invloed van een bittertje een
marcheerend regiment heeft achternageloopen tot aan de kazerne, ontmoet hij zijn
dubbelganger Robinson.
Deze foto is nog erger dan het origineel, omdat een geniepige neiging naar
criminaliteit zich voegt bij een totaal gebrek aan ruggegraat. En soort zoekt soort.
De twee kleffe, ongewervelde vuilpoezen doortrekken drie werelddeelen en scharrelen
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overal in dezelfde beertonnen, met dezelfde faecaliën. Op slagvelden waar ieder 't
in de broek doet en waar Robinson met een doodelijk gewonden (Franschen) kapitein
een streek uithaalt, welke aan barbaarsche beestachtigheid alles overtreft wat tot
dusverre onder blanken geboekt werd. In West-Afrika waar iedereen schoft, smeerlap,
beul of vod wordt, zoodra de boot de hitte-zône binnenvaart. In een stom-vervelend
Amerika, waar alles gestandariseerd is, de luizen zoowel als de ondeugden, en waar
de gezworen kameraden geen ander aannemelijk wezen ontdekken dan een
prostitueetje van Detroit.
In de volksbuurten van Noord-Parijs, waar Bardamu zich vestigt als arts te midden
van een terugstootend, sadistisch, aborteerend, moordlustig uitvaagsel. In een bioscoop
der Boulevards, waar hij zich engageert als figurant onder een troep hysterische
danseressen. In een particulier krankzinnigengesticht, waarvan de directeur even gek
optreedt als zijn patiënten en hun verpleegsters. In een parodistisch, pietluttig en
clericaal Toulouse waar Robinson zich koppelen laat aan een welgezinde Madelon
en een oude feeks molt, die hij maanden in 't vizier heeft. Op een hallucineerenden
Parijschen kermis, waar de half-gare Madelon haar terugkrabbelenden Robinson
neerschiet in een taxi. En op honderd andere plaatsen, in ziekenkamers, in huizen
van ontucht, in hospitalen, in schouwburgen, in een biologisch instituut: drek, overal
drek.
Ellende, bederf en ontbinding.
Een zoodanige overdaad van epische afzichtelijkheid en verguizing, van
menschen-haat en hypochondrie komt als geroepen voor revolutionnairen, anarchisten
en gerevolteerden. Zulke vergiftigde bladzijden dragen inderdaad de letters van
omwenteling tot watermerk. Doch slechts heethoofden of verstokten kunnen Céline's
verwoede en blinde partijdigheid aanvaarden als model en als spoorslag. De
apostolische werking echter van deze literatuur zal naar mijn oordeel aandringen uit
de tegenovergestelde richting. Céline deed 't misschien niet met opzet. Maar zooals
Dante onder leiding van Vergilius zijn louteringsreis maakte naar boven, zoo
ondernam Bardamu in gezelschap van Robinson zijn tocht naar beneden. Dante
schreef kunstige terzinen. Céline gebruikt de rauwe taal van kroegen, fabrieken en
sloppen. Hij hanteert ze als een Rabelais. Hij heeft zich bevrijd in een grimmige
openbare biecht. Want, bekent hij ergens: ‘er is niets verschrikkelijkers in ons, op
aarde en wellicht in den hemel, dan wat nog niet gezegd is. Men zal pas rustig zijn
wanneer alles gezegd is, eens en voor altijd, dan eindelijk zal men den mond houden
en niet bang meer zijn om te zwijgen.’ Hij daalde niet heelemaal voor niets tot de
onderste krochten. Wat Dante vond in den hoogsten hemel, in het vuur van het
empyreum, ‘de liefde die de zon drijft en de andere sterren’, ontcijfert Céline tegen
wil en dank op den bodem van zijn poel: ‘Wat een mensch grooter zou maken dan
zijn gewone leven, is de liefde voor het leven van de anderen.’ En elders: ‘Men
schaamt zich om niet rijker van hart en van alles te zijn en tòch het menschdom lager
geacht te hebben dan 't werkelijk is in den grond.’
Aan die enkele stamelende zinnen klamp ik mij vast. Misschien doelen zij
nauwelijks op wat men wenscht: een beetje helderheid in dit gekwelde hoofd. Tot
geen prijs echter wil ik in dezelfde fout vallen als de auteur en niets van hem ervaren
dan walging: Er zijn modderbaden die genezen. Céline, die dokter is, kent allicht
beter dan buitenstaanders de kuur die hemzelf en een deel onzer tijdgenooten
verluchting brengt.
[verschenen: 14 januari 1933]
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De inzet
Parijs, 15 December 1932
Wat willen de Amerikanen, goed beschouwd? Zij wenschen op Europa een wissel
te trekken die aanzienlijk hooger is (oorlogsschulden en particuliere schulden
samengerekend) dan de waarde in dollars van den totalen goud-voorraad der gansche
planeet. Op zich zelf genomen heeft deze vordering reeds iets waanzinnigs en geeft
een treffend beeld van de monsterachtigheid der proporties tot welke de inflatie is
uitgedijd.
Doch halverwege het dolle, het ongerijmde en het onmogelijke hielden de Yankees
niet stil. Zij gingen tot het uiterste einde hunner inbeelding. Zij wenschen dat de
verschuldigde som, grooter dan al het gedolven gele metaal, en natuurlijk
voorgeschoten in papier, zal worden terugbetaald in specie, of in vormen welke met
specie gelijkstaan. Niet in koopgoederen. Niet in arbeid. Niet in voortbrengselen der
Europeesche nijverheid. Zij sloten hermetisch hun grenzen voor het werk van
Europeesche handen. Zelfs Roosevelt beloofde dat de Amerikaansche belangen
beveiligd zouden blijven achter de prikkeldraadversperringen zijner douane. Geen
ruil derhalve, welke den Yankees één cent zou kosten. Geen verkeer bijgevolg dat
de reeds passieve Europeesche balans één moment actief zou kunnen maken tegenover
de Amerikaansche. Dus geen enkel der betalingsmiddelen, welke den schuldenaar
op den duur solvent laten. Wat de Yankees verlangen zijn niet onze producten, doch
de substantie waarmee wij produceeren. Wat zij opvorderen is niet onze arbeid, maar
ons vermogen om te arbeiden. Wat zij eischen is ons kapitaal, ons bedrijfskapitaal,
onze reëele, tastbare waarde, de bronnen onzer energie, de basis onzer
onafhankelijkheid, de hoofdstut onzer vrijheid, van onzen weerstand. Zij vergen de
beweegkracht welke Europa sinds eeuwen heeft vergaard. Zij begeeren den nervus
rerum, onze motorische zenuwen. Zij willen onze levensaders. De reden, de kans en
de mogelijkheid om te bestaan, om te welslagen, om te bloeien, om te concurreeren,
om ons te handhaven op ons halfrond. Op den dag dat de laatste stuiver der
Amerikaansche hypotheek zal zijn afgelost volgens Amerikaansche reglementen zal
er in Europa geen gram goud of zilver meer voorhanden zijn. Binnen de zestig jaren
kan ons werelddeel zijn teruggekeerd tot het tijdperk van steen en been, silex en
hoorn.
Dit is geen visioen, geen gezichtsbedrog, geen fantasie, geen verzinsel op losse
schroeven. Het is de zuivere, onafwendbare consequentie der methoden van een
gouvernement dat tennaastenbij vijftien milliard gouddollar aan de Europeesche
circulatie tracht te onttrekken zonder eenige contra-prestatie, zonder een spoor van
tegenwicht, zonder een schijntje van reciprociteit. Zoo maar; direct uit onze beurs.
Geschept uit onze reserves. Geput uit onze koffers. Vijftien milliard dollars, welke
zij voor een uiterst gering deel zelf leverden in arbeid, voor 't allergrootste deel echter
in papier, en die zij willen terugzien in baar of in een equivalent van baar. Toen de
Franschen nog de illusie hadden eenige perceelen hunner verwoeste departementen
vergoed te zien, waren zij tenminste redelijk genoeg om aan Duitschland een
handelsverdrag toe te stemmen uit welks saldo de reparaties betaald konden worden.
Niets van dezen aard valt te verwachten van de Vereenigde Staten. Zij waren de
eersten die de prohibitieve barrières oprichtten, welke, voortgeplant van land tot land,
ten slotte elken handel gesmoord hebben. Zij zullen de laatsten zijn om zulke
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grandiose muren af te breken. Waarom zouden zij slechten wat zij tichel na tichel
hebben opgebouwd, voor hun eer, voor hun vermaak, voor hun trots, voor hun dertien
millioen werkloozen? Waarom een fout herstellen, zoolang het continent, waarmee
zij de aarde moeten deelen, niet tot den grond geruïneerd is? Zoolang Europa niet
op de wereld-markt, en tot in Europa, is uitgeschakeld?
Maar gelooven zij zelf aan deze halsgevaarlijke doldrieste absurditeit van een
kolossaal transfert, dat een langzame, geleidelijke transfusie is, een bloedaftapping
tot den laatsten druppel? Ja, want zij hebben haar gemachineerd in den aanvang,
geperfectioneerd in het vervolg, verordonneerd in het eindpunt. Vanaf 1914 tot 1932
hebben zij Europa doelbewust en welberaamd geketend aan hun schulden. De politici
weten het, de staatslieden, en sommige journalisten. Zij hebben geconstateerd zonder
te protesteeren. Zij hebben willoos geduld. Niemand vond den moed tot verzet. De
ontstellende bekentenis van Henry Bérenger, contractant voor Frankrijk in het Accoord
Mellon-Bérenger, dateert reeds van twee maanden, en niemand reageerde, noch
Franschman, noch Brit. ‘Het feit - schreef Bérenger in de Revue de Paris - dat tusschen
de coulissen alle onderhandelingen van Lausanne beheerscht heeft, is, dat de
Vereenigde Staten niet willen dat Europa den spons haalde over de Reparaties. De
Engelschen wisten het vanaf eind Mei; de Fransche gezant te Washington werd ervan
verwittigd door Stimson in 't begin van Juni; Berlijn en Rome waren er niet onkundig
van - en dit was 't, dat alle globale en definitieve annuleering der Herstellingen
onmogelijk maakte.’ Zoo wordt Europa geringeloord en gemuilkorfd aan den band
geleid! En de Franschen verduren niet alleen goedsmoeds deze inmenging in hunne
zaken. Zij hebben veroorloofd dat de verantwoordelijkheid voor de drie milliard
mark, welke Duitschland op bevel van Amerika schuldig bleef, geschoven werd op
rekening der gerenommeerde Fransche schraapzucht en hebberigheid. Zij hebben
geduld dat de drie milliard mark een propagandathema werden tegen de Fransche
onverzoenlijkheid... tot in de Amerikaansche kranten.
En waarom zouden de Vereenigde Staten niet gelooven in de absurditeit hunner
extravagante woeker-vordering wanneer zij zien dat Engeland betaalt? Dat Engeland
buigt voor den big stick? Waarom zou Washington niet vertrouwen op het welslagen
der gebrouwde plannen, op het concrete zijner pretenties, wanneer
gezantschapssecretarissen uur na uur kabelen, telefoneeren, met draad en zonder
draad, hoe Eduard Herriot zich uitslooft, zich heesch schreeuwt, dreigt, konkelt, vleit,
smeekt en traant, dagen lang, nachten lang, om het Fransche parlement, om de
Fransche natie en het oproerige Parijs - een hoera voor Parijs! - te overreden van
Amerika's goed recht, van Amerika's suprematie, van Amerika's edelaardigheid, van
Frankrijk's schande en vernedering dat zijn signatuur verloochende? Wat mochten
Hoover en Roosevelt, oud lood om oud ijzer wat de schulden betreft, niet droomen
toen men hun seinde, één etmaal voor de Kamerzitting waarin beslist zou worden
over zestig jaren toekomst, over de hegemonie der Nieuwe Wereld, dat bijna de
gansche volksvertegenwoordiging was ingepalmd, omgepraat, verleid, verlokt,
gelijmd, besmoesd, bewerkt, met àlle argumenten, en klaar stond om haar visa te
schenken aan de onderwerping? Waarom zou het gouvernement der Vereenigde
Staten een manoeuvre zot en onverwezenlijkbaar achten, terwijl Herriot ten behoeve
dier manoeuvre zijn ministerie op 't spel zet, terwijl nog 187 afgevaardigden de woede
van Parijs trotseeren met een já?
Het onbegrijpelijke kon dus werkelijkheid worden, het ondenkbare een voldongen
feit. Aan beide kanten van den Oceaan hadden de bewindvoerders elk gevoel voor
realiteit verloren. De eenen eischten de principieele erkenning van een monstrueuze
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rekening, van catastrophale betalingscondities, en de storting van een eersten termijn
als bewijs van goed gedrag. De anderen - ‘een onnoozele 480 millioen, jammerde
Herriot, laten jullie mij en Frankrijk in den steek voor een miserabele 480 millioen?’
- de anderen verklaarden zich bereid om het juk en de lijfeigenschap te aanvaarden.
Langs evolutionnairen weg viel niets meer te hopen. Voor de tiende, voor de
honderdste maal na 1918 verzaakten de defaitistische, gedweeë, de weifelende en
geslagen chefs hun plicht. Alleen de toorn van Parijs, alleen de kwaadheid van het
volk, welke aanvloog naar het Palais Bourbon, alleen geweld kon den zinneloozen
toestand redresseeren.
De Fransche natie bond den strijd aan tegen haar gouvernement en tegen
Washington, wij traden in een periode van Revolutie.
[verschenen: 4 januari 1933]

De worp
Parijs, 17 December '32
De Fransche pers drukt zeer zelden de opinie uit der menigte, zij weerkaatst nimmer
haar hartstochten. In het conflict met Amerika vertolkte zij geen van beide. Niet één
der groote ochtend- of avond-bladen, wier oplage schommelt tusschen 400.000 en
twee millioen exemplaren, en die geacht worden de ‘openbare meening’ weer te
geven, had rechtstreeks of zijdelings stelling gekozen tegen de betaling der Schulden.
Zij bleven grijs en leken als verlamd. De drie vrijschutters van Coty, wiens autoriteit
met den dag daalt, ondergingen zichtbaar den invloed der belangen welke hun eigenaar
heeft in de Vereenigde Staten. De nationalistische Echo de Paris voelde den terugslag
der affaires die Paul Reynaud doet in de schaduw der stars and stripes. Onder de
doctrinaire, weinig verbreide maar aandachtig gelezen organen van partijen, troepen,
confessies had geen enkel zich vierkant uitgesproken tegen het honoreeren van den
Washingtonschen wissel. Bijna allen adviseerden inschikkelijkheid of onderwerping.
Zelfs de waakzame en vlijmende Eugène Lautier, die met een paar zinnen een deur
toesmijt of openrukt, was het woord kwijt en wist geen raad. De socialisten beslisten
pas op 't nippertje tot weigering en hun woordvoerder Le Populaire onthield zich van
alle agitatie onder zijn abonné's. Alleen La Liberté en L'Action Française voerden
een positieve campagne tegen de schatplichtigheid van Frankrijk. Maar in 't spectrum
der dozijnen kranten, die dagelijks verschijnen te Parijs, teekenen zij met haar
beperkten en gesloten lezerskring slechts een dunne, ondergeschikte streep. Haar
minieme minderheid geeft een richting doch ontwikkelt buiten haar werkingssfeer
weinig stroom. De Liberté beschikt bovendien niet over organisaties om offensieven
in te zetten op straat, wanneer de hoofdredactie haar opvattingen zou willen
onderstrepen met kracht. En de Action Française altijd noodlijdend, altijd bedelend,
gold voor gedecimeerd en gebroken sinds het Vaticaan den streng gehandhaafden
banvloek afkondigde over haar leiders, leden en lezers. Zij kan de politie last bezorgen
in kleine schermutselingen, doch over 't algemeen achtte men haar niet in staat om
een noemenswaardige beweging te verwekken.
Voor een juiste beoordeeling van de opschudding, waarin Parijs een halve week
getrild heeft, en voor een rationeele gissing van toekomstige gebeurlijkheden, zijn
deze bijzonderheden van gewicht. Het complex van factoren dat wij publieke opinie
noemen, speelt in de heftigheid waarmee de hoofdstad zich gekant heeft tegen haar
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gouvernement en tegen haar parlement, een buitengewoon bijkomstige rol. Men kan
haar verwaarloozen. Men kan hoogstens zeggen: Welke afmetingen zou de opstand
hebben aangenomen, wanneer de Parijsche emotie ware aangewakkerd geworden
door een pers, die haar bijna eenstemmig heeft doodgezwegen ingedijkt en afgedempt?
Het signaal werd gegeven in het Quartier Latin. Zoodra de regeering verried dat
zij bereid was tot schipperen en capituleeren tegenover de aanmatiging der Yankee's,
ontplooide zich langs den gevel der Juridische faculteit een reusachtige banderol met
het opschrift: Pas un sou à l'Amérique. De hoogeschool van 't Recht (het recht
waarvoor twee en vijftig maanden lang duizend mannen per dag gesneuveld waren)
droeg symbolisch dit parool - geen cent voor Amerika - als een bevel der Jonge
generaties. Terwijl handlangers en boodschappers van Washington in de couloirs
der Kamer het geweten der afgevaardigden kneedden, en met succes, doorkruisten
de studenten in gelederen de stad, hun wachtwoord brullend in de ooren der bevolking.
Schreeuwers, hoonden de capituleerders, braniemakers. Zij bespeurden niet de onrust
welke door die stemmen werd aangehitst. Zij zijn gewoon aan volksuitingen,
geënsceneerd met het geld der geheime fondsen, zooals in 't buitenland, of zooals in
Frankrijk bij stationshuldigingen van staatslieden. Zij zijn gewoon aan de
bureaucratische betoogingen der communisten, die zich laten inpikken bij de eerste
uitnoodiging der agenten. Zij hoorden niet den ondertoon en zijn honderdvoudige
echo's in het hart van Parijs.
Aan dit rumoer der opjagende jeugd ontbrak niets dan een leiding die den
onstuimigen drang kanaliseerde naar het doel. Er viel een vaandel te hijschen
waarachter men in massa's zou marcheeren. De Action Française greep in volle vlucht
de gelegenheid die anderen lieten voorbijgaan. Haar eerste manifestatie, verboden
door de politie maar toegejuicht van alle café-terrassen, van alle vensters en balcons,
verliep in een reeks gevechten tusschen wandelstokken en gummiknuppels. Zij had
geen resultaat doch verscherpte de spanning. Een dag daarna kwamen de
oud-combattanten, de croix de feu, de gemutileerden in beroering en maakten gemeene
zaak met de nationalisten. Ook deze aanval werd gestuit en bereikte de Kamer niet,
welke door 6000 politie-manschappen en garde républicaine te voet en te paard was
afgezet. Men vocht echter van zonsondergang tot na middernacht. Uit de café's
werden de troepen der overheid gebombardeerd met flesschen, stoelen en tafeltjes.
Op straat met houtplaveisel, met riool-roosters, met ontwrichte hekken, met metalen
tralies welke de boomen beschutten. Alle verkeer in het centrum stond stil, in een
onbedaarlijk geloei van claxons. Pek-tonnen, zware houten klossen, welke men
gebruikt voor het transport van electrische kabels, werden aangerold en gebezigd als
verschansing, als versperring. Men wierp taxi's en kiosken omver die dienden tot
barricades. De ‘New-York Herald’ raamde het aantal oproerlingen op 30.000. De
Times sprak van een formidabele macht. Er werd evenwel niet geschoten. Men
besefte van weerskanten dat één schot zou daveren over gansch Frankrijk. Maar ieder
begreep ook dat dit eerste schot slechts afhing van den uitslag der Kamer-debatten.
De president van de Union Nationale des Combattants, die 700.000 leden telt, had
een formeel veto uitgevaardigd in de knetterende termen van een ultimatum: ‘Allen
overeind om Frankrijk te bevrijden van de financieele slavernij. Niet om de
brandkasten te vullen der Amerikaansche bankiers zijn 1.500.000 onzer strijders
gevallen, lijden 1.200.000 invaliden nog aan hun wonden. Neen, neen, neen. Het
Fransche volk, bedrogen en leeggeschuld, is met ons. En als het moet...... Aux armes,
citoyens!’
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Deze doortastendheid en deze verbittering gaven de overwinning in den grauwen
na-nacht van 14 December, ondanks het gejeremieer en gelamenteer van Herriot. De
député's dachten aan de koude wateren der Seine, die langs het Palais Bourbon
schuimend voorbijstroomt. Een etmaal later bekende Léon Blum, de leider der
socialisten gehuicheld in Le Populaire: ‘Welke zou de meest directe terugslag geweest
zijn op een overprikkelde publieke opinie, wanneer wij de betaling gestemd hadden?[’]
O, hij was gemakkelijk te voorzien, des te gemakkelijker daar hij zich reeds deed
voelen. ‘Amerika dwingt ons te betalen na de ontheffing gevraagd te hebben van
Duitschland. Goed, wij moeten dokken, maar dat Duitschland ons dan eveneens
betale!’ Door te betalen dwong men de Fransche opinie om, als tegenwicht, de
hervatting van het Young-Plan te eischen. Men verlevendigde den ouden geest van
aansprakelijkheid, van ‘talionsche’ hardvochtigheid67 misschien van dwang. Wij
hebben dat willen voorkomen. Wij hebben het Fransche nationalisme, men permitteere
de uitdrukking, het brood uit den mond willen nemen.’
Dit is één der aspecten, één der voordeelen van de Parijsche razernij. En zelfs als
fictie is deze winst niet te versmaden, hoewel de Amerikanen klaarblijkelijk maling
hadden aan een eventueele verergering van het Fransch-Duitsche antagonisme. Doch
Blum zegt slechts de halve waarheid. Niet om een herrijzenis van het Young-plan
te begunstigen hebben duizenden, vrijwilligers, waaronder tientallen verminkten,
één-armigen en één-oogigen, zich de koppen laten beuken door de vertegenwoordigers
van ‘het gezag’, maar juist om iedere hervatting van het Young-Plan definitief
onmogelijk te maken, om elk voorwendsel tot hervatting radicaal weg te ruimen.
Nimmer hebben de Franschen zich laten mobiliseeren tot straatgevechten om te
protesteeren tegen de menigvuldige tekortkomingen van Duitschland. Nimmer
trouwens heeft men gepoogd om de burgers in 't geweer te roepen wegens een
Duitsche non-betaling. De geheele natie heeft het gouvernement verloochend dat de
Ruhr bezette. Gisteren pakte Parijs de wandelstokken, morgen zal het de wapenen
nemen tegen een gouvernement dat onder pressie van den Yank het financieele
geharrewar, de economische crisis, de oude vijandschappen wil bestendigen door
een capitulatie.
Het is niet meer de vraag wat een Fransche regeering vermag tegen hare burgers
die genoeg hebben van Dawes-, Young-, Mellon-plannen, accoorden, verplichtingen
en verknechtingen. Het is voortaan de vraag wat Amerika tegen hen kan.
[verschenen: 5 januari 1933]

Winst en verlies
Parijs, 19 December 1932
De Fransche bewindslieden deden alsof zij bang waren van hun donderslag gelijk
jongens van een zevenklapper. Zij buigen, bukken en beven voor een
wenkbrauwfronsen op het Witte Huis. Liep het Londensche Luipaard niet mak aan
den halsband? Zag men niet, hoe de Romeinsche Wolvin tam opzat en pootjes gaf
als een hondje? Was er één Europeesche natie die sinds 1917 gehoorzaamheid had
durven weigeren aan Washington? Staat niet de Volkenbond onder Amerikaansche
obediëntie? Complotteert niet zeven-achtste der Volkenbonders, onder hypnose van
67

[talions refereert aan ius talionis = vergeldingsrecht volgens het principe van ‘oog om oog,
tand om tand’]
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den Yankee en in flagranten strijd met de Europeesche belangen, tegen Japan, onzen
natuurlijken bondgenoot? Hebben onze brave pacifisten verleden jaar niet ernstig
gedelibereerd, om voor een dankje en een grijns van Uncle Sam zijne kastanjes uit
het vuur te gaan halen in Shanghai en in Mantsjoerije? Het voorbeeld van Japan, dat
de Amerikaansche machteloosheid gepeild heeft, had dezen verslaafden zielen niets
geleerd.
En indien zij na de evenementen dezer week niet wijzer worden, hoe moet zich
dan de Fransche natie, die haar leiders dwong tot redelijken weerstand, hunne
onderworpenheid verklaren? Het verbaasde volk is getuige van een der
merkwaardigste reacties, welke de diplomatische psychologie ooit te aanschouwen
gaf. Herriot, larmoyant alsof hij traangassen gesnoven had, voorspelde onheilen en
cataclysmen, wanneer men niet betaalde. Hij noodigde den heer Hoover als het ware
uit tot représailles. Een onmiddellijke boycot van Fransche koopwaren, een
vlootdemonstratie langs de Fransche kusten, en nog erger ongelukken waarover men
zwijgt, werden met rhetorische uitbundigheid in overweging genomen, alsof zij van
zelf spraken. De minister-president der Fransche Republiek verleende den president
der Vereenigde Staten een blanco volmacht tot het ontketenen van alle rampen, welke
de schuldige Marianne afriep over haar hoofd. De Amerikaansche senatoren konden
kiezen uit een lijst van straffen, welke hij het Fransche parlement voorspiegelde. Wij
moesten hel en duivel vreezen. Geen enkele verschrikking zou ons verwonderd
hebben. De 187 capituleerders en zelfs de 402 niet-capituleerders kropen in hun
schulp en hurkten samen als kinderen die den boeman verwachten. Zij gingen lang
niet groot op hun heroïsme. Zij zochten reeds naar een modus vivendi; naar een
conciliante formule, naar een manier om te zwichten. Op deze ledepoppen had
Amerika slechts los te slaan.
Wat gebeurde er echter? Er gebeurde niets. Noch bom noch voetzoeker
ontbrandden. En waarom gebeurde er niets? Eenvoudig omdat er niets, absoluut niets
gebeuren kon. Geen Amerikaansch slagschip, voor de gelegenheid Kellogg-Pact
gedoopt, bombardeerde Guadeloupe of landde troepen op Martinique. Vraag de reden
dezer bezadigdheid te Londen zoo gij nieuwsgierig zijt. In de verste verte is zij niet
toe te schrijven aan lijdzaamheid of aan sympathie voor Frankrijk. Maar evenmin
als een kruiser koers zette naar de Fransche zeeën, evenmin waagde Washington
zich aan een boycot. Zonder eenigen twijfel watertanden de Beschreven Vaderen
der Yankees om aan de gerevolteerde Parijzenaars hunne stoutmoedigheid in te
peperen. Doch raadpleeg de balansen. In 1930, verkoop van Amerika aan Frankrijk
6.148.131.000 franc. Verkoop van Frankrijk aan Amerika 2.434.915.000. In 1931,
export der V.S. naar Frankrijk 3.803.403.000. Export van Frankrijk naar de V.S.
1.543.937.000. In goede jaren kunnen zij altijd nog een paar milliard verliezen,
wanneer het hun belieft de handelsbetrekkingen met Parijs te verbreken! Laten zij
het probeeren: Frankrijk kan er slechts bij winnen. Menige Europeesche natie zal er
van profiteeren. België kan koper leveren, Holland tabak, olie, fruit en groenten,
Centraal-Europa graan, andere landen een katoen van betere kwaliteit dan de
Amerikaansche. Wij beklagen ons over de malaise? Wij luchten onze ontevredenheid
over het Fransche nationalisme? Het Fransche nationalisme, mijne heeren, muitend
in de straten van Parijs, kan u afzetgebieden verschaffen.
Maar als de zaken zoo geschapen staan, als de Franschman zijn vrijheid slechts
voor het grijpen heeft, waarom dan neigt de Fransche beroeps-politicus den nek
vrijwillig naar den strop? Waarom verzet de Fransche Staat zich met cavalerie en
infanterie tegen de Fransche natie? Waarom reprimeert het gouvernement met alle
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middelen, gepaste en ongepaste, een fanatieke algemeene poging tot bevrijding?
Waarom neemt het dezen opstekenden stormwind niet in de zeilen, zooals goede
stuurlui elders plegen te doen? Welk een spontane, bezielde stuwkracht! Zij wil niet
beteugeld worden, doch benuttigd. Zij is reeds onverzettelijk, maar nog richtbaar.
Aan welke fouten stelt een regeering zich bloot, die haar onderdrukt! Aan welke
groteske blunders! Een grijs admiraal, die de helft der Fransche vloot gecommandeerd
heeft tijdens den oorlog, wordt opgebracht door agenten.
Zoo de schuld rechtvaardig was en onbetwistbaar zou men een dergelijke
halsstarrigheid begrijpen en toejuichen. Maar zij is het niet, zelfs niet in de oogen
van een aantal Amerikanen. Zoo de betalingscondities aannemelijk en vervulbaar
waren zou men de zonderlinge dwarsheid en de verblinding van de Fransche
bestuurders tenminste kunnen verklaren en vergoelijken. Maar zij zijn het niet. De
betalingsvormen druischen in tegen alle gezond verstand. Fransche en Amerikaansche
economisten zijn het daarover ééns. Wat drijft dan de Fransche regeeringskringen,
om zoo hardnekkig te volharden in diabolieke dwalingen? Niet alleen de nederlaag
wacht hun, doch bovendien de zwartste oneer, en reeds fluistert men van een lijst,
welke Hearst zou bezitten, de lijst der namen van hen, die sinds 1917 in
Amerikaansche soldij de belangen behartigen van Amerika.
Wij kunnen ondertusschen gissen, welk doel de V.S. najagen wanneer zij den
import hunner producten en de vermindering onzer legers als voorwaarde stellen
eener revisie der schulden. Zij beoogen onze langzame vernietiging. En indien zij
niet bewust ijveren naar onze ruïne, doch uitsluitend handelen uit egoïsme, selfdefence
of hoogmoedswaan, niettemin zal een verzwakking onzer douanen of onzer defensie,
onzen onvermijdelijken ondergang ten gevolge hebben. Vandaag bezit Europa nog
het beschikkingsrecht over zijne tarieven achter de kanonnen der Engelsche,
Japansche, Fransche vloten en legers. Elke maand kan deze vrijheid en veiligheid
verdwijnen in de nevels der Geneefsche utopieën. De misleide volkeren zullen
applaudisseeren. Zij zullen te laat bespeuren, in welken dubbelen afgrond zij zich
storten. Want Amerika zal ons overstelpen met zijn voortbrengselen, Amerika zal
ons weerloos maken, maar nimmer zal Amerika goedschiks afzien van zijn
schuldvordering, noch van zijn verderfelijke, oneconomische betalingsregeling.
Amerika zal zelfs niet ontwapenen. Zijn Congres, dat reeds zooveel
ontduikingsmiddelen vond na 1918, zal zonder moeite een pretext ontdekken om
een Geneefsche conventie niet te ratificeeren. En waarmee zullen wij ons verdedigen
tegen zijn tarieven, nukken en producten?
Maar dit is niet alles. Amerika veinst, dat een Europeesche ontwapening ten goede
zou komen aan zijn handel en aan zijn schatkist. Verbeeldt u echter even de afdanking
van (laag geschat) 2.000.000 Europeesche soldaten. Dat geeft twee millioen
candidaten voor de werkloosheid. Verbeeldt u de millioenen werktuigen, wapenen,
instrumenten, kleedingstukken, het rollende, varend en vliegend materiaal, de
magazijnen, de logementen, welke voor deze twee millioen Europeesche soldaten
vervaardigd en onderhouden worden door ettelijke millioenen andere Europeesche
arbeiders. Heel deze ontzaglijke organisatie verzinkt in het niet met de tientallen
industrieën, die van haar leven of op haar teren. Dat geeft wederom ettelijke
millioenen candidaten voor de werkloosheid, ettelijke millioenen armlastigen.
Verbeeldt u de enorme voorraden benzine, olie, kruit, koper, ijzer, rubber, voedsel,
electriciteit, welke die paar millioen soldaten verbruiken en verspillen. Al die
cataracten energie en bedrijvigheid zakken tot nabij het nulpunt, Ziet gij de
schrikbarende, apocalyptische, onberekenbare economische nederstorting wanneer
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al deze krachten van menschen, paarden, mineralen en machines worden stopgezet?
Maar gij bezuinigt per jaar zooveel milliard, insinueeren de Amerikanen en hunne
argelooze trawanten. Praatjes. Van die milliarden kunnen wij de Yankees betalen,
scholen, hospitalen, stadstuinen, badinrichtingen, stations wegen bouwen, kunst
beschermen. Onproductieve uitgaven! Noodlottige uitgaven! Om twintig milliard te
sparen zouden wij de bronnen drogen van twee honderd milliard. De twee honderd
milliard aan onvervangbaren arbeid die circuleert op ons continent. Schrap ze en we
zijn niet enkel weerloos, maar bovendien ontzenuwd in de voornaamste middelen
van bestaan. Doch Amerika zal deze wereld bezitten en beheerschen.
En wie zegt, dat deze toekomst-visie niet opglansde in het brein van een dozijn
milliardairs? Wie weet, waarvoor de intuïtie van het opstandige Parijs ons behoedde
en behoeden zal? In den aanvang der civilisatie streden twee menschen om een
jachtveld, om een vischwater. Daarna twee families. Vervolgens twee stammen.
Toen twee steden. Verder twee provincies. Later twee staatjes. Naderhand twee
rijken. Daarop twee coalities van rijken. Ten slotte twee halfronden.
[verschenen: 6 januari 1933]

De Raaf
Parijs, 23 Dec. '32
Het nieuwe kabinet, gevormd door Paul-Boncour,68 telt 29 heele en halve ministers.
De afgevallen socialist verzamelde onder zijn presidium hetzelfde carré der oude
garde dat reeds voor de fotografen defileerde toen de bet-oudovergrootvaders die
het leer leverden der portefeuilles nog in de wei graasden. Hij flankeerde de
onafzetbare veteranen met een afdeeling jonggedienden die bezig zijn te vergrijzen
in de parlementaire intriges. De kleurling ontbreekt niet. Hij is wederom zwart,
kroesharig en diklippig, wat wederom Gelen zal ergeren en Moren. Maar als elk der
twee fracties welke elkaar het gouvernement betwisten, een neger bezit, een rechtschen
en een linkschen neger, zij bezitten nog geen Annamiet, Arabier of Madagascariaan,
tot groote spijt van de vooruitstrevende elementen dezer menschen-groepen die zich
even bekwaam en even toonbaar achten als een nikker. Vroeg of laat zal men hun
billijke aspiraties moeten bevredigen. Wij zullen dan zonderling gemengde kabinetten
aanschouwen en competities bijwonen, die den scheidsrechter hoofdbreken kunnen
kosten.
Gelijk ieder ministerie debuteerde het eerste dat Joseph Paul-Boncour te formeeren
kreeg met een regeeringsverklaring. Zij werd quasi au sérieux genomen door de
Kamer en de pers. Zij verwierf zelfs een comfortabele meerderheid omdat men over
en weer verrukt was een crisis beëindigd te zien door de minst gevaarlijke combinatie.
Men verwelkomde een bekende, beproefde en betrouwbare ploeg. Doch in de grenzen
van het mogelijke zou elke andere samenstelling begroet zijn met inschikkelijkheid.
De wereld immers beleeft een periode waarin ook een politicus machteloos en
onschadelijk wordt. Hij mag oreeren, fantaseeren en theoretiseeren zooveel hem
belieft. De feiten blijven de feiten. Zij laten den droomer geen millimeter speling
meer. Hij heeft jarenlang gespeculeerd in het abstracte, gegoocheld met ideeën,
illusies en lucht, en zoolang er geld was of een middel tot het schaffen van geld
duchtte men zijn kunsten, zijn fratsen, zijn hersenschimmen. Voor een leege kas
68
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echter leggen alle tooverspreuken het af. Een leege kas is niet alleen een proef op de
som, een conclusie, een laatste instantie, zij is bovendien een waarborg voor de
toekomst. Tegenover een leege kas worden de gewaagdste plannen, voornemens en
ontwerpen onverschillig omdat zij onuitvoerbaar zijn. In dit kabinet heeft menig lid
zijn intieme stokpaardje en zijn panacee. De een wenscht de vakvereenigingen te
verheffen tot een soort van raden van beheer in de regeeringszaken. De ander haakt
ernaar om de spoorwegen te onteigenen en allen te vereenigen onder
gouvernementeelen scepter. Een derde reikhalst naar de monopoliseering der
verzekeringsmaatschappijen. Een vierde streeft naar een graan-trust onder
staatsleiding. Zij baren niemand zorg. Want de eerste cent om zulke weelderige
hervormingen te bekostigen is niet aanwezig en wat vermogen ministers bij de
opperste realiteit eener berooide schatkist? Zij kunnen beweren wat zij willen. In
hun midden troont de wit-gebaarde Henri Chéron als minister van financiën en
beschikt over aller lot, over hun denken, doen en laten. Van de 29 heele en halve
ministers telt alleen Chéron en deze zekerheid stemt de roerigsten tot kalmte.
Hij is binnengehaald met het moderne pathos dat in Frankrijk voor panische
omstandigheden gebruikelijk werd. Wanneer de dingen ontegenzeglijk spaak loopen
en om een redder schreeuwen, zendt de vermoedelijke regeering een imposante
automobiel uit, gelijk Noach in zijn Ark eertijds een raaf en een duif. Zij neemt de
bochten met een vaart van honderd kilometer. Dat maakt indruk en verhoogt het
prestige van den verlosser. Zoo werd Caillaux, de raaf, opgelicht in 1925, en Poincaré,
de duif, een jaartje later. In een Decembernacht van 1932 popelde een onvoltallig
kabinet opnieuw rondom een nerveuzen president. Er mankeerde aan het geagiteerde
college niets dan een penningmeester. Respectabele autoriteiten, als Rist, de
ondergouverneur der Banque de France, een specialist voor zieke financiën die
geroepen is aan de sponde van de lei, het Turksche pond en de peseta, hadden bedankt
voor de aangeboden functie. Een weigering der competentste persoonlijkheden
motiveerde de bliksemende automobiel. Chéron zat in Caen. Zou hij toeslaan? Zou
hij komen? Hij is senator van Lisieux, het nieuwe Lourdes, de stad van Thérèse de
l'Enfant Jésu en der mirakelen. Al voelt men anticlericaal, men houdt van goede
voorteekenen. Kort geleden had Chéron in dit mystieke oord een gemeente-slagerij
opgericht waar hij coteletten en carbonaden één derde lager verkocht dan overal
elders op het gebied der Republiek. Hij belichaamde reeds een der idealen van den
Franschman, de goedkoope biefstuk. Hij was populair. Gelijk Paul-Boncour een
figuurtje heeft om in avond-toilet op een ouderwetsche taart te zetten, zoo kan Chéron
zonder zich te vermommen optreden als sinterklaas of kerstmannetje. Zijn
schraapzucht is legendair. Na zijn laatste verblijf op het departement van financiën
liet hij in zijn ransel 19 milliard achter voor zijn opvolgers.
Hij kwam, in 't holle van den nacht, kluivend op een kippeboutje, zag en
accepteerde. Op staanden voet en joviaal verklaarde hij het herstel van 's lands
geldmiddelen te beschouwen als een persoonlijke eere-zaak. Hij benoemde onverwijld
een comité van deskundigen, wat ook Caillaux gedaan had, om den toestand te
onderzoeken. Voor experts en ministers mag die toestand zoo klaar zijn als koffiedik,
voor het groote, domme publiek is hij helder als kristal: Een minimum van 10 milliard
deficit op het budget. Een gat van 20 à 25 milliard in de schatkist en de
noodzakelijkheid om dit bedrag te plaatsen in leeningen alvorens een jaar verstreken
is. Een tekort op de spoorwegen van minstens 5 milliard. Totaal 40 milliard. Als plus
tegenover dit minus: Belastingen die niet betaald worden. Leeningen waarop weinigen
zullen inschrijven. Oudstrijders die zich met hand en tand verzetten tegen verlaging
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der pensioenen. Een heirleger van staatsambtenaars die gezworen hebben dat onder
het gansche menschdom, welks inkomsten verminderden met 10 tot 80%, zij de
eenigen zullen blijven aan wier traktementen niet getornd wordt. Een
volkshuishouding waarvan de fiscale capaciteit de uiterste limiet bereikt heeft. Chéron,
wiens praatzucht even legendair is als zijn gierigheid, kikte geen woord over de
manieren waarop hij zijne ommelette zal bakken zonder eieren te breken. Temidden
der luchtballonnetjes die hij oplaat om de richting en de kracht uit te vorschen van
den wind zwijgt hij als het graf. Hij heeft een geheim, zeggen de 28 collega's die
bestaan bij zijn gratie. Hij heeft een geheim, herhaalt het parlement dat gaarne hakken
zou zonder dat er spaanders vliegen.
En men hoopt. De invloedrijkste vertegenwoordigers der Parijsche pers hebben
onlangs beraadslaagd over het organiseeren van een algemeene vertrouwens-campagne
en het beste bewijs dat dapperheid, heldenmoed, moreel en geduld wankelen, is dat
men ze wil fabriceeren. Maar het schijnt niet dat de hemelsche machten deze industrie
zuilen steunen als stille vennooten. Onze nationale profetes Madame Fraya, wier
huis als sommige moskeeën vol staat met klokken die allen een verschillend uur
wijzen, en in wier wachtkamer zich dagelijks een kleine volkenbond vereenigt, een
keur van tijdgenooten voor wie zij de sluiers oplicht van Isis, onze bijna officieuze
zienster voorspelt pas een opklaring voor de tweede helft van een stormachtig
bewogen jaar. Het eerste deel zal heftig, koortsachtig en onveranderlijk gejaagd zijn.
Geen conflict met de Duitschers. Ook niet met Italië. De moeilijkheden met Amerika
worden na felle reacties in der minne geschikt. Oorlogsgevaar in Centraal- Europa.
Ingrijpende veranderingen in Rusland. Een revolutie in Argentinië. Nationale rouw
in Engeland. Verdwijning van een grooten politieken leider in Duitschland. Rampen
in de lucht en op zee. Veel verwoestingen en slachtoffers door het water. De dood
van twee beroemde staatslieden en twee vermaarde schrijvers in Frankrijk. Enkele
zeer harde, zeer penibele maanden, pijnlijk voor iedereen, doch waarin de middenstand
het zwaarst getroffen zal worden. Een golf van teleurstelling en misnoegen verbreidt
zich over het land dat den angst zal kennen voor ernstiger gebeurtenissen. Het komt
er echter af met den schrik. Het zal zegevieren over alle hinderpalen. Een jonge man
gaat verschijnen, (misschien reeds in 1933, misschien ook wat later) een onbekende
jonge man, kloek, resoluut, voortvarend, doelbewust, die de nationale energie opnieuw
zal galvaniseeren.
Nimmer was Madame Fraya, die den dood van Foch, den Chineesch-Japanschen
oorlog, den dood van Clemenceau, van Joffre, den val van Alfons XIII en de nederlaag
van Hoover voorspeld heeft zoo somber. Het is duidelijk dat ook voor de ingewijde
wichelares Henri Chéron en zijn automobiel pas den raaf beduidt, heen en weer
fladderend over een chaos.
[verschenen: 18 januari 1933]

Het heele probleem
Parijs, 31 December [1932]
Volgens het rapport van het Internationale Arbeidsbureau tellen alleen de volkeren,
die in de voorhoede marcheeren van den vooruitgang (de anderen dus niet
meegerekend), dertig millioen werkloozen. Het is een cijfer waarbij den lezer het
hart in 't lijf omdraait. Geschat dat ieder dezer onbenuttigden drie personen onderhield,
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dan komt men tot een totaal van 120 millioen armlastigen, die ten eerste als
onderverbruikers, ten tweede als parasieten de nog arbeidende industrie bezwaren
met een dood-gewicht waarvan de remmende kracht automatisch toeneemt. Want
per slot zijn 't de niet stopgezette bedrijven, welke een bevolking voeden als die van
de gansche Vereenigde Staten. Deze 120 millioen paupers leven van rookende
schoorstenen, die ze langzaam aan beletten te rooken.
Van alle internationale vraagstukken plaatst de werkloosheid in haar huidige acute
stadium den waarnemer voor het meest zorgwekkende en beangstigende dilemma.
Het is onvereenigbaar met onze natuur van redelijke wezens, onvereenigbaar met
het menschelijk instinct van eigenmachtigheid om een kwaal te beschouwen als
ongeneesbaar en haar lijdelijk te laten voortsleepen. Maar wanneer een afwachtende
houding tegen de borst stuit, waar is de remedie, de leelijke of goede remedie? Gesteld
dat men de 120 millioen nooddruftigen met één pennenstreek uit het rijk der levenden
kon schrappen, hun opruiming zou niets verhelpen. Zij vegeteeren op den laagsten
standaard, maar zelfs als consumenten in vertraagd tempo, wonend, etend, stokend,
en zich kleedend op kosten der gemeenschap, zijn ze onmisbaar. Hun verdwijning
zou terstond een nieuwe werkloosheid uitlokken. Ware de helft van het menschdom
weggevaagd, dat zou niet één fabriek op gang brengen. Hoe minder verbruikers, hoe
minder werklieden.
Een algemeene zevenurige arbeidsdag zonder loonsverlaging zou bedrijfslasten
vermeerderen welke overal de grens der rendabiliteit bereikt hebben, mèt
loonsverlaging zou hij de universeele koopkracht verminderen. Zoowel in 't eene als
in 't andere geval echter zou hij het aantal nietsdoeners niet noemenswaard doen
slinken, want er zijn reeds duizenden fabrieken, die slechts 16 of 24 uren loopen per
week.
Een zesurige, een vierurige arbeidsdag zou vermoedelijk aan de 30 millioen
leegzitters werk verschaffen. Maar hij zou onmiddellijk alle spoorwegen van den
aardbol ruïneeren, om niet te spreken van de andere industrieën, die zonder
uitzondering onexploiteerbaar zouden worden. Aangenomen echter dat men den
zesurigen of vierurigen werkdag met een beetje tyrannie kan verwezenlijken in
sommige nijverheden, die een winstmarge te verspillen hebben aan dergelijke
buitenissigheden: In den landbouw en in de scheepvaart is hij volstrekt en volmaakt
onuitvoerbaar. In deze twee takken van werkzaamheid, die minstens 60% omvatten
van het planetaire arbeidsveld, zou hij gelijkstaan met puren waanzin. Een boer die
ploegt, zaait, maait en melkt met driedubbel, vierdubbel personeel, een kapitein die
vaart met viervoudige, zesvoudige bemanning zal immer behooren tot het gebied
van klucht en operette. Een internationale wetgeving welke de oplossing van het
werkloozen-vraagstuk zoekt in een radicale verkorting van den arbeidsduur, zou dus
noodwendig twee fundamenteel verschillende categorieën van loontrekkers te
voorschijn roepen, waarvan de eenen min of meer luilekkerlands hun brood verdienen
in een onafgebroken reeks van Engelsche Zaterdagen, terwijl de anderen voortgaan
met te zwoegen in een harde en eentonige dienstbaarheid. Daar het in de menschelijke
aard ligt, om feestelijk te bedanken voor zoo criante ongelijkheden, welke men nooit
zal kunnen opheffen, is het oneindig meer waarschijnlijk dat de tweede categorie
zich slechts onder dwang zal laten recruteeren.
Dit zijn de inconveniënten, de illusies van den minimalen arbeidsdag, dit zijn de
impasses waarheen hij stellig leidt. Zijn intrinsiek gebrek echter is, dat degenen die
van zijn invoering een periode van maatschappelijk evenwicht verwachten, de
werkloosheid beschouwen als een opzichzelfstaand verschijnsel, dat zich spontaan
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verwekt, en dat buiten elk oorzakelijk verband behandeld en beteugeld kan worden.
Zoo geloofde men vóór Pasteur aan de génération spontanée der zwammen en der
pernicieuse infecties. Men cureerde een patiënt, men verwaarloosde de kiem. De
ziekten recidiveerden chronisch onder de oogen der hulpelooze dokters. En wat
garandeert ons dat de werkloosheid, momentaan bezworen door den zesurigen of
vierurigen arbeidsdag, na een intermezzo van betrekkelijke orde, niet zal optreden
met verdubbelde woede? Niets, letterlijk niets.
Toen het Verdrag van Versailles in 1919 den achturige werkdag oplegde aan een
economie die handen te kor kwam en al tot over de ooren in de schuld stak, kon men
zonder risico een serie budgettaire moeilijkheden voorzien van zulk een hazardeuzen
maatregel. Voor een aantal bedrijven, waaronder de spoorwegen, bleven ze inderdaad
niet achterwege. Maar wie voorspeld had dat in 1933 minstens 3 millioen arbeiders
op straat zouden komen, ondanks of wegens den achturigen werkdag, zou zeker zijn
uitgekreten voor een gek. Het valt evenwel juist te bezien of dit causaal verband
dermate dwaas moet heeten. De achturige werkdag gevoegd bij de hooge salarissen
en de verpletterende belastingen, verplichtte de werkgever tot kosten die tegen elken
prijs moesten worden vereffend. Zij konden dezen post niet verhalen op den producent
en niet voldoende op den consument. Er bleef hun bijgevolg geen andere uitweg dan
de perfectionneering van het materieel en de gereedschappen. De behoefte schept
het orgaan. Al tijdens den oorlog had het tekort aan arbeidskrachten den menschelijken
geest genoodzaakt om de ontbrekende handen te vervangen door verbeterde
werktuigen. En wat was de achturige werkdag van 1920 tot 1929 voor de meeste
landen anders dan een deficit van personeel in omgekeerden vorm? De arbeider werd
niet alleen duurder, hij werd ook schaarscher in proportie tot den verminderden
arbeid. Dezelfde kwantiteit productie die voorheen 10.000 man eischte vergde
voortaan 12.000 of 14.000 man. De bedrijfsleider vulde deze verliezen aan op de
eenige en op de normaalste wijze welke hem ter beschikking stond. De waarde van
den voor hem gedeprecieerden arbeider werd verhoogd door een vermeerdering van
het arbeidsvermogen. Door het geperfectionneerde werktuig. Door wat wij vandaag
noemen ‘het machinisme’.
Want evenals de werkloosheid is ook het machinisme geen geïsoleerd of
gelocaliseerd verschijnsel, geen speling van het noodlot, geen onverklaarbare gril
van den mensch of van den kosmos, geen génération spontanée. Voor den uitvinder
moge de machine doel zijn, voor den bedrijfsleider is zij slechts middel. Een middel
niet alleen om snel te produceeren, maar vooral een middel om goedkoop en rendabel
te produceeren. Of hij wil of niet, en op straffe van bankroet, zal de patroon steeds
het axioma huldigen dat door den klassieken economist Adam Smith gesteld werd
als basis van elke rationeele organisatie: ‘Het eenige doel, het eenige eindpunt van
alle productie is de consumptie en men zou zich nimmer om de belangen van den
producent moeten bekommeren, dan alleen voor zoover 't noodig is om de belangen
van den consument te begunstigen. Uit zich zelf is dit beginsel dermate evident dat
het ongerijmd zou zijn om het te willen bewijzen.’ Met andere woorden, die een der
consequenties zijn van dezen onomstootelijken stelregel: De arbeider leeft voor de
fabriek, de fabriek leeft niet voor den arbeider. Telkens wanneer de arbeid te duur
wordt voor het leven der fabriek, zal de fabriek op een tegenwicht zinnen dat deze
duurte compenseert en telkens zal een nieuwe machine ontstaan.
Dat de industrie in haar gedwongen verdediging tegen den producent fouten en
excessen beging, die nadeelig terugslaan op haarzelf, is onloochenbaar. Of het
machinisme internationaal gereglementeerd zal moeten worden (en hoe) zooals het
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gereglementeerd was vóór de Fransche Revolutie (de industrie behoorde in Frankrijk
tot de Kroonrechten), is de dringendste kwestie die een Wereld-Conferentie wacht
die practisch werk wil leveren. Maar welke fouten en welke excessen men ook begaan
heeft in de industrie, aan den oorsprong van alle fouten vindt men de duurte en de
pretenties van den producent. Het is een wet, en vermoedelijk een natuurwet, dat
boven een zeker, niet in vaste cijfers uit te drukken prijs-niveau, de arbeid onloonend
en dus nutteloos wordt. Die wet moge ons bevallen of niet, geen sterveling kan er
aan ontsnappen, zelfs de bolsjewisten niet.
Tot welken graad men in arbeiderskringen alle gevoel van realiteit kwijtraakte
blijkt uit sommige kantteekeningen die het Internationale Bureau aan zijn rapport
toevoegde. Hij raamt het jaarlijksch salaris-verlies van 24 millioen werkloozen in
20 verschillende landen op 105 milliard Zwitsersche francs. Dat is ongeveer 52
milliard gulden. Tennaastenbij 2000 gulden per jaar en per individu, of 40 gulden
per week. Daar deze getallen nog niet geheel beantwoorden aan den werkelijken
loonstandaard, is het des te schandaliger, om niet te zeggen misdadiger, dat een
orgaan van den Volkenbond ze aan het arbeidend menschdom voorspiegelt als een
mogelijkheid. Men verwijt den Volkenbond dat hij een Doos van Pandora is, een
vergaarbak van krakeel, rampen en ellenden. Wanneer hij deze reputatie wilde
bewaarheiden, zou hij niet anders optreden.
Aan zulke getallen (40 gulden per week!) dankt de arbeider machines als die welke
zich onlangs beroemd maakte te Krefeld. Zij fabriceert 10.000 veiligheidsscheermesjes
per uur, dit is 25 millioen per jaar en ruïneerde een aantal fabrieken in Solingen. De
machine kostte één millioen mark. En reken maar uit: één millioen mark à 8%, à
12%, of als gij wenscht à 40%. Hoeveel arbeiders hebt u voor dit bedrag?
Dat is het heele probleem, mèt zijn oplossing.
[verschenen: 25 januari 1933]

Aan wie de beurt?
Parijs, 6 Januari [1933]
Op 31 December 1928 brandt de Paul-Lecat, in de haven van Marseille. Op 18
Augustus 1929 vlamt de Paris, op de reede van Le Hâvre. Op 21 Mei 1930 roostert
de Asia, in de Roode Zee. Op 8 October van hetzelfde jaar licht de Lamartine het
anker met vuur in het ruim dat zij niet kan blusschen en moet haar passagiers
ontschepen te Toulon. Op 16 Mei 1932 verkoolt de Georges-Philippar in de Golf
van Aden. Op 4 Januari 1933 flambeert L'Atlantique, op weg naar het droogdok, in
het Kanaal. De Paul-Lecat, een goede kennis der Indisch-gasten, de Asia, een oude
maar nog zeer bruikbare schuit, de Philippar en L'Atlantique, splinternieuwe,
magnifieke vaartuigen, gingen verloren. De Paris en de Lamartine, mooie, nuttige
booten, konden worden hersteld.
Zes groote scheepsbranden binnen vier jaren dat is veel voor de koopvaardij van
één land. Er gebeuren ongelukken in alle marines van de wereld. Maar wanneer het
fatum met dezelfde regelmaat, in dezelfde verhouding en op dezelfde manier de
vloten teisterde der overige zeevarende naties, zou men elke week de zee
geïllumineerd zien met een drijvende toorts. Het Fransche noodlot, alle proporties
in acht genomen, is dus een record en als record een unicum.
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Dat geeft een ongunstige reputatie. Er zijn passagiers, die zeggen: Ik reis niet met
een Italiaansche boot, omdat de keuken er slecht is. Ik reis niet met een Engelsche
boot, omdat men zich dood verveelt. Beide ongemakken werden door de Fransche
scheepvaartmaatschappijen bestreden met een niet te overtreffen levenskunst, die
aan het wonderbaarlijke grensde en alle concurrentie uitsloot. De Georges-Philippar
en L'Atlantique waren een verlengstuk van la Ville-Sirène op de klotsende baren,
het bedwelmende extract der hoofdstad in een notedop. Niets ontbrak er van alles
wat de naam Parijs behelzen kan aan epicurisme en verfijning. Vandaag echter
beginnen de passagiers te zeggen: Ik reis niet met Fransche booten, omdat ze branden
als lucifers.
Doch de regelmaat, de schielijkheid, de onverklaarbaarheid en de
onbedwingbaarheid waarmee het vuur losbreekt over Fransche zeepaleizen,
berokkenen niet alleen een kwaden naam en overeenkomstige schade. Zij wekken
ook den schrikkelljksten argwaan. Op de duizend krantenlezers die de ramp waarmee
nieuwjaar aanvangt commentarieeren in de café 's en langs de straat ontmoet men er
geen twee, die een dergelijke serie van mooie branden toeschrijven aan natuurlijke
oorzaken, en niet één, die haar wijt aan het toeval. De benauwdste veronderstellingen
vinden gewillige ooren. In marine-kringen oordeelt men kalmer, maar even pertinent.
Nergens vergenoegt men zich met een normale verklaring. De Philippar is aangestookt
en ook L'Atlantique. Door wie? Ik durf geen naam noemen en kan enkel constateeren,
dat Rusland als zondenbok heeft afgedaan. Ergert u overigens niet aan deze
geestgesteldheid. Bedenk even dat er gewettigde en ongewettigde psychosen kunnen
bestaan. En stem toe, dat het Nederlandsche Volk terecht nerveus zou zijn, wanneer
slag op slag en zonder dat er verder een haan naar kraait vier schepen in vlammen
opgingen als de Pieter Corneliszoon Hooft. Alles wel beschouwd gedraagt de
Franschman zich nog redelijk. De pers, de minister en de kapitein doen wat ze kunnen
om de praatjes te sussen. Men kan hun niets verwijten dan dat zij in hun ijver het
doel zichtbaar voorbijschieten.
Het moet erkend worden, dat sommige analogieën en sommige anomalieën de
verdedigers der internationale ridderlijkheid voor een moeilijke taak plaatsen. Alle
berichten helaas melden eensluidend, dat zoowel bij de Georges-Philippar als bij
L'Atlantique de brand ternauwernood en zonder vertraging gesignaleerd was in een
onbewoonde eerste-klas-kajuit, of het vuur brak uit de cabine der draadlooze telegrafie
en dat op beide schepen de radio defect geraakte op hetzelfde moment, dat de brand
ontdekt werd. L'Atlantique kon juist nog één haastig seintje zenden, alvorens rook
en vlammen den marconist van zijn post verjoegen. Dat zou niets bijzonders beduiden,
wanneer de brandende luxe-kajuit en de cabine der radio naast of boven of onder
elkaar lagen. Maar zoowel op de Philippar als op L'Atlantique waren deze kajuit en
die cabine gescheiden door verschillende geblindeerde dekken. Op L'Atlantique
bevond de radio-cabine zich op dek E. Dit wil zeggen, dat de dekken A, B, C, en D
en het sport-dek, tezamen de hoogte vormend van een huis van vijf verdiepingen,
den eersten vuurhaard isoleerden van de draadlooze installatie. Wanneer een zoo
zeldzame coïncidentie als het uitbreken van een onbluschbaren brand, de absoluut
onregelmatige, onmogelijke verbreiding van dien brand, en tegelijk, als consequentie
dezer mogelijkheid, de oogenblikkelijke vernieling der toestellen waarmee het onheil
kan bericht worden aan de bewoonde aarde, aan de omringende schepen, de satanische
uitschakeling der instrumenten welke hulp roepen, wanneer zulke onwaarschijnlijke
coïncidenties, zeg ik, zich éénmaal voordoen dan aanvaardt men ze zwijgend en
verbaasd, zooals een geleerde volgens de wetten der kansberekening mathematisch
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admitteert, dat een ketel water dien men op het vuur zet kan bevriezen tot ijs. Maar
wanneer een dergelijke buitensporige, abnormale samenloop van omstandigheden
zich binnen het jaar nauwkeurig herhaalt dan herkent men de menschelijke hand.
Het eerste evenement kon nog een paradox zijn van oncontroleerbare elementen.
Zijn repetitie echter ontmaskert beide als de toeleg van een beperkt menschelijk
brein, dat zelfs niet door vindingrijkheid uitmunt.
Zoo signeerde de dader of de groep der daders onbetwistbaar een misdrijf. Het
draagt een fabrieksmerk, een identiteitsbewijs. Daar de natuur het gansche arsenaal
harer krachten, harer combinaties en complicaties zou moeten aanwenden, om dezelfde
gelijktijdigheden nog éénmaal te verwezenlijken, kan een gemiddelde boef zonder
inspanning, zonder gevaar voor zijn persoonlijk hachje, het ongehinderd en
doeltreffend uitvoeren op duizend en op tien-duizend schepen.
De moderne chemie is geen fabel. Zij stelt in staat, om een kleinen,
zelfontbrandenden vulkaan te condenseeren in de afmetingen en in het uiterlijk van
een potlood dat men verstopt achter een tengel, tusschen een matras, in een meubel,
onder een tapijt, achter een schilderij. Maar wat een fabel is, een belachelijke,
kinderachtige fabel, een sprookje, een verzinsel een leugen, dat is de macht van een
banaal binnenbrandje, om een schip van 227 meter lengte en 30 meter breedte binnen
de negentig minuten onhoudbaar te maken voor de bemanning. Bij de Philippar heeft
men het plotselinge en alzijdige laaien der vlammenzee trachten op te helderen door
de omstandigheid, dat alle patrijspoorten openstonden en werkten als schoorsteenen.
Bij L'Atlantique heeft men de krioelende vuren toegeschreven aan de zuiging der
winkelstraat die het schip in zijn lengte doorsneed. Bij beide (gebouwd op
verschillende werven) door een overdaad van vernissen, lakken en opgelegd hout.
En wij nemen aan dat zulke schepen kunnen branden. Zij hebben het getoond. Maar
nooit zullen wij gelooven, dat een stalen vaartuig van 42.000 ton, al ware het speciaal
gebouwd om te tochten, al lagen vernis en lak er van boven tot onder één centimeter
dik op, een vaartuig toegerust met de dertien automatisch werkende vuurdichte
schotten, volgehangen met branddetectors, blusch-apparaten en rook-maskers, een
vaartuig, dat na de Philippar in voortdurende brandweeroefeningen op zijn qui-vive
blijft, nooit zullen wij gelooven, dat op een dergelijke boot door gewone, alledaagsche
middelen als smeulende sigaar, kortsluiting of onvoorzichtigheid een brand kan
uitbreken, die hoewel doelmatig bestreden bij de eerste rookwolkjes, met zulken
vervaarlijken spoed om zich heengrijpt, dat de kapitein niet alleen zijn schip binnen
anderhalf uur moet ontruimen, maar dat hij zeven man moet achterlaten in de
geblokkeerde stookplaatsen en dat twaalf anderen blakeren tusschendeks. Al zengden
op dezelfde minuut de gezamenlijke, electrische kabels, al ontploften stoomketels
en olie-reservoirs, de omvang van den brand, zijn verwoedheid, zijn razend
voortschieten zouden onbegrijpelijk blijven.
Deze redeneeringen zijn ongeldig voor een verantwoordelijk minister. Zij hebben
het inconveniënt, dat men ze niet kan erkennen zonder terstond den staat van beleg
toe te passen op het ensemble der Fransche koopvaardijvloot, waar chronische
ongelukken gebeuren, tegen welke geen enkele brandspuit, geen enkele batterij van
pompen is opgewassen. En men verdenke mij niet, dat ik overdrijf of voorbarig
concludeer. Ik schreef tot dusverre geen woord over de Georges-Philippar. Ik wachtte
op het deskundig rapport, dat zooveel troublante getuigenissen behelst, doch dat
volgens een recente, categorische verklaring der regeering, nimmer verschijnen zal.
Ik wachtte ook op den voortzetter van de sinistere reeks. Zoo zweeg ik eveneens
over de nachtelijke loozing van 1500 ton benzine in de haven van Martigues, over
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de catastrophe van den onderzeeër Promethée, over de ramp van den trein van het
vreemdelingenlegioen, over het déraillement van den Parijs-Marseille, over het even
geheimzinnige déraillement van den Parijs-Basel, over den brand in de
petroleum-raffinaderij van La Palice en de vernietiging van 3000 ton benzine en
benzol, over den brand op de Middellandsche-Zee-scheepswerven waar de Philippar
gebouwd werd, over den brand in een watervliegtuigen-fabriek waar onschatbare
modellen verloren gingen en over een aantal andere manifestaties eener actieve,
mysterieuze, nimmer ontraadselde, nimmer betrapte, nimmer bestrafte organisatie,
die Frankrijk schijnt te omstrikken met een atmosfeer van terreur, paniek en
onveiligheid. Zij motiveert, dunkt mij, voldoende de vraag: Aan wie de beurt?
Postcriptum van 8 Jan. 1933: Brand op de ‘France’ (27.000 ton) ontstaan in een
eerste-klas kajuit en na twee uur spuiten met moeite gebluscht door de brandweer
van Le Havre, waar het schip sinds September was opgelegd. Het vuur werd ontdekt
door een nachtwaker, die zijn ronde toevallig een kwartier vervroegde.
[verschenen: 1 februari 1933]

Onze Talisman
Parijs, 7 Januari 1933
De prijzen der geschenken die hulst en mistel hebben opgevroolijkt, varieerden dit
jaar tusschen één Franschen stuiver, dat is een Hollandsche halve cent, en een bedrag
dat gij kunt invullen naar keuze, als die blanco-chèques welke geen twaalf maanden
geleden Ivar Kreuger nog offreerde aan zijn vriendinnen in een boeket van orchideeën.
Ik verwonder mij echter veel meer over het eerste dan over het laatste. Zoover mijn
herinnering reikt deed ik nimmer een uitgave van een halven cent, en zelfs in mijn
allerprilste jeugd vertegenwoordigde een cent de uiterste limiet der koopkracht.
Vandaag kan men voor een halven duit een aardigheid koopen, een niemandalletje
van niets dat plezier doet. De diamanten en de biefstuk bleven duur, maar voor een
dubbeltje heeft men een pop en voor een paar dubbeltjes een echt horloge met
onbreekbaar glas. Er is nog weelde. Doch bestaan er nog misdeelden als in den tijd
van Dickens? Niet meer voor de bazaars. Men zou er den draak mee kunnen steken
dat de spotgoedkoope boterham ontbreekt. Maar beter iets dan niets. Het overtollige
tenminste, dat volgens een spreekwoord het noodigste is, wordt niet meer
gerantsoeneerd.
Onder de cadeaux welke men zich zelf of zijn wederhelft aanbiedt en die
geïndustrialiseerd werden wegens de aanvraag, telt voortaan ook de open, koperen
ring van Dr. Georges Lakhovsky, circuit oscillant genaamd. Hij ligt in de etalages
der apotheken tusschen de schoonheidgordels, de massagetoestellen, de versterkende
drankjes. Hij blinkt in de glazen kasten van modische kappers. Men vindt hem in de
groote magazijnen. Hij verscheen nog niet in de revues van Josephine Baker of in
de advertenties der dagbladen gelijk ‘het heilige hout der Brahmanen’ en diverse
tooverkrachtige gesteenten, doch dat is alleen een kwestie van tactiek. De
gebreveteerde Ring van Lakhovsky heeft ostentatieve publiciteit niet noodig. Zij zou
hem meer schade dan goed doen. Het strijdt met zijn karakter om zich op te dringen
als kwakzalversmiddel. Hij beveelt zich aan met natuurphilosophische,
transcendentale, speculatieve brochures, boeken en essais. Lakhovsky, geloof ik, is
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de eerste bioloog die van zijn wetenschap een mystiek maakte. Waar anderen
negeeren, twijfelen of zoeken, daar affirmeert hij rotsvaste waarheden. In het centrum
van het geschapene zetelt een scheppende macht welke hij Universion noemde. Zij
is de bron van leven, van zaligheid en van harmonie wanneer wij ons op haar weten
af te stemmen. Daarvoor dient zijn ring. Hij werd een symbool en een realiteit. Het
is niet meer de slang die in haar staart bijt. Maar de slang die tusschen kop en staart
een ruimte openlaat welke de stroomen regelt.
Hij werd de groote talisman, wetenschappelijk, mystiek en doeltreffend. Men gordt
hem om de lendenen als de vroegere pelgrim koord en kruis, en wandelt naar zijn
heil. Hij geneest en behoedt voor kwalen. Hij zuivert alle trillings-onvolmaaktheden
waarin de wankele mensch en zelfs de wankele plant op hun levensweg kunnen
vervallen. Want daar wij geboren zijn onder een individueele kosmische golflengte
en geconcipieerd onder inwerking eener individueele kosmische energie is het van
opperste nut dat wij ons instellen op die stralen zooals een wel-luidend instrument
gestemd wordt op de juiste toonshoogte. Hij geeft de a van onze gamma. Hij
accordeert ons met ons heelal. Hij voert ons daarenboven zonder dwalen, zonder
struikelen naar het einddoel, dat is onsterfelijk te worden opgenomen in de eeuwige
zee van electrische geneugten, waarin onze herinnering gegrift staat en voortleeft als
op een onverslijtbare gramofoon-plaat. De Schoot van Abraham, het Paradijs, de
Hemel en zelfs de God van Lakhovsky dat is het Universion. Zijn ring, dien men
rond het middel draagt, het Teeken des Verbonds.
Onder de geleerden geldt Prof. Piccard voor handig en voor handiger dan geleerden
betaamt. Het scheelt niet veel of zij halen hun neus op voor zijn populaire snakerijen
in de bioscoop en voor zijn schetterige demonstraties in de stratosfeer. Maar
vergeleken bij de knapheid van Prof. Piccard is de behendigheid van Dr. Lakhovsky
wat een volt is naast een microvolt. Beiden specialisten in de emanaties der gesternten.
Zij hebben ze aanvaard op gezag van den electroscoop. Als Piccard echter met ophef
naar het uitspansel stevent, Lakhovsky blijft met ophef op den beganen grond. Als
de een nog de hooge luchtlagen beklimt om te onderzoeken van welken kant de
allesdoordringende radiaties aanreizen, van boven of van onderen, van achteren, van
voren of van alle zijden tegelijk, de ander accepteert ze en bloc, als stortgoederen,
ongekaveld, als een bui die op ons neerregent en waarbij we ons zoo spoedig mogelijk
moeten aanpassen. Ze zijn alpha en omega. Begin en einde. De electrisch geaarde
cellen waaruit wij bestaan, waarvan wij een agglomeratie vormen, zijn verwekt door
de golfstraling die uit de constellaties en de verste nevelvlekken ononderbroken naar
de aarde afdaalt. Die cellen zijn gebouwd, geordend op de vibraties dezer
onuitputtelijke bron, gevoed en bewogen door haar bezielende vermogens. Al wat
leeft wordt een draadloos toestel. Een draadloos toestel dat dikwijls helaas de nieuwste
verbetering mist: de Ring van Lakhovsky.
Deze radiaties en deze opvatting van het levende wezen als een verzameling
Leidsche flesschen, heffen een massa moeilijkheden op en ontsluieren de geheimste
raadsels. Zij verklaren de dierlijke begaafdheden, de menschelijke drama's en kluchten.
Waarom kunnen wij bepaalde lieden op 't eerste gezicht niet uitstaan? Verschil van
golflengte en intensiteit. Waarom mislukken sommige huwelijken die goed begonnen?
Door een langzame wijziging in het stroomgehalte en in de geleidbaarheid. Waarom
consumeeren zekere vrouwen een aantal mannen en zekere mannen een aantal
vrouwen? De man, die zeven echtgenooten ten grave draagt, en omgekeerd, lijdt
door een chronisch deficit aan ampères. Zijn huwelijk is een aanhoudende absorptie
van stroom. Zonder het te weten fungeert hij als een vampier, die kostbaarder
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substantie afpompt dan bloed. Waarom moet men zich met hand en tand verdedigen
tegen sommige maatschappelijke stelsels, tegen alle fanatici, dwingelanden, dictators
en dictaturen, die alle menschen willen kneden naar één patroon en één maatstaf?
Omdat zij regeeren in strijd met de onveranderlijke, onontkomelijke astronomische
en astrologische invloeden, welke ieder individu begiftigden met zijn bijzondere
mechaniek. Geen gelijkheid. Geen monsterachtige deformaties van den oorsprong
en de natuur der dingen als het collectivisme, onverdraagzame extravaganties als het
cubisme en zekere moderne muziek. En waarom kennen trekvogels hun weg, waarom
vinden honden op kilometers afstand hun meester? Zij bezitten onder den schedel
draadlooze seinontvangers, die onvergelijkelijk selectiever zijn dat het recentste
model van Philips.
Plus nog een hoop andere merkwaardigheden, als bof en wanbof, goedheid en
slechtheid, leven en dood, waaraan men bijna zou gaan gelooven, alleen door ze op
te sommen, hoewel Dr. Georges Lakhovsky niets bewijst en in 't midden laat vanwaar
zijn Universion stamt en hoe 't ontstond. Wie er meer van hooren wil hoe we
electriciteit zijn en tot electriciteit zullen wederkeeren, leze zijn pas verschenen
L'Eternité, la vie et la mort. Het is terecht aangekondigd als een troostrijk boek. Want
zoover er defecten bestaan in ons organisme, in onze staatsinstellingen, in onze
verhouding tot medeburgers en tijdgenooten, in onze familie-omstandigheden, in de
onderlinge betrekkingen der mogendheden, zij worden alle verholpen door den Ring
van Lakhovsky. Op voorwaarde, dat men hem aanschaft alvorens het te laat is,
alvorens er niets meer te verhelpen valt. En wie weet?...
[verschenen: 6 februari 1933]

Om een wrak
Parijs, 8 Januari [1933]
Het is een onaangename geschiedenis. Maar zij moet verteld zooals de Franschen
haar gelezen hebben, zooals zij hen overrompeld, verdroten en misnoegd heeft, zooals
de Hollanders die fier gaan op hun kleuren haar moeten kennen. In de schematische
lijnen van een scenario ontwikkelde de zaak zich als volgt.
Tegen vier uur in den nacht van Dinsdag op Woensdag, en bij zwaar weer, breekt
brand uit aan boord van L'Atlantique. Het schip ligt tegenover Cherbourg, in de
druk-bevaren passage van het Kanaal. Tusschen half zes en zes uur moet de
bemanning vluchten voor de vlammen. Zij redt zich met moeite, daar de bodem
overhelt naar bakboord. De eene helft der reddingsbooten kan niet gevierd worden.
De andere helft hangt onder den verstikkenden smook. Het vuur is zoo nabij, dat van
een der sloepen de achtertouwen verbranden als zij te water wordt gelaten, zoodat
de inzittenden in de golven tuimelen. Schepen van allerlei nationaliteit pikken de
drenkelingen op. De kapitein springt in zee, wanneer het laatste stuk van zijn schip
onhoudbaar is geworden.
De radio's der te hulp gesnelde vaartuigen hebben de ramp geseind naar alle
richtingen. Reeds op Woensdag-middag zijn ter plaatse de Fransche mijnen-legger
Pollux, verschillende Fransche sleepers (Abeille, Iroise, Minotaure, Mastodonte,
etc.) en eveneens drie sleepers eener Rotterdamsche maatschappij en twee Duitsche
sleepers (Roode Zee, Lauwer Zee, Simson, etc.) die in vereeniging werken met de
Hollandsche firma. Vijf Fransche vliegtuigen en verscheiden Engelsche kruisten
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boven den flakkerenden stoomer en fotografeerden. Toen kapitein Schoofs met de
geredden, allen uitgeput, de plaats der ramp verliet, droeg hij zijn belangen en zijn
rechten over aan den commandant van de Minotaure en vertrouwde de bewaking toe
aan de Pollux. L'Atlantique brandde voort en was ongenaakbaar tot
Donderdag-morgen.
Volgens een oud gebruik, dat stamt uit de jaren van geroeide galeien, eenzame
oceanen en kreupele inlichtingsdiensten, is een schip, dat zonder bemanning wordt
aangetroffen, een wrak. Volgens even oude, geschreven of ongeschreven wetten,
welke dateeren uit de dagen toen strandjutterij een beroep was, maar die nog altijd
schijnen te heerschen ter zee en op Rotterdamsche kantoren, behoort een wrak in
geheelen, of gedeeltelijken eigendom aan hem, die in dat wrak den eersten haak slaat.
Men oordeelde te Rotterdam, dat deze wet moest blijven, ook in de eeuw der
draadlooze en der snelheid, ook in 't gezicht der Fransche kusten, ook wanneer
kapitein en manschappen tijdelijk door een ramp van hun vaartuig verdreven zijn,
ook wanneer een tiental Fransche sleepers klaar staan om den schipbreukeling te
naderen en ook, wanneer de kapitein zich in eigen persoon aanmeldt om zijn vaartuig
in bezit te nemen. Naar de letter van het zeerecht moge de Rotterdamsche opvatting
juist zijn, en zelfs naar den geest. Maar het hoogste recht, zegt een latijnsche spreuk,
is het hoogste onrecht: summum jus summa injuria. Het hoogste recht was hier zonder
twijfel aan den kant der Hollandsche sleepers, die rondom een romp, welke
verscheiden lijken bevatte, rondom de kapseizende doodskist, een vinnigen en
erbarmelijken strijd aanbonden met de Fransche sleepers en met den geslagen kapitein
die verkolende manschappen moest achterlaten. Een zoo onmenschelijk recht had
op staande voet en uit respect voor onze eer moeten worden afgeschaft en vergeten.
L'Atlantique, die 350 millioen francs gekost had, was op Londen verzekerd tegen
ruim 1.200.000 pond. Dat is een som welke tegenover de assuradeurs tot
voorzichtigheid noopt en die het ongeraden maakte om hulpvereeniging te weigeren.
De waarde van het leeggebrande karkas werd geschat op 6 millioen francs indien de
machines onbruikbaar geworden waren door het vuur, op 65 millioen indien de
machines niet geleden hadden, wat het geval bleek. Dat zijn andere sommen die de
wederzijdsche verbittering verklaren. Doch voor de Franschen gold de geldswaarde
niet als het dwingendste motief om het geteisterde schip naar een Fransche haven te
voeren. L'Atlantique, evenals de Georges Philippar, was geconcipieerd en gebouwd,
om in tijden van oorlog te dienen als hulpkruiser. Beide vlogen in brand op hetzelfde
nachtelijk uur en onder dezelfde verdachte symptomen. De Philippar zonk met haar
geheim in de diepe wateren. L'Atlantique vlotte. Een misdaad teekende haar misschien
met herkenbare bewijzen. Het was van elementair gewicht, dat niemand de
verschroeide dekken en de geraamten der kajuiten betrad, alvorens de Fransche
Justitie ze had onderzocht. En er waren slachtoffers aan boord, met wie zich alle
matrozen en de geheele natie solidair gevoelden. Wat hadden de Rotterdammers
moeten aanvangen met deze verzengde gebeenten? Kon niemand zich rekenschap
geven van de in alle opzichten deplorabele impressie, welke gewekt zou zijn wanneer
per ongeluk de Hollandsche booten overwonnen en L'Atlantique in de wacht hadden
gesleept?
De penibele en beschamende strijd ontbrandde op Donderdag, tegen het middaguur,
bij storm en zware deining. In den morgen heeft de Roode Zee onder de oogen der
Fransche sleepers, die zulke werktuigen niet schijnen te bezitten, per vuurpijl dwars
over het wrak een lijn geschoten naar de Sinson. Verleent zulk een raket bezitrecht?
De traditionalisten loochenen het. De kabel trouwens knapt. Een tros, welke een der
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Abeille's hecht aan een patrijspoort breekt eveneens. Bijna gelijktijdig slaan
Hollanders en Franschen een haak die houdt, de eersten aan den voorsteven, de
anderen aan de achterplecht. In hetzelfde kwartier beklimmen de twee belegeraars
den nog heeten en dampenden kiel. Op den boeg verschijnen drie Hollandsche
matrozen. Aan het roer heeft een der officieren van de Minotaure een bengelende
loodsladder gegrepen, klautert naar boven, gevolgd door een marinier, en hijscht de
Fransche vlag aan een gespaard gebleven stok. Het is Pichard, werfofficier, duiker
en vliegenier. Hij verklaart op zeemanswoord, dat hij de Hollanders 10 minuten (tien
minuten!) vóór was. De rook en de hitte verjagen hem van de boot. Aan beide
uiteinden echter van den romp heeft men een windstilte benuttigd, om stevige klampen
te bevestigen. Hollanders en Franschen zetten vollen stoom. De een trekt vooruit, de
ander achteruit. De Minotaure beklaagt zich bij de Pollux. De Pollux sommeert de
Hollanders draadloos om schoot te geven. Zij houden zich doof. Als zij bemerken,
dat zij veld ruimen voor de overmacht der Abeille's wendt een der Hollanders den
steven, ramt de Fransche kabels, knipt er twee en keert terug naar den boegtros.
L'Atlantique en de zwerm der sleepers drijven samen af naar de Engelsche kust.
Onderwijl komt kapitein Schoofs, draadloos verwittigd, dat men vecht om zijn
schip, op de Ramier aanvaren uit Cherbourg, vergezeld van een aantal overlevenden
zijner manschappen. Zij springen over op een Abeille. Schoofs neemt het commando
der bergingsoperatie. Hij noodigt de Hollanders uit, om zich naast de Franschen te
scharen. Zij weigeren. Hij geeft order aan de Pollux, om de Hollandsche kabels door
te hakken. De manoeuvre mislukt. Hij vindt, dat het betreurenswaardige incident
lang genoeg geduurd heeft, praait zijn betwiste boot en vraagt een vrijwilliger.
Luitenant Even, die dient op L'Atlantique, treedt naar voren. Een slingerend sloeptouw
wordt gegrepen met een gaffel. Doch tweemaal, driemaal smijten de golven de kleine
Abeille tegen den ijzeren kolos. Per scheepsroeper vraagt Schoofs een lijn aan de
drie Hollandsche matrozen. De lijn wordt neergegooid. Even knoopt zich vast, doet
een sprong en kwakt tegen den afgeschilferden romp. Maar hetzij men boven niet
snel genoeg inkortte, of hetzij een zwaardere golf dan de voorgaande de Abeille
hooger opkruide dan te voren, de Fransche sleeper werd opnieuw tegen de
L'Atlantique gebeukt en verpletterde een voet van luitenant Even. Het been moest
tot aan de knie worden geamputeerd.
Deze bloedige en dramatische tegenslag kalmeerde de zenuwen, over welke men
in een onafgebroken kamp van achtenveertig uren, alle contrôle verloren had. De
Minotaure veroverde de leiding van het konvooi door de zelfofferlng van den luitenant
en L'Atlantique bleef Fransch.
Zoo werd de geschiedenis voorgesteld aan het Fransche publiek. Zoo berichten
haar de scheepsrapporten. En totnutoe las ik nergens een rectificatie. Te zeggen, dat
de opinie verbolgen tegen ons is zou niet nauwkeurig zijn. Zij beantwoordt een
houding, welke Pichard niet te kwalificeeren noemde en waarover Schoofs openlijk
zijn ontevredenheid betuigt, met een hooghartige minachting. Wij wonnen niets. Wij
verbeurden oneindig meer dan het geheele wrak waard is, doch waarom men zich te
Rotterdam blijkbaar niet bekommert: onze onbesproken faam van rechtgeaardheid.
[verschenen: 30 januari 1933]

Girlie
Parijs, 12 Jan. 1933
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De zaak begon zoo:
Op 6 Augustus berichtte het Weekblad Aux Ecoutes, dat door zijn tusschenkomst
een stel documenten van buitengewoon gewicht overhandigd waren aan den Quai
d'Orsay. Zij bewezen, volgens het zeggen der redactie, dat een van de grootste
kranteneigenaars der wereld zich voor de som van 90 millioen francs door Duitschland
had laten koopen om een campagne op touw te zetten voor de teruggaaf van den
Poolschen Corridor. Een buitenlandsche intrigante, zeer répandue in de haute société
van Parijs, had den handel bekonkeld. Namen werden niet gegeven, maar de redactie
hoopte in de vriendelijkste termen, dat de Fransche regeering van de aanwijzingen
partij zou weten te trekken. Aan de Amerikaansche, Engelsche en Italiaansche
journalisten, die gaarne detective spelen en met hartelust sensationeele telegrammen
lanceeren over Dantzig en den couloir, schonk het entrefilet een onwaardeerbare
gelegenheid om hun kunsten te vertoonen. Maar geen enkel Amerikaansch, Engelsch
of Italiaansch journalist verroerde een vinger.
‘Aux Ecoutes’ behoort tot de wekelijksche uitgaven in quarto-formaat, welke ik
onlangs karakteriseerde als de aanrechtkeuken van nieuws dat straks heet van de pan
kan worden opgediend als hoofdschotel, of dat in de kakelbonte verscheidenheid van
een hors-d'oeuvre aan de gasten ongemerkt voorbijdraait. Dit hangt af van het bereikte
effect. Er zijn politieke hors d'oeuvres die voldoende calorieën ontwikkelen voor een
gansch leven. De persoon voor wie ze bestemd waren heeft er zijn buik vol van. Bij
anderen moet men insisteeren. Zij hebben niet genoeg aan een portie garnalen, een
schep huzarensla, een sardine, een schijf worst, een lepel komkommers, een handvol
radijzen, ansjovis, haring, een reep zure zult en een homp brood. Zooals zij verkiezen.
Men zal hem wat stevigers voorzetten. Tot ze hun bekomst hebben. In 't Fransch,
dat vol is van culinaire associaties, heet dat ‘cuisiner une affaire’.
De lectuur van deze esoterische pers vereischt een voortdurende behoedzaamheid
en een ware virtuositeit. Het was zeer waarschijnlijk dat de vermelde documenten
bestonden. Het was daarentegen uiterst onzeker of ze in 't openbaar benuttigd zouden
worden. Als de gevierde intrigante en de machtige kranten-directeur genoeg hadden
aan de aanmaning bleef het heele geval een dier looze geruchten welke men wekelijks
uitstrooit en die om onbekende redenen verdwijnen in den doofpot. Maar welke
wending zou het relletje nemen wanneer een van beide gewaarschuwden zich sterk
genoeg waande om tegen te spartelen? Men liet ons vier maanden hierover in 't
duister. De tijd om te onderhandelen en de kat uit den boom te kijken.
Toen de besprekingen ketsten verscheen midden-December een avondkrant met
de vraag in vette letters of het waar was dat een personaliteit, geparenteerd aan
onttroonde vorstenhuizen, gearresteerd was te Biarritz. Sûreté logenstrafte het bericht
per keerende post. Tegelijk echter scharrelde een ochtendblad onder de duizend
antiquairs van Parijs, den man op die als geroepen kwam. Hij vertelde een verhaal
gelijk men er meestal slechts leest in romans. In Zuid-Frankrijk had hij een antieke
secretaire gekocht en ze tentoongesteld in zijn magazijn. Een Duitscher meldde zich
aan als kooper. Terwijl hij zijn klant de inrichting van het meubel verklaarde viel er
plotseling van [lees: een] geheime lade open uit welke een aantal papieren ontsnapten.
Zonder zich te bedenken bood de Duitscher het dubbele van het verlangde bedrag,
op voorwaarde dat de paperassen begrepen zouden zijn in den koop. De eigenaar,
toevallig een slecht zakenman, sloeg het bod af. Hij doorbladerde den bundel brieven,
contracten, telegrammen etc, en snelde op staanden voet naar de politie. De antiquair
was loslippig en spoedig circuleerde de naam der verstrooide bezitster: Stephanie
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von Hohenlohe Waldenburg Schillingsfürst. Haar correspondent bleef evenwel nog
anoniem.
Wie dit wenschte kon de romantische geschiedenis slikken als zoete koek. Doch
voor den aandachtigen toeschouwer was het duidelijk dat de documenten van Aux
Ecoutes verhuisd waren naar de secretaire van den antiquair. Van de diverse manieren
waarop een regeering partij kan trekken van compromitteerende inlichtingen is
ontegenzeglijk die de beste waarbij het gouvernement zelf buiten schot blijft.
Schandalen welke wrijvingen kunnen veroorzaken met bevriende mogendheden,
maar welke men onmogelijk achterbaks kan houden, worden onthuld in den tweeden
of derden persoon. Aan alibi's ontbreekt het niet. De handelaar in oudheden was een
trouvaille waarover men op de kanselarijen stellig geschaterd heeft.
Men weet echter nooit precies wat daar broeit of wat daar gebrouwen wordt. De
stemming wisselt er als de barometer; soms als eb en vloed. Wat een Herriot vermijden
wil, kan een Boncour noodzakelijk achten. Wat een minister niet durft wagen kan
geforceerd worden door Philippe Berthelot of door Alexis Léger. Zij hebben een
menigte fiasco's te vereffenen met het Foreign Office, met de Wilhelmstrasse, de
Ballplatz en de Consulta. Denkelijk ook gedroegen de samengezworenen zich
nogmaals onhandelbaar, koppig en hardleersch. Als zij niet voelen voor een wenk,
voor den gentle hint van een antiquair, zij zullen misschien luisteren naar een uppercut.
Zij kregen hem. ‘Aux Ecoutes’, expresselijk vermeldend dat een der leden van het
Fransche kabinet de scabreuse stukken ongebruikt heeft willen terugzenden aan hun
auteur, overschrijdt quasi alle consignes. Met een half dozijn facsimile's van
telegrammen der Duitsche en Fransche post, van het klad van een contract, van het
contract zelf, werpt het blad den naam in 't geding van Lord Rothermere, eigenaar
van het overgegendst deel der Engelsche pers. Op de adressen heet Stephanie nog
prinses Hohenlohe. In den tekst heet zij Girlie. Hoe liefelijk! ‘Miss your smile,
Girlie...’ - ‘Bless you, Girlie...’. Volgens een overeenkomst, gedateerd 23 Januari
1931, zou een som van 300.000 pond gestort worden bij het eerste artikel dal de
Daily Mail publiceerde ten gunste der teruggave van den Poolschen Corridor, 600.000
pond wanneer de teruggaaf binnen dertig maanden na dato in verband met die
propaganda verwezenlijkt was. En 't pond kostte toen nog twaalf gulden.
Her Highness Stephanie, gearresteerd in de villa Miromar te Biarritz en over de
Spaansche grens gezet, is zonder twijfel een exceptioneele figuur. Zij werd geboren
op 16 September 1891 als dochter van den Oostenrijkschen zaakgelastigde Richter.
Op 12 Mei 1914 trouwde zij met Franz von Hohenlohe Waldenburg Schillingsfürst.
De familie van haar gemaal erkende het huwelijk niet en beschouwde het als een
mésalliance. Op 29 Juli 1920 sprak de rechtbank van Buda-Pest de echtscheiding
uit, en begon prinses Stephanie haar zwerftochten. Vier jaar geleden ontmoette Lord
Rothermere haar bij een diner. In een coup de foudre vond hij zijn tweelingsziel en
een nieuwe oriënteering zijner buitenlandsche politiek. Een tweelingsziel die door
de Fransche autoriteiten gedeporteerd werd als spionne en als agente van Duitschland.
Deze verbanning der betooverende ex-prinses is een feit dat niet meer geloochend
wordt. Zijn de ornamenten waarmee men haar opsiert geloofwaardiger dan de fabel
van den antiquair? Ik wantrouw ze. Op het gefacsimileerde contract mankeert de
onderteekening. Het is alsof men voorloopig alleen Lord Rothermere en Girlie wilde
neutraliseeren. Maar niets bewijst dat de Quai d'Orsay zijn menu heeft afgewerkt tot
het dessert en de pousse-café. Dit zal afhangen van het resultaat. Wanneer Dantzig
wederom roerig wordt, en wanneer zooals 't vorig jaar, de Engelsche pers zich
opnieuw laat kabelen dat de Polen op het punt staan om de Vrijstad te veroveren, of
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iets dergelijks, zullen wij waarschijnlijk het vervolg lezen. Met of zonder Girlie, wier
glimlach ondertusschen over oorlog en vrede schijnt beschikt te hebben.
[verschenen: 8 februari 1933]

Consult
Parijs, 16 Januari 1933
‘La Revue Mondiale’ heeft onder de vooraanstaande geesten van onzen tijd een
rondvraag gehouden, welke hierop neerkomt: Ging de maatschappij, die men de
burgerlijke noemt, bankroet? Is die burgerlijke maatschappij aansprakelijk voor
oorlogen, economische crises, overdreven protectionisme, werkloosheid? Moet het
idee, dat de burgerlijke maatschappij zich maakt van de individueele vrijheid,
gewijzigd worden en verwart men die burgerlijke maatschappij niet ten onrechte met
het kapitalisme, terwijl zij zich elken dag meer schijnt te socialiseeren? Als
maatschappelijke veranderingen onvermijdelijk zijn, zullen zij langs wettelijken weg
tot stand komen of door een revolutie?
De beroemdste buitenlanders en de markantste vertegenwoordigers van het
Fransche intellect hebben op deze vragen geantwoord. Over de hoofdzaak loopen
hun meeningen en adviezen sterk uiteen welke worden gegeven met een hartstochtelijk
accent. Ging de ‘société bourgeoise’ failliet? Twee helften roepen ja en neen. De
beste bestuursvorm, opineert de een. Verrotte organisatie, repliceert de ander. Deze
voorspelt dat de bourgeoisie ons zal redden. Gene orakelt, dat zij ons meesleept naar
den afgrond. Zij is een onuitputbaar reservoir van jonge kracht, talent, genie en
vooruitgang, zegt A, die niets aan haar dankt. Zij is ten doode opgeschreven meent
B, die haar zijn leven lang geschilderd heeft in de opzichtigste kleuren.
Op dit eerste punt verschillen de conclusies als een groen sein en een rood sein.
Ze schommelen tusschen ‘Men kan op haar vertrouwen’ en ‘Naar de guillotine’.
De tweede vraag prikkelde redeneervermogens, die niet speciaal Fransch zijn,
doch waarin de Franschen steeds hebben uitgemunt, zij werd misschien opzettelijk
tot dat doel gesteld. In ieder geval is zij bovenmate geschikt om klaarheid en heldere
begrippen te brengen in stoffige hersens. Knoop de antwoorden in uwe ooren, waaraan
men dagelijks wauwelt met hetzelfde refreintje. Zij kunnen van pas komen.
Onze burgerlijke maatschappij zou aansprakelijk zijn voor oorlogen? Komaan!
Er woedden oorlogen toen er van bourgeoisie nog geen sprake was. Men heeft
ruimschoots geoorloogd in landen, waar nimmer een bourgeoisie bestaan heeft. En
in onze Westersche, burgerlijke samenleving heerschte de oorlog niet endemisch.
Hij bleef een intermezzo. Een ongelukkig intermezzo, zoo ge wilt, hoewel dit nog
te bezien valt. Maar als gij de bourgeoisie aansprakelijk stelt voor korte perioden
van oorlog, waarom stelt gij haar niet aansprakelijk voor de langdurige, weldadige
perioden van vrede? Deze laatste wegen royaal op tegen de eerste.
Hetzelfde geldt voor de crisis, het protectionisme, de werkloosbeid. Vier jaar
geleden was er nog geen crisis. Als gij in 1933 de bourgeoisie gebrek en kommer
ten laste legt, beschuldig haar dan ook van den bloei, de welvaart, den voorspoed,
uit 1928, uit ontelbare vroegere jaren. Een beetje billijkheid, een greintje gezond
verstand! Als gij de schuld van het buitensporig protectionisme op haar schouders
schuift, klaag haar dan eveneens aan wegens vrijhandel. Wie protegeert het
protectionisme trouwens? Arbeiders en boeren. Als gij de bourgeoisie beticht van
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de ontketening der werkloosheid, beticht haar dan niet minder heftig van den
overvloed van arbeid. Wie haar de magere koeien verwijt, verwijte haar ook de vette
koeien!
Dit is afdoende. Hiervan heeft niemand terug. En daarmee basta.
Over het derde punt oordeelen de meest tegenstrijdige geesten eenparig en
eenstemmig. De individueele vrijheid, verworven door de bourgeoisie na een
eeuwenlange worsteling, is een onwaardeerbaar bezit.
Voor geen goed ter wereld zal men dezen buit, of liever wat overbleef van dezen
buit, prijsgeven. De waarde eener civilisatie wordt gemeten naar den eerbied welken
zij betoont aan de menschelijke persoonlijkheid. Hoe echter zal men die vrijheid
vereenigen met de strenge beperkingen waaraan financiën, economie, industrie en
machinisme in de naaste toekomst niet schijnen te kunnen ontsnappen? Het is
wederom de taak der burgerlijke maatschappij om door wijze reglementen het
wezenlijke en het principieele dezer vrijheid te redden. Maar zal dit nog lukken aan
een burgerdom, dat zijn vitaalste rechten en belangen verpandde aan Staat en
gemeenschap? Werd de bourgeoisie niet de minst vrije, de stevigst geknevelde van
alle klassen? Zal zij niet moeten beginnen met haar eigen juk af te schudden en het
initiatief te heroveren, dat zij verloor op den dag toen zij alom en op uitgebreide
schaal ging socialiseeren? Hier verdeelen de ondervraagde geesten zich opnieuw in
twee vijandige kampen, zij die bijna eensgezind uitmaken dat men een burgerlijke
maatschappij welke zoo bewust en mild socialiseert als de huidige niet meer
kapitalistisch kan noemen, raken slaags over de methode die het best de vrijheid
waarborgt en den normalen gang van zaken. Weg met den Staat en de staatsbemoeiing
adviseert de eene helft. Weg met de anarchie van persoonlijk zelfbeheer de andere.
Sommigen roepen om het collectivisme als de kikvorschen om een ooievaar. Daarin
verschilt Albert Einstein, die een wettelijke reglementeering der economie aanraadt,
radicaal met G.B. Shaw, die voor de collectiviseering spreekt.
Wijl deze tweespalt tusschen de denkende koppen zich scherp zal openbaren in
de wereld van de daad als in de wereld van den droom, behoeft men op een
geleidelijke, legale vereffening der contrasten nauwelijks te rekenen. De twee groepen
van gevers en nemers, die de twee groepen werden van Burgerij en Staat, zullen
botsen. Het zal hard tegen hard gaan. Op dit stuk uiten de geraadpleegden, hoewel
zij een zachtaardig verloop wenschen, het zwaarste pessimisme. We hebben de keuze
tusschen Oorlog of Revolutie, met deze verzwarende omstandigheid, dat als wij
Oorlog kiezen, wij de Revolutie wellicht op den koop toe krijgen.
Van de geconsulteerde wichelaars heeft Maurice Maeterlinck, dunkt mij, den
groeienden chaos bekeken van den meest realistischen gezichtshoek. De
philosophische tolk van bij, mier, termiet en waterspin, de veelzijdige en geniale
dichter die zijn persoonlijke zaken zoo uitstekend beredderde dat hij onlangs een
vorstelijke villa (‘Orlemonde’) kon inwijden op de Côte d'Azur en desondanks twee
ton kon verliezen door de schurkerij van een notaris, deze kunstenaar in wien altijd
een politicus en een koopman gesluimerd heeft, vat de Groote Ontreddering samen
in een paar lapidaire zinnen waaruit een programma van actie zou kunnen
voortspruiten.
Maeterlinck schrijft:
‘Het is niet de burgerlijke maatschappij, doch de communistische of
collectivistische maatschappij die bezig is failliet te gaan. Het is niet de burgerlijke
maatschappij doch Duitschland, dat aansprakelijk is voor den laatsten oorlog en voor
de crises welke erop gevolgd zijn. Het is noodzakelijk om de conceptie te versterken
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welke de burgerlijke maatschappij zich vormt van de individueele vrijheid, waaraan
étatisme (staterij) en socialisme knagen als pest-ratten.
Ik ben geen profeet, doch de menschheid is dermate stompzinnig, dat zij
waarschijnlijk de revolutie zal kiezen, ook al zal zij bloedige tranen schreien
gedurende tien of vijftien jaren van namelooze gruwelen en ellenden, na een tuimeling
van menschelijk potentieel waarvoor een eeuw noodig zal zijn om het terug te brengen
tot het huidige peil.’
Wij zijn gewaarschuwd. De Bonaparte die het licht zal scheiden van de
duisternissen is misschien reeds geboren en leert op een lagere school de eerste
beginselen van geschiedenis en aardrijkskunde.
[verschenen: 11 februari 1933]

De mooie reis
Parijs, 20 Januari 1933
Op een Augustus-morgen van 1928 viel de eerste Arc-en-Ciel te pletter met gebroken
vleugels. Hij was geboren uit de vervoering welke Lindbergh's Oceaan-vlucht gewekt
had in stad en dorp. René Couzinet, jong ingenieur, diende bij het roemrijke 34ste
régiment d'aviation van Le Bourget en woonde de landing bij. Sinds lang droomde
hij van een ‘Regenboog’, die de zeeën zou omspannen als een brug. De machine
bestond op papier. Hij bezat geen ander kapitaal dan zijn soldij. Wie had vertrouwen
in een ingenieurtje van 24 jaar? Wie gaf crediet op een rol teekeningen? Den bankiers
leek het risico te zwaar. Maar onder het volk had het Lindbergh-phenomeen een
geestdrift ontstoken als ten tijde der kruisvaarders. Een paar vrienden, even
onbemiddeld als de constructeur, doortrokken het land en hielden inzameling. Zij
weigerden de hulp der pers, hoewel een hunner journalist was. Zij wilden het vliegtuig
vervaardigd zien met geld dat geschonken werd zonder bijbedoeling, zonder
ijdelheden, louter voor het groote plan. Zij klopten aan bij den kruidenier, den pastoor,
den veldwachter, den postbode. Met giften van tien, twintig en honderd francs werd
meer dan een millioen vergaard. Was de kas leeg dan werkten de arbeiders gratis.
Na de middeleeuwen had men zulk een gemeenschappelijk geloof in een idee en in
een onderneming niet meer bijgewoond.
Voor René Couzinet, zijn donateurs en zijn helpers was de val van L'Arc-en-Ciel,
die drie maanden proefvluchten gedaan had, een mokerslag. Zij toonden een niet
minder onwankelbaar gemoed dan de verongelukte piloot die stierf met de woorden:
‘Ik ben naar de bliksem; maar jij, hou moed, je hebt de toekomst voor je.’ Met
dezelfde onfortuinlijke middelen zette men een tweeden Regenboog op stapel. Hij
werd voltooid. Enkele weken voordat hij naar het vliegveld zou vertrekken, brandde
Couzinet's fabriekje af en tegelijk L'Arc-en-Ciel. Zoo wordt het weerstandsvermogen
beproefd van het bijzondere metaal, waaruit mannen gesmeed zijn. Zij vinden nergens
genade. De held, in den zin van Caryle,69 heeft geen geluk. Alle pech en wanbof is
voor hem.
Er ging in deze nieuwe ramp meer verloren dan geld, arbeid en moeilijk verkregen
crediet. Een factor die beslissend kon zijn, een factor die onder alle omstandigheden
van gewicht blijft, was verbeurd: de tijd. De kansen om te overwinnen slonken elke
69

[zetfout; bedoeld is: Thomas Carlyle, auteur van On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic
in History (Londen 1841), een verzameling van zes lezingen die hij in mei 1840 had gegeven.]
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maand. In verschillende landen bestudeerden schrandere en ruim gesubsidieerde
bouwers het probleem der groote, snelle, betrouwbare machine welke even veilig de
lucht zou doorklieven als een paket-vaarder het water. In Duitschland ontstonden de
Do X, de Graf Zeppelin, de Junkers. In Italië de Savoia. In Frankrijk zelf de
Point-d'Interrogation, de Trait-d'Union, de Bernard, de Blériot, de Latécoère, de
Wibault. Zes dezer mededingers verbaasden de wereld door hun omvang, hun
prestaties of door den moed hunner bemanning. Minstens tien kregen de gelegenheid
om elken Arc-en-Ciel te elimineeren voor hij opsteeg.
Maar een genie (misschien verdient Couzinet dezen titel) kan vijf jaren verliezen
in tegenspoed. Dit schaadt zijn belangen. Dit zal echter nimmer het idee schaden dat
hij belichaamt of de zending waarvoor hij bestemd is. Evenals zijn voorgangers werd
de derde Arc-en-Ciel vervaardigd, als ik zoo zeggen mag, op afbetaling. Het Fransche
luchtvaart-departement dat dozijnen millioenen verspilde aan zijn z.g.
prototypen-politiek en bestellingen deed aan meubelmakers, gedroeg zich uiterst
krenterig jegens den ontwerper die 't meest van allen in de termen kwam om gesteund
te worden. Dit ligt in de lijn. Het is billijk dat er krukken klaar staan voor de zwakken,
en billijk dat de sterken op eigen beenen loopen. Een Couzinet bewijst zijn waarde
door den ondervonden tegenstand. Hij moest bedelen om een certificaat van
bevaarbaarheid, daar de machine sommige verouderde reglementen overtrad. Zonder
doortastende interventie van Mermoz, den bewonderenswaardigsten der Fransche
piloten, zou de Arc-en-Ciel nog in een aerodroom op zijn vlieg-permissie wachten.
Verlof om den Oceaan over te steken werd geweigerd. Mermoz, die vakkennis
vereenigt met intellect, karakter, moreel en bezonnenheid, negeerde het verbod. En
dat alles is normaal.
Het was ook normaal, dat de Arc-en-Ciel alle groote-vaart-machines zou
overtreffen. Hij had radio aan boord en vanaf het vertrek te Istres, het Zuidelijk
vliegkamp, kon de reis langs de lengte- en breedte-graden uur aan uur gevolgd
worden. Men geloofde zijn ooren niet toen hij zijn voorbijgang signaleerde boven
Carthagena, aan de Spaansche kust. De eerste étappe was afgelegd met een vaart van
bijna 300 K.M. per uur. Later zakte de snelheid onder den invloed van stormwind
en stortregens. Maar hij passeerde de linie in een tempo van 240 K.M. De 3200 K.M.,
die de Afrikaansche kust scheiden van de Braziliaansche werden gemaakt in 14 uren,
met het gemiddelde van 221 K.M. per uur. Alle records waren geslagen. Beter nog:
vernietigd. In 1927 deed Costes met een landvliegtuig 18 uren over hetzelfde traject.
Met een watervliegtuig had Jean Mermoz in 1930 de reis volbracht in 21 uren. Beiden
kwamen aan met zoo goed als leege reservoirs. L'Arc-en-Ciel, die te Dakar startte
met zes man aan boord (onder wie Couzinet), met 8300 liter benzine en 250 liter
olie, streek te Natal neer met een overschot van provisie, dat voldoende was voor
bijna één derde van den afgevlogen weg. Het toestel woog met volle lading ongeveer
14.000 K.G.
De cijfers waren overtuigend. Plotseling drong het door tot ieders bewustzijn, dat
sinds 1927 de vliegtechniek in een essentieel onderdeel had stil gestaan. Overal waren
transoceanische machines gebouwd. Nergens waren probate resultaten behaald. De
imposante Do X is log, veel te langzaam, en gebonden aan korte afstanden. Voor het
geweld der orkanen zijn de Zeppelins te duur en te kwetsbaar. Het escader van
Generaal Balbo waagde zich niet aan een terugreis, want over een baan van 3200
K.M. kunnen de reservoirs der Savoia's geen tegenwind riskeeren van 50 K.M. Een
reusachtige Latécoère verdween bij zijn eerste vlucht in de golven, werd opgevischt,
vloog en ging voorgoed op stal. Een transatlantische Lioré is reeds jaren in aanbouw.
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Van de piloten, die den Oceaan trotseerden, heeft niemand den tocht aangedurfd in
beide richtingen, heen en weer. Voor den terugkeer namen allen de boot of een minder
gevaarlijken omweg. Doch zijn voorbeelden noodzakelijk om de toereikendheid te
bewijzen der gebruikte toestellen? In het Noordelijk gebied van den Oceaan willen
de Amerikanen ijzeren proviand-eilanden ankeren. In het Zuidelijk gebied willen de
Duitschers een moeder-schip leggen. Zulke kostbare, zeer problematische en précaire
plannen bevestigen het fiasco der machines. Dergelijke plannen zijn geen oplossing.
Zij zijn een lapmiddel en als zoodanig hoogstens aanvaardbaar, wanneer het vernuft
der uitvinders zou feiten.
De Arc-en- Ciel schijnt echter de hoedanigheid te bezitten, waarnaar de
uitstekendste constructeurs totnutoe vergeefs gezocht hebben. Hij is snel, solide,
stabiel en buitengewoon luchtwaardig. Zijn drie motoren van 650 p.k. leveren een
excedent aan capaciteit, dat veroorlooft om hem te gebruiken op halve kracht, wat
de oorzaken van defecten aanzienlijk vermindert. Bij volle lading kan het toestel
vliegen met twee motoren. De drie motoren zijn zoo geplaatst, dat zij onderweg
gerepareerd kunnen worden. Hoe Couzinet het mirakel verwezenlijkte om snelheid
te geven aan zwaarte, hechtheid en gereduceerd werkende motoren, bleef een raadsel.
Men beweert dat de veiligheidscoëfficiënt van den Arc-en-Ciel slechts de helft
bedraagt van het hooge cijfer dat de technische diensten eischen van Fransche
vliegtuigen. Doch niemand is hierover nauwkeurig ingelicht en de machine van
Couzinet brengt zulke enorme belangen in 't gedrang dat men reden heeft om
oncontroleerbare geruchten te wantrouwen. Zoolang hij niet breekt onder zijn lading,
onder de trekking der motoren en onder stormwinden, is zijn stevigheid bevredigend.
Als hij breekt zal men 't spoedig genoeg hooren.
Meen dus niet dat René Couzinet reeds triomfeerde over een ongunstig lot en over
de achterdocht der autoriteiten. Hij kreeg een lintje en een telegram van Painlevé.
Maar zaken blijven zaken. Een tocht, die met zulk een toestel geen waagstuk meer
is, doch een plezier-ritje - 's morgens stijgt men op in de Oude Wereld en landt 's
middags in de Nieuwe - een dergelijke toer wordt door den directeur eener
Luchtvaartmaatschappij strenger gewikt en gewogen dan door ons, toeschouwers.
Zijn zekerheid is de onze niet. Viermaal moet L'Arc-en-Ciel heen en terug en zonder
averij de reis voltooien van Parijs naar Buenos-Aïres. Viermaal moet hij de eeuwige
sneeuw der vijf duizend meter hooge Cordilleras de los Andes oversteken. Pas dan
wordt hij goedgekeurd en geadopteerd als regelmatig verbindingsmiddel. Pas dan
liggen Argentinië en Brazilië, ligt gansch Zuid-Amerika dichter bij Parijs dan bij
New-York. En wanneer L'Arc-en-Ciel éénmaal de boot neemt is hij naar de haaien.
Zoo zien Couzinet en Mermoz de toekomst. Als zij niet verongelukken zullen zij
de eerste lijnen openen tusschen Europa en de twee Amerika's.
[verschenen: 15 februari 1933]

Een man, een man...
Parijs, 26 Januari 1933
Zoolang de kou de menschen niet van de straat joeg, ging er op den Boulevard St.
Michel elken dag een ballon in de lucht. Hij had de gestalte van een rozig varkentje,
den buik en de gelaatstrekken van Henry Chéron. Terwijl hij gevuld werd met
keukengas danste men in de ronde. Onder begeleiding van spotliedjes steeg hij
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langzaam op. Nooit kwam hij ver. Meestal haakte hij zich vast aan een boom, een
balcon of een gevel en bleef daar dobberen met zijn gnuivende, opgeblazen tronie.
Dan vormden de aëronauten een optocht en trokken zingend door de stad. De dag
was welbesteed.
Dat is alles wat er restte van Chéron's populariteit: een burlesk carnaval-symbool
waarmee kwaadaardig gesold wordt. Toen de vorst de vogels uit den hemel verdreef
en de auto's van het asfalt, mokten de kiesgerechtigde burgers achter de beslagen
ruiten. Zij herkauwden het slecht humeur waarvan ontzaglijke hoeveelheden voorradig
zijn en dat niet meer gespuid kon worden in een grimmig lolletje. Generaal Winter,
die de farandoles wegblies, was een vervaarlijk struikelblok voor een ministerie [=
kabinet] in nood, voor een parlement in delirium.
Zienderoogen loopt de heele boel falikant mis. En van de zotheden welke op hol
geslagen hoofden kunnen uitpakken, heeft men geen enkele verzuimd om dat fameuze
resultaat te bereiken. Als de fouten expres gemaakt waren om de onderdanen te
sarren, te tergen, te provoceeren, hadden ze niet schitterender kunnen lukken. Zij
zijn dermate extravagant dat 't van volmaakt episodisch belang werd of het
gouvernement zal vallen. Bij de gegadigden eener portefeuille verraadt het gevolgde
systeem een geestverwarring, die oneindig bedenkelijker is dan een dozijn
minister-crises.
Om te beginnen schortte Chéron voor den duur van een jaar de recruteering op
van staatsambtenaren. Oppervlakkig beschouwd lijkt dat een handige maatregel.
Niemand wordt aan den dijk gezet. Daar er op een millioen ambtenaren allicht
tienduizend per jaar sterven en tienduizend pensioen krijgen, bezuinigt men niettemin.
Doch Chéron doet alles met een pennestreek. Alles op papier. Hij had gedacht aan
het gros van posterijen, telegraaf, tabak en verdere staatsbedrijven. Hij vergat het
détail der duizenden jonge mannen, die op tientallen scholen jaarlijks examen afleggen
voor boschwezen, wegenbouw, waterstaat, onderwijs, etc. Bij decreet werden aan
deze duizenden studenten, van wie de meesten hun studies bekostigden in bijbaantjes,
een jaar lang de betrekkingen afgesloten waarvoor de Staat hen had opgeleid. Deze
belachelijke en tyrannieke inval veroorzaakte niet enkel gisting in alle ‘quartiers
latins’ van het land, hij revolteerde bovendien de duizenden families der slachtoffers.
Men begreep echter pas met welk soort amateur men zat opgescheept toen Chéron
voorstelde om alle leger-promoties (want ook dit personeel is sterfelijk) een jaar lang
stop te zetten. Het idee werd te mal gevonden. Het bleek gewoonweg onuitvoerbaar.
Ondertusschen brachten de experts hun rapport uit. Zij raamden een deficit van
om-en-om elf milliard, adviseerden een kordate deflatie van het budget (dat sinds
drie jaren met elf milliard is aangezwollen) ontrieden dringend een verhooging der
belastingen en waarschuwden voor een leening. Chéron stuurde hun een bedankje
en borg het rapport in een laatje. Weldra las men in de bladen die het ministerie
steunen, dat niets ter wereld minder zeker was dan de onfeilbaarheid van experts.
Hadden zij in 1914 niet mathematisch bewezen, dat de oorlog onmogelijk langer kon
duren dan zes maanden? Hadden zij in 1918 niet wiskunstig aangetoond, dat een
kanon op 120 K.M. afstand nooit Parijs kon beschieten zonder te barsten? Meer vroeg
Chéron niet. Zijn deskundigen werden ondeskundig zoodra hun conclusies hem
mishaagden. Hij had zijn plan; zijn wonderlamp; zijn steen der wijzen; zijn eerezaak.
Hij zou sneuvelen voor dat plan of overwinnen; een van de twee.
Eindelijk kwam hij ermee op de proppen. Het was een plan waarvoor gij en ik ons
zouden schamen: 5½ milliard bezuinigingen, 5½ milliard nieuwe belastingen. Ieder
zijn part van de stokvisch. Ieder de helft. Het was nochtans dezelfde Chéron, die op
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18 Maart van 't vorig jaar in den Senaat verklaarde dat bij de heerschende crisis en
bij den toestand van 's lands economie elke belastingvermeerdering een ramp zou
worden. Hij was toen nog expert, omdat hij toen nog in de oppositie was. Geen tien
maanden later, en terwijl de situatie in de meeste opzichten verergerde, vraagt hij
een ganschen draai van de verdoemde schroef. Op elke 10 gulden benzine, welke de
Franschman koopt, betaalt hij f 6.50 aan den fiscus. Chéron eischte f 7.50. Voor de
onmisbaarste verbruiksartikelen dito. Idem voor elken cijns die de kosten van fabrikant
en verkooper omhoog voert. Betaalt men ergens zulke monsterachtige heffingen?
De bezuinigden, dubbel gevild door de salariskorting en onvermijdelijke stijging der
prijzen, grijnsden van verbazing en teleurstelling. De aangeslagenen, wien tegelijk
met de opcenten een verscherping der fiscale inquisitie werd aangekondigd, een nòg
onbarmhartiger drijfjacht, balden de vuisten. Was dat de ongeëvenaarde Chéron? De
wonderdadige Chéron van Lisieux? Was dat staathuishoudkunde? Wat deze financier
deed kon de eerste de beste zwerver, die onder de bruggen van de Seine slaapt! En
had Poincaré, toen hij in 1926 acht milliard nieuwe belastingen hief, niet plechtig
beloofd dat, wat er ook gebeuren mocht, dit verpletterend maximum nooit zou
overschreden wonden? Een uur nadat de dagbladen zijn ‘plan’ publiceerden was
Chéron de gehaatste persoon van Frankrijk. Men jouwde hem weg van het scherm
der bioscopen. Het rozige varkentje, waarvoor menig winkelier gratis leverde, werd
nagewuifd met een parodistisch enthousiasme, dat slechts gedempt kon worden door
de politie.
Toen vingen de onderhandelingen aan met de betrokken en benadeelde groepen.
Paul-Boncour, die hunkert naar nieuwigheden, en die zonder leedwezen zijn naam
zou hechten aan een dubieus experiment, had bij zijn ambtsaanvaarding geproclameerd
dat het tot de plichten behoorde van den modernen Staat om overleg en toelichting
te zoeken bij maatschappelijke en machtige organisaties als de vakvereenigingen,
gelijk de monarchie had samengewerkt met de gilden. Die monarchie, welke zich
nimmer verheugd heeft over den invloed der gilden, werd aangehaald als referentie
zooals de apotheker de bitterheid der drankjes verheimelijkt door stroop en suiker.
Want Boncour meende leep te zijn omdat hij minstens twee weken zijner toekomst
voorzag. In ruil voor een traktementsverlaging wilde hij een deel van het staatsgezag
verkwanselen, en Chéron, die geen principes heeft, en de andere ministers, die niet
geraadpleegd waren, gingen met hem accoord. De bedoeling lag er dik op: men zou
de vliegen vangen met honig. Zij lag er zelfs te dik op. De redelijk begaafde vliegen,
sinds jaar en dag vereenigd in wettige en onwettige syndicaten, begrepen onmiddellijk
dat Paul-Boncour azijn niet aandurfde.
Al wat ambtenaar was meldde zich aan alvorens ontboden te zijn. Men confereerde.
Men delibereerde. Herhaaldelijk en tot diep in den nacht. Bij de ambtenaren voegden
zich de oud-combattanten, wien een pensioentje beknibbeld wordt van 500 francs
per jaar (50 gulden!) op 50-jarigen, van 1200 francs op 55-jarigen leeftijd. Men
pingelde en twistte. Men dreigde en smeet met de deur. De syndicaten braken de
onderhandelingen af en Paul-Boncour betuigde zich verrukt. Hij wist niet, onze
jammerlijke Kerenski, wat hij begonnen had. Gelijk Chéron vergat hij de andere
helft der natie. Wie immers heeft zich tegenwoordig niet verschanst in een syndicaat?
Beurtelings presenteerden zich op de departementen van Chéron en Boncour de
groote en de kleine industrie, de groote en de kleine handel. Is het eene syndicaat
niet het andere waard? Neen, zeiden de ministers. Heeft een vereeniging van
winkeliers (Parijs alleen brengt één vierde op der Fransche belastingen) minder
rechtsgeldigheid tegenover het Gezag en minder aanspraken op respect en gehoor
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dan een syndicaat van postbeambten? Ja, beslisten de ministers. Met handel en
industrie delibereerden zij niet. Zij lieten de delegaties der economie hengelen in de
anti-chambre's. Een portier wees hun den uitgang. Het syndicaat der belastingbetalers
- meer dan vijf millioen leden - werd bedreigd met de zwaarste represailles wanneer
het een stem waagde te verheffen tegen de gouvernementeele besluiten. Alsof dat
helpen kon!
Zoo ging het Gezag op de flesch en de ongerijmdste der inconsequenties moest
nog komen. Maar over deze geschiedenis een volgenden dag.
[verschenen: 16 februari 1933]

Een koninkrijk voor een man
Parijs, 28 Januari [1933]
De ongerijmdste en tartendste uitdaging, welke de regeering kon richten tot de natie
die hare fratsen betaalt, was de lafheid, waarmee zij toeliet, dat een zuiver technisch
probleem als een deficit ontaardde in politiek gekonkel, de lafheid, welke het geknoei
aanwakkerde. Sinds twee maanden wacht het volk op een budget, waarmee ieders
persoonlijk budget ten nauwste samenhangt, want het maakt verschil uit of men één
dag op de drie werkt voor den Staat, zooals tot dusverre, dan wel anderhalven of
een-en-een-kwart dag. Liever een strop dan verlammende vaagheden. De accurate
burger verfoeit de ‘voorloopige twaalfden’ eener onaffe boekhouding. Hij wordt
nijdig, wanneer een laksch gouvernement ze noodeloos duldt, razend, wanneer hij
ziet hoe een dol parlement voor de klinkendste argumenten doof blijft. Elk uur
vertraging, volgens een opgave van Chéron zelf, kostte 1.311.000 francs. Hoeveel
uren was het budget reeds te laat? Wat had men niet kunnen doen met al die verloren
millioenen? Zulke cijfers, verbijsterend voor elk hoofd, leeren den kleinen en den
grooten man den Staat beschouwen als hun ergsten vijand.
Maar wie Zeus verderven wil, zei Euripides, maakt hij eerst onredelijk. Geen
waarschuwingen helpen. Het parlement, schrijft Poincaré in een brochure die
uitgegeven is door de Ligue Civique, werd een rendez-vous van begeerigheden en
rancunes, van opgewonden, brutale middelmatigheden, een nationaal gevaar, een
mechaniek, die overal hapert. Een bende dorpsdwingelandjes, verheven tot
onverantwoordelijke wetgevers, zegt Eugène Lautier, die de nijvere en zorgzame
burgers willen verhinderen om aan den dag van morgen te denken. Gaston Doumergue
en André Tardieu roepen om een herziening der Constitutie, om een beperking der
parlementaire volmacht, om een statuut dat een einde stelt aan de systematische
plundering der staatsfinanciën door een volksvertegenwoordiging, die geen andere
drijfveeren kent dan locale belangen en de gunst der kiezers. In zijn Acht Honderd
Jaren Fransche Revolutie trekt Henry de Jouvenel, de huidige gezant te Rome, een
schrikbarende parallel tusschen den ondergang van het koningsschap en de situatie,
waarin de Republiek vandaag verzandt. In 1776 en in 1933: dezelfde machteloosheid
tot hervormingen, dezelfde gemakzuchtige expediënten. Deputaties van Clerus, Adel
en Derde Stand snelden naar Versailles met klachten en protesten. Deputaties van
Industrie, Handel, Landbouw en Geldwezen reizen met bezwaarschriften en
bedreigingen naar Parijs. Het zijn zuivere republikeinen die zulke zwartgallige
diagnosen opmaken en gij kunt daaruit afleiden, hoe niet-republikeinen den toestand
beoordeelen. Doch geen enkel alarm baat tegen verblinding. Eertijds, volgens een
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beroemd woord, danste men op een vulkaan. In 1933 leutert men op den vulkaan,
kwanselt men en konkelt men. Te midden van wanorde, anarchie en buitensporigheden
zegt Poincaré.
De transformaties welke Chéron's saneeringsplan onderging toen het voor de
finantieele, commissie verscheen, gaven een sprekenden maatstaf van deze
ontreddering. Hoe men het ook bekeek, dat Cheroneske ontwerp was onaannemelijk.
Voor de eenen wegens zijn bezuinigingen, voor de anderen wegens zijn nieuwe
lasten, voor allen te zamen omdat het de misbruiken bestendigde en verzwaarde van
een verouderd, ondoelmatig, gehaat fiscaal systeem. Chéron echter, wiens rustieke
geest lapwerk geknutseld had in plaats van innovaties, bood zijn uitbroedsel aan met
het ultimatum van graag of niet. Terwijl hij in 't geheim getallen aan een zijde plaatste
onder den dekmantel der experts die hij zou verloochenen, was hij van lieverlede de
voorman geworden der regeeringsmeerderheid dien men, toen hij zijn primitieve en
verbluffende tabellen onthulde, niet meer kon laten vallen zonder schandaal. Boncour
zat met Chéron in 't schuitje en moest meevaren. Het was bespottelijk om hulp te
vragen aan rechts. Bij een deining die Paul-Boncour en zijn dikken metgezel zeeziek
maakte, kon rechts zich slechts verkneuteren; men bedankte er stichtelijk voor om
zonder politiek profijt de verwenschingen te endosseeren waarmee de
gouvernementele bedenksels begroet waren. Zouden de socialisten zich
toeschietelijker toonen? Zij hadden evenveel redenen om Boncour een hak te zetten,
wijl hij een overlooper is, als om zijn ministerie te redden, wijl zijn cabinet het meest
linksche en 't meest plooibare is dat men op 't oogenblik hopen mag. De vraag was
slechts welken prijs de Radicalen, die hoe langer hoe harder zwoeren bij Chéron,
wilden betalen voor den socialistischen steun. Zij formuleerden dien prijs in den
vorm van een tegen-ontwerp met de vermelding, dat men loven en bieden mocht.
Dit gepingel kreeg den naam van amalgaam. Chéron's ontwerp werd versmolten met
het contra-ontwerp van Léon Blum. Men had het juister ratjetoe kunnen noemen. In
ieder geval was 't nu de beurt van Chéron om zijn verruktheid te betuigen. Wat hij
niet naliet.
De Fransche natie zag toen slag op slag de meest onthutsende en de minst
rendeerende proposities voorstellen en aannemen door de parlementaire commissie
van financiën, die de quintessens is van het parlement. Een golf van waanzin vloog
over de 506 afgevaardigden aan wie 108 socialisten hun wil dicteerden. Programma's
en beginselen waarop zij nauwlijks 9 maanden geleden gekozen waren, verzonken
in het niet. Alle beloften werden geschonden in compromissen, alle overtuigingen
werden gedesavoueerd in geschipper. Er was geen eisch zoo tegenstrijdig met hun
traditie, met hun doctrine van vrijheid en persoonlijk bezit, geen eisch zoo schadelijk
en zoo onvervulbaar waaraan de Radicalen zich niet onderwierpen. Hun abdicatie
was volkomen, hun moreele nederlaag totaal. Niet alleen bleef er geen zier over van
het onaantastbare plan Chéron (en Chéron zweeg!) noch van het budgetair evenwicht,
maar alles wat de reputatie heeft van vernietigend te zijn voor het staatscrediet werd
gestemd. Om de fiscale contrôle te vergemakkelijken zouden alle effecten aan toonder
worden afgeschaft en vervangen door acties op naam. Er circuleeren ongeveer 500
millioen dezer papieren vogelvrij onder het publiek en de Beurs beantwoordde met
een onmiddellijke staking, een maatregel die den omzet zou halveeren. Waarom geen
bankbiljetten op naam?, vroegen de humoristen. De buitenlandsche effecten leden
dezelfde ongenade: alle moesten gedeponeerd worden. Alle vermogens zouden
worden geteld om des te beter te kunnen worden geplukt. Alle inkomsten-belastingen
zouden openlijk worden aangeplakt om aan de verklikkers werk te verschaffen.
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Testeeren aan neven (kinderen van ooms en tantes) werd verboden: de Staat
confiskeerde erfenissen als de Romeinsche keizers der decadentie. De overige
successierechten werden verhoogd. De directe belastingen met 5% vermeerderd.
Alle militaire pensioenen draconisch verlaagd. Gepensionneerde onderofficieren die
een bijberoep uitoefenden, werden verminderd met 50%. Verbittering onder het
leger, en onverwijlde dreigementen over zulken onbeschaamden en flagranten
contract-breuk. Des te feller verbittering daar geen enkel ambtenaarssalaris beneden
de 50.000 francs zou bekort worden. Niet één bezuiniging werd gehandhaafd, behalve
die op leger, vloot en luchtvaart. Een deel der openbare schuld werd overgeschreven
op de Amortisatie-Kas, de voormalige reddingsplank van Poincaré. Petroleum en
assuranties zouden worden genationaliseerd. Ondanks deze grauwen en snauwen
tegen het kapitaal, dit koeionneeren, dwarsboomen, ringelooren, treiteren van belegger
en spaarder werd een massieve leening overwogen van 30 milliard. Doch dit extract
van 't parlement was niet enkel bezeten van verdelgingswoede, het aarzelde niet om
onbeschrijflijk burlesk te zijn: het traktement der afgevaardigden dat 60.000 francs
bedraagt werd verminderd met 200 francs per jaar, dat is met vijf cents per dag! Want
wie met molentjes loopt, schaamt zich voor niets. En toen Chéron hoorde, dat al deze
dwangbepalingen 7 milliard zouden opbrengen, werd hij onbetaalbaar. Hij deelde
mede dat hij geen elf milliard op zijn budget te kort kwam doch precies zeven. Voor
de mankeerende vier had hij een foefje. Arme Chéron! Arme Boncour! Arme
Radicalen! Wie is 't ergst gecompromitteerd, gediscrediteerd en onteerd tout court?
De natie schouwde in den afgrond zonder duizelen. Overal liep men in 't geweer.
Overal werd gemanifesteerd. En die heele geschiedenis zal slecht afloopen, zoo niet
vandaag dan morgen. Maar onthoud dezen datum. Op Woensdag 25 Januari 1933
marcheerde een divisie boeren, samengestroomd uit de verwijderdste streken van
het land, in een Siberische koude door Parijs. De bladen die de regeering welgezind
zijn schatten ze op 8000 man. De neutrale pers telde er 10.000. De oppositie raamde
ze op 25.000. Eerst brachten ze onder den Arc de Triomphe een bezoek aan den Poilu
Inconnu en hielden een minuut stilte. Daarna trokken ze in gelid en vastberaden naar
de raaskallende Kamer, die achter hare zware ijzeren hekken verdedigd was door
cavalerie en infanterie. Men knokte en men arresteerde. De Bastille werd nog niet
ingenomen. Maar op den dag dat zij moet vallen zal zij genomen worden door
patriotten. Ik durf dit voorspellen.
[verschenen: 17 februari 1933]

De vlag der Garde
Parijs, 30 Januari [1933]
Terwijl Hindenburg commandeerde in Oost-Pruisen en Rusland zegevierend
binnentrok, ging op 26 September 1914 in verwoede gevechten te Saint-Léonard bij
Reims het vaandel verloren van het tweede bataljon van het derde regiment der
Pruisische Garde. Het was de vlag, waaronder Hindenburg gediend had, waarvoor
hij als jong officier den eed aflegde, waaraan hij trouw zwoer.
Die trouw leeft nog in den vijf en tachtig jarigen maarschalk-president. Sterker
misschien naarmate hij de grenzen van zijn aardschen ommegang nadert en in de
stilte van zijn ouderdom terugblikt, naar het begin der baan. Sterker dan de dood.
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Heeft hij niet gezegd, dat hij uit den hooge de soldaten zal zegenen die oprukken,
om Duitschland in zijn vroegere glorie te herstellen?
Hij mist dat vaandel. Hij mist het, zooals de sceptische, ongeloovige Clemenceau
het kerkboek zijner moeder gemist zou hebben, waarmee hij zich begraven liet.
Zooals men niet scheiden kan van een takje verdroogde bloemen, jaren her geplukt
in de zaligheid van een avond. Hij wilde dat vaandel bij zich hebben in zijn
werkkamer. Het was de herinnering aan den jongen veldheer; ‘in 't blauw en goud roept aan de holle poort een luid heraut.’ Zijn verlangen was zoo hevig dat het
Duitsche gouvernement herhaalde malen had laten weten te Parijs dat Maarschalk
Hindenburg zeer gelukkig zou zijn wanneer het embleem hem werd teruggegeven
dat hij eertijds - in 1870 - persoonlijk had aangevoerd.
Op 't eerste gezicht scheen de zaak eenvoudig en natuurlijk als een driehoek. Om
de publieke opinie te polsen zetten Colonel Guillaume haar uiteen in Paris-Midi. Hij
had de oudstrijders geconsulteerd van alle groepen en alle richtingen. Niemand uitte
bezwaren tegen het ridderlijk gebaar eener vrijwillige en hoffelijke restitutie. Hij
stelde dus voor dat een delegatie Fransche veteranen naar Berlijn zou reizen om het
betreurde vaandel als een blijk van vredelievendheid te overhandigen aan een delegatie
van Duitsche veteranen. Hij deed een beroep op de edelmoedigste gevoelens. Hij
verzuimde daarbij niet om te suggereeren dat een ‘verlegging’ van de vlag een goede
‘belegging’ zou kunnen blijken. Balsem op een zeere plek kalmeert soms het heele
gestel.
Maar de eenvoudigste driehoeken worden ondoorgrondelijk zoodra men ze even
van dichtbij bekijkt en de simpelste kwesties onoplosbaar zoodra de pers er zich mee
moeit. De Duitschers, nooit diplomatisch en altijd bokkenschieters, begonnen met
te beweren dat Hindenburg het volste recht had op zijn vaandel, daar het embleem
niet was veroverd doch gevonden en opgeraapt. Het geborduurde en beschilderde
zijden doek was inderdaad pas opgegraven in 1920 toen men langs de oude slagvelden
opruimingswerk verrichtte. Gewikkeld rondom het lichaam van den gesneuvelden
vaandrig en bijgevolg zijn onvervreemdbaar eigendom, zeiden de Duitschers. Neen,
antwoordden de overlevenden der 63ste en 78ste Fransche infanterie-regimenten,
het lag náást den gevallen officier, die het droeg. Op 26 September ondernam zijn
bataillon een aanval die door ons vuur werd afgeslagen. Op 27 September bracht een
tegenaanval ons tot achter den opgehoogden spoorweg. De schuilplaatsen, gegraven
in den dijk, lagen vol met Pruisische lijken. Wij hadden geen tijd om ze te tellen of
om ze te bergen. Al vechtende bedolven wij ze onder het zand van den spoordijk.
De teruggeworpen Garde bekommerde zich niet om haar vaandel. Het bleef daar
begraven tot 1920, als een bewijs onzer overwinning op dien heeten dag. De colonels
die het 63ste commandeerden en zijn artillerie teekenden verzet aan tegen de teruggave
van de trofee.
Het was duidelijk wie gelijk had. Maar zoo ontstond de twist. Van 't een kwam
men op 't ander. Het debat verzuurde. Aan den overkant begon men te smalen over
een ‘gestolen’ banier. Zij in Frankrijk, die Hindenburg een genoegen wilden doen,
hoewel de eerste hartelijke opwelling gesmoord was, kregen tot bescheid: Van
gestolen banieren gesproken! In 1815 bezochten de Prusco's Parijs. Honderd-twintig
banieren, die de veldtochten van 1794 tot 1804 hadden meegemaakt en die men
vervangen moest door nieuwe, waren opgehangen in de kerk van Sint Thomas
d'Aquino. Daar kwam een corvée Pruisen ze halen met drie wagens. Vandaag sieren
zij de garnizoenskerk van Potsdam. Zij waren niet veroverd, niet gevonden en niet
opgeraapt. Zij waren... verhuisd. En waarom geven de Duitschers ze ons niet terug?
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Van kwaad viel men tot erger. De nederlaag en de vredesvoorwaarden van 1918
verplichtten de Duitschers om alle Fransche vaandels uit te leveren welke zij in den
oorlog van 1870 vermeesterd hadden. Een poos vóór de overgave verbrandden een
troep studenten een hoop oude lappen. Toen de Franschen hun vaandels kwamen
halen, heetten zij in vlammen te zijn opgegaan. Komedie! Zij waren veilig opgezolderd
en weggesloten. Waarom is deze verduistering nimmer ernstig onderzocht? Waarom
herstellen de Duitschers zulke fouten niet alvorens een banier terug te vorderen die
met het bloed van Fransche soldaten gekocht werd? Ridderlijke gestes kunnen niet
altijd komen van denzelfden kant. Het verhoopte moreele en psychologische effect
der restitutie zakte onder dergelijke disputen tot nul. Volgens krijgsgebruik kan een
vaandel dat met de wapenen veroverd is slechts met de wapenen herwonnen worden.
De in krijgsdienst vergrijsde maarschalk wist dat beter dan iemand. Zouden de
Duitschers een minzaam gebaar van afstand niet beschouwen als een nieuw blijk van
zwakheid, als een nieuw symptoom van versaagdheid en inzinking? Daar was veel
kans op.
Wie echter met Hindenburg's Banier 't meest in de maag zat was de Fransche
regeering. Zij mocht alle gedrukte en gesproken opinies harer onderdanen in deze
kwestie terzijde leggen. Dat gaf niet 't minste risico. En zeer gaarne had zij het gemoed
van den maarschalk verheugd, de harten gelenigd. Maar hoe? Een Fransche,
republikeinsche regeering bestaat zonder uitzondering uit verlichte geesten. Zij bezit
haar eigen overtuiging en wenscht dat die inzichten gevolgd worden door het grootst
mogelijke deel harer onderdanen. Wat een vlag als zinnebeeld beduidt voor
Hindenburg (of voor een lid van den Franschen Generalen Staf) zal zij nimmer
beduiden voor het civiele bestuur der Fransche Republiek. In zijn diepste denken
beschouwt een Fransch minister een Banier, een Standaard, als een overblijfsel van
superstities uit vervlogen en barbaarsche tijden, als een verzamelteeken, een fetisch,
een totem, goed voor negers en wilden, doch geciviliseerden onwaardig. Zeker hebben
zij een leger-museum, zeker hebben zij de ‘Invalides’ waar het vaandel van het Derde
der Pruisische Garde hangt temidden van honderden andere oorlogsrelieken. Dat zijn
erfstukken en ballast van het verleden. Zij gaan er niet fier op. Een brandstapel dezer
vodden zou een feest voor hen zijn. Een brandstapel van deze lompen zal het eerste
feest zijn der toekomst, zoodra hun eigen volk (en andere volkeren) voldoende
geëvolueerd zullen zijn om den zin van dat zoenoffer te begrijpen, om het offer
blijmoedig te aanvaarden. ‘Stel alle vlaggen, die veroverd zijn op den vijand, ten
toon in de Invalides’, zei onlangs een redenaar die niemand minder was dan een
ex-directeur der Sûreté Générale, de Fransche Schutzpolizei. ‘Maar prik op elke vlag
een étiquet met den prijs dien zij gekost heeft aan Fransche en vijandelijke levens,
dit wil zeggen aan menschenlevens.’
De Fransche regeering ziet het geval dus van uit een diametraal tegenovergestelden
hoek. Voor haar luidt de cardinale vraag: Hoe raken wij die vaan kwijt zonder onze
intiemste gevoelens te verloochenen? Wij kunnen haar niet terugsturen als postpakket.
De Banier van den maarschalk-president moet getransporteerd worden met eenige
staatsiën en eerbied. Die onvermijdelijke praal zal de schittering verhoogen der
Duitsche vlag. Goed. Doch van den weeromstuit zal die luister glansrijk afstralen op
alle Fransche vlaggen en instincten verlevendigen, welke wij juist wenschen uit te
roeien. Dat liever niet.
De uitspraak is verschoven. Maar zoo blijkt zelfs uit het minieme, in zijn wezen
echter tragische incident omtrent een toevallig teruggevonden ‘lap doek’, dat in 1933
zoowel als in 1914 twee volken als buren naast elkaar wonen, welke grondig van
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meening verschillen over een begrip, dat fundamenteel is voor beider beschaving en
fundamenteel voor beider verstandhouding. En een vaandel wijst aan hoe de twee
geburen in 1933 zoowel als in 1914 antipodisch georiënteerd worden door hun
regeeringen.
[verschenen: 25 februari 1933]

Parallellen
Parijs, 11 Februari [1933]
Sinds een maand stagneerden de onderzoekingen der commissie die de oorzaken
moest nasporen van den brand, welke de Fransche marine een schip kostte van 600
millioen, de suprematie op de Zuid-Amerikaansche lijnen, 19 menschenlevens en
de snel verworven faam, dat booten, gebouwd op Fransche werven, vlamden als
houtwol. De bijna gelijktijdige ondergang van de Pieter Corneliszoon Hooft,
vervaardigd te St.-Nazaire, zijn herhaaldelijk gemanifesteerde voorbeschikking tot
het vuur, zijn koppigheid om te branden zoolang er iets brandbaars aan hem was,
versterkte een discrediet der Fransche scheepstechniek, dat, billijk of onbillijk, slechts
kon voortwoekeren en schaden.
De autoriteiten schenen zich gelaten te schikken in de ramp en in haar zeer
nadeelige gevolgen. Hoewel verscheidene eerste-klas stoomers, op Noord-Amerika
varend, reeds waren opgelegd of wegens het gekrompen verkeer uitstekend gemist
konden worden, gaf het gouvernement geen order om L'Atlantique op staanden voet
te vervangen door een gelijkwaardig vaartuig eener zuster-maatschappij. De sommen
waarmee de regeering de Noordelijke zoowel als de Zuidelijke lijn subsidiëert, zouden
deze inmenging volmaakt gerechtvaardigd hebben. Maar zij streek liever de vlag op
den weg naar Buenos-Aires, dan koen en zakelijk de uitdaging te aanvaarden, welke
haar was toegeworpen door de zoogenaamde fataliteit. Het viel haar minder moeilijk
om voor ettelijke jaren en tegenover doortastende mededingers terug te zakken tot
den derden rang.
Ten opzichte der oorzaken van den brand betrachtte zij dezelfde angstvallige
schutterigheid. Léon Meyer, Minister van Scheepvaart in het Cabinet
Boncour-Daladier, maakte zich onsterfelijk belachelijk door de catastrofe te wijten
aan het smeulend peukje eener sigaar. Als de hilariteit, gewekt door dezen uitleg,
verhinderde om aan Meyer een portefeuille te verleenen in het Cabinet
Daladier-Boncour, hij kreeg niettemin de kans om de kamerdebatten over het verlies
van L'Atlantique naar den doofpot te sturen. Ook aan de commissie van onderzoek
en aan de pers wees hij een richting, welke zij goedschiks kwaadschiks insloegen.
De kranten werden overstelpt met ingewikkelde beschouwingen over de euveldaden
der electriciteit, over de onbetrouwbaarheid van installaties, die geleverd waren door
Fransche firma's. Vernuftige experimenten bewezen dat het contact tusschen twee
draden van ongelijke spanning een reusachtig schip oogenblikkelijk in lichte laaie
kon zetten. Om alle spitsvondige commentaren te weerleggen waarmee deskundigen
van velerlei slag een onverklaarbaar onheil trachten te normaliseeren, moesten de
eigenaars der boot en het Bureau Veritas (pendant van den Britschen Lloyd) een
specialen dienst inrichten. Hun sarcastische dementi's waren categorisch doch uiteraard
louter negatief. Zij wisten niet hoe het gebeurd was. Zij wisten echter hoe het
onmogelijk gebeurd kon zijn. In de onzinnige campagne welke de onbekookte minister
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had uitgelokt en aangemoedigd tegen den goeden naam en faam van den Franschen
scheepsbouw, redden zij het noodigste: de eer. Maar zij beletten niet dat menig
buitenlandsche werf zich feliciteerde over de stupiditeit van den heer Meyer en zijn
inblazingen.
De partijdigheid der regeering was dermate evident, dat men haar slechts kon
toeschuiven aan politieke overwegingen. Zichtbaar offerde zij uiterst aanzienlijke
belangen op om andere belangen, welke zij gewichtiger achtte te vrijwaren. Zij toonde
zich conciliant en handelbaar tot in het absurde, daar zij wenschte, dat men op een
ander punt van het continent deze inschikkelijkheid zou weten te waardeeren. Zij
was vast besloten om geen bruggen af te breken, zoolang er een greintje hoop bestond,
dat men op den anderen oever niet totaal onwillig was om de verbinding te bewaren.
De tegenstander had vrij spel met een gouvernement, dat zich afhankelijk voelde
van een gezindheid, die met voorbedachten rade onbeslist bleef en twijfelachtig, die
elken dag kon wenden als een weerhaan. Voor het Fransche gouvernement luidde
de cardinale vraag, hoelang de reëele verliezen van zulk een houding gecompenseerd
konden worden door een mogelijke, hypothetische winst. Want gij hebt begrepen,
vermoed ik, dat de stupiditeit van den heer Meyer (burgemeester van Le Hâvre)
slechts veinzerij was. Hij speelde voor idioot en riskeerde de gevaren der
impopulariteit, omdat hij moest. Uit Raison d'Etat.
Toen kwam op 4 Februari, als de klassieke donderslag in helderen hemel (maar
de hemel was zoo helder niet), het verbijsterend bericht dat Denis Eydoux door den
krijgsraad te Rome veroordeeld was tot vijf jaar gevangenisstraf wegens spionnage.
Denis Eydoux is Directeur der Polytechnische School, het wereldvermaarde instituut,
dat generaals gekweekt heeft als Foch, Weygand en andere ridders zonder vrees,
ridders zonder blaam. De geleerde, zachtaardige, hoffelijke leermeester van het
toekomstige Fransche Hoofd-Kwartier vulde zijn snipperuurtjes met teekenen, etsen
en schilderen. Hij bracht zijn vacantie door in Italië en toerde daar in September,
vergezeld van zijn secretaresse, langs de Oostgrens. Op een mooien middag werd
hij door Mussolini's carabinieri, die sinds ettelijke dagen op hem loerden (de chauffeur
van zijn huur-auto was een stille agent) gearresteerd en opgesloten. Eydoux had
notities gemaakt op prentbriefkaarten, schetsen gekrabbeld, foto's genomen van
hydraulische werken, bruggen, spoorlijnen, en van verborgen mitrailleuse-nesten
(zegt de beschuldiging) die de toegangswegen bestrijken naar Joego-Slavië. Eydoux
stemde toe dat hij technische waarnemingen verricht had, doch waarnemingen zonder
politieke bijbedoelingen. De beschuldiging moest trouwens erkennen dat beklaagde
geen duimbreed verboden grond betreden had en dat hij niets noteerde of fotografeerde
dan wat iedereen vanaf den openbaren weg kon zien. Het voornaamste bewijsstuk
tegen Eydoux was... een busje aspirine, gekocht in een Italiaansche apotheek. Een
beroemd levensliedje heeft indertijd de verschillende doeleinden opgesomd waartoe
de aspirine kan worden gebruikt. De dichter vergat een aanwending die de witte
tabletten staatsgevaarlijk maakt in Italië: aspirine kan ook dienen voor bereiding van
sympathische inkt!
De Fransche regeering hield de arrestatie van Prof. Eydoux vier maanden lang
geheim. Zij verwachtte elke week dat een invrijheidsstelling het schandaal zou sussen.
Want schandaal was er: Wanneer men de Italiaansche opvatting van spionnage
huldigde kon men onmiddellijk alle militaire attaché's gevangen zetten als spionnen.
Vergissing was buitengesloten. Onbetwistbaar behoorde het Italiaansche optreden
tot de daden welke men onder regeeringen beschouwt als ‘onvriendelijk’ en elke
week vertraging accentueerde dat vijandig karakter. Men onderhandelde over een
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toonbaar vergelijk, over een verzoenend gezichtsbedrog dat het ostentatieve van de
breuk zou verbloemen. Herhaalde malen werd het proces verschoven. Het amuseerde
de Italianen danig om te sollen met Fransche ministers die de gevangenneming van
Eydoux niet durfden bekennen aan hun onderdanen. Het slot was dat het geding
voorkwam. De directeur der Ecole Polytechnlque tegen wien 15 jaren geëischt werd,
kreeg 5 jaren; zijn reisgezellin die ‘als vrouw’ 10 jaren hoorde eischen, werd
begunstigd met 3 jaar, 4 maanden. Dank zij de amnestie-wet van 5 November kon
de secretaresse worden losgelaten. Prof. Eydoux zal 2 jaren zitten, en de van Mussolini
gehoopte gratie werd niet verleend.
De Fransche pers berichtte het vonnis, dat geveld werd op 4 Februari, zonder
eenige toelichting. Maar reeds op 6 Februari rolde de donder zijn echo's tot Bordeaux.
De Commissie van Onderzoek die tot dusverre niet den minsten ijver betoond had
(en met reden!), die nog 160 getuigen moest hooren van wie zij de meesten opnieuw
had laten scheepgaan, meldde plotseling dat ‘kwaadwilligheid de eenige oorzaak
kon zijn van de vernietiging van L'Atlantique’. Even schappelijk als de enquête in
den beginne gedempt was, even voortvarend werd zij hervat. Men gaf ronduit te
verstaan dat de instructie gevoerd zou worden tegen dezelfde natie die op de
Zuid-Amerikaansche lijn door L'Atlantique overvleugeld was: tegen Italië. Een
avondblad opperde zelfs met ironische beminnelijkheid de veronderstelling dat
Mussolini een te hooge conceptie had zijner plichten als staatshoofd van een loyaal
en ridderlijk volk om niet te gelasten dat de Italiaansche Justitie tot onthulling der
waarheid en bestraffing der misdadigers zou medewerken met de Fransche.
Het is de zaak der Franschen om nu te bewijzen wat zij beweren. De Justitie echter
vervult hier een ondergeschikte rol. Stellig zullen de twee groote mogendheden nog
marchandeeren over de eind-resultaten van een onderzoek, dat een harer kan
disqualificeeren als geciviliseerde natie. Maar ondertusschen staat mathematisch vast
dat L'Atlantique moedwillig is aangestookt. Het is eveneens een feit dat over den
ondergang van de Georges Philippar twee rapporten geredigeerd zijn: een eerste dat
desnoods gepubliceerd kan worden, een tweede dat ultra-confidentieel de
waarschijnlijkheid betoogt van een misdadigen aanslag en twee eerste-klas-passagiers,
die direct na de ramp ontkwamen in een vliegtuig, aanwijst als de vermoedelijke
brandstichters.
Zulke praktijken, herleefde manieren van sluipmoordenaars, stemmen tot nadenken.
Zij worden pas begrijpelijk wanneer men zich vergewist dat het meerendeel der naties
verkeert in staat van latenten oorlog. Een provisorische oorlog zonder opzichtige
wapenen, doch waarin geen kwartier gegeven wordt: erop of eronder.
[verschenen: 6 maart 1933]

De nieuwe koers
Parijs, 14 Februari 1933
Het plan, waarvan ik de groote lijnen ontvouwde bij de onderteekening van het
Fransch-Russische non-agressie-pact, maakt vorderingen welke bijna de zekerheid
geven dat het weldra in concrete vormen kan worden verwezenlijkt. Wat toen - op
29 November - vaag was als de toekomst die astrologen lezen in kristallen bollen,
wat toen nog een beetje draaierig scheen, fantasmagorisch en te mooi gekleurd om
echt te zijn, begint zich te bewegen op het gebied der werkelijkheid en in het bereik
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der oogen. Een visioen, twee maanden geleden gesignaleerd op den uitersten horizon
van het schouwtooneel, schoof geleidelijk naar den voorgrond. Haast onmerkbaar.
De eene handeling glijdt over in de andere als de droom in daad.
Woorden klinken te stug om de zaak te beschrijven, zoolang zij verkeert in een
stadium waar geruchten het welsprekendst zijn. Gelijk twee personen die overhoop
liggen en elkaar jaren negeerden na de intiemste betrekkingen onderhouden te hebben,
loopen Frankrijk en Rusland elkaar tegen het lijf op den hoek eener straat. De een
neemt machinaal zijn hoed af, de ander kijkt scheel. De een steekt de hand uit, de
ander bromt wat tusschen de tanden. Er viel heel wat na de oneenigheid voor, maar
zijn ze zoo kwaad als ze zich voordoen? Is de barst tusschen hen zoo diep en zoo
breed als ze zich verbeelden?
Het had den Franschman altijd gespeten dat de eenigszins tegennatuurlijke
vriendschap welke hij als republikein sloot met een autocratischen tsaar, juist
verbroken moest worden op het moment dat die band regelmatig en ongekunsteld
kon worden hernieuwd met een volksbewind. Van zijn kant had de Rus 't steeds
betreurd dat de omstandigheden hem dwongen om zich van een rijke relatie te
vervreemden die buitengewoon nuttig kon zijn, ook wanneer zij niet sympathiek
was. Waarom zoo nauw gekeken op een paar ideeën en een paar beginselen? Had
het gouvernement der Republiek zich kieskeurig getoond toen Alexander en Nicolaas
regeerden met knoet en bajonetten? Wat voor reden bestond er dan om den neus op
te trekken voor Lenin en Stalin die regeeren met bajonetten en knoet? Onder de
Tsaren ontvluchtten evenveel uitgewekenen een onherbergzaam vaderland als onder
de Soviets. Het zijn weliswaar niet dezelfden. Maar dat is het eenige verschil, en
vonden de slachtoffers van keizer en communist niet beiden onderdak, werk en brood
in Parijs?
De Rus redeneert niet anders. ‘Vadertje’ en zijn ministers verafschuwden het
liberalisme der Parijsche revolutionnairen, die binnen een eeuw vijf tronen hadden
omvergeworpen. Niettemin trof Vadertje een accoord met de phrygische muts en hij
voer er goed bij. Ware hij niet te zwak en te dom geweest om te duren dan zou hij
nog zetelen op den troon der Romanofs, geconsolideerd met republikeinsche francs.
Als de opvolger van Peter den Grooten zich allieerde met de afstammelingen der
sansculotten, waarom zouden Stalin en consorten zich geneeren voor een verbond
met de gehate Parijsche bourgeoisie? Zij hebben de Doumergue's, de Poincaré's, de
Lebrun's, de Millerand's, de Léon Blum's duchtig den mantel uitgeveegd. Nimmer
namen zij een blad voor den mond. Zoo trakteerden ook de tsaren het gespuis der
republiek. Des te beter wanneer de bourgeois erin vliegt. Hij kan het Kremlin nooit
verwijten dat hij een kat in den zak koopt. De hoofdzaak is dat hij betaalt.
Vervolgens denken beiden: wat wonnen wij van weerskanten met het rekken dezer
ruzie? Geen zier. Wat kunnen wij verliezen door ze bij te leggen? Geen snars. Niet
de Russische propaganda is op 't oogenblik het gevaarlijkst voor den meer en meer
gesocialiseerden Franschen Staat, maar de vermaledijde oproerigheid van boer,
handelaar, winkelier en industrieel. Een matige golf van communisme zou deze
sputteraars, die uit baloorigheid en opstandigheid hun winkels sluiten, misschien tot
inzicht brengen en mores leeren. Nu of straks moeten zij getemd worden, zooals het
Kremlin de koelaks temt. Een greintje strijdvaardig bolsjewisme zou het Fransche
gouvernement niet ongelegen komen. In ieder geval behoeft het niet te vreezen dat
ooit de marxisten zijn privileges zullen aanranden. Zij trekken van die privileges
reeds te veel voordeelen. En welke hinder zou een bourgeoisie, onder een regeering
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die haar stelselmatig plukt en kortwiekt, kunnen berokkenen aan Moskou? Niet de
geringste.
Het ligt voor de hand dat de twee gouvernementeele klieken, die van Parijs en die
van Moskou, hun onderlinge rancunes koesteren, ontstaan uit wederkeerige decepties.
De vrede van Brest-Litovsk, de niet-erkenning der Tsaristische schulden, de nederlaag
welke Weygand den Russen toebracht onder de muren van Warschau, en langdurige
wrijvingen brandden in beider psychologie merkteekens, die onuitwischbaarder zijn
dan doctrinaire verschillen. Doch steeds werd het ergste vermeden. Foch kreeg in
1919 geen vergunning om de orde te gaan herstellen aan de Moskowa. Een
rechtstreeksch contact tusschen den Franschen Generalen Staf en den Staf der
Reichswehr - ontworpen met dezelfde doeleinden en herhaaldelijk gesuggereerd in
Berlijn - werd door de regeering van Parijs nimmer geduld en met beslistheid
afgewimpeld. Men verfoeide elkaar hartelijk, doch schuwde het onherstelbare.
Wegen echter vandaag niet alle teleurstellingen ruimschoots op tegen de identieke
moeilijkheden tegenover welke zich de twee gouvernementen geplaatst zien? De
Fransche verzoeningspolitiek met Duitschland strandde in de stormen van het
Hitlerianisme. Bij elke poging tot systematische samenwerking met Engeland krijgt
Frankrijk den kous op den kop. De Vereenigde Staten zijn ronduit pro-Duitsch en
maskeeren nauwlijks hun onwelwillendheid. De onverzadelijke appetijt en de
megalomanie der Italianen verhinderen iedere toenadering, die geen Fransche
capitulatie zou beduiden, die niet duurder zou zijn dan een oorlog. Drie fascismen
knoopen zich tot een bundel: Duitschland, Italië, Hongarije. Te midden dezer openlijke
hostiliteit of kwalijk verholen afkeer staat Frankrijk geïsoleerd.
Maar Rusland? Het bevindt zich tegenover de mogendheden, die slapelooze nachten
bezorgen aan den Quai d'Orsay, nauwkeurig in dezelfde positie als Parijs. Ondanks
alle dubbelhartigheid, lijdzaamheid, opportunisme en hypocrisie waarover het Kremlin
mag beschikken, werd het verdrag van Rapallo (het verbond met Duitschland)
onhoudbaar en krachteloos sinds Hitler het bewind verwierf, sinds Hitler verzamelen
blies tegen de tweede en de derde Internationale. Moskou zal waarschijnlijk niet het
initiatief nemen tot opzegging maar zal het tractaat laten schieten voor de eerste de
beste redelijke compensatie. Het wervelende rad der swastika geeft den Rus evenveel
reden om aansluiting te zoeken bij den Franschman als den Franschman bij den Rus.
Terwijl alles wat Engeland, de Vereenigde Staten en zelfs Italië vermag te
dwarsboomen (elke wijziging der machtsbalans) de sombere en fanatische gemoederen
der bolsjewisten slechts kan verheugen.
Zoo wordt het verklaarbaar, dat Edouard Herriot, gisteren minister van
Buitenlandsche Zaken, morgen opnieuw de leider der Fransche politiek, in zijn krant
L'Ere Nouvelle een uitbreiding van het Fransch-Russische non-agressie-pact adviseert
als een garantie tegen de bedenkelijke, kwaadaardige intriges waarmee een
‘dynamische’ diplomatie de Europeesche atmosfeer ontplofbaar maakt en vergiftigt.
Zoo begrijpt men ook waarom Litvinof, de gedweeë handlanger van Duitschland
zoolang het Hitleriaansche overwicht kon worden weggemoffeld, even onverwacht
als ongemotiveerd tegenstoom geeft te Genève. De delegatie, die de Fransche
ontwapenings-ideeën verdedigt, won nog geen bondgenoot (de zwenking zou te
opzienbarend zijn) maar zij kan reeds onderhandelen over een satelliet in
disponibiliteit.
Zoo wordt het tenslotte duidelijk waarom Fransche artilleristen kanonnen van het
jongste model (die foudroyant heeten) hebben afgeschoten voor een Russische
militaire missie.
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Een Fransch-Russische conjunctie hangt dus in de lucht als een sterrebeeld dat na
een lange omwenteling tot zijn vorigen stand is teruggekeerd. Hoewel een alliantie
in de lucht nog geen alliantie op papier is, hoewel men zoowel van Franschen als
van Russischen kant wellicht zal aarzelen voor onmisbare precisies, kan men op het
groote plan nochtans een horoscoop trekken.
Het beduidt de redding, de consolideering van het bolsjewisme. In het beste geval
beduidt het ook de stabiliseering, de indijking van het bolsjewisme.
Het verdeelt Europa in twee ongelijke helften. In groepen die niet meer accuraat
en machiavellistisch zijn afgemeten volgens het Engelsche systeem, zooals in 1914,
doch in groepen waarvan de eene de andere onbetwistbaar domineert en in bedwang
houdt.
Het is niet zeker dat de groote mogendheden in dit nieuwe kader zullen kunnen
ontwapenen. Maar met of zonder ontwapening waarborgt het volgens Fransche
schatting, gelijk ik reeds schreef in November, minstens twintig jaren Europeeschen
vrede. Dit resultaat zal Frankrijk altijd gaarne willen honoreeren, als het moet, met
de helft van zijn goud.
[verschenen: 8 maart 1933]

Het zesde gebod
Parijs, 17 Februari 1933
Wij hebben deze maand met een roerend misbaar voor eeuwig en altijd afscheid
genomen van een ouden, dierbaren kennis, die ons even familiaar was als de Harlekijn
der vroegere komedies, als de Bode der tragedies, en die ons bijna even lang
geamuseerd heeft: de politie-commissaris, die de gerechtelijke constateeringen
verrichtte van echtbreuk.
Hij is afgeschaft. Door een wetsartikel viel hij in het onherroepelijk verleden,
vanwaar niemand terugkeert. Een pennestreek verwees hem naar het rijk der
geschiedenis, der archieven, der oudheidkundige bonden.
Geen sterveling weet wat daar van hem worden gaat. Zooals ieder, die deze
regionen betreedt, moet hij een verplichten proeftijd doorloopen, waarin een bevoegde
vierschaar zal uitmaken, welk gehalte hij bezit als curiosum, als antiquiteit. Wanneer
de mensch, het eenige wezen, dat lacht onder het uitspansel, de eigenschap van lachen
niet verliest (wat geenszins vaststaat), is 't zeer goed mogelijk, dat de
politie-commissaris over twee of twintig eeuwen zal gelden als een der vermakelijkste
en merkwaardigste typen van het einde onzer huidige jaartelling. Hij zal dan naast
een Tyroler boer, naast een marketentster op de étagères staan in Saksisch porcelein
of terracotta. Maar niets is zeker. Voorshands werd hij een schim, onttrokken aan
het leven, onbekend met zijn bestemming, morsdood, waardeloos. En op dezelfde
onzekere reis sleepte hij met zich mede, als een komeet haar staart, de duizenden
romans, de ontelbare kluchten, de millioenen genre-stukjes, karikaturen, teekeningen,
etsen en gravuren, waarin of waarop hij stond uitgebeeld, plus myriaden auteurs van
wier inspiratie hij de bron was. Een heel stuk cultuur. Een heel tijdperk.
Theoretisch kon hij op elk uur van den dag en van den nacht ontboden worden
door den bedrogen man of door de bedrogen vrouw. Hij gordde zijn blauw-wit-rooden
sjerp om, requireerde twee agenten, en begaf zich vergezeld van den brieschenden
echtgenoot of van de feeksige echtgenoote naar de plaats der misdaad. In de
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traditioneele vaudeville's bevatte het tweede bedrijf onfeilbaar een bed, en het bed
bevatte onfeilbaar een gelukkig koppel, dat onfeilbaar onder trekkebekken of verliefd
gekibbel werd opgeschrokken door drie tikken op de deur (de kloppen van het noodlot)
en een gebiedende stem die riep: In naam der wet, doe open! Soms werd de deur
gerammeid terwijl men een négligé herstelde. Doch de commissaris van politie, die
binnendrong met zijn lijfwacht en met de ziedende tegenpartij was onfeilbaar
philosophisch, geestig en galant. Het speet hem ontzettend dat hij mevrouw moest
derangeeren. Hij bood zijn verontschuldigingen aan als een boeket. Hij deed zijn
plicht. ‘Maar mag ik u bekennen, mevrouw, dat die plicht tegenover uw charmes
niets onaangenaams heeft?’ De donderende gemaal of de verontwaardigde echtgenoote
trokken altijd aan het kortste eind. Het was zijn rol om te zorgen dat zij een bekaaid
figuur sloegen. Hij riep niet de minnaars tot de orde doch het wettige echtpaar. Hij
verzocht niet de ontrouwen om hun fatsoen te houden, doch de getrouwden. In de
bloemrijkste, snakerigste, innemendste taal, welke ieder vanzelfsprekend vond.
Langer dan honderd jaren heeft men gegnuifd bij de klassieke scènes van dat
répertoire. Niemand kon zich het omgekeerde voorstellen. De preferentie van een
magistraat voor de overspeligen behoorde tot de concepties van de liefde en hare
rechten in den goeden, ouden tijd.
Hij logenstrafte nooit het gezegde dat luidt ‘le commissaire est bon enfant.’ Want
als hij zich toegeeflijk toonde op het tooneel, hij gedroeg zich niet minder behulpzaam
in de werkelijkheid. Toen de spoedechtscheidingen zich inburgerden onder de standen
die een ijl-dienst konden betalen, werd de op-heeter-daad-betrapping een soort van
industrie. De komedie speelde niet meer op de planken maar in een garçonnière of
hotelkamer. Er ontstonden speciale bureaux voor fictieve echtbreuken. Zij, die zich
tot wederzijds genoegen of tegen den zin hunner wederhelft van onbehaaglijke banden
wenschten te verlossen, huurden daar figuranten van mannelijke of vrouwelijke
kunne, gegarandeerd onschadelijk, en voerden met hem of met haar de onfeilbare
pantomime uit. Op het afgesproken uur bonsde de commissaris op de deur en
constateerde het vergrijp met de waardigheid, welke hij verschuldigd is aan zijn
functie en aan zijn sjerp. De echtbreukkantoren beschikten niet over een personeel,
dat uitgebreid genoeg kon zijn om te verhinderen dat hun employé's in betrekkelijk
korten tijd verscheidene malen geverbaliseerd werden door denzelfden ambtenaar.
De commissaris trouwens kende beroepshalve een instelling, die niet pluis was doch
volmaakt in den haak.
Hij onderscheidde zonder moeite de gefingeerde delinquenten van de oprechte,
want een commissaris is geen kind en geen sul. Maar tot het laatste toe vertolkte hij
een belachelijke rol met een stalen gezicht.
Wat hij er in zijn binnenste over dacht weet niemand. Hij heeft 't nimmer laten
merken en was altijd op zijn post. Wat hij op dit gebied daarentegen niet duldde was
de fout van verbolgen echtgenooten of al te listige huisvrouwen die hem mobiliseerden
onder voorwendsel, dat er een inbreker bij hen binnensloop. Zulke combinaties
weigerde hij gedecideerd. In dergelijke gevallen kreeg niet de inbreker de verwachte
bekeuring doch onveranderlijk de ingebrokene. Het leek hem even strafbaar om voor
eene in onwettigen gloed ontstoken gade de brandweer te waarschuwen, wraakneming,
welke door overkropte mannen wordt toegepast in een sardonische bui. Hij oordeelde
dat de brandweer aangewezen was om andere vuren te blusschen, en dat een douche,
welke voor de vrouw verdiend was, moest worden toegebracht door den man. Hij
bleef even onvermurwbaar voor de benarde stakkers, die, bang voor de
handtastelijkheden van een per ongeluk overrompelden mededinger, Police-Secours
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opbelden, de vliegende brigade, welke werd afgericht voor ernstige ongelukken en
halsmisdaden. Hoe dikwijls er ook met revolvers geschoten wordt in oneenige
huisgezinnen, de wettige huisgenoot kreeg een procesverbaal wanneer hij de politie
lastig viel voor een veronderstelling, al ware ze ook nog zoo plausibel. In de fictie
was de commissaris altijd afgeschilderd als sympathiseerend met den minnaar en
met ‘l'enfant de Bohème’. Opzettelijk of zonder erg modelleerde hij zich naar deze
reputatie in de realiteit van zijn dienst.
Van die ondankbare taak werd hij ontheven. Voortaan zal alleen de rechter van
instructie of een door dezen daartoe belaste kantonrechter de overtredingen kunnen
constateeren welke een te groven houw geven in het huwelijkscontract. In duidelijker
woorden: Eertijds was de echtbreuk vogelvrij. De commissaris maakte galante grapjes
doch gekscheerde niet met de voorschriften der wet. Vandaag heeft geen enkel
driespan zijn indiscrete, reglementaire bemoeiingen nog te hopen of te duchten. Een
rechter van instructie, een kantonrechter zetelen verder, zijn veel ongenaakbaarder,
plechtstatiger, formalistischer, duurder en langzamer dan de joviale commissaris.
Een rechter heeft ook andere en urgentere bezigheden dan te snuffelen in zaken die
hem niet aangaan en waarmee hij zich zelf en zijn ambt slechts kan ridiculiseeren.
Metterdaad dus worden de echtbrekers onvatbaar. En als de echtbreuk daarom
niet zal ophouden, practisch wordt de echtbreuk onbestaand wijl zij nog slechts na
eindelooze, bureaucratische en kostbare nasporingen kan worden vastgesteld. Voor
hen, die in de betrapping een ramp zagen, is de nieuwe wetsbepaling een opluchting.
Voor hen, die zich lieten snappen om te ontsnappen aan een huisplaag, is de
verzwaarde procedure een hard blok aan het been. Maar welke van beide categorieën
vormt de meerderheid? Vraagteeken. Heeft de grillige wetgever, die tegelijk de boete
op echtbreuk verlaagde tot de kleinigheid van 50 franc, dat is 5 gulden, de echtbreuk
willen vergemakkelijken, en de echtscheiding daarentegen willen bemoeilijken? Men
zou 't zeggen. Doch om er niet naar te raden wat de oorsprong was van de zonderlinge
wet en wat haar resultaten zullen zijn zou men moeten weten of de zeden de wetten
maken of de wetten de zeden. En vooral: hoelang oude en jonge wetten hier nog
zullen duren.
[verschenen: 11 maart 1933]

Eén rechtvaardige
Parijs, 21 Februari [1933]
Het phenomeen Hitler triomfeert. Ondanks zijn goor, slecht-zittend uniform. Ondanks
zijn malle, theatrale gebaren van marionet, die oorvegen uitdeelt. Ondanks zijn rauwe
heesche stem. Zijn aankomende pafferigheid. Zijn wallen onder de oogen. Zijn lok.
Zijn snorretje à la Charly Chaplin. Zijn bluf. Ondanks zijn ingeboren hersenloosheid.
Ondanks zijn zenuwziekte. Zijn overspanning die ongeschikt maakte voor elk werk.
(Het is alsof ik het gisteren las). Ondanks zijn geldgebrek. De vermindering van zijn
invloed. De scheuring onder zijn staf en onder zijn troepen. De meeningsverschillen
met de Schwer-industrie. Ondanks de tallooze blunders, waarmee de competente
kaartleggers der Internationale Journalistiek hem miskend hebben (in hun
goochelaarshoed was hij beurtelings struif, konijn, serpentine, rammelaar, kwikstaart,
hansworst en windei), ondanks alle geschoten bokken viert het phenomeen Hitler
een triomf, welken hij zelf kon ensceneeren als idool en meester eener natie die niet
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eens de zijne is. En te Dessau zegt een der aanhangers van den Rijkskanselier: ‘Het
is gemakkelijker voor een Officier van Justitie om accoord te gaan met een bende
roovers dan voor Duitschland om bevriend te zijn met Frankrijk.’ Hoe gelukkig dat
Aristide Briand, wiens sterfdag herdacht wordt met de officieele praal en piëteit van
het Fransche gouvernement, deze ontpoppingen niet meer heeft mogen beleven! De
folteringen, welke Chineezen kunnen uitdenken worden mild naast de kwellingen,
welke het hart van den ‘mystieken’ staatsman zouden pijnigen onder de verbrijzeling
van zooveel hoop, zooveel geloof.
Het is de tijd om zich vast te klampen aan stroohalmen. Zij gunnen een illusie.
Als zij den kop niet boven water houden, zij kunnen op een beslissend moment
verhinderen, dat men den moed verliest. Wij maken ons niets wijs. Wij zoeken een
opbeuring. Welaan; menschen van goeden wil! Bestaat er voor 't oogenblik een
hartverheffender lectuur dan het boek, dat een tot inkeer geraakte volgeling van Adolf
Hitler geschreven heeft onder den titel: ‘Ein Nazi entdeckt Frankreich’? Neem 't;
lees 't. Het verscheen bij het Gotthelf Verlag te Leipzig en te Bern.
De auteur, Eitel Wolf Dobert, is een eerlijke, rasechte Duitsche burgerjongen,
volgepropt met vooroordeelen tegen den Erbfeind. Aspirantvliegenier en de trots
zijner moeder. Hij doet wat al zijn kameraden doen en marcheert, verzot op
‘Führertum’, dronken van muziek en zang, in parade-pas achter de wapperende
vaandels, bedwelmd tot zelfvergetenheid en extase door den automatischen cadans.
Aan die opwindende oefeningen ontrukken hem de crisis, de werkloosheid, het failliet
met zijn nasleep van individueele ellenden. Om niet te verhongeren moet hij zich als
boerenknecht verhuren in Zwitserland. De stedeling en ex-aviateur moet elken morgen
oplettend veertig koeienstaarten wasschen. Hij moet de beesten naar de wei drijven
en naar den stal. Hij moet mest rijden. Hij leeft het eenvoudig, eentonig en opwekkend
bestaan van den landman, dat hij schildert in de genoeglijkste kleuren, die ruiken
naar versche melk, hooi en de dionysische dampen, welke op lente-avonden uit den
grond slaan. Onbewust volgt een gezondheidskuur. De zuivere lucht elimineert de
stikgassen. In de eenzaamheid van ononderbroken mijmeringen hervindt hij een
persoonlijkheid. Zijn vrienden schrijven hem nog. Maar hun gesnoef, hun
kudde-gebral, hun pocherij klinkt reeds valsch in zijn ooren naast het geloei der
koeien en het vreedzame tinkelen der klokjes.
Dan knoopt hij kennis aan met een Fransch kapitein, die, na den oorlog meegemaakt
te hebben, het leger verliet om zich te wijden aan het apostolaat van den vrede. Hij
heet Bach, zooals een Duitsche componistenfamilie en een populaire Parijsche
komiek. Zijn naam heeft dus niets vreemds en wijst op geen enkele predestinatie.
Kapitein Bach is een antimilitarist gelijk men honderdduizenden ontmoet in Frankrijk.
Gisteren werd hun ideaal geïncarneerd door Briand. Vandaag zegt Pierre Cot, minister
van Luchtvaart, in Genève: ‘Het leger is altijd een kwaad.’ Hij zei eveneens: ‘De
kazerne is een broeinest van rebellie.’ Deze minister zal van patriottisme geen beroerte
krijgen. Doch zij, die naar hem luisteren en zij, die zulke geëvolueerde accenten
moesten versterken met daadwerkelijken steun, gelooven liever, dat Pierre Cot niet
meent wat hij zegt, - omdat niet alle Fransche kapiteins ontslag nemen uit den
legerdienst gelijk de heer Bach. Oh! als zij maar konden!
Deze Bach met zijn broederlijk en intuïtief bevattingsvermogen verovert nog niet
het gemoed van den jongen Nazi, maar overwint zijn ingewortelden tegenzin. Als
een voormalig soldaat offervaardig de Duitschers tegemoet treedt, waarom zou een
Hitleriaan niet oprecht tot de Franschen gaan? Hij zal de proef wagen. Op aanraden
van zijn pacifistischen vriend verhuurt hij zich als knecht op een boerderij in het
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Zuid-Westen van Frankrijk. ‘Want’, schrijft hij ad rem, ‘om een land te beoordeelen
is het niet voldoende, dat men geslingerd heeft in een aantal café's. Men moet gewerkt
hebben met het volk, geleefd hebben aan zijn haard en men moet zich vooral niet
bepalen om alleen te zien wat men wenscht te zien als men aankomt.’
Zijn Fransche baas, die hem als vriend ontvangt, is de onderwijzer van het dorp.
Nog een type, evenals kapitein Bach, waaraan men in het buitenland niet gelooft,
dat nochtans bestaat in ontelbare exemplaren en dat ik elken dag kan controleeren
aan de schoolmeesters mijner kinderen. Geen spoor van chauvinisme. Geen zweem
zelfs van nationalisme. Geen vleugje van haat of rancune na alles wat er gebeurd is
van 1914 tot 1918, bij alles wat er gebeurt na 1930. Geen verbittering. Geen wrok.
Geen slag om den arm. Gewone, spontane hartelijkheid. Medelijden om wat de
Duitscher lijdt, daar men hier hetzelfde leed. Geen idee van anti-Duitschheid. Mag
ik bekennen, dat ikzelf even dikwijls en even diep verstomd heb gestaan tegenover
deze edelmoedigheid tegenover deze hoogere menschelijkheid als de Nazi, die,
verzadigd van leugens, de wáre Fransche mentaliteit ondervindt als een openbaring?
Om gründlich te zijn als een goede Duitscher zet Eitel Wolf Dobert zijn onderzoek
voort. Hij bezoekt Parijs. Niet het Parijs der danskroegen en music-halls,
concentratie-punten van vreemdelingen, doch het Parijs, dat werkt, denkt, voelt,
hoort en reageert. Hij pelgrimt naar de vroegere slagvelden, naar de provincies, welke
zijn landgenooten wetenschappelijk verwoest achterlieten. Stap voor stap ontdekt
de Nazi Frankrijk. Hij luistert, vraagt uit, discuteert, observeert. Overal ontwaart hij
het tegendeel van wat hem in Duitschland werd ingepompt, van wat hem ‘Nazi’
maakte. Men leerde hem, dat de Franschen gierig waren en hij vindt hen hulpvaardig
en gul. Dat zij een verlammenden, hysterischen angst hadden voor de Duitschers en
hij ziet hen kalm, bezonnen, evenwichtig. Dat de Fransche beschaving besmet en
bedorven was door zwarte elementen en hij bespeurt een gezond ras. Dat zij sukkelen
aan een krenterigen, bedillerigen kruideniersgeest van vittende advocaten en ervaart
nergens bekrompenheid of enghartigheid. Dat zij dag en nacht denken aan de
vernietiging van Duitschland en overal, bij iedereen bemerkt hij een pacifisme, dat
samengegroeid en vervlochten werd met hun intiemste wezen, met hun instinctiefste
reflexen. Hij verwachtte een troebel, oorlogszuchtig volk en alom treft hem het
gezond verstand, de onpartijdigheid, het heldere politieke doorzicht.
Onversaagd geeft de Nazi zijn ontdekking, zijn ‘bekeering’ aan de openbaarheid.
Welken invloed zal deze geïsoleerde stem uitoefenen op de collectieve razernij van
het pandemonium, dat gepresideerd wordt door Hitler? Er ontbreekt aan dit boek
niets dan de onmetelijke verspreiding van ‘Mein Kampf’ waarvan de Führer een
Fransche vertaling verbood. De honderden redacteurs, die de kranten van Hugenberg
op zijn commando volschrijven met ophitsende verzinsels en wien een jaartje verblijf
op een Fransche hoeve onberekenbaar goed zou doen, zullen ‘Ein Nazi entdeckt
Frankreich’ waarschijnlijk doodzwijgen. ‘De kwaal van ons, Duitschers’, zegt Dobert,
‘is, dat wij liever blindelings aannemen dan onderzoeken.’ Hij heeft gelijk. De
vermaarde Duitsche objectiviteit is een legende. Een misleidend alibi. Maar welke
schrikwekkende verantwoordelijkheid dragen de Hugenbergianen en hun patroons
voor den waanzin, welke hunne valschheid in geschrifte heeft veroorzaakt, voor de
rampen, welke uit een kunstmatig gekweekte dolheid kunnen opgisten!
[verschenen: 15 maart 1933]
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Een program
Parijs, 26 Februari 1933
Een manifest van den kroonpretendent, gedateerd ‘In Ballingschap’, is verspreid in
honderdduizenden exemplaren en aangeplakt over het gansche grondgebied van
Frankrijk, moederland en koloniën. Op de muren van alle gemeenten huist het
vriendschappelijk naast de plakkaten der Republiek. Tusschen de officieele
bekendmakingen van een minister, die een telling gelast der postduiven of
vrachtauto's. Tusschen de aankondiging van veilingen. Tegenover de redevoering
van Jeanneney, president van den Senaat, bij acclamatie geafficheerd, die een
versterking vraagt van staatsgezag en autoriteitsprincipe, belooft Jean, Duc de Guise,
de dictatuur der monarchie.
De vorstelijke boodschap is een zeer merkwaardig document. Waarschijnlijk moet
men teruggaan tot Henri IV en den Heiligen Lodewijk om een Franschen koning te
ontmoeten met wien zijn onderdanen zich zoo hartroerend eens voelen op de
belangrijkste punten der Volkshuishouding.
De Staat, zegt Monseigneur de Guise, doet niets van wat hij moet, en neemt alles
wat gij hebt. In 1933 werken de Franschen één dag op de drie ten bate van den fiscus,
maar de Staat die 10 ministers had in 1880 heeft er vandaag 29. Om in zijn
voortdurende geldbehoeften te voorzien, annexeert hij alle krachten der nationale
nijverheid die nog vrij bleven. Hij richt nieuwe diensten in, bereidt andere monopolies
voor, confiskeert de erfenissen. Zijn gevaarlijke concessies aan de Internationale
Staterij van Genève brengen hem er toe om de belangen op te offeren van onze
landbouwers, onze industrieelen, onze handelaars, om schandelijke rabatten in te
willigen op de landsverdediging. Zoo komt men tot het Socialisme welks tyrannie
leidt naar het bankroet en naar de beslaglegging door buitenlanders. Was een
dergelijke val onvermijdelijk? Neen. Het volk is goed, vlijtig, zuinig. Zonder die
noodlottige politiek zou het beter dan eenige andere natie, weerstand bieden aan de
economische crisis, waaronder de geheele aarde lijdt.
Gij behoort te weten, Franschen, wat men u zorgvuldig verbergt: Oud-Strijders,
Gepensionneerden, Ambtenaars, satisfactie kan verschaft worden aan uw rechtvaardige
eischen, en gij Belastingbetalers, uw aanslagbiljetten kunnen in enorme proporties
verminderd worden, zonder daarvoor zijn toevlucht te nemen tot socialistische
leeningen, die inflatie veroorzaken en het leven duurder maken. Het zou voldoende
zijn dat de Staat hergeeft aan het particulier initiatief, gereorganiseerd onder zijn
toezicht, en met een scrupuleus respect voor de verworven rechten. Diensten als: een
goed deel van het Onderwijs, de Sociale Assuranties, de Spoorwegen, de Telephoons,
de Lucifers, de Tabakken en zooveel andere zaken, welke hij slecht beheert en die
hem niet aangaan. Deze Diensten, vrijgesteld, zouden beter werken en beter rendeeren.
Wat verzet zich tegen dien terugkeer eener voorspoedige bedrijvigheid? Niets dan
de partij-regeering, het kiesstelsel waarop de Republikeinsche Staat gevestigd is, en
achter de partijen de Finance Internationale welke hen subsidieert en manoeuvreert.
Op het kritieke uur echter der chirurgiale operatie, welke de Staterij moet scheiden
van den Staat, is een Directeur de aangewezen oplossing. Doch niet de dictatuur
eener groep, eener partij, eener klasse of van den gekozene eener partij, die
toegankelijk zouden zijn voor de corruptie van het parlementarisme, met het
despotisme op den koop toe. Maar de Dictatuur der Monarchie, die geen partij is en
niet voortkomt uit stembus-twisten. Haar gezag, gematigd door een traditioneel besef
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van het Openbaar Welzijn en door een dynastieke zorg voor de toekomst, kan steunen
op vergaderingen die de belangen vertegenwoordigen van landbouw, nijverheid en
handel. Haar gezag kan het algemeen kiesrecht verlossen van zijn omkoopers, kan
het administratieve mechanisme en zijn formaliteiten vereenvoudigen, kortom de
noodzakelijke veranderingen en verbeteringen invoeren. Ik belichaam de beginselen
welke den Staat zullen herstellen in de volheid zijner Onpartijdigheid,
Onafhankelijkheid en Stabiliteit.
Zoo worden de Franschen voor de keuze geplaatst: òf de autoriteit en de vrijheden
der monarchie, òf de verdrukking der socialistische anarchie. En de vermoedelijke
onderdanen van Jan III, die den lapidairen zin lezen ‘deze politieke waarheden hangen
noch van u, noch van mij af’ mompelen mentaal: ‘De man heeft gelijk.’ Hunne
overgroote meerderheid weet slechts vaag wie hij is, waar hij woont, en langs welken
tak hij afstamt van het Huis, dat Frankrijk duizend jaren gediend heeft. Niet één op
de honderd weet, dat hij reeds grootvader is van een prinsesje en dat zijn zoon een
vliegmachine bestuurt. Ronduit gezegd kon het hen weinig schelen. Maar er leeft
niemand onder Fransche hemels, die niet aan den lijve ervaart, dat van 1927 tot 1932
de Fransche export van vervaardigde goederen zakte van 31.453 millioen francs tot
12.229 millioen en dat de import derzelfde gefabriceerde voorwerpen zoo goed als
stationnair bleef (5.787 millioen tegen 5.634). Niemand, die niet ondervindt in zijn
portemonnaie en op zijn tafel, dat men wegens utopistische en ongelukkige
handelsovereenkomsten, van 1929 tot 1932 aan de Vereenigde Staten in schoon geld
betaald heeft de som van 11.758 millioen en bijna evenveel aan Duitschland. Niemand,
die niet op zijn vingers kan natellen, dat de boer met verlies werkt. Niemand, die
niet hoort en ziet, dat de Oorlog loert op zijn land, op zijn bezittingen, op zijn
voortbestaan. Niemand, die niet instinctief begrijpt, dat zulke toestanden onmogelijk
langer kunnen duren.
De burger, de arbeider, de soldaat en de huisvrouw der Republiek lezen zwart op
wit de beloften van een verren en ongedachten koning: geen vermindering der
traktementen, pensioenen, en loonen, doch verlaging der belastingen, die van 1927
tot 1932 stegen van 50.500 millioen tot 87.830 millioen, de Sociale Assuranties nièt
inbegrepen. De koning doet afstand van de kroonrechten, die alle republieken en alle
gesocialiseerde monarchieën erfden van het autocratisch verleden: de monopolies.
De onontbeerlijke vrijheden van het particulier initiatief, welke bijna nergens veroverd
konden worden door evolutie of revolutie, en die elk jaar een beetje meer besnoeid
worden onder republiek, monarchie en dictatuur, Jan III verleent ze als een waarborg
van toekomstige welvaart.
Hoe treedt daarentegen de tot Staterij verbasterde Staat zijn onderhoorigen en zijn
dienaars tegemoet? Een roekelooze Kamer, doof voor waarschuwingen en blind voor
den zegevierenden voorsprong welke een verlammende fiscaliteit reeds veroorloofde
aan de buitenlandsche productie (wat hier op index-cijfer 100, na den oorlog 444
ging kosten, kost over de grenzen slechts 283!), een klasse-hatend parlement wil de
heffingen op patroon, werkgever en vrije beroepen verzwaren tot een percentage,
waar cijns roof wordt. Een vermetele Senaat wilde een progressieve extra-schatting
innen op alle salarissen, die beginnen bij 7000 francs per jaar, dat is zeven honderd
gulden! Liever dan de gebrekkige fabricatie te laten varen van lucifers, sigaren,
sigaretten, snuif- en pijp-tabak, zenden Kamer en Senaat 5000 officieren naar huis
als koelies en verminderen de reeds lage soldij der vliegeniers, op 't zelfde oogenblik
dat de manschappen snellere machines bestijgen, die meer eischen van hart en longen.
Liever dan af te zien van even onverdedigbare als ruïneuze privileges, en met een
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verbluffende driestheid (het wetsontwerp zegt: afdanking van 10.000 paarden en
5000 officieren, alsof dat ongeveer 't zelfde ware!) demoraliseert de Staat zijn garde
en vervreemdt van zich de legermacht waarop hij steunt en zonder welke geen enkele
omwenteling slagen kan.
Dit is een revanche der Geschiedenis waarover men lang en vruchtbaar zou kunnen
mediteeren. In 1789 had Lodewijk XVI zijn onderdanen om dezelfde redenen tegen
zich als de Republiek in 1933 de hare. Jan III ontplooit dezelfde vaan, die geheschen
werd tegen zijn geguillotineerden voorvader. De Republiek vergat de lessen der
Historie. Het herrijzende koningschap neemt ze te baat. Het zet alle ijdele theorieën
op zij en schaart zich realistisch aan den kant van onafwendbaar geworden feiten.
Want dat is juist het merkwaardigste van de koninklijke kennisgeving, en daaruit
zou ik durven concludeeren dat het manifest geredigeerd werd door Charles Maurras,
de scherpzinnigste en de onwederlegbaarste geest van onzen tijd: wil Frankrijk niet
ondergaan dan zal de nieuwe Fransche revolutie zich moeten ontwikkelen in de lijn
der boodschap van Jan III. Of zooals hij zegt in zuiver-Maurassiaansche termen:
‘Deze politieke waarheden hangen niet af van u, noch van mij.’
Zij zijn solide als Cassiopea en de Groote Beer. Daarom misschien (laten wij
optimistisch zijn!) vergunde de Republiek dat het manifest werd aangeplakt naast
haar eigen proclamaties: Om zich er op te inspireeren. Ook zij immers krijgt
binnenkort te beslissen tusschen verstand en onverstand, orde en wanorde, behoud
en verderf.
[verschenen: 18 maart 1933]

Exit Diabolus
Parijs, 2 Maart 1933
Zoo verdwijnt Philippe Berthelot, Secretaris-Generaal van den Quai d'Orsay, voor
den derden keer uit het fictieve kader der Fransche Republiek. Alle goede dingen in
drieën, gelijk men zegt.
Hij begon zijn loopbaan als leerling-kanselier te Lissabon, ging er vandoor met
de kas van het gezantschap, werd ontslagen als steler en geschrapt van de diplomatieke
dienstlijst. Die straf was zuiver een kwestie van appreciatie en de boetetijd duurde
niet lang omdat het lot den in 1866 geboren jongen man voorbestemde tot de
invloedrijkste posten. Toen zijn vader, Marcellin Berthelot, de schepper der moderne
chemie en een der stichters van de Republiek, in 1895 Minister van Buitenlandsche
Zaken werd, kon Philippe zijn functies hervatten alsof er niets gebeurd was. Philippe's
vader tusschen haakjes was een door-en-door rechtschapen geleerde, die leefde voor
zijn menschlievende idealen, die aardsche goederen verachtte en stierf in een decente
armoede. Hij kan gelden als een der best geslaagde incarnaties van den halfduisteren
geest die steeds het goede wil, doch steeds het kwade teelt. Wij danken hem de
stikgassen, de jeuk-gassen, de traan-gassen, en natuurlijk ook de lach-gassen, welke
helaas het minst van alle worden aangewend.
De legende beweert dat Philippe zijn wilde haren niet verloor bij dezen eersten
streek. Men zegt dat hij, bezeten en geprikkeld door een onbedwingbare neiging tot
raffinement, zijn onregelmatigheden voortzette in vormen, die geen vat gaven aan
belagers. Een reis naar het Verre Oosten, waar hij de aan hem onderhoorige consuls
oplichtte van hun Chineesche potten, vazen en andere kostbaarheden, werd berucht.
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Het is echter onbekend hoeveel dosis fantasie deze anecdoten behelzen, want
gepromoveerde slachtoffers plegen zich hoogstens te beklagen rond de bitter tafel.
Maar in hetzelfde Verre Oosten zou hij tegen de lamp loopen bij de déconfiture van
de Banque Industrielle de Chine. Men schat dat deze affaire hem drie millioen
opbracht. Dat was in 1922. Een vroegere kameraad, die hem op zijn duimpje kende,
Léon Daudet, toenmaals député van Parijs, ondernam een taaie campagne waartegen
Philippe momentaan niet bestand bleek. De satraap van den Quai d'Orsay had juist
een woning laten inrichten met een Aziatische weelde, welke onder de ascetische
republikeinen van ouderen stempel aanstoot verwekte. Wegens onbezonnenheden,
waarvan men zich nooit een helder idee heeft kunnen maken, werd hij gestraft met
een schorsing van tien jaren.
Hij ging toen door voor knock-out. Doch zijn tweede ongenade ontriefde hem niet
langer dan de eerste. Voor de meeste machthebbers ligt de Tarpejische Rots naast
het Capitool. Voor de acrobatische persoonlijkheid van Philippe Berthelot, die
hindernissen rondom zich stapelde om het loutere genoegen van ze te overwinnen,
bevond het capitool zich naast de Tarpejische Rots. De helft der Fransche natie die
zich linksch waant, hield hem voor onmisbaar. Van welke soort was de hypotheek
welke de uiterst listige diplomaat op haar kon doen gelden? Niemand verkreeg
daarover betrouwbare inlichtingen. Doch nauwelijks had de linksche helft het bewind
veroverd en de baantjes, of Berthelot betrad triomfeerend den Quai d'Orsay, werd
feestelijk geïnstalleerd achter de beroemde tafel van Vergennes (‘te mooi om haar
te verbergen onder paperassen’) en Le Temps kon in een verloren hoekje berichten
dat het dossier, waarop zijn veroordeeling berustte, plechtig verbrand was. Uit dat
jaar (1924) dateert de nieuwe oriëntatie der Fransche politiek, waarvan het tastbaarste
resultaat voorloopig schijnt te zijn dat zij Europa veranderde in een bagno, in een
dolhuis, en in een kruitmagazijn dat elken dag kan springen. Over de
verantwoordelijkheid voor dezen drievoudigen janboel kan men twisten tot de
verschillende Europeesche ministeries hunne archieven openen. Maar voor de blinde
bereidwilligheid, waarmee Frankrijk zich liet meesleepen in een chaos is niemand
aansprakelijk dan Philippe Berthelot.
Waarom eclipseert hij in een periode dat het linksche deel der natie opnieuw regeert
en dat zich theoretisch niet meer kant tegen een voortzetting zijner experimenten?
De eenen zeggen dat hij lijdt aan zenuwoverspanning. Anderen vertellen dat hij voor
den derden keer is weggejaagd. Tegen de eerste veronderstelling pleit Berthelot's
cynisme, zijn routine, zijn cerebrale structuur en een zekere ontoegankelijkheid voor
menschelijke aandoeningen. Het is nochtans niet uitgesloten dat de tragische dood
van zijn pleegzoon Victor Point, die een kogel koos boven de smart eener onvervulde
liefde, een bres sloeg in dat zwaar-gepantserd hart en het onherstelbaar brak.
Tegen de tweede hypothese echter pleit zijn opvolger, Alexis Léger. Deze
olijfkleurige creool, afkomstig van de Antillen, opgevoed in Engeland, won in 1921
de onverwoestbare genegenheid van Aristide Briand, op de boot naar Washington.
Onder eigenhandige leiding van Berthelot doorschreed hij in zeer snel tempo de
hiërarchische phasen der diplomatieke initiatie. Onder verschillende pseudoniemen
publiceerde hij gedichten in den kabbalistischen, orakelenden stijl waarvoor Berthelot
altijd een zwak toonde. Dit lijken geen argumenten om Philipe te verwisselen voor
Alexis. Beide zijn kif-kif bourricot, of: één-pot-nat. Dit lijkt ook geen aanduiding
dat de Fransche politiek, aangenomen dat zij haar koers tracht te wijzigen, zich zal
redresseeren in positieven realistischen zin. Wanneer echter Berthelot werkelijk zoo
mefistofeliaansch is als sommigen meenen, zou men zijn ontslagneming kunnen
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verklaren als een pikante zet welke nogmaals zijn onvervangbaarheid zal bewijzen,
zoodra de situatie reddeloos wordt en het ministerie radeloos.
Bij de verdwijning dezer raadselachtige figuur, die een verderfelijken oorlog
domineerde en een even verderfelijken vrede, heb ik met spanning den charmanten,
inhoudsvollen roman herlezen welke Jacques Bainville zes jaar geleden schreef als
verstrooiing voor zijn historischen arbeid. ‘Jaco et Lori’ verhaalt de avonturen van
een honderdjarigen, spraakzamen papegaai die aan zijn ketting een eeuw geschiedenis
meeleeft der Fransche politiek. Hij debuteert op de Tuilerieën van Louis-Philippe
en eindigt onder de sierlijke pergola van Anatole Baratin, achter wiens masker men
zonder moeite Berthelot herkent. Naast zijn genialen, hermetischen, sibylijnschen
lievelingsdichter (Paul Claudel, ex-gezant der Republiek in een half-dozijn
hoofdsteden der wereld) wordt Baratin getypeerd met trekken welke haar
levenswaarheid behouden tot in de karikatuur.
Het is een meesterstuk van Neronische psychologie. Hooger dan de goden van
den Olympus, die nog aandeel hadden in menschelijke zwakheden, zweeft Berthelot
boven de aardsche sferen. Met een hyper-intellectueel, ironisch oog, koud en accuraat
als een lens, gelijk de bioloog een massa dril beschouwt waarin koloniën van bacteriën
tieren, observeert hij het gewriemel van het tweebeenig, ongevederd ongedierte dat
krioelt op een planeetje en in zijn grootheidswaan zich verbeeldt heel wat te
beteekenen. Een grenzelooze minachting voor zijn verwaande mede-stervelingen,
een temperament van dobbelaar, een ongebreidelde hoogmoed en een zeer levendig
gevoel voor het komische van een wanhopig geval is 't eenige wat hem rest van de
menschelijke natuur. Het amuseert hem kostelijk de imbeciliteit te meten der
diplomaten, de stupiditeit der generaals, de onpeilbare onderworpenheid der volkeren,
die elkaar voor een appel en een ei op muziek van trom en trompet afslachten...
zoolang hij, de half-god, het verkiest. Hij staat boven vrede en oorlog, zooals hij
staat boven goed en kwaad. Op een meter afstand bekeken is de dood van een mensch
een drama. (Dat ondervond hij nu zelf bij den dood van Victor Point...). Vanaf Sirius
bekeken (en hij ziet alles door een omgekeerden kijker) behoort de dood van tien
millioen menschen tot de statistiek. Als de eenige wijze onder een troep zwartgallige
en verzuurde narren lacht en danst hij gelijk een Zarathustra, boven de ijdelheid, de
domheid, de dwaasheid, de slaafschheid van een stompzinnig, ongerijmd en
boosaardig geslacht.
Deze Ueber-mensch van Nietzsche, deze Immoraliste en Lafcadio van André Gide,
deze Moravagine van Blaise Cendrars (het wemelt van Berthelot's in de moderne
philosophie en in de moderne literatuur), deze lodderoogende, malefieke
super-dilettant trad af. Moge hij nimmer terugkeeren en moge hij niet vervangen zijn
door erger.
[verschenen: 22 maart 1933]

Uit de diepte
Parijs, 4 Maart [1933]
Als ik Chinees was of Romein, of gewoonweg een adept van Allan Kardec, ging ik
cirkels teekenen op den grond, vulde ze met pentakels, magische formulen, betooverde
passe-partout's, waarmee men inbreekt in het rijk der geesten, en achter een nevel
van dampend heksenkruid, bij muziek van fluitende padden en huilende uilen zou
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ik één voor één de representatieve schimmen oproepen der nauwelijks honderd
generaties (drie per eeuw), die ons verleden vormen. Ik zou voor mijn drievoet dagen
Shakespeare, Vondel, Dante, Cervantes, Tasso, Rabelais, de honderden sublieme
middeneeuwers, de honderden onsterfelijke antieken. Zeker zou ik dag-werk hebben,
wanneer allen zich verwaardigden te verschijnen op mijn bezwering, want bijkans
zijn zij ontelbaar. Maar stellig zouden de lessen van het interview elken last en
overlast vergoeden.
Ik vroeg hen dan hoe zij 't klaarspeelden (zonder uitzondering!) om onder ellenden,
ontberingen en verwarringen, waarvan wij met al onze crisissen niet het flauwste
besef hebben, hoe zij 't klaarspeelden om er bij zich zelf en bij hun tijdgenooten den
moed in te houden. Hoe het hen lukte om onder onafgebroken reeksen van pest,
hongersnood, oorlog, cholera, typhus, melaatschheid, moord, brand, burgertwist,
geologische rampen en de onnoemelijke martelingen, bewerkstelligd door myriaden
menschelijke monsters, hoe het hun lukte om in dat afgrijselijke, onbewoonbare
aardsche klimaat, den verrukkelijken oogst te zamelen van gedachten, melodieën,
verzen, gestalten, kleuren en lijnen, die aanbiddelijker is dan alles wat ooit de natuur
voortbracht aan wonderen van bloemen, avondrood, sterrenglans en lentezang.
Waar vonden zij op een planeet, ondergedompeld in de barste materie, overgeleverd
aan alle plagen van Egypte, geterroriseerd door een universeelen haat, temidden van
gegrijns en tandengeknars, waar vonden zij de bron, de oorzaak, de kracht, de
standvastigheid eener bezieling die wanklank en wanhoop kon negeeren, die lijden
kon transponeeren tot geluk, onrust tot vrede, dood tot leven? Want zij, de
onloochenbare, onherroepelijke geesten, die ik zou willen oproepen, zijn de eenigen,
die gedurende drie duizend, vier duizend jaren Geschiedenis niet wankelden. Zij zijn
ook het eenige noemenswaardige wat rest van trillioenen zuchten en kreten, welke
geslaakt werden onder het firmament. Waar haalden zij hun enthousiasme? Hun
vertrouwen? Hun geduld? Hun troost? Hun onversaagdheid? Hoe ontdekten zij den
weg in ondoorgrondelijke duisternissen? Welke macht behoedde hen om af te dwalen?
Om zich nooit gewonnen te geven aan de toesluipende panieken, aan den afkeer, aan
de vertwijfeling? Ik zou zelfs niet verder behoeven terug te gaan dan tot de tijden
onzer overgrootvaders. Wat schreef Goethe tijdens den drie-en-twintig-jarigen
Napoleontischen oorlog en het continentale blocus? Wat Beethoven? Wat Rossini,
Heine, Shelley, Keats en dozijnen anderen, terwijl tienduizenden kinderen van acht
en negen jaar, dertien à veertien uren per etmaal zwoegden in de toenmaals nieuwe
fabrieken? Wat Wagner in 1846-47, terwijl in één jaar één millioen Ieren stierven
van honger? Wat schonk hun, die het kwetsbaarst waren in hun hart en het openst
voor leed, die geboren werden om te getuigen, wat schonk hun de onvervaardheid
om allen jammer te moduleeren tot vreugde en het nederdrukkenste tot verheffing?
Wanneer zij mij een nuttig antwoord wilden geven op deze intrinsieke vragen,
zou ik hun opvolgers en van den weeromstuit mijn tijdgenooten een dienst kunnen
bewijzen, welken men zonder overdrijving mag rangschikken naast de twaalf werken
van Hercules.
Wat immers zien wij gebeuren onder onze oogen? Wij hebben geen hongersnood,
geen cholera, geen pest, geen oorlog. Holland ligt niet overstroomd als in de dagen
van Jan Steen en den Delftschen Vermeer. Frankrijk wordt niet geteisterd door de
benden van den Zwarten Prins. Wij hebben alleen maar drie jaar crisis. De subsidies
zijn nog niet geschrapt, evenmin als de tantièmes, de centrale verwarmingen, een
confortabele luxe, de pantoffels en de huisjas, de verlichte straten, de genoegens van
den disch en van het donzige bed. Vergeleken bij de dagen van Ramses, Augustus,
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het jaar Duizend en Lodewijk XIV leven wij op de aarde als in een paradijs. Zelfs
wie niet arbeidt, eet. Niemand komt om van gebrek. Een algemeene mildheid
verhelderde en lenigde het vroegere harde, onvermurwbare gemoed. Steeds hebben
wij verlangens die uitreiken boven ons stoffelijk gebied en steeds snakken wij naar
een stem of naar een vorm welke ze vertolkt. Ja, wij zoeken ze met passie en nimmer
aanschouwde men een tijdperk waarin geest en intellect zoo zeker zijn van een gehoor,
van een klankbodem. Voor zoover zorgen ons kwellen vermeerderde nog deze drang
naar een hoogere en meer serene sfeer.
Wij pochen daar niet op. Hoe echter vergolden geest en intellect voor zoover zij
vertegenwoordigd worden door de kunst, deze bereidwilligheid?
Sinds langer dan vijftig jaar en terwijl er geen wolkje aan de lucht was, terwijl alle
utopieën werkelijkheid werden, versomberden zij de wereld met het grimmigste
pessimisme. Enkele excepties bevestigen slechts dezen paradoxalen regel. Wij lieten
hen gehoorzaam betijen en beloonden hunne inspanning. Zij wierpen alle wetten om,
zetten alle kunsten ondersteboven, verzaakten aan alle bekoring, aan alle waarheid,
aan alle waardigheid zelfs, en altijd volgden wij hen gedwee. Want iets, ook in
averechtsche modellen, leek ons beter dan niets. Zoo leidden zij ons tot de randen
van den waanzin en van het ontuig: tot het doek met een kurk, een touwtje en een
spijker. En ook zulke potsenmakers kwamen niet om van honger. Er bleek plaats
voor hen in onze maatschappij.
Het ergste evenwel was niet, dat zij de basissen van elken maatstaf ondermijnden
en afbraken, onherstelbare schade aanrichtten (hoe of wat zullen wij meten zonder
maatstaf?) en het ergste was niet, dat wij deze wrokkende grommers noch met
handschoenen noch met tangen konden aanpakken.
Het ergste is, dat zij onder onze ontstelde blikken verbleeken, bezwijmen en
bezwijken en verzwinden. Na een heillooze hoos van hypochondrie, misnoegdheid,
wrevel en idiotisme uitgegoten te hebben over een halven eeuw voorspoed, ontzinkt
hun de energie door een jaartje crisis. Na zielloos geweest te zijn, worden zij futloos.
Na ons gevoerd te hebben tot de onherbergzaamste hellen, of over de leegste vlakten,
laten zij ons in de steek. Terwijl wij uit de diepten naar hen roepen als in den psalm,
slaan zij de armen over elkaar, en verkondigen onbarmhartig en onbeschaamd, dat
zij bij een stemming als die, waarin wij ons bevinden - waarin zij ons geloodst hebben!
- onmogelijk kunnen werken!
Voor zoover zij 't niet zeggen bewijzen zij het metterdaad. Een heel domein, waar
elken dag met een beetje talent een fortuin te verdienen valt, ligt braak en gaat failliet:
het tooneel. Sinds zes maanden verscheen er geen dragelijk stuk. Alom ging het
scherm op over prullen. Depressie? Malaise? Neen, geen tijdelijke, nietige,
bijkomstige reden verklaart zulk een nederlaag, zulk een inzinking en haar verbreiding
over vijf werelddeelen. Het verschil tusschen de dapperen van vroeger en de
kleinmoedigen van heden is te groot.
Doch waarheen verdoolt, wie schimmen tracht te raadplegen! Ik wilde schrijven
over een kleine oasis in deze woestijn: het Intermezzo van Jean Giraudoux. Er treedt
een spook op in dit stuk, dat mij parten speelde. Als deze overwegingen misschien
niet vruchteloos zijn, de dag verstreek. Een anderen keer dan over Intermezzo, zijn
droomen en zijn poëzie.
[verschenen: 25 maart 1933]
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Oasis
Parijs, 6 Maart [1933]
Misschien is Jean Giraudoux ons ideaal niet, maar hij komt het nabij. Geen enkele
gave ontbreekt hem. Met het soevereine gemak, dat men toeschrijft aan luchtelfen
plukt hij de blauwe viooltjes der laaglanden en het edelweiss der toppen. Hij speelt
met de ontroeringen als een kind met bikkels. Vraag hem om een couplet af te draaien
over onverschillig welk onderwerp en hij levert een meesterwerk. Hij peilde alles,
van boven tot beneden, zelfs de smart, die de geheimste is der aandoeningen, en met
de koudste en de warmste temperaturen maakt hij vuurwerk. Hij is in den oppersten
graad intellectueel zonder het nochtans te veel te zijn, want stijl, ideeën en sentimenten
fonkelen bij hem als een radium, dat de dikste schotten doordringt, die de ooren
kunnen scheiden van het begrip. Hij is geestig als Shaw, fantastisch als Yeats, gevoelig
als Verlaine en origineel, zooals een mengsel van deze ingrediënten noodzakelijk
moet zijn. Hij is vindingrijk, spontaan, oprecht. Wat mist deze superieure mensch,
die als een der perfectste voortbrengselen mag gelden van zijn Fransch milieu? Niets,
behalve wellicht de genade om te gelooven in wat hij doet en schrijft. Niets dan een
zeker imperialisme. De bittere ernst en het blinde geweld (gewelddadig tot in de
teederheid) van een genie.
Met deze eigenschappen en dat tekort werd zijn ‘Intermezzo’ de moderne
Midzomernachtdroom. Een dorp der streek rondom Limoges, waar Giraudoux bij
voorkeur zijn geur en kleur van groenend loof haalt, ontwaakt uit den langen soes,
waarin het dommelde naast het grazende vee. Zooals in een roman van Jules Verne
Professor Ox een duttend oord opkikkert met zuurstof, dat hij bij wijze van grap door
de gasleidingen verspreidt, zoo raakt het slaperig Limousijnsche stadje aan 't
bruischen, schuimen en gisten door een verschijnsel, dat den fosfor der hersens
vertiendubbelt, de lucht verzadigt met ozon en het platvloersche leven buitengewoon
maakt. De harten kloppen sneller, de zintuigen reageeren vlugger, de zenuwen zijn
waakscher. Men kijkt met minder ontzag op tegen gebruiken, gewoonten en sleur.
De grenzen verzinken, welke de persoonlijkheid der ingezetenen gekooid hielden in
hun kadastrale plans. De bewoners keeren terug tot een soort van monteren,
rondborstigen, vrijen natuurstaat. Niemand ontsnapt aan dezen golf van betooverde
opgetogenheid; niet de burgemeester, niet de filosofische, schelmsche drogist, noch
de enthousiaste controleur van maten en gewichten. Uitgezonderd de gezusters
Mangebois, twee verwelkte, kwaadtongige oude vrijsters, wordt het heele dorp
meegesleept in een vlaag van opstanding en verrukking.
De oorzaak van dit fenomeen (van dit ‘Intermezzo’ tusschen het dagelijksch
gedoente) is de schim van een der drie verliefde toeristen die elkaar op een avond
hebben om hals gebracht. Niemand gelooft aan dat spook. Alleen Isabelle ziet het,
de jonge hulponderwijzeres, die een zieke collega vervangt. Zij heeft acht snoezige,
wijsneuzige leerlingen (gerecruteerd uit de ballet-school der Opéra), die zingen en
dansen op muziek van Francis Poulenc en voor wie het beste schoolcijfer nul is.
Isabelle, poëtisch en romantisch, verwacht het leven met open armen en oogen vol
hoop. Waarom dus zou zij niet openstaan voor den dood? Is de eene toestand niet
het vervolg op den anderen, een schakel, een overstapstation? ‘De dooden regeeren
de levenden’ zei de positivist Auguste Comte, en na hem Maurice Barrès, en na hem
Charles Maurras en ten laatste Jean Giraudoux. Maar Isabelle, nieuwsgierig, naïef
en vervuld van het gesluierde enigma, zou meer willen weten van dat hiernamaals.
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Zij ondervraagt en beluistert haar spook. Hoe ziet 't er uit ginds? Zijn alle dooden
even dood? Zijn er sloome dooden en pientere, onbeholpen en gewiekste dooden?
Wat vormen zij voor een maatschappij? Hebben zij hun leiders, hun chefs, hun
messiassen, hun verlossers, hun profeten, hun genieën, hun representatieve dooden?
Zou men zich den dood kunnen voorstellen van den dood? Waarom overvallen de
onmetelijke menigten der afgestorvenen niet de naties der levenden? Na den monoloog
van Hamlet (maar Hamlet zocht de mysteriën van het leven) werden er geen meditaties
gehouden op het tooneel, die zoo gehuld zijn in rouw van paars en zilverig zwart als
de dialogen tusschen Isabelle en haar spook. Maar zij ontraadselen niets van het
geheim, dat sinds eeuwen bewaard wordt door sfinxen en mummies.
De schoolopziener, officieel vertegenwoordiger van het gezond verstand, de rede,
de republikeinsche en democratische beginselen, wil in naam van den vooruitgang,
de verlichting en de orde, dezen schim expulseeren uit zijn district. Hij kwam
aangesneld met hoogen hoed, gekleeden jas en parapluie, en de barokke, aardige,
amusante antwoorden van Isabelle's acht leerlingen op zijn examineerende vragen
hebben hem reeds vertoornd tegen de heerschende mentaliteit. Tegen het spook
mobiliseert hij de civiele en militaire strijdkrachten van het dorp: de veldwachter en
twee gepensionneerde beulen, Cambronne en Crapace, die de luguberste en komiekste
anecdoten vertellen over veroordeelden en terechtstellingen. Hij legt den dwaalgeest
een hinderlaag en laat in het donker twee pistolen op hem afschieten. Maar doodt
men een spook? Nog heviger dan te voren flirt de Puck van dit schimmenspel met
de zachte Isabelle. Hoe gaarne zou zij dien schaduw haar hulp verleenen en een
gelegenheid verschaffen om zijn plaats te hervatten onder de zon! En het is niet alleen
een figuur van Giraudoux die spreekt in de stem en de gestalte der weeke Isabelle.
Het is de levenslange klacht om de duizenden jonge mannen ‘nimmer opgestaan uit
de vore die hun bloed dronk’, welke in dit stuk de handen rekt naar een luchtbeeld.
Men vraagt zich af hoe die speelsche tragedie zou moeten eindigen wanneer niet
de jonge controleur van maten en gewichten, samenspannend met den drogist, erin
slaagde om den geest te bannen. Op dezen beminnelijken ambtenaar, evenals op zijn
andere personen, endosseerde de auteur heel den rijkdom van zijn hart en zijn vernuft.
Hij loopt over van de raakste opmerkingen. Tot een portret van Jean-Jacques Rousseau
b.v. zal hij zeggen: ‘Je bracht al je kinderen naar het vondelingengesticht maar je
kijkt me zoo goedig aan.’ Wie dermate subtiel is om in een paar woorden het
boerenbedrog en de pose samen te vatten van een filosoof, verzint gemakkelijk een
mildere verzoening tusschen dood en leven dan de openbare executie van een fantoom.
Bij een laatste rendez-vous in de kamer van Isabelle vervluchtigt het spook voor
immer. Want zij is nog genoeg verstrikt in de materie dat zij slechts in de armen
behoeft te vallen van den controleur om te begrijpen dat hij haar een vollediger geluk
zal schenken dan haar schim. Alles wordt gelijk het was: de schoolopziener hervat
zijn abstracte redevoeringen, de brave burgers hun onderbroken kaartpartij en hun
discussies, de twee oude vrijsters haar venijnig geklets. Het intermezzo is uit.
De vertolking door Louis Jouvet en met Valentine Tessier, de
bewonderenswaardigste der jonge actrice's, in de hoofdrol, evenaart in volmaaktheid
den tekst. En wanneer iedere figuur een aspiratie belichaamt van den modernen
mensch, de lichtzijde van het stuk met zijn dansende, babbelende, lachende jeugd,
de nachtzijde met zijn grafstemming van memento mori en knekelhuis harmonieert
met alle bekommernissen van een publiek onder wie niemand in zijn binnenste
verwonderd zou zijn als na den afloop der voorstelling vliegmachines verschenen
boven de Champs-Elysées. Waarschijnlijk correspondeert dat clair-obscur nog
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intiemer met de eigen zorgen van Jean Giraudoux, die, zooals men weet, diplomaat
is.
[verschenen: 29 maart 1933]

De goede moordenaars
Parijs, 11 Maart [1933]
Wij denken te leven in een ijzeren tijdperk en zeggen het soms. Zooals wij meenen
te leven in een eeuw van snelheid en gejacht. Omdat wij circuleeren te midden van
pyramidale hoeveelheden metaal, wat een idee geeft van hardheid, en omdat wij den
ganschen dag wielen zien draaien, wat een indruk maakt van beweging. Dat is allemaal
gezichtsbedrog. In werkelijkheid beschikt de hedendaagsche mensch over onbegrensde
en nooit gekende kwantiteiten rust, gelijk de oude Ford, die naast een hoop rampzalige
invallen af en toe een paar goede had, op origineele, schitterende manier bewezen
heeft. En wanneer wij ons tijdbeeld met onbenevelde oogen bekijken verdient het
geheel andere benamingen dan die van een erts, wat de Amerikaansche wijsgeer (die
't vorig jaar zonnebloemen liet planten) zou kunnen aantoonen zoodra het hem belieft.
Hij behoeft slechts de ongelooflijke massa's aanminnige muziek te becijferen, die
elk etmaal over net menschdom worden uitgegoten en haar te begrooten in
verteederende calorieën. Uit een dergelijk symptoom dat volstrekt niet geïsoleerd
staat, en slechts een episode vormt in de dagelijksche stortvloeden van ‘milk of
human kindness’, zal ieder helder waarnemer conclusies trekken welke diametraal
verschillen met de algemeen gangbare. De twintigste eeuw boetseert zich oneindig
minder naar voorbeelden gekozen uit het delfstoffenrijk dan naar modellen, ontleend
aan wezens zonder schaal en zonder ruggegraat. Wij glijden ook niet tot decadentie
omdat wij verstokt en verstijfd zijn, doch omdat wij overvloeien van de liefelijkste
sentimentaliteit.
Deze opmerking slaat in de eerste plaats op de inwendige structuur van den
hedendaagschen doorsnee-Franschman. Er is geen land waar men elkaar om een
bagatel zoo lichtvaardig van het leven berooft. De lijken eener Duitsche revolutie
tellen niet naast het menschenmateriaal dat hier iedere week verwoest wordt uit
minnenijd, winstbejag of om een gril. Men schiet alsof het geen geld kost. De revolver
is een der uiterst weinige voorwerpen, waarop de fiscus niet de allergeringste belasting
heft, en de revolver is eveneens het huisraad dat de armste den armen nimmer naar
den lommerd brengt.
Maar als gij oordeelt dat die behoorlijk geconstateerde moordlust zich in
tegenspraak bevindt met de pas vermelde, stereotiepe weekhartigheid, en eer getuigt
van verwildering dan van verweekelijking, bedenkt dan even dat het percentage
misdadigers, hoe hoog ook, nietig is op het totaal der bewoners, en, dat er ook geen
land bestaat waar de moordenaar een zoo meedoogende sympathie geniet onder de
groote meerderheid der bevolking. Hij boezemt veel meer erbarming in dan afgrijzen
of verontwaardiging. Men beklaagt hem veel meer dan men hem laakt. Misdadigers
die ergeren, zijn buitengewoon schaarsch. Hoe afschuwelijker de misdaad, des te
heftiger is de drang tot kwijtschelding, een neiging tot vergoelijking, een behoefte
naar genade. Op sommige gedrochtelijke bloeddorstigheden reageert men alsof het
excessieve van het wanbedrijf een psychisch gif afscheidt dat de toeschouwers
verdooft en hen meevoert naar verboden gebieden even lokkend als griezelig. Nooit
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spreekt men over de slachtoffers. Men schijnt eenstemmig te redeneeren dat zij hun
loon kregen, hun lot ondergingen en in ieder geval beter af zijn dan hun moordenaar.
Een voor ons verbijsterend, voor Frankrijk bijna normaal staaltje van deze
gezindheid, die de straf zou willen vereenzelvigen met het kwaad, en die het aardsche
recht zou willen overdragen aan een soort van automatisch recht als karma, werd
geleverd door de jury van Agen, hoofdplaats van een der Zuid-Westelijke
departementen. Een zekere Pierre Delafet heeft zijn heele familie uitgeroeid om een
nieuw leven te beginnen. Zij telde zes personen. Hij doodde zijn vrouw met bijlslagen
en stopte haar een zakdoek in den mond omdat zij niet geruischloos stierf. Zijn
grootmoeder met een mes tusschen de schouderbladen terwijl de vrouw in de keuken
een aftreksel kookte voor zijn verkoudheid. Hij doodde zijn oom met een mes en
geweerkolf; zijn moeder met een kogel; zijn dochtertje met een kogel; zijn tweede
kind, nog een zuigeling, met het mes dat hij eerst uit de schouderbladen der
grootmoeder ging trekken. De psychiaters verklaarden hem verantwoordelijk. Hij
bleek niet erfelijk belast. In zijn jeugd had hij niet geleden van ‘de hardheden der
maatschappij’, welke door de Fransche rechtspraak gerekend worden tot de
voornaamste der verzachtende omstandigheden. Voor het mechanisme der wet was
hij een verloren mensch die boeten moest met zijn hoofd, en inderdaad veroordeelde
de jury hem tot de guillotine. Maar onmiddellijk nadat zij de doodstraf hadden
uitgesproken teekenden de twaalf gezworenen gezamenlijk een verzoekschrift dat
aan den President der Republiek gratie vroeg voor ‘een stakker zonder familie’.(!)
Zoo bevredigden zij eerst hun formalistisch verstand en ontlastten meteen hun door
zooveel gruwelen verscheurd gemoed. Want het medelijden dat de slachtoffers
oproepen valt altijd terug op hun beul in den vorm van barmhartigheid. Hetgeen
slechts logisch mag heeten. Wat immers kan erbarming anders opwekken dan
erbarming?
Een jury is de uiting van het collectieve geweten. De wetgevende vergadering van
het parlement vertolkt eveneens de sentimenten, de scrupules, de twijfels, de
edelmoedige bevliegingen der natie die haar kiest. Maar als de interpretatie der jury
uiteraard officieus blijft en onderhevig aan schommelingen, die van het parlement
is officieel en onveranderlijk vastgelegd in een code, welken ieder geacht wordt te
kennen. Zijn beslissingen blijven geldig tot andere beslissingen haar [overt]reffen.
Het is dus van primair belang voor de kennis der psychologie van een volk om te
weten hoe de wetgevende Vergadering zich verhoudt tegenover misdadiger en
misdaad.
Een nieuwe wet op de individueele vrijheid verstrekt daarover de volledigste
inlichtingen. Zij karakteriseert zich door een dubbele strekking: wantrouwen jegens
de rechters en de handhavers der orde; bezorgdheid voor de beklaagden en de
overtreders. Voortaan zullen alle beschuldigden verdeeld zijn in twee categorieën
en onderworpen aan verschillende reglementen. Geen voorloopige hechtenis meer
voor hen die zich schuldig maakten aan een vergrijp dat strafbaar is met een
gevangenis van ten hoogste twee jaren. ‘Onmiddellijk na hun eerste verhoor moeten
zij op vrije voeten gesteld worden’ beveelt de nieuwe tekst. Voor alle overige zaken
- zelfs voor halsmisdaden - bijgevolg voor overtredingen waarvan de poenale sanctie
gaat van twee jaar gevangenis tot levenslang en tot de doodstraf ‘is de voorloopige
vrijheid vijf dagen na het eerste verhoor rechtsgeldig.’ Voor buitensporige gevallen
nochtans heeft de wetgever eenige uitzonderingen voorzien. Door een gemotiveerde
ordonnantie zal de rechter van instructie de vijf dagen voorloopige hechtenis kunnen
verlengen met veertien zonder zich bloot te geven aan de protesten der verdediging
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en aan een actie van de ‘Ligue des Droits de l'homme’. Blijken die veertien dagen
niet voldoende voor zijn onderzoek dan kan de rechter van instructie een rapport
indienen bij de raadskamer, welke, na den beschuldigde gehoord te hebben en zijn
advocaat, zal besluiten of er aanleiding bestaat om de voorloopige hechtenis te rekken
tot een periode van... ten hoogste één maand. Is die maand verstreken dan loopt de
gevaarlijkste schavuit op vrije voeten tot hij gevonnist wordt.
Het betwistbare dezer wet is binnen gesmokkeld onder de vlaggen van idealisme
en democratie. Ik twijfel er ook niet aan dat de philanthropen die haar voorstelden,
geleid zijn door de edelste bedoelingen: de vrijheid te beschermen waar zij ook
bedreigd wordt. Een asyl te waarborgen voor den misdadiger dien de politie
achternazit met radio's op zak en telefotografische apparaten. Den mensch te genezen
van zijn hereditaire natuur die oog om oog eischt, tand om tand. Den stelregel te
bevestigen dat zelfs de boef, voorál de boef, rechten bezit en dat wij de diverse graden
van onmenschelijkheid behooren te bejegenen met een maximum van menschelijkheid.
In theorie zijn zulke beginselen prachtig. Over het effect, dat zij kunnen uitoefenen,
nuttig of schadelijk, bekommert zich géén filosoof, die dezen naam verdient. Men
kan de uitwerking eener wet trouwens niet met voldoende zekerheid bepalen alvorens
haar honderd jaar geprobeerd te hebben op levende materie. De ideologen hebben
altijd gelijk omdat zij speculeeren op een zeer langen termijn en hun vergissingen
zelden bijwonen. Weinigen worden oud genoeg als Ford om proefondervindelijk de
negatieve kanten te ervaren hunner fantasieën.
Wat mij daarom het sterkst interesseert in een nieuwe wet is niet haar
problematische invloed doch de mentaliteit die zij verraadt. ‘Wees zacht’ preekte
Jean-Jacques Rousseau aan de pastorale achttiende eeuw en Lodewijk XVI volgde
zijn raad tot op het schavot. ‘Wees hard’ preekte Nietzsche, Bismarck's tijdgenoot,
die Hitler en Mussolini zou scheppen naar zijn evenbeeld. Slaven-moraal of
Heeren-moraal? Wat doet het etiquet ertoe! Het essentieele is dat de Franschman
aan Jean-Jacques trouw bleef in hoofdzaken en bijzaken. Hij wordt zachter en
zachter...
[verschenen: 1 april 1933]

Na vijftig jaren
Parijs, 16 Maart 1933
Neen, wij zijn nog lang niet in het reine met Richard Wagner. Vijftig jaar na zijn
dood in een Venetiaansch paleis werd hij nog niet klassiek, dit wil zeggen zonder eb
of vloed, vast als een effect dat niet daalt en niet rijst, stabiel als de meter en zeker
als de klok van den Eiffel-toren. Gelijk de oude Titurel in Parsifal orakelt vanuit zijn
grafgewelf, zoo klopt en rilt en siddert het hart van Wagner nog een halve eeuw,
nadat het schijnbaar stilstond. Het fascineert niet als het Beethovensche hart in de
Negende, of als het Mozartsche hart in de Zauberflöte, tijdeloos, onveranderlijk en
eeuwig gelijk het uurwerk der sterren. Maar het leeft als in een necromantisch sprookje
van Edgar Poe. Telkens zendt het weer andere stralen en andere trillingen uit, welke
men telkens opnieuw ontdekken, classificeeren en regelen moet. Wanneer zal alles
vervuld en voltrokken zijn wat de ziener van Bayreuth onbewust grifte in het
runenschrift der noten? Wanneer zullen alle zinnebeelden, die hij als een instrument
der drie Nornen opteekende in melodieën en accoorden, verwezenlijkt zijn in de
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zichtbare, tastbare stof? Wanneer zal de geheime stad, welke hij als Amphion bouwde
op de klankgolven van het orkest, ontsluierd en voltooid oprijzen uit de windsels
zijner hiëroglyfen? Welk een triomf voor de muziek, welke zoo diep de bronnen
aanboorde van zijn en worden! Bestaat er één kunstenaar, dichter of profeet, die zoo
geladen is met de verborgen symbolen van heden en toekomst als Richard Wagner?
Wie immers kan loochenen dat wij vandaag de Wagneriaansche heldenwereld
anders, duidelijker, juister en beter overschouwen dan in 1883, dan in 1900, dan
1918? Wotan, Siegfried, Amfortas, Parsifal, Goud, Liefde, Godenschemering,
Verlossing, en overige namen, de overige thema's van Wagner's episch répertoire,
bleven tot kort geleden mythologische figuren en allegorieën, waarin men sommige
tendenties, sommige aspiraties meende te herkennen van het volk welks zoon hun
een aanschijn gaf. Droom en verbeeldingsspel op een duistere, vage basis van verleden
realiteit. Gedachtenvormen. Meer niet. Hun materialisatie (in de spiritistische
beteekenis van het woord) ging niet verder dan een costuum, een tooneeldécor en
overschreed niet het voetlicht der schouwburgen. Gisteren nog schenen de drama's
geconcipieerd op een innerlijk plan, dat slechts leidde tot consequenties van
aesthetischen, muzikalen, poëtischen of scenischen aard. De stukken speelden op de
planken, in de orkest-ruimte, in het gemoed der hoorders. Stukken, zooals sinds
Aeschylos een menschelijk brein ze bedenkt tot ons vermaak, tot onze leering of tot
onze ontroering.
Langzaam echter haalde een verborgen machinist zijn tweede scherm op. Nevels
vervagen en verdwijnen. De gestalten krijgen een accent, een rhythme, een kleur,
een waarheid, die wij nooit vermoed hebben en die hen onbeschrijflijk
indrukwekkender maken. De grimmige Wotan treedt in 't volle licht. Hij is de
handhaver van verdragen en contracten, waartegen hij gromt, welke hij teekende uit
nooddwang, waaraan hij zich met weerzin onderwerpt, omdat een god zelfs het
gegeven woord gestand moet doen dat gebeiteld staat in zijn speer van esschen-hout.
Doch hij heet niet meer Wotan. Hij heet Paul von Hindenburg, die onwillens, evenals
de vader der Walküren, verraad pleegde aan overeenkomsten en zijn trouw schond.
Naast den Allvater onthult en incarneert op zijn beurt zich Siegfried. Hij hersmeedde
het zwaard dat gebroken ontviel aan de handen van Siegmund. Tevergeefs heeft
Wotan hem den weg versperd met de goddelijke speer. Siegfried sloeg en zij brak
in splinters. Onder hoorngeschal zakt hij den Rijn af. Maar hij is niet meer de
smidsleerling die den blaasbalg trekt in de Nibelungen-krocht van den nijdigen Mime
en een aambeeld in tweeën splijt. Hij is de huisschilder Adolf Hitler. Hij doodt den
draak die het vervloekte goud bewaakt. Hij bemachtigt den vonkelenden ring. Hij
wekt Brünnhilde-Duitschland uit haar slaap. Wotan moet voor hem wijken. Over
vlakten en valleien schetteren zijn klaroenen, alom beantwoord, over velden en
bosschen, door een wedergalm van signalen.
Décor, tekst, actie en muziek werden zooals men ze geschreven vindt, figuurlijk
en letterlijk, esoterisch en exoterisch. Het dichterlijk visioen van een toovenaar, die
zijn Erard bespeelde als ware hij de harp van Pythagoras' en Plato's wereldschepper,
liep de geschiedenis bijna tachtig jaren vooruit. De zegepralende, onstuimige held
voert beren aan den ketting, wurgt vuurspuwende monsters en verstaat zonder twijfel
het geruisch van woudloover, de taal der vogels. Gelijk Siegfried met Brünnhilde
sloot hij, naar verluidt, een mystiek huwelijk met Isolde van Bayreuth, kleindochter
van Richard. Zij draagt den Ring, en de liefde juicht nog in den gloed der opgaande
zon, in de extase der jubelmotieven (‘Zu neuen Thaten, teurer Helde’) als bij het
einde van den proloog der Götterdämmerung. Maar wat sponnen de Nornen in den
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nacht en in de grauwe schemering? Haar draad brak, als de speer van Wotan, en haar
verschrikte kreet zwol uit tot een zengenden treurmarsch. Zullen wij het vervolg
zien, gelijk wij het voorafgaande bijwoonden? Zal de Gibichungen-Halle vlammen
tot de poorten van het Walhalla en zal de vermoorde held een brand ontsteken waarvan
de spranken opwaaien naar de woning der hemelingen? Men zegt dat de eerste
Duitsche keizer, gekroond te Versailles, een klooster herbouwde in de Brandenburger
Mark, uit erkentelijkheid voor den middeleeuwschen monnik Hermann, die de
apotheose voorspeld had van de dynastie der Hohenzollern's. Welk gedenkteeken
zal men misschien nog stichten voor den apocalyptischen Wagner?
Want al zijn fabels, die wij bekeken hebben en bewonderd als prentenboeken
(monumentale en verrukkelijke prentenboeken weliswaar), ontpopten tot een
actualiteit die lyrischer, spannender en tragischer treft dan fictie ooit vermocht. Wie
kan Amfortas' trotsche, bittere, stugge, onboetvaardige Klacht, - klacht over de
ongeneeslijke wonde welke geheeld zal worden door den anderen Siegfried die
Parsifal heet, - wie kan dit hoogmoedig gejammer voortaan hooren zonder het te
verweven met den dagelijkschen wrevel welke zich verbijt tusschen de Vogezen en
de Njemen? Amfortas' Klacht werd Duitschland's klacht. En deze actualiteit, die zich
verstrengelt met het verdichtsel, dit ‘zeitgemässe’, dat als een watermerk opschijnt
door de poëzie (men zou kunnen citeeren vanaf Rienzi, de laatste der Tribunen - lees
Dictators - tot aan de geschriften van zijn ouderdom), verleent aan het Wagneriaansche
oeuvre een hernieuwde, nooit-gedachte en nooit-gekende intensiteit. Zijn muziek
bereikt het summum van haar expressief vermogen op een achtergrond van
onuitsprekelijke catastrofen, waarvoor zij gecomponeerd werd, die zij vertolkt en
welke zij voorvoeld heeft.
Frankrijk was altijd het land der intellectueele Wagnerianen, het land waar zijn
psyche het zuiverst naar binnen is uitgebouwd, in tegenstelling met Duitschland dat
de Wagneriaansche concepten bijna uitsluitend exploiteerde van den buitenkant.
Nergens radieerde het vuur dat Wagner condenseerde tusschen de vijf lijnen van den
notenbalk, zoo verwarmend vruchtbaar als op Franschen bodem. Schilders, dichters,
musici, schrijvers, denkers, Rozekruisers, occultisten, neo-pythagoreeërs,
nationalisten, van Charles Baudelaire tot Paul Valéry, van Edouard Schuré tot Maurice
Barrès, ondergingen rechtstreeks of zijdelings zijn invloed. Nergens transformeerde
en galvaniseerde hij zoo totaal en zoo duurzaam de geest eener gansche natie. De
eerste Franschman die Richard Wagner na de tijdelijke verduistering van den oorlog
in zijn vollen luister herstelde was generaal Mangin. De furieuse heroveraar van
Douaumont, met het agressieve, bijna onuitstaanbare heerschers-profiel, sperwer in
uniform, vibreerde in den Wagneriaanschen klank als een paard voor trompetten.
En bij alle voorteekens aan den horizon bleef Wagner hier een fontein van vitaliteit,
enthousiasme en geestelijke energie, die overvloediger stroomt dan ooit tevoren. Het
deert den Franschman niet dat Siegfried zich incarneerde. Dergelijke wonderen
verkleinen geen voorspeller. Zij verhoogen en verheerlijken den meester die zoo
diep groef naar oermenschelijke roerselen en op zulke krachten was afgestemd. Het
voornaamste is om een muziek, welke Wagner synoniem noemde met liefde, te
benutten als levende substantie; haar te assimileeren als een onmisbaar elixer; zich
duizelend te verjongen aan geluid en rhythme, waarin men een halve eeuw na het
verscheiden van hun schepper nieuwe en heftiger vervoeringen bevroed heeft.
Inderdaad: zoo viert Frankrijk het vijftigste sterfjaar van Wagner. Als van een
tijdgenoot aan wien men zich opbeurt, en als van een mystagoog aan wien onkenbare
geheimen geopenbaard waren.
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[verschenen: 5 april 1933]

Hoe men 't opneemt
Parijs, 20 Maart [1933]
Er wordt sedert enkele maanden gewerkt in en rondom de fortificaties der stelling
Parijs. Van soldaten sprekend in vredestijd en van losse arbeiders in dienst van een
gegalonneerd commando zal ik niet beweren dat er hard of koortsachtig en onvermoeid
gewerkt wordt. Dat zou volstrekt onnatuurlijk en beangstigend zijn. Maar als recruten
en huurlingen slabakken op hun elfendertigst en alle Taylor-systemen openlijk aan
hun bespijkerde schoenen lappen, zij volbrengen niettemin een reeks opdrachten,
die zonder van vlijt te getuigen, een bedrijvigheid en een leidende gedachte verraden.
Het ligt voor de hand, dunkt mij, dat ik alle bevindingen verzwijg, die niet door
den toerist geconstateerd kunnen worden vanaf den openbaren weg en dat ik alle
bijzonderheden vermijd, die in de meeste landen onder de rubriek spionnage vallen,
vooral wanneer ze waargenomen worden door een vreemdeling. Ik geloof echter,
dat geen enkele kieschheid mij verbiedt om aan de antipoden te berichten, dat men
in een straal van twintig kilometer rondom de Notre-Dame een serie manoeuvres
uitvoert die gedurende dertig, veertig jaren vóór 1914 geen mensch gezien had en
die tien jaar geleden, dus in 1923, volmaakt nutteloos en overbodig zouden geleken
hebben. Men rooit hoog en laag boomgewas, dat sedert den eersten slag aan de Marne
ongehinderd en welig opgroeide. Men ontruimt honderden hectaren terrein. Men
graaft en metselt. Gewelfde, bomvrije schuilplaatsen, die sinds den terugtocht van
Von Kluck slechts gediend hadden voor padvinders, zwervers en verliefden, worden
in orde gebracht, gerepareerd en afgesloten door bordjes met verboden toegang. Op
de binnenwallen der forten verschijnen nieuwe silhouetten van geschut en zoeklichten.
Kortom: men treft een aantal voorzorgsmaatregelen waarmee Galliéni pas kon
beginnen op den 25sten der onvergetelijke Augustus-maand, toen het leger van Parijs
de uhlanen en doodskop-huzaren tegemoet reed in taxi's.
Dat is zooveel gewonnen. Maar dat wordt vooral merkwaardig wanneer men de
drijfveeren zoekt dezer ongewone hoewel kalme activiteit. Wat beweegt den raad
van defensie om een deel der beschikbare credieten die aanzienlijk geslonken zijn,
te steken in de opknapping van een tamelijk verwaarloosden verdedigingsgordel?
Zuinigheid behoort zelden tot de eigenschappen van een generaal die weet dat één
kanonskogel van een gemiddeld kaliber vijf honderd gulden kost. Doch over 't
algemeen verspilt de militaire administratie hare geldmiddelen op de meest
aangewezen plek en met inachtneming van een minimale doeltreffendheid. Het minst
wat men daaruit concludeeren mag, is, dat de bevelvoering 300 K.M. achter de
versterkte grenzen rekening houdt met een vijand en dat zij zekere gebeurlijkheden
overweegt alsof ze nabij zijn. Ik laat buiten beschouwing of zij den aanvaller
hoofdzakelijk verwacht over land of uit de lucht. Maar zij verwacht hem.
Er zijn nog andere aanwijzingen. Alle Fransche burgemeesters (dat is ongeveer
veertig duizend) hebben een verzegelde missive ontvangen met het opschrift: te
openen ingeval van mobilisatie. Daar deze zendingen onder enveloppe plegen te
geschieden als confidentieele lectuur, zouden zij niemands aandacht hebben getrokken
wanneer niet de overheid van drie verschillende plaatsen hare bezinning verloren
had. Drie burgemeesters, een instructie verwarrend met een bevel, en meenend dat
de jongste dag was aangebroken, openden den lastbrief van het Ministerie van Oorlog.
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Totaal van streek laten zij de affiche aanplakken die de mobilisatie gebiedt. Zij sturen
den omroeper met den trom door de straten. Zij zeggen den koster de klok te luiden,
wier ééne toon zoo gevoelig is voor de rukken van het touw, dat hij alle sensaties
vertolkt, van rouw, van vreugde, en van alarm. Pas toen de mannen het naaste station
bereikten, bemerkten zij de vergissing.
De mogelijkheid is geenszins buitengesloten dat zulke fouten opzettelijk
geschiedden. Een consciëntieuze regeering zal het nooit onraadzaam achten om in
troebele tijden een aanduiding te ontvangen over de wijze waarop haar onderdanen
zullen reageeren op een fataal bericht. Het is evenmin onverstandig van een
gouvernement om zijn onderhoorigen met alle omzichtigheid voor te bereiden op de
eventualiteit eener schokkende ramp en hen het pijnlijke eener plotselinge,
onverwachte mededeeling te sparen, zooals men een familie inlicht over een
verpletterenden slag. Na een meer dan achtjarig officieel optimisme is het nemen
van poolshoogte en het geven van een discreet preadvies geenszins overtollig. En in
dit opzicht raakte de vergissing der drie burgemeesters haar mikpunt. Zij verbreidde
zich met de snelheid eener slechte tijding.
Maar opzet of toeval, het incident leert ons twee dingen. Ten eerste dat er niets
ontbreekt aan de toebereidselen voor een verfoeid evenement dan een datum, in te
vullen op een aanplakbiljet. Hetgeen duidelijk blijkt uit de veertig duizend orders
die klaar liggen in veertig duizend brandkasten. Vervolgens (en dit is even gewichtig)
dat de klokken als 't ware vanzelf luiden, dat de roffel der tamboers afloopt als een
wekker in den stillen ochtend en dat iedereen marcheert in de richting van het sein.
Men trekt geconsterneerde gezichten als bij een brand, doch men holt naar de pompen.
Men heeft een toegesnoerde keel en oogen die schrijnen van verdriet als bij een
verscheurend vaarwel, doch men vertrekt. Het instinct van zelfbehoud roept in den
Franschman nog niet luider dan de stem van den bedreigden grond en deze proef
moet een heele geruststelling zijn voor een regeering die zóó lang pacifistisch was
door dik en dun. Het kan haar zelfs niet onaangenaam zijn dat men dit weet in 't
buitenland.
Van demoralisatie of dienstweigering dus geen spoor. Remmende hoedanigheden,
die een weermacht kunnen verzwakken, zijn zoo goed als niet aanwezig. Men doet
zijn plicht met een zuiver geweten: laat komen wat wil. Wat de motorische factoren
betreft, welke aan een natie veerkracht verleenen en offervaardigheid, aan een leger
overtuiging en bezetenheid, de beweegmiddelen van min of meer lyrischen,
bovenzinnelijken, ideologischen of illusoiren aard, de strijdleuzen, de wachtwoorden,
de diverse vlaggen en wimpels, zij wachten op 't oogenblik nog ongebruikt in de
magazijnen der requisieten, maar de kans, dat zij hun effect niet zullen missen wanneer
men ze voor den dag haalt, werd onvergelijkelijk grooter dan zes maanden geleden.
Alle omstandigheden dragen bij tot de cristallisatie van een tennaastenbij homogeen
ideaal. Op de patriotten, de nationalisten, de onverschilligen, en zelfs op de lauwen,
heeft de regeering altijd kunnen bouwen als op een vasten burcht. Maar ongezeglijke,
turbulente en talrijke categorieën als de socialisten en de communisten, die een half
jaar terug onder geen enkel voorwendsel de wapens gegrepen zouden hebben en die
ontwijfelbaar klaar stonden om een mobilisatie te saboteeren, worden meegesleept
in een evolutie, welke minstens hun neutraliteit waarborgt en waarbij ze in de kortste
keeren kunnen omzwaaien tot uitstekende soldaten. Worden hun broeders, hun
kameraden, hun geestverwanten niet vermoord, verjaagd, geplunderd, gekneveld,
gefolterd bij duizenden? Hun onderdrukking en gewelddadige uitroeiing aan den
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anderen kant der grenspalen zullen argumenten verschaffen waartegen geen frasen
bestand zijn. Welk een troef om gespeeld te worden op het juiste moment!
Het Fransche moreel kan bijgevolg beter gegarandeerd worden dan in 1932, beter
ook dan in 1914. Mag men echter uit al deze symptomen afleiden dat de oorlog nadert
en dat hij, gelijk enkele Parijsche kanselarijen te hooren gaven, in Mei kan uitbreken?
Stellig niet, voor zoover 's werelds loop afhangt van Frankrijk. De gunstig zwenkende
geestesgesteldheid is te recent en te broos om reeds offensief te zijn. Men kan er pas
een beetje mee preludeeren. Zij moet nog behandeld worden met de uiterste
voorzichtigheid en een oorlogsverklaring van Frankrijk of een Fransche stap, die
geïnterpreteerd zou kunnen worden als het uitlokken van vijandelijkheden, behoort
tot de psychologische onmogelijkheden welke absoluut onbestaanbaar zijn. De
Franschman gelooft weinig aan den vrede sinds hij in den beruchten brief van
Stresemann aan den Kroonprins las hoe de geweren vanzelf kunnen afgaan. Maar
hij gelooft nog minder aan den oorlog, om de eenvoudige reden dat een oorlog,
ontketend door Frankrijk, ondenkbaar is, terwijl een oorlog tégen Frankrijk zich bij
den huidigen stand der bewapening aankondigt als een peperdure, zeer riskante
onderneming, waartoe slechts gekken zullen durven besluiten. Vanuit een Franschen
gezichtshoek bekeken hebben alle geruchten over op handen zijnde calamiteiten
inderdaad niet den minsten zin. Zoolang de Geneefsche ontwapeningsconferentie
geen verhoudingen schept die aanleiding geven om een oorlog wederom op te vatten
als ‘frischer fröhlicher Krieg’ en een aanval tegen Parijs als een militaire wandeling
waarvoor men weken te voren gedenkpenningen slaat, zoolang en precies zoolang
zullen de roofdieren van den Europeeschen rimboe de tanden laten zien maar zich
koest houden. Hoe harder men dus werkt in de Parijsche fortificaties, hoe liever. Ik
ben misschien de eenige die erover schrijft, doch zeker niet de eenige die het merkt.
[verschenen: 8 april 1933]

Een beetje kras
Parijs, 24 Maart [1933]
Ziedaar Ramsay MacDonald binnen een week gebombardeerd tot ‘Keizer der
Schurken’. Men schrijft het. Wie 't nog niet schrijft, zegt het. Wie 't nog niet zegt,
denkt het. En wie 't niet denkt, is omgekocht. De een geeft zijn opinie in galante
termen, de ander in ongezouten bewoordingen. Maar alle appreciaties hebben een
gemeenschappelijk uitgangspunt: De heer MacDonald ontmaskert zich als de grootste
der schavuiten.
Dat is het eerste resultaat van den Vredesbond, den Vierhoek, het Vierspan, dat
den Europeeschen wagen uit de sloot moest trekken. De zoon van een onbekenden
vader - zooals André Siegfried, professor in de Politieke Wetenschappen, releveert
in een uitstekende studie over de Britsche Crisis, om de verklaring te suggereeren
eener verbluffende loopbaan -, de perfide piëtist, Tartuffe en femelaar viel te Parijs
in een discrediet, dat slechts geëvenaard wordt door den voormaligen president der
Vereenigde Staten, die den bijnaam droeg van Geesel Gods.
Gelijk Hoover een oceaan verbreedde, welke reeds zeer wijd was, zoo verruimde
MacDonald een Kanaal, dat nog overbrugbaar scheen. Tot nu toe kon een Fransch
staatsman de afstanden, de afgronden die zijn land scheidden van Albion, verdoezelen.
Hij kon ze negeeren of verwaarloozen, want Engeland lag als een schip gemeerd
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voor zijn kusten, in 't zicht en in 't bereik. Zoo precair de verbinding was met den
oever, de Fransche staatkunde had zich ontelbare offers getroost om haar in stand te
houden en te verbeteren. Plotseling, zonder boe of ba, licht MacDonald de ankers,
kapt de kabels en zet een koers waar men hem onmogelijk volgen kan. Verraad! Hij
neemt een richting waar Parijs de beschamendste hinderlagen moet duchten. Dubbel
verraad! Beide partijen kiezen stelling en bekennen kleur. Geen van beiden kan zich
bezinnen, noch zich desavoueeren. Een lange toenadering ontwikkelt zich als
vervreemding. De vrienden worden tegenstanders die mokkend hun wederzijdsche
ontgoocheling herkauwen.
Dat avontuur werd niet op touw gezet door een Franschen diplomaat. Frankrijk
staat te zwak ter zee om lamentabele wederwaardigheden te zoeken als botsingen
met Engeland. Om vierkant te breken met Londen moet Parijs zich voor een
tweesprong voelen, waar levensbelangen of onschendbare beginselen geen anderen
uitweg laten dan een breuk. Het was traditie om het alternatief te ontwijken. Dat de
Quai d'Orsay gedwongen werd tot een beslissende keuze beduidt een te ernstige
nederlaag om te veronderstellen, dat zij gewenscht was.
Maar de operatie (het provoceeren van verwijdering tusschen vroegere
bondgenooten en strijdmakkers) is waarschijnlijk evenmin uitgebroed door een
Engelschen Macchiavelli. Men weet welk een hartgrondige en taaie antipathie Ramsay
MacDonald voedt tegen Frankrijk. Hoe zwaar echter die afkeer zijn neigingen
beïnvloedt, hij vond in een ondoordringbare dubbelzinnigheid te duurzame profijten
om hem te wijzigen. Wat kon hij erbij winnen door Parijs in 't nauw te drijven en te
dwingen tot een besluit dat Engeland's arbitrage moest uitschakelen? Weinig of niets.
In ieder geval niets dat opwoog tegen de plooibaarheid der eensklaps verstramde
Fransche politiek.
Wij mogen dus aannemen, dat de geheele affaire van den Vierbond bekonkeld is
te Rome (in overleg vermoedelijk met Berlijn) en met de vooropgezette bedoeling
om op het Fransch-Engelsche diplomatieke front een doorbraak uit te voeren, welke
noch vermeden, noch verhinderd, noch gestuit kon worden. Het krijgsplan was simpel
en geniaal als de architectuur van een bouwdoos. Dwing MacDonald om zijn
aarzelingen te overwinnen en de consequenties te trekken uit ideeën, die hem dierbaar
zijn. Voor serenades en wapengekletter, voor beden en zwaarddansen, voor logica
en drogredenen is de oude man even vatbaar. Overtuig hem van de urgentie om
duivels te bezweren en van het verheven karakter zijner messiaansche rol. Plaats dan
de Franschen van aangezicht tot aangezicht tegenover de consequenties der
MacDonaldsche ideeën, welke zij theoretisch slechts moeilijk kunnen weerleggen
en die zij practisch nimmer zullen kunnen aanvaarden, laat staan ten uitvoer brengen.
Klaar is kees. Van een Vredesclub, van een Directoire, van een Quartet, van een
Vierspan komt niets terecht, wat de Italianen denkelijk totaal onverschillig laat. Maar
het onvereenigbaar antagonisme van twee politieke concepties is onthuld, bewezen,
gestaafd, te kaak gesteld, met een schrilheid, die zweemt naar betrapping op
heeterdaad. Een van beiden moet zwichten, aanpappen, schipperen, bijkrabbelen.
Geen van beiden echter, geboeid aan hun systemen, kan zich logenstraffen. Het
Fransch-Engelsche blok, geconstrueerd op een quiproquo, geconserveerd met
equivoque's, waggelt, wankelt en valt uiteen. Grandi, gezant te Londen triomfeert.
Mussolini applaudisseert. Bravo, bravissimo! Met hun tweeën zijn ze knapper dan
de diplomaten van Wilhelm II, knapper dan Stresemann!
Om ondertusschen uit te maken of Ramsay MacDonald den titel van schurk
verdiende en den hoogsten graad in hun genootschap, zou men moeten weten in
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hoeverre de Engelsche premier bewust medeplichtig was aan het monteeren der
helsche machine.
Hij heeft met de plannen, welke hij meebracht uit Rome een dozijn Fransche
gevoelens gekrenkt, die sommigen als heilig beschouwen en die voor anderen pijnlijk
zijn als een tandzenuw. Zelfs Léon Blum, gezworen voorstander van de unilaterale
ontwapening, begint het te vervelen. Wanneer het gouvernement binnenkort een
supplementair milliard vraagt voor de militaire credieten, zal hij instemmen. En ook
de communisten zullen instemmen.
Wat denkt die brave MacDonald van ons, grauwen de Franschen, dat hij ons durft
voorstellen om toe te treden tot een ‘Vredesclub’ welke wij met meer recht kunnen
noemen een ‘Bond van Varkensslagers’? De president zou een Engelsche keurmeester
zijn, die er niets bij te verliezen heeft en zijn handen wascht in onschuld. De heeren
Hitler en Mussolini zouden slachten, hakken, snijden, kerven. Frankrijk mag, als de
priester, die ter dood veroordeelden bijstaat in hun laatste oogenblikken, de
troostwoorden uitspreken en terwijl de beul wacht bij de guillotine, een cigaret
aanbieden en een glaasje rum. De Vilders geven zich niet eens de moeite om te
verbergen dat de beurt aan Frankrijk komt zoodra ze klaar zijn met Polen,
Joego-Slavië, Tsjechoslowakije, Roemenië, België en Portugal. Neen maar! Wat
verbeeldt zich de zalvende MacDonald? Dat wij hazen zijn, bibberwangen,
beverikken, hangooren, die voor bluf en kabaal van een paar snoevers de biezen
pakken? Dat wij een belooning uitloven voor iederen huidigen en toekomstigen
schreeuwer die met geweld dreigt? Wij hebben deze chantage met sabelgerinkel
reeds gekend van 1872 tot 1914. Twintig malen bukten wij en het slot was dat men
ons den oorlog verklaarde. Per saldo konden wij kiezen tusschen een uitlevering der
vestingen Toul en Verdun of een inval der gedresseerde horden van Von Moltke, die
antroposoof was en aanhanger van Rudolf Steiner. Sneuvelden tien millioen jonge
mannen om nauwelijks 15 jaren na het laatste Europeesche kanonschot denzelfden
toestand terug te zien, om premies uit te reiken aan hen die 't best boeman spelen,
die het brutaalst schermen met dreigementen van rampen, die het onbeschaamdst
speculeeren op onze menschelijke sentimenten? Zeg het ons dan! Spreek niet meer
van ontwapening terwijl de wapens reeds zegevieren zonder gebruikt te zijn. En gij,
MacDonald, praat niet meer van Recht, waar gij Kracht bedoelt, maar praat van
Schrik. Bekeerde socialist, loop de tyrannen na, die Mateotti vermoordden en pogroms
arrangeeren tegen de joden en de laatste democraten. Gij, Engeland, beschermster
der kleine naties (Bah!), sidderend achter uw superdreadnoughts, veel geluk met uw
rooversonderneming en alle commissie-loonen waarvan gij droomt. Maar reken niet
op ons. Sinds Richelieu huldigen wij het nationaliteitenbeginsel. Tegen onze belangen
bleven wij het principe getrouw, toen wij de unificatie begunstigden van Duitschland,
de eenheid van Italië. Vandaag kunnen wij fatsoenlijk zijn en tegelijk verstandig
door de souvereiniteit te verdedigen van Joego-Slaven, Roemeniërs, Polen en
Tsjechen.
Niet noodig om te liegen! Ramsay MacDonald kende het Duitsche en het
Italiaansche standpunt. Hij kende ook het Fransche. Hij heeft Frankrijk willen ronselen
bij een bende apachen zooals Eugène Lautier schrijft. Misschien met voorbedachten
rade. Misschien hebben erger bandieten met hem gesold als met een kindsch geworden
clown. Wat doet 't er toe! Voor de Franschen zal hij blijven L'Empereur des Fourbes.
[verschenen: 15 april 1933]
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Rammelaars
Parijs, 28 Maart 1933
Zij die de gewoonten kennen van het gouvernement, voorspelden in 't begin van
Februari een magnifieke misdaad waarmee de regeering volgens 's lands wijs zou
trachten de publieke opinie te chloroformeeren terwijl de angsten, de nooden en de
ontevredenheden stijgen. Zij vergisten zich. De groote virtuozen der misdaad zijn
even zeldzaam als de tenoren die de hooge C in de zwijmelende zaal slingeren met
een borststem. Een mooie moord, welke een maand lang kan worden voortgezet in
feuilleton-vorm, is veel moeilijker te verzinnen en te lanceeren dan een nieuwe
bioscoopster. Op het kleine en gemiddelde grut, de achtenswaardige talenten, zijn
we uitgekeken. Er is niets meer wat de koffie van ons ontbijt geuriger maakt, het
broodje knappender en het leven interessanter, wanneer de zenuwen voortdommelen
in den vroegen ochtend. Wat zoudt gij bij zulke schaarschheid doen zoo gij een
gouvernement waart, dat liefst incognito en ongehinderd door een kritieke periode
wil heenrollen? Geneer u niet voor ontgroende tijdgenooten. Bij gebrek aan
stimuleerende, origineele misdaden, discht gij uw ongedurige onderdanen een reeks
schandalen op.
Het regent dus schandalen. Voor geen enkele buitensporigheid schrikken wij terug
en om te beginnen dagen wij den schim van Aristide Briand voor een aardsche
rechtbank. Toen de doorluchtige staatsman nog een jong, onbekend en onbemiddeld
advocaat was, veroverde hij het hart eener bankiersvrouw van Nantes. Het was
dezelfde dame met wie een ontmoeting in een bloemige weide hem een proces
bezorgde wegens schennis der eerbaarheid en den spotnaam ‘Vachéador’, een variant
op Toréador, die werd uitgevonden door den Openbaren Aanklager. De
gecompromitteerde echtgenoote scheidde van haar man. Samen trokken minnaar en
minnares naar Parijs, waar Briand als obscuur journalist debuteerde met den steun
zijner maîtresse, en een carrière maakte die hij een oogenblik hoopte te bekronen als
President der Vereenigde Staten van Europa. Zij trouwden nooit.
Terwijl de advocaat politicus werd, minister en hoe langer hoe beroemder, de
gunsteling van alle sirenen en meerminnen, wist de vrouw die zijne jeugd had, zich
bescheiden te effaceeren op een appartementje dat de vermaarde volksheld nooit
meer bezocht. Weinigen kenden haar bestaan. Zij teerde op de restjes van een
vermogen dat in verschillende débâcles sterk gedund was. Zij hoopte echter haar
ouden dag te slijten zonder armoede en zonder onderdak te moeten zoeken in een
legaat dat Briand haar had toegezegd. En de beschermer van weduwen en weezen
stierf, zooals men weet, het vorig jaar. Hij was geen Croesus geworden als enkelen
zijner collega's. Maar hij bezat een landgoed dat hij gestadig had uitgebreid. Hij
wantrouwde de banken, doch in het nachtkastje naast zijn sterfbed, achter een
onmisbaar porceleinen vaatwerk, vond men een millioen in biljetten. Een verre neef
evenwel, was benoemd tot universeel erfgenaam. In Briand's testament kwam Madame
Nautteau (zoo heet zij) niet voor. Bittere ontgoocheling voor een vrouw die alles
geofferd had! In der minne poogde zij den neef te overreden tot rechtvaardigheid.
Tevergeefs, want hebben is hebben. Wat moest zij aanvangen? Haar zelfverloochening
voortsjouwen tot den drempel van een toevlucht voor onbehuisden, zwijgend met
haar herinneringen verhongeren terwille der onbesproken nagedachtenis van haar
gevierden vriend? De spijt was te heftig. Zij ging procedeeren. Wie hielp haar?
Niemand. Niemand had respect genoeg voor Briand of voor zijn vergrijsde gezellin
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om met een edelmoedig gebaar een pijnlijk geschil te beslechten. Zoo weinig last
hebben wij van conventies.
Toen kwam het schandaal Gaston Hulin. Dit heerschap, tamelijk nieuw in de
politiek, werd secretaris-generaal van Oorlog in het huidige Ministerie Daladier.
Nauwelijks was hij benoemd of men vernam niet alleen, dat hij zich in 1914 aan den
militairen dienst onttrokken had, maar dat hij bovendien als lid van de Ligue des
Droits de l'Homme geschrapt was wegens typische oplichterij. Op den koop toe
publiceerde hij in een provinciaal blad smadelijke artikelen tegen het Fransche leger.
Waarlijk, een prachtig sujet om de overlevende maarschalken te commandeeren,
Weygand en zijn troepen. Zooiets kan alleen gebeuren in Frankrijk. Protesten van
veteranen, die vertikten om hun belangen toe te vertrouwen aan een dief en stillen
uitknijper, perscampagnes, interpellaties in de Kamer, affiches en schotschriften
stuitten af tegen de kruiwagens, die Hulin getransporteerd hadden tot de hoogste
trappen der hiërarchie, waar Daladier zelf hem de hand boven het hoofd hield. Om
dat hoofd te redden van een medewerker, moest hij de heele democratische lier
tokkelen. Hulin? Zoon van een arbeider. Pleitte gratis voor arbeiders. Een nobele
figuur. Was het billijk, dat iemand levenslang boette voor een jeugd-zonde? Had een
onvoorzichtigheid, hoe dikwijls ook geëxploiteerd door zijn vijanden, een der
beroemdste staatslieden (zie boven) verhinderd te klimmen tot de opperste
waardigheden van den Staat? En ofschoon een bokkesprong niet hetzelfde is als
gekwalificeerde diefstal sprak de Kamer den berouwvollen Hulin genadig vrij.
Bijna tegelijkertijd kregen wij het schandaal Jean Causeret. Deze importante
persoonlijkheid, prefect van de Bouches-du-Rhône, een der voornaamste
departementen (hoofdplaats Marseille) en candidaat voor nog gewichtiger posten,
werd te Parijs neergeschoten in de woning van zekere Germaine d'Anglemont. Dit
adellijke pseudoniem dekt een dwaze maagd, die van moeders kant (vader onbekend)
Huot heet, aan 't eind der vorige eeuw op de politie-registers stond geboekt als
prostituée, millionnaire werd in de galanterie (een harer relaties was een rijke
Hollander!), de kunsten beschermde, als kind in huis kwam op de ministeries, en
menig invloedrijk personage naar haar pijpen liet dansen. Een vulgaire moord (niets
van een ‘beau crime’...) onderbreekt de schitterende loopbaan eener gerenommeerde
lichtekooi, die koppelaarster werd en zooiets als hofleverancierster der Republiek.
De aftakelende demimondaine beweert geschoten te hebben per ongeluk, uit ongeduld
over een onaardig woord van haar prefect, die een beetje ontrouw pleegde en haar
duizend francs per maand gaf. Een aalmoes! Doch schoot zij zelf? In de kringen,
waar de cocotte evolueerde, zou men niets liever wenschen dan deze lezing bevestigd
te zien. Hoe meer getuigen men echter hoort, hoe verdachter de zaak wordt. De eerste,
dien de ongetemde feeks ontbood om den laatsten snik op te vangen van haar
slachtoffer, dat zij drie kwartier had laten reutelen, was een député. Zij spionneerde
en werd bespionneerd. Uit haar boekhouding blijkt, dat zij meer aan Causeret uitgaf
dan zij van hem inde. Welke geheimen daalden ten grave met dezen politicus, die
een crapuleus mensch was en dien men vermoedelijk liet reutelen om te beletten, dat
hij sprak? Ik geloof niet, dat wij ze ooit zullen kennen. Maar het milieu is frisch als
een riool.
De serie wordt voorloopig gesloten met de halsbrekende toeren welke verricht
zijn door Paul Faure. Deze paladijn der socialistische partij schrijft iederen dag één
der hoofdartikelen van Le Populaire. Tot hij 't vorige jaar gedeballoteerd werd, was
hij afgevaardigde van het arbeiderscentrum Le Creusot en voerde een verwoeden
strijd tegen de munitiefabrikanten. Hij documenteerde zich bij voorkeur op het
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Ministerie van Marine door tusschenkomst van een militant ambtenaarspaar, de heer
en mevrouw Sabatier, die een ware vereering voor hem koesterden.
Op een dag valt mevrouw Sabatier van de trappen, breekt een been, en terwijl haar
echtgenoot in haar taschje een zakdoekje en een reukwerkje zoekt om haar geweken
geesten terug te roepen, vindt hij een briefje dat begint met ‘Mon Paul adoré’. In het
hospitaal ontmoet hij aan de sponde zijner ega Faure en begrijpt den ganschen omvang
van zijn rampspoed. Hoewel aanhanger der leer dat eigendom diefstal is, maakt de
onteigening, de wederrechtelijke inbezitneming zijner wederhelft hem tot een wilden
Jago. Dag en nacht achtervolgt hij zijn medeminnaar met een geladen revolver. Hij
jaagt zijn auto tegen de auto van Faure. Met honderd excentriciteiten vergalt hij het
leven der geterroriseerde verliefden. Als hij echter schiet in de spiegels van het
Ministerie... hij is te verstandig om een ongeluk te begaan. Dat zou hem zijn vrouw
niet terug bezorgen!
Maar men wederstreeft niet straffeloos een socialistisch potentaat die verkikkerd
is op uw echtgenoote. Faure stond voor 't zelfde probleem als Lodewyk XIV: hoe
kalmeer ik Monsieur de Montespan en hoe raak ik hem kwijt? Hij beloofde Sabatier
geld. Een mooie betrekking in de koloniën. Hij liet hem oppikken door smerissen.
Niets kon den hoorndrager bedaren. Toen nam Faure een kloek besluit. Hij biechtte
zijn misères aan Léon Blum, den leider der Partij. Blum bracht een bezoek bij den
minister van Binnenlandsche Zaken Chautemps, die hem blijkbaar niets kon weigeren.
's Avonds zat Sabatier in een krankzinnigengesticht. Hij bleef er 93 dagen, den tijd
van ruim drie honey-moon's. Hij zou er nog zitten, onder de douche en in het
dwangbuis, als een humaan dokter zich niet erbarmd had over een patiënt die hem
zeer wel bij 't hoofd leek, hoewel hij hechtte aan zijn wettige echtgenoote.
Zoo houdt men ons bezig, terwijl de wereld reilt en zeilt. Dat is een der afdeelingen
van ons moreele klimaat. En men beweert dat de Franschen bang zijn!
[verschenen: 12 april 1933]

De andere kant
Parijs, 31 Maart 1933
Frankrijk bezit een pleiade van jonge romanschrijvers die gezamenlijk een even groot
publiek bestrijken als het meest verbreide dagblad en van wie men nooit precies met
zekerheid kan zeggen of zij hun kunst beoefenen ter wille van de kunst, dan wel of
zij als vrijschutters medewerken aan een soort van occulten informatie-dienst, welke
tot taak heeft om de Franschen op de hoogte te stellen van toestanden waarover de
nieuwsagenten en de kranten pas spreken wanneer ze onmogelijk langer kunnen
zwijgen. Het zijn André Armandy, Joseph Kessel, Henry de Montfreid, André
Malraux, Marc Chadourne, Corlieu-Jouve, Jean Feuga. Ik zou nog een ris anderen
kunnen noemen, maar zeven lijkt me genoeg. Allen zijn globe-trotters en steken in
een tanige avonturiershuid. Verschillenden hanteeren karabijn en browning, stuurwiel
van de auto, ‘bezemsteel’ der vliegmachine even knap als vulpen of schrijfmachine
in zakformaat. Dat is bijzaak. Wat ik onderstrepen wil is hun rol van verkenners en
boodschappers. Zij noteeren de geschiedenis in haar eerste stadium, in haar
mythologischen oorsprong, als zij nog chaos is in wording, nevelvlek, rapport van
een consul dat verdwijnt in een archief, terwijl de brandstoffen welke het signaleert
voortsmeulen. Feiten, die in een krant zouden ophitsen of enerveeren, verliezen hun
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prikkel in boekvorm doch behouden hun waarde als nieuws. Het land is verwittigd
langs een omweg. Zij prepareeren de mentaliteit waarmee het volk latere
gebeurtenissen zal opvatten. Zij boetseeren als 't ware het politieke onderbewustzijn
der natie. Zelden overschrijden hun werken de grens, nog zeldener worden zij vertaald.
Dit is niet enkel jammer omdat ze interessant zijn. Doch vooral omdat zij de zenuwen
blootleggen van bepaalde Fransche gedragregels waarvan men over 't algemeen niets
begrijpt in Europa wijl men over niets is ingelicht.
Getuige: het pas bij Lemerre verschenen ‘La Guerre sans armes’ van Jean Feuga.
Op een goeden dag wordt de auteur naar Tunis ontboden door een vriend dien hij
Franck noemt. ‘Als gij soms uw huid en uw vrijheid wilt wagen waarschuw me dan
even.’ Hij laat het zich geen tweemaal zeggen, stapt in een avion en bereikt met drie
sprongen de golf waar eens Carthago stond, en waar, volgens de kranten, voor 't eerst
sinds 25 eeuwen, dezelfde onverstoorde Fransche vrede heerscht als op de Place de
la Concorde. Hij vindt er niet meer zijn kameraad, doch een brief die hem 350 K.M.
verder rendez-vous geeft aan de kust, en rijdt hem achterop langs een weg welke om
den anderen mijlpaal is afgezet door een spahi of een gendarme. Men heeft juist bij
Italiaansche kolonisten een opslagplaats van wapenen en munitie ontdekt welke
voldoende zijn om een geheel bataljon toe te rusten op voet van oorlog. Dat begint
veelbelovend.
Bij Franck valt hij temidden eener escouade van vogelvrije franctireurs, die
zoogenaamd handelen buiten eenige officieele contrôle en voor wier optreden niemand
verantwoordelijk gesteld kan worden. De meesten behoorden tot het Vreemdenlegioen.
Er is een Duitsch junker onder, wiens vader en drie broers sneuvelden op het front
in Frankrijk. Hijzelf werd zwaargewond opgeraapt en ontsnapte in Fransch uniform
uit het hospitaal om zich aan 't hoofd te plaatsen van Duitsche omwentelaars. Als de
revolutie te Berlijn genekt wordt, ziet hij geen anderen uitweg voor zijn activiteit
dan het Legioen. In een bui van landerigheid heeft hij getracht te deserteeren met
behulp van den kapitein van een Italiaanschen schoener, die zijn loon incasseert,
maar de vluchtelingen voorzichtigheidshalve om hals brengt zoodra zijn schip in zee
is. De Duitscher redt zich door overboord te springen terwijl een collega op het dek
gekeeld wordt. Sinds rehabiliteert hij zich in de vrijbuiters-sectie van Franck. Al wat
Italiaansch is en het beestachtige beroep uitoefent van den schoenerkapitein draagt
hij een ondoofbaren haat toe. Voor ieder lijk waarmee hij deze ervaring vergeldt
boort hij een gat in zijn leeren ceintuur. Wanneer het verhaal uit is telt hij er twintig
en verdwijnt spoorloos met den sinisteren schoener.
Franck zelf, een Franschman, heeft eerst gewerkt in Syrië, waar de kribbige stam
der Drusen tegen de Fransche bezettingstroepen was opgehitst, gewapend en
losgelaten door den befaamden Colonel Lawrence en de Intelligence Service, zooals
in 1933 iedereen weet. De wensch van Engeland om den Franschen invloed in het
Nabije Oosten te knakken, had den Liban in vlam gezet. Alle middelen om den
opstand aan te wakkeren waren goed mits zij anoniem bleven en Downing-street niet
compromitteerden. Zwermen ronselaars, overvloedig voorzien van geld, doorkruisten
het land, de garnizoensplaatsen, de kampementen. Heele pelotons van het Legioen
drosten met paarden, wapenen en bagage. De omkoopers betaalden vaste tarieven:
200 francs voor elk geweer, 2 francs voor elken kogel, 500 francs voor een paard of
muilezel, 1500 voor een mitrailleuse. De troepen waren totaal gedemoraliseerd en
reeds meende Lawrence de partij gewonnen te hebben toen de reddende reactie optrad
bij de legionarissen zelf. Want ook hier liepen geruchten dat de deserteurs werden
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afgeslacht door hunne opruiers. Het Legioen hield weldra eigenhandig schoonmaak
met mes en revolver.
In Tunis stiet Franck op dezelfde tactiek: ontreddering van het Fransche
bezettingscorps door systematische provocaties tot desertie; bewapening van
Italiaansche kolonisten en Tunische inboorlingen door een wijd-vertakten
smokkelhandel van oorlogstuig. Een regiment spionnen, gedrild in de Engelsche
school, verhit de onderdanen van den Dey tegen hun ‘verdrukkers’, en sterkt het
moreel der duizenden fascisten die een sein wachten, sinds Mussolini ze op deze
provincie afzond als de vooruitgeschoven posten van den komenden veroveraar. Al
het land rondom de voornaamste spoorlijnen en bruggen is door hen aangekocht met
voorschotten van Italiaansche banken. Zij betaalden het veel te duur, omdat overal
waar een domein geveild werd het Fransche bestuur zorgde voor opbieders. De
eigenaars en hun geldschieters staken zich tot over de ooren in de schuld met de
aanschaffing van landbouw-werktuigen en de ontginning van een grond die vruchtbaar
is doch pas gaat rendeeren na vijf, zes jaren voorbereidenden, onloonenden arbeid.
De crisis haalde een streep door hun berekeningen. Als echter de banken en de planters
om hulp schreeuwen, Rome heeft ondertusschen een van top tot teen gewapende en
geëxerceerde voorhoede in Tunis, welke men schat op 30.000 man. Een legerkorps.
En elk Italiaansch huis is een klein arsenaal.
Geen nood zegt een kapitein van het Legioen: ‘Geef mij bewegingsvrijheid en
met één escadron jaag ik ze binnen 72 uren de zee in.’ Een massa inderdaad is geen
leger. Maar Frankrijk heeft in Tunis nog andere bondgenooten dan de omstandigheden.
Eerst de Maffia, die door Mussolini op Sicilië werd uitgeroeid. Zij leverde aan de
V.S. hunne gangsters, aan Tunis een voor de Franschen neutrale, voor de Italianen
onverzoenlijke surveillance, die in 't geheim hare macht toont door regelmatige
executies, in 't openbaar door af en toe een bom te deponeeren in de Italiaansche
consulaten. Vervolgens kan Frankrijk steunen op de betrekkelijke sympathie der
inboorlingen aan beide zijden der grens, de Tunische en de Tripolitaansche. De
kolonisatiemethode van Rome is even weinig bemind bij den inlander als het procédé
van Berlijn. (Vandaag zeggen de Kameroensche negers nog van een barschen
rasgenoot: Ti comme li Allemands; jij als de Duitschers...) In Tripoli is Italië verfoeid
en verafschuwd. In Tunis wordt Frankrijk zonder twijfel niet aanbeden. Doch de
Tunisiër beschouwt de Fransche heerschappij als het minste der kwaden waartusschen
hij de keus heeft. Hij redeneert zoo: ‘Op 't oogenblik geven wij aan 100.000
verdraagzame Franschen kost en inwoning. Als Rome hier ooit de baas speelt zullen
we 3.000.000 onuitstaanbare Italianen moeten onderhouden.’ Op zulke appreciatie
kan Parijs veilig speculeeren. Rome verloor de eerste ronde.
Het scenario, waarmee Jean Feuga deze gegevens optuigt tot een spannende
vertelling, is natuurlijk een verzinsel. Niemand loopt daar in. Doch zooals we aan
de Roodhuiden van Fenimore Cooper of Gustave Aimard gelooven zonder ons te
laten beetnemen door de gearrangeerde lotgevallen der helden, zoo gelooven wij aan
de realiteit van het verbitterde Fransch-Italiaansche duel, dat zwijgend op den
Tunischen bodem wordt uitgevochten. De gepassionneerde atmosfeer, de
psychologische beweegkrachten, en alle bouwmaterialen zijn onbedriegelijk echt.
Men voelt dat de bronnen verschaft zouden kunnen zijn door een of ander Parijsch
Ministerie.
Dit is slechts een vermoeden. Juist echter in den blauwen spiegel van Genève,
naast de idylle der ontwapenaars, hun effen gezichten, hun uitgemeten frases, hun
ontoonbare gedachten, die zij verbergen achter zoetsappige woorden en listige cijfers,
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krijgt een boek als La Guerre sans armes zijn ware en volle beteekenis. Het zou mij
verbazen wanneer dat een toeval was.
[verschenen: 19 april 1933]

Het ongelegen meesterwerk
Parijs, 3 April [1933]
Toen Keats het dikwijls geciteerde vers schreef: ‘A thing of beauty is a joy for ever’
vergiste hij zich. De schoonheid en de gevoelens die eruit voortvloeien zijn niet
altijddurend. Een ‘mooi ding’ zwalkt in den stroom van tijd en ruimte als een wrak
in zee. Beurtelings drijft het boven en onder; soms zinkt het voor een lange poos en
duikt op als het nieuwe gassen vergaderd heeft; ten slotte keldert het, daar alles
vervallen moet tot stof, zelfs graniet en brons. Voorbeelden: Het Parthenon, dat tot
munitie-opslagplaats diende toen 't door de Venetianen werd platgeschoten. De
Romeinsche tempels welker marmer gedurende eeuwen verwerkt werd tot kalk. De
kathedralen, die verweerden zonder dat iemand naar haar omkeek. Shakespeare, die
een eclips onderging voor verschillende generaties. Rembrandt, die door Goethe
beschouwd werd als een tweede-rangs artiest. Heele civilisaties, met al haar inhoud
en vormen, die vergingen onder zand en puin, omdat zij niemand meer interesseerden.
Honderden, duizenden andere gaven van den onuitputtelijken geest, welke men hield
voor onveranderlijke openbaringen van het schoone, ware en goede, doch die
varieerden als ebbe en vloed, als vlinder en pop, als waken en slapen, als leven en
dood.
Ik dacht aan deze wisselingen, terwijl ik Le Tombeau sous l'Arc de Triomphe
herlas alvorens het nieuwe stuk te gaan zien van Paul Raynal, dat hij La Francerie
noemde. ‘Het Graf’ mislukte in de Hollandsche vertaling. Maar er was een tijd, nog
geen tien jaren her, dat men op den Franschen tekst, vanaf de klokken-klanken der
sublieme opdracht tot aan de laatste woorden van het tragische afscheid der drie van
wie één zich offeren zal (en vijftien honderdduizend maal geofferd is) kon trillen als
een blad in den wind. Men beluisterde elken zin gelijk een dier het vuur bekijkt, als
verschijnsel, dat ieder begrip te boven gaat. Men kon nauwlijks naderen zonder te
schroeien. Le Tombeau was een der zeer zeldzame drama's waarbij men manifesteerde
(onverschillig pro of contra) om zich te ontladen van de electriciteit, welke de
ontroering had opgehoopt in een te enge ruimte.
Men verwachtte hetzelfde van La Francerie, wijl men wist dat zij ongeveer
gelijkluidende thema's aansloeg. Niets was verzuimd door de bewonderaars van Paul
Raynal (en hij heeft er vele) om die hoogspanningsstemming voor te bereiden welke
hing in de loopgraven wanneer een compagnie zich over de verschansing wierp. Men
had slechts vergeten om objectief de potentie te controleeren, welke ‘Het Graf’ na
enkele jaren geheimzinnige slijtage behouden had. Wat restte er inderdaad van zijn
emotioneele vermogens? Niet de helft. Het is alsof een onzichtbaar doch
ondoordringbaar scherm neerdaalde tusschen deze kunst en haar hoorder. De tekst
bleef de tekst. Even lyrisch, even aangegrepen, even onberispelijk. Maar hij grijpt
niet meer aan. Het geluid draagt minder ver, en minder sterk. Passages welker accent
eertijds verterend inschuurde, schallen nu hol en hoogdravend langs ons heen.
Gemoedsbewegingen die wij hielden voor oprecht en eenvoudig, lijken opgeschroefd.
De volheid werd leegte. De overkropping monotoon. De bloedwarmte onnatuurlijk
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en kunstmatig. Toch stond het onderwerp zwart op wit, gevat in een rijke, zuivere
taal, als oude juweelen in hun zware montuur. Ook de auteur was niet gewijzigd; het
is steeds dezelfde Paul Raynal. Doch zijn publiek? Geeft het nog den resonans van
vroeger op deze toegeperste tonen? Neen. Kàn het nog echoën op een stijl die dikwijls
geïntoneerd is boven de menschelijke macht? Neen. Ik wil niet beweren dat wij
vooruitgingen. Wij vertoeven echter niet meer op dezelfde plaats als de schrijver en
niet in zijn bereik. Dit is de eenige reden waarom La Francerie in de Comédie
Française begroet werd met een waardeering zonder hartstocht, welke teleurstelde
als een échec. En zoo verdwenen eenmaal schilderijen naar den zolder; zoo liet men
fresco's opvreten door salpeter; zoo begroef men beelden onder afval; zoo
verschimmelden boeken ongelezen in bibliotheken; zoo sloopte men bouwwerken
of liet ze verzanden. Omdat hunne ziel ontoegankelijk geworden is; omdat ze niets
meer ‘zeggen’. Een mutatie-proces echter dat voor andere meesters een ééuw duurde
of tien eeuwen ontwikkelde zich voor Paul Raynal in het moderne tempo van weinige
jaren.
Wanneer dergelijke hiaten een auteur scheiden van zijn omringende tijdgenooten
ontglipt den criticus elke maatstaf. Het drama dat evenals Le Tombeau slechts drie
personen telt, schildert den slag aan de Marne en de drie historische dagen 5, 8 en 9
September 1914 verdeelen het stuk in drie bedrijven. Madame Douvisis, Française
van even in de twintig, heeft niet willen vluchten voor den invaller, zij bleef op haar
kasteel in gezelschap van een zestienjarigen knaap, Paulou, die voor herstel zijner
gezondheid aan haar zorgen werd toevertrouwd door een vriendin. De een belichaamt
de gratie en de gevoeligheid van Frankrijk, de ander zijn onstuimigheid en zijn élan.
Een charmante intimiteit begint den jeugdigen ridder te verbinden aan de bedreigde
jonkvrouw, als de oorlog en de verslagenheid plotseling komen aangestormd in de
gestalte van een kolonel der infanterie. Hij symboliseert Duitschland en dringt gesloten
deuren binnen als een inbreker. Dit belet hem niet om filosofisch en buitengewoon
gecultiveerd te zijn als Von Bethmann-Hollweg, Von Moltke en de groote Frederik
tezamen.
Tot het einde van de tragedie zullen deze drie allegorische spelers over niets anders
redeneeren dan over den vermoedelijken afloop der ingezette gevechten. Hun
psychologie werd nauwkeurig geregeld op het rhythme van den veldslag. In den
aanvang is Madame Douvisis hardnekkig stom, kikt geen woord, laat den Duitscher
razen en dazen, maar ontdooit in een geleidelijk crescendo, dat eindigt op een
vraagteeken. De kolonel, die zeven honderd jaren adel en een aantal zegevierende
legerkorpsen achter zich heeft, steekt driest van wal, haalt langzaam bakzeil naarmate
het nieuws bedenkelijk wordt, en voert een methodisch diminuendo uit, dat sluit met
een voorspellend uitroepteeken, daar een vos wel zijn haren verliest, doch niet zijn
streken. Tusschen deze twee figuren trekt de jonge Paulou zijn constante, bijna
regelrechte lijn van verwaanden wijsneus. In de pathetische termen van een bonzend
hart stelt hij den kolonel de lastigste vragen, waarop deze genadig en omslachtig
antwoordt. Over de krijgsleiding en het opperbevel; over de edelaardige bedoelingen
van Duitschland, dat niets beoogt dan het geluk der naties onder Pruisischen scepter;
over de rol van luitenant-kolonel Hentsch, die zonder schriftelijke opdracht een
terugtocht gelast; over de oorzaken der nederlaag; etc. Dat de Duitscher aan de
overwinnende Franschen een geduchte afrekening belooft voor later, verhindert
Paulou absoluut niet om den officier de hand te drukken, als hij een tikje wanhopig
opkrast. Een duet tusschen de vrouw en de knaap bekroont een ellenlangen cursus
in de strategie met een beschroomde en ijdele hymne op het onsterfelijke Frankrijk.
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Al is de teekening nog zoo vast en subtiel genuanceerd, al stijgt en daalt het humeur
der twee worstelende protagonisten met de regelmaat van een thermometer (de een
klimt tot 38, de ander zakt tot 0) en al zijn voldoende elementen aanwezig om La
Francerie te verklaren tot een meesterwerk, de nobelste eigenschappen verbeuren
haar deugd voor toeschouwers die op een ander plan en in een andere toonsoort staan
dan het stuk. Er moet tevoren een zekere epische, bacchantische opwinding door de
straten zweven om zonder glimlach te aanvaarden dat een blaag als Paulou een
kolonel de les leest, een Française zich gedurende drie bedrijven laat kapittelen door
een Duitscher, en dat een stafofficier in uniform breedsprakig discussieert met de
onbedreven inwoners van een Fransch kasteel, terwijl hij weet dat de oorlog beslist
wordt. Doch met zulke fouten blijken de beroemdste drama's behept, zoodra men ze
op de keper bekijkt, te beginnen bij de Perzen van Aeschylos. Omdat wij welgezind
zijn vaagt de eerste lyrische vlaag hen weg. En wellicht waren de declamaties van
Raynal vijf jaren geleden nog machtig genoeg om een soortgelijk, alledaagsch wonder
te verrichten. Voor 't oogenblik echter vullen praatjes geen gaatjes. De tijd lijkt er
niet naar om zich te bedwelmen aan ronkende tirades, die gevaarlijk zijn, nutteloos
en zelfs een greintje belachelijk als men opnieuw duizelt voor den afgrond welke op
't nippertje vermeden werd.
Maar dat alles is accidenteel. Laat de tijd keeren en de stemming omslaan;
veronderstel dat de menschen ongestoord kunnen droomen, zonder te verzeilen in
nachtmerries, dat zij heroïsch mogen vibreeren zonder uitzicht op een nakende
realiteit: op denzelfden dag zal La Francerie herrijzen als klassiek nationaal epos.
Zoo hangt schoonheid af van de grillen der ontvankelijkheid.
[verschenen: 22 april 1933]

Dichter en schoelje
Parijs, 7 April 1933
Een boek dat rumoer zal maken is de juist bij Flammarion verschenen ‘Verlaine, tel
qu'il fut’ van François Porché. Een geweldig, een wreed en folterend boek.
Onmeedoogend voor den dichter wiens leven het beschrijft, hard voor den lezer dien
het kwelt met de vraag waarom 't afzichtelijkste en 't edelste evenwijdig liepen in
denzelfden mensch. Het zal jaren moeten bezinken voor dat wij de hemelsche verzen
van ‘La Bonne Chanson’ en ‘Sagesse’ opnieuw kunnen zien onder het troebele,
terugstootende aura dat hen omzweefde, doch dat wij onvolledig kenden tot dit werk
het onthult als een spectroscoop. Waarschijnlijk was 't zelfs beter dat wij nooit geweten
hadden omdat wij misschien nimmer meer zullen gelooven dat een zoo verknoeid
en misselijk instrument, oprechte, ongelogen tonen kon voortbrengen; of omdat
wellicht nooit meer het geluid ons zal bereiken zonder de krassende parasieten.
Porché heeft deze bedenkingen overwogen en ze opzij gezet. Hij achtte ze gegrond
doch ongeldig voor een onderzoeker. Wij beleven de bittere tijden dat niemand zich
vergenoegt met een halve of een gesluierde waarheid. De mantel van Noach is
versleten tot den draad. De boom der kennis schiet overal jonge looten en draagt
nieuwe vruchten. Wat geeft 't of ze een paradijs kosten? Over dergelijke bezwaren
stapt men heen in naam der wetenschap, die voor den geest een kostbaarder sieraad
is dan het geluk.
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Wij ruilen den stralenden poëet dus voor een weerzinwekkend zwijnjak en de
lyriek voor een gedocumenteerde analyse van merg en nieren. De auteur, zelf dichter
en tooneelschrijver, heeft menigen schroom moeten overwinnen. Door de wol geverfd
in de hedendaagsche literatuur heeft Porché nochtans zijn stevige maag van streek
voelen raken in een walging. Wij beklagen hem niet. Wij waarschuwen alleen den
lezer dat hij zich behoort toe te rusten met een masker en zich steken moet in het
moderne pantser dat geen giffen doorlaat. Want ‘Verlaine zooals hij was’ blijkt
honderdmaal erger dan de Verlaine dien men vermoedde. Na de publicatie in
November 1930 door het tijdschrift ‘Nord’ van het dossier der Brusselsche moordzaak
(revolverkogel, afgeschoten op Arthur Rimbaud), na de bekendmaking der papieren
en brieven welke bij de arrestatie gevonden werden in de portefeuille van Verlaine
en die de gewonde Rimbaud uitleverde aan den rechter, kon niemand nog illusies
hebben over het zedelijk gehalte der twee lubrieke, geniale vagebonden, ook niet
hun trouwste, argelooste advocaten. Wie evenwel zijn oordeel vestigde op deze
bewijsstukken wist helaas niet alles. Hij taxeerde de moraal en het moreel van Verlaine
nog ettelijke graden te hoog.
Met al onze indulgentie voor afwijkingen, onze geblaseerdheid voor ondeugden
staan wij perplex. Waarom? Niet wijl Verlaine een ingekankerde dronkaard was,
verslaafd aan de absinth. Niet wijl een onregelmatige neiging, die vroeger geboet
werd met de doodstraf, hem koppelde aan Rimbaud en later aan andere gezellen. Het
is smakeloos om voor een van beide losbandigheden acolieten te werven, zooals
André Gide doet, en verderfelijk om een ziekte of een organisch gebrek tot voorwaarde
te stellen voor talent en genie; maar het is menschelijk en redelijk, dunkt me, om
gebreken als drankzucht en abnormaliteit door de vingers te zien gelijk men een
bochel of een horrelvoet onopgemerkt voorbijgaat. Wat wij Verlaine echter moeilijk
kunnen vergeven is de platheid, de gemeenheid, de ongelooflijke laagheid waarmee
hij zijn ondeugden beoefend heeft en de vrijwillige lust waarmee hij zich aan zijn
platheden verslingerde. Een minder dan plebejische schofterigheid was het klimaat
waarin deze zorgvuldig opgevoede zoon van tamelijk gefortuneerde ouders zich het
gemakkelijkst bewoog. Zijn natuurlijke sfeer was een gore kelderwoning, een zwart
krot, verpest door een lucht van lompen, alcohol en uitwerpselen. Het is afgrijselijk
om te moeten zeggen dat de zangerige dichter zich niet getrokken voelde naar dat
havelooze, schurftige gebied door de deugden welke de armoede kan bezitten, doch
uitsluitend door het dierlijke, het ontaarde, het perverse, het verworpene dat sociologen
(die daarin niet accoord gaan met de machtigste predikers van alle religies) plegen
te beschouwen als onvermijdelijke uitvloeisels van ontbering. In Verlaine's geval
voelde een onproper zieltje zich pas recht thuis in een stinkende, infame omgeving.
De verrotting was zijn element. Waar hij ze niet vond (bij zijn ouders, bij zijn
driedubbel beklagenswaardige vrouw), trachtte hij ze weerspannig en koppig te
veroorzaken. Hij ademde eerst vrij in het vunzige gezelschap van verwelkte, paffige,
zuipende sletten als Philomène Boudin en Eugénie Krantz, zijn laatste geliefden.
Een schrijver als Céline verbeeldt zich het verfoeilijkste te hebben uitgedrukt. En
wij ook dachten het. Maar zijn Voyage au bout de la nuit is een idylle naast de
natuurgetrouwe biografie van dezen verloopen, vervuilden poëet. Het meest
fantastische dat men verzinnen kan is nog altijd de werkelijkheid. Een paar dagen
voordat zijn vrouw bevallen moet rukt Verlaine haar uit het bed en sleurt haar tierend
over den grond. Twee dagen na de geboorte van zijn zoon (die kaartjesknipper werd
in de Métro) komt Verlaine in 't holle van den nacht stomdronken thuis, brult
verwenschingen tegen de herstellende, legt zich ondersteboven gekleed te bed en
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snurkt zijn roes uit met de slijkerige schoenen op het hoofdkussen naast het verschrikte
gezichtje, dat nog geen achttien was. Zoo vindt hem 's morgens de dienstbode. Zijn
moeder die hij plunderde tot den laatsten cent, lijdt geduldig dezelfde mishandelingen
en dezelfde ignobele standjes. Hij rost haar af als een polderjongen, zooals Rimbaud
op zijn beurt hemzelf afroste. Met een keukenmes, of met een sabel van zijn vader,
die kapitein was, achtervolgde hij haar rondom de tafel, schreeuwend ‘je komt hier
niet levend vandaan.’
De ongehoordste scène echter (zij zou op haar plaats zijn in De Idioot van
Dostojewski), is die welke Porché vertelt op bladzijde 113. Stéphanie, Verlaine's
moeder, was een braaf, goedhartig mensch doch had zonderlinge bevliegingen. Vóór
dat haar Paul geboren werd (leelijk en vertroeteld) kreeg zij drie kinderen, die
voortijdig stierven. Zij kon er niet van scheiden en bewaarde de lichaampjes in drie
glazen bokalen op sterk water. Papa Verlaine, alleen streng in de kazerne, verzette
zich niet tegen deze vreemde gril. Bij alle verhuizingen, welke de
garnizoensveranderingen meebrachten, werden de drie bokalen ingepakt en
getransporteerd met de meubels. Ook toen de vader dood was bewaarde Stéphanie
haar bizarre souvenirs. Paul groeide naast hen op. Eerst prijkten zij op een schoorsteen,
later werden zij geborgen in een kast. Hij kende die kast. Zij hypnotiseerde hem
waarschijnlijk. Op een avond dat hij beschonkener dan gewoonlijk thuis komt raakt
hij aan 't vechten met zijn moeder. De meid, jong en pootig houdt hem in bedwang.
Plotseling wringt hij zich los en rukt de kast open. Daar rusten de drie dood-geboren
broertjes van den dichter in de spiritus. Als hij hen ziet wordt de dronkeman razend.
‘Naar den duivel met de bokalen’, huilt hij, ‘geef mij centen’, zijn wandelstok zwiept
en hakt. Hij slaat rond tot hij niet meer kan en als een blok in slaap valt. De bokalen
liggen in scherven temidden van het eetgerei; de drie broertjes op den vloer. Stéphanie
legt ze schreiend in haar voorschoot en gaat ze begraven in den tuin terwijl de meid
bijlicht met een lamp.
Men krijgt kippenvel van dit verhaal. Toch wordt het overtroffen door de
bijzonderheden van Verlaine's dood. Hoor slechts: De oude, straat-arme satyr ligt
verlaten te sterven in zijn krib. Delireerend staat hij op en scheurt zich het hemd van
het lijf. Hij grijpt een puntigen stok en richt zich verwilderd naar een portret aan den
wand. Het is de afbeelding van zijn vader; het eenige familiestuk dat hij niet verkocht
omdat hij misschien van hem hield. Hij duelleert spiernaakt met de strakke beeltenis.
Als hij het portret van alle kanten doorboord heeft, valt hij morsdood op den grond
waar een zijner verlepte slonzen een poos later over hem komt struikelen. Hoe zou
Freud deze nachtmerrie toelichten met zijn psycho-analytischen lantaarn?
Het is nauwlijks te gelooven dat zulke Hoffmanneske tooneelen zich op het eind
der vorige eeuw afspeelden te Parijs en dat een der begenadigdste dichters hun
voornaamste acteur was. Porché tracht die degradaties te verklaren met de theorieën
der erfelijkheid. Het lukt hem niet. Want als Verlaine stellig mag gelden voor zwaar
belast, hij kon zich uitstekend beteugelen toen hij zijn vrouw moest winnen en de
familie van zijn vrouw, zich perfect gedragen in de gevangenis van Mons en kort
daarna. Het is te gemakkelijk om alle verantwoordelijkheid te schuiven op de
voorzaten, alsof wij niets dan slechte hadden. Wie echter weet een beteren uitleg
voor deze vermengeling van poëzie en abjectie? Ik niet. Een menigte niet minder
groote dichters distilleerden een schoonheid, die geenszins geringer is, uit materiaal
waarover zij en wij ons niet behoefden te schamen. Dit bewijst niets doch is wellicht
een aanwijzing. Zij spaarden ons den droesem. De vraag luidt: kunnen wij Verlaine
slikken tot den bodem? Kunnen wij zijn verzen nog lezen met hetzelfde onbevangen
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vertrouwen? Vermoordt hij vandaag niet zijn eigen afspiegeling zooals hij stervend
duelleerde met zijn vader? Zal hij dezen terugstoot overleven? De kunst is lang, het
leven kort: wij laten deze ruïne over aan den tijd.
[verschenen: 3 mei 1933]

De vallende ster
Parijs, 10 April 1933
Na den afloop der première van ‘Le Bonheur’ acclameerde het krioelende publiek
der Boulevards niet den auteur Henry Bernstein bij den uitgang van het Theater, niet
zijn ongeëvenaarde vertolkers Yvonne Printemps, Michel Simon en Charles Boyer,
even beroemd op het lichtscherm als op de planken, doch Maurice Chevalier, die als
simpel particulier de voorstelling had bijgewoond. In het gewone leven is Maurice
een meneer met een rooduitgeslagen puistig gezicht, welks bovenhelft onbeduidend,
en welks beneden-helft even vulgair is als dat van Adolf Hitler. Men begrijpt niet
goed wat de menschen aan hem verloren hebben. Hij lijkt niets op een afgod. Zij
juichen echter bij duizenden ‘Maurice! Vive Maurice!’ omdat er in hun binnenste
een vlot deuntje neuriet, dat Maurice niet eens zelf gemaakt heeft, of omdat zij met
hun innerlijk oog een grimas zien die hen amuseert en die altijd eender is. Dat zijn
bescheiden verdiensten om de wereld te veroveren en een nationale held te worden.
Toch mag Maurice erop roemen dat beide ondernemingen hem lukten.
Daar het niet in mijn lijn ligt om de trom te slaan voor een liedjeszanger die in
triomf wordt rondgeleid alsof hij de aarde verloste van hare jammeren, zou ik de
ovatie niet vermelden, wanneer zij niet een zeer merkwaardige toelichting en
bovendien voortzetting was geweest van het drama waarover het scherm zakte in
den schouwburg. Wat immers is de grondgedachte, welke Bernstein ontwikkelt in
dit jongste stuk? Een idealistisch anarchist van het slag Bakounine, logisch als satan
in eigen persoon, zoekt den zondebok die de grootste schuld draagt aan de
onderdrukking van het menschdom, en dien hij het doeltreffendst met een kogel naar
de woestijn kan jagen. Maar wie? Koningen, keizers en vorsten hebben uitgediend.
Staatslieden en politici, geleerden en kunstenaars, pausen en dictators, journalisten,
bankiers en milliardairs, alle bewindvoerders die een hervormer vroeger aansprakelijk
stelde voor misstanden, werden bijloopers. Zij hebben geen vat meer op de onmetelijke
menigte, op de droomen waarmee zij zich sust en waarin zij versuft. Men kan elke
categorie van wereldlijk en geestelijk gezag uit den weg ruimen zonder dat er iets
verandert in het eentonige geblaat der onafzienbare kudde. Of de eene belhamel aan
het hoofd gaat of de andere, het blijft altijd dezelfde domme troep schapen. Om als
apostel en bevrijder een resultaat te bereiken dat geen zuivere larie is, zou men een
massa eerst moeten genezen van haar schaperigheid. Waar ligt de oorsprong der
grenzenlooze domheid? Waar voedt zij zich? Waar openbaart zij zich het duidelijkst?
Wie incarneert de verstomping het volmaakst en wie verbreidt haar het verst? Wie
zetelt boven alle machten en tronen? Lenin achtte den godsdienst nog het opium van
het volk. Hij dateert van olim, toen er geen bioscoop bestond. Voor Bernstein werd
het opperste verdoovingsmiddel, het doodelijke kruid, het ontmannende gif,... de
glimlach der cinema-sterren en de onvergelijkbare poppen (mannelijke en vrouwelijke)
die dezen glimlach voortbrengen als afgezanten uit een levenloos, goddeloos en
moedeloos nirwana.
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Het is wonderlijk door hoeveel uitnemende geesten deze opinie vandaag gedeeld
wordt. Maar om haar aannemelijk te maken voor tijdgenooten, die aarzelen tusschen
tooneel en bioscoop als Hercules op den tweesprong, was niemand minder noodig
dan de verontrustende Henry Bernstein. Hij heeft misschien nooit ideeën ontdekt in
een mensch, doch hij haalde altijd menschen uit een idee. Een formule, een thesis,
een recept worden in het brein van dezen scheppenden dramaturg getransformeerd
tot vleesch en bloed, tot kiemkrachtige materie. Hij bezielt het ziellooze. Steeds heb
ik hem gehouden voor een verkapt revolutionnair, erf-vijand van maya, van de illusie,
waarmee wij ons bedotten, en die hij ons niet gunt. Ik zag veel liever, dat hij wat
anders fabriceerde dan bommen op termijn. Zijn kunst echter is onnavolgbaar.
Zie hoe hij Clara Stuart teekent in de loge van den music-hall, waar zij een paar
liedjes zingt van haar répertoire. Zij is mooi. Zij is aanbiddelijk. Elegant en souverein
bekoorlijk van top tot teen. Haar lippen tooveren een glimlach, alsof de hemel de
aarde kust, gelijk 't heet in een versje van Heine. Een der gracieuze creaturen, die
straffeloos een Fransch minister om de ooren mogen slaan in een restaurant, gelijk
onlangs verteld werd. Een fee! Een fee, die ten overvloede getrouwd is met een prins.
En langzaam opent Bernstein dit kostelijke, bedrieglijke schrijn. Hij toont ons wat
't bevat: zemelen en houtzaagsel. De conversatie met haar soubrette; met haar manager,
een affreus type met een huid even slap als zijn ruggegraat, even rekbaar als zijn
geweten, en die haar behandelt als koopwaar; de manier, waarop het wereldberoemd
geworden naaistertje een vroegere vriendin ontvangt; haar liefdadigheid in dienst
van de reclame; haar buitensporige onwetendheid; alles geïnsinueerd of onderstreept
met enkele cursieve woorden; het heele pittoreske en drommels amusante eerste
bedrijf ontluistert Clara Stuart tot wat zij in werkelijkheid is: een adorabele maar
leege vorm met een mechaniekje van binnen om te glimlachen. Een glimlach welke,
zoolang Amerika rijk was, betaald werd met een ton per week, wijl zij evenveel
zaligheid beloofde, evenveel vergetelheid schonk als de lippen van een Boeddha.
Om dien glimlach uit te roeien mikt Philippe Lutcher op dezen mond met een revolver.
Hij schiet achter de schermen, daar hij ons niet schokken wil. Hij treft slechts den
schouder en wordt half gelyncht door het publiek. Gewond glimlacht Clara nog
tweemaal liefelijker.
Het volgende bedrijf speelt eerst in het cabinet van den rechter van instructie,
daarna in de rechtszaal. Slachtoffer en getuigen defileeren langs de jury en den
beklaagde. Een oud, slagvaardig magistraat leidt de debatten, die na zooveel processen
welke reeds geënsceneerd werden, ouderwetsch zouden lijken als Philippe Lutcher
geen origineel was. Met een ijskoud intellect ontvouwt hij de denkbeelden over de
bioscoop, over de schadelijkheid der sterren, over de eenige bruikbare methode om
het menschdom op te schudden uit zijn verdooving, welke ik boven heb aangeduid.
Kalm en helder zet hij zijn geval uiteen van anti-sociaal individu, dat niet speelt om
te winnen, doch om te verliezen: qui perd gagne. Hij versmaadt om zich te verdedigen
tegenover een maatschappij welke hij minacht en spot met de handigheidjes van zijn
advocaat. Als Clara, gehypnotiseerd door zijn zwarte oogen, haar verklaringen
herroept, van een gek en een bruut een wanhopige maakt om hem te redden en per
slot een vrijspraak afsmeekt van de jury, richt hij zich fanatiek overeind en roept dat
hij ervoor bedankt om zijn leven als gunst te ontvangen van een comediante die
gekomen is om een scène te spelen.
Hij krijgt genade en de ster wacht hem aan de gevangenispoort met haar auto. Bij
het derde bedrijf liggen zij zelf in elkaars armen. Over den prins kikt niemand meer.
De echtscheiding is een kwestie van dagen. Clara bidt haar wreeden en weeken
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tegenstander om haar minaar te worden. Hij ontdooit tot teederheid en bekentenissen.
Zal de glimlach den wilde, den opstandige, den nomade, den anti-geciviliseerde en
den cerebralen stijfkop temmen? Ja en neen. Terwijl hij ontdooit ontwaakt zijn
onbarmhartig bewustzijn. Hij schoot op den glimlach. Doch waarom aarzelde hij
weken alvorens te schieten? Om de lieflijkheid, om het zachte geweld van dezelfde
lippen. Hij wilde dien dwang verbrijzelen. Vanavond moet hij dien tooveer
ontvluchten, vlug, vlug, om niet te bezwijken. Hij ijlt weg in den nacht met een
zakdoekje en een biljet van duizend, het eenige wat een gerevolteerde kan aannemen
van een te verlokkende, weenende fee, omdat alleen het geld geen waarde en geen
beteekenis heeft.
Het ontbreekt bij Philippe Lutcher niet aan elementaire, vulkanische grootheid.
Hij is levenswaar.
Er sterft op 't oogenblik in een Roemeensch sanatorium een schrijver (Panaït
Istrati), die niet moordde, doch met dezelfde onverzoenlijke halsstarrigheid zijn
adhaesie geweigerd heeft aan elke soort van samenleving. Door de hersens van een
groot aantal onzer medemenschen dolen rare spoken en waar ze nog sluimeren worden
zij gewekt met drama's als dit. Men noemt dat ‘Le Bonheur’: een illusie welke men
ontrukt, een waan dien men leert doorschouwen, iets grijpbaars, dat ongrijpbaar
gemaakt wordt. Wie het geluk niet zoekt zal het niet vinden.
[verschenen: 29 april 1933]

De gijzelaar
Parijs, 15 April 1933
L'Ile de France, geboend, verjongd, verfraaid en natuurlijk onbrandbaar gemaakt,
zet opnieuw koers naar New-York, na een half jaar dokken. Het schip draagt Herriot
en zijn fortuin. De vertegenwoordiger der democratie, de man in hemdsmouwen en
losgeknoopt vest, die alle volkeren waar hij toefde, verbaasd heeft door zijn
ongegeneerdheid, bewoont twee exquise luxe-salons, ingericht voor milliardairs.
Mits men een beetje met hem meepraat, voelt hij zich in die weelde heelemaal niet
grooter. Hij zal joviaal de hand gaan drukken der stokers, gekscheren met een steward,
en zijn hart uitstorten voor een journalist. Zoo is hij: familiair als een vroeger Fransch
koning.
Hij vertrekt omdat niets hem kon weerhouden. Toen Herriot in December tuimelde
over de kwestie der Amerikaansche schulden, waarvan hij een eersten termijn betalen
wilde tegen den uitdrukkelijken wensch van de opstandige natie, voorspelde hij:
‘Wacht maar! Over drie maanden zal men mij vragen om die affaire in orde te
brengen.’ Zijn profetie is op een week na uitgekomen. De ex-premier werd echter
niet geroepen door het Fransche gouvernement, in welks schoot hij geen plaats vond.
Hij is officieel uitgenoodigd (gefloten, schimpen zijn tegenstanders) door den
president der Vereenigde Staten. Men beweert wel dat deze ongewone oproep den
heer Roosevelt gesouffleerd is door den scheidenden gezant Paul Claudel, die gloeide
van verlangen om den minister door wien hij gewipt werd, een afscheidspoets te
bakken. Doch met of buiten tusschenkomst van een op zijn tijd zeer snuggeren
dichter-diplomaat ontving de Fransche regeering een uitnoodiging waaraan zij zich
onmogelijk kon onttrekken vanaf het moment dat de invité de invitatie aannam.
Zonder een bevriend staatshoofd te krenken, kon niemand Herriot verbieden om een
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paar dagen te gaan logeeren op het Washingtonsche Witte Huis. En Herriot
accepteerde gelijk hij voorspeld had.
De nieuwe onderhandelingen over de Amerikaansche schulden beginnen bijgevolg
met een vernedering welke Parijs moet verduwen, omdat een geflatteerd en eigenwijs
politicus haar goede medicijn acht. Vernedering? Ongetwijfeld. Tot dusverre immers
verleende een buitenlandsche regeering enkel haar exequatur aan een door zijn
gouvernement gekozen gevolmachtigde. Hoogstens suggereerde zij discreet den
naam van een persona grata. Nimmer koos zij op eigen houtje. Nog minder
telegrafeerde zij haar keus zonder voorkennis. Zelfs bij een nederlaag op de slagvelden
als die van 1918, matigden de geallieerden zich geen pressie aan op de kwaliteit der
onderhandelaars. Aan den eenen kant Foch, aan den overkant een paar kleurlooze
figuranten. Dat de Amerikanen zulke nuttige usanties negeeren zonder bijbedoelingen,
zou reeds prikkelend kunnen werken op het humeur van een volk dat zich niet erger
dan een ander gehecht toont aan behoorlijkheid. Dat zij opzettelijk een plenipotentiaris
ontbieden, die wegens zijn inschikkelijkheid voor de Amerikaansche belangen, met
een imposante meerderheid gedesavoueerd is door het Fransche parlement, mag door
den meest bezadigden citoyen opgevat worden als een onheusche demonstratie, als
een terechtwijzing, als een ongepaste inmenging in de binnenlandsche politiek van
Frankrijk. De veeg wordt geduld, wijl het niet baten zou om schandaal te verwekken.
Zij komt echter des te harder aan daar Roosevelts impertinentie bewijst, dat de
Vereenigde Staten nog niet rijp schijnen voor een gezond begrip der hangende
problemen. Of nog niet murw genoeg na hun diverse rampspoeden.
Het is misschien prettig voor de Yankees, om zich tegenover de mogendheid die
haar dank - geen geld! - verschuldigd is, grof en uit de hoogte te gedragen. Doch
handelen zij slim of zelfs maar verstandig? Het Parijsche gouvernement expedieert
hun Herriot wijl zij hem brutaal verlangden als den gezant die de meeste
capitulatie-kansen biedt. Om hem te hebben, bestond er wellicht geen probater middel
dan hem te bestellen. Hoe echter vertrekt hij en hoe zal hij aankomen?
Herriot-zelf had een dubbel fiasco uit te wlsschen. Fiasco tegenover de V.S. die
op hem rekenden bij de presentatie van hun wissel. Fiasco tegenover het parlement
dat op een punt, waar hij niet kon terugkrabbelen, zijn houding afkeurde. Hij is meer
ijdel dan koppig en verduurt moeilijk een échec. Hij poseert gaarne als aanhanger
der zuivere rede en de woorden Cartesius, Cartesiaansch liggen bestorven op zijn
lippen. Hij oordeelt zich door een tegenslag als die van December niet enkel
verongelijkt, maar bovendien aangerand in zijn denk-systeem. Men wordt gauw
maniak met dergelijke stokpaardjes, vooral in een parlementairen regeeringsvorm.
Een dictator of een autocraat kunnen zich veroorloven Cartesiaansch te zijn, doch
de ideeën van een democratisch minister worden niet getoetst volgens een
philosophische methode, maar door de uitspraak der stembus. Een Herriot had zich
neer te leggen bij het volksbesluit dat den Amerikaanschen wissel weigerde.
Hij kon dit niet, omdat hij gekwetst was in zijn trots van mensch en intellectueel.
In kranten en tijdschriften, in lezingen en redevoeringen, in 't publiek en achter de
coulissen heeft hij zich drie maanden lang afgesloofd om den volkswil te wijzigen
en hem ongedaan te maken. Tevergeefs. Toen de Amerikaansche bank-crisis uitbrak,
liet hij door een zijner trawanten een wetsontwerp deponeeren; de regeering moest
machtigen om de 480 millioen francs van den vervallen termijn met een
sympathiebetuiging over te zenden aan Washington. Het romantische en
philantropische plan werd afgeketst. Toen Roosevelt hem ontbood, liet Herriot door
de pers, die hem verknocht bleef, het bericht lanceeren, dat hij een chèque van 480
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millioen als welkomstgroet wenschte in te pakken bij zijn bagage. Die reis- en
verblijfkosten leken te duur en Herriot vertrok met 24 paar sokken, zijden hemden
en pyama's, gelijk Paris-Soir vertelt, maar platzak. Hij had zich gaarne ingescheept
als Minister van Staat, met een onbegrensde volmacht. Ook deze gevaarlijke gunst
werd afgeslagen. Hij reist met beperkte bevoegdheid, als waarnemer, als inlichter.
Nauwelijks als gezant en bijna als tourist.
Herriot heeft zich dus niet kunnen revaloriseeren, noch voor het Witte Huis, noch
voor het Fransche parlement. Hij landt in Amerika als de vertegenwoordiger van een
afgewimpeld en onbruikbaar standpunt. Men fluistert, dat deze pech-serie zijn
evenwicht en zijn zenuwen niet onaangetast lieten. Sommigen beschouwen hem als
monomaan, vastgewroet in een idée fixe. Men zegt ook, dat Daladier, zijn voornaamste
mededinger in de Radicale Partij, en in de gouvernementeele sferen, hem slechts een
vrijgeleide schonk, omdat het een wisse excutie behelst. Wanneer Herriot nog niet
geheel van zijn zinnen beroofd is, zullen hem deze geruchten en bedreigingen niet
ontsnapt zijn. Sinds hij zich toebereidt voor zijn tocht, vertiendubbelde de pers der
oppositie hare aanvallen. Zij zal ze verhonderdvoudigen, wanneer hij, die een nul
schrapte van de schuld der Duitschers (3 milliard in plaats van 30) terugkeert met
een mislukking of met een schadepost. Men bewaakt hem als een gevangene, men
bespiedt hem als een gijzelaar. Zelfs de apologieën zijner vrienden werden gelijk de
oude orakels, voor tweeërlei uitleg vatbaar. Zij leerden langzamerhand, dat
Washington geen geluk brengt aan Fransche staatslieden.
Zal Herriot ontkomen aan een noodlot dat door Roosevelt's order nog nauwer werd
toegestrikt? Om niet te verongelukken heeft hij een succes noodig dat zijn onbezonnen
mildheden niet slechts rechtvaardigt maar ze loskoopt. Dit succes moet ronduit zijn
en onvoorwaardelijk. Het mag niet geruild worden met concessies, niet verkwanseld
tegen compensaties. Met een handelsbalans die over de eerste drie maanden van dit
jaar een deficit boekt van 3.242.323.000 franc beoefent men geen liefdadigheid en
geen sentimentaliteit tegenover een land, welks rekening ondanks alle krachs tot nu
toe sluit met een batig saldo. Aan economische offers valt niet te denken tegenover
een mogendheid als de V.S., die het onderste uit de kan wilde, en de allereerste was
om in het handelsverkeer een hoovaardig, egoïstisch en ruïneus nationalisme te
betrachten. Nog minder valt te denken aan militaire ontwapening. In plaats van een
chèque voor de Yankees stemde de Kamer in haar laatste zitting met bijna algemeene
stemmen een supplementair crediet van 300 millioen voor de artillerie en ging op
vacantie. Dit is veelbeteekenend. De Amerikanen moeten zich voorgoed uit 't hoofd
zetten dat een oorlog, bespoedigd en ontketend door de ontwapening van Frankrijk,
hunne hopeloos verkorven zaken op gang zal helpen. ‘Wij verdedigen de laatste
loopgraven der Europeesche vrijheid’ zei Daladier, die leeraar was in de geschiedenis.
‘En deze woorden hebben een zin’ voegde hij eraan toe om elk misverstand te
vermijden.
Zoo reist Herriot met twee stroppen om den hals, een Amerikaansche en een
Fransche. Washington en Parijs schonken hem misschien met het zelfde leedvermaak
de gelegenheid om zijn kunsten te vertoonen op het slappe en het strakke koord. Als
hij er heelhuids en voordeelig afkomt is hij de meester van Frankrijk. Als hij misstapt
bengelt hij voor de rest zijner dagen tusschen hangen en worgen. Hoeveel milliarden
is het kostbare leven van dezen staatsman waard voor Roosevelt die loos genoeg was
om hem aan te wijzen tot buitengewoon gezant doch waarschijnlijk nog niet machtig
of buigzaam genoeg is om hem te redden uit zijn strik?
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[verschenen: 6 mei 1933]

Op de Tinnen
Parijs, 19 April 1933
De gemeenteraad van Parijs heeft beslist dat de Internationale
Kunstnijverheid-Tentoonstelling van 1937 gehouden zal worden binnen de oude
muren en langs de oevers der Seine. De stad is groot en de rivier doorstroomt haar
in vele kronkels. Het wordt nu de taak der architecten om op een beperkte ruimte,
waar 400.000 auto's rollen, een plek te isoleeren welke te midden van het vertier
komt te liggen zonder het te stremmen. Terwijl de laatste sporen der Koloniale
Expositie nauwelijks verdwenen zijn, breken zij hun hoofden reeds op een puzzle,
die door de uitbreiding van het verkeer en door den wensch om iets tot stand te
brengen waarvan de wereld wederom paf staat, bijna onoplosbaar schijnt, doch die
natuurlijk schitterend zal worden opgelost. Het woord ‘impossible’ zooals men zegt,
is geen Fransch.
Het is daarentegen volmaakt ‘Fransch’ dat er in het land der menhirs lieden
rondloopen met verbazingwekkende, hemel-bestormende plannen. Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan en één druppel Keltisch bloed te veel in de aderen van hen
die zich sinds de Renaissance willig lieten breidelen met klassieke tucht, deed immer
toom en halster springen. Zij wachtten niet tot zij het terrein kenden waar de
tentoonstelling zou legeren, om het uitmiddelpuntig idee te verzinnen dat de
tijdgenooten in de wandeling een ‘clou’ noemen en dat haar onvergetelijk zal maken
voor den nazaat. Het heeft, voor zoover men kan waarnemen, niets uitstaande met
decoratieve kunsten, die wij ons denken als een onwennig meubel, een gestyleerd
eetservies, een tapijt, een lamp, een behangselpapier, of een beschilderd glas. Het
karakteriseert echter onze eeuw in den allesovertreffenden trap.
Verbeeld u een toren van 700 meter hoogte. Zooals de Chaldeeuwsche
sterrewachten en de minaret der groote moskee van Samarra zal hij naar boven
wentelen in glooiende spiralen, begaanbaar voor voetgangers, berijdbaar voor
automobielen. Neem de bochten niet te snel en laat uw remmen nakijken. De top in
het azuur zal garages bevatten, een hotel met twee honderd kamers, verschillende
restaurants, een theater, een bioscoop, een postkantoor, zalen voor congressen en
festiviteiten, een winkelstraat, liften en een observatorium. Gij hebt er zoowel de
maan als de aarde op een paar meter afstand. Dit Wolkenkoekoeksheim zal bekroond
worden door een draaiende vuurbaak met een lichtsterkte van minstens anderhalf
milliard kaarsen. De stralen dezer lantaarn knipoogen tot voorbij Londen en
Amsterdam, tot de Alpen en tot de Pyreneeën. Hij zal twee-een-derde maal hooger
zijn dan de ranke Eiffel-toren, die bij zijn afmetingen in 't niet verzinkt, evenals het
Empire-State-Building van New-York, dat juist, na vijf-en-veertig jaren langzaam
streven, met enkele meters het hoogte-record had geslagen van Frankrijk's en van 's
werelds langsten vlaggestok.
Hij zal opgetrokken worden in beton. Toen Eiffel in 1889 zijn transparanten en
gekantwerkten toren voltooide, was ijzer nog het materiaal der toekomst, en de
ijzer-industrie stond aan de spits der economische bedrijvigheid. Vandaar de
onbegrensde en automatische macht der ‘kanonnen-koningen’ die aan
honderdduizenden arbeiders den kost gaven. Vandaar voor een deel de Eiffel-toren.
Doch bijna zonder dat wij 't merkten werd het ijzer onttroond door het beton. Vandaag
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fabriceert men betonnen bruggen (geen enkel technisch bezwaar zeggen de ingenieurs
om solide bogen te spannen van vijf honderd of duizend meter), betonnen schepen,
betonnen hekken en schuttingen, betonnen dwarsliggers voor de spoorwegen, betonnen
buisleidingen, telefoon- en telegraaf-palen, voeder-troggen, putten, reservoirs,
bloem-bakken, huizen, hangars, zitbanken, fonteinen en ik weet niet wat nog. In
korte jaren verkreeg de beton-industrie zulk een uitbreiding en zulk een invloed dat
zij een der verrukkelijkste plekken van de Riviéra zal gaan verpesten met de
verdorrende emanaties harer maal- en mengmachines, hoewel ieder die gevoel heeft
voor natuurschoon, of belangen bij het toerisme, protesteert. Wanneer de toekomstige
kunstnijverheid-tentoonstelling gedomineerd en verpletterd zal worden door een
gigantischen, geïllumineerden schoorsteen (ik kan hem mij voorloopig niet anders
fantaseeren), die van den grond oprijst om spoorloos te verdwijnen in den dampkring
(dikwijls is reeds de koepel van den Eiffel-toren onzichtbaar), dan danken wij dit
wonderbaarlijk monument stellig voor een deel aan den jongen overmoed der
beton-koningen die een gedenksteen willen oprichten, waarin zij hun macht
verstoffelijkt en verheerlijkt zien. De kosten worden geraamd op 50 millioen francs.
Als het bestek een beetje zuinig geschat is, zullen zij gaarne bijpassen.
Maar zoo de bovenbouw van dezen hemelschen wenteltrap zijn verklaring vindt
in materialistische overwegingen, ik geloof mij niet te ver te wagen op het terrein
der conjecturen wanneer ik gis dat de onderbouw zijn diepste wortels heeft in de
vermaarde plaats der Schrift, welke handelt over den Toren van Babel. Aan de boorden
der Seine, en speciaal op het geografische punt waar Parijs ligt, hebben zich in den
loop der geschiedenis bij herhaling radiaties geconcentreerd, welke men bij gebrek
aan een beter woord Luciferiaansch zou kunnen noemen. Schilder Lucifer wit, gelijk
Blavatsky, of zwart, als de zoon der duisternissen, gelijk de traditie haren satan opvat:
dat is een kwestie van optiek of een kwestie van gezichtshoek. In beide gestalten
incarneert hij het protest van Prometheus, het verzet der Titanen, en zoowel in de
eene als in de andere gedaante manifesteerde hij zich nergens vindingrijker, nergens
herhaaldelijker. Het leek mij nimmer toeval, dat Julianus de Afvallige, de keizer van
Rome die den Tempel van Jeruzalem wilde herbouwen om een voorspelling te
logenstraffen, die zijn redelijkheid en zijn trots tartte, zijn residentie had verlegd naar
de plek, waar vandaag de Boulevard St.-Michel eindigt, aan den oever der Sequana.
Zulke geesten laten zich niet gemakkelijk bannen. Zulke herinneringen blijken taai.
Later werd zijn idee hervat door Voltaire, toen er niet de minste kans meer bestond
op verwezenlijking, daar de moskee van Omar zich sedert lang verhief op de
fundamenten van Salomon's tempel. Doch zeker waart het onuitroeibare denkbeeld
nog rond in de buurt van het Collège de France, waar men een leerstoel oprichtte
voor Einstein, omdat hij Jood is, en altijd een leerstoel geweigerd heeft voor Branly,
omdat hij Katholiek is.
Niemand kan 't bewijzen omdat niemand 't zal bekennen. Doch het is normaal,
dunkt me, dat de conceptie van den toren van 700 meter voortvloeit uit een
soortgelijke eeuwenoude obsessie. Het was Noach's zonen niet vergund om zich te
nestelen in de regionen van den bliksem. Maar zooals vogels sinds ontelbare eeuwen
hetzelfde deuntje fluiten (de haan der Ark kraaide niet anders dan een haan van
Parijs), zoo achtervolgt het droombeeldig plan van Sem, Cham en Japhet de menschen
als een onvoltooid leidmotief, dat rust zoekt in een slotaccoord. Zij verlangen het
ingeschapen lied te zingen tot het einde, ook al zouden daarboven machten zetelen
die dezen onontkomelijken wensch beschouwen als een uitdaging. Dit laatste trouwens
zou men gaarne verifieeren.
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Er zijn bouwstoffen in overvloed. De beton-fabrieken werken op halven stoom.
De verwachte ontvangsten kunnen de uitgaven dekken. Of hij mooi is of leelijk zullen
wij zien wanneer hij zijn laatste spiraal windt. In 1889 paste de Eiffel-toren niet bij
het silhouet van Parijs en al wie aan kunst deed vloekte hem uit. Allengs werd hij
onafscheidelijk van het stadsbeeld, onmisbaar voor de radio en een litterair thema.
Op papier reeds, en in cijfers, vertolkt de afgeknotte kegel van 700 meter een
optimisme en een durf die niet alledaagsch zijn. Dat is ook wat waard. Als hij verrijst
zal 't voor geruimen tijd zijn want het neerhalen zal nog zwaarder vallen dan het
optrekken. Doch pas het nageslacht zal zijn eigenlijke bestemming kennen. Waartoe
zal hij dienen? Als aanlegsteiger van luchtschepen? Als accumulator van cosmische
energie? Als seinpaal voor de eerste reizigers naar Mars? Of als gedenknaald die
voor een tot barbaarschheid teruggezonken menschdom de plaats aanwijst waar eens
Parijs stond...?
[verschenen: 10 mei 1933]

De meening van den Staf
Parijs, 24 April 1933
Generaal Debeney, die zeer nauwe relaties onderhoudt met het opperbevel, heeft in
de Revue des Deux Mondes een studie gepubliceerd over ‘De eischen van het
oorlogsmaterieel’ welke zoowel het standpunt preciseert van den Franschen staf
tegenover de ontwapeningsconferentie als zijn zienswijze betreffende de strijdvoering
der toekomst. Men kan er een menigte lessen uit trekken, vooral waar de auteur de
conclusies en deducties overlaat aan den lezer. Men kan er eveneens uit afleiden hoe
de nieuwe periode der Geneefsche parlementeeringen zal verloopen en eindigen.
Want sinds Duitschland geregeerd wordt door een kanselier die zich luidruchtig
beroemt dat hij nimmer de hand drukte van een Franschman, leent het civiele bestuur
een veel gewilliger oor aan de suggesties van het legercommando, welks moreele
positie aanzienlijk verbeterde. Daladier sloot met Weygand een provisorisch bestand.
De roze en roode pers staakte haar hatelijkheden of aanvallen tegen de ‘gegalonneerde
bruten’ zonder wier wapenen de dierbaarste liberale en humanitaire beginselen op 't
oogenblik evenveel zouden tellen in de Europeesche balans als een aas op de oude
waag, dat is 0.048 decigrammen.
De woordvoerder van het hoofdkwartier gelooft weinig aan een
overrompelings-oorlog, in vollen vrede ontketend door een beroepsleger, dat plotseling
oprukt met een formidabele uitrusting. Deze krijgsvorm behoort tot de mogelijkheden,
doch levert niet het gevaar op dat een natie het meest te duchten heeft. Volgens
Generaal Debeney is een guerre à échéance tegelijk waarschijnlijker en bedenkelijker.
Veronderstel een gouvernement in dienst van nationale aspiraties welke het slechts
met geweld kan verwezenlijken. Het kiest voor die verwezenlijking een vasten
vervaltijd. Laten wij zeggen drie jaren. Gedurende deze drie jaren zal het zijn
oorlogsvoorraden compleet omwerken, hernieuwen, aanvullen. Het schaft zich de
beste en modernste modellen aan die verkrijgbaar zijn. Terzelfdertijd onderwerpt
het zijn industrieele mobilisatie aan een volledige revisie. Het koopt grondstoffen.
Alle fabrieken die in aanmerking komen voor de vervaardiging van oorlogsmaterieel
(en bijna de geheele vredes-industrie) ontvangen de speciale machines welke hare
transformatie vereischt. Deze werktuigen worden in 't geheim gemonteerd. Een of
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twee maanden voor den gekozen vervaldag gaan zij draaien en geven den aanvaller
een dubbelen voorsprong. Zijn industrieele mobilisatie, welke onder normale
omstandigheden twaalf maanden vergt, is voltooid terwijl de tegenstander haar nog
beginnen moet. Zijn stocks van krijgstuig, geperfectionneerd, gemoderniseerd,
overvleugelen in kwaliteit en kwantiteit het potentieel van den vijand die teert op
ouderwetsche voorraden. Zulke achterstanden haalt een leger zelden of nooit in.
Eerste consequentie: Bewaar en behoud de voorraden. Daar zij een belangrijk
tijdverlies en een technische inferioriteit moeten dekken, kunnen zij nimmer groot
genoeg zijn voor een land als Frankrijk, dat geen enkele reden of neiging heeft om
zich toe te bereiden voor een ‘oorlog op termijn’.
Andere consequentie: Een redelijke contrôle mag zich niet bepalen tot de
opslagplaatsen, tot de feitelijke wapenen, maar moet zich, wil men niet vroeg of laat
dupe worden, uitstrekken over de totale industrie.
Derde consequentie: Elk land, dat fabrieken bezit (van welken aard ook) is
potentieel gewapend. Elk land zonder industrie is weerloos. Men verdedigt zich met
de stocks. Maar men overwint slechts met de productie van materieel. En zoolang
een groot land over meer machines beschikt dan een klein land zal er noch gelijkheid
noch hechte vrede bestaan. Welk een vooruitzichten!
Even weinig als aan een overrompelings-oorlog gelooft Generaal Debeney aan
den fabel van ‘een nieuwen Alexander’. Het tafereel van den jongen en bezielden
veldheer, die aan 't hoofd van een weergaloos gewapende, meesterlijk afgerichte
kleine keurbende zegevierende logge en ontzenuwde volksmassa's voor zich heen
drijft als een troep onschadelijke marskramers, werd eertijds geborsteld door den
fameuzen Generaal Von der Goltz. Tot stichting van het buitenland werd het doek
kortelings opgepoetst door den niet minder fameuzen Generaal Von Seeckt, die
daarvoor uit onnoozele Fransche monden het etiquet ‘geniaal’ kreeg. Debeney wil
niet hooren van deze theorie, die berust op eenzijdige koloniale ervaringen. Zeker
bedwingt een regiment van 't Vreemdenlegioen een rijk als Indochina. Maar zoodra
de inboorling welgewapend en geoefend is als de troepen van Abd-el-Krim in 't
Marokkaansche Rif, moet men legers en arsenalen mobiliseeren om bloedige verliezen
te voorkomen. De Duitschers overigens verwarden zelf nooit hun theorie met hun
practijk. Tot matelooze verrassing van Joffre, die drie weken noodig had om het
mirakel te aanvaarden als een feit, vielen zij België binnen met reservekorpsen, welke
zij boud in de eerste linies plaatsten. Zij vertrouwden noch op Alexander, noch op
keurbenden, maar uitsluitend, evenals Napoleon, op het numerieke overwicht.
Bovendien: wat is in werkelijkheid een keurbende? Een klein leger geëncadreerd
door een groot leger. De geblindeerde wagen en het bombardements-vliegtuig zijn
bemand door een paar élite-krijgers. Doch zooals de middeleeuwsche ridder een
uitgebreid personeel meesleepte om hem en zijn ros te harnassen, om hem in 't zadel
te helpen en zelfs om de gewonde tegenpartij den genadeslag te geven, zoo
vertegenwoordigt elke vechtende tank een bediening van 46, elk vliegtuig een escorte
van 60 man om het te onderhouden, te repareeren, te vervangen, te ravitailleeren,
om loodsen en landingsterreinen te verzorgen; etc. Een geweldige uitrusting
vermindert niet het effectief eener weermacht. Zij groepeert en verlegt ze in een
andere slagorde.
Gevolgtrekking: raak niet aan de geïnstrueerde reserves. Zij werden meer dan ooit
onmisbaar. De Duitschers zelf, die om dienstplicht vragen, bewijzen het. Een leger
zonder reserves is als een hoofd zonder romp. Verschijnt er per ongeluk nog een
Alexander, alleen geoefende en geharde reservisten zullen hem stuiten.
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Voor de rest hangt alles af van het materieel en van de wijze, waarop men het
gebruikt. Nominaal blijven de legers verdeeld in infanterie, genie, artillerie, cavalerie,
om de instructie te vergemakkelijken. Zoodra een leger echter zijn stellingen betrekt,
vallen de onderscheidingen weg en versmelten. De voorste gevechtslinies zijn
gevormd door een amalgaam van het meest gemengde wapentuig, dat voortaan kortaf
gehanteerd wordt door ‘strijders’. Verzamelingen dezer strijders zullen eveneens
kortaf ‘regimenten’ heeten. In de achterhoede verbeidt een nog bonter, machtiger en
beweeglijker materiaal, bestuurd door andere ‘strijders’, het signaal van den
bevelhebber, die hen bezigt voor zijn manoeuvre.
Dat is het eenige noemenswaardige verschil tusschen voorheen en thans. De vorige
oorlog leerde het dogma van de unie der wapenen. Een nieuw conflict zou de fusie
der wapenen openbaren. De infanterie achter kanonnen van allerlei kaliber en allerlei
bestemming wordt min of meer artillerie. Zij rolt op wielen evenals de cavalerie. Zij
bezigt een menigte gecompliceerde instrumenten als de genie. Op hun beurt wordt
ieder dezer weer infanterist, dit wil zeggen een strijder, die op een of andere manier,
met een of ander apparaat projectielen werpt. Want eigenlijk en in beginsel zijn we
nog niet verder dan de voormalige boogschutters. Zij wierpen pijlen of steenen. Wij
werpen allerhande kogels of bommen. Zelfs de vliegmachine, dubieus wapen zoolang
zij niet verticaal kan stijgen en gekluisterd blijft aan een landingsterrein, is in wezen
niets anders dan een gevleugeld projectiel, minder secuur dan een goed gericht kanon.
Pas wanneer een uitvinder den stralenbundel ontdekt heeft, waarmee hij alle leven
verlamt en dien hij willekeurig bestuurt, pas dan kan men van noviteiten spreken.
Maar dan ook kan Zwitserland Frankrijk veroveren of Rusland, naar believen.
Heel deze monstrueuze verdelgingsmachine raakte onafscheidbaar vergroeid met
de industrie. Alles werd verwisselbaar: het aroom der bloemen en de kleuren der
schilders in gif, de genezende serums in moordende bacteriën, de bevruchtende
meststoffen in explosie-middelen. In ieder arbeider schuilt een krijger en in elke
werkbank, elk gereedschap een doodelijk wapen. In 1914 mobiliseerde een generaal
nog zijn legers. Heden zal hij allereerst de fabrieken in 't geweer en in 't gelid roepen.
Gelijk de soldaten hebben zij haar nummer en haar reiswijzer.
Slotsom: wij tollen in een infernalen cirkel zoolang we niet de instincten
ontwapenen, de gemoederen, de harten, de geesten. Maar tot nu toe heeft geen enkel
menschelijk of goddelijk wezen het brein der gezamenlijke ongevederde tweevoeters
vatbaar kunnen maken voor deze elementaire waarheid. Steeds is er een, die de
aangeboden hand weigert, daarop pocht, en daarvoor wordt toegejuicht.
[verschenen: 13 mei 1933]

Willen en kunnen
Parijs, 29 April [1933]
De lampions langs de oevers van den Potomac zijn uitgebrand. Muziek en toasten
vervlogen in het lawaai, dat elken dag afreist naar de sterren. Een laatste blik uit de
transen van het Empire State Building over Manhattan in den luister der ondergaande
zon. De avond valt in het Alpengloeien der wolkenkrabbers. Wat is dat alles vermetel
en overweldigend. De mensch wordt sprakeloos, de dichter die in Herriot sluimert
begint te fluisteren. Is het mogelijk dat deze versteende geometrie vergaan moet als
Babylon en Ninivé? Binnenkort? Onder onze oogen? Wat is dat alles benauwend als
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de mateloos vergroote zuilen van een kerkhof. Er mankeeren slechts cypressen van
vijf honderd meter. Hij huivert alsof er een koude wind opstak en verjaagt het visioen
in een uitroep van verwondering.
Hij keert terug en een vlaag van melancholie golft hem vooruit. Wij zijn slecht
ingelicht, maar lezend tusschen de regels der telegrammen en communiqué's, doemt
ons de gedachte op welke de woorden verbergen. Onze voelhorens zijn geoefend
door vier jaren oorlog en een systematische verbloeming der gebeurtenissen. In de
interpretatie der teksten, die een soort van helderziendheid is, hebben wij een
ongelooflijke vaardigheid bereikt. De regeering en de kranten kunnen geen
geheimschrift uitdenken, waarvan we niet den sleutel bezitten.
Vandaar de melancholie, de bezinning, het groote zwijgen als in de tweede
symphonie van Mahler, bij de nadering van 't gericht. Wij raden dat de tocht van
Herriot vergeefs was. Het is evenwel niet de rechtstreeksche, momentane tegenvaller
die ons kwelt. Al behielden wij een sprankje hoop, wij hebben hem voorzien. Wij
zouden ons glimlachend erover heenzetten, omdat wij wenden aan teleurstellingen,
omdat wij als 't ware erop rekenen. Doch ditmaal kregen wij de duidelijke
gewaarwording, dat wij nu niet, en nimmermeer, en onder geen enkele omstandigheid,
en op geen enkele voorwaarde, met de Vereenigde Staten zullen accordeeren. Het
heden ligt versperd en ook de toekomst. Dit wil zeggen, dat wij veroordeeld zijn tot
heldenmoed of ondergang. Misschien tot beide.
Franklin Roosevelt, die met de blijhartigheid van den stoïcijn, twee kruisen op de
schouders draagt - zijn eigen en dat van Amerika -, Roosevelt is een dapper en kranig
man. Zoo dapper en kranig hij echter schijnt, geen driemalen ging de volle maan op
over zijn presidentschap of hij had de voornaamste zijner beloften en beginselen
verloochend. Niet omdat hij huichelachtig is. Tot men bewijzen levert van het
tegendeel zullen wij gelooven aan de oprechtheid, welke op zijn trekken weerspiegeld
ligt. En niet omdat hij onstandvastig is of beïnvloedbaar, sloeg hij om als een
weerhaan. Maar omdat de stuurman en de kapitein de eersten zijn, die het geweld
ondervinden van den storm, welke een land naar den chaos drijft.
Zeker is Roosevelt ook een eerlijk, verstandig en rechtschapen man. Hij begrijpt
de situatie van Frankrijk en van Europa. Hij kent de fouten van zijn volk, dat
onbeschaamd Eau de Vichy gefabriceerd heeft, porcelein van Limoges, Parijsche
modes, Vlaamsche kant, en dat onder alle vlaggen, zelfs de zwarte der kapers, en
met alle methoden, zelfs die der gauwdieven, vecht om de alleenheerschappij van
den wereldhandel. Hij beseft uitstekend dat onze arbeiders moeten leven; dat wij
geen veertig millioen Europeesche bedelaars kunnen maken om twintig millioen
Amerikaansche werkloozen de geneugten te verschaffen van hun hoogen standaard;
dat wij het bankroet der V.S. niet kunnen verhoeden door ons als remplaçant te
stellen. Inderdaad, dat is veel gevergd. Hij wordt er week van en geheel verteederd.
Medelijdend kijkt hij ons aan. Hij overstelpt de Fransche delegatie met minzaamheden
en hartroerende complimenten. Zoo wordt de Paasch-os opgetuigd met groen; men
steekt hem madeliefjes in de neus-gaten, anemonen in de ooren. Men slacht hem met
attenties. Men voelt zich een beetje raar en treurig. Doch er valt niets aan te doen.
Hier helpt geen lievemoederen. Tot elken prijs, al ware het een judas-prijs, moet
Amerika exporteeren. Het moet!
Stelliger nog mag men Franklin Roosevelt beschouwen als een humaan en
vredelievend man. In den vrede, heeft Herodotus gezegd, begraven de kinderen hun
ouders, in den oorlog begraven de ouders hun kinderen. Wie is dwaas genoeg om
het een te verkiezen boven het andere? Gewis niet de president der V.S. En zoo goed
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als Winston Churchill, zoo goed als Lord Grey, zoo goed als ieder redelijk wezen,
zoo goed als de schurken zelf die op een gelegenheid loeren, weet hij dat het leger
en de wapenen van Frankrijk op 't oogenblik de eenige schrik, de eenige bescherming
zijn die den oorlog van ons afweren. Niettemin poogt Roosevelt met dezelfde listen,
dezelfde pressies als zijn voorganger, om de Fransche bewaking te verzwakken, te
verlammen, om de hekken te openen voor de ruiters der Apocalyps. Waarom? Verbaas
u niet. Een oorlog, welke de laatste reserves zou vernietigen onzer moreele en
materieele zelfstandigheid, is profijtelijker dan alle schuldvorderingen en alle
economische concessies. De vertegenwoordigster van het linksche orgaan L'Oeuvre,
die een volkomen vertrouwen verdient en voortreffelijk geïntroduceerd is, heeft een
aantal leden geïnterviewd van den Amerikaanschen Senaat. Verschillenden
verwittigden haar dat de V.S. meer voordeel zouden trekken van een oorlog in Europa
dan van een algemeenen vrede. Zij citeert de namen van drie dezer Senatoren, die,
welwillend of onbesuisd, ons reeds taxeeren als Chineezen. Het zijn de heeren Loys,
La Follette en Mac Gregor. Zij denken waarschijnlijk even edel en menschelijk als
Roosevelt. Maar nood breekt hemelsche en aardsche wetten. Hoe hoog moet de
export-nood gestegen zijn om bekentenissen te ontlokken, welke meer dan tien jaren
Amerikaansche politiek onthullen als een misdaad!
Herriot verkeert in 't zelfde geval. Hij heeft steeds naar het beste gestreefd met
een warm, genereus gemoed. Hij ziet 't ontstellende, onbepeilbare cataclysme der
V.S., dat nog lang niet uitgewoed is, en zucht. Met heel zijn milde en lyrische inborst
snelt hij de Yankees ter hulp. Zooals Roosevelt de Schulden zou willen schrappen,
zoo zou hij ze willen betalen. Doch hoe? Met wat voor geld? De Schatkist is uitgeput
en leent in Londen. De onderdanen zenden ultimatums. Het is prettig om te zwichten
voor een innemende natuur als Roosevelt maar men moet het eerst kunnen. Er zijn
spanningen waarbij alles kraakt. Waarbij ja hetzelfde wordt als neen. Natuurlijk kan
Herriot den franc verlagen en het goud distribueeren. Men kan altijd failliet gaan.
Wat echter blijft er dan over van een munt, welke zeven jaar geleden besnoeid werd
tot één-vijfde harer waarde? Natuurlijk kan hij de tarieven verminderen of een
douane-vacantie beloven. Wie zal er bij gebaat zijn wanneer de landbouw en de
industrie hun reden van bestaan verliezen en elke vitale substantie opdroogt? Van
alle mogendheden int Frankrijk de laagste rechten. Gij weet welk een beteekenis hier
de wijnteelt heeft. Welnu. Op elken hectoliter geimporteerden wijn heft Frankrijk
84 francs. Australië 1770. Rusland 1426,30. Italië 146,50. Holland 246. Portugal
1100. Engeland 490,65. Roemenië 365,25. Duitschland 192 voor witten, 270 voor
rooden. Bulgarije 1225. Lithauen 1250. Spanje 104. Hongarije 213... Zonder
commentaar. In één jaar tijds heeft Engeland zijn inkoopen in Frankrijk met meer
dan drie milliard francs gereduceerd en een balans positief gemaakt welke sinds
menschenheugenis deficitair was. Het spreekt vanzelf dat Frankrijk nog een beetje
dieper kan zakken. Tot de boeren hun belastingbiljetten bij den ontvanger
terugbrengen op rieken en hooivorken; tot handelaars en industrieelen ze retourneeren
per post. Of tot een der buren zonder risico een oorlog kan verklaren.
Zoo wordt Roosevelt voortgezweept, Herriot achteruitgeworpen door denzelfden
dwang. Beiden hebben excellente bedoelingen. Zij vermogen niets, letterlijk niets
tegen elementen, losgebroken als in een oud verhaal, toen ze nog ontboeid werden
door de goden, over een aardrijk waarvan rede, billijkheid en recht verdwenen zijn.
Kampen of crepeeren. Er is geen keuze meer. Geen speling meer. Want dit is juist
het ijzingwekkendste: Wanneer Frankrijk en Europa hun grenzen wagewijd openzetten
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voor den Amerikaanschen invoer, zou Amerika niettemin ten gronde gaan omdat
Europa in een ommezien geruïneerd zou zijn.
[verschenen: 24 mei 1933]

De Paratac
Parijs, 5 Mei 1933
Wij hebben een nieuw wapen. Hoewel aangeprezen als uitsluitend defensief, behoort
het tot de ‘verboden wapenen’. Het mag derhalve achter winkelruiten uitgestald en
verkocht worden. Het mag evenwel niet gedragen noch gebruikt worden. Dat is een
dier spitsvondigheden waarin de wetgevers van alle landen uitmunten om niemand
te ontrieven. Wist gij dat het in Frankrijk geoorloofd was om zooveel kanonnen en
mitrailleuses in huis te hebben als gij verkiest? Een tijd geleden werd deze
onwaarschijnlijke veronderstelling bewaarheid door den Minister van Oorlog in eigen
persoon. Hij kondigde per advertentie zijn voornemen aan om een heele collectie
houwitsers en snelvuurgeschut in publieke veiling te geven. Het waren oude, niet
meer dienstige modellen, ofschoon nog zeer bruikbaar en geldswaardig. Pas toen
een paar bedillige bemoeiallen hem onder 't oog brachten in wat voor handen dit
materieel kon vallen, rechtstreeks of langs een omweg, zag hij van zijn plan af. Wat
geenszins beteekent dat de voorraad niet verkocht werd. Doch niet op de vendutie
en bij opbod.
Ons nieuwe wapen heet de paratac. Zijn naam, die een phonetische samentrekking
is van ‘pare attaque’ duidt zijn karakter aan. Het pareert een aanval. Maar wat ligt
er in een naam, zooals reeds Shakespeare zei! Over het woord ‘aanval’ zijn heele
bibliotheken geschreven sinds de een een aanval wil vermijden, sinds de ander hem
wil vermommen. Mogendheden en simpele particulieren, die een definitie zochten
van twee lettergrepen, raakten nimmer tot overeenstemming. Is de straatroover die
mij op een afgelegen weg vriendschappelijk mijn beurs vraagt een aanvaller? Absoluut
niet. Hij kan 't eerst worden als ik weiger en de diplomatieke onderhandelingen
afbreek. Na mij een kogel door 't lijf gejaagd te hebben kan hij zich beroepen op de
zeer aannemelijke verklaring dat hij me tevergeefs trachtte over te halen tot een daad
van menschenliefde en verbroedering. Hij kan aanvoeren dat ik hem door mijn
goed-gestrikten das en florissant uiterlijk heb geprovoceerd. Ten overvloede kan hij
zich dekken achter het wangedrag van een grootvader en oud-oom, die zijn evenwicht
verstoord hebben, of achter het verkeerde voorbeeld van kameraden. Waarom niet?
De moderne wijsbegeerte en de moderne jurisprudentie leerden ons erger paradoxen
slikken. Bevindt een inbreker, die door den eigenaar overrompeld wordt terwijl hij
rustig een brandkast forceert, zich niet in staat van zelf-verdediging? Het is zijn
heilige overtuiging dat hij wordt aangevallen. Wanneer hij geletterd en gewiekst is,
heeft hij de teksten voor 't oprapen welke zijn zienswijze staven. De zaak werd nog
gecompliceerder sinds recente Amerikaansche mededeelingen spreken over
‘onrechtvaardige aanvallen’. Er bestaan bijgevolg rechtvaardige aanvallen? Komaan;
des te beter. Dat zal werk verschaffen aan advocaten, muggenzifters en aan de
fabrikanten van allerlei soorten paratacs.
De onze ziet eruit als een vulpen of een draaipotlood. Men kan de holte garneeren
met inkt of met een stiftje. Men kan haar ook laden met een huls, welke in
gecomprimeerden vorm ongeveer één kubieken meter traan-gas bevat. Een vingerdruk
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werpt den patroon uit, die ontploft in het gezicht van den tegenstander. Men beleeft
de intense voldoening een vijand bitter te zien schreien en hem daarenboven vier en
twintig uren weerloos in zijn macht te hebben. Men kan schieten door een sleutelgat,
een deurspleet, een open raam, vanachter een gordijn. Met één lading legt men een
gansche familie voor een etmaal het zwijgen op zonder hare gezondheid ernstig letsel
te berokkenen. Zij huilt zachtjes en is ontwapend, in tegenstelling tot de vroegere
spreuk welke beweerde dat men iemand aan 't lachen moest brengen om hem
onschadelijk te maken. Het schot gaat volmaakt geruischloos af en verwekt noch
burengerucht, noch alarm bij het slachtoffer. De tegenpartij valt in tranen neder voor
uw voeten en met een minimum voorzorgsmaatregelen doet gij haar wat u belieft.
Gij behoeft slechts den foulard der apachen of het satijnen mom der bals masqué's
te vervangen door een gas-masker in miniatuur.
Welk een voordeelen vergeleken bij de revolver! De browning maakt een hinderlijk
lawaai dat een huis in rep en roer zet. Bovendien boort hij wonden en niet iedereen
kan bloed zien. Voor gevoelige zielen (en de meeste moordenaars behooren tot het
type dat geen vlieg zou kwaad doen) is een bloed-plas barbaarsch, smakeloos en op
den koop toe slecht voor het karpet of voor de meubels. Op de kleeren van een
verdachte is een bloedspatje dikwijls een onuitwischbaar bewijsstuk. Maar of boeven
schieten of kibbelende echtparen of ontgoochelde verliefden, zij die in hun binnenste
niet het onherstelbare betreuren dat een revolver pleegt aan te richten, zijn
buitengewoon zeldzaam. Wanneer zij voor de rechtbank verschijnen snikken allen
hun spijt uit. De een na den ander betuigt dat de haan bij toeval afging, dat een
onbeheerscht gebaar (vooral bij dames die zenuwachtig een zakdoekje zoeken in
haar taschje) de mechaniek in beweging zette. Het is waar dat deze mechaniek bijna
even sensitief werd als de kruidjes-roer-mij-niet die haar hanteeren. Een advocaat
kon altijd zonder overdrijving insinueeren dat zijn cliënt of cliënte de
beklagenswaardigste was in wier handen een revolver onverhoeds losbrandde.
Voortaan zullen deze martelingen den nerveuzen stakkers bespaard blijven. En geen
enkel inbreker is in 't vervolg verplicht om zijn straf te verzwaren door diefstal te
verergeren met doodslag, waartoe onfortuinlijke omstandigheden hem soms dwongen.
Hij plundert uw woning leeg terwijl gij sentimenteel in tranen wegsmelt. Dat is geen
halsmisdaad. Hetzelfde effect wordt bereikt met een roerend melodrama.
Daartegenover staat dat niemand meer verontschuldigingen kan inroepen die met
of zonder reden zijn evenmensch van het leven berooft, hetzij met opzet, hetzij per
ongeluk. Aan elke minnares, die de kluts kwijt raakt, en een revolver zwaait, aan
elken man die zijn vrouw den mond wil snoeren, aan elke vrouw die de brutaliteit
van haar gemaal niet kan verkroppen en in een kogel het middel zocht om zijn
overmacht te neutraliseeren, aan elken roover die iemand een loop onder den neus
duwt, zal de rechter of de jury altijd kunnen vragen: ‘Waarom naamt gij niet een
paratac? Waarom koost gij bloed boven tranen? Den dood boven een kortstondige
bezwijming? Waarom maakte gij deze kinderen tot weezen, deze echtgenoote tot
weduwe, deze ouders kinderloos, wanneer de paratac die onherroepelijke ramp kon
afwenden van hen, de slachtoffers, en van u, hun beul? Welk een prachtig thema om
rhetorisch ontwikkeld te worden en om nieuwe tranen te ontlokken aan het publiek
dat de rechtzittingen bijwoont als een schouwspel. Dat doet niemand schade. De
beklaagden ondertusschen, die een doodslag op het geweten hebben, zullen hangen.
Wat moeten zij antwoorden op die vragen? Zij kunnen geen verdriet meer veinzen,
geen onvoorzichtigheid meer huichelen. De paratac ontneemt hun elke uitvlucht en
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elk alibi. Sinds een philantropische geest hem uitvond, mag iedere moord geacht
worden met voorbedachten rade gepleegd te zijn.
Hoe meer ik het geval overweeg, hoe minder ik begrijp dat de wetgever dit
strijdwerktuig rangschikte onder de ongeoorloofde wapenen, tenzij de wetgever den
paratac de aantrekkelijkheid wilde verleenen der verboden vrucht. In handen van
kinderen, saboteurs, obstructionisten, belhamels en flauwe grappenmakers is het
traan-pistool zonder twijfel een instrument dat zeer onaangename verrassingen kan
veroorzaken. Wijl het iederen heethoofd de kans biedt om voor weinig geld een
geheel ministerie b.v. en een complete volksvertegenwoordiging gedurende vier en
twintig uren buiten gevecht te stellen (verbeeld u de sensatie en de gevolgen van
zulk een aanslag tijdens dagen van internationale spanning of op den vooravond van
een ultimatum!), zal een voorzienige overheid de verspreiding van het wapen zooveel
mogelijk moeten beperken. Doch dan was het de plicht derzelfde overheden, die alle
bedreigingen van den paratac misschien nog niet doorgronden, om niet alleen den
verkoop doch voornamelijk de fabricatie van dat gevaarlijke speelgoed te beletten.
Het zal mij niet verwonderen wanneer de tijd nadert dat de Kamers zullen zetelen
met gas-maskers. Voor de gezondheid echter van den onofficieelen,
onverantwoordelijken citoyen lijkt het mij in alle opzichten gewenscht dat de revolver
verwisseld wordt voor den paratac. Goed jaar, kwaad jaar zou de ruil minstens twee
duizend menschenlevens uitsparen.
Het is zeker een merkwaardig verschijnsel dat de ‘Vulpen’, die met
verontwaardiging begroet werd toen zij enkele weken geleden te Lyon in den handel
kwam, als een onnoozel voorwerp te koop ligt in de Parijsche vitrines en dat men
zich voor tien francs per stuk traan-kardoezen kan aanschaffen op de afdeeling
gas-maskers der groote bazaars. Het gas burgert zich in, gelijk voormaals het kruit.
De meesten hebben er vrede mee en schijnen te denken: liever een huilbui dan een
kogel of een lading hagel.
[verschenen: 27 mei 1933]

In den Millioenen-kuil
Parijs, 8 Mei 1933
Hoewel Pierre Hamp minstens elk jaar een deel laat drukken van zijn roman-cyclus
De Nood der Menschen (La Peine des Hommes) kwam zijn naam slechts zelden voor
op dit Parijsch memoriaal, dat tracht om niets te verzuimen. De eenige keer, dat hij
vernoemd werd, als ik mij niet vergis, was naar aanleiding van een brief aan den
rubber-koning Octave Homberg, waarin hij deze nog wassende verschijning de
geschikste middelen suggereerde om vat te krijgen op een politieke persoonlijkheid,
met name Pierre Laval. Het epistel werd gerold, in facsimilé gereproduceerd, en
maakte meer gerucht dan al zijn letterkunde. Tot [op] zekere hoogte was dit billijk.
De boeken van Hamp zijn goed, maar niet best. Zij behandelen met een licht
socialistische tendentie de maatschappelijke en industrieele vraagstukken die verband
houden met de wol, het vlas, het linnen, de weefgetouwen, den spoorweg en andere
beroepen. De auteur is meestal interessant, doch niet vaak boeiend. Hij mist de tongen
der engelen en bovendien de liefde. Misschien zullen de lezers van 1980 zich
verheugen over een document dat volledig, overzichtelijk, vrijwel onpartijdig en
accuraat een tijdvak schildert, waarin alle beloofde gouden bergen een muis baarden.
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Voor ons, die de bevalling bijwonen, lijkt het relaas der krampbevingen te zakelijk,
te notarieel en ook een tikje dor.
De jongste aflevering ‘La Mort de l'or’ verschilt in toon en stijl weinig van de
reeks der vijftien voorgangers. Zij overtreft hen daarentegen verre door de singulariteit
van het onderwerp, dat speelt onder bankiers, die totnutoe even gesloten waren als
hun brandkasten. Zooals de Banque de France haar kelders 28 meters onder den
grond groef en beschutte achter betonnen muren van 5.50 meter dikte, zoo leeft de
groote financier verborgen, buiten het bereik onzer courante gedachtenkringen en
verbeeldingswereld. Wij kennen de geld-bereiders hoogstens anecdotisch: op hun
yacht of in hun kasteel; als maecenas of als philanthroop; als eigenaars van renstallen
of als gevers van recepties. Soms ontmoeten wij hen als gevangenen tusschen twee
agenten, als hoofdpersonen van een onontwarbaar proces. Nooit zien wij hen op hun
kantoor, in hun bedrijf, aan de telefoon, voor hun bloknota, rondom de ‘corbeille’
der Beurs, waar zij zich trouwens slechts vertoonen bij gewichtige gelegenheden.
Van alle menschen-types zijn zeker degenen ons het minst gemeenzaam, die zich
aan den oorsprong bevinden van elke moderne activiteit. Omdat koningen en
bedelaars, helden en avonturiers, goden en duivelen, slaven en vrijen, priesters en
profeten, edelen en ambachtslieden vanaf de oudste tijden in woord en steen zijn
uitgebeeld, voelen wij ons min of meer vertrouwd met hun psychisch mechanisme,
verwant met hun sfeer, met hun aard. Deze kennis verhoogt zelfs in onvermoeide
mate ons vermogen om op hen te ageeren. Zij was een middel tot contact en daarom
een middel tot invloed.
Wat echter weten wij van hen op wie het geloof berust (want crediet komt van
credo) onzer materieele zekerheden? Zoo goed als niets. Gelijk lange eeuwen de
bronnen van den Nijl, zoo ontsnapten zij aan de waarnemingen. Gelijk antieke
despoten onttrokken zij zich aan de blikken van het profane vulgus. Overal bespeuren
wij hun macht maar zij gebruiken haar incognito. Zij laten aan de regeeringen en aan
de parlementen de illusies van het bewind, de genoegens van het interview, de hulde
der film-operateurs, het applaus der volksmenigten. Doch zaagt gij ooit op het witte
doek de gelaatstrekken der Frankforters, die aan Hitler de laatste en zwaarste loodjes
verschaften, van de Milaneezen die Mussolini bedrijfskapitaal bezorgden, van Horace
Finaly, die almachtig is op den Quai d'Orsay en in den Balkan? Hoeveel Franschen
kennen zelfs maar Finaly's naam? Wat wist de gansche wereld van Ivar Kreuger
alvorens hij stierf? Al die magnaten isoleerden zich op een gebied dat wij nimmer
naderen. Over het ensemble hunner natuur, hunner gedragingen, hunner reflexen, en
dikwijls zelfs over hun ware identiteit tasten wij in het volmaaktste duister. De
dalaï-lama en de eenhoorn zijn ons familiairder dan Baron Brincard van het Crédit
Lyonnais of Moreau van de Banque de Paris.
Zij zullen mysterie blijven en ongenaakbaar totdat de Schrijver, de Scriba, aan
wien men vroeger brieven dicteerde op den hoek eener straat en die van oudsher
raadselen ontsluierde voor den medemensch, zijn verhelderende aandacht wijdt aan
de geblindeerde kaste, aan dit nog onbestudeerde en stellig onbeheerschte krachtveld.
Zulk een Schrijver fluisterde Octave Homberg zonder eenigen twijfel de confidenties
in van zijn nederlaag en zijn rampspoed. Want Pierre Hamp, zeer gelieerd met den
man die 52 vennootschappen bestuurde en rusteloos werkend 7 dagen per jaar kon
besteden aan elk zijner ondernemingen, verliet hem niet toen alles hem ontzonk. Aan
dezen financier valt dezelfde eer te beurt als aan de onttroonde en verstooten
monarchen der tragedies. Een dichter schenkt hun verknochtheid, medelijden,
opbeuring, inhoud en zin. Als de verslagene fouten beging, Hamp koopt ze
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ruimschoots los met het portret dat hij van hem teekent in het leege huis der Rue du
Général d'Andigné, waar van al zijn rijkdommen en schittering niets overschiet dan
een sinds zes maanden onafgehaald bed, twee gloeilampjes van vijftien kaarsen, en
Job, gekneusd, gepleisterd, verziekt, gebroken, beursch, berooid en beroofd, dezelfde
Job moderne tijdrekening, die de delta van Tonkin had uitgebaggerd, die honderden
kilometers spoorweg opende en onmetelijke stukken grond bevruchtte van
Cochinchina. Verlaten en verraden door iedereen, zelfs door zijn naaste familie,
kruipt hij rond in die holle woning tot zij geveild zal worden.
Hij gaf er Pierre Hamp menige onwaardeerbare tip en kostelijke wenken. Het
eigenlijke thema van La Mort de l'or - het goud der Banque de France dat door zijn
opstapeling, inertie en zelf-verhitting roest-verschijnselen toont - is een beetje
kinderachtig en onaannemelijk, ook als men het symbolisch opvat. Gelijk een
kunst-parel gekweekt wordt rondom een onbeduidend punt, zoo ontwikkelt dit boek
zich uit een artificieel gegeven, en gelijk de oorzaak van het paarlemoerstof hinderlijk
blijft, zoo schaadt het pueriele, ietwat ongerijmde grond-idee dezen roman. Doch de
kiem is hier niets, het milieu alles. Een thema mag schraal zijn, wanneer de
begeleiding het tekort ophaalt. Men moet dit verhaal niet lezen om de intrige, maar
als een fabel om de moraal. Het is buitengewoon instructief om met een gids als
Octave Homberg, die er menig uur gesleten heeft en niet maar wat fantaseert als
journalisten, de onderaardsche tempels te bezichtigen der Banque de France. Niet
de kleinste bijzonderheid ontbreekt aan den inventaris; het gewicht der kluisdeuren,
de structuur der sloten, die inrichting der hulp-keukens; men vindt er alles. Het is
nog instructiever om met een eerste-rangs specialist als Homberg een Beurs-séance
bij te wonen op een dag dat de effecten dwarrelen als in een cycloon, om een toertje
te doen door de kantoren, de registers, de hoofden en de harten der magnaten en
makelaars die zijn rivalen waren. Zij worden voluit geciteerd met naam en toenaam,
de grooten en de minderen. Hij slaat niemand over. Hij legt uit hoe 80 millioen 20
stuivers kunnen worden, licht in over de verarming der Rothschild's, over de veeten
tusschen regeerende huizen, over het favoritisme of het onmenschelijke toeval dat
de verdisconteerbaarheid van een papier kan beïnvloeden. Daarenboven, en voor de
variatie, leidt Pierre Hamp u rond door de bureaux der politie, het armoedige
laboratorium van een chemist en de tuinen van een sanatorium voor zenuwlijders.
De beschrijving van het Parijsche politiewezen, zijn methoden, beginselen en intenties,
zijn openbaar en occult alvermogen, is even uitvoerig als impertinent. Zij is ook
geruststellend. Men krijgt den indruk dat de naamlooze vennootschap Parijs in haar
huidigen vorm nog geruimen tijd zal rendeeren en voortbestaan.
Het frappante van dit boek, geïnspireerd door een geruïneerde en geredigeerd door
een marxist, is, dat het elke anti-kapitalistische strekking vermijdt. Homberg heeft
geen rancunes en Hamp vergeet zijn theorieën. De roman klinkt natuurlijk zeer
onaangenaam voor de betrokkenen en zou een paar dozijn dagvaardingen wettigen.
Men gaf er de voorkeur aan om hem dood te zwijgen daar hij waarschijnlijk geen
enkel onjuist feit behelst, geen enkele conclusie uitstrooit welke niet conformistisch
is. Misschien beseft men ook nergens beter dan in bankiers-kringen hoe broodnoodig
en onmisbaar een objectieve studie werd van een vak waarin sinds tien jaren
ongehoorde vergissingen, onvoorzichtigheden en excentriciteiten begaan zijn. De
ongedisciplineerdheid der financiers, hun overmoed, hun roekeloosheid, hun
kortzichtigheid welke zij hielden voor breedheid van visie, hun hebzucht heeft meer
geld gekost en meer verwoestingen aangericht dan de wereldoorlog. Dit kan niet
duren en dit mag niet herbeginnen. Zonder een klaar begrip van de oude misslagen
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zal men nieuwe niet ontwijken. Men zoeke het abuis echter niet in de cijfers, doch
in de menschen die de cijfers gewild en geregeld hebben.
Gnôthi seauton, beitelden de Grieken in het fronton van het Delphisch orakel. Ken
Uzelf. La Mort de l'or is voorzoover ik weet het eerste werk waarin een financier
poogt dezen raad loyaal te volgen.
[verschenen: 31 mei 1933]

Verjaardag
Parijs, 11 Mei 1933
Het is tien jaar geleden dat La Garçonne aan Victor Margueritte een wereld-naam
en aan het Fransche jonge meisje een slechte reputatie bezorgde. Beiden waren
onverdiend en in ieder geval ontzaglijk overdreven. Wanneer Frankrijk ooit in dien
graad nationalistisch wordt dat het op de Place de l'Opéra een brandstapel aanricht
van boeken, dan kan de heele bagage van Margueritte in de vlammen vergaan zonder
de minste schade voor de literatuur of voor het geestelijke familie-bezit der
menschheid. Dit is het cardinale verschil tusschen een nationalist die dol zou worden
in Parijs en een nationalist die op hol slaat in Berlijn: De Franschman zou
minderwaardige, onbehoorlijke en onhoudbare kunstenaars uit zijn samenleving
verbannen. De Duitscher verdrijft bijna uitsluitend waardevolle, goede en zeer
verdedigbare. Dit onderscheid is van essentieel belang voor een juiste appreciatie
der toekomst-mogelijkheden welke voorhanden zijn aan beide kanten van den Rijn.
Zulk een Fransch auto-da-fe blijft een zuivere veronderstelling. Men heeft
Margueritte weliswaar geschrapt van het Legioen van Eer, doch meer omdat hij als
zoon van een generaal, gesneuveld te Sedan, en als patriottisch romancier van 1870,
in schoolboeken geciteerd, de onbegrijpelijkste aanvallen richtte tegen de aanvoerders
die overwonnen in 1918, veel meer om deze zwenking, welke hemzelf en iedereen
in een scheeve positie bracht, dan omdat hij een schuin verhaal schreef met
feministische pretenties. Men heeft het woord ‘garçonne’ niet opgenomen in den
Dictionnaire der Académie. Bedeesde, onschuldige représailles van oude sokken,
zooals de jeugdige helden van Margueritte zeggen. Maar aan het vuurtje dat het boek
ontstak liet men den vrijen loop en aan ‘het jonge meisje dat dezelfde gebreken en
hoedanigheden bezit als de jonge man’ vrij spel. De auteur die zich beroemde een
internationaal type geschapen te hebben, kon poseeren als profeet. Hij werd de reisgids
van ‘De vrouw op weg’, drie deelen, en ‘Naar het geluk’, drie andere deelen. Dit jaar
viert hij zijn tweede lustrum met ‘Onze Gelijken’ (Nos Egales) en maakt een balans
op der verkregen resultaten.
Als hij 't niet zelf zei zou ik het niet gelooven. Er staat echter zwart op wit gedrukt
in de bombastische voorrede dezer nieuwe verkondiging dat de twee vrouwelijke
hoofdpersonen pionniersters zijn en tot de baanbrekende voorhoede behooren. In
hoeverre dit waarheid is dan wel verdichting zullen wij nooit positief weten, evenmin
als wij het nauwkeurige cijfer kennen der garçonnes die zich bevinden onder de
Fransche bevolking. Doch wij weten voortaan met absolute zekerheid wat Victor
Margueritte verstaat onder pionniersters en onder voorhoede. Dat is ruim voldoende
om zijn beteekenis vast te stellen. Door een schematische analyse zijner modellen
lichten wij den eigen schedel van den schrijver en zien wat er onder zit.
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Mikie Fontaine komt op het etensuur binnenstuiven bij haar platonischen vriend,
dokter François Montret, professor aan de Geneeskundige Faculteit. Zij heeft de
laatste scène achter den rug van haar echtscheiding. Met een list, waar zij als een kip
zonder kop inloopt, is zij door haar man op straat gewerkt zonder één cent. Beu van
den omgang met haar echtgenoot wil zij niet procedeeren. Zij moet dus een baantje
zoeken, daar zij als redactrice der correspondentierubriek van het vrouwentijdschrift
Domina (waar lotgenooten haar hart luchten) niet genoeg incasseert om van te leven.
‘Wil je met mij trouwen?’ vraagt de professor, die naar de veertig gaat en met wien
zij in toepasselijk costuum een kamp bezoekt van adamieten om zich te documenteeren
voor haar rubriek. Ofschoon deze wandeling in de natuur geen van beiden ontsierd
heeft (zij is dertig) antwoordt Mikie: ‘Ben je gek?’ Zij wil de genoegens smaken der
onafhankelijkheid. Ondertusschen krijgt deze vrijgevochten vrouw haar baantje op
dezelfde wijze als de meest ouderwetsche man: door relaties en de protectie van haar
dokter.
Zij wordt secretaresse der bioscoop-ster Nadia Toura. Deze professioneele
schoonheid bestuurt holderdebolder een slecht gesorteerd vierspan van minnaars.
De eerste is een whisky-koning, die het kapitaal levert; de tweede een Perzisch
diplomaat die zorgt voor het speldengeld; de derde een kapitein-aviateur, geleerde
en uitvinder, die haar aanbidt en dien zij voor 't lapje houdt; de vierde een Spaansch
dansmeestertje op wien zij smoorlijk verkikkerd is en die haar amuseert. In dezen
harem, welks leden van elkaar onkundig zijn, laveert Mikie als de Barbiers van
Sevilla en Bagdad. Of als een kamenierster van het oude répertoire. Dat ware zoo
erg niet, wanneer de aviateur zich niet een kogel in de borst schoot. Margueritte
evenwel moet ons niet wijsmaken dat een vrouwelijke Figaro en een traditioneele
soubrette de emancipatie, den vooruitgang en de voorhoede vertegenwoordigen.
De secretaresse zou nog brieven tikken en minnaars loodsen bij Nadia Toura
wanneer zij niet geschaakt werd door den Poolschen pianist Michel Gauz, een der
vrienden van de film-actrice. Hij verrast Mikie terwijl zij met zelf-begeleiding van
de muzikale zaag (kan het moderner?) een gedichtje zingt van Verlaine. Hij lijmt
haar zooals de verleider van 1830 de onnoozele gansjes ving: met het praatje van
een vrouw die de plaat poetste en hem ontroostbaar achterliet. Hij ruikt naar
sandelhout. Hij doet haar een kostbaar étui cadeau om de zaag te bergen en samen
gaan zij op tournée in Duitschland. Ik zie dat van hier: een zaag in de Duitsche
concertzalen naast een sonate van Beethoven! Meer dan genoeg om te schreeuwen
Deutschland erwache. Doch Gauz is geniaal en Duitschland, waar Margueritte alles
magnifique vindt, applaudisseert.
Zooals hij Mikie om den vinger windt, zoo leert hij haar in een paar séances niet
alleen de muziek, maar het eenige wat een tienjarig huwelijk haar niet bijbracht. Dat
is schering en inslag bij recente litteratoren. Enkele bacchantische bladzijden
beschrijven omslachtig deze late openbaring en de achtervolging van de nymf door
den faun. De zalige roes duurt tot zij hem betrapt in de armen van een prinses. Dat
gebeurt reeds te Berlijn en inmiddels wordt hij nog jaloersch van haar zaag. In plaats
van een mensch ontdekt Mikie een banale, leugenachtige gladmuis. Om het sein te
geven waarop ‘de nieuwe generatie naar het leven afreist’ achtte Margueritte niemand
geschikter dan een vlegel en een ordinairen, oudmodischen ladykiller.
De pianist en de zaag verdwijnen uit het boek dezer ‘créatrice de l'avenir’. Zij
keert terug naar Frankrijk en brengt haar zomer-vacantie door aan de Rivièra, onder
de rumoerige bende van haar nichtje Gilliane. Dit jonge meisje van achttien
verzinnebeeldt den anderen vleugel der voorhoede en de Garçonne No. 2. Zij is de
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dochter van een groven, potsierlijken export-handelaar, dien zijn kinderen belachelijk
maken tot in de intiemste gebreken zijner maîtresse, en studeert voor
leerling-mécanicienne om aviatrice te worden. Zij en haar troep Coco's, Piopo's,
Doudou's, belichamen de man-vrouw of de vrouw-man, naar gij verkiest. Zij noemen
een vrijer een carburator (waarvan Margueritte overigens een onjuiste definitie geeft)
en de warmte van een flirt wordt vergeleken met het aantal omwentelingen van een
motor. Zij draaien snel of langzaam. Zij zijn vlijtig en kwajongensachtig, vermetel
in de theorie, voorzichtig in de practijk, schoon van buiten, groezelig van binnen,
astrant, sentimenteel, verbazend oppervlakkig en zeer begaafd voor kazerne-taal.
Maar als Gilliane, die den vliegenier der bioscoop-ster kameraadschappelijk adoreert,
in de krant leest dat hij de hand sloeg aan zich zelf valt zij gillend flauw als een
bakvisje en ijlt naar zijn ziekbed om hem moederlijk te verplegen. Dit toont aan dat
zij geen slechtere inborst heeft dan haar voorouders die zij hekelt. Maar het bewijst
ook dat al haar loszinnigheid larie is, apekool, aanstellerij en dat zij nog menige
stommiteit zal begaan, evenals Mikie.
In dit achteruitstrevend, komedianterig wereldje wordt de jonge man gespeeld
door Gilliane's broertje Gilles, een neurasthenisch, vadsig, cynisch en lummelig
ploertje, dat als een oud mannetje naar de twintig loopt. Een geboren nietsnutter. Om
zich aan den militairen dienst te onttrekken schuift hij opium. De schrijver, die flater
op flater stapelt, zendt dit knuppeltje als dagblad-reporter naar Indochina om een
enquête te houden over de kolonisatie. Hij is natuurlijk anti-alles en Margueritte
copieert lekkerbekkend het denigreerend geklad van dezen wormstekigen melkmuil,
gelijk hij enthousiast de reformatorische bevliegingen van Mikie noteert na haar
gedisqualificeerd te hebben in haar verhouding tot Nadia Toura en Michel Gauz.
Alsof men aan de opinie van een zoo futloos en verachtelijk parasietje als Gilles
eenige waarde kon hechten! Welk een uilskuiken is deze auteur! En welk een zotternij
om zulk een verwijfd decadentje voor te hangen als een representant der Fransche
mannelijke jeugd! Wanneer 't aldus was konden de buren van Frankrijk aanrukken
en behoefde Margueritte geen ontwapening te preeken.
Zoo ziet 't er letterlijk en zonder overdrijving uit in den bol van dezen hervormer.
Na gepromoveerd te hebben in een dames-journalistiek, die beschreven wordt als
een schandalige exploitatie der vrouwelijke naïeviteit, trouwt Mikie met dokter
Montret. Zoodra ze trekkebekken heet zij honneponnig Titioe en de professor Toenie.
Want alles blijft ridicuul pietluttig en kinderachtig bij deze baanbrekers: de Fransche
vrouw, het Fransche feminisme, de Fransche jongeman en de Fransche schrijver die
Margueritte eertijds was, toen hij nog arbeidde met medewerking en onder toezicht
van zijn overleden broeder Paul.
Ik ben te vrijheidlievend om aan Victor Margueritte en consorten dezelfde tyrannen
toe te wenschen als die de Pruisische Academie ontvolkten. Als ik de daad echter
afkeur, ik zou het doel toejuichen. Wat ginds verarming is, zou hier ontsmetting zijn.
[verschenen: 3 juni 1933]

Een eerste Victorie
Parijs, 15 Mei [1933]
‘Mare nostrum’ zeggen de Italianen van de Middellandsche Zee, alsof zij Romeinen
waren uit de dagen, dat Marseille Massilla heette. ‘Onze zee’! Zij hebben het langen
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tijd gedeclameerd als een ode, gezongen als een aria. De Franschman spotte ermee,
omdat Briand werkte aan een Confederatie der Europeesche Staten. Den vorigen
zomer bewees de staf der Italiaansche marine, dat, wanneer ‘onze zee’ nog gedeeld
moest worden met een ander, de vloot van Rome er ontegenzeglijk de baas speelde.
De admiraals van het schiereiland, die alle formaliteiten aan hun Appenijnsche laars
lappen, zetten het geval uiteen als een rekensom op het schoolbord. Achter de
kanonnen van pantserkruisers en flottieljes zonden zij een konvooi van Tripoli naar
Tarente en boorden het in den grond ondanks de bescherming van zwaar en licht
geschut. Mussolini woonde persoonlijk de manoeuvres bij aan boord der Aurora: de
dageraad was opgerezen over Mare nostrum.
Zoo tenminste werd het thema der krijgsoefeningen uitgelegd door de strategen
van Parijs. Zij lazen Algiers in plaats van Tripoli, Toulon in plaats van Tarente. Zij
zagen hun verbindingslijnen afgesneden met het Noord-Afrikaansche land dat
legerkorpsen voortbrengt en mondvoorraad; de havens geblokkeerd van den Golf de
Lyon; de toevoer-buizen dichtgeklemd van reservoirs die zij onmogelijk kunnen
missen.
De les was hard en nuttig. Er viel niet aan te denken, het was zelfs pure waanzin
om een oogenblik te veronderstellen dat een transport ongehavend 700 kilometer
zee kon doorklieven in de nabijheid van machtige en offensief georganiseerde
vijandelijke steunpunten. Maar middelerwijl zwoeren de Italianen bij hoog en bij
laag, dat de historie van het vernietigde konvooi vooral had aangetoond, hoe kwetsbaar
hunne communicatie was met Tripoli en welk een dringende behoefte hun zeemacht
had aan versterking. Het zou komiek zijn, wanneer men om zulke grappen lachen
mocht. Want Tripoli is geen menschen-reservoir en geen voorraadschuur met zijn
één millioen vierkante kilometers oppervlakte en één millioen aantal inwoners. Een
vergelijking tusschen deze magere, weerspannige woestijnen, en Marokko, Algiers
en Tunis raakt kant noch wal.
De Franschen lieten zich niet bedotten. Een diplomaat discuteert ernstig over de
klaarblijkelijkste dooddoeners en de grofste kluitjes in het riet. Een commando echter,
aan welks waakzaamheid goed en bloed zijn toevertrouwd eener natie, rekent alleen
met de werkelijkheid en met de evidentie. Het valt zwaar om inferioriteit te bekennen
tegenover een opgeblazen mededinger en het is moeilijk om een veld te ruimen, dat
men sinds eeuwen betwistte aan geduchtere tegenstanders. Maar het is nog gevaarlijker
om verstoppertje te spelen met een voldongen feit. De Italianen brachten 12 lichte
kruisers in de vaart, de Franschen hebben er in dienst of op de werf tot dusverre 6.
Hoe men de cijfers ook draait, op de route tusschen Algiers en Toulon beduiden zij
een strop. Men passeert en men arriveert, maar in welken toestand en met welke
verliezen? Pas verleden jaar concipieerden de Franschen kleine, snelle, welgewapende
‘escorteerders’ van 600 ton. Zij komen in 1934 op stapel. Wanneer zullen zij
slagvaardig zijn en talrijk genoeg om het overwicht te herstellen? Het evenwicht
immers is niet voldoende zoo de vlag ongehinderd wil wapperen boven elke lading.
En vandaag is er onderwicht omdat men zelftevreden de kracht der fascistische
expansie gekleineerd heeft, omdat een ignorant parlement en een apathisch publiek
zich paaiden met holle woorden. Het omgekeerde evenwel, een kundig parlement
en een imperieuze openbare meening (men kan ze beiden fabriceeren) ware misschien
nog nadeeliger geweest. Stellig is de Fransche admiraliteit niet verplicht zich te storen
aan Rome. Doch een mogendheid die verlangt om in goede verstandhouding te leven
met Groot-Brittannië en die zich niet de wisse vijandschap op den hals wil halen der
Engelsche vloot, handelt wijs door zekere afmetingen en een zekere gevechtswaarde
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ter zee nimmer te overschrijden en slechts uit de verte te benaderen. Als deze maatstaf
niet bestond zouden Mussolini's voetzoekers gauw zijn uitgeknald.
Georges Leygues die de nieuwe Fransche vloot bouwde (en bouwt) heeft dus geen
keuze. Hij kan Corsica, waar men uit- en inloopt als op een duiventil, ommetselen
tot offensieve basis en hij kan Bizerte, dat even dreigend als het oude Carthago de
toegangen der Tyrrheensche zee bestrijkt, maar tot nu toe slechts defensief werd
ingericht, uitbreiden tot een operatie-front dat zoowel Sicilië beheerscht als Sardinië.
Hij zal niet durven en het zou hem niet geraden zijn. Wanneer hij Rome opsluit in
een meer, hij zou ook Malta afzonderen van Gibraltar. De Middellandsche Zee is
niet groot en vol klippen. Men zeilt er gemakkelijk de kooi lek. Een bescheiden maar
eigendunkelijke onderneming krijgt er spoedig het air van onverdraaglijken
grootheidswaan. Verbeeld u even dat Frankrijk sprak van ‘onze zee’ en
dienovereenkomstig maatregelen trof. Het zou zijn konvooien niet alleen moeten
dekken tegen Italië doch ook tegen Engeland.
Wijl de fascistische vloot afdoend bewezen heeft dat de bevaarbaarheid van het
water samenhangt met haar welgezindheid, en wijl de Fransche admiraliteit zich over
die welgezindheid niets inpraat, haar veel te duur geprijsd ziet, en niemand wil
ontstemmen of ergeren, is het verkieslijk om beenen te maken en schoot te gaan naar
elders. Als de aanvoerders oud zijn en gepensionneerd zal men in hun gedenkschriften
lezen hoe zij de verhuizing hebben opgevat en wat zij verkropten toen zij bakzeil
haalden voor een concurrent die zijn eerste overwinning viert zonder gevecht. Zij
ontwijken den strijd. Zij blazen den terugtocht en ontruimen het terrein alvorens een
schot gelost te hebben. Welke nederlaag is de bitterste: die men lijdt in een eerlijken
kamp of die men vooruit erkent zonder den durf om haar te wagen? De burger,
redeneerend over ‘souvereine rechten’ geeft zich van deze nuances zelden rekenschap.
De commandanten daarentegen, de officieren, kwartier-meesters en equipages die
zich vergewissen hoe een agressieve buurman hen verjaagt van een zee en haar
schoonveegt, ondervinden de vernedering in elk bevel dat zij geven en in elke order
die zij uitvoeren. Zij bukken. Zij grimmen. Maar de neutraliteit van Engeland wordt
slechts gekocht voor zulken prijs.
Het programma der Fransche vlootmanoeuvres van Mei-Juni bevestigt dezen
nieuwen status quo en licht hem toe. De oefeningen ontwikkelen zich langs de
Atlantische kusten van Afrika en in den noordelijken Oceaan. De troepen-transporten
vertrekken niet meer van Algiers naar Toulon. Zij worden geacht te koersen van de
Marokkaansche havens naar Saint- Nazaire, en, vergeleken bij het vroegere traject,
een omweg af te leggen van meer dan duizend kilometer. Smaldeelen beschermen
het vertrek in Marokko en de aankomst in de monding van de Loire, van de Gironde
en den inham van La Rochelle. Een eskader bewaakt de Straat van Gibraltar en
bestrijd een vloot en flottieljes, die door de engte trachten te ontsnappen uit de
Middellandsche Zee. Alle krachten worden gemobiliseerd, alle admiraals en
schout-bij-nachts, de vloten van Brest en van Toulon, de kustverdediging van
Marokko, de Oceaan-oevers van Bayonne tot Lorient, de gansche zeemacht.
Het spreekt vanzelf dat in de werkelijkheid van een conflict de operaties alleen
uitvoerbaar zijn wanneer Engeland zich onpartijdig houdt. De Franschen voelen zich
van die onzijdigheid zoo goed als zeker, daar het in de lijn ligt eener realistische
politiek om de eerstkomende botsingen zóó te combineeren, dat er na enkele
ontmoetingen geen andere overwinnaar en geen andere noemenswaardige weerkracht
overblijft dan de buitenstaander. In dit opzicht is de vorige oorlog totaal voor Londen
mislukt. Doch een volgende proef kan beter slagen.
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Met de Italianen zal Frankrijk voorzichtiger omgaan dan met dynamiet, te meer
wijl hun opgewondenheid als systematisch beschouwd wordt. In April hebben zij
een postzegel uitgegeven van 1,25 lire, welke Italië voorstelt omringd door Sicilië,
Sardinië en Corsica. In een hoek van het vignet strekt zich tusschen een groep
fascistische bijlbundels een hand uit met de blijkbare bedoeling om het laatste eiland
te grijpen. De post welke tot de regeeringsbedrijven behoort stempelt dit annexionisme
derhalve met een onloochenbaar officieel cachet.
Er bestaan landen die dergelijke manifestaties niet zouden dulden. Ik weet niet of
Frankrijk verstandig handelt met zijn lijdzaamheid. De provocaties worden hier
genegeerd met dezelfde bewonderenswaardige en onverstoorbare kalmte als de
evolutie van het Hitler-phenomeen. Men slaapt evenwel met open oogen.
[verschenen: 7 juni 1933]

Evolutie van den spoorweg
Parijs, 19 Mei 1933
Ter eere van den autorail Bugatti, die met 173 per uur het Duitsche record sloeg, dat
160 bedroeg, heeft de Fransche staatsspoor onder de overkapping der Gare St-Lazare
een tentoonstelling ingericht van haar oudste en nieuwste ‘zelf-bewegend’ materieel.
Naast de perrons der collectieve treinen, wier jongste machines een sleep
voorttrekken van 500 ton gewicht met een gemiddelde van 100 K.M. per uur, en die
een kleine eeuw noodig hadden om deze betrekkelijke volmaaktheid te bereiken,
staan de modellen van het individueele vervoermiddel dat slechts tien jaar noodig
had om den climax te naderen zijner ontwikkeling. In 1921 plaatste men een gewone
autobus met ijzeren wielen op rails. In 1923 spande men een gasmotor voor een
ordinairen spoorwagen. In 1933 zet men de dikke vleugels van een vliegtuig op haar
kant, meubelt ze en laat ze rollen. Dat zijn de uitpunten eener bliksemsnelle evolutie.
En zooals de mensch zich verwondert dat de natuur het nijlpaard schiep, zoo verbaast
de natuur zich erover dat de mensch 't ooit in zijn hoofd kon krijgen om iets
wanstaltigs te bedenken als de automotrice 1923 van Schneider. Zij liep nochtans,
gelijk de hippopotaam.
Tusschen die twee extremen ligt geen enkele schakel. Twaalf maanden geleden
construeerde Michelin zijne ‘Micheline’ nog als een automobiel: een chauffeur zat
voor zijn handvatten en manometers als een koetsier op den bok. Maar geen enkel
ingenieur had zich afgevraagd hoe 't ding, dat niet altijd rechtuit kon rijden en vroeg
of laat op een stootblok kwam, moest keeren. De meeste stations bezitten wel een
draaischijf doch overal bevindt zij zich buiten de circulatie en met rangeeren ging
er een massa tijd plus arbeid verloren. Men trachtte het inconvenient te beperken
door het voertuig te doen wentelen op een ingebouwde dommekracht. Juist echter
langs de verhoogde perrons der kopstations was dit systeem onbruikbaar en eischte
daarenboven een supplementair personeel, dat de exploitatie bezwaarde. Niettemin
legde elk der Michelines, die verleden zomer in dienst gesteld werden, 110.000 K.M.
af en haar luchtbanden duurden gemiddeld 20.000 K.M. Zij bewezen echter eveneens
dat haar verwantschap met de automobiel een verbreiding op groote schaal
verhinderde en dat de omkeerbaarheid, of liever gezegd de dubbelstuurbaarheid, een
hoofd-vereischte is voor den zelfstandigen wagen welke rolt langs rails. Dit was
duidelijk als een glimmende spoorbaan in het landschap. Maar een jaartje terug gaf
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niemand zich rekenschap van deze elementaire duidelijkheid, wat tamelijk
merkwaardig is en zelfs een beetje amusant.
Het silhouet der Micheline 1933 is een langwerpig vlak, lichtelijk ingedeukt aan
de boven-hoeken en doorsneden van vijftien ruiten. Niets herinnert aan de autobus
of aan de uitgerekte automobiel. De beweegkracht is nog gemonteerd aan het uiteinde,
doch de motor-ruimte is een kleine machine-kamer geworden die op het dak van den
wagen uitloopt in een glazen uitkijktoren waar de bestuurder verblijf houdt en de
baan in alle richtingen overziet. Hij behoeft zich slechts om te wenden en een hefboom
te verzetten om vooruit of achteruit te rijden in een gezichtsveld dat onbegrensd is
en niet de geringste inspanning vergt. De wagen bezit al het comfort der moderne
spoorrijtuigen: ventilatie, verwarming, retirade en bovendien een aparte
bagage-afdeeling. Hij heeft 36 zitplaatsen (geen staanplaatsen), weegt 6,5 ton en zal
met een benzine-motor van 200 p.k. 105 kilometer halen per uur. Welke enorme
vorderingen in den kortsten tijd gemaakt zijn op dit gebied, kan blijken uit een
vergelijking tusschen dit voertuig en den eersten autorail, welke 14,5 ton woog en
met een motor van 64 p.k. 20 reizigers vervoerde in een tempo van 25 k.m. per uur.
Terwijl de Micheline van 1932 nog een overgangsvorm vertegenwoordigde, dien
wij vandaag beschouwen als onoogelijk en gebrekkig, is de huidige reeds een
volledige spoortrein in miniatuur, welke de moeilijkste eischen bevredigt.
Maar de Bugatti, die begin April de Elzasser fabrieken verliet van den
wereld-vermaarden specialist in renwagens, is als zuiver kunst-product nog perfecter
en bewonderenswaardiger. Ook hij adopteerde den uitkijktoren doch plaatste de
machine-kamer in het midden der lengte-as. Of deze schikking aangenaam is voor
de reizigers en of men de motorruimte zoo hermetisch kan afsluiten dat geen
uitwasemingen van gas en hitte de passagiers incommodeeren, zal nagegaan moeten
worden in het gebruik. Ik vrees dat hij, ondanks alle parfums van Parijs, even sterk
naar olie en benzine zal ruiken als een duikboot, welker profiel hij vrij nauwkeurig
afteekent. Het kan echter niet ontkend worden dat zijn buigende, golvende lijn
(daargelaten nog de geraffineerde afwerking) onovertrefbaar schijnt van evenwicht,
sierlijkheid en doelmatigheid. Zijn uiterlijk werd een meesterlijke synthese van
weelde, soberte, voortgezweepte spoed en schoonheid.
Deze luxueus gemeubelde, overal met rubber gelardeerde, geluidlooze en
trillingsvrije salon-wagen wordt gedreven door vier motoren van elk 200 P.K. Ieder
is direct gekoppeld aan een der vier drijf-assen. Geen versnellingskast. De wielen
zijn elastisch en gevuld met verschillende rubber-lagen tusschen velg en naaf.
Electromagnetische remschoenen op de spoorstaven. Maximumsnelheid, zooals ik
zei, 173 K.M. per uur, de hoogste die op rails bereikt werd. Commercieele snelheid
120. Gedurende het zomer-seizoen zal hij in twee uren de badgasten vervoeren
tusschen Parijs en Deauville, wat aanzienlijk vlugger is dan avions, wanneer men
rekening houdt met het ongerief en de tijdverspilling welke de afgelegenheid der
vliegvelden meebrengt. Gedurende den winter zal hij de passagiers der transatlantische
booten overnemen te Cherbourg en Le Hâvre.
Als Bugatti evenwel zijn Duitschen mededinger overvleugelt in snelheid en
originaliteit van conceptie, hij doet voor hem onder in rendeerbaarheid. Met een
vermogen van 820 P.K., een gewicht van 81 ton en een snelheid van 160 K.M. kan
de Duitscher 102 reizigers transporteeren. De Franschman daarentegen vervoert er
slechts 52 met een vermogen van 800, een gewicht van 20 en een snelheid van 173.
De relatieve winst aan beweeglijkheid schijnt mij niet voldoende om de radicale en
schadelijke beperking van het reizigers-quorum te rechtvaardigen. In de practijk kan
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men zulk een vermindering compenseeren door een toeslag op de reis-biljetten. In
de theorie zijn de proporties onaanvaardbaar voor de logica. Zij verraden ondanks
de behaalde resultaten een verborgen zwakheid in de stelling en de oplossing van
het probleem.
De Bugatti is mooi en duur als een ras-paard doch tot bestrijding van het
voortdurend onrustbarender deficit der spoorwegen zal hij niet bijdragen. Dit deficit
ondertusschen, dat de maatschappijen noodzaakt om alle zijlijnen die met verlies
werken op te heffen of te reorganiseeren met goedkooper materieel, riep een talrijke
en zeer gevarieerde familie van automotrices in het leven waarmee men hoopt de
langzaam onaflosbaar wordende schuld te verlichten. De meeste fabrikanten van
automobielen en motoren, geprest door de omstandigheden, ontwierpen in den loop
der laatste twaalf maanden hun autorail. Renault vervaardigde twee types met
Diesel-motor. De een loopt 90 K.M. met een machine van 85 P.K., een gewicht van
14 ton en 34 passagiers; de ander 120 K.M. met 200 P.K., 22 ton en 66 reizigers. De
Entreprises Charentaises lanceeren een ‘Charentaise’ met 75 personen-plaatsen,
Diesel-motor van 85 P.K., snelheid van 90 K.M., gewicht van 10 ton. De ‘Somua’
concipieerde een harmonica-rijtuig met dubbelen Diesel-motor van 105 P.K., voor
en achter, dat 100 personen kan vervoeren en 1 ton bagage op een totaal-gewicht
van 25 ton en met een snelheid van 90 K.M. De Compagnie Générale de Construction
brengt een wagen in den handel met stuur-toren, Diesel-motor van 140 P.K. in het
midden, gewicht van 13,5 ton en snelheid van 90. Hispano en de Aciéries du Nord
hebben types in studie, welke 120 K.M. zullen afleggen; Citroën bestudeert een
model dat zich beperkt tot de 90 K.M. welke ongeveer norm schijnen te zullen
worden.
Zoo ontstond een geheel nieuwe industrie en trad in competitie. Zij construeert
wagens voor stad en platteland, voor ieders behoeften en smaken. Het is onmogelijk
om te voorspellen welke de beste zal zijn, d.w.z. de voordeeligste, de duurzaamste,
de rendeerendste. Pas een periode van experimenten zal de geschiksten selectionneeren
uit den hoop der twee dozijn die starten. Het buitenland zal verstandig handelen door
deze proefnemingen aandachtig te volgen en te profiteeren van de Fransche ervaringen
met een vervoermiddel dat meer onvoorziene verrassingen biedt dan men
oogenschijnlijk meenen zou. Het is een feit waarover men niet meer discuteert dat
de locomotief met haar nasleep van wagens, uitgebreid personeel en ingewikkelde
dienstregeling op een groot aantal trajecten een systeem vormt dat economisch even
onverdedigbaar werd als de trekschuit en de diligence. Binnen vijf jaren zal het
gansche Fransche spoorwegverkeer grondig veranderd zijn. Eenerzijds door
afschaffing der spoorboekjes (alle treinen zullen om het uur of om het halve uur
vertrekken in alle richtingen); anderzijds door uitschakeling van alle treinen die voor
de helft of voor driekwart leeg rijden. De veronderstelling lijkt mij niet gewaagd dat
in denzelfden tijd de meeste maatschappijen der wereld zullen moeten besluiten tot
eenzelfde transformatie.
[verschenen: 10 juni 1933]

Gedoofde sterren
Parijs, 22 Mei 1933
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Het is mij gebeurd met glimlachende ongeloovigheid te schrijven over den Ring van
Lakhovsky, den koperen talisman dien wij rond het middel, rond armen, beenen of
hals dragen, om sterren en planeten gunstig voor ons te stemmen. Hoe kon ik
gelooven? Gedurende den loop der eeuwen is een wetenschap, een kunst en een
geloof altijd begonnen met scherts en twijfel, in de eerste plaats bij de scheppers zelf
die ons verrijkten met een wetenschap, een kunst of een geloof. Hoeveel werkelijke
autoriteiten zou ik vinden in Parijs die mij willen garandeeren dat Georges Lakhovsky
geen charlatan is? Na goed zoeken misschien niet een. Doch wat bewijst dat?
Overkwam Pasteur niet een soortgelijke ongenade? Wat zouden wij in onzen
overmoed niet hopen en aanvaarden, wanneer de natuur ons niet de rem had
toegevoegd van den twijfel? Wij waren overgeleverd aan alle kwakzalvers. De
verstandigste houding, dunkt me, welke wij tegenover dubieuze verschijnselen kunnen
aannemen, is een vriendelijke omzichtigheid en steeds een deurtje open te laten voor
de waarheid.
Lakhovsky's laatste verhandeling ‘De Aarde en wij’ (La Terre et nous) bevat een
theorie over het licht en de warmte die mij getroffen heeft door haar redelijkheid en
door de fantastische perspectieven welke zij ontsluit. Zon en sterren, zegt hij, werpen
een onnoemlijk aantal electromagnetische stralen uit in ontelbare golf-lengten, die
wij nog niet alle kennen, waarvan verreweg het grootste deel onzichtbaar, onhoorbaar,
onvoelbaar blijft en op welker onmetelijk klavier slechts één octaaf waarneembaar
is voor de oogen: de gamma der zeven kleuren, die zich beweegt tusschen 420 trillioen
en 775 trillioen trillingen per seconde. Waarom kan deze kleine scala, ondergeschikt
register van een duizend-tonig orgel, waargenomen worden door het gezichtsorgaan?
Omdat de golven, welke de kleuren voortbrengen wier ensemble het licht vormt, de
eenige zijn die in de moleculen der aardsche atmosfeer de resonans-mogelijkheden
ontmoeten welke haar verstoffelijken. Met zeven golf-lengten krijgen wij contact.
Alle overige gaan ons voorbij.
Maar als de aardsche atmosfeer een soort van toestel is waarin kosmische radiaties
gassen doen ontgloeien, gelijk een electrische stroom het neon in een glazen buis,
tot hoever strekt deze atmosfeer zich uit? Hoogstens over twee honderd kilometer.
Waarin eindigt dit hoe langer hoe dunner en ijler omhulsel van den dampkring? In
een ongekende, onafzienbare, ledige ruimte, welke de natuurkundigen zonder eenig
bewijs gevuld hebben met een substantie die zij ether noemen, welke Lakhovsky op
zijn beurt, en zonder bewijs, vulde met een element dat hij met universion betitelde.
Doch in welke materie de atmosfeer der aarde ook moge uitvloeien, ether of universion
of niets dan de leegte, die substantie is dermate immaterieel en ontastbaar dat aan de
radiaties van zon en sterren elk middel ontbreekt om zich te openbaren.
Wat volgt daaruit? Dat op een zekeren afstand boven onze aarde de fonkelende
zon en de twinkelende sterren ophouden te bestaan. Zij zijn niet schitterender en niet
brandender dan de batterij waaruit wij stroom leiden naar een gloeilampje. Toen
Prof. Piccard gestegen was tot 16.000 meter hoogte zag hij de zon als een kleinen,
grijzen discus op een donker uitspansel. Ware hij nog hooger geklommen dan zou
hij heelemaal geen zon meer gezien hebben, doch een eeuwigen nacht. Zoo wordt
alles wat wij sinds menschenheugenis droomden van vlammende vuur-bronnen een
waan. De zon is een zwarte bol in een zwarte oneindigheid. Evenmin als alle
radio-muziek der wereld voor mij bestaat zonder radio-apparaat, evenmin bestaan
zonlicht of sterrelicht zonder onze atmosfeer. Zelfs de maan is niets dan een
weerkaatsing van electromagnetische zonne-golven, die slechts kunnen resonneeren
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door den aardschen dampkring. Zoo reist onze planeet als een eenzaam eiland van
licht door matelooze en ondoordringbare duisternissen. Welk een visioen!
En evenmin als de zon feitelijk straalt, evenmin kan zij rechtstreeks verwarmen.
Het is primitief en absurd om te veronderstellen dat de zon ook maar één tienden
graad eigenlijke warmte zou kunnen transporteeren over den afstand van 150 millioen
kilometer welke ons van haar scheidt en die over millioenen kilometers een gebied
doorkruist waar de koude het absolute nulpunt bereikt van 273 graden. De zon is niet
heet als een stoomketel of een bakkersoven, zij is koel als een electrische centrale.
Ieder die deze vergelijking als onzinnig afwijst kan elken dag de proef nemen. Hij
stijge op in een vliegtuig. Hoe hooger hij klimt, dus hoe dichter hij de zon nadert,
hoe kouder het wordt. Op 10.000 meter reeds betreedt hij onbewoonbare regionen.
Waar is de weldadige warmte van het gesternte dat geacht wordt te branden op een
temperatuur van duizenden graden? Die warmte bestaat niet in werkelijkheid. Zij
bestaat slechts in potentie, zij wordt veroorzaakt door electromagnetische golven
welke zich onder wrijving met de aardsche atmosfeer en in verbinding met tellurische
radiaties omzetten tot warmteverschijnselen. Hoe trouwens zou de zon moeten
branden in de eindelooze luchtledigheid? Is het zoo zeker dat het binnenste der aarde
vuur bevat? Zijn de vulkanen niet veeleer een effect van electrische explosies,
magnetische onweders, welke zich enkel door toevallig contact met den dampkring
en met brandbare stoffen, manifesteeren als vuur? De zon is niet alleen een lichtlooze
accumulator, zij is ook een warmtelooze galvanische kolom, die haar uitgezonden
spanningen broeit met haar massa, haar gesteldheden en de gistende werking van
het universion. Wanneer deze opvattingen kettersch en buitensporig lijken, zij
verklaren ten minste waarom milliarden en milliarden z.g. ‘vuur-bollen’ sinds een
ongemeten tijd en eeuwigheid er niet in slaagden om de woestenij van 't
onherbergzame, afgrijselijke absolute nulpunt waarin het heelal rondjaagt, met één
graadje te verhoogen. Wat mij altijd onbegrijpelijk heeft toegeschenen.
Aldus gaat de voorspelling in vervulling van Viviani, die minister was en stierf
als gek: ‘Wij zullen de sterren aan den hemel dooven.’ Dokter Lakhovsky dooft op
den koop toe het symbool van Phoebus Apollo, levenwekkend principe van alle zijn
en worden. Wij zullen deze krachtbron voortaan aanschouwen met andere blikken.
Wanneer zij nog noodzakelijk is, in volstrekten zin is zij niet meer onontbeerlijk. De
mensch kan onbevreesd de eventualiteit overwegen dat hij haar zal moeten vervangen
door een product van zijn geest en handen. Dit idee herschenkt aan de aarde een
weinig van de onafhankelijkheid, van de autonomie welke zij op de nieuwste
sterrewachten geheel had ingeboet. Onze planeet en haar bewoners worden een tikje
minder onbeduidend dan een korreltje zand in de verpletterende ruimteloosheid. Zij
wordt een stipje licht in den universeelen nacht.
Deze beschouwingen en andere, niet minder wonderbaarlijk (bij eb en vloed o.a.
daalt en rijst niet het water doch het land!) maken slechts een onderdeel uit van
Lakhovsky's overtuiging dat kanker en alle overige ziekten, maar vooral kanker,
worden teweeggebracht door electromagnetische storingen der cellen van het
organisme, storingen, afkomstig van aarde, zon of sterren. Geve de hemel, dien hij
onherroepelijk verduistert, dat hij geen charlatan moge zijn, door zijn collega's
misprezen als een onbescheiden maniak, doch een voorlooper, een genie, een profeet.
Per slot kan men zich uitstekend voorstellen, dat ieder georganiseerd wezen en zelfs
de trage stof geschapen zou zijn door een straal van afzonderlijke golf-lengte en dat
niets gedijen kan, wanneer de verbinding met de oer-bron verbroken, belemmerd of
verminderd wordt. Dit zou slechts het oude gezegde bevestigen, dat ons leven aan
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een draad hangt. Men kan zich ook voorstellen, dat sommige emanaties het ontstaan
van microben en woeker-cellen uitlokken of bevorderen. Zonder twijfel is op dit
terrein bijna alles gissing, vermoeden, suggestie, fabel en tastend zoeken. Op even
zwakke, even ongerijmde basis ontwikkelden zich een menigte onderzoekingen tot
vruchtbare kennis. Hier gelden geen aprioristische regels of argumenten. Hier geldt
alleen de uitslag.
En nog! Met zijn vorige boeken propageerde Lakhovsky den Ring, die de oorzaken
van kwalen kon uitschakelen. Hij werd gekocht door een talrijk publiek, doch zoolang
wij geen instrumenten bezitten om zeer subtiele en geheime wisselwerkingen te
meten zullen er twijfelaars zijn, die Lakhovsky's Ring zwendel noemen en zijn
geneeskracht zelfbedrog. In zijn jongste boek ‘La Terre et nous’ maakt Lakhovsky
propaganda voor een ‘zender van veelvoudige golflengten’, die hij onlangs uitvond
en waarmee hij hopelooze kankergezwellen behandelde. Zoo hij opgegeven patiënten
niet genas, het schijnt onweerlegbaar, dat hij de moreele en lichamelijke folteringen,
welke deze schrikwekkende ziekte vergezellen, zeer aanmerkelijk lenigt. Wie zou
dit niet waardeeren, wijl radium en chirurgie faalden, ook al ware Lakhovsky vanuit
een zuiver wetenschappelijk standpunt een kwakzalver? Wij moeten een zoeker
controleeren, streng, onpartijdig, onbevooroordeeld. Geen enkel professoraal corps
ter wereld echter, zelfs niet het meest officieele en meest beroemde, mag een
aangeboden contrôle weigeren. De Parijsche medische autoriteiten vermaten zich
dit wantrouwen en deze eigengereidheid, omdat Lakhovsky's methoden en meeningen
hun mishagen. Zij hebben in elk opzicht ongelijk. Want al waren Lakhovsky's
uitslagen zonder uitzondering betwistbaar (wat niet het geval schijnt) wie durft een
weg versperren waar dwalingen mogelijk zijn doch die kansen geeft om tot het doel
te voeren? Al bestond er slechts één kans op de tienduizend, dat Lakhovsky in zijn
strijd tegen een gruwelijken geesel zal slagen, niemand heeft het recht haar te
verwerpen.
[verschenen: 14 juni 1933]

Een afgezant
Parijs, 26 Mei 1933
Wanneer men 't las in een middeleeuwsche Kroniek van omstreeks 1400 zou men
sceptisch mompelen: Wat jammer dat zulke dingen altijd voorvallen als er niemand
bij is. Wat jammer dat er vandaag geen mirakelen gedaan worden, nu wij ze kunnen
controleeren. De gramofoon en andere instrumenten zijn precies uitgevonden toen
het interessantste voorbij was. En het is werkelijk een ramp dat de schooljongens de
signalen van den Roelandshoren niet kunnen hooren op een plaat of op een filmband.
Maar het volgende verhaal heeft het onschatbare voordeel dat 't echt is, onverbasterd
echt. Het eindigde voor de rechtbank en onder de rotatie-persen der Parijsche kranten,
die gaarne met alles spotten, doch ditmaal haar grappen staakten.
Toen Anna Desbordes haar visioen kreeg, dreef zij een boerenhofje te Ladignac,
in het hartje van Frankrijk, waar namen klinken als Bergerac, Angoulême, La
Rochefoucauld, Cognac, en waar zonder twijfel nog onvermengd bloed stroomt der
oudste bewoners (ravenzwart haar, gebronsde huid en arendsneus) die in de grotten
huisden van Cromagnon en Les Eysies. Inderdaad is Anna Desbordes klein, mager,
spichtig en donker, met vlammende oogen. Wij bezitten echter meer anecdotische
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inlichtingen omtrent haar verleden dan wetenschappelijke, en de stamboom van den
winnaar van den Grand Prix is oneindig beter bekend dan de afkomst van dit
menschelijk gewrocht. Zelfs over den aard van haar visioen loopen twee verschillende
lezingen. De een zegt dat zij, terwijl zij hare schapen weidde, eene stem vernam die
haar gebood om hare medemenschen te gaan verlossen van hunne kwalen. Anderen
vertellen dat zij in een December-nacht van 1916, terwijl zij sliep, de lichtende
gestalte zag eener heilige die haar beval om zonder dralen het menschdom te genezen
van zijne ziekten. Zij zelf heeft zich nimmer willen uitlaten over de natuur dier stem
of over de identiteit der heilige. Zij heeft ook nimmer willen openbaren met welke
middelen zij het metaphysisch bevel uitvoert. De geleerden hebben zich daarover
nog niet bekommerd. Degenen die met de grootste aandacht bestudeeren hoe sommige
mollusken vitriool produceeren om de stekels van zeeëgels eetbaar te maken, kijken
minachtend neer op een onontwikkelde boerin die een fluïdum afscheidt waarmee
zij in een handomdraaien haar patiënt verlost van een gezwel of van een ischias.
Want de twintigste-eeuwsche wonderen, op enkele uitzonderingen na, worden geen
zier beter gecontroleerd dan de legenden van het jaar 1400. Het resultaat dezer
bevooroordeeldheid is dat wij over een aantal verschijnselen tusschen hemel en aarde
in het volslagenste duister tasten.
De orders, welke de boerin van Ladignac ontving uit hoogere sferen, specifieerden
dat zij de ziekten waarop haar invloed uitgeoefend werd, zou overdragen op zich
zelf. Qua procédé heeft deze behandeling niets vreemds en hangt samen met het
begrip ‘offer’ dat de denkende mensch vanaf de onheuglijkste tijden voelde als een
natuur-wet. Zoo planten thaumaturgen een lijden over op een boom, welke
verondersteld wordt toe te stemmen, en die wegkwijnt en sterft. Zoo endosseert een
knaap de wratten welke hij kwijt wil zijn, op een makkertje, soms gratis, soms voor
een zak knikkers of voor een andere vergoeding, maar steeds met zijn toestemming,
en in onze jeugd hebben wij ons nooit verdiept in het geheim van dit transfert. Anna
Desbordes evenwel schijnt het systeem toe te passen zonder persoonlijk ongerief.
Zij bloost niet van gezondheid doch lijkt welvarend. Een overstelpende praktijk
verhinderde haar geenszins om te trouwen met een landman. Zij heeft twee
voorspoedige spruiten, een jongen en een meisje, en adopteerde een ouderloos nichtje.
Zij bracht ze mee naar de rechtszaal en terwijl zij ze in een bank schuift zegt zij als
iedere andere moeder: Braaf zijn, kinderen!
Want ondanks hare relaties met de geesten-wereld, en hoewel een republikeinsche
autoriteit verklaard heeft haar te beschouwen als een afgezant der Maagd van Orléans,
kwam Anna Desbordes voor de vierschaar der correctioneele rechtbank van
Saint-Yrieix. Een gediplomeerd arts was langs haar boerderijtje gereden. Hij had tot
zijn verstomming 17 stationneerende auto's geteld, en dichte drommen van zieken
die verlichting zochten. Het consult begon 's morgens om vier uur en duurde tot laat
in den avond. Er waren dagen van 50 auto's en honderden kranken. Ieder had zijn
nummer, en ieder wachtte zijn beurt. Ladignac leek een bedevaart-oord. De dokter
ging zijn verontwaardiging luchten bij den pastoor, die hem troostte met de
verzekering dat de wonderdoenster dagelijksche winsten opstreek van duizend francs.
Vrijwillige giften weliswaar. Doch zij schreef geen enkele medicijn voor, geen enkel
kruid. Zij murmelde wat onverstaanbare klanken, terwijl zij den patiënt strak in de
oogen keek. Meer niet, naar verluidt. Voor 't wetboek was dat weinigje strafbaar wijl
Anna Desbordes haar zieken genas. Daarom verscheen zij voor de rechters.
En dit was het merkwaardigste van haar proces, dat haar beroemd zou gemaakt
hebben over de grenzen van haar vaderland, wanneer een raadselachtige faam haar
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reputatie niet reeds verbreid had tot Canada en Australië: men kon geen uitspraak
vellen zonder te constateeren dat zij beschikte over een effectief geneeskrachtig
vermogen. De beschuldiging had wel een dame gedagvaard, behept met een
monsterachtigen neus à la Cyrano, wier euvel klaarblijkelijk niet verholpen was.
Doch is een enorme voorgevel een ziekte? De beschuldiging had ook als getuige een
doode opgeroepen die op zijn laatste beenen liep, toen hij door een gebreveteerd
dokter naar Anna Desbordes gezonden was om haar een poets te bakken. Maar wie
vermag tot dusverre iets tegen den dood? Daarentegen kwam een dokter van Ladignac,
die al zijn klanten verloor, rondborstig bekennen, dat zijn ongeletterde concurrente
een halfzijdig verlamden opknapte aan wien hij tevergeefs zijn kennis besteed had.
Een gerenommeerd heelmeester van Limoges verklaarde openhartig dat zenuwlijders
en ongeneeslijken zonder schade de wonderdoenster konden raadplegen maar dat
geneesbaren voorzichtig handelden door zich te houden aan de orthodoxe medicijnen.
Met andere woorden: de gewone ziekten voor de gewone dokters; doch ontneem aan
veroordeelden, die de wetenschap moet opgeven, niet de kans op hooger beroep bij
geprivilegieerde wezens als Anna Desbordes, in wie andere machten werken dan
academische.
Het was misschien de eerste keer in de geschiedenis der geneeskunst en der
jurisprudentie dat een schilderachtig publiek van ‘gemiraculeerden’ de strikte
handhaving der wet onmogelijk maakte. Over 't algemeen ziet men bij dergelijke
processen een quantum teleurgestelden dat ongeveer opweegt tegen een quantum
gelukkigen. Bij deze audiëntie ontbraken ten eenen male de mislukkingen waarop
een requisitoir billijkerwijs kon steunen, de groote kokkerd niet uitgezonderd. Een
eindelooze stoet van genezenen vulde de gehoorzaal en defileerde langs de rechters.
De eenen hadden vinger, arm of been gered voor het snijmes. Anderen leden aan
kwalen in de minst noembare deelen van het lichaam. Zweren, wonden, pijnen,
gezwellen, aandoeningen van allerlei aard werden opgeroepen door ex-zieken die
overvloeiden van dankbaarheid en glansden van gezondheid, jongen en ouden,
mannen en vrouwen, uit alle standen. De eenen na de anderen leggen den nadruk op
het altruïsme en de belangeloosheid hunner weldoenster. Wanneer de diensten van
Anna Desbordes onbetaalbaar waren, zij vroeg nimmer een cent honorarium.
Er leeft dus te Ladignac, plaatsje van 2480 inwoners in het departement der
Haute-Vienne, een menschelijk schepsel dat in elk opzicht de qualitatieven verdient
van phenomenaal en exceptioneel. Temidden eener alledaagsche omgeving, in het
simpelste apparaat en zonder eenige voorbereiding beoefent Anna Desbordes haar
kunst met een volkomenheid, welke door geleerden niet benaderd wordt na jaren
studie, welke heiligen of yogi's niet bereikt hebben na levenslange ascese. Deze
boerin, die Fransch spreekt met een sterk gewestelijk accent en ongegeneerde
taalfouten schrijft, ontsluit peillooze uitzichten over mogelijkheden der menschelijke
natuur. Waarschijnlijk vertegenwoordigt zij een eigenschap welke slechts vraagt om
ontdekt te worden en benuttigd. Men kan haar evenmin loochenen als veroordeelen.
Loochen desnoods haar ‘visioen’, haar macht blijft. Ik herhaal: als ik 't las in een
middeleeuwsche kroniek of in een hoofdstuk der Veda's, ik zou 't niet gelooven. En
de president der rechtbank had ook geen antwoord toen zij hem op den man af vroeg:
‘Als gij verloren waart, zoudt gij niet bij mij komen?’
[verschenen: 17 juni 1933]
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Schlageter
Parijs, 29 Mei [1933]
Om de Franschen te ontnuchteren of te sarren konden Hitler en Goebbels niets
geschikters verzinnen dan de nationale hulde, welke zij in den vorm van een
tooneelstuk, gespeeld door twee honderd theaters, in den vorm van
monster-betoogingen rondom het gedenkteeken op de plaats waar hij geëxecuteerd
werd, aanrichten voor Albert Leo Schlageter.
Gesteld dat de Fransche Krijgsraad, die op 10 Mei 1923 zijn eerste doodvonnis
uitsprak in de Ruhr, zich vergiste en een onrecht of een dwaling beging toen hij den
‘held en martelaar’ der Nazi's op 26 Mei liet fusilleeren achter het noorder kerkhof
van Düsseldorf, denkt gij niet dat een lawaaierige, pompeuse herinnering aan deze
misdaad of aan deze fout, het volk dat haar bedreef slechts zal kwetsen zonder
noodzaak en zonder profijt? Het dient nergens toe om een buurman met geweldig
geraas een blunder onder den neus te wrijven. Dat maakt hem minstens weerbarstig
en niemand wint ermee.
Gesteld echter dat de Krijgsraad met volle kennis van zaken een vonnis velde dat,
alle omstandigheden in aanmerking genomen, rechtvaardig en onvermijdelijk was,
zeker voor de rechters die reglementen toepasten welke de bevolking van het bezette
gebied kende. Hoe moet de Fransche opinie, bijna zonder uitzondering solidair met
den krijgsraad, de massale demonstraties opvatten, die Schlageter verheffen tot den
rang eener Jeanne d'Arc? Als een tastbaar blijk dat er ‘ginds’ nog heel wat hapert
aan het evenwicht van zenuwen en geesten.
Laten wij ieder het zijne gunnen en de feiten onpartijdig nagaan. Wat gebeurde
er? Eerst vloog de spoorweg van Düsseldorf naar Duisburg in de lucht bij Kalkum;
vervolgens de lijn van Essen naar Werden bij het station Stadtwald. Op 20 Maart
sprong de tunnel van Kettwig, waardoor toenmaals de treinen liepen die Parijs
verbonden met Essen. Op 6 April werd de lijn gedynamiteerd tusschen Werden en
Kettwig. Bij elk dezer aanslagen kwamen Fransche soldaten om het leven, wier aantal
niet gering moet zijn daar het onbekend bleef. Toen Schlageter gearresteerd werd,
beraamde hij de vernietiging der spoorwegbrug van Mühlheim. Bij zijn
gevangenneming vond men hem in 't bezit van twee parabellum pistolen, zes
mijn-ontstekers, twee tuben vergif en een valsch paspoort dat niettemin de echte
zegels droeg der politie van Essen. Het gerechtelijke onderzoek en het verhoor, beide
regelmatig afgewikkeld, bewezen onloochenbaar dat Schlageter en zijn medeplichtigen
in de nauwste verstandhouding stonden met Dr. Creuzfeld, directeur van het chemisch
laboratorium van Krupp, en dat men op 5 Maart in de eigen fabrieken van Krupp
besloten had een groep vrijwilligers te stichten, belast met de uitvoering van sabotage
en terroristische daden, en de leiding dier groep toe te vertrouwen aan Schlageter,
een der fanatiekste vijanden van Frankrijk.
Voor de militaire rechters bestond dus geen zweem van twijfel aangaande de
schuld van Schlageter en zijn bende. Zij mogen zich zelfs zonder inbeelding
beschouwen als uitermate menschelijk en goedertieren, want de ervaring leert, dat
in een dergelijk geval geen enkele mogendheid talmt met drastische maatregelen en
dat geen enkele krijgsraad ter wereld mildere straffen zou hebben uitgesproken.
Inderdaad, van de Schlageter-groep, die 24 leden telde, werd alleen de leider ter dood
veroordeeld; 18 ontkwamen door de vlucht; 6 - Sadowski, Becker, Werner,
Zimmerman, Bisping en Kühlmann - kregen gezamenlijk 23 jaren dwangarbeid,
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welken zij volbrachten in Saint-Martin-de-Ré. De soldaten van het executiepeloton
deelden overigens de meening hunner chefs over de gegrondheid van het vonnis. Bij
de lijkschouwing bleek, dat 10 kogels van de 12 de hartstreek geraakt hadden van
den gefusilleerde. Men moet de beteekenis van dit buitengewoon zeldzame cijfer
niet onderschatten. Een executiepeloton is een supplementaire jury. Alleen de chefs
weten, hoe hun onderhoorigen mikken, wanneer een uitspraak hun niet bevalt. In de
oogen der soldaten was Schlageter een vulgair saboteur. Wanneer gij hun voorspeld
hadt, dat hun slachtoffer tien jaar later officieel en op hoog bevel zou herrijzen als
onkreukbare nationale held, zijn rechters als barbaarsche beulen en zijzelf als
beulsknechten, zouden zij gevraagd hebben, waar het u scheelt. Wijl dit de opinie is
van de groote meerderheid der Fransche natie kan men zich een begrip vormen van
den indruk, welken Schlageter's theatrale promotie teweegbrengt.
Zoowel het deel van Frankrijk derhalve, dat geneigd zou zijn, ongelijk te bekennen
in een affaire, welke men door de verzoening van Locarno waande uitgewischt, als
het deel van Frankrijk, dat zich onberispelijk acht in zijn recht, gevoelt zich gekrenkt,
ontmoedigd en getergd door het applaus van 200 schouwburgen, de vlaggen der
gepavoiseerde kerken, het gebeier der klokken, de apotheose der optochten,
redevoeringen, vaandels en muziekfanfares, welke op 28 Mei te Düsseldorf de
nagedachtenis gevierd hebben van een man, die dapper was, die moedig stierf, maar
die juist door zijn dapperheid en moed in den hoogsten graad de onverzoenlijkheid
belichaamde van het hereditaire Duitsch-Fransche antagonisme. Het soort van
patriotisme, waardoor Schlageter gedreven werd, is onbekend in de annalen van
Frankrijk's geschiedenis en onbevattelijk voor het Fransche gemoed, dat
vaderlandsliefde onafscheidelijk acht van ridderlijkheid. Schlageter's methoden
toonen te veel overeenkomst met de praktijken van Russische anarchisten en
Macedonische comitadji's. Een duel als van de Ruhr, dat door twee gouvernementen
geaccepteerd is, mag niet ontaarden in individueele series van sluipmoord. Die zijn
ontoelaatbaar. De Duitschers zelf hebben reëele of vermeende ondernemingen van
civiele, onverantwoordelijke elementen beteugeld met den brand van dorpen en
steden, met massa-executies van gijzelaars, zonder rechtspraak. En Schlageter, hoewel
ex-luitenant der Keizerlijke artillerie, opereerde in burger.
Doch zonder verder in te gaan of af te dingen op de eigenschappen en verdiensten
van avontuurlijke vrijschutters, noch de Franschman, noch de onzijdige, goede
Europeaan kan nalaten, Schlageter's verheerlijking te betreuren als een vooral op dit
tijdstip bedenkelijke en afkeurenswaardige aanwakkering der gevaarlijkste passies.
Geen enkele natie bezit een held als Schlageter, wroetend in het duister, in
vermommingen, met verdachte middelen, met gesloten vizier; geen enkel volk vereert
een held die zoo onvertogen, zoo totaal, zelfbewust, zoo onverholen een incarnatie
werd van ondoofbare haat. Van biologisch of ethnologisch standpunt bekeken, is dit
merkwaardig en in zekeren zin bewonderenswaardig als de ontembare tijger. Wat
kan er echter, wat móet bijna automatisch eruit voortvloeien, wanneer men dergelijke
verschijningen plechtig verheft op de altaren des vaderlands? Niets dan nieuwe haat.
Niets dan nieuwe verbittering. Niets dan wrijvingen, toekomstige conflicten, tranen,
bloed en verwoestingen. Die mentaliteit is den Franschman dermate vreemd, dat hij
de apotheose van Schlageter waarneemt met evenveel afgrijzen als verbazing.
Wanneer de schouwburg het uiteinde van den onmeedoogenden franctireur
populariseerde, het is veel minder bekend, hoe hij in handen viel zijner tegenstanders.
Zijn kameraden hadden weinig reden erop te roemen, want de arrestatie was verre
van romantisch; zij pleit noch voor zijn schranderheid noch voor zijn beleid.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Schlageter en zijn groep, die een sectie uitmaakte der ‘Organisation Heinz’ en van
Elberfeld uit gecommandeerd werd door Hauenstein (‘de man der twee honderd
moorden’, bedreven in Opper-Silezië) hielden hun vergaderingen in het ‘Deutsches
Haus’ te Essen. Alle sporen, welke de Fransche geheime dienst sinds weken geduldig
gevolgd had kwamen samen in dit café. Op een avond, terwijl de bende bijeen is,
treedt een soldaat binnen van een regiment stormwagens, hij installeert zich in de
buurt van het strijkje, waar ook de vrijschutters zitten. Op zijn mouw draagt hij het
insigne der tolken. In het zuiverste Duitsch zegt hij tot den Stehgeiger: ‘Ik zal royaal
zijn als je me Des Meeres und der Liebe Wellen wilt spelen.’ Het orkest zet in, de
‘tankeur’ zwijmelt weg en fluit het deuntje mee. Aan de andere tafel staart men elkaar
verstomd aan. Een van de samenzweerders staat op, gaat resoluut naar den soldaat
en zegt: ‘Kameraad, ik zie, dat je waarschijnlijk Elzasser bent, net als ik. Hier zijn
mijn papieren; ik kom uit Zabern. Als dat zoo is, waarom zou je niet aan onze tafel
komen zitten?’ ‘Met alle genoegen’ antwoordt de poilu der chars d'assaut, die een
contra-spion was, ‘als de heeren tenminste geen bezwaar hebben tegen mijn uniform.’
Men lacht en schikt zich in een kring. De soldaat wordt uitgehoord over zijn regiment,
zijn wapen, zijn officieren en over het laatste nieuws. Een der kameraden maakt
aanteekeningen achter een ‘Deutsche Allgemeine Zeitung’.
Temidden van het gesprek stapt een jonge, elegante man binnen met een tamelijk
zwaar valies aan de hand; hij voegt zich zonder een woord te spreken bij het
gezelschap. Hij wacht kalm het slot af der conversatie. De soldaat neemt een
uitnoodiging aan voor overmorgen, betaalt het strijkje; terwijl hij afrekent met den
kellner vangt hij de volgende zinsneden op van den zwijgzamen aankomeling:
‘Sadowski, breng dat valies naar mijn huis.... vanavond op de afgesproken plaats.’
Buiten waarschuwt de ‘tankeur’ een collega, die het valies volgt.
Denzelfden nacht sprong een spoorlijn. Doch de eigenaar van het valies, zijn naam
en zijn adres konden worden uitgevorscht.
Het was Albert Leo Schlageter die op 6 April, komend van Elberfeld, opgepakt
werd met een ander valies. Hij betaalde zijn onvoorzichtigheid met zijn leven. Maar
terwijl dozijnen even onverschrokken acteurs van het verwoede Ruhr-drama incognito
verkniesden op het eiland Rè en terwijl dozijnen andere ‘helden’ ondergeschikte
posten gingen bekleeden in de Hitleriaansche troepen, werd Schlageter het symbool
van het ontwaakte Duitschland. Alleen omdat een krijgsraad Thomas Carlyle niet
gelezen had die zegt in zijn opstel over Napoleon:
‘Ik ben er niet zeker van, of het niet beter ware geweest dat hij zijn beste
artillerie-park had verloren, of dat zijn beste regiment was verdronken, dan dat hij
dien armen Duitschen boekverkooper Palm doodschoot.’
Zoo weinig, helaas, baat de geschiedenis. Noch voor de Franschen, noch voor de
Duitschers.
[verschenen: 21 juni 1933]

Burgers vereenigt U
Parijs, 2 Juni [1933]
Op den eersten Juni-morgen te negen uur is met een vertraging van vijf maanden het
budget gestemd voor het loopende boekjaar van het Fransche Staathuishouden.
Zevenmaal is de begrooting heen en weer gegaan tusschen Kamer en Senaat. Wat
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de heet-gebakerde doordraaiers van het Palais-Bourbon de eene week breed hadden
opgeschept, werd de volgende veertien dagen door de koude kaaimannen van het
Palais du Luxembourg netjes weggepoeierd. Hoewel zeven galgvol is, zooals men
vroeger zei, had dat lanterfantende op-en-af best tot Kerstmis kunnen duren, als de
ontvanger slechts geweten had wat hij moest aanvangen met onze aanslagbiljetten,
welke hij bij gebrek aan de noodige gegevens niet kon invullen. Het was tenslotte
de ambtenaar, aan wien de inning der inkomsten is opgedragen, die een einde stelde
aan den parodistischen muizen-en-kikvorschen-krijg tusschen de Tweede Kamer en
de Eerste. De regeering sloeg hun harlekijnsche steekspelen gade met een
lodderoogende neutraliteit. Haar onzijdigheid beduidde misschien dat zij niet weet
wat zij wil, niet wil wat zij weet. Maar zeker ook, dat zij geen lust had om zich den
toorn der eenen of der anderen op den hals te halen en eronder te vallen. In beide
Kamers heerschte diezelfde heilzame vrees voor een gouvernements-crisis, welke
het budget (en de aanslagbiljetten) verschoven zou hebben tot September. Dat maakte
geneigd tot schipperen. Want de schatkist is leeg tot haren bodem, het crediet
morsdood en wie wil leenen?
De eindsom van dit langdradig geharrewar is een uitgaven-lijst van 49.270.710.242
francs tegenover een inkomsten-raming van 45.645.851.509. Er zou dus een fatsoenlijk
deficit resten van 3.624.858.733, indien de elasticiteit van beide posten zich bewoog
in gelijke richting. De uitgaven echter streven van nature omhoog, de inkomsten
omlaag. De eenen vlieden het middelpunt, de anderen zoeken het. En als de Staat
wikt, de onderdaan beschikt, omdat alles ondersteboven ligt. Om te protesteeren
tegen de ‘fiscale verplettering’ heeft Parijs deze week 380.000 groote en kleine, rijke
en arme winkels gesloten. Zelfs de kellners plaatsten hun stoelen met de pooten in
de lucht, als op 't sluitingsuur. Rond de wielerbaan van het Vélodrome d'Hiver
vergaderden 50.000 neringdoenden, de grossiers hand in hand met de detaillanten,
de juwelier unaniem met den groentenboer. Wie matiging adviseerde of afwachten
werd uitgejouwd door een helsche meerderheid. Kent gij een makker schaap dan den
middenstander? Produceerde de natuur ooit gedweeër wezen dan den winkelier?
Terwijl anderen de tronen omverwierpen, wachtte hij steeds achter zijn gesloten
luiken de beslissingen van een voorloopig bewind. Het is een beroerd symptoom als
deze zachte schapen de draaiziekte krijgen en over het heele Fransche territorium
een middag lang dien handel stop zetten, in Lyon, Marseille, Bordeaux, Rijssel, en
overal gelijk te Parijs. Een veeg teeken wanneer deze platonische goedbloeden en
traditioneele aanhangers der orde, in den regen bakkeleien met politie. Het staat
nergens geschreven, dat zij de overhand zullen behouden wanneer de regeering
vaderland en republiek in gevaar verklaart, de gendarmerie op hen afstuurt en de
‘profitariërs’ tegen hen mobiliseert. Maar nooit marcheerde de uitgezogen burgerij
zoo mooi in 't gelid en al zou het straatplaveisel rustig blijven, de excessieve
verbittering der betalers kondigt onfeilbaar aan dat de belastingen op verre na niet
zullen binnenvloeien zooals het parlement ze berekend heeft. Gummistokken, blanke
sabels en deurwaarders dekken geen tekort en vullen geen kas. Het deficit zal zonder
eenigen twijfel aanzienlijk hooger zijn dan de som die men huichelachtig voorwendt,
de drie-en-een-half-milliard waarmee de regeering en afgevaardigden hun onwil
aantoonen, hun onbekwaamheid, hun fiasco en hun bangheid.
Waarom werden de groote en kleine notabelen dermate woedend dat zij menigten
kunnen samenroepen welke alle arbeidersbetoogingen in aantal en verbetenheid
overtreffen?
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Het is niet zeker dat de Staat, die roover, hen leegplundert volgens een tarief dat
verhindert uit te blazen, en op verhaal te komen. Niemand kent den maximum-last
waaronder een economisch organisme bezwijkt. Die last verschilt voor elke natie en
hangt af van honderd omstandigheden welke het aanpassingsvermogen bemoeilijken
of vergemakkelijken. Het is ook niet zeker dat de reserves der belastingschuldigen
gevoelig aangesproken zijn of dat de billijke grenzen eener penitentie waarmee een
gouvernement zijn onderdanen mag laten boeten voor perioden van weelde,
overschreden werden. Het is daarentegen zeker dat de massa der aangeslagenen zich
bereid toonde om zwaardere contributies te aanvaarden op geen andere voorwaarde,
dan dat de geldmiddelen van het land beheerd zouden worden volgens beginselen
die de onaantastbaarheid garandeerden van het staatscrediet. Het is zelfs absoluut
zeker dat de betalende klasse pas overhelde tot strijd, toen een half jaar financieele
politiek van het in Mei 1932 gekozen parlement en een half jaar woord-breuk van
diverse ministers, die zich formeel verbonden hadden tot een onmiddellijke saneering,
alle hoop op een redelijk en noodzakelijk herstel der financiën verijdelde.
De minoriteit, die het bedrijfskapitaal fourneert aan den Staat, zou toestemmen
om zich tot over de ooren te laten villen, mits een normale nuttigheids-coëfficiënt
gewaarborgd wordt. Want de betalende burger beseft uitstekend dat oproer tot de
paardenmiddelen behoort, die erger kunnen worden dan alle kwalen te zamen. Zijn
instinct echter, zijn temperament van zakenman, van cijferaar, van uitmikker en
uitweger, is sterker dan zijn opportunisme en zijn gemakzucht. Hij ziet dingen die
hem dood ergeren, die hij onmogelijk verduwen kan. Hij wil een gezond beheer
betalen doch geen janboel welke nimmer zal rendeeren. Daarvoor slooft hij niet.
Gaarne ondergaat hij de periodieke aderlating voor den Staat, maar het walgt hem
om zijn geld te storten aan een naamlooze vennootschap tot afpersing, wier eenig
doel ligt in een algemeen bankroet en die niets probeert om dit bankroet te vermijden.
De conversieleening, 't vorig najaar uitgegeven tegen 100, doet vandaag 82! Liever
alles dan zulke schade en zulke schande.
Hij verdijt 't om zich langer te laten knevelen door een Administratie die op geen
60.000 man na kan zeggen hoeveel ambtenaren zij in haar dienst heeft. In de
ministeries, in de staatsbedrijven, in de arsenalen tiert het parasietisme, de verspilling,
de diefstal, de corruptie, het fooien-systeem, de opgeschroefde rekeningen. Men
ondervindt het dagelijks. Men vertelt elkaar ongehoorde staaltjes van verkwisting,
van beurzensnijderij, van omkooping, van vervalsching. Regelmatig blijven deze
misbruiken ongestraft. Niets wordt beproefd om ze te onderdrukken, of ten minste
te verbergen. Een dagblad als Le Matin, een weekblad als Gringoire hebben sinds
zes maanden speciale rubrieken van feiten die het vuur aan de schenen leggen. De
Italiaansche luchtvaart, waarvoor men beweert te beven, kost één milliard, de Fransche
twéé. Voor de helft van den prijs heeft Italië een even goede, en zelfs een betere
marine dan Frankrijk. De Sociale Assuranties, die milliarden pompen om millioenen
te distribueeren, zijn een kolossale en omslachtige flesschentrekkerij. Toen de Kamer
vroeg hoeveel gemiddelde interest het kapitaal opbracht, dat de Assuranties beheeren,
antwoordde de minister onnoozel en oprecht, dat men duizend uren noodig zou
hebben om 't te becijferen! Zoo gaat het in alle ministeries, in alle ondernemingen,
welke de Staat drijft met de penningen van den onderdaan. Zij leven voor hun
personeel, niet voor de gemeenschap. Geen enkele werkt normaal en rationeel. De
meesten functionneeren tegen den draad. Nergens bespeurt men een wensch, een
streven tot verbetering, tot verstandige commercialiseering. Overal stuit men op
onwil, wanbegrip, egoïsme, domheid, verwaande tyrannie. En middelerwijl zakten
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de 3% staatsfondsen in één jaar tijds van 73 tot 66, en de 4% 1917, allebei basissen
van het nationaal vermogen, van 90 tot 77.60, terwijl de vlottende schuld over 't
zelfde tijdsverloop steeg van 5 tot 24 milliard.
Sinds de klasse der geldschieters zich verdrukt, geminacht en bedrogen voelt,
constitueert zij zich tot een lichaam, dat ondanks de listige dissociatie-pogingen van
het gouvernement, voortdurend hechter aaneensluit en organischer samenstemt. Door
dit overprikkelde lichaam vloog een opwelling van kwaadheid, toen het vernam, dat
het zeer précaire evenwicht van het budget (zijn budget!) en het ‘excedent van
credieten’, zooals men het deficit gedoopt heeft, verworven was: met 24.7% nieuwe
belastingen, 22% conversie van fondsen, 22% besnoeiing op de nationale verdediging,
26% exceptioneele hulpbronnen en ongeveer 5% op het huishoudgeld van den Staat.
Deze belachelijke, paskwillige 5%, deze eenige eigenlijke, werkelijke bezuiniging
kon slechts gestemd worden, omdat recalcitrante en nog niet geheel verdwaasde
socialisten een partijscheuring kozen boven het risico eener regeerings-crisis.
De Staat is niet meer wat hij vroeger was, sinds hij zich verzichtbaarde in een
syndicaat van ambtenaren, die het gezag bekleeden, de macht uitoefenen en
eigenwillig het geld verteren. Eertijds was de Staat een mystieke, ontzagwekkende,
ontoegankelijke entiteit, vertegenwoordigd door een president, een college van
ministers. De syndicaten der staats-profitariërs hebben deze autoriteit verwereldlijkt,
ontheiligd en ontwijd tot een delegatie van meneeren met een bolhoedje en een
colbertje. Zij boezemen niet den geringsten eerbied in, en, hoewel zij de agenten
commandeeren, ook geen schrik. Zij bezitten nog de macht, doch verloren het aureool.
Wat echter vermag hun macht zonder het geld der burgers, die hen salarieeren? Als
zij weigeren te luisteren, zal men hen fnuiken, knotten, verbrijzelen, met de geëigende
middelen en ongeacht de gevolgen.
In Frankrijk sproten alle revoluties voort uit economische, financieele, fiscale
conflicten. Het budget werd gestemd, doch een revolutie is onderweg. Niets kan haar
tegenhouden. Behalve een gouvernement, dat zich energiek zou scharen aan den kant
der gerevolteerden. Maar dat is onwaarschijnlijk en ook dat reeds veronderstelt een
radicalen omkeer.
[verschenen: 28 juni 1933]

Canossa
Parijs, 10 Juni [1933]
Hoe snel en hoe gansch kan alles veranderen! Maurice Pernot, die de lezers van
verschillende invloedrijke, bijna officieuze tijdschriften en kranten op de hoogte
houdt over de stroomingen der buitenlandsche politiek, gaf deze week een boek uit,
dat hij betitelde: Het Duitschland van Hitler. De inkt is nog vochtig, de inhoud kan
niet ouder zijn dan vijf weken; de voorrede dateert van Mei 1933. Om een boek te
redigeeren, te zetten, te corrigeeren, te reviseeren, te drukken, te binden en rond te
sturen lijkt een goede maand niet te veel. Hij meende dus actueel te zijn omstreeks
Hemelvaart; en schreef woordelijk:
‘Hitler stelde zich buiten de wet en hij heeft zijn land gesteld buiten de wereld:
dit is een onmetelijk nadeel, dat hij toebrengt aan Duitschland, maar dit is een
onmetelijke dienst, welken hij, zonder het te willen, bewijst aan de wereld, die beter
is ingelicht ook over enkele essentieele punten der internationale situatie en sterker
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overtuigd geraakte van de noodzakelijkheid zich te verdedigen tegen de inbreuken
eener natie, die zoo weinig maalt om haar eigen recht en het recht van anderen en
die niet aarzelt tezelfdertijd de civilisatie te verloochenen, de vrijheid en den vrede.’
Dat klonk haast bezadigd in de dagen, toen de Kamer met algemeene stemmen
een leerstoel stichtte voor Einstein, toen beroeps-pacifisten manifesteerden tegen
Duitsche films, toen demonstraties tegen de joden-vervolgingen recette maakten,
toen men vlaggen met het haken-kruis achtervolgde als contrabande en signaleerde
als teekenen aan den hemel. De excommunicatie van Pernot klonk zelfs mak naast
de krijgshaftige verklaringen van Edouard Daladier over ‘Frankrijk dat de laatste
loopgraaf verdedigde der Europeesche vrijheden’. In deze loopgraaf marchandeerde
Daladier het Pact der Vier.
Men kreeg inderdaad een juister besef van den internationalen toestand. Maar wie
bond in? Wie wijzigde zijn gedragslijn? Wie bakte de zoete broodjes? Niet Hitler,
de outlaw en out-cast. In het begin van Juni bevonden zich alleen te Parijs 25.000
Duitsche uitgewekenen, onder wie 3200 Israëlieten. Geen enkele is teruggekeerd.
Heinrich Mann, die de Nationaal-Socialisten een bende mislukkelingen noemt,
publiceert zijn venijnigheden in de Dépêche de Toulouse en in Marianne, de politieke
en litteraire organen der radicalen. Herriot is het stellig met hem eens. Ook Daladier.
Niet minder Boncour. Het geheele ministerie, de complete pers en alle kiezers. Reeds
twee bladen zijn gewijd aan de belangen van vluchtelingen of uitgestootenen: De
Anti-Nazi en Le Droit de vivre, voor de helft geredigeerd in het Fransch, voor de
helft in 't Duitsch. Juist deze week berichtten zij, dat de dirigent Otto Klemperer uit
zijn Berlijnsch ambt ontzet werd, omdat hij Jood is, hoewel volstrekt geen Karpaath.
Dat is geen pogrom. Zeker niet. Het is slechts één van de duizend of tien duizend
Dreyfus-zaken, welke Duitschland luchthartig en ongehinderd expedieert, terwijl
één enkel vermoedelijk onrecht, één geïsoleerd geval als de Affaire-Dreyfus, Frankrijk
voor meer dan tien jaren kon splitsen in twee vijandige, haatdragende kampen en
onder het volk veeten wekte, welke nog niet geluwd zijn.
Zoo iets onderstreept diametrale verschillen. Bedenkt even, dat het geheele Fransche
regeerings-personeel fanatiek Dreyfusard is. Het geloof in de onschuld van den
joodschen kapitein bleef tot heden een criterium van vrijzinnigheid, een vereischte
voor den echten republikein, een waarborg van loyauteit. Hitler fantaseerde niet
heelemaal, toen hij in Mein Kampf schreef, dat Frankrijk doeleinden steunde, welke
worden nagestreefd door een oligarchie van Joden. Israël oefent een diepen, stagen
invloed uit op de oriënteering van het Fransche bestuur. En niets toont duidelijker
de lengte van den door Frankrijk tusschen Paschen en Pinksteren afgelegden weg
dan dat de Duitsche Führer op voet van gelijkheid treedt in een Europeesch verbond
en een program kan handhaven, dat zoo schreeuwend contrasteert met de mentale
vorming van den typischen Franschman.
Het Pact der Vier, waarop dit Fransch Canossa uitloopt, is oneindig minder
gewichtig om wat het bevat dan door het feit zijner aanvaarding. De inhoud, die zoo
onschadelijk mogelijk gemaakt werd, gelijk Herriot zei, mag tot op zekere hoogte
beschouwd worden als een succes der Parijsche diplomatie, maar de toestemming
tot een verdrag van ‘verstandhouding en samenwerking’ met twee hartgrondig
verfoeide fascismen, beduidt een onmiskenbare achteruitgang voor de ideeën, welke
belichaamd worden door de Fransche Republiek. Men kan dit onpartijdig constateeren,
zonder vreugde of spijt. Men kan echter niet stilzwijgend voorbijgaan dat de leuze
waaronder Frankrijk den wereldoorlog gevoerd heeft (‘voor de democratie’), dat het
ideaal van Benjamin Franklin, van La Fayette, van de geheime genootschappen die
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de revoluties voorbereidden der achttiende en negentiende eeuw, dat alle humanitaire
beginselen, geproclameerd op barricaden en slagvelden, in het Pact der Vier een
nederlaag lijden, een Waterloo, dat de moreele resultaten der overwinning van 1918
liquideert en wegvaagt.
Zoo oordeelt Mussolini over den Vierbond, Mussolini die sinds den Marsch naar
Rome in quarantaine geplaatst was door de regeering van Parijs, zoo bekijkt Hitler
het eerste verdrag dat hij sluit, Hitler die in Mei nog gold voor een hors-la-loi. Zij
laten een document parapheeren dat hun veel discussies belooft en zeer weinig tastbare
winst. Maar dat het Pact het symbool is eener capitulatie, een historische datum, het
einde van een tijdperk, kalmeert hun ongeduld, en vergoedt ruimschoots het gemis
aan een realistisch werkplan, aan een rechtstreeksch resultaat. Zoo wordt tenslotte
het Pact geschat door de meerderheid der Fransche pers, Kamer en Senaat. Zij hadden
met genoegen een verdrag verworpen waarvan niemand het nut begreep, en welks
zorgvuldig gepurgeerde tekst een duplicaat scheen der statuten van den Volkenbond.
Elk merkbaar risico was uit de zes artikelen verwijderd. Hun formuleering, hun
punten, komma's en verzwegen accenten boden niet erger stof tot machinaties,
misverstanden of hinderlagen dan menig ander protocol. Het behelsde evenveel
uitwegen, omwegen, ontduikingskansen, interpretatie-mogelijkheden,
verschuivings-middelen, als ieder soortgelijk gezegeld stuk. Het was een neutrale
formaliteit geworden, een beleefdheid, een etiquette.
Het Parlement had dit papier kunnen homologeeren zonder geestdrift, maar ook
zonder omslag en zonder discussies. Wat zat dan den afgevaardigden dwars? Wat
konden zij 't moeilijkst verkroppen? Niet het slechte humeur van Polen en niet de
angsten der Kleine Entente. Maar de negatie, de vermindering welke het karakter
van twee der Hooge Contracteerende Partijen insloot voor het Fransche geloof, voor
het officieele dogma, voor de tradities en het apostolaat der Sorbonne, der Ecole
Normale, van het Collège de France, en de overige universiteiten, waar sinds
menschenheugenis het liberalisme gedoceerd wordt en de liefde voor de vrijheid.
Daladier poogde het Pact te rechtvaardigen door een verwijzing naar de monarchie
en de revolutie die niet terugschrokken voor verbintenissen met staatsvormen welke
zij afkeurden. Deze compromissen zijn inderdaad alledaagsch. Zoowel Daladier
echter als de afgevaardigden beseften ten volle dat de monarchie en de revolutie
nimmer een deeltje harer overtuiging hebben geofferd aan een monsterverbond zonder
dat belangrijke voordeelen de verloochening compenseerden. Welke profijten bezorgt
het Pact der Vier aan Frankrijk? Niemand ziet ze; geen sterveling kan ze gissen. Te
Genève, op de ontwapeningsconferentie, tegenover Amerika, overal stond Frankrijk
één tegen drie. Geïsoleerd tegen zijn mede-teekenaars Engeland, Italië en Duitschland.
Waarom zou het Pact deze verhouding wijzigen? Er bestaat geen enkele reden voor.
Men zal daar één blijven tegen drie, zooals elders. Met dit ongunstige verschil dat
Frankrijk zich een beetje eenzamer en zwakker zal voelen, zonder bondgenooten,
zonder satellieten, zonder sympathiseerenden.
Eervol te zwichten na een byzantijnsch debat is evenwel de opperste zaligheid van
de onderhandelaars waarover Frankrijk beschikken kan. Volgens deze trieste gewoonte
heeft het Fransch gouvernement zich met zijn uiterste krachten verdedigd en bezweek
toen tevreden en gedwee. Het zei niet ja. Het durfde geen vierkant neen wagen. Na
een ongehoorde pressie van Engeland onderwierp het zich aan den Vierbond als aan
een ‘diktat’. Met wrevel, met afkeer, met onwil. De houding waarmee het Pact wordt
ingewilligd voorspelt de weldaden welke men ervan verwachten kan. Doch Mussolini
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en Hitler hebben hun zin: hun moreele revanche. En de rest is voor de volgende
ronde.
[verschenen: 1 juli 1933]

Een Dubbelganger
Parijs, 12 Juni 1933
Er zijn ingrijpende veranderingen aangebracht in het Fransche luchtwezen sedert
den dag dat het departement der aviatiek werd opgedragen aan Pierre Cot. Men heeft
getracht dezen jongen minister, vertegenwoordiger der zeer intellectueele, zeer
ondernemende generatie van 1920, levend te begraven onder spotrijmpjes en
schotschriften, toen hij op 1 Februari de leiding nam eener zaak waarvan hij niet het
geringste verstand had.
Dat is om beter te leeren, antwoordde Cot, grinnikend achter zijn hoornen bril,
aan een interviewer die zijn tekortkomingen aanroerde. Hij bleef soupeeren in de
Rue Victor Massé, halverwege Montmartre, bij de hupsche Mère Nini, geboren te
Marseille en specialiteit in Provençaalsche vischsoep, die de sympathieke klanten
door de haren strijkt, als zij goed geluimd is, of de klanten minister zijn of niet. Een
enfant terrible onder de journalisten ving daar gesprekken op, noteerde en drukte ze.
Ieder ander dan Pierre Cot zouden ze hebben aangemaand tot voorzichtigheid.
Hij stak de complimenten schertsend in zijn zak en ging zijn gangetje. Om zijn
Italiaanschen collega Italo Balbo het land op te jagen liet hij aankondigen, dat een
vloot van honderd Fransche vliegtuigen een rondvlucht zou doen langs de Oude
Wereldzee en over Afrika. Een etmaal nadat het bericht gelanceerd werd begonnen
de machines van lieverlede te slinken tot 75, tot 50, tot 25 en vandaag blijft er niet
één. Het idée bleek maar een mop; een duiveltje met de facie van Cot dat uit zijn
doosje sprong. Misschien was zelfs de heele geschiedenis, welke ten slotte Cot het
land opjoeg, verzonnen door een grappenmaker die materiaal wilde verschaffen aan
libellisten.
De minister kwam in opspraak, als de echtscheidende Sacha Guitry, als Cécile
Sorel, die gaat debuteeren in een music-hall, als de 63-jarige Mistinguett, als een
bioscoop-ster. Was de Luchtvaart een Jan-Klaassen-kast geworden? Om Balbo en
Goering te evenaren leerde Cot piloteeren. Hij poseerde in de voordeeligste houdingen
voor de fotografen. Dat gaf een nieuwe film van schimpscheuten op het thema: welk
een aansteller! Toen twee vliegtuigen bij officieele proefvluchten te Villacoublay
voor zijn voeten neerstortten (één doode), heette hij de pech-brenger, de
ongeluksvogel. Een klein half jaar evolueerde de aviatiek in de sfeer eener operette,
waarvan de auteur Aristophanes kon zijn, en waarin de rol van Alcibiades gespeeld
werd door Pierre Cot. Dit was Atheensch en Parijsch. Haute voltige met een litterair
tintje à la Paul Morand en Jean Giraudoux. Acrobaten volbrengen hun toeren ernstig.
De letterkundigen, aan wie Cot verwant is, doen ze met een glimlach. Men kon dat
kranig vinden. Men moest echter een stevig vertrouwen hebben om het geruststellend
te achten. De fanfares van Balbo en het zwijgen van Londonderry zijn in ieder geval
imposanter.
Doch ook een ongeluksvogel zingt gelijk hij gebekt is. Achter een decor, luchtig,
criant en houterig als van moderne balletten, voltrokken zich de ingewikkeldste, de
dringendste, de nuttigste hervormingen. Onder vorige ministers hadden sommige
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opmerkzame en voorzienige critici tevergeefs geobserveerd, dat de Oostelijke
luchtbases vlak bij de grens lagen, onder bereik van een invaller, onder bedreiging
eener overrompeling. Pierre Cot verlegt ze naar achteren, ver genoeg in het binnenland
om de machines uit de hangars te halen en te laten opstijgen, wanneer een vijandelijke
raid wordt aangekondigd door de microfoons. Hij redt de nesten, de jongen en het
broed, die met zooveel klem gesignaleerd waren. Men kan erop loeren, men kan ze
nog uitroeien. Doch niet meer zoo gemakkelijk.
Gelijk de meesten zijner ontwikkelde tijdgenooten had Pierre Cot de werken
gelezen van den Italiaanschen tacticus Douhet die beweerde dat de toekomst-oorlogen
gewonnen zouden worden door het vliegtuig, zonder dat leger en marine tijd hadden
om een schot te lossen. Cot verdiepte zich niet in de uitvoerbaarheid van dergelijke
theorieën. Hij discuteerde er zelfs niet over. Vanaf het moment dat zulk een theorie
wordt aangehangen moet men er zich naar inrichten, want slechts 1% welslagen staat
gelijk met een verwoeste stad, met een uitgemoorde bevolking, met een paniek. Hij
onderving Douhet's tactiek dus, die vandaag geprofesseerd wordt door Balbo. Hij
paste er zich bij aan.
Tot 1933 had de Fransche militaire luchtvloot, hoe ongeloofelijk dit ook moge
klinken, geen commando, geen statuut, geen organisme en nauwelijks een organisatie.
Een deel hoorde bij de zeemacht, een ander deel bij het landleger, waarmee de
vliegtuigen coöpereerden. Van 1918 af krakeelden admiraals en generaals over de
credieten en de effectieven die hun werden toegewezen, gristen elkaar manschappen
en toestellen af, twistten over de gevechtsvoering, en pagaaiden in een rommelzooi.
Wegens een onontwarbare verstrengeling van verplichtingen tusschen meerderen en
minderen, zooals die groeien onder wapenbroeders, wegens een menigte andere
psychologische oorzaken, en ook om redenen van nationale defensie, konden geen
van beide Staven een twist staken welke zij in hun hart betreurden als noodlottig,
kinderachtig en doelloos. Verschillende ministers gebruikten hun invloed om de
scherpste hoeken af te ronden, doch ternauwernood was het eene geschil beslecht of
het andere ontbrandde. Om de fatale uitvloeisels van dat gewrok en gemier zooveel
doenlijk te minimiseeren had men in 1928 weliswaar een autonoom korps van
bombardeerders opgericht, doch de instelling, gesaboteerd door Leger en Vloot,
functionneerde onbevredigend, kwijnde weg door haar isolement; in plaats van de
angsten te stillen bij hen die in een goede représaille-vloot de aangewezen, de eenig
mogelijke repliek zagen op de fantasieën van Douhet-Balbo, verhoogde zij hun
kommer, hun beklemming. Men wanhoopte aan een arbiter, men riep reeds om een
sterken man, toen Pierre Cot de portefeuille ontving van het zwakste en onervarenste
der departementen. En wellicht spotte men niet alleen in Frankrijk met den nieuweling
die door La Mère Nini joviaal ‘een communicantje’ genoemd werd. Maar, terwijl
de aannemeling oogenschijnlijk debuteerde als een nar over wiens grillen en grollen
men tot den vroegen morgen kon snateren, bevrijdde de minister de Fransche aviatiek
van boeien die geen enkel zijner voorgangers, noch Eynac, noch Painlevé had kunnen
of durven breken. In een handomdraai schiep hij L'Armée de l'Air en begiftigde het
vliegende wapen met dezelfde onafhankelijkheid als de Armée de Terre en de Marine
genieten. Het gebeurde haast ongemerkt; men vergat te applaudisseeren bij een
emancipatie welke Frankrijks territoriale onschendbaarheid vertweevoudigt. Er staat
voortaan een permanent gemobiliseerde afweer klaar, die iedere minuut kan uitrukken
naar elke windstreek. Bom voor bom; stad voor stad.
Een kennisgeving verwittigde de Admiraliteit en het Legerbevel, dat hun alle
zeggingsschap over de aviatiek onttrokken was. Een andere kennisgeving meldde
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de benoeming van een oppercommando van de strijdkrachten ter lucht, de installeering
van een Generalen Staf. Met denzelfden eenvoud, doortastendheid en air van
nonchalance alsof 't de gewoonste zaak der wereld was, abordeerde Pierre Cot het
probleem der handelsluchtvaart.
Op een dag dat zij er 't minst aan dachten, ontvingen de vijf maatschappijen die
van Frankrijk uitzwermen over Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Azië de ministerieele
uitnoodiging om te fusionneeren tot één lichaam. Cot had geen bezwaren tegen hun
beheer, of tegen hun exploitatie, die regelmatig was en op een prachtig
veiligheidscoëfficiënt mocht bogen: één doodelijk ongeluk op vijfmaal den omtrek
der aarde. Het leek den minister evenwel dat een unieke leiding voordeeliger kon
werken dan vijf versnipperde directies. Hij vond het overbodig dat twee lijnen,
behoorend tot dezelfde natie, elkaar beconcurreerden op hetzelfde traject met
penningen van den belastingbetaler. Hij becijferde dat de bijdrage van den Staat,
welke voor allen tezamen 185 millioen bedroeg, kon gereduceerd worden tot 155
millioen, wanneer Air-Union, Farman, Cidna, Aéropostale en Air-Orient zich
vereenigden onder een firma-naam die zou luiden Air-France. Deze sonore, korte en
dichterlijke samenvatting bracht niemand van de betrokken en getroffen personen
in den zevenden hemel, maar de regeeringssubsidie voegde aan de elegantie van
Cot's uitnoodiging een zeldzame kracht toe. Men protesteerde natuurlijk. Men liet
enkele kranten marcheeren. Men beschuldigde den minister, dat hij de
handelsluchtvaart wilde inlijven bij de staatsmonopolies; dat hij de Fransche
maatschappijen overleverde aan Engelsche financiers; dat hij bankiersbeslag liet
leggen op ondernemingen, die tot heden onberispelijk en goedkoop haar
zelfstandigheid bewaard hadden. De civiele luchtvaart verdedigde zich veel
hardnekkiger dan de militaire en de navale, hoewel ik geen bijzondere meening heb
over de draagwijdte harer argumenten, de gegrondheid harer verdenkingen. Maar
eensklaps vernam men, dat de fusie verwezenlijkt was. Niemand begreep er iets van,
noch de eigenaars, noch de aandeelhouders. Alles was onklaar en geheimzinnig in
de operatie, behalve haar resultaat: de stichting van Air-France, zwermend over vier
werelddeelen.
Op deze hervormingen afgaande, de som van enkele maanden werkzaamheid, kan
met tamelijke zekerheid worden uitgemaakt, dat Pierre Cot niet de eerste de beste
is. Ik voor mij geloof, dat hij 't ver zal brengen. Behalve schranderheid, vernuft en
humor heeft hij de magere, ascetische trekken van lieden, die volgens Shakespeare
overdadig peinzen en bij wie men een oog in 't zeil moet houden.
[verschenen: 8 juli 1933]

Een afmaking
Parijs, 15 Juni 1933
De U.D.E., of Union Douanière Européenne, zou in opdracht van den Volkenbond
bij de Londensche wereldconferentie een memorandum indienen, handelend over
het nut en de mogelijkheid van groote, internationale openbare werken. De speech,
waarin Edouard Daladier voor de vergadering der 66 of 67 naties het Fransche
standpunt uiteenzette, sloeg hetzelfde thema aan. Het idee van absorptie der
werkloosheid door het scheppen van arbeidsvelden scheen er dus goed voor te staan.
De plannen waren ontworpen door een associatie welke in 1927 was opgericht onder
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auspiciën van een der knapste economisten, Charles Gide, en een der aanzienlijkste
staatslieden, Aristide Briand. De plannen werden gesteund door het gouvernement
der Republiek. Bijgevolg bestonden ernstige vooruitzichten dat zij gefinancierd
zouden worden onder garantie van de Banque de France.
Om een massa redenen was dit niet naar een iegelijks zin. De zwartkijkers zagen
reeds het Fransche goud langs slinksche afvoerbuizen gedraineerd naar andere oevers
dan die der Seine. Smeedde men driedubbel geblindeerde kluizen en sloten die de
volmaaktste inbrekers-uitrustingen tarten (Pierre Hamp beschreef ze nauwkeurig in
La Mort de l'or) om het edele metaal te laten vervlieten met den hocus-pocus van
een Sesam welke de kelders wagenwijd zou openen? Opgepast! Daladier is te weinig
orthodox in geldzaken en te dubbelzinnig om hem te vertrouwen. Sinds zijn thesaurie
in 't nauw zit, heeft Londen vat op hem. Hij is in staat een gulden te wagen om een
stuiver te winnen.
De oorsprong van zulke geruchten blijft altijd duister. In den verwoeden guerilla,
welken de volkeren voeren, kunnen zij zelfs geïnspireerd zijn door Daladier in eigen
persoon, die het als bedreven staatsman niet onraadzaam acht, beladen met de kluisters
zijner publieke opinie, te verschijnen voor de belagers van zijn steen der wijzen.
Behalve het ‘programma van internationale werken’ dat een verdacht pendant leek
van de door Neville Chamberlain geconcipieerde grootscheepsche crediet-operaties,
recommandeerde Daladier eveneens de veertig-urige arbeidsweek, die niet de
allerminste kans heeft, aangenomen te worden door de Fransche patroons. Wie zich
in zoo flagrante oppositie plaatst tegen belangen die hij vertegenwoordigt en tegen
stroomingen welke hem terdege bekend zijn, doet dat niet per ongeluk of uit
onverstand. Hij omhelst een denkbeeld om het des te beter te smoren.
Wellicht schilder ik Daladier macchiavellistischer dan hij verdient. Het ontbreekt
hem niet aan handlangers noch mankeeren er vrijwilligers in Frankrijk om met of
zonder zijn voorkennis, achter zijn rug, tusschen de schermen, een positie te
ondergraven welke gekozen was als alibi tegenover het buitenland. Misschien zijn
alle coïncidenties die men sarcastisch en argwanend registreert te wijten aan het
bloote toeval. Men kan evenwel niet loochenen dat de rollen van actie en reactie,
van stoom en tegenstoom, van pro en anti, van gif en tegengif, perfect geëquilibreerd
zijn in de Republiek, wanneer men gadeslaat hoe de Fransche Premier te Londen
plannen voorspiegelt van ‘Grands travaux internationaux’ terwijl dezelfde week de
gekwalificeerde ontwerpers dier plannen, het studie-comité der Union Douanière
Européenne, met voorbedachten rade en in koelen bloede worden afgemaakt te Parijs.
De U.D.E. is geëxecuteerd volgens alle regelen der Kunst. Keurig werk, vlug en
degelijk. Eerst een voorspelletje om het genootschap, dat sinds eenigen tijd niets van
zich had laten hooren, in het geheugen terug te roepen en op den voorgrond te brengen
der actualiteit. In de salons van den Quai d'Orsay, welwillend afgestaan door den
minister van Buitenlandsche Zaken, die een der eere-presidenten is van de U.D.E.,
vierden de met eereteekenen overladen leden de nagedachtenis van hun vereerden
stichter. In plechtige stilte wordt een gramofoon-plaat afgedraaid met een redevoering
van Aristide Briand. Zoodra de melodieuze warme en loome bariton herleeft op het
zwarte eboniet, schalt uit de zaal een forsche stem die den fono overschreeuwt en
hem verantwoording vraagt voor de misdadigheid eener blinde politiek. De levende
interrumpeert den doode. Verschrikt stuiven de luisteraars op uit hun pieuze aandacht,
omsingelen den onderbreker, leveren hem over aan de gewapende macht en keeren
terug tot hun instrument. Maar de wijding was verbroken door een schandaal dat niet
te sussen viel. Want men belast niet den eersten den besten met zulke delicate
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zendingen als de afsnauwing van een overleden profeet. De indringer bleek Georges
Gaudy, auteur van een paar der aangrijpendste boeken die over den oorlog geschreven
zijn.
Dat was de proloog welke het drama inleidde. Maurice Pujo, hoofdredacteur der
Action Française, deed een ontdekking. Hij volgde een telefoon-draad, die geacht
werd te leiden naar No. 60 van de Rue Taitbout, waar de bureaux gevestigd zijn der
U.D.E. Met dat adres echter correspondeerde niet het in de gidsen vermelde
telefoon-nummer. Het nummer (Anjou 83-31) liep uit op No. 16 van de Rue
Chauveau-Lagarde. Waarmee gaf dit nummer aansluiting? Met de Parijsche kantoren
van Otto Wolff, een der magnaten van de Duitsche Schwerindustrie en een der
geldschieters van Hitler. Beide ondernemingen, de U.D.E. en de etablissementen
Otto Wolff hadden niet alleen gemeenschappelijke telefoon, behuizing en personeel,
maar regelden hun kosten uit dezelfde kas. De Parijsche gevolmachtigde van den
Duitschen ‘kanonnenkoning’ fungeerde tevens als penningmeester der idealistische
en pacifistische Union Douanière Européenne! De secretaris-generaal der U.D.E.,
een zekere Lucien Coquet, oude, door de wol geverfde intrigant, was met
huwelijksbanden verbonden aan de firma Wolff. Wat echter de combinatie, die per
slot van rekening een onschuldige, vreedzame familie-zaak had kunnen zijn,
onafwijsbaar compromitteerde, was de verzwarende bijzonderheid, dat alle politieke
aangelegenheden van den Duitschen industrieel en van de U.D.E. behandeld werden
door Dr. Stern-Rubarth, een der voormalige chefs van het bekende en beruchte
nieuws-agentschap Wolf. De anti-fransche tendenties van dezen propagandist gingen
dermate de perken te buiten, dat een zeer bezadigd, bezonnen politicus als Henry de
Jouvenel (vandaag gezant te Rome) de opruiing van Dr. Stern-Rubarth in den
Franschen Senaat karakteriseerde als ‘een ware aanslag tegen den menschelijken
geest’.
Na zulke onthullingen, die onweersproken bleven, kon de U.D.E. beschouwd
worden als doodelijk gewond, doch de omstandigheden eischten dat zij den genadeslag
ontving in een opzienbarend relletje. Dit geschiedde twee dagen voor de opening der
Londensche Conferentie. Yves Le Trocquer, senator, oud-minister, eigenaar van een
aantal hoogovens, mijnen en staalfabrieken, effectief president der U.D.E., voorzitter
van het Fransch en van het internationaal studiecomité, had een bijeenkomst belegd
waarop het onderwerp van den dag besproken zou worden: De groote nationale en
internationale openbare werken, die een noodzakelijke aanvulling zijn der
economische en tarifaire ontwapening welke men te Londen zal organiseeren. Er
waren hoogstens 150 menschen in de zaal, welke in de buurt lag van een politiepost.
Le Trocquer meende zich onder vrienden en kennissen te bevinden. Rustig stak hij
van wal met den gebruikelijken welkomstgroet. Maar de eerste zinsnede stokte
onvoltooid in zijn keel. Een stem als een klaroen doorsneed de nauwelijks
aangevangen rede: ‘U zult hier niet spreken, meneer Le Trocquer, agent van Otto
Wolff en huurling van Duitsche kanonnenkoningen.’ Onder den strijdkreet ‘Vendu!
A la porte!’ bestormen twintig jonge lieden het podium, bevuilen de zwaar
gedecoreerde leden der U.D.E. die de estrade sieren, met een inktkoker en wonden
den president aan de kin. Twintig anderen jagen het publiek op straat. Een derde
groep ontsteekt rookpotten en werpt stinkbommen. Als de karwei, die slechts enkele
minuten duurde, geëindigd is, rukt een compagnie agenten aan en neemt 18
ordeverstoorders in arrest. De gevangenen worden getrakteerd op een uiterste ruwheid,
gaan allen, niettegenstaande de nieuwe, humanitaire wetten op de ‘individueele
vrijheid’, in de voorloopige hechtenis, welke het ergste geboefte voortaan bespaard
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wordt. En den volgenden dag vermeldt de Parijsche pers, welke opstootjes,
betoogingen, straatgevechten regelmatig doodzwijgt, de knokpartij der U.D.E. in
vette letters op haar eerste pagina's.
Deze zijdelingsche, ongewone reclame voor een alledaagsch incident versterkt
nog mijn vermoeden, dat de geheele torpedeering der U.D.E. een doorgestoken kaart
is die gespeeld werd met medeweten van de voornaamste leden der Fransche
regeering. Ik geloof niet, dat een gezaghebbende associatie, onpluis gemaakt door
enkele boekaniers, zes jaar kan huizen op een valsch en verdacht adres zonder dat
een welgeordende, van verklikkers ruim voorziene politie gealarmeerd wordt. Zoolang
de U.D.E. alleen maar masselde onder Europeesche vlag, liet men haar betijen. Maar
nu ze, prat op haar prestige, vertrouwend op haar bondgenooten en speculeerend op
hersenschimmen, in haar memorandum raaskalt over ‘massieve aanwending van
werkloozen zonder onderscheid van nationaliteit, massieve aanwending van
industrieele leveranties, vrijgesteld van inkomende rechten, massieve mobilisatie
van wereldcredieten gealimenteerd door de budgetten van leger en vloot’, nu de
U.D.E. tegelijk de welvaart, het goud en de veiligheid bedreigt van Frankrijk, breekt
men de poppen en hen die de touwtjes trekken liever slinksch, onverhoedsch en
elegant den nek.
Voor zulke netelige en noodzakelijke expedities doet de Republiek steeds beroep
op het kranige vrijkorps der royalisten. En nooit tevergeefs. De troepen van Maurras
en Pujo zijn discreet, moedig en het vaderland getrouwe. Nimmer vragen zij loon en
geduldig laten zij zich ranselen door de klabakken. Overal waar een beslissing moet
worden afgedwongen, beklimmen zij de bres onder het motto: France d'abord. In
dienst der Republiek leggen zij de grondslagen hunner Monarchie. Welk een
harmonieus geheel! Welk een wijs beleid bij twee tegenstanders, die geen van beiden
dupe zijn en elkaar onverpoosd bekampen!
[verschenen: 13 juli 1933]

Equipementen
Parijs, 19 Juli [moet zijn: Juni] 1933
Sedert October ontvangt Parijs het grootste gedeelte zijner electriciteit uit de Forces
Motrices de la Truyère, wier hydraulische installaties liggen op 550 K.M. afstand
van de hoofdstad. De stroom wordt in een spanning van 220.000 volts overgebracht
langs kabels die meerendeels ondergronds loopen. Zoo is een der gewichtigste en
kwetsbaarste organen van het onmetelijk nijverheidscomplex dat zich heeft opgehoopt
in enkele bochten van de Seine, gevrijwaard tegen overrompelingen, hetzij ze komen
van revolutionnairen of van buitenlandsche aanvallers. Het gevaar eener intensieve
electrificatie van industrie en verkeersmiddelen is de vernietiging of de beschadiging
der centrales. Zij hangen af van een goed gemikten vliegtuigbom welke uitgestrekte
landstreken kan ontredderen en verlammen. Voor zoover menschelijke beschikkingen
vermogen tegen menschelijken toeleg werd deze bedreiging afgewenteld.
De electrische stroom zelf wordt verwekt door een onderaardsche fabriek te
Brommat, dorpje van duizend zielen, op de grens van het bergachtige departement
Aveyron, waarvan Rodez met zijn oude kathedraal het middelpunt vormt. Dynamiet,
boortoestellen en houweelen hebben drie honderd meter onder den grond de granieten
rots uitgehold tot een grandioze zaal van 75 meter lengte, 22 M. breedte, 29 hoogte.
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In deze onverwoestbare, monumentale, stralend verlichte grot, vesting welke met de
buitenwereld verbonden is door een tunnel, ronken de kolossale turbines, gonzen de
dynamo's, de transformators, de regulators, knetteren de electronen en vullen de
echoënde, tooverachtig glinsterende spelonk met een fantastisch gezoem. Van boven
wordt het ruischend water langs ondergrondsche kanalen van 1700 en 5500 M. lengte
aangevoerd door twee verticale putten van 4 M. doorsnede en 260 M. diepte, uitgehakt
in den harden bergrug als een kunstmatige cataract, die zich bij het plafond der
machinekamer splitst in zes vertakkingen en neerstort in zes turbines van elk 42.000
P.K. Het is onmogelijk om het majestueuze dezer onderwereldsche constructie anders
uit te drukken dan in cijfers. Om te vertolken wat zij in de ingewanden der aarde
opstapelde aan geest, grootheid, durf en demonisch vernuft, zou men haar moeten
beschrijven zooals Dante de helle-stad Dis bezong.
Deze onzichtbare energie-haard verbeeldt echter maar een klein part der
onberekenbare kracht-reserve welke de Société des Forces Motrices de la Truyère
verzamelde met behulp van het riviertje, dat zijn naam gaf aan de maatschappij.
Ontspringend op den keten der Margeride vloeit de Truyère langs zacht glooiende
hellingen kalm naar de Lot, tot zij eensklaps tusschen steile kloven treedt waar haar
niveau over een traject van minder dan 10 K.M. ruim 350 M. daalt. Aan den ingang
dier engte, bij een gehucht dat Sarrans heet, heeft men de bergspleet gestopt met een
dam van 105 M. hoogte en 220 M. breedte. In een onbewoond, wild, romantisch
oord, waar noch spoorlijnen, noch wegen liepen, waar het naaste station op een
afstand lag van 20 K.M. in vogelvlucht, transporteerde men over luchtkabels 800.000
ton geklopte keien, 400.000 ton zand en 100.000 ton cement. Achter die enorme
betonnen massa van ongeveer 50 millioen kubieke meter verdrinkt men de
boven-vallei. Daar wuiven vandaag nog boomkruinen; daar graast de geit; daar
kraaien de hanen; zoover men zich herinneren kan, van ouder op ouder, werden deze
schrale, beboschte heuvels bewerkt met het kouter. Straks zal dit mooie landschap
met alles wat het bevat, met de dieren des velds, met de vogelnesten, met de woningen
der menschen over een lengte van 35 K.M. voor altijd verdwijnen onder de golven
der gestremde Truyère. De bloemige vallei verandert in een spiegelend meer, dat
een spui-voorraad van 300 millioen kubieke meter vergaart tusschen zijne wallen.
Aan den voet van den stuwdam, tusschen een heining van stalen masten, legert in
de open lucht ditmaal, een tweede fabriek, waar 105 kubieke meter per seconde
binnenvalt in drie turbines van elk 40.000 P.K. Het water vervolgt zijn weg tusschen
de natuurlijke rotsbedding der Truyère, doch enkele kilometers verder is een nieuwe
dam opgericht van 20 M. hoogte, waar de rivier uitmondt in een tweede kunstmatig
meer, verkregen door een versperring van haar zijstroompje, de Bromme. Dit dubbel
gevoede onledigbare reservoir werpt zijn inhoud door ondergrondsche kanalen in de
260 M. diepe, loodrechte putten, wier benedenopening uitborrelt in de turbines der
verborgen kracht-stad. Een marmeren en mozaïeken decor van onberispelijke
schoonheid, eenvoudig en kostbaar, herschept de onderaardsche machinekamer
(welke een blok huizen van tien verdiepingen met gemak kan bergen) tot een
sprookjes-paleis voor koningen en koninginnen van den nacht, voor Titania's en
Oberon's.
Het herculische werk, te grootsch om door het oog van menschen of camera's
omvat te worden, werd de vorige week ingewijd door den President der Republiek.
Daar het de gewoonte is bij dergelijke festiviteiten een toespraak te houden die in
verbloemde termen de algemeene gevoelens lucht, sprak Albert Lebrun over de
milliarden kilowatt-uren, waarmee men voor 't moment geen weg weet, over de
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onevenredigheid tusschen de behoeften en de beschikbaarheden, over de uitzichten
om het surplus te benutten en het evenwicht te herstellen. In ronde woorden kwam
de inaugurale rede van den president neer op de volgende constateering: Wat de voor
onze economie benoodigde energie betreft, verzeilden wij, zonder het eigenlijk te
bedoelen en zonder erover gedisserteerd te hebben, in een positie, welke onze buren
autarkie noemen en die wij aanduiden als circuit fermé of gesloten stroombaan. Wij
staan hier voor een installatie, welke op 't oogenblik 400.000 P.K. ontwikkelt, maar
die, grondig geëxploiteerd, een strook land kan bestrijken, reikend van de Straat van
Gibraltar tot aan Den Helder. Wij kunnen onze centrales van Bordeaux, van Nantes,
van Saint-Etienne, die nog gestookt worden met geïmporteerde steenkolen, verbinden
met deze kunstige en onuitputtelijke watervallen. Wij kunnen tegen concurreerende
prijzen electriciteit leveren aan Spanje, aan Italië, aan Duitschland. Dat zou stellig
het ideaal zijn van een geünifieerd Europa. Maar zullen zij willen? Redeneeren zij
practisch genoeg, denken zij voldoende internationalistisch om de consequenties van
onze geografische ligging, van onzen ondernemingszin, van onze kapitaal-kracht,
voor hun best-wil te aanvaarden als voldongen feiten? Of zullen zij koppig doorgaan
met te eischen dat wij tot op ons eigen gebied afzien van onze normaalste rechten,
dat wij ons voorbedachtelijk verarmen, dat wij onze goud-waarden, welke wij niemand
ontstolen noch ontfutseld hebben, onberaden rondstrooien over landen, die alles van
ons weigeren, behalve ons geld, en die, wanneer zij de gelden bezitten, zoowel het
kapitaal verdonkeremanen als de interesten?
Dit is tennaastenbij de heerschende opinie in den raad van beheer der Naamlooze
Vennootschap Frankrijk. Zij heeft geen universeele conferenties en geen memoranda
der U.D.E. noodig, geen ‘brain-trust’ en geen ‘technocratie’ om de werken van
Hercules en de serie der wereldwonderen voort te zetten. Zij heeft nog twee
reusachtige plannen voor den boeg, welke toevallig even nationaal zijn als
internationaal: Een kanaal voor zeeschepen van Bordeaux naar den Golfe du Lion
en een spoorweg dwars door de Sahara, van Algiers naar den Golf van Guinea. Wie
niet begrijpt dat de Franschman een beetje koel staat tegenover planetaire
equipeeringen waarvan hij de kosten zou dragen terwijl anderen de profijten plukken,
vergeet dat het gezegde Charité bien ordonnée commence par soi-même vertaald
wordt met: het hemd is nader dan de rok.
[verschenen: 11 juli 1933]

Een voorslag
Parijs, 23 Juni [1933]
Ware het mij vergund het woord te voeren op het Londensche Concilie der naties,
ik zou spreken als volgt:
Er leven ongeveer 1800 millioen menschen op den aardbol. De Vereenigde Staten
zijn toegerust om 700 millioen paar schoenen te fabriceeren. Niet alle tweebeenige
en ongepluimde wezens gebruiken schoeisel. Op verre na niet. Er zijn een massa
barrevoeters die het nog lang zullen blijven. Er is klompenvolk. Er zijn zuigelingen
van blanken, gelen en zwarten. Het zal dus niet veel schelen of alle schoendragers
der menschheid kunnen geschoeid worden door de U.S.A. Zoo er koopers overschieten
of als er bijkomen, dan belet niets de Yankees om 1400 millioen of 2100 millioen
paar schoenen te vervaardigen. Ze hebben het leder. Ze hebben de machines.
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Dat is één kant van het wereldprobleem. Hoe wilt gij het oplossen zonder douaniers
en zonder tarieven? Of zonder contingenten, daar in sommige gevallen tarieven niet
eens baten? Tenzij 65 naties haar schoenfabrikanten (en haar arbeiders) ten ondergang
doemen, zullen de V.S. twee derden hunner fabrieken moeten sloopen. En honderd,
en duizend artikelen zitten in dezelfde pekel als de schoenen. Japansche gloeilampen
b.v., vervaardigd onder omstandigheden, die elke concurrentie voor Europa en
Amerika uitsluiten, verschenen op de wereldmarkt. Gij hebt de keuze tusschen een
electrische peer, welke een kwartje goedkooper is, of een aantal werklieden op straat
die zooveel duizenden guldens kosten aan ondersteuning en teren op het nationale
vermogen. Daar is geen middenweg.
Andere kant van het probleem: de industrie doodde de industrie, de handel
vermoordde den handel, met dezelfde ondoorgrondelijke imbeciliteit, waarmee
sommige mieren haar eieren laten opeten door de larven van een vlinder, op wier
vochtafscheiding zij verlekkerd zijn.
Toen Zwitsersche horloge-fabrikanten een quasi monopolie bezaten, stichtten zij
fabrieken in de V.S. De Yankees moedigden deze industrie aan, breidden haar uit,
beschermden haar. Heden klagen de Zwitsers, dat zij geen klanten hebben voor hun
horloges. Coty beging dezelfde fout en jammert over dezelfde gevolgen. Ford bouwde
fabrieken in Frankrijk, Polen, Rusland en elders. Hoe wil hij exporteeren, waar hijzelf
fabriceert? Textiel-nijveraars verleggen hun bedrijf naar Engeland. Zij vergrooten
hun zaak en sluiten een afzetgebied. Voor een kortstondige winst steriliseeren zij de
toekomst. Men zou ontelbare voorbeelden kunnen citeeren van dezen vernietigenden
roofbouw; van concurrenten, die uit den grond gestampt zijn in alle hoeken der aarde.
Bestaat er nog een natie zonder fabrieken? Neen. Zoodra een volk tot bewustzijn
komt, zoodra het grenzen bezit, een beetje instructie en een beetje kapitaal, dat
dikwijls geleend is, werpt het zich op de industrie. In alle technische hoogescholen
van Frankrijk, Amerika, Engeland, Holland, Duitschland, studeert de spes patriae
van vijftig naties. Van Afghanistan, van Perzië, van Turkije, van Indo-China, van
Irak, van China, van neger-republieken, van Zuid-Amerikaansche staatjes. Ieder
hunner heeft hetzelfde doel en wordt voor dat doel afgericht: vrijmaking van het
buitenland, zelfstandigheid, industrieele autonomie. Waarom? Omdat industrie de
basis werd van elke onafhankelijkheid. Men kan zich desnoods voeden met rauwe
wortelen. Men kan zich echter nog slechts verdedigen met machines. De Arabieren,
die geen enkelen gevangene kwartier verleenen, sparen het leven van een soldaat,
die een geweer kan repareeren. En alle universiteiten kweeken vandaag gediplomeerde
geweerherstellers voor de ‘inferieure rassen’.
Zoo werden en worden alom drakentanden gezaaid, die opschieten als strijdbare
reuzen. Strijdbaar in dubbelen zin. Gevaarlijk voor het politieke evenwicht. Maar
oneindig gevaarlijker voor de economische veiligheid. Tegen politieke avonturen
zijn de roekelooze emancipeerders provisorisch beschermd door hun voorsprong en
hun overmacht. Doch met welke middelen zullen zij zich verzetten tegen de
commercieele en industrieele mondigverklaring der vrijgelatenen, der gelijkgestelden?
En vooral: op grond van welke rechten zullen zij mededingers bannen, die zijzelf
ten aanzijn riepen, opkweekten, leerden loopen, onderrichtten en in tallooze gevallen
een uitzet verschaften? Ik zie noch de rechten noch de middelen.
Kunnen wij tenminste remmen, stoppen, omkeeren op doodspoor, dat eindigt in
een stootblok? Er valt niet aan te denken. Aan de tijdgenooten van Washington
verbood het egoïstische, doch wijze Albion de vestiging eener Amerikaansche
industrie. Washington veroverde haar met de wapenen en constitueerde de V.S. De
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Independence Day zou misschien nooit gevierd zijn zonder de hulp van Frankrijk
en een veto op de industrieele vrijheid was anderhalve eeuw geleden wellicht nog
uitvoerbaar. Wie zou heden een dergelijk veto ook maar durven concipieeren? Hij
zou in ernst moeten overwegen om meer dan de helft plat te schieten van het
bewoonde aardrijk. En het netto resultaat zou nihil zijn.
Bij alle plannen, die wij maken, bij alle wetten, die wij ontwerpen en bij de sociale
maatregelen, die wij treffen, zullen wij voortaan rekening moeten houden met een
harde en onontkomelijke werkelijkheid: de ondergang van den internationalen handel.
Het spreekt vanzelf, dat ik onder internationalen handel uitsluitend versta de
uitwisseling van vervaardigde voorwerpen, fabrieksgoederen, producten van landbouw
en veeteelt, welke onder een gegeven luchtgesteldheid kunnen gewonnen worden
uit een gegeven bodem. Men zal natuurlijk altijd handel drijven in grondstoffen.
Onder warme hemels zullen altijd gewassen groeien, welke voor gematigde
luchtstreken onmisbaar en onvervangbaar zijn. De tropen zullen doorgaan met een
ruim deel der wereld te proviandeeren. Zoolang de nooden van een blokkade (die
tijdens Napoleon suiker leerde bereiden uit beetwortelen) landen als Frankrijk of
Duitschland niet dwingt tot kunstmatige vervaardiging van petroleum, zal men de
recepten van vloeibare brandstoffen - men kent er reeds eenige tientallen - in
portefeuille houden. Maar alle internationale handel, die samenhangt met
transformatie-industrieën, alle export, die berust op machines, waarmee een natie
het aantal harer handen verduizendvoudigt, heel dit verkeer, waarop de macht steunt
van verschillende groote mogendheden, schijnt voorbestemd te zijn om geleidelijk
te krimpen en waarschijnlijk geheel of zoo goed als geheel te verdwijnen.
Op dit gebied sluiten wij een periode. Voor sommigen zal de evolutie een
onherstelbare ramp zijn, voor anderen een voorbijgaand inconveniënt. Maar geen
bergen goud, geen manipulaties der credieten en valuta's, geen bedriegelijke
bankbreuken, geen regeeringsinterventies, geen openlijke of bedekte dumping, geen
inflatie of deflatie, geen kanonnen zelfs zullen de evolutie verhinderen.
Hoe kan de wereld zich bij een geschapen toestand het snelst en het voordeeligst
aanpassen? Hoe kan zij de 30 millioen werkloozen absorbeeren die voor een deel te
wijten zijn aan de besluiteloosheid der gouvernementen, aan het talmen der
beroepsoptimisten?
Niet door uitkeeringen aan leegloopers. De Engelsche dole is zuiver verlies aan
kapitaal en moreel. Niet door particuliere liefdadigheid. Zij is een lapmiddel,
vernederend en ontzenuwend. Niet door vermindering van arbeidsduur. Geen enkel
Europeesch bedrijf kan haar dragen; in géén geval landbouw, scheepvaart en
spoorwegen. Men zou trouwens spoedig merken dat een verkorting van den werktijd
niet de geringste verlichting brengt. Nog minder de vierurige arbeidsdag der
Amerikaansche technocraten: humbug en hersenschimmen.
Een redelijke, duurzame verbetering kan alleen voortspruiten uit den regel: het is
billijk, noodzakelijk en normaal dat de jonge man werkt. Ledigheid is des duivels
oorkussen. Een verstandige maatschappij moet tot elken prijs vermijden, lanterfanters
te vormen. Geen enkel leven mag beginnen met de wanhoop eener onvermijdelijke
nederlaag, met de mentaliteit van: wij, jonge kerels, zijn onnutte bijloopers,
overbodigheden.
Dit degenereerende, dure euvel kan onmiddellijk verholpen worden.
Hoe?
Door een radicale verlaging van den leeftijd waarop de arbeiders in diverse landen
pensioen ontvangen. Men zou kunnen beginnen met de grens te stellen op 45 jaar.
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Desnoods op 40 jaar. Al zou men zich gedwongen zien te zakken tot 35 jaar, onze
dringendste zorg moet zijn, de revaloriseering der Europeesche jeugd.
Dit systeem is niet kostbaar, of slechts weinig kostbaarder dan de methode der
uitkeeringen. Behalve dat het millioenen jonge mannen bevrijden zal van
deprimeerende zelfkwellingen, van hopeloosheid en oproerige bevliegingen, behalve
dat het aan millioenen onzer naasten een rechtmatig gevoel zal hergeven hunner
menschelijke waarde, behalve dat het de maatschappelijke verhoudingen zal
harmoniseeren en onze eigen gewetens zal stillen, heeft dit systeem het onschatbare
voordeel dat het arbeidsreserven schept voor de betere tijden waarnaar wij ondanks
alle bekommernissen moeten blijven trachten.
[verschenen: 15 juli 1933]

David en Goliath
Parijs, 26 Juni 1933
Op hare werven te Meulan aan de Seine heeft de Société Nautique de Chatou een
vaartuig te water gelaten, dat volgens de meeste waarschijnlijkheid in de annalen der
marine en der admiraliteiten een tijdperk opent, waarvan de datum onderstreept zal
worden. Wij dateeren dus volledig: 21 Juni, dag van den zonne-stilstand; bewolkte
lucht en malsch weer; buien over de grauwe rivier.
Het is een schip van zeer kleine tonnemaat, met den omvang van een flinke
race-boot. Men zou het onder glas willen zetten in een museum, zoo sierlijk is het
en zoo fijn afgewerkt. Een kunstvoorwerp. Met twee motoren van elk 1.100 P.K.
loopt het gemakkelijk 90 K.M. per uur tusschen schuimkoppende golven; een snelheid,
welke in geen enkele vloot gehaald wordt. Met zijn spitsen, wigvormingen boeg glipt
de boot door alle netten, die kunnen worden uitgespreid om haar den weg te
versperren. Haar equipage telt slechts vier man: Eén voor de machines, één voor het
roer en twee torpedeerders. Want in haar kiel voert ze zeven torpedo's mee, die men
lanceeren kan naar welgevallen. Dat is de merkwaardigheid: een torpilleur in
zak-formaat; een notedop in record-tempo; glad als een aal; gemakkelijk hanteerbaar;
betrekkelijk ongevaarlijk voor de bemanning, daar het schip van wege zijn snelheid
en zijn petieterige afmetingen weinig trefkansen biedt aan kustbatterijen,
oorlogsbodems of vliegtuigen; spotgoedkoop in aankoop en gebruik. Maar geladen
met een vernielingspotentieel, waarmee het het grootste en zwaarst-gepantserde
capitalship in den grond kan boren.
De ingenieur, die dezen waterduivel schiep, besteedde zeven jaar aan de
ontwerping, de berekening, de vervaardiging, de voltooiing en de instelling van zijn
juweel. Hij heet Barberou en had het genoegen te proef-varen onder contrôle van
een admiraal, een schout-bij-nacht, den gezant eener buitenlandsche mogendheid,
die de Dardanellen kurkte, maar faalde bij het Suez-kanaal, en voor verscheiden
andere toeschouwers, die het beter vonden hun incognito te behouden. Ik zou wel
de rapporten willen lezen, welke zij uitbrengen bij hun lastgevers te Londen, te Rome,
te Angora en elders.
Wat denken zij van deze nieuwigheid, die hare bedreiging voegt bij het gevaar
van onderzeeërs en vliegtuigen?
Aan den onderzeeër is steeds zijn karakter verweten van sluipmoordenaar, en alle
smaling bewerkte niet, dat hij werd afgeschaft. De voorstanders van de duikboot
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antwoordden, dat zij ‘het wapen der armen’ was, een log, langzaam, kwetsbaar
vaartuig, waarop men zich niet inscheepte zonder een provisie opium voor 't geval
van pech, maar het eenige verweer van hen, wien het politieke of financieele lot niet
vergunde om slagkruisers te bouwen. En het ‘wapen der armen’ blijft de zeeën
verontrusten, de vloten ontzenuwen. Omdat het pas zal worden gesupprimeerd,
wanneer het overtroefd is.
Met de vliegtuigen, eerlijk gezegd, weten de admiraliteiten, die haar macht
vestigden op het kaliber der kanonnen en de dikte der blindeeringen, nog minder
raad dan met de onderzeeërs. Een dreadnought is uit de lucht een prachtige
schietschijf. Aan welke vloot zal het in een toekomstige oorlog veroorloofd zijn om
rustig te ankeren op een verborgen basis, en tusschen dienst genoeglijk te tennissen,
te voetballen, te musiceeren als de manschappen van Jellicoe op Scapa Flow? Geen
enkele basis zal hare geheimen bewaren. Geen enkele reede zal beveiligd liggen
tegen aanvallen van vliegtuigen. Tusschen 1914 en 1918 hielden zich de vloten
schuil. In 19-zooveel zullen zij moeten vluchten naar onderaardsche grotten. Zijn de
Fingals-Höhle groot genoeg voor een eskader als dat van Nelson en van Hood?
Gesteld dat er in den oorlog van 19-zooveel nog koopvaardijers uitstevenen; gesteld
dat niet alle handelsschepen in de havens vernietigd worden door bombardementen
uit den hemel; gesteld dat een der Deutschlands het ruime sop kiest om de
geschiedenis te herhalen van den kruiser Emden, hoelang zullen zijn kapers-avonturen
duren bij de tegenwoordige perfectionneering van vliegtuig en radiophonie? Misschien
een week. Maar zeker geen veertien dagen.
Zonder het miniatuur-torpedo-bootje van Barberou werden de zeeën dus reeds
bijster onbevaarbaar, de bases en de havens meer en meer onveilig voor de armada's,
welke elk minstens één milliard gulden kosten, welker fabricatie jaren eischt en in
één minuut verdelgd kunnen worden. Zullen wij ze nog ooit in slagorde zien, behalve
op manoeuvres? Vermoedelijk niet. Zullen zij nog ooit met scherp schieten?
Waarschijnlijk nimmer op een tegenstander. Welke mogendheid zal een kapitaal
durven riskeeren dat in alle opzichten onvervangbaar is? Maar waarom zet dan
Frankrijk een ‘Dunkerque’ op stapel waarvoor het honderd millioen gulden betaalt?
Een beetje uit sleur. Hoofdzakelijk voor het prestige der vlag. Uitgezonderd enkele
oude admiraals gelooft echter niemand dat de ‘Dunkerque’ ooit zal vechten.
Verbeeldt u nu even deze hachelijke, onverdedigbare posities verergerd door
duizend torpilleurs in zakformaat, uitzwermend over nauwe plassen als de
Middellandsche Zee, de Adriatische Zee, de Iersche Zee, het Kanaal, de Noord-Zee.
Het getal schijnt buitensporig, doch zelfs voor gemiddelde mogendheden heeft het
niets onmogelijks. Nu het model bestaat, wordt de vervaardiging een kwestie van
industrieele outillage. Per stuk zijn deze waterhorzels niet duurder dan een groot
vliegtuig, per duizend zijn ze goedkooper dan een linie-schip. Elk visschersplaatsje,
elke kreek kan dienen als uitgangspunt. Door hun zeven torpedo's worden zij doodelijk
voor onverschillig welken vijand; door hun menigte, hun snelheid, hun
onzichtbaarheid zijn ze bijna onuitroeibaar. Individueel kunnen zij den sterksten
kruiser aanvallen, in massa's vergen zij minder manschappen dan één slagschip. Men
behoeft ze niet te sparen. Men kan ze bij tientallen in 't vuur werpen als bataljons.
Zij glippen door alles heen. Geïsoleerd optredend of hun actie combineerend met
een luchtvloot, in groepen of in beperkte afdeelingen, overal zullen zij de zeeën en
de havens onhoudbaar maken. Ook mijnen hebben zij niet te vreezen. Ten eerste
vanwege hun minusculen omvang; ten tweede omdat men in een oorlog niet ziet op
vier menschenlevens en nog minder op den civielen prijs van het materiaal.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Welk transport, zelfs geconvoyeerd door dergelijke haaien, zal aan deze zeewolven
ontsnappen? Beangstigende, ontmoedigende vraag voor landen als Engeland dat
bijna al zijn voedsel, voor landen als Italië, dat bijna al zijn grondstoffen moet
aanbrengen over water. In den volgenden oorlog, aangenomen dat hij gevoerd wordt
met een beetje verbittering, zullen de zeeën verlaten liggen als woestijnen.
Maar wordt elke oorlog ter zee met dit strijdwerktuig niet ondenkbaar? Of levert
het de Oceanen definitief over aan de anarchie der vermetelen, der waaghalzen, der
brutalen die de halve wereld bezitten? De Iron Duke's, de Barham's, de Deutschland's,
de Dunkerque's hebben hun toekomst achter zich. Hegemonieën, gegrondvest op
den diameter van geschut, behooren tot het verleden. Het idee, verwezenlijkt door
de Société Nautique de Chaton, rehabiliteert de kleinen, de zwakken, de
middelmatigen, de ongefortuneerden.
Wat mag men de conceptie van Barberou verwijten uit een moreel oogpunt? Niets.
Zijn miniatuur-torpilleur zal eigenschappen vorderen of wekken (zelfopoffering,
initiatief, etc.), die tot de bewonderenswaardigste gerekend worden van den mensch.
Uit welke overwegingen zou men dit instrument verbieden? Het beantwoordt geheel
aan de idealen van Genève: gereduceerd formaat, weinig personeel, klein kaliber.
En zoo spot de geest, die blaast waar hij wil, met alle theorieën, plannen,
programma's, conventies, deliberaties en menschelijke beschikkingen: het nietigste
wapen blijkt het geduchtste. Maar is het een goede geest of een kwade die over de
Seine blies? Is het orde of nieuwe wanorde waarvan hij de kiemen uitstrooit? Als 't
ons geopenbaard was, zou men de werven van Meulan misschien gaan afbreken.
[verschenen: 19 juli 1933]

Op goed geloof
Parijs, 30 Juni 1933
De Fransche boer die Zondags langs zijn akkers wandelt en de korrels schat in de
wuivende halmen, kan het klassieke liedje zingen of fluiten over den rijken oogst,
als de leeuwerik, die uit de velden opstijgt naar den hemel. Wat hij zaaide in onrust,
zal hij maaien met tevredenheid. Het landbouw-bedrijf blijft in Frankrijk een loonend
ambacht. De Kamer, gevolgd door den Senaat, heeft met bijna algemeene stemmen
(530 tegen 46) den minimum-prijs van het koren wettelijk vastgesteld op 115 franc
per 100 K.G. Wie wil, mag speculeeren op rijzing. Doch daling is een woord, dat
voorloopig niet weer wordt uitgesproken door den officieelen handel, noch
gemompeld. Voor de graanbeurzen staat 115 gelijk met het absolute nulpunt. En de
boer, die de opbrengst wikt der dikke aren, vindt, dat alles best gaat in de beste der
werelden. Hij had 120 gevraagd, maar zoo is 't ook mooi. Met erkentelijkheid denkt
hij aan het gouvernement, dat zijn voorzienigheid werd. Want ondanks prohibitieve
rechten op den invoer waren de binnenlandsche koersen gezakt tot bij de 80, terwijl
Amerikaansch graan, franco Le Hâvre, ongeveer 45 doet.
Volgens zijn boeren-idee was altijd niets eenvoudiger geweest dan de bepaling
van een koopprijs, dien hij in zijn familie-boekje kon schrijven als den datum van
zijn trouwen. Praat hem niet van vraag en aanbod, van economische wetten, productie
en consumptie, groot- en klein-bedrijf. Wanneer hij aartsdom genoeg is, gelijk men
meent, om van voren niet te weten dat hij van achteren leeft, hij heeft een logica, die
voor niemand onderdoet. Hij redeneert als Bergson: In de wijde wereld loopen
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ontelbare menschen met een holle maag en men spreekt van over-productie? De een
heeft koffie, maar geen suiker en de ander heeft suiker maar geen koffie? Wat is dat
voor een internationale nonsens? Hier bij ons, in Frankrijk, hadden wij nooit koren
teveel. De oudjes herinneren zich nog den tijd, dat men bij dozijnen stierf van honger
in de leege schuren. Vandaag dorschen wij juist wat wij noodig hebben en wat er bij
toeval overschiet geven wij aan de beesten. Hoor eens. Wat deden Canada, Amerika,
Argentinië precies vijftien jaar geleden, toen al wie een geweer kon dragen en niet
mank was, op het veld van eer stond in plaats van achter den ploeg? Zij lieten ons
het graan zes, zevenmaal te duur betalen. Zij rantsoeneerden ons. Wij aten brood van
zemelen en geen minister kon dat verhelpen, omdat onze ministers geen baas zijn in
Chicago. Maar het is al ruim te gek, dat Chicago baas speelt bij ons, als wij te kort
komen. Moeten de buitenlanders ons bovendien ringelooren en worgen als wij niet
zonder hen kunnen? Wie is baas te Parijs? Waarvoor hebben wij een regeering,
ministers en kamerleden? Zij verassureerden ons tegen hagel, bliksem en sprinkhanen,
tegen ziekte en ongelukken, tegen ouderdom en misgewas. Waarom zouden zij ons
niet verzekeren tegen de goedkoopte? Ons koren is ons goud. Wij zijn twintig millioen
op de veertig. Ongeveer de helft der bevolking. Wij zijn uitstekende afnemers van
de andere helft. Het zal niet lang meer duren, of wij worden de eenige serieuze klanten
van mijnbouw en fabrieken. Wat is 't voordeeligst? Het brood een paar dubbeltjes
hooger voor den enkeling of een heel land geruïneerd? Wanneer jullie, afgevaardigden,
zwetsers, trawanten van importeurs, nog weifelt, wij boeren weten het sinds lang.
Geen praatjes meer. Op iedere hofstede hangen een paar geweren in het rek. Blauwe
boonen zijn niet alleen goed voor spreeuwen en kraaien. Op alle marktdagen vormen
wij een regiment. Met een divisie hebben wij door Parijs gemarcheerd, met een
bataljon de prefectuur van Chartres bezet en den prefect naar de telefoon gesleept
om het gouvernement op te bellen. Mocht de regeering zich doof houden, dan zullen
wij zelf onze zaken regelen. Uit met de smoesjes en het getreuzel.
Zoo installeert Frankrijk zich in de levensmiddelenduurte met een wet, welke door
een der zeer weinige afgevaardigden, die niet behoefden te krommen voor hun kiezers,
gebrandmerkt is als een ‘electorale lafheid’. Het installeert zich ook in de
on[ge]rijmdheid, en zelfs in de dwingelandij.
Hoe immers zal het parlement de consequenties vermijden van het geschapen
precedent, wanneer straks de wijnbouwers samenrotten, zich meester maken van een
prefect, de burgemeesters en gemeente-raden afzetten, allen invoer verbieden en een
minimum-prijs eischen voor hun druiven-nat? De Staat assureert zijn visschers tegen
onvoorziene verhuizingen van haring-scholen en sardinen-banken. Waarom zou hij
ook niet een zekeren koers garandeeren voor de vangst? Hij ondersteunt de
vlas-boeren, den hennep-bouw, de fokkers van zijde-wormen, de olijf-gaarden. Wat
belet hem om tegelijkertijd een onveranderlijk bedrag te fixeeren voor het product?
Aldus zou elk gouvernement met een decreet de gansche binnenlandsche opbrengst
kunnen vrijwaren tegen daling. Gelukkig zijn niet alle onderdanen even slim en
doortastend als de boer, die, gelijk men weet, evenals zijn varken knorrende vet
wordt. Men zou zich anders een vrij-corps van effectenhouders kunnen voorstellen,
dat op de hoofdstad aanrukt om van het parlement een vast dividend en een
minimumkoers af te dwingen voor hun papier. Zij hebben vier jaar terug een
gelegenheid gemist, die misschien nooit weerkomt. Het ideaal zou natuurlijk zijn,
dat de Staat in eigen persoon al het onverkoopbare tevens opkocht. Zoo doet hij reeds
met den alcohol, die gewonnen wordt uit de beet-wortelen. Om een bedrijf te redden,
dat in verval raakte, verbond hij zich, het geheele distellaat over te nemen van de
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suikerbiet. Toen hij zag, met welke hoeveelheden men hem opscheepte, noodzaakte
hij de petroleumhandelaars, hun benzine aan te lengen met zijn alcohol. Dit is stellig
minder schadelijk dan hem te loozen in de Seine. Maar zelfs in dat gunstige geval
kost de affaire aan den Staat (d.w.z. aan de belastingbetalers) nog 480 millioen francs
per jaar.
Verstandige koppen waarschuwen, dat de Franschman met zijn prijsdecreet van
het graan zich onfeilbaar in de muntcomplicaties stort, welke de deskundigen der
Banque de France juist trachten te verhoeden. Wanneer de prijs eener zoo
preponderante grondstof als het koren niet verroert, dan moet de valuta verroeren,
meenen zij, omdat in dit heelal niets onbewegelijk en niets stabiel is. Het zijn dezelfde
ongeluksvogels, die elken dag een nieuwe ramp voorspellen. Toen de koersen niet
beschermd waren, beloofden zij een revolutie; nu de boeren zich gedekt voelen, en
kalm, en knus, en koopkrachtig, kondigen zij een bankroet aan. De hypochonders
becijferen reeds wat de maatregel zal kosten, wanneer de zon, de mest, de groeizame
regen een beetje meewerken, en indien de regeering een excedent moet absorbeeren
à 115 francs, per quintaal. Want wie borgt voor den prijs, borgt ook voor den koop.
Met hoeveel hectaren zal het zaailand vermeerderen en met hoeveel kilo de opbrengst?
Als het vee verzadigd raakt, wie zal het overschot verorberen? Hoeveel zal de Staat
bijspijkeren in deze operatie? Eén milliard, twee, vier, vijf milliard? Waar zal hij ze
halen, daar hij blut is en platzak?
Doch wanneer de voornaamste landen der wereld in 1929 voor de gewichtigste
takken hunner bedrijvigheid een soortgelijke verordening hadden uitgevaardigd als
deze gedwongen graan-koers, zouden wij er dan slechter aan toe zijn dan heden? Dat
is de vraag. Men heeft toenmaals den gemakkelijken en traditioneelen uitweg gezocht
van een krach. In plaats van onontgonnen kapitalen te delven, heeft men
onberekenbare rijkdommen vernietigd. Wie kan met eenigen grond beweren, dat een
situatie, welke tot 1929 zonder inspanning houdbaar was, in 1930 van alle kanten
reddeloos kraken moest? Zonder noemenswaardige pogingen om een wankelend
bouwstuk te schoren, liet men het instorten, terwijl alle speculanten der aarde
aansnelden met hun sloopersgereedschappen. Wat zou er gebeurd zijn op een terrein
als het economische, waar zooveel fictie heerscht en fiducie, waar het moreel een
zoo gewichtige rol speelt, wanneer men in 1929 bij het eerste ernstige alarm
gedwongen koersen had afgekondigd voor de wereld-markt en sluiting van alle
beurzen? Waarschijnlijk niets. Stellig niets ergers dan wat wij beleefden. Men zal
het echter pas met eenige zekerheid weten, wanneer het Fransche experiment (dat
een opheffing der korenbeurzen impliceert) een jaar of wat werkt. Voor 't oogenblik
verschuift het een komende en onafzienbare ontwrichting (voor Frankrijk tenminste)
naar een min of meer verwijderde toekomst. Al zou de schijnbaar onredelijke poging
later slechts een uitstel van executie blijken, dat is zooveel gewonnen.
[verschenen: 22 juli 1933]

Cosmopolis
Parijs, 3 Juli [1933]
Er is voor het eerst sinds vier jaar weer een atmosfeer om de stad, waarin men de
notie kan verliezen van zorgen en kommer. Wie 's avonds door de Champs-Elysées
rijdt, komend uit het Bois de Boulogne, waant, verplaatst te zijn naar de Tuinen van
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Armida, of de ware Elyseesche Velden, beide bezongen door Gluck. Hier zou men
met Novalis kunnen wenschen dat nooit een morgen weder opging. Welk een gedicht
en welk een muziek, deze kilometer-lange omlooverde baan, van den Triomfboog
met zijn hooge kroon van getemperde glans, langs de nieuwe kristallen licht-fonteinen
van Lalique, tot aan de stralende Obelisk van Ramses II op de Place de la Concorde!
Welk een meesterwerk van vervloeiende tinten, van gesluierde kleuren, groen en
rood, van gedempt rumoer, is deze dagheldere nacht! Nergens schijnt zoo de volle
maan als hier de electriciteit. Niet meer malefiek, hard en kil, zooals Lawrence haar
nog gevoelen moest, als flitsen die de duisternis verkrachten, maar zacht neerzijgend
uit de donkere lucht als de verborgen glimworm uit het lommer, zoel en stil, week
als het roomige schijnsel van waskaarsen, milder dan de zon en even bloeiend,
vertrouwd voor de oogen en het hart. Waar wordt kunstlicht zoo natuurlijk, zoo
evenwichtig, alsof het is voortgebracht door den nacht zelf? Waar werd het
mechanische, het moderne en alles wat leek te vloeken met onzen innerlijken aard,
zóó menschelijk, zóó harmonisch? Welk een schoonheid! Welk een evenredigheid
tusschen de eeuwen der Egyptische zuil, der gebeeldhouwde Paarden van Marly, der
paleizen van Gabriël, der geruischlooze automobielen, der sproeiende waterbekkens!
Motoren en monumenten vertolken dezelfde melodie. Waar kan men zinrijker
droomen dan in deze enclave van volmaaktheid? Lijkt ergens de beschaving
kostbaarder en ligt ergens het geluk zóó na in menschelijk bereik? Men moet zich
geweld aandoen, te gelooven, dat tien straten verder de kranten haar telegrammen
ordenen, welke over de kabels spoeden als langs de draden van schikgodinnen.
Gedurende de korte weken, welke het interval spannen tusschen lente en zomer,
hebben de beroemdheden der gansche wereld zich verzameld rondom dit magnetisch
punt. Prestige van Parijs! Wat zou de Ville-Sirène zijn zonder de halfgoden van het
menschdom, aanvliegend als trekvogels naar een vuurtoren? Een leeg
eerste-rangs-hotel, dat zijne gasten wacht. Maar wat zouden de celebriteiten zijn der
geheele planeet zonder het applaus der lumineuze stad? Als onvoltooide symphonieën,
waarvan men nimmer meer de ontbrekende bladzijden betreurt. Als adepten, wien
de hoogste graad der inwijding ontzegd is. Wederzijdsche afhankelijkheid. Zooals
Mazarin zei: ‘Frankrijk heeft den vrede noodig, maar de vrede heeft Frankrijk noodig’,
zou men kunnen herhalen: Parijs kan niet buiten den roem, maar de roem kan niet
buiten Parijs. Tracht u de aarde voor te stellen zonder dezen toetssteen, zonder dezen
stimulans. Soms doe ik het, maar het is mij, alsof de vijf continenten vervallen tot
stof en asch: Dies irae, dies illa!
Zelden waren de geroepenen talrijker en veelsoortiger dan dit voorjaar. Zelden
recipieerde Parijs royaler, uitbundiger, onbekrompener. Russen, Spanjaarden,
Mexicanen, Duitschers, Italianen, Hollanders, Amerikanen, Engelschen, Grieken,
Oostenrijkers, etc. Hansworsten en geleerden, virtuozen en kunstenaars, goochelaars
en wonderdoeners, er was een publiek voor ieder, op straat en in een zaal. Ramon
Novarro is in de bloemen gezet als een heiligen-beeld in de Mei-maand. Bij zijn
hotel en aan den schouwburg werd hij dagelijksch opgewacht door troepen aanbidders.
Met de uitnoodigingen, welke hij ontving voor de déjeuners, thee's, diners en soupers,
had men de keuken van het Leger des Heils een maand lang kunnen proviandeeren.
Greta Garbo, die zich vermomd had in Engelsche oude vrijster, is zeven dagen
achternagezeten door de pers als een hert door een bende honden. De blonde Marlène
Dietrich, uitgestapt in de decadente mans-kleeding en met den bril van een modern
poeetje (‘om zich onherkenbaar te maken’) heeft met het eclatantste seks-appeal
banketten gepresideerd, bals, wedrennen en soirées. Op de afscheidsvoorstelling van

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Cécile Sorel autografeerde zij honderden programma's in hare loge en eclipseerde
de Fransche diva. De Duitsche bariton-tenor Richard Tauber, die zijn zang-partij
kauwt als een reusachtig stuk chewing gum, overmeesterde tegelijk de bioscoop, de
gramofoon, de concertzaal, den schouwburg (met Dreimädlerhaus) en legioenen
vrouwenharten. Voor zijn antipode Tito Schipa bleken de grootste zalen te klein. De
Trans-Alpijnsche acteur Petrolini is gehuldigd als de genius van het blijspel. Waar
Argentina danste, hijgden de kalmste toeschouwers om haar zwierende japonnen.
Lupe Rivas hypnotiseerde met een kakelbont, schreeuwerig, gepeperd en pathetisch
Mexico. Voor haar genoodigden en voor het plezier, op echte planken een hoofdrol
te vervullen, betaalde Ganna Walska, beladen met smaragden en diamanten, altijd
even onuitputtelijk rijk en even geadoreerd, één enkele uitvoering van Pelléas et
Mélisande. Paderewski, bekeerd anti-semiet, speelt ten bate van de vervolgde Joden,
die het Parijsche steun-comité elken dag 25.000 franc kosten. De Grand Opéra
niettemin geeft Wagner in het Duitsch, met Duitsche solisten en voor stampvolle
zalen. De Berlijnsche Philharmonie onder Furtwängler kon ongestoord musiceeren,
hoewel men aan ingangen traktaatjes verspreidde tegen Hitler; in Januari reeds waren
de plaatsen uitverkocht. Mengelberg en het Concertgebouw triomfeeren in de Salle
Pleyel. Twee Russische Balletten erfden de nalatenschap van Serge de Diaghilev.
Het eene mimeert een athletische, krampachtige heil-gymnastiek; het andere hield
de herinneringen in eere van Pavlova en Nijinski. Beide danken een gelijk succes
aan de excentrieke of schilderachtige décors en costuums, aan een overdaad van
onnavolgbare sterren. Doch de nieuwe muziek van Kurt Weil, wiens Jasager en
Mahagonni verleden jaar een oogenblikje geniaal leken, werd in de Zeven
Hoofd-zonden ongenadig afgekamd.
Men duizelt ervan. En ik vergeet tientallen in den cosmopolitischen hoop: Russische
en Weensche Opera's; dirigenten, violisten, zangeressen, pianisten van alle volkeren;
acht internationale militaire muziek-corpsen (waarbij de Hagenaars) die onder ovaties
door Parijs marcheerden en in de kiosken van alle tuinen een ontelbaar publiek
verrukken met melodieën van hout en koper; wedstrijden van racebooten en
automobielen, gewonnen door Italianen; de theaters overrompeld door Joden-stukken
van Joden-auteurs en pogrom-geschiedenissen, waarvoor men den pittoresken naam
bedacht van exhibi ... sionisme; ten laatste een evenement dat meer sensatie
veroorzaakte dan de hoozen van kunst: de groot-industrieel Thyssen, driemaal
geoorvijgd door een Duitschen landgenoot in een palace der Champs-Elysées, omdat
hij met luide stem uitflapte, dat de pret voor de Duitsche ‘smouzen’ pas begonnen
was, dat ook de Fransche jidden verjaagd moesten worden en dat Hitler dit werkje
zou overnemen, als er in Frankrijk niemand gevonden werd om het op te knappen!
Ik ben het eens met hen, die meenen dat Thyssen zijn oorvijgen niet gestolen heeft.
Waar bleven tijdens dit babelsche feest de Parijsche inboorlingen en wat deden
zij ondertusschen? Zij gaven een Liefdadigheids-gala voor den ongeëvenaarden
dichter Paul Fort, die gebrek lijdt met zijn tien kinderen. Een jonge dame verovert
de strijkjes der wereld met het deuntje Couchés dans le foin, doch de beroemde Opéra
Comique maakt haar budget sluitend met de operette Frasquita van Franz Léhar.
Citroën haakt aan den Eiffel-toren het monumentaalste horloge van het heelal (20
meter doorsnede), dat de minuten en de uren aanwijst met rijen van gloeilampen,
welke door een gesynchroniseerden motor worden ontstoken en uitgedoofd. De
imperialistische Rudyard Kipling, ongenaakbaar misanthroop in Engeland, jolly good
fellow op de Riviera, wordt gekozen tot lid der Académie des Sciences morales,
omdat men hem vanwege de statuten niet kan kiezen in de Académie Française. Hij

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

publiceerde juist zijn Fransche mémoires: ziedaar een Brit (daar zijn er niet veel) die
het Fransche volk begrepen heeft en die het beminnen kan, omdat hij het begrijpt.
Sommige bladzijden dezer gedenkschriften, aangrijpend, sober en waarheidslievend,
zijn een boek waard.
Om te eindigen met een symbool: D'Arsonval die temidden van dit Saison de Paris
zijn diamanten jubileum vierde van geleerde, vertoonde in een laboratorium, ruim
als een vliegtuigloods, een electrische vonk van 3.000.000 volt. De condensators
waren veertien meter hoog. De operateurs en de toeschouwers droegen zwarte
oog-glazen en zaten in ijzeren kooien, om zich te beveiligen tegen den kunstmatigen
bliksem. De ontladingen flitsten als hemelvuur en ontploften als een bombardement
van kanonnen.
Het symbool? Parijs dient als achtergrond. Maar het levert de vonk.
[verschenen: 26 juli 1933]

Het Rijk der drie Lelies
Parijs, 7 Juli 1933
In den avond van 14 Juni ontving Charles Maurras het volgend telegram uit Brussel:
‘Het is mij een vreugde u en hun, die u omringen, de geboorte te berichten van Prins
Henri van Frankrijk’. Geteekend: Jean.
De koning telegrafeerde zijn eersten minister, den grooten theoreticus der
Monarchie. Een Dauphin behoort in zijn systeem. Hij verzekert de successie. Maar
een Dauphin is ook het bewijs, dat het leven parallel loopt met zijn denken en dat
zijn gedachten-vormen op de meest natuurlijke wijze verwezenlijkt worden in het
gebied der werkelijkheden. Wanneer Maurras een politicus was in het genre
MacDonald of Franklin Roosevelt, zou ik aan de onderlinge betrekking tusschen het
denkbeeld brein en de tastbare feiten minder waarde hechten. Doch Maurras is de
machtigste en rechtschapenste intelligentie van onzen tijd. Vijf jaren geleden kon
men hem nog tegenwerpen, dat goed-geregeerde republieken gerekend moeten worden
tot de mogelijkheden. De Vereenigde Staten, die onderweg zijn van Scylla naar
Charybdis, van de klip naar den afgrond, verbrijzelden dit argument. Ik draag de
Fransche Republiek geen kwaad hart toe. Ik constateer echter niet zonder
bewondering, dat het rijkste, diepste, klaarste en degelijkste brein zijn concepties
niet alleen bekrachtigd ziet door evenementen, die afhankelijk blijven van
menschelijke tusschenkomst, maar dat ook een gebeurtenis, waarop aardsche
gedachten en aardsche verlangens geen invloed kunnen uitoefenen, zijn actie verruimt
en de stellingen van den ouden wijsgeer, dichter, schrijver en waarzegger consolideert
voor den tijd van minstens een halve eeuw.
De komst van den Dauphin, afstammeling van Hugues Capet, Lodewijk den Heilige
en Henri IV, achterkleinzoon van Louis-Philippe, ging overigens vergezeld van vele
en merkwaardige teekenen. Le Matin, die niet royalistisch is, beweert, dat op het dak
der Rue du Boccador, in de Champs-Elysées, waarheen de Action Française haar
zetel verlegde de geboorte van den troonopvolger voor stad en land is aangekondigd
met 21 saluutschoten uit een kleinen mortier. Ik heb in geen enkel blad, ook niet in
het orgaan van Maurras, bevestiging gevonden, noch loochening, van een manifestatie,
welke een huiszoeking zou motiveeren der politie. Maar het is mijn overtuiging, dat
de salvo's gelost zijn en dat ‘Le Matin’ geen verzinsel publiceerde. Want nadien

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

hebben de onderdanen van den vorstelijken zuigeling nog kraniger en nog treffender
dingen gedaan om uiting te geven aan hun vreugde, om een volks-stemming te
scheppen rondom de wieg van den banneling, om het gemoed der natie te betrekken
in de intimiteit van 't koningshuis, te wennen aan de hoop der toekomst, te verwarmen
met de liefde, verzinnebeeld in een kind.
Zij hadden uitgemaakt, dat de jonge Henri verwelkomd zou worden met de
eerbetuigingen, welke gebruikelijk waren voor stamhouders der Fransche Kroon, en
in den loop der geschiedenis had de Gros Bourdon der Notre Dame geluid voor alle
Dauphins van Frankrijk. Jacqueline, die 13.000 kilo weegt, en wier zware bas de
vroolijke en rouwige data van zooveel eeuwen beklemtoond heeft, moest dus beieren
voor den nieuwen telg van het duizendjarig geslacht. Onder de gewelven van een
monument, dat eigendom is der Republiek. In een Kathedraal, welker aartsbisschop
strikt de harde instructies opvolgt van het Vaticaan, dat de royalisten
excommuniceerde. Met de groote klok, die niet meer gegalmd had na de uitvaart van
Maarschalk Foch. En op den eersten Zondagmorgen, die de week sloot, waarin de
erfprins het levenslicht zag, en een minuut nadat de kleinere klokken de geloovigen
geroepen hadden naar de hoogmis, zette Jacqueline zich in beweging. Haar nationale
stem golfde over de hoofdstad van het denkbeeldig Koninkrijk, terwijl honderden
kinderen met leliën in de hand de kerk betraden. De torenwachter begreep er niets
van. De klokkenluider holde naar boven en stiet op een gesloten deur. De clerus is
geconsterneerd, maar weet geen raad. Op het voorplein worden strooibriefjes verspreid
om den roep van Jacqueline te verklaren. Een klank-film-apparaat, omringd door
een wacht van getrouwen, registreert op eene strook de dreunende klok en tegelijk
een stem, die in lapidaire woorden de hoop vertolkt van Frankrijk. Dit duurde een
ruim kwartier, zonder dat iemand de historische minuten kon bekorten. Onder de
agentschappen vonden de royalisten de Agence Radio bereidwillig genoeg, de
plechtigheid rond te seinen als een communiqué.
Door haar gewijd karakter, dat de schalkschheid van het avontuur verhief tot de
sferen van heldendicht en sprookje, verwekte de onderneming een dier mystieke
emoties, waarvoor zelfs onverschilligen gevoelig zijn. Bij het doopsel van den prins,
dat volgens Fransch gebruik drie weken na de geboorte werd toegediend, verbreedde
die stemming zich, alsof het Parijsch signaal in onzichtbare kringen voortgolfde over
het territorium. De Gros Bourdon der Notre Dame, angstvallig bewaakt, zweeg,
omdat men het aartsbisdom niet ten tweeden male wilde compromitteeren tegenover
de Republiek. Maar in alle hoofdsteden der oude provincies, in een menigte dorpen
en stadjes, beklommen vrijwilligers, verkleed als toeristen, de torens, sloten zich op
en deden de klepels tegen het brons slingeren op het uur, dat Jean III de lippen van
zijn kleinzoon bestreek met een stukje knoflook en bevochtigde met een druppel
wijn van Jurançon. De wijn dateerde van 1833, de traditie van Henri IV. Zoo luidden
onverhoedsch de klokken te Toulouse, te Rijssel, te Bordeaux, te Rennes, te Reims,
te Perpignan, te Poitiers, te Auxerre, te Vichy en in een aantal andere oorden. Te
Caen zweefde een geleliede driekleur boven de stad, getrokken door onbekende
vliegmachines. Op de Pont Neuf, in het centrum van het Quartier Latin, illumineerden
jonge lieden het standbeeld van den populairen voorvader, voor wien Parijs een Mis
waard was en die aan elk zijner onderdanen een spreekwoordelijke ‘kip in den pot’
beloofde. Op Montmartre gloeide de blanke Basilique du Sacré-Coeur in
blauw-wit-roode Bengaalsche vuren.
Wat voorspellen deze algemeene demonstraties voor de Monarchie, wat voor de
Republiek? Ik weet er niets van, want ik heb geen preferenties en zou nimmer durven
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voorwenden de ondergrondsche, oncontroleerbare sympathieën, driften en reflexen
van een volk van veertig millioen veranderlijke zielen te kunnen overschouwen en
te kunnen afwegen. Als betoogingen getuigen de royalistische fantasieën niet alleen
van een solide, wijdvertakte, roerige organisatie en misschien van medeplichtigheden
onder het hooge geestelijke en wereldlijke personeel, welke een massa proces-verbalen
slechts moeilijk verbloemen.
Zij openbaren ook een toegewijdheid, een innigheid, een mannelijk lyrisme in
woorden en werken, een spontane en stoere teederheid, die ik nooit vermoed had.
Rondom het kleine wicht, dat den bescheiden en luistervollen naam draagt van Fils
de France (welke Franschman vibreert niet een beetje op deze woorden?) zweven
gelijke klanken als rondom de banier van Jeanne d'Arc, een mengsel van pastoraal
en episch geruisch. De bisschop van Chartres, die den prins doopte volgens de
voorschriften der Kerk, had bij Sint Bernard een tekst ontdekt, waarin deze
krijgshaftige heilige de lelie een bloem noemt, welke den geur heeft der hoop. Bij
de hoop, die nooit verloren ging, bij het geloof in de dynastie, dat onwankelbaar
gerestaureerd werd door Charles Maurras, voegde een fortuinlijke beschikking de
deugdrijkste en onmisbaarste der drie: de liefde. Tot hoever en hoelang zal die
genegenheid aanzwellen, door welke bijkomstige incidenten zal zij zoo begunstigd
worden, dat zij een geheele natie meesleept, waarvan zij reeds een aanzienlijk deel
openlijk of geheimelijk bezielt?
Het antwoord moet staan in den horoscoop van Maurras. Geen sterveling is
opgewassen tegen zijne redekunst, zijn denkkracht, zijn realiteitszin. Hoelang zal de
materie nog kunnen weerstreven wat geen geest kan weerleggen?
[verschenen: 29 juli 1933]

Tand om tand
Parijs, 11 Juli [1933]
Het Parlement ging met vacantie met een energieke deflatie-redevoering van den
premier Edouard Daladier. Een cabinet, waaraan kenners bij zijn winter-debuut geen
veertien dagen leven gaven, haalt in prachtige conditie den herfst. Men heeft zich
daarover verbaasd en Daladier gecomplimenteerd met zijn geluk en zijne wijsheid.
Dat is naar gelang. Als de beste eigenschappen den eersten minister niet ontbraken,
het is niet minder juist, dat talent zeer zelden volstaat, om een regeering te beschutten
tegen de nukken van de stembus. De naakte waarheid is veeleer, dat de twee Kamers
zes maanden gepopeld hebben, het ministerie te wippen. Zij durfden echter niet
vanwege de impopulariteit, welke herhaalde crises hadden samengehoopt boven de
wetgevende lichamen. Zij konden bovendien niet, omdat er geen plaatsvervangers
waren voor Daladier en zijn escorte. Herriot ligt voorloopig achter de bank, omdat
zijn naam synoniem werd met capitulatie tegenover Amerika. Tardieu, die met Flandin
en Reynaud het dagblad La Liberté kocht, maakte zich dermate gehaat bij de oppositie,
dat de flauwste kansen op een concentratie tusschen gemodereerden en radicalen
verschoven zijn tot sint-juttemis. De socialisten van hun kant - hoewel een der
partijgenooten trouwde met Miss France 1932, die in een verrukkelijk toilet den
eersten prijs won op een concours van vrouwelijke elegantie - zijn nog te steil in de
leer, om zonder catastrofen te kunnen deelnemen aan een gemengde regeering. Er
schiet dus niemand over dan Daladier. Elk equipe dat men met of zonder hem kan
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combineeren blijft één pot nat. Hij zal van deze conjunctuur profiteeren zoolang de
passies, de omstandigheden of de onbekwaamheid van sommigen zijner medewerkers
haar niet wijzigen.
Onder de wetten, die in een vloek en een zucht gestemd zijn op den drempel van
het afscheid (reorganisatie der Compagnie Transatlantique, welke met een jaarlijksche
subsidie van 150 millioen in staatshanden valt; reorganisatie van spoorwegen,
wijnteelt, etc.) verdienen enkele speciale aandacht, daar zij ingrijpende veranderingen
zullen teweegbrengen in Frankrijks positie tegenover het buitenland.
Ten eerste de preferentie van 8 francs, welke de Kamers hebben toegekend aan
de oliehoudende planten en zaden van Fransch West-Afrika en de gelijktijdige surtaxe
van 27.50 francs per 100 k.g., welke zij heffen op de soortgelijke producten van
vreemden oorsprong. Over dezen maatregel, die de Engelsche en Hollandsche
koloniën zal benadeelen, was reeds ettelijke jaren sprake; slechts de discrete pressie
der olie- en margarine-trusts had hein kunnen doen opschorten. Het scheelde zelfs
weinig, of op 't nippertje was de verordening uitgesteld tot den Griekschen kalender,
hoewel de protectie der Senegalsche gewassen zich opdwong als een noodzaak en
niet minder als een eerezaak. Een eerezaak, omdat het bestuur der Afrikaansche
gewesten op verzoek der Fransche textiel-industrie een tarief-verhooging had
ingewilligd op de buitenlandsche katoentjes, in ruil voor een bescherming hunner
voortbrengselen op de Fransche markt. Die ruil bleef een gebroken belofte tijdens
achttien maanden, gedurende welke de negers hunne lapjes duurder betaalden en
hunne nootjes niet verkochten. Onder alle koloniën kon Fransch West-Afrika gelden
voor het deerlijkst geteisterde en het onbarmhartigst in den steek gelaten gebied.
Doch Marseille heeft industrieele belangen, die opwegen tegen de rampspoeden van
een ongelukkig wingewest en zonder een nieuw feit zou het parlement de
jammerkreten, welke van den Niger naar de Seine schreeuwden, gesmoord hebben
met een minimum wroeging. De beslissing ten gunste der berooide kolonisten werd
pas geforceerd door de reeks van decreten, waarmee het Duitsche gouvernement, te
beginnen op 23 Maart, den invoer van plantaardige en dierlijke vetten zoo goed als
stopzette bij de Duitsche grens. De Senegalsche arachide zakte van 800 tot 620 francs
per ton. Zij werd practisch onverkoopbaar. Men bevond zich voor het alternatief:
verhongering eener bevolking, die in de Kamer vertegenwoordigd is door een zwarten
afgevaardigde of voorkeur in het moederland. Men talmde nog drie maanden alvorens
te kiezen!
Een tweede wet, gestemd door een handvol deputé's die den tekst niet lazen, doch
haast hadden om te gaan dineeren, zal de internationale relaties in nog hooger mate
beïnvloeden dan de voorgaande. Zij deconsolideert een massa tarieven, welke door
het Fransch-Duitsche handelsverdrag van 1927 waren vastgelegd en ook hierin
(hetgeen tamelijk curieus is) nam Parijs niet het initiatief, doch volgde den weg die
werd afgebakend te Berlijn.
Het desastreuze Fransch-Duitsche accoord, beklonken door een leeraar in de oude
talen, geïnspireerd door een pacifistische politiek en door de illusie, Duitschland
solvent te maken, kostte aan Frankrijk in zes jaren een nadeelig saldo van
7.907.100.000 francs. Hoewel eenparig verwenscht door de gezamenlijke nijverheid
en landbouw, werd het niet opgezegd, omdat het gouvernement dezen vrijwilligen
tol beschouwde als een waarborg voor de welgezindheid der Duitschers. Een
aanhangsel, geteekend op 28 December 1932, afgeëischt door de Fransche industrie,
modifieerde ternauwernood de douane-betrekkingen tusschen Duitschland en
Frankrijk. Dat aanhangsel handhaafde de clausule der meest begunstigde natie, welke
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clausule werd gesupprimeerd voor een paar dozijn barokke. ondergeschikte artikelen
als: doode of levende schildpadden, walvischbaarden, lindenschors, andere dan
eetbare dadels, gebroken glas, glasgruis en een tiental even humoristische posten,
die door den Franschen handel begroet werden met een homerischen grijslach. Over
de vier eerste maanden van 1933 bleek de balans inderdaad ruimschoots crediteur
ten bate van Duitschland, dat ondanks Hitler nog importeerde voor 1.060.854.000
francs.
Het aanhangsel van 28 December bevatte echter ook een paragraaf, welke den
contracteerenden partijen recht verleende, met een opzeggingstijd van 14 dagen de
overeengekomen verbintenissen te herroepen. De Fransche handelaars, die de
lijdzaamheid van hun gouvernement leerden peilen, beschouwden deze bepaling als
een dier smoesjes. waarmee men smeekelingen afscheept en zoet houdt. Zij vergisten
zich niet. Het was geenszins Frankrijk, dat het eerste de voordeelen exploiteerde van
het voorwaardelijk accoord. Het was Duitschland dat ondanks een gunstiger
handelsverdrag dan het zelfs in 1871 kon droomen, bij decreet van 19 Januari, 7, 17
en 18 Februari, 23 Maart. etc. het offensief nam, zijn tarieven loshaakte en
monster-toeslagen legde op een menigte producten. Begrijpe wie het kan. Frankrijk's
economie was zonder twijfel niet de eenige die getroffen werd door de Duitsche
prohibitie. Maar Frankrijk heeft minder reden, haar te dulden dan wie ook. Het kan
zich gemakkelijker verdedigen dan de landen, welker bankiers een deel van het
nationaal vermogen staken in Duitsche leeningen. Het trekt op zijn beurt van leer en
deconsolideert 62 belangrijke posten, waaronder chemische producten, papier,
mechanische constructie, radio-toestellen, marokijn-werken, messen-fabricatie,
electrische apparaten, juistheidsinstrumenten, mandenmakerij, linoleum, enz. Als de
mogendheden aan welke Frankrijk gebonden werd door de conventie van 17 Augustus
1927 den schadelijken terugslag ondergaan van deze tarieven-omwerking, zij kennen
tenminste den verantwoordelijken aanstichter, en als Duitschland volgens zijn
gewoonte jeremieert, men weet tenminste wie begonnen is.
Een derde wet, aangenomen zonder eenige discussie, met 448 stemmen tegen 10,
opent grendels en hekken, waaruit stellig de verrassendste verrassingen zullen
ontglippen. Zij autoriseert de regeering, oogenblikkelijk de douanerechten te
deconsolideeren van koopwaren, die zij naar wil en welbehagen uitkiest. De wet is
bedoeld als verweer tegen den dobberenden en dobbelenden dollar en sterling, of
tegen andere dobbelende, dobberende munten. Niemand waagde het, te spreken over
een verordening die beantwoordt aan een commercieelen staat van beleg, want
niemand begeeft zich voor zijn pleizier in zulke avonturen.
En dat alles gebeurt tijdens het Londensche Concilie, dat hier de anti-economische
conferentie genoemd wordt.
[verschenen: 2 augustus 1933]

Tournooien
Parijs, 13 Juli 1933
Er bestaan geen vreedzame tournooien. Plaats twee boksers tegenover elkaar en men
vecht niet alleen in den ring, maar ook in de zaal. Laat twee rugby-clubs matchen en
er wordt niet alleen geknarsetand rondom den bal, maar ook rondom het veld. Hits
twee hanen op en zij veranderen de omstanders in tegenstanders. Jaag een peleton
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wielrenners over de baan en zij jagen de toeschouwers in het harnas. Organiseer een
wedstrijd in zakloopen, mastklimmen of kaarshappen en een kermis verdeelt zich in
vijandelijke kampen. Het verschijnsel werd algemeen. Twee dronkelappen kunnen
niet meer ruziën op straat, zonder dat het publiek partij kiest. De strijd is de vader
van alle dingen, zei de Grieksche wijsgeer. Heden zou hij even goed kunnen zeggen,
dat alle dingen vaders zijn van strijd.
Zoo heeft iedereen in de wijde wereld de onbedwingbare behoefte om zich op te
winden, om zich lekker dik te maken, om kleur te bekennen en om zijn geprikkeldheid
ter beschikking te stellen van een zaak. Het is daarbij niet bepaald noodig om een
kampioen te behangen met sterren en strepen, met een Union Jack, Roode Zon, of
een andere vlag, een ander zinnebeeld. De hoofden en de ingewanden raken ook wel
aan de kook, zonder de opwekkende middelen, waarvoor de stier als de gevoeligste
doorgaat van alle viervoeters. Doch de ervaring heeft bewezen, dat de opzweepende
werking, welke reeds een neutrale wedstrijd uitoefent op bloed en zenuwen, verhoogd
wordt tot in een onberekenbare macht, wanneer de mededingers starten met een
broekje of met een trui, die behalve een nummer, de duidelijke
onderscheidingsteekenen draagt van de natie, waartoe zij behooren. Een probater
truc om volksmenigten te galvaniseeren, om ze heroïsch te stemmen, om ze door het
dolle heen te brengen, om ze hysterisch te maken als een neger-jazz-band, is totnutoe
niet ontdekt. De eerste impresario, die de exalteerende eigenschappen begreep van
een vlag, verdient misschien niet den titel van genie. Maar de manager, die ze vandaag
nog niet becijferd heeft, is stellig een ezel.
De Tour de France levert een prachtig voorbeeld van het nut dat het nationalisme
kan hebben voor de sport, en de sport voor het nationalisme. Op het eerste gezicht
zou men meenen, dat een fietstocht van meer dan 4000 K.M., die over de Alpen loopt
en over de Pyreneeën, toppen beklautert als de Galibier van 3242 meter, die de
hobbelige keiwegen van Fransch Vlaanderen evenmin ontwijkt als de strategische
passen van Savoje, genoeg eischt aan moreel en physiek uithoudingsvermogen om
een publiek drie weken te boeien en aan te sporen tot objectieve bewondering. Dat
was echter maar zoozoo. De lengte van den rit ging niet zonder eentonigheid en het
herculische der inspanning trof slechts de kenners. Zoolang de pedaal-virtuozen,
wier gemiddeld tempo wegens de enorme afstanden over geaccidenteerd terrein op
de grenzen bleef van het slakkengangetje, hun kilometers verslonden terwille van
de kunst, baarden spieren en peezen weinig opschudding. Het publiek, misleid door
een afgebeuld uiterlijk, hield de renners een beetje voor halve garen en bekeek hen
zonder veel welwillendheid. Ook toen de rijwiel-fabrikanten zich meester maakten
van den Tour de France, ploegen in dienst namen, die hun firma verdedigden, de
concurrenten kozen, betaalden, controleerden, ontsloegen of aanstelden als
handelsreizigers en den wedstrijd exploiteerden als een buitensporige
reclame-onderneming van athleten, troffen zij de volksverbeelding niet sterker dan
Citroën of Bata dit vermogen. Want de rivaliteit van een paar merken, zelfs
gesublimeerd door het geduld en de geestkracht van trek-ossen, vormt geen ideaal,
waarvoor een menigte uit haar voegen raakt. Het moet echter gezegd worden, dat
men toenmaals zeer tevreden was over de verworven resultaten. Men hoopte
nauwelijks het bereikte enthousiasme ooit te overschrijden.
Eerst sinds 1930 beseffen deelnemers en toeschouwers de uitgestrektheid van het
ontginbare gebied. In dat jaar kreeg Henri Desgranges, directeur van het sport-dagblad
L'Auto en organiseerder van den Tour de France, zijn genialen inval. In plaats van
heldhaftige enkelingen, in plaats van niet minder heldhaftige commis-voyageurs van
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rijwiel-fabrikanten, engageerde hij nationaliteiten. De renners werden onderverdeeld
in Fransche, Belgische, Duitsche, Zwitsersche, Oostenrijksche, Italiaansche en
Spaansche teams. De Tour veranderde niet. Met het vaartje van een goederentrein
sukkelt hij over bergen en heuvels, dalen en vlakten. Maar de fietser is geen fietser
meer. Hij werd de heraut van zijn volk. De buitengewone gezant. Langs de Belgische
grens loopen alle Belgen te hoop om tusschen twee dikke rijen hun landgenooten te
huldigen en aan te moedigen. In 't Oosten drommen de Duitschers en de Zwitsers
samen. In 't Zuid-Oosten krioelen de Italianen, langs de Pyreneeën de Spanjaarden.
Bij de contrôle ontvangt Guerra lof of blaam van een fascistischen vertegenwoordiger
voor de afgelegde etappe. Op alle schuttingen en muren griffelt de uitheemsche
bevolking den naam van hun favorieten landsman. Den gebarsten band wordt een
politiek evenement, dat honderdduizenden passionneert. Onderwijl hangt heel
Frankrijk aan de draadlooze telefoon, die werkt van den morgen tot den avond. Wie
geen radio heeft, gaat luisteren in de herberg. Als Pélissier valt en zijn schouder
ontwricht, als Archambaud uitgeput bezwijmt, worden er millioenen zuchten geslaakt
en vloeken gesmoord. L'Intransigeant laat den tocht volgen door acht auto's. Paris-Soir
heeft er tien op de baan. Laboratorium-wagens voor telefotografie, bureau-wagens
voor de redactie, zend-stations voor de telegrammen en de gesproken reportage. De
oplage der groote avondbladen verdubbelde en de verslaggeving beslaat drie heele
pagina's. Er zijn humoristische, deskundige, analytische, synthetische, picturale,
impressionistische en toeristische verslagen. Snap-shots, aphorismen, verhalen op
rijm, prognostieken, terugblikken, gedegen artikelen. De geheele krant en het geheele
land zijn geconcentreerd op den Tour. Men heeft nooit zooiets gezien en ook nooit
had men zooiets durven denken: Drie, vier naties, welke overstuur raken voor een
paladijn op wielen.
Bestaat er tenminste nog een sport, een vak, een kunst, een bezigheid of een
tijdverdrijf, waarin deze patriottische obsessie niet doordrong? Neen. De laatste
tempel waar de rust, de sereniteit, de meditatie een beschermend asyl vonden voor
de ondermaansche ijdelheden, de tempel van het kalme, wiskundige, geleerde en
contemplatieve bridge, is ontwijd door profane twisten. Gij kent, vermoed ik, den
heer en mevrouw Culbertson, grootmeesters van het Amerikaansche bridge en hun
systeem? Culbertson's handleidingen worden hier verkocht als taartjes. Kent gij ook
Pierre Bellanger, den Napoleon van het Fransche bridge? Hij heeft geen systeem en
in het dagelijksch leven is hij uitgever van luxe-boeken, die o.a. de kostbaarste en
volledigste editie publiceerde van Homerus' Odyssea. Behalve dat is hij de eenige
op het wereldrond, die den handschoen kon opnemen tegen Culbertson.
Twee viertallen, gepresideerd door de Amerikaansche en de Fransche autoriteit,
ontmoetten elkaar dus in de salons van het hotel George V, hetzelfde hotel, waar het
Young-plan ontstond. Zij matchten drie dagen voor een uitgezochte schare van dames
in geraffineerde toiletten, heeren met monocles, arbiters, tegen-arbiters, markeurs
en officieelen. Op den derden dag, na 96 keer geven, had Frankrijk een voorsprong
van 700 punten. Toen gebeurde het onheil. Een der scheidsrechters, belast met het
overbrengen der kaarten, gaf aan het Fransche team een verkeerd spel, waarvan het
gevolg was, dat de Amerikanen, die wonnen in de eerste zaal, ook wonnen in de
tweede zaal. De fout, welke aan het equipe van Bellanger een schade berokkende
van 500 punten, werd bij optelling eerst bemerkt na het 102de geven en verwekte
een ongeloofelijk schandaal, begeleid door een onbeschrijflijk rumoer. Het Fransche
gedeelte van het selecte gezelschap, dat in zijn clubs aan ridderlijke manieren gewoon
is, verwachtte, dat Culbertson als echt gentleman en sportman zou zeggen: ‘Vergissing
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telt niet; laten wij de foutieve partijen overnieuw beginnen.’ Maar de Amerikaansche
meester, zich beroepend op een artikel van het reglement, wenschte zijn
onrechtvaardige winst te behouden en plaatste zich vierkant op het standpunt der
oorlogsschulden: ‘Wat gewonnen is blijft gewonnen, hoe, dat doet er niet toe.’ De
arbiters en de officieelen hadden twee volle uren noodig om de herrie te bedaren,
welke deze opvatting ontketende onder het chicste publiek, dat het bridge ooit om
zich vereenigd heeft. Het scheelde een haar of men sloeg aan 't vechten en een
uitspraak, die de ontmoeting onbeslist verklaarde (met 31.244 punten voor Bellanger,
tegen 31.050 voor Culbertson) beëindigde den match, maar niet den twist, de woede
en de passies, welke door het mislukt Salomons-oordeel werden aangewakkerd.
Zou een dergelijke roovergeschiedenis en zooveel ergernis mogelijk zijn geweest
in bedaardere tijden? Vermoedelijk niet. Maar zoo gaat 't te Genève, te Londen, te
Parijs, en waar is de verstandige man, die alle internationale bridge-partijen stopzet?
[verschenen: 5 augustus 1933]

Groote Manoeuvres
[Parijs, 15 of 16 juli 1933]
Het Pact der Vier is geteekend zonder het ceremonieel en de staatsie welke Mussolini
zeer gaarne aan de formaliteit had toegevoegd om den luister van zijn bewind te
verhoogen. Maar Daladier heeft hem deze zelfvoldoening moeten weigeren. Op
verschillende stille wenken om een plezierreisje naar Rome te doen, waar hij met de
grootste hartelijkheid begroet zou worden, liet hij antwoorden dat hij tot zijn spijt
verhinderd was om aan de vriendelijke invitatie gevolg te geven. Zijn lever en zijn
spijsverteringsorganen riepen hem naar de bronnen van Vichy. Zij wilden geen
weekje wachten.
De uitnoodiging was in zooverre indiscreet en opdringerig, daar Mussolini
uitstekend wist dat Daladier haar onmogelijk kon aannemen. Een premier der Fransche
Republiek begeeft zich niet naar de Eeuwige Stad in het jubeljaar 1933, omdat hij
het Vaticaan noch kan negeeren, noch kan vereeren met een bezoek zonder zijn
medeburgers te krenken in hun geloovige of ongeloovige overtuigingen. Een Fransch
premier gaat niet naar Rome, wijl het hem mishaagt om glans te verleenen aan een
onderneming, welke het centrum en de leiding der diplomatie onttrok (om niet te
zeggen ontronselde) aan Parijs - zij 't dan ook voor korten tijd, en zij 't dan ook voor
een Pact dat den vrede belooft voor tien jaar, welke door het Kellogg-Briand-Pact
beloofd werd voor eeuwig.
Ten derde wenscht een Fransch premier Rome te vermijden wanneer hem wordt
medegedeeld, dat hij op hetzelfde feest den Duitschen Rijkskanselier zal aantreffen.
Een Hitler en een Daladier hebben elkaar voor 't oogenblik werkelijk niets te vertellen.
Het vluchtigste contact zou onmetelijke beroeringen veroorzaken en aanleiding geven
tot interpretaties welke Hitlers positie evenzeer zouden versterken als zij Frankrijks
positie zouden dynamiteeren. Een protocollaire handdruk tusschen Daladier en den
chef der hakenkruisers kan door meer dan honderd millioen Europeanen opgevat
worden als een blijk van het zwartste verraad, van de onvergeeflijkste trouweloosheid,
van de lammenadigste zwakte. Het is reeds mooi genoeg dat Frankrijk, tegen heug
en meug, om erger te voorkomen, om Mussolini niet af te stooten, plaats neemt in
een vierbond, die gefilterd, gedistilleerd, gesteriliseerd nog zooveel gif en
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dubbelzinnigheid behoudt. Het is waarlijk te veel gevergd van een Franschen premier
om daarenboven, door zijn persoonlijke aanwezigheid bij de onderteekening van een
afgetroggeld document, nog een extra-veer te zetten op den hoed van den Duitschen
heerscher, die wegens de universeele lakschheid reeds zooveel onbegrijpelijke
successen boekte.
Ten laatste is de veronderstelling geenszins ongewettigd dat Daladier de geheele
Romeinsche comedie geen reis waard achtte en vond dat hij haar even goed in de
bioscoop kon zien. Sinds er sprake is van een Vierbond hebben de Pacten zich
vermenigvuldigd als een stuk vuurwerk waarvan de eene lont zelfrichtend de andere
ontsteekt. Hoe minder de naties het eens zijn en hoe minder kansen er bestaan dat
zij zullen accordeeren, hoe meer verdragen men sluit. Eertijds was een verdrag een
uiting van vertrouwen, voor onze tijdgenooten werd een verdrag een symptoom van
achterdocht. De een assureert zich. De ander neemt een contra-assurantie. Tegen de
herverzekering wordt een nieuwe dekking gezocht. Elk Pact werd als een cheque
over welks provisie men grondigen argwaan koestert en die men liever aan een derde
endosseert dan hem te verzilveren. Zoo bouwden de Amerikanen wolkenkrabbers
zonder één cent uit te geven. Het systeem is vernuftig, het is wonderbaarlijk, maar
te midden van de stapels papier blijft men snakken naar een eenvoudigen rood-koperen
duit. Wat beduiden al die Pacten, aangegaan onder de paskwilligste voorwendsels,
als ‘de definitie van den aanvaller’? Pact tusschen de Soviets en hun buren. Pact
tusschen de Soviets, Turkije en de Kleine Entente. Pact tusschen de Soviets en
Lithauen. Nauwelijks zijn ze gesigneerd of ze roepen nieuwe te voorschijn: Pact van
de Zwarte Zee, Pact tusschen de Soviets, Italië, Turkije. Balkan-Pact. Wat is hun
basis? Er wordt geen kogel minder om gegoten in Europa. Wat voor reëels behelzen
zij, wat voor nuttigs en tastbaars? Terwijl de Fransche gezant het Pact der Vier
teekent, decreteert een Parijsch minister ruïneuze contingenten op de Italiaansche
producten. Waar ligt het zwaartepunt, waaromheen zich de chaos moet regelen?
Maar men vecht juist om dat zwaartepunt en provisorisch vecht men met Pacten!
Wat is hun toekomst? Als in een gedrang drukken zij elkaar dood; de kwade
annuleeren de bewegingsvrijheid der goede, en hopelijk omgekeerd. Doch goeden
en kwaden binden zij aan handen en voeten. In compacte drommen, waar slechts een
schot hoeft te klinken om paniek te verwekken en de samengesnoerde razernijen te
ontbinden, schuifelen zij in een ordelooze orde naar een onbepaalbaar doel, waar
niets meer ‘halt’ gebieden kan dan de honderd-vijf groote bombardeerders die in den
stormachtigen morgen van 14 Juli voor onze gerustheid geëvolueerd hebben boven
Parijs.
Ondertusschen pelgrimde Enoch-Moïsseïvitch - Wallack-Meer - Finkelstein
Litvinoff, bijgenaamd Papacha, van hoofdstad tot hoofdstad als een voortvluchtig
bankier. Op plotselinge, raadselachtige wijze vond hij genade bij Ramsay MacDonald,
hoewel Sir Deterding geldt als beschermheer van Hitler en als aartsvijand van Moskou.
De gunsten der City evenwel volstonden hem niet en met Daladier, die aan 't hoofd
der Fransche delegatie een speciale visite afstak in de Londensche Soviet-lokalen,
was hij nog lang niet uitgepraat. Hij toog dus naar de Ville-Lumière welke hij van
oudsher kent. Daar werd hij op 18 Januari 1908 gearresteerd onder den naam van
Wallack-Meer als een der bandieten die een aanslag pleegden op een bank in Tiflis
en met revolvers 32 bedienden vermoordden. Hij mag zijn jubileum vieren. Want
precies 25 jaar daarna wordt Zijne Excellentie plechtig ontvangen door Daladier en
op zijn weg presenteert de Garde de wapenen. Wanneer echter alle wortelen van zijn
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stamboom door zorgzame handen worden blootgewoeld, het bleef een diep geheim
wat er tusschen beide excellenties bedisseld is.
Er loopen des te meer geruchten, waarvan sommige hardnekkig zijn en goed ter
been. Van meetaf heeft Rusland het Pact van Vier gewantrouwd daar het met wrevel
de Europeesche zaken beredderd zag buiten zijn medewerking. De Soviets moesten
zich echter schikken evenals Frankrijk, evenals Polen. In vliegende haast redigeerden
zij een aantal polissen van contra-assurantie en spanden een keten van Pacten langs
hun grenzen. Doch wat broeit er in Warschau dat mokt tegen Parijs, in Warschau
waarmee de Russen pas een precairen modus vivendi bedongen hadden? Onder een
glimlach van Adolf Hitler neigden de Poolsche harten naar Berlijn. En wat bekonkelt
daar Alfred Rosenberg, de occulte regent der Wilhelmstrasse? Wat voert deze
Baltische burger in zijn schild, die uitgejouwd is door de Londenaars doch heimelijk
en minzaam ontvangen werd door Sir Henry? Men fluistert dat Rosenberg en de
Duitsche Generale Staf nog steeds peinzen over de verovering, de vernietiging en
de koloniseering van het onmetelijke, averechts beheerde Rusland. Vroeger reeds
polsten zij Parijs over dit plan en vingen bot. Zij kunnen 't echter niet uit hun kop
zetten. Voor de luchtspiegeling van een driedeelig rijk dat Lithauen, Polen en een
brok van Qekraïne kan omvatten, met Warschau als hoofdstad, zouden zij trachten
het gouvernement van Pilsudski over te halen tot een gemeenschappelijke actie tegen
de bolsjewisten. Het beraamde Polen zou reiken van Memel tot Odessa. Alle hangende
kwesties (Corridor, Wilna, etc.) zouden automatisch geregeld zijn.
En ziedaar de reden waarom ieder Pacten teekent, van de Oostzee tot de
Dardanellen. Waarom Litvinoff den Vrede aanroept als een banale bourgeois. Ziedaar
ook wat de pacten waard zijn: geen retourtje naar Rome met 80% reductie op de
Italiaansche spoorwegen als voor paartjes op de huwelijksreis. Hoe lang immers is
het geleden dat Warschau een non-agressie-Pact aanging met de Soviets? Geen jaar.
Werd het Rapallo-verdrag tusschen Berlijn en Moskou niet kortelings verlengd?
Daladier overweegt dit feuilleton, dat vervolgd wordt, doodkalm naast een glaasje
water, en de kranten publiceeren griezelberichten over de boeren daarginds die van
honger de kinderen slachten en pekelen voor den winter. Wij, wij murmelen met
Arkel uit Maeterlinck's Pelléas et Mélisande: Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du coeur
des hommes.
[verschenen: 10 augustus 1933]

De aankondiging
Parijs, 21 Juli [1933]
Een Franschman heeft den moed gevonden om ‘Luftkrieg 1936’ van Majoor Von
Helders onder den titel ‘Hoe Parijs verwoest zal worden in 1936’ te vertalen voor
zijn medeburgers. Het vereischte inderdaad moreele dapperheid om de gevoelens
van misselijkheid, ergernis, verstomming en beklemming opzij te zetten, welke dit
knappe en brutale boek vanaf de eerste tot de laatste episoden oproept.
Onder de massa studies of verdichtsels welke in vele talen de aanstaande
vernietiging van Parijs voorspellen, is de technisch-romantische anticipatie van den
Duitschen vlieg-officier zeker de terugstootendste voor het Fransche gemoed. Von
Helders knoopte alles samen wat den Franschman onaangenaam en onaannemelijk
moet schijnen. Het conflict ontbrandt wegens de lichtzinnigheid en de bemoeizucht
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van het Fransche gouvernement. De hoofdvijand is zijn voormalige bondgenoot
Engeland. Een achterstand in materieel en bewapening berokkent Frankrijk nederlaag
op nederlaag en verhindert om gelukkige meevallers, als een landing op de Britsche
kust, te exploiteeren. De schrijver ten slotte, die Italië in den strijd betrekt, doet zóó
onhandig en opzichtig alsof Duitschland niet meer bestaat, alsof Duitschland van de
militaire kaart is weggevaagd, dat men onwillekeurig de kompasnaald enkele graden
verlegt van N.W. naar N.O. en overal Duitschland leest, waar Engeland gedrukt
werd. Frankrijk heeft talrijke redenen om de hemeltergende barbaarschheden, welke
dit verhaal beschrijft, eerder te duchten uit den Oost-hoek dan uit den West-kant.
Ten overvloede irriteert het den Franschman bovenmate om de weerzinwekkendste
moorderijen toegerekend te zien aan een natie, welke hij op dit gebied nog niets te
verwijten heeft. Daar Majoor Von Helders er niet buiten kon om voor de streeling
van Duitsche instincten Frankrijk bij name verslagen te laten worden in een
luchtoorlog, was hij zonder twijfel genoodzaakt, dit land een bij name genoemden
tegenstander te geven. Het is duidelijk waarom die tegenstander niet Duitschland
mocht heeten. Maar voor zijn eigen eer in 't bijzonder, en voor de menschelijke eer
in 't algemeen had de auteur tactvoller gehandeld door zijn twee partijen te verdeelen
in rooden en blauwen als bij de manoeuvres, of in zwarten en witten als bij het
schaakspel en bij de magie. De Engelschen zijn geen heilige boontjes. Hun blazoen
echter bleef totnutoe te proper om hun afgrijselijke plannen aan te wrijven als de
verdelging van Parijs zonder voorafgaande oorlogsverklaring. Er is slechts één volk
welks opvattingen, gedragingen en antecedenten zulke veronderstellingen eenigszins
kunnen wettigen.
Het boek ondertusschen, waarvan 100.000 exemplaren, naar men zegt, in
Duitschland verkocht zijn, het boek gelijk 't is, prettig van vorm, ijselijk van inhoud,
openbaart den verbijsterenden graad van gevoelloosheid, verstomping,
hardvochtigheid, gewetenloosheid, verwildering, tot welken het hedendaagsche
menschdom afzakt of dreigt af te zakken. Er was een tijd, geen twintig jaar geleden,
dat een soldaat te velde, die een kip roofde, een appel stal van de burgerlijke
bevolking, riskeerde gefusilleerd te worden. Op plundering, brandstichting, moord
en schoffeering stond de doodstraf. Legeraanvoerders die het civiele element
terroriseeren wilden, zochten nog voorwendsels om hun geweten te sussen; de
franc-tireurs. En de neergeschoten of gespietste zuigelingen, wier namen en leeftijd
gegrift staan in de rots van Dinant, werden de getuigen eener civilisatie, die
verloochend was door geweldenaars.
Een satanisch gespuis is bezig deze humaniteitsbegrippen te sloopen en bezig om
ons aan de slooping te wennen. In een luwen zomernacht vaart een Engelsche vloot
van talrijke en heimelijk gebouwde lucht-dread-noughts over het Kanaal en verschijnt
met den dageraad boven het ontwakende, overrompelde Parijs. Ze zijn zoo bewapend
en toegerust dat de Fransche verdedigers geen oogenblik vat hebben op de aanvallers,
die boven de stad defileeren als bij een parade. Ze zijn bemand met louter sympathieke
jongens, charmant, welopgevoed, een beetje verliefd, kranig en bezield van den
offervaardigsten korpsgeest. Ware ridders, echte gentlemen, uitstekende kameraden,
die tranen storten voor een gewonden makker. Doch bij die brave, aantrekkelijke
borsten, weggeloopen uit een geïllustreerd tijdschrift voor den Britschen huiselijken
haard, verdwijnt elk spoor van ridderlijkheid, van menschlievendheid, van beschaving,
zoodra zij zweven boven Franschen grond. Deze beleefde, sentimenteele lieden, die
een sjaal zullen schikken om de schouders hunner gezellin wanneer het even tocht,
die een nurse met haar kinderwagen zullen te hulp schieten bij een drukken overweg,
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die geroerd zijn door een hond die met den stok krijgt, overstelpen koelweg een
agglomeratie van vier millioen menschelijke wezens, plus hunne huisdieren, met
vloeibaar vuur en verstikkende gassen. Zij roosteren duizenden wiegen, duizenden
vrouwen, duizenden grijsaards, zieken en weerloozen, duizenden onschuldigen zonder
dat één seconde de gedachte in hun hersens opflitst, dat zij in hunne ongenaakbare
machines verfoeilijker zijn dan alle Herodessen, alle Nero's, Attila's en Tamerlan's,
die de infernale keerzijde der menschelijke natuur in den loop der eeuwen voortbracht.
Zij verzetten een hefboom die de brandbommen loshaakt, zooals zij een blikje sardines
openen, zooals zij een deurknop omdraaien. Het laat hun totaal onverschillig wat er
beneden voorvalt. Op het punt dat Parijs heet concentreeren zij in weinige minuten
een som van leed die grooter is dan al het leed dat aarde, hemel en mensch in
honderden jaren hebben uitgestort over dezelfde plek, zij ontrukken aan de daar
vergaderde menschheid den verscheurendsten smartkreet die ooit van onze planeet
opsteeg naar het uitspansel, zij condenseeren in een korte spanne den vervaarlijksten
doodssnik die ooit geslaakt werd onder de sterren, en zij bedrijven deze
onbeschrijfbare euveldaad met minder schroom, met minder aandacht dan wanneer
zij een microben-kolonie in een bak water zouden uitroeien met een druppel chloor.
Geen sprankje medelijden voor de vlammende toortsen van moeders en kinderen,
geen vleugje aarzeling bij het volvoeren eener misdaad welke nergens kan worden
uitgeboet, geen zweem van spijt, huiver, wroeging voor, tijdens of na den aanslag,
die alle princiepen omverwerpt waaraan het menschdom vanaf de prehistorie geloofde
of naar welke het trachtte. Wanneer de manschappen na de uitbranding en
uitzwaveling van Parijs met onbeduidende verliezen naar hun loodsen terugkeeren,
gaan zij smakelijk lunchen en een verkwikkend dutje doen!
Zonder te wanhopen aan onze voornaamste redenen van bestaan kunnen wij niet
aanvaarden, dat de gebeurtenissen aldus zullen plaatsgrijpen. Wij kunnen echter
slechts vertrouwen op een misrekening, op een providentieele tusschenkomst, op
een tegenslag voor de aanvallers. Onze persoonlijke opinie daarover is evenwel van
bijkomstig belang tegenover het domineerende feit, dat majoor Von Helders een
fictie verzon, waarvan men terecht mag meenen, dat enkel een college van baarlijke
duivels haar kan uitbroeden en dat hij zijn geval verzwaarde door een waarlijk
duivelsch verzinsel af te schilderen als de gewoonste zaak der wereld. Ook bij hem
zult gij tevergeefs zoeken naar een woord van protest tegen een zoo monstrueuze
schennis van alle goddelijk en menschelijk recht, tegen een zoo doemwaardige
verzaking van alle goddelijk en menschelijk recht, tegen een zoo doemwaardige
verzaking van alle humane beginselen.
Tegenover een misdaad en een ramp, die beiden even ongehoord zijn, blijft de
auteur onpartijdig, objectief. Hij praat niets goed, hoewel men op verschillende
bladzijden zou zeggen dat hij smult van zijn schilderingen. Maar hij keurt ook niets
af. Niet het flauwste teeken van verwondering, van ergernis, van beklag, van
barmhartigheid, van verdriet voor de verraderlijk overvallen Stad, voor de
honderdduizenden menschen die als ongedierte worden uitgeroeid; geen lettergreep
vertoont eenige deelneming bij den schrijver, of suggereert een greintje erbarming
bij de lezers. Majoor Von Helders is onvermurwbaar voor de gemartelden. Wanneer
hij beproeft ons op te wekken om een traantje weg te pinken, dan doet hij dat
uitsluitend voor de eventjes geschramde beulen!
Zoo is de gruwzame mentaliteit van een boek dat in tegenwoordigheid van alle
naties verbrand behoorde te worden op een plein te Genève. Het insinueert de
noodlottigste en de afzichtelijkste gedachtenvormen. Het maakt ons vertrouwd met
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evenementen en eventualiteiten, die een eeuwigen vloek zullen afschreeuwen over
de aarde en over het menschdom, wanneer zij zich ooit verwezenlijken. Gluiperig
en geniepig bereidt het ons voor op een onverdraaglijke tragedie en leert ons om niet
te kikken, om de tergendste eerloosheden te slikken met stalen gezichten. Tot hoever
is majoor Von Helders zich bewust van zijn verantwoordelijkheid? Ik ben geneigd
om te veronderstellen dat men hem vergeven moet, omdat hij niet weet wat hij doet.
Dit verandert niets. Het neemt vooral niet weg dat de wanschapenheid van zijn
gemoed en zijn denken een normale klankbodem vonden bij zijn landgenooten. Onder
de verschijnselen die komende mogelijkheden aankondigen, is dit het
onheilspellendste; nergens uitte men eenige verontwaardiging over de essentieele
proposities van Luftkrieg 1936, behalve in Frankrijk, welks hoofdstad tot schietschijf
en mikpunt dient.
[verschenen: 17 augustus 1933]

Crisis van het Marxisme
Parijs, 27 Juli 1933
De scheuring der Fransche socialisten, die virtueel was toen ik begin Juni het artikel
schreef ‘Burgers verenigt u’, is langzamerhand een feit geworden. De schismatieken,
onder wie Marquet, de burgemeester van Bordeaux, in de voorste rij marcheert,
hebben nog geen vast plan, geen lijn, geen richting, geen programma. Voorlopig
onderscheidt men orthodoxen en heretieken met de bijnamen van ‘de harden en de
slappen’ of ‘de Blum's en de Anti-Blum's’. De afvalligen zelf zoeken naar een
definitie, welke hen typeert zonder hen te schaden tegenover de vroegere broeders
en tegenover de natie, waarop zij een beroep zullen doen.
Zij spreken van Neo-Socialisme. Doch wat beduidt dit neo en wat behelst het?
Een verjongingskuur van de Partij, zooals zij zeggen. Het proletarisch woordenboek
werd te arm. Het beantwoordt niet meer aan de eischen onzer eeuw, aan het streven
van de jeugd. Wanneer de ketters oprecht waren zouden zij gevraagd hebben: Waar
zijn de proletariërs? Maar wijl zij voorzichtig zijn en denken aan de toekomst,
proclameeren zij, dat zij de middenstanders en het nationalisme willen associeeren
aan de Partij, dat de Partij de beginselen van orde en autoriteit moet toelaten in hare
statuten, opdat de elementen die dorsten naar gezag en recht, zich niet zullen gaan
laven aan een of ander fascisme, nazisme of monarchisme. Toen de leider der
Socialisten Léon Blum, die stokstijf zweert bij den talmud van Marx, zijn collega's
dwalingen hoorde braken als middenstand, nationalisme, autoriteit en orde, bedekte
hij zijn gelaat met een slip van zijn kaftan en verklaarde zich verstomd. Hij slaakte
den voortaan historischen kreet: Je suis épouvanté. En hij had er reden voor. Want
al zou de beweging van Marquet uitdraaien op niets (wat geenszins vaststaat) of al
zou ze opgeslorpt worden door een der burgerlijke groepen, zij beteekent niet meer
of minder dan dat de Fransche afdeeling der Tweede Internationale naar de haaien
gaat en bijna even gesjochten is als in Italië en in Duitschland.
Dat was onvermijdelijk. ‘Wij kunnen niet internationaal zijn op ons eentje’, zooals
iemand zei op het socialistisch congres waar het schisma werd voltrokken. Als motief
is deze uitroep afdoende, als argument echter is hij niet bevredigend. Een intellectueel
zal er zich niet bij neerleggen. Het Duitsche socialisme immers en het Italiaansche,
gisteren bezweken onder geweld, kan morgen herrijzen met geweld. Vuist, wonderolie,
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mitrailleuses en het hakenkruis, geschoren op de kruin van jodinnen, bewijzen niets.
Noch voor, noch tegen. Het bewijst evenmin iets dat het socialisme zich inplantte in
Rusland. Een dictator heeft de keus tusschen tien, twintig maatschappelijke stelsels.
Maar het is een andere en klemmender vraag of iemand met een helderen kop en
gezonde hersens ‘Das Kapital’ nog kan lezen met instemming. Kan een redelijk
wezen nog Marxist zijn? Kan een logische geest de theorieën van Marx nog
accepteeren, niet zooals men den Koran en den Bijbel aanvaardt, doch als een
wetenschappelijke handleiding wat ‘Das Kapital’ bedoelde te zijn? In hoeverre
verouderde dit boek, dat nooit herzien werd, terwijl alle wetenschappelijke theorieën
uit het midden der vorige eeuw werden bijgewerkt, overvleugeld en vergeten? In
hoeverre is het even belachelijk om te rijden met den locomotief uit 1860, om de
chirurgie te beoefenen met instrumenten uit 1850, als om de inrichting der
samenleving te laten afhangen van de opinies en de consideraties van Karl Marx?
Als deze profeet bijwijlen juist redeneert, hoe dikwijls vergiste hij zich? Is hij nog
bruikbaar voor een verstandig mensch?
Jules Romains, die als de meeste vooruitstrevende Fransche denkers en schrijvers
met het socialisme gesympathiseerd heeft, behandelde dit meer dan ooit actueele
onderwerp in een reeks artikelen voor de Dépêche de Toulouse en publiceerde ze
met andere studies in zijn Problèmes europeens, welke hij uitgaf als intermezzo
tusschen het vierde en het vijfde deel van zijn roman ‘Les Hommes de bonne volonté’.
De burgemeester van Bordeaux en de overige ‘verjongers’, die menschen van goeden
wil zijn en bovendien schrander, behoefden slechts te bladeren in dezen bundel om
zich te documenteeren. Hetgeen zij niet verzuimd hebben. En als het positieve gedeelte
hunner ketterij nog vaag blijft en naar verschillende zijden kan evolueeren, het
negatieve en critische gedeelte tenminste berust op solide gronden.
Wat voorspelde Karl Marx omstreeks 1860? Dat het kapitaal zich allengs en
automatisch concentreeren zou, dat de rijkdommen zich zouden opeenstapelen in
een hoe langer hoe kleiner aantal handen, dat het proletariaat zich onophoudelijk zou
uitbreiden door de absorbeering van een grooter aantal arbeiders, van voormalige
renteniers en eertijds onafhankelijke producenten, en dat aan het eindpunt van dezen
ontwikkelingsloop een klein stootje voldoende zou zijn om die rijkdommen, in 't
bezit van enkelingen, over te dragen aan de gemeenschap.
Marx sloeg de plank aan alle kanten mis. Zijn previsies en zijn droomen kwamen
precies andersom uit. Faliekant verkeerd. Het kapitaal concentreerde zich niet. In
Amerika b.v. vindt men 16.000 banken en hoeveel zou Europa er tellen? Waar het
kapitaal zich concentreerde en ophoopte in reusachtige bedrijven als de
metaal-nijverheid, de chemische industrie, sommige credietinstellingen, de assuranties,
petroleum en ander trusten of concerns, daar versnipperde en verstrooide het zich
nog. De Banque de France, vroeger in een paar handen, heeft vandaag honderden
aandeelhouders. Een maatschappij als de Aéropostale bestond uit 40.000 beleggers.
Men zou de voorbeelden kunnen vermenigvuldigen in het oneindige. De gansche
natie trekt tegenwoordig rente van acties, obligaties, effecten. Zeker bezitten de
Raden van Beheer het geld (en zij misbruiken het dikwijls), maar de menigte bezit
het recht. Elk jaar wordt onteigening, transfert aan de gemeenschap, een tikje
onmogelijker. Het revolutionnaire stootje is niet meer denkbaar. Hoe zal men
onteigenen, ‘nationaliseeren’, wat eigendom werd van duizenden en millioenen?
Tegelijkertijd proletariseerde het menschdom zich niet. Integendeel. Terwijl de
arbeidersklasse ongeveer stationnair bleef, vormde zich als voor de Fransche Revolutie
een soort van Tiers Etat. Men kan hem geen ‘stand’ noemen, omdat hij is samengesteld
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uit de meest heterogene beroepen en ambachten, van de myriaden lieden, wier naam
en adres in de kolossale telefoongidsen van Parijs, Berlijn en Londen 1200 pagina's
klein gedrukten tekst beslaan. Hun belangen loopen nergens parallel met de belangen
van den arbeider. Zij dulden de inmenging van het proletariaat in hunne zaken,
zoolang het hen niet hindert of niet overmatig benadeelt. Maar elken dag kunnen zij
zeggen: Wij hebben genoeg van jullie beunhazerij. Zij wenschen geen strijd (bij elk
relletje luidt de order: niet schieten; geen bloed); maar zij halen minachtend de
schouders op voor een ‘dictatuur van het proletariaat’. Alsof het 't zelfde was om
een fabriek te leiden - wat tien jaren studie vergt -, of een machine te bedienen -, wat
men fluitende leert in tien dagen. Wanneer zij, evenals de Tiers Etat van voor 1789,
geen enkele reëele macht uitoefenen, overal reeds - evenals de Tiers Etat - zitten zij
aan 't stuur. Zonder hen is het proletariaat volstrekt hulpeloos. Machteloos zoowel
om te vechten als om te leven. Zij zijn onmisbaar en onvervangbaar. Zij zijn de kaders
die onzichtbaar commandeeren. Zij voeren het werkelijke bewind. Drijf hen niet in
het nauw. Want - en dat is het ergste voor het marxisme - deze tienduizenden
onderwezen, energieke, moedige lieden hebben geen slecht geweten. De oud-modische
‘bourgeois’, die van zijn coupons leefde en van de huur zijner huizen, had zich zoo
dikwijls hooren uitschelden voor uitzuiger en walgelijken parasiet, dat hij 't tenslotte
geloofde. De nieuwe ‘klasse’ laat zich op dit gebied niets wijsmaken. Nimmer zullen
zij hun loon overdreven of onrechtvaardig achten. Zij zijn zich volkomen bewust
ervan dat hun arbeid in kwaliteit, in intensiteit en zelfs in duur verre superieur is
boven den arbeid van den proletariër, en dat zij - de kaders - alles aan dien arbeid
danken, hun onafhankelijkheid voor het heden, de zorgeloosheid voor hun ouden
dag.
Van deze klasse der kaders, die op elk uur harer keuze de leiding en de rijkdommen
der gemeenschappen in bezit kan nemen, zonder schokken, zonder dat men 't merkt,
had Karl Marx in 1860 geen notie en niet het flauwste voorgevoelen. Deze
onoverkomelijke lacune karakteriseert den profeet en zijn systeem. Twee-en-veertig
schismatieke député's, die het socialisme trachten te behoeden voor instorting, praten
van verjonging. Komaan! Zulke wrakken verjongt men niet. Zij zijn goed voor
afbraak. Zóóver zal Marquet misschien niet durven gaan. Doch vraag aan de kaders
(vooral de jeugd), vraag den verdrukten middenstand en vraag den landbouw wat zij
denken over lapmiddelen.
[verschenen: 15 augustus 1933]

Het werkelijke Deficit
Parijs, 28 Juli [1933]
De economische wereldconferentie, geopend onder fanfares, is gesloten met de stille
trom. Wij zullen haar stellig ergens weeromzien, daar er weinig kans bestaat op een
afneming der depressie. De Amerikanen hebben nog reserves aan kapitaal en illusies.
Zij zijn meer dan ooit verslingerd aan den windhandel. Zij reikhalzen naar het jaar
van vóór de crisis als naar een verloren paradijs. Zij hebben niets begrepen, niets
geleerd. Om dat gouden tijdperk te herwinnen, al is 't maar een poos, zullen zij voor
geen enkele enormiteit terugschrikken. Indien de hoogere machten zich niet laten
bezweren, zullen zij de lagere en laagste aanroepen. Het is raadzaam, geen minuut
uit het oog te verliezen dat de Vereenigde Staten een natie zijn van avonturiers, die
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dikwijls geregeerd werd door illuminaten. Zoo vermetel zij zich getoond hebben in
den voorspoed, zoo roekeloos zullen zij reageeren bij tegenslag. Het zal moeite kosten
om te verhoeden dat de tweede conferentie bijeenkomt in een museum van kubistische
en surrealistische kunst, zooals de eerste vergaderd heeft in een museum voor
fossielen.
Ondertusschen hebben de vertegenwoordigers der 68 berooide naties twee maanden
vruchteloos beraadslaagd over de gevolgen van een verschijnsel zonder de noodige
aandacht te schenken aan zijn oorzaken. Zal een verstandig woord baten te midden
van zooveel onverstand? Ik geloof 't niet, omdat de geesten nog onvoldoende gerijpt
lijken door het ongeluk, dezen harden meester. Doch ware ik Koning van Engeland
geweest, ik zou op bijzonderen prijs gesteld hebben een verknoeide conferentie te
sluiten die ik zelf geopend had. Ondanks het fiasco. Ja, juist wegens het
ontmoedigende fiasco. Want als het goed is om de volkeren aan te sporen tot beleid,
het is nog nuttiger hen te waarschuwen als beleid ontbroken heeft, hun den weg te
wijzen als zij verkeerd loopen.
Wij voeren dus George V ten tooneele gelijk in een treurspel en de koning spreekt:
‘Afgevaardigden van alle landen, gij hebt eindeloos gediscuteerd over een maatstaf
om de waarde der dingen te meten. Zal hij van elastiek zijn of van een onrekbare en
onkrimpbare substantie? Interessante vraag voor deskundige, platonische debatten.
Profijtelijk dilemma voor speculanten. Aanlokkelijke invitatie voor een frauduleus
bankroet en voor de gauwdieverij van een valuta-dumping. Maar dat duurt zoolang
het duurt. En de duur zelfs is van ondergeschikt belang. Tegen een zuivere of tegen
een valsche maat kan iedereen zich dekken. Het is in den grond absoluut onverschillig
hóe wij meten. De cardinale kwestie blijft wàt wij meten. Gesteld dat wij een idealen,
unaniemen maatstaf ontdekken, zullen er daarom méér koopwaren circuleeren, die
met dien maatstaf gemeten kunnen worden? Volstrekt niet. Geen lood meer of minder.
Gij zult antwoorden dat de elastieke maat inmiddels verhinderd heeft om een
hervorming der douanetarieven in deliberatie te nemen. Ongetwijfeld, doch zegen
den hemel, dat gij dit brandende onderwerp met een geldige uitvlucht hebt kunnen
ontwijken en dat u zoodoende de bitterste twisten bespaard zijn. Overschat ook niet
het effect van een tol en van een heirleger tollenaars in uniform. Zij bezorgen last
en paperasserij. Zij houden niets definitief tegen. De handel heeft erger bezwaren
overwonnen dan tariefmuren en de Duitsche duikbooten hebben niet belet dat Europa
zich binnen vier jaren voor honderden milliarden in schulden stak aan de overzijde
der Oceanen. Men kan als axioma aannemen dat vandaag nog elke natie importeert
wat zij noodig heeft, niettegenstaande de belemmeringen. Sinds er geen vrijhandelaars
meer zijn op onze planeet staat protectie voor allen gelijk met protectie voor niemand.
Wanneer dezen nacht een toovenaar Merlyn alle tollen overal tegelijk ophief zouden
twee of drie machtig geëquipeerde mogendheden misschien kortstondig begunstigd
zijn, misschien zouden de zwaksten een knauw krijgen, maar het is oneindig
waarschijnlijk dat het volumen van den wereldhandel niet zou vermeerderen en dat
locale varianten geen verbeterenden invloed zouden uitoefenen op de balans der
aarde, op de hoofdsom.
Wanneer wij echter aan de ontelbare werkloozen arbeid willen verschaffen, wanneer
wij de productie niet willen beperken, noch de vruchten van den grond noch de
voortbrengselen der machine, en wanneer wij het menschelijk vernuft, dat machines
verzint of perfectionneert niet blijvend willen smoren, dan mogen onze bemoeiingen
niet geabsorbeerd worden door de locale varianten, maar ons gansche streven moet
gericht zijn op het eindcijfer. Wij kunnen niet achteruit. Onmogelijk. Elke teruggang
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is een nederlaag en veroorzaakt nieuwe ruïnes. Alle plaatselijke markten zijn
daarentegen oververzadigd. Er rest ons dus geen andere uitweg dan een verruiming
van de wereldmarkt.
Het is dienstig, dat wij hier sommige gangbare begrippen opzij zetten en verouderde
denkwijzen onderwerpen aan een strengere controle. Wij meenen oppervlakkig, dat
er menschen te veel zijn. Het zal zelfs een paradox toeschijnen, wanneer ik zeg dat
het tegendeel waar is en dat wij menschen tekort komen. Maar verbeeld u een moment,
dat een andere toovenaar der Tafelronde al ons overtollig personeel pijnloos zou
verplaatsen naar een gunstiger hiernamaals. Gij zult u onmiddellijk kunnen
vergewissen, dat de situatie der achtergeblevenen, verre van te verbeteren, nog
verergeren zou, want de armste bedelaar is, zoolang hij leeft en zoo schamel hij leeft,
een verbruiker die de schoorsteenen der fabrieken helpt rooken. Verbeeld u evenwel
ook even, dat een Klingsor de bevolking der planeet, die zich bij voorkeur voedt met
tarwe, vleesch en groenten, de bevolking die zich de producten der machine
assimileerde, vermeerderen kon met drie honderd millioen zielen. Wanneer deze
weldoener tegelijkertijd enkele rudimentaire maatregelen trof betreffende de
uitbreiding der industrie, zou er geen stengel graan, geen rubberboom, geen suikerriet,
geen theestruik, geen koffieheester, geen automobiel, of wat dan ook, en geen
werkman te veel zijn.
Wij moeten bijgevolg menschen maken voor de machine, millioenen menschen
die de machine zullen motiveeren en voor wie zij zal draaien.
Onder de dwalingen, sinds twintig jaar op het wereldrond begaan, is de
verschrikkelijkste en onbegrijpelijkste die, welke ons dreef om het geboortecijfer
der menschheid te verlagen gedurende juist hetzelfde tijdvak, waarin wij de producten
van aarde en werktuigen verhonderdvoudigden. De waanzin dezer
onsamenhangendheid is dermate evident, dat hij ondoorgrondelijk wordt. De dingen
gebeuren en wij laten de dingen gebeuren, alsof wij geslagen zijn met
verstandsverbijstering. Om kwasi-economische redenen sluiten Noord-Amerika,
Zuid-Amerika en Australië de helft van den aardbol af voor een normale expansie
van het menschdom, en ontredderen de gansche economie van het wereldrijk. Zij
barricadeeren zich achter hunne grenzen waar ruim plaats is voor een half milliard
zielen. Een half milliard consumenten! Een half milliard koopers die mankeeren voor
de wol, de katoen, de schapen, het bevroren vleesch, het graan en de fabrieksgoederen
onzer vijf continenten. Wij struikelen geenszins over de levenden die te veel zijn.
Wij struikelen over de ongeborenen die de aarde betreuren, welke braak ligt.
Om niet te vervallen in oncontroleerbare redeneeringen laat ik de min of meer
mystische bespiegelingen, tot welke het constateeren onzer kapitale fout aanleiding
kan geven, over aan uw eigen initiatief. Onze kennis van het bovenaardsch domein
is te vaag en te hazardeus om met eenige zekerheid te veronderstellen dat wij
gevaarlijke storingen kunnen teweegbrengen in de psychische circulatie. Doch niet
de geringste aarzeling schijnt mij geoorloofd in ons oordeel over de dammen waarmee
wij het menschelijk verkeer versperd hebben. Misschien is het een fabel dat men “de
natuur” niet straffeloos geweld aandoet, een fabel dat “de natuur” voor
onevenwichtigheden compensaties zoekt die soms op weerwraak lijken. Maar het is
bewezen door de ervaring dat een beschaving van machines zonder menschen een
even groot potentieel aan armoede en ontbering bevat als een beschaving van
menschen zonder machines. De formule van den voorspoed luidt dus: Machines met
menschen; menschen met machines.
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Het zou in ons voordeel zijn, wanneer de Amerikanen leerden begrijpen dat men
wagonladingen beurseffecten kan versjacheren zonder de flauwste vermeerdering
van arbeidsmogelijkheden. Het zou nuttig, loyaal en fatsoenlijk zijn wanneer dollar,
sterling, yen en andere valuta stabiel werden. Het zou wenschelijk zijn dat de
invoertarieven werden gereduceerd of afgeschaft. Maar van een universeel standpunt
beschouwd zijn dat allemaal bijzaken. De muur die ons scheidt van het beloofde
land, de eerste muur welke bezwijken moet, is de vijandelijke wal waarmee drie
schaarsch bevolkte continenten zich hebben geïsoleerd van de rest der aarde en
waarachter allen tezamen verstikken. De tweede wereldconferentie mag niet
vergaderen zonder dat men zich rekenschap gegeven heeft van dit doodelijke
struikelblok. Wij hopen eveneens dat men niet minder gezond verstand en goeden
wil zal aanwenden om dien muur neer te halen als men krankzinnigheid en kwade
trouw gebruikt heeft om hem op te metselen. Er is geen ander en geen gewichtiger
probleem, geen andere en geen redelijker oplossing dan: Bevolking der onbewoonde,
onontgonnen aarde.[’]
[verschenen: 21 augustus 1933]

De bittere kelk
Parijs, 31 Juli 1933
Frankrijk, dat den Davis-Beker bezet vanaf 1927, heeft hem na een eervollen strijd
verloren aan Engeland. Met een God save the King, dat bij de lange schaduwen der
ondergaande zon klonk als een avond-hymne, werd de leelijke maar begeerlijke
trofee overhandigd aan de Britten. Dat is het beste wat er gebeuren kon, want aldus
is ieder tevreden en ieder heeft wat hij verdient. Voor de Franschen waren de
stoffelijke en geestelijke deugden der buikige Coupe zoo goed als uitgeput. Van het
geld dat een Davis-Match opbrengt (dat loopt in de honderdduizenden) hebben zij
het Stadion Roland-Garros, oorspronkelijk van hout, omgebouwd in cement, omringd
met sierlijk geteekende, bloemige perken, en een onooglijke schuur herschapen tot
een der mooiste arena's van Europa. Zij hebben daarbij gehandeld volgens hun oude
gewoonte, die zij voor 't voorzichtigste en aanbevelenswaardigste houden van alle
economische systemen. Tennis is een prachtig spel. Doch zij steken slechts kapitaal
in tennis wanneer en naargelang dat spel rendeert.
Geloof echter niet dat zij den Davis-Beker bemachtigd en zoolang behouden
hebben omdat de drinknap, die vijf magnums - champagne-flesschen van twee liter
- bevatten kan, financieel een uitstekende zaak geworden is in den loop der jaren.
Voor de musketiers (Lacoste, Cochet, Borotra, Brugnon) die haar in 1927 veroverden
op de Amerikanen, was de Coupe een zuiver ideaal, een soort van Gulden Vlies, van
Heilige Graal. Zij voeren naar het verre Westen als ridders van het racket en voelden
zich niet minder helden dan de Argonauten of de Tempeliers. Zij waren jong en het
publiek betaalde nog geen 20 francs per staanplaats, vier honderd francs voor een
loge, om te zien hoe zij ballen wisselden in hardnekkige tournooien die vier, vijf
uren duurden. Zij gloeiden voor een wapenfeit dat mogelijk was, doch
onverwezenlijkt, voor een symbool dat kostbaarder werd naarmate het onbereikbaarder
scheen. En als die loutere bezieling hun genie misschien niet verhoogde, zij
vertiendubbelde in ieder geval hun moreel.
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Maar bewaren valt den Franschman moeilijker dan verwerven, omdat bewaren
minder past bij zijn roerige inborst. De gansche Fransche Geschiedenis is een lange,
duizelende rutschbaan van omhoogs en omlaags, die alleen schijnt te stijgen om
sneller te tuimelen, en dieper schijnt te tuimelen om vaart te nemen voor een klim.
Op deze definitie maakt zijn tennis geen uitzondering. De zes jaren, gedurende welke
de Davis-Beker en de ronde schotel, waarop hij rust, vertoefden te Parijs, vormden
een toppunt, dat had kunnen uitloopen in een uitgestrekt plateau, wanneer de
handhaving van het resultaat de Franschen even sterk had aangetrokken als de
verkrijging. Niemand immers zal loochenen, denk ik, dat er op 't oogenblik geen
waarlijk groote tennisspelers bestaan, tenminste niet onder de mannen. Een Ellesworth
Vines, een Bunny Austin, een Fred Perry, een Crawford en een Cochet (sinds hij
taant) zijn tot zekeren graad superieure meesters, doch hun superioriteit is slechts
relatief. Zij slaan elkaar onderling met min of meer gemak als Chineesche generaals.
Wie wint in Forest-Hill verliest in Wimbledon, en neemt revanche in Rolland-Garros
of wordt er verpletterd, zooals de arme, ongeloofelijke Vines. De heerschappij van
géén dezer virtuozen is duurzaam, constant, regelmatig. Zij hangen af van hun humeur,
hun zenuwen, hun verstrooidheden. Een ballenraper, een vliegtuig boven het stadion,
een fotograaf, een cameraman of een ongewenscht applaus brengt hen van streek.
Zij maken fouten, waarbij het publiek loeit van ergernis. Vergelijk die kwetsbare,
ongedurige, prikkelbare heeren met de dames. Wanneer een vrouw superieur is op
de tennisbaan, dan blijft zij het voor geruimen tijd en wanneer zij onttroond wordt,
dan is het voorgoed. Zij regeert onbetwistbaar tot een andere souvereine haar wettig
opvolgt. Zij begaat weinig fouten en nimmer stommiteiten. Zij munt uit in
zelfbeheersching en in onverschrokkenheid. Haar meesterschap blijft volmaakt tot
er een meesterschap verschijnt, dat nog volmaakter is. Zoo regeerde mevr.
Lambert-Chamers 15 jaren met de regelmatigheid van een goed uurwerk. Zij werd
verdrongen door Suzanne Lenglen, die onoverwinnelijk bleef tot zij verslagen werd.
Suzanne werd geëlimineerd door mrs. Moody-Wills, ‘Queen Helen’, die nooit faalde,
nooit versaagde en zelfs nooit gevaar liep, tot dezen zomer Miss Round naar hare
kroon kwam grijpen. Wat beteekenen naast zulke fiere, onbuigzame en onkreukbare
Amazones de internationale heeren met hun grillen, hun kuren, fratsen, nukken van
opera-prima donna's, hun dramatische of liever tragikomische flauwten? Wat beduidt
het voortaan of de een wint of de ander?
Tegen die verwende virtuozen en temidden dier wispelturige decadentie had men
met betrekkelijk weinig inspanning een Fransch overwicht kunnen bevestigen, dat
een tijdlang totaal was en geenszins toevallig. Maar Henri Cochet zelf was decadent
geworden. Beurtelings subliem, beurtelings mediocre als een debutant, doch steeds
onbetrouwbaar. Het heeft hem geen geluk gebracht, dat hij zich twee jaar geleden
liet verslaan door den Koning van Zweden. Zijn weifelingen dateeren van dien dag.
Cochet's techniek werd een kwestie van luim, van gedisponeerdheid. Wanneer alle
definieerbare en ondefinieerbare omstandigheden meehelpen kan hij een partij winnen
van onverschillig wie. Wanneer hij 's morgens met het verkeerde been uit bed stapt,
heeft ook onverschillig wie hem onder den duim. Hij klopte Austin, en even goed
had Austin Cochet kunnen kloppen. Kruis of munt, zoowel bij de een als bij den
ander. Precies het tegenovergestelde van de vroegere Lenglen, van Moody-Wills.
Wat kan men organiseeren rondom zulke dobberende persoonlijkheden? Niets
bestendigs. Daar zij geen series maken, noch van bof, noch van pech, daar zij altijd
ergens weer bovendrijven, kan men hen niet afdanken en met een eere-teeken naar
huis sturen. Wat zal men Cochet verwijten, behalve dat hij zigzagt? Wegens zijn
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enorme reputatie is hij onvervangbaar. Terwijl hij zich echter vastklampt aan een
schaduw (want hij heeft nog hart voor den uitslag, al bezit hij geen zekerheid meer),
staat hij jonge kampioenen in den weg. Een André Merlin, fragiel maar koppig,
verwaand maar onvervaard, trad juist een jaar te laat in 't internationale veld om de
Coupe voor Frankrijk te redden. En Merlin (een-en-twintig jaar) was de eenige nieuwe
musketier. De drie overigen (Cochet, Borotra, Brugnon) stammen van 1926.
Intusschen is het verreweg beter zoo. Het is uitstekend, dat de Davis-Beker verreist
naar Engeland waar men hem sinds 1912 niet zag en dat andere namen gegraveerd
worden op zijn romp. De Britten verdienen hun voldoening; de Amerikanen met hun
gevechtstennis van het zwaarste kaliber verdienen hun teleurstelling. Fanatieke
Fransche nationalisten als Lucien Dubech hebben de nederlaag over Frankrijk
afgeroepen, afgesmeekt, en heusch niet, omdat de druiven te zuur smaakten. Doch
de atmosfeer, waarin de inter-zône's en de finale der Coupe-Davis betwist werden,
was allengs onhoudbaar geworden en snoerde alle welgeaarde lieden de keel dicht.
Sinds 1931 was de Beker-wedstrijd geen sport meer. Hij was ontaard in een
melodrama. Een melodrama van spanningen, verwikkelingen, ontknoopingen,
blakende passies en vlammende tiraden, welke ik twee jaar geleden beschreef, en
die bij de matches van dit seizoen tot een paroxisme stegen. Toen Ellesworth Vines,
over-trained, omzwachteld als een mummie, zijn laatste kans speelde en den bal
reeds ophief, viel hij eensklaps in bezwijming. Van alle rangen brulde men: Flauwiteit.
Jean Borotra, die toeschouwer was, springt op een der schreeuwers toe en ranselt
hem om de ooren, terwijl Vines als een ontzielde wordt weggedragen. Doch wie had
gelijk: de chevalereske Borotra, die zelf een specialiteit werd in pathetische
stuiptrekkingen en niet verdraagt, dat men de oprechtheid ervan in twijfel trekt? Of
het tierende publiek? Ik laat u de keus. Maar ik verzeker u, dat 't een buitengewoon
onaangenaam en ophitsend schouwspel is om een jongen kolos als de
twee-en-twintig-jarige Vines op het kantje der nederlaag te zien flauw vallen als het
heldinnetje van een ouderwetschen draak. Dat voegt meer in een circus (of in een
boudoir) dan in een stadion.
Met zulke spelers en met zulk een publiek (voor de helft buitenlanders) verzeilde
de wedstrijd zoowel van een technisch als van een psychologisch standpunt in de
puurste onredelijkheid. Hij werd nutteloos, omdat hij niets meer bewees, noch pro
noch contra, en een gevaar voor de openbare orde, omdat niemand voor zijn zenuwen
kon instaan. Men zegt, dat de Engelschen flegmatiek zijn. Zij kunnen het bewijzen
door den gladiatoren-geest, die zich in en om den Beker samenpakte, te verhelderen
tot een adembare lucht.
[verschenen: 23 augustus 1933]

Het jaar Negentien
Parijs, 3 Augustus '33
Of men wil of niet, de dag is onvergetelijk. Twee Augustus 1914 werd een jaartal
als de eerste Olympiade, de Stichting van Rome, de Geboorte van Christus, de Hegira,
de Fransche Revolutie. Volgens deze tijdrekening leven wij in 't jaar 19. Het is
negentien jaar geleden dat Duitschland den oorlog verklaarde aan Frankrijk.
Telkens wanneer de datum wederkeert maken wij een balans op als bij een
wisseling tusschen oud en nieuw; 620 gemeenten van het oorlogsgebied waren met
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den grond gelijk toen het laatste schot viel; 1334 waren voor meer dan de helft
vermorzeld; 2349 leden minder ernstige schade; slechts 423 bleven ongedeerd.
Het aantal der verwoeste perceelen bedroeg 893.792, waaronder 9332 fabrieken.
Men heeft 862.866 perceelen herbouwd, waaronder 7787 fabrieken.
Een wegennet van 120.000 K.M. was zo goed als geheel vernietigd; 6123
ingenieurswerken waren vergruizeld tot aan de fundamenten. Men heeft er 5280
hersteld en de Waterstaat repareerde 61.382 K.M. wegen.
Van de spoorlijnen moesten 2731 K.M. baan en 915 ingenieurswerken (bruggen,
tunnels, etc.) van meetaf worden aangelegd; 1751 K.M. onbruikbaar geworden
kanalen zijn opnieuw bevaarbaar gemaakt.
De wederbevruchting der akkers was een onmetelijke onderneming. 3.306.350
hectaren land lagen totaal verwoest. Voor 116.000 hectaren kostte de herwinning
meer dan de grond waard was, dien men wilde herwinnen. Men heeft 333 millioen
kubieke meter loopgraven en schansen gedempt. Men heeft 375 millioen vierkante
meter prikkeldraadversperringen weggeruimd.
Deze cijfers, die menige pyramide vertegenwoordigen, menigen Chineeschen
muur, menig vijfjaarplan, deze cijfers, die een onnoemelijke wilskracht uitdrukken,
zijn door niemand begrepen en slechts door weinigen geëerbiedigd. Het scheelt niet
veel of buiten Frankrijk worden de reparaties gehouden voor een onbeschaamde
flesschentrekkerij. De gansche wereld zwoer samen om de betaling der verwoestingen
over te schrijven op het volk dat ze onderging, en Lausanne, waar deze goocheltoer
werd uitgevoerd, geldt als een triomf van het Recht. De ondoorgrondelijke
Franschman zweeg. Op eigen kosten had hij tien provincies herschapen uit de chaos.
Op eigen kosten had hij langs 1000 K.M. front-linies de verbleekte beenderen
opgeraapt van ontelbare gesneuvelden. In 40.000 gemeenten richtte hij groote en
kleine monumenten op ter gedachtenis aan de 1.750.000 zijner gevallen landgenooten.
Hij leefde dagelijks niet den dood.
En dat is nog niet afgeloopen. Voortdurend graaft men nog bommen op uit den
herspitten en herploegden grond. Steeds nog vindt men lijken van soldaten, wier
ouders sinds negentien jaren wachten op nieuws van hun jongen. Er zijn nog altijd
moeders die een kind zoeken dat verloren raakte in de paniek eener vlucht. Er zijn
nog honderden kinderen die een aangenomen naam dragen, die zich niet de plek
herinneren waar ze leerden glimlachen en die wachten tot het lot hen samenbrengt
met hun gezin. Er zijn ook de duizenden goederen-wagens op welker verkleurde
wanden geverfd staat: 8 paarden - in de lengte -, 40 manschappen. Men had geen
tijd om ze over te schilderen. Zij behooren tot de vele achterstalligheden van dit
arbeidzame volk. Want als de reparaties, waarbij de meeste haast was, ongeveer
voltooid zijn, hoeveel moet worden ingehaald wat voor hen verschoven werd tot
later! Waar ontmoet men in de beschaafde wereld krotten als in de naaste omgeving
van Parijs? Kampementen van barakken, oude spoorwegen, vrachtauto's, leemen
hutten overdekt met zeil, stallen van gegolfd plaatijzer, waarvoor negers en zigeuners
den neus zouden optrekken. Overschotten van den oorlog! Deficit dat geduldig moet
worden weggewerkt. Het ontbreekt niet aan stadsbouwkundigen (de besten werken
in 't buitenland), maar men kan niet alles tegelijk doen.
Die onbeschrijflijke verwoestingen, die overstelpende, onomvatbare
herstellingswerken, die sleep en nasleep van ellende en dat universeele gebrek aan
sympathie dat Frankrijk ondervond als overwinnaar, heeft Duitschland nimmer
gekend. Het heeft geen onafzienbare kerkhoven van eentonige kruisen die men niet
kan voorbijgaan zonder huivering. Het heeft geen tragische knekelhuizen als dat van
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Douaumont die de ziel verpletteren onder wroeging en medelijden. Het heeft geen
bedevaart-oorden als Verdun, de Hartmannswillerkopf, de Mort Homme, de Somme,
welke het bezoeken kan met een rouwend gemoed. Zijn grond is niet geteekend met
die onuitwischbare lijn van bloed en verpulverd kanonnenvleesch. Het heeft de
onmenschelijke wreedheden niet gekend eener vijandelijke bezetting. Het leed de
nederlaag, maar het weet niet wat een overwinning is, bevochten op eigen gebied.
Het werd gewond in zijn trots, in zijn overmoed, in zijn macht, doch het werd niet
geroerd in het diepste hart, waar een traan en een gebed kunnen opwellen die vriend
en vijand vereenzelvigen. Het kent de spijt. Het kent niet vermurwing waarmee de
overwinnaar de slagvelden aanschouwt. Het werd verslagen en leerde niet wat
verslagenheid is. De Fransche dooden bidden om erbarming. De Duitsche dooden
roepen om vergelding. Voor Duitschland vangt op 2 Augustus 1914 geen nieuwe
aera aan. Denzelfden datum, met al zijn moreele en materieele consequenties, welken
de Franschen in het geheugen prenten, gelijk men een klip aanduidt op de kaart,
denzelfden datum willen de Duitschers wegvagen uit de herinnering.
Er is niets wat de Franschen zoo verbaast als deze verstoktheid. Voor den eersten
keer sinds het menschdom oorlogvoert, werd de overwinning behaald door een partij,
die een trap van beschaving bereikt had en een reeks van beproevingen doorliep,
welke haar vrijwaarden voor den roes der zegepraal. Voor de eerste maal in de
geschiedenis trad een onvermoeid, standvastig, zwaarbewapend leger uit den strijd,
dat niet dronken was van zijn overwinning, dat zijn kracht niet misbruikte, noch in
1918, noch in 1923 (toen de Franschen Berlijn en München konden bezetten in plaats
van de Ruhr), noch in 1930 toen het goedschiks den Rijn ontruimde, noch in 1933,
toen Duitsche republikeinen, naar verluidt, een herbezetting adviseerden van Mainz,
om Hitler af te weren. Voor den eersten keer betaalde de overwinnaar verreweg het
grootste part der vernielingen, waarvan een belangrijk deel moedwillig door den
verslagene was aangericht. Voor den eersten keer sinds mogendheden vechten om
haar welvaart, begunstigde de overwinnaar den gevallen tegenstander met een
handelsverdrag dat de Fransche grenzen wagenwijd opende voor den Duitschen
invoer.
Deze edelaardige houding vond noch weerklank, noch waardeering bij de
meerderheid der Duitsche natie. De Duitschers die de Fransche gedragslijn begrepen
en volgden, werden vermoord, veroordeeld wegens hoogverraad, verjaagd uit hun
land. Als experiment in volkerenpsychologie mislukte de toenaderingsproef volkomen.
Als politiek systeem bleek zij een avontuur dat even gevaarlijk was als de oorlog.
Wat blijft er over van Stresemann? Een verlaten grafsteen. Wat blijft er over van den
volksheld Briand? Een dupe. Waar zijn de pacifisten? In Frankrijk zitten zij aan de
regeering. In Duitschland verkommeren zij - voor zoover zij niet vluchtten - in
concentratiekampen.
Zoo sluit de rekening van het jaar negentien. Maar als de Franschen zich verbazen
over dat saldo, zij veranderen daarom niet van inzicht. Zij hangen aan hun
hersenschimmen met dezelfde koppigheid als een Pruisisch jonker aan zijn privileges.
Terwijl Hitler en Goebbels hun viering van den tweeden Augustus orchestreeren met
vlammende accoorden van militair koper, stemt de Nationale Federatie van
Onderwijzers, vergaderd op haar jaarlijksch congres, met verpletterende meerderheid
een motie, die zich zonder eenige reserve verklaart tegen elken vorm van patriottisme
in de opvoeding der jeugd, tegen elken vorm van dienstplicht en tegen elken vorm
van oorlog. Deze nationale Federatie, die bijna het gansche onderwijzend personeel
van Frankrijk omvat, besluit dat zij onverschillig welken oorlog, rechtvaardig of
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onrechtvaardig, defensief of offensief, uit alle macht en met alle middelen zal
saboteeren. Een harer afgevaardigden beschuldigde zich onder fanatiek applaus van
de onvergeeflijke fout, welke drukte op zijn leven: gehoor gegeven te hebben aan
de mobilisatie van 1914. Laten wij die geëxalteerde apostels, roependen in de
Europeesche woestijn, bewonderen, zoolang wij hen niet behoeven te beklagen.
Laten wij Frankrijk tenminste recht doen, dat zich zulke idealen veroorlooft na zulke
ervaringen.
[verschenen: 30 augustus 1933]

Een half Ei
Parijs, 7 Augustus 1933
Binnenkort zal Frankrijk 105 nieuwe millionnairs tellen. Na veel aarzelingen
tegenover het kermisachtige van een procédé dat in een erentfeste Republiek niet te
pas komt, en na veel moreele bedenkingen betreffende het peil der burgerdeugd, die
tamelijk komiek waren in een land dat zooveel profijt trekt uit de wedrennen en de
speelzalen der casino's, heeft de Fransche Staat besloten tot de oprichting eener
nationale loterij. Zooals de populaire figuur Gribouille, die in 't water sprong om niet
nat te worden van den regen, heeft men een kleine zaak groot aangepakt. Om de drie
dagen zal een Franschman ontwaken met het millioen waarvan hij droomde onder
de eiderdonzen deken. Sommigen hadden zelfs voorgesteld, dat men elken dag zou
trekken en dat er elken morgen een kapitalist zou wakker worden in het mooiste rijk
onder de zon. En waarom niet? We hebben allemaal geloofd aan den fabel van
tafeltje-dek-je, ezeltje-strek-je, en een massa volwassen Amerikanen zullen nooit
aannemen dat dit verhaal op lossere schroeven rust dan de Nautilus van kapitein
Nemo of de Reis naar de Maan. Men vreesde echter dat de dagelijksche afkondiging
van een millionnair afbreuk zou kunnen doen aan den overigen handel in gewatermerkt
papier met vignetten en men hield zich bij honderd hoofd-prijzen van één millioen
en vijf van vijf millioen per jaar, plus een aantal bescheidener loten van 500.000,
100.000 enz. De laagste prijs is 200 francs.
De som der biljetten welke de eerste loterij der Derde Republiek zal uitgeven
bedraagt één milliard. Hiervan zijn 60% bestemd voor de koopers, 40% voor de
uitgeefster, een verhouding waaruit geconcludeerd mag worden, dat de rechter hand
weet wat de linker uitvoert. De zaak is zoo zuinig mogelijk uitgerekend en de kosten
der organisatie, reclame en alles inbegrepen, worden geschat op 7%, een optimistisch
cijfer dat menige industrie haar zal benijden. Er worden geen speciale lokalen ingericht
en het regeerings-decreet, dat de onderneming regelt, stipuleert tegelijkertijd dat geen
nieuwe baantjes en geen nieuwe ambtenaars mogen ontspruiten uit dezen vruchtbaren
bodem. De Staat beschikt over genoeg kantoren en kassen van posterijen, ontvangers,
betaalmeesters, filialen der Banque de France en tabakswinkels, om aan de publieke
opinie de noodzakelijke satisfactie te verschaffen, dat een versche bron van inkomsten
niet wordt aangeboord tot lafenis der favorieten, lanterfanters, nietsnutters en andere
kiesgerechtigden, die verdacht worden alleen te leven tot bezwaar van 's lands
schatkist. Deze concessie aan de openbare meening spreekt boekdeelen over de
gevoelens welke de burger koestert jegens den ambtenaar.
Er zal een winnaar zijn op elke tien spelers en ieder biljet kost honderd francs. Uit
overwegingen van spaarzaamheid evenwel heeft de directie afgezien van het electrisch
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bewogen rad der fortuin, in welks holte alle biljetten van alle series worden
dooreengehutseld en dat de winnende nummers volgens de beschikkingen van het
zuiverste toeval schift en uitwerpt. Een zoodanig rad is zeker het aanlokkelijkst voor
iemand die zijn geluk verwacht, van een onbereikbare kans, en het redelijkst voor
iemand die een loterij houdt. Het plaatst de fortuin in regionen waar zij een pure
godin wordt, welke wij met geen getallen of teekens van hoogere en lagere wiskunde
kunnen benaderen noch bereiken. Het verwezenlijkt een grilligen vorm van
onvoorzienigheid, die ons boven en buiten het plan der schepping verheft en die
misschien alleen ontstaan kon in menschelijke hersens. Maar het schijnt dat deze
mechaniek, die spot met physische en metaphysische wetten, niet verkrijgbaar is
beneden de vijf honderd duizend francs, wanneer zij den uitverkorene moet aanwijzen
onder minstens twee millioen nummers. Hoewel die uitgaaf belachelijk is in
vergelijking met het totaal van het verspeelde bedrag, werd zij een verkwisting geacht
die ongepast was voor een zoo goedkoop beheerde administratie als de Fransche.
Men zal dus trekken volgens de eenvoudigste der denkbare methodes. Eén rad b.v.,
dat geenszins duur behoeft te zijn, duidt de serie C. aan. Een tweede rad valt op het
cijfer 7. Alle nummers der serie C, welke eindigen met 7 zullen bijgevolg winnen.
Dat bespaart een hoop rompslomp, tijdverlies en plaatsruimte op de trekkingslijsten.
Dat geeft ook gelegenheid om de meevallers als een hemelsch manna te concentreeren
boven een provincie, een stad, een district. Wie een boekje koopt van tien riskeert
bovendien geen nieten. Doch voor mijn smaak is het systeem te primitief en wordt
eerst betrouwbaar wanneer een derde rad de series en de nummers hutselt alvorens
zij in omloop komen. Dat derde rad echter zou weer te duur zijn.
Men heeft dus de beste bedoelingen en honni soit qui mal y pense. De winnaars
der hoofdprijzen zullen strikt worden geheim gehouden om hen te beschermen tegen
bedelbrieven, huwelijksaanzoeken, inbrekers, afgunstigen en egoïstische speculaties
van verre of nabije familie. Het zal streng verboden zijn aan het personeel der loterij
om de identiteit der gelukkigen te onthullen en hun portret zal niet in de krant
verschijnen. Het zou nog verleidelijker zijn wanneer het personeel weigerde om
naam en adres te noteeren der debuteerende millionnairs. Doch zoover gaat niet de
bezorgdheid der Staatsphilanthropen. Zij willen den fiscus, die zich genadig bereid
verklaarde om de winnaars in 't bezit te laten van het volle bedrag, niet de middelen
ontnemen om direct en indirect zijn schade in te halen.
Wanneer alles meewerkt, kan de eerste trekking geschieden op 11 November en
men oordeelt niet dat deze herdenkingsdag ontsierd wordt door de feestelijke
inauguratie eener nieuwe melkkoe. Om concurrentie uit te schakelen zal tijdens de
maanden dat de staatsloterij haar milliard op de markt brengt, geen verlof verleend
worden voor geldpompingen van denzelfden aard, noch voor particuliere tombola's
van gemeentebesturen, noch voor liefdadigheidsgenootschappen, en de agenten van
buitenlandsche loterijen zullen achterna gezeten worden met bijzonderen ijver,
zoolang de emissie duurt. Men verwacht voor de uitloting zooveel belangstellenden
dat men het Trocadéro, een der grootste zalen van Parijs, heeft gekozen als
trekkingslokaal. Met radio, bioscoop, affiches en artikelen in de dagbladen hoopt
men de gemoederen genoegzaam op temperatuur te brengen, zoodat de uitgifte
volteekend wordt. Honderd millioen van de netto-opbrengst zijn toegedacht aan de
nationale kas voor calamiteiten onder den landbouw (hagelslag, overstroomingen,
enz.); twee honderd millioen moeten de veteranen van den wereldoorlog schadeloos
stellen voor de inkorting hunner karige pensioenen.
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Goed en wel beschouwd is de loterij dus niets dan een expediënt om een gat te
stoppen, het lapmiddel eener regeering die met haar budget geweldig in de knel zit
omdat zij totnutoe de tering niet durfde zetten naar de nering. Zooals de meeste
vraagstukken degenereerde de Fransche staatsloterij in een politiek dispuut. Links
is enthousiast omdat het initiatief uitgaat van een linksch gouvernement. Rechts is
om dezelfde reden sceptisch, hoewel drie honderd millioen extra inkomsten altijd
zijn meegenomen. Maar al zou in 't gunstigste geval het sop de kool waard blijken,
het budgetaire probleem blijft hangende in zijn geheel en men zal het niet oplossen
zonder een ongehuichelde vermindering van 20% der staatshuishouding. Met of
zonder oproer.
[verschenen: 28 augustus 1933]

De zwarte hand
Parijs, 10 Aug. 1933
Het merkwaardigste van het vliegtuig, waarmee Codos en Rossi het afstandsrecord
wederom in Frankrijk brachten, is, dat de plannen geteekend werden door den Italiaan
Zapata. Deze jonge, knappe, maar tot dusverre niet bijzonder origineele ingenieur,
werkte sedert verschillende jaren aan de Blériot-fabrieken van Suresnes en
specialiseerde zich in machines voor de groote vaart. Het ligt niet in ieders bereik
om zich te wijden aan dit ambacht, want prototypes die 10.000 K.M. vliegen zonder
tusschenlanding, vragen lange voorstudies, mislukken dikwijls in de lucht en
verslinden altijd ontzaglijke sommen gelds. Rechtstreeks op kosten van Blériot, en,
daar Blériot gesubsidieerd wordt door den Franschen Staat, zijdelings op kosten der
belastingbetalers, had Zapata zich een achtenswaardigen graad van meesterschap
verworven. De afstanden van het record in rechte lijn, dat in 1925 3166 K.M. bedroeg,
vermeerderen slechts met kleine, tamelijk regelmatige etappen. Het kwam sindsdien
nog niet voor, dat een halte plotseling duizend K.M. verder gelegd werd. De natuur
doet zulke sprongen niet. Langzaam en geleidelijk klom de techniek van 3 naar 4
duizend, van 4 naar 5, en zonder een cijfer over te slaan, naar de 8.544 K.M., die
Cramwell scheiden van Walfish Bay. Dat Codos en Rossi van New-York naar
Beyreuth vlogen, en dat zij op den boeg van de Joseph Le Brix (genoemd naar den
piloot die omkwam met de Trait d'Union welke Parijs zou verbinden met Tokio) het
cijfer 9.400 konden laten schilderen, bewijst dus ontegenzeglijk de verdiensten van
Zapata. Hij plaatste den normalen bakenstok welke niet mocht ontbreken. Hij voegde
de schakel toe welke blijkbaar niet kon worden overgesprongen zonder levensgevaar.
Hoewel de gemiddelde snelheid van Zapata's machine (168 K.M. per uur) een zekeren
achterstand verraadt, kon niemand de beteekenis loochenen van dezen constructeur,
vooral wanneer men in aanmerking neemt dat de Joseph Le Brix reeds drie jaar oud
is, 800 uren vloog alvorens zich te wagen aan het record, en op een 500-paards motor
drijft zonder compressor. In het gilde der vliegtuigbouwers bekroonde Zapata zijn
leertijd met een uitmuntend werkstuk, dat hem waardig maakte tot den rang van
meester.
Zijn naam echter werd geschrapt in de Fransche kranten, van de lijst der
prijsuitdeelingen, van de officieele toespraken, van het personeel der Blériot-fabrieken.
Wat was er gebeurd? Wat kon die doodzwijging verklaren en rechtvaardigen? Een
kleinigheid! Niets dan dit. Zapata was naar Italië teruggeroepen door Maarschalk
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Balbo, die eensdeels de Italiaansche luchtvaart niet wilde berooven van een zoo
volleerd en eminent vakman en die anderdeels redenen had om te verhinderen, dat
de Fransche aviatiek profiteerde van een talent dat zij geleid had tot zijn hoogste
ontwikkeling. Zoo maakte Balbo een dubbelen treffer. Hij verschafte zich een terdege
geoefend medewerker, wiens vorming en wiens experimenten millioenen verzwolgen
hadden. Hij ontronselde aan een mededinger een valeur, waarin die concurrent een
beetje te goedtrouwig zijn kapitaal gestoken had. En Zapata, geschoold op kosten
van het Fransche budget, gehoorzaamde. Zapata vertrok. Om hem te weerhouden,
had men hem minstens moeten gevangen nemen.
De terugroeping geschiedde in de dagen, dat René Couzinet met zijn Arc-en-Ciel
naar Zuid-Amerika stevende en op middelen wachtte voor de maandenlang vertraagde
thuisreis. Die tocht was brillant geweest, doch als demonstratie eener lucht-verbinding
niet afdoende. Al had de hier en elders geducht benijde trimoteur, op een dag welke
oorspronkelijk bestemd was voor het vertrek, per ongeluk benzine ingenomen, die
boven den Oceaan de drie motoren zou hebben stopgezet (een voorgevoel van
Couzinet dat bij een proefvlucht bevestigd werd, verijdelde dit gevaar), de Arc-en-Ciel
bewees nog door kleinere mankementen dat een landvliegtuig in zee kan storten, en
in het ergste geval de helft minder reddingscoëfficiënt bezit dan watervliegtuigen.
Voor de heftig bestreden Zuid-Amerikaansche competitie is Couzinet's machine tot
nader order geëlimineerd. Het leek te veel gevergd om bij elk vertrek het hart benauwd
vast te houden tot de aankomst, wijl een panne gelijk staat met verdrinking.
Een dure poging der Duitschers, die de technische bezwaren van den overtocht
trachtten te ondervangen door tusschenlanding op een geankerd moederschip, leverde
omstreeks denzelfden tijd onbevredigende resultaten. De lust om den Franschen de
loef af te steken op een traject, waar één betrouwbare machine alle contracten kan
annuleeren welke Frankrijk sloot met de Zuid-Amerikaansche Staten, en niet minder
de lust om het prestige te erven der heroïekste lijn, verleidde de Duitschers om
moeilijkheden over 't hoofd te zien, die slechts bij ongerimpeld water niet scabreus
waren. Visch zonder averij een vliegtuig op bij storm of woelige zee! Het risico dezer
reis ligt niet hoofdzakelijk in de lucht. Het ligt in de zee, die men moet kunnen
vermijden, of, als zij onvermijdbaar is, veilig moet kunnen trotseeren bij golven van
vijf meter hoogte. De Duitschers losten het probleem niet op. Zij verplaatsten het.
Zoo bleef de baan vrij voor de trans-Oceanische machine, die de oude wereld zal
verbinden met de nieuwe, en het was een openbaar geheim dat Zapata bij Blériot een
viermotorig watervliegtuig voltooide, bestemd voor deze vaart. Het heet
Santos-Dumont, naar den Braziliaan die in Frankrijk den eersten explosiemotor
monteerde op een zweeftoestel.
Binnenkort zal het zijn proefvluchten beginnen onder leiding van Boussotrot,
denzelfden piloot die de Joseph Le Brix invloog. Voor de compagnie Air-France,
door welke ook de roemrijke Aéropostale werd opgeslorpt, is de Santos-Dumont een
kans om zich te handhaven in Zuid-Amerika, dat zich niet langer laat paaien met
onvervulde beloften. Maar nog voor hij opstijgt ligt er waarschijnlijk reeds een
geperfectionneerd model in studie bij Zapata wiens ervaring en wetenschap
geannexeerd werden door Balbo, die evenals de Duitschers, ‘oogmerken’ heeft in
dit werelddeel.
Dat deze beslaglegging op een waardevolle persoonlijkheid den Franschen
eenigszins ergert is begrijpelijk. Het bouwen van een landvliegtuig dat 12.000 K.M.
in zijn reservoirs draagt en een behoorlijke snelheid ontwikkelt, werd voor hen een
kwestie van geld en zij zullen het record van Codos en Rossi slaan met een zuiver
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Fransche machine zoodra hun dat belieft. Met de groote watervliegtuigen hadden zij
echter immer tegenspoed. Desondanks zouden zij er nooit aan gedacht hebben om
een Claude Dornier terug te commandeeren en een Claude Dornier zou vermoedelijk
nimmer toegestemd hebben om te deserteeren uit een werkkring, waar hij zijn gaven
ontplooide met behulp van Duitsche fondsen.
Balbo overigens, die een der constante factoren belichaamt van de Italiaansche
politiek, verstaat de kunst om de Franschen op de teenen te trappen. Hij had
toegestemd om met zijn eskader neer te strijken op het zoute meer van Berre en in
de week voor zijn aankomst was de Fransche basis gereedgemaakt tot een grandiose
huldiging. De gemeente Marseille en de Staat hadden credieten uitgetrokken voor
de ontvangst die zou worden opgeluisterd met het ballet-corps der Opera. Voor
Balbo's manschappen had men afzonderlijke logementen getimmerd. Een regiment
lucht-jagers uit Nancy zou hem inhalen, een rally van toeristische vliegtuigen uit alle
hoeken van Frankrijk zou hem verwelkomen. Het gansche kamp en de bakens waren
versierd met Italiaansche vlaggen. Men had politie, gendarmes en spahi's
gemobiliseerd. Veertig ton benzine en tien ton olie lagen klaar voor de motoren.
Banketten waren besteld, hangars gedecoreerd met fluweel, supplementaire masten
opgericht. De geheele triomf was afgesproken van Newfoundland uit en geregeld in
overleg met generaal Piccio, chef van het Italiaansche protocol.
Pierre Cot was reeds onderweg in den trein naar Marseille toen het bezoek, na een
telefoontje met Rome, werd afgelast. Balbo zocht zelfs niet naar een uitvlucht om
den tegenvaller en de plompheid voor zijn Franschen collega te verzachten. ‘Wij
hebben genoeg van feesten’ telegrafeerde hij, terwijl hij een stierengevecht bijwoonde
te Lissabon. Hij had even goed kunnen seinen ‘Hoepel op’. De indruk zou dezelfde
geweest zijn en de bedoeling niet anders. Voor Balbo en Mussolini bevatte de botte
weigering van een triomf in Frankrijk een machtiger stimulans dan de luistervolste
receptie. En het kost den Franschen, die zich met hun spreekwoord faire bonne mine
à mauvais jeu altijd fameuze struisvogels toonden, ditmaal een bovenmenschelijke
inspanning om te doen alsof zij niets merken.
[verschenen: 4 september 1933]

De verzoeking
Parijs, 17 Augustus [1933]
Van alle mogendheden, de V.S. uitgezonderd, is Frankrijk de eenige die
oorlogsschatting kan betalen in klinkende munt. Men beweert wel dat de Banque de
France een particuliere, onafhankelijke instelling is, welker goud den Franschen Staat
niet toebehoort en waarover hij geen zeggingsschap heeft. Doch dit subtiele
onderscheid geldt hoogstens in vredestijden als het gele metaal beschermd moet
worden tegen binnenlandsche kapers en financieele experimenten. Een bevelhebber
die Parijs en Frankrijk onderwerpt maakt geen omslag. De juridische positie der
Bank gaat hem niet aan. Hij dicteert: zooveel tonnen goud, op dien dag, op dat uur
en op die plaats. Mocht er bij geval geen gouvernement zijn om de order uit te voeren,
dan zal hij zich zelf belasten met de requisitie.
Deze bevinding, herleid tot haar eenvoudigsten vorm, domineert de politieke
situatie van Europa. Een goede oorlog, zooals de oorlogen der 19de en van het eerste
decennium der 20ste eeuw, eindigt voor den overwinnaar met een vermeerdering
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van rijkdommen. Alle argumenten waarmee men probeert dit axioma te verzwakken,
berusten op drogredenen. Het is b.v. een onwaarheid dat geen enkel der belligerenten
van 1914 noemenswaardige baten getrokken heeft uit den ruïneuzen kamp die vier
jaar duurde. Noord-Amerika o.a. trad steenrijk uit het strijdperk, met een moreel en
materieel overwicht, welke het nimmer gekend had. Dat de V.S. in de kortste keeren
hun dubbele hegemonie verspilden en verspeelden houdt niet het minste verband
met den oorlog als zoodanig. Het bewijst enkel dat zij hun verworven schatten niet
wisten te beheeren. Maar al ware de worsteling van 1914 voor ieder der deelnemers
verderfelijk geweest, dit dubieuze resultaat zou niets anders aantoonen dan dat de
wereldoorlog aan beide zijden gevoerd werd met een minimum bekwaamheid, wat
trouwens de overtuiging is van een groot aantal krijgskundigen. Een volk, dat den
teerling van ijzer en vuur wil werpen, zal de exceptioneele uitslagen van 1914 eer
beschouwen als aanmoedigend dan als afschrikwekkend. Het blijft geoorloofd om
de stoutste verwachtingen te vestigen op een geniaal aanvoerder, wanneer het doelwit
de moeiten en kosten loont.
Zoek nu in Europa waar gij wilt en gij zult merken dat geen enkel gewapend
conflict op 't oogenblik rendeeren kan, uitgezonderd een snelle, nietsontziende,
zegevierende aanval tegen Frankrijk. Daar geheel Europa met verlies werkt, komt
een grens-verschuiving overal neer op de annexatie van een deficit, op de overname
van misère, kommer, zorgen, schulden en gebrek. Wat kan Duitschland winnen bij
den Anschluss van Oostenrijk? Een kleine zelfvoldoening en voor de rest niets dan
een nieuwe post van uitgaven. Wat kan Italië halen uit een verplettering van
Joego-Slavië, waar men zich zelfs, om kapitaal-export te verhinderen, niet abonneeren
mag op buitenlandsche kranten? Niets anders dan een lap grond, bewoond door
armoedzaaiers. Wat kan Hongarije erven van Roemenië dat zijn betalingen staakte?
Lauwerkransen, die geen cent in kas brengen. Wat van de Tsjeken, wat van de Polen,
van de Russen, de Bulgaren, de Grieken? Niets dan tekorten, leege schatkisten,
werkloozen, bedelaars. Zouden grens-verplaatsingen tenminste gunstiger economische
voorwaarden scheppen? Men zegt dat, om zich te paaien met het eenige vleugje hoop.
Maar zijn de V.S., zonder grenzen en even groot als Europa, er beter aan toe dan ons
continent met al zijn tollen? Was Europa armer in de 18de en in 't begin der 19de
eeuw toen elke stad en elk dorp hun douanes hadden? Van den Rijn en van de Alpen
tot aan den Oeral en de Kaspische zee kan men vechten zooveel men wil (uit
vertwijfeling, uit baldadigheid, uit trots, etc.), men kan annexeeren, desannexeeren,
herannexeeren, doch de verantwoordelijke personen weten drommelsch goed dat
hun onderdanen daarna even bekaaid zouden staan als tevoren.
Welnu. Met een beleid, dat het begrip der beste financiers te boven gaat, maar dat
evenmin door het toeval verklaard kan worden, als door tooverij, heeft de Gouverneur
der Banque de France, onder een terrein dat sedert jaren braak ligt achter schuttingen,
een bijna onberekenbaren voorraad opgestapeld van het metaal, waarvoor men in
1870 en stellig ook in 1914 nog oorloogde. Hij evenaart en trotseert New-York,
eclipseert Londen en laat alle overige hoofdsteden verre achter zich. Zijn meer dan
twee en tachtig milliard in baren, staven, klompen en munten tellen voor drie honderd
milliard in papier. Wat doet hij ermee? Niets. Naast die fabelachtige schatkamers
pingelt de Fransche regeering op haar staathuishouding, op haar defensie, op haar
ondernemingen. Wat zouden andere naties ermee kunnen doen? Alles! Vloten bouwen,
legers wapenen, dumpings bekostigen, fabrieken stichten, industrieën steunen,
maatschappelijke systemen organiseeren. Stel u Mussolini voor met tachtig milliard
achter zich in goud. Of Hitler. Zonder goud reeds kraaien zij als hanen die de zon
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gebieden. Tot waar zouden zij klapwieken en opstijgen, wanneer Jupiter hen gezegend
had met zijn gouden regen?
Bewonder Frankrijk's matiging en zijn sterke beenen, welke deze weelde dragen.
Maar zie ook het gevaar. Ik ben het niet eens met de Franschen, die meenen dat
overvloed van geel metaal hier en een schaarschte ginds de soliedste waarborg is
voor den vrede. Wie weinig of niets te verliezen heeft, kan onbeschroomd zijn inzet
wagen voor de mogelijkheid eener fabuleuze winst. Bonaparte wachtte niet tot zijn
soldaten schoenen hadden om Italië binnen te vallen. Hij vond geld, fourage en
ammunitie bij den vijand. Tachtig milliard aan goud zijn een rem. Zij zijn echter ook
een prikkel. Een handige propaganda verheft ze gemakkelijk tot een ideaal. Het heeft
nooit aan credieten ontbroken voor een oorlog die zich winstgevend liet aanzien. Het
ontbrak nimmer aan leuzen om een buit te wettigen of te heiligen. Hoevelen zijn er
die voordeel zouden trekken uit een liquidatie door het zwaard van Frankrijk's
schatten?
De voornaamste zwarigheid is, om een veldtocht in tijd en ruimte te beperken tot
afmetingen waarbij hij loonend blijft. De oorlog zou kort moeten zijn. Zoo kort en
zoo beslissend dat de Fransche bondgenooten nauwelijks tijd hebben om te
mobiliseeren, en daarenboven zoo gemotiveerd in zijn oorzaken dat de trouwste
vrienden aarzelen met het verleenen van hun bijstand. Sedert Polen weifelt, verleid
door luchtspiegelingen, vermeerderden de kansen van zulk een opzet, welke slechts
één of twee afvalligheden conditionneert om zich te verwezenlijken tot
uitvoerbaarheid.
Hoe de zaken zouden kunnen loopen heeft men met een lichten schok gevoeld bij
het jongste samentreffen van den gezant François Poncet en de Wilhelmstrasse. Drie
mogendheden, Engeland, Frankrijk en Italië, zouden te Berlijn een gemeenschappelijk
geredigeerde nota indienen over de Hitleriaansche complotten tegen de Oostenrijksche
onafhankelijkheid. Eerst kregen Londen en Parijs belet wegens het week-end. Rome
profiteert van den vrijen dag om achteraf vriendschappelijke vertoogen te richten tot
zijn Duitschen medestander en kalmeerende beloften te ontvangen. Rome verwittigt
Londen van dezen stap en deze beloften. Maar noch Rome noch Londen stellen Parijs
in kennis van het bevredigende onderhoud; het bericht tenminste komt niet over.
Zoodat François Poncet den volgenden Maandag op zijn eentje aan Von Bülow een
nota overhandigt, die geen zin meer heeft, die uit de hoogte aangenomen wordt, en
die het Wolff-agentschap publiceert met de insolentste commentaren. Sedert Napoleon
III en Bismarck's vervalschte Dépêche van Ems had de Quai d'Orsay niet meer zoo'n
flater geslagen en was de Fransche diplomatie niet meer zoo halsoverkop in een strik
gevlogen. Er zijn twee uitleggingen mogelijk van dit incident. Of de Quai d'Orsay
beging een onpeilbare stommiteit. Of hij viel in een door Mussolini gespannen
hinderlaag. De vraag blijft open. Zij kan slechts beantwoord worden door
Paul-Boncour die zwijgt als een bus, doch weet waaraan hij zich te houden heeft.
Er zijn hier lieden die zich geregeld beklagen over de volslagen onverschilligheid
der Fransche publieke opinie voor buitenlandsche aangelegenheden, over hare inertie,
over haar ontstentenis. Het schijnt mij toe dat zij zich liever moesten gelukwenschen
met deze passiviteit. Zoolang de openbare meening haar onbekommerde rust bewaart
tegenover een snauw, een affront, een provocatie, een intrige, en alle zurigheden
slikt met een strak gezicht, zoolang kan de Quai d'Orsay volharden in zijn traditioneele
politiek, die niet vrijwaart voor onaangenaamheden, maar die tenminste behoedt
voor ongelukken. Het meerendeel der Franschen heeft instinctmatig begrepen dat de
vrede een kwestie is geworden van dikhuidigheid, uithoudingsvermogen en
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voorzichtigheid. Waarom zouden zij wagen waar niets te winnen valt? Dat is naast
alle nadeelen de groote deugd van tachtig milliard. Het zal hoofdbreken kosten,
menige list en nog menige uitdaging om den Franschen opperbevelhebber uit zijn
tent te lokken welke van beton is.
[verschenen: 6 september 1933]

Nieuwe teekens
Parijs, 19 Augustus [1933]
Frankrijk heeft zijn vlag geheschen op een tiental eilandjes zonder eigenaar welke
liggen tusschen Indo-China en de Philippijnen en Japan heeft geprotesteerd tegen
die bezetting. Waarom juist het gouvernement van den Mikado? Waarom niet veeleer
Engeland of de Vereenigde Staten of zelfs Holland? Zij hebben niet minder rechten
op dien onbetreden grond en evenveel belangen in dat vaarwater. Waarom dan zonden
zij niet een hoffelijke waarschuwing naar den Quai d'Orsay?
Omdat Japan daar niet geringere belangen heeft doch een gansch anderen horizon
en een gansch andere toekomst. De Rijzende Zon ducht dat de Phrygische Muts op
dien verloren grond een vloot-basis zal vestigen. Werd ooit uiting gegeven aan een
ongegronder vrees? Het zal lang duren alvorens Frankrijk (waar men van oudsher
de overtuiging heeft dat alle beslissingen vallen op Europeesche slagvelden) zijn
koloniën versterkt. Behalve Noord-Afrika, dat gedeeltelijk reeds moederland is,
liggen de Fransche bezittingen zoo goed als open voor een overval. De eerste de
beste destroyer kan Tahiti innemen, Guadeloupe of het groote Madagascar, zonder
een schot te lossen. Om de kusten van Annam en Tonkin doeltreffend te verdedigen
tegen Japan zou Frankrijk zijn vloot en zijn koloniale legers minstens moeten
verzesvoudigen.
De kommer van Tokio is dus stellig voorbarig en zelfs een greintje belachelijk.
Gelijk echter sommige droomen en sommige versprekingen de verborgenste wenschen
kunnen verraden, zoo onthult de Japansche argwaan neigingen die niet Fransch zijn,
die nimmer Fransch kunnen worden, maar die ontegenzeggelijk een gedachte
ontsluieren van Nippon. Japan treedt op alsof het de Philippijnen reeds bezit, alsof
de twee Chineesche zeeën reeds zijn exclusief domein werden, waar geen andere
kleuren zullen wapperen dan de zijne. Tokio's nota aan den Quai d'Orsay springt
misschien een kwart eeuw over. Maar zij preludeert op gebeurlijkheden. Zij is als
een ouverture die men pas geheel begrijpt wanneer het drama eindigt.
Deze linkerkant van het aanhangige geval behoort evenwel tot het gebied der
sterrewichelaars en duiders van orakelen. De bezetting der eilandjes en het protest
van Tokio heeft een positiever zijde dan de lijnen van een horoscoop. Zoowel de
eene als de andere handeling wijst op een verkoeling der Fransch-Japansche relaties,
die reëel is en onmiskenbaar.
Twee jaar geleden zou Frankrijk misschien dat waardelooze rif niet ingepalmd
hebben omdat het zich een buurtschap van Japan nog verbeelden kon als onschadelijk.
Twee jaar geleden zou Tokio zich misschien niet verzet hebben tegen een Fransche
toeëigening van een paar zandbanken omdat het Frankrijk nog beschouwen kon als
een steunpunt, als een advocaat. Maar in die twee fatale jaren wankelden de polen
en veranderden alle klimaten. Het internationale klimaat van Genève, dat
onbewoonbaar werd voor Japan. Het politieke klimaat van Parijs, waar pacifistische
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democraten het bewind aanvaardden, die Tokio lieten schieten voor een denkbeeldig,
utopistisch China. Doch boven alles veranderde met een duizelingwekkende snelheid
het sociale en economische klimaat van Japan, van Frankrijk, van den geheelen
aardbol.
Men kan tot in het oneindige disputeeren over den rang welke de economie en de
politiek zullen bekleeden in een welgeordend staatsbestuur, - er brak een tijd aan
waarin men leven moet alvorens te filosofeeren, de barre tijd waarin de hongerige
magen niet luisteren naar rede. Vandaag heerscht de economie over de politiek als
een tyran, als een onverbiddelijke natuurwet. Wij vragen niet meer of een zekere
maatregel in overeenstemming is met een denk-systeem, met een ideaal of met een
hersenschim. Wij vragen of hij ons hachje kan redden. De koloniën en de Fransche
industrie schreeuwen om bescherming. Waarvoor heeft een land koloniën, wanneer
koloniën zelfs niet meer dienen als afzetgebied? Waarvoor een industrie, wanneer
zij wijken moet voor een concurrent der antipoden? En een Japansche fiets kant en
klaar, franco thuis, en volstrekt geen rommel, kost 9 gulden. Uitstekende Japansche
motorrijwielen, die niet onderdoen voor Fransche, Engelsche, Duitsche merken,
kosten 95 gulden. Japan levert kunstzijde voor 18 francs per meter, waarvan de naaste
prijs 26 francs bedraagt in Frankrijk. Japan importeert giet-ijzer in België, welks
metalen nochtans gerenommeerd zijn en voordeelig. Japansche wol en Japansche
katoen concurreeren niet alleen schitterend tegen Lancashire en Roubaix (de helft
lager!) waar de werkman duur is, maar zelfs tegen Bombay, waar grondstoffen voor
de deur liggen en waar men arbeidt voor een prikje. Japan levert kristal tot in
Bohemen, beroemd om zijn kristal. Het levert horloges in Zwitserland. Het levert
articles de Paris tot in Parijs. Het levert gloei-lampen die elke concurrentie tarten.
Het levert cement. Het levert conserven in blik. Ja, wat levert het niet? Alles in
industrieele hoeveelheden. Alles beneden den Europeeschen en Amerikaanschen
kostprijs. Alles en overal tot onmetelijke schade van den Europeeschen handel en
nijverheid. En alles tot mager profijt van den Japanschen inboorling.
Deze onstuimige doorbraak van het industrieele en commercieele front der Blanken
verraste ons des te heviger, daar wij zeer slecht ingelicht waren over den omvang
van Japan's emancipatie, en geenszins verdacht op een offensief van zulk een geweld
uit dien hoek. De Franschen verklaren zich, evenals voorheen, gaarne bereid om in
den Japanschen arbeider een geest van zelfopoffering te bewonderen, die slechts
overtroffen wordt door den heldenmoed van den Japanschen soldaat. Doch daarbij
houdt hun waardeering voortaan op. Zij oordeelen ronduit dat de fenomenale
Japansche expansie de grenzen ruimschoots overschrijdt, welke voor een volk van
67 millioen zielen normaal en geoorloofd zijn. Met andere woorden: Japan verviel
in megalomanie. De Japanners lijden aan acuten grootheidswaanzin.
Het is echter niet voldoende een zoo onrustbarende stoornis te constateeren, men
moet haar ook kunnen verhelpen. Een hermetische sluiting der grenzen baat in
zooverre, dat de blanke arbeider, die wegens zijn opvoeding of wegens de lucht- en
bodem-gesteldheid van Europa, zijn Japanschen collega nooit in zelfverloochening
zal kunnen evenaren, dat de blanke arbeider, die nimmermeer voor een paar centen
per uur - zooals in 1890 b.v. - zal willen werken, kan doorgaan met het verdienen
van zijn dagelijksch brood. Doch Japan is een natie, waar in 1932 op den kop af
2.180.000 nieuwe arbeiders het levenslicht aanschouwden; een natie, waar volgens
Tejiro Uedo, professor aan de Handelsuniversiteit te Tokio, pas omstreeks 1950 een
verlaging van het geboortecijfer kan intreden, wanneer de Japanners tenminste
voortgaan met later te trouwen dan zij vroeger gewoon waren. Hoe zal dit
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opgewonden, overprikkelde volk reageeren, wanneer het de uitwegen zijner productie
ziet afgesneden?
Wij hebben geen keus en behoeven dus niet te kiezen. Wij sluiten de grenzen.
Tenzij wij willen terugzinken in het pauperisme der vorige eeuw, zijn wij gedwongen
de consequenties van het Japansche dynamisme koelbloedig af te wachten. Geen
enkele blanke mogendheid beschikt over de middelen om de wapenen op te vatten
tegen het rijk der Rijzende Zon, gesteld, dat de blanke arbeider zou willen vechten
voor zijn rantsoen. Niet wijl een macht als Engeland of de Vereenigde Staten
noodzakelijkerwijze de nederlaag zou lijden tegen Japan. Maar omdat de vloten van
Engeland of Amerika dermate gehavend uit het gevecht zouden komen, dat die landen
hun rol van groote mogendheid bij dezen strijd zouden inboeten. Een overwinning
van Amerika op Japan zou een nederlaag beteekenen van Amerika tegen Engeland.
Een triomf van Engeland in de Japansche wateren zou gelijkstaan met een débâcle
in den Atlantischen Oceaan en de Middellandsche Zee. De onderlinge rivaliteit der
blanke mogendheden maakt een coalitie der sterkste vloten uiterst onwaarschijnlijk.
Men mag zelfs betwijfelen of een Macchiavellistisch realisme A zou raden om B ter
hulp te snellen wanneer B werd aangevallen door Japan. Want nimmer zou een
zegepraal zoo goedkoop bevochten zijn als de victorie, welke automatisch behaald
wordt op de mogendheid, die slaags raakt met de legers en de eskaders van den
Mikado.
Het is echter niet de eerste keer, dat het blanke ras bedreigd wordt uit het Oosten.
Het zou de tiende of de twaalfde maal reeds zijn, dat een Oriëntaalsch heerscher
storm loopt tegen de ‘albinocratie’, wanneer Japan de kanonnen laat spreken. De
tiende of de twaalfde maal, dat het lot de menschheid voor een tweesprong plaatst.
Geen nood dus. De Fransche gebiedsuitbreiding in de Chineesche Zee mag gerekend
worden tot de goede teekens. Zij voorspelt een begin van solidariteit.
[verschenen: 11 september 1933]

In het dwangbuis
Parijs, 21 Aug. 1933
Iedereen geeft toe dat de belastingontduiking een nationale industrie geworden is in
Frankrijk en de meesten gaan daarmee accoord. Hoewel de fiscus algemeene
kwijtschelding heeft afgekondigd voor overtredingen uit het verleden, hoewel hij de
boeten verzwaard heeft die de betrapte bedrieger betalen zal in de toekomst, en
hoewel hij zijn contrôle met behulp van nieuwe credieten geïntensifieerd heeft tot
een graad waar zij een nachtmerrie wordt voor de goede en voor de slechte gewetens,
zet de burger zijn stillen strijd voort tegen een onderdrukker die over de macht
beschikt om hem van alles te berooven behalve van het leven. Dat is het logische
gevolg eener dwaling. Wanneer de geheven schatting het niveau nadert waar uitgaven
en inkomsten elkaar precies nog dekken, waar men bij 't slot van een boekjaar even
ver is als bij 't begin, waar de confiscatie met geweld of de confiscatie met een zoet
lijntje op 't zelfde neerkomt, dan grijpt de loyaalste onderdaan naar zijn eenig
verdedigingswapen: de fraude. Hoe meer de fiscus eischt, boven een zekere grens,
hoe minder er binnenkomt. Op het einde van het Romeinsche Rijk was het
langzamerhand voordeeliger geworden om pachter te zijn dan heer en een massa
Romeinen verruilden hun te kostbare vrijheid tegen een winstgevend lijfeigenschap.
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Zoodra de fiscus een manier gevonden heeft om elk bedrog mechanisch uit te
schakelen zal de Franschman voor hetzelfde alternatief staan.
De fiscus, dat is de minister van Financiën met zijn leger van ontvangers,
controleurs, deurwaarders, gendarmes, spionnen, verklikkers, die de wetten uitvoeren,
en de ruim zes honderd afgevaardigden, die de wetten stemmen. Sedert maanden
zoekt dit roofridderschap, blind voor de ervaring en aangespoord door premies, een
beetje van streek ook door het altijd leege danaïden-vat der schatkist, naar een soort
van filtreertoestel, waardoor onfeilbaar de gansche bezittende bevolking elk jaar zal
moeten passeeren met achterlating van huid en haar. Alle pogingen welke deze
despotische en uitgeslapen organisatie van afpersers totnutoe heeft aangewend om
een betrouwbare en volledige lijst op te maken der Fransche belastingschuldigen,
waren probeersels en werden mislukkingen. Zij erkennen het zelf. Nooit slaagden
zij erin om de cijnsplichtigen en hun waarachtige geldbronnen nauwkeurig te
identifieeren. Altijd weer ontsnapten een menigte filtreerende, onzichtbare, onvindbare
individuen aan hun waarneming. En ziehier wat zij tenslotte verzonnen hebben.
Ziehier het plan dat onderteekend door 240 afgevaardigden aan de Kamer is
voorgelegd.
Tusschen 1 Januari en 15 Februari zal door middel van de drie volgende declaraties
een telling gehouden worden van de belastingschuldigen en hun inkomsten. 1e: De
eigenaar of de vruchtgebruiker van een perceel zal aan den controleur der gemeente
of van de wijk waar hij goederen bezit de lijst doen toekomen zijner huurders Van
het afgeloopen jaar met opgave van het nummer der identiteitskaart van hen die op
1 Januari het perceel niet bewoonden. 2e: Ieder gezinshoofd zal de lijst indienen der
personen die op 1 Januari onder zijn dak vertoefden met vermelding van het nummer
hunner identiteitskaart. 3e: Alle belastingbetalers zullen verplicht zijn om hun aangifte
te doen met vermelding van het nummer hunner identiteitskaart.
Voor deze drievoudige serie declaraties zal een ontvangstbewijs worden verstrekt
in den vorm eener genummerde kaart, welke naam en voornaam bevat van den
belastingbetaler, of, wanneer het een vennootschap is, van de firma. Door de
groepeering der cijfers van het nummer zullen de betrokken diensten het departement
onderscheiden en de contrôle-afdeeling waar de kaart is uitgereikt. Het nummer van
het vorige jaar zal worden aangeduid, naast het nummer van het loopende jaar. De
controleur zal de som waarvoor men is aangeslagen, of de vermelding ‘niet
belastbaar’, inschrijven op een bijgevoegd los blad en slechts op dit los blad zal de
ontvanger quitantie verleenen.
Van 1 Februari tot 31 Maart zullen deze genummerde kaarten verzonden worden
aan de belastingschuldigen die in orde zijn met de invorderingsdiensten. Men zal in
verscheiden exemplaren een borderel opmaken. De ontvanger, de controleur, de
administratie en het stadhuis zullen met behulp van dit borderel toezicht uitoefenen
op hun onderhoorigen.
Vanaf 1 April zal de overlegging dezer fiscale identiteitskaart verplichtend gesteld
worden bij de verrichting van alle financieele transacties: opening van een bankconto,
incasseering der opbrengsten van roerende en onroerende goederen, inschrijving op
leeningen of aandeelen, beurs-operaties, inning van salarissen, traktementen,
pensioenen, lijfrenten, huring van bewaarkluizen, deponeering van effecten,
registreering van acten. Het nummer der identiteitskaart zal obligatoir genoteerd
moeten worden op de documenten welke van vernoemde transacties rekenschap
geven. De kaart zal geldig zijn van 1 April van het jaar van afgifte tot 31 Maart van
het volgende jaar.
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Om deze inlichtingen naar behooren te centraliseeren en te benuttigen zullen aan
de bestaande wettelijke en ambtelijke reglementen twee nieuwe voorschriften worden
toegevoegd. De werkgevers zullen op hun jaarlijksche loonstaten het nummer moeten
vermelden van de fiscale identiteitskaart der betreffende gesalarieerden. De bankiers,
notarissen, makelaars etc. zullen in April aan de betrokken diensten de naamlijst
doen toekomen der houders van bankconto's, huurders van safe's etc. en de
chronologische lijst der transacties buiten rekening, welke in den loop der twaalf
voorafgaande maanden verricht zijn.
Met deze draconische, inquisitoriale en vexatoire bepalingen hoopt de Fiscus in
't vervolg alle fraude te beteugelen en zelfs elke kans op fraude uit te sluiten. Hij
heeft de opinie niet gevraagd der slachtoffers. Maar het is ondenkbaar dat de
aangeslagenen, ook al zullen zij knarsetanden, het systeem niet roemen wegens zijn
mefistofeliaansche vernuftigheid. Het is veiliger dan een geheimslot. De
belastingbetaler is secuurder gesignaleerd dan een genummerde auto, dan een hond
die naam en adres draagt op zijn halsband, dan een pand van het kadaster. Wanneer
de wet wordt aangenomen zal hij voor levenslang gemuilkorfd zijn.
De gelegenheid is schoon voor een spartaansche krachtproef, want de voorloopig
sterke positie van den franc, de onbestendigheid der meeste valuta's, het gemis aan
een vertrouwd asyl, noodigt de Fransche bezitters niet uit tot kapitaal-vlucht. Deze
bevoorrechte conjunctuur echter kan in een paar weken verkeeren in het tegendeel.
Doch ook aan deze eventualiteit hebben de ontwerpers gedacht. Als er lieden zijn,
zeggen ze, wien de contrôle op banken, op rekeningcouranten, op kluizen hindert,
of als zich bijzondere omstandigheden voordoen die nog op andere wijze
geld-verplaatsingen bevorderen, dan kan een moedig gouvernement langs
reglementairen weg en zonder de legaliteit op vacantie te sturen, binnen een enkelen
dag - een Zondag b.v. als de kantoren gesloten zijn - door de Kamer de noodige
schikkingen laten stemmen, die elken voortvluchtigen export van kapitaal of effecten
zou beletten.
Om den citoyen te treiteren en te villen, schrikken deze heeren derhalve voor niets
terug. Zelfs niet voor een brutaal embargo, dat de zuilen van den beurs-tempel zou
doen schudden als een aardbeving. Het zijn juist deze verkapte dwingelanden
(socialisten, radicalen, enz.) die Hitler en zijn hakenkruisers hardhandig en hardbekkig
vinden. Bij hoog en laag zingen zij nog oudergewoonte ‘Contre nous de la tyrannie...’.
Dat men in het Fransche parlement 240 hansworsten kon verzamelen onder een
satrapisch project bewijst dat de ketel in sommige opzichten niet zooveel zwarter is
dan de pot. Het toont daarenboven waar we in arren moede reeds aan toe zijn.
[verschenen: 13 september 1933]

Per saldo
Parijs, 26 Augustus [1933]
Voor de theater-directeurs loopt het boekjaar van Juli tot Juli. Er is weinig kunst die
harmonieert met de bekoringen van een weldadigen zomer, en er is nog minder kunst
die opkan tegen de verlokking van den luwen avond, wanneer het ruischen eener
fontein of van een boom meer geluk toezingt dan muziek en poëzie. De beheerders
van schouwburgen hebben de inferioriteit der genoegens, welke zij te koop bieden
even goed begrepen als Nietzsche, in de beroemde passage waar hij een schoonheid
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predikt die niet zal onderdoen voor den felsten luister van aarde en hemel. Zoolang
kleuren en klanken verbleeken en verdooven in den gloed der zon stallen zij den
wagen van Thespis. Zij sluiten hun zalen en hun rekeningen.
Nooit was de balans die zij opmaakten treuriger en hopeloozer. Van de veertig
Parijsche theater-directeurs, die dramatische literatuur verhandelen van uiteenloopende
kwaliteit, werkten twee en dertig met verlies. Slechts acht kwamen rond zonder tekort
of met een schijntje winst. Onder die acht is niemand gerust, dat het naaste seizoen
minder rampspoedig voor hem zal worden dan voor zijn bekochte collega's. Terwijl
de twee en dertig gedupeerden de volle zekerheid bezitten, dat zij in de volgende
maanden hun zaak moeten opdoeken, dat zij het jaar niet zullen uitzingen, dat zij
hangen vóór Januari, wanneer een of andere fantastische gebeurtenis, als de nationale
loterij, de gril eener rijke courtisane, een staatssubsidie of de ontdekking van een
kapitaal meesterstuk, hen niet verlost uit hunne nooden. En natuurlijk hoopt elk dezer
veroordeelden op het groote lot. Ieder gelooft, dat het ongeluk zijn buurman zal
kiezen. Met die sussende illusie zal elk op zijn beurt het scherm laten ophalen voor
een zaal, gevuld met invité's. Doch omdat de rijke courtisanes uit de circulatie
verdwenen en niemand weet wat er van haar geworden is, omdat de Staat met meer
dan genoeg armlastigen en vondelingen zit opgescheept, omdat twee en dertig groote
loten evenmin te grabbel liggen als twee en dertig meesterstukken, kan iedereen die
niet tot het vak behoort en dus geen optimisme behoeft te veinzen, ongeveer gissen
welk een opruiming de kantonrechter gaat aanrichten onder deze bijzonderlijk
misdeelde klasse van industrieelen. Want het theater moge een industrie zijn, het
heeft geen reserves als de textiel of de hoogovens. Het leeft van de hand in den tand,
van den eenen dag op den anderen. Het kan een jaartje, hoogstens twee jaar, teren
van den hoogen boom. Maar dan is het uit. Dan komt de vervaldag voor den directeur,
voor de spelers, voor het personeel. Een failliet helpt hier niets. Het delgt geen
aflossingen, het vermindert geen bedrijfskosten. Als de curator den boedel vereffend
heeft, is de meest gewiekste directeur geen stap verder. Dezelfde lasten bezwaren
zijn onderneming: de huurprijs van het gebouw, de 12% auteursrechten op de recette
(succes of geen succes), het salaris der spelers, de décors, de belastingen, etc. Hij
kan hoogstens probeeren om nieuwe schulden te maken.
En Louis Jouvet, die als acteur, regisseur, directeur de reputatie handhaafde van
Parijs als eerste-rangs tooneel-stad, èn Charles Dullin, op wiens voorbeeld Goebbels
zich beriep toen hij de ‘sterren’ vervallen verklaarde, twee taaie oprechten die geen
steenen voor brood nemen, kondigen de Thermopylae aan der dramatische kunst.
Dit wil zeggen dat tennaastenbij allen zullen sneuvelen en dat de overlevenden zich
niet zullen redden zonder blaam. Sneuvelen tegen wie? Tegen een publiek van
barbaren dat hen in den steek laat; barbaarsch omdat zij zich verslingeren aan auto,
fiets, film of voetbal, barbaarsch omdat zij ooren hebben en niet hooren, oogen hebben
en niet zien, en laarzen om er alles aan te lappen wat kunst heet. Tegen de autoriteiten,
die hen de beurs snijden en de korf, voor wie zij enkel bestaan om geplukt te worden.
Tegen de auteurs, bevoorrechte kaste als de vroegere adel, die bij goeden of bij
slechten oogst steeds hun leeuwendeel opstrijken, en die bij alle privileges niet eens
capabel zijn om volk te trekken, om den schouwburg en hun ambacht te bewaren
voor de onverschilligheid waarin zij als overtollige en versleten dingen wegkwijnen.
Maar klachten baten niet, noch verwijten. Veertig theaters, die hooge of gemiddelde
kunst leveren! Hoe konden zij ontstaan? Is het niet reeds een mirakel dat zij een
tijdlang hebben kunnen gedijen? Al was er publiek in overvloed, waar zou men op
den duur de schrijvers vandaan halen? Werden er veertig tooneel-genieën geboren
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in de vier duizend jaren die wij historisch kunnen overschouwen? Geen tien zelfs.
Worden er ook maar veertig succes-stukken geschreven per eeuw? Op zijn mooist!
En de directeurs verbeelden zich dat zij veertig succes-stukken uit de planken kunnen
stampen per jaar? Geen sprake van. Hoogstens vier, op voorwaarde dat alles meeloopt.
Wanneer vier geluk hebben, zullen de overigen dus soffen spelen en uitschot. Daar
is geen bezwaar tegen als zij ze willen betalen uit eigen zak. Zij moeten echter niet
meenen dat die overbodige en onvermijdelijke mislukkingen genoteerd kunnen
worden op rekening der samenleving en zich niet verbazen dat het publiek de voorkeur
geeft aan sport en bioscoop boven een tijdpasseering, waarvan de doodsche
middelmatigheid proefondervindelijk en wiskunstig is aangetoond.
In het lichtere genre gaat de handel overigens niet beter. Wereldvermaarde
music-hall's en café-chantant's als de Moulin Rouge, Olympia, la Cigale, Eldorado
en de Scala, zijn één voor één omgebouwd tot cinema. De populaire Georgius, die
met zijn ambulant theater vele jaren heeft rondgekuierd, legt er het bijltje bij neer
omdat hij zong voor stoelen en banken. Het fameuze Concert Mayol, onlangs in
veiling gebracht, vond geen kooper. Niet omdat de inzet te hoog was, doch wijl geen
enkele liefhebber zich aanbood. Liedjes, die de reis om de wereld maken in een paar
dagen (J'ai ma combine... C'est pour mon papa... Si tous les cocus...) worden voortaan
gelanceerd door het lichtscherm, en de café-concert's ruimen de één na den ander
het veld voor de film, die alle genre's combineert: cabaret, operette, opera, revue à
grand spectacle, tingeltangel en concertzaal.
Er loopen echter geruchten dat ook de bioscoop het niet lang meer in Frankrijk
zal bolwerken op zijn ouden royalen voet. Voor een man als René Clair, schepper
van Sous les toits de Paris en Le Million, is er te Parijs geen emplooi. Hij taxeert den
minimumkostprijs van een film op één millioen (honderdduizend gulden) en niemand
durft dit bedrag wagen omdat binnen de grenzen van het Fransche taalgebied een
dergelijke som niet meer fructifieert. Alle firma's zijn zwaar verhypothekeerd. Zonder
op de concurrenten te letten hebben zij schatten gestoken in luxueuse paleizen als
de Rex. Zij hebben de toeschouwers verwend met extra's van balletten, orchesten,
acrobaten, virtuozen, sterren in levenden lijve, die duizend gulden vragen voor een
matinée. Zij kunnen hun kostbare exploitatie onmogelijk wijzigen, want zoodra zij
bezuinigen slinkt de recette. Een geblaseerd publiek wordt hoe langer hoe
veeleischender en wanneer men zijn nukken niet inwilligt blijft het thuis. De bioscoop
struikelt bovendien over dezelfde cardinale moeilijkheid als het theater: er is in het
menschdom slechts een beperkte hoeveelheid talent en genie voorradig. Deze voorraad
schijnt niet voldoende voor de schrikbarende consumptie waartoe het permanente
lichtscherm noodzaakt. Voor Frankrijk lijkt hij gladaf ontoereikend. In geen enkele
kunst trouwens heeft men ooit zulk een dolle verkwisting bijgewoond van geestelijke
en lichamelijke vitaliteit.
Zoo is de verdrietige, ongeflatteerde balans. Men overweegt niet zonder
melancholie wat er van het Parijsche vertier zal overblijven, wanneer zich bij een
bankroet van het gezongen en gesproken tooneel een bankroet voegt van de bioscoop.
Het spreekt vanzelf dat theater en film slechts zullen sterven om allengs te herrijzen.
Doch de metamorphose zal geweldige leemten achterlaten en het louteringsproces
kan jaren duren.
[verschenen: 16 september 1933]
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Onschuldige genoegens
Parijs, 30 Augustus [1933]
De vacantie, welke dit jaar onder zwijgende afspraak bijna de helft korter is dan
gewoonlijk, loopt ten einde. Zij werd begunstigd door een blauwe, altijd zoele
atmosfeer. Maar de arcadische vrede is verstoord door een onophoudelijk
wapengekletter, parades en haast dagelijksche grensincidenten. Weygand inspecteerde
de fortificaties aan den Italiaanschen kant. Cot inspecteerde alle vliegkampen. De
President der Republiek inspecteerde Metz. Daladier inspecteerde de versterkingen
van Lotharingen. De eenige manoeuvres die men houdt zijn oefeningen in de lucht,
geïnspecteerd door Pétain. Wij hebben nochtans het gevoel dat de oorlog dezen zomer
en ook dezen herfst niet meer zal uitbreken. Als donderkoppen aan den horizon een
zwavelig pastel teekenen van spokende dampen, en als wij lezen dat men ‘ginds’ het
zooveelste neerbliksemende gas ontdekt heeft, - deze verschijnselen versomberen
zonder twijfel de kleur van het geluk, doch zij temperen geenszins den levenslust.
Mars vond altijd behagen in het gezelschap van Venus, en Venus vermeide zich
gaarne met Mars. De Grieken die alles wisten of bevroedden, hebben in hun fabel
ook dit geheim gesignaleerd van de eenheid der tegendeelen, die de Olympische
goden verbaasde.
Ondertusschen, en steeds waakzaam op den uitkijk, hebben wij onder de sereene
tempels van lucht en loover, twee nieuwe speeltuigen verzonnen om de dagen op te
vroolijken, om de muizenissen te verdrijven. Hoe meer de zorgen kwellen, hoe meer
pogingen een gezond gestel doet om aan de zorgen te ontsnappen. Niet het chagrijn
is ons natuurlijk element, doch de vreugde. Een modern strand werd in dit opzicht
even veelzeggend als een moderne kermis met zijn oorverdoovende,
duizelingwekkende machinerieën om het bloed op te jagen en het hart een toon
hooger te laten zingen.
Het eene instrument is de velocar, het andere de water-ski. Het eerste, een
aangename variant op de fiets, en het tweede, een exciteerend derivaat van de
aquaplaan, hebben zich verbreid met een snelheid die het record slaat van wijlen de
jojo. Voor de water-ski hebt gij noodig een paar houten schaatsen, ongeveer tweemaal
breeder en vijftig c.m. langer dan de gebruikelijke sneeuw-schaats, een lijn van
nagenoeg zestig meter, een snelle motorboot, en een beetje durf. In rust hurkt gij tot
aan den gordel in het water en steken de ski's bijna loodrecht, omhoog. Wanneer de
sleeper zich in beweging zet, rijst gij langzaam als een triton of als een meermin uit
het schuimende nat. Wanneer de boot vaart neemt en 50 k.m. kan halen, hangt gij
met gerekte armen aan de teugels als de vermetele renners der vierspannen van Ben
Hur. Bij stil water glijdt gij over een kabbelenden spiegel. Bij deining, branding of
holle zee schommelt gij op de baren als over berg en dal; gij zweeft of springt van
kruin tot kruin; gij duikt in een golf en stijgt uit de witte kuiven op naar de lucht.
Recht vooruit, zigzaggend of in haaksche bochten. Op één been of op twee beenen.
Het spel is oneindig sierlijker dan de logge aquaplaan en verleent aan de plastiek der
gebronsde sirenen een veel hoogeren graad van schoonheid. Het is ook kunstiger,
moeilijker en pakkender. Men loopt reeds kampioenschappen op de blauwe zee gelijk
in een panorama van sneeuw en groene sparren.
De officials van het rijwiel gedroegen zich conservatiever dan de autoriteiten van
de ski en hebben geweigerd de performances te homologeeren, welke verkregen zijn
met de velocar. Men begrijpt niet goed waarom. De sportsmen toonen in hun
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vonnissen dikwijls een kurigheid waarvan men vreemd opkijkt. Zouden zij bang zijn
voor een concurrentie met de fiets? Dat is de eenige steekhoudende reden waarmee
men hun boycot kan verklaren. Want de velocar staat qua sportiviteit niet achter bij
de andere vervoermiddelen voor welke men wedstrijden uitschrijft, en als zij niet
deugt laat men het dan bewijzen. Ik zag het ding op een vliegveld en toen ik over de
eerste onwennigheid heen was heb ik het objectief gewaardeerd in het kader van
onzen tijd.
De tweewielige velocar heeft geen zadel doch een rugleuning. Men zit niet rechtop
en trapt niet verticaal, gekromd naar het voorwiel. Men leunt geriefelijk achteruit als
in een auto en peddelt bijna horizontaal. Het fietsstuur is vervangen door een
autostuur. De geheele inspanning is dus geconcentreerd in de beenen en daar de rijder
niet hangt over zijn stuur kan hij op zijn gemak den weg bekijken en het landschap.
Voor Westersche begrippen heeft de hellende houding iets decadents, iets verwijfds,
en ik kan mij voorstellen dat sommigen met evenveel tegenzin liggende zullen fietsen
als zij liggende zullen eten. Ieder zijn meug. Maar bij botsingen is de gestrekte
houding stellig minder gevaarlijk dan de zittende en de gebruikers van de velocar
pochen dat zij sneller rollen dan de fiets en zonder inspanning een heuvel beklimmen.
Het is jammer dat de wielrijdersbond geweigerd heeft om deze beweringen te
controleeren. Naar de tegenwerking te oordeelen welke de velocar ondervindt bij de
hooge bonzen zou men echter zeggen dat hij een zekere toekomst tegemoet gaat. Als
hij minder elegant is dan de fiets (doch leek de fiets aanvankelijk elegant?), hij is
practisch, comfortabel en weinig vermoeiend. Hij brengt bovendien in het verkeer
een noot van nonchalance en behaaglijkheid welke zelfs een twaalf-cylinder mist.
Voor de rest onderscheidt de vacantie 1933 zich bij de vroegere perioden van far
niente door een herleving van het toerisme en een afgrijselijke toeneming der
ongelukken. De verraderlijke bergoorlog welke sedert vorig najaar gevoerd is in
Marokko en die deze week door een leger van 20.000 man beëindigd werd met een
onderwerping der laatste rebellen, eischte een aanzienlijk lager aantal levens van
gegradueerden - de eenigen die daar tellen - dan de enkele Augustus-maand op de
vreedzame wegen van Frankrijk. Het cijfer der slachtoffers, die op twee, drie en vier,
of op de zes wielen der monsterachtige autobussen-goederenwagens naar de
onderwereld holden, is dermate onevenredig dat men besloten heeft de aanstaande
automobiel-tentoonstelling te verbinden met een internationaal veiligheidscongres.
Men zal daar vermoedelijk de wenschelijkheid opperen eener wet die regelmatig
medisch onderzoek voorschrijft aan alle chauffeurs, - maatregel waarvan ik vijf jaar
geleden hier reeds het voor en tegen overwogen heb. Maatregel, die stellig niet minder
aangewezen is dan de koepok-inenting. Maar zullen de parlementen - gevoeliger
voor de belangen der automobielindustrie dan voor de bescherming van den
staatsburger - ooit een wet stemmen, welke de chauffeurs-corporatie zou decimeeren?
De statistieken betreffende het toerisme vertolken overigens een eenparig
optimisme. Het reizigersvervoer is gemiddeld één derde hooger dan verleden jaar.
Verschillende badplaatsen melden een toeloop welken zij sinds 1925-'26 - de jaren
der inflatie - niet gekend hebben. Sommige stranden, als Biarritz en Juan-les-Pins,
zijn dag en nacht stampvol. Het krioelt in Deauville, waar de zee achter kilometers
van badkoetsjes verborgen ligt. De duurste en weelderigste kuuroorden zijn
gedemocratiseerd. Overal wint de kwantiteit het van de kwaliteit. Maar overal ook
triomfeert het korte broekje naast de pyama's van drie duizend francs en de water-ski
is geen goedkoop vermaak. Overal, langs het Kanaal, langs den Atlantischen Oceaan
en de Middellandsche Zee, in Vittel, in Vichy, in Royat (waar Litvinoff tezamen
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vertoefd heeft met Trotzky); in Aix, in Chambéry, overal wemelt het van
automobielen.
Heel die overdaad rijmt slecht met de crisis, met het gejeremieer der
belastingbetalers, met de voorspellingen der zwartkijkers. Er zijn minder rijken doch
meer gegoeden. Zou de gansche crisis niets anders zijn dan een kolossale
kapitaal-verschuiving waarbij de maatschappij zich van lieverlede moet aanpassen?
In ieder geval zal het Fransche gouvernement tevreden zijn over deze onvermoede
en algemeene willigheid van het geld. De minister van het budget heeft reeds
uitgerekend dat hij zes milliard tekort komt en te kennen gegeven dat hij van de
bevolking eene nieuwe aderlating verwacht. Tegenover het bacchanaal te land en ter
zee schijnt dat niet meer dan billijk en zelfs hygiënisch.
[verschenen: 23 september 1933]

Een maatstaf
Parijs, 4 September [1933]
Onder de duizenden misdaden die in den loop eener eeuw bedreven worden door de
beursche elementen eener natie, zijn er slechts drie of vier karakteristiek genoeg om
zich te prenten in het volksgeheugen en daar somnambulistisch voort te leven als
een aanwinst van het instinct en van het geweten. Zooals de eenen opwaarts-streven
tot een punt waar Emerson hen representatief noemt voor den lichtkant der
menschelijke natuur, zoo zakken de anderen omlaag naar een diepte waar zij
vertegenwoordigers worden van de nachtzijde en de uiterste duisternissen.
Beiden zijn richtlijnen, bakens, reageermiddelen. De eenen vormen de positieve
pool, de anderen de negatieve. De eenen werken aantrekkend, de anderen
terugstootend. Beiden dwingen tot een contrôle der oriëntatie, tot een herziening der
waarden, der ideeën, tot een opruiming, tot een schoonmaak. Beiden zijn nuttig en
de stem uit de afgronden klinkt geenszins het minst doordringend. Beiden veroorzaken
een schok als een electrocutie en zeker vlamt de vonk die uitstraalt van een
bovenmatig misdadiger niet met de geringste kracht. De kannibaal van Hamburg, de
vampier van Düsseldorf hebben hun aandeel in de herrijzenis van Duitschland. En
Violette Nozière zal op menig terrein bijdragen tot een zuivering in Frankrijk. Zij
accumuleerde voldoende huivering, voldoenden afschuw om een gansch volk tot
inzicht te roepen.
Het is de geschiedenis van Louise, ontdaan van poëzie, van romantiek, van voos
idealisme, herleid tot de platte realiteit en doorgevoerd met de logica des duivels tot
haar laatste consequenties. Vijf-hoog in de Rue de Madagascar, straatje eener
volksbuurt aan den zoom van het Bois de Vincennes, woont het arbeiderspaar Nozière,
man, vrouw en eenig kind, een meisje van achttien jaar, mooi, slank, vertroeteld en
verafgood door haar ouders. De vader is sneltrein-machinist, de moeder ploetert in
de huishouding. Zij hebben 165.000 francs op de bank, een fortuintje, cent voor cent
bijeengeschraapt. Bruidsschat of erfenis voor de dochter, die men emancipeeren wil
uit den werkmansstand. Om haar middel draagt de moeder nog een extra-spaarduitje,
een biljet van duizend francs, genaaid in een ceintuur, en de dochter weet dat. De
vader bewaart twee duizend aan contanten in een kast en ook dat weet Violette. Langs
de oude fortificaties hebben zij een moestuintje, waar de machinist in zijn vrije uren
de groenten teelt voor de tafel. Een Fransch model-gezin. De ouders naarstig, zuinig
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en tevreden. Het kind, geadoreerd, verwend en opgegroeid zonder toezicht. Sedert
haar veertiende jaar lijdt Violette aan de specifieke ziekte die verwekt wordt door
den bleeken treponeem.
De microbe getuigt van haar wandel en van de blindheid harer opvoeders.
In 't voorjaar brak bij de Nozière's een brand uit, waarbij vader en moeder bijna
het leven verloren. Men schrijft hem toe aan kortsluiting en denkt er verder niet over
na. Maar op een Augustus-avond komt Violette laat na middernacht thuis, vindt de
woning vol gas, haar vader dood op haar eigen bed, haar moeder gewond en
bewusteloos op het ledikant der ouders. Zij klopt een buurman wakker, die de gaskraan
sluit, dokter en politie haalt. De dokter transporteert de slachtoffers naar het
naastbijzijnde hospitaal. De commissaris begint zijn onderzoekingen. Niemand kan
hem inlichtingen verschaffen. De kruidenier en de slager hadden tevergeefs gebeld.
Op den morgen van het drama was Violette vroeg uit huis vertrokken en had haar
ouders met een telegrambriefje verwittigd dat zij haar niet moesten wachten voor
het eten. Het telegram was door den besteller onder de deur geschoven en lag
ongeopend op den vloer. ‘Hartelijke zoenen’ schreef Violette als een vaarwel, dat
niet gelezen werd. Men helde reeds over tot veronderstelling van dubbelen zelfmoord.
Daar zijn er zooveel in dezen waanzinnigen tijd die om onverklaarbare redenen een
einde maken aan hun dagen.
Doch in het hospitaal ontwaakt de moeder uit haar lethargische verdooving. Haar
lippen bewegen en zij fluistert: Violette hoe heb je dat kunnen doen? Men gelooft
dat zij ijlt in koorts. De dochter, die naast de sponde den laatsten snik wacht,
verwijdert zich een oogenblik en maakt zich uit de voeten. Op het lijk van den vader
wordt een vluchtige autopsie verricht en men ontdekt geen spoor van gasverstikking
in de longen, noch in het bloed. De man was dus reeds dood toen de kraan werd
opengedraaid. Het was dus Violette die 's nachts thuiskomende den meter opende
en een rubberslang afrukte. Voor het lieve meisje was het gas een alibi gelijk het
telegrammetje. Zij kon niet droomen dat de moeder aan het toebereide graf zou
ontglippen. En de moeder, na urenlang den dood te hebben afgesmeekt van haar
verplegers, bekende de waarheid waarmee zij liever gestorven ware: op een recept
van den dokter, die Violette behandelde, had het kind hare ouders een poeder
toegediend dat hen moest vrijwaren voor de besmettelijke ziekte der dochter. Het
recept was vervalscht en het poeder vergif. De vader bezweek schielijk. Hij viel als
een blok. De moeder, die hem helpen wilde, herinnerde zich flauwtjes een slag op
het hoofd. In haar losgetornden ceintuur en in vaders kast ontbrak het geld. Violette
ontkleedde de lichamen tot het hemd, sjouwde ze elk naar een bed en verliet de
woning om het telegram te verzenden der hartelijke zoenen - en te gaan dansen.
De politie zocht haar vijf dagen. Men hoopte dat zij in de Seine zou springen. Men
gaf haar misschien expres die kans. Want het feit dat een meisje van achttien jaar
even cynisch als listig vader en moeder doodt, sluit antecedenten in, en stelt bloot
aan verwikkelingen, welke afzichtelijker kunnen zijn dan het drama zelf. Wie zoo
giste, raadde goed. Toen twee inspecteurs Violette arresteerden aan de deur van een
café, waar zij een afspraak had met een gelegenheidsminnaar, die haar verklikte,
vingen zij een aanstichtster van schandaal voor wie het beter is, volgens de woorden
van het evangelie, om met een molensteen aan den hals verdronken te worden.
Zij had vijf dagen gefuifd, gezwabberd, gezworven van het eene verdachte hotelletje
naar het andere, overdag flirtend in een park, 's nachts zich prostitueerend op
Montmartre. Een neger zette haar op straat. Een student in de rechten, zoon van een
stationschef, speelde verscheiden maanden mooi weer met het geld dat zij won in
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haar bedrijf van blanke slavin. Deze elegante knaap bleek niet de eenige die braniede
met de opbrengst van de prostitutie zijner uitverkorene. Souteneurs in het Quartier
Latin, waar Violette een habituée was? Ja. Het studenten-corps kon deze sujetten
met een kennisgeving aan de dagbladen desavoueeren, het kon ze niet loochenen.
Sinds vijftig jaren omstreeks, had men op de universiteit niet meer gehoord van zulke
oneer, zulke schande, en in 1883 - na tien maanden relletjes met de politie - was de
laatste pooierstudent in het water gesmeten. Het zal er heet toegaan bij de hervatting
der cursussen want Violette, gevallen souvereine van den Boulevard St. Michel,
ontpopte zich als verachtelijker dan de vulgairste slet. Om haar immoraliteit, haar
verrotting en haar haat te verontschuldigen klaagde zij den vader aan, die vanaf haar
twaalfde jaar zijn dochter misbruikt zou hebben in zijn moestuin. Daar de ongelukkige
man niet meer spreken kon, riepen de dokters nogmaals zijn bloed op als bewijs. Het
bevatte geen sporen van den bleeken treponeem welke Violette zoo gul had
rondgezaaid. De confrontatie tusschen de ontsnapte moeder en het perverse kind liep
uit in een scène welke geen enkel tooneelschrijver op de planken zou durven brengen
en die geen schrijver trouwens - totnutoe - waagde te verzinnen. Men rilde, men
weende zelfs, toen de arme vrouw, binnengedragen op een baar, haar herstellende
vermogens tot bezwijmens toe uitputte, om als een furie met heesche kreten uit te
varen tegen haar dochter die als een gewond beest jankend over den grond kronkelde:
‘Je hebt je vader en mijn man gedood. Je hebt je vader en mijn man gemeen belasterd.
Je hebt mij willen dooden. Wat doe je hier? Dood je! Waarom doodt je je niet? Ik
zal je pas vergeven als je dood bent’.
Wat moet men beginnen met een affreus creatuur als Violette Nozière, wier naam
klinkt als een madrigaal? Onthoofden? Opsluiten? Naar het bagno zenden? Welke
straf weegt op tegen een dergelijke schuld? Maar vooral: Is deze verdwaalde
minderjarige alléén verantwoordelijk? Is de zwaarste individueele boete voldoende
om het terrein te reinigen, het klimaat, de atmosfeer buiten welke deze giftige
schimmel nimmer zou hebben kunnen tieren? Het geval Violette schreeuwt minder
om wraak - op het schavot of in de gevangenis -, dan om een bezem, gehanteerd met
vaste hand.
[verschenen: 2 oktober 1933]

De vaste burcht
Parijs, 7 September 1933
Alleen in de districten die aan Duitschland grenzen hebben de Fransche rechtbanken
gedurende de laatste twee jaren drie-en-vijftig spionnage-zaken behandeld. Hetgeen
zeggen wil dat in 53 gevallen de spion gepakt is, met gesloten deuren terecht stond
en zware straffen opliep. Een-en-twintig affaires van gelijksoortig gewicht, ontdekt
in hetzelfde tijdsverloop, en op dezelfde plaatsen, zijn nog hangende. Tezamen maakt
dat 74 ernstige aanslagen tegen de veiligheid van het land, gepleegd in dienst eener
zeer roerige mogendheid. Meer dan drie per maand en bijna één per week. Hoe
exorbitant hoog en hoe veelzeggend dit getal ook moge zijn, het geeft enkel een idee
van de activiteit der Fransche tegen-spionnagediensten. Men weet wie zij betrappen,
men weet echter niet wat aan hunne scherpzinnigheid ontsnapt en hoe velen hun te
slim af zijn. Te oordeelen naar het kleine spionneerende grut, betrekkelijk
ongevaarlijk, dat elken dag gearresteerd wordt, blijkt het cijfer 74 ver beneden de
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werkelijkheid der ingezette Duitsche effectieven. Vermoedelijk laten evenveel zich
knippen als er in een regelmatigen veldslag sneuvelen en bij den vorigen oorlog
stonden de dooden tot de overlevenden in de verhouding van 1 tot 6.
Deze stille gevechten worden geleverd rondom de nieuwe Fransche fortificaties,
welke op verschillende punten klaar zijn, op andere punten haar voltooiing naderen.
Die spionnage, de intensiefste waarmee ooit een grensgebied verpest werd, gaat over
de hoofden heen van kortstondige ministers en rijksbestuur, zonder hen te beroeren.
Zij woedde reeds onder Brüning, toen Centrum, socialisten en communisten nog een
macht vormden. Rechtstreeks heeft zij niets uitstaande met de politiek en rechtstreeks
anticipeert zij op geen enkele gebeurtenis. Die spionnage zou even heftig woeden
indien Frankrijk en Duitschland morgen een bondgenootschap sloten en de zekerheid
hadden eener langdurige samenwerking. Want de afdeeling van den Generalen Staf,
die de spionnen uitzendt, beschouwt een versterking in de allereerste plaats als een
technisch probleem. De vesting, welke voor den politicus een wisselvallige factor
is, een gelegenheids-instrument voor bijzondere omstandigheden welke hij slechts
zelden in overweging neemt, is voor den strateeg een permanent en persoonlijk feit,
een altijd dreigende sfinx wier raadsel hij tot elken prijs doorgronden moet. Als men
uit de verwoedheid waarmee de strateeg rapporten wenscht omtrent een fortificatie
geen enkele politieke consequentie behoeft te trekken, de drift waarmee een Generale
Staf zich laat biologeeren door een verschanste stelling kan tenminste inlichten over
de beteekenis welke vaklieden hechten aan een verdedigingslijn.
Wat bewijst de zwerm van dure spionnen, welke het Duitsche opperbevel tusschen
Luxemburg en Zwitserland heeft afgericht over de Fransche gewesten? In korte
trekken dit: Zooals die lange keten van forten daar wentelt, verscholen onder het
golvend terrein, met hun verzonken kanonnen, hun diepe, breede, steile val-kloven
voor tanks, hun ingemetselde versperringen voor ieder soort van rollend materieel,
zooals die vesting langs een paar honderd kilometer haar onderaardsche mechaniek
verbergt, is zij een beletsel, stootblok, een vertraging.
Onoverkomelijk? Ondoordringbaar? Dat staat te bezien. In beginsel is een
versterking, welke in vredestijd ontworpen en uitgevoerd wordt, onoverwinnelijk
voor den verdediger. Anders zou hij haar niet aanleggen.
In beginsel is zij inneembaar voor den aanvaller. Anders zal hij haar niet
attaqueeren. Van de berichten der spionnen zal het kaliber afhangen der te boren
vuurmonden, en de gevechtstactiek der bevelhebbers.
Het is de voornaamste taak van een Generalen Staf om zich op alle denkbare
eventualiteiten voor te bereiden, voor elke blindeering een kogel te berekenen en
iedere barrière te beantwoorden met een werktuig, dat haar openbreekt. Het ligt niet
in den aard der Duitschers om zich gewonnen te geven voor een Fransche vesting.
Getuige Verdun.
De talrijke tegenstanders der fortificatie, wier argumenten steunden op de
ervaringen van den laatsten oorlog en de wonderen der jongste techniek, zullen niet
zonder spijt constateeren, dat het Duitsche commando den gordel rondom Elzas en
Lotharingen beschouwt als een serieuze hindernis. Men stuurt geen regimenten
spionnen en omkoopers uit tegen een waardelooze, ondoeltreffende borstwering, niet
waar? Men verspiedt niet met zooveel hardnekkigheid een defensiesysteem dat geen
rol meer speelt, dat men veilig links kan laten liggen, of dat men in zijn zak steekt.
Maar de drukke verkenningspogingen der Duitschers (om te zwijgen van de
Italiaansche spionnage in de Alpen) bevestigen niet alleen de onverminderde waarde
eener forten-reeks. Uit de eerste conclusie volgt automatisch een tweede. Men kan
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de eene zelfs niet formuleeren zonder de andere in te sluiten. Een Staf, inderdaad,
die een ononderbroken versterkings-linie als een hinderpaal beschouwt, gelooft niet
dat het luchtleger de beslissing zal afdwingen in den toekomstoorlog. Op zijn zachtst
gezegd twijfelt hij aan de afdoende resultaten van het vliegtuigwapen. Hij dekt zich
voor de mogelijkheid, voor de waarschijnlijkheid van een fiasco.
Toen de credieten gevraagd werden voor dezen onzichtbaren Franschen Muur,
toen de excavators begonnen te graven, en onlangs nog, toen soldaten de
ongeëvenaarde stelling betrokken, schimpten de opposanten: Waarvoor dient een
versterking, welke zes, misschien zeven milliard kost, en waar men in eskaders
overheen zal vliegen?
De werkelijk buitensporige aandacht, die de Duitschers wijden aan de kolossale
ondergrondsche citadel, bevat de zwijgende weerlegging dezer voorbarige critiek.
Goed, antwoordt de Duitsche Staf, wij vliegen ongedeerd over een vuurlijn, welke
twaalf kilometer hoog draagt. Wij verslaan het Fransche lucht-leger. Wij verdelgen
meteen Parijs, Lyon en Marseille. Wij desorganiseeren de industrie, het verkeer en
de mobilisatie. Dat is juist allemaal de vraag. De Franschen zijn geen hazen en elk
der ondernemingen gaat op risico. Maar gesteld dat zij lukken, dat wij Parijs niet
betalen met Berlijn. Gesteld dat wij de lucht beheerschen, hetgeen zoo goed als
onmogelijk is, omdat er altijd kapers overblijven die verschrikkelijke représailles
zullen houden. En wat dan? Wij zijn dan precies zoover als de Engelschen na den
Slag van Trafalgar. Napoleon had geen vloot meer, maar de oorlog duurde nog tien
jaar. Reken niet op een demoralisatie van het Fransche volk. Met een goede censuur,
een goede gendarmerie en een verfoeiden vijand vallen de Franschen nimmer op de
knieën. Al zijn we dus zoogenaamd meester in de lucht, wij staan nog altijd voor een
ongeschonden grens. Waarschijnlijk hebben we zelfs geen landingsterreinen voor
onze vliegmachines. Met vliegmachines trouwens kan men geen land bezetten.
Bijgevolg zullen wij de citadel Elzas-Lotharingen moeten belegeren. Zelfs als wij
haar omtrekken door België of door Zwitserland, of door beiden tegelijk, zullen wij
die vesting van twee provincies - een land op zich zelf - stap voor stap moeten
veroveren. Dat kan buitengewoon interessant worden. Maar dat kan ook even lang
duren als het beleg van Troje, en de rechtgeaarde militair die op zeventig meter diepte
commandeert zal liever gansch Frankrijk zien verwoesten dan de sleutels overhandigen
van een reusachtig bolwerk, dat als een miniatuur-staat is geconcipieerd om voor
onbepaalden tijd de modernste wapenen te trotseeren. Er bestaat zelfs kans dat het
Fransche gouvernement zich in den volgenden oorlog niet naar Bordeaux verplaatst,
zooals in 1914 of naar een andere van het front verwijderde stad, doch naar Metz of
Straatsburg. Daar, 't dichtst bij 't vuur en bij de gassen, is men 't veiligst. Daar
concentreerde zich de macht, de weerstand en het leven van Frankrijk. Al het andere
werd bijkomstigheid.
Wij vliegen er overheen? Larie! Zoolang we er niet overheen marcheeren in gelid
is er niets gedaan en blijft alles te doen.
Dat schijnt mij de les, welke getrokken mag worden uit de vangst van 74
eerste-klas-spionnen De tien jaar vrede, welke het Pact der Vier belooft, zijn niet te
veel noch te weinig om de wallen en de machinerie der citadel Elzas-Lotharingen te
laten verouderen en haar genaakbaar te maken.
[verschenen: 4 oktober 1933]
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Noodzakelijk kwaad
Parijs, 9 Sept. [1933]
De Russische reis van Edouard Herriot wordt gecommentarieerd in de verschillendste
toonsoorten. Zij, die de onverwoestbare hoop koesteren dat de Moscovitische leiders
nog eens zullen ontpoppen als verstandige en fatsoenlijke menschen, betreuren
hartgrondig dat het Communisme zich encanailleert met een afgezant der vette
bourgeoisie. De spruiten dezer bourgeoisie, waaraan het menschdom de relatieve
vrijheid en voorspoed dankt, welke in den loop der eeuwen konden veroverd worden,
jammeren erover dat de Democratie pootjes geeft aan de satrapische Soviets. Zij, die
vergeelde Russische fondsen in hun laden hebben, en zij die zaken willen doen met
garantie van het Fransche gouvernement, volgen Herriot als de Driekoningen hun
Ster. Zij, de journalisten der Humanité, die hun opinie kant-en-klaar ontvangen uit
het Kremlin, proclameeren hem tot den grootsten staatsman van onzen tijd. Zij, die
eigenzinnig speculeeren op de Witte Russen, lanceeren den canard dat de dikke
man-met-de-pijp bevorderd is tot eere-kolonel der Roode Garde, en laten hem
bedanken met een mal speechje dat wordt afgedrukt in de kranten. Daar zijn nog
degenen, die contanten spaarden (men beweert vijf-en-twintig milliard) en die beven
voor hun duiten als er een verleidelijke leening zou loskomen. Daar zijn de bankiers,
die de commissie eener leening gaarne zullen opstrijken met hun gebruikelijke après
nous le déluge. Daar zijn ook de wantrouwigen die bedotterij vreezen van alle kanten.
Ten slotte is er Daladier met zijn regeering. Edouard I en Edouard II gaan door voor
doodsvijanden. Toen Georges Leygues stierf, minister van Marine, benuttigde Daladier
de vacature om aan Herriot een zijner verknochtste lijftrawanten te ontfutselen
(Dalimier) en hem te bombardeeren tot minister van Koloniën. Zou 't Edouard
Daladier zijn die aan de dagbladen het uitstekende idee suggereerde om den
eere-kolonel der Roode Garde belachelijk te maken met geregelde citaten uit de
inepte, leeghoofdige verklaringen waarmee hij de halten zijner Russische tournee
heeft opgevroolijkt? In de politieke jungle is alles mogelijk.
Daar is ook de helsche machine van Le Matin. Terwijl Herriot prinselijk
banquetteert in Odessa en festijnen gaat presideeren te Kieff, de hoofdstad van
Ukraine, publiceert Suzanne Bertillon, die een respectabelen naam draagt, in het
machtige orgaan van den Boulevard Poissonnière haar ontstellende en aangrijpende
interview met Martha Stebalo.
In 1913 verlieten Martha Stebalo en haar man, eenvoudige boeren, hun
geboorteland Ukraine en vestigden zich in de Vereenigde Staten. In 1918 lieten zij
zich naturaliseeren tot Amerikanen, maar bleven betrekkingen onderhouden met
familie welke zij in Rusland hadden achtergelaten. Boeren schrijven elkaar niet
dikwijls. De brieven uit Ukraine waren schaarsch maar behelsden hoe langer hoe
dringender beden om geld en levensmiddelen. Aan deze verzoeken werd voldaan en
de soviet-autoriteiten meldden regelmatig de goede aankomst van het gezondene.
Op 1 Juli 1933 scheepten Martha Stebalo en haar man zich in te New-York, als leden
eener karavaan van Amerikaansche toeristen, en op 14 Juli landden zij te Leningrad.
Vandaar gingen zij naar Moskou en vroegen permissie om Ukraine te bezoeken. Dit
verlof wordt aan alle toeristen geweigerd. Aan Martha Stebalo en haar man werd het
echter verleend. Men bood hen zelfs de leiding aan van een kolkhoz.
Wijl vrienden hen gewaarschuwd hadden dat het lastig zou zijn om zich in Ukraine
levensmiddelen te verschaffen en dat zij goed zouden doen om duurzame provisie
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mee te nemen, kochten zij in een torgsin (magazijn voor vreemdelingen) 200 pond
meel, 10 pond kaas, 40 pond haring, worst, gerookte zalm en ten overvloede 228
kilo kleedingstukken. Met dien voorraad bereikten zij na een tweedaagsche reis Kieff,
dat weinig veranderd was, en vandaar trokken zij naar de dorpen waar hun familie
woonde en waar zij hun jeugd hadden doorgebracht.
Zij stapten uit in een woestijn. Geen blad aan de boomen. Geen bloemen. Geen
blaffende honden, geen kakelende hoenders, geen vee. Toen de bevolking hoorde
dat Amerikanen waren gearriveerd, kwam zij hen tegemoet uit de afgetakelde huizen.
Op een afstand bekeken schenen de lieden welvarend, zelfs enorm, en Martha Stebalo
dacht reeds dat kwade tongen de praatjes hadden uitgestrooid over de ellende. Van
dichtbij merkte zij dat allen van boven tot onderen opgezwollen waren, overdekt met
zweren en stinkende wonden. De man, die sedert twintig jaar zijn moeder niet gezien
had, trof haar aan in denzelfden toestand van halve ontbinding. Sedert een jaar had
zij geen enkel der pakketten gekregen waarvan de ontvangst trouw door de
soviet-autoriteiten bericht was. Vanaf de lente aten de menschen boomblaren, schors,
onkruid en houtzaagsel. Buiten het dorp stond een prachtige oogst te velde, bewaakt
door schildwachten op uitkijkposten. Ieder die de akkers naderde werd neergeschoten.
Van dit ter dood gedoemde dorp togen zij naar Pysarivka, in Podolië, waar de
moeder en de broers woonden van Martha Stebalo. Zij vond het ouderlijk huis ledig.
Haar geheele familie was gestorven, behalve een jongen van 22 jaar, die nauwelijks
op zijn beenen kon staan, en evenals de anderen overdekt was met etterende
gezwellen. Zij ontpakte haar proviand en de ongelukkigen wierpen zich als wolven
op het voedsel, dat zij met volle handen naar binnen schrokten. Zij probeerde hen te
matigen. Laat ons begaan, zeiden zij, je weet niet wat eten is. Denzelfden nacht
stierven er twee van de spijzen welke hun maag niet meer verteren kon. Toen zij
kennissen bezocht had en bij donker wilde vertrekken hield men haar met aandrang
in huis. Wie zich 's avonds buiten waagt riskeert zijn leven. Om te eten schrikt men
voor geen enkele misdaad terug. Men slacht kinderen. Men graaft lijken op om ze
te verorberen. Ook hier golft tot aan de verste horizonnen een rijke oogst over het
land, bewaakt met geweren. De landbouwmachines hebben weinig menschen noodig,
veel minder menschen dan er zijn, en, wie niet werkt, eet niet. Er heerscht geen
hongersnood in Ukraine. Er heerscht een uithongeringspolitiek.
Ieder burger eener normale maatschappij, ieder onderdaan eener humane regeering,
zal onbewust en instinctief wenschen dat mededeelingen als die van Martha Stebalo
verzonnen zijn, en dat de ijzingwekkende opgaven welke doorsijpelen over het
ontvolkingscoëfficiënt, in sommige streken geklommen tot 80%, berusten op leugens
of overdrijvingen. Het verslag dat Herriot gaat uitbrengen over zijn reis en over zijn
missie zal niet gewagen van gruwelen, noch van tyrannie, noch van ontbering. Volgens
de telegrammen heeft de brave volkstribuun, die een gevoelige biografie schreef over
Beethoven, zich verrukt betuigd over alles wat hij zag en zijn bijzondere tevredenheid
geuit over de broodfabrieken van Odessa. Wij twijfelen geenszins aan zijn
oprechtheid. Elke eeuw heeft haar Pilatus, die niet weet wat de waarheid is. Hij zal
zijn handen wasschen in onschuld. Op twintig meter afstand kan niemand opgeblazen
hongerlijders onderscheiden van weldoorvoede.
Doch waarheid of leugens, wat zou dat, wat doet dat ertoe? Wie kan de Soviets
missen? Wie heeft geen geldige redenen om hen officieel te menageeren en officieus
bommen op hen af te mikken als het relaas van Le Matin? Pierre Cot vliegt met een
eskader van de mooiste Fransche luchtvaarders naar Moskou en ook hij zal
banketteeren en dithyramben zingen op het bolsjewistische paradijs. Nog een gezant!
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Voor het Fransche gouvernement komt elke raad en stellig elk rapport te laat. Zijn
meening staat vast. Zoowel op de Europeesche als op de planetaire balans werd de
vriendschap der Soviets een weldaad der goden, die hun gewicht leggen in de schaal.
De kunst is om die vriendschap te verwerven voor den naasten prijs. Zonder twijfel
zijn de uitbarstingen van filantropie niet enkel komedie. Zij blijven echter
hoofdzakelijk middel tot het doel. Het enige wat men redelijkerwijze voor de
rampzalige Russen kan hopen is de hypothese dat een Fransche invloed mettertijd
hun lot onwillekeurig zou kunnen verzachten. En ook dat is waarschijnlijk maar
wind.
[verschenen: 6 oktober 1933]

Spoken
Parijs, 11 September 1933
De Franschen begrijpen hoe langer hoe minder hun teutoonsche naburen. Verbeeld
u dat zij den drie-en-vijftigsten verjaardag der capitulatie van Sedan hebben willen
vieren te Parijs. De regeeringsgezinde leden der Duitsche kolonie waren
samengeroepen in de lokalen van de Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband,
om den pijnlijksten datum te herdenken uit Frankrijk's geschiedenis. Sedantag! Het
programma beloofde de uitvoering van het Horst-Wessel-lied, een tentoonstelling
van foto's en bustes van Hitler en den verkoop aan den ingang der zaal van Mein
Kampf. Het toppunt was dat de gezant Roland Köster het feest met een toespraak
zou opluisteren. Het is niet gewaagd om te veronderstellen dat men het gezang
‘Siegreich wollen wir Frankreich schlagen’ in petto hield voor de apotheose.
Zij staken deze nog nooit vertoonde commemoratie zoo weinig onder stoelen en
banken dat de Fransche kranten haar een etmaal van tevoren konden berichten. En
ook dat was tamelijk kras. Wat bedoelden die vreemde gasten? Wat hadden zij achter
de mouw? De Duitschers zijn geenszins ezelachtig genoeg om niet te beseffen dat
hun Sedan-viering, wegens de onbescheiden aankondiging, beschouwd moest worden
als een provocatie in eigen huis. Wilden zij de temperatuur opnemen van de
hoofdstad? De buigzaamheid beproeven der Fransche ruggegraten? Zij kregen
onmiddellijk hun verlangst. Er zijn nog patriotten en van twee kanten werden
tegenbetoogingen geïmproviseerd, met vlaggen en knuppels natuurlijk. Het uur der
fatale incidenten heeft echter nog niet geslagen en de bijeenkomst werd verschoven
naar een minder opvallenden dag. Maar men meende den wijzer der klok te zien
verspringen. Zou de tijd naderen? Zou Einstein gelijk hebben, die schrijft dat België
en Frankrijk in groot gevaar verkeeren?
Een even zonderling geval, symptoom van de blakende exaltatie waarin Duitschland
zijn zinnen kan verliezen, wordt door een brancardier gemeld uit Lourdes. Daar was
een Duitsche bedevaart aangekomen en een Fransche, en beide hadden zich in den
middag, voor de plechtigheid der Invocaties, verzameld tegenover de miraculeuze
grot. Het is gebruik te Lourdes om in de smeekbede aan de Heilige Maagd een
aanroeping te voegen tot verzoening der volkeren, en de priester, belast met de
ceremonie, riep driemaal, volgens den ritus: ‘Onze Lieve Vrouw van Lourdes geef
ons den vrede.’ De pelgrims herhalen deze bede, ieder in zijn eigen taal en het was
ongebeurd dat zij niet letterlijk vertaald werd. Ziehier nu wat de priester dien dag
vernam uit den mond der Duitschers: ‘Onze Lieve Vrouw van Lourdes geef ons
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revanche.’ Hij verwonderde zich, maar omdat er geschreven staat dat men zevenmaal
zevenmaal zijn broeder moet vergeven, insisteerde hij. Tot tienmaal toe herhaalde
hij de ritueele invocatie, telkens luider, telkens dringender, en tienmaal antwoordden
de Duitsche pelgrims met hun roep om wraak. Er bleef niets anders over dan hun het
laatste woord te laten. Hij bracht de zaak ter kennis van Mgr. Gerlier, bisschop van
Lourdes, die den leider der Duitsche bedevaart bij zich ontbood. Deze erkende de
feiten, zonder vrees voor sancties.
‘Geen schrik, die het gevaar verergert, geen ongerustheid, geen overdrijving’ luidt
het wachtwoord dat de minister van pensioenen bij de herdenking van den Slag aan
de Marne uitgaf als repliek op het duidelijke, àl te duidelijke krijgsrumoer, op de
onheilspellende blijken van ontzindheid, op 't jagen van den Duitschen pols, dat
wordt waargenomen tot in de arrogantie, waarmee anti-Hitleriaansche uitgewekenen
optreden in Parijs. En tusschen haakjes: Stel u een oogenblik voor dat de Slag aan
de Marne gevierd werd door de Fransche kolonie te Berlijn, met een redevoering
van den ambassadeur François Poncet. Welke imprecaties zouden opbulderen naar
de Pariser Platz! Qua overwinning nochtans en qua vernedering haalt de Marne het
op lange na niet bij Sedan.
In den bioscoop hebben de Franschen het stormgebruisch gehoord van Niederwald,
het dreunen der duizenden laarzen van Regensburg en op deze tafereelen van
bezetenheid lieten de cinema's volgen een projectie der houten kruisen van de
eindelooze dooden-akkers. Het effect was verpletterend. Zoo verdrijft men de koorts.
Zoo kalmeert men de opgewondenen. Zoo hardt men zwakkelingen en sterken.
Zouden de Duitschers bestand zijn tegen zulk een douche?
De Franschen verdragen haar. Als 't erop aankomt luisteren zij niet slechter naar
hun gouvernement dan eenig ander volk en zij kunnen kalm blijven omdat zij zich
paraat weten en zonder schuld.
Zeer onlangs zijn de reserve-officieren opgeroepen voor een geheime driedaagsche
instructie. Niemand ontbrak op het appel, hoewel onder hen zich een massa
schoolmeesters bevinden, die theoretisch de dienstweigering aanhangen. De kolonel
heeft hen een mobilisatie-boekje overhandigd van 125 bladzijden. Geen enkel is
teruggezonden. Uur voor uur en minuut voor minuut is in deze reisorder opgeteekend
wat de officier te doen heeft gedurende de zes dagen tot welke mobilisatie en
concentratie gereduceerd zijn. Vanaf den dag der overhandiging van den reiswijzer
is hem opgedragen om regelmatig de manschappen te surveilleeren die onder zijn
bevel staan, om hun eventueele verhuizing en hun nieuwe adressen te controleeren.
Vanaf het eerste moment dus der mobilisatie wordt de officier aanvoerder van een
detachement. Binnen een week moet hij gereed zijn om in moderne slagorde op te
rukken.
Dat zijn veege teekenen en elk consigne van dit zakboek klinkt als een gedempt
alarmsein.
Het zijn echter ook bemoedigende teekenen want in de zes dagen der Fransche
mobilisatie - een record - zal het lot beslist worden van menige natie.
Er is nog meer wat benauwt en bemoedigt. Voor den eersten keer sinds het leger
oefeningen houdt heeft men aan de pers toegang geweigerd tot de experimenten in
gemotoriseerde oorlogsvoering welke plaats vonden te Mailly-le Camp, het
magnifique manoeuvre-terrein der Champagne Pouilleuse. Niemand heeft
geprotesteerd. Hoewel men alle nieuwsgierigen uit het gezichtsveld verdreven had,
werden sommige wapenen welker geheim men voorloopig wenscht te bewaren,
slechts verplaatst onder een escorte van gendarmes op motorwielen. Waren het de
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jongste snel-tanks (40 à 50 K.M. per uur) die men onttrekken wilde aan de oogen
van mogelijke deskundigen? Waren het snel-vuur-kanonnen, die bijna schieten in
het tempo van mitrailleuses? Waren het de z.g. ‘approvisionneurs’, groote,
zwaar-geblindeerde wagens op zeer hooge rupswielen, enkel bemand door den
bestuurder, die bestemd zijn om langs het front automatisch munitie uit te deelen
aan de groepjes van ‘voltigeurs’, ‘grenadiers’ en mitrailleurs, die de toekomstige
gevechtsstelling zullen vormen van een leger? Bij elke groep beweegt de
‘approvisionneur’ een hefboom en uit zijn wagen glijdt een pak schietvoorraad. Of
was het een wapen, dat wij zelfs nog niet kennen als idee?
Voor zoover wij 't weten of meenen te weten is het onze plicht om te zwijgen.
Maar als wij hardnekkig aan den vrede gelooven, en als desondanks het telegram
der mobilisatie elk uur kan vertrekken, laten zij die Sedan willen vieren te Parijs,
laten zij die tot in Lourdes komen bidden om wraak, voor hun bestwil bedenken dat
zij bij iedere poging tot niet-pacifieke penetratie op de onaangenaamste verrassingen
zullen stuiten. Wat de Franschman noemt: tomber sur un bec de gaz.
[verschenen: 11 oktober 1933]

De gouden eeuw
Parijs, 16 September [1933]
Aan het einde der sombere reis, welke Louis-Ferdinand Céline maakte ‘naar het
einde van den nacht’, ligt ‘Het Antwoord des Heeren’ van Alphonse de
Chateaubriant.70 De afgrond-naar-beneden riep om den afgrond-naar-boven, en zie,
boven de hel van den een, opende zich de hemel van den ander. Dit is louter toeval,
want onder de arbeiders die de tunnels graven, waardoor de levend-begraven mensch
een lichtpunt hoopt te bereiken, was Céline een nieuweling, terwijl Chateaubriant
tien jaar doet over een werk. La Réponse du Seigneur is de derde roman van een
reeds grijzend schrijver. Toen hij zijn laatste boek begon, dat even hartstochtelijk
gelezen wordt als ‘Voyage au bout de la nuit’, dacht Céline nog niet aan de literatuur
en studeerde medicijnen. Het contrast der twee gelijktijdige uitersten is des te
merkwaardiger, wijl de evenredigheid verkregen werd zonder opzet. Het Fransche
denken is vrij genoeg om spontaan te kunnen gehoorzamen aan de wet der
compensatie. Wanneer de gedachten ontspringen aan de onbekende bron en nog niet
zijn opgevangen onder eene hersenschors, is het effect der eene al vereffend door de
verhoogde werking der andere.
Men kan van de strekking van Chateaubriant's boek geen vollediger begrip geven
dan door een kort overzicht van den inhoud. Een bejaarde wijze, deïst zonder confessie
en geloovige zonder kerk, in dezelfde mate mysticus als rationalist, vertelt tot
opbeuring van een vriend wiens vertwijfeling naar redding zoekt, een
jeugd-ontmoeting, welke hem den zin openbaarde van het leven. Op een zomersche
voetreis door Bretagne, met een plantenbus over den schouder en Shakespeare's
Midzomernachtdroom in zijn rugzak, belandt hij dwars over een veld van margerieten
bij een middeleeuwsch kasteel. Hij klopt aan de geopende poort en krijgt geen gehoor.
Daar hij een romantische jonge man is, tuk op verweerde burchten achter welker
bemoste muren een aanbiddelijke geliefde moet schuilen, treedt hij binnen over een
verlaten erf en dwaalt van deur tot deur naar een groote zaal, waar hij een menigte
70
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boeren en boerinnen in rouw zwijgend geschaard vindt rondom een nog ongesloten
lijkkist. De oude kasteel-heer begraaft zijn bedaagde zuster die op een met acht ossen
bespannen wagen wordt weggereden naar het kerkhof. De indringer volgt den stillen
stoet en als de plechtigheid geëindigd is kan hij zich niet onttrekken aan een
kennismaking met den slot-bewoner, die hem op de hoffelijkste en nadrukkelijkste
wijze gastvrijheid aanbiedt in zijn huizing.
Zoo vangt de inwijding aan van den verteller, een initiatie in verscheiden graden.
De eigenaar van het kasteel, monsieur de Mauvert, is de laatste afstammeling van
een ridder uit de Orde der Tempeliers, die in 1313 door Philippe le Bel en Clemens
V, na een ongerechtig proces, op den brandstapel zijn leven liet. Deze edelman,
hooge, spichtige figuur, een soort van Don Quichotte, bijna pueriel, maar in de
vrijwillige karikatuur een erfelijke grootheid behoudend, is bewaarder van tradities
die teruggaan tot het ontstaan der Graal-sagen en der ridder-romans, welke hij op
gelijken rang plaatst als de Ramayana, de Mahabarata, de Zend-Avesta, en onder de
verhevenste poëmen telt van het menschdom. Zooals Titurel en Amfortas wachtten
op Parsifal, die den Graal, het Heil der Wereld, zou heroveren op een zwarten magiër,
verbeidde Mauvert den voorbestemden leerling om de overgeleverde waarheid in
hem te bestendigen. En wat wordt de Midzomernachtdroom op dit esoterisch plan?
Een meesterstuk dat juist vermijden zal wie droomen wil: Het is de tragedie der
begoocheling; de allegorie der misleide Ziel, die zich verrukken laat door de
ezelsooren van Bottom.
Om een jong en onervaren hart voor te bereiden tot de ontvangenis van het geheim
maakt Mauvert zijn adept vertrouwd met de geschiedenis der Tempeliers. Hij leest
de folteringen en den dood van Jacques de Molay, Groot-Meester der orde, die na
een vijfjarige gevangenschap de bekentenissen herriep, welke hem op de pijnbank
waren afgedwongen. Molay wist, dat zijn beulen deze intrekking zouden straffen
met de vlammen van het schavot, en hij had vijf jaar noodig om zich te harden tegen
dezen schrik. Moraal: het zwakste vleesch kan beteugeld worden door een geest, die
zich beheerscht.
Afwisselend met typeeringen van pittoreske en primitieve huisgenooten wordt
deze basis verbreed en versterkt. Waaruit putte Molay de kracht tot een algeheele
transformatie van zijn wezen? Niet uit zijn gesloopte, havelooze lichaam, niet uit
zijn vijandige omgeving, maar uit de aanschouwing van een zuiver-innerlijk visioen.
Wij gaan dus in de torens van den tempeliersburcht, in de bosschen, onder de zon
en onder de maan, voorbeelden zoeken om de stelling te staven, dat bidden gelijkstaat
met aanschouwen en dat aanschouwen gelijkstaat met worden.
Drie parabels lichten dit toe. De eene is ontleend aan een legende van den
Amerikaanschen romancier Nathaniel Hawthorne: Een dorp aan den voet van een
berg, in welks rotswanden een reusachtig gelaat is uitgehouwen, leeft met het geloof,
dat een tijdperk van geluk zal aanbreken, zoodra die beeltenis in levenden lijve onder
hen vertoeft, en een der kinderen, dagelijks opstarend naar dat gebeitelde gelaat,
neemt daarvan langzamerhand de trekken aan en verschijnt als zijn copie. De tweede
bestaat in een magistrale analyse van Albrecht Dürer's De Ridder, de Dood en de
Duivel: De ridder, verzonken in de contemplatie van een bovenaardsch vergezicht,
rijdt dood en duivel onbevreesd en onkwetsbaar voorbij. De derde parabel handelt
over de mimicry van sommige vlinders, die zich zoo innig vereenzelvigen met het
uitgekozen boomblad, waarop zij neerdwarrelen, dat hun skelet niet meer te
onderscheiden valt van het geraamte der verdorde bladeren. Vanaf de eerste pagina's
was die vlinder het ondergrondsche Leit-motiv; hij wordt het hoofdsymbool eener
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gedaanteverandering, waaruit de opper-mensch verrijzen zal, wanneer de mensch,
met gelijke overgave als de vlinder, zich werpt op een doel, dat conform is aan zijn
diepste natuur. Dit doel kan slechts God zijn, omdat boven den mensch niets
volmaakters dan God aanwezig is in het heelal; God: de principale Ikheid, die de
ontelbare menschelijke ikheden meevoert als een komeet haar staart. In dien Oceaan
is elk een druppel, maar de druppel is de Oceaan; van die zon is elk een straal, maar
de straal is de zon.
Zoo antwoordt de Heer in talrijke gewijde teksten van Schrift en Evangelie, in de
heilige boeken van alle rassen. Zoo zullen wij ons toerusten voor de verovering van
den Graal en de ‘aardsche ridderschappen’ worden ‘hemelsche ridderschappen’
volgens een profetie waarmee de dichters hun verhalen bekroonden. Paulus van
Tharsus zei het reeds in de vroegste dagen van het Christendom: de gansche natuur
verbeidt met vurig verlangen de revelatie der Zonen van God, de gansche natuur
hoopt eenmaal bevrijd te worden uit de slavernij des verderfs en deel te hebben aan
de heerlijkheid dezer Kinderen Gods. Niet achttien ridders zullen aanzitten rondom
de toekomstige Graals-tafel, doch de duizenden legioenen der tallooze menschelijke
heerscharen, en zij zullen niet een glanzend vaatwerk aanschouwen, maar de nieuwe
geboorte welke beloofd is aan ieder die bijdraagt tot de transformatie der wereld.
Met deze boodschap: de mensch modelleere zich naar God zooals de vlinder zich
modelleert naar het blad, zendt de oude tempelier zijn leerling terug in de wereld.
De essentieele functie van het universum is een machine te zijn om Goden te
maken, zei Henri Bergson aan het slot zijner ‘Deux Sources de la Morale et de la
Religion’ en Alphonse de Chateaubriant, hoewel in christelijkeren en orthodoxeren
zin, concludeert niet anders. De voornaamste, de eenige functie van den mensch is
de aanschouwing van het Wezen boven hem en de vereenzelviging met dat Wezen
door een natuurlijk mimicry.
Ieder zal over dit fundamenteele uitgangspunt oordeelen naar zijn aard en gelijk
hem goeddunkt. Op een auteur, die zulk een postulaat stelt en die het met een zekere
vervoering suggereert als aannemelijk, kan ieder slechts reageeren naar zijn
individueele gesteldheid. De maten welke men pleegt te gebruiken om de schoonheid
af te wegen, de toetssteenen om de waarde te beproeven van stijl en conceptie, en
het overige relatieve van een roman, worden onbruikbaar bij het absolutisme van
Chateaubriant's grond-idee. Al lijken mij toon en rhythme van La Réponse du Seigneur
dikwijls te statig, te plechtig, te langzaam en soms ook te kinderlijk naïef of te
onnoodig burlesk, en al had ik de feeërie minder conventioneel gewenscht, ik zou
niet durven loochenen dat het boek voor zijn tijdgenooten en zijn verstaanders een
werk is van den allereersten rang. Maar zelfs wanneer de roman niet het geringste
genoegen zou doen, hij moet gelezen worden, al ware het enkel om te weten wat er
kiemende en groeiende is in een groot aantal gemoederen van het Fransche volk dat
eertijds den Graal uitvond. Het zijn geen moedeloozen, geen twijfelaars, geen
kleinhartigen. Of als zij 't zijn, zij pogen onmoed, twijfel en aarzeling van zich af te
schudden.
[verschenen: 14 oktober 1933]

Slecht gemikt
Parijs, 20 September 1933
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De handelaars in kanonnen en aanverwante artikelen brengen een benauwd oogenblik
door. Fatsoenlijke en degelijke tijdschriften als ‘Les Annales’, politiek-litterair, ‘Le
Crapoulliot’, geïllustreerd magazijn voor alles en nog wat, boeken als ‘Les Marchands
de Canons’ van een anoniemen doch uitstekend ingelichten schrijver, kranten,
weekbladen en zelfs liedjeszangers blazen met een formidabel unisono den aanval
tegen drie zondebokken, welke men slechts in de woestijn behoeft te jagen, beladen
met de ongerechtigheden hunner hoog-ovens, om pais en vrede te smaken voor
immer.
Het zijn Bazil Zaharoff, die geboren werd in Griekenland, fortuin maakte met
Vickers-Armstrong en als genaturaliseerd Franschman eenzaam den dood verbeidt
in zijn kasteel te Balincourt; Eugène Schneider, koning van Le Creusot, de groote
winnaar van den wereldoorlog, wiens heerschappij zich uitstrekt tot over de
Mitsui-groep van Japan; François de Wendel, president van het Comité des Forges,
die 250 metaal-fabrieken controleert waarvan 90 wapenen vervaardigen.
Op de lijst der verworpelingen, die aan de straffende volkswraak worden
gedenonceerd, ontbreken niet de heeren der Bethlehem Steel, noch Krupp, de bekende
firma, noch Stumm, van de pantserplaten, noch Terni en Ansaldo. Doch zij treden
slechts op als figuranten. Amerika is ver; over de Italianen bezitten de aanklagers
blijkbaar weinig gegevens; Krupp en Stumm spelen geen rol meer wijl zij,
overwonnen en ontwapend, als concurrenten zijn uitgeschakeld. De eenigen die
ronduit het rad en de galg verdienen, zijn Eugène Schneider, François de Wendel en
hun familie. Want Sir Bazil was veertig jaren verliefd op Maria del Pilar Antonia
Angela Patrocino Simona de Muguiro y Bernete, hertogin van Marchena, hertogin
van Villafranca de los Caballeros, en toen hij, door den dood van haar gemaal, deze
Spaansche Grande eindelijk kon trouwen - hij was 78 en zij 61 - stierf zijn
aangebedene op 24 Februari 1926 plotseling te Monte-Carlo, na een kortstondig
geluk van nog geen jaar. Omdat hij veel bemind heeft, zegt een der beschuldigers,
zal hem veel vergeven worden. Gelukkige Zaharoff! Hij financierde minstens drie
oorlogen en men beweert dat zij hem een vermogen opleverden van zestig milliard
francs. Met de zuchten eener onvervulde liefde koopt hij zich los van de boete voor
myriaden verwoeste levens en verscheurde harten.
Een dergelijk venijnig en sentimenteel offensief, uitbrekend op een alleszins kritiek
moment, behoort tot de inconveniënten der vrijheid van drukpers. Hitler, Mussolini
en Stalin hebben er geen last van. Het is bij hen niet eens noodig om onderdanen te
muilkorven die 't in hun hoofd zouden krijgen om het moreel der natie te ontzenuwen
met ware of onware aantijgingen tegen de leiders eener industrie, welke aan de
rechten van het vaderland kracht verleent. Men snoert daar den mond van zulke
onrustzaaiers, die een land tegelijk in zijn eer en in zijn bestaan aantasten. Iedere
gelegenheid om zich uit te drukken is hun ontnomen.
In Frankrijk daarentegen was er een tijd, dat de betichtingen tegen magnaten, die
de politiek zouden vergiftigen om des te beter hun tuig te verkoopen, een steun en
een stem vonden tot in de hoogste regeeringskringen. Nog in 1929 verklaarde Aristide
Briand te Genève aan een delegatie van den Internationalen Vrouwenbond: ‘De
fabrikanten van munitie en wapenen, die denken - zij denken 't niet, zij weten 't zeker
- dat de afschaffing van den oorlog hun belangen zal schaden, konkelen tegen den
Volkenbond, tegen het Kellogg-Pact, en betalen pers-campagnes die elke minuut
onze pogingen dwarsboomen. De pennen, welke schrijven tegen de ontwapening,
tegen den Vrede, zijn van hetzelfde staal gemaakt als de kanonnen.’
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Deze extravagante bewering, die ongeveer de helft der pennevoerders als misdadige
huurlingen brandmerkte en honorabele industrieelen stempelde tot infernale bandieten,
werd door Briand nimmer gestaafd met een schijn van bewijs. Hij heeft echter altijd
nog aanhangers. Zij meenen, dat wie a zegt ook b moet zeggen, ongeacht de gevolgen.
En de omstandigheden zijn buitensporig ongunstig. Maar kan het gouvernement een
actie stuiten, welke werd ingezet door een staatsman voor wien men standbeelden
opricht? Het respect voor Briand verbiedt zelfs de vraag of er belanghebbenden zijn
die deze hernieuwde beschuldigingen stipendieeren. De achterdocht ligt nochtans
voor de hand. Als er een ‘oorlogspartij’ te koop is in het binnenland, waarom zou
een ‘vredespartij’ zich niet laten betalen door het buitenland? Menige mogendheid
zal geld welbesteed oordeelen, dat de dynastieën Schneider en De Wendel schandvlekt
als vijanden van Frankrijk en van 't menschdom, en mèt de dynastieën haar fabrieken
in de lucht doet vliegen.
Doch zoover zijn we nog niet. Als ik de rhetorische ontboezeming van Briand en
de bedrijvigheid zijner volgelingen verderfelijk vind, omdat zij riskeeren het Fransche
geloof nutteloos en unilateraal te vertroebelen, te verzwakken (in geen enkel ander
land uitte ooit een staatsman een zoo krasse aanklacht), ik betwijfel ten sterkste of
hun optreden tot tastbaarder resultaten zal leiden dan b.v. eene grootere plooibaarheid
der staalbaronnen tegenover hun gouvernement en een prijsverlaging hunner
leveranties. De argumenten der beschuldigers veroorloven geen aangenamer
hypotheses. Hun hoofd-motief, getrouw vertolkt, luidt aldus:
Vroeger, toen Krupp er nog was (want voor deze onnoozele geesten bestaat de
Duitsche wapen-fabricatie niet meer!), sloegen de twee tegenstanders munt uit een
situatie welke zij zelf geschapen hadden en die zij als gezworen kameraden
exploiteerden. Krupp liet in Fransche kranten schrijven over het doodelijke gevaar
van Essen, en Schneider alarmeerde de Duitsche kranten met berichten over de
artilleristische perfectionneeringen van Le Creusot. Dat gaf leven in de brouwerij en
bezorgde aan weerskanten ruime bestellingen. Tot 1912 had Krupp 53.600 kanonnen
vervaardigd, waarvan 26.300 voor Duitsch gebruik. Tusschen 1885 en 1914 goot
Schneider 34.560 vuurmonden waarvan eveneens de helft voor rekening van Frankrijk.
De rest emigreerde in beide gevallen naar vreemde mogendheden.
Die periode van evenwicht en welvaart werd in 1918 helaas verstoord door de
sluiting van Krupp. De gezonde stimulans der concurrentie mankeerde en Schneider's
omzet-cijfer begon te dalen. Wat worden handel en industrie, vooral in dit vak, zonder
concurrentie? Een dooie boel.
De ontbrekende concurrent moest uit den grond worden gestampt, reëel of fictief,
met onverschillig welke middelen. Voor mannen als Eugène Schneider en François
de Wendel is dat geen kunst. Zij hebben een jaarlijksch ‘publiciteits’-budget van 75
millioen. Geheime fondsen van 30 millioen. Zooals gij denken kunt, besteden zij dit
geld niet aan advertenties. Kanonnen zijn geen Pink-pillen. Zij koopen heele kranten
of controleeren ze met hun subsidies. Wiens brood men eet diens woord men spreekt.
De kranten zullen den concurrent, die in 1918 bezwijmde, bijbrengen en opknappen.
Eerst verzonnen zij den fabel van het bolsjewistische spook. Toen dit thema afgezaagd
raakte begonnen zij het feuilleton der Duitsche overtredingen en der Duitsche kwade
trouw. Alles werd er met de haren bijgesleept. Van elke mug maakten zij een olifant.
Een artikel van Von Seeckt in Nord und Süd werd pretext tot reorganisatie van het
Fransche leger. De Junkers G 38 is uitgebuit voor een moderniseering der Fransche
luchtvaart. (Want Schneider fabriceert ook vliegtuigen.) Toen Krupp trek-wagens
ging maken voor den landbouw motoriseerde Frankrijk zijn cavalerie. Met een brief
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van Stresemann aan den Kroonprins troggelde men den Oostelijken vesting-muur af
van volk en parlement. Nauwelijks waren de forten aanbesteed of de kust-verdediging
kwam aan de beurt. Toen de Deutschland's op stapel werden gezet eischte de ‘publieke
opinie’ een gevechtswaardig linie-schip en kreeg de ‘Dunkerque’. Overal wroette
Schneider en overal dolf hij goud op.
De redeneering van Schneider's aanklagers is handig en schitterend. Het is alleen
maar jammer dat zij geen steek houdt. Want het bolsjewisme bestaat. De G 38,
machine waarop majoor Von Helders zijn Luftkrieg 1936 baseerde, is geen smoesje.
Hij vliegt. Het artikel, waarin Von Seeckt wapenprovisies afkeurt, omdat zij
verouderen, en voortdurend verbeterde modellen prefereert die door een onmiddellijk
mobiliseerbare industrie geleverd kunnen worden in 't groot, - dat artikel is geen
verzinsel. Het werd waarschijnlijk ook niet gedicteerd door Schneider. Evenmin de
beruchte brief waarin Stresemann den Kroonprins aan 't verstand bracht dat de
Duitsche diplomatie voorloopig moest ‘finassieren’ en dat men later verder zou zien.
Het was ook niet Frankrijk's wensch dat Engeland de Entente Cordiale opzegde en
de Franschen daardoor dwong om onverdedigde kusten te beschermen. Tegen de
Duitsche pantserschepen in zakformaat kan geen enkele Fransche boot het opnemen,
behalve de in aanbouw zijnde ‘Dunkerque’. Muggen of olifanten: aan alle horizonnen
teekenden zij een bedenkelijk vraagteeken. Wanneer Schneider niet geantwoord had
zou hij den kogel verdiend hebben.
Het merkwaardigste in de redeneering der aanklagers is echter dat zij kon opkomen
in Fransche hoofden. Tot zekere hoogte ware m.i. de veronderstelling aannemelijk
geweest, hoewel onbewijsbaar, dat Schneider en het Comité des Forges ná 1918,
evenals vóór 1914, onder één hoedje speelden met Krupp en consorten. Maar liever
dan een Duitsch magnaat te betrekken in hun blaam wierpen zij alle schuld op den
Franschman. Hiermee maakten zij hun thesis niet alleen verdacht maar bovendien
onhoudbaar en onredelijk. Alleen lomperds zullen een dergelijke enormiteit slikken
en de lomperds vormen nog geen meerderheid in den Franschen Staat. Ook niet in
het Fransche geweten. Omdat zij verviel in een overdreven en transparante
partijdigheid zal een beweging, die misschien heilzaam had kunnen worden, uitdraaien
op niets.
[verschenen: 18 oktober 1933]

Nemesis
Parijs, 25 September 1933
De kaarten zijn geschud, afgenomen en gegeven te Parijs. Bij die fiduciaire verrichting
kregen de twee partners Engeland-Frankrijk reeds oneenigheid omdat Paul-Boncour
aan kapitein Eden een spel in de hand stopte dat deze gentleman absoluut niet wilde.
Met een glimlach vloog hij naar Londen, en telegrafeerde het Britsche kabinet bijeen.
Glimlachend keerde hij terug, vergezeld van den duivelsadvocaat John Simon, terwijl
uit een Fransche badplaats Stanley Baldwin kwam aangesneld. Men zegt dat de twist
werd bijgelegd, doch niemand gelooft het. De partij begint met onwillige spelers.
En de inzet is Nemesis, vertegenwoordigster van het hemelsche recht en bewaakster
der wereld-orde. In de oudheid werd deze godin afgebeeld als een kalme, strenge
dame, met de rechterhand op den mond en in de linkerhand een elle-maat. Ieder wil
de godheid tot zich trekken en ieder wil meten met haar stok. Wie zal winnen?
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Zoo reist men naar Genève, elk met zijn troeven, elk met zijn foefjes. Alle kaarten
zijn doorgestoken en alle spelers weten dat. Zij vreezen echter zoowel den uitslag
als den afloop. Om den schijn te redden stelt Frankrijk voor dat men elkaar
controleeren zal. Een permanente, automatische, universeele contrôle. De grooten
de kleinen, en de kleinen de grooten. Het homeopathisch procédé: met wantrouwen
verjaagt men wantrouwen. Lumineus idee, waartegen de Britten sputteren, de
Amerikanen, de Italianen en de Duitschers. Zij parlementeerden. Zij sjacherden,
pruttelden en pingelden. Als zij niet weer terugkrabbelen zullen zij tenslotte
toestemmen. Omdat de Franschman uitsluitend geplunderd wil worden met open
kaarten.
Lumineus idee, inderdaad! Er was echter een maar. Wie over contrôle praat kan
niet zwijgen over sancties en men speelt met de revolvers op tafel, als in een
ouderwetschen goudzoekers-film. Sancties, dat zijn straffen, boeten, dwangmiddelen.
Het woord alleen reeds wekt opschudding en schandaal. De Engelschman wenscht
het te vervangen door een onschuldiger term. De Amerikaan is van dezelfde opinie.
De Duitscher en de Italiaan laten de zaak bedisselen door Brit en Yankee. Zij is hun
best toevertrouwd.
Waarom spreken over sancties, zeggen zij, alvorens er overtredingen zijn? Wie
vertelt u dat er gesmokkeld zal worden? Wie kan smokkelen als ieder hem op de
vingers kijkt? Waartoe dienen sancties als geen sterveling smokkelt? Met de contrôle
cureerden wij de achterdocht en kwade bedoelingen. Met de sancties halen wij deze
pest opnieuw in huis. Laten wij eerst probeeren en daarna zien. In het slimste geval
kunnen wij altijd overleggen. Rijpelijk overleggen.
In hun binnenste denken zij: Stel je voor dat er per ongeluk een betrapt werd. Welk
een complicaties! Verbeeld je dat men er drie of vier tegelijk snapt. Welk een janboel.
En wat heeft het grut der kleine mogendheden zich met onze zaken te bemoeien?
Van hen kun je alles verwachten. De een is hypocriet en omkoopbaar, de ander
idealist en intransigent. Beide soorten zijn even gevaarlijk. De Vereenigde Staten
gecontroleerd door Mexico of Nicaragua? Groot-Brittannië gecontroleerd door
Ierland? Goeie morgen! Controleer jullie onderling zooveel je verkiest, maar niet bij
ons, en basta over sancties.
De nog leeper geboren Franschman gnuift bij dat pleidooi. Hij begrijpt 't en hij
had 't voorzien. Toch bedacht hij geenszins de contrôle en de drommelsche sancties
om zijn partners een kool te stoven of om hen in ongelegenheid te brengen, maar
omdat hij bij nader overweging geen lust voelt om zich te laten villen, zelfs niet met
open kaarten. Hij gelooft niet aan controleurs, en heeft daarvoor goede redenen. Hij
sympathiseert slechts matig met het begrip sancties. Als sancties serieus zijn kan
men er verder mee komen dan wenschelijk is. Als ze voor de grap zijn, logeert men
in den aap. Maar met het woord alleen kan men poolshoogte nemen. Het is een bijna
onfeilbaar herkenningsmiddel. Fluister het iemand in het oor en hij verraadt de
kronkels van zijn brein. Zoolang niet allen optimistisch reageeren op die tooverspreuk
blijft zij een talisman. Men doet dus alsof. En ik zie een geonduleerden Paul-Boncour
meesmuilen naar een imaginairen Sir John Simon of Norman Ezechiah Davis:
Natuurlijk wordt er niet gesmokkeld. Doch juist omdat niemand smokkelt kunnen
wij sancties uitvaardigen. Een gewone voorzorgsmaatregel voor een onmogelijke
eventualiteit. Wat deren sancties vanaf het moment dat men ze niet behoeft toe te
passen? Welk gevaar is erbij, welk bezwaar ertegen, wijl niemand zich laat knippen?
Zou het niet veel meer een blijk van argwaan beduiden als wij de boete
verdonkeremaanden in ons reglement? Achteraf mompelt hij, apart, gelijk in een
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drama: Als zij reeds schuw zijn voor het woord, wat moeten zij dan bang zijn voor
het ding! Zullen zij toehappen? Nooit! Geen denken aan. In het hol der veertig roovers
was Ali Baba veiliger dan de Franschman aan deze groene tafel.
En de partij gaat door. Elke slag, die wordt opgehaald, verloren of gewonnen,
beslist over een veldslag der toekomst. Zal die slag geleverd worden tusschen Dijon
en Lyon of tusschen Mainz en Basel? Of noordelijker? Als Nemesis geen hand voor
den mond had, zou zij roepen: Halt. Maar zij is stom zooals de gerechtigheid blind
is. Zij volgt. Zij schrijdt niet vooruit. Het is onze eigen maat waarmee zij meet.
Ditmaal echter zal zij de slachtoffers niet tellen per millioenen. Zij zal ze tellen per
tientallen van millioenen. Ditmaal, wanneer de engel des verderfs gepasseerd is, zal
er niet een hoek van Frankrijk verwoest liggen. Heele strooken van Europa zullen
verschroeid en ledig achterblijven als de oevers van de Doode Zee. Het gaat niet
meer over geld, niet meer over grenzen, niet meer over voordeelen, niet meer over
suprematie, niet meer over Kultur-vragen. Het gaat over het leven van allen, zonder
uitzondering. Niet alleen het stoffelijk leven. Maar het geestelijke leven der planeet.
Na 1918 konden wij met moeite ademen in een wereld waarvan alle moreele
fundamenten ons verbrijzeld schenen, en waarin hetzelfde oog ons vervolgde dat
Caïn tevergeefs ontvluchtte. Er is een spijt en een knaging welke wij nimmer en
nergens konden sussen. Zelfs zij leden aan dat hartzeer die de misdaad uit de verte
hadden aanschouwd en die de vlammen enkel zagen flakkeren op den horizon.
Duizendmaal erger kwellingen zal de volgende ronde na zich sleepen als wij de
kinderen tellen die stierven met bloedschuim uit ooren, neus en lippen, als wij de
gebeenten oprapen in de verbrande steden. Wat zal het leven waard zijn in dit
perspectief? Alleen de barbaar, de wilde, zal dat demonisch achterland verduren.
Wie een hart heeft en een consciëntie moet stikken en wankelen. En waarschijnlijk
zal deze ruïne de onherstelbaarste zijn.
Tegen zulk risico weigert Ramsay MacDonald zijn assurantie. Van twee dingen
één: òf de assurantie is overbodig en dan kan hij den polis teekenen zonder aarzelen:
òf de assurantie is onontbeerlijk en dan verzaakt hij een plicht, waarvoor hij misschien
te klein is, misschien te laf, misschien te sluw berekend, misschien alle drie te zamen.
Er is geen tusschenvorm. Wat bezielt dezen man, die sedert 1924 Europa naar een
catastrofe drijft? Niemand durft het gissen. Het Engelsche gouvernement blijft tot
zijn orders, hoewel de Engelsche publieke opinie omsloeg. Stanley Baldwin met zijn
vier honderd conservatieven vermag niets tegen den geïsoleerden MacDonald. John
Simon is zijn advocaat. Negen op de tien der s.o.s.-signalen bereiken ons via Engeland.
Gisteren nog onthulde de Engelsche Augur in den Petit Parisien een invalsplan door
Zwitserland. Hij citeerde een zin die Balbo gezegd zou hebben tot zijn vriend Goering:
‘Met mijn machines kan ik het Rhône-dal verwoesten, maar voor onze troepen zijn
de Alpen een harde noot.’ Terwijl de Engelsche klokken het sensationeelste alarm
luiden, chicaneeren de Engelsche staatslieden over de elementairste waarborgen.
Eén helder woord van Ramsay MacDonald kan het menschdom verlossen van een
nachtmerrie en hij spreekt het niet. De Franschen bedelen om dat woord en hij praat
eromheen. Eén signatuur van Ramsay MacDonald maakt de Franschen gedwee als
lammeren en hij geeft ze niet. Zij bedelen om die signatuur en hij houdt zich voor
den domme. Wie peilt deze raadselen? Wie begrijpt dit funeste overwicht, die lugubere
koppigheid? Wie verklaart zulke dubbelzinnigheid, deze tegenstrijdigheden? Als er
slechts één tienduizendste kans bestond dat de hemelen vuur zullen regenen en gif
(de kans is grooter!), hoe moet men oordeelen over een man die zoo lichtvaardig en
zoo almachtig solt met de schrikwekkendste verantwoordelijkheid?
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[verschenen: 21 oktober 1933]

Onder de Aarde
Parijs, 28 September 1933
Na tien jaren van onderzoekingsreizen onder den grond publiceerde Norbert Casteret
bij de Librairie académique Perri te Parijs het relaas zijner tochten door het rijk der
gnomen en gaf zijn boek den bescheiden titel van ‘Dix ans sous terre’. Men zou het
een pendant kunnen noemen van Jules Verne's ‘Reis naar het middelpunt der aarde’,
als het niet spannender was, omdat het de gevaarlijkste expedities verhaalt die niet
verzonnen zijn doch authentiek, en omdat de ontdekking der prehistorische grotten
van Montespan en Labastide een wetenschappelijk evenement is van de grootste
beteekenis. Maar behalve het avontuur waarbij men popelt, behalve de onschatbare
documenten betreffende onze Europeesche voorvaderen, en behalve de beschrijving
der wonderbaarlijkste rotspaleizen, behelst het werk van den pelgrim der duisternissen
gegevens, welke mij sterker geboeid hebben dan de roman, de archeologie en het
fantastisch decor. ‘Dix ans sous terre’ licht in over de geheimzinnige betrekkingen
tusschen den mensch en het doel waarvoor hij geboren is, waarvoor hij werd
aangewezen.
Het geval Casteret is uniek. Ergens onder de Pyreneeën stonden sinds twintig
duizend jaren een leeuw, een beer, een paard en andere dieren in het gelid, als beelden
in een tentoonstellingszaal of in een tempel. De vroegste bewoners van ons werelddeel,
in een verleden waarbij de Egyptische oudheden van recenten datum lijken, hadden
deze statuen gekneed uit leem. Zij waren gedeeltelijk misvormd met speren van silex,
gedeeltelijk verweerd door het water dat gedurende twee honderd eeuwen op hen
afsijpelde en ze bedekte met een kalkvlies van stalagmiet. De beer, in de houding
der sfinx van Giseh, had geen kop en tusschen zijn voorpooten lag de echte schedel
van een beren-jong. Op den vloer van het hol bevonden zich talrijke verkalkte
afdrukken van beren-klauwen en bloote menschen-voeten. De wanden droegen sporen
van klauwen en handen. Een nis bewaarde de vuursteenen werktuigen zooals de
beeldhouwer ze achterliet op den dag dat hij de spelonk voor 't laatst betrad. De grot
bevatte geen overblijfselen van mensch of beest, van keuken-resten of beenderen,
welke zouden toonen dat zij gebruikt was als woning. De twintigste-eeuwer, die de
stilte en den nacht kwam storen van dit voorwereldlijk museum, kon slechts gissen
waarvoor het gediend had. Vermoedelijk was het een heiligdom. Vermoedelijk werd
hier de leeuw bezworen door een toovenaar, met plechtigheden welke nog in zwang
zijn bij wilde volksstammen. Waarschijnlijk stak de bezweerder den bloedenden kop
van een overrompeld jong met een houten pin op den leemen beren-romp, om met
magische dansen, spreuken en verwondingen den gevreesden vijand te biologeeren
die dezelfde holen bewoonde. Welke drama's of welke ceremoniën vonden plaats in
deze ruimte, gemerkt met de sporen van mensch en dier? Wij kunnen slechts
conjecturen maken, wijl verstaanbare teekenen ontbreken. Het essentieele der zaal
is dit: Hier vereeuwigde een menschelijke geest zijn aanwezigheid; hier kreeg zijn
onsterfelijke substantie contact met de overlevenden, na twintig duizend maal
zwijgend den weg te hebben afgelegd rondom de zon. En als het geen zeldzaamheid
meer is dat troglodieten hun gedachten uitzenden tot onzen tijd, de wijze waarop de
aanraking hier geschiedde, karakteriseert haar als een unicum.
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De grot was volstrekt ongenaakbaar, want in den loop der tijden had een bergstroom
een zijweg geboord door haar toegangsschachten, welke hij vulde tot het gewelf.
Alleen tijdens buitengewoon droge zomers, zei de overlevering van Montespan, was
de koker, waarlangs de beek wegvloeide, doorwaadbaar, doch zestig meter vanaf
den ingang schuurde het water de zoldering en sloot de holte. Daar begon in het
absolute donker een tot den bovenkant gevulde galerij van onbekende lengte. Die
boordevolle gang kon loopen over een onbeperkten afstand; zij kon eindigen in een
afgrond, in een draaikolk, in drijfzand, in een gat, met bedorven lucht, in een hoop
weggespoelde takken. Enkel een onzinnige of een gepredestineerde kon het waagstuk
bestaan om zulk een hermetischen tunnel zwemmende te doorklieven.
Casteret, mengsel van koelbloedigheid en hartstocht, bezat den vereischten
overmoed. Hij wringt zich door het mannegat waarlangs het riviertje aan den bergvoet
uitloost. Hij doorwaadt een horizontale schacht die na veertig meter rechthoekig
afbuigt en over twintig volgende meters zoo verengt dat het gewelf in het water
wegzinkt. Daar plaatst hij op een uitsprong van den wand een brandende kaars, haalt
voor twee minuten adem en duikt. Met de eene hand betast hij het plafond om zich
te sturen, en beweegt zich met de andere zoo snel mogelijk vooruit. Plotseling steekt
zijn hoofd boven water en kan hij lucht scheppen. Hij schudt zijn rubber zwemhoed
waarin hij lucifers en kaarsen geborgen heeft en ontsteekt een licht. Zoover hij zien
kan, bespeurt hij een effen waterspiegel, door een smalle lucht-laag gescheiden van
de zoldering. Met de kaars op zijn helm strompelt hij voorwaarts, tot den neus in het
ijskoude water, en landt na een honderdtal meters op een zandbank aan den ingang
eener weidsche zaal, versierd en versperd met cascaden van stalactiet. Hij doorschrijdt
die ruimte, waar de beek onder zware rotsblokken verdwijnt. Opnieuw
ondergedompeld in het water nadert hij een reusachtigen pijler. De weg splitst zich.
Eerst kiest hij het moeilijkste en gevaarlijkste pad, duikt in een tweeden diepen,
vollen siphon, welks gewelf bezaaid is met zwarte, spitse druipsteenen, kruipt door
een nauwen, puntigen cylinder naar een nieuwe zaal, weidscher nog dan de
voorgaande, chaotisch overgooid met neergeplofte rotsklompen, en steeds de beek
houdend, geprangd door den schrik en de kou, worstelt hij zich langs andere zalen
en andere labyrinthen naar een ondoordringbare vernauwing der rotswanden, die
hem noodzaakt terug te keeren. Dan neemt hij bij den enormen pijler, welke den berg
in helften schijnt te deelen, de richting die de beekbedding verlaat. Klauterend bereikt
hij een twee honderd meter lange, vijf meter breede, vier meter hooge galerij,
overladen met glinsterende stalactieten. Trapsgewijze golvend stijgt ze op naar een
kromming en mondt uit in een lage zaal van tien meter middellijn. Die galerij is als
de voorhof leidend naar een heiligdom. De rotsmuur is volgegrift met onnavolgbare
afbeeldingen van mammoet, paard, bizon, hert, halfezel, gems, steenbok, hyena,
raadselachtige emblemen en niet-ontcijferbare teekens. In het walmende schijnsel
zijner kaarsvlam ontdekt Casteret, overstelpt van ontroering, zijn beer, zijn leeuw
en dertig verschillende modellen van dieren, gerangschikt op den vloer. De oudste
beelden onzer planeet.
Thans is de ingang der grot zoo uitgegraven en de afvloeiing van den bergstroom
voldoende verwijd, dat de archeologen en de toeristen, die deze reliquieën der vroegste
menschen willen bezichtigen, niet meer behoeven te duiken en slechts over enkele
honderden meters tot aan den hals in het water hebben te baden om haar te
aanschouwen. Maar toen Norbert Casteret voor 't eerst den tocht ondernam naar deze
duistere onderwereld, waar zich bij de doodelijke gevaren van een banaal ongeluk,
als het nat-worden der lucifers, de beklemming voegde eener duizelende eenzaamheid,
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was hij stellig de eenige op den aardbol om een reis te beproeven van wier eindpunt
hij niets wist. Een achttiende-eeuwsch filosoof, genre Leibnitz, zou gezegd hebben,
dat men niet nalaten kan de ordonnantie te bewonderen van een heelal, waar zulk
een onmisbare man op zijn achttiende jaar in de loopgraven gezet wordt en ontsnapt
aan de milliarden kogels, welke in den wereldoorlog zijn afgeschoten.
Hoe uitstekend hij op zijn plaats was, toonde Casteret niet alleen als ontdekker
der grotten van Montespan en Labastide of der onderaardsche gletschers van den
Marboré, verijsde grot op 2700 meter hoogte in de Pyreneeën. Reeds langer dan een
eeuw twisten de geologen en de hydrologen over het ontstaan der Garonne en na een
zesjarige, buitengewoon lastige studie leverde Casteret het onweerlegbaar bewijs,
eerst theoretisch, en daarna practisch door het werpen van kleurstoffen in de
werkelijke bron, dat de Garonne niet ontspringt op de noordelijke helling der
Pyreneeën, maar op den zuidelijken top van den Maladetta, en dat zij pas, na zich
dwars door het gebergte een ondergrondsch bed gebaand te hebben van vier kilometer,
uitborrelt in de Val d'Aran, welke de aardrijkskundigen aanwijzen als haar oorsprong.
Op zich zelf beschouwd zou deze ontdekking het platonisch belang van een
wetenschappelijk vraagstuk niet overschrijden. Een merkwaardige nuance echter
onderscheidt deze exploratie van de meeste anderen. Juist terwijl Casteret de bron
der Garonne vastlegt in den Trou du Toro, willen Spaansche ingenieurs deze
watervallen benuttigen voor een hydro-electrische installatie, en beramen een dam,
welke de geheele capaciteit der Garonne-bron zou afvoeren naar de Esera en vandaar
naar den Ebro. Vier Fransche departementen, wier landbouw en oever-industrie zich
hoofdzakelijk voeden uit den Trou du Toro, alvorens zijrivieren het verlies kunnen
compenseeren, zouden door den Spaanschen dam worden drooggelegd. Dit zal
verwikkelingen geven tusschen Frankrijk en Spanje. Diplomaten zullen ze vereffenen,
want wegens internationale reglementen moet Spanje alle hoop op zijn dam laten
varen. En dit alles is zeker van eenig gewicht. Doch wat mij voornamelijk getroffen
heeft in de altijd halsbrekende ondernemingen van Casteret, is de werktuigelijke
voltooiing eener taak; taak, die op het juiste uur vervuld wordt; taak, welke geen
enkele omstandigheid of gebeurtenis kan verhinderen noch vertragen. Men zou ermee
kunnen bewijzen, dat niets verloren gaat op dit ondermaansche.
[verschenen: 23 oktober 1933]

Degradatie
Parijs, 2 October 1933
De vermoording van Oscar Dufrenne zal politieke, sociale en artistieke gevolgen
hebben, wanneer er in de maatschappij waarvan hij een der steunpilaren was, nog
krachten tot herstel overblijven.
Begonnen als stoffeerder, voortscharrelend als ambulant schouwburgdirecteur,
was Dufrenne geëindigd als koning van de music-hall, als patroon van Mistinguet,
Joséphine Baker en andere celebriteiten, als hoofd-regisseur van het dagelijksche
bacchanaal, dat volgens de politie-voorschriften niet mag aanvangen vóór zeven uur
's avonds. Bij zijn geleidelijke opklimming tot ceremonie-meester van het Parijsche
feest had hij niet veranderd van beroep, noch van mentaliteit. In zijn nederige jeugd
behing hij kamers, in zijn glorie stoffeerde hij tooneel-zalen. De tierlantijntjes van
behangselpapier, de strikjes en kwikjes van gordijnen werden snuisterijen van vleesch
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en bloed. De drie gratiën van een schoorsteen-garnituur betraden de planken in
levenden lijve. Daarnaast exploiteerde hij casino's van badplaatsen, speelhuizen, en
bioscopen welker affiche (doch niet de kassier) den toegang aan minderjarigen ontried.
Met deze industrieën verwierf hij zich fortuin, roem, invloed en het Legioen van Eer.
Af en toe gaven satirieke weekbladen aanduidingen over zijn liefhebberijen, welke
in het Rome van Nero konden voeren tot de waardigheid van keizerlijk gemaal. Twee
jaar geleden, bij een ruzie op de Riviéra, beet zijn zeer particuliere secretaris hem
een stuk van den neus. Die favoriet was nog in zijn dienst toen hij in het weelderig
bureau van een zijner morbide bioscopen vermoord werd op het middernachtelijk
uur van een Zondag, en op een der drukste keerpunten van den Faubourg Montmartre,
de Cité Bergère en de Boulevards. Hij stierf, half ontkleed, gekerfd met zeventien
wonden, gewikkeld en gesmoord in de matras van een divan. Tot vandaag vond men
geen spoor van den sadistischen dader, die behooren moet tot zijn vrienden of
kennissen.
Deze bijzonderheden zouden binnen het kader blijven der zolaïstische tranche de
vie, van den gruwel-roman en van het gemengde bericht, wanneer Oscar Dufrenne
met zijn geld niet was gegaan in de politiek van Stad en Staat. Dat zulk een
zwaar-belast, middelmatige, decadente persoonlijkheid kon doordringen tot de kringen
die de bestemming richten eener natie, dat zulk een van alle chantages afhangend
individu, vijf ministers rondom zich kon vereenigen aan de tafel waar zijn ridderlintje
gevierd werd, wettigt bij de minst partijdige getuigen eenigen argwaan omtrent de
moraliteit en het verantwoordelijkheidsbesef van een aanzienlijk deel der
bewindvoerders. Wanneer Léon Daudet de democratie afschildert als ‘crapulocratie’
overdrijft hij, maar hij bekladt haar niet. Hoe moest een tegenstander, 't zij communist
of royalist, oordeelen over de republikeinsche instellingen, wanneer hij de speciale
zeden van Dufrenne gedekt zag door het gouvernement en wanneer hij de
inschikkelijkheid gadesloeg welke de regeering toonde jegens de praktijken van een
sujet, dat met de abjectste middelen kuipte naar de macht? Toen hij candidaat was
voor den Parijschen Gemeenteraad (waar hij triomfantelijk gekozen werd) ontvingen
zijn kiezers gecalligrafeerde bristols, die hun vrijen toegang verschaften tot zijn
etablissementen. Als candidaat voor een Kamer-zetel (welken hij op 't nippertje
miste) strooide hij dezelfde vrijbiljetten rond en liet daarenboven bezoldigde knokkers
uit Marseille komen om de aanhangers van zijn concurrent - die ordonnans was
geweest van Joffre - te terroriseeren met vuisten en stokken, bij gebrek aan
argumenten. Ik zie nog zijn plakkaten van de laatste verkiezingen. Een moeder die
met afschuw haar kind terugtrekt van een militair die een officiers-kepi draagt. Want
Oscar Dufrenne was Briandist, pacifist en lid der radicaal-socialistische partij. Tijdens
den oorlog, waarvan hij de ongemakken vermeden had dank zij de protectie van
Malvy, was hij defaitist. Nog onlangs monteerde hij een tendenz-drama tegen de
‘Handelaars in Kanonnen’. Ondanks de kwaadste geruchten waarin hij stond, kon
hij Daladier en Herriot bejegenen als collega's en partijgenooten. Tot welk een graad
van beurschheid moet politiek zijn afgezakt, waar een Daladier gedwongen is om
samen te hokken naast een Dufrenne, wiens platte geld, gewonnen met een nauwelijks
verholen prostitutie, alles recht maakte wat krom was? Wie of wat, idee of persoon,
is niet min of meer gediscrediteerd door zijn leven en zijn obsceen uiteinde?
Hij werd vermoord door een matroos, dien hij zelf in zijn bureau-boudoir had
binnengeleid en de silhouette van dezen matroos bepaalt het artistieke aspect der
sombere tragedie. Of men ooit zijn naam zal kennen, wat ik betwijfel, doet er niet
toe. Evenmin of het een echte matroos was, of een verkleede. Onecht of echt, die
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matroos is een realiteit en een symbool. Als gezonde, struische realiteit wordt hij
over de geheele wereld en in alle talen bezongen op de pittige melodie van Les Gars
de la Marine, refrein uit een der laatste revues welke geproduceerd werden door
Oscar Dufrenne. Als symbool loopt hij rond op Montmartre en Montparnasse,
gepoeierd, geschminkt, met geverfde nagels, met lange, geleende wimpers, en met
onthaarde, bijgepenseelde wenkbrauwen. Vijf jaar geleden werd het litterair thema
van dezen matroos gelanceerd door Jean Cocteau, wiens aanvoelingsvermogen met
de verkeerde stroomingen van onzen tijd excellent is, en die kortelings trouwens nog
met een aapje op den schouder paradeerde in de haven van Toulon, rendez-vous van
het vooruitstrevend intellect. Toenmaals had hij een genie ontdekt op het Ministerie
van Marine. En als deze snaak geen carrière maakte, noch in de letteren, noch op de
vloot, hij vermenigvuldigde zich als de zandkorrels van het zeestrand. Men ontmoette
hem op de Côte d'Argent en op de Côte d'Azur. Hij werd danser en Georges Auric
componeerde het ballet les Matelots. Hij werd zanger en Darius Milhaud schreef een
opera. Hij werd kellner en de chique dancings, de openbare en gesloten bars, werden
gemeubeld en gedecoreerd als een driemaster, als een paket-vaarder, als een yacht,
waar men de roemba danste met een matroos en waar een matroos cocktails schudde
of champagne schonk. Het gansche tweede kwartaal der twintigste eeuw verzeilde
in het uithangbord van het vermomde jantje en de valsche marinier doorzwabberde
de crisis, de malaise, de depressie alsof ze zijn element was. Mademoiselle Pompon
werd een geijkte uitdrukking en een doodelijke beleediging voor den waren zeeman.
Als het matrozen-pak een uniform is, nooit werd een uniform zoo misbruikt, zoo
bespot en zoo geprofaneerd.
Ziedaar als climax een matroos die in dat uniform Oscar Dufrenne molt, de
balletmeester van al die onpluize amusementen, gemeenteraadslid van Parijs,
aspirant-lid van het Parlement (bij de volgende verkiezingen zou hij zeker geslaagd
zijn), minister in petto, en misschien, wie weet, president der Republiek. Men schrok
zich een stuip. De gezamenlijke zeden-politie zit den voozen matroos op de hielen.
Niet om hem te vangen vermoedelijk. Het is oneindig beter dat deze weerzinwekkende
moord, waarvan sommige détails geen vermelding gedoogen, niet ontaardt in een
proces. Het is voldoende dat de ongewenschte marinier verdwijnt. Dat vuil roept om
een veger, niet om een blik.
Maar als het uit is met die onsmakelijke grappen, zij laten een misselijken neerslag
achter en suggereeren den voorsmaak van nog vuiler pijpen die men wellicht rooken
zal. Schandalen, ergerlijk genoeg om een volk eendrachtig te doen blozen, stapelen
zich op. Het eene abces na het andere breekt door, en niet onder het mes van een
redelijken dokter, doch omdat ook verborgen zweren barsten moeten. De indulgentste
sceptici worden beu van zooveel modderigheid tegelijk. Zij benijden Berlijn en de
hitleriaansche reiniging. Hoe lang zullen zij nog moeten jammeren? Alle dictaturen
begonnen met een degradatie welke niemand meer verdroeg en met Oscar Dufrenne
naderde men zonder twijfel de uiterste limiet. Een bezem die wettig gehanteerd zal
worden of onwettig, staat ergens klaar. Een bezem, en geen plumeau.
[verschenen: 25 oktober 1933]

Hun manie
Parijs, 9 October 1933
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De theaters heropenen in hetzelfde onuitstaanbare, misanthropische humeur, dat
reeds de schilderkunst, de muziek en de letteren bedekt met zijn vunzen schimmel
en dat weldra (als het zoo doorgaat) geen proper plekje zal overlaten waar wij iets
anders kunnen ademen dan verpeste lucht. Wanneer Strindberg een deel zijner
artistieke educatie niet genoten had van het Fransche naturalisme zou ik zeggen dat
wij verstrindbergen tot over de ooren. Men praat soms van de middeleeuwsche
doodendansen en van de sombere tonen welke zij aansloegen in het uitbundige leven.
Hun treurmarsch is een scherzo vergeleken bij het gekras der hedendaagsche raven.
Men praat soms van de grimmige boetpredikers. Maar zij hadden de acht zaligheden,
het Onze Vader, en het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Hun
grijnzendste accenten klinken mild en verwarmend naast de kille wanhoop, de doffe
mistroostigheid en den onverbiddelijken menschenhaat welke de moderne
hagepreekers onderrichten op de planken. Wat hebben zij? Niets dan hun gal, hun
verbeten woede, hun koudbloedige verachting. Ah! wij zullen ons dezen winter niet
amuseeren in den schouwburg. De eene auteur na den andere wordt aangestoken
door het schurft dat de schoone kunsten verbastert tot een leprozerie. De laatste die
besmet raakte is Jacques Deval, wiens Etienne met succes gespeeld werd in het
Hollandsch en die totnutoe gold voor een betrekkelijk beminnelijk en humaan auteur.
Hij verloor zijn talent niet, helaas, doch hij verloor alle vreugde, elke notie van geluk.
En ziehier wat er van zijn beminnelijkheid overblijft in zijn ‘Prière pour les Vivants’.
Het stuk, in tien tafereelen, is een soort van Cavalcade, zonder den achtergrond
van het forsch en gezond ras dat de Engelsche film omstraalt als een aureool. De
handeling loopt bij Deval over drie generaties, van 1873 tot 1933. Om zijn personages
zooveel mogelijk te veralgemeenen tot doorsnee-types ontweek hij ieder verband
tusschen zijn menschen en het omringende leven. Prière pour les Vivants is een
drama zonder vensters of ramen die uitzicht geven op de buitenwereld. De oorlog
van 1914 wordt zelfs niet vernoemd. Voor Deval kan de aarde draaien zooals zij wil,
reilen in het donker of zeilen in het licht, de trieste wezens die haar bevolken blijven
altijd eender, in tijd en ruimte, altijd schunnig, altijd onverbeterlijk. Uit den
onmetelijken, valen menschenstroom, die wegschuift naar een onbekenden oceaan,
hier knus kabbelend, daar stormachtig bewogen, ginds bruisend over kloven, en
afgronden, kan men met een schepnetje een paar exemplaren opvisschen van de
krieldiertjes die er wroeten en wriemelen, men kan twintig jaar verderop of twintig
jaar afwaarts een schep doen in het schuim, in de krullende golven of in het slijk,
wat men ophaalt varieert nergens en nooit. Het is steeds hetzelfde groezelige,
vraatzuchtige, lubrieke, ziellooze, wurmstekige en ongeneeslijke schepsel, waarvoor
eeuwenlang tevergeefs het Gebed der Levenden gebeden werd uit het familie-kerkboek
en waarvoor men nog een eeuwigheid kan bidden zonder eenige kans op beterschap.
Zoo wordt Pierre Massoubre geboren in 1873. Wij zien de bevalling niet. Wij
wonen haar bij in de aangrenzende eetkamer, waar zijn vader en zijn oom de
dienstboden achter de rokken zitten. Het contrast is niet nieuw en werd in
verschillende romans reeds uitgewerkt. In de directe realiteit van het tooneel krijgt
het een oneindig penibeler reliëf, dat nog aangescherpt wordt door de grootmoeder,
die voor deze dikhuidige satyrs de Prières des Vivants komt opzeggen, het gebed dat
den schepper vraagt om zijn schepsel te behoeden tegen het kwaad.
Wij springen veertien jaar over. Pierre's moeder is gestorven van hartzeer, hijzelf
geplaatst op een kostschool. De vele pensionaten en verbeteringsgestichten, welke
wij kennen uit de oude en de nieuwe literatuur, worden in afschuwelijkheid verre
overtroffen door het paedagogisch instituut van Jacques Deval. De surveillant is een
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beroerling en een ellendig beest. De leerlingen zijn wreede, laffe monstertjes. Zij
martelen een Russisch makkertje, dat fantastisch is, maanziek en lichtgeloovig. De
jongen wordt verraden door Pierre Massoubre en maakt zich van kant. Het geval is
historisch. Voor de eerste maal werd het verhaald in Gide's Valsche Munters.
De ingewortelde laagheid zal Pierre's bestaan richten als een gesternte. Zes jaar
later vinden wij hem als student op zijn kamer. Hij betreurt een flirt, in den knop
gebroken. Er stapt een vrouw binnen, die als bij toeval zijn voormalige baker is, of
juister gezegd zijn voedster, en hij troost zich in haar armen over zijn verdriet. Zoo
leert hij de liefde kennen. In 1903 besteelt hij zijn vader, die hem geld weigert, en
ontrukt hem een portefeuille. In 1913 is hij veertig, ingenieur, en getrouwd met een
Française. Hij erft van zijn vader. Op zijn beurt wordt hij vader van een Robert. Hij
bedriegt zijn vrouw met zijn typiste en met de echtgenoote van een vriend. Hij
intrigeert om te verhinderen dat deze vriend het Legioen van Eer krijgt. Dito
manoeuvreert hij om zelf het lintje te bemachtigen. Hij maakt fortuin en zijn vrouw
sterft. De secretaresse en de vrouw van zijn vriend verzachten dezen rouw. Als hij
in 1923 vijftig is tracht hij zich te verzetten tegen den naderenden ouderdom. Hij
probeert om kameraad te spelen met zijn zoon die hem uitlacht zooals hij zijn vader
voor den gek hield. Hij coquetteert met een arme borduurster. Zijn zoon werkt hem
uit de zaak welke hij stichtte en tot bloei bracht. In 1933 sterft hij van zijn
uitspattingen en van ergernis. Zijn laatste snik wordt opgevangen door de schim
zijner vrouw en een afgrijselijken engel des doods, welke beiden aan zijn bed
verschijnen. Enkele weken later verleidt de zoon de arme borduurster waarop de
vader geloerd had, die hem tot afscheid toevoegde: ‘Het ergste wat ik je wensch is
ook een zoon.’ Dat gebeurt. De wettige vrouw van Robert Massoubre bevalt terwijl
haar echtgenoot de dienstboden achterna loopt. En terwijl men voor het kleine kind
dezelfde Gebeden der Levenden reciteert als vroeger voor den grootvader, zorgt
Robert genoeglijk dat de schakel der kleine en groote ploertigheden, die een
familie-band vormen, niet verbroken wordt.
Gelijk men merkt valt er met deze zure geschiedenis geen oogenblik te lachen.
‘Bravo, Monsieur Deval’ roepen de feministen: ziedaar een serie mannen-portretten,
zooals wij ze ons altijd verbeeld hebben, zooals ze altijd geweest zijn en zooals
niemand ze heeft durven teekenen.’ De stakkerds! Zij hebben gelijk. Maar alsof het
moeilijker was om even natuurgetrouw een serie vrouwen te schilderen waarvan men
kippevel krijgt! En wat dan nog? ‘Bravo, Monsieur Deval’ roepen
aspirant-omwentelaars en candidaat-hervormers: ziedaar een rij van de hatelijkste
en misselijkste bourgeois, zooals ze altijd bestonden en zooals wij ze immer verfoeid
hebben.’ De stumperds! Alsof de gemengde berichten niet elken dag de onbeperkte
bestialiteit verkondigen van arbeider en geëmancipeerden proletariër! ‘Bravo,
Monsieur Deval’ roepen nog andere propagandisten: ziedaar het staaltje van den
gemiddelden Franschman. Liederlijk, egoïstisch product eener klatergouden
beschaving, van een gedegenereerd en materialistisch ras.’ En ook dezen hebben
gelijk. En ook dezen kan men den mond snoeren. Hetzij met het voorbeeld van talrijke
onberispelijke, eminente Franschen, zoowel burgers als proleten, hetzij met
buitensporigheden welke men aantreft onder de ordelijkste naties. Met alles wat
Deval, en tien gelijktijdige stukken, nog meer betogen tegen het huisgezin, tegen de
maatschappij, tegen de boosaardigheid en het overwicht der onedelste instincten,
met alles wat men kan waarnemen of verzinnen aan ontbinding, aan verwording, aan
platvloersch of geraffineerd verderf, met dat alles bewijst men geen zier. Want één
enkel straaltje licht annuleert den diepsten nacht, en voor zoover wij terugblikken in
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het verleden, voor zoover wij het heden kunnen overschouwen, ontbreekt het
geenszins aan brandende flambouwen, gedragen door mannen, gedragen door
vrouwen, van hetzelfde bloed als wij, die de duisternissen zullen weerstreven en
weerspreken tot aan het einde der tijden.
Maar of de Massoubre's bestaan - zeker bestaan zij! - en of zij bestaan in myriaden,
in millioenen of in billioenen afgietsels is een vraag welke ons nauwelijks nog schelen
kan, wanneer wij den kern willen aanroeren van het probleem dat Jacques Deval
oproept en dozijnen andere auteurs. Zij zijn niet dommer dan gij of ik. Zij hebben
hun oogen niet in hun zak, noch hun ooren. Zij weten dat hun systematisch, eenzijdig
pessimisme geen steek houdt, zij weten dat het menschdom niet uitsluitend
afzichtelijkheden of kruiperige, geniepige, laagbijdegrondsche platheden voortbrengt.
Niettemin generaliseeren zij hun Massoubre's tot specimens van den Homo
Europeanus. Zij weten drommelsch goed dat wij uit dat vermeende en vervalschte
spiegelbeeld niet de minste leering zullen trekken. Het behoort immer tot hun
stelregels dat wij voor verbetering niet vatbaar zijn! Zij weten ten overvloede dat zij
ons demoraliseeren, deprimeeren, enerveeren, vergiftigen, vervelen zelfs, met hun
partijdige, onvolledige conceptie van het menschelijk fenomeen, en zij weten eveneens
dat wij van elke hoop moeten afstand doen, wanneer het hun lukken zou om ons deze
demonische formule op te dringen als basis eener levensbeschouwing en als norm
voor alles wat uit een levensbeschouwing voortvloeit.
Wat moeten wij dan aanvangen met dit legioen van maniakken die ons dag aan
dag herhalen dat wij leelijke, mieserige, schadelijke en smerige stinkdieren zijn, met
geen tang aan te pakken, infecte creaturen, den kostprijs niet waard van het gas dat
ze zou moeten uitroeien? Hoe lang nog zullen wij veroorloven dat deze verziekte en
verzwakte temperamenten een lazaret, een museum voor misbaksels maken van de
kunst, van de schoonheid, van de civilisatie, van het heelal en van wat een heelal
bevatten kan? Wanneer zullen wij den moed hebben om te zeggen: Als dat kunst is,
wèg met de kunst! Als dat schoonheid is, naar de weerlicht met de schoonheid!
Genoeg van deze epidemie! Het minst wat wij van kunst en schoonheid mogen vragen
is dat zij ons niet stelselmatig verbittert tegen iedereen, tegen onszelf en tegen de
rest.
[verschenen: 30 oktober 1933]

De behoefte schept het orgaan
Parijs, 12 October 1933
De eerste exemplaren der duodecimo-torpedobooten, waarvan ik afgeloopen zomer
het proefvaren berichtte, zijn gedetacheerd te Cherbourg. Voor zoover men raden
kan uit de eenlettergrepige geruchten welke een oorlogshaven loslaat, is het
vloot-commando tevreden over het nietige maar vernietigende wapen dat aan zijn
arsenaal werd toegevoegd. In volle uitrusting en geladen met een minimum van zeven
automobile torpedo's loopt de kleine verwoester, nauwlijks grooter dan een
reddingssloep, niet 90 K.M. per uur, zooals ik in Juni schreef, doch haalt met gemak
de 100 en kan zonder gevaar worden opgedreven tot 110. Ter zee zijn dat exorbitante
snelheden. Om te vermijden dat de torpedeerder met zulk een vaart zijn eigen bommen
ramt worden de torpedo's afgeschoten aan den roersteven, vallen achterstevoren in
't water, en jagen in de richting van den afzender naar hun doel, dat de stuurman met
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een lichte uitwijking vrijmaakt zoodra het projectiel geworpen is. Dit mechanisme
schijnt bevredigend te werken en de trefkansen van den mikker eer te verhoogen dan
te verlagen. Wegens zijn buitengemeene snelheid, geringe afmetingen en uiterste
beweeglijkheid kan de torpedeerder zijn tegenstander van dichtbij bestoken. De
kapitein mag des te meer riskeeren daar zijn boot weinig kost en slechts vier
manschappen aan boord heeft. Een mogendheid die de plannen bezit van dit vaartuig
(dat zeven jaar studie kostte) en gereedschappen om het te bouwen, kan het op elken
dag van de week beginnen te fabriceeren in industrieele hoeveelheden. De bediening
en de scholing der bemanning zijn kinderspel vergeleken bij een onderzeeër of bij
een kruiser.
Wanneer dit vaartuig zonder tonnenmaat, dat nog geen anderen naam draagt dan
die van zijn 2200-paards motor (Lorraine), ooit op een internationale conferentie ter
sprake komt zal het natuurlijk doorgaan voor een louter defensief strijdmiddel,
uitsluitend bestemd voor kust-verdediging. Dat is de zuivere waarheid. Het zal
vijandelijke eskaders gemakkelijker op een afstand houden dan peperdure
kustbatterijen en nog duurdere linieschepen. Zelfs met duizend Lorraine's zal men
geen inval doen in Groot- Brittannië, hoewel honderd Lorraine's gecombineerd met
vliegmachines, aan elk troepen-transport een ongehinderde passage kunnen
garandeeren. Doch met tien dezer razende vernielers te Cherbourg en tien andere te
Brest, sluit men zonder eenigen twijfel het Kanaal, de Noord-Zee, de Oost-Zee voor
alle scheepvaart en bestrijkt men een aanzienlijk deel van den Oceaan. Een paar
dozijn in de haven van Casablanca, of in de kreken der Afrikaansche kust, zal de
straat van Gibraltar kunnen barricadeeren. Als Turkije er enkele tientallen koopt (en
men beweert dat hierover onderhandeld wordt) of wanneer er een dozijn zou
stationneren op de kust van Syrië, is Suez geblokkeerd. Een zwerm gedetacheerd in
de Fransche Antillen, een paar stuks in de Stille Zuid-zee, een half dozijn op de Côte
d'Ivoire, op Madagascar, te Djiboeti, in Indo-China, te Vladivostock, gesteld dat
Rusland bondgenoot wordt van Frankrijk, en de geheele scheepvaart is verlamd. Het
Continentale Blocus in optima forma, op planetaire schaal, en uitgevoerd met de
minst kostbare en de meest doeltreffende middelen. Uithongering van Engeland.
Gebrek aan grondstoffen in Italië en Japan. Voor zulk een Blocus bevindt Frankrijk
zich in een ongeëvenaard gunstige positie. Ten eerste door de ligging der Bretonsche
rotsbank, die als een onneembaar fort vooruitspringt in den Oceaan. Ten tweede door
de versnippering van zijn koloniaal domein, dat over den ganschen aardbol verspreid
is. Totnutoe ontbrak voor zulk een Blocus het geschikte instrument. Hier is het, dat
instrument. Een droom en een atavistisch verlangen, verbrijzeld in 1815, verdrongen
in 1918, en wellicht tot barstens toe gecomprimeerd in het onderbewustzijn der natie,
kan ermee verwezenlijkt worden. Een Napoleon zou niet aarzelen, noch talmen.
Het spreekt vanzelf dat niemand gelooft aan een dergelijke overhoopwerping van
de bestaande verhoudingen en ook niet aan het losbranden van den Franschen vulkaan.
Tenzij zich een revolutionnaire conjunctuur voordoet die een toereikende dosis passie
bevat om een volk op te zweepen tot delirium, of tenzij een roekelooze jeugd zich
meester maakt van het bewind, zal Frankrijk zich niet in een avontuur storten dat
subliem en verschrikkelijk zou zijn als een epos, maar gewaagd als een salto mortale.
Indien de gebeurtenis echter onwaarschijnlijk is, zij werd mogelijk en zij zal hoe
langer hoe mogelijker worden. De wereldpers weerklinkt 's morgens, 's avonds van
het antagonisme Duitschland-Frankrijk, doch goede waarnemers observeeren in stilte
het antagonisme Frankrijk-Engeland, dat veel ouder, veel scherper, veel
onverzoenlijker is, en dat in den loop der eeuwen schadelijker was dan alle Duitsche
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invallen. Eergisteren was het de beurt van Rusland om verslagen en gekortwiekt te
worden, gisteren was het de beurt van Duitschland, vandaag staat Frankrijk op de
rol. Sinds vijftien jaar heeft de Engelsche diplomatie geen urgentere taak gekend dan
Duitschland's ontwaking, Italië's opstanding en Frankrijk's verzwakking. Sinds zes
maanden kent de Engelsche pers geen dringender plicht dan Frankrijk te waarschuwen
voor het Duitsche gevaar en op te hitsen tot een preventieven oorlog. Het zou een
onverhoopte uitkomst zijn wanneer de twee erfvijanden slaags raakten en elkaar
dermate toetakelden dat zij beiden voor een halve eeuw bek-af waren, terwijl Engeland
buiten schot blijft en als de Vestaalsche Maagd in de arena den duim naar boven of
naar onderen wendt. De combinatie is niet nieuw maar altijd actueel. Sedert drie
honderd jaren lukte ze en sedert driehonderd jaren luidt het politieke refrein: Géén
mogendheid op het continent die sterk genoeg is om den Europeeschen chaos te
organiseeren. Terwille van de Engelsche veiligheid en de Engelsche suprematie moet
Europa vechten. Begrijpt de Duitsche Staf de hinderlaag even goed als de Fransche
Staf? Merkt Hitler de gespannen strikken zooals het Fransche gouvernement ze
gesnoven heeft? Denkelijk niet omdat Duitschland geen twee-honderdjarige ervaring
bezit als slachtoffer, gelijk Frankrijk. De Franschman kreeg er lucht van en houdt ze
in de gaten. Terwijl de uitgevers zeer weinig drukken omdat het publiek niet koopt,
verschijnen er twee boeken bijna tegelijk waarvan het een getiteld is: ‘Het perfide
Albion’ en het andere ‘Engeland tegen den Vrede’. Ik zou nog anderen kunnen
citeeren. Doch dat zijn symptomen en documenten waarop wij spoedig zullen moeten
terugkomen.
Hoe subtieler een heimelijk spel is en hoe ongrijpbaarder, hoe onberispelijker van
vorm en vijandiger van strekking, des te meer kwaad bloed zal het zetten. De innerlijke
wrevel, welken Engeland langzaam wekte in Frankrijk is stellig grooter en
ontvlambaarder dan Frankrijk's oppervlakkig misnoegen tegen Duitschland dat het
meer als dupe beschouwt dan als weerspannige. Voorloopig wordt die wrevel
opgezouten; hij zal geen kiem schieten zoolang men van de Engelsche
dubbelhartigheid een meevaller kan verwachten of een tegenslag. Maar als de zaken
spaak loopen, als de waanzinnige offers welke Frankrijk zich getroostte voor de
Europeesche pacificatie ijdel blijken en opzettelijk verknoeid door het traditioneele
gewroet van stokebranden, als alle maskers doorzichtig worden onder de bliksemende
belichting van een onweer dat Londen weigerde te bezweren, en als op dat bittere
uur het geheimboek wordt opgeslagen eener politiek waarin vandaag slechts
ingewijden lezen, dan behoeft men geen profeet te zijn om te voorspellen dat de
gedurende drie lustrums verkropte gramschap over onophoudelijk ondervonden
tegenkanting, vergaarde spijt over het moedwillig vergruizelde ideaal, zich
condenseeren zal tot een plotseling uitlaaiende woede, vergelding eischend voor de
ontelbare oude en nieuwe rekeningen die nog niet vereffend zijn. Men zal dan
ongeloofelijke dingen beleven.
Een waakzame regeering bereidt zich voor op het beste en op het ergste. Dit wil
niet zeggen dat Frankrijk ooit het initiatief zal nemen tot een cataclysme. Hoewel
het de précaire situatie kent van het Vereenigd Koninkrijk, de kwetsbaarheid zijner
gepantserde schepen, de broosheid van zijn imperium, zal het met lijdzaamheid de
oriënteering handhaven eener politiek die reeds een kwart eeuw minder Fransch is
dan Engelsch. Doch het neemt voorzorgsmaatregelen tegen gebeurlijkheden welke
juist de précaire situatie van Albion zou kunnen inspireeren aan de Britten. Het maakt
zich in alle kalmte gereed voor een concentrischen overval, voor een belegering te
land en ter zee. Het ontsnapte zeker niet aan de Engelsche opmerkzaamheid dat de
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eerste officieele daad, waarmee Albert Sarraut die van Koloniën naar Marine ging,
zijn ministerieele functie inleidde, een inspectie-reis geweest is naar Brest, de
Oceaan-poort. En zonder twijfel hebben zij het symbolische gevoeld van deze
inauguratie.
[verschenen: 8 november 1933]

Rondom de auto
Parijs, 14 October [1933]
Eigenlijk zou men evenmin behoeven te schrijven over de 27ste
Automobiel-Tentoonstelling als men schrijft over de collectie juweelen, welke men
ziet bij sommige gala's der Opéra of op sommige recepties. Alles was prachtig, doch
welbekend. Behalve een onmetelijk velum, gespannen onder de glazen kap, waarachter
een tienduizend lampen een feestelijk zonlicht uitstraalden, viel er in het Grand Palais
niets te signaleeren, dat zich onderscheidde door nieuwigheid. Maar dat velum op
zichzelf was een bezoek waard. De kunstmatige dag overtrof in milden luister zoo
verre den natuurlijken dag, dat men de rest der wereld gaarne geruild zou hebben
voor dit industrieele paradijs. Dat is de bekoring der mechaniek. Zij fluistert dezelfde
woorden in het oor die gehoord werden in een anderen tuin: en gij zult goden gelijk
zijn.
Er is dus geen mode gelanceerd in de techniek, die zichtbaar zou afsteken bij
artikelen van het vorig seizoen. De vier wielen zijn onafhankelijk en rollen over de
hobbeligste banen zonder dat de wagen schudt of schommelt. Hij plakt op den weg
zooals men zegt en glijdt waterpas over keien en kuilen. Maar dat deed hij reeds
verleden jaar. Zoo rusten vandaag alle motoren op rubber. Zij draaien een tikje sneller
en misschien een beetje geruischloozer. De verhouding tusschen het gewicht der
rijtuigen en het vermogen der motoren werd nauwkeuriger en zuiniger berekend. De
versnellings-schakelaar bevindt zich op het stuur. Het chassis is een elastieke,
onverwrikbare stalen buis. Sommige hebben tractie op de voorwielen, andere plaatsen
den motor in de achterruimte. Er zijn vrijwielen. Doch dat alles dateert. Noch uit
Frankrijk, noch uit Amerika, Engeland, Italië of Duitschland kwam een werkelijke
noviteit.
Om een verbetering te ontdekken, die dan altijd nog van ondergeschikt of
twijfelachtig belang is, moet men met den neus op de machines gaan liggen. Zou de
vindingskracht der constructeurs geremd zijn door de crisis? Door een momentane
onmogelijkheid of onwenschelijkheid om een outillage te hernieuwen, dat nog niet
is afgelost? Neen. Tenminste niet hier. Renault en Citroën breidden hun fabrieken
uit met verscheiden hectaren. Zij schaften zich de modernste werktuigen aan. Zij
bouwen en vergrooten alsof het geen geld kost. Men moet daarom een andere
verklaring zoeken voor deze halte na een kwart-eeuw van voortdurende evolutie. En
de kenners beweren reeds, dat de automobiel zijne hoogste volmaaktheid bereikt
heeft.
Zij die zich voor hun prestige of uit ijver voor den vooruitgang verplicht achten
om elk jaar van wagen te verwisselen kunnen hun chassis behouden en zich
vergenoegen met een verstelling der carrosserie. Want bij gebrek aan substantieelere
hervormingen, en voornamelijk om de gebruikers te dwingen tot koopen, werden de
automobielen aërodynamisch.
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De aërodynamiek, of de studie van den weerstand, welken een voorwerp ondervindt
in de lucht, ontwikkelde zich plotseling tot een der populairste wetenschappen.
Hoewel het even pedant als ongerijmd is om te spreken van een aërodynamische
auto als van een metallochemische lepel, of van een fotometrische lantaarn, zullen
de fatsoenlijke wagens van 1933 af aërodynamisch moeten zijn en zal de smaak en
het fortuin van een automobilist voorloopig getaxeerd worden naar zijn aërodynamiek.
De barokke term is met een buitengewone virtuositeit in de koppen gehamerd van
het onnoozele publiek. De uitdrukking en haar weergalooze exploitatie mogen gelden
als een der meesterlijkste staaltjes van hoogdruks-verkoop, waarin de Franschman
als 't erop aankomt niet onderdoet voor den Yankee. Terwille van de aërodynamiek
zijn de dames gereed om niet minder ongemakken te verduren dan voor een slanke
lijn of een ongerimpelde huid. Zij zullen in laag-gewelfde wagens kruipen en bij elke
beweging het hoofd stooten tegen de zoldering. Per uur echter leggen zij geen
kilometer méér af dan een ouderwetsche landaulet. Om de eenvoudige reden, dat
een auto langs den weg hindernissen ontmoet die duizendmaal belemmerender zijn
dan alle weerstand van de lucht. Maar de fabrikanten boffen met het stokpaardje.
Wie geheel onpartijdig wil zijn zal ook gaarne toestemmen dat het silhouet der
aërodynamische auto mooier en rationeeler is dan de voormalige modellen waaraan
geruimen tijd niets scheen te ontbreken dan de burries en het voorspan. Waarom
echter draagt de modern-klassieke schoonheid van een motorwagen even weinig bij
tot de comfortabiliteit als de gevel van een zeventiende-eeuwsch huis?
Wanneer ik daar juist zei dat geen enkele innovatie behalve het décor en de
mise-en-scène dezen Salon kenmerkte dan verdraaide ik eenigszins de waarheid. Ik
vergat het goederentransport dat voor de eerste keer geëxposeerd is naast het
personenvervoer. De lastwagen boekt deze brutale overwinning, dankzij de douane,
welke de buitenlandsche inzenders decimeerde (waarom reclame maken op een
gesloten markt?) en dankzij de preponderante plaats welke hij veroverde in de
productie en in het verkeer. Hij groeide uit tot een maat van dertig tonnen en hoe
kan men aan deze vermorzelende gevaarten denken zonder een opwelling van de
heftigste antipathie? Zij voeren terug tot de fauna der prehistorie en ik verbeeld mij
dat het megatherium een soortgelijk gebrul uitstiet en een zelfden stank verspreidde
van verbrande olie. Op zijn doortocht daveren huizen en boomen. De man die hen
bestuurt, gezeten op een verheven troon en doordrongen van zijn almacht, hoort niets
en ziet niets van wat er rond hem gebeurt en aan wat hij ziet of hoort heeft hij
koninklijk maling. Om contact met hem te krijgen, om hem te verwittigen dat men
passeeren wil (want hij beslaat den geheelen weg) heeft men zijn elefantisch voertuig
moeten toerusten met microfoon, infraroode toestellen en luidspreker. Hij doorholt
het land het gansche etmaal. Wie vroeger bij nacht ging toeren om naar hartelust te
rennen wanneer ieder naar bed was, mag voortaan thuis blijven. Bij dag en bij nacht
terroriseeren de lastauto's de bevolking van la douce France. Zij vertegenwoordigen
een idee van kracht waarvoor men tegelijk bewondering, ontzag, schrik en afkeer
voelt. Het is onontkoombaar dat het barbaarsche karakter van dit instrument op den
duur overslaat naar den mensch die het gebruikt. Niemand is immuun tegen zooveel
emaneerend geweld. Lastauto's van dertig ton vloeken met elk begrip van civilisatie.
Doch hier helpt geen klagen en geen woeden. Het is belachelijk om aërodynamische
wagens te fabriceeren en tegelijk de wegen te verstouten met deze rollende
hindernissen. Maar wij moeten ze dulden. De trein werd te langzaam en te duur voor
de hedendaagsche economie en zij beconcurreeren met succes den trein. In tijd van
oorlog zullen zij regimenten vervoeren. In tijd van vrede werken zij winstgevend
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mede tot perfectionneering van een Diesel-motor, die met Diesel niets meer gemeen
heeft dan de olie waarmee hij loopt.
De vlucht welke de automobielindustrie nam in minder dan de helft van een
menschenleven behoort tot de verbazingwekkendste verschijnselen van onzen tijd.
Zij werd in dat korte bestek een van Frankrijk's voornaamste rijkdommen en een
ware goudmijn voor den Staat, in wiens onderhoud zij voor één achtste, jaarlijks
zeven milliard, bijdraagt. Amerika is zoo goed als geheel verdrongen van de Fransche
markt en onder de 1638 wagens welke Frankrijk over de 8 eerste maanden van 1933
importeerde, telde men 582 Amerikaansche tegen 632 Duitsche. Van de 18.111 auto's
welke Frankrijk gedurende dezelfde periode exporteerde naar buiten, kocht
Duitschland er slechts 116, tegen België 1547, Zwitserland 1242 en Holland 1168.
Spanje slaagde erin om voor zijn producten exceptioneele condities af te dwingen
voor een afname van 2599 Fransche wagens, nauwelijks het dubbele van Holland.
Ter gelegenheid eener tentoonstelling is ten slotte misschien niets leerzamer dan dit
rijtje cijfers. Zij suggereeren een geheel programma aan wie zich rekenschap geeft
van de rol welke Renault, Citroën, Peugeot spelen op de Fransche wegen en op het
Fransche ministerie van Handel.
[verschenen: 1 november 1933]

Menschen van goeden wille
Parijs, 16 October [1933]
De Fransche export-handel is van 51 milliard francs in 1928 teruggeloopen tot 19
milliard in 1932 en zal voor 1933 ongetwijfeld zakken tot ongeveer 17 milliard, daar
zoowel de waarde als het volumen over de eerste zeven maanden van dit jaar nog
10% lager zijn dan de cijfers van den vorigen dienst. De uitvoer daalde dus tot één
derde zijner normale capaciteit en het is geenszins overdreven om bij zulke bruuske
tuimeling te spreken van ruïne. Wijl de versperring van alle grenzen en de industrieele
emancipatie van alle naties tot de verschijnselen behooren, waarop geen enkel
gouvernement invloed kan uitoefenen, valt er absoluut niet te denken aan een
redresseering en nauwelijks aan een vertraging van den achteruitgang. Men ziet
bijgevolg de totale verdwijning tegemoet van den Franschen export, die aan twee
millioen burgers welvaart verschaft heeft. De fiscale, monetaire en economische
consequenties van een dergelijke opruiming behoeven geen nadere toelichting. Zij
zullen zoodanige beroeringen teweegbrengen, dat zij de regeering zouden kunnen
noodzaken tot sluiting der koloniën voor buitenlandschen handel. En men weet
hoeveel oorlogen in het verleden ontstaan zijn door bescherming der koloniale markt.
Terwijl de uitvoer kelderde verminderde de invoer in een belangrijk langzamer
tempo. Het maandelijksch deficit der Fransche handelsbalans bedraagt in ronde
getallen één milliard francs en het eindtekort zal de twaalf milliard overschrijden.
Geen enkele maatregel heeft dit lek kunnen stoppen. Men probeerde wat in het kader
der internationale overeenkomsten mogelijk was om dien aderbreuk te stuiten. Niets
baatte. Wat de Fransche handel niet meer vermocht in het buitenland, - penetreeren
door een omrastering van tarieven, contingenteerings- en verbodsbepalingen - dat
lukte den handel van Duitschland, Japan, Tsjechoslovakije en andere naties in
Frankrijk.
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De eerste reden dezer inferioriteit is de hooge kostprijs der Fransche industrie,
hoofdzakelijk te wijten aan de excessieve belastingen. De tweede reden is het
Fransch-Duitsche handelsverdrag van 1927, dat aan Duitschland het voorrecht der
meest begunstigde natie verleende en dat 72% der Fransche douane-posten
consolideerde, dit wil zeggen vastlegde tot opzegging van het accoord. Dit verdrag,
dat de geheele Fransche economische politiek beheerscht, strekte de voordeelen
welke Duitschland genoot automatisch uit over de landen waarmee Frankrijk een
handelsovereenkomst aanging. Vanaf 1927 dagteekent inderdaad het deficit der
Fransche balans. Ondanks verschillende wijzigingen, ondanks een aanhangsel, en
ondanks de stremming van het internationale verkeer, bezorgde dat verdrag in 1932
aan Duitschland nog een batig saldo van drie milliard francs. De zuivere winst over
1933 kan met de beschikbare gegevens reeds geraamd worden op om-en-om twee
milliard. Een der klanten van Duitschland is derhalve Frankrijk. Hij betaalt bovendien
in goud. Tusschen Juni en September expedieerde de Banque de France voor meer
dan 800 millioen francs aan specie naar de Reichsbank.
Het handelsverdrag van 1927, dat Frankrijk tot vazal maakte der buitenlandsche
industrie en Parijs herplaatste in den toestand van afhankelijkheid welken Bismarck
aan de Fransche regeering bij Verdrag van Frankfort had opgedwongen, wordt door
voor- en tegenstanders gewoonlijk aangeduid onder den naam van ‘Economisch
Locarno’. Laat mij er even aan herinneren, om de moraal dezer historie behoorlijk
te releveeren, dat de Fransche regeering, die een hardnekkig verzet harer onderhoorige
belanghebbenden moest breken, dictatoriale volmacht verleend had aan Daniël
Serruys om het accoord te bedisselen. Deze Serruys, leeraar in het oude Grieksch,
was met speciale bedoelingen gepromoveerd tot directeur der commercieele
overeenkomsten aan het Ministerie van Handel. Op 20 Mei 1932 heeft hij in La
Réforme Economique de volgende bekentenis geschreven: ‘Alvorens zelfs, door
middel van Briand, een daadwerkelijke associatie voor te stellen der Europeesche
Staten welke hun economisch herstel en veiligheid beoogden, had Frankrijk reeds
door zijn handelsverdragen, zijn wil geuit om aan den vrede van Europa de
noodzakelijke offers te brengen.’
Grosso modo mogen die offers geschat worden op veertig milliard francs aan het
ensemble van den wereldhandel, op twaalf milliard aan Duitschland in het bijzonder.
Grosso modo kan men ook zeggen dat het verdrag in handelskringen gehater was
dan het Bismarckiaansch diktaat van 1871. De koopman ware een engel van
liefdadigheid geweest wanneer hij zich blijmoedig geschikt had in een vrijwillige
capitulatie, welke binnen vijf jaar de bronnen zijner inkomsten tot één derde zou
opdrogen. In zijn vakbladen ging hij te keer als een baarlijke duivel. Hoe zwakker
de kansen bleken en hoe bedrieglijker de illusie werd dat de ‘noodzakelijke offers’
de pijnen konden stillen en de wonden van Versailles zouden lenigen, des te harder
protesteerde de koopman. Naarmate het draadje dunde waaraan het Damocles-zwaard
is opgehangen en gevaarlijk bengelt, naarmate hij geld verloor en afzetgebied, scheen
de koopman gerechtigd in zijn eisch tot opzegging van een rampspoedig en nutteloos
tractaat. Het hielp geen zier. Het verdrag 1927 was in onderdeelen veranderbaar. In
principe was het onschendbaar omdat het den grondslag vormt van een politiek
systeem.
Want het accoord was niet enkel een edelmoedig cadeau, geschonken door den
overwinnaar, en een offer, geplengd op het altaar der verzoening, en een tol betaald
aan den Nijd, aan wien de Ouden nimmer verzuimden de hulde te brengen van een
Koek bij elk buitenkansje. Door zijn hooge waarde en door zijn tijdelijk karakter

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

was het cadeau ook een middel tot actie, en tot pressie. Het stond niet geschreven
dat Duitschland de gift moest verdienen met een voorbeeldig pacifiek gedrag, maar
de voorwaarde was er stilzwijgend onder verstaan. Voor [drie?] milliard per jaar
verbond Duitschland zich niet tot een onderdanige minzaamheid, doch het kon gissen
dat een reeks van onvriendelijke daden zou uitloopen op een schadepost van minstens
drie milliard. Men mag aannemen dat deze verhouding niets vernederends had omdat
Duitschland het accoord met graagte teekende en dat Frankrijk zijn donateurspositie
nooit misbruikte, daar de overeenkomst nog altijd geldig is.
Hoewel ontelbare malen door zijn onderdanen gesommeerd tot opzegging of tot
ingrijpende revisie, bezigde de Fransche regeering slechts bij twee gelegenheden het
volle gewicht van het verdrag als argument ad hominem. Het eerste
deurwaardersexploot ontving Duitschland in het vorig najaar, toen de triomfwagen
van Hitler in aantocht was. Het resultaat van veel misbaar in de Parijsche pers en
veel voorbarige hoop in handelskringen was een simpele en tamelijk paskwillige
modificatie, welke op geen enkel essentieel punt de Duitsche begunstiging inperkte.
Klaarblijkelijk hadden de Fransche onderhandelaars, gebonden aan instructies, zich
laten paaien door voorspiegelingen, beloften of insinuaties. Op 28 December werd
het nieuwe contract van kracht en eind-Januari aanvaardde Hitler het bewind. Noch
de Fransche handel profiteerde van het uiterst royale accoord, noch de Duitsche
democraten.
Het tweede exploot kreeg Berlijn dezen zomer toen de ontwapeningsconferentie
dreigde te verongelukken door de intransigentie en de haarklooverijen der
Wilhelmstrasse, en toen gansch Duitschland weergalmde van sabelgerinkel.
Ternauwernood had Frankrijk kennis gegeven van zijn wenschen of wij genoten een
periode van relatieve kalmte en Göring verbood zelfs het volkslied ‘Siegreich wollen
wir Frankreich schlagen’. De onderhandelingen, aangevangen tusschen strakke
diplomaten, vorderden in een sfeer van volkenbondsche hartelijkheid. De slotsom
der besprekingen was, dat de clausule der meestbegunstigde natie geschrapt werd
voor de contingenten doch gehandhaafd bleef voor de tarieven. In heldere taal beduidt
deze conventie, dat Frankrijk voortaan niet meer verplicht is om de invoer-vrijheden
welke het toekent aan Duitschland eveneens en in dezelfde mate te veroorloven aan
andere mogendheden. Zij wil bovendien zeggen, dat de vrijgevigheid, waarmee
Frankrijk een ongezelligen buurman tracht te lijmen, in 't vervolg verhaald kan worden
op den rug van andere volken. Of de Fransche handel baat zal vinden bij het nieuwe
accoord is zeer problematisch. Want de tarieven, welke de Fransche markt drukken,
blijven ongewijzigd, diverse soorten dumping blijven ongehinderd en Duitschland
gaf geen enkel zijner intrinsieke voordeelen prijs. De Duitsche export naar Frankrijk
zal nauwelijks door de nieuwe regeling gestoord worden, want het is een geheim van
polichinelle71 hoe men met contingenten marchandeert, mazzelt, smokkelt en desnoods
chantage pleegt. Maar zeker heeft de ontwapeningsconferentie en de Duitsche
plooibaarheid niet gewonnen bij het herziene accoord. Op 6 October berichtten de
Fransche bladen zijn onderteekening en op 14 October trad Duitschland met geraas
uit den Volkenbond.
De wegen der Fransche regeering zijn dikwijls onnaspeurlijk. Zij heeft gewis
weinig lust om te ontwapenen en den scepter der wereld in handen te leggen der
Angel-Saksers. En als ik over vijf en twintig jaar lees in de diplomatieke bescheiden
van een Parijsch archief dat de Hitleriaansche explosie een geenszins onwelkome
manoeuvre was, best drie milliard waard, dan zal ik volstrekt niet verwonderd staan.
71

[een ‘secret de Polichinelle’ is een geheim waarvan iedereen weet heeft, maar dat men niet
met elkaar deelt]
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Het kan echter ook anders zijn. Men kan veronderstellen dat Frankrijk bestuurd wordt
door een verzameling utopistische en hazige sullen, die erop verzot zijn om overal
en altijd aan het kortste eind te trekken. Dat zou mij veel treuriger lijken en mijn
begrip geheel te boven gaan. Ik kies niet tusschen de twee hypotheses. Ik wacht
optimistisch af, overtuigd van één zekerheid: dat Duitschland niets te duchten heeft
van Frankrijk.
[verschenen: 4 november 1933]

Ontgoochelingen
Parijs, 20 October [1933]
Robert Boucard, specialist in spionnage-verhalen, is een dier nuttige auteurs van wie
de vennootschap Frankrijk zich bedient als stroomannen, bij delicate gelegenheden
waar de naam der firma niet in opspraak mag komen. Hij speelt deze rol met een
handigheid, welke zijn lastgevers ten volle kan bevredigen. Ten eerste weet hij een
geschiedenis zoo smakelijk voor te stellen, dat zijn boeken een oplage halen van
twee à drie honderd duizend, wat hun meer kwaliteit verleent van vox populi dan
een veelgelezen krant. Vervolgens compromitteert hij niemand. Hij is meestal in de
oppositie. Gaarne geeft hij het gouvernement der Republiek een flinken veeg uit de
pan. Hij doet zijn best om nooit te lijken op een nationalist, een ‘patriotard’ en nog
minder op een chauvinist. Hij voelt weinig sympathie voor spionnen en veinst een
cordialen hekel te hebben aan hun chefs. Als men hem gelooven moest dan zou hun
wrekende arm achter de schermen klaar staan om hem te straffen voor zijn
onbescheidenheden.
Maar ondertusschen blijft hij zijn inlichtingen putten uit de betrouwbaarste en de
ontoegankelijkste bronnen. Naast een aantal hoofdstukken, onschadelijk als een
politie-roman, bevat elk zijner zes boeken minstens één episode die de bel bindt aan
een kat welke de Fransche muizen nergens durfden of konden aanpakken. Men zegt
terloops: dat is raak. Die zit! B.v. in ‘Les dessous de l'espionnage anglais’, het
lijdensverhaal van den professor in de philologie Julien Chevreau, die letterlijk (en
onschuldig) door Dr. Mac Ready, lid van den Intelligence Service, is doodgemarteld.
Chevreau's dossier vergeelde in de ijzeren kasten van den Quai d'Orsay en van de
Fransche Ambassade te Londen achter onverbreekbare kluisters. Zijn weduwe smeekte
tevergeefs om vergelding voor een misdaad en een onrecht. Het was zeker
onmenschelijk en vernederend om haar beden onverhoord te laten, doch het was ook
onmogelijk om officieel partij te kiezen tegen een der machtigste en rijkste
organisaties Zijner Britsche Majesteit. Men richtte de zaak dus zoo in dat de stukken
in handen vielen van een onafhankelijk schrijver als Robert Boucard. Zijn relaas van
de feiten verontwaardigde genoeg harten om geld in te zamelen en 't geval voor het
Haagsche Hof te brengen. Daar leed de Intelligence Service een nederlaag welke
deze corporatie aan niemand hoeft te wijten, dan aan een onverantwoordelijk persoon
die in gespannen verhouding leeft met de Fransche regeering en vrij slecht genoteerd
staat.
Het jongste deel dezer serie van onthullingen en terecht zettingen ‘Les dessous de
l'espionnage français’ bevestigt mijn vermoedens omtrent het dubbelslachtige van
Boucard's werkzaamheid, vermoedens waarvoor ik natuurlijk geen directe bewijzen
heb, evenmin als de Foreign Office. Hij beschuldigt de Fransche bewindvoerders en
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bevelhebbers van een aantal enormiteiten welke zijn vrijgevochtenheid onderstrepen
voor de galerij en voor de professionals. Hij laat Foucault de Mondion, die aan 't
hoofd kwam der Fransche spionnagediensten, na in 1887 een confidentieel Verdrag
ontdekt te hebben tusschen België en Bismarck, vergiftigen door zijn keukenmeid,
zoodra hij in ongenade valt en op 't punt staat zijn mémoires uit te geven, die spoorloos
verdwijnen, evenals de trouwelooze kokkie. Hij kleineert Joffre die geen rekening
hield met de krijgsplannen der tegenstanders en wien het meer ontbroken heeft aan
talent dan aan inlichtingen, aan manschappen of aan oorlogsmateriaal. Hij ridiculiseert
het oppercommando dat veel te laat en veel te schutterig een actie ondernam tegen
de verbindingslijnen van den opmarcheerenden vijand. Hij brandmerkt Clemenceau
als een der grofste leugenaars. Want toen de Tijger in 1918 den Oostenrijkschen
minister van Buitenlandsche Zaken de brutale beschuldiging naar het hoofd wierp:
‘Graaf Czernin heeft gelogen’ was Frankrijk wel degelijk in geheime
vredesonderhandelingen met Oostenrijk-Hongarije. Het was niet Czernin die loog
doch Clemenceau. Boucard geeft bijzonderheden over het lot van Graaf Armand, de
Fransche vertegenwoor[di]ger die de mislukte besprekingen leidde. Voor de
buitenwacht stierf hij aan vliegende griep. In werkelijkheid werd hij om hals gebracht
door agenten van Clemenceau die den sprekenden getuige zijner weifelingen niet
onder de levenden duldde. Van die weifelingen, tusschen haakjes, geeft Poincaré in
het nieuwe weekblad ‘1933’ een even verpletterend getuigenis. In October 1918
heeft Clemenceau op de bedenkelijkste voorwaarden een wapenstilstand willen
sluiten met Duitschland en diende tweemaal schriftelijk zijn ontslag in, toen Poincaré
hem tot voorzichtigheid maande. Er zijn soldaten gefusilleerd wier gedrag
verschoonbaarder was dan deze zwakheid van den Tijger. Desertie voor den vijand.
Wat zal er op den oordeelsdag der Historie overblijven van den ontluisterden afgod?
Misschien niets dan een theatrale, nukkige grijsaard, de [caricatuur] van een staatsman,
die roem usurpeerde, welken hij onwaardig was.
Doch zulke executies zijn slechts van retrospectief belang. Wij zouden het spel
van Boucard overschatten, wanneer zijn werk niets behelsde dan een overzicht van
het Fransche spionnage-stelsel en een catalogus van diverse soorten verraad,
verscheiden nuances van ferociteit waarin de Franschman niet zwicht voor andere
naties. Al die prikkelende anecdotes en schampere critieken zijn poespas. Zooals een
wagon Hollandsche mosselen onlangs een vracht cocaïne verborg, zoo dekt Boucard's
lading een smokkelhandel, die gevaarlijker en loonender is dan de aftuiging van een
generaal of van een politicus. ‘Het Fijne’ der Fransche spionnage is niet wat men
losjes denkt: Een Marthe Richer, gedecoreerd omdat zij de maîtresse was van een
Duitschen korvet-kapitein te Barcelona. Pas wanneer Boucard de Fransche spionnen
links laat liggen, raken wij de kern van zijn boek. Hij brengt ons dan naar het
Marokkaansche Riff.
Het heeft altijd verbaasd, waarom de Riff-oorlog zoo lang duurde, zooveel schatten
verzwolg aan geld en menschenlevens en slechts beëindigd kon worden door een
gedeeltelijke mobilisatie der Fransche strijdmachten onder bevel van een maarschalk,
die commandeerde te Verdun. Vroeg of laat moest deze abnormaliteit verklaard
worden, welke dikwijls is uitgelegd als een inzinking van het Fransche moreel. Ziehier
deze verklaring. Als zij de oogen niet opent voor ‘les dessous’ van menige
poppenkasterij dan is het, omdat men werkelijk niet zien wil.
De bondgenoot van Abd-El-Krim, chef der Riffijnen, was het Colonial Department
van de Intelligence Service. Zeven-en-veertig officieren van dit Colonial Department
vormden Abd-El-Krim's Generalen Staf. Zijn intendance en arsenaal waren gevestigd
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in de bureaux van het Riff Committee te Londen, dat over verschillende schepen
beschikte voor het transport van wapenen, munitie, proviand en goud. Zij voeren
onder Engelsche vlag en losten hun lading te Tanger, internationale stad. Volgens
het Verdrag van Algeciras hebben alle onderteekenende mogendheden de vrijheid
om in Marokko een specialen autonomen postdienst te onderhouden en alleen
Engeland maakte van dit recht gebruik. Er zijn in Marokko Engelsche brievenbussen
en Engelsche brievenbestellers. Vanuit Tanger reisden Abd-El-Krim's voorraden dus
als Engelsche postpakketten onder den neus der Fransche gendarmes. Bij gansche
karavanen. Toen Abd-El-Krim zich overgaf, leverde hij volgens Franschen inventaris
18.248 geweren uit, 113 kanonnen, 6 mortieren, 175 complete mitrailleuses, 60
onvolledige mitrailleuses, 227 loopen van mitrailleuses, 4.275 granaten, 1.310
projectielen voor mortieren, 1.377 handgranaten en 1022 vliegtuig-bommen.
Ten overvloede autoriseert het huidige Marokkaansche statuut het gouvernement
Zijner Britsche Majesteit om inboorlingen onder zijn protectie te nemen, die zich
wenschen te stellen onder Engelsche bescherming. Ieder, die achter het Fransche
front lust had om ongestraft rebellie te plegen tegen Frankrijk liet zich uitroepen tot
Engelsch onderdaan. De Marokkaan werd daarmee van stond af onschendbaar en
was slechts onderworpen aan de rechtspraak der consulaire rechtbanken van
Groot-Brittannië. Bijgevolg had Abd-El-Krim in geheel Marokko agenten, opruiers,
spionnen en andere handlangers, die als Engelsche protégé's een ware diplomatieke
immuniteit genoten en zoowel de oorlogvoering als het politietoezicht bijna
onoverkomelijke hinderpalen in den weg legden. Te Fez zelfs moest Frankrijk een
officieelen vertegenwoordiger tolereeren van Abd-El-Krim. Alle proclamaties van
den Riffijnschen aanvoerder aan zijn Marokkaansche rasverwanten, alle aansporingen
tot opstand, al de communiqué's zijner overwinningen werden tot in de verste
uithoeken van het Fransche protectoraat verspreid per Engelsche post. Bij een
troepen-revue verklaarde Abd-El-Krim, omringd door zijn Britschen Staf, openlijk
aan zijn stamhoofden: ‘Engeland is onze bondgenoot en helpt ons met zijn raad en
zijn fortuin. Zijn officieren dienen in onze gelederen. Nimmer zullen wij vrede sluiten
zonder zijn raad en bij de overwinning zullen wij het aandeel niet vergeten, dat
Engeland toekomt.’
Ziedaar waarom er duizenden jonge Franschen sneuvelden in het Riff! Zonder
commentaar, zooals men zegt. En ook zonder verder beklag. Het eenige, wat ik aan
deze onthullingen (een revelatie voor het Fransche volk) wil toevoegen is mijn
overtuiging, dat het tijdstip der openbaarmaking niet is overgelaten aan het bloote
toeval.
[verschenen: 11 november 1933]

Dezelfde kreet
Parijs, 23 October [1933]
Zooals ieder, die verslag geeft over onze tijdstroomingen en haar niveau, heb ik
‘L'Eglise’ gelezen van Louis-Ferdinand Céline, den desespereerenden auteur der
‘Reis naar het eind van den Nacht’. Hij is nog niet aangekomen, hoewel zijn tweede
trein (een comedie in vijf bedrijven) een stuk korter is dan zijn eerste, die een lijvige
roman was. Terwijl een bultig juffertje een salvo lost uit haar revolver, derailleeren
wij op de grens van het gebied der Groote Pest. We zijn in de kliniek van den Zwarten
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Dood, waar alleman is opgegeven. Geen redding. Lasciate ogni speranza, voi
ch'entrate. In het half-donker speelt een gramofoon ‘No more worries’. Een
Amerikaansche ballerina, in de aureool van een zoeklicht, kleedt zich uit en danst.
Heel de buurt komt op de teenen toegeslopen. Het zielige bultje schiet zonder iemand
te raken, men ontwapent haar giechelend en houdt ze bij het gezelschap. Als het
gesyncopeerd koor inzet, wijst een kraai (een lijkbidder om duidelijk te zijn) naar
de opening, waaruit de geheimzinnige klank ontsnapt. Er verzamelt zich hoe langer
hoe meer volk rondom de geïllumineerde deern en over dat alles valt zachtjes het
gordijn. Prélude voor een zondvloed of voor een regen van hemelvuur. Na deze
apocalyptische apotheose der Babylonische lichtekooi in het ziekenhuis der wereld
hoort de vermorzelde toeschouwer in zijn binnenste nog maar één stem. Zij vraagt
een bom, om dat bederf te verdelgen, om aan die wanhoop te ontsnappen......
Dat begon in het eerste bedrijf op den afgelegen post eener Afrikaansche kolonie.
De zuurpruim Céline had natuurlijk even goed in den Atlas der Fransche bezittingen
een minder verlaten, een geriefelijker, een bewoonbaarder oord kunnen kiezen, maar
omdat alleen het ergst denkbare in zijn nihilistische kraam te pas komt, loodst hij
ons naar de achterlijkste rimboe. Dokter Bardamu, een oude kennis uit ‘Voyage au
bout de la Nuit’, belandt daar met een Yankee-collega, om voor den Volkenbond
een onderzoek in te stellen naar de hygiënische toestanden. Hier draait de neger nog
den godganschelijken dag den ventilator. Wanneer hij indommelt, wordt hij met
gebulder of met een schop wakker gemaakt. Het godganschelijke jaar legt de neger
wegen aan, die niemand gebruikt en die na zes maanden door het oerwoud worden
overwoekerd. Het spreekt vanzelf, dat Bardamu's Yankee-collega crêpeert in dit nest.
Er crêpeert ook één jong administrateur. Maar als er gele koorts heerscht of een
andere epidemie, dan kan ze slechts zijn aangewaaid uit een Engelsche kolonie. Want
Céline verloochent zijn karakter niet. Hij behoort tot die talrijke miserabele Franschen,
die in hun boomgaard met opzet de aangestoken vruchten plukken, om ze keurig
verpakt en franco te expedieeren. Er bestaat naar mijn meening geen verachtelijker
menschenslag, in welke natie men ze ook vindt en op hoeveel talent ze ook mogen
roemen.
Vandaar stoomt Bardamu met een vierjarig nikkertje, erfenis van zijn collega, naar
New-York, waar hij zijn eerste rapport moet uitbrengen. Tweede bedrijf. Het kantoor
eener theaterdirectrice, want de echtgenoote van den overleden dokter Gaige is
danseres. Tableau der Amerikaansche vrouwen-regeering. Altijd rinkelende telefoon,
narcotica en corruptie. Een kennel. Een apenkooi. Om dokter Gaige bekommert zich
niemand. Hij was verzekerd voor vijftigduizend dollar. Bardamu trouwt met de
directrice, die hij door een galant huwelijk redt uit de klauwen der politie, en samen
schepen zij zich in naar Europa. Als Franschman heeft Céline zich inmiddels dubbel
hatelijk gemaakt door een smerige parodie op een volk van honderdtwintig millioen.
Maar het is waar: op de worldshow van Chicago hadden Yankees Parijs voorgesteld
als een straat vol huizen van ontucht. Beiden zijn aan elkaar gewaagd en beide
opvattingen wegen tegen elkaar op. Zoo leeren de volkeren elkaar kennen in de eeuw
van vliegtuig en draadlooze!
Derde bedrijf: de kolossale klucht van den Geneefschen Volkenbond.
Aristophanische feeërie in een reusachtige kaas, toebereid voor de slimste en happigste
ratten van het universum. Achter de coulissen een ononderbroken gemummel van
delibereerende stemmen: commissies en subcommissies voor de spoorlooze
verdonkeremaning der schulden, voor de uniformiseering der overlijdings-declaraties
en ander grandioos geleuter. Op de planken een kassa, waar hooge en lage
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dignitarissen hun chèques presenteeren en hun onkosten-nota's, pingelend als
marktwijven. De typisten zijn kortgerokt. Een burleske Bonaparte trekt een kanon
aan een koord. Een magyaarsch kolonel, behangen met galons en tressen, die een
zoon heeft op de mandoline-universiteit van Napels, daast over valuta. Drie joden
in drie enorme club-fauteuils trekken aan de touwtjes dezer opgeblazen en hersenlooze
hansworsten. De heer Yudenzweck, directeur van het Bureau der Compromissen.
De heer Mosaïc, directeur van transitoire Zaken. De heer Mozes, directeur van den
Dienst der Indiscreties. Een symphonie van geraaskal, geratel, gedaas, gezwam in
de ruimte en nonsens, uitgevoerd en gedirigeerd door paljassen. Een monument van
leegte en absurditeit.
Het doek zakt over een Yudenzweck, die zich door een achterdeurtje uit de voeten
maakt voor een commissie en wij reizen naar Parijs. Kerkhofscène in een kroeg der
arbeiders-voorstad waar Bardamu een consultatie-bureau vestigde bij Pistil, dien hij
vroeger in Afrika ontmoette en die pensioen kreeg. Een zwoele druilerigheid van
ongekende intensiteit druipt langs de wanden. Druilerigheid, welke satanisch knap
verdicht wordt tot ondraaglijke vertwijfeling. In deze allegorische tapperij is alles
ziek, de waard en zijn gasten. Het volk, waarvan moeder of vader de kinderen stuurt,
om den dokter te halen. De overheid, belichaamd door twee stille dienders. Zij
informeeren, waarvoor Bardamu al zijn morphine en opium noodig heeft. De Liefde
treedt binnen met een aardig gezichtje, maar zij heeft een bochel en een mank been.
Zij biedt zich schuchter aan bij Bardamu, die haar tergend kerft met bitter-zoete,
vlijmende woorden, welke de zenuwen raken als een mes, dat over een bord krast.
De geneeskunst, verpersoonlijkt in Bardamu, wordt verlaagd tot een griezelige pots.
De harteloosheid dezer misselijke wezens is even onpeilbaar als hun domheid. Maar
hun domheid wordt nog overtroffen door hun gewetenloosheid.
Bij het vijfde bedrijf is de slijterij veranderd in een kliniek, dank zij de vrijgevigheid
der Amerikaansche echtgenoote, die spoedig zal terugkeeren naar haar vaderland.
Bij wijze van afscheid zingt Bardamu den lof der Yankee-Venus voor het geduldige
bultje, dat nooit ontmoedigd is en nauwelijks een beetje triest. Zij zou graag wat
willen doen met een hart, dat kloppen blijft in het mismaakte lijf. Mijn beste kind,
zegt Bardamu met een vloek, ik heb er lak aan, om bemind te worden en ik heb er
lak aan om geadoreerd te worden. Vertel me eens: waar dient de liefde toe? Zal de
liefde mij verhinderen een kanker te krijgen aan de borstkas, als ik er een hebben
moet? Zet de liefde jouw leden recht? En woord voor woord maakt hij het zachte
schepseltje sprakeloos, als een beul met de mondprop. Langzaam snoert hij haar de
keel dicht als de dokter van Villiers de l'Isle Adam, die op een nachtelijken vijver
zwanen ging wurgen om den zwanenzang te hooren.
De liefde overwint alles, meende het menschdom tot aan de negentiende eeuw.
Neen, de liefde is een onnut ding voor de twintigste. Zij overwint niets. Als zij tot
stervens toe bedrukt een revolver grijpt en in den hoop schiet, die dronken luistert
en kijkt naar den doodendans, dan schiet zij nog mis en men grinnikt zoetjes rond
de gramofoon.
Waarom dit stuk ‘De Kerk’ heet is een onoplosbaar raadsel. Laten wij er ons niet
in verdiepen, want wij zouden verdwalen en onzen tijd verliezen. Ik wil er liever de
aandacht op vestigen, dat een type als Céline, die zonder eenigen twijfel den hoofdtoon
der hedendaagsche Fransche mentaliteit het hardst en het zuiverst aanslaat, die er
naar streeft, om zijn tijd en zijn land (op zijn manier!) te zuiveren, over gewichtige,
essentieele punten niet anders denkt, dan een man als Hitler. Zij gaan zelfs accoord
in het anti-semietisme, dat Céline's Volkenbondsbedrijf domineert. Het eenige verschil
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is, dat Hitler aan de positieve pool zit en Céline aan de negatieve. Maar de negatieve
pool is niet minder noodzakelijk en niet zwakker geladen, dan de positieve. Aan
beide kanten roept men om lucht en om licht. Meer lucht en meer licht! Van
weerskanten manifesteert zich hetzelfde Europeesche verschijnsel. Dezelfde
wanhopige, onstuimige drang naar loutering en wedergeboorte.
[verschenen: 16 november 1933]

Achter bajonetten
Parijs, 27 October [1933]
Per slot zijn Daladier de Zwijger en Daladier de Stier, zooals hij genoemd wordt,
geen van beiden meegevallen. ‘Hij doet zijn mond niet open, omdat hij niets te zeggen
heeft’ schimpten de eenen, en zij kregen gelijk toen men hem hakkelend en toonloos
hoorde antwoorden op een radden aanval van het knipoogend kaboutertje Paul
Reynaud, van wien hij blijkbaar niet terug had. ‘Hij is een stier van bordpapier’
hoonden de anderen en men kon hen niet weerspreken toen men hem zag chargeeren
tegen Léon Blum. Pas toen hij in 't nauw zat en niet meer vooruit kon, noch achteruit,
noch opzij, deed hij een stoot naar dezen verwenden picador die hem drie dagen
vrijuit gejudast had. Hij nam hem op de horens en schudde hem een beetje, zooals
een hond zeult met een slof. Kom, kom! Dat was niet serieus meer. Bij den eersten
schok verbleekte de tengere Blum, die tot de familie der kruidje-roer-me-niet's
behoort, welke een knip voor den neus altijd verward heeft met een pogrom. Men
dacht dat hij flauw ging vallen. De president der Kamer liet hem een glas water
aanreiken, dat hij verzwolg met een chemisch tablet. Gelukkig trok hij bij. Doch over
en weer hadden de twee duellisten elkaar geridiculiseerd. Men maakt niet zooveel
omslag met iemand die zoo zwak staat. Het is clownerie als de stier beeft voor den
matador, terwijl de matador siddert voor den stier. Men verwachtte dat van Blum
die reeds gebibberd had onder een uitval van Flandin. Men verwachtte dat niet van
Daladier. Graag had het publiek hem vergeven, dat hij voor de zooveelste maal den
radicalistischen karper der deflatie probeerde te koppelen aan het konijn der
socialistische inflatie. Dit is een onzinnige maar betrekkelijk amusante tijdpasseering.
Wanneer echter het konijn niet wil en niet kan, moet de karper die een zwijgzaam,
verstandig dier is, niet kwaad worden. Als Léon Blum volgens de optimisten zich
parlementair onmogelijk maakte, als het cartel karper-konijn volgens dezelfde
optimisten voorgoed in duigen ligt, dan is het billijk en logisch dat ook Daladier als
staatsman en als cabinetsformeerder voor geruime maanden van de baan verdwijnt.
Hij toonde zich een saaie held, geenszins opgewassen voor een groote taak. Hij weet
noch te strijden, noch te sneuvelen.
Terwijl deze corrida plaats vond voor een tjokvolle zaal, was de Kamer in staat
van beleg. Agenten, gardes mobiles en infanterie, horizon-blauwe kapotjassen en
zwarte pelerines, helmen en kepi's, klabakken in burger en uniform, klabakken met
sabels, met gummistokken, met karabijnen, met fluitjes, met handschoenen en met
bajonetten, omringden het Palais Bourbon in een wijden cirkel en hadden de
toegangswegen afgesneden. De troepen die niet opereerden waren geconsigneerd in
de kazernes, klaar om uit te rukken. Een cementen kiosk tusschen den Quai d'Orsay
en de Kamer, was kort voor de opening der wetgevende vergadering gereed gekomen
en daar de smalle vensters sterk leken op schietgaten strooiden lastertongen het
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gerucht rond dat het gebouwtje diende als blockhaus. Niets van waar, verklaarde de
chef der politie, de kiosk is een staaltje van moderne architectuur en berust onder
ons gezegd op een vergissing! Men keek den spreker ongeloovig aan. De achterdocht
had zich in de gemoederen genesteld en menigeen waande mitrailleuses te bespeuren
op het dak waaronder de afgevaardigden zetelen. Gezichtsbedrog? Praatjes? Niemand
mocht gaan kijken. Drie bruggen van de Seine waren bezet als strategische punten
en voor den eersten keer in de geschiedenis der politie werden de vrachtauto's welke
de manschappen aanvoerden gebezigd als verschansing en als barricade. Denzelfden
avond bewezen de taxichauffeurs dat zij de tactische les begrepen hadden. Te
middernacht verzamelden zij ongeveer duizend rijtuigen op de Place de l'Opéra,
stremden het verkeer der gansche stad en brachten met claxons, hoorns en sirenen
een oorverscheurende serenade aan de Overheden. Dat duurde ruim een uur en gaf
te denken. Men zal in de toekomst rekening moeten houden met een regiment
chauffeurs die per ongeluk de straten versperren waardoor de gewapende macht
aanrukt. De orde herstellen in duizend verstrengelde wagens bleek een heksentoer
wanneer de bestuurders gekscheren en moppen tappen. Wat zal het zijn wanneer ze
alle gekheid op een stokje zetten?
Zoo tuimelde Daladier, die een zeer slecht plan had, een verdrietige potpourri van
nieuwe belastingen, fiscale vexaties, valsche munt (voor acht honderd millioen
nikkelen vijffranc-stukken die materieel slechts een stuiver waard zijn) en
schroomvallige bezuinigingen op de ambtenaarstraktementen. De valsche munt is
in omloop en wordt zooveel mogelijk geweigerd. De rest werd afgeketst omdat Blum
in ruil voor de administratieve besparing een heffing eischte op de salarissen der
particuliere bedrijven. Het socialistisch staatspersoneel wilde zich niet bekrimpen
zonder dat de overige staatsburgers extra boetten. De bezuiniging der eenen moest
gekocht worden met een straf voor de anderen. De twee kornuiten waren 't over alles
eens behalve over het percentage der inkorting. Maar het memorabele is niet hun
geschipper, hun geknoei, hun eindelijke ruzie. Het merkwaardige is dat de
volksvertegenwoordiging niet meer kan beraadslagen over financieele wetten zonder
beschermd te zijn door een vierdubbele haag van bajonetten. Zij tenminste beteekenen
iets. Zij bewijzen hoe bemind de afgevaardigden zijn te Parijs. Men durft ze niet
meer afdraaien in de bioscoop. Een ‘actualiteit’ als het beleg van het Palais Bourbon
zal men nimmer op het witte doek zien.
En wederom scharen zich een aantal excellenties en onder-excellenties rondom
een minister-president op de trappen van een ministerieel departement om
gefotografeerd te worden. Achttien leden van het oude Kabinet maken deel uit van
het jonge. Men wipte Lamoureux, minister van budget, wegens zijn onberedeneerde
kippigheid. De dwerg François Albert werd geloosd van Arbeid, omdat zijn Sociale
Assuranties ontaardden in een zwendel van hooge ambtenaren, die ontelbare zegels
stalen en meubelen lieten vervaardigen voor hun concubinen. Men lichtte den
multi-millionnair Pâtenotre een beentje op Nationale Economie, omdat hij als
secretaris-generaal speculeerde in dollars. Van Handel werd Serre weggestuurd die
op niets kon bogen dan op deficits en schadeposten. Men maakte echter geen schoon
schip. Men behield Bonnet en den gouden standaard. Op speciaal verzoek der
socialisten recidiveert de ‘geonduleerde star’ Paul-Boncour op Buitenlandsche Zaken
en Volkenbond, hoewel zijn verwijdering met klem geadviseerd was door den
President der Republiek. Daladier bleef aan Oorlog, Pierre Cot aan Luchtvaart, Sarraut
aan Marine. ‘Het moet een stupide natie zijn door wie Frankrijk in den volgenden
oorlog niet verslagen wordt’ heeft Hugo Wells voorspeld. Dat zit nog. Maar als dit
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orakel ooit bewaarheid wordt dan kennen de Franschen tenminste de aansprakelijken,
wien zij vertrouwen betuigen door een verlenging van hun ambt.
Albert Sarraut, telg uit het regenten-geslacht dat Frankrijk's politiek sinds jaren
richt met de uitstekend geredigeerde Dépêche de Toulouse, presideert het ministerie
als zaakgelastigde van zijn broer Maurice, en in de schaduw van dezen eminenten
man die altijd bedankte voor officieele functies. De gebroeders Sarraut hebben over
de grootheid van Frankrijk en over de bestemming der Republiek zuivere,
evenwichtige en instinctmatige begrippen. Albert Sarraut, een der gedelegeerden op
de vloot-conferentie van Washington, heeft de achteruitzetting van Frankrijk, zijn
verlaging tot den derden rang, de theoretische pariteit met Italië, de bevoorrechting
van Japan, zeer moeilijk kunnen verkroppen en nimmer kunnen digereeren. Hij zal
geen schip schrappen, zooals hij reeds zei te Brest, toen hij enkel maar minister van
Marine was. Wat hij schrapt zal hij vervangen door beter. Sarraut is een koloniaal
en Indo-China herdenkt hem als een zijner bekwaamste bestuurders. Hij is
onkreukbaar. Hij zal een beginsel minder lichtvaardig verloochenen dan een massa
zijner ambtgenooten. In een harmonische wereld die draait volgens republikeinsche,
humanitaire principen en in een bark (de Parijsche bark) die niet van alle kanten
water schept zou hij een perfect eerste minister en een respectabel staatshoofd zijn.
Doch de zaak is vandaag niet om ideeën te hebben. Jan-en-alleman heeft ideeën. De
zaak is om ze door te voeren. Of ze meer of minder juist zijn werd van tamelijk
ondergeschikt belang, want een averechtsch idee, energiek doorgedreven, gaat altijd
boven anarchie. Het komt er desnoods ook weinig op aan hoe Albert Sarraut regeeren
zal. De kardinale kwestie is hoelàng hij zal regeeren met een chaotisch parlement,
een onhandelbaar ambtenaarcorps en een ontevreden natie welker productieve
substantie uitgemergeld leegvloeit in de schatkist. Toen Daladier, die het bewind
aanvaardde op denzelfden dag als Hitler, zag dat hij ging vallen, zei hij: ‘Het
gouvernement heeft reeds lang geduurd. Men kan het omverwerpen. Maar het
probleem is daarmee niet opgelost.’ Als Sarraut het probleem - het deflatie-probleem
- aanpakt met dezelfde defaitistische halfheid en zooals ieder Fransch politicus met
een gelaten buiteling in 't zicht, dan blijft het volstrekt nutteloos om principen te
hebben, karakter, bekwaamheid, een Dépêche de Toulouse en een Republiek. Te
zamen is dat minder dan wind voor een horde onwillige ezels, balkend rondom een
ruif, die zich meesters wanen, en waarover Sarraut's republikeinsche beginselen
verbieden de zweep te leggen, welke bajonetten zou overbodig maken.
Ik vraag me daarom af of het verreweg voornaamste feit dezer week, gewichtiger
dan een kabinetsvernieuwing, niet geweest is de openlijke toetreding van den uitvinder
Georges Claude (vloeibare lucht, synthetische ammoniak, edelgassen enz.) tot de
Action Française. Claude is de eerste industrieel die zich laat inschrijven bij deze
politieke partij, waar totnutoe niets ontbrak dan de nervus rerum geld. Behalve genie
heeft Georges Claude geld, en goed voorgaan doet volgen.
[verschenen: 18 november 1933]

France-la-douce
Parijs, 30 October [1933]
Er gaan werkelijk trillingen door het menschdom, welke men waarneemt met een
rilling in den rug en met een waren schrik voor de toekomst. Wat we totnutoe
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verstonden onder verwildering betrof een ontaarding van den primitieven,
niet-gemechaniseerden mensch en die verbastering was heusch geen idylle en geen
pastorale. Maar wat hangt ons boven het hoofd, wanneer eenmaal de beschaafde (dit
woord komt van schaaf), de opgepoetste, de gekunstelde en gemechaniseerde mensch
aan het verwilderen slaat, de geciviliseerde, die een massa meer werktuigen heeft,
om ze te misbruiken, dan de minder begunstigde. Een bericht uit ‘Comoedia’, dat
geen sensatie-blad is, opent onvermoede vergezichten over dit vraagteeken aan de
lucht, en weldra aan de orde van den dag.
Een jonge dame wandelt in het Bois de Boulogne en gaat zitten onder een boom.
Zij is door een boschje struikgewas gescheiden van een zijlaan, waardoor twee nurses,
snaterend achter hare kostbare kinderwagens, langzaam naderen en voorbijstappen.
Als in een oud-modische tragedie betrapt zij haar op een conversatie, welke op de
manier der dichters het bloed in hare aderen deed stollen.
‘Wat lam is in ons baantje’, zei de een, dat is, dat je 's avonds niet gemakkelijk
kunt uitgaan. Wanneer het joch wakker wordt en je bent er niet bij, dat geeft een heel
kabaal. Je begrijpt, dat ik tòch uitga. Daar heb ik een foefje voor; ik geef het jong
eerst een injectie.’
‘Een injectie?’, antwoordt de tweede, dat is gevaarlijk. Ik heb iets beters bedacht.
Omdat de kamer van bébé uitloopt in de badkamer laat ik de deur op een kier en ik
doe de gaskraan open. Als het ‘mormel’ in slaap is, sluit ik de kraan. Hij heeft genoeg
voor den heelen nacht.’
De nurses vertellen elkaar dat als de natuurlijkste zaak van de wereld. Om te gaan
dansen, om zich te amuseeren in een bioscoop, in een schouwburg, in Luna-park of
op de bank van een plantsoen, brengen zij regelmatig en zonder een schijntje van
wroeging twee jonge, broze leventjes, die aan haar zorgen zijn toevertrouwd, op den
rand van den dood. De een met een prikje. De ander met de gaskraan. Zij maken ze
bewusteloos en als zij straks thuiskomen vinden zij ze misschien verstijfd en koud
in de bedjes. Dat deert haar geen oogenblik. Zij bepraten het geval met de
luchthartigheid van twee straatbengels, die een middel hebben gevonden, om den
schoenmaker op den hoek een nieuwe loer te draaien. Als werklui naast hun
gereedschap discuteeren zij haar ‘truc’, haar kleine vakgeheimpjes. In hoeveel huizen
gebeuren zulke onvoltooide misdaden? ‘Choses de Paris’ zet ‘Comoedia’ sarcastisch
boven zijn inlichting. Uit de gerustheid, waarmee de twee feeksen elkaar hare
ervaringen mededeelen, zou men moeten opmaken, dat haar psychische
verschrompeling schering en inslag is in haar ambacht.
Voor dezen keer zijn de ‘mormels’ gered. De jonge vrouw die onvrijwillig het
gesprek beluisterde, volgde de nurses en toen zij van elkaar gingen, koos zij den weg
van het kreng, dat de gaskraan opende. Zij kon de moeder verwittigen van de
atmosfeer, welke iederen avond om het ledikantje hing. Die van het injectiespuitje
werd spoedig opgespoord. Beiden zitten thans gevangen. Beiden zullen veroordeeld
worden. Laten wij het beste veronderstellen: twee jaar, drie jaar opsluiting, met een
berisping voor de nalatige, egoïstische ouders, die zooveel snoodheid niet konden
droomen. Maar de consterneerende mentaliteit der twee vrouwelijke schepsels zonder
geweten, zonder mededoogen, zonder besef? Zij zijn verantwoordelijk. Doch zij zijn
niet heelemaal het product van zich zelf. Als zij in de annalen der dienstboden een
prototype verbeelden, zij concordeeren met haar omgeving, haar tijdgeest, met den
grondtoon harer maatschappij. Want dat zij een misdaad beramen of plegen, is niet
uniek en niet het ergste. Het ergste is, dat zij een affreuze misdaad beramen en
bespreken met minder aandoening en met minder aarzeling, dan zij ondergaan bij
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de keuze van een stuk zeep of van een taartje. Vanwaar komt deze mentaliteit? Wat
zijn hare oorzaken? Wat moet men ertegen beginnen?
Zij is niet zeldzaam en weldra kan zij algemeen worden. De mensch verloor allen
eerbied voor den evenmensch. Sinds drie generaties leert hij hem verachten, verguizen,
haten, in de literatuur, in de filosofie, op het tooneel en in de schilderkunst, als een
creatuur tusschen het beest en den krenterigen, geborneerden filister. ‘Wees hard’,
zei Nietzsche en de mensch werd hard als steen. In 1914 leerde men den mensch den
evenmensch uitmoorden in serie, in industrieele hoeveelheden. In 1933 lossen de
machine-geweren 600 schoten per minuut. In hetzelfde jaar overweegt men op de
voornaamste punten van den aardbol, hoe men de evenmenschen bij myriaden zal
uitroeien met een gaswolk. Als vliegen en muggen met flytox. De bacillen der
verkoudheid en der griep zijn veiliger voor den mensch dan de mensch. Homo homini
lupus, zooals Plautus zei? De mensch een wolf voor den mensch? De wolf werd
gerehabiliteerd door ettelijke schrijvers. Hij kent de trouw, de toewijding, de
zelfverloochening, het medelijden. De mensch daarentegen zakte tot het méchant
animal, mauvais singe, volgens de uitspraak van den zachtaardigen, gezegenden
Anatole France. Wat wilt gij dat uit zulke opvattingen, ingepompt, ingehamerd met
alle middelen, van den morgen tot den avond, van Januari tot December, anders kan
voortspruiten, dan een afgrijselijke verstoktheid, een verstoktheid gelijk de Ouden
en de Middeleeuwers in de meest goddelooze perioden nimmer gekend hebben?
‘Wees hard’ gebood de wijsgeer, die een symptoom was, een klank van het
universeel accoord. Wij zien daglooners hun kind, een meisje van acht jaar, ophangen
langs den weg en verstoppen in een greppel onder dorre blaren. Wij zien een vrouw
haar zuigeling roosteren op een zestig graden heeten radiator van de centrale
verwarming. De commissaris van politie vindt 's nachts een wicht van achttien
maanden gekneveld op een stoel, verwond, verhongerd, vermagerd tot een geraamte,
in een Parijsch hotelletje. De ouders, jonge lieden, ontwikkeld, sympathiek van
uiterlijk, waren naar de bioscoop. Verleden week werd een moeder veroordeeld tot
zeven jaar celstraf. Zij had haar zoontje van twee jaar gebraden boven de vlammen
van haar fornuis; eerst de borst, toen den rug, en daarna met de voetjes op de gloeiende
plaat. Zij rolde het lichaampje in een krant en wierp het op een mestvaalt. Het stierf
niet. Zij schopte het tegen het hoofd en verbrijzelde den schedel. Het was taaier, dan
een kat. Zij brak het kind met een lepel de tandjes uit den mond en ten laatste bezweek
het aan een bronchitis. Dat alles in koelen bloede. Zonder erbij te denken. Zoo maar.
Zooals men zijn schoenen vastrijgt. Deze modellen van een geestesgesteldheid,
waarvoor geen naam bestaat in de woordenboeken, zijn slechts een klein, een zéér
klein uittreksel uit de kronieken der recente terechtzittingen.
Wij dalen fladderend als een vliegenier, die de feuille morte uitvoert. Acrobatie
of panne? Wij weten het niet. Maar alles wankelt, boven en beneden. Op school lazen
wij, dat de Romeinsche aristocratie der decadentie optrad in het circus en de ondergang
van het Keizerlijke Rome werd geweten aan deze en dergelijke excentriciteiten. De
twintigste-eeuwers beleven, dat Cécile Sorel, Comtesse de Ségur, ex-lid der Comédie
Française, even historisch en even beroemd als Rachel of andere vermaarde actrices
optreedt in het Casino de Paris, dat zes weken geleden nog beheerd werd door Oscar
Dufrenne. De gezamenlijke groote trommen der Fransche pers kondigen aan als een
wereld-gebeurtenis dat Cécile een trap afdaalt gelijk Mistinguett. En ik wil geen
kwaad spreken van den music-hall, die nuttig kan zijn en aangenaam. Ik meen hem
niet te bekladden door te zeggen, dat hij het omgekeerde, het tegenovergestelde is
van zijn antipode de kunst. De kunst doet veel met weinig. De music-hall doet weinig
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met veel. Dat is geen nadeel. Het is slechts een der analogieën met de Romeinsche
arena. Hier is een andere: Aan hetzelfde luistervolle en futiele schouwspel, dat met
triomf-fanfares in het centrum der nationale activiteit verheven werd, werkten behalve
Cécile Sorel mede een René de Saxe, in werkelijkheid Comte Guillaume de Ségur,
haar echtgenoot, een danser Gustav Wally, zoon van Kreugers gelukkigen mededinger
den Zweedschen financier Wallenberg, een Lyne de Souza, ex-miss France en
echtgenoote van een socialistisch député, een ander danser Billy Rey, die niemand
minder is dan Prince de Polignac, neef van Prince Pierre de Monténégro. Als wij de
Romeinen nog niet overtroffen, wij evenaren ze reeds. Wanneer het een echter
decadentie heet, mag het ander dan geduid worden als een blijk van moreele en
intellectueele gezondheid? Ik geloof er niets van. Het eenige wat men bij zulke
wanorden redelijkerwijze nog durft hopen, is dat het heden minder bedenkelijke
consequenties zal meesleepen, dan het verleden. Hopen? Ja. Terwille van een handvol
rechtvaardigen. Maar zonder overtuiging.
[verschenen: 22 november 1933]

De grootsten
Parijs, 4 November [1933]
Later, wanneer al het vergankelijke vergaan is, later, wanneer onze eeuw is
samengekrompen tot een paar jaartallen in een schoolboekje, zal men zich nog de
namen herinneren van Pasteur, Roux, Calmette, Nicolle. Hoe verder zij zich van ons
verwijderen in den tijd, des te duidelijker zullen wij beseffen, dat tot op dezen dag
geen grootere weldoeners verschenen onder het menschdom. Zij zullen groeien tot
halfgoden naarmate de geheele beschaving, die hen omringde, vervalt tot puin en
asch. Langzaam zal men gewaarworden, dat niets van alles wat hen vergezelde, hen
geëvenaard heeft. Hoe meer de dingen veranderen, verouderen, verbeteren of in het
niet verzinken, en hoe harder wij zullen ervaren, hoeveel waan, ijdelheid en kwelling
des geestes er schuilt in de mechaniek, in de manie der snelheid, in de verkorting der
afstanden, en hoe bitterder wij zullen bespeuren met hoeveel smart de kennis ons
leven vermeerderde, tot welken ontstellenden graad de wetenschap de machten van
dood en vernieling heeft uitgebreid, des te stralender zullen de vier genieën op een
duisteren einder afsteken als beschermers als bevrijders.
Wanneer de menschheid den eerbied niet verleert, zullen zij vereerd worden als
verlossers. Op zich zelf immers redde ieder dezer vier mannen meer levens, dan de
oorlogen, welke wij bijwoonden, levens konden verwoesten. Alleen reeds Roux
weegt op tegen 1914. Hij annuleerde tien millioen gesneuvelden en zijn werking is
onbegrensd, in de naaste en de verre toekomst. Want vóór Roux stierven alleen in
Frankrijk dertig duizend kinderen jaarlijks aan de diphteritis. Reken uit, wat dat
beduidt voor de rest van Europa, voor de rest der wereld. Zes honderdduizend jonge
Franschen zijn gevaccineerd met het preventieve anti-t.b.c. serum van Calmette en
het sterftecijfer der duizenden zuigelingen, die bezweken aan een bacillaire
aandoening, zakte tot één-twintigste van wat het was vóór Calmette. Het zal nog
lager zakken. Onverbiddelijke kwalen als hondsdolheid, tetanus, slangenvergiftiging,
typhus, pest en andere geesels, welke het menschdom teisterden sinds zijn oorsprong,
werden bedwongen en gestuit door de vier tijdgenooten, wier fabelachtige beteekenis
wij nimmer bij benadering zullen kunnen schatten. Hoeveel levens hebben zij
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verlengd? Ontelbare. Hoeveel leed hebben zij verhinderd? Onzegbaar. Dertig jaar
geleden kon geen moeder het woord kroep hooren, zonder een siddering. Hoeveel
beklemming en angst hebben zij afgewenteld van het gekwelde, hulpelooze
menschdom? Welke grootheid, welke roem, welke weldaad uit heden en verleden
verbleekt niet naast de hunne? Welke eer zouden wij hun niet moeten betoonen
wanneer wij een juist begrip hadden van integrale waarden?
De meester en leidsman dezer weldoeners verscheidde in 1895 en van zijn directe
voortzetters vertoeft alleen Nicolle nog onder de levenden. Eerst overleed Calmette
aan een foudroyante ingewandsontsteking en wij begroeven hem op
Allerzielen-morgen in den vlagenden regen, met het teedere Requiem van Fauré,
zonder kransen en zonder toespraken, gelijk hij verlangd had. Hij was geboren te
Nice in 1883 en debuteerde als scheepsdokter. Met de koloniale troepen nam hij deel
aan de campagnes in de Chineesche Zee (1883-1885) en doorkruiste twee jaar later
Gabon en den Congo. In 1891 legt hij de grondslagen van het Institut Pasteur te
Saigon. Hij ontdekt den gist, die de fermentatie catalyseert van den rijst-alcohol,
noemt hem amytomyces Rouxii, naar zijn te Parijs gebleven tien jaar ouderen
kameraad, en schept de mogelijkheden eener nieuwe landbouw-industrie. Hij
onderneemt de studie van verschillende tropische ziekten en ontdekt zijn serum tegen
slangengif. Bij deze onderzoekingen wordt hij gebeten door een cobra en moet zich
een vinger amputeeren. Te Hongkong prepareert hij zijn serum tegen de pest.
Dan verlaat hij leger en vloot, keert terug naar Frankrijk en sticht in 1895 te Lille
(Rijssel) het instituut voor serotherapie, dat hij vier-en-twintig jaren onafgebroken
besturen zal. Daar begint hij zijn lange, geduldige studies van de tuberculose. Daar
kweekt hij na eindelooze proefnemingen, na talrijke entingen en her-entingen, de
preventieve bacil, die den mensch immuniseeren zal tegen een zijner verderfelijkste,
een zijner oudste en een zijner onoverwinbaarste belagers. Op dezen post en te midden
dezer werkzaamheden overrompelen hem de Oorlog en de wreedheid van zijn
medemensch. Tevergeefs bepleit hij bij de Kommandantur de belangen der
systematisch uitgehongerde bevolking, die ondanks Amerikaansche, Spaansche en
Hollandsche hulpverleening een totaal gebrek leed aan versche voedingsmiddelen,
waar de jeugd niet meer groeide, en waar in sommige volkrijke buurten de t.b.c. 60%
der onvolwassenen (tusschen tien en twintig jaar) had aangetast. In een rapport, dat
een onvergetelijke aanklacht is tegen de psychologie van den bezetter, vroeg Calmette:
‘Kan men één stad in Duitschland aanwijzen, waar geen druppel melk verstrekt is
aan zuigelingen en aan zieken, waar het voedselrantsoen nooit 1650 calorieën per
dag overschreden heeft en waar het sterftecijfer van 1914 tot 1918 verdubbelde?’
Onophoudelijk komt hij in conflict met de soldateska, zelfs met collega's in de
uniform van officieren, en herhaalde malen riskeert hij gefusilleerd te worden door
het executiepeloton. Men fouilleert zijn laboratorium. Zijn vrouw wordt weggevoerd
in gijzeling. ‘Op te zeldzame uitzonderingen na’, schreef hij in het geciteerde rapport,
‘is het Duitsche hart niet voor edelmoedige of gewoonweg menschelijke gevoelens
vatbaar.’ En in het licht van dit nooit weersproken, indrukwekkende document moet
men het drama van Lübeck zien. Dan begrijpt men pas de martelingen, welke Calmette
onderging, toen zijn vaccine, uit Parijs verzonden, beschuldigd werd van den dood
van 67 Duitsche kinderen, die het leven verloren door de weergalooze slordigheid
van het Duitsche hospitaal-personeel, dat zijn vaccine besmet had. Niet als patriot
had hij de bezetters van Lille aangeklaagd, doch als mensch, en zeker is door het
Lübecksche drama niemand zwaarder gewond in zijn menschelijk gemoed, dan
Albert Calmette.
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Toen zij, die Calmette's stoffelijk overblijfsel begeleidden, langs het Institut Pasteur
schreden, wisten zij, dat daar in een kamertje op de derde verdieping Roux den dood
kalm tegemoet ging. Emile Roux zou op 17 December tachtig jaar worden; hij was
van zijn prilste jeugd af door de dokters opgegeven. Men zag zijn hoge, magere,
gebroken gestalte nooit anders dan met een kalotje, een cache-nez en een overjas,
waarmee hij in alle jaargetij een broos gestel trachtte te beschutten tegen tocht. Van
tijd tot tijd verdween hij voor enkele dagen, om bij te komen van een bloedspuwing.
Gedurende zijn tachtigjarig bestaan heeft hij geen andere vreugde gekend, dan zijn
laboratorium, zijn microscoop, zijn taak. Hij leefde als een anachoreet tusschen vier
gewitte muren, welke niets bevatten, dan een vurenhouten tafeltje, een stoel en een
veldbed. Als een der eerste medewerkers van Pasteur had hij zijn meester niet alleen
bijgestaan in zijn arbeid, maar ook in uren van twijfel en ontmoediging. Als modest
leerling en als erfgenaam, als helper in de werkplaats van Pasteur en als directeur
van het vermaardste medische instituut der planeet, betrachtte hij dezelfde
bescheidenheid en denzelfden eenvoud. Hij was onverschillig voor fortuin, voor eer,
voor roem, voor alles. Zijn onthechting aan het tijdelijke, zijn versmading van elke
aardsche voldoening, zijn ascetisme, zijn onzelfzuchtigheid hadden iets
bovenmenschelijks, en ook zonder microben ontdekt te hebben en hunne toxinen,
ook zonder tetanus en diphteritis overwonnen te hebben, zou deze wonderdadige
hermiet mogen gelden als een der hoogste toppen van volmaaktheid, tot welke de
gebrekkige menschelijke natuur vermag op te klimmen met de lichtende kracht der
ziel en met een nooit versagenden wil. Zijn eenzaamheid werd getemperd door de
genegenheid, welke hij toedroeg aan zijn twee bedaagde zusters, aan zijn leerlingen,
aan zijn medewerkers van het Institut Pasteur, aan zijn onderdirecteur Calmette. Hij
was altijd zieltogend en altijd genezend geweest. Hoe lang nog zou deze energieke
heilige zijn levensvonk bewaard hebben, wanneer niet het verpletterende bericht van
Calmette's onverwachten dood (men dacht aan een levercrisis) zijn weerstand
verbrijzeld had? Hij beschouwde Calmette als zijn opvolger en een dag na diens
begrafenis gaf hij den geest.
Zoo verloor het Institut Pasteur in dezelfde week directeur en onderdirecteur,
beiden rustend in de stilte van den dood, naast hun vriend en hun meester. Als de
menschelijke grootheid, zooals professor J.L. Faure zegt, gemeten wordt naar het
goede, dat zij verricht, dan behooren zij tot de allergrootsten onder de menschen.
Des te grooter, des te vereerenswaardiger wijl hun weldaden onafhankelijk werden
van hun sterfelijk omhulsel, zich onbegrensd vermenigvuldigen in ruimte en tijd.
Onverwoestbaar leven zij voort in hun arbeid, in elke der talloze genezingen, welke
zij mogelijk maken, in elken glans van hoop, welke uit menschenoogen oplicht aan
een ziekbed, waar zij genadig tusschenbeiden treden zonder dat hun naam wordt
aangeroepen. Bestaat er een zuiverder, een aangrijpender grootheid, dan voort te
duren als zulk een altijd-vloeiende bron van goed?
[verschenen: 25 november 1933]

Franc en dollar
Parijs, 7 November [1933]
Op den morgen dat Albert Sarraut zijn oud-nieuw ministerie presenteerde aan de
Kamers berichtte de Banque de France, dat een goud-hoop ter waarde van zeven

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

honderd vier en vijftig millioen francs hare kelders verlaten had. Daar de som een
volume voorstelt dat slechts in perioden van geweldige beroering aan het rollen raakt,
gaf de Bank tegelijk met de mededeeling hare gebruiksaanwijzing. Het verhuisde
metaal correspondeerde met een verplaatsing van buitenlandsche kapitalen die, een
beetje verschrokken te Parijs, een veiliger toevlucht zochten in Zürich, Amsterdam
en Londen. Met andere woorden: de Kabinetscrisis, het gedesequilibreerde budget
en het parlementaire gehannes hebben ons driekwart milliard gekost. Een kleine
dijkdoorbraak, die wij konden stuiten. Maar opgepast voor den volgenden vloed,
want de weerstand mindert.
De gouverneur verwittigde tegelijkertijd het land, dat de biljetten om technische
redenen nog niet ingetrokken hadden kunnen worden voor een gelijkwaardig bedrag,
doch dat de volgende balans deze ongeregeldheid zou corrigeeren. Verstaanbaar
gezegd: Als wij fatsoenlijke financiers willen blijven en als wij onze positie niet
wenschen te verzwakken, dan moeten wij met elken klomp specie, welke aan onze
kluizen ontsnapt, een overeenkomstige hoeveelheid papier vernietigen. Wij zijn dat
ernstig van plan. Wanneer het beheer van den Staat, de partijtwisten, en het
besluiteloos gebazel aanleiding zouden geven, dat onze goud-voorraad wordt
aangesproken met pompen van dezelfde of van nog grootere capaciteit, dan
beschouwen wij deze eventualiteit niet uit een politiek, doch uit een zuiver financieel
standpunt. De Fransche Bank is niet bestemd, om de haperingen te maskeeren van
het Fransche gouvernement. Wanneer dus op een mooien dag zou blijken, dat de
nationale economie méér belastingen betaalt, dan er munt in omloop is, wijt dan deze
absurditeit niet aan ons, doch aan uw eigen wanbeleid. Uit technische gegevens
trekken wij technische conclusies.
Daar de soep nooit zoo heet gegeten wordt als men haar opschept, hebben de
gouverneur en de ministers waarschijnlijk reeds eenige accommodementen in het
zicht. Moret confereerde de laatste weken te dikwijls met Bonnet, om te
veronderstellen, dat zij grondig van meening verschillen, als de Bank intimidaties
publiceert, welke Bonnet kan beantwoorden met een afzetting van Moret, indien zij
hem niet bevallen. Integendeel. De regeering is achter de Bank, als men een zoo
familiaren term mag gebruiken voor het constateeren eener verdekte manoeuvre, en
de Bank is achter de regeering. Samen bekampen zij dezelfde tegenstanders: de
volksafgevaardigden en het leger der ambtenaren. Zooals iemand zei: ‘Marianne
heeft zes en dertig japonnen, maar in die japonnen zit altijd dezelfde Marianne.’
Gelooft gij, dat een krant als Le Matin, die met zooveel middelen tot de orde geroepen
kan worden, maanden lang een felle anti-gouvernementeele en anti-administratieve
campagne zal voeren zonder zeer invloedrijke medeplichtigheden? Dat bestaat niet.
Elken keer dat een situatie onhoudbaar dreigt te worden, of dat er oorzaken zijn, om
haar af te schilderen als onhoudbaar, arrangeert men een paniek in miniatuur, men
sleept het décor aan eener spannende catastrofe en de citoyen is gedresseerd. Het zal
mij sterk verwonderen wanneer meer dan vijf milliard francs aan goud de Banque
de France verlaten. Wanneer bijgeval de citoyen camarade zich door zulk een kapitaal
niet voldoende zou laten impressionneeren, dan zullen de regisseurs er niet voor
terugschrikken, om in een van Marianne's zes en dertig vermommingen koelbloedig
over te gaan tot handtastelijkheden.
De werkelijke strijd immers wordt niet geleverd in het binnenland, doch tegen het
buitenland. Roosevelt, nog geen tien maanden president der Amerikaansche
reconstructie, is aan de derde of vierde phase van zijn vijfde of zesde plan. Toen er
gekabeld werd, dat Washington goud ging koopen, elken dag een beetje boven den
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koers, raadde de hardhoorigste Franschman, dat de Yankee Parijs in het vizier had
en geen ander punt dan Parijs. Zonder aarzelen werd Roosevelt's inblazing
gekarakteriseerd als een wanhoopsdaad. En op zijn zachtst uitgedrukt, is zij inderdaad
een paradox. Gesteld dat de streek lukken zou (en afgezien van het krankzinnige
voorwendsel, dat de Amerikaan goud vergaart, om den dollar te doen zakken), gesteld
dus dat Roosevelt het laatste korreltje gele specie uit Frankrijk zou draineeren naar
de magazijnen der Federal Reserve, waarmee zullen dan de Vereenigde Staten betaald
worden? Niet alleen de fameuze regeeringsschulden. Daarover praat men slechts
achter de schermen, waar ze van lieverlede veranderen in wisselmunt. Maar de
courante handelsverplichtingen. Van twee dingen één: men kwijt een rekening met
goud of met koopwaar. De duivel zelf kent geen anderen ruil en de Yankees willen
nog steeds geen koopwaar. Wat dan? Men glimlacht. Die bui moet passeeren, gelijk
de overige buien. Men wacht af wat Roosevelt en zijn trawanten zullen probeeren.
Wie zich bij de Banque de France een staaf goud aanschaft, kan niet betalen met
dollars, sterlings, guldens of marken. De Bank levert slechts tegen francs. Derhalve
moet Washington franken bezitten of eerst franken koopen, zoo ze ontbreken. Vraag:
hoeveel dollars heeft Washington beschikbaar voor deze manipulatie en hoeveel
franken ongeveer bevinden zich buiten Frankrijk? De Bank zelf kan daar nauwelijks
naar gissen. Tien milliard? Twintig? Niemand weet ook hoever een wanhoopsdaad
gaan kan. Het is een schrale troost, als men zelf verbrandt, om de vlammen te zien
uitslaan bij een buurman. Doch er zijn omstandigheden, waarin men dien troost niet
missen kan.
De relaties tusschen Parijs en Washington zijn misschien minder koel, dan ze
oppervlakkig schijnen en meer voor verbetering vatbaar sedert Duitschland en Japan
toenadering zoeken, sinds Rusland speculeert op Frankrijk en Frankrijk op Rusland,
sinds de U.S. uitkijken naar een vennoot, die het risico eener botsing in het Verre
Oosten met hen deelen wil en sinds Engeland zich voorzichtig op een afstand houdt
als toekomstige tertius gaudens, de derde schavuit, die van de gelegenheid profiteert,
als twee andere bakkeleien.
Doch welke voordeelen deze diplomatische hutspot ook biedt (ondertusschen
speculeeren Duitschland en Italië nog op Frankrijk en vice versa), welke onverhoopte
meevallers men uit het politieke mengelmoes, behoedzaam afgedregd, hoopt op te
visschen, geen sterveling zal den Franschman overtuigen, dat hij zwichten moet juist
op het oogenblik, dat de Yankee wankelt. Al zou hij de V.S. met een deel van zijn
metaal kunnen bewaren voor den ondergang, hij zal zijn goud even vinnig omknellen
als de ander het begeert. Hij heeft te veel moeten slikken sinds de Yankee zich rijk
genoeg waant, om iedereen te ringelooren en te dwarsboomen. Een incident, verteld
door den romancier-vliegenier Joseph Kessel, schetst tamelijk nauwkeurig de
wederzijdsche betrekkingen. Even na 1918 bereisde Kessel de V.S. met een Fransche
ambassade. Te San Francisco verzeilde het gezelschap in een cabaret en aan een tafel
flirtte een van de leden der missie met een danseuse. Toen de conversatie op dreef
was, naderde een Amerikaan, legt de linkerhand zwaar op den schouder der dame,
laat met de rechter geld rammelen in zijn broekzak en commandeert barsch:
‘Afblijven! Van mij!’ Hoe vele malen en op hoeveel plaatsen kroop de Franschman
voor een laconisch ‘Afblijven! Van mij!’ in zijn schulp? Hij heeft de hatelijkste
vormen gekend der onderdrukking. Van 1919 af toen de Amerikaansche soldaten te
Parijs huishielden als in veroverd gebied, de Marseillaise verboden in de café's, de
burgers molden zonder dat de politie uit vrees voor diplomatische verwikkelingen
de daders durfde arresteeren, van 1919 af, van Dawes af, van Young af, van Hoover

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

af met zijn onvergeeflijk moratorium, tot aan het vijfde of zesde plan-Roosevelt en
diens goudstroopers, verbeidt de Franschman het uur, waarop hij een relatieve
zelfstandigheid zal kunnen beamen tegen den overzeeschen parvenu en bediller. Met
zulke herinneringen capituleert men niet. Als men met dergelijke ervaringen
capituleert, dan is het omdat men geen uitweg ziet, den moed verliest en waarlijk het
onderspit delft.
Gij vergist u niet, wanneer deze regelen u tot de conclusie leiden dat Roosevelt in
Frankrijk een hoogen graad van impopulariteit bereikt heeft. Men beweert zelfs, dat
het een Franschman is, die de beginletters N.R.A. van blauwen arend transponeerde
tot het devies Never Roosevelt Again. Ik betwijfel, of de Franschman genoeg Engelsch
kent, om op die vondst te mogen bogen. Hij laat ze zich echter gaarne aanleunen en
verbreidt de leuze met een zeker leedvermaak. Wanneer Roosevelt een tikje langer
zweert bij zijn goud-kaperij dan hij volhardde in zijn vorige bevliegingen, zal hij
meer bijdragen, dan Hitler tot de verwezenlijking eener nationale unie in Frankrijk,
of, als deze onverkrijgbaar is door het gekrakeel, tot ingrijpender hervormingen.
Tegen een succes van Roosevelt, behaald op de Banque de France, zullen zich de
belangen en de eigenliefde verzetten met gelijke hardnekkigheid, en zoo Frankrijk
zijn goud slechts zou kunnen behouden met een omwenteling zal het voor deze keuze
niet terugdeinzen. Daarover is iedereen gerust en ongerust tegelijk. Gerust omdat
het zal gebeuren, als het moet. Ongerust, omdat men nog niet beslissen kon tot moed
en doortastendheid.
[verschenen: 29 november 1933]

Marianne jongleert
Parijs, 9 November [1933]
De eerste trekking der Fransche Staatsloterij geschiedde te half negen 's avonds en
wie te vijf uur niet in de rij stond, had geen kans, om een plaats te bemachtigen in
het Trocadéro, welks zaal nochtans groot genoeg is, om ruimtevrees te verwekken.
Het gebouw, zijn plein, de omliggende café's, krioelend van volk onder het licht der
lantaarns, de aangrenzende straten, deden denken aan Oostersche, Spaansche of
Bretonsche bedevaarten met haar middeleeuwsch mengsel van kermis, bijgeloof en
mystieke opwinding. Daar was de bultenaar, die voor een paar stuivers zijn bochel
liet bevoelen, omdat dat geluk aanbrengt. De koopman in klavertjes van vier.
Handelaars in roestige hoefijzers. Rondventers van amuletten, mascottes en het getal
13. De omzet in draadjes van een koord, waaraan iemand zich had opgehangen
(aangeboden per advertentie in de bladen), was gedurende de voorafgaande week
bijzonder loonend geweest en bereikte op den dag der trekking zijn climax. De
mensch verandert niet en nooit en nergens. In den gloed van den geïllumineerden
Eiffeltoren zwicht hij voor elk appèl van het mysterie. The Call of the Wild van Jack
London. Een mensch blijft in alle tijden en in alle landstreken een mensch, dit wil
zeggen een avontuurlijk, onstabiel wezen, zwevend tusschen de twee polen van rede
en onverstand. Het verandert niets, of hij snugger is, intelligent, sceptisch, verplicht
lager onderwijs geniet en gratis middelbaar, de Ville-Lumière bewoont en deelneemt
aan alle raffinementen der twintigste eeuw: hij betast met denzelfden ijver een bochel
als men dat duizend of vijf duizend jaar geleden deed onder andere hemels. Wanneer
de Fransche natie door middel van een mirakelsch apparaat had kunnen
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communiceeren met een regeeringsbultenaar zou zij de uitnoodiging niet hebben
afgewezen. Bij gebrek aan zulk een toestel trachtte ieder de fortuin te vermurwen op
zijn eigen houtje en persoonlijke manier. Heel Parijs popelde, waar alle openbare
gelegenheden, theaters, bioscopen, restaurants, lichtkranten en radioposten verbonden
waren met het Trocadéro. Over het gansche land brulden loudspeakers de nummers
en op den avond der ‘plechtigheid’ (de loterij was zoowaar gestempeld met dezen
naam) kende een schrander volk geen andere godheid, dan het gouden kalf,
gereïncarneerd in een gedaante van verguld papier. Als mise-en-scène was dit perfect,
maar ook in niet geringe mate demoraliseerend.
Aan hen, die een tientje of een biljet van honderd zouden willen steken in deze
onderneming ben ik, dunkt mij, een beschrijving schuldig van het mechanisme der
trekking. Eensdeels om te verhinderen dat een mijner lezers, verlokt door den
hoofdprijs van vijf millioen, een kat in den zak koopt. Anderdeels om naar mijn
krachten bij te dragen tot de Advancement of Learning, zooals Bacon zei, om de
organiseerders te noodzaken tot een altijd grootere ontwikkeling hunner vermogens
van vernuft en vinding.
Op een estrade staan zes doorzichtige bollen, van het soort waarin motorfietsers
rondtollen op kermissen, doch van een kleiner formaat. Naast elk dezer bollen ligt
op een tafeltje een fluweelen schrijn met een aantal metalen balletjes, die men uit
elkaar kan schroeven. De eene doos bevat de twintig letters der twintig verschillende
series. De andere vijf doozen bevatten elk de cijfers van nul tot negen. Onder het
schelle licht van een paar dozijn sunlights worden de balletjes vertoond aan het
publiek, geopend, toegeschroefd en opgesloten in de zes transparante bollen, waarvan
één gemerkt is met het opschrift ‘series’, de vijf andere met het opschrift eenheden,
tientallen, honderdtallen, duizendtallen, tienduizendtallen. Drie jongens en drie
meisjes, weesjes, pupillen der Assistance Publique, treden op een bol toe en beginnen
hem te draaien. De muziek der Garde Républicaine, die Lohengrin speelde, zwijgt.
Als de bol een aantal malen met de melodisch klingelende balletjes (de harmonie
der sferen) is rondgewenteld, houdt hij stil. De wees (symbool der onschuld) drukt
op een knop, die een klep ontsluit en een der balletjes, welke door het toeval boven
de opening gerold is, glijdt door een koker in een mandje. In het openbaar wordt het
balletje losgeschroefd en zijn cijfer vertoond aan de menigte. Zoo trekt men eerst
met den bol der eenheden. Alle nummers eindigend met het cijfer 5, winnen twee
honderd francs. Dan trekt men de drie bollen van eenheden, tientallen en
honderdtallen. Alle nummers eindigend met het cijfer 042 winnen tien duizend francs.
Vervolgens trekt men met vier bollen en alle nummers eindigend met 1441 winnen
vijftig duizend, met 8806 honderd duizend francs. Dan draaien vijf bollen, die voor
alle series één prijs aanwijzen van vijf honderd duizend francs. Pas voor de loten
van een millioen en vijf millioen komen alle bollen in actie: vijf bollen voor de
aanwijzing van het nummer, en de zesde bol voor de aanwijzing der serie.
Men beweert, dat dit systeem ontleend is aan Jules Verne, die het in een van zijn
romans beschreven heeft. Ik herinner mij dat boek niet. Maar als dat waar is (en
waarom zou het niet waar zijn?) dan stelt de scherpzinnigheid van dezen schrijver,
dien ik bij gemis aan ledige uren sinds lang niet meer kon raadplegen, mij eenigszins
te leur. Want wanneer zijn methode fraude zoo goed als absoluut uitsluit en zelfs zes
onschuldige maar feilbare weezen behoedt voor de verleiding van vroom of onvroom
bedrog, zij lijdt daarentegen aan een verborgen fout, welke al haar voortreffelijkheden
te niet doet. Hoe betrouwbaar het procédé ook is, het bezit een ernstige lacune, welke,
zoo ze al ontsnapte aan Jules Verne, in geen enkel geval had mogen ontgaan aan den
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huidigen directeur eener staatsloterij, die ruimschoots de gelegenheid had, om het
idee van een fantast te toetsen aan de werkelijkheid. Ik kan me zijn argeloosheid
alleen verklaren uit de veronderstelling, dat hij gebiologeerd is geweest door de
legende, dat men slechts even hoeft te grazen in den auteur van de Reis naar de Maan,
om een bruikbare uitvinding in de wereld te zenden. Te veel gebiologeerd, om te
bespeuren, dat zijn systeem een ongelijkheid (of nauwkeuriger misschien: een
ongerechtigheid) veroorzaakt, welke mij vervult met des te meer wrevel, daar zij
juist de bonafide deelnemers dreigt te benadeelen die voor een onderneming van den
Staat nog genoeg respect koesteren, om van dezen prins geen kwaad te weten.
De blinkende machine van Jules Verne moge welluidend draaien als een hemelsch
klokkenspel, zij maakt niettemin tienduizenden onbewuste dupes, die er feestelijk
voor zouden bedanken, om bedot te worden, wanneer zij zich rekenschap gaven van
de volgende ontnuchterende overweging.
Wat bewijst het feit, dat er vijf bollen noodig zijn, om de winnaars te bepalen der
500.000, en zes bollen voor de gelukkigen, die het millioen en de vijf millioen zullen
trekken? Eenvoudig dit: Dat de houders van alle biljetten der twintig series, wier
nummers het getal 9999 niet overschrijden, slechts kunnen trekken door middel van
vier bollen, de vier bollen, welke door een betreurenswaardige willekeur alleen de
lagere prijzen kunnen aanduiden. Ieder kooper derhalve van een nummer beneden
No. 10.000 heeft niet de allerflauwste kans op de vijf honderd duizend, het millioen
en de vijf millioen. Ik laat het aan uwe spitsvondigheid over om te berekenen, hoe
ontzaglijk weinig probabiliteit er bestaat, dat het systeem van bollen en balletjes ooit
een winnend nummer zal fabriceeren als 55555, 111111, 777777 of dergelijke cijfers.
Soortgelijke nummers zijn noodlottig en ongewenscht. Maar dat blijft bijzaak. Dat
zijn onvermijdelijke inconveniënten. Wat ik niet verkroppen kan in de machine van
Jules Verne, is, dat zij, zonder den speler loyaal te waarschuwen en een volmaakte
eerlijkheid veinzend, het geluk van 9999 deelnemers per serie automatisch reduceert
tot een minimum. Zij benadeelt hen zelfs in dubbelen zin. Want de houder van No
64.578 b.v. heeft kans op een hoogen of op een lagen prijs, terwijl de bezitter van
No 8759 b.v. twee honderd francs kan winnen, doch uit de regionen der hoogste
loten werktuigelijk is verbannen.
Wanneer gij bijgevolg in de Fransche Staatsloterij zoudt willen spelen, laat mij u
dan raden, om geen enkel biljet te koopen beneden No. 10.000. Boven dit getal is de
affaire even secuur en even hazardeus als elke andere loterij. Doch beneden No.
10.000 zou ik de biljetten alleen accepteeren als premie in een warenhuis. Het spijt
mij natuurlijk een advies te moeten geven dat, eenzijdig geïnterpreteerd, nadeel kan
berokkenen aan den Franschen fiscus. Per slot evenwel is dat zijn eigen schuld.
Zoodra de directeur een minder aanvechtbaar systeem kiest, zal ik met dezelfde
onpartijdigheid het pro onderzoeken en het contra. Dat van Jules Verne echter is
enkel aannemelijk onder bovenvermelde reserve. Het schijnt mij des te
onaannemelijker, daar de Fransche Staat geen enkel voordeel plukt uit de verkeerde
methode en er slechts schade van zal ondervinden, wanneer de abnormaliteit van het
trekkings-procédé doordringt tot de hersens der menigte. Op dat moment zullen
duizenden biljetten onverkoopbaar worden. Het is om verschillende redenen
begrijpelijk, dat de Fransche pers dit oogenblik niet verhaasten wil, gesteld, dat zij
de fundamenteele fout van het bollen-systeem doorzag. Geen enkele dezer redenen
kan ik deelen. Waar de Fortuin reeds blind is, lijkt het mij overdreven en
onbarmhartig, ook nog de spelers te blinddoeken. Zoo weinig ik zou wenschen, dat
een verre en onbekende lezer door mijn zwijgen de vijf millioen moest missen, zoo
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veel genoegen zou het mij verschaffen, wanneer het mij vergund ware, om met een
kleinen wenk op te treden als bondgenoot dier blinde Fortuin.
[verschenen: 2 december 1933]

Uitvaart
Parijs, 13 November 1933
Op denzelfden dag als Calmette en in dezelfde week als Roux stierf Paul Painlevé,
mathematicus, materialist en staatsman. Bij de Kamerdebatten over het schandaal
der Aéropostale, in het voorjaar, viel hij flauw te midden eener apologie van Weiller,
den chef der firma Gnome-et-Rhône. Sinds was hij niet meer de oude geweest. Hij
leed aan een ongeneeslijke kwaal, de eenige die de Pasteuriaansche microbiologie
niet vermocht te beteugelen, en welke Calmette misschien zou hebben overmeesterd
wanneer hij niet onverhoeds was weggerukt. Geleidelijk ontvlood het leven aan zijn
leden en Painlevé's laatste maanden gingen voorbij als een film die te langzaam wordt
afgedraaid. Hij stierf in de bewusteloosheid van een slaapdrank. Den avond tevoren
had hij gewerkt aan de vertaling eener passage uit het tweede deel van Goethe's Faust.
De scène speelde in het paleis van Menelaus te Sparta, tusschen Helena, Phorkyas
en het koor der Trojaansche vrouwen. Zijn denken stond stil bij de tweede strofe van
den torenwachter Lynceus:
‘Harrend auf des Morgens Wanne,
Oestlich spaehend ihren Lauf,
Ging auf einmal mir die Sonne
Wunderbar im Sueden auf.’

Een mooie dood, bijna symbolisch. Ook Painlevé had geregeld van die
wonderbaarlijke distracties waarbij hij het Noorden kwijtraakte. Het gebeurde hem
dat hij op weg naar de Kamer een sigaar opstak, zich omkeerde om zijn vlammetje
in den gunstigsten wind te houden, en wanneer hij vuur had, in de richting welke
hem door den lucifer was opgedrongen, voortstapte tot een andere gedachte den
verdwaalde terugriep naar de werkelijkheid. Het overkwam hem dikwijls dat hij
iemand ten eten noodigde en de tafel vergat in een gesprek. Hij ging dan te elf of te
twaalf uur van den avond een kliekje opscharrelen in de keuken dat men smakelijk
verorberde als een diner. Zijn mimiek was even legendair als zijn verstrooidheid.
Hij had een rond hoofd en een zonderlinge manier, wanneer hem iets verwonderde
of amuseerde, om de wangen op te blazen, als de engeltjes die water sproeien langs
een fontein, of als een godje dat op een oude plaat een fiksche bries voorstelde. In
het papperige gelaat met de altijd lodderige oogen wees alleen de omhoog gegroeide
rechter wenkbrauw naar de kronkels van zijn brein die zijn beroemde differentiale
equaties uitbroedden en tegelijk naar een mephistofeliaansche zijde van zijn karakter.
Hij was overigens buitengewoon goedhartig. Als hersteller van onrecht en verdediger
der onderdrukten liep hij nog vlugger warm dan Don Quichotte. Men kon hem zeer
gemakkelijk naderen op recepties van intellectueelen die zich, dan hier, dan daar,
verzamelen rondom een schrijver, schilder, componist of tijdschrift-redacteur. Hij
vergat bij die gelegenheden volkomen zijn verantwoordelijkheid als staatsman en
draafde gaarne door op een of ander stokpaardje.
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Hij had de reputatie van een mathematisch genie en de talloozen, die niet zijn
ingewijd in de geheimen der hoogste wiskunde moesten deze faam aanvaarden op
goed vertrouwen als gangbare munt. In tegenstelling tot Henri Poincaré, die leesbare
hoewel diepzinnige boeken schreef, heeft Painlevé zijn wetenschappelijken geest
nooit anders kunnen exterioriseeren dan met ondoorgrondelijke, algebraïsche formules,
welke aan de vier of vijf geleerden, die op onze planeet knap genoeg waren om ze
te doorschouwen, nog een paar weken studie kostten. Zoo beweert tenminste een
mythe, welke slechts vier of vijf zwijgzame geleerden controleeren kunnen. Het lukte
geen enkel zijner biografen, ook niet zijn natuurkundigen vriend Perrin, om bij zijn
dood een kort en helder begrip te geven van den aard, den omvang en de waarde
zijner gaven. Toen het toeval zijn lijkkist plaatste naast die van Calmette en Roux,
vroeg men zich onwillekeurig af, waartoe Painlevé's onomvatbare wetenschap gediend
had. Niemand wist een antwoord. Hij was de eerste buitenstaander en de eerste
mathematicus geweest, die met Farman en met Wright opsteeg in een vliegmachine.
Doch hoewel de vliegmachine gehoorzaamt aan wiskundige wetten en bijgevolg
geboren kon worden uit wiskundige berekeningen, waren het mannen zonder
noemenswaardige kennis der mathesis, die het toestel bouwden, zwaarder dan de
lucht, dat vloog. Hoewel Painlevé zich verdiepte in alle raadselen der mechanica was
het een gewoon mecanicien (Forest), die aan den explosiemotor de verbeteringen
aanbracht, welke hem bruikbaar maakten voor automobiel en vliegtuig. Er zijn
misschien nog andere voorbeelden, waaruit men zou moeten concludeeren, dat
Painlevé misschien een genie was, doch een genie zonder scheppingskracht, een
analytische kop van buitengewone beteekenis, doch onbekwaam en ongeschikt voor
creatieve synthese.
Het fabelachtig prestige van dat esotherisch, ontoegankelijk, grondeloos genie
omhulde hem ondertusschen met een onzichtbaar aura van x-stralen, waarmee hij in
zijn politieke loopbaan alle hindernissen doordrong. Hij bezat vijanden en vrienden,
die hem bestreden of steunden, maar die een zeker domein zijner persoonlijkheid
beschouwden, waardeerden en vereerden met denzelfden instinctieven,
kwasi-mystieken huiver. Voor vrienden en voor vijanden gold een deel van zijn
wezen immer als onaantastbaar en zoowel de eenen als de anderen ondergingen den
invloed van het zwarte licht, dat onder zijn volumineuzen schedel werd afgescheiden.
Hij ontsnapte niet geheel aan het soort schavuiterigheid, waarmee vroeg of laat,
helaas, ieder politicus besmet raakt, doch steeds moesten zijn felste tegenstanders
(de royalisten b.v.) erkennen, dat de dosis schelmerij van Painlevé geen slechteren
oorsprong had dan een ingeboren naïeveteit of een te groote inschikkelijkheid voor
de parasieten, welke elk gouvernement met zich voert als een hoender zijne luizen.
En of hij zich tegenover den mannenverslindenden Minotaurus van 1914 openbaarde
als middelmatig, maanziek draler, of als een dapper, vaardig leider, zullen wij, zijn
tè gepassionneerde tijdgenooten, nooit onbevooroordeeld genoeg kunnen uitmaken.
Het desastreuze offensief van Generaal Nivelle (Paschen 1917) ontmoedigde Frankrijk
onder Painlevé's bewind. Men verweet hem, dat hij 120.000 soldaten nutteloos in
den dood had laten jagen. ‘Maar ik heb 30.000 manschappen het leven gered door
het offensief stop te zetten,’ bracht hij daar tegenin. ‘Gij hebt Mangin een boterbriefje
gegeven’, zeiden zijn beschuldigers. ‘Maar ik heb Foch en Pétain benoemd’,
weerlegde Painlevé. ‘Gij hadt Caillaux en Malvy onschadelijk moeten maken, zooals
Clemenceau dat zes maanden later deed’, riepen zijn aanklagers. Daar ontbrak het
tegenwicht. Want in plaats van Caillaux en Malvy te muilbanden, liet Painlevé een
burleske huiszoeking verrichten bij de Action Française.
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Doch anticipeerend op het oordeel der toekomst keurde de Republiek haar dienaar
waardig om onmiddellijk na zijn overlijden begraven te worden in de crypte van het
Panthéon, naast de groote mannen van het vaderland wier traditie hij in de lijn van
Renan en Berthelot had voortgezet, door Wetenschap en Staat in dienst te stellen van
een gelukkiger, verlichter en vrijer menschdom. Anatole de Monzie, minister van
Education Nationale, en atheïst gelijk Painlevé, had de staatsie persoonlijk geregeld.
Hij zou haar gaarne gestileerd hebben tot een luisterrijke, roerende, humane, populaire
ceremonie. Het ontbrak hem niet aan credieten. Hij had ook het décor: de vroegere
Montagne Sainte Geneviève, de vroegere kerk met haar koepel, met haar
herinneringen aan de beschermster van Parijs. Hij had de acteur, de troepen met hun
muziekcorpsen, vaandels en wapenen; de dignitarissen der Republiek; de professoren
en leerlingen van universiteit en hogescholen; Kamer en Senaat; het personeel der
Ministeries; het diplomatieke corps; delegaties der overheden, der staatscolleges; de
voltallige regeering en den President der Republiek. Hij had zelfs een ceremonieel.
Maar hij had geen handeling, geen tekst en geen liturgie. Hij had een vorm, doch
geen inhoud. Het pathetische gemis eener religie voor ongeloovigen, eener devotie
voor profanen, van beelden voor beeldstormers, werd smaakvoller verheeld dan bij
vorige gelegenheden, doch pijnlijker gevoeld. Zij die met de gebruiken van het
verleden willen breken stuiten op deze zelfde moeilijkheid: Hoe vertolken zij in een
zelfstandigen, redelijken en kunstigen stijl hunne gewaarwordingen tegenover den
dood? De Fransche Republiek heeft haar levensbeschouwing. Doch er is nimmer
een civilisatie geweest, die niet aanving bij een graf en op dit punt hebben de moderne
ideologen alles van meetaf op te trekken.
Maar hoe en waar vindt men het equivalent van een eeuwenouden godsdienst?
Wie of wat vervangt het requiem aeternam? Wie zal tonen aanslaan even aangrijpend
als: uit de diepte heb ik geroepen? De laatste verzen welke Painlevé vertaalde luiden:
‘Lasz mich knieen, lasz mich schauen,
Lasz mich sterben, lasz mich leben,’

en de twee regels van den dichter, die hetzelfde probleem onopgelost achterliet,
klonken in de herinnering nog het warmst bij deze apotheose voor een leege nis en
in een leegen tempel.
[verschenen: 6 december 1933]

In het land van Kanaän
Parijs, 17 November [1933]
Er is den gebroeders Jérôme et Jean Tharaud een avontuur overkomen, dat hen heugen
zal en waarvan de emoties zullen natrillen tot ver voorbij de Fransche grenzen.
De twee broers, uitstekende schrijvers, die men van elkaar niet kan onderkennen,
hebben zich met zooveel sympathie, met een zoo innig medevoelen geassimileerd
aan de Israëlietische folklore, en de Israëlietische volkspsychologie, dat degenen,
die niet wisten, dat zij rasechte goyim waren, hen hielden voor geboren Joden. Zij
zijn een der merkwaardigste gevallen van mimicry, welke men kan citeeren, en een
der zuiverste voorbeelden van toewijding en genegenheid, welke men zou willen
roemen, wanneer het pas gaf bij zoo onberispelijke gentlemen als de gebroeders
Tharaud om hen te complimenteeren voor iets vanzelfsprekends. Terwijl talrijke en
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authentieke zonen van het Oude Volk die zelf-critische, bedenkelijke Joden-gein
schiepen, welke wij allen kennen, schiepen zij met A l'Ombre de la Croix een
specifieke, diep-ontroerende Joden-poëzie, die door velen werd nagebootst, door
niemand is geëvenaard. Rondom den stam der ‘Karpathische smouzen’, welke sinds
eeuwen veracht, verguisd en vernederd was, legden zij een toovercirkel van
sprookjesachtige bekoring, waarop voortaan altijd haat en wanbegrip zullen afstuiten.
Er is geen ghetto in Europa, Afrika en Azië en er is geen Joden-kerkhof waar zij niet
met een feillooze intuïtie, met den oprechtsten eerbied en met de warmste gezindheid
den geest hebben opgeroepen van de verspreide natie, welke zij meer dan eenig
andere miskend zagen en die meer dan eenig andere een liefdevolle studie verdiende.
Bij honderd duizenden lezers hebben zij met hun tot dusverre zeven romans,
handelend over het Jodendom, een belangstelling hernieuwd, welke zich voor den
eersten keer kon ontwikkelen tot een opwelling van hartelijkheid. Zij wekten deze
stemming met een onpartijdigheid, die dikwijls weinig in den smaak viel bij
anti-semieten. Tegenover Bela Kun en de achttien sadistische, wreede en ontzinde
volkscommissarissen, die Hongarije gemarteld hebben, plaatsten zij de dichterlijke,
menschelijke, edelmoedige en heroïsche verschijning van Kurt Eisner. Tegenover
de jakhalzen welke Lenin losliet over Rusland, idealiseerden zij de beminnelijke
figuren van Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg tot martelaars. Tot martelaars eener
hersenschim weliswaar, maar tot martelaars, die aanspraak mogen maken op vereering.
In de lente van dit jaar, terwijl de Duitsche Joden-vervolging woedde op haar ergst,
werden deze onloochenbaar pro-semietische gebroeders door de directie van Paris-Soir
naar Hitlers Derde Rijk afgevaardigd tot het instellen van een onderzoek. Zij
bezochten Frankfurt am Main, München, Berlijn en andere steden op het moment
van de boycot, toen de halve wereld kookte van verontwaardiging bij de rampen,
welke de Pharao van het hakenkruis had ontketend over Israël. Zij keken rond als
lieden, die hun oogen niet in hun zak hebben en die zijn afgericht, om contact te
krijgen met de onmiddellijk merkbare en met de verstolen atmosfeer, welke menschen
en dingen uitwasemen. Zij redigeerden hun bevindingen met de strikte zakelijkheid,
welke zij zich tot plicht stellen en ook met het accent van gedempte verteedering,
dat zij misschien ontleenden aan de Joden-afbeeldingen van Rembrandt, maar dat
hun tot tweede natuur werd. Zij zonden hun artikelen naar Parijs, waar zij als feuilleton
zouden afgedrukt worden in een avondblad, dat een dagelijksche oplage heeft van
ruim één millioen exemplaren. Over een allesbehalve vriendelijken brief, welken zij
te Berlijn ontvingen van een Franschen Jood hadden zij zich niet bijzonder verontrust.
Een schrijver kan het nooit iedereen naar den zin maken. Doch toen zij uit het
gefanatiseerde Duitschland, waar alles overhoop gehaald was, waar men met
fakkel-optochten boeken verbrandde, terugkeerden naar het stille Frankrijk, het
vreedzame Frankrijk der vrijheid van drukpers en vrijheid van gedachte, bespeurden
zij bij het doorbladeren van Paris-Soir, dat de serie hunner correspondenties na de
derde zending plotseling was afgebroken. En in hun eerste artikel hadden zij nog wel
eenige typeerende, met getuigen gestaafde gruwelen verhaald, waarvan Joden de
slachtoffers waren.
Verwonderd wendden zij zich tot de directie om opheldering. ‘Ah! wat een
geschiedenis!’, zei de directeur, die hun vriend is. ‘Iets dergelijks hebben wij hier
nooit beleefd. Een ware springvloed! Protesten bij honderdtallen...
Abonnements-opzeggingen bij duizenden... In de Salle Wagram, bij een meeting
tegen Hitler, hebben sprekers u onder handen genomen, u en de krant natuurlijk.
Men heeft u uitgescholden en door het slijk gesleurd als ignobele professionals en
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winsttrekkers van het antisemietisme. Daarna is een dolle bende onder onze vensters
de nummers van de krant komen verbranden, waarin uw artikelen verschenen. Een
autodafé, dat kan geen kwaad. Maar ziehier het ergste. De advertentiebureaux zijn
gaan meedoen. Zij dreigden hun annonces terug te nemen. En zooals gij weet,
bestrijken de Joodsche agentschappen minstens 60% der advertenties van een blad.
Gij begrijpt dus, dat wij hebben opgehouden. En om uw reis niet te bederven, heb
ik u niet op de hoogte gebracht.’
De artikelen, welke aanleiding gaven tot een zoo schandaleuze censuur, verschenen
de vorige week in boekvorm onder het opschrift ‘Quand Israël n'est plus roi’. Reeds
onder den titel ‘Wanneer Israël koning is’, hadden de gebroeders Tharaud, zonder
vrees voor tegenspraak, de afgrijselijke misbruiken geschilderd, waartoe
gederangeerde Joden kunnen vervallen wanneer zij in Hongarije de macht bezitten.
Zij wilden met een licht gewijzigde frase samenvatten, hoe het den Joden vergaat
bij een overprikkeld volk, wanneer de macht hun ontglipt. Een simpele parallel.
Ginds: de mitrailleuse, de strop, de tortuur in het groot en de massa-executies. Daar:
een klein aantal ongedisciplineerde excessen en individueele mishandelingen. Geen
kwestie van pogrom. In plaats van zijn troepen den teugel te vieren, toomde Hitler
ze in. De Tharaud's verzwijgen geen enkele der bespottelijke, geraffineerde,
onteerende, vlegelachtige of ondankbare vexaties, waaraan de Duitsche Joden
onderhevig zijn. Zij vergoelijken ze geen oogenblik. De theorieën der Nazi's vervullen
hen met afkeer. Maar de twee eminente auteurs, die de tribulaties van Israël van
buiten kennen als de beste rabbi, poogden de opgehitste buitenwereld voorzichtig
en onpartijdig aan het verstand te brengen, dat de Joden in den loop hunner historie
een menigte véél tragischer lotgevallen geboekstaafd hadden en dat de Duitsche
vervolging ongetwijfeld afkeuring verdiende, doch volstrekt niet zooveel misbaar.
Zij trachtten eveneens te verklaren, hoe in een land, waar de meeste representatieve
mannen (Luther, Kant, Goethe, Herder, Hegel, Fichte, Schopenhauer, Bismarck,
Wagner) antisemiet geweest waren, een felle reactie niet kon uitblijven tegen het
compacte Jodendom, dat zich van de gezamenlijke Duitsche cultuur (kranten,
bioscopen, theaters, concerten, materieele en geestelijke goederen) had meester
gemaakt. De Tharaud's beschouwden de zaak niet alleen van het Joodsche standpunt.
Zij bekeken haar ook uit Hitler's en Goering's gezichthoek. En dit mocht niet. Dit
mocht absoluut niet. Dit moest met alle dienstbare middelen verhinderd worden.
‘Wij hechten aan deze persoonlijke affaire niet meer belang, dan zij waard is’,
zeggen de gebroeders Tharaud. ‘Maar zij bevat een les. Wanneer een Jood in het
vervolg bij ons komt praten over vrijheid van meening of over vrijheid tout court,
dan weten wij voortaan, hoe wij dat moeten opvatten.’ Aan een Joodschen dokter
die hen verwijt een smeulend anti-semietisch vuurtje op te rakelen, antwoorden zij:
‘Misschien zijt gij goed profeet. Wanneer de duizenden Duitsche Joden, die naar
hier emigreeren, in hun bagage niet véél bescheidenheid meevoeren (maar dit is wel
de eigenschap welke u het meest ontbreekt) staat het inderdaad te vreezen, dat men,
nog sneller dan gij ducht, de oude menschelijke drift ziet ontwaken, welke gij zoovele
malen gewekt hebt en die in Westelijke landen gedoofd scheen. Ik zal mij daarover
niet verheugen, zooals gij u inbeeldt. Maar het hangt slechts van u af, om dit onheil
af te wenden. En tot zekere hoogte zouden onze boeken, welke gij zoo heftig verfoeit,
een waarschuwing kunnen zijn.’
In Metz, in Straatsburg, in Tunis, Marokko en Algiers braken reeds anti-semietische
onlusten uit (waarover de pers gezwegen heeft) nadat dit helderziend en welgezind
alarm geschreven werd. Want aan de welgezindheid der Tharaud's heeft niemand
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het recht te twijfelen. Zij kan slechts geveinsd lijken aan hen, wier ijdeltuitige of
ziekelijke lichtgeraaktheid steeg tot een graad van onverdraagzaamheid, die zich
lucht in het ontsteken van brandstapels.
Maar een gewichtiger les moet getrokken worden uit de drieste onderdrukking
eener vrije en onkreukbare gedachte. Deze: welke hinderpalen zal een gouvernement,
dat toenadering zoekt tot Duitschland, ondervinden van een nerveuze camarilla die
zich sterk genoeg voelt, om een orgaan als Paris-Soir op onverdedigbare gronden te
terroriseeren? Als deze invloed overwicht verwerft in regeeringskringen zal hij
gesignaleerd worden door millioenen monden. Wanneer hij daarentegen afwezig
blijft of overwonnen wordt, bestaat er alle kans, dat millioenen monden hem zullen
suggereeren als een feitelijke factor. Zoo het geen Fransche stemmen zijn, die den
Jood beschuldigen van de laatste mislukking eener vredespoging, dan zullen Duitsche
stemmen den Jood betichten. Misschien beiden tezamen. Ik voeg dus een andere
waarschuwing bij die der gebroeders Tharaud: Door een zeer gematigd en zeer
rationeel pleidooi-pro-Hitler tyranniek te smoren, legden de Duitsche Joden de
premissen voor eene aanklacht, waarvan de gevolgen onberekenbaar kunnen worden
op den dag van toorn, welke de mobilisatie zal kenmerken.
[verschenen: 13 december 1933]

Serenade
Parijs, 20 November [1933]
Het is een waar genoegen, om Paul-Boncour in deze dagen te hooren zeggen: ‘Onze
Engelsche vrienden’. Gelijk Napoleon bij Talma zoo heeft de zilvervos van den Quai
d'Orsay lessen in dictie en gebarenspel genomen bij verschillende maîtres en
maîtresses der Comédie Française. Als hij van nature de kunst niet verstaat, om
twintig intonaties te leggen in een uitdrukking en toch neutraal te blijven, hij heeft
haar in de perfectie geleerd van de komedianten. De drie woorden werden een klavier,
een chromatische gamma, een palet en een zonne-spectrum. Zij drukken niets uit,
maar men vindt en men hoort er alles in. Nos amis anglais! Met een tikje spot
beteekent dat: van je vrinden moet je 't hebben. Met een nuance van parodie: waar
werd oprechter trouw! Met een vleugje sentimentaliteit: het is te mooi om waar te
zijn. Met een greintje scherts: Onze Engelsche vrienden... Nee maar, die is goed!
Met een zweem van populaire ironie: dacht je heusch, dat ik me voor den gek liet
houden? Met een aasje sarcasme in den klank: Luister Sir John Simon, met den gullen
lach, en Ramsay MacDonald, met den killen grijns, als de papegaai op een zinkend
schip zal ik repeteeren: Nos amis anglais! Met een demonischen ondertoon wordt
het: Britten, ik zal ermee aan uw hoofd zeuren tot onzen laatsten snik, en spreek mij
tegen, desavoueer mij, laat mij in den steek, als gij den moed hebt! En met een
satanisch glansje in de oogen: Zoo kom je niet van mij af, John Simon. Wij varen
op dezelfde galei. Als wij moeten kelderen, gaan wij samen naar de diepte. Maar
met de rapheid van een goochelaar: Nos amis anglais... Wat zouden zij doen, als wij
ze lieten schieten?
Dat is virtuositeit, dat is advocaterij en dat kan niet langer duren. Midden in den
nacht werd er op de Fransche deur geklopt en een schorre stem zei: ‘Goed volk!
Kunnen wij even praten?’ Het was Adolf Hitler. Wij geloofden onze ooren niet en
eerst hield men zich voor den doove. Of men deed alsof. Want het grootste deel der
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evenementen gebeurt achter de schermen en meestal bereiken de resultaten slechts
de openbaarheid, zooals een orkest lange uren repeteert zonder publiek, voor een
uitvoering, die voorbijgaat als een weerlicht. Men speelde dus dooveman. Maar de
stem hield aan: ‘Hallo Parijs! Met Berlijn!’ Zij werd dringend. ‘Veertig millioen
Duitschers vragen om verbinding. Goed volk! Hebben wij elkaar niet leeren kennen
op de slagvelden? Ik, Hitler, onderofficier, heb in mijn keel nog gas uit een loopgraaf
van Vlaanderen. Daarom klinkt mijn stem wat rauw. Ik herinner mij! Meent gij
werkelijk, dat wij dien doodensabbat opnieuw willen beginnen voor een stukje grond?
Bestaat er een stuk grond op aarde, dat nog ooit rendabel kan worden, wanneer het
verworven is met een modernen oorlog van drie weken? Wij zijn geen idioten. En
jullie?’
Een nieuwe herfst en een nieuw geluid. Het was onmogelijk, dat het gefluit van
dezen realistischen en romantischen vogelaar de Fransche ooren niet bekoorde en
verwarde. Een tête à tête? Een idyllisch rendez-vous? Men vlast erop sinds
menschenheugenis. Maar met wie? Met Heer Halewijn of met den Rattenvanger van
Hameln? Even vóór 1870 had Napoleon III een tête à tête met Bismarck te Biarritz
en achter zijn rug verklapte de ijzeren kanselier alles aan de Engelschen. Elk
rendez-vous, van Thoiry, van de Spree, en van het meer van Genève, alle afspraakjes,
van Briand, Laval en Brüning, verliepen als de serenades in de Meistersinger von
Nürnberg: we waren nauwelijks op gang, of er kwam een spelbreker met ketelmuziek.
Zou 't dezen keer beter lukken? Er zijn zeven, acht, negen partijen, die erop loeren,
om ons een poets te bakken als Falstaff in het bosch van Windsor. Wanneer de
Engelschen ons geen kool stoven, zullen de Italianen het doen. Wanneer de socialisten
ons geen roet in 't eten gooien, zullen de geëmigreerde Joden met hun occulten
aanhang probeeren, om ons een stok in de wielen te werpen. En de Tsjechen? En de
Balkan? Met recht mogen wij zeggen: God bewaar me voor mijn vrienden; voor mijn
vijanden zorg ik zelf! Zijt gij er zeker van, Hitler, dat gij u vrijwaart tegen hetzelfde
gestook? Ben ik er zeker van, Frankrijk, dat gij, na mij terdege gecompromitteerd te
hebben voor de galerij der oude en der nieuwe wereld, mij niet zult laten zitten met
het paard van Troje en een beetje verfomfaaid? De liefde, sterker dan de dood, is een
prachtig thema voor variaties. Maar de passie en een coup de foudre zijn als glad ijs,
waarop men zich niet onbeslagen waagt. Wij, Franschen, hebben in onze dramatische
literatuur een mooie frase, die een hoop kwaad stichtte: Elle me résista: je l'ai tuée.
Ik, Marianne, smacht al vijftien jaar naar den Duitschen Michel. Op alle manieren
heb ik met hem willen aanklampen, gelijk de Afrikaanders zeggen. Zal Michel geduld
hebben, wanneer ik niet direct de klink van de deur licht? En als het hek open is,
zullen dan niet alle varkens in het koren loopen?
Doch Hitler vroeg om te praten en men praatte. De onwilligen, omdat men niet
bot een man kan afwijzen, die nadert met de hand op het hart, en een dergelijke
weigering nog het minst geduld zou worden in Frankrijk. De anderen (onder wie zij
die vóór 1914 een toenadering reeds betaalden met een brok van den Congo zoo
groot als Duitschland) omdat zij in hun binnenste reikhalsden naar een verzoening
en een eerlijke samenwerking.
Nauwelijks echter waren de preliminaire gesprekken aangevangen, of het gerucht
deed de ronde door de redactie-zalen, dat de Duitsche propaganda smeet met het
geld. Een invloedrijk ochtendblad zou een judas-penning van 1.800.000 francs
ontvangen hebben, om als koppelaar de eerste avances te bevorderen. Weldra nam
het infame rumoer een vasten vorm aan in het socialistische orgaan Le Populaire en
in het nationalistische blad Le Rempart. Door een wonderbaarlijk toeval heette de
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socialistische porder Louis Lévy, terwijl de nationalistische paladijn den naam droeg
van Paul Lévy. Nog anderen, gesproten uit denzelfden tak, braken achter gesloten
vizieren een lans. Maar, de zonder bewijzen beschuldigde krant (Le Matin)
publiceerde zijn Duitschgezinde beschouwingen.
Een dag later, op een Donderdagmorgen, barstte de bom van Le Petit Parisien.
Als antwoord op het Duitsche plebisciet (‘voor vrede en gelijkberechtiging’) als
weerlegging van Hitler's en Goebbels' pacifistische manifestaties drukte het
meest-gelezen blad der wereld in verschillende afleveringen een gestolen diplomatieke
circulaire af, welke de gansche Duitsche regeering brandmerkte als een troep
leugenachtige schoeljes. Een verpletterend document, dat Hitler in de scheefste positie
stelde tegenover Frankrijk en Polen. Wat de Franschen noemen: un document-massue.
Een papier als een knots. Er waren er, die fluisterden, dat het recht van den Quai
d'Orsay kwam, voor welken Le Petit Parisien als officieuze spreekbuis fungeert.
Anderen schreven het een Engelschen oorsprong toe. Was het echt? Was het
vervalscht? Noch dit, noch dat. Onbetwistbaar hebben de Duitschers een verleden,
dat harmonieert met de corrosieve circulaire, die Kamer, Senaat, Pers en Straat in
rep en roer zette als de trompetten der brandweer. Zeker hebben zij een aanhang tot
hypocrisie, en zoo zij de onervarensten zijn, zij zijn lang niet de eenigen. Maar wat
zes maanden geleden wellicht echt was, kan vandaag als valsch gelogenstraft worden.
Wie veranderde nooit van opinie? Waarom [zouden] de Nazis geen tabula rasa maken?
En wie, die met een schoone lei begint, kan alles uitwisschen, wat achter hem ligt,
gegrift als op een palimpsest? Aldus, geloof ik, heeft de meerderheid der Franschen
het Pruisisch zuur gecommentarieerd der giftige circulaire. Want zoo dwaas en zoo
onnoozel geeft géén gouvernement zich bloot, zelfs niet in cijferschrift. Echt of
onecht ook, het papier kwam te juist op tijd en te goed van pas, om het ganschelijk
te vertrouwen.
Onder het roffelvuur van harde dementis en hoonende handhavingen, terwijl de
Duitsche gezant vruchteloos intervenieerde op den Quai d'Orsay (‘De Fransche Pers
is vrij’ werd hem geantwoord!) bespoedigde Hitler de onderhandelingen, welke
moesten leiden tot een non-agressiepact met Polen. Het voornaamste argument
immers van hen, die zich kanten tegen een Fransch-Duitsch tête à tête, is, dat de
Poolsche bondgenoot aanstoot zou kunnen nemen aan zulke intimiteit, haar
beschouwen kan als verraad en niet zal mankeeren haar in te peperen. Om dat bezwaar
onverwijld te ontzenuwen, had Hitler de speciale bereidvaardigheid noodig van het
dikwijls weerbarstige Polen en tot grenzenlooze verbazing (gehuicheld of oprecht?)
van allen, die de bochten kennen van den diplomatieken serail, verwierf hij haar in
een handomdraai. Op staanden voet werd het gekeerde argument geëxploiteerd door
de ‘omgekochte’ pers: Als Polen praatte met Duitschland, waarom zou dan een
Fransch-Duitsche conversatie ongeoorloofd zijn, en als Polen negocieerde zonder
getuigen, waarom dan zou Frankrijk op zijn beurt niet onder vier oogen zijn geschillen
mogen vereffenen? Natuurlijk! Doch pardon... wacht even... één minuut... Er verliep
geen etmaal, of met ophef werd een artikel geseind, dat dr. Joseph Goebbels
publiceerde in The Saturday Review, een artikel geschreven uit het standpunt der
onverzoenlijke Duitsch-Poolsche antithese van zes maanden her. Nog een papier,
dat slingerde. Nog een papier, dat verzeilde in het Britsche arsenaal, terwijl joost
weet wat dat arsenaal verder bevat.
Het kon niet ongelukkiger. En zooveel moeite, zooveel zorgen, zooveel kommer
baart in het heelal een Fransch-Duitsch herdersuurtje! Maar de Franschman is geduldig
en Hitler, van Saulus Paulus geworden in een bliksemstraal, is als neophiet misschien
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standvastig. Des te standvastiger naar mate hij andere wegen naar Parijs vindt
afgesneden. Wie niet gelooft aan een Fransch-Duitsche vereeniging, mariage de
raison of mariage d'amour, wil tenminste hopen, dat de volkeren haar zullen
verwezenlijken zoo de staatslieden falen. Omdat het zoowel voor Franschen als voor
Duitschers ondenkbaar moet zijn, dat hun landen ineenstorten tot ruïnes en woestijnen
door welke een Luipaard zou rondwaren als meester.
[verschenen: 9 december 1933]

Verleden en heden
Parijs, 25 November [1933]
Toen Louis Dumur in het voorjaar stierf, vond men onder zijn papieren het manuscript
‘La Fayette, nous voici!’ bijna voltooid en La Victoire als schets. Met dit laatste werk
dacht hij het veelledige oorlogsfresco te besluiten en te bekronen, dat hij omstreeks
1916 had aangevangen met ‘Nach Paris’. Begonnen als een der brillantste successen
der Fransche literatuur, eindigt deze historische wereld-cyclus als een nachtkaars.
Toen de schrijver zijn werkplan vaststelde, kon hij niet bevroeden dat, naarmate hij
zijn panorama ontrolde, de gelijkenis flauwer zou worden. Hoe meer hij naderde tot
‘De Overwinning’, des te meer de overwinning vervaagde tot een onwezenlijke fictie.
Het teeken, dat als een regenboog gezweefd had boven den zondvloed van vuur en
staal, verbleekte tegen een somber uitspansel. Een zee van tranen, een berg van jonge
lijken, een massa kapitaal, energie en zelfverloochening, groot genoeg, om Europa
te herscheppen tot een paradijs, bleven zonder resultaat. Terwijl hij planmatig
voortbouwde op de gelegde fundamenten, namen de geesten een nieuwen koers en
een versnelde vaart. Het noodlot had van paarden verwisseld, zooals Byron zei, en
zelfs van richting. De weg veranderde en het uitzicht. Nergens kende Dumur zich
zelf terug. Hij verliest stuk voor stuk de aanknoopingspunten met zijn omgeving. De
communicatie tusschen hem en zijn tijd is verbroken. Zijn denkapparaat harmonieert
niet met de gewijzigde [woord onleesbaar]. Hij wordt een mensch [twee woorden
onleesbaar], zonder achterland. Hij gelooft niet aan vandaag. Hoe zal hij nog gelooven
aan gisteren, dat vandaag voortbracht? Tevergeefs verzet hij zich tegen afschakeling,
welke den schrijver zijn laatste redenen van bestaan ontneemt. Overal weerspreekt
hem het leven, dat hem reeds, had uitgestooten vóór het hem verliet.
Van deze afzondering en verschrompeling draagt ‘La Fayette, nous voici!’ de
hinderlijkste sporen. De roman is mislukt en zelfs in die mate slecht, dat men niet
goed ziet, hoe Dumur den schijn had kunnen redden, wanneer de dood hem
veroorloofd had dit boek te beëindigen naar zijn smaak. De rivaliteit tusschen drie
Yankee-officieren en een Fransch spion in Duitschen dienst, dingend naar de hand
eener kasteel-dochter, die om de beurt recepties geeft en gewonden verpleegt, is een
poover, afgezaagd thema, dat een auteur belachelijk maakt, wanneer het stumperig
en conventioneel wordt doorgevoerd. Dumur bezwaarde dit nietige thema met een
uitwerking, welker armoede door alle gaten heensteekt. Van de eerste bladzijden af
raadt men, dat de Elzasser overlooper, kapitein Heuchelmann door het Duitsche
Nachrichten-bureau is afgevaardigd naar het geallieerden front. De lezer, die dat
direct gesnapt heeft, kan natuurlijk niets anders doen, dan de Franschen en de
Engelschen, die zich zoo ezelachtig laten bedotten, te minachten als onnoozele halzen.
Eveneens begrijpt men een aantal hoofdstukken vooruit, dat een der jonge Amerikanen
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den verrader zal ontmaskeren en het aanminnige meisje zal trouwen. Het kan ons
overigens weinig schelen wie van de drie gehelmde musketiers dit gemakkelijke
heldenfeit verricht (kapitein Heuchelmann zelf blijkt een beunhaas) omdat ze op
elkaar lijken als drie druppels gedistilleerd water. Werkelijk, dit verhaal is lamentabel.
De beschrijving der gevechten, troepenbewegingen, verwoestingen, offensieven en
nederlagen blijft ver beneden Fransch peil. Zij is in die opzichten nul.
Maar met een man als Louis Dumur verknoeit men nooit geheel zijn tijd. Ook in
dit dorre boek drijft hem [woord onleesbaar] zijn speurzin, zijn onverzadelijke
weetgierigheid tot het onderzoek [woord onleesbaar] een vergeten of verwaarloosd
[woord onleesbaar], dat onbemerkt de kleur bepaald heeft van een mensch en van
een [reeks] gebeurtenissen. Woodrow Wilson, alvorens president te worden van de
Vereenigde Staten, was docent geweest in de geschiedenis; hij had als zoodanig
geschreven een ‘Historie van [het] Amerikaansche Volk’. Hoeveel Europeanen
zouden dat werk kennen? Misschien alleen Dumur, voor wien documentatie een
obsessie was. Hij las het, omdat zijn drie jonge Yankees vroegen: Waarvoor vechten
wij eigenlijk? Voor onze zaken? Voor het recht? Of uit dankbaarheid voor den steun,
welken Frankrijk ons verleende in den Onafhankelijkheidsoorlog? Om te schatten
wat deze dankbaarheid en deze steun konden tellen in Amerikaansche oogen sloeg
hij den auteur op, die wellicht niet de beste specialiteit was, doch de hoogste autoriteit
der Vereenigde Staten.
Hij consulteerde Wilson en ontdekte een falsaris. De President had kans gezien,
om in vijftig pagina's den naam van La Fayette, Rochambeau en de Grasse nauwelijks
één of twee maal te noemen. De beslissende overwinning van Yorktown, behaald
door een leger, dat voor ruim drie kwart uit Franschen bestond, was geëscamoteerd
in een paar regels. Lodewijk XVI en zijn minister Vergennes, die een vloot, een
troepenmacht, munitie, geld en proviand ter beschikking gesteld hadden van de
opstandelingen, waren weggemoffeld met dezelfde handigheid als admiraal De Grasse
en maarschalk Rochambeau, zonder wie de Vereenigde Staten niet bestaan zouden.
Zoo weinig erkentelijkheid de professor betuigt aan Frankrijk, zoo hartelijk
daarentegen spreekt hij over Frederik den Groote, die ondanks zijn wrok tegen
Engeland, alle hulp aan de insurgenten geweigerd had. Wilson vond geen woord,
om de dapperheid te waardeeren der Fransche troepen. Hij zwaait evenwel uitbundigen
lof toe aan de ‘onverschrokken’ Duitsche soldaten, die onder Engelsche aanvoering
en voor Engelsche rekening de Amerikanen bevochten. Het waren inderdaad 20.000
Duitsche huurlingen, tegen klinkende munt geleverd door den hertog van Brunswick
en den landgraaf van Hessen, op wie [verscheidene woorden onleesbaar] veroverd.
Het is niet zonder belang, om te weten, dat een der machtigste [woorddeel
onleesbaar]-heden van de twintigste eeuw bestuurd kon worden door een professor,
die een uitgesproken neiging toonde voor geschiedenisvervalsching. De politiek,
welke de V.S. volgden vóór en na 1918, kiemde reeds in het hoofdstuk, dat de leeraar
wijdde aan de kritiekste periode van het land, dat hij regeeren zou. De meeste volken
bezitten weliswaar een officieele waarheid, min of meer verdraaid ten behoeve van
een nationaal idee, doch die der Amerikanen is schadelijker en misleidender, dan
alle overige te zamen. Het is volstrekt niet buitengesloten, dat zij voor den derden
keer de Duitschers te bekampen krijgen en ditmaal tot in Japan. Het is ook niet
onmogelijk, dat Amerika en Frankrijk zich dan zullen associeeren voor den derden
keer. Waarop zinspeelde Boncour, orakelend naast het monument, dat deze maand
onthuld werd voor Rochambeau in tegenwoordigheid van Generaal Pershing? ‘In
zorgvolle dagen, zei hij, wanneer het gevaar wederom de werkelijke karakters en de
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diepe roerselen der volken zou blootleggen, zouden de Vereenigde Staten en Frankrijk
dezelfde krachten van gemeenschap en solidariteit hervinden, ontsprongen bij den
vroegsten aanvang hunner geschiedenis en uit de gelijkheid hunner aspiraties.’ Want
ook de Fransche Republiek heeft hare officieele, lichtelijk verdraaide waarheid. In
het uur des gevaars zal ze voluit pro-Amerikaansch blijken.
Een andere merkwaardige passage uit het boek van Dumur betreft juist het
raadselachtige gedrag van Pershing op den krijgsraad, welke na de Fransche débâcle
van den Chemin des Dames gehouden werd te Versailles. Bij deze zeer dure, bijna
catastrofische nederlaag, had Pershing een geoefende troepenmacht van 400.000
man ongebruikt achter de linies. Onder voorwendsel, dat de Amerikanen slechts aan
den oorlog konden deelnemen als autonoom leger, en niet als stoplappen, weigerde
hij hardnekkig, om zijn soldaten in het vuur te zenden. Alle argumenten, waaronder
de hypothese der inneming van Parijs en van een terugtocht tot de Loire, stuitten af
op zijn koppigheid en op de instructies van zijn gouvernement. Wilson en zijn
raadslieden hadden becijferd, dat Amerika in Maart 1919 een versch leger van
3.200.000 man in het gevecht kon werpen naast de geallieerden, die op dat oogenblik
even uitgeput zouden zijn als hun Duitsche tegenstanders. Elke maand strijd verzwakte
Europa, versterkte Amerika. Nog een half jaar oorlog en de Vereenigde Staten
domineerden hun bondgenooten en hun vijanden, zoowel numeriek als moreel. Onder
de gegeven omstandigheden (na een driedubbele nederlaag van Foch) was die
berekening accuraat. Daar de bewijsstukken totnutoe ontbreken, kan men niet met
de gewenschte zekerheid zeggen, dat de achterbaksche bedoelingen van Wilson en
Pershing noodzaakten of bijdroegen tot den voorbarigen wapenstilstand van 11
November. Doch de eenige verklaring van dit overhaaste evenement, welke bij
strenge analyse steekhoudt, schijnt gezocht te moeten worden in de veronderstelling,
dat de Franschen zeer geldige redenen hadden, om de Amerikanen toenmaals meer
te vreezen, dan de Duitschers. Niet Foch zou door den Brandenburger Tor Berlijn
zijn binnengemarcheerd, wanner de oorlog [regel onleesbaar] [als] een tweede Caesar,
als een tweede Napoleon.
Is het jammer, dat Louis Dumur zulke gezichtspunten, die later vermoedelijk
gestaafd zullen worden door de archieven, niet meer verbreiden kon in een boek,
even goed en even verkoopbaar als ‘Les Défaitistes’ of ‘Les Fourriers de Lénine’?
Misschien hebben zij alleen nog retrospectieve waarde in den middelpuntvlietenden
draaikolk, waarin Europa en Amerika een nieuw evenwicht zoeken. Maar te midden
van het Oosten en het Verre Westen is Europa geografisch weinig meer dan een kaap
in zee. Wij zullen ons nooit genoeg herinneren, hoe ernstig de zelfstandigheid dier
kaap in een recent verleden bedreigd is. Bij elk onderhoud tusschen Hitler en den
Franschen gezant zou deze gedachte alle bijgedachten moeten overheerschen.
[verschenen: 16 december 1933]

De vijfde ronde
Parijs, 27 November [1933]
Omdat iedereen hem voorspeld had, dat hij hangen zou, deed Albert Sarraut zich een
strop om den nek. Men noemt dat zelfmoord door overreding. Om aan de galg te
ontkomen, had hij alles beproefd wat men van een politicus in 't nauw verwachten
kan. Hij verruilde zonder blikken of blozen de helft van zijn financieel programma
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voor de helft van het programma zijner naaste voorgangers. Met zijn openlijk
geafficheerde opvattingen van bloode jan is beter dan doode jan had hij nog kunnen
kruipen in andere hoekjes. Waarom niet? In een paar weken wist hij zich een
maximum verachting te verwerven. Een caricaturist nam zijn bolle hoofd, zijn gebrilde
oogen, de twee streepjes van zijn wenkbrauwen, de twee streepjes van zijn mond en
teekende 0 + 0 = 0. Sarraut = Zéro. In het parlement vroeg men aan zijn minister van
budget, waarom hij geen porceleinen munt liet slaan. Die zou wegens de breekbaarheid
een hoop afval geven en werk te Limoges. Wat belette dezen vaatdoek om slap te
zijn, toen een neo-socialist hem vroeg de basis der traktementen, die met anderhalf
procent verlaagd zouden worden, te brengen van tien duizend tot twaalf duizend
francs? Hij ging tot elf duizend, gehypnotiseerd door het koord, waaraan hij bengelen
zou. Bij hen, die eenige illusies over hem koesterden, laat hij de herinnering na van
een verdienstelijk man, wiens hoogste eerzucht geworden is een titel toe te voegen
aan zijn collectie. Om de verzameling compleet te maken, ontbrak niets meer dan
het ‘Monsieur le Président’, waarop hij voortaan recht heeft.
En de mallemolen draait opnieuw. Hij begint zijn vijfden toer onder hetzelfde
deuntje als achttien maanden terug: Deflatie of Inflatie, J'ai ma combine. De baas
van 't spel is Camille Chautemps, een beau ténébreux, dien men slechts een
vadermoorder hoeft te geven en een lok langs de slapen om hem te veranderen in
tzigane. Hij zoekt naar zijn persoonlijkheid als een personnage van Pirandello en
vond haar nog niet. Voor Chautemps is dat geen bezwaar, want het schept een gunstig
vooroordeel, naar links of naar rechts. Gaarne had hij zijn verschoten installatie een
beetje opgefrischt met een tintje rozig rood, doch hij moest dat uitstellen tot later.
De bedoeling echter was goed en zal hem worden aangerekend. Hij werkte Piétri
weg, die een klein tikje overhelde naar het centrum en daarom het vaderland in nood
bracht. Voor het overige bleef alles bij het oude. Dalimier, die met Daladier gereden
had op het paardje Koloniën en met Sarraut op het paardje Justitie, klom nog eens
in de stijgbeugels van den kolonialen rossinant. Frot, die met Daladier in het schuitje
Koopvaardij zat en met Sarraut in het schuitje Arbeid, probeert nog eens het schuitje
Koopvaart en fluit een barcarolle. Wat niet verhindert, dat de halve handelsvloot is
opgelegd. Lamoureux, die met Daladier van het paardje Budget tuimelde, krijgt weer
een toertje in het schuitje Arbeid. Alexandre Israël, een goede kennis, besteeg den
gondel van Gezondheid. Hij is de schaduw van Herriot, die pas hersteld van een
verdachte indigestie, liever bleef kijken. Als men even bedenken wil, dat twee
ministers van Sarraut banketteerden op het congres van den Bond tegen het
Antisemietisme, waar stompzinnige doordravers een Duitsche boycot aanpreekten,
dan mag men Israël houden voor een wimpel, zooniet voor een vlag. De rest is één
pot nat. Cot berijdt zijn vliegmachine; Daladier zijn kanon; Boncour zijn diplomaat;
Sarraut zijn oorlogsschip; Bonnet zijn gouden standaard. Alleen op het paardje budget
zit een nieuweling: Marchandeau. Een zuiver radicaal-socialist. Als hij niet bijzonder
uitblinkt boven de geestverwanten, - zijn naam zou een voorteeken kunnen zijn, omdat men zal moeten marchandeeren. Hij begint uitstekend en grijpt zijn ros even
parmantig bij de teugels als een veteraan der kunst van in het stof te bijten en zich
op een anderen knol te hijschen, alsof er niets gebeurd is. Hij heeft nog zeventien
ministeries voor zich. Een mooie toekomst, wanneer het spelletje voortduurt.
Zoo ontmoet men veertien bekende gezichten in dit splinternieuwe Kabinet. Zes
weken geleden waren 't er achttien, die min of meer van portefeuille konden
verwisselen, doch niet van tronie en niet van geschiktheden. Steeds dezelfden, die
worden omvergeworpen en die Albert Lebrun netjes overeind zet als kegels op een
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kegelbaan. Wie rondom den zinken toonbank van den tapper intiem zijn met het
Staatshoofd beweren, dat Lebrun gezegd heeft: ‘Als dat zoo doorgaat, ben ik de
laatste president der Republiek.’ Natuurlijk zei hij 't niet. Maar de woorden hangen
in de lucht als de eerste sneeuw. Zij zoemen rond als de apostrophe, waarmee Cécile
Sorel haar revue opent: L'ai-je bien descendu? Ben ik hem goed afgeklommen, mijn
hoogen trap? In alle beteekenissen (‘heb ik hem goed neergelegd?’) en in alle
varianten (‘ben ik diep genoeg gezakt?’) werd de uitdrukking een refrein voor
menschen en dingen, die aan lager wal raken. En waarom zou dat niet doorgaan?
Wat kan het een minister bommen om zich te handhaven tegenover een parlement,
dat men zoo gemakkelijk voor 't lapje houdt? Een parlement met een beetje zelfachting
zou een voor de vijfde maal gesneuveld en herrezen team ontvangen met een
getrommel van inktkokers en lessenaars. Het zou miauwen, blaffen, balken, huilen,
brieschen, hinneken, janken, bij de vijfde regeeringsverklaring van een Kabinet, dat
zich voor den vijfden keer, geslagen en voldaan, aan de Kamers presenteert. Doch
dierengeluiden hoort men alleen in den bioscoop als het gouvernement op het witte
doek verschijnt.
Ondertusschen betalen industrie, handel en landbouw, die credieten noodig hebben
op langen termijn, 9 à 10% voor het geld. Met zulk een rente kan geen sterveling
zaken doen. De fondsen dalen. Eind-December zal de republikeinsche thesaurie leeg
zijn; de schatkist-bons worden zeer moeilijk hernieuwd. Op dien datum zal Georges
Bonnet moeten kiezen tusschen de sluiting der loketten of het drukken van
bankbiljetten. Hij kan ook leenen in Engeland. Maar met de eene hand biedt Londen
hem voorschotten aan, en met de andere hand een ultimatum tot tarief-herziening.
Sinds midden-October verzond de Banque de France voor ruim drie milliard aan
goud. De alchimist Clément Moret ziet zijn groote werk bedreigd. De
flesschentrekkers, zwendelaars, valsche munters, tafelschuimers en schansloopers
der politiek ondermijnen zijn meesterlijk gebouw. Wij naderen de vijf milliard waarop
een paniek zal losbreken. Doch is Bonnet een man? Is de verontrustende Bonnet een
karakter? Hij slaat de armen over elkaar en laat met zich sollen. Zal hij de huik naar
den wind hangen? Er gaan geruchten dat hij den jongen arrivist Haguenin, voorstander
der inflatie, heeft willen benoemen tot ondergouverneur der Banque, in plaats van
Farnier, die administrateur werd van het Comptoir National d'Escompte. Zoowel
Moret als Lebrun zouden geweigerd hebben de benoeming te bekrachtigen.
Bangmakerij? Comedie? Introductie tot de paniek? Als ik een hoeveelheid francs
bezat, gelijk sommige Banken sterlings in 1931, zou ik deze geruchten streng laten
controleeren. Tot hoeverre kan men bouwen op de verzekeringen van den opportunist
Bonnet?
De Engelschen, de Italianen, de Duitschers spotlachen over de crimineele
hersenloosheid waarmee ministers en afgevaardigden een financieele situatie welke
uniek was, opofferen aan groteske en kindsche partij-twisten. Men peilt deze domheid,
dezen waanzin pas wanneer men overweegt dat een contributie van 150 francs,
vijftien gulden, per hoofd, alle financieele moeilijkheden van Frankrijk in een
oogwenk zou opheffen. Het deficit, het hallucineerende deficit dat de Kamer sinds
achttien maanden doet raaskallen, zou gedekt zijn. Met twee honderd francs per kop
ware er een batig saldo. Hoe lang zal het volk dien nonsens en die futiliteiten dulden
ondanks de mitrailleuses? Wanneer zullen intelligente lieden als Cot, Monzie,
Daladier, Herriot, zich schamen voor de zotskappen welke een aantal konkelende
praatvaars hun opzetten? Kennen zij geen ander middel dan de algemeene ruïne om
den schrik te jagen in deze vergadering van saboteerders?
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Chautemps heeft de reputatie van een hoffelijk en behendig dresseur. Wij zullen
weldra merken of dit voldoende is. Het kost mij de grootste moeite om het te gelooven
want als courtoisie en bijdehandheid volstonden waarom begon men dan niet met
Chautemps? Men zou zich ridicule, rampspoedige experimenten en sinistere
buitensporigheden bespaard hebben.
[verschenen: 23 december 1933]

Portretten
Parijs, 1 Dec. 1933
Wij komen weer van een kerkhof, dat ditmaal een station is. Wat een dooden in dit
groene najaar waar de vroege, schielijke winter de bladeren nog aan de boomen trof!
De paar honderd getrouwen, die als 't ware de lijfwacht vormen der muzen, die men
ontmoet bij rijke en bij arme uitvaarten, hebben haast geen tijd om allen te begraven.
Het is alsof een heele generatie opstapt wier sluitingsuur geslagen heeft. Gelijk zij
elkaar in den nacht van Parijs, wanneer de kellner de stoelen ondersteboven zet,
vergezelden op een trottoir, rondom het Odéon of rondom de Comédie Française,
zoo begeleiden ze elkaar naar het generzijds. Het lag niet verder van hen dan de
breedte eener straat.
Eerst Jehan Rictus, die levenloos gevonden werd voor zijn stroozak, en Fagus, die
onder de wielen rolde van een vrachtauto. Twee excentrieke dichters, twee origineelen.
Op verschillende rhythmen maar in denzelfden toon zongen zij, dat de armen van
geest zalig zijn en dat de bedrukten getroost zullen worden. De centrale gedachte
hunner ontroeringen was hoe wij zouden opkijken als Christus plotseling kwam
aanwandelen over de boulevards, afdalend uit de gore straten van Belleville of van
het kwartier der abattoirs. En hoe Christus zou opkijken. De een, Rictus, had met
zijn wrange balladen den roem gekend in den Chat Noir en andere cabaretten. Fagus
was een erudiet die het Chanson de Roland overzette in modern Fransch, een punctueel
ambtenaar die nimmer te laat kwam op zijn bureau, en een visionnair die de
brandkleuren van oude glasvensters transponeerde in zijn verzen. Men las noch
Rictus, noch Fagus. In dertig jaren verkochten zij geen dertig exemplaren hunner
werken. Tot voor kort ontbraken zij in de bloemlezingen. Maar als men de twee
harde, rauwe barden verwaarloosde en negeerde, men kon ze niet vergeten. Door
een gepolijste maatschappij en een dikwijls weekelijke, kleinzeerige literatuur droegen
zij de flarden van een vaandel, dat in vergane eeuwen koninklijk geweest was, en
door al het wereldsch rumoer heen vlijmde hunne hartstochtelijke, opstandige stem
als een echo van verre frankische voorzaten. Bij hun graf kreeg men een schok, alsof
hun onrecht was aangedaan en menigeen vroeg zich af, of zij niet zullen voortleven
onder de werkelijke dichters.
Toen was het de beurt van Walther Straram, die stoïcijnsch een orkest dirigeerde
met een kanker in de keel en plotseling door zijn kwaal geveld werd. Hij behoorde
niet tot de grooten maar tot de onmisbaren. Waar beroemderen dan hij, als
mechanische vogels of geblinde nachtegalen, dezelfde symphonie en hetzelfde
concerto herhalen, verrukkelijk en eentonig, daar hing Straram zijn persoonlijk franje
over een gemummifieerd programma en brak het automatisme eener lange reeks
steriele, ontmoedigende seizoenen. Hij was de toevlucht der jonge, ongespeelde,
onbekende componisten. Met de subsidies van Madame Ganna Walska, die voor
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haar vrijgevigheid geen andere belooning vergde dan af en toe een solo voor haar
weifelende sopraan, kon hij zorgeloos repeteeren en dirigeeren met een uitmuntend
ensemble dat zijn eigen naam droeg, en begunstigd door de fortuin was hij mild
genoeg om te denken aan partituren die zonder hem nooit zouden zijn uitgevoerd.
Een deel der nieuwe Fransche muziek dankt hem haar bestaan. Wie zal hem
vervangen? Een orkest meer of minder, in Parijs, waar er acht of negen musiceeren
op hetzelfde uur, dat is van ondergeschikt belang. Maar een dirigent als Straram, die
vele jaren gesleten had in de onderste lagen der kunst alvorens te verkeeren met de
aristocratie, die een rafelend jasje even gemakkelijk droeg als een avondtoilet, die
zich glimlachend herinneren wilde dat een Debussy een armoedzaaier geweest was
en dat de armoedzaaier die hem een compositie aanbood een Debussy kon zijn, zulk
een dirigent werd in dit scheppings-arme tijdperk nog schaarscher dan een
meesterwerk.
Een dag na Straram's begrafenis reed men Firmin Gémier naar een wachtkamer
van de Gare de Lyon, waar de Fransche Shylock, die overal gereisd had, zijn laatsten
trein nam. Hij ging naar het kerkhof van het stadje, dat eertijds een bedevaart-oord
was, waar zijn vrouw geboren werd en welks naam voortmurmelt als Saint-Amour.
De eind-halte van een onstuimig, ongebreideld leven, eensklaps afgebroken met een
hartverlamming, terwijl hij den Koopman van Venetië bewerkte voor den bioscoop.
Boven zijn jeugd had de vriendschap gezweefd van Aristide Briand en Paul-Boncour,
die toen nog geen staatslieden waren, doch militante socialisten en ambitieuze
advocaten. Hoe dikwijls hadden zij na afloop der schouwburgen samen de nachtelijke
stad doorkruist, oreerend en peroreerend over een utopischen heilstaat! Boncour en
andere machtigen der Republiek, waar Gémier gaarne gefungeerd had als officieel
régisseur, verloochenden nooit deze vriendschap, en wanneer zij hem niet benoemen
konden tot regelaar der staats-ceremoniën, zij hebben hem levenslang behoed voor
het faillissement, waaraan een theater-directeur zelden ontkomt. De acteur van zijn
kant verloochende nimmer hunne idealen. Briand en Boncour mochten evolueeren
onder den dwang der omstandigheden, Gémier bleef de anti-nationalist, de
anti-militairist, de zuivere revolutionnair, die zij tezamen waren in hun leerjaren. Hij
schrok niet terug voor excessen. Op een Parijsch feestmaal der Société Universelle
du Théâtre, welke hij gesticht had te Berlijn, viel hij het patriotisme aan en werd een
beetje hooghartig terechtgewezen door Max Reinhardt, die vandaag vluchteling is
en met Boncour zijn lijk volgde naar het station. Hij was evenmin bang om zich
belachelijk te maken en beladen met roem gaf hij nog gaarne den eersten schop op
den wedstrijd eener communistische voetbal-club.
Boven zijn jeugd zweefde ook de herinnering van Mounet-Sully, die als koning
Oedipus een manier had om de trappen af te schrijden van zijn paleis (alvorens zich
de oogen uit te rukken) welke de toeschouwers vervoerde tot extase. Op den
toekomstigen tooneelhervormer Gémier werkte de indruk van majesteit en rampspoed
zóó heftig, dat voor de rest van zijn leven het idee souvereine schoonheid en
overstelpende emotie onafscheidelijk verbonden zou blijven aan het idee trap. Vandaar
alle trappen waarmee hij het klassieke en moderne répertoire heeft uitgedoscht:
smalle, breede, steile en glooiende trappen; trappen met of zonder leuning;
wentel-trappen, trappen als de schroef van Archimedes; ladders, touwladders en
onlangs rollende loopers. Vandaar alle trappen en treden waarmee de schouwburgen
van Europa en Amerika overladen zijn, en waarmee deze week nog Reinhardt de
Fledermaus stoffeerde in het theater der Rothschilds (het Théâtre Pigalle) dat beroemd
werd wegens zijn liften. Want dit is niet het minst eigenaardige van deze nieuwigheid:
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hoe meer men de lift gebruikte in het dagelijksche leven, hoe meer trappen men
bouwde op het tooneel. Toch oordeelde Gémier, ondanks zijn buitengewone
successen, dat zijn leven mislukt was. Hij hield het voor een wanbof geboren te zijn
in Frankrijk en meende dat hij het verder gebracht zou hebben in Duitschland, waar
een stad van 60.000 inwoners een royaler tooneel-budget heeft dan Parijs.
Terecht had Gémier dezen achterstand kunnen wijten aan zijn politieke vrienden,
en aan hun regeeringstelsel. Wie een aantal kranten subsidieeren moet om een principe
of een systeem te steunen, zooals Briand, zooals Boncour, zooals ieder ministerie,
mist altijd fondsen voor de kunst. Hoeveel millioenen, hoeveel milliarden zouden er
in Frankrijk elk jaar verloren gaan aan privileges, fooien, ondersteuningen,
lijntrekkerij, aan duizendvoudige verspillingen, ongerechtigheden, electorale knepen,
vermomde corruptie bij de rechtsche zoowel als bij de linksche partijen, waarvan de
enkeling profiteert, doch de gemeenschap schade lijdt? Wanneer een eerlijk maar te
geduldig man als François Albert in een opwelling van weerzin (en gedwongen door
onthullingen) onteerende en schadelijke misbruiken tracht te temperen wordt hij uit
den weg geruimd.
Van de vele dooden verbaasde François Albert ons het meest, wijl hij stierf aan
het wassend schandaal der Sociale Assuranties, een der verschillende Panama's dat
te groot blijkt voor de doofpotten. Albert, een norsch en cynisch dwergje, was een
Clemenceau in zakformaat. Wat de een deed als tijger probeerde de ander als serpent.
Hij kwam uit de provincie en had immer geweigerd om zich aan te passen bij de
civilisatie der Ville-Sirène. In zijn huis zag men slechts grof ijzer, ruw hout en banaal
vaatwerk. Op zijn te kleine, lichtelijk vergroeide, kromme magere gestalte had de
natuur een pienter hoofd geplaatst, en samen, de overwoekerende hersens en het
trage bloed, verwierpen zij de gracie uit hun gedachten en uit hun invloedsfeer. Dat
was voldoende om een der kopstukken te worden van de radicaal-socialistische partij
die de partij is der boeren, en te zetelen in radicale kabinetten. Doch een land heeft
niet meer dan twee of drie van zulke cerebrale types noodig, even gevat als dikhuidig,
even geborneerd als intellectueel, om zijn artistieke ontwikkeling te remmen, overal
waar zij afhangt van den Staat.
Met heel zijn bits sarcasme was deze man niet bestand tegen de brutaliteit der
bandieten die sommige ministeries plunderen als inbrekers. Hoewel hij niets
duurzaams achterlaat, en nauwelijks een herinnering, moet hij geprezen worden
omdat hij viel op het veld van eer. Kort voor zijn onverhoedschen dood zei hij tot
een vertrouwde: ‘Gij kunt u niet voorstellen hoe diep het bewind is gezakt. Op enkele
uitzonderingen na heb ik niets om mij heen dan gangsters.’ Van wat hij sprak en
schreef reiken deze woorden misschien het verst in de toekomst.
[verschenen: 20 december 1933]

Kwaliteit
Parijs, 4 December [1933]
Overal draaien dezelfde machines: langs Yang-tse, Ganges en Nijl; langs Amazone
en Hudson; langs Wolga, Rijn, Theems, Tiber en Seine. Overal giet men dezelfde
metalen. Overal vervaardigt men dezelfde goederen: van horloges - per kilo voortaan
- tot locomotieven en viaducten; van huishoudelijke artikelen tot trek-wagens. Overal
ontwaken de volken met denzelfden gulzigen honger en inhaligen vraatzucht. De
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jongste streek, welke Japan verzon is deze: zij koopen onbewerkt fijn linnen, batist,
linon in Frankrijk, expedieeren het naar het Hemelsche Rijk of naar het land van de
Rijzende Zon, laten het borduren etc. door Chineesjes of Japaneesjes, zenden het
terug naar Frankrijk en leveren het afgewerkt 60% beneden den Franschen kostprijs
aan de groote bazars. Ieder durft wat hij kan en iedereen kan wat hij durft. De
Japanners, schrijft de globetrotster Andrée Viollis, die vroeger hun onbruikbare
dochters verkochten aan huizen van ontucht, verkoopen ze vandaag aan de fabrieken.
Het is niet onwaarschijnlijk dat zij spoedig zullen handelen in Chineesche meisjes.
Wie zal het hun beletten? Wij mogen blij zijn als ze straks niet heerschen over
driekwart van den aardbol.
Overal dreigt ook dezelfde opstopping, dezelfde totale stremming. De internationale
handel, grondstoffen uitgezonderd, beweegt zich in steeds nauwere cirkels naar het
middelpunt van een draaikolk, waarin hij met man en muis verdwijnen zal. Teeken
een spiraal en gij hebt het schema van het wereldverkeer der laatste jaren. Voortdurend
loopen treinen, booten, vliegmachines een beetje sneller. Weldra zullen wij in een
etmaal naar Indië vliegen. Maar allen ijlen naar dezelfde halte, naar dezelfde
immobiliteit, waar de naties voortaan zullen vegeteeren als oesters in haar schelp.
Hier en ginds wordt deze impasse niet geconstateerd als een voldongen feit, doch,
met een greintje wanhoop misschien, als een stimulans. Hoe zullen wij eruit raken
zonder dat iemand den dollen kolder krijgt? Wat tot nog toe beproefd werd, faalde.
De contingenten zullen in Januari herzien en herrekend worden. Maar men gelooft
niet meer aan de contingenten. Zij zijn een bron van voortdurend getwist en een
permanent, hoewel latent, gevaar voor conflicten. Zij verhelpen niets. Een natie,
waar de arbeider dertig cents per dag verdient, en die de concurrentie wil verbrijzelen
of de industrie wil verpletteren eener natie waar de arbeider drie gulden per dag
verdient, kan niet geneutraliseerd worden met contingenten. Zelfs niet met douanen,
want zulk eene haaiige natie levert desnoods voor eenigen tijd zoo goed als gratis.
Tegen dergelijke vrijbuiters zou de autarkie een practische afweer verschaffen,
doch de Franschen gelooven evenmin aan autarkie. Zij verarmt misschien niet
onmiddellijk. Maar stellig verrijkt zij niet. Zij sluit een volk op als termieten in haar
nest en dwingt het automatisch, vroeg of laat, tot rooftochten bij de buren. De autarkie
is een medicijn, die in plaats van haar te lenigen, de kwaal zal verdubbelen zoodra
iedereen haar inneemt.
Nog wantrouwiger begroeten zij het ‘échangisme’ dat onlangs te Genève het licht
zag. Ruilen zooals eertijds? Prachtig. Maar ruilen als natie met natie, als gouvernement
met gouvernement? Onmogelijk. Laten wij het idee transponeeren van het nationale
plan naar het individueele plan, zei een Fransch economist. Volken zijn individuen
in 't groot. Zal een juwelier brood koopen bij den bakker naar gelang de bakker
edelsteenen koopt bij den juwelier? Zal de fabrikant van kunstbloemen vleesch
koopen bij den slager naarmate de slager kunstbloemen koopt? Zal de apotheker
pillen en drankjes geven in verhouding tot de piano's of saxophoons, welke men hem
offreert? Dat is op 't randje van komisch. Als het échangisme ernstiger is dan het
lijkt, zal men het beter moeten uitleggen.
Bestaat er een andere uitweg? Wie weet? Het ontging den Franschen niet, dat op
de Engelsche jaarbeurs en op de Leipziger Messe juist die artikelen de meeste
afnemers vonden, welker degelijkheid en netheid samenviel met een redelijken prijs,
terwijl de middelmatige, spotgoedkoope goederen het flauwst gevraagd werden. Een
aantal producenten, verslagen op de meeste markten, hebben dit punt onthouden en
opgevat als een symptoom. Op een te klein wordende planeet, waar de menschen
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zich schijnbaar verdringen, ontdekten zij een arbeidsveld, dat niet onontgonnen bleef,
doch dat verwaarloosd lag als een verlaten mijnschacht: de kwaliteit. Wanneer de
machines altijd en alom altijd kwantiteit kunnen vervaardigen, kwantiteit in massa's,
kwantiteit gefabriceerd met een minimum vakkennis, met een minimum intelligentie,
kwantiteit, die waardeloos werd door haar overvloed, de machines, daarentegen
zullen voorloopig niet en wellicht nimmer het product kunnen voortbrengen, dat niet
noodzakelijkerwijze duur behoeft te zijn, maar dat een zekere competentie vereischt,
een zekere studie, een soort van fijngevoeligheid en persoonlijken smaak, een
onophoudelijke zorg en bijgevolg de tusschenkomst van schrandere, vernuftige,
vindingrijke, artistieke, ervaren, onderlegde, kortom van geciviliseerde, humane
werkkrachten, die nergens en nooit verkrijgbaar zullen zijn voor dertig cents per dag,
en die nergens en nooit vervangen kunnen worden door een tandrad, een drijfriem
en een slaaf. Van oudsher bezat Frankrijk een menigte dezer vrije ambachtslieden,
die hun beroep beoefenden als een kunst. Heden nog weeft men te Cambrai een
lijnwaad, waarvan één zakdoek twintig gulden kost en een lap van 18 meter 6000
francs. Een dergelijke zakdoek, dun als herfstrag, kan geborgen worden in een
medaillon. De draden van dit weefsel, gesponnen op het antieke spinnewiel, breken
op alle machines en zelfs op het oude handgetouw kan de vlugste arbeider niet meer
vervaardigen dan zestig centimeter per dag.
Gij merkt aan dit voorbeeld, dat de kwaliteit niet nieuw was en niet behoefde te
worden uitgevonden. Zij vroeg niets dan de aandacht, het begin eener organisatie en
de trompet der reclame. Want wie dacht nog aan kwaliteit? Wie waagde het nog om
haar te bezigen als een bondgenoote? Zelfs in de ateliers van schoonheid en weelde
was de kwaliteit vervlakt of vergroofd tot een bedrieglijk oplegsel. Men leerde het
publiek dus aan haar denken en richtte in het Grand Palais een expositie in van La
Qualité Française. Daar is veel wat wij vergaten, en weinig wat wij niet kenden.
Goede wijnen, kruidige likeuren. Gastronomische specialiteiten der verschillende
provincies. Reukflesschen en mooie boeken. Kantwerken van Calais, Valenciennes
en Alençon. Stoffen van natuurzijde en kunstzijde. De duizend vrouwelijke
snuisterijen, welke wij galanterieën noemen. Tafellinnen en kristal. Tea-dancing van
vijf tot zeven. Dagelijksche mode-show met mannequins. Serviezen en porcelein.
Een geluidfilmapparaat voor de huiskamer. Een ‘velodyne’, dit is een aerodynamisch
gecarrosseerd rijwiel dat sneller gaat dan de fiets. Motoren voor benzine en
electriciteit. Toeristische vliegtuigen, gemeubileerd als boudoirs. Een sneeuwbaan,
gevormd met korrels van hyposulfiet waarop men sky-loopt. Alles chic, elegant,
geraffineerd, kleurig, Parijsch en voor gemiddelde beurzen bereikbaar. Een beetje
rommelig en onvolledig, doch welsprekend van bedoelingen.
Het is mogelijk dat niet enkel de Fransche economie maar de economie der
gezamelijke wereld, gelen en zwarten inbegrepen, alleen gered kan worden door de
kwaliteit. Wanneer we echter deze stelling aanvaarden als uitgangspunt voor een
actie en wanneer wij ons willen vrijwaren voor ontgoochelingen, zullen wij
voorzichtig doen door onze hervormingen niet te beperken tot het product, doch haar
onverschrokken uit te strekken tot de psyche van hen door wie het product gebruikt
wordt. Het dateert niet van gisteren, dat de mensch wordt opgevoed en gedresseerd
om een nummer te zijn, een uniform, een onbepaalde schakel in een eindelooze
ketting, een model der ‘gelijkheid’, en reeds in onze prille jeugd worstelden de beste
onzer voorgangers (te vergeefs!) tegen een nivelleering, welke zij doodelijk
oordeelden en waarvan zij de gevolgen slechts gedeeltelijk konden overzien. Wat
voor hen hoofdzakelijk een aesthetisch probleem was, verergerde voor ons tot een
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economisch probleem. Menschen-in-serie, huizend in woningen-in-serie, vragen
voedsel-in-serie en producten-in-serie. Producten van kwaliteit zullen slechts geëischt
worden door menschen van kwaliteit. Een nivelleering, een degradatie van den arbeid
was niet denkbaar zonder een nivelleering, een degradatie der karakters.
Ik schrik er voor terug om de conclusies te trekken, welke deze redeneering insluit.
Doch bij veranderingen, waartoe zij noodzaakt als wij consequent blijven, zijn we
wellicht dichter dan wij vermoeden.
[verschenen: 21 december 1933]

Bij twee urnen
Parijs, 8 December [1933]
Al zou deze kroniek eentonig worden, omdat ze wederom de kleur heeft van den
rouw, er zijn figuren, die wij niet mogen laten vertrekken zonder hun het vaarwel
toe te spreken, dat zij in ons oproepen.
Emile Meyerson, dien de geleerden der gansche aarde, en ook sommige dichters,
beschouwen als hun grootsten filosoof, sloot de oogen en ontsliep in het dutje, dat
hij elken middag deed na den maaltijd. Zijn lichaam, verzwakt door den ouderdom
en door drie operaties, bezweek onmerkbaar, zooals een klinkende snaar langzaam
uittrilt, en zijn geest zweefde weg op de laatste golving der lucht, welke hij bewogen
had.
Hij was een der Joden, over wie Giovanni Papini, half ernstig, half paradoxaal, in
zijn ‘Gog’ insinueert dat zij het Europeesche denken en de Europeesche civilisatie
ondermijnen, om zich te wreken op de Grieken, die den spot met hen dreven, op de
Romeinen die hen decimeerden en verstrooiden, op de Christenen die hen martelden
en plunderden; een der Joden (Heine, Marx, Lombroso, Nordau, Freud, Weininger,
Bergson, Reinach, Einstein, Lassalle, Disraëli, Trotzki, etc. etc.) tegen wie Hitler
den kruistocht predikt onder de vlaggen van de Swastika. Wie zou ooit vermoed
hebben dat het edele gelaat van den patriarch en profeet, wiens hart even rijk was
als zijn geest, zooveel snoodheid verborg, wanneer achterlijke dwepers zulke
verdenkingen niet als gif in de ooren hadden gedruppeld? Wie zou in het
hedendaagsche Frankrijk ooit een dergelijke gedachte hebben kunnen concipieeren?
Aan zulke verschillen merkt men de breedte van den Rijn, de hoogte der Alpen en
de vertraging welke sommige naties moeten inhalen alvorens aanspraak te maken
op de leiding van ons werelddeel.
Meyerson werd in 1859 geboren te Lublin in een Poolsche rabbijnenfamilie. Op
zijn elfde jaar verlaat hij het vaderlijke Ghetto en vestigt zich in Duitschland, waar
hij, na eindexamen gymnasium, studeert onder Bunsen, den ontdekker der
spectraal-analyse, en chemische cursussen volgt te Heidelberg en te Berlijn. De
Duitsche atmosfeer echter stemt niet overeen met zijn neigingen en in 1882 emigreert
hij naar Frankrijk. Gedurende twee jaren werkt hij op het laboratorium van den
chemist Schutzenberger aan het Collège de France. Hij vindt een procédé uit tot
bereiding van synthetische indigo en richt een kleurstoffenfabriek op te Argenteuil,
een der voorsteden van Parijs, om zijn formule te exploiteeren. De onderneming
mislukt. Kort daarna wordt hij redacteur van buitenlandsche politiek aan het
Havas-Agentschap, waar zijn polyglottische gaven uitstekende diensten bewezen,
want behalve Portugeesch en Spaansch sprak Meyerson alle Europeesche talen. De
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vrije uren blijft hij hartstochtelijk wijden aan de historie der chemie en hij publiceert
korte verhandelingen, o.a. ‘Over de metaalloutering in den Bijbel’. Vanaf 1889 legt
hij zich uitsluitend toe op filosofische problemen, dit wil zeggen op de
wetenschappelijke wijsbegeerte. Hij verdwijnt dan als 't ware uit het rijk der levenden.
Hij brengt zijn dagen door op de Bibliothèque Nationale, welker boekenplanken,
achter elkaar, zeventig kilometer beslaan. Hij slaapt slechts vier uren en de rest van
den nacht zit hij als Faust gebogen over folianten. Zijn werkkracht is onbegrensd,
zijn kennis onomvatbaar en alzijdig. Geleidelijk ontwerpt hij zijn methode van
epistemologie of critiek der wetenschappen. Pas in 1908 verschijnt zijn eerste boek
‘Identité et Réalité’. Met een tusschenruimte van dertien jaar ‘De l'explication dans
les sciences’. In 1925 ‘La Déduction relativiste’. In 1931 ‘Du cheminement de la
pensée’, in welks onvertaalbaren titel al de subtiliteit en de langzame penetratie van
het denken is uitgedrukt. En onlangs ‘Réel et Déterminisme dans la Physique
quantique’, met een voorrede van Louis de Broglie, waarin de schepper der mécanique
ondulatoire zijn bewondering uitstort voor den wijsgeer en den wetenschappelijken
man.
Het is zeer gewaagd om te voorspellen welke invloed zal worden uitgeoefend door
een filosoof, die werd vereerd door een universeele élite doch die totnutoe den kring
van ingewijden nauwlijks overschreed. Die élite immers kan omkomen in een
catastrofe, zij kan uitgemoord worden, gelijk geschiedde met de Pythagoreërs, zij
kan ook verzwolgen worden door het plebejisch drijfzand, zooals de sfinxen begraven
werden door het zand der woestijn. Men mag echter met gerustheid vooropzetten
dat met Meyerson een nieuwe aëra aanvangt in het menschelijke denken wanneer
zijn jonge, meerendeels geniale adepten, de laatste Nobel-prijzen voor natuurkunde
incluis, hierin zouden slagen om zijn systeem voort te planten en als fundament te
gebruiken eener levensbeschouwing. Deze zeer scherpzinnige aanhangers zijn er
grondig van overtuigd, dat hun leermeester, of liever hun getrouwste tolk, die alle
opinies verdraagzaam duldde, ook alle opinies gematigd, maar nadrukkelijk en
duidelijk, bouwvallig verklaard heeft. Zij zijn daarvan dermate overtuigd dat het niet
den minsten zin heeft om hen te weerleggen. Voor hen schoot Meyerson in alle
stelsels (rationalisme, positivisme, pragmatisme, behaviorisme, determinisme,
realisme, idealisme, transformisme, evolutionnisme, mysticisme, relativisme, etc.)
een reeks bressen welke hen stuk voor stuk onhoudbaar maakten voor de verdedigers.
Voor hen is Meyerson de curator van het bankroet eener menigte filosofieën, die
voortaan onherroepelijk hebben afgedaan en die hoogstens het prestige zullen
behouden van ruïnes uit het verleden. Dit is des te karakteristieker daar Meyerson
geen enkele metaphysische solutie voorstelt, aan de ééne, onveranderlijke Rede haren
scepter, hare wapenen en haren luister hergeeft, terwijl hij het irrationeele verlegt
naar de veranderlijke, concrete, verbrokkelde natuur, en verwijst naar de laboratoria
der geleerden om het op te lossen. Wat Meyerson aan de universitaire jeugd als
erfenis laat, is dus een schoone, onbeschreven lei. En in zooverre heeft Papini gelijk.
Meyerson is een afbreker. Doch Socrates, Bacon, en Decartes waren eveneens
afbrekers. Men bewaart niet met verwijten wat met redeneering niet behoed kan
worden. Zoo oordeelt tenminste een Fransche jeugd voor wie het belangrijkst is wat
men schrijven zal op deze leege lei, op een oogenblik dat wellicht een nieuwe periode,
een nieuwe Renaissance wordt ingezet.
Denzelfden dag als Meyerson (3 December) stierf een andere Jood, André
Levinson, die in 1923, verdreven en uitgeschud door de bolsjewisten uit Rusland
naar Parijs was afgezakt. Zooals de monniken die vluchtten uit Byzantium hun
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zeldzaamste manuscripten hadden meegevoerd, zoo redde Levinson het kostbaarste
wat Petersburg bevatte voor het Westen: de tradities van den klassieken dans. Hij
had zijn beste jaren gesleten in de keizerlijke theaters der gedeeltelijk reeds
Orientaalsche hoofdstad, waar een Fransche kunst voortbloeide, verstard maar puur,
welke de Groote Revolutie en de kleine revoluties hadden verjaagd, verarmd,
verbasterd in Frankrijk. Wat de eene omwenteling sloopte herbouwde een andere
omwenteling. In de tien jaren welke een onverbiddelijke kwaal hem gunde, schiep
Levinson te Parijs een choreografische critiek, die hier ten eenenmale ontbrak, hoewel
de roem van Isadora Duncan en een zwerm van andere virtuozen ontsprong in de
Ville-Sirène. Hij leerde de Fransche aestheten en litteratoren van meetaf de
choreografische schoonheid, en deed dit met zulke meesterschap, dat niemand in het
vervolg over danskunst zal kunnen schrijven zonder hem te citeeren. Hij was een
opruimer gelijk Meyerson. Doch onder den invloed van zijn standaard-werk ‘La
Danse d'aujourd'hui’, van ‘Visages de la Danse’ (juist verschenen) hervormde zich
het ballet der Opéra. Onder zijn invloed zwenkten een Joséphine Baker en andere
sterren naar de klassieke richting. Deze Jood, die - toppunt van ironie - uit Duitschland
verjaagd zou zijn, dijkte definitief een strooming af, welke de Duitschers de
negrificatie, de vernegering van Frankrijk noemen. Aan het duncanisme, het
expressionisme, den rhythmischen dans, aan andere choreografische heresieën,
amateurismen en ontaardingen, uitgebroed in Amerika, Zweden of Duitschland,
bracht hij nederlagen toe, welke zij waarschijnlijk nimmer zullen te boven komen.
Het ballet herkreeg nog niet de beteekenis, de schittering en het overwicht, welke
het bezat in de stralendste perioden zijner geschiedenis. Misschien eischt zijn volle
bloei het hof, de stijl, de etiquette, de prachtlievendheid van een koning of van een
tsaar. Maar dat een door Frankrijk vergeten en uit Frankrijk stammende vorstelijke
en menschelijke kunst niet verloren raakte in de verwarringen, waarmee de oorlog
eindigde, dankt zij aan de magistrale en providentieele tusschenkomst van André
Levinson.
Er zijn weinig dingen boeiender dan in een smeltkroes als Parijs de substanties en
de factoren te zien reageeren, waaruit een beschaving samenvloeit. Het is aangrijpend
en indrukwekkend bij de urnen van twee Joden te kunnen erkennen, dat zij
onvervangbaar waren in deze nochtans zoo rijk geschakeerde stad. Onvervangbaar
als deesem en zout.
[verschenen: 27 december 1933]

Andere tonen
Parijs, 10 Dec. 1933
Tienmaal, twintigmaal zou ik geschreven hebben over Sacha Guitry als men over
Sacha Guitry slechts schrijven kon. Deze ongeloofelijk vruchtbare auteur, die nog
geen vijftig is, schudt elk seizoen vier, vijf werken uit zijn mouw waarvan men niets
dan bewonderends kan zeggen omdat zij vlotten alsof ze geïmproviseerd zijn voor
den dictaphoon, omdat zij verheugen, vermaken, behagen, bekoren en zelfs ontroeren,
omdat men ze zich altijd herinnert als een aardige melodie welke men ergens gehoord
heeft. Doch als men ze uit elkaar haalt, gelijk kinderen dat doen met hun speelgoed
en groote menschen met hun hart, om te weten wat erin zit, merkt men dat het
onderwerp niet meer consistentie heeft dan een korte novelle of een anecdote. Dit is
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geen gebrek zult gij meenen, want Shakespeare en Molière gingen uit van een
populaire vertelling, een bekende historie of een oude grap. Maar bij Shakespeare
en Molière is het onderwerp niets of zoo goed als niets (daarom zullen ze nooit
deugen voor de bioscoop) en het commentaar alles, terwijl bij Sacha Guitry het
onderwerp alles is en het commentaar zoo goed als niets dan een aangenaam gebabbel.
Een paar verzen van een dier duurzame dichters griffen een physionomie in het
geheugen, onuitwischbaar, zooals initialen gekorven in boomschors groeien met een
boom. Onder de honderden charmante personages daarentegen, die onze Parijsche
Prometheus boetseerde en wien hij leven inblies, loopt men rond als onder het publiek
eener meeting van belastingbetalers, van een tenniswedstrijd en soms zelfs als onder
de poppen van een modemagazijn. Voor Sacha, die met woorden en nuances goochelt
als een Paganini met zijn viool, is dat geen bezwaar. Hij boeit zoolang de vertooning
duurt. Doch wanneer het doek valt, wanneer het stuk voorbijschuift langs ons derde
oog en wanneer men poogt samen te vatten wat men hoorde en zag dan bespeurt men
dat de heele comedie wegvlood als landschappen tijdens een conversatie in den trein.
Ook de tijd vloog om. Doch de indrukken recapituleerend ontwaart men niets dan
de grap van een rijken meneer passepartout die, bedrogen door een snoezige, verwende
zottin, haar met gemeenschap van goederen een huwelijkscontract laat teekenen,
daarna mededeelt dat hij geruïneerd is, en op deze manier een hebbelijk en
onbeminnelijk karakter ontmaskert. Of het avontuur van een snaak die na een copieus
diner en na een buitengewoon amusante spiritistische séance indommelt op een divan,
droomt in den hemel te zijn, van Sint Petrus of van Sint Antonius verneemt dat hij
vergiftigd is door zijn vrouw, en heelhuids ontwaakt onder de lampen. Dat is de
inhoud van ‘De Kikker en de Vos’ en van ‘Een toer in 't Paradijs’, twee gelijktijdige
successen. Twee meesterstukken in hun soort. Maar om hun vluchtige parfum te
suggereeren en om een beeld te geven van het kleurige spel der serpentines en confetti
zou men ze moeten overdrukken van het begin tot 't einde.
Dit is nog sterker het geval met de operette ‘O mon bel inconnu’ waarvan Guitry
den tekst leverde en Reynaldo Hahn de muziek. Een grijzend rentenier, die zich
verveelt in zijn huisgezin, zoekt per advertentie een zusterziel, ontvangt een brief
van zijn vrouw en zijn dochter die zich insgelijks vervelen in hun huisgezin, geeft
haar rendez-vous op een kasteel, en moduleert beurtelings schertsend, beurtelings
sentimenteel hun dissonant om naar een reinen drieklank. Men moet geduld hebben
om zulk een schraal, krap thema langer dan een kwartier interessant te vinden en
men begrijpt moeilijk den componist die een zoo weinig expansieve en in den grond
zoo onlyrische handeling op notenbalken overbrengt. Het is echter juist de magie
van Guitry om met gekir en gekeuvel, met een hoop guirlandes en festoenen zulk
skelettig gegeven te rekken over een ganschen avond zonder het door den opschik
eenigermate te verdiepen en ook zonder dat men zijn virtuositeit kan beschuldigen
van leegte. Deze kunst mist van nature twee dimensies, doch in haar ééndimensionale
vlakheid is zij onovertrefbaar. Ik geloof echter niet dat dit stuk geëxporteerd kan
worden. Evenmin als de muziek van Reynaldo Hahn, een zeer gecultiveerd artiest
die dit jaar pittoreske souvenirs uitgaf, wiens métier men gaarne waardeert, doch
voor wiens wattig temperament, broeierig maar nooit radieerend, de vreemdeling
altijd zal tegenspartelen. Zij is bestemd voor een categorie van binnenkamersche
menschen, die zich bewegen in sierlijke vormen, maar lucht, licht of ruimte evenmin
noodig hebben als opgezette vogels of kunstbloemen.
‘Florestan I, prins van Monaco’ een tweede operette van dezen prolifieken truster,
die dagelijks vier of vijf schouwburgen voorziet van repertoire en van publiek,
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overvleugelt de vorige in sprankelende fantasie en nonchalante verbrokkeling. Het
werk heeft drie bedrijven doch geen handeling. Het bestaat uit situaties, in alle
richtingen omkeerbaar, uit bonte grillen, kaleidoscopisch verstrooid over zes
tafereelen. Florestan, prins uit het huls der Grimaldi's, gloeit voor het theater en
engageert zich bij den troep van Rosambeau, een echten familie-troep, waar de vader
de eerste rollen speelt, de moeder de deugna's, de oom de pères nobles, de dochters
Isabelle en Mésange de coquettes, soubrettes en ingénues, de zoon de komiek en het
petekind de verliefde jeunes premiers. Zooals we daar een Homerisch belachelijke
spiritistische séance bijwoonden, zoo verdartelen wij ons hier bij een voorstelling in
het fameuze Théâtre des Variétés, zooals het was in het begin der vorige eeuw.
Florestan verkikkert natuurlijk op de delicieuze Mésange, doch als hij de soubrette
veroverd en zijn medeminnaar den jeune premier verdrongen heeft, schaart hij zich
onder de vaandels van Napoleon I. Na den slag van Waterloo keert hij overdekt met
lauweren terug. Door den dood van zijn broer echter erft hij den troon, zijn moeder
komt hem halen te midden eener repetitie en hij trouwt met Caroline, een dame van
zijn stand. Zoodra hij regeert roept hij den troep van Rosambeau naar Monaco, plaatst
elk der leden aan het hoofd van een ministerie en hervat zijn idylle met Mésange.
Maar het bloed der ambulante kermisklanten aardt niet in hokvaste eerebaantjes. Zij
breken hun tenten op en vertrekken. Mésange offert zich op voor Caroline, en
Florestan I, om zich te troosten, installeert te Monte-Carlo de roulette.
Men beweert dat Sacha Guitry dit burleske, romantische libretto putte uit
authentieke documenten en deze omstandigheid zal de opvoering van Florestan
verhinderen in het vorstendom Monaco, het rijk der Grimaldi's. Men kan er evenwel
om wedden dat de operette een triomf-tocht zal doen over de rest van den aardbol.
Niet alleen wegens de onvergelijkelijke handigheid waarmee Sacha een mal en
onsamenhangend verhaal pikant, actueel, satirisch, kluchtig en poëtisch maakt. Doch
voornamelijk omdat de muziek niet gecomponeerd werd door een raffineerend en
gereserveerd meestertje als Reynaldo Hahn, doch door den struischen, pittigen,
oer-gezonden, vroolijken, origineelen en meesleependen meester die Richard
Heymann is. Ik gebruik de uitdrukking meester hier niet uit sleur, uit gemakzucht of
als cliché. Het zou me geen oogenblik verwonderen wanneer met Richard Heymann
een nieuwe Jacques Offenbach uit Duitschland naar Frankrijk was weggetrokken.
Ik houd het voor waarschijnlijk dat de waarde en de roem van dezen voorloopigen
émigré, indien hij zich vestigt in het critische en veeleischende maar ook
stimuleerende, stileerende en inspireerende Parijs, den roem en de waarde van
Offenbach spoedig zullen evenaren. Sinds Lecocq was er geen Fransche componist
meer die zoo sluitend paste in het kader en in de traditie der Fransche operette als
Richard Heymann, de auteur der ‘Gars de la Marine’ en van den gezongen marsch
Margot. De liedjes en refreintjes uit Florestan, weerklinkend door de twee halfronden,
zullen weldra overtuigen van de herleving van een genre dat men dood of stervend
waande, en dat verjongd wordt door een componist die kortelings de grenzen
overschreed. De Franschen die ruim een kwarteeuw uitkeken en verzuchtten naar
een voortzetter van Lecocq verwachtten dezen opvolger op verre na niet uit gindschen
hoeken langs een dergelijken omweg. Zijn debuut in Frankrijk is er des te
merkwaardiger om. Ik zou alleen maar willen weten of Heymann, evenals destijds
Offenbach, een lange periode van gechampagniseerd optimisme inluidt en of men
na dat intermezzo wederom zal moeten zeggen dat men zong en danste op een
vulkaan. Een opgewekt tusschenspel, reikend van ‘Orpheus in de Onderwereld’
(1858) tot ‘de Groot-Hertogin van Gerolstein’ (1868) zou zooveel gewonnen zijn en
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beantwoordt aan een behoefte. Hoewel even nutteloos, is het verstandiger en zeker
aangenamer om te dansen op een vulkaan dan om erop te jammeren.
[verschenen: 3 januari 1934]

Thermometer
Parijs, 12 December 1933
Het vriest dat het kraakt en de straten liggen verlaten als bij een slagregen. Door de
verijzelde boomen kruipen de groene en roode vuur-kabouters en bespelen langs de
gevels der warenhuizen hun lichtklavier als op een prentje van Mickey Mouse. De
dakloozen, die gewoonlijk hun bed van oude kranten spreiden op de trappen van de
ondergrondsche en overwinteren met de ratten in de kelders van in afbraak zijnde
perceelen of onder de bruggen, logeeren gratis in de politieposten, zonder dat de
papieren gevraagd worden dezer eigengereide en verstokte vrijheidsminnenden, die
de properheid en de koralen versmaden van het Leger des Heils. Men deelt soep rond
uit buikige, rookende reservoirs. Parijs is gezellig als een roman van Dickens.
Men zit knus bij Mistinguett en smult voor enkele francs van alle lieflijkheden
eener kolonie naaktloopers. De zwierige grootmoeder, van onder tot boven opgelapt
en geverfd, voert een grotesken verdelgingsoorlog tegen het jolige besje van den
overkant, het chef-d'oeuvre der chirurgische kunst, Cécile Sorel. Om haar bejaarde
vijandin te overtroeven heeft Mistinguett de bloemetjes buiten gezet. Er ontbreekt
aan de Folies Bergère niets meer dan het drastische uithangbord dat men zien kan
op sommige huizen van het oude Pompeji. Vijf jaar geleden waren levende beelden
als ‘Een nacht van Casanova’, waar een danseresje geen draad aan 't lijf houdt, nog
clandestien en werden u steelsch aangeboden door een hotelportier of door een gids.
Dat is de invloed van de crisis en de prijsdaling der grondstoffen. Om op peil te
blijven zal Cécile Sorel nog lager moeten zakken. De eerste partij van dezen wedstrijd
in bedekte en onbedekte schuinschheden werd glansrijk gewonnen door Mistinguett.
Men schatert in de ruime en volle zaal van het Théâtre de Paris. Jacques Deval,
wiens ‘Gebed voor de Levenden’ een menschdom bekladderde, dat zooveel oneer
niet verdiende, laat ons in ‘Tovaritch’ (Kameraad) lachen met ongelukkigen die recht
schenen te hebben op respect en medelijden. Generaal Oeratieff, voormalig aide de
camp van den Tsaar, en zijn vrouw, Prinses Tatiana, nicht en eeredame der Tsarin,
bewonen een armoedig zolderkamertje eener Parijsche volksbuurt en staan op 't punt
om van honger te sterven. Toch beschikt de generaal over een kapitaal van vier
milliard, dat hem door zijn soeverein is toevertrouwd om het in veiligheid te brengen
en dat hij deponeerde bij de Banque de France. Alle Europeesche financiers azen op
deze som en trachten vruchteloos den prins te bepraten, die gezworen heeft dat hij
zijn milliarden, gekregen van een gekroonden tsaar, slechts aan een gekroonden tsaar
zal afgeven. Om te leven verhuren zij zich bij een socialistisch bankiersgezin van
vader, moeder en twee volwassen kinderen, zoon en dochter. De familie is verrukt
over den onberispelijken maître d'hôtel, over de exquise femme de chambre en
belasten hen met de regeling van een diner waarbij aanzitten een Engelsche gravin,
de gouverneur der Banque de France en de Ambassadeur der Sovjets. Een kolossale
petroleum-affaire moet beklonken worden entre poire et fromage. Maar tot hun
sprakelooze verbouwereerdheid herkennen de doorluchtige genoodigden den prins
en de prinses. Coup de theâtre en gordijn. Als het doek weer opgaat lamenteeren
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Oeratieff en Tatiana in de keuken over het baantje dat ze zullen verliezen omdat hun
werkelijke persoonlijkheid ontdekt werd. De gezant van 't Kremlin treedt binnen en
legt hun uit dat bij gebrek aan vier milliard de Russische petroleum gepompt zal
worden door buitenlanders. Beiden koken van patriotisme en de prins overhandigt
een cheque van vier milliard aan den Ambassadeur der Sovjets. Op zijn zolderkamer
zei de generaal: ‘De Russen sneuvelen in hun stelling. Zoo niet, dan wijken zij. Doch
als ze wijken dan trekken ze drie honderd kilometer achteruit.’ De zaal lacht, want
dat is komiek en onweerstaanbaar. Weinigen vragen zich af of een auteur zulke
misères reeds mag uitbuiten en verzilveren in een klucht.
Men bewondert en gnuift bij Louis Jouvet in de Champs-Elysées waar Marcel
Achard met de drie bedrijven van ‘Petrus’ een nieuwe Jean de la Lune presenteert.
Een jong en Tolstoiaansch fotograafje (Petrus) krijgt op straat een kogel in den arm,
welke door de chorus-girl Migo, bijgenaamd de staak en kruip-door-den-tuin, werd
afgeschoten op haar ontrouwen vriend, den danseur mondain Rodriguez. Bij den
politiecommissaris steekt Petrus woedend van wal en eindigt smoorlijk dol op Migo.
Uit pure liefde wil hij het slechte sujet, waarnaar zij smacht, bij haar terugbrengen.
Daar hij menige schelmerij kent welke Rodriguez op zijn geweten heeft, oefent hij
een discrete chantage uit op het heerschap en ketent hem aan zijn aanbidster, tot de
danser door een beter mikkende medeminnares voor goed wordt neergeschoten. Dan
ontvangt Petrus zijn belooning en trouwt met Migo die stom zou zijn wanneer zij
een zoo schappelijken ‘beschermer’ afwees. Zalig zijn de armen van geest... prevelt
Marcel Achard. Hij zou vervelen met zijn idioten, en veel minder succes hebben,
wanneer het tweede bedrijf niet een zit-en-slaapkamer voorstelde van drie chorus-girls,
die bij een kopje chocola en een knappend broodje den dag beginnen met suggestieve
heilgymnastiek. Een waar juweeltje.
Men apprecieert wikkend en wegend in het theater van Henry Bernstein, dat een
der soliedste firma's is van de tooneelmarkt. Gelukkig laat hij ditmaal alle
bijbedoelingen varen en kan men ‘Le Messager’ (de Bode) in enkele regels vertellen.
Twee mannen, beneveld door alcohol en van streek door de hitte, spreken in de
zwoelte eener Afrikaansche hut over een zekere Marie. De een, Nicolas, een
mijn-ingenieur, naar den Congo vertrokken om een som gelds bijeen te garen voor
het nestje der aangebedene, prijst zijn Marie zoo lang en zoo hemelhoog dat de ander,
Gilbert, zich uit de verte aan haar verslingert. Gilbert, een debutant, krijgt malaria
en moet uit de whisky-dampen terug naar Europa. Hij bezoekt Marie en is de
onwillekeurige Bode eener tropische passie. Zij vallen elkaar in de armen. Zij
beminnen elkaar met den bitteren smaak van een onontkomelijk berouw. Nicolaas,
telepathisch verwittigd, vliegt naar Parijs en treft hen in een nachtkroeg. Zij belijden
hun schuld en hij, vervuld van afkeer, pakt zijn koffers om terug te vliegen naar
Afrika. Marie komt hem opzoeken in zijn hotelkamer. Hij luistert hoe zij hem
vergiffenis smeekt. Hij hoort haar uit (hoe, waar, wanneer, hoe dikwijls?) schreeuwt,
scheldt en dreigt. Marie toont hem een briefje: het vaarwel van Gilbert die zich in
den vroegen morgen zelfmoordde. Zij verzoenen zich bij het lijk van hun slachtoffer
en maken elkaar wijs dat zij misschien nog gelukkig kunnen zijn. Wij gelooven er
niets van, want De Bode is een dier drama's waarvan men juist het vervolg zou willen
zien. Hoe zal het huwelijk zijn dezer twee trieste zwakkelingen die onbesuisd hun
leven verspilden en die de toekomst intreden met een onschuldigen doode tusschen
hen in?
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Maar dat alles blijft garnituur en tierelantijn. Het raakt de opperhuid en men snuit
een gemakkelijken traan weg in een warmen schouwburg, waar 't rustig is als bij een
broedsche kip of een snorrende kat. Het onderbewustzijn zwerft droomend elders.
Het wordt pas wakker bij ‘Coriolanus’ van Shakespeare die pakkend, episch en
schilderachtig gemonteerd is door Emile Fabre, den administrateur der Comédie
Française. Alsof men in 1780 was, bij de Bruiloft van Figaro en den Barbier van
Sevilla, spitst men de ooren bij de dichterlijke tiraden van den generaal, die rebellie
pleegde tegen Rome, uit haat tegen de volkstribunen (de ministers) en de imbeciele
volkssouvereiniteit - het parlement. Bij elke toespeling op de noodzakelijkheid van
een ommekeer, op de verderfelijkheid der demagogie, op het komende débâcle, en
iedere maal, dat Coriolanus Patriciërs en Senatoren bezweert om de uiterste remedies
toe te passen, welke de belangen van het vaderland eischen, rees het publiek overeind
en barstte los in toejuichingen. Het was alsof men ergens op een knop gedrukt had,
die de stoelen en de menschen electriseerde.
Een politieke manifestatie in de venerabele Comédie Française, la Maison de
Molière, dat is, alle verhoudingen in acht genomen, als een muiterij op de Engelsche
vloot. Precies genoeg en geen greintje te veel om in stad en land, op de ministeries,
in Kamer en Senaat, die huivering te verwekken, welke men vroeger voelde bij de
verschijning eener komeet. Niemand weet, waarop die magnetische onrust zal
uitdraaien. Doch na honderd jaar zal men er nog over spreken als over een nationaal
evenement.
[verschenen: 30 december 1933]

Hommels en Horzels
Parijs, 16 December 1933
Het pamflet La Haine (De Haat), dat Heinrich Mann rechtstreeks schreef in 't Fransch
en dezer dagen uitgaf bij Gallimard, doet in vele opzichten denken aan het libel, dat
Blasco Ibanez ongeveer tien jaar geleden publiceerde tegen Alfons XIII. Wanneer
de auteur van Professor Unrat buiten zich zelve raakt wordt hij even platvloersch als
de auteur van de Vier Ruiters der Apocalyps. Platvloersch is nog het ergste niet. Hij
wordt onredelijk, onwijs, kleingeestig. Hij vergeet zich dusdanig, dat hij precies in
dezelfde fouten vervalt, welke hij zijn tegenstanders het hardst verwijt. Mann
argumenteert evenmin als Hitler. Hij raast en schuimbekt. Hij zegt dat blinde haat
de eenige kracht is, welke de Nazi's stuwt. Tevergeefs echter zoekt men in zijn twee
honderd bladzijden naar een edeler en verstandiger gevoel, dat de vijanden der Nazi's
bezield zou kunnen hebben. Men mag zelfs vragen of de haat van Hitler niet zuiverder
is dan de haat van Heinrich Mann. Want Mann, die 't Ebert nimmer ten kwade duidde,
dat hij zadelmaker was, spreekt met voortdurende minachting over het
schildersambacht van ‘ce grand homme’. De zoon eener oude familie, zooals hij
zichzelf noemt, gedraagt zich geen haar beter dan het janhagel, dat, volgens hem,
Duitschland op het oogenblik onderdrukt. Evenals de opstellers van het onbegrijpelijke
Bruinboek verliest hij elke intellectueele, elke menschelijke waardigheid en verlaagt
zijn polemiek tot het niveau van een chantage-blad. Wanneer zijn geschimp iets
bewees zou men het kunnen dulden en vergoelijken. Maar wat heeft Göbbels'
horrelvoet en de grimas van zijn grooten mond te maken met de zaak? Tot de orde,
Heinrich Mann! Bekijk u in een spiegel. Bestond het personeel der Duitsche Republiek
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louter uit Adonissen? Alleen voor straatbengels is een lichaamsgebrek aanleiding
tot gejouw. Bedenk even dat de geschiedenis krioelt van beroemde misbaksels.
Bedenk even, dat Bismarck morphinomaan was alvorens aan Göring deze zwakheid
toe te dichten als een bewijs van onvermogen. Göring zat in een gesticht? Nietzsche
stierf er. Terwijl Göring er blijkbaar genas, wat men niet zeggen kan van het gros
gedesequilibreerde tijdgenooten, die nimmer in een gesticht zaten en vrij rondloopen
over de oude en nieuwe wereld, welke zij ontwrichtten en verarmden. Tot de orde!
Bedenk even dat men Briand betichtte van dezelfde schande, welke klakkeloos ten
laste gelegd wordt aan Horst Wessel: dat hij een souteneur was. Een beetje fatsoen,
Heinrich Mann! Een beetje ridderlijkheid. Beloer niet alles door een sleutelgaatje.
Een tijger wordt geen kat, hoelang men hem ook beziet door een verkleinglas. Hoe
meer men Hitler vermindert door hem uit te teekenen als een zwetser, een hysterisch
lanterfanter, een zenuwlijder, een beroepswerklooze, een ongeletterde, als iemand
die zijn attenties niet weigert aan rijpe dames, opdat zij hem pousseeren, hoewel zijn
smaak meer uitgaat naar jonge knapen, hoe meer men den despoot kleineert met
soortgelijk geleuter en gelaster, des te verder men waarschijnlijk van de waarheid
is, maar des te zekerder men de tienduizenden vernedert tot stupide lafaards, die zich
door zulk een potsierlijk aansteller lieten overweldigen en bij zijn eerste
wenkbrauwfronsen op de vlucht sloegen.
Qua betoog is Heinrich Mann's geschrift minderwaardig en niet steekhoudend.
Zijn opvatting dat de fine fleur van het Hitlerianisme een samenraapsel zou zijn van
mislukkelingen kan te gemakkelijk tegen hem zelf worden uitgespeeld om als
overtuigend te gelden. Wanneer de carrière van een Hitler, een Göring, een Göbbels,
een Johst en ettelijke andere hoofdmannen eenige vertraging ondervond, wanneer
zij gekniesd hebben in ondergeschikte betrekkingen, wanneer zij vruchteloos om
aandacht gebedeld hebben bij directeurs van theaters, uitgeversmaatschappijen en
kranten, wanneer zij tot aan een voortaan historischen datum als naakte lomperds
behandeld konden worden door Mann en zijn republikeinsche vrienden, zij hebben
hun schade ruimschoots ingehaald. Er behoort een reusachtige dosis kortzichtigheid
toe om hen die vandaag zestig millioen Duitschers onderwerpen aan hun wet en die
naar menig land actieve voorposten konden uitzenden, te begiftigen met een
psychologie van mislukten. Meent Heinrich Mann waarlijk dat men met dooddoeners
als nijd, afgunst, jaloerschheid een boek weerlegt of nietig verklaart als ‘De Zending
der Duitsche Jeugd’ van E. Gunter-Grundel [moet zijn:] Günther-Gründel? Heeft hij
zoo weinig ervaring, zoo weinig herinnering aan wat er stormen kan in jonge harten,
of is hij in die mate verstruisvogeld, dat hij een ophooping van fanatisme welke geen
enkele Duitsche politieke partij ooit gekend heeft, tracht weg te moffelen met de
krenterige redeneeringen van een philister? Hij was de eerste die had moeten gissen
en zeggen dat er achter de swastika (welke als ornament voorkomt op oude Fransche
kasten, muren, hekken van Lotharingen tot de golf van Gascogne) meer steekt dan
verschillende baliekluivers in hun schoolsche routine vermoed hebben, dat zij
aanzienlijk sterker geladen is met hypnotische kracht dan hamer of sikkel en de
emblemen van het antieke Rome. Doch nergens raadt hij de kern van den
Hitleriaanschen poedel. Kon hij niet? Wil hij niet? Durft hij niet bekennen dat het
Hitlerianisme een collectief en instinctmatig protest is tegen den tijdgeest, welke
door Carlyle voor eens en altijd gebrandmerkt werd als de mentaliteit van den
varkenstrog?
Het valt veelgelezen auteurs als Heinrich Mann en zijn vrienden natuurlijk zwaar
dat een gansche natie, welker intiemste stem zij waanden te zijn, hun plotseling den
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rug toekeert en betuigt dat zij genoeg heeft van hunne literatuur, van hunne kunst.
Het is normaal dat zulk een overstag-wending hen vervult met bitterheid, met wrok,
met afschuw, en verklaarbaar dat zij den omzwaai wijten aan tyrannie. Maar als wij
het Hitlerianisme gevaarlijk oordeelen moeten wij niet beginnen met het te
onderschatten. Wie het vandaag wenscht te bestrijden had niet moeten aanvangen
met het hazenpad te kiezen. Einstein in den kerker, Thomas Mann, de Nobelprijs,
op water en brood, Heinrich Mann in een concentratie-kamp, dat ware een manlijker
en welsprekender manifestatie geweest dan het redigeeren van een schotschrift onder
de mimosa's der Riviéra. Het zal steeds de vraag blijven of Duitschland en of de rest
der wereld een dergelijk schouwspel verdragen hadden. De buitengewoon
achtenswaardige intellectueelen die een zoo zeldzame haast toonden om het veld te
ruimen en een zoo dringende bezorgdheid verrieden voor hun comfort hebben de
taak van den Duitschen dictator op een onwaardeerbare en voor hem waarschijnlijk
onverhoopte wijze verlicht. Zij hebben eenparig den strijd ontweken en als het bloed
der martelaren het zaad is der toekomst, dan zullen zij mager oogsten. Heeft het hen
nooit getroffen dat meer dan de helft der mannen die vandaag Europa regeeren (Hitler
niet uitgezonderd) een tijdlang doorbracht in de gevangenis? Wat offerden Hitler's
vijanden voor hun ideaal, na gedurende veertien vette jaren geprofiteerd te hebben
van de Republiek? Zij namen spoorslags den trein of de auto. Kan het iemand
verwonderen, behalve hen, dat een moedige, geëxalteerde jeugd hen nakijkt met
misprijzen? Doofden zij daar niet zelf het laatste glimpje geloof dat men kon hechten
aan hun karakter, aan hun principen?
Die slapheid strookt weinig met de Fransche inborst en men zit eer verlegen met
Mann's pamflet dan men het goedkeurt. Het is te evident dat Hitler minder sterk zou
zijn wanneer zijn tegenstanders minder zwak geweest waren. En de mogelijkheid
bestaat, dat Hitler grooter zou zijn, wanneer zijn haters zich minder klein ontpopt
hadden. Hitler boeit en biologeert den Franschman intenser dan Mussolini. Als ik
mij niet vergis dan correspondeert deze neiging, deze voorliefde met het avontuurlijke
en gepredestineerde dat Hitler's loopbaan onderscheidt. Mussolini, hiërarchisch
opgeklommen in de rangen van het socialisme, dat hij verloochende, had, toen hij
naar de macht greep, een operatie-basis. Hitler daarentegen, partijloos marcheerde
af bij nul. Toen Mussolini het fascisme stichtte had hij een naam en talrijke
steunpunten. Toen Hitler dertig jaar was bezat hij op den kop af niets en zette hij in
met niets. Ook zonder den wereldoorlog had Mussolini zich kunnen ontwikkelen tot
wat hij is. Zonder den wereldoorlog echter, zonder de nederlaag van twee geduchte
militaire mogendheden, zonder den val van twee der oudste keizershuizen van Europa,
zonder de ontbinding van twee machtige rijken, is Hitler onbestaanbaar. Hij bestond
evenwel reeds toen de twee militaire mogendheden, de twee luistervolle
keizersgeslachten, de twee rijken zich bewogen naar het zenith van hun roem en van
hun macht. Hij werd geboren in 1889, één jaar na de kroning van Wilhelm II. Voor
Mussolini, die conformistisch is, behoefde niets te wijken, niets te sneuvelen. Doch
om een weg te banen voor Hitler, die als kind, als knaap, als jonge man, lange jaren
onbekend en volstrekt eenzaam, ongeweten voor anderen, ongeweten voor zichzelf,
in aantocht was, in aantocht als een landlooper, als een zwerver, als een bedelaar,
moesten keizers en koningen tuimelen, staten vergruizelen, legers verbrokkelen, en
moest niet enkel de Monarchie ineenstorten maar tenslotte de Republiek. Wanneer
Hitler de Franschen fascineert dan is het omdat hij zoo zichtbaar, zoo opzichtig zelfs,
geteekend werd door een vlammend fatum.
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Dit wil geenszins zeggen dat zij Hitler niet met al het geweld hunner vuurmonden
zullen bekampen wanneer zij niet met hem kunnen accordeeren. Deze eventualiteit
echter hangt alleen af van Hitler. Tot dusverre bewees hij door enkele excessen aan
Frankrijk (in het Saargebied, in Elzas-Lotharingen, in Middel-Europa en in den
Balkan) méér diensten dan last en hinder. De Haat der vluchtelingen zal deze zeer
curieuze verhouding niet wijzigen. De vulgaire hoon van Heinrich Mann en de
uitnoodiging van sommige verjaagde journalisten om een lans te breken voor de
Duitsche democratie vonden niet den flauwsten weerklank. Het ligt uitsluitend aan
Hitler of dit evenwicht bewaard zal worden of verstoord.
[verschenen: 10 januari 1934]

Men bouwt
Parijs, 19 Dec. 1933
Het is gegaan zooals men slechts al te gemakkelijk kon voorspellen. Maar telkens
dat het gebeurt zou het draadloos moeten worden afgeroepen van den Eiffel-toren,
tot leering der volken. Dit echter kan pas geschieden wanneer Parijs een
revolutionnaire stad wordt, gelijk Moscou. Het is de vraag trouwens of een
gelijkluidende sirene de roepstem niet zou overschreeuwen.
Er was een nieuw dagblad opgericht, er waren kranten, periodieken, tijdschriften
en menschen bewerkt opdat Frankrijk en Duitschland samen zouden ‘praten’ aan
den rand van de kloof die hen scheidt. Sommige Franschen verontrustten zich over
wat Albion kon denken van deze gewaagde intimiteit. Zij verzochten zelfs een
autorisatie voor een gesprek dat niet uitgeduid mocht worden als een overspelige
flirt. Dat was loyaal en onvermijdelijk voor wie onbesproken wenschte te blijven
achter de spionnetjes van den Britschen gebuur. Het was ook naïef en onvoorzichtig.
De Engelschman, die humeur had kunnen toonen, verklaarde zich verrukt. Zelden
was men het zoo roerend eens geweest. Hij liet fluks rondkraaien door John Simon
en door Stanley Baldwin, wat Duitschland als minimum kon eischen en wat Frankrijk
als minimum moest inwilligen voor een verbroedering. Als bij toeval lag dat minimum
ettelijke graden boven het peil waar de Franschen een gevoel van onveiligheid krijgen,
het peil waarover men sinds jaren harrewart. Zoowel Simon als Baldwin gaven Parijs
en Berlijn de keus tusschen onmiddellijke ontwapening der overwinnaars of
onmiddellijke herbewapening der overwonnenen. Parijs keek verwonderd. Juist
terwijl men niet over wapenen ging spreken (men hoopte dat tenminste) doch over
eendracht, rakelden de Britten die teere, zeere kwestie op. Een kwestie welke hen in
den grond niet raakt. Een kwestie waar zij buiten kunnen blijven zonder oneer en
zonder schade. Voor 't oogenblik zouden zij er zich zeker niet in gemengd hebben,
wanneer zij discreet geweest waren en bekommerd om de zaak niet te vertroebelen.
Waarom keerden zij haar in den ongunstigsten, meest negatieven zin? De Britten
souffleeren aan Berlijn een programma dat elk vergelijk per se moet vertragen en
dat de wederzijdsche schuwheid bestendigt. Zoover er Duitschers zijn die van
revanche droomen zullen zij zich door de Britsche suggesties voelen aangemoedigd.
Voor zoover er Franschen zijn die revanche duchten, zal het Britsche standpunt
achterdocht, misnoegen en onrust teweegbrengen. Te meer daar de Britten den afloop
niet wenschen te garandeeren. Terwijl zij Frankrijk en Duitschland trachten te dwingen
om als kat en hond te draaien in hun kringetje van vooroordeelen, ontkrachten kapitein
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Eden en Austen Chamberlain (vier artikelen in de Daily Telegraph) het Verdrag van
Locarno tot een waardeloos vodje papier, dat Albion niet bindt en waarop Frankrijk
niet mag steunen. Op Duitschers en Franschen maakt deze waarschuwing wederom
hetzelfde effect. Bij de eersten wekt zij verwachtingen, bij de anderen argwaan. Bij
beiden zet zij kwaad bloed.
De Franschen betreuren deze politiek niet alleen omdat zij de disputen rekt, de
verhoudingen verwart en alle problemen onopgelost laat. Zij verfoeien haar nog meer
omdat zij willekeurig is en zonder noodzaak. Nimmer hebben zij het feit, dat de
Fransche vloot driemaal zwakker is dan de Engelsche, beschouwd als een vernedering,
als een bewijs van minderwaardigheid of als een bedreiging. De practische
gelijkberechtiging is nonsens, omdat een Staatje als Denemarken zich nooit zal
kunnen bewapenen in evenredigheid met een Staat als Rusland, noch omgekeerd,
een Eiland als Engeland, gelijk een Eilandje als Cuba. Bij practische gelijkberechtiging
bovendien zou men alle bondgenootschappen moeten verbieden als een casus belli.
Wie het geval even analyseert bespeurt uit de honderd absurditeiten waartoe practische
gelijkberechtiging leidt, haar absolute onverwezenlijkbaarheid. De theoretische
gelijkberechtiging daarentegen is aannemelijk doch blijft afhankelijk van een dosis
goeden wil. Waarom zou Duitschland de voorloopige superioriteit der Fransche
legers niet aanvaarden zonder haar te interpreteeren als een blijk van vijandigheid,
zooals Frankrijk zich sinds den slag van Trafalgar geschikt heeft in een overmacht
der Engelsche vloot? Een Franschman zal eer de hakenkruisvlag planten op het
Ministerie van Oorlog dan uit eigen beweging een veldtocht ondernemen tegen
Duitschland. Maar verg niet dat Frankrijk zijn wapenen uitlevert zoolang Lord
Rothermere koppige campagnes voert tegen Polen en Rusland, zoolang Hongarije
wordt gedresseerd als een blaffende dog, zoolang men Oostenrijk wenscht te
annexeeren, zoolang Mussolini de schoonheid der mitrailleuses verheerlijkt, zoolang
men Roemenië, Joegoslavië, Tsjechoslowakije in stukken zal houwen, en zoolang
Hitler een evolueerend enigma blijft. Tegenover zulken systematisch aangerichten
chaos is Frankrijk's bewapening geen zaak van eigenliefde, van prestige of standing,
doch voor zich zelf en voor half Europa een middel tot behoud. Want nergens treedt
Frankrijk op als eischer. Het handelt slechts als handhaver.
Handhaver van de grenzen welke geteekend zijn door het Verdrag van Versailles
en gehomologeerd door den Volkenbond. Nadat Titulesco gezegd heeft ‘Revisie is
oorlog’, na het bezoek van Benesj te Parijs, na de opzienbarende verzoeningen van
Sofia en Belgrado, van Griekenland met Turkije, werd het duidelijk, dat ieder die
het Verdrag van Versailles beschouwt als een juk, dit juk zal moeten torsen. Ook
Engeland. Ook Italië. Ook Hitler. Er bestaat geen middenweg. Sinds drie
revisionnistische mogendheden Frankrijk noopten tot onderteekening van het Pact
der Vier, voert de Quai d'Orsay, zonder het van de daken te roepen, een
consolidatie-politiek welke rondom Parijs de staten groepeert die geen belang hebben
bij een oorlog, of een onontkomelijken oorlog willen uitvechten onder de gunstigste
voorwaarden. Vermoedelijk zal dit bloc door een militaire alliantie worden uitgebreid
tot Rusland, waar binnenkort, volgens een mededeeling van Pierre Cot, alle Duitsche
technici vervangen zullen zijn door Franschen. Dit verbond biedt menig risico. Het
zal schatten kosten. Het zal Japan mishagen en Engeland. Het kan Frankrijk in het
Verre Oosten blootstellen aan conflicten. Het zal de toenadering tot Duitschland, dat
zich omsingeld ziet, geenszins vergemakkelijken. Doch Parijs bevindt zich voor een
alternatief. Lang genoeg voer men op sleeptouw van het besluitlooze, incoherente,
stuurlooze Albion. De epidemische en chronische wanorden hebben het Fransche
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geduld uitgeput. Tegenover de ontbindende, sloopende, wankele combinaties en
intriges van Engeland organiseert men een constructieve, conservatieve politiek.
Men probeert het tenminste en tot dusverre slaagde men niet slecht. Mussolini leed
in den Balkan een paar pijnlijke fiasco's. Wanneer hij volhardt in zijn megalomanie
en zijn bedilzucht wacht hem nog erger. Wat verhindert hem (behalve zijn dynamisme)
om te adhaereeren bij het groote plan? Hij kan zich aansluiten, maar zonder
compensaties. Het staat de Engelschen vrij om voort te dobberen als een boot met
averij. Men kan buiten hen en desnoods tegen hen. Aan Duitschland reikt men een
open hand, doch zonder geschenken. Als Hitler haar afwijst dan rest nog het
dwangbuis. En het verrassendste van dit bloc is dat de Vereenigde Staten zich
automatisch samenvoegen bij deze tweede editie der League of Nations.
[verschenen: 6 januari 1934]

De Fransche held
Parijs, 23 December 1933
Het was Stendhal, in wiens romans het silhouet van Napoleon doorschemert als een
watermerk, die gezegd heeft dat de studies over den imperator elke dertig jaar
geïnventariseerd zullen moeten worden, als men ooit den aard wil kennen van dit
rustelooze, immer wederkeerende fantoom. Bijna een eeuw geleden werd deze regel
gesteld en in hoofdlijnen bleef hij geldig. Doch sinds eenigen tijd (sedert den oorlog,
sedert de herdenking van zijn honderdsten sterfdag) wordt de wacht, die hem
observeert als een hemellichaam, niet meer afgelost om de dertig jaar, doch om de
drie jaar. Het is de eenige manier, om weg te weten in een bibliotheek, die zóó talrijk
werd, dat niemand haar nog kan tellen. Reeds schat men de massa der auteurs, die
een boek wijdden aan den half-god of aan den half-duivel gelijk men de massa schat
(vijf millioen) der soldaten, die voor hem sneuvelden.
Dit jaar wordt het bestek opgemaakt door André Suarez [moet zijn: Suarès], in
een reeks ‘Blikken op Napoleon’, Vues sur Napoléon, verschenen bij Bernard Grasset.
Suarez behoort tot het profetische slag der geïnspireerden, wier gedachten bij
tusschenpoozen flitsen als de draailichten van een vuurtoren en die zich het liefst
uiten in aphorismen. Hij schreef een monografie over Marseille, kleurig wemelend
in een zee, waarboven de strakke zon flakkert, een essai over Goethe, bekeken met
de veelvlakkige facettenoogen van een insect, studies over Wagner, Debussy, over
het Italië der Renaissance, over alle dingen, welke een mensch kan kennen en over
enkele andere op den koop toe. Hij is een idealist uit de school van Bergson, en draagt
zijn Napoleon op aan ‘de ware grootheid, aan den God in den mensch’. Hij werkt
bij voorkeur als de moderne fotograaf, die duidelijker dan de filosofen bewezen heeft,
dat er geen objectiviteit bestaat, juist niet voor de lens, en hij meent met Corot dat
de heele kunst van schilderen ligt in het kiezen van een zitje. Maar als hij zijn portret
neemt onder alle mogelijke hoeken, het is steeds de zon, die belicht. Suarez is een
aanbidder van Apollo en een zijner orakels.
Zooals bijna het gansche hedendaagsche Fransche intellect (de militairen en het
overschot der Bonapartisten uitgezonderd) haat hij Napoleon. Hij haat hem echter
niet (en dit is de nieuwigheid van zijn boek, de stap vooruit) om persoonlijke redenen,
omdat hij niet past in zijn systeem, bij zijn temperament, bij zijn principes, gelijk
men vandaag Hitler haat of Mussolini. Neen, de diapason van Suarez is
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onvergelijkelijk harmonischer afgestemd. Hij haat Napoleon om wat hij niet volbracht
heeft, om wat hij verzuimde, verwaarloosde, om de gaven, die hij onbenuttigd liet
of verknoeide, om het idee, de conceptie, welke hij klaarblijkelijk belichaamde zonder
haar af en onberispelijk te verwezenlijken, te voltooien. Onder zijn haat gloeit de
liefde. Hij zegt niet, zooals Emerson en Carlyle, die hun nationale geheugen nooit
kwijtraken: ‘Zie eens hoe klein deze groote man per slot geweest is.’ Suarez zegt:
‘Zie eens hoe groot deze man had kunnen zijn, had moeten zijn, om te beantwoorden
aan zijn essens, aan zijn roeping en aan de adoratie waarmee het Fransche volk zich
aan hem geofferd heeft.’ Dit maakt een kapitaal verschil. Het is misschien van weinig
belang voor de kennis van het verleden. Het kan van buitengewoon gewicht worden
voor de modelleering der toekomst.
Voor het gericht van Suarez, definitief als een uitspraak in het Dal van Josaphat,
en geveld onder denzelfden gezichtshoek der eeuwigheid, heeft Napoleon zich
verloochend in alles, waarin een genie verraad kan plegen aan zichzelf. Maar zijn
aanklager kleineert hem niet, hij verwijt hem niet. Hij rouwt. Sommige fouten,
sommige gebreken, uitgedijd tot het monsterachtige, worden nog geanalyseerd met
een nuance van verwondering. Hij beschuldigt met een lyrische hartstochtelijkheid,
doch met hetzelfde brandende accent betreurt hij zijn zwak voor een verwaande,
middelmatige, hebzuchtige familie; zijn dwarsheid om dergelijke klungels te verheffen
tot koningen; zijn tallooze vooroordeelen. Een zekere bekrompenheid, welke hem
sloot voor het nieuwe en hem onoplettend deed voorbijgaan aan uitvindingen als de
stoomboot van Fulton (eigenlijk de stoomboot van Jouffroy) waarmee hij de
heerschappij ter zee had kunnen ontrukken aan Engeland. Zijn hang naar het
onredelijke en onmogelijke: Spanje, Rusland, het Continentaal Blocus. Zijn tyrannie
en de luttele moed, welke tyrannie eischt met een politiechef als Fouché. Zijn slechte
smaak: hij laat zich schilderen in opgedirkte, komedianterige costumes en weigert
de buste van Houdon, welke heden de roem is van het museum van Dijon. Zijn
onmenschelijkheid: ‘Ik dacht niet, dat het zoo mooi was’ zegt hij, het slagveld van
Borodino overschouwend, waar zestig duizend stervenden reutelen. Zijn brutaliteit
tegenover weerloozen: Pius VII. Zijn grofheid: de manier, waarop hij de
zeventienjarige Marie-Louise forceert in de karos, waarmee zij naar Parijs rijdt. Zijn
tekort aan evenwicht, zoodra hij nederlagen lijdt en de kansen keeren. Zijn armoedig
godsbegrip. Zijn ideaal van een Staat: bureaucraten en soldaten. Zijn mateloos
egoïsme: geen minuut van zijn leven denkt hij aan Frankrijk, doch slechts aan zijn
eigen glorie, aan zijn eigen belangen; voor de slachtoffers van een bom-aanslag heeft
hij geen woord van medelijden; terwijl drie honderd duizend zijner soldaten sterven
van kou en honger wenscht hij een kruik in zijn bed; op reis naar Elba vermomt hij
zijn knecht in Napoleon, opdat niet hij, maar de knecht het gejouw zal incasseeren
der Provençaalsche bevolking. Zijn ongevoeligheid voor het leed van anderen: hij
jammert over zijn troonopvolger, een kleuter van drie jaar, en geen oogenblik zal hij
jammeren over de Franschen of over het verpletterde Frankrijk. Alleen na een fiasco
telt hij de dooden en te Leipzig pinkt hij den eersten traan weg. Zijn
parvenuachtigheid: op den dag der kroning zegt hij tot een zijner broers: ‘Als vader
ons zag!’ Zijn ijdelheid: hij wordt woedend over een paar woorden, waarin de reuk
van smeulend stroo zich schijnt te mengen met den geur van wierook. Zijn streven
om slechts dienaars en ondergeschikten rondom zich te verzamelen. Zijn
onbekwaamheid, om een grootheid te waardeeren welke niet van zijn soort is: hij
verbrijzelt Carnot, Lamarck en Laplace. Ampère is adjudant in een regiment physici
te voet; Fresnel korporaal. Zijn anti-Fransche politiek: hij herstelt het Heilige
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Roomsche Rijk, waartegen Frankrijk tien eeuwen gekampt heeft en nog kampt. Zijn
zelfzuchtige neiging om overal het eigen hachje te redden; de Garde stierf en gaf
zich niet over; hij gaf zich over en stierf niet. Zijn onverstoorbare ernst: hij kon nooit
lachen. Zijn sentimenteele, vulgaire kleinhartigheid bij alle harteloosheid: deze
cycloon speelt de brave huisvader; dit cataclysme stelt zich aan als toegenegen
broeder; deze catastrofe hangt de zorgzame en inschikkelijke echtgenoot uit. En wat
de Rechter hem het zwaarst zal aanrekenen: Hij toonde zich niet opgewassen tegen
het feit oorlog dat hij vertegenwoordigde; hij beheerschte het nooit; hij leidde het
niet; altijd liet hij zich overmeesteren door een kracht welke zijn element was en die
hij had moeten besturen als een element.
Napoleon was groot op het plan der materie, klein op het plan van den geest. Hij
werd gestraft omdat hij zich met zooveel toegeeflijkheid leende aan het onwaardige
deel van zijn genie. Hij is enorm zonder ware grootheid, en zooals een huis met drie
duizend gelijke vensters aan een mierenhoop doet denken, zoo herinneren zijn
kolossale dimensies aan wat het meest ontbrak in zijn leven: de kwaliteit, en wat het
meest hindert: de barokke disproportie tusschen kwantiteit en kwaliteit. Hij bezat
zeer vele gaven, om de menschen te bedwingen, zeer weinige, om ze te begrijpen.
Als veldheer lijkt hij meer op Hannibal, die wist te overwinnen, dan op Caesar die
wist te ordenen. Uit pure ijdelheid bedreef hij tusschen Leipzig en Waterloo misdaden
tegen de natie, die voor hem door het vuur ging. Behalve een bliksemsnel rhythme,
dat geleidelijk vertraagde, behalve financieele talenten (hij stichtte de Banque de
France) bezat hij geen andere exceptioneele hoedanigheid, dan een weergaloos
magnetisme. In welk land echter, tenzij in Frankrijk, had dat magnetisme zich kunnen
transformeeren tot energie en daden? Overal elders ware Napoleon een satraapje
geworden van courante afmetingen. Zijn eigenlijke grootheid is de grootheid van het
Fransche volk. Men mag hem roemen, dat hij aan de Franschen het besef en de maat
gaf hunner eigen grootheid. Men mag hem roemen (dit is de onverbleekbaarste straal
van zijn aureool) om de getrouwheid, waarmee de Franschen hem volgden tot aan
het einde zijner baan, tot aan zijn ondergang, en zelfs daarna. Doch in al het overige
bleef hij beneden de norm, welke hem door hoogere machten was aangewezen,
beneden de norm die in zijn bereik lag, beneden de norm, die zijn plicht was en die
wij moeten vorderen.
Het boek van Suarez, bijna onvoorwaardelijk geprezen, grift deze norm voorgoed
in het Fransche bewustzijn. Zooals Napoleon's mentaliteit een synthese was van
Montesquieu en de achttiende eeuwsche Encyclopedisten, zoo zal zijn opvolger
geboetseerd worden uit de gedachten en aspiraties, welke totnutoe rondzwerven
zonder zich te hebben kunnen materialiseeren. Alleen om het resultaat te zien, zou
men wenschen, dat het Fransche condensatie-proces zonder uitstel en zonder afstel
beëindigd werd. Nu reeds kan men de karakteristieke trekken conjectureeren der
gestalte in wording.
[verschenen: 13 januari 1934]

Fransche Kerstmis
Parijs, 28 Dec. '33
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Een eeuw lang hebben er treinen geloopen voor dat de wereld zou opschrikken van
een spoorwegramp als die van Pomponne-Lagny: 204 dooden en meer dan 500
gewonden. Een heel dorp met mannen, vrouwen en kinderen.
Het was een dier lichtende treinen, wegstuivend door den zwarten nacht, welke
men, als in Opstanding van Tolstoï, verlangend nakijkt om de som van geluk dat zij
medevoeren, de som van ongrijpbaar geluk, dat men in het leven altijd wacht aan
een overweg en zelden achterhaalt. De reizigers van den express Parijs-Nancy gingen
Kerstmis vieren in het besneeuwde Lotharingen. Rondom de hoofdstad lag een dikke
mistbank, die het verkeer ontredderde, en zij hadden het station overhoop geschreeuwd
wegens anderhalf uur vertraging, zooals men lawaai schopt in een schouwburg
wanneer het doek te laat opgaat. Men doet dit vanzelf, omdat kankeren een nationale
gewoonte is waarmee de citoyen zijn onafhankelijkheid betuigt en zijn individualiteit.
Nauwelijks rollen de wielen of men schertst, men lacht om zijn eigen kwaadheid en
de kleintjes amuseeren zich met hun speelgoed. Tusschen kilometer 24 en 25 stopt
de machinist voor een rood sein. Onbeduidend oponthoud van enkele minuten. Het
sein wordt wit en langzaam zet de locomotief zich in beweging.
Maakt zij juist één of twee seconden te vroeg haar eigen baanvak vrij? Heeft het
signaal dat haar in den rug dekken moet één of twee seconden gehaperd? Die tik van
een slinger, de tijd voor een motor om een sein te verwisselen, besliste over honderden
levens. In een tempo van 33 meter per seconde, veel vlugger dan een zwaluw, komt
achterop de sneltrein Parijs-Straatsburg aangedaverd, die met een tusschenruimte
van negen minuten vertrok van hetzelfde station, over dezelfde lijn, en Kerstmis gaat
vieren in den besneeuwden Elzas. Als de machinist door den vetten mist heen de
roode lampen ziet gloeien van den express is het te laat om te remmen. Hij remt
niettemin. Maar met een vaart van 102 kilometer per uur boort een massa van 600
ton (600.000 kilogram) zich als een reusachtige wig door de gansche lengte van den
bijna stilstaanden voortrein. De schok is zoo vervaarlijk dat verscheiden reizigers
het geheugen verliezen. Van de zeven wagons waaruit het getorpedeerde transport
bestond worden vijf letterlijk versplinterd als lucifersdoosjes. De daken vliegen in
de lucht en de lichamen worden uit den eenen wagen in den anderen gesmakt. Langs
de rammeiende machine, geheel onttakeld, hangen flarden van kledingstukken. Het
is stikdonker, alle lichten zijn gedoofd en het vriest tien graden. Tot overmaat van
tegenspoed is het vooravond van een feestdag en etenstijd. Parijs ligt vlakbij, doch
de noodige menschen zijn moeilijk te bereiken. De passagiers voor Straatsburg, die
in hun metalen rijtuigen het minst geleden hebben, improviseeren de eerste hulp
zoodra zij beseffen nog te leven. Zij leggen dooden en gewonden langs den ijzigen
berm. Pas drie, vier uur later arriveeren in voldoenden getale de ambulances. Geen
enkele dienst was voor zulk een catastrofe berekend. Zij bleek zoo afgrijselijk
trouwens dat niemand haar durfde ramen, of dat men het voorzichtiger achtte haar
geleidelijk te laten doorsijpelen om te Parijs een opschudding te voorkomen. De
dokters die zeiden dat zij na den oorlog niet meer zulke diepe wonden behandeld
hadden (de wagons richting Nancy waren van hout welks splinters werkten als
evenveel spietsen) zeiden ook dat een belangrijk percentage der slachtoffers bezweek
van kou en dat een ander vierendeel eenvoudig doodbloedde.
Te Parijs, waar op 't oogenblik achttien verschillende operetten gespeeld worden
(ongeteld de luchtige films en de losse revues) te Parijs, waar men vroolijker wenschte
te feesten dan vorige jaren, was de indruk vermorzelend. Zooals de hongerige Tantalus
de handen rekte naar de ontglippende spijzen, zoo had de Franschman gegrepen naar
de vreugde; maar de mythologie verhaalt niet dat de goden wreed genoeg waren om

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

den gestrafte te laten bijten in een oneetbaar gerecht. Parijs, dat naar vreugde haakte,
ontving een vlaag van leed, dat voor drie glazen champagne niet wijken wilde. Het
was alsof men fuifde bij Balthasar, den laatsten koning van Babylon, en de vurige
letters, onzichtbaar op de wanden, spookten achter elk voorhoofd. Collectieve onheilen
hebben misschien niets bovennatuurlijks (maar wie is daarvan zeker?) doch in ieder
geval prikkelen zij met dubbel geweld de huiverende aandacht welke vanaf het eerste
bewustzijn gewaakt heeft in den mensch. Herodotus vermeldt dat kort voor de
Perzische oorlogen het instorten eener school, waarbij een menigte kinderen omkwam,
door de Grieken werd opgevat als de aankondiging van een naderend gevaar. Een
dergelijke gedachte zal altijd opwellen uit een gezamenlijke ramp. Hier werd de
duistere rilling nog versterkt door de herinneringen die toeven rondom de Gare de
l'Est, dat de vergruizelde treinen had uitgezonden: de Gare de l'Est waar men afscheid
nam van duizenden gemobiliseerde soldaten, die vertrokken om nimmer weder te
keeren, of om weder te keeren in doodkisten.
Elke week vervoeren de Fransche spoorwegen, in een dikwijls extravagante, steeds
toenemende snelheid, millioenen personen die heelhuids uitstappen, en vandaag
reeds rent men 120 K.M. per uur naar Nancy en naar Straatsburg over dezelfde baan,
met hetzelfde materieel, met hetzelfde automatische signalisatie-systeem, in
denzelfden mist, in dezelfde kou welke mist transformeert tot ijs-kristallen op de
seindraden, op de ruiten der lampen, op de electrische contacten, op de glibberige
rails.
Toch hebben ettelijke Fransche en buitenlandsche bladen de
spoorwegmaatschappijen der Republiek beschuldigd van fouten of roekeloosheden
waartegen de logica der mechaniek en van het gezond verstand zich verzet. Voor
zoover het nuttig is dat de publieke opinie de verantwoordelijke leiders aandrijft tot
ononderbroken waakzaamheid kan ik met zulke witteken instemmen. Maar voor de
rest en in 't algemeen zijn de aanklachten meer beïnvloed door overwegingen van
politieken aard dan gebaseerd op zakelijke leiten. Zoo ze geldig waren in absoluten
zin dan zou er op dit uur in Frankrijk geen enkele trein kunnen rijden zonder
ongelukken. Wanneer antikapitalistische kranten groote heeren als de Rothschild,
de Wendel, de Nervo verwijten dat zij enkel hun presentiegeld opstrijken en aan al
het overige hun voeten afvegen, verwarren zij den geldschieter met den
hoofd-ingenieur. Wanneer Der Angriff beweert dat Frankrijk beter deed met zijn
geld te besteden aan veiligheidsmaatregelen voor het verkeer dan het uit te geven
aan bewapening, moest dit blad liever bedenken hoe weinig het past voor Duitschland,
dat onbeschaamd en frauduleus geteerd heeft op den zak van andere naties, om zulke
opmerkingen te richten tot Frankrijk dat jaarlijks 8 à 10 milliard uittrekt voor rente
en aflossing van Herstel en Oorlogsschulden. De onvolkomenheden der Fransche
spoorwegen (gecomprimeerd personeel, te veel houten wagens, karige verlichting,
rails welker weerstandsmarge te zuinig is afgemeten ten opzichte van de zware
locomotieven) vloeien hoofdzakelijk, zoo niet uitsluitend voort uit de 32% welke de
fiscus int op de bruto-ontvangsten der spoorwegmaatschappijen. Deze 32%
veroorzaken misschien rampen. Zij dekken echter een Duitsch tekort en verhinderen
een Duitsch bankroet.
Men moet catastrofen als Pomponne-Lagny derhalve niet becritiseeren uit een te
engen gezichtshoek. Voor de Fransche spoorwegen, welke een kapitaal
vertegenwoordigen van 50 milliard, werden snelheid en zuinigheid een kwestie van
to be or not to be tegenover de automobiel. Het is in den grond niet vermeteler om
twee express-treinen met een tusschen-ruimte van negen minuten en met een vaart
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van 120 K.M. door den mist te jagen dan een paard te bestijgen dat zijn ruiter elk
oogenblik kan afwerpen. Het een en het ander lukt ontelbare keeren; het mislukt bij
uitzondering. Wie overigens kan nauwkeurig de limiet aanduiden waar het gevaar
begint? De Franschen laten in hun dagelijksch bestaan, en in hun politiek, een ruimer
coëfficiënt onveiligheid toe dan eenig andere natie en aan deze beredeneerde, veelal
op 't nippertje uitgemikte waaghalzerij danken zij de eminentste hunner
eigenschappen. Het kost soms een nederlaag als die van Charleroi, doch zij behalen
ermee ook overwinningen als den Slag aan de Marne. Wanneer de emotie gezakt is,
zullen de deskundigen hun rapport indienen. Men zal enkele verbeteringen
aanbrengen. Men zal b.v. rails eischen van 62 kilo per meter in plaats van 48 kilo
per meter. Maar locomotieven van 200 ton zullen transporten trekken van 2400 ton.
Zij zullen niet meer 120 K.M. loopen per uur doch 130 of 140. De Franschman heeft
zoo dikwijls gemompeld ‘Inch' Allah’ dat de uitroep de grondtoon werd van zijn
wezen. Een treinreis is niet gevaarlijker dan het oversteken eener straat, want toen
de oude Aeschylos, wien de orakels voorspeld hadden dat hij verpletterd zou worden,
buiten ging wonen om aan dat lot te ontsnappen, liet een arend een schildpad vallen
op zijn dichter-hoofd.
[verschenen: 17 januari 1934]

Essentieele bevindingen
Parijs, 30 December 1933
Alles wat in beeld en geschrift eenig verband houdt met den wereldoorlog is
verzameld in dertien zalen van het Pavillon de la Reine van het Château de Vincennes.
Niet alleen de belligerenten zijn zoo volledig mogelijk vertegenwoordigd door
collecties, die voortdurend worden uitgebreid, doch ook de neutralen, en Holland
ontbreekt niet. De bibliotheek van dit Musée de la Guerre bevat 140.000 boekdeelen
en 6000 tijdschriften, geredigeerd in bijna alle talen der aarde, en neemt dagelijks
toe in omvang. De catalogus der Duitsche afdeeling telt reeds vier volumen van twee
kolommen druks. Het museum geeft regelmatig twee periodieken uit, beide gewijd
aan documentatie over hedendaagsche internationale vraagstukken. De directeur van
het museum en van de bibliotheek is Camille Bloch, gerenommeerd historicus der
Fransche Revolutie, professor aan de Sorbonne en een dier onwrikbare geleerden
voor wie een document gelijkstaat met een vonnis van het Hof van Cassatie (bij ons
den Hoogen Raad der Nederlanden), welks beslissing slechts vernietigd zou kunnen
worden door een ander document.
In antwoord op de teutoonsche wetenschap welke eerst Duitschland mede-schuldig
verklaarde aan het uitbreken van den wereldoorlog, daarna volslagen onschuldig, en
die tenslotte, in derde instantie, het enkel-schuldig uitsprak over Frankrijk en Rusland
als aanhitsers en Engeland als toelater, publiceerde Camille Bloch deze maand een
overzicht van 250 pagina's (Les Causes de la Guerre mondiale), dat onder duizenden
teksten die kiest en onderstreept, waar men een mensch onbetwijfelbaar ziet ingrijpen
in de gebeurtenissen, waar een mensch ontegenzeglijk geschiedenis maakt, de
Geschiedenis van 1914, waarbij heden nog het menschdom mentaal de handen wringt.
De auteur beschikt over een volledig materiaal en volgt een onaanvechtbare
methode. Hij pleit niet vóór of tegen; hij bewijst niet, staaft niet, besluit niet. Hij
beschrijft alleen. Hij noteert, zooals een clinist [= clinicus] de evolutie noteert van
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een ziekteverschijnsel, de geoloog het proces eener aardverschuiving, de meteoroloog
de vorming eener depressie. Bloch registreert, de lezer oordeelt. De lezer blijft rechter
en concludeert naar zijn believen. Het is een on-menschelijke manier van
geschiedschrijving, boeiend en hard als de wijzer van een manometer. Men kan ze
bewonderen om haar exactheid of verfoeien om haar stugge onverzettelijkheid. Men
kan haar echter niet wantrouwen en om haar te weerleggen, heeft men minstens een
document noodig, een tekst, die méér afdoende is, dan de teksten, welke worden
aangevoerd door den auteur.
Camille Bloch gaat uit van de thesis, dat de wereldoorlog niet behoefde uit te
breken in 1914 evenmin als hij uitbrak in voorgaande kritieke jaren, toen er reeds
een Triple Entente was en een Driebond. Waarom barstte hij los in 1914 en hoe?
Gabriel Prinzip, een zeer jong Herzegowinisch student, die Servische
revolutionnaire kringen gefrequenteerd had, vermoordt op 28 Juni Franz-Ferdinand,
den Oostenrijksch-Hongaarschen troonopvolger. Onmiddellijk verklaart Berchtold,
de Weensche minister van Buitenlandsche Zaken, dat hij de gelegenheid gaat benutten
om ‘een rekening te vereffenen’ met Servië. Hij zendt een vertrouwensman (graaf
Alexander Hoyos) naar zijn Berlijnschen bondgenoot, om uit te vorschen, of deze
geneigd is te veroorloven, dat Servië, volgens de uitdrukking van Franz-Joseph ‘als
politieke factor geëlimineerd wordt op den Balkan’. Zonder aarzelen antwoorden
Wilhelm II en zijn kanselier Von Bethmann-Hollweg, dat zij bereid zijn Oostenrijk
te steunen, zelfs als een mogelijke interventie van Rusland, beschermer der Slaven,
door de mechaniek der allianties een Europeeschen oorlog ontketent. Zij manen hun
bondgenoot bovendien aan tot den meesten spoed, om te profiteeren van een
oogenblik, dat zij wegens de vredelievende gezindheid van Rusland, Frankrijk en
Engeland bijzonder gunstig achten. Zij laten Franz-Joseph volle bewegingsvrijheid,
maar toonen zich vastberaden voorstanders eener preventieve actie, waarvan de
onvoorbereidheid der eventueele tegenpartij het succes waarschijnlijk maakt en zij
aanvaarden het risico eener algemeene botsing.
Deze gedragslijn werd vastgesteld te Berlijn op 5 Juli. Op een bepaalden datum
opent zij mogelijkheden, die gesloten hadden kunnen blijven en zet de oorzaken in
werking van alle verdere gevolgen. Op 7 Juli, inderdaad, richt Weenen tot Belgrado
een ultimatum, welks eischen als onaannemelijk beschouwd worden. Het is
geredigeerd vóórdat men den uitslag kent van het Oostenrijksch onderzoek, dat het
Servische gouvernement overigens zal vrijspreken van medeplichtigheid in den
moord. Een Hohenzollern (Carol van Roemenië) oordeelt, dat het ultimatum bedoelt,
het Servische volk over denzelfden kam te scheren, als de moordenaars. De groote
Duitsche jurist Walter Schücking noemt het onvereenigbaar met het internationaal
recht. Edward Grey zegt, dat de natie, die het aanvaardde, zich zou zelfmoorden.
Berlijn verwittigt Europa officieel, dat het onkundig was van de termen, waarin het
ultimatum vervat is. Deze bewering berust op een leugen. Eerst bracht Weenen de
Duitsche regeering op de hoogte van de voornaamste eischen, daarna van den
completen tekst, alvorens hij verzonden werd.
Hoe antwoordt Servië? Met zooveel matiging, dat Wilhelm II in de Servische
repliek ‘de meest onderdanige capitulatie’ ziet ‘welke urbi et orbi wordt
aangekondigd’ en vindt, dat zij alle redenen tot een oorlog opheft. Het is de nuchtere
waarheid, dat Belgrado slechts een nietig voorbehoud maakt en twee punten
suggereert, waarover beraadslaagd kan worden. Doch Berchtold deelt mee, dat hij,
voor het onmogelijke geval van Servië's onvoorwaardelijke aanvaarding, de practische
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inwilliging zijner eischen dermate zal weten te belemmeren, dat de oorlog niettemin
wordt uitgelokt.
Daarop bericht Duitschland aan de Europeesche mogendheden, dat naar zijn
meening het Oostenrijksch-Servisch conflict strikt gelocaliseerd moet blijven en dat
geen harer zich in het geding behoort te mengen. Berlijn wilde blijkbaar het odium
van een algemeenen oorlog afwentelen op Rusland, dat vermoedelijk de Serviërs te
hulp zal snellen. Maar reeds op 26 Juli, dus een dag na ontvangst van het verzoenend
geoordeelde antwoord van Belgrado, en op een datum, dat allerwegen nog vrede
heerscht, neemt Berlijn een kapitalen maatregel, die in flagrante tegenspraak is met
zijn wenschen van een gelocaliseerd conflict. Op dien dag redigeert Von Moltke,
chef van den Generalen Staf, het ultimatum aan België, en reeds op 26 Juli motiveert
hij zijn ultimatum met een voorwendsel: hij zegt er zeker van te zijn, dat de Franschen
een inval door België beramen, om Duitschland aan te vallen.
Terwijl de mogendheden der Entente zich inspannen, om te verhinderen, dat de
situatie verergert, opponeert Berlijn zich met een onmiskenbare kwaadwilligheid
tegen de voorstellen van Petersburg, Londen en Parijs. Op 28 Juli verklaart Oostenrijk
aan Servië den oorlog, hoewel Conrad von Hötzendorf zelf, de chef van den
Oostenrijkschen Generalen Staf, tegenwerpt, dat hij niet gereed kan zijn vóór 12
Augustus. Waarom die haast? Om Berlijn terwille te zijn, dat zijn bondgenoot prest
tot een onherroepelijke daad, welke de vredespogingen der Entente zal breken en
Europa moet plaatsen voor een fait accompli.
Rusland beantwoordt op 30 Juli de oorlogsverklaring van Oostenrijk aan Servië
met een mobilisatie zijner troepen en Duitschland heeft steeds voorgewend, dat de
Duitsche mobilisatie een noodzakelijke consequentie is geweest van de mobilisatie
der Russen. Met een overdaad van details toont Bloch, dat ook deze bewering berust
op een leugen. Von Moltke zelf spoort Weenen dringend aan, om de algemeene
mobilisatie af te kondigen, daar zij, volgens de termen der Duitsch-Oostenrijksche
alliantie, gelijk hij zegt, gevolgd moet worden door de mobilisatie der Duitsche
legers. Op hetzelfde uur echter, dat Von Moltke deze klemmende uitnoodiging richt
tot Von Hötzendorf, is hij nog onkundig van het Russische mobilisatie-bevel. De
energieke en kalmeerende instructies, welke Von Bethmann-Hollweg, ongerust
geworden door de waarschijnlijkheid eener Engelsche interventie, in den avond van
30 Juli zendt aan zijn gezant te Weenen, zijn nauwelijks vertrokken, of zij worden
geannuleerd op verzoek van Von Moltke, wiens krijgsplannen de grootste snelheid
eischen en geen vertraging dulden. Op het moment echter, dat deze decisieve
herroeping geschiedt, weten Von Bethmann-Hollweg en Von Moltke nog niets van
de Russische mobilisatie, waarvan de tijding hun pas zal bereiken op 31 Juli te 11
uur 40 's morgens. Dus met of zonder Russische mobilisatie was een Europeesche
oorlog onontkomelijk geworden door het feit der pressie, welke Von Moltke
uitoefende te Berlijn en te Weenen. Ten overvloede verklaart Von Moltke in eigen
persoon, dat ‘een Russische mobilisatie of demobilisatie gewone dingen zijn, die op
zichzelf genomen, geen oorlog behoeven te veroorzaken, maar dat integendeel de
Duitsche mobilisatie deze consequentie medesleept.’
Uit bovenstaande gegevens, zoo beknopt mogelijk samengevoegd, moet de lezer
concludeeren. De enorme documentatie, zegt Camille Bloch, waarover de
geschiedschrijvers beschikken, bevat absoluut geen enkele aanduiding, dat de oorlog
in 1914 zou zijn uitgebroken door toedoen der Entente. Het is de zaak der Duitschers,
om het methodische schema van Bloch te ontzenuwen met een even welsprekende
tabel. Indien zij niet weerleggen kunnen, laten zij dan tenminste bekennen. Sedert

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

vele jaren desavoueeren de Franschen het bellicisme van Napoleon III, Napoleon I
en van Lodewijk XIV. Tot in hun schoolboeken. Waarom kost het den Duitschers
zooveel moeite, om Von Moltke te desavoueeren en Wilhelm II? Wanneer zullen zij
begrijpen, welk een handicap het is voor een natie, om haar eergevoel en trots te
vestigen op een koppig gehandhaafde onwaarheid, en welk een onrust het wekken
moet bij naburen, die stom verbaasd gadeslaan, hoe de psychologie van een gansch
volk wortelt in leugens?
[verschenen: 20 januari 1934]

Fransch Nieuwjaar
[zonder datum, circa 5 januari 1934]
In het jaar 1900 trekt Emmanuel Stavisky met zijn vrouw Dounia Adamoff van
Slobodka, in het gouvernement Kief, naar Parijs en vestigt zich als tandarts in de
Champs-Elysées. Zij laten zich naturaliseeren met hun zoontje Serge-Alexander, een
beeld van een jongen, die van de Fransche natie een schatting zal heffen welke tot
vandaag geraamd wordt op 640 millioen, langzaam naar het milliard kruipt en het
milliard wellicht overschrijdt. Nooit nestelde een vraatzuchtiger en nutteloozer
parasiet zich dieper in een saprijk organisme. Het geheele volk, van beneden tot
boven, kleine spaarders, verzekerings-maatschappijen, banken, diverse kassa's der
Sociale Assuranties en zelfs het pensioenfonds der Afgevaardigden, betaalden hem
tribuut. Terwijl de literatuur niets dan mislukkelingen en schlemielen schildert leefde
Serge-Alexander op kosten der gemeenschap den onbeschaamdsten roman van iemand
die slaagt.
Hij was de trots zijner moeder, de lieveling der dames wier juweelen hij
verduisterde, de wanhoop van zijn vader. Zijn eerste veroordeeling dateert van 1912
en hij begon in 't klein met vervalschte wissels, diefstallen en cheques zonder provisie.
Hij is zoo verstandig om den oorlog uit de verte mee te maken als chauffeur en zoo
slim om zich na drie maanden krijgsdienst te laten afkeuren. In 1915 valt hij voor
de tweede maal in handen der justitie wegens vulgaire zwendelarij. Pas in 1926
verschijnt zijn portret in de kranten en maakt hij naam. Hij heeft de Banque Nationale
de Crédit en twee effecten-makelaars opgelicht voor de som van een tiental millioenen.
Hij wordt gearresteerd doch ontsnapt tijdens het verhoor. Zijn vader, een eerlijk,
ouderwetsch man, schoot zich voor den kop langs een spoorlijn omdat hij de schande
niet dragen kan. De zoon wordt opnieuw ingerekend op een afscheidsdiner dat hij
vrienden en vriendinnen aanbood in een weelderige villa. De persfotografen kieken
hem voor het hek van dit zomer-verblijf met handboeien aan en deze snapshot
verscheen in de Parijsche bladen. Tegen een borgstelling van slechts 50.000 franc
verkrijgt hij zijn vrijheid. Hij werd nimmer veroordeeld noch geoordeeld omdat de
zaak voortdurend werd uitgesteld. De voorzitter der 13de Kamer verleende zijn 19de
opschorting in October 1933 en het proces zou voorkomen in deze maand Januari,
om opnieuw te worden verschoven.
Met zulke antecedenten en zulke referenties steekt Stavisky zich in het geweldige
avontuur dat hij zal beëindigen als koning der gauwdieven. Een wet van 1851 machtigt
de Gemeente-Crediet-Banken, gewoonlijk lommerds genoemd, tot uitgifte van bons
om zich [bedrij]fskapitaal te verschaffen. Deze emissies geschieden onder garantie
en onder contrôle van den Staat en worden daarenboven gesurveilleerd door de
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vereeniging van Fransche Lommerds, welke den prehistorischen titel voert van
‘permanente conferentie’. Stavisky ontdekt dat Bayonne, zeer gunstig gelegen naast
Biarritz en St.-Jean-de-Luz met hun casino's en speelzalen, naast de Spaansche grens
met haar republikeinsche of royalistische émigrés, zich nimmer bij die ‘permanente
conferentie’ heeft willen aansluiten. Met medeplichtigheid van den lommerd-directeur,
met oogluikende toestemming van den burgemeester ontwerpt hij een exploitatie-plan
dat geen zes dagen had mogen duren en dat het jaren uithield. In een stadje van ruim
27.000 zielen fabriceerde hij valsche bons tot ongehoorde bedragen en in
ongeloofelijke hoeveelheden. Met dat valsche geld kocht hij beleende kostbaarheden
op, stichtte juwelierswinkels, naamlooze vennootschappen zonder actief, knoopte
besprekingen aan over een Bulgaarsche leening van 250 millioen, speculeerde in
Hongaarsche oorlogs-vergoedingen, en nam L'Empire, een der grootste Parijsche
Music-Halls, over van zijn ex-eigenaar Oscar Dufrenne, den obsceen vermoorden
vriend van Malvy, om er Hongaarsche operettes te spelen. Toen hij gesnapt werd,
stond hij op 't punt om met een kapitaal van één millioen (waarvan 250.000 gestort)
een uitgifte te lanceeren van 500.000.000 millioen francs [moet zijn: 500 millioen
francs] obligaties voor een ‘Autonome Cassa voor Internationale Betalingen en groote
Internationale Werken’. Hij was concessionnaris der Radio-Publiciteit van den
Eiffel-toren. Hij financierde vijf satirische weekbladen, die bij gelegenheid niet
terugschrikken voor chantage, en kocht hun stilzwijgen met subsidies. Hij stichtte
een dagblad. Hij woonde de economische conferentie bij van Stresa.
Toen Serge-Alexander Stavisky op 28 Juli 1926 gearresteerd werd, koos hij René
Renoult, ex-minister van Justitie, tot verdediger. Renoult was drie maanden lang zijn
advocaat en als hij hem liet schieten uit voorzichtigheid, hij heeft den schavuit, dien
hij terdege kende, ook ongehinderd laten betijen. Zijn opvolger, André Hesse,
ex-minister, afgevaardigde en ondervoorzitter van de Chambre des Députés, waagde
zich veel verder. Hij bezorgde Stavisky de onmisbare bewegingsvrijheid, en het
uitstel van executie dat noodig was voor de formidabele strooptochten tusschen 1926
en 1933. Uitstekend wetend dat zijn cliënt onverbiddelijk hangen moest wanneer
zijn proces voor de rechtbank kwam, begunstigde de afgevaardigde en ex-minister
den gekwalificeerden bandiet met de 19 opschortingen welke het geding en het vonnis
geregeld verschoven naar een volgende zitting. Hij dekte deze gewetenloosheden
met medische certificaten van Dr. Pierre Vachet en Prof. Auguste Marie. Dr. Vachet
monterde elken Zondag-ochtend zijn bedrukte tijdgenooten op in leeken-preeken
van den Eiffel-toren en gaf zijn opbeurende toespraken zelfs uit op gramofoon-platen.
Prof. Marie is een der beroemdste Fransche psychiaters. Terwijl beide geleerden
getuigden dat Stavisky zich om gezondheidsredenen niet kon verplaatsen, bereisde
de zakkenroller Frankrijk en Europa, dikwijls in gezelschap van een ander zijner
advocaten: Gaston Bonnaure, een der radicaal socialistische député's van Parijs.
Ondertusschen waarschuwde de ‘permanente conferentie’ der Fransche lommerds
herhaaldelijk tegen Stavisky's manipulaties en alleen gedurende de laatste 9 maanden
verdwenen 11 beschuldigende rapporten, ingediend bij de financieele sectie van het
Parket, in den doofpot. Steeds beschikte Stavisky over een vlekkeloos straf-register,
hoewel zijn duim- en vinger-afdrukken berustten op het anthropometrisch archief.
Deze alzijdige protectie was echter niet voldoende om in een gelijkmatig rhythme
de ontelbare waardelooze bons te verzilveren van Bayonne, waar de radicaal
socialistische député Joseph Garat burgemeesterde. Tot dit doel adresseerde Stavisky
zich met enkele millioenen (men weet nog niet precies hoeveel) aan het dagblad La
Volonté, een weinig gelezen linksch orgaan, maar welks representatieve ideeën elken
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avond geciteerd worden in het pers-overzicht van kranten als Le Temps. In ruil zijner
millioenen vond hij den directeur van La Volonté, Albert Dubarry, gaarne bereid tot
een wederdienst. Dubarry wendde zich schriftelijk tot Albert Dalimier, gisteren
minister van Arbeid, heden minister van Koloniën, met het speciale verzoek om ten
gunste der Bayonneesche bons een aanbeveling te richten tot de credietinstellingen
die zulke papieren konden absorbeeren. Albert Dalimier, vroeger reeds
gecompromitteerd door zijn betrekkingen met den bioscoop-speculant Himmelfarb,
genaamd Himmel, beantwoordde met twee ministerieele circulaires de geenszins
belanglooze uitnoodiging van Albert Dubarry. Hij beval de gemeente-lommerds aan
in 't algemeen en de Bayonneesche flesschentrekkerij in 't bijzonder. Ten overvloede
werd de zwendel gesteund door den minister van Handel, Julien Durand. Om deze
successen te vieren gaf Dubarry een diner, waar Stavisky aanzat met verschillende
invloedrijke figuren der Fransche politiek. In hetzelfde jaar betrapte de croupier van
Cannes hem bij 't baccarat op valsch spel gemerkte kaarten en ontzegden de Casino's
hem den toegang tot alle speeltafels. Een poos later moest dit consigne worden
opgeheven omdat Stavisky zich presenteerde met een kaart van inspecteur van politie,
welke hem verstrekt was door een magistraat. In den herfst van het vorig jaar trof
men onder den Raad van Beheer, welke zijn Autonome Cassa voor Internationale
Betalingen en groote Internationale Werken moest garandeeren bij de inteekenaars,
namen als die van Joseph de Fontenay, ex-ambassadeur bij het Vaticaan, Robert
Petitjean, Belgisch Senator, oud-minister en groot-kruis van Oranje Nassau, Eugène
de Guichen, eerste gezantschapssecretaris, correspondeerend lid der Academies voor
Politieke Wetenschappen van New York, Madrid en Boekarest, François Ceccaldi,
ex-prefect, etc. etc.
Een zoo objectief mogelijke vermelding van de tot dusverre bevestigde feiten,
leek mij de beste manier om de buitensporigheid te teekenen van een schandaal
waarbij het gouvernement, het parlement, de administratie, de magistratuur en de
politie in gelijke mate betrokken raakten, dat het gansche Bewind aantast in zijn eer,
de bestolen burgers revolteert in hun elementairste gevoelens van rechtschapenheid,
en elke notie van gezag en orde te grabbel gooit. Er waren altijd schurken, doch
Stavisky is de eerste die opereerde onder toezicht en met medewerking der hoogste
autoriteiten. Of het fouten zijn, vergrijpen of lichtzinnigheden, hun terugslag is
onberekenbaar in het huidige tijdsbestek waar de doorsnee-Franschman twijfelt aan
alles, waar hij alles leerde verguizen en minachten, waar hij gereed staat om alles
omver te werpen. Als regelrechte samenzwering tegen Republiek en Maatschappij
zou men niets diaboliekers kunnen verzinnen dan de langdurige eendracht tusschen
het gezag en den alom geprotegeerden Boef, wiens in braspartijen verspilde Milliard
betaald zal moeten worden door belastingbetalers die men terroriseert met ontvangers
en deurwaarders, door ambtenaren op wier inkomen van honderd gulden per maand
men bezuinigt en door de duizenden werkloozen die kou lijden en honger.
[verschenen: 27 januari 1934]

Een voorlooper
Parijs, 9 Jan. 1934
Bij het begin van dit jaar, waarin het luchtwezen menige gedwongen halte achter
zich zal laten, staan er drie watervliegtuigen gereed voor de Oceaan-vaart. Zij
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behooren tot het programma van 1928 en zijn het resultaat van geduld, volharding
en door tegenspoed verworven ondervinding.
Het eerste is de Latécoère 300, gedoopt La-Croix-du-Sud. Dit Zuiderkruis heeft
260 M2. draagvlak, 42 M. vleugelwijdte, 25.83 M. lengte, 6.39 M. hoogte en wordt
voortbewogen door vier motoren van 650 P.K. Het weegt ledig 11.300 K.G., kan
11.530 K.G. brandstoffen meevoeren, 380 K.G. bemanning en 300 K.G. lading. Zijn
totaal gewicht is 23.000 K.G. De machine ondernam haar eerste vlucht op 19
December 1931 en pas tien maanden daarna steeg zij op voor de tweede maal. Zij
kostte 15 millioen francs.
Het andere is de Santos-Dumont van Blériot-Zapata. Draagvlak 222 M2.;
vleugelwijdte 43 M.; lengte 26 M.; hoogte 6.90 M.; vier motoren van 650 P.K.
Dood-gewicht 11.200 K.G.; brandstoffen 9.500 K.G.; bemanning 380 K.G.; vracht
nader te bepalen; totaal-gewicht 22.500 K.G. De Santos-Dumont deed zijn eerste
proefvlucht op 3 October 1933 en kreeg kort daarna brand aan boord. Op 't oogenblik
is hij reisvaardig. Zijn bouw werd aangenomen voor 15 millioen francs, doch men
zegt dat Blériot, die geruïneerd is, niet minder dan 20 millioen besteedde aan zijn
zeer verzorgde, geheel metalen constructie.
Het derde is de nog ongedoopte Lioré-Oliver-27. Viermotorig evenals de vorigen.
Draagvlak 180 M2.; lengte 21.45 M., hoogte 6.20 M. Dood-gewicht 9.300 K.G.;
brandstoffen 6.700 K.G.; bemanning 380 K.G.; lading 600 K.G. Totaal-gewicht
tusschen 18 en 19.000 K.G. De laatste cijfers zijn nog aan schommeling onderhevig
daar de machine haar proefvluchten pas begon op 20 December 1933. Kosten
8.210.000 francs.
La-Croix-du-Sud was de eerste die uitvloog naar het doel waarvoor deze imposante
toestellen geconcipieerd werden. Met complete bemanning en volle lading verliet
hij bij Marseille de oevers der Middellandsche Zee en streek neer te Saint-Louis du
Sénégal aan de Afrikaansche Westkust, het lengte-record voor watervliegtuigen
vermeerderend met ruim duizend kilometer en brengend op 4.300. Deze afstand werd
afgelegd met een gemiddelde vaart van 185 K.M. per uur. Twee dagen later stak de
machine zonder incidenten den Zuid-Atlantischen Oceaan over met een uur-snelheid
van 163 K.M. en ankerde na een kalmen overtocht van 19 uren in de haven van Natal.
De advies-jachten, welke te Dakar de Amerikaansche luchtpost totnutoe overnamen
van landvliegtuigen, transporteerden de mail in een minimum-tijd van 118 uren over
zee. De winst op dit traject bedraagt dus voorloopig nagenoeg honderd uren of vier
dagen.
Dat is geen kleinigheid en die tijdbesparing zal ruimschoots een extra-port wettigen
van vijf francs (twee kwartjes) per vijf gram. Men kan dus tennaastenbij becijferen
of de lijn rendeeren zal. Rente à 6% der 15 millioen voor aankoop van het materieel:
negen honderd duizend francs. Onderhoud en aflossing één millioen. Equipage van
vier man, per jaar, assurantie inbegrepen, 350.000 francs. Benzine-verbruik (zeer
ruim gerekend) per wekelijksche reis heen-en-terug, ongeveer 20.000 liter à 2 francs
of per jaar ongeveer twee millioen francs. Gezamenlijke jaarlijksche exploitatiekosten,
met een post van twee millioen voor administratieve en onvoorziene uitgaven, in
ronde getallen zeven millioen. Opbrengst der wekelijksche vracht van 600 K.G. (heen
en terug) à 5 francs per 5 gram: 600.000 francs, of per jaar ruim 31 millioen. Al
zouden wij de uitgaven dubbel te laag en de inkomsten dubbel te hoog schatten, de
marge blijft voldoende om te spreken van een rendabel bedrijf.
Er zijn echter criticasters die men nooit zal kunnen bevredigen. Zij noemen de
185 en 163 K.M. per uur van La-Croix-du-Sud een gangetje. Zij vergelijken ze met
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het gemiddelde der Italiaansche watervliegtuigen, van den Arc-en-Ciel, der nieuwe
Dewoitine's, der jongste Fokkers. Tegenover den prijs van een drijvend avion als het
Zuiderkruis plaatsen zij den prijs van een rollend avion, dat slechts twee millioen
kost.
Deze onwilligen, die alles opeens verlangen, hebben naar mijn meening geen
ongelijk doch zijn onbillijk. Zeker, Balbo vloog aanzienlijk sneller. Niemand evenwel
heeft zijn machine ooit 4300 K.M. zien afleggen in één trek, zonder tusschen-station.
De vier motoren van het Zuiderkruis verslinden enorme hoeveelheden benzine. Maar
zijn de drie motoren van landvliegtuigen, die onder normale omstandigheden slechts
op twee-derde kracht werken, zooveel zuiniger? Een hydravion sleept overal zijn
zwaren romp mee, welke nutteloos wordt, en zelfs onredelijk, zoodra het toestel in
de lucht zweeft. Nooit zal deze ballast, ongerijmd als gewicht, vorm en remmend
beletsel, kunnen worden weggemoffeld, zooals het avion zijn wielen escamoteert
gelijk de meeste vogels hunne pooten.
Zoolang de mechaniek evenwel niet minder feilbaar is dan de mensch, en de
elementen onbetrouwbaar, zal het logischer zijn om met een drijvend vliegtuig boven
een Oceaan te reizen dan met een rollend vliegtuig. Wanneer een Arc-en-Ciel landt
in zee behoeft hij niet direct te zinken, doch hij bevindt zich ontwijfelbaar in de
positie van een schipbreukeling en na volbrachte reparatie zal hij zelfs niet kunnen
opstijgen. De logge Croix-du-Sud kan zich op stormende golven neerzetten en zich
uit stormende golven opheffen. Bij motor-pech wordt hij een schip met averij, doch
geen onttakeld, hulpeloos wrak. Men ruilt een belangrijk hooger veiligheidspercentage
tegen een licht verlies in snelheid. Maar telt de veiligheid zoo weinig, dat men haar
verwaarloozen kan voor een winst van nauwlijks 50 K.M. per uur? Zal de meerdere
veiligheid den hoogeren kostprijs niet ruimschoots vergoeden? Dit zal weldra blijken
uit het verschil der premies welke de verzekeringsmaatschappijen vragen voor een
passagier die per Arc-en-Ciel naar Rio-de-Janeiro reist en een passagier die zich
inscheept op het Zuiderkruis of de Santos-Dumont.
Het is ook rechtmatig om bij de beoordeeling der prestaties van La-Croix-du-Sud
te overwegen, dat de Duitschers, ondanks al hun knapheid op het gebied van
watervliegtuigen, zich tot nu toe hebben moeten behelpen met een tusschen-landing
op de Westfalen en met een catapulteering vanaf het moederschip. Het lukte noch
Dornier, noch Rohrbach, noch de Amerikanen, noch de Italianen, om een machine
te realiseeren welker reservoirs een voldoende excedent aan brandstoffen bevatten
om zonder eenige vrees voor tegenwind, en in elke richting, een ononderbroken en
securen tocht van 3200 K.M. te aanvaarden boven zee. Het Duitsche systeem getuigt
van ondernemingsgeest. Doch bij al zijn vernuftigheid beduidt het een nederlaag
tegenover technische moeilijkheden. Behalve dat de tusschen-landing en de
catapulteering twee supplementaire risico's schept welke men gaarne missen zal,
verhoogt de constante aanwezigheid in zee van een moederschip de exploitatie-kosten
met een bedrag, dat niet gering kan zijn. Wie zal van beide methodes niet de Fransche
verkiezen, ook al vliegt La-Croix-du-Sud een tikje langzamer?
De Latécoère-300 is dus niet volmaakt. Het model zal mettertijd de veranderingen
ondergaan welke gesuggereerd worden door de ervaring. Ik waardeer hem
hoofdzakelijk als voorlooper. Voor den eersten keer leverde het Zuiderkruis de
practische en bruikbare oplossing van een probleem waarvoor het intellect der
ingenieurs langen tijd tekortschoot. Hij opent een snelle en veilige baan over de
Oceanen en wegens deze verdienste (wanneer alles goed blijft gaan) zal hij in de

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

annalen der luchtvaart gesignaleerd worden als een substantieele verbetering, als de
datum eener langzaam en moeilijk behaalde overwinning.
[verschenen: 24 januari 1934]

Het volle licht
Parijs, 13 Januari 1934
Het brave volk van Parijs, talrijker dan ooit tevoren, heeft zich wederom laten beuken
als vlas door de gummistokken der brave agenten, talrijker dan ooit tevoren. Er is
gevochten van zes uur 's avonds tot laat na middernacht. Vergeleken met vroeger
kon men bij beide partijen een crescendo waarnemen in de verbittering. Er zijn
boomen ontworteld en zitbanken, lantaarns verbrijzeld, kiosken en tramwagens
verbrand. Een journalist, die zijn vrijgeleide toonde, werd door de openbare macht
geranseld en getrapt tot een oog hem langs den neus biggelde en hij in levensgevaar
raakte. Een ander journalist, zoon van Henri de Jouvenel, ex-gezant bij Mussolini,
is gerost tot hij flauw viel. Uit deze voorbeelden kan men afleiden hoe hard de slagen
hagelden op de simpele burgers, die geen kaart konden toonen, geteekend door
Chiappe, den chef der politie. De dienders waren in een buitengewoon slecht humeur.
Ten eerste wijl de hardhandigheid hen gecommandeerd was. Ten tweede omdat zij
zelf rammel kregen. Ten derde daar zij zeer goed wisten dat zij optraden als
verdedigers eener smerige zaak welke hun tegen de borst stuitte. In hun hart waren
zij 't grondig eens met de manifestanten, maar klopten dubbel zoo woest omdat zij
toornden over de scheeve positie van huurlingen waarin de omstandigheden hen
geplaatst hadden. Dezen avond maakte een lastige gewetenskwestie hen razend. Een
volgenden keer zullen ze bedanken voor de vuile karwei en verbroederen.
De leiders der duizenden manifestanten, uitsluitend bijeengetrommeld door de
Action Française, hebben deze latente sympathie versterkt met een juiste kennis van
het menschelijk gemoed en met een helderen blik op naderende gebeurtenissen. De
eerste groote betooging rondom het Parlement, gebarricadeerd en in staat van beleg,
geschiedde Donderdagavond. Het stormde, maar de lucht bleef droog. De voortzetting
der vijandelijkheden, gestaakt te één uur, was bepaald op Vrijdag. Ditmaal regende
het klompen. Chiappe, niettemin, had al zijn manschappen gemobiliseerd, te voet,
te paard en per motor. De opstandelingen marcheerden aan in kleine groepjes, zoodra
de bureaux, de winkels, de fabrieken, de kantoren hun deuren sloten, want het
meerendeel der vechters bestaat uit nijvere lieden, die overdag geen tijd hebben voor
oproer. Omdat de straten leeg lagen onder het gutsende hemelwater leken hun
gelederen gedund door het slechte weer. Zij waren niet sterk genoeg om zonder de
hulp der weggescholen menigte den gordel te breken welke de gehate Kamer
omringde. Maar zij telden genoeg bataljons om tien duizend man politie tot laat in
den nacht af te matten met schermutselingen en deze kranige vrijwilligers, pas geducht
toegetakeld, wachtten slechts op een bevel om aan te vallen. De order kwam niet.
Te half acht vervoegt hun aanvoerder, Maurice Pujo, zich met een delegatie bij een
der barricades van motorwagens en verzoekt een onderhoud met het hoofd der wettige
overheid. Hij wordt naar de auto van Chiappe geleid en overreikt een verklaring
welke in de hoffelijkste woorden mededeelt dat de troepen kunnen inrukken. Wij
hebben niet den minsten lust, zegt dit document, om tot de huid nat te worden. Het
zou ons echter niet de geringste moeite kosten om tegenstanders, over wie we ons
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zoo ernstig te beklagen hebben, in den regen te laten zoolang het ons belieft. Maar
wij zien af van deze wraakneming. Zij weten sinds gisteren met welke kracht wij
een redelijke verontwaardiging kunnen steunen. Gun ons alleen het genoegen om in
goede orde af te trekken en wees ervan overtuigd dat wij elkaar spoedig zullen
terugzien, als de onteerende debatten over een schandaal, dat klaar is als een klontje,
tot morgen voortduren.
Het was een ridderlijke aftocht, welke het uitzicht op samenwerking niet afsneed,
de onvermijdelijke samenwerking, die weldra misschien moet aanvangen. Want de
affaire Stavisky is zoo verregaand walgelijk, dat zij een minnelijke schikking tusschen
fatsoenlijke en onfatsoenlijke menschen, of, in het beste geval, tusschen wijzen en
dwazen, voorzichtigen en roekeloozen, niet meer veroorlooft. Men mocht zich tot
zekere hoogte encanailleeren met Marthe Hanau: haar ondernemingen hadden een
commercieele basis, een reëel actief, en ten overvloede het min of meer gehuicheld
ideaal van Volkenbondsche harmonie, waarachter men zich verschuilen kon. Het
was ook vergeeflijk om zich te compromitteeren met Oustric: een deel zijner bedrijven
(schoenen en kunstzijde) berustte op werkelijkheid, een geringer deel op
hersenschimmen. Zonder zich speciaal te schandvlekken kon men verknocht of
verkocht zijn aan Loewenstein, aan Kreuger, want op geen enkel uur van hun leven
handelden zij uitsluitend in wind. Doch met Stavisky, kwaadaardige bacil ontsnapt
aan het ghetto van Kiev, is geen vergissing, geen distinguo, geen verontschuldiging
mogelijk. Deze falsaris, valsche speler, zakkenroller, exploitant van nachtkroegen
en huizen van ontucht, handelaar in lommerdbriefjes, heler en steler, zesvoudig
veroordeelde recidivist, banale hotelrat, was de boef in optima forma, de schurk
zonder meer. Deze man zonder ontwikkeling, niet rijker begaafd dan de eerste de
beste kleerkoop, had geen andere borg dan zijn flikflooiende manieren van
gentleman-inbreker, zijn bijnaam van ‘de mooie Alex’, zijn kwistige geschenken en
zijn execrabele reputatie. Hij was als bandiet zoo onbetwistbaar, zoo ongeschminkt
in zijn rol, dat hij al zijn begunstigers, al zijn favorieten, zijn aanbrengers, zijn
medewerkers, hoog en laag, die zonder uitzondering wisten, met wien zij in 't schuitje
stapten, werktuigelijk besmette met zijn onverholen eerloosheid en hen stempelde
tot individuen van het verdachtste allooi, zoo niet tot openlijke schavuiten. Indulgentie
tegenover Stavisky, flagrante boef, stond in die mate gelijk met onloochenbare
medeplichtigheid, heling en diefstal, dat op zijn beurt geen enkel rechtschapen
persoon, die zich respecteert indulgentie kan dulden tegenover Stavisky's
menigvuldige trawanten.
De Franschen dus die een zuiver geweten hebben (en zij vormen nog de
meerderheid der natie) vinden geen excuus, geen uitvlucht, geen voorwendsel meer
om de schurft en de schande te vergoelijken welke de Fransche Republiek heeft
aangevreten. Daar waren er, gelijk de romanschrijver-pamflettist Henri Béraud, een
der echtste Republikeinen, die draalden en zwegen zooals [moet zijn: zoolang]
onafwijsbare overtuigingsstukken hen niet op een folterbank legden waar zij moesten
schreeuwen van pijn. De meest elastische moraliteit is tot brekens toe gerekt. Het
feit dat de directeur van ‘La Volonté’, Albert Dubarry, die sedert jaren als toeziende
voogd der Fransche binnen- en buitenlandsche politiek gealimenteerd werd door de
Geheime Fondsen, zijn invloed tenslotte versjacherde aan een ordinairen,
onverdedigbaren schelm, dwingt de lamlendigste slappelingen en de lichtzinnigste
opportunisten om een ruggegraat te toonen, welke zij misschien niet hebben maar
die zij moeten veinzen op straffe van degradatie.
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Toen de paljas Stavisky gevaarlijk werd voor tientallen (wij kunnen zeggen
honderdtallen) importante personnages, loodste men hem naar een afgelegen,
onbewoonde villa in de buurt van Chamonix waar de dief, die niets meer te verliezen
had behalve het leven, zich zoogenaamd zelfmoordde. Op dezen tocht begeleidde
hem een sujet dat zijn vertrouwen won, en die beroepsinbreker was, oud-bekende
der Justitie, apache, deserteur, souteneur en lid der geheime politie. Met een kogel
in de hersens liet men Stavisky twee uur lang bloeden alvorens men een dokter
toegang verleende. Hij moest sterven en de tijding van zijn dood verwekte in de
hysterisch geanimeerde couloirs der Kamer een affreuze opluchting. Rondom zijn
lijk verzamelde Chautemps, door op alle punten schuld te bekennen en strengheid
te beloven, een meerderheid die de regeering spaarde voor smaad. Maar Camille
Chautemps is sinds achttien maanden minister van Binnenlandsche Zaken en als
zoodanig verantwoordelijk voor de politie van het land. Maar zijn zwager Pressard
is sinds verscheiden jaren Procureur der Republiek en als zoodanig aansprakelijk
voor het bederf der Justitie. Het gouvernement mocht niet betrokken worden in een
infameerende combinatie van hotelratten. Als een deel van het Republikeinsche
personeel deze consideratie niet verdiende, Frankrijk had er recht op. Doch met een
votum der gediscrediteerde Kamer is de Affaire Stavisky niet uit. Zij begint pas.
Beseft de regeering tenminste de felheid van het geweld dat aanstormt tegen dief
en diefjesmaten? Het schijnt van niet. De minister van Justitie, Raynaldy, tien jaren
geleden eenigszins verkreukeld door de aanneming van een chèque voor zijn
verkiezingskas, en voormalig medewerker van een wurmstekig financier, heeft een
wetsontwerp ingediend tot beperking der persvrijheid. Alsof Stavisky, die bijna alle
schendbladen en een paar kranten gepacht had, te veel beklad was; alsof de groote
nieuwsbladen ooit gerept hebben over de oneer der Dalimier's, Garat's, Bonnaure's,
Dubarry's en overige bandieten!
Zoodra dit absurde plan uitlekte berichtte Charles Maurras dat hij ieder politicus
en ieder magistraat die zich in de toekomst durft beroepen op de beraamde wet zal
neerschieten als een hond. De serene dichter en de theoreticus der Monarchie is 65
jaar. In 1926, toen het revolutionnaire rapalje de straat beheerschte met revolvers,
richtte hij reeds tot Abraham Schrameck, destijds minister van Binnenlandsche Zaken,
de waarschuwing dat hij, Schrameck, zou worden neergeschoten als een hond,
wanneer zijn bende nog één slachtoffer maakte. De burgermoord hield plotseling op
en het schot behoefde niet te vallen, noch de hond. Ditmaal heeft Maurras den eed
gezworen dat hij persoonlijk zal handelen tegen de misdadigers van het parlement
en de administratie die de vrije, de geruischlooze, de onbelemmerde uitoefening
eischen hunner ignobele praktijken.
Tot hoever zal de verdwazing gaan? De Afgevaardigden die wagen een wet te
stemmen welke de corruptie beschermt en begunstigt, zullen hun eigen oordeel vellen.
Nimmer zal de Franschman zich laten berooven van het beetje vrijheid dat hem rest:
de vrijheid om te zuchten, en desnoods te morren. Op den dag dat Maurras moet
schieten (en stellig zal hij schieten wanneer hij moet) zou de Derde Fransche
Republiek tot het verleden behooren.
[verschenen: 3 februari 1934]

De keuze
Parijs, 16 Januari 1934
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Marchand, een der veroveraars van Fransch Afrika, stierf in zijn bed een kalmen
dood. Op de slagvelden van drie werelddeelen ontving hij meer wonden dan hij
lichaamsdeelen bezat en met deze voortdurende beschadiging zijner karkas werd hij
een-en-zeventig jaar. ‘Het vleesch van een generaal, is niet meer waard dan het
vleesch van een soldaat’ zei de timmermanszoon, die in 1914 een koloniale divisie
commandeerde. Hij vergiste zich daarin danig, omdat hij de hersens vergat. Hij
dwaalde echter alleen ten koste van zich zelf en zijn opvatting belette hem om
promotie te maken op het front gelijk de meesten zijner kameraden. Want Marchand's
troepen gingen nimmer in 't vuur zonder dat hun aanvoerder vooraan schreed en
zonder dat een kogel of bomscherf hem trof. Hij vreesde geen enkel gevaar. Hij
verdroeg glimlachend de pijnlijkste kwetsuren. Zijn bovenmenschelijk voorbeeld
van middeleeuwsch paladijn electriseerde officieren en manschappen. Maar wanneer
alle Fransche generaals gevochten hadden met dezelfde totale onvervaardheid ware
de oorlog na twee maanden geëindigd bij gebrek aan bevelhebbers. Tot in zijn
onverschrokkenheid moet de hedendaagsche chef zich weten te beheerschen.
Omstreeks 1895, toen er nog een Egyptische kwestie bestond en toen de Quai
d'Orsay nog slingerde, zooals vandaag, tusschen Engeland en Duitschland, werd
deze weergalooze man, wiens roem reeds fabelachtig was, belast met de leiding eener
half-wetenschappelijke, half-militaire expeditie, welke dwars door een onbetreden
continent de Afrikaansche Westkust zou verbinden met de bronnen van den Nijl.
Begeleid door de bloem der Fransche jeugd, onder wie Mangin, die de eerste
overwinnaar zou zijn in 1918, door Baratier, die als generaal zou sneuvelen in een
loopgraaf bij Reims, vertrok Marchand op 20 Juli 1896 aan het hoofd eener colonne
van 200 zwarten. Frankrijk bezat reeds Djibouti en zocht een communicatie-weg
met dit gebied. Engeland, begeerig om Oost-Afrika te annexeeren in een rechte lijn,
reikend van Cairo tot de Kaap, was nog niet doorgedrongen tot Soudan. Duitschland,
gevestigd op de West-oevers, wenschte een diagonaal te trekken naar zijn bezittingen
in het Afrikaansche Oosten.
De tocht duurde twee jaren. Door oerwouden, waar hij zich voet voor voet een
weg moest banen met primitieve werktuigen, door regionen van honger en dorst,
door de moorddadige moerassen van Bahr-el-Ghazal, te midden van vijandige en
verraderlijke volksstammen, in onophoudelijk levensgevaar en zonder eenig contact
met het moederland dat hem uitzond, legde Marchand een afstand af van 7000
kilometer. In die matelooze, wilde ruimte, in dien eindeloozen tijd waar men het
begrip van tijd verloor, was hij alles geweest wat een overcompleet en encyclopedisch
mensch kan verlangen te zijn: soldaat, aanvoerder, ingenieur, wegenbouwer,
economist, ontdekker, geleerde, diplomaat, onderhandelaar, regeering, dokter, priester,
toovenaar, herder, leider, koning en doodgraver. Hij was dat alles geweest in den
hoogsten zin en in de hoogste volmaaktheid. Op 10 Juli 1898 hijscht hij de Fransche
driekleur op de verweerde muren van Fachoda aan het hoofd eener colonne, welke
slonk tot 120 man. Uitgeput. Zonder geschut en zonder munitie voor de geweren.
Daar ontmoet hij niet markies de Bonchamps, die hem vanuit Djibouti moest
ravitailleeren. Daar ontmoet hij in September Sirdar Kitchener die de derwischen
verslagen heeft en uit het Noorden komt afgezakt met een regiment Schotten, 1200
Soudaneezen en verscheiden kanonnen. De stugge Horatio Herbert Kitchener, die
nog de Boeren zal verslaan, en graaf van Karthoum zal worden, begeeft zich naar
het kamp van Jean-Baptiste Marchand en gebiedt hem op te krassen ‘omdat de Nijl
Engelsch is’. Marchand antwoordt: ‘Ik ben het eerst te Fachoda aangekomen, ik zal
hier enkel weggaan op bevel van mijn gouvernement en als ik aangevallen word zal
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ik mij verdedigen.’ Kitchener, van streek gebracht door deze vastberadenheid, besluit
tot den aanval. Marchand, rekenend op den steun van den krijgshaftigen stam der
Chilouks, maakt zich sterk om den schok te weerstaan en aan Kitchener's overmacht
met succes het hoofd te bieden. Van de 8 officieren, die zijn staf vormen, resten er
slechts 7, want Baratier is naar Parijs gesneld om het gouvernement in kennis te
stellen van den toestand.
Toen Marchand Frankrijk verliet was Gabriel Hanotaux minister van
Buitenlandsche Zaken. De ontknooping die volgen gaat, de gebeurtenissen welke
Fachoda zouden herdoopen in het Engelsche Kodok, de onmetelijke consequenties
der genomen besluiten, zijn bij den tachtigsten verjaardag van den eminenten
historicus en staatsman herdacht en gecommentarieerd door de Revue Parlementaire.
Wijl de politieke situatie van toen en van nu bijna identiek is kunnen de lessen weinig
verschillen. In 1897 voerden de Engelschen een ondergrondschen oorlog tegen
Frankrijk op Madagascar, op de oevers van den Niger, in Siam. In 1933 bestookt de
Brit den Franschman in Noord-Afrika, in Syrië, in Azië. Gisteren en heden heeft
Frankrijk onveilige bondgenooten in den rug en een machtigen, maar aarzelenden
tegenstander. Parijs staat voor hetzelfde dilemma: Berlijn of Londen.
In den morgen van 12 Juni 1898, een maand voordat Marchand de Fransche vlag
heesch te Fachoda, had Hanotaux een onderhoud met den Duitschen gezant Graaf
von Münster, die hem vroeg of Frankrijk in overleg wilde treden met Duitschland
om aan de Afrikaansche inhaligheid van Engeland paal en perk te stellen. Op
denzelfden datum, op het moment dat Hanotaux acte nam van Von Münster's stappen,
werd het cabinet-Méline tot ontslagneming gedwongen door een Kamer, waar
Engeland zich meer vrienden verworven had dan Duitschland en die zich verontrustte
over de complicaties welke konden voortspruiten uit den opmarsch van Marchand.
Méline sleepte Hanotaux mee in een val, welke definitief zou blijken. De pro-Duitsche
Hanotaux werd vervangen door den pro-Engelschen Delcassé, die zeven
ononderbroken jaren op den Quai d'Orsay bleef, onder vijf verschillende ministeries.
Nauwelijks was Delcassé in 't bezit zijner portefeuille of hij verscheurde de Duitsche
voorstellen, opende onderhandelingen met Londen en gaf aan Marchand bevel om
door Ethiopië terug te trekken. Te Parijs triomfeerden de Engelsche invloeden,
geleidelijk versterkt door Poincaré en Clemenceau. Duitschland had Frankrijk
aangeboden om Afrika te verdeelen in twee helften, de Noordelijke voor Parijs, de
Zuidelijke voor Berlijn. Fachoda kon deze koloniale constructie bevorderen of
verhinderen. Delcassé verijdelde haar. Hij verkoos boven een bond met Duitschland
de omtrekkende beweging die later omsingelingspolitiek genoemd is. Hij schrok
terug voor een ultimatum van Engeland dat met spanning verwacht werd door de
geheele Europeesche pers. Het is echter meer dan twijfelachtig of Londen de
teerlingen van ijzer zou hebben durven werpen naar het hoofd van vereenigde
Franschen en Duitschers.
Delcassé besliste en in 1898 werd Frankrijk de soldaat van Engeland. Ware het
geweer van een der 120 zwarten die Marchand vergezelden op zijn epischen tocht,
per ongeluk afgegaan, de geschiedenis der wereld hadde een andere wending
genomen. Doch naast de bewonderenswaardige eigenschappen, welke hem verhieven
tot ridder zonder vrees of blaam, tot held en tot apostel van een vlekkeloos ideaal,
was Marchand boven alles een trouw en loyaal onderdaan. Hoewel hij op zijn ouden
dag gezegd heeft dat Fachoda geen oorlog met Engeland waard was, is het zeker dat
hij niet voor Kitchener zwichtte dan na een langen en heftigen innerlijken strijd. Men
beweert dat die pathetische zelfoverwinning beloond is door de Entente Cordiale en

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

door de Engelsche hulp in 1914. Maar men beweert ook, en met niet minder recht,
dat een weigering te Fachoda 1914 had kunnen verhinderen.
Niet weinigen betreuren tot vandaag dat Marchand zich onderwierp aan zijn
minister. Want ondanks een gruwelijken oorlog, ondanks millioenen gesneuvelden,
plaatste het fatum Frankrijk, en door de schuld van Engeland, wederom op denzelfden
tweesprong: vóór Duitschland of tegen Duitschland? Een andere Von Münster biedt
een bondgenootschap aan, welks voorwaarden zich niet beperken tot een formule
van bewapening of ontwapening, maar zeer stellig een nieuwe boedel-verdeeling
beoogen van Europa en een stuk der aarde. Een andere Delcassé wikt en weegt zijn
keuze. Eén van beiden: vriend of vijand, volgens de eigen woorden van Goering.
Geheel vriend of geheel vijand, zooals hij zich uitdrukte.
[verschenen: 31 januari 1934]

Een schipbreuk
Parijs, 20 Jan. 1934
De vernietiging van L'Emeraude trof samen met de feestelijke inkomst te Parijs van
Generaal Vuillemin's luchteskader, dat 25.000 K.M. had afgelegd boven de woestijnen
en maagdelijke wouden van Afrika. De manschappen aten en dronken aan de tafel
van den minister toen de telefoon rinkelde en de bode binnentrad met het bericht dat
het mooiste en snelste vliegtuig der Fransche vloot vergaan was in een storm, dat
drie kranige kameraden, de Staf van Air-France, de directeur der handelsluchtvaart
en zijn vrouw, de gouverneur-generaal van Indo-China en zijn ordonnans verkoold
waren in de vlammen. De rampen van dit jaar kiezen haar uur met evenveel overleg
als tooneelschrijvers de effecten regelen van een drama. De rampen werken met licht
en donker als de beste schilder, met contrasten als de welsprekendste redenaar, met
beproevingen als de hardste tuchtmeester.
Hoewel de terugreis van Saigon, die alle records moest slaan, vanaf Calcutta
mislukt was door tegenkanting van weer en mechaniek, werden de passagiers der
Emeraude op dit banket verwacht als het bouquet van een vuurwerk. Zij traden binnen
als schimmen: De piloot Launay, veteraan die acht duizend uren gevlogen had.
Noguès, directeur der exploitatie, die het métier leerde in de lucht en uit ondervinding
kon meepraten van zware dobbers. Baluzac, directeur van het materieel, een technicus
van den eersten rang, die een vliegtuig keurde alsof hij 't zelf gebouwd had. Chaumié,
directeur der civiele luchtvaart, een man die menigeen dwarszat, die onverdiend werd
beschuldigd van omkoopbaarheid, maar wiens grondige kennis van het luchtwezen
door weinigen geëvenaard en door niemand betwijfeld werd. Crampel de mécanicien,
Queyrel de radiotelegrafist, die nooit faalden als kalme, nauwgezette gezellen, die
de Emeraude verzorgden en leidden zonder het geringste incident over de baan van
150 uren boven de klimaten van Afrika en Europa welke de machine afvloog voordat
zij een snelverbinding ging openen met het Oosten. Dat was het treffendste: van de
tien personen welke de Emeraude vervoerde, wisten zeven precies wat zij waagden
toen zij te Lyon opstegen bij nacht en noodtij. Deze zeven behoorden ieder in zijn
soort tot de ervarenste vaklieden. Als ondanks slechte weerberichten zeven
deskundigen zich inschepen, mag men concludeeren dat het toestel volgens
menschelijke berekening niet behoefde te verongelukken.
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En dit was het indrukwekkendste: deze geroutineerde kenners wisten wat hun
overkwam. Vanaf het eerste alarm tot aan den doodelijken plof hebben zij hun
ondergang medegemaakt als competente en bewuste toeschouwers, wat uiterst zelden
voorvalt bij een catastrofe. Tusschen 7.33 toen de radio zijn laatste sein zond, meldend
dat op 1750 meter hoogte, temidden eener sneeuwjacht, alles wel was aan boord, en
7.40, waarop de wijzers van Launay's geblakerd horloge stilstonden, hebben zij alle
graden doorloopen der worsteling tusschen den piloot en Azraël, den engel des doods.
De minuten worden meer dan vier honderd seconden. Wat gebeurde er in die
eindelooze tusschenruimte? Is de machine naar beneden gezogen door een cycloon?
Sprong een tube van gecomprimeerde lucht waarmee men de motoren aanzet?
Beschadigde de ontploffing een der vleugels? Wist de piloot, heen en weer geslingerd
in het duister en in den orkaan, niet meer wat omhoog en omlaag was? Bij stukken
en brokken worden de vleugels afgescheurd en rondgezaaid over een traject van
anderhalven kilometer. Gehavend zweeft de machine nog boven het onverlichte
Corbigny, toevallig waar Launay geboren is, en cirkelt alsof hij een terrein zoekt.
Maar land en lucht versmelten in het dwarrelende grauw der sneeuwvlokken. Waar
is boven, waar is beneden in dat stuivende poeder, wat is helling, wat is vlak? Het
bliksemt, het dondert. Welk instrument mag de stuurman, omsingeld door den
rukkenden storm en door de electriciteit, nog vertrouwen? De streek golft in korte
glooiingen, en ieder moment kan hij als een meteoor op een heuvel stuiten. Hij geeft
zich niet verloren want de motoren werken normaal en de onttakelde machine,
gedragen door de snelheid, vliegt. Doch zijn blikken dwalen naar Baluzac, die zoo
verrukt was over L'Emeraude, naar Noguès die zwalkte door den ganschen dampkring.
Zij hebben allang begrepen; een mirakel of een onheil, want er zijn stortzeeën en
draaikolken waarbij geen enkel vaartuig, hoe stevig en hoe soepel ook, de haven
veilig binnenloopt. De oogen zoeken de andere kameraden en achter een rustigen
glans welke niet den minsten troebel doorlaat, zenden zij elkaar een onverschilligen
wenk van ingewijden die een geheim mededeelen in een alledaagsch gebaar. Volg
deze zeven paar oogen door de heldere cabine. Zij spelen onbewogen een der meest
grandioze en onuitsprekelijkste tragedies. Zij denken aan Parijs; aan Vuillemin en
de makkers die hen wachten; aan de ochtendbladen die morgen zullen verschijnen
met zwarte letters; aan de emotie en de consternatie welke over het land zullen
huiveren. Onnoodig om te denken aan zich zelf waar elke kans op redding verkeken
is. De piloot vecht nog met de woedende elementen als het gebroken toestel in een
wieling wordt neergesmakt.
De consternatie was even groot als de faam waarmee men L'Emeraude omgeven
had (en die meende dat hij een orkaan kon trotseeren), even groot als de hoop welke
men vestigde op het eerste exemplaar eener serie, welker prestaties de wereld zouden
verbazen. De Fransche luchtvaart, overgeleverd aan verpolitiekte dilettanten, was
zoolang de spot geweest van buitenlanders en de spijt der patriotten! Toen Paul
Reynaud op zijn reis naar Indo-China de vliegmachine gebruikte, nam hij een Fokker.
Toen de Fransche jagers van Straatsburg Balbo's eskader een eindweegs wilden
vergezellen, konden zij de Italianen (die zij bij gelegenheid moesten achtervolgen)
op verre na niet bijhouden. Zulke vernederingen, welke men slikte met wrevel en
ongeduld, zou de Emeraude uitwisschen en omzetten in roem. Zeker was de slanke,
lenige eendekker niet de eenige machine en was de ongeveer veertigjarige Dewoitine
niet de eenige constructeur die de hoop motiveerden op een spoedige herleving. Maar
de werkelijke superioriteit van L'Emeraude, de reclame van Air-France die twintig
stuks bestelde van hetzelfde type, de afgunst der binnenlandsche concurrenten, de
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lof der vermaardste piloten concentreerde de aandacht dermate op den Dewoitine-332,
dat het toestel een vlaggeschip was geworden, een nationaal symbool. De weelderige
Emeraude, geriefelijk als een Pullman-Car, verbeterde vier wereld-records van
snelheid-met-lading. Hij vloog in 67 minuten van Parijs naar Londen, twintig minuten
later vertrekkend dan de vlugste machine der Imperial Airways en twintig minuten
vroeger arriveerend. Hij haalde Saïgon, zonder het maximum te vragen van de
motoren, in 48 vlieg-uren. Hij moest terugkeeren in minder dan drie dagen. ‘Een
echte jager,’ zeiden Costes en Detroyat die hem bestuurd hadden.
Er viel dus niet alleen een prachtig vliegtuig. Men betreurt niet enkel het verlies
van een aantal kostbare levens. De slag is erger. Alle bijzonderheden, die het moreel
schokken, vereenigden zich bij deze tuimeling. Men voelde zich ontredderd. Verstomd
bestudeert men de geroosterde overblijfselen. Men zoekt een steunpunt om zich
schrap te zetten, een verklaring die steek houdt, een redeneering om zich aan vast te
klampen. Een vliegtuig mag vergaan in een storm. Doch mag het breken? ‘Ja,’
antwoordt Dewoitine, ‘er kunnen zich omstandigheden voordoen waartegen mensch
noch machine is opgewassen’. De zeven vaklieden echter die zich aan boord bevonden
weerspreken hem. Zij stegen niet in voor een woeligen tocht maar voor een veilige
thuiskomst. Zij waren dapper en vermetel. Waren zij ook roekeloos om bij noodweer
te koersen naar een streek van Frankrijk, even gevaarlijk als Birmanië,72 en waar
evenveel piloten naar beneden stortten? Neen, zij konden passeeren. Maar of men
die opvatting deelt van Dewoitine, die een voorwaardelijke onmacht bekent, of de
opvatting der uitgelezen bemanning, die den strijd met onzichtbare krachten kordaat
aanbond en geen aarzeling admitteerde, beide zienswijzen sluiten een portie wanbof
in welke door de reeks rampspoeden waarmee men het jaar eindigde en aanving,
door het aureool der verbrijzelde en verbrande machine, het aspect krijgt van
bovenaardsche pech. Men heeft den indruk van te dolen in een donkeren tunnel waar
men overal botst tegen onafwendbare dingen. Een stem, die niemand smoren kan,
fluistert dat L'Emeraude viel omdat hij juist niet vallen mocht. Zijn afreis te Lyon
was vertraagd door een heetgeloopen rem en terwijl de mécaniciens zich haastten
met olie in plaats van te smeren met consistentvet (wat een uur oponthoud veroorzaakt
zou hebben), gelastte het Ministerie telefonisch het vertrek uit te stellen tot den
volgenden ochtend. De order bereikte het vliegveld op dezelfde minuut dat de
Emeraude wegvloog naar de plek die hem was aangewezen. En liever zag men een
fout, een gebrek, duizendmaal liever een tekortkoming dan een samenspanning van
zoo op 't nippertje uitgerekende en onfeilbare factoren, dan zulk een hinderlaag welke
men zich blijft herinneren als een nachtmerrie.
[verschenen: 7 februari 1934]

Potentialen
Parijs, 23 Januari 1934
Het Fransch-Russische handelsverdrag is beklonken en het accoord geteekend door
de vertegenwoordigers der twee contractanten. Wat afketste in 1927 en 1931 op
aanstichting van een Wit-Russisch blad en na een furieuze campagne der rechtsche
pers, lukte in 1934. Moskou hangt de vlaggen uit en Paul-Boncour noodigt de
Franschen om de lampions aan te steken. Van oppositie is geen sprake meer. Er wordt
72

[het huidige Myanmar]
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nog een beetje getwijfeld aan het nut der overeenkomst. Sommigen voorspellen dat
Frankrijk op zijn beurt de dupe zal worden van stelselmatige non-betalers. Anderen
betreuren dat het gouvernement der Republiek niet energieker geprobeerd heeft om
de Russische fondsen te redden van den papiermolen. Men herkauwt deze bezwaren
echter machinaal, zonder overtuiging en pro forma. Ieder begrijpt dat Tsaristische
effecten hoogstens nog belang hebben voor flesschentrekkers als Stavisky, nu reeds
alle Sovietwissels geblokkeerd zijn. Engeland en Duitschland mogen den hemel
danken wanneer zij van elken aan de bolsjewisten voorgeschoten gulden één cent
terugzien.
Volgens de bedoeling der Franschen, die beweren dat de Moscovieten al hun
condities aanvaardden, is het gesloten verdrag hoofdzakelijk bestemd om het deficit
der balans met Rusland te remedieeren. Zij zouden van de nieuwe situatie dus enkel
voordeelen plukken en denken daarin te slagen op de volgende wijze.
De Soviets garandeeren aan Frankrijk een lijst bestellingen, voornamelijk bestaande
uit vliegtuig-motoren, aluminium en electro-mechanische producten, tot een
gezamenlijke waarde van 250 millioen francs per jaar. De betalingen zullen geschieden
in wissels van 22 maanden, uitersten termijn, getrokken door de Fransche leveranciers
op de Russische regeering. Die wissels worden geaccepteerd door de Russische
handelsvertegenwoordiging te Parijs, zijn gedekt door een borg van den
petroleum-trust, gedomicilieerd bij den concessionaris van den Russischen
petroleum-import (de Vennootschap Pétrofina) en voor het geval dat de Soviets niet
zouden betalen zal genoemde Vennootschap het tegoed van Moskou vastleggen en
reserveeren voor den Franschen schuldeischer.
In den grond ruilt men derhalve petroleum tegen fabrieksgoederen, want het is
uitgemaakt dat de Soviets, die reeds gebukt gaan en bijna bezwijken onder andere
buitenlandsche verplichtingen, hun wissels niet zullen honoreeren in klinkenden
munt. Het blijft natuurlijk de vraag of de Russen op den duur niet aanzienlijk meer
Fransche fabriekswaren zullen koopen dan Frankrijk Sovietsche petroleum inslaat,
en of de wisselborg der Pétrofina niet geëxploiteerd zal worden als een pressie-middel
tot verhooging van den Russischen olieexport. Voor 't oogenblik vreest men alleen
het omgekeerde: dat Moskou in de toekomst minder zal koopen dan verkoopen, en
dat Frankrijk dure veeren zal laten bij een verbintenis die op zijn zachtst gezegd
onbestendig schijnt voor Parijs, terwijl Moskou tastbare voordeelen in de wacht
sleept, zooals minimum-tarief voor een aantal Russische producten, een
tusschen-tarief, bestaande in een verlaging van het algemeen tarief, voor andere
producten, en speciale contingenten voor producten welke gecontingenteerd zijn. De
officieuze nota's van den Quai d'Orsay en van het Ministerie van Handel onderstrepen
het vriendschappelijke karakter van concessies welke Rusland tot dusverre aan geen
enkele mogendheid verleende buiten Frankrijk. Deze concessies zijn een realiteit.
Maar de Fransche concessies zijn een andere realiteit. Het Kremlin kan voor zijn
onderdanen een nota redigeeren van gelijke strekking en in een triomfantelijker
toonsoort.
Op het moment der gelukwenschen en der toasten heeft Dovgalevski, de gezant
der Soviets, zijn overtuiging uitgesproken ‘dat op den weg welken beide landen zijn
ingeslagen weldra nieuwe vorderingen zullen geboekt worden.’ Een diplomaat pleegt
dergelijke verzekeringen niet te uiten zonder overleg met de wederpartij. Hij lichtte
zijn verklaring echter niet nader toe en men aarzelt over de beteekenis welke men
hechten moet aan deze niet dubbelzinnige maar veelbeduidende woorden. Er zijn
twee plausibele interpretaties. De eene laat vernemen dat het gouvernement der
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Soviets tevreden is over het handelsaccoord doch niet voldaan, en dat Moskou's
dierbaarste wenschen pas vervuld zullen zijn wanneer Frankrijk credieten inwilligt
op zeer langen termijn welke het Kremlin kunnen veroorloven een uiterst hachelijke
positie te liquideeren. De andere hoort in Dovgalevski's woorden een bijna onverholen
toespeling op een militair verbond. En deze uitleggingen vloeken geenszins met
elkaar. Zij completeeren zich als de keerzijden derzelfde medaille. Het ligt immers
voor de hand dat een verbond zonder geld ondoeltreffend zou zijn als een schot met
los kruit en redeloos als een gebouw op drijfzand. Het is niet minder evident dat geld
zonder alliantie en zonder effectief gezicht zou gelijkstaan met bloote verknoeiing
van kapitaal en bovenal met verspilling van invloed en macht. Zelden waren, ondanks
den misleidenden schijn, de omstandigheden gunstiger voor een grootscheepsche
operatie der Haute Finance, van magnaten als Schneider-Creusot en De Wendel,
voor industrieelen, bankiers en diplomaten. Tusschen de lavendelgeurige lakens
zijner notenhouten kasten, in de traditioneele wollen kousen, in flesschen en in andere
recipiënten bewaart het Fransche volk een som die door de autoriteiten der Banque
de France vandaag geschat wordt op veertig milliard francs. De periodieke
rantsoeneeringen van schavuiten en fiscus hebben de wonderbaarlijke mieren niet
verhinderd om dat verleidelijke bedrag in korten tijd bijeen te garen. De eenige
moeiïijkheid die tot heden onoplosbaar was ligt hierin, hoe men die vernuftige en
nijvere insecten voldoende opgewarmd krijgt voor een bereidwilligheid, welke na
de ondervinding met de Russen en wegens de reputatie welke de communisten zich
bezorgden, onmogelijk spontaan kan zijn. De geleidelijke toenadering en de spoedige
toetreding der Soviets tot den Volkenbond is niet vreemd aan zulke plannen en zal
de metamorphose van argwanende burgers en buitenlui in offervaardige inteekenaars
moeten vergemakkelijken. Het spreekt vanzelf dat men in den geheimsten raad
eveneens denkt aan de probabiliteit van een conflict in het Verre Oosten, waar een
nederlaag van Rusland, hoe men ook moge oordeelen over het Leninisme en het
Stalinisme, of een nederlaag der Vereenigde Staten, absoluut ontoelaatbaar is voor
een mogendheid die de ideeën van het Westen incarneert gelijk Frankrijk. Als men
slechts voetje voor voetje kan vooruit gaan, men hoopt echter op tijd te komen.
Mogen al de Fransch-Russische verhoudingen vlotten, de Fransch-Duitsche
handelsrelaties daarentegen verkoelden langzaam tot een breuk. Zooals gewoonlijk
schilderen de Duitschers een feit dat zij provoceerden, in kleuren welke zij 't passendst
achten, en dit valt hun des te gemakkelijker wijl niemand op het eerste gezicht wil
gelooven dat Berlijn de besprekingen met een toegesmeten deur afbrak, ofschoon
Parijs den Duitschers een jaarlijksch excedent en netto winst aanbood van 750 millioen
francs. Zij weigerden inderdaad dit geschenk, dat niet bestaat in scrips, niet in dumping
en niet in onverzilverbaar papier, doch in zuiver goud. Het is zonder twijfel waar dat
750 millioen een tikje minder is dan de om-en-om 1400 millioen van 1933 en de
2300 millioen van 1932. Maar het is even ontegenzeglijk waar dat de verplichtingen
aan Frankrijk, waarvoor Duitschland een actief eischte (Dawes en Young-leening)
niet hooger stijgen dan 300 millioen francs, dat Parijs een redelijk bod deed door
750 millioen te offreeren en niet weigerde om een zwaarder tribuut in overweging
te nemen, toen de Duitschers op 13 Januari den Franschen uitvoer even voorbarig
als arbitrair verminderden met 165 millioen francs. Het staat nergens in het
internationale recht geschreven dat men een land kan noodzaken tot een deficitaire
balans, noch dat een ander land aanspraken kan doen gelden op een actief dat zijn
transferten dubbel vergoedt. Maar de Duitschers willen niet begrijpen dat een
onderhandelaar die lankmoedig parlementeert over een jaarlijksch cadeau van duizend
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millioen geenszins gedwongen en allicht weinig geneigd is om uitdagende brutaliteiten
te incasseeren. De Franschman zwicht gaarne doch laat zich niet op de teenen trappen
wanneer men het expres doet. De pretenties van Duitschland zijn fantastisch. Doch
fantastischer is nog het geduld geweest van Frankrijk dat letterlijk in een hoek
gedreven moest worden alvorens het een verdrag opzegde waarover het sinds 1927
jammert en dat nog meer milliarden verhuisde naar Duitschland dan de Duitschers
milliarden draineerden uit Holland. Wat doen zij met al dat geld?
In hoeverre ondertusschen zal de Fransch-Russische conjunctie de Duitsche baan
beïnvloeden? De astroloog van een der meest gelezen avondbladen heeft aangekondigd
dat Hitler vermoord zal worden op 13 Februari. De datum (Richard Wagner's sterfdag)
is te romantisch. Doch al komt een orakel niet uit, het kan niettemin geïnspireerd
zijn.
[verschenen: 10 februari 1934]

Een zwakke vrouw
Parijs, 26 Januari '34
Na een der ranzige en kleverige muziekjes van Kurt Weill, welke een zangeres den
durf had te plaatsen tusschen een symphonisch programma van het orkest der Salle
Pleyel, stiet Florent Schmitt den kreet uit ‘Leve Hitler!’ De componist van den 47sten
Psalm en van La Tragédie de Salomé (een jaar vóór Strauss) is niet de eerste de beste
en zijn onverwachte uitroep schudde de hoorders door elkaar als een der electrisch
geladen folterwerktuigen waarvan men zich bedient op moderne pijnbanken. De
Franschen en de Duitschers die het publiek vormden, schrokken even hard voor
hetzelfde spook dat hun om verschillende redenen zwaar op de maag ligt. Twee
maanden na de manifestatie wordt er nog gediscuteerd over het ongepaste, het
ijzingwekkende en het niettemin volstrekt noodzakelijke der twee vlijmende woorden.
Zij behooren tot de geschiedenis die zich dikwijls minder duidelijk afspiegelt in een
jaartal dan in anecdoten.
Soortgelijke betoogingen, maar venijniger en ongegeneerder, brullen elken avond
los rondom Marianne Oswald. Deze realistische levensliederaarster is evenals Kurt
Weill een Duitsch-Joodsche uitgewekene en evenals hij belichaamt zij een vermomd
Spartakisme, dat de Franschen als kunstproduct mogen houden voor oud vuil na de
rauwe onbeschaamdheden van wijlen Aristide Bruant, en dat zij als maatschappelijk
verschijnsel met eenig recht kunnen wantrouwen als ongewenscht en vijandig.
Dit ware echter geen reden om te gillen, te fluiten, te vechten en een zang-nummer
te veranderen in een sein tot burgeroorlog. Maar Marianne Oswald verergert haar
geval met een agressieve leelijkheid, met een slonzige, bleeke facie van pétroleuse
en straatslet, die de eenen aansteekt en de anderen afstoot, doch die men onmogelijk
kan verzwijgen omdat zij speculeert op haar onbevalligheid en op den afkeer dien
zij inboezemt. Voor al wie sinds 1920 bestiale vrouwen geschilderd of gefotografeerd
heeft, voor al wie ze kocht en ophing, voor al wie in deze beursche effecten geld
verloor en goed humeur, is de Joodsche chanteuse, spichtig en dor in een zwarte,
spannende japon, uitdagend met haar rooden, ongekamden haarbos, huilerige, schuwe
oogen, en geknepen apachen-mond, een perverse, masochistische attractie. Doch de
internationale benden van Montparnasse, en haar decadente sleep van rijk en arm
uitvaagsel, van moreel, intellectueel en sociaal schorremorrie, zijn niet gansch Parijs.
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Op geen stukken na. De gezonden, die desnoods geduldig luisteren naar een
anti-militairistisch couplet, uitgevoerd in een tergenden parade-pas en begeleid met
rosse zoeklichten, spartelen tegen als beesten die gekeeld worden. Waarom? Omdat
zij ook zouden jouwen wanneer de onappetijtelijke furie met een heesche stem en
stramme gebaren op den hoek eener straat haar deun ging afdraaien. Omdat zij voelen
dat zulk een zingend canaille overal behalve in een schouwburg zou opgepikt worden
door de politie. Omdat zij geen verschrompelde amateurs zijn, geen vergroeide,
stompzinnige, waterhoofdige aestheten die koelbloedig een geveinsde of oprechte,
maar overal martelende jeremiade kunnen aanhooren. Omdat zij te spontaan, te eerlijk
zijn om anders dan met kwaadheid te reageeren op de dissonanten, op de tragiek, de
ellenden, de leelijkheden die Marianne Oswald gehuicheld of gemeend uitbeeldt en
uitkrijscht. De schorre, plebejische toon welke aan dit levend sprekend medusa-hoofd
ontstijgt is te pijnlijk om niet te bezeeren, te wrang om niet te bijten en te uitsluitend
gebaseerd op haat om geen haat te wekken. Hij is te grof, te onontwikkeld, te primitief,
te laagvloersch, om een natuurlijken weerzin te temperen met bewondering. En
wanneer het portret van Marianne Oswald, of de manier waarop zij zich toetakelt,
reeds een beleediging is voor den doorsnee-smaak der Parijzenaars, wanneer haar
schooierig, catastrofisch gelaat herinneringen oproept aan schavot en galg, wanneer
gelaat en hijgende keel een heldere uitnoodiging schijnen te richten tot het rapalje,
het geboefte, het uitschot der vijf werelddeelen, vergaderd in de Ville-Lumière, hoe
zou 't dan kunnen verbazen dat menige blik zich in gedachte wendt naar den man
die zijn land zuiverde van zulk gif en dat menig opgekropt gemoed zich lucht in den
schreeuw van Leve Hitler?
Deze cynische, vehemente creatuur, weggeloopen uit den roman van
Louis-Ferdinand Céline, treedt op in het ex-Palace van Oscar Dufrenne, dat na zijn
vermoording is omgedoopt in Alcazar de Paris. De geest van den vroegeren patroon
tiert voort in dit troebele milieu en als men er Maurice Rostand ontmoet, schrijver
van ‘de vrouw die in hem was’, Jean Cocteau, musici, letterkundigen en
vertegenwoordigers eener uitgeputte, verlepte avant-garde, men treft er ook al het
verwijfde, geschminkte janhagel dat een te gastvrije stad bevatten kan. De atmosfeer
is dermate drukkend en dubbelzinnig, het uitzicht van het meerendeel der lieden zoo
weinig geruststellend en zoo uitheemsch, dat men zich onwillekeurig kwelt met het
raadsel dat onder die geplakte, borstelige of geschoren schedels schuil gaat. Zij
droomen zonder twijfel van een revolutie want de gezamenlijke kunst van onzen tijd,
de kunst welke de naïeve bourgeoisie subsidieert met hare dure penningen, is gekeerd
tegen den mensch en tegen de bestaande orde. Wat ligt er achter de stem, achter de
intonaties, achter het figuur, achter lichaamsschommelingen dezer Marianne Oswald,
achter het fanatisme harer aanhangers? Niets anders dan de waarschijnlijkheid, de
zekerheid eener aardsche hel. Niets anders dan de goddelooze minachting van een
menschdom, nimmer zoo van goden verlaten als het hedendaagsche, dat zich
onophoudelijk vervolgd ziet met de verwenschingen en de vloeken van valsche
profeten zonder macht, zonder moed, zonder hart en zonder hersens. Zij droegen hun
gal mee naar Parijs. Hoe is 't mogelijk dat Parijs hen niet kalmeert en purgeert? Hoe
is 't mogelijk, voor zoover zij vluchtelingen zijn, dat zij zich niet verheugen over een
betrekkelijke, maar alles tezamen genomen zeer weldadige harmonie en dat zij willig
medewerken met het nihilistisch gewroet der binnenlandsche, stupide knaagdieren,
die zich enkel voeden met verwoesting? Is er niemand onder hen verstandig en
invloedrijk genoeg om een Marianne Oswald, uit Duitschland weggezwaveld als
ontuig, met een zoet lijntje te verwijderen van de Parijsche planken? Hebben deze
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vluchtelingen waarlijk niets geleerd van een harde les? Begrijpen zij het Fransche
volk nog slechter dan de Engelsche kranten, die het straat-rumoer der laatste weken
behandelen als een grapje? Stellig zullen wij in Frankrijk de revolutie bijwonen en
vermoedelijk reeds voor het einde van dit jaar, om de eenvoudige reden dat de
toestand, van welk standpunt ook bekeken, onhoudbaar werd. Men moet echter noch
het leger kennen, noch het vliegenierskorps, noch de oud-combattanten, noch de
boeren, noch de reëele natie (in tegenstelling tot de in massa gediskwalificeerde
politieke natie), noch de industrieelen, noch de jeugd der universiteiten, om één
seconde te gelooven dat de naderende Fransche revolutie zich bewegen zal naar links.
Voor hen tenminste die zich een uittocht willen besparen naar een ander Kanaän,
zou het als een waarschuwend teeken moeten gelden dat er zelfs onder een gemêleerd
gezelschap als het publiek van het ex-Palace voldoende weerspannige en redelijke
elementen aanwezig zijn om een schandaal te wreken met kabaal.
[verschenen: 14 februari 1934]

Wordt vervolgd
Parijs, 28 Januari 1934
De een na den ander raakten de voornaamste leden van het Kabinet-Chautemps
betrokken in de serie vuile zaken, welker hooge protectie zou motiveeren om op alle
publieke gebouwen de bekende raadgeving te schilderen: pas op zakkenrollers. In
het staatslichaam ontwikkelde zich naast het rottend abces Serge-Alexandre Stavisky
het stinkend gezwel Georges Alexandre, die in 1927 nog een sjofele kleerekoop was
op de luizenmarkt te Rouaan, en in 1934 de gevangenis betrad als directeur eener
Banque des Fonctionnaires na met medeweten en met steun der overheid de Fransche
ambtenaars te hebben opgelicht voor ruim vijf honderd millioen francs. Men spreekt
voortaan van Alexandre I en Alexandre II. Een dynastie. Onder de regeering van dit
gulzig vorstenhuis openbaarde zich tevens de etterbuil der Holding Commerciale de
France, opgericht door zekeren Sacazan (een Syriër), die Fransche beleggers onder
toezicht en met hulp der autoriteiten beroofde voor een half milliard. Infectie van
het gansche gestel. Deze drie kapitale ondernemingen bestonden louter uit wind en
al dat geroofde geld (tennaastenbij twee milliard) is verdwenen in de zakken der
systematisch georganiseerde plunderaars. Niet spoorloos evenwel. Ontelbare chèques
en andere bezwarende documenten getuigen van de algemeene besmetting.
Camille Chautemps had de opdracht gekregen om de voortwoekering der
bandeloosheid te stuiten, de averij te beperken tot het onvermijdelijke en te redden
wat er te redden valt. Maar hij was persoonlijk gecompromitteerd als advocaat van
generaal Bardi de Fourtou, die in den Raad van Beheer zat der Autonome Cassa voor
Internationale Betalingen van Alexandre I en die belooningen tot een bedrag van
670.000 francs opstreek van Alexandre II. Een minister-president, die met zulk een
blok aan het been loopt, had zijn lastgevers (het radicaal-socialistische en socialistische
deel van het parlement) enkel kunnen sauveeren door onmiddellijk en uit eigen
beweging af te treden zoodra de affaire een politiek karakter aannam en ontaardde
in een Scandale d'Etat. Hij heeft echter zijn krachten en zijn kansen overschat. Hij
onderschatte daarentegen het discrediet der volksvertegenwoordiging en de broeiende
woede der Parijzenaars. Hij beging de ongeloofelijke stommiteit van zijn wetsontwerp
tot beperking der persvrijheid. In de gegeven omstandigheden is de flater dusdanig
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extravagant dat slechts de hoeveelheid en de hoedanigheid der bedreigde personnages
konden dwingen tot een blunder van dit kaliber. Hij weigerde bovendien halsstarrig
een Commissie van Onderzoek en ook tot deze onbegrijpelijke afwijzing noodzaakten
hem zonder twijfel een groep onnoembare medeplichtigen. Ten slotte vroeg ieder
zich af: wat heeft hij te verbergen? Langzamerhand verwierf Chautemps den
slijmerigen bijnaam van le Stavisqueux en hij zal dien dragen tot het einde zijner
dagen. Hij ging van de baan onder het gejoel der oproerige stad. Hij werd een der
kegels die President Lebrun nimmermeer zal overeind zetten. Hij deed zijn laatsten
toer in den radicaal-socialistischen mallemolen. Hij verlaat het tooneel en de kermis.
Ondertusschen brandt het heele huis en van alle kanten kerft men met messen de
straalpijpen der blusschers. De député Bonnaure dankt tot nu toe zijn vrijheid aan
honderd chèques waarvan hij de namen verzweeg, doch die natuurlijk gefotografeerd
zijn voordat ze in beslag genomen werden op het Crédit Lyonnais. Een lekkage is
altijd mogelijk en onder de honderd namen bevindt zich misschien een minister van
straks. Herriot heeft moeten logenstraffen dat in 1932 de verkiezingscampagne der
Radicalen gedeeltelijk bekostigd is door Stavisky. De gulle dikke Herriot kijkt somber.
Kan hij een kabinet formeeren als voorzitter eener partij, op welke zoo zware
verdenkingen rusten en waarvan reeds verscheiden leden gevlekt zijn met het merk
der galei-boeven? Welk lot hangt boven het hoofd van Paul-Boncour? Toen het
mannequin Juffrouw Arlette Simon, de latere mevrouw Stavisky, in 1926 werd
ingerekend met een kwartet beurzensnijders (onder wie haar toekomstigen echtgenoot)
en onder beschuldiging van inbraak geïsoleerd werd in een ziekenhuis, was de huidige
Minister van Buitenlandsche Zaken een der zeer weinigen die verlof ontving haar te
bezoeken. Het is hem verweten in het Parlement en Boncour verdedigde zich met
het smoesje dat Arlette Simon het kind was van een zijner oudste vrienden uit
Saint-Agnan, zijn geboortedorp. Uitstekend. Maar als hij dit verdwalende schaap
zoo trouw bewaakte, waarom verloor hij zijn beschermelinge uit het oog, toen zij
huwde met den slecht befaamden gauwdief, dien Boncour kende, en dien hij twintig
maal had kunnen, had moeten arresteeren toen hij Minister-President was? Deze
nalatigheid blijft verdacht. Zullen Boncour's tegenstanders haar ooit vergeten? Ook
de advocaat Anatole de Monzie, gisteren Minister van Nationale Opvoeding,
onderhield destijds betrekkingen met Arlette Simon. Welke prachtige relaties voor
een typiste en mannequin die een zoo schitterende carrière zou maken met verduisterde
juweelen en valsche bons! De Monzie heeft deze kennis met een hoop lawaai
geloochend. Maar wie gelooft hem behalve zijn vrienden en geestverwanten? De
Minister van Justitie Raynaldy heeft zóólang geloochend dat hij fictief inteekende
op aandeelen van Sacazan's zwendel tot men hem met de bewijsstukken onder den
neus noopte tot aftreden. Jammer! Wij zouden aanschouwd hebben dat de
Zegelbewaarder door een zijner ondergeschikte rechters gedagvaard werd als getuige
en als beklaagde. Op zijn beurt heeft de dubbelhartige Georges Bonnet, Minister van
Financiën, zoolang in de Kamer geloochend dat zekere Guiboud-Ribaud, advocaat
en tusschenpersoon van Stavisky, verbonden was aan zijn departement, tot genoemde
ronselaar zelf in de kranten verklaarde dat hij op aanbeveling van Stavisky's trawanten
Dubarry en Bonnaure door Bonnet werd aangesteld, dat hij een bureau had op het
Ministerie van Financiën, dat Bonnet hem herhaaldelijk zijn tevredenheid betuigde,
enz. Zulke leugens en zulke démenti's overleeft geen enkel minister, ook al zou hij
geen cent aan Stavisky verdiend hebben. Nog een kegel die niet spoedig weer overeind
zal staan. Toen de knoeier Dalimier ontslag kreeg met een loftuitend getuigschrift
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zeiden humoristen dat hij aftrad wijl hij blijkbaar te fatsoenlijk was om in het
ministerie te blijven. Men lachte. Per slot sloegen zij de plank niet totaal mis.
Dat geeft een heele opruiming van versleten, onbruikbaar, afgedankt
staatspersoneel. Men zou de consequenties als dubieus mogen wantrouwen wanneer
wij niet met eenige zekerheid konden vermoeden dat de Fransche Marianne
eigenhandig schoonmaak houdt in een harer zes en dertig toiletten. Wat merkwaardig
en hoopvol aandoet bij dit reinigingsproces is de afkomst der bescheiden waarmee
de aanklagers hun beschuldigingen staafden. De verpletterendste documenten (de
stukken b.v. waarmee Bonnet werd genekt) stammen rechtstreeks van de ministeries.
Een gewetenlooze maffia ondermijnde het crediet en specialiseerde zich in de
straffelooze berooving van eerzame burgers. Deze bandieten en verraders waren
almachtig: een Bonnet kon den gouverneur der Banque de France ontheffen uit zijn
ambt en vervangen door een strooman. Deze boeven oefenden hun bedrijf uit op
klaarlichten dag. Zij struikelden echter over een handvol onkreukbare lieden, die in
den beginne niet aanzienlijker en niet talrijker waren dan de ganzen van het Kapitool.
Die brave menschen behoefden slechts alarm te slaan en bijna de geheele natie liep
in 't geweer. Uit schrik en op advies van Herriot zou de Kamer het deerlijk verminkte
kabinet-Chautemps gaarne bestendigd hebben. Doch Chautemps en zijn doofpot zijn
letterlijk weggeveegd door de aanvalsgolven welke aanvankelijk bij honderden, toen
bij duizenden, gisteravond bij tienduizenden over de Boulevards stormden en die
straks honderdduizenden zullen tellen wanneer een geblameerd of aanvechtbaar
persoon zich durft belasten met het bewind.
Het eerste bedrijf en het eerste resultaat der bereddering beperkt zich tot een
paleis-revolutie. Het is een andere vraag of de tooverbezem, eenmaal in beweging,
nog kan worden stopgezet en opgeborgen met het hocus-pocus van wettige formules.
Een vliegtuig strooide onlangs biljetten over Parijs, welke een driemanschap
aanbevalen van Gaston Doumergue, ex-President der Republiek, Maxime Weygand,
opperbevelhebber, en Edouard Daladier, een der zeer schaarsche politici, die in den
vulkaan van modder en slijk ongerept bleef. Men heeft sindsdien alle vliegtuigen,
behalve de machines der handelslijnen, streng uit de Parijsche atmosfeer verbannen.
Doch een idee kruipt waar het niet gaan kan en niet vliegen kan.
[verschenen: 17 februari 1934]

Lachspiegels
Parijs, 30 Jan. 1934
Oorspronkelijk is Henri Jeanson, een Montmartresch revueschrijver, die menigmaal
door de politie gecensureerd moest worden om zijn pittigheid, sarcasme en
waarheidsliefde. Hij heeft een manier van majesteitsschennis te plegen op de meesters
van Frankrijk en elders, welke men onduldbaar achtte wegens de schreeuwende
gelijkenis. Het zal later gelden als een der karakteristieke verschijnselen van onzen
tijd dat men een massa lieden, die de baas spelen en hemelhoog geprezen worden in
de kranten, slechts ten tooneele behoefde te brengen om ze op staanden voet te zien
uitfluiten. Van dit contrast tusschen het spontane populus en de gereglementeerde
vox populi is Jeanson een der knapste waarnemers geweest. Hij werd door zijn
ervaring gevormd en opgevoed. Als men hem interviewde over het grootste euvel
onzer eeuw zou hij denkelijk antwoorden: de leugen, de universeele leugen.
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Dit werd het thema, getransponeerd in het huiselijke leven, van de brillante en
gepekelde comedie welke hij in het Théâtre Michel opvoert onder den titel Parole
d'Honneur. Gedurende drie bedrijven doen de personen der handeling niets dan
liegen. Toen de klassieke Corneille in Le Menteur een bedrieger uitbeeldde nam hij
één leugenaar en confronteerde hem voortdurend met de werkelijkheid. Er was een
tegenhanger, een toetssteen. Nimmer zouden de tijdgenooten van Corneille het
omgekeerde aanvaard hebben en geenszins wijl dat omgekeerde (het overwicht der
liegers) niet overeenstemde met de ondervinding - want altijd is er dapper gelogen
- doch hoofdzakelijk omdat men die oppermacht niet wilde constateeren als een
voldongen feit. Onze voorouders logen bij gelegenheid, maar uit overwegingen van
moreele en maatschappelijke hygiëne bleven zij aan de waarheid een onbestreden
superioriteit toekennen. Zij handhaafden een ideaal ook al werd dat ideaal slechts
bij uitzondering verwezenlijkt.
Wij hebben dat allemaal veranderd en ontzaglijke vorderingen gemaakt in die
verandering. Volgens Jeanson leeft iedereen in, van, voor en door de leugen. Bij
wijze van raffinement gedraagt iedereen zich alsof iedereen niet weet dat iedereen
liegt en daarin zelfs liegt iedereen. Wanneer het stuk begint, zitten twee getrouwden
knus bijeen en vertellen hoe zij van elkaar houden, Florence bemint Gérard. Gérard
bemint Florence. Zij zijn zeker van hun liefde. De een gelooft de ander; de ander de
een. Geen nuance van twijfel. Maar een tafereel verder hooren wij dat Gérard zijn
vrouw bedriegt met een maîtresse Margot, Florence haar man met een gehuwden
amant Clément Perdrix, en dat zij elkaars slippertjes kennen. Tegenover Clément
liegt Florence weer door zich uit te geven voor een onafhankelijk jong meisje, dat
hem wil trouwen zoodra hij echtscheidt. Zij presenteert haar vriendin Mariotte, liegt
dat ze scheel ziet, als een getrouwd zusje en deze Mariotte is prisonnière van een
lesbische garçonne die op haar beurt liegt als een tandentrekker. Al die huichelende
wezens zijn meesterlijk getypeerd naar rang, stand, leeftijd en hebbelijkheden. Zij
krinkelen in de leugen als amphibieën in een dubbel element van water en lucht. Ze
zijn zoo kwiek en normaal dat men zweren zou ze bij duizenden ontmoet te hebben.
Dat is de draad waarin Jeanson een knoop legt, wijl elke handeling ontknoopen
moet. De vrouw van Clément fladdert weg uit de echtelijke woning met medeneming
harer kostbaarheden, want ook zij heeft een minnaar. Zoo bedoelde de gehoornde
en gemakzuchtige Perdrix het niet en bij 't eerste nieuws staat hij een oogenblik paf.
Maar hij zou een rechte os zijn wanneer hij zich niet de charmante plaatsvervangster
herinnerde die wacht op zijn echtscheiding. Hij zet de borst op van een heldentenor,
van een smoorlijk verliefden, tot over de ooren verkikkerden aanbidder en verklaart
Florence dat hij zijn vrouw uit huis smeet ondanks haar tranen, haar smeekbeden,
haar jammerklachten van liefhebbende echtgenoote. De leugenaarster wordt door
den leugenaar uitgenoodigd om botje bij botje te leggen en het zonnige leven samen
te deelen. Met haar Gérard, die nooit zoo lastig was, zit Florence als met een drogen
bokking. Bekennen dat zij in haar eigen klem vastraakte? Nooit. De tweevoeters uit
Parole d'Honneur zijn van zessen klaar. Florence simuleert den blos der zedigheid.
Zij vaart uit tegen haar minnaar die zich ondernemend toont. Noemt hem tyran en
egoïst. Geniepig laveert zij naar een ruzie, een verwijdering. Maar een breuk is
overbodig, zij heeft reeds wat anders te veinzen, want de strop waarin ze verwarde
brak vanzelf. Een telefoontje meldt haar, dat Gérard, die met zijn Margot zat,
verongelukte in een auto. Florence wordt weduwe met een paar vluchtige woordjes
van rouwbeklag over den doode, hervat de conversatie, vraagt vergiffenis aan Clément
voor haar bruuskheid, wordt mollig en teeder, moedigt zijn huwelijksplannen aan,
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maakt zich lekker als een gebraden duif en geeft hem rendez-vous op de Côte d'Azur.
Zij zegt natuurlijk niet dat zij vier dagen noodig heeft om Gérard fatsoenlijk te
begraven. Zelfs waar ze zwijgt, liegt zij.
In het derde bedrijf, als het passend paartje, glanzend van voldoening, gereed is
voor het stadhuis, flapt Margot eruit, dat Florence niet lang geleden een zekeren
Gérard tot man had. Voor den tweeden keer staat Clément Perdrix paf. Steek voor
steek ontrafelt hij de verzinsels waarmee zijn bekoorlijke verloofde haar netten breide
en zijn slaapmuts. De valsche Margot is valsch wat ze kan en Florence wordt tegelijk
verwittigd wie Clément was: geen zielslief beminde, geadoreerde en gezegende
echtgenoot, maar een alledaagsche cocu, een surrogaat Don Juan, wiens vrouw ging
sjeezen, een bluffer, een opschepper. Zoo krijgt ieder zijn part. En daarna gaan ze
met elkaar trouwen omdat ze aan elkaar gewoon zijn, omdat een gros leugens meer
of minder er weinig op aankomt en omdat ze alweer nieuwe leugens beramen om de
oude betaald te zetten.
Dit technisch perfecte, vermakelijke, zotte, sappige, parodistische, karikaturale,
maar diep-menschelijke, zelfs àl-te-menschelijke stuk stemt de heeren pessimistisch
en de dames zijn er dol op. Van dien stapel in waarheid verkleede leugens gaat een
vreemde prikkeling uit, en op den duur een onprettige beklemming. De vingers jeuken
en men zou met genoegen enkele ruiten inslaan. De man weet niet goed meer waarover
hij praten kan. Hij zou gaarne aan zijn schoone gezellin vragen: geloof je werkelijk
dat er zulke aartsdommerikken zijn als Clément die zich hals over kop laten bedotten
en lijmen als een lijster? Men ducht het antwoord niet. Maar men ducht een vonkje
ironie achter de mooie wimpers, een onnaspeurlijken trek om de lippen. De dingen
evenwel die de heeren hinderen in Parole d'Honneur verlokken de dames tot een
geamuseerden glimlach. Ieder van de twee mijmert: wat zou er omgaan in dat hoofd
naast mij? Welke souvenirs? Welke echo's? De een peinst een tikje zwartgallig; de
ander welgemutst.
Het is een boetvaardige tijd waarin het een auteur gelukt om ons lachende uit ons
lood en uit ons humeur te brengen. Welk een leerschool wordt dit theater voor de
jonge generatie die opgroeit met zulke isegrimmige lessen en Spartaansche
kastijdingen! Welk een harding! Als leeringen nog wekken en voorbeelden trekken
dan kweeken wij een geslacht van kluizenaars en asceten.
[verschenen: 24 februari 1934]

Kruitdampen
Parijs, 5 Februari 1934
Wij gingen Zaterdagavond per trein elf, zooals de Parigot zegt, naar het Théâtre de
la Michodière. Naar het theater om de Moeilijke Tijden te zien van Edouard Bourdet
en per trein 11, omdat er geen taxi's waren. De chauffeurs staakten wijl de
automobielbelasting vervangen werd door een toeslag van vijf cents per liter benzine,
en vooral wijl het gouvernement de benzine heeft aangelengd met een hoeveelheid
onverkoopbare alcohol van beetwortelen en andere gewassen, wat het aanzetten der
motoren even wisselvallig en enerveerend maakt als in de tijden van olim, toen men
zich vloekend in 't zweet werkte aan een zwengel. Dat is een der geneugten van den
stagen vooruitgang: als de mechaniek verbetert, verslechtert men de brandstoffen
om de mechaniek weer te verbeteren.
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De chauffeurs moeten deze echternachsche processie (drie stappen vooruit, twee
achteruit) nog leeren dansen. Inmiddels wordt zoowat overal in Zwart-Afrika
petroleum aangeboord. En tegelijkertijd fabriceert men ergens in Frankrijk op basis
van natrium een synthetische benzine die slechts een halven cent per liter zou kosten.
Maar beide geruchten zijn staatsgeheimen, en beide staatsgeheimen zijn geruchten.
Om niemand te hinderen verzekert men, dat zij behooren tot het rijk der fantasten
en der bedriegers.
Op den hoek van den Boulevard des Italiens moet ik me door een troep menschen
wringen die tierend samenschoolt rondom een paar krantenventers. Met fascistische
gebaren graaien zij over elkaars koppen naar de vliegende bladen. Extra-editie van
den Intransigeant. Het witte papier zendt een golf van emotie uit welke wij niet meer
kennen, want sinds de meeste huizen en alle café's draadlooze hebben wordt
de-man-van-de-straat niet meer opgepord met schreeuwende extra-edities in den
kouden avond. Wij zijn gewend aan rampen. Immuun tegen onheilen. Welke catastrofe
is groot genoeg om zetmachines en persen te doen rollen? Wat brengt de redacties
op hol, die zich niet meer haasten voor aardbevingen, botsingen, vuurspuwende
bergen, overstroomingen, brandende Emeraude's en aanslagen op regeeringspersonen?
Het is veel minder, het is veel meer. Jean Chiappe, een vader voor zijn agenten, en
na Lépine de populairste chef der Parijsche politie, werd afgedankt. Waarom? Is hij
lid van de rooverbende Stavisky? Integendeel. Hij diende rapport na rapport in tegen
de bandieten en hun handlangers. Liet hij te hard knokken op de manifestanten of te
zacht? Neen. Hij werd door Daladier geëxecuteerd op bevel van Socialisten en
Communisten, dien hij dwars zat. De autocarren [= trucks], waarin eerste-Mei
betoogers en overige vereenigde profitariërs geladen werden als plezierreizigers,
heetten reeds te lang het ‘schepnetje’. Welk een smaad voor de krijgshafte vaandrigs
van den arroganten Blum, wiens vlaggen verdwenen uit de circulatie! Hij eischte
Chiappe's hoofd en kreeg het. Als ware Chiappe een der schavuiten die betrapt werden
in Stavisky's kielwater, bood men hem een magnifieke promotie aan: resident van
Marokko. Hij was de eenige der ‘gestraften’ die zich onberispelijk genoeg voelde
om promotie te kunnen afwijzen. Hij weigerde. Maar zijn opvolger logeerde reeds
in een veldbed op de Préfecture de Police. Drie ministers van het pas-geboren
Kabinet-Daladier, verontwaardigd over zooveel willekeur, onbeschoftheid en onrecht,
namen hun ontslag.
De opwindende dwarreling der boulevards waaide over naar den schouwburg van
de zijstraat, en het samenzijn in een beschutte, behaaglijke ruimte verdubbelde nog
de intensiteit der ontroering. Men sprak hier echter minder over Chiappe en de drie
recalcitrante ministers dan over de ongenade van den ongelukkigen Emile Fabre,
administrateur der Comédie Française, tooneelschrijver, en achttien jaar regisseur
van het officieele theater, dat voor den aardbol den roem vertegenwoordigt der
Fransche dramatische kunst. Fabre was met pensioen aan den dijk gezet als een
ouvreuse, als een portier, als een tiende-rangs rolletje. En waarom! Omdat hij met
herhaalde ministerieele toestemming (want Fabre is een voorzichtig man) Coriolanus
gemonteerd had van zekeren Shakespeare, met muziek van zekeren Beethoven. Er
was geen stuk te Parijs waarin het publiek zoo hartstochtelijk meeleefde. Begin
December meldde ik de spanning welke een uitweg zocht in de vlammende tirades
van den anti-parlementairen generaal der Romeinen, en week aan week klonken de
verzen actueeler onder demonstratieve toejuichingen. Verzen uit het jaar 1608. De
Franschman, zonder pers en zonder kunst om zijn intieme verlangens en
bekommernissen te vertolken, sprong bij de pathetische stemmen uit het verleden

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

op als een slaapwandelaar die wordt aangeroepen in den nacht. Het phaenomeen was
er: een geluid dat zich in tallooze echo's voortplantte. Men kon het niet dempen en
niet smoren. Men kon zich niet ridiculiseeren tegenover de gansche wereld door een
auteur te verbieden als Shakespeare, toevallig een genie. Maar men kon het den
onderdaan inpeperen, die zoo weinig à propos toonde dat hij dit genie spraak verleende
en macht. Terwijl de diverse medeplichtigen van Stavisky opklimmen in rang en
waardigheid wordt Emile Fabre, die niets uitstaande heeft met de Affaire, weggejaagd
als een onbekwaam bediende. Doch als het dak van La Michodière gekraakt had
boven onze hoofden, zou men niet verbaasder hebben opgekeken dan toen men den
naam hoorde van zijn opvolger. Wat! Thomé, directeur der Sûreté Générale? Thomé,
die niet gehandhaafd kon worden op zijn post omdat hij de beschuldigende rapporten
van Chiappe en van anderen in een laatje borg, omdat hij medewerkers met het
onderzoek belastte die kort daarna fungeerden als beklaagden? Thomé, die reeds een
millioen won bij de eerste trekking der loterij, met een biljet dat hij ontving van
Chautemps? Thomé, de boffer, die van tooneel evenveel weet als Fabre van politie?
De zoon van Francis Thomé wiens Simple Aveu op alle piano's stond toen onze
moeders jonge meisjes waren? Waarom geen Directeur van het Conservatorium, nu
men toch aan 't promoveeren sloeg? Ah! Thomé zal geen Coriolanus opvoeren! Als
schandaal evenaarde deze benoeming alle voorgaande, als domheid overtrof zij ze
verre. Zij is onmogelijk. Maar wie had dat ooit gedacht van Daladier? Een oorveeg
voor iedereen die op het gebied van kunst, politiek en moraal nog een beetje
beteekenis hechtte aan oude, ingewortelde, onuitroeibare en menschwaardige
begrippen.
Het doek van Les Temps Difficiles ging eindelijk op over een zaal die haar agitatie
nauwelijks beheerschte en over den zomerschen ingang van een park. Daar woont
Jérome Faure, industrieel van geslacht op geslacht, die in financieele moeilijkheden
zit. Zijn familie is behept met alle zedelijke en lichamelijke kwalen welke de
intelligentsia pleegt toe te dichten aan de hooge en gemiddelde bourgeoisie. Hij heeft
o.a. een half-gekke dochter die men af en toe hoort janken. Zijn broer Marcel, eigenaar
van een pak aandeelen in de zaak, had vroeger kunnen trouwen met een dochter van
Laroche, zijn schatrijken buurman, doch hij schildert en vergooit zich aan een actrice
die hem twee kinderen gaf. Het spreekt vanzelf dat het onburgerlijke gezin van Marcel
even aantrekkelijk is als het andere muf, en dat zijn schattige spruiten, Anne-Marie
en Jean, blozen van gezondheid en levensvreugde. Om het pak aandeelen te redden
verzoent Jérome zich met Marcel, dien hij sinds zijn mésalliance op een afstand hield.
Maar de zaken gaan hoe langer hoe slechter en de laatste kans om een wissel te
honoreeren is een huwelijk van de lieftallige Anne-Marie met een telg der Laroche's
Deze zijn natuurlijk ook behept en belast. Hun zoon lijdt aan ruggemergstering,
stottert, is afzichtelijk mismaakt en gedraagt zich als een grijnzende gorilla. Overigens
een charmante jongen. Hij behoefde slechts een kostbaar juweel te laten flonkeren
en Anne-Marie geeft hem haar hart. Zij is niet dapper en offert zich niet opdat de
aandeelen rijzen. Zij is ijdel, onnoozel en stom. In het vierde bedrijf zien wij den
huwelijksnacht, van La Belle en la Bête. La Belle gilt het huis bij elkaar. La Bête
vleit, sluipt, dreigt en minnekoost. Wij halen kalm onze sleutels voor den dag, fluiten,
stampen en joelen tot het scherm valt. Wij vernemen daarna nog dat de kassier der
Laroche's zich voor den kop schoot en dat ook deze firma geruïneerd is. Anne-Marie,
bevrijd van haar zieken aap-mensch, wordt op staanden voet film-ster en sluit
telefonisch een millioenen-contract met een bioscoopmaatschappij. Als deze
onderneming op haar beurt niet failliet gaat (laten wij 't hopen) zal de schoonheid
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zegevieren en twee gedegenereerde families onderhouden. Een wrange satire deze
Temps Difficiles? Een schampere zedenstudie? Een realistische karakterschets?
Komaan! Het even partijdige als geborneerde, even valsche als eenzijdige, even
leugenachtige als hatelijke werk van een huichelend moralist, is een der honderden
oorlogsverklaringen waarmee avond aan avond een satanisch èn sadistisch intellect,
dat in zijn binnenste niets meer gelooft, het publiek hoopt op te hitsen voor ‘le grand
soir’. Geschminkte propaganda. Maar met die heeren is een aantal Franschen 't
volstrekt niet eens. Hoeveel? Dit zal weldra blijken wanneer de meeningsverschillen
worden uitgevochten met de wapenen in de hand en misschien met bloed in de straten.
[verschenen: 19 februari 1934]

Zes Februari
Parijs, 8 Februari 1934
De bevolking van Parijs is niet alleen bewonderenswaardig geweest. Zij toonde zich
subliem. Tot dien graad subliem dat ik in dit woord een klank zou willen leggen
waarin de ontroering natrilt. Doch ik heb slechts één kreet: Leve Parijs!
Men had duidelijk of openlijk laten doorschemeren dat uit een wijden kring troepen
gedirigeerd waren naar de weerspannige Stad, welke straf eischte voor een
dievenbende die Frankrijk onteerd en geplunderd had. Tanks uit Versailles.
Auto-mitrailleuses uit Saint-Germain. Cavalerie uit Compiègne, Dinan, Melun,
Alenson, Rambouillet, Fontainebleau, Provins. Tirailleurs uit Montauban.
Marokkaansche spahi's en Senegaleesche negers uit verschillende binnenlandsche
garnizoenen. Artillerie uit de Stelling. Te zamen veertig duizend man. Een deel was
reeds aangekomen en defileerde met machine-geweren over den Boulevard de
Strasbourg. De rest was onderweg. In de straten en in de kranten zonden zij schaduwen
vooruit die de harten beklemden en de kelen toesnoerden. Maar het geweten en de
wil tot gerechtigheid waren sterker dan gevaar en schrik.
Een geheimzinnige vastberadenheid vervulde bij 't vallen van den avond het
gealarmeerde Parijs dat optrok naar de Place de la Concorde. Reeds vroeg in den
middag lag dat onwankelbare over de physionomie van menschen en dingen, als een
magnetisch veld dat met de bloote zintuigen gecontroleerd kon worden. De
voorbijganger voelde het. Hij onderging het, want het was aanstekelijk. Het dampte
op van de straten, van de huizen, en zooals soms opeens een sensatie van lente kan
aanstuiven uit het gekwetter eener bende musschen, zoo vibreerde de plechtigheid
van het naderende offer in de schemerende lucht, in de verlichte klokken die het uur
wezen, in de honderd onnoemelijke teekens welke het instinct leest als een regelmatig
alphabet.
Niemand echter wist waar de mystieke beslotenheid ontsprong. Deze menigte was
niet opgehitst door de groote dagbladen. De Franschen hebben hun publieke opinie,
doch zij wordt slechts gedrukt voor zoover een gouvernement haar veroorlooft, dat
de geheele pers (op één of twee uitzonderingen na) commandeert met geheime
fondsen. Tegenover het Parijsche oproer waren de kranten neutraal gebleven tot den
laatsten dag. Zij steunden Daladier. Zij weerhielden hem niet. Zij vielen hem pas af
toen het onuitwischbare gebeurd was en toen afgrijselijke evenementen zich
voorbereidden. Uit de hemelen konden geen opruiingen neerfladderen omdat de
regeering alle aërodrooms vergrendeld had, alle vliegtuigen liet opbergen in de
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loodsen en alle loodsen onder bewaking stelde van gendarmes. Het is waar dat de
Action Française in een paar etmalen haar oplage zag vertiendubbelen. Doch dit
verschijnsel was geen oorzaak meer van de onverzettelijke beslissing. Het was reeds
gevolg geworden: een gehoonde natie zocht een tolk voor hare kalme woede.
Deze legioenen, in rijen van acht opmarcheerend, naar de Kamer, hadden twintig
of twee honderd leiders. Maar de ééne leider ontbrak. Zij hadden hoofden. Doch er
was geen Hoofd. Zij hadden een verlangen, naïef, primitief en onbedwingbaar als
het verlangen van een kind, een verlangen dat onduleerde op een onmetelijk banderol,
gedragen door een zestal voorgangers: Nous entendons que la France vive dans
l'honneur et la propreté. Maar zij hadden geen idee, dit wil zeggen geen constructief,
toepasselijk idee. Zij trokken naar de Kamer, misschien om haar te bestormen,
misschien om haar in te nemen. Maar verder? Zij waren de vertegenwoordigers, de
woordvoerders van dozijnen organisaties, doch hadden géén georganiseerd plan. Zij
hadden zelfs geen strategie. Zij beperkten zich tot een frontaanval. Zij zongen de
Marseillaise en ‘Ça ira! ça ira! Les députés à la lanterne!’ Maar zij verzuimden een
omsingelende beweging die voor de hand lag en lieten de députés ontsnappen door
een achterdeur. Bij voorbaat ontzenuwden zij alle beschuldigingen van het
gouvernement dat na den moord durfde spreken van ‘Complot tegen de veiligheid
van den Staat’. Zij hadden geen complot, evenmin als zij andere wapenen droegen
dan wandelstokken. Zij waren niet afgericht en niet gezonden door het Kapitaal, door
de Industrie, door den Handel. Zij hadden slechts één gedachte, één drijfveer:
Bandieten bezoedelden de eer van de vlag... Bandieten verdedigden hun bedrijf achter
mitrailleuses... Liever de dood dan deze schande, deze lafheid, deze dwingelandij.
In die menigte bevonden zich duizenden oud-combattanten, gespaard door vier
jaar oorlog. Zij speldden hun decoraties op de overjassen, zij propten hun hoeden
vol met oud papier om de slagen der knuppels te dempen. Daar waren er met een
houten been, met een los wapperende mouw, met kunst-handen, met een zwarten
lap op het oog. Daar waren blinden, geleid door kameraden uit de loopgraven. De
Croix de Feu, gedecoreerd in de eerste linies, onder het vuur. Reserve-officieren van
leger, vloot en luchtvaart. Studenten van alle faculteiten. Dokters. De Balie. Patroons
en bedienden. Een deel van den Parijschen gemeente-raad. De geheele middenstand.
De Beurs. De Burgerij. De ouderdom naast de jeugd. Er bevinden zich vrouwen
onder hen en jonge knapen. Zij zijn weerloos verzameld op het reusachtige autodroom,
of enorme circus, der Place de la Concorde, het ronde ‘Eendracht-plein’, waar indertijd
Lodewijk XVI onthoofd is. Zij bombardeerden de verdedigers der ‘Verrotten’ met
balustrades, plaveisel, hekken en roosters.
Waar staan de soldaten? Wij zien ze niet. De Kamer schuilt met uitgedoofde
lampen in het donker en de ‘circus’ glanst, overstraald door zoeklichten. Men vertelt
van een recruut die schreiende weigert het geweer in den aanslag te brengen omdat
zijn vader ‘misschien bij den hoop is.’ De medewerking van het leger bepaalt zich
tot deze treurige anecdote en de nummers der regimenten zijn verzwegen. Men kan
een regiment niet brandmerken omdat Daladier, Eugène Frot en Paul-Boncour
(minister van Oorlog) een krankzinnige order gaven.
Waar nestelen de mitrailleuses? In den oorverscheurenden schreeuw die te acht
uur opsteeg uit driemaal honderd duizend borsten toen de eerste schoten knalden,
hebben wij ze niet gehoord. Deze schreeuw, welke over de Stad bleef loeien tot één
uur 's nachts, is hun alibi. Frot (minister van Binnenlandsche Zaken), bang voor zijn
politieke carrière, heeft ze gelogenstraft; in hun eersten leugen zijn de radicale en
socialistische ministers niet gestikt. Maar de voetstukken der standbeelden welke de
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Fransche steden voorstellen (Metz, Straatsburg) zijn doorzeefd met kogels. Een
wrekende hand grifte rondom de sporen in den steen de woorden: ‘Balles françaises.’
Wij hebben daarentegen de Garde Républicaine, beroemd wegens haar
muziek-corps, rondom brandende autobussen verschillende caroussels zien uitvoeren.
De kozakken chargeerden meestal met den knoet. De Republikeinsche Garde
chargeerde voor de helft met het scherp van de sabel, voor de andere helft met een
revolver in de vuist. Hakkend en schietend renden zij in voortdurend ruimere cirkels
over het plein. Garde's te voet wierpen zich op de gewonden die probeerden op te
staan en beukten ze tot ze bezwijmden. Toen het plein was ‘schoongeveegd’
chargeerde de Garde nog de kleine groepjes, die gewonden poogden weg te dragen.
Er is zelfs gechargeerd door vrachtauto's en men raapte een doode op met een hoofd
plat als een struif. Wat bracht deze zwaar-bewapenden als wanhopigen buiten zich
zelf? Een Parijsch gemeente-raadslid heeft geschreven, dat aan paarden en
manschappen een doping was toegediend welke hen razend maakte. Men verhaalt
eveneens dat Daladier dronken was. Nuttelooze alibi's! Ik voor mij geloof dat de
cavalerie, die chargeerde en schoot zonder voorafgaande sommaties, gehoorzaamde
aan strikte, onverbiddelijke orders. Er was te veel systeem en logica in hun aanvallen
om de onmenschelijkheid te verklaren door prikkelende middelen.
De manifestanten, die slechts zakken met knikkers hadden meegenomen om de
pooten der paarden te verwrikken en de ruiters te ontzadelen, betoonden tegenover
de barbaarsche charges een onversaagdheid welke regeering en parlement zich nimmer
zullen herinneren zonder dat een koude huivering hun door het ruggemerg vaart.
Men zegt dat de opstandelingen drie Garde's in de Seine smeten, waar ze verdronken.
Leugens! Men beweert dat zij de pezen der paarden doorsneden en de arme beesten
den buik openreten. Leugens! Men heeft niet de namen kunnen citeeren der spoorloos
verdwenen Garde's en men heeft de mishandelde dieren niet kunnen fotografeeren.
Doch wij hebben gezien hoe gewonde oud-combattanten en Croix de Feu, die nog
loopen konden, zich lieten verbinden in het Café Weber der Rue Royale, waar een
ambulance geïmproviseerd was, en met een hulpverband terugsnelden naar het
strijdperk. Wanneer deze dapperen oprukken met de mitrailleuses en handgranaten
die zij als ‘oorlogssouvenirs’ hebben opgezameld en gereed gehouden, zal de
overwinning niet aan den kant der gouvernementeelen zijn.
Maar waarom demissionneerde Daladier, die een meerderheid behaalde in de
Kamer en een bloedige zegepraal op de Place de la Concorde? Waarom telegrafeerde
de Amerikaansche Gezant naar Washington dat de staat van beleg was afgekondigd
te Parijs?
Dit was geen louter verzinsel. Noch een misverstand. Het gerucht echter en de
regeering moesten wijken voor andere en dreigender geruchten.
Want niet zonder reden sluit men vliegmachines weg als gevaarlijk speelgoed.
Daladier had den oorlog verklaard aan Parijs. Het Leger, met stapels telegrammen,
verklaarde in den morgen van 7 Februari den oorlog aan Daladier-Frot-Cot-Boncour.
[verschenen: 28 februari 1934]

Vlaggen halfstok
Parijs, 10 Februari 1934
Parallellen:
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Op 10 Augustus 1792 verbiedt Lodewijk XVI zijn Zwitsersche Garde om te
schieten op het volk dat zijn paleis binnendringt. Het eigenhandig bevel bleef bewaard
en ligt in een museum. Ontelbare malen heeft men deze zwakheid verweten aan den
Koning, die zich aan een balkon moest vertoonen met de Phrygische muts op het
hoofd. De harlekijnsche parodie werd uit de verte gadegeslagen door een jong,
uitgemergeld, tanig en platharig Corsicaan, die in 't Italiaansch het populaire
scheldwoord mompelde, dat men in alle talen en tongen misbruikt voor lammelingen.
Op 6 Februari 1934 gelast een Socialistisch Gouvernement de Republikeinsche
Garde om te schieten op het volk dat zijn paleis (het Parlement) tracht te naderen,
gerechte straffen eischend voor een rooverbende die regeert en wetten uitvaardigt.
Werd de order schriftelijk gegeven? Zeer waarschijnlijk. Was er een toeschouwer
die met minachting het delirium tremens gadesloeg der zweetende, huilende
Afgevaardigden en binnensmonds den eed zwoer ‘Je vous aurai, bande de salauds’?
De eenen vreezen het, de anderen hopen het. Men wacht. Want de nachtelijke moord
is slechts een voorspel. En de toeschouwers die in de delireerende Kamer gilden:
‘Jaag ze de Zwarten op het lijf’ zijn reeds van de baan.
In den grauwen morgen, volgend op het bloedbad dat alle ziekenhuizen stampvol
maakte, ontwaakten de Parijzenaars somber, koppig, zwijgend, met het besef van
moeten en met de benauwing welke aan den salto mortale voorafgaat. Met afschuw
lazen ze de felicitaties welke Eugène Frot richtte tot de troepen, en de aankondiging
‘dat nog doeltreffender middelen tot hunne beschikking gesteld zouden worden.’
Het was een ultimatum. Een uitdaging. Het communiqué gewaagde van ‘troebele
elementen’ en de fatsoenlijke lieden voelden deze uitdrukking als een zweepslag.
Men hoont de dooden niet en onder de dooden zag men reserve-officieren,
industrieelen, een jong dokter, etc., onder de gewonden Commandant René Lhopital,
voormalig Aide de Camp van Foch. Een onzegbare verbittering pakte zich samen te
Parijs. De Beurs expulseerde de politieagenten die voor de orde zorgen en hield vijf
minuten stilte. Op het Gerechtshof verbrandden de advocaten de toga van Frot, en
dienden een motie in om [Paul-]Boncour, Frot en Cot als politieke moordenaars van
de lijst der balie te schrappen. Employé's van particuliere bedrijven vroegen een uur
verlof in den middag, om een wapen te gaan halen en afscheid te nemen. Geheel
Parijs trof maatregelen voor een veldslag.
Ondertusschen werkte de telegraaf. De bond van reserve-officieren seint dat zijn
leden zich in uniform en gewapend naar de hoofdstad zullen begeven wanneer het
gouvernement niet onmiddellijk aftreedt. De reservisten der Luchtvaart telegrafeeren
dezelfde eischen en dezelfde bedreiging. Les Croix de Feu berichten dat zij zullen
uitrukken onder aanvoering van Colonel de la Rocque. La France Militaire, orgaan
van het leger, publiceert de mededeeling, dat de soldaten bestemd zijn tot verdediging
der grens en niet tot bescherming der dieven. De minderheid der Kamer besluit om
niet meer te zetelen in het Parlement zoolang hetzelfde ministerie zit in de
regeeringsbanken. De eerste bezoeker die zich aanmeldt bij den President der
Republiek is Maréchal Lyautey. Hij vertolkt de meening van het opperbevel en hun
onderhoud duurt geen twee minuten.
Er was een complot. Het complot echter werd niet gespannen op straat. De
samenzweerders tegen de Vrijheid smeedden hun dolle plannen op het Ministerie
van Binnenlandsche Zaken, waar Daladier confereert met Boncour, Cot, Frot en met
den socialistischen leider Léon Blum. In beginsel mag een Kabinet dat gebood te
schieten en dat een triomfantelijk dagorder uitvaardigde, niet demissionneeren. Zij
begrepen volkomen den dubbelen smaad eener capitulatie, na een afgrijselijke
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overwinning, bevochten in dienst van helers en stelers. Zij waren niet bang voor
bloed en hadden het bewezen. Een nieuwe fusillade? Tanks en mitrailleuses?
Arrestatie der leiders van de oppositie, en van wat zij ‘de reactie’ noemden en ‘het
fascisme’? De bevelen werden verzonden over het gansche land en kwamen geweigerd
terug.
‘Wij zijn niet in Duitschland’ raasde de talmudiaansche Blum die tegenstand
adviseerde tot het uiterste. Zij berekenden opnieuw kun kansen. De staat van beleg?
De krijgswet? Artillerie in de Champs-Elysées? Waarom niet? Principieel hadden
zij geen enkel bezwaar, want een tweede fusillade kon in hun verwilderde oogen de
eerste slechts wettigen. Doch aan welken kant was de overmacht? Riskeerden zij
persoonlijk niet het executiepeloton, zij, radicalen en socialisten (welk een laagheid!
welk een schande!) die stroomen burgerbloed gingen vergieten om daarmee de oneer
der trawanten en consorten van Stavisky te bedekken? Zouden de officieren
gehoorzamen en vuur commandeeren op hun kameraden om een horde te
consolideeren van vetgemeste zwijnen, veile magistraten, marxistische tafelschuimers?
Natuurlijk niet. Zij wisten 't maar al te goed. Doch wat dan, wanneer de officieren
staakten? Een dictatuur? Wat voor dictatuur? Een dictatuur van schelmen, bandieten
à la Bonnaure, omgekochten en omkoopers, zakkenrollers en janhagel? Zelfs voor
een gouvernement dat zich wilde scharen onder de vlag van Stavisky bestond er geen
uitweg en de regeering moest aftreden. Zij was reeds gehaat. Op den koop toe werd
zij bespottelijk.
Zoo vielen er andere slachtoffers dan de dooden op wier graven men takken legde
van palmen, dennen, groene oleanders en rozemarijn.
De politieke carrière van Edouard Daladier is definitief gebroken. Hij was een
eerlijk mensch doch praktiseerde met de boeven. Misschien bedoelde hij 't minder
slecht dan 't eindigde doch door zijn slapheid in het goede en in het kwade verloor
hij alle vertrouwen, bij vrienden en bij vijanden. Toen hij Chiappe afzette (‘Ik zal
Chiappe wippen’ had Stavisky verklaard) schond hij een gegeven eerewoord en stap
voor stap ontmaskerden de gebeurtenissen hem als een dubbelhartig veinzer. Hij
werd door Henri Béraud geradbraakt en gevierendeeld met een artikel, getiteld Le
Fusilleur, dat geen enkel staatsman overleeft. Een onpeilbare domheid zal alles zijn
wat ons heugt van Daladier, die kort geleden in strooibiljetten uit den hemel kwam
neergedwarreld als lid van een reddend triumviraat. Er rest niets van Daladier dan
de pagina proza van Béraud en de droge, middelmatige geschiedenisleeraar die hij
was. Un homme fini.
Paul-Boncour had in het moorddadig Kabinet de portefeuille van Oorlog. Zijn
functie en zijn rol bij de mobilisatie der troepen dwongen zijn tegenstanders om
sommige détails te onderstrepen welke men gaarne in het duister verscholen had.
Men preciseert vandaag dat hij de amant was van de inbreekster Arlette Simon,
mevrouw de weduwe Stavisky, de betooverende mannequin. Boncour heeft voor
immer afgedaan. Eugène Frot, minister van Binnenlandsche Zaken, die beproefde
Lénin te spelen, is openlijk ter dood veroordeeld door de Action Française.
De socialist Frot debuteerde omstreeks 1924 onbemiddeld in de politiek en verlaat
haar als huiseigenaar in een forenzenbuurt. Hij verbergt zich, doch zal den dans niet
ontsnappen. Maar al ontsnapt hij den dans, tusschen Frot en de toekomst ligt een
ondoorwaadbare plas bloed.
Pierre Cot solidariseerde zich met de beulen der oud-combattanten. Tien, twintig
getuigen hebben hem zien hollen door de couloirs der Kamer, furieus schreeuwend
om mitrailleuses en Senegaleezen. Nimmer zullen de vliegeniers hem dit vergeven.
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Aanvankelijk waren zij hem niet slecht gezind en gunden hem crediet op langen
termijn. Langzamerhand echter ontpopte hij zich als een zwetser, een bluffer, een
mooiprater, en per slot als een ongewenscht individu. Cot wil weerloozen fusilleeren?
De vliegeniers die niet schoten op een vijand neerdalend in een valscherm, spuwen
hem uit.
Enkel een revolutie kan deze vier drenkelingen (en een aantal anderen) wederom
boven water helpen. Juist deze revolutie echter werd in den nacht van 6 op 7 Februari
verijdeld. Ik verwacht éér een vliegtuigbom op de Kamer dan de fusilleerders van
Dinsdag nog ooit aan het bewind.
[verschenen: 3 maart 1934]

Het blad is vol
Parijs, 13 Febr. '34
‘Tournefeuille’, de naam der residentie van Gaston Doumergue, heeft de ernstige,
mijmerende, luisterende toonkleur, welke de gedachten aannemen wanneer men een
blad omslaat van het familieboek dat de Franschen Livre de Raison noemen. Het
gebeurt niet dikwijls dat men twee pagina's heeft volgeschreven. De twee volgende
vellen zijn blank, leeg en doorschijnend als matglas. Tegen dat wit is alles vaag en
onbestemd. Zij laten het licht door en den klank, doch niet de vormen. Men kijkt,
maar zonder te zien.
Toen President Doumergue van Toulouse naar Parijs reisde, op den cadans der
treinwielen die even gemakkelijk in trance brengen als muziek van Arabieren of
negers, maakte hij stellig mooie plannen. De evenementen hadden hem niet verrast.
Zij waren gekomen gelijk dat seinwachtershuisje kwam toegesneld. Hij wist twee
jaar geleden dat hij geroepen zou worden en reeds twee jaren wist hij welke
elementaire en kleinmenschelijke maar geweldige en onvermijdbare passies zich
tegen de feiten zouden verzetten. Hij herdacht zijn bezoek aan Engeland, eind 1932,
als buitengewoon gezant, zijn besprekingen met de hoogste Britsche autoriteiten, de
bijna-onoplosbaarheid van sommige internationale problemen, de
onsamenhangendheid, het geharrewar der Fransche en Engelsche diplomatie, de
ongehoorde moeilijkheid eener vaste lijn, eener keuze. 't Beste was om zelf
Buitenlandsche Zaken te nemen, bij gebrek aan een ervaren, doortastend vakman,
die zijn sporen verdiend had. Geen politicus aan Justitie, doch een onbesproken èn
onkreukbaar rechter. Aan de technische departementen van Openbare Werken, Post,
Arbeid, een technicus: Dautry van de Staatsspoor. Rist, van de Banque de France,
aan Financiën en Handel. Leger, vloot en luchtvaart waren 't simpelste: een
betrouwbaar generaal. Te zamen zes gedecideerde persoonlijkheden. Niet meer, want
de tijd dringt en er is haast bij. De zwaarste kluif was het ministerie van
Binnenlandsche Zaken. De linksche en rechtsche partijen gooiden elkaar hunne
schandalen naar 't hoofd. De eenen deugden evenmin als de anderen. Het
verschrikkelijkste was dat een fatsoenlijk mensch op Binnenlandsche Zaken zou
huishouden als een aap in de porceleinkast en dat er geen stuk heel zou blijven. Toen
Doumergue te Parijs uitstapte had hij nog geen man gevonden om de staatsmechaniek
niet te weinig op te lappen maar ook niet te veel, niet te langzaam en niet te snel.
Want het was zoo goed als zeker wanneer men repareeren ging dat alles molm zou
blijken als een gebinte, uitgehold door termieten.
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Te Parijs werd hij ontvangen met de ovaties eener dankbaar opgeluchte bevolking,
tegen welke men den vorigen avond de communisten had losgelaten. Een politie,
meesterlijk georganiseerd als de Sûreté Générale, intiem gelieerd met Stavisky en
de Staviskyanen, ongeveer oppermachtig, beschikt steeds over een paar honderd
apachen welke ze tusschen de beenen der argelooze burgers kan werpen gelijk
knuppels in een hoenderhok. Vergeet niet dat Eugène Frot, verscholen achter
geweerrotten, de ‘loopende zaken’ waarnam. Deze loopende zaken bestonden in een
muiterij van communisten die sedert Sacco-Vanzetti koest waren ingedommeld en
in een vier-en-twintig-uursche algemeene staking op den dag dat een aantal beroepen
(kappers, bakkers, slagers, bazars, etc.) Maandag houden en een beetje uitblazen.
Waarom geen staking op Zondag? Dat ware nog afdoender en overtuigender geweest.
Maar een verjaagde en niet-verslagen regeering kan altijd probeeren wat het geeft.
Lukt het niet dan lukt het niet. Te Parijs gaf het niets dan een aantal ingeslagen
winkelruiten, geplunderde etalages, en gedurende de staking een kalmen,
onverstoorden supplementairen rustdag. De Parijzenaar zit niet gauw in de rats. De
tijden zijn voorbij dat de kleine en de groote bourgeois in hun schulp kropen voor
gestipendieerd gespuis.
Doch als de kunstmatige agitatie afliep met sissers, zij spraken boekdeelen van
den geest welke heerschte in het Parlement. Tweemaal was dit vermaledijde Parlement
gewraakt door het volk en een wettig ministerie gleed uit in het bloed dat voor zijn
handhaving gestort werd. De optimistische grijsaard die in den trein een
extra-parlementair cabinet fantaseerde van zes leden (het cabinet, geëischt door
Parijs) mocht veronderstellen dat een dubbele ervaring de in 't nauw gedreven
dolkoppen tenminste gewaarschuwd had. Maar nauwelijks kreeg hij contact met de
politiek en met de passies of hij moest zijn hoop een toontje lager stemmen. ‘Vijf
man en een generaal?’ krijschten de stamgasten der Quatre Colonnes. ‘En wat komt
er dan terecht van ons?’ ‘Een generaal en vijf man’ jammerden de profitariërs van
de Salle des Pas Perdus, ‘maar dat is dictatuur.’ Elk uur vermeerderde het misbaar
der keffers en hun moed. ‘Wat blijft er over van 't Parlement, van de constitutie?’
blaften zij. Niemand had begrepen dat het Parlement op sterven na morsdood lag.
Allen wilden plotseling tot de Nationale Unie behooren en er schoot bokkenleder te
kort voor de liefhebbers van een marokijn.
Doumergue oordeelde in zijn binnenste dat het niet de moeite waard was om hem
uit zijn afzondering te halen voor een combinatie van het soort mallemolen of
kegelclub welke anderen even goed en even slecht gearrangeerd zouden hebben als
hij. Doch hij zwichtte en leende zich voor het ergste om erger te verhoeden en in
ieder geval te vertragen. De Zes werden een cocktail van Achttien. Hij doseerde alsof
de pillendraaier Tardieu heette, Herriot, Chéron, Laval. Zij groepeerden zich voor
een lens en de fotograaf zei: ‘Vriendelijk kijken, heeren.’ Men zou er mee kunnen
lachen als de aardigheid er niet lang af was. Onder de Achttien ontmoette men
minstens Zes die sinds 1918 niets dan fouten bedreven en voor wie Le Crapouillot
deze maand schreef: ‘De galgen worden klaargezet.’ Men trof er Berthod die de
Comédie Française behandelde als doorgangshuis voor gevallen politiechefs. Queuille,
die de boeren laat villen door den trust der molenaars. Tusschen nullen en intriganten,
tusschen beroepssukkelaars en uitschot der politiek, naast de splinter-nieuwe roode
vaan der neo-socialisten, vindt men de respectabele figuren van Maréchal Pétain en
Generaal Denain. De eerste borgt voor het Leger, de tweede voor de Vliegtuigen.
Een veteraan, belast met Pensioenen, borgt voor de oud-combattanten. Maar wat
doen zij in die galei? Kunnen zij borgen voor het ensemble van een kakelbont
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gouvernement waar niemand het eens is met zijn buurman? Kunnen Pétain en Denain
borgen voor een overspannen Kamer, achtervolgd door de visioenen van twaalf
honderd chèques, waar het rechtvaardigste woord een paniek kan veroorzaken? Deze
Nationale Unie begon reeds met een scheuring. De Partij der Radicalen, ruim
begunstigd in Doumergue's kabinet, steunde een algemeene staking welke
geproclameerd werd om hetzelfde kabinet te kortwieken!
Ik schrijf geen pamflet doch wil ook niets verbloemen. Mij dunkt dat de situatie
het nauwkeurigst geteekend is door 't appèl dat de leiders der Croix de Feu na de
formeering van het ministerie gericht hebben tot hun leden. De Braves des Braves,
uitverkorenen eener natie die wacht op hun signaal, verwittigen de veteranen in deze
termen: ‘Het nieuwe gouvernement, helaas, is slechts een lapmiddel zonder uitzicht.
Het is een voorloopig verband op een nat gangreen. Wij zullen het verband niet
afrukken. Maar laten wij op onze hoede blijven en ons gereed houden om het gangreen
te zuiveren welks brij weldra zal doorbreken en overloopen.’
Tournefeuille: Het blad is vol tot den ondersten regel. Doumergue zal daar
waarschijnlijk in een hoekje nog het budget noteeren, omdat de rekeningen in orde
moeten zijn wanneer het uur slaat. Doch zal hij ook de bladzijde keeren en de
onbeschreven pagina beginnen?
[verschenen: 7 maart 1934]

De wind draait
Parijs, 17 Februari 1934
Wanneer kapitein Anthony Eden in 't zicht komt der Fransche kust, vergadert de
Leger-commissie van den Senaat en stemt voor een motie welke iedere vermindering
van manschappen en bewapening onder de huidige omstandigheden voor gevaarlijk
en ondoenlijk verklaart. Het non possumus van den Senaat wordt soms afgewisseld
door een veto van de Leger-commissie der Kamer, om aan te stippen dat er op dit
punt niet het geringste meeningsverschil bestaat tusschen beide Assemblées. Elk
krijgt zijn beurt als bij onderlinge afspraak. Men zou er een lijstje van kunnen
aanleggen indien zulk een reeks moties niet eentonig was.
Zoo worden de reizen van kapitein Anthony Eden of van zijn eventueelen
dubbelganger reeds nutteloos wanneer hij van wal steekt. Een commissie immers,
dat is de Kamer of de Senaat in miniatuur. Een regeering welke in botsing komt met
een der Commissies raakt automatisch in conflict met de voltallige vergadering. Het
besluit eener commissie staat gelijk met een opdracht aan den desbetreffenden
minister. Zeker kan die minister weigeren de opdracht uit te voeren; hij kan pogen
ze te ontduiken, hij kan schipperen, parlementeeren. In de binnenlandsche politiek
zijn dergelijke listen alledaagsch. In de buitenlandsche politiek echter gebeurt het
zelden dat een minister zich niet schikt naar het gegeven mandaat omdat hij 't meestal
zelf inspireerde, gelijk het hem gesuggereerd werd door de leiders zijner diplomatische
diensten. Vooral waar het bewapening geldt zal een minister zich gelukkig voelen
met een strikt omschreven lastbrief. Want als de Generale Staf zich oogenschijnlijk
nog niet verontrust, hij bleef vermoedelijk geenszins vreemd aan de waarschuwingen
van sombere profeten, die de schrikbarendste beproevingen voorspellen aan Frankrijk
dat zijn weermacht reeds voor de helft besnoeide, en, naar hun zeggen, geheel
ontwrichtte. Het is zoo goed als onmogelijk om zich een zakelijk oordeel te vormen
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over de waarde der pessimistische beschouwingen aangaande leger, vloot en
luchtmacht, welke onophoudelijk verschijnen in boeken en tijdschriften. Een oorlog
slechts zou kunnen aantoonen voor hoeverre ze gegrond, voor hoeverre ze overdreven
zijn. Maar voortdurend wegen ze zwaarder als psychologische factor en dit remmend
gewicht zal in de naaste toekomst nog vermeerderen.
De Engelsche kapitein had bijgevolg rechtsomkeert kunnen maken alvorens den
Franschen bodem te betreden en terug kunnen trekken naar het edenische Londen,
waar geen sterveling eraan denkt om Gibraltar te ontmantelen, waar ieder vlast om
Frankrijk te reduceeren tot een plooibare, gehoorzame natie, wier rol buiten hare
grenzen, tot zekere hoogte zelfs binnen hare grenzen, is uitgespeeld. Eden echter
ontving andere instructies dan een motie van den Franschen Senaat en hij zette door
omdat een diplomaat steeds tijd te verliezen heeft en nimmer tijd verliest. Voor de
Britten is de kwestie dermate eenvoudig dat zij eenige volharding rechtvaardigt. Wat
zouden een aantal zaken gemakkelijk worden wanneer zij Europa, beroofd van
vliegende, rollende en varende zware artillerie, beroofd van offensieve legers,
geketend aan onverbreekbare verdragen, konden transformeeren in een neutraal en
machteloos achterland, van alle zijden bestreken en beheerscht door de kanonnen
der capital ships, afgebakend door onoverwinnelijke vloot-bases: Eerst het grof
geschut vernietigd, de groote vliegtuigen gesloopt. Daarna de onderzeeërs. En dan
de Pax Brittannica onder het kaliber der Hood's en der Nelson's. Wanneer Japan
verslagen is, konden Engelschen en Noord-Amerikanen per slot den aardbol samen
deelen.
De kans was te mooi voor de Britten om haar niet halsstarrig te achtervolgen. Zij
was stellig ook te mooi om zich te laten grijpen. Hoe dikwijls schreef ik sinds 1926:
opdat Frankrijk zich gedwee late ontwapenen moet men het een poosje sussen? Ik
vertolkte geen persoonlijken wensch, want ik zou de heerschappij der Angel-Saksers
een ramp achten. Ik noteerde een objectieve bevinding, berustend op waarneming
der pacifistische mentaliteit welke Frankrijk jaren lang verteerd heelt als een ziekte.
Een vèrziend Britsch staatsman, een staatsman die Macchiavelli met profijt
bestudeerde, zou in 1919 onmiddellijk, en ongeacht het risico, een offensief en
defensief verbond gesloten hebben met de Franschen. Stelregel: een wolkenlooze
lucht voor een onbepaald aantal jaren. Hij hadde de Franschen ongestoord laten
genieten van hun overwinning. Hij hadde de verwoestingen betaald met Engelsch
geld, liever dan het herstel te vertragen en te bemoeilijken. Hij zou begrepen hebben
dat niets ontzenuwender en ontwapenender is dan een kalme rust, gecombineerd met
de onmatige passie van Sorbonne, Collége de France en Ecole Normale voor
humanitaire idealen en sentimenteele hersenschimmen. Vanzelf en van lieverlede
ware het Fransche pantser gevallen, verbrokkeld en verweerd.
Het spreekt dat men niet absoluut kan instaan voor het slagen van een dergelijk
plan omdat de politicus niet werkt met dood materiaal, doch met levende en dus
gedeeltelijk onvoorzienbare materie. Maar zonder aarzeling kon men tien jaar vooruit
bevroeden, dat de tactiek, gekozen door Engelschen en Noord-Amerikanen,
noodwendig moest mislukken. In plaats van den ruimschoots gewettigden Franschen
argwaan te kalmeeren (ontsnapte Frankrijk niet op 't nippertje aan den ondergang?)
haalden de Angel-Saksers hun oude Balance of Power van den zolder. Zij weigerden
de Fransche grens te garandeeren. Washington trad niet toe tot den Volkenbond. Het
ratificeerde evenmin Versailles. Met een injectie van milliarden werd Duitschland
op de been geholpen, en kleine naties lieten zich door de City en door Wall-street
meesleepen in een waanzinnige operatie, wier eerste resultaat bestond in het wekken
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van een geduchten concurrent, gedoubleerd door een non-betaler. Met regelmatige
tusschenpoozen werden de oorlogsvergoedingen gehalveerd en ten laatste
verdonkeremaand. De Angel-Saksers daarentegen eischen de Fransche schuld op tot
den laatsten penning en Washington verbant Frankrijk (dat al zijn coupons honoreert
met goud-franken) van de Amerikaansche geld-markt: Italië wordt kunstmatig en
chronisch opgehitst. Zij bekroonden deze langademige machinatie met de
Gleichberechtigung, de apotheose van Hitler en de ontwaking van Duitschland, drie
evenementen welke zij met geld en goede woorden bespoedigden, zoo zij ze niet
geheel in 't leven riepen.
Bij deze kortzichtige manoeuvres vergaten de Angel-Saksers de hoofdzaak: dat
de Franschen tegenover dergelijke partners zich nimmer zouden ontdoen van hun
wapenen en borstkuras. Zij kennen van Frankrijk blijkbaar alleen Montmartre, de
Riviera en Biarritz-Bayonne. Zij vergaten in ieder geval dat een ontwaking van
Duitschland gevolgd en vergezeld kon worden door een Fransch ontwaken. Vraag:
hoe zullen de beide geburen elkaar aankijken wanneer ze zich de oogen hebben
uitgewreven? Is Engeland zeker van het antwoord? De Franschen bij lange niet. Maar
zij verkiezen een gewapend Duitschland boven een ontwapend Frankrijk.
Vandaag reeds merkt kapitein Anthony Eden (wiens loyauteit zeer hoog geprezen
wordt) dat de wind blaast uit een anderen hoek. Weet hij ook hoever die wind zou
kunnen omslaan? Hoe hard hij zou kunnen waaien? De aanstichters der pro-Russische
en anti-Japansche politiek leden bij de jongste nationale revolte een nederlaag. Zou
het extravagant zijn om te veronderstellen dat het Comité des Forges,
Schneider-Creusot, de Banque Franco-Japonaise, de Association Nationale
d'Expansion économique (welke ruim één milliard stak in Mantsjoekwo) die te zamen
geallieerd zijn aan de Japansche groep Mitsui, eenig aandeel hadden in de revolutie
van zes Februari? De vertegenwoordiger van het Comité des Forges te Berlijn is
François Poncet, gezant der Republiek. Wat kan Duitschland zonder of tegen
Frankrijk? Weinig of niets. Maar Frankrijk permitteerde reeds de verplettering der
Oostenrijksche socialisten welke als bij toeval samenviel met het Parijsche oproer.
Frankrijk zou eveneens de verplettering van Moskou kunnen permitteeren, en als dit
wellicht nog geen geformuleerd program is, nog geen noodzakelijkheid, het is een
kolossale troef.
Voorloopig echter blijven aan Franschen kant de poorten die kunnen leiden tot
een Entente Cordiale wagenwijd geopend. Het zou onnatuurlijk zijn wanneer het
anders ware, omdat de Premier Doumergue en de Minister van Buitenlandsche Zaken
Barthou gewichtige posten bekleeden bij de administratie van het Suez-kanaal welks
aandeelen voor meer dan de helft, zooals men weet, eigendom zijn van het Britsche
gouvernement. Dit legt niets uit. Het wijst alleen iets aan. De merkwaardige positie
van Fransche ministers in dienst der Engelsche regeering zal inschikkelijkheden éér
belemmeren dan bevorderen daar een vinnige pers hun handelingen controleert. Twee
formidabele partijen, vertakt over beide halfronden, worstelen om Frankrijk's zwaard
en Frankrijk's invloed. De uitslag is nog onbeslist. Doch één ding staat vast: het
zwaard zal niet roesten.
[verschenen: 10 maart 1934]

Honderd tegen een
Parijs, 20 Februari [1934]
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Men kan ervan zeggen wat men wil, en desnoods bekennen dat men er niets van
begrijpt, maar het is onloochenbaar, dat de Banque de France een ridderlijk en edel
spel vertoond heeft. In een ordelooze wereld, waar beginselen niet langer duren dan
voordeelig is, hijscht Clément Moret zijn vlag met de grondvaste, onveranderlijke
symbolen van maten en gewichten, van schietlood en waterpas. Hij doet denken aan
Bayard den Chevalier sans peur et sans reproche die een middeleeuwsch ideaal
voortdroeg te midden van de haakbussen der Renaissance. Hij doet ook denken aan
den Ridder van de Droevige Figuur die draken en reuzen wilde bevechten in een tijd
waar Don Quichotte enkel nog maar windmolens ontmoette en kudden schapen,
welke, tusschen haakjes, veel taaier zijn dan reuzen en draken. In beide rollen heeft
hij gekampt of gespeeld als een man van eer, een man met principen, en zoo hij
sneuvelt kan hij de laatste woorden citeeren van Bayard: ‘Ik ben niet te beklagen,
want ik bleef trouw aan mijn vaderland en aan mijn eed.’ Wanneer een dergelijke
houding papieren maskerade is, kan men ze met een glimlachje voorbijgaan. Wanneer
zij betaald wordt met tonnen en tonnen gouds kan men haar dwaas noemen (want
hebben is hebben en de Amerikanen zullen den gelen buit niet grif loslaten), doch
men brengt een bewonderend saluut.
Moret's voornemen - bewaring van den gouden standaard - schijnt op 't eerste
gezicht en zelfs op het tweede gezicht, bovenmenschelijk en onuitvoerbaar geworden.
Hij heeft niet alleen Washington en Londen tegen zich, doch ook de binnenlandsche
Fransche banken. De dollar blijft goedkooper te New-York dan te Parijs. Het goud
blijft goedkooper te Parijs dan te New-York. Wat valt daar tegen te beginnen?
Roosevelt dirigeert zijn munt. Hij stelt een koers vast die 15.07 bedraagt in francs
en er zijn een massa lieden die den dollar best 16 waard achten, omdat zij daarbij
voordeel hebben. Als Roosevelt loyaal was, zou hij zijn egalisatie-fonds laten werken
en de verschillen verminderen tot een cijfer waar arbitrage niet meer loonend wordt
en waar de winst de transport-kosten van metaal niet meer dekt. Doch waarom zou
Roosevelt loyaal zijn volgens de manier van het ijzeren harnas? Hij is loyaal volgens
de manier der donderbus. Hij vond een smoesje om dat wissel-fonds stop te zetten
alvorens het in actie trad en liet vertellen dat Frankrijk een embargo overwoog op
het goud en een devalorisatie van den franc. Te Parijs protesteerde men à cor et à cri
en noemde dat wantrouwen onkwalificeerbaar. Waarschijnlijk was die uitbarsting
juist wat Roosevelt wenschte, want het eenige wat zijn plannen zou kunnen
dwarsboomen is een geheel of gedeeltelijk embargo, een geheele of gedeeltelijke
ontrouw aan den gouden standaard. Het is den Amerikanen niet te doen om het spel,
doch om de knikkers en wanneer het eene voorwendsel heeft uitgediend zullen zij
een ander verzinnen. Dit valt hun des te gemakkelijker. daar niet alleen een fractie
der Fransche pers, doch ook franctireurs van handels, nijverheid en zelfs wetgevende
lichamen de geruchten rondstrooien, welke men hen in den mond legt. Geen etmaal
geleden stelde een député voor om den goud-voorraad der Banque de France te
herschatten: 16% boven de hedendaagsche waarde. Lezen de financieele raadsheeren
van Roosevelt zulke berichten met genoegzame oplettendheid en verwondering?
Alles wat den franc moreel en physiek verzwakt komt in hun kraam te pas en schijnt
hen niet het geringste gevaar te berokkenen. Met gedirigeerde munt immers kan men
altijd lager bieden en opnieuw schatten. Wat belet Roosevelt om overmorgen een
dollar te decreteeren van 12 en hem te Parijs te laten taxeeren op 13? Alleen Franschen
kunnen naïef genoeg zijn om te gelooven, dat het hem mishaagt om goud te koopen
voor 15,07 wat voor 25,60 niet verkrijgbaar was. Naïef genoeg om te rekenen op het
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egalisatie-fonds! Dit wil zeggen: de argelooze natie en de paladijn Clément Moret.
Niet de magnaten der internationale bank en niet de makelaars.
De partijen zijn verbazend ongelijk, want les affaires sont les affaires. Het
patriottisme van een bankier is genuanceerder dan het patriottisme van een filosoof
en van een schildwacht op een verloren voorpost. Het wordt daarom niet minder
heldhaftig en minder offervaardig. Een bankier leverde wapenen aan Abd el-Krim
en zag zijn eigen zoon vallen onder de kogels, welke hij verkocht aan den Moorschen
sultan. Tragisch dilemma voor een zakenman: wat is beter? Dat mijn zoon sterft door
wapenen, welke ikzelf verschafte of door wapenen, welke in elk geval gefourneerd
zullen worden door een concurrent, wanneer ik de bestelling weiger? Ook de handel
heeft zijn helden en zijn grootheid. Waarom wil 't niet erkennen? Tegenover de
Amerikaansche en Engelsche boekaniers volgt de Fransche bankier dezelfde
redeneering: Het goud vlucht en vliegt heen. Waarom zouden wij de winst van het
koersverschil gunnen aan Roosevelt's commissionnairs? Waarom niet liever zelf de
marge opgestreken? Zal het goud daarom sneller wegstroomen? Tegen 210.000
papieren francs overhandigt de Banque de France een gouden staaf aan ieder die hem
wenscht en zonder te vragen naar zijn nationaliteit. Als wij het goud toch moeten
verliezen, omdat Moret beweert er niet zoo erg aan te hechten, laten wij dan tenminste
de voordeelen der arbitrage voor onszelf behouden. En met de deposito's hunner
klanten koopen zij de tonnetjes en kistjes van het gele metaal, welke zich in
vliegmachines en pakketbooten naar Londen en naar New-York spoeden. Zij denken
realistisch en bijgevolg logisch. Gedurende verscheiden dagen bedroeg de netto winst
op twee millioen dollar één millioen francs.
Het onredelijkst in deze aangelegenheid schijnen mij de Amerikanen en Engelschen,
hoewel zij er voorloopig het best bij varen. Wat beoogen zij? De ruïne van den gouden
standaard. Maar hoe meer zij de edele specie verguizen, hoe meer zij ervan opstapelen.
Terwijl hun valuta's moeten zakken (om te kunnen exporteeren) verzwaren zij den
hefboom, welke de valuta's totnutoe deed stijgen. Als het goud geen beteekenis heeft
en tot de ijdele goden behoort die men niet mag aanbidden, waarom werpen zij 't dan
niet op den diepsten bodem van den Oceaan? Toen de Franschen het goud oppotten,
hebben zij 't tenminste nooit belasterd. Zij zeiden niet, gelijk een der machtigsten
van de City: ‘Liever handel zonder goud, dan goud zonder handel.’ De standaard
echter welken men verbrijzelen wil is gewoonlijk de standaard van den buurman.
Wij mogen aannemen, dat vooral de Fransche standaard ingedeukt moet worden.
Waarom zou men anders vechten? Niet om hem te versterken. Als men hem versterken
wilde zou men het goud niet wegpompen uit Parijs. Wat echter zal onvermijdelijk
gebeuren - vroeg of laat - wanneer de belegering wordt voortgezet en het proviand
gaat ontbreken? De standaard zal bezwijken; de franc wordt losgehaakt (met of
zonder toestemming van Moret); de dollar wordt opnieuw 25 en het pond 125.
Misschien zullen zij nog hooger noteeren. En alle baten van twee en een half jaar
Engelsche, van één jaar Amerikaansche geld-politiek zullen verbeurd zijn, elke
voorsprong verspild en de heele zaak zou van voren af moeten worden hervat.
Qua tactiek lijkt dat absurd en ontgoochelend. Maar kan men het duel milder
interpreteeren? Kan men een gunstiger einde verwachten? Volgens het jaarverslag
der Banque de France zal het Fransche Volk zich nieuwe en nog hardere offers
moeten getroosten voor de handhaving eener theoretisch onvolprezen en practisch
onbegeerlijke gedragslijn. De bewonderenswaardige Moret, die in één week twee
milliard aan goud zag vertrekken zonder eenige hoop op wederkeer, en die ze liet
vertrekken zonder een vin te verroeren, bekommert er zich weinig om hoe het
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Fransche volk zal reageeren, wanneer het bemerkt dat de kostbare substantie in gulpen
of in druppels afvloeit. Hij is Bayard die twee honderd Spaansche ruiters tegenhield
op een brug en met een nietig garnizoentje een leger afsloeg van honderd duizend
man. Hij is de technicus die zich niet vergist. Goed! Maar mèt zijn goud was dat
Fransche volk geenszins gelukkig. Wat zal het verlangen en eischen, zoodra het
onvruchtbare goud verdwijnt? Eenige faciliteiten. Eenige opluchting. Moret mag
deze behoefte op zijn tabellen verwaarloozen. Doch ware ik Amerikaan of
Engelschman ik zou dezen tegenstander niet in 't nauw drijven en vreezen voor een
bruuske devalorisatie of een andere verrassing, Bayard tenslotte sneuvelde en Don
Quichotte gaf den geest in zijn bed.
[verschenen: 12 maart 1934]

Het Veld van Eer
Parijs, 26 Februari [1934]
De enquêtecommissie, welke de Parijzenaars in den avond van 6 Februari kochten
en betaalden met 26 dooden en meer dan 800 gekwetsten (waarvan de helft zwaar
gewond) was nauwelijks ingesteld, of een van de voornaamste getuigen der Affaire
Stavisky, de raadsheer aan het Hof van Appèl, Albert Prince, verdwijnt even
geheimzinnig als opziendbarend uit het rijk der levenden. Een regelmatige carrière
aan de rechtbank had Prince onopzettelijk in contact gehouden met den officieelen
oplichter en zijn bende. Het was zijn lot om hem te volgen als de speurhond een
spoor. In 1926 woonde hij de arrestatie bij van den falsaris en later zijn
invrijheidsstelling. De 19 verdagingen van Stavisky's proces gebeurden onder zijn
afkeurend toezicht. Prince was verbonden aan de financieele sectie van het Parket
toen de geldschieter der radico-socialisten zijn fuiken uitzette en zijn rijke vangsten
binnenhaalde met behulp van politie, ministers en kamerleden. Bij hem belandden
de waarschuwende en beschuldigende rapporten van den commissaris der rechtspolitie
Pachot en hij besliste of zij zouden worden doorgegeven aan den Procureur der
Republiek, Pressard, den zwager van Chautemps. Pressard beweerde dat hij die
rapporten nimmer ontving en schoof de verantwoordelijkheid op zijn substituuts.
Albert Prince protesteerde openlijk en heftig. Hij vroeg gehoord te worden door
Lescouvé, eersten President van het Hof van Cassatie, den hoogsten magistraat van
Frankrijk. Verleden Woensdag zou hij op eigen verzoek voor de tweede maal
ondervraagd worden, in tegenwoordigheid van Henry Chéron, Minister van Justitie.
Denzelfden Woensdag vond men zijn lijk.
Volgens gewoonte was hij Dinsdagmorgen te voet naar de rechtbank gegaan waar
hij zitting had. Onderweg bemerkt Prince dat hij geen geld op zak heeft. Hij keert
terug naar huis en verneemt daar van zijn vrouw, dat men in zijn korte afwezigheid
getelefoneerd heeft uit Dijon, waar zijn 75-jarige moeder woont, die blijkens de
mondelinge mededeeling van haar dokter een urgente operatie moet ondergaan, welke
de tegenwoordigheid van haar zoon noodzakelijk maakt. Om de patiënte niet te
verschrikken, zei de telefoon-stem, was het voorzichtiger voor den Raadsheer om
zonder zijn vrouw naar Dijon te komen, waar hij aan 't station een auto zal vinden,
die hem direct naar de kliniek zal brengen. Prince zendt zijn zoon (student in de
rechten) naar het Gerechtshof om dit te verwittigen, dat de zitting geschorst wordt.
Terwijl zijn vrouw en het kamermeisje een valies pakken, schift hij een aantal
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documenten en bergt ze in zijn portefeuille met de convocatie van Chéron, welke hij
medeneemt op reis. Hij ijlt naar de Gare de Lyon en telefoneert zijn vrouw nog, dat
hij den trein niet gemist heeft. Hij arriveert te Dijon, wordt op weg naar een taxi
aangesproken door twee onbekenden, treedt opnieuw het station binnen, telegrafeert
zijn vrouw, dat de toestand der zieke normaal is, bestelt een kamer in het hotel waar
hij gewoonlijk afstapt, schrijft zijn naam in het politieregister en laat zijn valies achter
bij den portier. Vanaf dat oogenblik (het is dan ongeveer vijf uur in den namiddag)
wordt hij nergens meer gezien.
Te negen uur 's avonds signaleert een machinist, die zijn locomotief nakijkt,
bloedvlekken en hersenspatten op raderen en stangen. Gendarmes worden uitgezonden
om de baan af te zoeken. Laat in den nacht ontdekken zij tusschen Plombières en
Dijon, op enkele kilometers afstand der hoofdstad van Bourgogne, de verspreide
resten van een overredene. De rampzalige, met pakkoord aan nek en enkels gebonden
op de rails, was in de lengte verbrijzeld door de wielen van den trein. De schedelholte,
totaal versplinterd, ontbrak. Het gespleten en gekerfde lichaam ware volstrekt
onherkenbaar geweest, wanneer men in een der geledigde zakken der kleeren (de
meeste zakken waren omgekeerd) niet een visite-kaartje gevonden had met den naam
Albert Prince. Langs den spoordijk lagen een bebloed jachtmes, munt-biljetten tot
een bedrag van 379 francs, een poederkwastje en de portefeuille, welke niets meer
bevatte dan de convocatie van Chéron. Het lijk had zeer weinig gebloed, waaruit met
bijna wetenschappelijke zekerheid kan worden afgeleid, dat de Raadsheer dood was
toen hij op de rails werd vastgesnoerd. De harde touwen hadden slechts lichte striemen
veroorzaakt.
Hoewel 't haast onaannemelijk is dat iemand zichzelf aan hals en voeten stevig
kluistert op een spoorstaaf en hoewel Albert Prince, die gefortuneerd was, zijn oude
moeder adoreerde, en gelukkig was met zijn vrouw en kinderen, niet de minste
redenen had voor een wanhoopsdaad, werden twee veronderstellingen geopperd om
het singuliere uiteinde en de lugubere mise-en-scène te verklaren: moord en zelfmoord.
De thesis van moord werd zonder aarzeling geadopteerd door het Gouvernement,
dat een premie van honderdduizend francs uitloofde voor de aanwijzing van den
dader. Albert Sarraut, Minister van Binnenlandsche Zaken, bezigde zelfs den term
maffia om de bende te karakteriseeren, welke de hinderlaag spande, den satanischen
aanslag beraamde en uitvoerde. Pressard daarentegen had in het Paleis van Justitie
de onbeschaamdheid om het gerucht rond te strooien van een zelfmoord, en
Chautemps colporteerde in de couloirs der Kamer een tragisch afgeloopen histoire
de Jupons. Volgens deze twee tactlooze snaken gebruikte Prince herhaaldelijk het
voorwendsel eener zieke moeder om een liaison welke hij had te Dijon. De insinuatie
maakte een zoo deplorabelen indruk dat beiden zich gedwongen zagen hun uitlatingen
te logenstraffen, ofschoon tientallen getuigen ze kunnen staven. Maar het
poederkwastje op den spoordijk en de lasterpraatjes moeten elkaar wederkeerig
motiveeren. Ze zijn het eenige zwakke punt in het complot waar daders en aanstichters
zich schijnen bloot te geven. Door een merkwaardig toeval bediende Prince, die een
teere huid had, zich bij 't scheren van een poederkwastje dat zijn vrouw hem cadeau
deed.
De sinistere intrige, met haar gemengde luchtjes van tsjeka en gangsterisme, heeft
de Parijsche atmosfeer, zeer beklemmend gebleven na het barbaarsche en ignobele
bloedbad van Zes Februari, geladen met een nieuwe en vervaarlijke electriciteit. De
nuchterste Franschman herinnert zich na de executie van Albert Prince de troebele
verhalen welke L'Action Française opdischte over den plotselingen dood van Generaal
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Mangin (vergiftigd), van Minister Maginot (vergiftigd), van Generaal Koutiepoff
(uitgeleverd aan de bolsjewisten), van Paul Doumer (vermoord door de fractie der
Briandisten, ondanks een dubbele waarschuwing van Léon Daudet) en andere
soortgelijke geschiedenissen welke hij nooit geslikt heeft. Zouden ze tóch een portie
waarheid bevatten? Zouden ze niet verzonnen zijn door het gloeiende van een zuidelijk
feuilletonist? Zou Frankrijk achter een paravent van min of meer respectabele en
zwakke mannen metterdaad geregeerd, en wat erger is: getyranniseerd, geterroriseerd
worden door een soort van geheim genootschap, dat zijn macht en uit te voeren
vonnissen toevertrouwde aan de roovers der Sûreté Générale? Om te beginnen
organiseerden ‘zij’ een razzia, in grooten stijl en sleepten een buit van honderden
millioenen in hun holen. Daarna brengen ‘zij’ medeplichtigen als Stavisky of
weerbarstigen als Prince onmeedoogend tot zwijgen. Want na den ‘zelfmoord’ van
Prince gelooft geen sterveling meer aan den ‘zelfmoord’ van Stavisky. Iedereen
begrijpt bovendien dat de onverdraaglijke terechtstelling van Prince een
intimidatiepoging is, ten eerste bestemd voor hen die reeds gevangen zitten en zouden
kunnen zwetsen, ten tweede voor hen die zouden trachten om gevangenen en
verdachten bekentenissen te ontlokken, ten laatste voor de vermetelen die uit
bekentenissen conclusies zouden trekken.
Het is noodeloos om voorspellingen te doen. Men riskeert dat de gebeurtenissen
sneller gaan dan de vliegmachine welke het voorspelde transporteert. Nooit ook
waren predicties gemakkelijker. Twee machtige partijen gorden zich ten strijde. De
een verdedigt haar buit. De ander haar bezit, haar vrijheid, haar eer. In het eene kamp
de occulte secte met haar ongehoorde driestheid, haar talrijken aanhang van binnenen buitenlandsch racaille, gerecruteerd onder democratische leuzen, met haar ferociteit,
haar dwingelandij, haar bestialiteit (‘zij’ maakten de gardes mobiles tot wilde beesten
met een scheut ether in hun drinken), haar gewetenloosheid van verstokte
beroepsmisdadigers. In het andere kamp de Fransche natie, vandaag geplunderd en
gemitrailleerd door dezelfde schavuiten, die haar in 1914 te wapen riepen voor Recht
en Gerechtigheid, de Fransche natie welke tyrannie en onrecht nimmer heeft aanvaard,
nimmer heeft geduld. De een is desperaat, de andere dapper. Beiden deinzen terug
voor niets. Wat moet er voortvloeien\uit een botsing, tenzij een mirakel de ramp
afwendt, of tenzij een coup d'état haar beperkt? Een burgeroorlog.
[verschenen: 17 maart 1934]

Het moet
Parijs, 28 Februari 1934
Een der eerste regeeringsdaden van het Kabinet-Doumergue is geweest de opzegging
der Fransch-Engelsche handelsverdragen. Het eene dateerde uit 1882 en schonk aan
Groot-Brittannië de voordeelen der meestbegunstigde natie. Het andere was bijna
even oud als de wereld der mechanische paardekrachten. Dit tractaat ‘van vriendschap
en navigatie’ werd op 26 Januari 1826 geteekend ‘in naam der Allerheiligste
Drievuldigheid’ tusschen Zijne Majesteit den Koning van Frankrijk en Navarra en
Zijne Majesteit den Koning van het Vereenigd Koninkrijk. De overeenkomst, elf
jaren na den harden vrede van 1815, vergunde aan Engelsche koopvaarders dezelfde
rechten en vrijheden welke Fransche schepen genoten in de havens van Frankrijk en
koloniën. Weinig diplomatieke acten bleven zoo lang geldig als dit verzegeld en

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

vergeeld perkament. Zonder ernstige schade doorstond het navigatie-verdrag de
zware zeeën en de koersveranderingen van meer dan honderd zeer bewogen jaren.
Het werd niet onttuigd door de dobberingen van den sterling, de blinde en wakende
klippen van het Britsche protectionisme, door de rollers welke de douane-politiek
veroorzaakte van Engeland met zijn Dominions. Die drie lekken deden het nog niet
zinken toen de Board of Trade aan Frankrijk verbood om met branding aan lij overstag
te gaan. Het kelderde pas toen Runciman allen goeden wil bij de Franschen
ontmoedigde door den onhebbelijken toon aan te slaan welke Engelschen eigen is
wanneer zij van hun stuk raken. Zelfs Londensche bladen oordeelden dat de
honorabele president van den Board of Trade Frankrijk toesprak als een mogendheid
van den vijfden rang. En vijfde-rangs mogendheden bevinden zich enkel in
Centraal-Amerika of in de binnenlanden van Azië en Afrika.
Ouder gewoonte had de Franschman gedaan wat in zijn vermogen lag om de
Britsche uitbarsting te verhoeden. Het extra-tarief van 15% op koopgoederen, verkocht
in gedeprecieerde munt, was ingetrokken tot verontwaardiging der Fransche
industrieelen. Zij beweerden dat men geen 15% moest heffen, doch minstens 25%
omdat het pond naar verhouding gezakt was. Ondanks het pootig verweer van
belanghebbenden zou eveneens de compensatie-taxe van 6% op het omzetcijfer
verlaagd worden tot 2%. Het Ministerie van Handel, dat ingewijden een roovershol
noemden en waar Doumergue van de kelders tot den nok gaat zwavelen, beloofde
nog mooiere concessies. Nauwelijks had Frankrijk een reciprociteits-politiek
aangekondigd (die tegenover alle partijen strikt egaal zal moeten zijn wanneer zij
niet overal ontevredenheid wil wekken) of het Handelsdepartement meende dat het
evenwicht verbroken kon worden ten voordeele der Britten. Terwijl elke natie
waarmee Frankrijk handel drijft 25% van de vroeger toegekende contingenten
ontvangt als vaste basis voor het toekomstig ruil-verkeer en de 75 resteerende
procenten moet negocieeren onder het motto ‘voor wat hoort wat’, overwoog men
voor Engeland een proportie van 90% vast en 10% los. De gemiddelde Franschman
begreep daar geen zier van omdat de economische pressie der Britten niet vergezeld
ging van schappelijkheid op ander gebied. Engeland scheen te vergeten dat diplomatie
een kunst is van geven en nemen. Wat Parijs verloor aan geld zag het niet
teruggewonnen in eenigen vorm van sympathie, te Genève, te Weenen of elders. De
onderdanige toeschietelijkheid waarmee Frankrijk de Londensche eischers tegemoet
trad was des te onbegrijpelijker wijl sedert 1930 de Engelschman een batig saldo
boekt op de Fransche markt. Welke argumenten kon hij laten spreken om het onderste
uit de kan te willen? Op welke vriendelijkheden rekende de Brit? Op welke
zwakheden? De Engelschen kenden de reputatie van het Ministerie van Handel. Zij
kennen de lamentabele historie van de Amerikaansche leger-voorraden, ver boven
de waarde opgekocht door den falsaris Klotz. Zij weten welken jammerlijken invloed
het geld heeft uitgeoefend op de ratificatie der schulden aan Engeland en aan Amerika.
Waarom zouden ministers en afgevaardigden die zich laten omkoopen door een
banalen flesschentrekker als Stavisky, zich niet laten bewerken door de Schatkisten
van Londen en Washington? Het Stavisky-complot is veel ingewikkelder,
verstrengelder en gevaarlijker dan men tot nu toe beseft. Om sommige uitloopers te
bevroeden welke op 't oogenblik slechts gesuggereerd kunnen worden, moet men
zich herinneren dat de groote Parijsche straat-betoogingen, die ik indertijd geteekend
heb als prae-revolutionnair, aanvingen in December 1932, bij de Kamer-debatten
over de betaling van het Angel-Saksisch tribuut.
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Wat echter de meeste aandacht vraagt in deze disputen is niet het egoïsme van den
een en de langdurige halzerigheid van den ander, maar de flagrante en volstrekte
onmogelijkheid van een bevredigend resultaat. Toen de Engelschen dreigden met
een extra-toeslag van 20% ad valorem op verschillende Fransche producten, en
daaronder de zijden stoffen telden, hoopten zij dat de zijde-fabrikanten, reeds deerlijk
gehavend door de Japansche concurrentie, onmiddellijk zouden intercedeeren bij het
Ministerie van Handel. Een jaar geleden was daar alle kans op en de Engelschen
bouwden geen scheeve hypothese. Doch wat zagen zij geschieden? De gezamenlijke
zijde-industrie, een der hoofdtakken van de Fransche nijverheid, verklaarde zich
solidair met het complex der nationale economie. De ‘soieux’ [moet zijn: soyeux]
van Lyon, een schraperig ras, en die van Parijs, niet minder happig op den penning,
spoorden den minister aan tot tegenstand en verzekerden hem dat zij zouden
volhouden tot het uiterste, hoe hoog ook de verliezen zouden stijgen. In acht genomen
de individualistische, particularistische, anarchistische karaktertrekken der Franschen
behoort dat onverhoedsche samenhoorigheidsgevoel zonder twijfel tot de phenomenen.
Maar alleen zij die niet weten wat er omgaat in het Fransche binnenste kunnen zich
over een dergelijk verschijnsel verbazen; Het was nochtans een symptoom van
buitengewone beteekenis toen de lederindustrie (en aanverwante bedrijven) zich
aaneensloten tot een corporatie. Het was een veelzeggend teeken toen onlangs 450
metaal-gieterijen het voorbeeld der looiers volgden. In een land waar geen Mussolini
of Hitler de geschillen vereffent, en in een natie waar ieder hot en haar wil, kunnen
zulke bewegingen niet overschat worden.
Zij getuigen van een dieperen dwang dan dien welken een dictator oplegt. Wanneer
ik niet vreesde dat lange cijfer-tabellen dor zijn, stelde ik een lijst op van den
Franschen wereld-handel der laatste jaren. Er zou uit blijken dat Frankrijk op een
ensemble van 45 mogendheden, mandaten, protectoraten en koloniale groepen, slechts
met 6 landen (Bulgarije, Denemarken, Zwitserland, Belgisch-Luxemburgsche Unie,
Turkije en lerland), met één protectoraat (Tunis) en één mandaat (Syrië) winstgevende
betrekkingen onderhoudt. Met alle overige landen van den aardbol levert het
wederzijdsch verkeer een zeer aanzienlijk deficit op voor Frankrijk. Misschien is er
geen volk welks beschermende tarieven in een kwaderen reuk staan dan de Fransche,
maar stellig is er ook geen natie die de universeele verwijten van exclusivisme zoo
weinig verdiend heeft als Frankrijk.
Doch het heeft zelfs geen nut meer om daarover te polemiseeren. Het eenige
waartegen een hardnekkige propaganda, leugen-campagnes, pers-subsidies en andere
corruptie niet kunnen optornen zijn de feiten. De Fransche lijdzaamheid, de Fransche
hersenschimmen botsen tegen de werkelijkheid. De werkelijkheid eener uitgeputte
economie. De werkelijkheid van 125.000 Parijsche winkeliers en handelaars in
virtueelen staat van faillissement. De werkelijkheid, dat Parijs, dat bijna de helft der
belasting opbrengt, slechts 314 inteekenaars leverde op de jongste leening, tegen
40.000 in de provincie. De werkelijkheid van 38 naties aan welke Frankrijk jaarlijks
tien milliard francs overmaakte zonder beteren dank te plukken dan de faam van
hamsteraar en philippica's van Runciman.
Dat kon niet duren, sinds behalve de handelsbalans ook de betalingsbalans een
belangrijk tekort aanwijst. Kamer en Senaat verleenden aan Doumergue volmacht
tot herziening der douanetarieven. Doch waarmee zullen die herziening en die
volmacht eindigen? Of met een Fransch bankroet. Of met een tumult van 38 naties
die reeds op Frankrijk schimpten toen Frankrijk nog rendeerde.
Is het wonder dat de astrologen Doumergue's toekomst donker inzien?
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[verschenen: 22 maart 1934]

Te Saigon
Parijs, 3 Maart 1934
Het ergste is niet altijd zeker. Toen Pierre Pasquier in Januari verbrandde met de
Emeraude lag het stavisqueuze ministerie-Chautemps op de knieën voor Léon Blum
en zou den zetel van gouverneur-generaal van Indo-China gaarne verkwanseld hebben
tegen een socialistisch votum van vertrouwen. Er moet iets van dien aard bekonkeld
zijn in het cartellistisch convent want tot het laatste moment stond Alexandre Varenne
bovenaan op de lijst der candidaten. Verscheiden bladen, die het oor bezaten der
regeering, maakten reclame voor het marxistische satraapje dat reeds het bewind
gevoerd had te Saigon en verfoeid door de meeste Europeanen was weggegaan. Een
aantal inboorlingen zonden een petitie naar Parijs en vroegen den terugkeer van den
demagoog die wind zaaide in dagen van voorspoed, en die zich enkel erop beroemen
kon geen storm geoogst te hebben wijl hij tijdig zijn biezen pakte en kisten vol
kostbaarheden. Dit antiblanke experiment wordt niet hervat. Pierre Laval, minister
van Koloniën in een kabinet waarvan de twee invloedrijkste leden, Doumergue en
Sarraut, het grootste deel hunner carrière doorliepen in Indo-China, benoemde René
Robin. En ook dat is een der gelukkige gevolgen der insurrectie van Zes Februari.
Hoewel geboren in 1872 (op 6 Augustus te La Trémouille) en dus pas 62-jarig wat jong is in een land waar de grijsaards taai zijn en voortvarend - genoot René
Robin sinds 1932 pensioen en vroege rust. Hij debuteerde in 1900 bij de civiele
administratie van Kambodja en zijn gansche loopbaan ontwikkelde zich van de
bescheidenste tot de hoogste posten in een der zes deelen van het rijke en
menigvoudige gewest. Achtereenvolgens was hij directeur der Affaires Indigènes
aan de residentie van Hanoi, kabinets-chef van den gouverneur-generaal Klobukowski,
hoofd van ondergeschikte provincies, raadsheer van het koloniaal bestuur, chef der
administratieve diensten van den landvoogd, secretaris-generaal van Indo-China,
resident van Tonkin, waar hij oproeren dempt, kanalen graaft, dijken aanlegt,
chronische hongersnooden, overstroomingen, verwoestingen bestrijdt en een wetboek
voltooit dat tot grondslag zal dienen van de wetgeving der geheele kolonie. Tijdens
de vacature welke aan de komst van Pasquier voorafging fungeerde hij als
gouverneur-generaal ad interim. Na dertigjarige ononderbroken koloniale
werkzaamheid bekroont hij definitief de taak waaraan hij een leven besteedde.
Wanneer René Robin dit einde gedroomd heeft in zijn jeugd toen hij begon als
commies, dan gaf hij ook de afdoendste en duidelijkste bewijzen - dikwijls in zeer
bezwaarlijke omstandigheden - dat de vervulling van zijn droom rechtmatig was en
wenschelijk.
Is het avontuurlijk om te denken, bij den tweesprong waar Indo-China staat, dat
Robin's verleden de komende periode waarborgt? Het ligt voor de hand dat hij
niemand inwijdde in zijn plannen en dat hij geen maatregelen zal openbaren alvorens
ze toe te passen. Hij aanvaardt zijn bewind op een onheilspellend uur van de
Indo-Chineesche geschiedenis in 't bijzonder, van de wereld-geschiedenis in 't
algemeen. De rijst wordt slecht verkocht. Aan wie de schuld? Voor een deel aan de
Chineezen, die liever oorlogstuig verbruikten dan het witte graan. Voor een ander
deel aan Frankrijk dat de Indo-Chineesche productie ongenoegzaam begunstigde in
het moederland. Maar de rijst wordt ook te slecht betaald. Ze is lager geprijsd dan
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de teelt kost en de bouwer die haar kweekt lijdt dezelfde ellende naast stampvolle
silo's als de hongerende Chineezen. Waarom? Gedurende de vette jaren hebben de
eigenaars van rijstvelden den grond te duur gekocht, in de magere jaren boeten zij
voor hunne fout. Een extra-parlementaire commissie gaat op het Ministerie van
Koloniën beraadslagen over de duizenden stroppen door deze speculatie berokkend.
Een andere commissie, expres overgekomen uit het Verre Oosten, delibereert over
den koers van den piaster. Wat zal zij adviseeren? Wat zal Robin beschikken wanneer
de commissies gewikt hebben? Als de prijzen te laag zijn, is de munt te hoog, zeggen
de wonderdokters der Amerikaansche school. Zij beschuldigen den piaster, die met
den Indischen gulden de eenige valuta is in het Oosten welke den gouden standaard
trouw bleef, van alle euvelen welke leege magen roerig maken en, volgens het
Fransche spreekwoord, doof. De waarde van piaster en gulden is ongeveer gelijk.
Zij willen hem besnoeien tot vijftig cents. Zij verwachten een hemelsch bloeitijdperk
van de halveering. Doch is de kwestie niet gecompliceerder dan deze rudimentaire
economisten zich verbeelden? Wat bewijzen de statistieken? Het ruil-verkeer van
Nederlandsch-Indië (volgens Fransche cijfers) liep in 1932 61% terug. Dat van
Indo-China 65,5%. Dat van Britsch-Indië daarentegen 72% - ondanks de
gedeprecieerde munt. Indo-China exporteerde in 1933 meer rijst en meer steenkolen
dan Siam, Birmanië en Britsch-Indië, bijna evenveel als Japan, en meer cement dan
Hongkong met hun gedaalde valuta. De wonderdokters zullen uit de overtuigende
en indrukwekkende getallen welke men citeeren kan, trachten af te leiden dat de
slotsom brillanter kon zijn, dan zij is en dat Indo-China met een papieren piaster alle
concurrenten zou overvleugelen. Zullen zij gehoor vinden? Men kan niets met
zekerheid voorspellen. Doch het karakter en de antecedenten van René Robin duiden
niet aan dat hij gerekend moet worden tot de waaghalzen die tien vogels in de lucht
verkiezen boven één in de hand.
Hij krijgt echter niet enkel den piaster te verdedigen maar ook de orde te bewaren
welke door een stabielen piaster (want alle voorwendsels zijn geldig) verstoord zou
kunnen worden. De troebelen van 1930 gisten nog na tot in Parijs waar het vorig jaar
blanke en gele dwepers de ruiten, de spiegels en kunstvoorwerpen kwamen
verbrijzelen op het Commissariaat-Generaal van Indo-China, ter eere van veroordeelde
Annamieten. Deze beeldenstormers achtten Pasquier te onbarmhartig - de talmende,
dikwijls weifelende Pasquier, die aan marxisten van de tweede en derde Internationale
den tijd liet tot het opeischen der dossiers van vonnissen, geveld door koloniale
rechtbanken. Wanneer het waar is dat de Oosterling, en speciaal de Annamiet, houdt
van kort en snel recht, wanneer het waar is dat hij de uitspraken van een Hof waar
op Europeesche wijze geïnstrueerd, gepleit en geappelleerd wordt, niet beschouwt
als een oordeel doch als een hatelijke, geniepige wraakneming, zal hij waarschijnlijk
meer voldoening smaken van het systeem René Robin, dan van de methode Pasquier.
Zonder een geweldenaar te zijn mag Robin gerangschikt worden tot het energieke
soort. Hij zal in de binnenlandsche aangelegenheden van Indo-China geen bemoeiing,
geen opruiing en geen belemmering dulden van het Fransche parlement. De fraaie
geesten, die voorspellen dat binnen vijftien jaar de Franschen uit Indo-China verjaagd
zullen zijn, of die moeilijk vatten kunnen, gelijk de schampere Goncourt-Prijs André
Malraux, ‘dat een moedig Annamiet iets anders is dan revolutionnair’, en alle overige
menschlievende lichten, voor wie de Europeaan a priori een min of meer
gedegenereerde schoelje, de inboorling per se de vermoorde onschuld belichaamt,
heel deze teergevoelige gemeente zal in René Robin een man aantreffen die haar niet
met proza doch met daden van repliek dient.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Ook de benoeming van Robin is een uiting van het Fransche ontwaken. Een der
gewichtigste bastions der linie van den Stillen Oceaan (hoe lang nog stil?) wordt
toevertrouwd aan een patriot en aan een chef.
[verschenen: 24 maart 1934]

Een te harde waarheid
Parijs, 8 Maart 1934
Het scheelt niet veel of de redevoering van Monsieur de Broqueville in den Belgischen
Senaat heeft in Frankrijk een even pijnlijke ontsteltenis teweeggebracht als de
ongelukkige dood van Koning Albert. De woorden verbijsterend, verstommend,
welke de politieke schrijvers op geen enkel levend staatsman hebben toegepast,
zigzaggen nijdig en rauw door het diplomatieke grijs der beschouwingen die
antwoorden op de verklaringen van den Brusselschen Premier. De lezer, volstrekt
niet voorbereid op zulk een emotie, kreeg den indruk van een onheil dat gebeurd was
of gebeuren ging. Het bezoek van Barthou aan zijn vriend Paul Hymans, eerst
aangekondigd, werd afgelast als praatjes die geen gaatjes meer vullen. Een breuk
tusschen Brussel en Parijs? Vlak na de smartelijke en exalteerende herinneringen
welke waren opgegloeid in de lijkklachten voor den Roi-Chevalier? Het schrille
contrast werd nog verscherpt door de telegrammen uit Berlijn. Zoo ontgoocheld en
overrompeld zich de Franschen toonden bij de uitlatingen van Broqueville, zoo
tevreden betuigden zich de Duitschers. Zij jubelden.
Toch hadden de Belgische Senatoren en de rest der wereld geen ander nieuws
vernomen dan zij reeds lang kenden. Te weten, primo, dat Duitschland herbewapent
in strijd met het Verdrag van Versailles. Secundo, dat artikel 213 van dat Verdrag
den Volkenbond machtigt om een onderzoek te verordenen naar de Duitsche
krijgsuitrusting, en aldus een juridisch middel aan de hand doet om herbewapening
te verhinderen, maar dat Engeland en Italië (om te zwijgen van Duitschland) zich
tegen dergelijke investigaties zullen verzetten. Tertio, dat naast den juridischen weg
alleen het pad openligt van een preventieven oorlog, waarover men zelfs niet kan
spreken, wijl men zich een gewisse ramp op den hals zou halen om een ongewisse
te verijdelen. Quarto, dat bijgevolg het eenige middel om een onvermijdelijk kwaad
te keeren, bestaat in een conventie tusschen de geïnteresseerde partijen, een conventie
die een minimum risico en een maximum zekerheid moet bevatten. Conclusie: wij
vermogen niets met recht noch met geweld. Wij zijn overgeleverd aan de willekeur
van den tegenstander.
Deze vier punten zijn zoo dikwijls behandeld in ontelbare boeken, brochures,
tijdschriften en kranten dat zij gemeenplaatsen werden in het internationale denken
en de zenuwen niet meer schenen te zullen roeren. Maar dat is juist het verschil
tusschen een waarheid, die officieel gaat worden, en een waarheid die nog vrij over
straten en pleinen zwerft. Zoolang ze los rondzwalkt op den zoom der verbeelding
is zij materiaal doch geen bouwstof. Zij is bruikbaar doch ongebruikt als de myriaden
ideeën die dagelijks worden uitgezonden door de windingen der hersens. Pas als zij
ergens vasthaakt, kan zij zich organiseeren tot een gestalte, tot een vorm, tot een
kracht. Dan verlaat zij de regionen van het ongeborene en schiet wortel in de
werkelijkheid. Zij krijgt een uniform, een etiket, zij is geen gerucht meer doch een
gecatalogiseerd feit. Een feit met al zijn consequenties. Toen dus een discours, dat
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klonk als een opgedreunde les, in Frankrijk weergalmde als de trompetten van Jericho,
huichelde de Franschman zijn emotie niet. De ontroering was echt. Niet echter de
waarheden onthutsten welke Broqueville had uitgedrukt. De Franschen kenden haar
van buiten. Wat hen van de wijs bracht en uit de voegen was de verbazing dat die
dolende waarheden zich gekristalliseerd hadden te Brussel, en te Brussel de eerste
grondslagen schenen te leggen van een toekomstig programma.
Want bekentenissen van ongeloof en mismoedigheid, gesproken in België,
verwekken gevoeliger bijtonen dan dezelfde woorden, gesproken te Berlijn, te Rome
of te Londen. Een groote mogendheid kan verdragen langzaam ondermijnen. Als
verdragen instorten, rest haar de kracht der wapenen. Een machtige Staat kan openlijk
of bedektelijk het gegeven woord, het geschreven recht ontduiken, kleineeren,
uitrafelen, afslijten, verdraaien, verzaken, voor zich zelf of voor anderen. Hij heeft
een beter pantser dan papier waaraan de wurmen knagen. Doch een kleine mogendheid
als België? Men begrijpt dat Broqueville's vertrouwen in Versailles, in Locarno en
in een dozijn even gehavende pacten verloren ging. Misschien getuigt het van realisme
om hun ondoeltreffendheid onverholen te beamen. Maar waarmee, wijl de brutale
kracht hem ontbreekt, zal hij de onschendbaarheid zijner grenzen motiveeren, behalve
met een tractaat? Wat is België's eenige toeverlaat geweest toen de legers vluchtten
en de vestingen vielen? Menigeen hekelt de Franschen van het slag Poincaré en
Barthou, wegens hun bekrompen juridische manieën. Een tekst, altijd een tekst.
Artikel zooveel, paragraaf zooveel. Doch kent iemand een probater middel - behalve
de kanonnen - om de verhoudingen van volkeren te regelen? Wanneer een tekst, een
artikel, een paragraaf doode letter zijn, fictie, bedotterij, of officieel geïnterpreteerd
mogen worden volgens het humeur, de kuren, de grillen, de kansen der betrokkenen,
wat blijft er dan in de wereld over van de moraal? Niets dan de wapenen. Het recht
van den sterkste. Al zou dat vuistrecht triomfeeren, moet de zelfbewuste,
onafhankelijke mensch niet tegen alles in en ondanks alles het beginsel eener ethische
orde handhaven? Zoo dacht Koning Albert in 1914. Wanneer de zwakke afstand doet
van het recht, van de immanente bescherming welke voortvloeit uit de gezworen
trouw, wanneer de zwakke deze magische principen uitschakelt en verloochent,
waarom zou dan de sterke ze eerbiedigen, vreezen, nakomen en bewaren? Wie zal
zich nog beklagen over geweld wanneer de zwakke zich deemoedig en gelaten erin
schikt? Neen! Zoo één land niet had mogen capituleeren voor een herlevend
militairisme dan was het België. Wat immers beduidt het Duitsche applaus? Vierkant
gezegd: sterk zijn is toch maar alles.
Op den Quai d'Orsay beschouwt men de Brusselsche redevoering als een moreele
inzinking, gelijkstaand met een nederlaag op de slagvelden, met een neiging tot
afzonderlijken vrede. Het gevoel van onzekerheid dat de voormalige strijdmakker
inboezemt dateert echter niet van gisteren, en de permanente versterkingen welke
worden aangelegd langs de Fransche Noord-grens, correspondeeren met deze
gedempte stemming. Daar de verklaringen van den Belgischen Premier impliciet
oneindig meer behelzen, dan zij formuleeren, bewijst Broqueville niettemin een
onwaardeerbaren dienst aan de Fransche onderhandelaars die hun wapenen verdedigen
en hun recht. Indien artikel 213 niet toegepast kan worden omdat Engeland, Italië,
en zonder twijfel ook Frankrijk, huiveren voor de gevolgen welke een ontdekking
van fraude na zich zou sleepen, welke waarde kan men dan hechten aan een nieuwe
overeenkomst, waarin de onmisbare contrôle noodzakelijkerwijze zal fungeeren als
essentieele voorwaarde? De Franschen zullen niet verzuimen de voordeelen dezer
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argumentatie uit te buiten tegenover Engeland, dat aan logica een geduchten hekel
heeft.
Maar weegt deze dienst op tegen de desillusie en het gebrek aan eendracht? Wat
wonnen de ex-geallieerden met hun oneenigheden? De voorspoedigste is Hitler.
Alles gaat hem voor den wind. Eerst de verkoeling van Polen. Daarna de verwijdering
van België. In één jaar bereikte hij meer dan de Duitsche Republiek in tien. Gunsten,
welke men aan ieder zijner voorgangers weigerde, behoeft hij slechts te fluisteren
om ze te verwerven. Wanneer de verzoening met Frankrijk? Hij heeft ze zoodra hij
wil, doch schijnt ze niet te wenschen alvorens de ontwapeningsconferentie voorgoed
achter de Geneefsche banken ligt. Want sterk zijn is toch maar alles. Wie denkt er
in Duitschland ernstig aan om Frankrijk te bevechten zoolang Germania geen vloot
heeft waarmee zij de eventueele winsten kan consolideeren? Zonder vloot zou
Duitschland oorlogen voor Albion. En ‘pas si bête!’ zooals de Franschman zegt.
[verschenen: 4 april 1934]

De Maskerade
Parijs, 10 Maart 1934
Twee commissies, elk van 44 leden, enquêteeren over de Bende Stavisky en over
het bloedbad van Zes Februari. Zij vergaderen in het Palais-Bourbon - de Kamer en de kranten vullen dagelijks twee zeer klein gedrukte pagina's met het stenografisch
verslag der verhooren. De volksmond gaf aan de een het uithangbord ‘Chez les
Chéquards’, aan de andere ‘Chez les Assassins’ of ‘Chez les Fusilleurs’. De Fusilleurs
worden gepresideerd door zekeren Bonnevay, een importante persoonlijkheid met
een vriendelijk poppen-gezicht en bakkebaardjes, een onbeduidende oude rot der
politiek, die zich enkel onderscheidt door een taaien haat tegen de Action Française
en die zijn uiterste best doet om het onderzoek te leiden in de richting van een
fascistisch complot. De Chéquards beraadslagen onder voorzitterschap van zekeren
Guernut, voormalig secretaris der Ligue des Droits de l'Homme, die zijn leven heeft
doorgebracht met het opsporen van slachtoffers der burgerlijke en kapitalistische
Justitie, eruit ziet als een deurwaarder die op zijn zondagsch naar de bruiloft gaat,
bij iedere gelegenheid de houding aanneemt van een profeet, en zich tijdens den
oorlog liet afkeuren wegens verval van geestelijke krachten. Daar de commissies
gekozen zijn uit het Parlement volgens het systeem der evenredige vertegenwoordiging
en daar het wetgevende lichaam een linksche meerderheid bezit, zijn ook de
commissies natuurlijk linksch. Dat kan geen kwaad voor de schuldigen en verdachten
die zonder uitzondering de kleuren dragen der partijen welke zich vooruitstrevend
noemen.
De Chéquards liggen sinds een week met een vergrootglas gebogen over de chèques
en over de talons der chèqueboekjes, welke na een lange, geheimzinnige rondreis op
hun plaats van bestemming aankwamen. Toen men ze telde en de nummers verifieerde
ontbraken er op een aantal van voorloopig vijftien honderd (de stapel groeit
regelmatig) slechts negen. Beide cijfers zweemen naar het wonderbaarlijke en kunnen
voortaan gerangschikt worden in de rij der aardsche mirakelen die in Frankrijk bijna
even talrijk zijn als de hemelsche. Zonder vrees voor kwaadsprekerij kan men beweren
dat de negen verdonkeremaande talons namen bevatten van de allerhoogste leden
der republikeinsche aristocratie, wier schromelijke feilen verborgen moeten blijven
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omdat de openbaarmaking een niet meer te stuiten beroering zou veroorzaken. Doch
na alles wat wij gehoord, gezien en geducht hebben, lijkt het cijfer negen per slot
een onverhoopte meevaller. Zij hadden evengoed negentig kunnen zijn die voor de
rest van hun leven zullen dansen naar het pijpen der maîtres-chanteurs van de politieke
politie of van een vreemde mogendheid, tot ze, naar ziel en lichaam gebroken,
verdwijnen in een gesticht.
Ook de collectie der vijftien honderd en zooveel, die spoedig in omloop zullen
komen, mogen wij doorbladeren met een opwelling van optimisme. Stavisky schreef
even ongebreideld als Napoleon en sommige namen zijn haast onleesbaar. Aan
sommige ontbreekt een letter of een lettergreep. Verschillende zijn uitgevlakt met
gummi. Kunstig geradeerd met een mesje. Of met toevoegsels bekantteekend door
een hand waarvan men de echtheid betwijfelt. Enkele talons accordeeren niet met
de chèques welke geïnd zijn door een ander persoon dan den geadresseerde, die
vermeld staat op den talon. Het spreekt vanzelf dat er onder den hoop onbetwistbare
stukken een aantal zorgvuldig nagemaakte slopen. Dat is de geijkte truc: men poogt
het geheel te discrediteeren door een met bombarie gereleveerde vervalsching van
een onderdeel. C'est l'enfance de l'art der dogen van Venetië en van den Raad der
Tien eener andere Serenissime Republiek, waar men lastige gasten een pakje cocaïne
tusschen de bagage schuift en ze laat arresteeren aan de grens, of waar Bonnaure,
gevaarlijk omdat hij te veel weet, een maagziekte krijgt zoodra hij in den kerker zit.
De camarilla welke chèques en talons niet uit het oog verloor op hun troebelen
zwerftocht had twee maanden tijd om te knoeien, te krabben, te vlakken, te schminken,
te morrelen, en liet de kostbare dagen niet ongebezigd voorbijgaan. Hoewel ze
elementair zijn, blijven zulke satanische streken bedenkelijk. Hun grootste schade
is niet dat zij het onderzoek hopeloos verwarren, maar dat een immoreele gilde haar
gezag bestendigt. De zwartste wolk echter heeft een zilveren randje. Bewijst het niet
een kleine opflikkering van plichtsbesef, of pleit 't niet voor het ongetaande prestige
der Justitie, dat die gewetenlooze duivelstoejagers de papieren spaarden welke zij
zoo gemakkelijk hadden kunnen vernietigen? Zonder hun talon verbeuren chèques
aan toonder alle waarde als bewijsstuk en Stavisky's trawanten weerstonden de
verleiding om de talons in 't vuur te werpen! Wij boeken deze bevlieging van
rechtschapenheid op de credit-zijde. Maar wij willen niet overdrijven. Want het echte
en het vervalschte, het uitgekrabde, het gegomde en het onbeduimelde werd nog
versjacherd. De rechters verwierven het slechts tegen een losprijs, en, helaas, zij
stemden toe in den koop.
Inderdaad, die talons waren onvindbaar en werden tevergeefs gezocht. De mooie
Arlette had ze bezeten, Stavisky's vrouw, en Romagnino, Stavisky's commensaal,
Niemenzijnsky73, Stavisky's lijfgarde, een bokser, voor wiens vuisten de klanten
bogen die niet bezweken voor Stavisky's onweerstaanbaren glimlach. Dit trio liep
nog op vrije voeten toen het Fransche gouvernement en het Fransche volk den slag
in 't gezicht kregen van den wraakroependen moord op raadsheer Prince. De daders
hadden zich vergist in 't effect van hun misdrijf. Stellig verbreidden zij een terreur,
wat hun doel was, doch tegelijk wekten zij een wilde vlaag van toorn. Er moest iets
gedaan worden, onverschillig wat. Maar hoe, zonder iemand te compromitteeren of
te kwetsen na zes weken dralen?
Op een avond wordt Geay, de nieuwe directeur der Sûreté Générale, opgescheld
door den inspecteur Bony. Deze Bony was in 1928 bestraft omdat hij voor een som
van 20.000 francs een paspoort verstrekt had aan een ongewenschten buitenlander,
73

[= Maurice Niemczynski]
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geschorst in Januari 1934 wegens medeplichtigheid in de Staviskyaansche orgie, en
zou den volgenden dag verschijnen voor den raad van discipline. De ondergeschikte,
niet zuiver op de graat, verwittigt zijn superieur dat een tusschenpersoon, op
voorwaarde van incognito en onstrafbaarheid, hem tegen middernacht de talons zal
overhandigen, en noodigt de autoriteiten uit tot bijwoning der overreiking.
In de meeste landen, gelooven wij, zou de dubieuze Bony onmiddellijk in hechtenis
genomen zijn. Geay evenwel belt den dikken Chéron op, Minister van Justitie, den
raadselachtigen Sarraut, Minister van Binnenlandsche Zaken, den Procureur der
Republiek, verschillende magistraten, alarmeert de heele pers, en gezamenlijk trekken
zij naar Bony's woning. Als spionnen schuilen de hoogste waardigheidsbekleeders
van Frankrijk in een zijvertrek, terwijl het schuldig inspecteurtje parlementeert met
een handlanger, wien hij volgens recht en plicht de boeien zou moeten aandoen als
heler. Iemand kucht in de aangrenzende kamer omdat het zoo hoort bij een
detective-roman en de onbekende figurant veinst een doodschrik als ware hij gevallen
in een hinderlaag. Na afloop der voorstelling feliciteeren de ministers den braven
Bony. Zijn schorsing wordt opgeheven. De directeur der Sûreté Générale noteert den
sluwen ex-gangster op de promotie-lijst en Chéron belast hem speciaal met de
ontdekking der moordenaars van Prince. Sindsdien goochelt Bony als een fakir. Hij
spoort juweelen op, fotografieën, brieven en alles wat men hem vraagt. De schatgraver
van het gouvernement begaat elken dag een ongeluk. Een beroemd advocaat springt
in de Seine. Een officier van Justitie wordt afgezet die à son cher et grand ami Stavisky
protectie vraagt bij een minister-president alsof de groote Alexander daar kind aan
huis is. Maar de maffia die Prince om hals bracht blijft buiten schot.
Dat is krasser dan wat men vertoont in Amerika en in de bioscoop. Doch hoe zullen
deze geschiedenissen, gecombineerd onder den dekmantel van Doumergue's nationale
unie, eindigen? Men aanschouwde nog nooit dat het Gerecht en de Regeering het
caudijnsche juk passeerden van een bestraft ambtenaartje. Misschien was deze
vernedering onontkomelijk. Misschien zal Bony ervoor boeten, vroeg of laat. Doch
tot den datum dier boete heeft Bony vat op Sarraut en Chéron. En tot welke gevolgen
zal zulke hypotheek leiden wanneer Bony zich ontpopt of ontmaskerd wordt als een
werkelijke gangster? Waarlijk, niemand kan zeggen waarop deze verschrikkelijke
affaire zal uitdraaien.
[verschenen: 29 maart 1934]

Morgenrood
Parijs, 12 Maart 1934
Muren en schuttingen zijn overdekt met reusachtige, dure plakkaten, onderteekend
door 214 afgevaardigden. ‘De democratie is in gevaar’ proclameeren zij. Men leest
ze en gaat voorbij gelijk de karavaan van het Arabische spreekwoord wanneer de
honden blaffen. Zou er iets zijn wat verstandige menschen somberder kan stemmen
dan de volksvrijheden vereenzelvigd te zien met de prerogatieven en privileges van
het hol der veertig roovers?
De stad is naargeestig, om een ouden maar zinrijken term te gebruiken. Er loopen
geruchten dat de communisten zich wapenen, die de Ville-Sirène omringen als een
vijandelijk kampement. ‘Zich wapenen’ echter is de verzachtende omschrijving eener
snoodheid, zwarter dan de Tartarus. De eenen zeggen ronduit dat zij gewapend
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worden door de Sûreté Générale, de staatspolitie, welke reeds de mislukte algemeene
staking organiseerde van 12 Februari. De anderen beweren dat het geld voor de
toerustingen verschaft wordt door ambitieuze jong-Turksche députés als Gaston
Bergery, en multi-millionnairs die hun slag willen slaan als Raymond Patenôtre.
Wanneer men de opinie vraagt der communisten antwoorden zij natuurlijk dat al die
praatjes verzinsels zijn van ‘fascistische elementen’ om hun eigen toebereidselen te
camoufleeren. Aan beide kanten redeneert men als de groote mogendheden in de
coulissen der ontwapeningsconferentie.
Op internationaal plan zijn twee veronderstellingen in gelijke mate denkbaar. Ten
eerste: de ‘Moscoutaires’, ongeduldig over de langzaamheid der Fransch-Russische
toenadering en geprest door allerlei nooddwang, willen haar bespoedigen met een
radicale omwenteling. Ten tweede: de antibolsjewisten, verontrust over den
vooruitgang en de consequenties der tusschen Parijs en Moskou aangeknoopte
betrekkingen, willen deze tot elken prijs verbrijzelen en in den wortel uitroeien.
Vanuit dezen gezichtshoek wordt het begrijpelijk waarom niemand der Rechtsche
Partijen besmet raakte door den negenoog Stavisky. Het wordt verklaarbaar waarom
de enorme steenpuist ongehinderd voortwoekerde, hoewel hij op honderd meter
zichtbaar was. Het wordt duidelijk waarom een chef als Chiappe, het zwarte schaap
der Moscoutaires, maar onkreukbaar en onaantastbaar, sommige rapporten betreffende
de bloedzweer niet doorgaf. Hoe meer linksch zich compromitteerde, hoe beter. Het
wordt ook een tikje helderder hoe Stavisky, volgens gissingen van Engelsche kranten,
een Duitsch agent zou kunnen zijn.
Als deze hypothese ooit bevestigd wordt, zou zij zijn aangewend als de
Mephistopheles van het Goetheaansche vers: een deel der kracht, die steeds naar het
booze trachtend, immer het goede schept. Hij kon b.v. de Georges Philippar en de
Atlantique door zijn gemengde handlangers in brand laten steken en niettemin zoowel
Frankrijk als Duitschland een dienst bewijzen, omdat al het odium en al den tegenstand
welke zijn verderfelijke activiteit ging ontketenen, moest terugvallen op de politieke
groepen die hem protegeerden en exploiteerden, op de politieke groepen welke in
den grond even anti-Fransch zijn als anti-Duitsch. Er is iets fantastisch in deze
suggesties die ik geef zooals ze zijn, afwachtend wat ze zullen blijken. Maar er
gebeuren meer dingen onder den hemel en onder menschelijke schedels dan wij in
ons gewone, alledaagsche, kalme gangetje durven vermoeden. Een dergelijke
strategische manoeuvre, wegens de ontelbare toevalligheden waarvan zij afhangt,
schijnt bijna onconcipieerbaar, en is ook stellig in haar eerste aanvangen niet met
voorbedachten rade geconcipieerd. Zij gaat de combinatievermogens der
geraffineerdste en soliedste hersens te boven. Doch het is absoluut niet onaannemelijk
dat omstreeks 1930 enkele scherpzinnige, psychologische geesten, de plaatselijke
gesteldheid van Frankrijk met aandacht bestudeerend, gegevens geconstateerd hebben
waarop zij, zonder zich af te sloven, zonder den spontanen loop der zaken te forceeren,
zonder ze zelfs te beïnvloeden, een logisch en geniaal krijgsplan konden ontwerpen.
Ik zinspeelde daarop reeds vroeger. Vandaag kan men gerust verzekeren dat de
evolutie der Staviskyaansche negenoog zal beslissen over het lot van Europa.
Wanneer de communisten gewapend worden, over welke krachten beschikt de
tegenpartij? Zij zijn opgesomd door den directeur van den inlichtingen-dienst der
politie, bij het verhoor dat hij onderging ‘Chez les Fusilleurs’.
Volgens zijne opgaven telt de Action Française 60.000 leden en te Parijs zouden
de beruchte Camelots du Roi niet talrijker zijn dan 700 à 800. Af en toe betaalt zij
‘huurlingen’ om haar gelederen te versterken. Een andere nationalistische bond ‘Les
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Jeunesses patriotes’ wordt geschat op 90.000 aangeslotenen, waarvan 6400 voor de
hoofdstad. Zij gaan minder kranig en minder voortvarend te werk dan de royalisten,
doch elk uur van den dag kunnen zij 2000 man op straat zenden. ‘La Solidarité
Française’ gesticht door François Coty en evenals de vorige groepen verdeeld in
kringen en secties, vereenigt 180.000 leden, van wie 80.000 Parijs bewonen. Zij
dragen een licht-blauw hemd, grijze broek en een rooden haan op zwarten achtergrond
als insigne. Twee groepen van ondergeschikt belang worden gevormd door les
Francistes, wier aantal onbekend is, en die zich om futiele redenen onderling
bekampen. Zij zijn anti-semiet en hun uniform lijkt op dat der Solidaristen. Hun
insigne is de francisque, de Frankische strijdbijl, al of niet omkranst met een korenaar.
Die duizenden jonge lieden houden militaire oefeningen, hebben hun maandschrift
of weekblad, ontvangen subsidies van particulieren en worden gepatroneerd door
gepensionneerde hoofd-officieren, generaals en admiraals.
Een organisatie van heel bijzonderen aard zijn Les Croix de Feu. Zij formeerden
zich op militaire basis in aanvals- en verdedigingscompagnieën, speciaal voor Parijs.
Deze compagnieën bestaan uit ‘dispo’, dit is uit disponibelen, die aan elke convocatie
moeten gehoor geven en onderverdeeld zijn in ‘mains’ van vijf man en secties van
drie ‘mains’. Zij worden gerecruteerd uit oud-combattanten van alle standen en
beroepen; volk, burgerij en adel. Het cijfer van hen, die, als gedecoreerden in de
vuur-linie, recht hebben op den naam Croix de Feu, overschrijdt niet de 35.000.
Onlangs echter zijn ook de zonen der Croix de Feu toegelaten tot het lidmaatschap
en de vereeniging breidde zich uit met een afdeeling Nationale Vrijwilligers, wat
hun aantal deed stijgen tot 135.000 man. Het is evident dat al deze getallen onderhevig
zijn aan twijfel omdat zij slechts kunnen berusten op aanwijzingen van spionnen of
overloopers. Bij geen enkel der vernoemde bonden werd tot dusverre huiszoeking
verricht. De ramingen zijn veeleer belangrijk te laag dan te hoog. Tezamen evenwel
kunnen zij reeds een leger mobiliseeren van 340.000 manschappen die een
staviskyaansch gouvernement voorloopig zullen harceleeren met wapenen welke het
toeval hen in handen speelt, die ook ten allen tijde geproviandeerd kunnen worden
uit een arsenaal der republiek, met oogluikende toestemming van een generaal, van
een maarschalk of zelfs van een patriottisch Minister van Oorlog.
Een zeer markante, sympathieke figuur domineert deze veelsoortige menigten:
Colonel de la Rocque, voorzitter en aanvoerder der Croix de Feu. Hij is een zoon
van een generaal der scheepsartillerie, vijf en veertig jaar, energiek, intelligent,
obstinaat, bezonnen, vastberaden en onverschrokken. Als jong cavalerie-officier
werkte hij met Lyautey mede aan de verovering van Marokko en spreekt even vaardig
Arabisch als zijn moedertaal. In 't begin van den oorlog werd hij zwaar gewond te
Kenitra (heden Port-Lyautey) en vroeg zijn overplaatsing naar het Fransche front.
Hij commandeerde eerst een compagnie, daarna een bataljon. Bij het einde der
vijandelijkheden neemt de menschen-kenner Foch hem op in zijn Generalen Staf.
Met Weygand wordt hij naar Polen gezonden, waar hij na de nederlaag der Russen,
twee jaren verblijft, welke hij wijdt aan de reorganisatie van het Poolsche leger.
Vervolgens keert hij terug tot den Staf van Foch, maar zoodra de Riff-oorlog uitbreekt
tegen Abd el-Krim, wordt hij naar Marokko teruggeroepen en dient onder de orders
van Boichut, een der bekwaamste jonge generaals. In 1926 belast hij zich met de
organisatie der Croix de Feu en verlaat het leger. Hij heeft zijn persoonlijke ideeën
over politiek, economie en staatsinrichting doch publiceerde ze niet. Hij is republikein
en zal 't blijven zoolang de Republiek hem een sprankje hoop vergunt. Maar zijn
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broer is ordonnans-officier van den Comte de Paris, zoon van den Duc de Guise en
Jan III in de rij der Fransche koningen.
Na den onvergetelijken avond van Zes Februari, die als historische datum zal
opgeteekend worden in de geschiedenis van Frankrijk, wierven de Croix de Feu
20.000 nieuwe leden en 40.000 lieten zich inschrijven voor het lidmaatschap. Colonel
de la Rocque, zuiver type van den Franschen held, ridderlijk, edelmoedig, humaan,
realistisch, wars van alle agitatie en romantiek, ziet elken dag zijn invloed en
overwicht vermeerderen. Ook hij maakt zich gereed.
[verschenen: 31 maart 1934]

Roepende in de woestijn
Parijs, 15 Maart 1934
Prins Sixtus van Bourbon-Parma, een der merkwaardigste Franschen van onzen tijd,
stierf gisteren aan een acute en infectieuse ontsteking van het binnenste hartvlies.
Hij was een der negentien kinderen van Robert, de levenskrachtige spruit uit den tak
der Spaansche Bourbons, die vanaf 1731 tot aan de unificatie van Italië regeerden
over het hertogdom Parma. Daar de Spaansche Bourbons rechtstreeks afstammen
van een kleinzoon van Lodewijk XIV, kan men zeggen dat de gansche geschiedenis
van Frankrijk door de aderen stroomde der talrijke en langzaam onteigende familie.
Doch het Fransche bloed overheerschte voornamelijk in het tweede huwelijk dat de
stamhouder Robert aanging met de infante Maria Antonia van Portugal. Deze telg
der Braganza's schonk hem dertien nakomelingen, van wie Prins Sixtus de eerste
zoon was en Zita de eerste dochter. Na de Ecole des Sciences Politiques doorloopen
te hebben studeerde Sixtus rechten aan de Parijsche Universiteit en promoveerde op
26 Mei 1914 met een proefschrift over ‘het Verdrag van Utrecht en de fundamenteele
wetten van het Koninkrijk’, waarmee hij den doctorstitel behaalde en zijdelings zijn
aanspraken liet gelden op de Fransche Kroon. Wanneer een jong Israëliet, die den
dubbel-kabbalistischen naam draagt van Gabriel Prinzip, op 28 Juni den
Oostenrijkschen troon-opvolger Franz-Ferdinand neerschiet in de straten van
Serajewo, wordt Sixtus' zuster Zita, getrouwd met Karel van Habsburg, erfgename
der tronen van Weenen en Boedapest. Ook in Zita domineert het eeuwenoude bloed
der Capetingers.
Bij het uitbreken van den wereldoorlog nemen Sixtus en zijn broer Xavier met
toestemming van Koning Albert dienst als luitenant der veldartillerie in het Belgische
leger, omdat een onverbiddelijke republikeinsche wet het dragen der Fransche uniform
verbiedt aan alle leden der vorstenhuizen die geregeerd hebben over Frankrijk. Tot
hoever voorzag Sixtus de toekomst toen hij, strijdend tegen zwager en teederbeminde
zuster, de partij koos der geallieerden? Was hij zich reeds in 1914 helder bewust dat
het uur zou slaan waarop Oostenrijk den Duitschen leenplicht kon afschudden en dat
zijn aanwezigheid in het Fransche kamp zoowel voor de Republiek als voor de
Dubbel-Monarchie een diplomatische troef in reserve hield van het hoogste gewicht?
De zeer schrandere, wakkere prins had meer dan eene reden om te vechten op den
linkervleugel van Joffre. Duitsche geschiedschrijvers, die tegenover sommige
historische bijzonderheden niet dezelfde discretie behoeven te betrachten als hun
Fransche collega's, verzekeren dat Sixtus gepoogd heeft de generaals Joffre en de
Castelnau te winnen voor zijn dynastieke plannen en dat hij in Jules Cambon, chef
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van den Quai d'Orsay, die hem introduceerde bij Poincaré, een Talleyrand gevonden
had om de koningskroon voor hem gereed te maken. Baron von Werkmann, de laatste
secretaris van Keizer Karel, schrijft in zijn mémoires dat de ambitie der Bourbons
bij Sixtus de gedachte deed ontkiemen om Frankrijk grootere diensten te bewijzen
dan eenig Franschman vermocht.
Zoodra Karel en Zita den troon bestegen, nadat de verdelgende oorlog ruim twee
jaren onbeslist gewoed had, werden Sixtus en Xavier door hun moeder naar
Zwitserland ontboden: Karel wenschte hen te spreken in 't geheim, of tenminste met
hen te correspondeeren door middel van een betrouwbaar tusschenpersoon. Een
eigenhandige brief van Zita vroeg nadrukkelijk hun hulp ‘om het vredesverlangen
te verwezenlijken dat de keizer vanaf zijn troonsbestijging had opgevat’. ‘Laat je
niet weerhouden’, smeekt zijn zuster in een tweeden brief, ‘door overwegingen welke
in het gewone leven gerechtvaardigd zijn. Denk aan de ongelukkigen die leven in
de hel der loopgraven, die er elken dag sterven bij honderden, en kom.’
Hij kwam en betrad in den avond van 23 Maart 1917, terwijl de sneeuw in dikke
vlokken neerdwarrelde, het kasteel Laxenburg, de residentie van het jonge keizerspaar.
Hun ontroerend weerzien, en de onderhandelingen die volgden, zijn door Prins Sixtus
beschreven in L'Offre de paix séparée de l'Autriche, een boek dat hem stempelt tot
staatsman en tegelijk tot schrijver van den eersten rang. Zijn jeugdig hart voelde het
leed der menschheid nijpender dan de kille en verstokte grijsaards die ontoegankelijk
voor deernis zetelden in den raad der geteisterde volkeren. Met zijn scherp intellect,
en met de politieke intuïtie welke hij erfde van zijn voorvaderen, doorschouwde hij
de Europeesche situatie klaarder dan de aanhangers eener kwaadsappige democratie,
de onmeedoogende ideologen die nog honderd duizenden slachtoffers zouden drijven
in de brandende armen van een reeds tanenden Moloch. Diplomatieke stukken,
brieven, oorlogsjournaal, politieke besprekingen met staatslieden, proces-verbalen
zijner ontmoetingen met Karel, of met Karel's afgezant Graaf Erdödy, getuigen bij
Prins Sixtus van inzichten welke door geen enkele der latere gebeurtenissen weerlegd
zijn en tot vandaag bekrachtigd worden door den loop der geschiedenis.
Karel offreerde Elzas-Lotharingen van vóór 1814 (met Sarrelouis en Landau) aan
Frankrijk. Trentino aan Italië. De souvereiniteit en een toegang tot de zee aan Servië.
Schadevergoeding aan België. De neutraliseering van den Rijn tot aan de Hollandsche
grens. Constantinopel aan Rusland, wanneer de Russische revolutie een goede
wending nam. Een autographische brief van den Keizer, gedateerd 24 Maart 1917,
bevestigt de overeenkomst, welke aan Frankrijk het verlies van minstens 500.000
dooden, oorlogskosten van meer dan 100 milliard en de inmenging van Amerika
bespaard zou hebben. Voor de Franschen waren Karel's vredesvoorwaarden gunstiger
dan die welke zij zouden bedingen in 1918.
Men heeft nimmer goed begrepen waarop de onderhandelingen afstuitten die met
sympathie begroet waren door Poincaré, door Briand, door Deschanel, door de
gansche publieke opinie van Frankrijk, en zelfs - oogenschijnlijk tenminste - door
Lloyd George. Er is beweerd dat zij mislukten wegens de dubbelhartigheid van
Czernin, de zwakheid van Karel, de begeerlijkheid der Italianen die Dalmatië vroegen
en alle eilanden der Adriatische Zee. Het is zeker dat de minister-president Ribot,
die den prins een weigerend antwoord liet brengen door Jules Cambon, zich verschool
achter de eischen van Sonnino. Maar het is daarentegen zeer duister gebleven waarom
het Italiaansche Hoofdkwartier, geïnspireerd door den koning van Italië, in dezelfde
lente van 1917 aan Duitschland en Oostenrijk vredesvoorwaarden aanbood welke
zich bescheiden beperkten tot een annexatie van Italiaansch Tyrol. Men kan het
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vermoeden opperen dat de pretenties van Sonnino gesouffleerd zijn door Alexandre
Ribot, in opdracht handelend van occulte lastgevers. Het is nog geheimzinniger
waarom gedurende het voorjaar 1917 een afgezant van Frankrijk, Graaf Armand,
buiten medeweten van prins Sixtus en keizer Karel, in Zwitserland geheime
besprekingen aanknoopte met een afgezant van Czernin, graaf Revertera. Men krijgt
bij al deze verwikkelingen den onafwijsbaren indruk dat in het afschuwelijke jaar
1917 de kaarten met een diabolieke meesterschap gebrouilleerd zijn door onbekende
machthebbers, wier verborgen doeleinden slechts bereikt konden worden door een
voortzetting der vijandelijkheden.
Welke waren deze doeleinden? De stichting van een Volkenbond? De triomf der
democratie? De onttroning van Habsburgers en Hohenzollern? De bevrijding der
Tsjechen?
De Volkenbond, die altijd mank liep, had voordeeliger gesticht kunnen worden.
De democratie ging failliet in half Europa en waar ze niet bankroet slaat stikt ze in
de Staviskyaansche modder. De onafhankelijkheid der Tsjechen was met humanere
middelen bereikbaar. Gesteld dat nimmermeer een Hohenzollern of een Habsburg
den scepter voert, was hun problematische onttroning het leven waard van vijf millioen
jonge Europeanen en de verspilling van onberekenbare schatten? Dagelijks bespeurt
men met een klimmend afgrijzen de monsterachtigheid van den prijs welke betaald
is voor de illusies van hardvochtige illuminaten en dagelijks roepen de
schrikwekkende fouten van 1917 luider om wraak in het onderbewustzijn der Fransche
natie. ‘Keizer Karel - zei de democraat Anatole France - bood den vrede aan; hij is
de eenige fatsoenlijke man die in den loop van den oorlog verschenen is en men heeft
niet naar hem geluisterd... Een Fransch koning, ja een koning, zou medelijden gehad
hebben met ons arme volk, uitgeput en leeggebloed, dat niet meer kon. Maar de
democratie is zonder hart en zonder gevoel. Ze is onbarmhartig en onmenschelijk.’
Na den kreupelen vrede exploreerde Sixtus met enkele moedige gezellen Afrika
vanaf Algiers tot aan het Meer Tchad. Men citeert deze boutade van hem: ‘Wat kan
een prins van Bourbon in onzen tijd beter doen dan in de woestijn gaan?’ Tweemaal
trok hij naar de woestijn (in 1929 en 1932), op zoek naar verbindingswegen en
wetenschappelijke ontdekkingen. Van zijn drie vrachtauto's was de eene blauw
geschilderd, de tweede wit, de derde rood. Ook die werkzaamheid, verricht onder
de kleuren der rijdende vlag, werd verbrijzeld door zijn vroegen dood.
[verschenen: 7 april 1934]

Interregnum
Parijs, 19 Maart 1934
Afgevaardigden en Senatoren zijn voor twee maanden naar huis en Le Temps zelf,
het conformistische blad bij uitnemendheid, bekent met een zweem van leedvermaak:
‘De Kamers zouden niet op vacantie gegaan zijn als zij zich daartoe niet uitgenoodigd
gevoeld hadden door de openbare meening.’ L'Action Française voegt hieraan
droogjes toe: ‘De publieke opinie noodigt ze om niet terug te keeren.’
Pro forma het budget stemmen, zijn biezen pakken en aftrekken met de stille trom
was het redelijkste wat de député's onder de gegeven omstandigheden besluiten
konden. Zij hebben zoodoende getoond dat zij niet geheel ontbloot zijn van gezond
verstand. Maar zij toonden het als krankzinnigen die bij momenten helder denken,
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of als een motor die nog een paar seconden normaal draait om te bewijzen dat hij
werkelijk hapert. Zij hadden Doumergue willens nillens volmacht verleend om
decreten uit te vaardigen over alle zaken waarvan zij den dollen kolder kregen. Dat
was een opflikkering van geestvermogens. Doch het budget, dat de Senaat verliet,
met een klein excedent van inkomsten (geruststellend hoewel bedrieglijk), datzelfde
farizeesche budget vertoefde geen twaalf uren voor een laatste lezing en laatste
manipulatie in de Kamer of het had een deficit van meer dan een milliard. Op dien
dag, geloof ik, streek de volksvertegenwoordiging haar eigen oordeel. Optimisten
door dik en dun zonk de moed in de schoenen. Individueel genomen moge een
afgevaardigde dikwijls blijk geven van ruim, kort, flauw, vlug of langzaam begrip.
Collectief valt er geen land mee te bezeilen. Zoodra ze met zestig of met zes honderd
bij elkaar zijn in de beroemde vergaderzaal zonder vensters, lijkt het alsof ieder getikt
wordt door Lotje.
Electorale spilzucht is evenwel niet het eenige maniakke aanwensel dat de Fransche
Kamer in opspraak brengt. Haar gekwalificeerde immoraliteit en haar reputatie van
leprozerie zijn hoofdzakelijk te wijten aan het overmatig aantal advocaten die deel
uitmaken van het Parlement. Slechts bij hooge uitzondering (Chéron b.v.) sluiten zij
hun kantoor van zaakwaarnemer, pleiter, adviseur, procureur, wanneer de grillige
stembus hen verheft tot de huns inziens schraal betaalde waardigheid (65.000 francs)
van afgevaardigde. De wetgever-advocaat pleit dus en geeft advies, consult, hulp en
bijstand aan dieven, moordenaars, bankroetiers, smokkelaars, politieke of burgerlijke
delinquenten. In de Kamer verdedigt hij maatschappij en samenleving door de wetten
die hij stemt en dikwijls zelf redigeert. In de rechtszaal verdedigt hij de vijanden van
maatschappij en samenleving, de overtreders derzelfde wetten welker formule hij
persoonlijk opstelde, amendeerde, nuanceerde. Mag het verbazen dat zoovele wetten
haar fameuze mazen hebben waardoor de bedrijver van een strafbaar feit met behulp
van zijn advocaat heenglipt? De wetgever-advocaat zou een model moeten zijn van
karaktervastheid en burgerdeugd, wanneer bij de redactie van een tekst de wetgever
den advocaat kon vergeten die straks moet pleiten tegen den wetgever en zijn proces
wil winnen. Een nietige dubbelzinnigheid, een duistere term, een subtiele
woordspeling, een casuïstische list - onmerkbaar voor de minder-geroutineerde,
niet-juridische collega's van het parlement - zijn met een handomdraaien ingelascht
in het vuur of in de monotonie der debatten. Een verstrooidheid, een verzuim wordt
zoo gemakkelijk begaan! De wetgever-advocaat behoeft het zelfs niet expres te doen.
Desnoods laat hij zijn niet-rechtskundig geschoolde collega's rustig betijen!
Van plichtsbetrachting of van plichtsverzaking kan niet eens gesproken worden.
Want de wetgever-advocaat heeft twee plichten. De plicht tegenover zijn klant, die
hem bescherming vraagt. De plicht tegenover de maatschappij welke bestaat uit
ontelbare eventueele klanten. Definieer den plicht van den advocaat tegenover de
samenleving en bewijs dat de combinatie wetgever-advocaat, zoo niet misdadig dan
toch immoreel is! Het zal u niet lukken. Doch er is nog een ander inconveniënt dat
de samenkoppeling insluit: Vandaag is de wetgever-advocaat simpel député, morgen
wordt de wetgever-advocaat minister. Elken dag, elk uur van den dag kan hij een
portefeuille bemeesteren en als houder eener portefeuille (ieder op zijn beurt wordt
minister van Justitie) beschikt hij over de carrière van den rechter tegen wien hij
pleit, tegen wien hij op een mooien ochtend zal gaan pleiten, en van wien het winnen
of het verliezen van een proces afhangt. De advocaat-minister kan een rechterlijke
carrière vertragen, versnellen, breken. Zijn inmenging laat nimmer sporen achter.
Hij probeert niets schriftelijk. Noch woordelijk, noch met insinuaties. Maar ons kent
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ons, en de eene dienst is de andere waard. Het zou zonder twijfel cynisch zijn en
overdreven om zich te verbeelden dat de Fransche rechtbanken ambtsmisbruik bezigen
als courante munt. Neen. De rechters die vonnissen vellen zonder gunsten uit te
deelen werden nog niet schaarsch. Doch welk een voortdurende, onmenschelijke
verleiding voor den magistraat, voor den advocaat-député-minister. En welk een
onuitputtelijke bron van verdenking, laster, argwaan, wantrouwen, zwakheid, kuiperij
en gewetensvragen.
Het ergerlijkste was dat de député-advocaat, minister, ex-minister of
aspirant-minister ook kon pleiten tegen den Staat, die hem gebruikte en bezoldigde,
aan wiens hoofd hij stond, gestaan had of staan zou. In deze situatie werd de
verdediger als een siameesche tweeling wiens eene onafscheidelijke helft pleitte
tegen zijne consubstantieele wederhelft. Wat echter moest irriteerender en
vermakelijker heeten: dat de député-advocaat pleitte tegen den Staat, wiens brood
hij at, of vóór den Staat, aan wien hij alles dankte? In het eene geval vocht zijn
linkerbeen op leven of dood tegen zijn rechterbeen gelijk bij speelsche babies in de
wieg gebeurt, of hij leek op het fantastische ondier catoblepas dat zijn eigen ledematen
afknaagt. In het andere geval herinnert hij aan den dronkelap die zichzelf de hand
reikt onder een straatlantaarn. Welke van de twee was onuitstaanbaarder voor
rechtschapen groote menschen? Welke van beide komedies was het indecentst? De
klucht werd tallooze malen gespeeld: député, lid van provinciale staten, lid van den
gemeenteraad, lid eener administratie, de advocaat pleitte voor of tegen zijn staat,
zijn provincie, zijn gemeente, zijn administratie in welker bestuur hij zetelde, welker
geheimen hij even goed kende als haar sterke plekken of zwakke zijden, en van
welker inschikkelijkheid hij dubbele baten trok.
Die burleske, perverse wantoestand, welke verklaart waarom de député-advocaat
een kapitaal durft steken in zijn verkiezings-candidatuur, heeft geduurd tot Chéron
er deze maand een halfslachtig eind aan maakte bij decreet. Hij snoeide een wilde
loot; hij waagde het niet haar tot den wortel uit te rukken. De siameesche Radica
mag voortaan niet meer pleiten tegen de siameesche Dodika. Het is den député
verboden als advocaat op te treden voor of tegen staat, stad of departement welke
hem afvaardigden in een legislatieve functie. Men zal hem o.a. niet meer hooren
fulmineeren tegen den fiscus van rijk, provincie en gemeente, tegen afpersingen
welke hijzelf gestemd had. Maar de député mag practizeerend advocaat blijven. Hij
mag wetten indienen, redigeeren, wijzigen, aannemen en mag tegelijk de burgers
helpen deze wetten te ontduiken.
Het is echter reeds prachtig wanneer een minister den bezem bij den steel grijpt.
Men moet de reinigers niet ontmoedigen. Men beklage hen liever. Welk een taak en
welk een verantwoordelijkheid voor den veger van Financiën. In naam van instellingen
welke niemand nog respecteert, aan een georganiseerd staatspersoneel dat hij
stakingsrechten schonk, voor uitgaven welke alle socialistische citoyens afkeuren
(een slagkruiser, een splinternieuwe luchtvloot, petroleum-reservoirs) moet hij offers
vergen waartegen zich de halve natie schrap zet. Als het niet lukt met den bezem
moet hij het hakmes gebruiken, de bijl, de boor, en, wie weet? misschien de
mitrailleuse. Hij heeft twee maanden tijd en vrijheid om 5 à 6 milliard te schrappen
per decreet, terwijl volkstribunen en raddraaiers het land in alle hoeken opruien tegen
de schoonmakers. Hoeveel oud-ministers van financiën telt het Cabinet-Doumergue?
Een dozijn. Doch met hun twaalven zullen zij niet te veel zijn om zes milliard te
bezuinigen van de 26 milliard welke Frankrijk (op een budget van 50 milliard 162
millioen) besteedt aan de traktementen en jaargelden der 5 millioen hoog of laag
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gesalarieerde en gepensionneerde citoyens die teren op de schatkist. De financieele
specialisten confereeren. En ondertusschen zenden de commandanten der militaire
districten circulaires rond om degenen te verwittigen die contact willen bewaren met
de omringende wereld, in een ‘periode van politieke spanning of mobilisatie’, wanneer
de geoorloofde telegraaf- en telefoon-verbindingen zullen loopen over een militaire
centrale, terwijl de rest gewoon wordt afgesneden. Gelukkig is de minister van Oorlog
Pétain. De geweren zullen niet meer vanzelf afgaan tegen belastingbetalers en
patriotten.
[verschenen: 11 april 1934]

De Zuiveraar
Parijs, 23 Maart 1934
Vast en zeker is de populairste figuur van Parijs en van Frankrijk op dit moment
Philippe Henriot. Twee jaar geleden kende niemand zijn naam. Wanneer hij vandaag
in het Théâtre des Ambassadeurs een politieke conferentie heeft loopt de schouwburg
stampvol als voor een toovenaar op viool of klavier. Een week of een dag later kan
hij zijn lezing herhalen gelijk de solist een concert van Beethoven, en de zaal vult
zich van de loges tot den engelenbak. Onnoodig te zeggen dat, zoolang hij op het
podium is, de oogen der menigte geen andere richting kunnen volgen dan de zijne,
welke zwarte vlammen schieten in een bleek, ascetisch gelaat. Zijn lange, magere
gestalte zendt het fluïdum uit waartegen geen argumenten bestaan. ‘Welk een type.
Wat een kerel,’ mompelen de vrienden en de vijanden. De vrienden opgelucht alsof
hij hen verloste van stomheid. De vijanden grommend omdat zij een gevaarlijk man
herkennen dien zij onoverwinnelijk weten. Philippe Henriot heeft geen kranten achter
zich en geen geld. Dit maakt zijn plotselinge verschijning nog zeldzamer en zuiverder.
Dit maakt haar ook onkwetsbaarder en rijker aan beloften.
Hoewel député van Bordeaux is hij geboren te Reims als zoon van een onbemiddeld
officier die zwierf van het eene garnizoen naar het andere, volgens de grillen van
mutaties en promoties. Wanneer hij na een studieuze, vagabondeerende jeugd een
beroep moet nemen kiest hij niet den krijgsmansstand doch de letterkunde. Hij schrijft
een drama dat niet gespeeld wordt en specialiseert zich in de Engelsche literatuur.
Wijl men eerst eten moet om te filosofeeren wordt hij leeraar aan een katholieke
school van Sainte-Foy-la-Grande, dorpje aan de Dordogne, op de grens van twee
provincies. In dien verloren uithoek leidt hij het kalme leven van landman,
wijnbouwer, onderwijzer, met zijn werk op het veld, zijn gezin, zijn boeken. Daar
maakt hij kennis met Abbé Bergey, lid der vorige Kamer, zijn voorganger, een nobele
persoonlijkheid, maar te mystiek van aanleg om te aarden in een modern parlement,
te contemplatief om er een nuttige activiteit te ontplooien. Doch Philippe Henriot
ontdekt te hebben weegt voor Abbé Bergey op tegen de teleurstellingen eener
parlementaire loopbaan. Weldra is zijn volgeling een der voornaamste woordvoerders
van de Fédération Nationale Catholique. Het duurt een poos alvorens de onbekende
zich een aanhang wint en een meerderheid. Hij lijdt een paar nederlagen tegen de
oude garde die niet wijken wil. Dat verdubbelt zijn energie, zijn hartstocht, zijn moed,
versterkt zijn karakter en intensifieert zijn welsprekendheid. De wisselvalligheden
van den strijd onderrichten hem over zich zelf en zijn mogelijkheden. Zij leeren hem
de beste wapenen onderscheiden, de juiste tactiek berekenen. Ze harden zijn offensieve
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natuur en wakkeren haar aan. Als Henriot in 1932 Kamerlid wordt is hij twee en
veertig jaar en tegen elke situatie opgewassen.
Het behoort tot de tradities van het Fransche Parlement dat de nieuweling een
ontgroeningsperiode doormaakt waarin hij zich koest houdt, het initiatief overlaat
aan de veteranen en zwijgt terwijl de anderen praten. Henriot zou zich misschien
geplooid hebben naar dit ritueel en deze routine wanneer hij onder zijn zes honderd
collega's iemand gevonden had, ontoegankelijk voor invloeden en persoonlijke
consideraties, onvervaard voor de nuchtere waarheid, recht door zee, en onverschillig
voor wat al of niet te pas komt in de kraam der kameraden. Die realist ontbrak in het
Parlement en had er altijd ontbroken. Rondom de regeering, of ze links was of rechts,
en rondom de afgevaardigden lag een soort van neutrale zone welke bij onderlinge
afspraak gerespecteerd bleef, waar een hoop dingen gebeurden die niet steeds door
den beugel konden, doch welke men vermeed aan te roeren, zelfs als men schreeuwde
en schold. Zoodra de verkiezingscampagne voorbij was, waarin de candidaten elkaar
naar believen te lijf gingen, adopteerde de Kamer eenzelfde etiquette als geldt bij
spiegelgevechten. Doorslaande bewijzen en argumenten ad hominem werden
opgeborgen. Alle député's jijen en jouen. De verbitterdste tegenstanders verzoenden
zich elken dag aan het buffet. Zonder dezen modus vivendi was een parlement
misschien onbestaanbaar. Doch in een tijd als de onze, waar zich candidaten
presenteerden gelijk de advocaat Sarret, die twee medeburgers doodde en in een
badkuip oploste met vitriool, bood de methode hoe langer hoe ernstiger
inconveniënten. Het gezelschap der afgevaardigden werd van lieverlede zoo gemêleerd
dat een onberispelijk neophiet op een goeden dag zou weigeren de neutrale zone te
eerbiedigen. Dat was onvermijdelijk.
Zoo sprak Philippe Henriot alvorens gestileerd te zijn en hij debuteerde bij het
schandaal der Aéropostale. Men verweet hem dat hij onvoorzichtig handelde, want
na een zijner redevoeringen viel Painlevé flauw. Men zei hem ook dat hij niet speelde
volgens de regels van het spel. Dat hij niet optrad in een meeting doch voor 't
Parlement. Dat hij 't oor had der Kamer maar dat oor niet mocht misbruiken. Dat hij
zich bemoeide met dingen waarvan hij geen verstand had. Wijl hij koppig zijn gang
ging, liep men weg wanneer hij 't woord vroeg. Men voerde obstructie. Men rammelde
met de lessenaars en stampte. Men brulde zich heesch. Of men klapte ironisch. En
dat duurde ruim een jaar.
Toen het Stavisky-schandaal losbarstte hadden zes honderd députés een gelijke
kans om zich als rechtshandhaver op de schouders te hijschen van het volk. Het valt
immers moeilijk te gelooven dat de afgevaardigden hun natie zoo slecht kenden dat
zij niet merkten hoe de affaire geëxploiteerd kon worden op het forum. Maar wie
kikte? Niemand. Wie durfde? Geen sterveling. Wie was vrij genoeg? Wie spartelde
niet in velerlei touwen waaraan men trok achter de coulissen? Alleen de nieuweling
Philippe Henriot niet. In Januari intervenieert hij twee malen en het ministerie wankelt.
Als de Kamer niet luisterde, het volk heeft hem gehoord. Een parlementaire
meerderheid had geen zin meer. De straat besliste.
Deze week koppelde Henriot de Affaire Stavisky aan de vermoording van Jean
Galmot, den député van Guyana, die op 6 Augustus 1928 te Cayenne vergiftigd werd
met arsenicum en wiens ingewanden, na de eerste autopsie door een militairen
apotheker, spoorloos verdwenen. Galmot was geëxecuteerd na een barren
verkiezingsstrijd en de negers van Cayenne hadden getracht zijn nederlaag en zijn
schielijk einde te wreken met een bloedig oproer. Maar door wie werd Galmot
geëxecuteerd? Tot dusverre leken de oorzaken der geheimzinnige terechtstelling van
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politiek-finantieelen en kolonialen aard. Galmot gokte in rhum, goudmijnen en
petroleumbronnen. Na twaalf ambachten (waaronder de literatuur) en dertien
ongelukken was hij door fortuinlijke speculaties in het bezit gekomen van een
onmetelijk vermogen, even gauw geronnen als gewonnen, en boette zijn korte triomfen
met een verblijf in de gevangenis. Blaise Cendrars schreef een pakkend boek over
hem dat hij titelde ‘Rhum’, en waarin hij de volgende verklaring gaf van een plotseling
sterfgeval:
‘Jean Galmot weigerde het oor te leenen aan proposities welke hem sinds eenigen
tijd gedaan werden door buitenlandsche “zakenlieden”. Men zou hem wapenen, en
munitie verschaft hebben. Hij zou de Guyaansche Republiek hebben uitgeroepen,
onafhankelijk en autonoom. Hij kon de ambtenaars verjagen en zich stellen onder
protectie van Brazilië, de edelmoedige beschermster der zwarten, of van de U.S.A.,
de waakzame verdedigers der Zuid-Amerikaansche vrijheden. In beide gevallen
garandeerde men hem dat de Monroe-leer zou werken. Wat vermocht een half bataljon
troepen en het adviesjacht dat gewoonlijk in die streken kruist? Wat zou het
gouvernement van Parijs gedaan hebben? Galmot beschikte reeds over twee ladingen
wapenen en had slechts te willen.’
Blaise Cendrars die Galmot voor een avonturier hield (in zijn eigen litteraire genre)
doch niet voor een schurk, begreep nooit waarom Galmot niet gewild heeft. Tegenover
het pak documenten dat Philippe Henriot deponeerde bij de enquêtecommissie der
Chéquards begint hij te begrijpen, hoewel de dossiers, onderzocht met gesloten
deuren, hun gewichtigste geheimen totnutoe bewaarden. Galmot, smoorlijk verliefd
op Arlette Simon die verkikkerd was op den mooien Alexander en onder Stavisky's
hypnose diende als lokaas der rooverbende, Galmot is gestraft, zoodra hij, bevrijd
van Arlette's tooverban, weigerde misdadige orders uit te voeren.
Wij zullen later ontwaren wat er steekt achter een machinatie die niet meer
weggemoffeld kan worden ondanks medeplichtigheden (o.a. Paul-Boncour) welke
het vuur aan de schenen leggen van de onderdanen der rampzalige Republiek. Wat
voor 't oogenblik het meest treft in deze verwikkeling is de onmacht der
afgevaardigden, die een nieuwe gelegenheid verzuimden om zichzelf en het Parlement
te rehabiliteeren. Waarom lieten zij de onthulling wederom over aan Philippe Henriot?
Een maand geleden schreef Joseph Kessel in een boek, verschenen bij de Nouvelle
Revue Française (‘Stavisky, l'homme que j'ai connu’), openlijk over de verdachte
connecties welke bestonden tusschen Galmot en den rooverhoofdman. Waarom
gunnen radicalen en socialisten dergelijke sensationeele successen aan een
tegenstander die geen kwartier geeft?
Men kan dit waarom herhalen als een leitmotiv. Waarom treedt l'Action Française
vanaf den aanvang op als rechter van instructie? Waarom ontbood een ander blad
(Paris-Soir) twee der handigste detectives van Scotland Yard? Waarom zijn alle
verdachten tijdig ingelicht over de bevolen huiszoekingen? Waarom worden
regelmatig belangrijke documenten ontfutseld op de Ministeries? Waarom werd geen
enkel der hooggeplaatste misdadigers gevangen genomen? Waarom arresteert men
slechts het kleine grut van figuranten en tusschenpersonen? Waarom saboteert men
van alle kanten de Justitie?
En ten slotte: waarom arbeidt de Republiek zoo obstinaat aan haar eigen ondergang?
Antwoord: omdat het niet anders kan. De boeven zijn te talrijk. Het affreuze kwaad
is tè diep ingevreten. De regeering, bevend van machtelooze vrees, oneenig en
besluiteloos, mag in 't beste geval hopen, dat zij de partij zal arbitreeren, wanneer
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het gezonde deel der natie slaags raakt met de bandieten en hun aanhang van
desperado's en gepeupel.
[verschenen: 14 april 1934]

Cabinet Noir
Parijs, 27 Maart 1934
Ofschoon de Fransch-Duitsche relaties van buiten bekeken meer gespannen lijken
dan ooit te voren kan ik den indruk niet van mij afzetten dat alles naar wensch gaat.
Om een idee te geven van de opinie welke men daarover hebben mag, moet men
bedenken dat de Duitsche wapenen in 1919 gered zijn door Foch. Ten eerste
opponeerde hij zich tegen de beraamde demobilisatie van Hindenburg's legers en liet
den vijand, die dapper gestreden had, met krijgseer - vaandels en slaande trom wegtrekken. (Vergelijk deze ridderlijke houding met de humiliante uitlevering der
Duitsche vloot aan Engeland!) Ten tweede: toen generaal Bliss, militair
vertegenwoordiger van de Vereenigde Staten, bij de inleidende besprekingen der
Vredesconferentie, het voorstel indiende tot ‘totale ontwapening en algeheele
demobilisatie der actieve Duitsche strijdkrachten’, verwierp Foch op eigen
verantwoordelijkheid een eisch dien hij onvereenigbaar oordeelde met de militaire
waardigheid en weigerde zelfs het plan van generaal Bliss voor te leggen aan de
hoofden der geallieerde regeeringen, terecht duchtend dat deze hoofden het zouden
aannemen. Honneur et Patrie: Zoo is de Fransche militair nu eenmaal geschapen, in
tegenstelling tot den Franschen, Engelschen, Amerikaanschen, internationalen
democraat. Een leuze, geldend voor Foch, geldt in de oogen van Foch ook voor
Hindenburg. In het feit dat de Fransche militair meer punten van overeenkomst heeft
met zijn Duitschen collega dan met de malende postiekers (als ik dit bargoensch mag
gebruiken) zijner civiele regeering, ligt de verklaring van de ingrijpende
gebeurtenissen welke wij vóór het einde van dit jaar zullen bijwonen.
Over dit ‘raadsel’ Duitsche ontwapening en een menigte andere duistere zaken
vindt men bijzonderheden en opheldering in ‘Les Enigmes de la Guerre’ van Paul
Allard, voormalig lid der Fransche censuur. Bij de uitoefening van dit ambt heeft
Allard ervaren dat de historie niet geschreven wordt in de kranten, noch in de
geschiedboeken, en dat wij van de ageerende, daadwerkelijke factoren hoogstens het
resultaat weten, het schema, het résumé, doch zeer zelden de oorsprong en de wording.
Wij kennen b.v. den zelfmoord van Albert Ballin, directeur der Hamburg-Amerika
Lijn, toegeschreven aan wanhoop over de nederlaag. Wij kennen de beschuldiging
van den ‘dolkstoot in den rug’ die de ontwikkeling beheerscht heeft der Duitsche
Republiek vanaf haar opkomst tot haar ondergang. Wij accepteeren die begrippen
als Californische appels welke wij niet zagen groeien noch rijpen. Hoevelen onzer
drongen door in het onderwereldsche gebied waar het lot van menschen en
mogendheden geregeld werd?
Tijdens den oorlog werkte Frankrijk in Holland (en wie had dat ooit gedacht?)
met zes duizend geheime agenten. Bij een der officieren die deze divisie
commandeerden vond Allard een foto van Albert Ballin met de eigenhandige opdracht
‘Ter dankbare herinnering aan mijn vriend Crozier’. Gedateerd van 1915. Deze
Joseph Crozier, alias Luitenant Desgranges, onderhield reeds vóór 1914 uitstekende
zaken-relaties met Ballin. Toen hij eerst te Rotterdam, daarna in Den Haag belast
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werd met een spionnagezending waarvan hij de wederwaardigheden verteld heeft in
zijn meer dan romantisch verhaal ‘En mission chez l'ennemi’, kwam vanzelf de
gedachte bij hem op om zijn Duitsche betrekkingen te benuttigen ten voordeele van
Frankrijk. Zoo hervatte hij contact met Ballin, directeur der Zentral Einkaufs
Geselschaft, met Von Bary, directeur eener groote handelsfirma, en met Petersen,
den broer van den Petersen die kortelings aan den dijk is gezet door Hitler. Te
Rotterdam kocht hij de N.V. Stoomzeepfabriek Venus waarvan hij een filiaal vestigde
in Düsseldorf en die hij voorzichtigheidshalve, om zijn spel te verbloemen, op de
Engelsche ‘zwarte lijst’ liet plaatsen. Met voorkennis en op bevel zijner chefs leverden
deze fabrieken aan de Duitschers de bestanddeelen welke zij noodig hadden voor de
vervaardiging hunner springstoffen. De inlichtingen die hij inwon (over den
onderzee-oorlog, over de Dikke Bertha, over het doen en laten der neutralen) wogen
ruimschoots op tegen het verlies der soldaten die wegens de springstoffen misschien
sneuvelden. Hij lunchte geregeld met Ballin bij Sauer te Rotterdam en nimmer heeft
Ballin (die hem voor een deserteur en oweeër74 hield) hem verdacht of gewantrouwd.
Als Ballin zijn land verried, hij deed het volgens Crozier onvrijwillig en onwetend.
Dezelfde Joseph Crozier arbeidde later onder leiding van Generaal Boucabeille,
militair attaché aan de Fransche Ambassade in Den Haag. Boucabeille was voormalig
cabinetschef van Gallieni wiens koloniale campagnes hij meemaakte, specialist in
het aanstoken van revoluties, en opereerde vóór den oorlog reeds onder de Chineezen.
Tezamen complotteerden zij, Crozier, directeur der Stoomzeepfabriek Venus, en
Boucabeille, militair attaché, de demoraliseering, de inzinking, de ontmoediging, de
omwenteling van Duitschland, den ‘dolkstoot in den rug’. Zij kochten of stichtten
kranten. Zij mobiliseerden socialisten, spartakisten en republikeinen die (het mag
onderstreept worden) bewust waren van Crozier's Fransche nationaliteit. Zij
organiseerden en betaalden een over het gansche Duitsche territorium vertakte
propaganda. Zij financierden vergaderingen en de verspreiding van strijdschriften.
Zij bepaalden den dag waarop de revolutie moest uitbreken. Die revolutie, uitsluitend
bewerkt door elementen welke zij kenden, controleerden, dirigeerden, had
doorgevoerd kunnen worden tot haar uiterste grens. Op 10 November 1918 echter
werd hun vernietigende actie op bevel van Clemenceau stopgezet. De tijger, beweert
men, remde de beweging uit vrees voor de bolsjewisten. Doch er zijn lieden die deze
reden niet als geldig beschouwen.
Het Nederlandsche gouvernement, verzekert Generaal Boucabeille aan Paul Allard,
bleef onkundig van die intriges. Hij voegt eraan toe dat onze regeering zeer correct
met hem was en niet alleen omdat de Hollandsche ravitailleering gedeeltelijk afhing
van de Franschen, doch ook uit andere overwegingen. Op een dag ontving Boucabeille
persoonlijk bezoek van een Hollander, of van een zoogenaamden Hollander, die hem
een document van het hoogste gewicht aanbood: het tweede Hollandsche
mobilisatie-plan. Boucabeille vergewist zich van de echtheid der stukken, die van
kapitaal belang konden zijn voor de geallieerden, en maakt met zijn bezoeker een
afspraak voor een naderen datum waarop hij hem ontvangen zal in tegenwoordigheid
van een gespecialiseerd medewerker. Hij begeeft zich onmiddellijk naar den
opperbevelhebber van het Nederlandsche leger en licht hem in: ‘Een uwer
ondergeschikten heeft mij uw tweede mobilisatie-plan aangebracht.’ Onze
generalissimus krijgt een schok en antwoordt: ‘Onmogelijk!’ Boucabeille overhandigt
de bewijzen. Zij spannen een valstrik en op het afgesproken uur ontmoet de verrader
niet een Fransch kapitein doch een generaal van den Hollandschen Staf die hem
74
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arresteert. ‘Voor een zoo simpele handeling’, zegt Boucabeille, ‘heeft de
Nederlandsche regeering mij altijd een diepe dankbaarheid bewaard. Zij had
vertrouwen in mij.’
Over de Fransche cryptografische diensten (ontcijfering van geheimschrift,
onderschepte radiogrammen etc.) verzamelde Paul Allard uit diverse bronnen een
reeks mededeelingen, welke, wanneer ze niet volledig zijn, de overtuiging verschaffen
van de verpletterende superioriteit waarmee de Franschen in deze branche der
oorlogsvoering hun Duitsche mededingers bestreden. Tijdens den duur van den
wereldoorlog zijn ongeveer honderd millioen gecijferde woorden door de Franschen
opgevangen en gelezen. Het Duitsche ‘cijfer’ is nooit langer dan acht dagen geheim
geweest en tijdens de Vredesconferentie las Clemenceau elken morgen de
cryptografische instructies, welke de Duitsche onderhandelaars in het afgeloopen
etmaal ontvangen hadden uit Berlijn. De duizenden onderschepte berichten zijn
gebundeld tot een boek waarvan slechts vier exemplaren bestaan, welke berusten op
de ministeries van Oorlog, van Binnen- en van Buitenlandsche Zaken en in het paleis
van den President der Republiek. In afwijking van sommige andere landen heeft
Frankrijk de collectie dezer geheime orders nimmer willen ontsluieren. Elke poging
in dezen zin stuitte op een weigering van den Quai d'Orsay en zoolang de zegels van
dit verborgen boek onverbroken zijn, zullen verschillende oorlogsperioden gemerkt
blijven met het teeken der sfinx.
Het is ondertusschen meer dan karakteristiek dat de Fransche regeering de
informaties van de cryptografen harer cabinets noirs begraaft achter de geheimsloten
der stalen kluizen, terwijl de Generale Staf aan Crozier en Boucabeille toestemming
verleent om de geweldig compromitteerende collusie tusschen de Fransche spionnage
en de Duitsche communisten, sociaal-democraten en andere republikeinen prijs te
geven aan de openbaarheid. Bewezen zij dezen merkwaardigen ondienst aan de
omwentelaars van 1918 zonder eenige bijbedoelingen? Wij kunnen slechts raden
welk nut er schuilt in boeken als ‘En mission chez l'ennemi’ en ‘Les Enigmes de la
Guerre’, gedrukt op slecht papier, welk nut, behalve een beperkte verkoop. Het schijnt
minstens mysterieus dat Paul Allard, die linksche sympathieën heeft, niet bespeurde
dat hij zijn Duitsche geestverwanten een genadeslag kon besparen. Maar vorige week
vroeg de uitdagende Léon Blum aan het Fransche gouvernement vergunning voor
de Duitsche sociaal-democratie om haar hoofd-bureau te verhuizen van Praag naar
Parijs. Uit het ja of neen van Doumergue zullen wij verdere conclusies kunnen
trekken.
[verschenen: 18 april 1934]

Veroveraars
Parijs, 31 Maart 1934
Dezelfde week dat de President der Republiek en alle hoogwaardigheids-bekleeders
van Frankrijk in de Opéra de film zagen afdraaien der expeditie welke André Citroën
met rupswagens van Beyrouth door Midden-Azië naar Peking zond, moest de Fransche
Ford zijn boeken overleggen aan de credietinstellingen, die op uitnoodiging der
Banque de France de kas zouden vullen waaruit hij zijn arbeiders salarieert. Het een
is niet zonder verband met het andere. Citroën ging failliet, en verliest zijn
onafhankelijkheid. Maar er zijn duizenden kleine fabrieksbaasjes die een bankroet
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zouden willen kennen als dat van den industrieel wiens auto's een gekeperd
wapenschild dragen op den radiator. Citroën is een te groot seigneur om zijn
betalingen te staken. Hij verpandt zijn vrijheid zooals een vorst een deel zijner
kroondomeinen. Na zijn zaken beheerd te hebben als een absolutistisch autocraat
wordt hij een constitutioneel monarch. Zijn nederlaag is nog een apotheose. Pas na
‘La Croisière Jaune’ te hebben bijgewoond als film of haar gelezen te hebben als
rijk geïllustreerd boek van Georges Le Fèvre, beseft men eenigszins tot welken
fantastischen graad André Citroën een prachtlievend en verkwistend satraap kon
zijn.
De autochenilles van den ingenieur Adolphe Kégresse hadden de Afrikaansche
woestijnen en oerwouden doorkruist van Algiers tot aan den Indischen Oceaan. De
kameel was overwonnen, misschien zelfs de trans-Saharische spoorweg, zijn tweede
concurrent. Midden in den oceaan van stuifzand verrees de pleisterplaats die den
reeds fabelachtigen naam kreeg van Blik 5 (Bidon Cinq) waar rondom een ontraderden
vrachtwagen de grondslagen gelegd werden eener toekomstige stad. De ongeloofelijk
kostbare onderneming bleek rendeerend: het Fransche leger patrouilleert heden met
rupsauto's door het onmetelijke rijk der nomaden die sinds menschenheugenis geen
ander bedrijf uitoefenden dan oorlog, plundering en slavenhandel. Aansluitingen van
allerlei soort vermenigvuldigden zich op het Zwarte Continent. De mulle paden der
woestijn, eertijds afgebakend met schaarsche waterputten, werden gejalonneerd met
benzinereservoirs. Een werelddeel was ontgonnen voor de automobiel en voortaan
rijdt men zonder noemenswaardige bezwaren van de Middellandsche Zee naar
Tombouctou, het Parijs der een-en-twintigste eeuw, van Tunis naar een Engelsche,
Belgische of Portugeesche kolonie. Die argonauten-vaarten eindigden in 1925 en
zijn beroemd onder den naam van Croisière Noire.
Toen sloegen André Citroën en Georges-Marie Haardt, directeur-generaal zijner
fabrieken, de kaart open en vroegen: Waar nu? Twee streken van de aarde lagen nog
braak voor de rupsauto: de Pool en de binnenlanden van Azië. De ijsvlakten werden
na grondige studie opgegeven, omdat men er in afzienbaren tijd geen andere wezens
zou ontmoeten dan beren en pinguïns die geen voldoend afzetgebied leverden voor
de uitvinding van Adolphe Kégresse. Centraal-Azië daarentegen frappeerde de
industrieele veroveraars om dezelfde redenen als Afrika: een woestijn, en rondom
die woestijn een dikke, dichte protoplasmatische menschenmassa, immers, zonder
kernpunt, zonder contact, waar het leven zich bewegingloos concentreert in de zones
der peripherie, waar ontelbare Russen en Chineezen, Hindoes en Mongolen op een
voertuig wachten om verbindingen te scheppen welke de natuur spaarzaam of
onmogelijk maakte. Het was een grandioze en redelijke onderneming, een verkeersweg
te banen over deze woeste terreinen, om over land een mobiele lijn te openen tusschen
het verre Peking, Perzië, Arabië en zelfs Europa.
De plannen rijpten in 1928, toen China nog betrekkelijk rustig was. Langs de
beraamde reisroute die alles tezamen gerekend zich uitstrekte over dertig duizend
kilometer en gebieden bestreek waar nimmer een motor ronkte of zelden een auto
doordrong, werden afgezanten uitgestuurd om toestemming en vrijgeleide te verkrijgen
voor den doortocht, om ravitailleeringsposten in te richten voor de reserve-onderdeelen
en het benzineverbruik van veertien zware wagens, voor den mondvoorraad en de
benoodigdheden der veertig man welke de expeditie telde. Bij de eindhalten der
spoorwegen werden die tonnen proviand overgeladen op den rug van tallooze
muilezels of kameelen, die ze transporteerden naar de aangewezen magazijnen, waar
wederom andere boodschappers ze veiligheidshalve gingen begraven, toen geheel
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China van lieverlede in beroering raakte. De diplomatische, financieele en
administratieve toebereidselen eischten meer dan twee jaren en enorme kapitalen.
Gedurende dezen tijd vervaardigden de fabrieken van den Quai de Javel een
zorgvuldig bestudeerd materieel en kozen de leiders hun medewerkers. De tocht
beoogde een wetenschappelijk, artistiek en economisch doel. Aan den kant der
Vereenigde Staten had de expeditie zich gedekt met een lid der National Geographic
Society van New-York, aan den kant van Engeland met een kolonel van het Britsche
leger, aan den kant van China met een delegatie van ‘Chineesche Geleerden’. Aan
den kant van Rusland behoefde men zich niet te dekken daar de Soviets de paspoorten
voor Russisch Turkestan hadden ingetrokken bij wijze van représailles tegen de
maatregelen waarmee Frankrijk de dumping der bolsjewisten toenmaals
beantwoordde. Om de kansen van slagen te vermeerderen zouden twee kolonnes der
karavaan elkaar tegemoet reizen, de eene, onder commando van Haardt, startend van
Beyrouth, de andere, onder bevel van den luitenant ter zee Victor Point, oprukkend
uit Tientsin. Op het punt van samenkomst zouden beide groepen (die met
radio-zenders van 500 watt verbinding onderhielden) gezamenlijk door de
Gobi-woestijn terugrijden naar Peking. In de eerste dagen van April 1931 werd aan
de twee uiteinden van Azië het sein gegeven tot vertrek.
Wegens de weigering der Russen om passage te verleenen door Turkestan was
Haardt genoodzaakt met zeven wagens den Himalaya-keten van Pamir over te steken,
welken de geografen ‘het dak der wereld’ noemen. De epische moeilijkheden van
dezen klim tot 4576 meter hoogte, over rotsblokken, boven kloven en afgronden,
door sneeuw en bergstroomen, langs kronkelingen, bochten en holten, op paden
vereffend of verwijd met dynamiet, worden door de film vertolkt in beelden waarbij
alle vergelijkingsschalen tekortschieten (ook de Alpen-ritten van Hannibal en Cesar)
om de grootheid der inspanning te toetsen. Men kan het uithoudingsvermogen van
machines en menschen misschien het best suggereeren door een zin uit het boek van
Le Fèvre: ‘In die koude en lucht-arme hoogten hebben de motoren twaalf honderd
uren onafgebroken op volle kracht gedraaid, omdat men ze, eenmaal stopgezet, niet
meer in beweging zou krijgen. Kruipend stijgen de wagens tot toppen waar geen
spoor van weg meer is, waar ze uit elkaar genomen moeten worden, en waar
bergbewoners, die nimmer een rad gebruikten, zelfs geen kruiwagen, ze stuk voor
stuk wegdragen naar een berijdbaar ravijn. Ze worden opnieuw gemonteerd. Men
zwoegt met spade en houweel. Men vordert één kilometer per uur. Maar men passeert
waar Engelsche officieren eenstemmig verklaard hadden dat géén auto zou
doorkomen.’
Terwijl Haardt zich afmat in een cyclopische sport, ontvangt hij bericht dat Victor
Point gevangen zit te Oeroemtsi. Hij huurt muilezels om tijd te winnen op de wagens
welke in hun rups-tempo zullen volgen en bereikt te Aksoe zijn makker die tegen
losprijs van auto's en draadlooze posten (per trans-Siberische verzonden uit Parijs)
de vrijheid herkreeg. Op het onherbergzame dak der wereld was Haardt voorspoediger
geweest dan Point te midden van de anarchie der menschen. De ‘Chineesche
Geleerden’ hadden de expeditie overal vertraagd met muggezifterijen en elken
nuttigen arbeid verhinderd. Toen de lankmoedige en weerlooze Point hen wegjoeg,
werden de paspoorten ingetrokken.
Met listen, geschenken en rantsoenen breekt hij den tegenstand van geregelde en
ongeregelde soldaten, van provisorische generaals en eendaags-maarschalken die de
armoedige, onbegaanbare provincies brandschatten en uitmoorden. In het
winterseizoen trotseert de karavaan voor den tweeden keer de Gobi-woestijn, waar
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het 32 centigraden vriest. Zij bezoekt de doode steden en de grotten wier
Grieksch-Boeddhistische overblijfselen den sleutel bewaren van menig raadsel der
Chineesche civilisatie. Doch zelfs fotografeeren is verboden en van den geforceerden
rit naar Peking over tallooze hindernissen brengt de expeditie niets mede dan het
bewijs van de uitstekendheid der machines en de energie der mannen, die haar veilig
sturen door een onbeschrijfelijken chaos.
Op de thuisreis sterft Haardt te Hongkong aan een dubbele longontsteking en men
zegt dat hij vergiftigd werd met bacteriën, gedruppeld in een cocktail, welker effect
het midden houdt tusschen een kwaadaardige griep en de pest. Hij wist genoeg van
een internationalen trust in bedwelmingsmiddelen om zijn schielijk uiteinde te
motiveeren, schreef Xavier de Hauteclocque. De andere leider der karavaan, Victor
Point, pleegzoon van Philippe Berthelot, den vroegeren meester van den Quai d'Orsay,
geloofde aan de trouw eener vrouw toen hij vertrok, en verloor in de desillusie de
bezinning en het leven bij zijn wederkeer. De tweevoudige dood dezer exceptionneele
mannen versombert de leerrijke film en het welsprekende boek van Georges Le
Fèvre. Al dat heroïsme, al die bovenmenschelijke inspanningen eindigen bij een graf.
Een telegram van Citroën op het witte scherm (‘L'homme est mort mais l'oeuvre
reste. Ramenez en France le corps de votre chef. Pleure avec vous’) ontroert als de
slotverzen eener tragedie. Waartoe diende de expeditie, welke millioenen en
millioenen verslond? Het zal nog jaren duren voor dat er een weg loopt van Beyrouth
naar Tientsin. Maar het is ook ontwijfelbaar zeker dat het massieve China binnen
een eeuw nog lang niet marschvaardig zal zijn. Een Chineesche Napoleon, gelijk
sommigen zich fantaseeren, blijkt pure nonsens en deze overtuiging is misschien
meer waard dan het fortuin waarmee ze gekocht werd.
[verschenen: 21 april 1934]

Dezelfde bende
Parijs, 3 April [1934]
De onthulling der formidabelste spionnage-onderneming, welke Frankrijk ooit gekend
heeft dateert van 19 December 1933, vijf dagen voor de ontmaskering van Stavisky.
De dagbladen, die naar gewoonte de inblazingen volgen van het gouvernement van
den dag, verzwegen aanvankelijk den naam der mogendheid in wier dienst de
verraders gewerkt hadden. De kranten zonder lezers, welke de toenmalige regeering
subsidieerde (L'Appèl, L'Ere Nouvelle, La Volonté, etc.) beweerden, dat de vangst,
waarover men zooveel misbaar schopte, een nieuwe streek was van het Tweede
Bureau (de Contra-spionnage), dat in sommige kringen even gehaat is als gevreesd.
De linksche organen (L'Oeuvre, La République, etc.) meesmuilden over een bombarie,
welke noodzakelijk moest afloopen met een sisser. Een week later, en gedurende
een volle maand, pasten de pers en het gouvernement dezelfde tactiek toe op de
ontkiemende Stavisky-affaire: zij was een banale afzetterij, een onbeduidend incident,
volgens de eigen woorden van Chautemps.
Deze terughouding, deze baloorigheid en dat gegrinnik verrieden bij de ministers
en hun spreekbuizen een verlegenheid, welke de opmerkzaamheid trok naar de
verborgen oorzaken van dergelijke gevoelens. Een eerste punt stond vast: de
spionnage-geschiedenis kon onmogelijk ten laste gelegd worden aan Duitschland.
Zelden immers gedroeg de Fransche pers zich anti-Duitscher dan het laatste halve
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jaar, waarin zij het minste voorwendsel of verzinsel exploiteert in vette letters, in
lange kolommen en op de eerste pagina. Men zou te verheugd geweest zijn om Berlijn
een veeg te geven, wanneer Berlijn slechts eenigermate in de termen kwam. Uit de
bijzonderheid dat Duitschland vrijuit ging kon vervolgens gerust geconcludeerd
worden, dat de Fransche contra-spionnage voor 't oogenblik niet de geringste reden
had om een sensationeelen slag te slaan in de richting van Göbbels en Hitler. Als het
Tweede Bureau dit gewenscht had, zou de aanleiding niet ontbroken hebben.
Een volgend punt was niet minder onbetwijfelbaar: de ‘streek’ werd uitgehaald
buiten opdracht, zonder voorkennis en ook tegen den zin der vorige regeering. De
felheid waarmee de linksche en extremistische pers uitvoer tegen het ‘reactionnaire’
oppercommando, deze stokebrand, deze vredesverstoorder, deze roet-in-'t-eten-gooier,
was een ondubbelzinnige aanduiding. De snelheid waarmee men het ongewenschte
nieuws smoorde, de vaardigheid waarmee men de explosie die de redactie-zalen
opschudde reduceerde tot de proporties van een voetzoeker, kon enkel verklaard
worden uit een order van hoogerhand. De houding der gearresteerden gaf een andere
aanwijzing: zij loochenden hardnekkig en met een aandoenlijke eenstemmigheid.
Bovendien beschuldigden zij het Tweede Bureau van een perverse machinatie. Met
politieke bijbedoelingen zou de contra-spionnage bij de huiszoeking
compromitteerende stukken hebben weggemoffeld in de meubels, achter de
schoorsteenen of onder de matrassen der verdachten.
Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn wanneer het banale Stavisky-incident van
Chautemps niet ware uitgedijd tot een regelrechte insurrectie, en wanneer het
fusilleerend ministerie Daladier-Boncour-Frot-Cot zich had kunnen handhaven tegen
den wil van het dappere Parijs.
Doch het offer dat de anderhalf millioen dooden brachten in den wereldoorlog
was stellig niet vruchtbaarder voor het Fransche Vaderland dan het bloed der duizend
dat in den avond van Zes Februari gestort werd op de mistige Place de la Concorde.
Terugblikkend naar dezen datum, die een langen nacht doorvlamt als een vuurpijl,
vraag ik mij af, aan welke geheimzinnige inspiratie de Franschman gehoorzaamde,
toen hij weerloos de kogels tegemoet trad. Of aan welk geheimzinnig order. Het is
echter te vroeg om dit thema grondig uit te werken. Te vroeg, omdat men na den
afloop eener eerste schermutseling niet durft spreken van een overwinning. De balans
helt over naar den kant waarheen onze binnenste wenschen gaan. Maar de belangen
welke gemoeid raakten bij de ingezette worsteling zijn zoo kapitaal en de verslagen
partij beschikt nog over zulke reserve's, dat het elken dag voorzichtiger wordt om
den uitslag als onbeslist te beschouwen. Voor hen die den onderlingen samenhang
bespeuren der verschillende Affaires, waarin verraad en corruptie hetzelfde infame
doel najagen, is het een voortdurende beklemming te moeten denken dat de kans zou
kunnen keeren wijl de energie en de waakzaamheid verslapten.
Pas zeven weken na den patriottischen opstand vielen de voornaamste leden der
gearresteerde spionnen-bende door de mand en legden volledige bekentenissen af.
De politieprefect Jean Chiappe, gewipt door de Staviskyanen (en die uit vrees voor
de Rooden niet hersteld kon worden in zijn ambt), speelde ruim een jaar kat en muis
met de internationale vennootschap welke, evenals de troep van Stavisky, agenten
en handlangers bezat in verschillende ministeries. Zij opereerden op groote schaal
ten bate der Soviets, dezelfde perfide en zoogenaamd getemde Soviets met wie
[Paul-]Boncour, Daladier en Cot vriendschapsverdragen sloten en allianties
ontwierpen. Telkens, wanneer Chiappe een spoor te pakken had, ontglipte hem de
draad, en verdween de bende om zich te reorganiseeren op nieuwe basis. Zoolang
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de bondgenooten van Moskou ongehinderd heerschten over Frankrijk bleek het
onmogelijk om de spionnen op heeterdaad te betrappen of overtuigingsstukken te
bemachtigen. Telefoon en draadlooze hielden hen nauwkeurig op de hoogte van de
stappen der politie. De bende verplaatste zich slechts in groepen van drie, die de
hoofdpersonen beschermden met een voor- en achterhoede. Zij werkte met een
buitengewone rapheid en met het modernste materiaal. Documenten die 's morgens
geleverd werden door een trawant van Oorlog of Marine om gefotografeerd te worden,
lagen denzelfden avond of uiterlijk den volgenden dag wederom in de kast waaruit
ze ontvreemd waren. De leden, belast met foto en radio, hadden speciale studies
gemaakt en beoefenden hun vak met een volleerde virtuositeit. De draadlooze zenders,
welke de kortste golflengten gebruikten, bleven altijd onnaspeurbaar. De cliché's
waren geborgen in geheime laden, meesterstukken van timmermanskunst. De spionnen
reproduceerden de documenten in de kleinste formaten (omvang van een postzegel)
wat de verberging, de uitwisseling, de verzending vergemakkelijkte, wat de
ontdekking daarentegen uiterst bemoeilijkte. Zij ontmoetten elkaar in chique
tea-rooms, op de perrons van drukke stations, in theaters, droegen nimmer
compromitteerende stukken op zak en vermeden alle schriftelijke correspondentie.
Een gemiste afspraak bleef geldig voor de zeven dagen derzelfde week, of, zoo
noodig, voor dezelfde dagen der volgende maand. De bende arbeidde achter zoo
geperfectioneerde gordijnen van technische listen dat men wanen zou, te doen te
hebben met verdichtsels uit een avonturen-roman wanneer de aanvoerders en
ondergeschikten niet allen bekend hadden.
Er lekte weinig uit van de verliezen welke de bende berokkende aan de veiligheid
van Frankrijk en andere mogendheden. Maar de kwaliteit der Fransche verraders
wettigt de ontstellendste vermoedens. De een, zekere Professor Martin, de beste
ontcijferaar van geheimschriften, kende 69 talen en dialecten. Hij stond aan het hoofd
van den cryptografischen dienst der Fransche vloot en centraliseerde alle inlichtingen
betreffende vreemde zeemachten. De ander, zekere Aubry, ingenieur, was directeur
der laboratoria van Du Bouchet, bij Corbeil-Essonnes, die zich uitsluitend bezighouden
met wat men ‘het zesde wapen’ noemt: de gassen. Aubry had den rang van kolonel
en hing rechtstreeks af van den Minister van Oorlog. In zijn hoedanigheid van
laboratorium-directeur ontving hij niet alleen rapporten omtrent de recentste
onderzoekingen en uitvindingen der Fransche chemisten, doch bij hem belandden
eveneens alle berichten welke de Fransche Contra-spionnage verzamelde over het
zesde wapen van bevriende of vijandelijke mogendheden. De derde, een zekere
Dumoulin, eveneens kolonel, had een menigte vrienden op het Ministerie van Oorlog
en redigeerde een tijdschrift dat systematisch campagne voerde tegen het opperbevel.
Dit tijdschrift (Armée et Démocratie) werd gedrukt met subsidies van Moskou en
van de Fransche Geheime Fondsen. Het hield op te verschijnen bij den val van
Daladier.
Men verwondert zich dat de misdaden dezer bende (21 beklaagden waarvan 15
gevangen, 5 voortvluchtig en 1 in voorloopige vrijheid) als een bagatel, of als een
‘reactionnaire’ manoeuvre behandeld werden door een aanzienlijk deel der Fransche
pers. Doch men staat stom verbaasd dat dergelijke luchthartige opvattingen
gesouffleerd konden worden uit regeeringskringen. Men weigert te begrijpen wat
nochtans helder is: dit land ligt omwikkeld in samenzweringen en verraad. Verraad
voor dertig zilverlingen. Verraad uit lafheid. Verraad uit idealisme: Lenin rust onder
de roode vlag der Parijsche Communards van 1871. Verraad uit mystieke overtuiging,
sadisme, domheid of bekrompen afgunst. Maar allerwegen loert verraad. En men
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duizelt bij de gedachte dat een fout of een zwakheid van Doumergue (een aanslag
of een ongeluk) de resultaten van Zes Februari zou kunnen vernietigen. Het eerste
complot dat Frankrijk moest omwentelen tot een aanhangsel der Sovietistische en
Socialistische Republieken werd verijdeld. Omdat alles verloren zou zijn, zelfs de
eer, geloof ik niet dat een tweede complot beter zal lukken, ook al is ongeveer de
helft der Fransche administratie verkocht of verknocht aan Moskou. Maar berekenend
wat wij riskeeren, wat er op 't spel staat, wat vijandig is, rot en onwillig, moet men
gelooven zonder hoop, hopen zonder geloof, hopen en gelooven ondanks alles.
[verschenen: 25 april 1934]

Het Midden
Parijs, 6 April 1934
Wie heeft afgerekend met elk soort moraal, met menschelijke of goddelijke geboden,
wie niet bang is voor een revolver, afgeschoten door de kleeren heen, voor een spitsen
dolk of voor doortraptere wraak, wie zich onderwerpen kan aan een kort en krachtig
wetboek dat den dood eischt voor de minste wederzijdsche onridderlijkheid en waar
boontje zonder mankeeren om zijn loontje komt, wie er volmaakt maling aan heeft
of hij sterven zal in een bed of op de harde brits van een bagno, of een commissaris
van politie hem de oogen zal dichtdrukken of een kameraad der galeien, en wie voor
de rest met stalen zenuwen onverschillig welk gruwelstuk kan bedrijven, gratis of
tegen salaris, zulk een persoon verdient den titel van affranchi, van vrai de vrai, van
régulier, en is waardig om te worden opgenomen in het gilde van ‘Le Milieu’.
‘Le Milieu’ is een tamelijk recente term die dateert van ongeveer 1910. Hij drukt
het idee uit van een midden, zonder het nader te situeeren, maar dat gelegen moet
zijn tusschen het zwakke geboefte dat de misdaad beoefent bij toeval of per ongeluk
en het gros der maatschappij voor welke de ontelbare wetsartikelen zijn afgekondigd
die ieder geacht wordt te kennen en die niemand wenscht te overtreden.
De term heeft in geen enkele taal zijn equivalent. Niet omdat het milieu in onzeden
en misbruiken noemenswaardig verschilt van het Amerikaansche gangsterisme of
van de opgedoekte Duitsche Unterwelt, maar omdat het Fransche type een graad van
beschaving (als ik zoo zeggen mag) bereikte welke aan het woord een specifieken
en weergaloozen klank geeft. Le Milieu heeft zijn filosofie, zijn aesthetiek, zijn kunst.
Zijn levensleer is samengevat in boeken als L'immoraliste, Les Caves du Vatican,
Les Faux-Monnayeurs van André Gide, die door dik en dun epigonen en voortzetters
kweekte tot onder de jongste generatie. Als ik een manifest lees van het surrealisme
of een der boeken van deze zonderlinge broederschap hoor ik den roekeloozen toon
en de bijtonen van Le Milieu. De gevarieerde en aparte wereld der affranchis, een
lucifereaansche wereld waar men even moeilijk binnenkomt als uitgaat, is
onnavolgbaar en overvloedig getypeerd door de vele romans van Francis Carco. Zijn
laatste werk ‘La Lumière Noire’ schildert toestanden en opvattingen welke in waarheid
niet minder schrikbarend zijn dan weerzinwekkend, doch natuurgetrouw. Carco,
zoon van een koloniaal gevangenis-directeur, is een moralist die tracht te genezen
met modderbaden. Bij La Lumière Noire kreeg men duidelijk het gevoel dat de
onreine kaste een stadium van verwording naderde dat niet langer duren kon.
Al die literatuur, met haar aroom van muscusratten en alcohol, omringde Le Milieu
met een troebel prestige, met een aura van zwavel en bengaalsch vuur, dat het
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gangsterisme en de Unterwelt nooit gekend hebben en waarschijnlijk nimmer zullen
kennen. De affranchi, de vrai de vrai debuteerde desnoods in het klein als een
souteneurtje dat op den hoek eener straat de gangen bewaakt zijner kostwinster, maar
geen enkel gewetensbezwaar verhinderde hem om van het asfalt opwaarts te streven
naar de hoogste regionen, en geen enkel vooroordeel zijner tijdgenooten belette hem
om te arriveeren. Een beroep dat vroeger onfeilbaar leidde tot dwangarbeid, voerde
reeds in het begin dezer eeuw naar de pesage der jockeys op de hippodrooms, naar
de duurste hotels, naar luxe-treinen, en naar de invloedrijkste relaties. Wie in de
achterkamer eener vunze kroeg onder kornuiten gespeeld had met valsche
dobbelsteenen legde de grondslagen van de Frolic's75 aan de Rue de Gramont, op den
hoek der Boulevards, waar even valsch gespeeld werd, doch waar een
politie-commissaris presideerde en waar lieden frequenteerden die er belang bij
hadden zich te laten plukken voor een halve ton. In een maatschappij waar vulgaire
lichtekooien als Germaine Huot, die haar prefect neerschoot, familiaar omgaan met
ministers en staatssecretarissen, kunnen ook hare ex-beschermers, de pooiers en
minnaars uit de tijden van dalles,76 aanspraak maken (al ware het slechts door
chantage) op een schitterende carrière.
De vrije republiek van Le Milieu bezit dus hare aristocratie. Evenals haar onderste
lagen bestaat zij uit het zuiverste galgenaas. Deze nietsdoeners hebben de mooiste
vrouwen. Zij dragen de kostbaarste juweelen. Zij rijden in eigen imposante auto's.
Zij kleeden zich bij eersteklas tailleurs met een elegantie van onberispelijken smaak,
uitgezonderd het opzichtige schoeisel waarvoor zij eenzelfde zwak toonen als negers.
Zij drinken de edelste wijnen en de oudste likeuren als ware fijnproevers. Zij
animeeren de badplaatsen en hun casino's, de bokswedstrijden, de Zesdaagsche, de
music-halls en de nachtkroegen. Zij heffen een tol op het geraffineerdste wat de
civilisatie voortbrengt en dikwijls zou men zweren dat zij het model en het doel zijn
der civilisatie. Doch het geld dat zij verkwisten werd gewonnen met handel in blanke
slavinnen voor Zuid-Amerika of Egypte, met smokkelarij in opium, cocaïne en
morphine, met getruqueerde roulettes, met gemerkte kaarten, met berooving van
zestigjarige blondines en brunettes, met exploitatie der diverse soorten van ontucht,
of, als 't te pas komt, met een moord, een ontvoering, een brandstichting (Atlantique
en Georges Philippar) in dienst eener binnen- of buitenlandsche mogendheid. Soms
meent men achter hen het bestaan te raden van een wereld-consortium dat de
menschheid vergiftigt met narcotica, intriges en waardelooze effecten, maar 't bewijs
werd tot dusverre niet geleverd. De meesten zijn als trafikanten van
bedwelmingsmiddelen en prostituées ingeschreven te Genève in de registers van den
Volkenbond. Dit verhoedt niets. Het weerhoudt ministers en afgevaardigden niet om
hen te gebruiken als zeer gewaardeerde verkiezingsagenten, want zij zijn welbespraakt
en met hun lijfwachten van knokkers saboteeren zij op ongeëvenaarde wijze de
vergaderingen van tegenstanders. De politieke kleur dezer uitgezochte deugnieten
zweemt onveranderlijk naar het rood. En dat de ‘vooruitgang’ of ‘verlichting’ zoo
dikwijls en zoo trouw gepaard gaan met de misselijkste criminaliteit is een der
treurigste ervaringen welke men met rood en roze-rood kan opdoen.
Ofschoon moraal en menschelijkheid aan deze verfijnde sjouwerlieden vreemder
zijn dan aan de onbeschaafdste wilden, benuttigt de politie hen gaarne als gesalarieerde
verklikkers of ‘indicateurs’. Protesteer niet.
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Het druischt in tegen het gezond verstand en het stuit tegen de borst om de drieste
wolven belast te zien met de veiligheid en de bewaking der makke schapen. Wij
verliezen zonder twijfel het laatste greintje respect dat wij den vermetelen outlaw en
outcast toedroegen, wanneer wij vernemen dat het meerendeel dier fiere sicambers
aan den leiband loopt van een inspecteur, en niets wagen, omdat zij ‘van de firma
zijn’ gelijk men zegt. Deze afkeurenswaardige en voor beide partijen verlagende
verstandhouding (herhaalde malen aangestipt door Francis Carco) wordt niet meer
geloochend. De ‘affranchi’, de vrijgelatene, blijft slaaf. Bij de eerste bekeuring welke
hij opliep gaf men hem de keus: straf of dienstbaarheid. Hij gaat in de gevangenis
of wordt beneficiant eener maandelijksche enveloppe welke twee honderd tot
tienduizend francs kan bevatten, en soms méér. Of hij geniet de voorrechten van een
‘condé’ waaronder men alle faciliteiten verstaat, die een delinquent of bekeurbare
kan ontvangen van de openbare overheid.
Het spreekt vanzelf dat de politie bij de keuze harer speurhonden rekening houdt
met aanleg en begaafdheid. Dit maakt hen nog gevaarlijker voor de goede burgers
en voor hen die niet vast in hun schoenen staan. Waar de beroepsindicateur geen
misdaad of misdrijf vindt zal hij strafbare feiten provoceeren en organiseeren. Hoe
meer diensten hij bewijst aan zijn meesters, hoe meer die meesters hem oogluikend
zullen veroorloven en ten slotte móéten veroorloven. Naar gelang den rang waartoe
hij zich opwerkte in Le Milieu zal hij bankiers bespieden (die ook weer enveloppen
distribueeren), ministers, diplomaten, députés, of de kroegen surveilleeren der
achterbuurten, politieke groepen of marktkramers, de rijke of de arme huizen van
ontucht, de kleine en de groote speelgelegenheden, de staatsgeheimen en de
alcoofgeheimen, de geheimen der Beurs of de geheimen van een, twee, drie klaveraas,
de gokkers in millioenen of de kwartjesvinders.
Maar vroeg of laat gebeurt wat bij dit systeem niet kan uitblijven. Le Milieu groeit
zijn gebruikers over 't hoofd. De ongestrafte misdaden, bedreven door indicateurs
die van hun straffeloosheid profiteeren, stapelen zich op. Een steeds uitgebreider
politie-clientèle leeft van de vergrijpen welke zijzelf of anderen uitvoeren. Men weet
niet meer waar de macht berust: bij de ijzervreters die boven en buiten de wet een
bedekte terreur uitoefenen of bij de bewakers der orde. Wie is boef en wie is politie,
wanneer boef en politie langdurig en eendrachtig hebben samengewerkt? Geleidelijk
verzinken de grenzen en allengs verflauwt het onderscheid. Wanneer een exorbitant
en onmogelijk te stoppen schandaal (Stavisky genoot het dubbele privilege van
‘enveloppes’ en ‘condés’) Le Milieu in conflict brengt met de verslapte overheid
moet de politie achtervolgd en geknipt worden door de politie. Men bemerkt dan op
't nippertje dat een nietige zwenking voldoende was om een land als Frankrijk over
te leveren aan het verachtelijkste en schadelijkste ontuig.
Ziehier, waarom de arrestatie van Gaëtan l'Herbon de Lussats, authentiek baron,
in zijn jeugd overgeplant van Monaco naar Montmartre, en van Paul Carbone,
bijgenaamd Venture, regent van Marseille, twee bazen uit Le Milieu, twee occulte
tyrannen, en allebei sinds jaren gesignaleerd door Genève, de proporties kon aannemen
van een staatsgreep.
[verschenen: 28 april 1934]

Een gevaarlijk geschenk
Parijs, 9 April 1934
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Om de waarheid te zeggen: als wij niets begrijpen van de Marokkaansche
petroleum-geschiedenis, dan doen wij dat met opzet, wijl we niemand willen
ontrieven. Zie eens: een land als Noord-Afrika waar van oudsher de inboorlingen
zich verlichten met een klomp aarde waarin zij een pit plaatsen, had de reputatie dat
men er nooit olie zou ontdekken. Al wie men uithoorde of er olie was in die streken,
waar de grond stonk (en nog stinkt) naar olie, antwoordde: Geen druppel. Dat klonk
als een wachtwoord, waarvan men alleen niet weet door wie het gegeven werd, en
alle echo's herhaalden: Geen druppel. Er bestond weliswaar een kleine exploitatie in
Algiers,77 die jaarlijks 2 à 3000 ton produceerde, doch als bij toeval bevond zij zich
in handen eener Engelsche maatschappij. De onderneming werkte met verlies en wie
de Britten kent, bevroedde daarin reeds een interessant raadsel. Waren de Engelschen
zoo philanthropisch geworden dat zij op Fransch gebied een bedrijf gaande hielden
dat nimmer zou rendeeren en dat de wereld-productie met geen pint vermeerderde
of verminderde? Natuurlijk niet. Wanneer het veld in werkelijkheid slechts 3000 ton
's jaars kon opbrengen zouden zij het sinds lang in den steek hebben gelaten. Maar
zij zagen er niet het geringste voordeel in: 1e om te concurreeren tegen hun eigen
putten in Mesopotamië, 2e om de oogen der Franschen te openen voor schatten
waarmee zij zich kunnen vrijkoopen van vreemde jukken, 3e om te zoeken naar
nieuwe bronnen op een territorium dat hen niet toebehoorde. De redeneering schijnt
onweerlegbaar. Doch men moet eruit besluiten dat, wanneer de Engelschen de
Noord-Afrikaansche petroleum saboteerden, dit nimmer gelukt zou zijn zonder
welwillende medewerking van sommige Franschen. Waarschijnlijk zou een
enquêtecommissie ook hier nuttige stof tot overweging vinden.
Want het kan niet meer geloochend worden dat de personen, die dit mooiste rijk
onder de zon bestuurden, een ongeoorloofden graad van onverschilligheid getoond
hebben tegenover de belangen van land en volk. Pioniers ontbreken niet en reeds in
1895 legde een Fransch ingenieur de eerste wel bloot waaruit de onmisbare vloeistof
opborrelde. Toen Marokko Fransch protectoraat geworden was moest Lyautey een
vertegenwoordiger van de Anglo-Persian Oil wegloodsen van reusachtige concessies
welke hij voor een prikje gekocht had van sultan Moulay-Hafid. Lyautey
requisitionneerde in 1918 de terreinen waar inderdaad petroleum werd aangeboord.
Gedurende het gansche jaar 1922 leverden Franschen en Engelschen slag om het
bezit van deze velden en Engeland leed de nederlaag. Maar steeds was er geen olie
in Marokko. Geen druppel. In 1924 echter brak de oorlog uit van het Riff, die, tegen
Engelsch goud, tegen Engelsche wapenen en Engelsche officieren, gewonnen werd
door Maarschalk Pétain. Een impopulaire, kostbare en bijna verloren oorlog,
zegevierend beëindigd ondanks een fnuikende oppositie in het parlement en in een
deel der pers. Doch waar ontwikkelden de Riffijnen hun felste offensieven en waar
boden zij den verbitterdsten tegenstand? In een gebied dat olie-houdend bleek toen
het onder Franschen invloed kwam. Niettemin werd de aanwezigheid van petroleum
hardnekkiger geloochend dan ooit te voren.
Titanen-kamp of muizen-en-kikvorschen-krijg? Men kan er slechts naar gissen.
Volgens een ongeschreven internationale wet, welke blijkbaar niemand durft
overtreden, mag Frankrijk geen petroleum bezitten die onder zijn bereik ligt. In het
diepste geheim prospecteerden ingenieurs de onbewoonde, pas veroverde oorden
tusschen den Oceaan en de Middellandsche Zee en constateerden dat verscheiden
parallelle olie-velden zich uitstrekten van Marokko tot aan Tunis. De competentste
geologen bewezen onmiddellijk dat de waarnemingen dier ingenieurs in tegenspraak
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waren met de bodemgesteldheid van Noord-Afrika, welks grond onmogelijk olie
kon bevatten. Terwijl men deze meening wereldkundig maakte stichtte men
tegelijkertijd de B.R.P.M. of Bureau de Recherche de Participation Minière, het
hoofd-kwartier der ontginningen dat van 1928 tot 1933 honderd-twintig boringen
verrichtte. In Frankrijk kende niemand het bestaan dezer maatschappij, die werkte
onder orders der Marokkaansche residentie. Over de resultaten harer onderzoekingen
bewaarde men een absoluut stilzwijgen. Tot put No 26 van de Djebel Tselfat in brand
vloog. Tot de waarheid in vlammen van honderden meters geschreven werd aan den
hemel. Een aangeboorde naphta-laag, opspuitend boven de hoogspanningsdraden,
had kortsluiting veroorzaakt. Zoo luidde tenminste de officieele verklaring van een
ongeluk dat gebeurde in 't midden van den nacht. Een strengere bewaking in plaats
van een overdreven heimelijkheid had volgens anderen de verliezen en de
ongewenschte publicatie kunnen verhoeden.
Tot algemeene ergernis en verbazing brandde de put vijftien volle dagen omdat
het vuur met de modernste bluschmiddelen niet gedoofd kon worden. Ondanks den
sproeienden vulkaan lukte het de ingenieurs om per uur meer dan drie duizend [liter]
ruwe petroleum te vergaren, wat voor put 26 van Djebel Tselfat (djebel beteekent
berg in 't Arabisch) reeds ongeveer acht maal meer was dan voor de geheele exploitatie
welke de Engelschen beheeren te Tliouanet in Algiers. Vandaag heeft die ééne bron
een capaciteit van 250 ton per etmaal, of 25 wagons van 10 ton. Op de naburige
toppen van den Tselfat, een der uitloopers van het Riff, boort men nieuwe putten.
Als de werkelijkheid eenigszins overeenstemt met de ramingen der directeurs van
de B.R.P.M. zijn de petroleumlagen der poreuze rotsen van dit gebergte even talrijk
en even overvloedig als de beste velden van Roemenië. Petitjean, de naburigste
bewoonde plaats, ligt nauwelijks vijftig kilometer van de kust.
De Marokkanen, die per jaar 140.000 ton petroleum importeeren, jubelen, want
alleen uit put 26 zullen jaarlijks 90.000 ton stroomen naar de raffinaderijen, en de
onderaardsche voorraden die gisteren nog nihil waren, zijn eensklaps immens
geworden en onuitputtelijk. Men gaat pipe-lines aanleggen, fabrieken en reservoirs
bouwen. Het benoodigde kapitaal ligt klaar sinds langen tijd en bij wijze van mirakel
is het bijna uitsluitend Fransch: 38% behoort aan de B.R.P.M.; 19% aan den Franschen
Staat; 19% aan de Compagnie Française des Pétroles, en de resteerende 24% aan
Belgische groepen en aan de Banque de Bruxelles. De vloeibare rijkdommen kunnen
niet meer worden ingepalmd, afgetroggeld of begraven en de Marokkanen ontwaken
in een sprookje. Met een paradijsachtig klimaat als Californië, milder zelfs en
betooverender, met minerale meststoffen voor het oprapen, met een vruchtbaren
grond, met Arabische werkkrachten voor een paar centen per uur, met mijnen van
ijzer, mangaan, steenkolen krijgen zij op den koop de olie en alle consequenties van
de olie. Voortaan moge Engeland of Italië de verbindingswegen met het moederland
afsnijden, Marokko wordt autonoom en kan zich verdedigen, want het produceert
zijn brandstoffen. Het wordt een der standpunten van Frankrijk's eigen veiligheid,
een zijner arsenalen.
Men zal nog moeten vechten om dat angstvallig verzwegen, langdurig
gecamoufleerd fortuin. Marokko is een protectoraat waar alle naties handeldrijven
onder uniform tarief en waar de Fransche industrie onder dezelfde voorwaarden
importeert als de Duitsche of Japansche. Elke dumping tiert er vrij en de Engelschen,
de Amerikanen of de Russen kunnen trachten de Marokkaansche olie-raffinaderijen
te ruïneeren met prijsbederf. Zij zullen het waarschijnlijk probeeren. Hoe eer hoe
liever juicht de Marokkaan. Want er gebeure wat wil, hij zal zijn benzine en zijn
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residu altijd goedkooper betalen dan alle andere concurrenten. De Marokkaansche
landbouw en nijverheid kunnen de machines aanzetten en uitstevenen.
Het is een andere vraag hoe dit zal bevallen aan de veertig millioen Franschen die
nog niet verhuisden naar Rabat en Casablanca en van wie de Marokkanen preferentie
blijven eischen voor hun producten. In werkelijkheid bestond er niet alleen een
Engelsche reden om de petroleum van Tselfat weg te moffelen tot hij in brand vloog,
maar ook een Fransche. Wanneer Frankrijk straks het Marokkaansche koren, de
wijnen, de vruchten en overige voortbrengselen moet weren, en later nog, wanneer
een Frankrijk junior en een Frankrijk senior elkaar aan beide zijden der
Middellandsche Zee de markten betwisten, zal men het probleem en het dilemma
pas overschouwen in zijn geheelen omvang. Dit protectoraat, dat helaas geen kolonie
is, maakt te snelle vorderingen. Het zal vermoedelijk geen tien jaar duren of een
enquêtecommissie, zetelend te Parijs, antwoordt onverstoorbaar ja op de vraag of
het geoorloofd was om de Noord-Afrikaansche economie - de petroleum van Tselfat
- te stremmen met vuur en dynamiet.
[verschenen: 2 mei 1934]

Een koopje
Parijs, 12 April [1934]
Men kon denken dat de Franschen den Vliegenden Hollander sommige passages uit
zijn mémoires kwalijk zouden nemen, b.v. waarin Fokker vertelt hoe hij onder den
neus der geallieerden heele trein-ladingen oorlogsmateriaal, dat gesloopt moest
worden, naar Holland smokkelde. Geen kwestie van. Toen hij, uit Amerika komend,
te Parijs afstapte, behoefde hij slechts de hand uit te steken en aan iederen vinger
hing een reporter. Na de journalisten ingepakt te hebben betooverde hij
hocus-pocus-pas den minister van Luchtvaart die in optima forma een contract met
hem teekende. Voor de gelauwerkranste Zilvermeeuw? Voor een jongeren
Fokker-vogel, waarop men draadloos tusschen Oost en West nog hoogergestemde
oden zal zingen? Gij vergist u. Voor de Lockheed Electra en de Douglas DC-2,
waarvan Fokker de alleenvertegenwoordiging verkreeg voor Europa (Rusland
uitgezonderd) en waarvan hij een exemplaar met de bouwvergunning overdeed aan
Generaal Denain. Voor één à twee millioen francs, naar verluidt, en wie wil kan dat
bedrag voor goede munt nemen. Bij alle buitensporige eigenschappen, waarop de
Lockheed roemt, zou Fokker aan Frankrijk een echt koopje geleverd hebben en mag
Denain van geluk spreken dat er uit Berlijn, Rome of Londen geen opbod kwam.
Later, veel later, wanneer de Vliegende Hollander zijn gedenkschriften voltooit,
zal hij een bijzonder pittig hoofdstuk betreffende deze negotie aan zijn herinneringen
kunnen toevoegen. Ik zie hem reeds de notities dicteeren aan zijn redacteur-secretaris:
In 1934 lag het Fransche ministerie van Luchtvaart, gesticht in 1928, voor de vijfde
maal tegen den grond om van meetaf te worden opgetrokken. Wanneer voor den
zesden keer? Onder het uitspansel bespeurt men slechts oude koekoeks, stevig, maar
langzaam als de trekschuit. De reis van Calais naar Cannes, in een machine van
Air-France, de nationale maatschappij, duurt nog zoo iets als vijf uur. Om een modern
toestel te ontdekken moet men naar een proef-centrum gaan als Villacoublay. De
Franschen doen niets dan experimenteeren en ondanks eindelooze experimenten is
de eerste lucht-tunnel van Chalais-Meudon pas in aanbouw. Beter laat dan nooit.
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Tusschen een machine op papier en een machine die vloog verstreken twee à drie
jaren. Een bout door den constructeur geleverd aan den Staat, werd gefactureerd voor
een daalder, de moer voor een gulden. De minste reparatie kostte de helft of een
kwart van den prijs eener nieuwe machine. Het grootste genoegen van een civiel
ingenieur was om een militair te dwarsboomen en voor een militair ingenieur om
den civiel te donderjagen. Beiden verweten elkaar dat zij niet wisten wat vliegen
was. Sinds vijf jaar kibbelden zij om den voorrang en staken elkaar spaken in de
wielen. In Februari triomfeerde de militair met Generaal Denain. De civiel werd in
't gelid gezet, pink op den naad van de broek. Links rechts! Hij levert geen bouten
meer van een daalder en slijt zijn verouderde motoren niet meer aan het gouvernement.
Het zal waarschijnlijk ook niet meer gebeuren, dat men als Kabinet-chef van den
minister van Luchtvaart een makelaar in suiker ontmoet die bankroet ging met een
passief van 107 millioen. Deze benoeming was een der zonderlingste invallen van
den hoogvlieger Pierre Cot, de voormalige eere-president van den bond der
reserve-officieren, in welke functie hij wijken moest voor kapitein Heurteaux die op
Zes Februari half-dood geslagen werd in de buurt van de Kamer.
Caquot, directeur der technische diensten, kreeg een lintje, loffelijke getuigschriften
en pensioen. Deze geleerde, maar ietwat utopistische man, was de uitvinder van het
milliardairs-idee dat men prototypen-politiek genoemd heeft, dat meer kapitaal
verslond dan een gansche luchtvloot, maar dat Frankrijk aan de spits zou plaatsen
der vliegende naties. Uit de stapels plannen van amateurs en professionals koos hij
180 modellen, welke hem in teekening vatbaar leken voor verwezenlijking, bestelde
ze, betaalde ze tegen fancy-prijzen en verwachtte een wonder. Met die 180 blinkende,
keurige en kleurige modellen vulde men expositie-zalen doch op het terrein bleken
slechts 26 bruikbaar. Dit wil zeggen dat zij vlogen en in 1928 tennaastenbij
beantwoordden aan wat geëischt mocht worden van een modern toestel. Afval en
uitschot, zooals men merkt, liepen in de papieren maar de natie die gedokt had, kon
zich troosten met de gedachte dat de 26 gehomologeerde machines het non plus ultra
vertoonden van den duur gekochten vooruitgang. De ex-makelaar in suiker besomde
reeds de bestellingsorders welke Pierre Cot, die zich liet uitroepen als redder der
luchtvaart, zou signeeren. De fabrieken gingen bouwen in serie.
En te midden van dien hemelsblauwen horizon (het was ongeveer Juli 1933)
verscheen plotseling de stip van den Lockheed die alle berekeningen in de war
stuurde: De Electra, tweemotorig vliegtuig, dat met een vaart van 360 k.m. per uur
één ton vracht kon vervoeren aan passagiers, aan bommen, of aan wapenen en munitie.
Die bombardeerder, dat avion de bataille was beduidend sneller dan de jagers van
1925 en nagenoeg even snel als de jagers van 1933 welke men op stapel ging zetten.
Alle kranten en vakbladen publiceerden foto's en beschrijvingen van het Amerikaansch
gewrocht. Om de menschen geheel van de wijs te brengen (ondertusschen
verongelukte de Emeraude) komt Fokker binnenstuiven als een auto door een
spiegelruit. De beroemde constructeur laat zich natuurlijk interviewen. Bestaat er ter
wereld een gezaghebbender autoriteit? ‘Vergeleken bij de Yankees, zegt hij ongeveer,
zijn wij, Europeanen, beunhazen en kleine jongens. Wij zijn twee jaar bij hen ten
achter. Twee jaar die met een kapitaal van millioenen nauwelijks kunnen worden
ingehaald. Wanneer ik de millioenen had zou het mij lukken? Dat is de vraag nog.
Het verstandigste wat ik als zakenman doen kon was de aankoop van hun brevet.’
Daar Fokker de praestaties van den Lockheed garandeerde bij contract kocht
Generaal Denain de vergunning hoewel hij nooit een Electra aanschouwd had. De
Fransche natie geniet de satisfactie dat zij voor een prikje verwerft wat haar met de
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milliarden der prototypen-politiek ontsnapte. Gelukkig is zij op 't punt van eigenliefde
niet gevoeliger dan Fokker zelf. Het heugt haar immer dat zij vóór 1914 een aanbod
van Fokker afsloeg. Te oordeelen naar de tevredenheid welke de propagandisten der
Lockheeds aan den dag leggen, mag Denain den Vliegenden Hollander op de knieën
danken dat hij de ongeëvenaarde machine niet in handen speelde van Duitschers,
Italianen of Engelschen.
Hoeveel karikatuur en hoeveel zuivere waarheid bevat deze voorstelling van feiten
welke wij zoo getrouw mogelijk weergeven? Wij zullen daarover niet kunnen
oordeelen alvorens de Electra gekeurd is in alle Centra van Taktische Experimenten,
waar reeds zooveel volbloeds gewogen werden en te licht bevonden. Juist om te
weten wat de machine in 't lijf heeft kochten haar de Franschen. Hun twee-motorige
Potez-54, de beste ‘multiplace de combat’ (totaal-gewicht 5.840 k.g., afstand 1300
k.m., vier manschappen, verticale en horizontale fotografie, draadlooze zender en
ontvanger, drie geschuttorens met wapenen en munitie) vliegt 309 k.m. per uur op
4000 m. hoogte. Zal het adoptief kind van Fokker zijn 360 k.m. halen wanneer de
gladde, weerstand vliedende lijnen gebroken zijn met een koepel in den steven, onder
en boven den romp, of wanneer men de vleugels behangt met bommen? Kan men
nog schieten en mikken in dat tempo van 360?
Het antwoord op die vragen, dat de Amerikanen nog niet gegeven hebben, zal
buitengewoon instructief zijn. Wanneer het positief uitvalt kunnen de Franschen een
luchtvloot, waaraan meer dan tien milliard besteed werd, verkoopen voor afbraak,
hun eigen constructeurs naar huis zenden en enkel Lockheeds bouwen. Het is van
betrekkelijk weinig belang of een passagiersvliegtuig den weg Parijs-Londen aflegt
in zestig of in negentig minuten. Dat een bombardeerder vanaf alle grenzen de stad
kan bereiken binnen den tijd welke de verdediging noodig heeft om de reservoirs te
vullen en de machines slagvaardig te maken, sluit een gevaar en een onrust in van
zoodanigen aard, dat men niet goed begrijpt hoe Europa ermee zal kunnen leven,
Europa, waar een zwerm ‘vijandelijke’ steden voor een Lockheed niet verder van
elkaar liggen dan een uur. Wat zal men in deze tusschenruimte zelfs kunnen
verhinderen met een avion-canon Nieuport waarvan bericht wordt dat het vier honderd
k.m. haalt? Het is de laatste uitvinding der Franschen en voor 't oogenblik hun beste
afweer. Doch de eenige zekerheid welke wij bezitten onder die grommende
vuurdraken is dat wij de tijden naderen die voorspeld zijn door de Sibylle en de
Apocalyps.
[verschenen: 5 mei 1934]

Rassen
Parijs, 16 April [1934]
Als kunstwerk beschouwd is het nieuwe drama van Ferdinand Bruckner, aan wien
het Théâtre de L'Oeuvre onderdak verleende, een zwak stuk. ‘Rassen’ begint
uitstekend en het eerste bedrijf, spelend onder een portret van Erasmus in de
bibliotheek eener Duitsche hoogeschool, zet zakelijk, breed en boeiend het geval
uiteen dat de schrijver gaat behandelen. Op den vooravond van een der verkiezingen
waarin Hitler zal triomfeeren, houden de studenten een soort van dispuut-college.
Er bestaat nog een oppositie en ieder ontvouwt vrij zijn meening. Daar is de Nazi
honderd procent, Rossloh, fanatiek sectaris en inquisitoriaal dogmaticus. Tessow,
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de neophiet, die nog redeneert, zijn keuze tracht uit te leggen en zijn argumenten
onderstreept met het striemen eener karwats op zijn leeren laarzen. De liberale student
Karlanner, personificatie van het voorvaderlijke Duitschland, muzikaal, sentimenteel,
groot bierdrinker, amant van het jodinnetje Helene, de dochter van den zeepfabrikant
Marx. Tessow probeert zijn vriend te overreden, maar Karlanner weifelt en zal altijd
weifelen, ook als hij straks besmet raakt met het enthousiasme of, als gij wilt, met
den kuddegeest. Daar is ook de joodsche student Siegelmann. Bij elke ontmoeting
spuugt Rossloh hem op de schoenen. Als hij na de overwinning commandeert over
de universiteit, ontbiedt hij Siegelmann officieel bij zich en voegt hem de volgende
woorden toe: ‘Gelieve op te merken dat ik u voor den eersten keer niet op de schoenen
gespuugd heb en wees zoo goed er nota van te nemen dat dit feit het einde beduidt
onzer persoonlijke relaties.’ Ondanks dergelijke excessen van temperament en
brutaliteit luistert de toeschouwer met genoegen naar de debatten der verschillende
karakters. Zij leeren hem weliswaar niets. Maar ieder verdedigt eenvoudig en
welsprekend zijn standpunt.
Deze magistrale expositie houdt haar belofte niet. Zij verloopt in de tamelijk banale
liefdes-historie tusschen Helena en Karlanner, geflankeerd door de toasten, de
speeches, de liederen, het lawaai, rumoer, geschreeuw, gejoel van stembus-tumult
en joden-vervolgingen. Dat Siegelmann met bloote beenen en een bordje om den
hals, geranseld en uitgejouwd, over straat wordt geleid, is bedroevend, enerveerend,
medelijdenwekkend en wellicht historisch, doch het tafereel behoort meer tot het
genre documentatie en reportage dan tot de dramatische kunst. Wanneer de scène
van den gothischen Bierkeller, waar een aantal stamgasten den uitslag der verkiezingen
verbeiden, niet geregisseerd was door den jongen tooneelmeester Raymond Rouleau,
een der weinigen die vergeleken mag worden met Jacques Copeau, zou ik waarlijk
niet weten wat er te bewonderen valt in dat smokerig gekrijsch, in de tiraden en de
opwinding die ons volmaakt koud laten. De amourette tusschen Helene en haar
benevelden Karlanner had misschien kunnen interesseeren als Bruckner genoeg
vrijheid bezeten had om haar anders te ontwikkelen.
Wanneer Karlanner, voorgoed aangestoken door de refreinen van volksliederen
en de electriciteit van massa-vergaderingen (de bekeering is een beetje al te
simplistisch voorgesteld) het bruine uniform aantrekt en trouw tot den dood zweert
aan Rossloh, geven wij hem gaarne een bedrijf lang crediet, hoewel hij niets
buitensporigs doet noch bovenmenschelijks. Hij breekt met zijn maîtresse. Dat komt
duizenden keeren voor en om allerlei redenen. Hij voelt zich ongelukkig. Ook dat
gebeurt wel meer en daarom is men nog geen martelaar. Maar als de duivelsche
Rossloh hem gelast Helene te arresteeren antwoordt hij kranig Zum Befehl, en zoodra
hij buiten het gezichtsveld van zijn Führer is, beginnen de knieën hem te knikken.
Het een of het ander. Ja of neen. Wij zouden deernis en sympathie voor Karlanner
koesteren wanneer hij ronduit weigerde of ronduit gehoorzaamde. Het bevel is hard
en barbaarsch? Dat hangt er geheel van af hoe Karlanner het opvat. Hij gaat Helene
waarschuwen, die niet vertrekt daar zij blijven wil om te zien, bij te wonen, te
getuigen. Helene tenminste heeft het niet achter de mouw en houdt geen slag om den
arm. Noch Rossloh. Maar zooals Karlanner de order aanneemt en uitvoert, verliest
het bevel al zijn scherpte en hatelijkheid. Men kan slappelingen de onmeedoogendste
dingen commandeeren, er is niet het geringste gevaar bij. Zij boezemen echter ook
des te minder belang in. Door den weeromstuit van een Karlanner, wiens halfheid
de gansche handeling verlaagt tot een potsierlijke poppenkasterij, wordt het graniet
van Rossloh zelf tot zandsteen en het goud van Helene opgelegd verguldsel. Zonder
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genoegen en zonder spijt, met de kalmste onverschilligheid, zien wij Karlanner tot
zijn straf een uitnoodiging ontvangen voor een wandeling door de groene bosschen,
waarvan men in Naziland, blijkbaar niet terugkeert.
Wij duiden dat Bruckner euvel. Men begrijpt dat hij uit respect voor de
buitenlandsche opinie van zijn Karlanner geen Nazi-held kon maken die liefde en
verloofde opoffert voor een tyrannisch ideaal. Men begrijpt veel minder dat hij een
zwakkeling en weifelaar modelleerde, die zijn drama verlamt en het stempelt (de
eerste scènes uitgezonderd) tot een uiting van kortstondige en betwistbare waarde.
Bekeken als politiek voortbrengsel, als bij-product eener [idee?], verdient het stuk
zijn succes omdat ieder er vindt wat hij er zoekt. Behalve de honderd procent
Hitlerianen. En zelfs zij, wanneer zij zich aandachtig aan 't commenteeren zetten,
zullen in ‘Rassen’ lezen wat hun belieft en wat hen verzoent met den kameleontischen
Ferdinand Bruckner. De hybridische Karlanner b.v. wordt hier geïnterpreteerd als
de belichaming der elementen van weerstand in het Duitsche volk waarop Hitler
vandaag of morgen zou kunnen stuiten en sneuvelen. Er is te Parijs een overdaad
van lieden, de vluchtelingen niet meegeteld, die zich in dat vooruitzicht verheugen.
Ik gun hun dezen troost. Maar men behoeft den ruggegraatloozen Karlanner niet
eens onder een vergrootglas te leggen om uit zijn weefsel geheel tegenovergestelde
conclusies te trekken. Overweeg even hoe moedeloos hij zich door Rossloh en zijn
acolieten laat vangen in de verlaten kamer van Helene, waar hij, als zij bij nader
inzien gevlucht is met den geëxpulseerden Siegelmann, een boeket herinneringen
samenraapt. Overweeg even hoe hij zich zonder verzet, zonder protest, gedwee als
een lam, met een soort van opluchting, onderwerpt aan het toertje over heuvel en
dal, waarvan een verrader niet terugkomt. Als de Nazis geen energieker en elastischer
tegenstrevers te bevechten krijgen dan de loome Karlanner, kan men het Derde Rijk
gerust een eeuw van ongestoorden duur voorspellen.
Ook het aspect waaronder Bruckner de joden-kwestie peilt opent de mogelijkheid
eener tweevoudige interpretatie. Discreet maar duidelijk schildert hij den gunstigen,
diepen invloed welken Helene, incarnatie van Israël, uitoefent op haar Karlanner.
Zij herschiep een zwijmelenden liedertafel-zanger, een droomer, een drankzuchtig
poëet in een nuttig en ondernemend mensch. Deze stelling, verdedigbaar in 't
bijzondere, is te kras om niet te worden tegengesproken in 't algemeene. Zij weerlegt
zichzelf, en heftig, en onder onze oogen, door de bronzen figuren van Rossloh en
Tessow. Een Rossloh had Israël niet noodig om ontbolsterd te worden en te ontwaken
tot de daad. Met een tikje onwelwillendheid zou men kunnen vragen: Wat brengt
Helene terecht van haar romantischen boemelaar? Een ezel tusschen twee
hooischelven. Een beetje critischer nog zou men kunnen antwoorden aan Helene, in
wie het ras gist en die haar ras manifesteert als een privilege: Indien de Jood roemt,
behoeft de Ariër niet te zwijgen. Tegenover de eenigszins ondiplomatische Helene
echter stelt Bruckner weer het voorbeeld van vader Marx, den geassimileerden Jood,
genre Rathenau, die niets liever wenscht dan de partij van Hitler te omhelzen, en
Siegelmann die zegt: ‘Voor beleedigingen hebben wij, Joden, geen geheugen’, een
aphorisme dat niet door ieder aanvaard zal worden als een axioma.
Te midden van de ruwheden der Joden-vervolgingen en het geraas der verkiezingen
springt die behendige verdeeling van licht en schaduw niet genoeg in 't oog om het
stuk speelbaar te maken voor Duitschland. Het ware misschien beter als ‘Rassen’
ook te Parijs nooit het voetlicht aanschouwd had. Want zoo de pro-semieten bij
sommige tooneelen huilen, en zoo anti-semieten geenszins lachen, zij denken er
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niettemin het hunne van. Dat is onraadzaam; maar zelfs op dit doel mikt Bruckner
dubbel en raakt.
[verschenen: 9 mei 1934]

De eene dienst en de andere
Parijs, 20 April 1934
De zaak is nog verre van duidelijk. Toen het Fransche Gouvernement begin Januari
aanbood om de halve Fransche Militaire Luchtvloot te offeren op de altaren van
valsche Vredesgoden, ketste dit voorstel af door een weigering van Duitschland.
Dien dag bewezen de Duitschers den Franschen een onwaardeerbaren dienst. Een
dienst welke als zoodanig gevoeld is te Parijs ondanks de schijnbare stugheid waarmee
de Duitsche afwijzing gemotiveerd was. Een dienst welks waarde moeilijk door
Berlijn kon worden onderschat, al zou de koppigheid en het politieke ignorantisme
der Nazi's nog tienmaal erger zijn dan sommigen zich verbeelden.
De vernietiging van 50% der Fransche luchtlegers, de buitengevechtsstelling van
1800 der 3600 alarmeerende machines, die Frankrijk heet te bezitten, de afdanking
van een overeenkomstig aantal piloten en manschappen, dat alles vertegenwoordigt
voor den eventueelen tegenstander een overwinning (zelfs al werd slechts oude
reserve vernield) welke niet gemakkelijk en alleen ten koste van zware verliezen
behaald kan worden in een werkelijken strijd. Zulk een zegepraal, verworven met
een pennestreek op papier, weegt op tegen een kleine materieele of moreele concessie,
een kortstondige, provisorische zelfbeperking. Een dergelijk onverhoopt succes had
Goering kunnen bevredigen als resultaat der eerste etappe: 1800 vliegtuigen,
buitgemaakt zonder slag of stoot. Over een poosje de helft der overblijvende helft.
Hij en Hitler weten dat afbreken oneindig lichter valt dan opbouwen. Men verwoest
een luchtvloot in drie weken. Men herstelt haar niet in drie jaren. Wie vrijwillig zijn
vliegmacht halveert verbrijzelt ook niet enkel het doode gereedschap. Hij breekt het
vertrouwen, den trots, den durf, den ondernemingsgeest, de veerkracht der mannen.
Hij went ze aan een lager doel, begrenst hun horizon, vermindert hun activiteit,
dresseert ze voor een bescheiden rang in de wereld.
De psychologische winsten dezer abdicatie overtroffen misschien nog de
strategische voordeelen. Is het denkbaar dat de dubbele en onmetelijke profijten van
het aanbod der Franschen aan de Duitsche regeering ontsnapten? Dan moesten Hitler
en Goering, afgezien van hun eigen kenvermogen, over geen enkelen bruikbaren
inlichter beschikken op een zoo gewichtigen observatiepost als Parijs, waar de
voorstellen van het Fransche Gouvernement de somberste consternatie veroorzaakten
onder de patriotten, die boven alles vreesden dat Berlijn zou toeslaan. Doch Hitler
vond een uitvlucht en een voorwendsel voor een onverhoopte maar onmiskenbare
weldaad. Zij die bijna een beroerte kregen van verontwaardiging, zij die Daladier,
Boncour en Cot verdachten van hoogverraad en P.G. (paralysie générale), schepten
pas adem toen de koerier der Wilhelmstrasse zijn afwijzend antwoord overreikte te
Parijs.
De laatste episode der onderhandelingen over het Engelsche ontwapeningsplan
verliep nog raadselachtiger en dramatischer.
Londen, halsstarrig een accoord wenschend dat Frankrijk zooveel doenlijk zou
verzwakken en zoolang mogelijk zou binden, maar dat Engeland niets mocht kosten
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dan een zegel en een signatuur, had na even halsstarrig aandringen der Fransche
diplomatie het duur besluit genomen om de conventie, welke Frankrijk betalen zou
met zijn veiligheid, te garandeeren met Britsche waarborgen. In een nota van 28
Maart vroeg het Engelsche Gouvernement aan de Fransche Regeering om hare
voorwaarden te specificeeren. Sinds jaar en dag kende Londen die condities, doch
had nimmer het verlangen geuit om ze officieel in overweging te nemen. Niets stuit
den Brit heftiger tegen de borst dan voorwaarden te aanvaarden van anderen, en gelet
op dezen karaktertrek, had de eerste Engelsche stap iets van een historisch evenement.
Voor wie was de uitnoodiging het onaangenaamst? Voor Engeland dat
hypothetische verplichtingen op zich laadde? Voor Frankrijk dat zich in zekeren zin
onder protectoraat stelde van Albion? Voor Duitschland dat weliswaar zijn
geoorloofde wapenen vermeerderd zag, maar deze relatieve machtsversterking kocht
met een tweede besnoeiing zijner onafhankelijkheid?
Het waren ongetwijfeld de Duitschers die de meeste redenen hadden om een situatie
te duchten waarin het Britsche plan hen ging plaatsen. Zij verloren hun
bewegingsvrijheid zonder de wapenen te verkrijgen waarmee zij die ooit konden
heroveren. De bepalingen en de contrôle aan welke zij zich zouden onderwerpen
waren niet te vergelijken met die van Versailles. Bij elke Duitsche overtreding van
het ‘Dictaat’ had Engeland persoonlijk belang omdat de Fransche suprematie geknot
moest worden. Zoodra daarentegen het Britsche ontwapeningsplan de continentale
oorlogsmiddelen geëgaliseerd had, zou Londen met des te grooter nauwlettendheid
en strengheid waken over de strikte nakoming der opgedrongen verbintenissen daar
het contract en de nieuwe machtsverhoudingen aan Engeland rechtens en feitelijk
voogdijschap verleenden over de voornaamste mogendheden van Europa. Want de
Engelsche vlag bleef de golven beheerschen en de degen van den admiraal woog
zwaar genoeg om de balans altijd te doen overhellen in het nadeel van een
wederspannige. Het plan van MacDonald sloot voor Europa, en speciaal voor
Duitschland, een periode van natuurlijke dynamiek, van vrije evolutie. Wanneer het
rijkelijk bedeelde Engeland, het verzadigde Frankrijk en de vazal Italië zich min of
meer oprecht konden vergenoegen achter zulke barrières, voor Duitschland
beteekenden zij een gevangenis.
Het hing dus af van Parijs of Berlijn wederom geketend zou worden aan restricties
en toezicht. Een inschikkelijk antwoord op de Londensche nota en de poets was
gebakken. Iedereen achtte deze gedragslijn normaal, logisch en waarschijnlijk, omdat
Frankrijk immer gestreefd en gesnakt heeft naar een hervatting der ‘hartelijke
verstandhouding’, der Entente Cordiale.
Wat doet echter Parijs? Na omslachtige en delicate besprekingen tusschen den
ministerraad en het Opperbevel, na een beslissende interventie van Doumergue,
verwerpt het Fransche Gouvernement even gedecideerd als onverwacht de Britsche
plannen en de Britsche invitatie. Plotseling ontdekken de Franschen de Duitsche
begrooting welke reeds gepubliceerd was op 29 Januari en die sinds langer dan een
maand als boeman gehanteerd werd door het Engelsche Kabinet. Oogenschijnlijk
had Parijs zich niet geïnteresseerd voor een budget waarvan de posten leger, vloot
en luchtvaart verhoogd waren met 175.50 en 132 millioen mark. De Franschen hadden
alle agitatie betreffende deze onrustbarende cijfers overgelaten aan hun Engelsche
vrienden. Londen vroeg ophelderingen over een zoo intempestieven aanwas der
krijgsuitgaven en het verbaasde Parijs niet eens dat de Duitsche Regeering haar
toebereidselen niet meer camoufleerde. Als Berlijn stellig niet zonder reden voor
den eersten keer open kaart speelde, wat belette de Franschen om die ongegeneerdheid
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te beoordeelen met dezelfde afkeurende blikken als de Britten? Of wat belette Parijs
om het Duitsche budget te blijven negeeren?
De Franschen hadden een onbetwistbaar argument noodig om het Engelsche
ontwapeningsplan af te wimpelen, dat de Generaals van Parijs even weinig beviel
als de Generaals van Berlijn. De Duitschers verstrekten hun dit argument. Men kan
zich altijd paaien met de gedachte dat dit bij toeval geschiedde en niet opzettelijk.
Maar men kan zich ook afvragen (hoewel alle uiterlijke teekenen pleiten tegen deze
veronderstelling) of de betrekkingen tusschen de eigenlijke leiders van de Fransche
en de Duitsche natie niet veel harmonischer en intiemer zijn achter de schermen dan
zij tot nader order kunnen blijken op het tooneel.
[verschenen: 12 mei 1934]

Gerechtigheid
Parijs, 26 April [1934]
De Franschen zijn nu zoover gekomen, dat ze zich onderscheiden in ‘suicidisten’ en
‘maffiards’. Toppunt van verwardheid, waarin men partij moet kiezen. Toppunt van
nonsens en onverdraagzaamheid. Suicidisten zijn zij die stokstijf gelooven dat de
raadsheer Prince zichzelf om hals bracht. Wie niet voor hen is, en vierkant weg, is
tegen hen. De maffiards zweren bij kris en kras dat de ongelukkige rechter vermoord
werd door een geheim genootschap. Misschien de nog niet geheel uitgestorven
Carbonari, die de gewoonte hadden een dolk te deponeeren bij het lijk van een
geëxecuteerden tegenstander of verrader. En naast de verbrokkelde overblijfselen
van Prince lag een met bloed bespikkelde hartsvanger, welke niet diende tot den
moord. Voor de massa der maffiards echter zijn het geen Carbonari, doch
Vrijmetselaars die de misdaad bevalen, zoo niet bedreven. De betreurenswaardige
ongunst dat bijna alle Staviskyanen lid zijn eener loge van het Groot-Oosten,
verlevendigde tegen de Zonen der Weduwe de oudste vooroordeelen en gaf aan de
neveligste verdenkingen een schijn van redelijkheid. Het regent op den Tempel,
volgens de bekende uitdrukking. Het stortregent zelfs, en de volgelingen van Hiram,
alom nattigheid voelend, en de tribulaties van naburige landen gedachtig, beginnen
zich ernstig te verontrusten over de animositeit, waarmee zij worden opgespoord en
nagezeten. In millioenen affiches, des nachts afgerukt, overdag opnieuw geplakt,
herleeft een antipathie, welke de Grand Orient gedoofd of gesust waande. De
kwalificatie Franc-Maçon werd een handicap voor de tusschentijdsche verkiezingen.
Een half jaar geleden zouden de tegenstanders van het Groot-Oosten de eersten zijn
geweest om te lachen over zulke anachronistische etiquetten: vandaag lacht iedereen
over Chautemps die den titel draagt van Sublieme Prins van het Koninklijk Geheim.
In de twintigste eeuw en in een democratische republiek klinken dergelijke eerenamen
te komiek en te pretentieus om geen spot te wekken en achterdocht.
Doch laten wij terugkeeren tot de suicidisten en de maffiards. De verdedigers der
zelfmoord-thesis hebben met de nauwgezetheid van archivarissen de handelingen
onderzocht van den overreden raadsheer om uit een verzuim, een vergissing, een
verstrooidheid of een fout, de psychologische oorzaak af te leiden der wanhoop,
welke hem in den dood joeg. De overwegingen, die deze hypothese wettigen, zijn
in een breedvoerig memorandum uiteengezet door Paul Dupuy, een achtbaar grijsaard,
honorair onder-directeur der Ecole Normale Supérieure, waar de helft van het
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hedendaagsche Fransche intellect gevormd en geschoold werd. Het is niet aannemelijk,
dat deze bejaarde geleerde ons wetens bedriegt. Een scrupuleus karakter als Prince
kon in de uitoefening van zijn ambt onopzettelijke misslagen begaan, welke hij
onvergeeflijk oordeelt, wanneer de dramatische ontwikkeling eener affaire hem
plotseling zijn verpletterende verantwoordelijkheid onthult.
Gesteld dus dat het Stavisky-schandaal Prince in dezen desolaten en panischen
gemoedstoestand bracht, gesteld zelfs dat Prince schuldig was aan plichtschennis.
De suppositie is verlokkelijk maar leidt tot niets. Ten eerste zou de redeneering, om
geldig te heeten, weinig of geen uitzonderingen moeten ondervinden, en de overgroote
meerderheid van verdachten, beklaagden of gestraften, schuldig of onschuldig,
zwaartillend of luchthartig, die niet de hand aan zich slaan, getuigt in den meest
negatieven zin tegen de bruikbaarheid van Dupuy's bewijsvoering. Ten tweede zouden
de materieele feiten niet in tegenspraak moeten zijn met de geopperde vermoedens.
Wat geeft 't of Prince tien duizend beweegredenen had om zich te zelfmoorden,
wanneer zijn lijk aantoont dat hij gedood is? De eerste autopsie, haastig en
oppervlakkig gedaan door Dijoneesche geneesheeren, liet de vraag moord of
zelfmoord onbeantwoord. Het onderzoek der ingewanden leverde geen resultaat. De
tweede autopsie daarentegen, ondernomen door een der beroemdste histologen,
signaleerde in de weefsels de werking van een zeer sterk en vluchtig narcotisch
middel, dat geruimen tijd vóór den dood moest zijn toegediend. De derde autopsie,
te Parijs verricht door acht specialisten (professoren der Faculteit en gerechtelijke
dokters), releveerde in longen en nieren de aanwezigheid van diepe organische
kwetsuren, veroorzaakt door een vluchtig, uiterst machtig bedwelmend vergift, dat
minstens anderhalf uur en volgens alle waarschijnlijkheid zelfs minstens twee uren
vóór het overlijden was ingegeven. Men behoeft dus slechts een spoorwegboekje te
raadplegen om zich met absolute zekerheid te vergewissen dat Prince onmogelijk
vastgesnoerd kon liggen op een drukke lijn, zonder door een trein gedood te worden
alvorens het vergif anderhalf uur gewerkt had, en in zijn voortwoekering gestuit werd
door de eerste locomotief die hart en bloedsomloop stopzette; dat Prince bijgevolg
reeds vele minuten bewusteloos was toen zijn executanten hem languit op den rail
bonden. Feiten van dit kaliber kunnen door de subtielste psychologische ontledingen
niet worden geannuleerd. De suicidisten, die liever looze gissingen adopteeren dan
de conclusies der tweede en derde autopsie, gaan arbitrair en tendentieus te werk.
Hun gedrag is onbegrijpelijk en volslagen onverklaarbaar.
Als de vermoording voor den bonafiden waarnemer derhalve niet den geringsten
twijfel lijdt, deze stelligheid bleef het eenige punt waar de maffiards contact kregen
met de werkelijkheid. Hun positie is gegronder dan die der suicidisten, maar zij is
even weinig comfortabel. Het gelukte hun niet om een steekhoudende beweegreden
aan te duiden welke de moordenaars dreef tot hun griezelige en gecompliceerde daad.
Aanvankelijk leek 't alsof Prince gedood was om den mond te snoeren aan een lastig
getuige en om documenten te bemachtigen die compromitteerend waren voor
hooggeplaatste beschermers van Stavisky. Na de diverse verhooren echter der
enquêtecommissie, waar men hinderlijke getuigen telde bij dozijnen, kan niemand
meer in gemoede beweren dat Prince als getuige uniek was of afdoend, en nog minder
dat de gevaarlijke documenten wezenlijk bestaan hebben.
Daar de maffiards volstrekt in 't duister tasten omtrent de drijfveeren zoeken zij
ook tevergeefs naar een bevredigende oplossing van het probleem dat de moordenaars
stelden, toen zij een executie beraamden waar alle onderdeelen en het eind-resultaat
zelf afhingen van een imposant aantal onberekenbare gebeurlijkheden. Als Prince
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b.v. niet toevallig zijn portefeuille vergeten had, zou zijn vrouw hem niet tijdig hebben
kunnen verwittigen dat er getelefoneerd was, zou hij den trein gemist hebben, zou
het gansche complot mislukt zijn. Of: als een der opzichters, die vlak bij een groot
station, dag en nacht de lijn bewaken, toevallig het baanvak geïnspecteerd had waar
Prince bewusteloos, en nog niet dood, op de rail gelegen was, zouden de opzet en
de daders onfeilbaar ontdekt zijn. Waarom stelden de executanten zich bloot aan
zooveel supplementair risico, op een terrein waar zij over ravijnen, verlaten groeven,
water, enz. beschikten om zich ongemerkt en onmerkbaar van hun slachtoffer te
ontdoen? De volbrenging der misdaad is van het begin tot het einde gekarakteriseerd
door een zoodanigen overvloed van hasardeuse, onvoorzienbare, gewaagde, precies
passende en van nietigheden afhankelijke combinaties, dat een bona-fide opmerker
zich haast gedwongen ziet tot de vraag of de misdaad ooit dermate perfect had kunnen
slagen zonder toestemmende medewerking van Prince in persoon. Lescouvé, de
hoogste magistraat der Republiek, zeide dat Prince ‘zijn eigen doodvonnis teekende’
toen hij bij hem ‘zijn geweten kwam ontlasten’. Hij heeft die opinie niet willen
toelichten voor de enquêtecommissie, doch ze ook niet willen herroepen. Wanneer
de woorden echter een zin hebben, zijn ze even bezwarend voor Prince, die een
geweten te ontlasten had, als voor de Maffia, die een doodvonnis voltrok. Doch het
is onwaarschijnlijk dat maffiards of suicidisten hun nasporingen ooit zullen willen
oriënteeren in deze richting.
Ik analyseer dit drama omstandig en onpartijdig omdat het spook van Prince de
Fransche atmosfeer zal vertroebelen zoolang zijn schim ongewroken ronddwaalt.
De herinnering aan de euveldaad is kwellend genoeg om meer dan een ministerie te
ondermijnen. Het crediet van Chéron (Justitie) brokkelt af, wijl men aanschouwt hoe
onvervalschte bandieten insolent en straffeloos sollen met hem en met zijn Recht.
Paul Carbone, regent van Marseille, handelaar in roesvergiften en blanke slavinnen,
verdacht van moord, moest in vrijheid gesteld worden omdat zijn vriend en trawant
Simon Sabiani, communistisch afgevaardigde en onderburgemeester van Carbone's
leengoed, aan de enquêtecommissie een papier voorlas waaruit onomstootelijk bleek,
dat de fameuze inspecteur Bony, in opdracht handelend van Albert Sarraut
(Binnenlandsche Zaken), zich in 1927 schuldig gemaakt had aan flagrant en
onduldbaar machtsmisbruik tegenover een dame, die vat had op den minister, op zijn
broer Maurice en op hun blad La Dépêche de Toulouse. Carbone, na zijn bevrijding
feestelijk ingehaald te Marseille, snoeft. Zijn vazal Sabiani dreigt in affiches met
erger onthullingen, wanneer het gouvernement zich niet koest houdt. De misdaad
triomfeert. De Fransche natie voelt zich vernederd en gejonast door een dictatuur
van boeven. Al bestond er geen andere reden dan deze dat de tragi-comedie treurig
zal eindigen, het is onmogelijk dat ze goed afloopt.
[verschenen: 16 mei 1934]

Onbekende grootheden
Parijs, 30 April 1934
Toen Doumergue in Februari de Kamer niet ontbinden wilde, ontbond Gaston Bergery,
député van Mantes [moet zijn: Nantes], op zijn eentje zichzelf. Hij trad af om te
bewijzen dat de Nationale Unie een onwettige operatie was, strijdig met het algemeen
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kiesrecht en met de verlangens der Natie, stelde zich opnieuw candidaat en werd na
een rumoerige campagne verslagen.
Zijn tegenstander Sarret (niet te verwarren met den aspirant-afgevaardigde die
onlangs onthoofd is) won zijn zetel met een minieme meerderheid van slechts 299
op 17.427 stemmen. Electoraal beschouwd beteekent die uitspraak van het volksorakel
hoogstens dat linksch en rechtsch ongeveer tegen elkaar opwegen. Doch verplicht
te zijn om dit te constateeren op den revolutionnairen vooravond van 1 Mei, na een
nederlaag, en in de opwinding der laatste tirades, zou juist voldoende kunnen blijken
om Bergery en zijn aanhangers buiten zichzelf te brengen van ergernis. Wanneer hij
gelooft aan zijn ster, zal zijn échec hem een reden te meer verschaffen om den Rubicon
over te steken.
En wie is Gaston Bergery? Hij werd op 22 November 1892 geboren te Parijs, Rue
Auber, en staat ingeschreven op de registers van het 9de arrondissement onder den
naam Gaston Franck, als kind van ongenoemde ouders. Zijn [vade]r was baron Alfred
von Kaulla, administrateur der Mercedes-automobielen en directeur der Vereinsbank
van Stuttgart. Zijn moeder, Marie-Louise Morel, zich noemende Derocle, gescheiden
echtgenoote van Jean-Paul Bergery. Op 30 December 1897 werd Gaston Franck
erkend door zijn natuurlijke ouders en tot zijn zestiende jaar droeg een der mogelijke
Fransche dictators den wettigen naam van Von Kaulla. Op 20 Mei 1908 echter werd
de erkenning na een langdurig proces ongeldig verklaard. De rechtbank motiveerde
haar vonnis door het feit dat de scheiding van het echtpaar Bergery pas uitgesproken
was op 26 December 1892, dus ruim één maand na de geboorte van het kind. Zoo
werd Von Kaulla, geboren als Franck legaal wederom een Bergery, zonder het te
zijn.
Een heele familie-tragedie en vermoedelijk een aangrijpend liefdesdrama dat
ontroeren zou in een roman. Niets om er mee te gekscheren en niets om Bergery naar
't hoofd te slingeren als verwijt. Maar ook niets wat kan wegdoezelen dat Bergery
volgens de banden van het bloed Duitscher is, die in zijn binnenste zonder twijfel
nog luistert naar de stem zijns vaders, wiens naam hij droeg, wiens naam hem
ontnomen werd door muggezifterijen van advocaten. Een bijna analoog geval
behandelde Jean Giraudoux in zijn Siegfried, waar een Franschman, die spraak,
geheugen en identiteitsbewijzen verloor onder een bombardement, door een samenloop
van omstandigheden regeerde over Duitschland. Zoo zou een authentiek Duitscher
(maar niet in een roman, niet in een tooneelspel) het bewind voeren over Frankrijk
wanneer Bergery, wiens naam het idee oproept van herder en schaapskooi, doortastend
genoeg is om te grijpen naar den staf. Niets veroorlooft om zijn afstamming in twijfel
te trekken. Vóór den oorlog hadden Bergery en zijn moeder geen andere inkomsten
dan de subsidies van Baron von Kaulla. Op 3 Augustus 1914 stelt Von Kaulla (wiens
goederen en kapitalen in Frankrijk gesequestreerd werden) door bemiddeling der
Würtembergsche Vereinsbank 30.000 mark ter beschikking van Marie-Louise Derocle,
die bij het uitbreken der vijandelijkheden terstond naar Zwitserland verhuist. Op 5
Februari 1918 benoemt Von Kaulla, bij testament, geredigeerd te Stuttgart, Gaston
Franck Bergery tot universeel erfgenaam. Zijn fortuin bestond in soliede effecten,
gedeponeerd bij eerste-rangs instellingen, en heeft alle crises, alle schokken van mark
en franc, onverminderd doorstaan.
Hoe romanesk, verleidelijk en kwasi-gepredestineerd Bergery's avontuur ook
aandoet, wij moeten wenschen dat hij het nimmer voeren zal tot de bekroning welke
hij zich droomt. Deze stellig begaafde, energieke, markante figuur is door bezadigde
mannen als Poincaré en Tardieu een nationaal gevaar genoemd en zij overdreven
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niet. Herriot en andere ministers, die hem attacheerden aan hun Kabinetten, kunnen
daarover slechts berouw hebben. Bergery's huwelijk met de dochter van den
multimillionnair Krassin, ambassadeur der Soviets te Parijs en te Londen,
symboliseerde een programma dat hij nooit verloochende, ofschoon de vereeniging
eindigde met een scheiding. Hij is geen communist omdat hij vooral Bergery wil
blijven. Maar hij verliet de radicale partij, die hem lanceerde, toen deze burger-club
huiverde, om het rood harer vlag te herschilderen. Ik zag hem liever ingelijfd,
genummerd en gedresseerd als gehoorzaam agent der Derde Internationale dan als
sympathiseerend vrijschutter die misschien Lenin hoopt te overtroeven. Want zijn
ambitie is even onbegrensd als totnutoe zijn voorspoed. Wat kan Bergery zich niet
vermeten, Bergery, die de radicale groep, het kompas der Fransche politiek, in tweeën
spleet, wat nog nimmer iemand lukte? Met de dissidente helft, die zich losscheurde
toen zijn verkiezing reeds onzeker was, kan hij elke Nationale Unie welke niet linksch
is in den grond boren. Al werd hij gedeballoteerd, al verliet hij de partij, het
buitengewoon congres dat de Radicalen gaan samenroepen te Clermont-Ferrand, zal
schommelen tusschen Doumergue en Bergery. Zulk een aantrekkingskracht emaneert
van deze persoonlijkheid.
Een factor van binnenlandsche tweedracht te zijn is voldoende om wantrouwen
in te boezemen. Maar Bergery heeft eigenschappen die hem nog gevreesder maken
voor hen die overwegen dat een overrompeling hem zou kunnen plaatsen aan het
hoofd der natie. Wanneer een Fransch Hugenoot emigreerde naar Pruisen werd hij
een ijverig, onverdeeld en dikwijls zelfs fanatiek Duitsch patriot in zijn nieuwe
vaderland. Men zag daarentegen nimmer een Duitsch uitgewekene, zich nestelend
in Frankrijk, Fransch patriot worden. Het intellectueele klimaat van Frankrijk, van
nature cosmopolitisch, werkt even weinig mede tot deze transformatie als de Duitsche
inborst. Onder de talrijke geïmporteerde of ontaarde Franschen, die de overwinning
van 1918 vervuld heeft met wrevel, behoort Bergery tot de verbitterdsten, en aan
den wrokkigsten dezer defaitisten schonk een grillig lot macht en invloed. Bergery
is niet enkel pro-Duitsch: dit ware normaal voor het kind van een Von Kaulla. Hij
is niet enkel internationalist: dit ware verdedigbaar. Doch meer dan dat alles is hij
anti-Fransch. En de mentaliteit der ontwikkelde Franschen bereikte op dit punt een
dusdanigen graad van paradoxale vrijzinnigheid, dat Bergery zijn haat tegen Fransche
tradities, zijn onverschilligheid voor Fransche grootheid en Fransche belangen, zijn
afkeer van Fransche cultuur, van alles wat verband houdt met het idee Frankrijk, niet
eens behoefde te verbloemen. Men kan dergelijke gevoelens in Frankrijk onbelemmerd
uiten als schoolmeester, als schrijver, als député. Zij beletten niet om een schitterende
carrière te maken in particuliere bedrijven of staatsbetrekkingen. Pas de jongste
incidenten (sabotage) op de Parijsche telefoon- en telegraaf-centrale hebben een
minister geleerd, dat de regeering over betrouwbaar en patriottisch personeel moet
beschikken op een post waar het gouvernement elke minuut geïsoleerd kan worden
van het leger, van de vloot en van de geheele buitenwereld.
Ziehier Bergery die door de faam wordt aangekondigd als de dictator van Linksch,
wanneer een gevecht tusschen Linksch en Rechtsch, kampend om de dictatuur,
verkeerd zou uitvallen. Moge zijn nederlaag te Nantes een gelukkig voorteeken zijn.
Men kan slechts dwaasheden, rampen en dwingelandij verwachten van een
pro-Duitsch internationalist die anti-Fransch genoeg is om Duitschland te willen
verlossen van Hitler, Goering, Goebels en van het hakenkruis. Tijdens de vacantie
der afgevaardigden werd de Fransche Kamer in staat van verdediging gebracht met
verblindende zoeklichten, waterspuiten onder hoogdruk, prikkeldraad,
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rookverspreiders en vuurwapenen. Wegens Bergery en zijne benden zou men deze
voorzorgsmaatregelen haast toejuichen als niet ook de kans bestond dat de benden
zullen legeren in het Parlement.
[verschenen: 19 mei 1934]

Twintig minuten
Parijs, 2 Mei 1934
Generaal Armengaud, onlangs belast met de organisatie der Noord-Afrikaansche
lucht-verdediging, publiceert in de Revue des deux Mondes een studie over La
Défense aérienne welke ongeveer alles zegt of te verstaan geeft wat een militair
deskundige denkt van het vliegtuig als oorlogswapen. Er schuilen tusschen de regels
van het kleurloos geschreven opstel waarheden, die elementair zijn als natuurwetten,
hoewel men ze nauwelijks vermoedt, en die, zoodra men ze begrepen heeft, hard
zullen blijken als het oude noodlot, dat goden en menschen regeert. Voor 't geval dat
sommige buitenlandsche collega's over eerstkomende levenskwesties anders zouden
redeneeren dan de Fransche generaal, zal de simpele kennisgeving zijner theorieën
hen nacht en dag achtervolgen als een dwangvoorstelling. Zoo ze met hem accoord
gaan zal het hen niet minder kwellen dat onverhelpbare zwakheden, die zij verborgen
als een familie-geheim, waarover zij in stilte zuchtten, de vermaledijde Achilles-hiel
die hun plannen en ondernemingen caduc maakte, hun pretenties ongerijmd, geraden,
doorgrond en geopenbaard werden door een technicus der natie, welke juist het laatst
van allen over de kwetsbaarheid van enkele buren mocht worden ingelicht.
Er zijn bevindingen die de grootste aandacht verdienen omdat ze, behoorlijk
geconstateerd, een beslissenden invloed zullen uitoefenen op de concepties der
staatslieden. Wat is b.v. voor onverschillig welk land de hoofdvereischte van
veiligheid in de lucht? Niet de aanwezigheid van duizend, vijf duizend of tien duizend
machtige toestellen die den vijand tegemoet snellen en verslaan. Maar de plek waar
de strijd kan worden aangebonden met de minste schade voor den beganen grond.
Die plek mag niet Parijs zijn, Londen, Berlijn, een fabrieks-centrum, een
concentratie-punt der gemobiliseerde troepen, waar een bombardeerder, zelfs al stort
hij gewond naar beneden, de verwoestingen zal aanrichten welke hij beoogde. De
slag moet geleverd worden op een voldoenden afstand van het bedreigde doelwit en
alvorens de aanvaller zijn bommen kan lossen met nuttig effect. Het is dus van
cardinaal belang dat de verdediger door waakposten tijdig wordt verwittigd van de
komst der vijandelijke eskaders, die uitrukken op een onkenbaar uur, aanzweven op
een hoogte van pl.m. 5000 meter en zich voortbewegen met een snelheid van vijf
kilometer per minuut.
Wat is onder zulke omstandigheden een tijdig signaal?
Een luchtvloot, vertrekkend op voet van alarm, heeft twintig minuten noodig om
te kunnen intervenieeren op aanzienlijke hoogte. Voor een luchtvloot, vertrokken op
voet van afwachting, wordt de gaping tusschen het sein en het ingrijpen der machines
vijf en veertig minuten. Op voet van rust is de tusschenruimte onbepaalbaar. De
uiterste termijn van twintig minuten werd zóó krap uitgemeten dat hij vermoedelijk
nimmer noemenswaardig zal verminderen. Het is ongeveer de tijd welke een
middeleeuwsch krijger noodig had om zijn harnas aan te gespen wanneer de
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torenwachter hem de nadering van een vijand berichtte. Der ewige Wiederkehr van
Nietzsche. Eenvoudiger gezegd; l'histoire se répète.
Gedurende die twintig verloren minuten legt de vijand een afstand af van honderd
kilometer. Terwijl de aanvalstijd der afweer-machines nauwelijks comprimeerbaar
schijnt, zal de uitgestrektheid van het straffeloos bestreken terrein regelmatig
toenemen en over enkele jaren 150 kilometer bedragen. Maar reeds in 1934 heeft
elke mogendheid langs de geheele lengte harer grenzen een niemandsland van 100
à 120 kilometer breedte waar alle industrieele bedrijvigheid en alle militaire operaties
wisselvallig, zoo niet onmogelijk worden. De oorlogvoerder kan dit onzekere terrein
slechts beveiligen door de eerste linie zijner waakposten vooruit te schuiven op
vijandelijk gebied. Het landleger blijft bijgevolg een element van overwegende
beteekenis. Verondersteld dat de Fransche veldlegers in het Noorden moeten
terugtrekken tot de lijn Maubeuge, Saint-Quentin, Reims, Longwy, in het centrum,
tot de lijn Besançon, Lons-le-Saulnier, Saint-Claude en dat zij in 't Zuiden Corsica
moeten ontruimen (eertijds onbeduidende verliezen), zouden hun waakposten der
eerste linie op minder dan 120 kilometer komen te liggen van alle industrieele
regionen en alle bevolkings-agglomeraties van welker productie en van wier moreel
de voortzetting van den oorlog en de verbrijzeling van den vijand afhangt. Voor
Duitschland (Ruhr, Rijn, Saksen, Silezië) geldt dezelfde opmerking. De geringste
tegenspoed te land kan den uitslag van den oorlog voor beide mogendheden hopeloos
in gevaar brengen. Alle hemels, zegt Armengaud, zijn slecht verdedigd. Geheele
hemelstreken zijn absoluut onverdedigbaar. Een bewolkte lucht onttrekt de machines
aan de verrekijkers, aan de speurende zoeklichten en aan de kanonnen. De ballons
die kabels en stalen netten uithangen langs het uitspansel stijgen heden tot 3500 meter
en zullen straks klimmen tot 5000. Dat is reeds onvoldoende, al wordt op zulke
hoogte een bombardement lukraak.
De krijgskundigen formuleeren dus deze nieuwe wet: een vijandelijke
lucht-expeditie kan zonder slag of stoot binnendringen over de strook land welke 50
à 60 kilometer achter de voorste waakposten ligt. Zij riskeert alleen een paar toevallig
patrouilleerende machines te ontmoeten. Tot 100 à 120 kilometer zal zij reizen onder
dezelfde condities, doch op den terugtocht misschien moeten vechten tegen
gealarmeerde eskaders. Pas verder dan 120 kilometer loopt zij serieuze kansen om
te stuiten op een verdediging die talrijker zal zijn naar mate de afstand groeit.
Zij formuleeren nog deze andere wet: Eilanden, schier-eilanden en in 't algemeen
alle zee-kusten zijn onverdedigbaar overgeleverd aan elke luchtvloot welke een
vijand op hen belieft af te sturen. Zij hebben geen waakposten te land. Waakposten
ter zee zijn even ondoelmatig als practisch onverwezenlijkbaar. Geen enkele
luchtvloot, hoe talrijk ook, kan permanent de atmosfeer doorklieven. Toestellen en
manschappen zouden zienderoogen slijten bij een dergelijke intensieve aanwending.
Bij de huidige techniek der vliegmachines (draagvermogen, hoogte, snelheid, etc.)
gaat geen enkele vergelijking met 1914 op. Het luchtwapen, moreel verlammend en
ontzenuwend, materieel onbedwingbaar en vernietigend, is de daadwerkelijke,
doodelijke bedreiging van elke seconde die de klokken wijzen. Het vliegtuig hergeeft
aan een beeld van Napoleon (‘pistoolschot op de borst van Engeland’) zijn volsten
zin en breidt het uit tot Italië. Want de eenige bruikbare waakposten van Engeland
liggen op de Fransche Noord-kust en in België. De waakposten waarmee Italië zijn
vitale organen kan beveiligen liggen op de Fransche Zuid-kust en in Yoego-Slavië.
De loutere veronderstelling dat punten van zulke essentieele beteekenis zich zouden
kunnen bevinden of zouden kunnen vallen in vijandelijke handen zal bijgevolg in
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de naaste toekomst een determineerende factor worden der Engelsche en der
Italiaansche politiek. De eerste voorwaarde van het elementairste Engelsche en
Italiaansche zelfbehoud is een neutrale, een geallieerde of een ontwapende Fransche
hemel. Weldra zal deze waarheid doordringen tot Londen en Rome en daar goedschiks
of kwaadschiks aanvaard worden, als zij 't ten minste niet reeds is. Wij zullen dan
nieuws beleven in het Westen.
In afwachting van deze verschuiving der diplomatische posities schijnt mij dat de
consequenties van Generaal Armengaud's studie de vooruitzichten op een
Europeeschen oorlog herleiden tot een minimum dat verwaarloosd zal kunnen worden
zoolang er vliegmachines zijn. Welke ook: civiele, sportieve, toeristische,
commercieele of militaire. De Fransche deskundige verheelt niet dat hij effectieve
protectie tegen al die virtueele kapers en stroopers houdt voor lucht-kasteelen. Zoolang
derhalve het defensie-probleem nergens is opgelost en zoolang de mensch niet afzakt
tot de onredelijkheid van dieren, kinderen en dwazen kan men gerust vertrouwen dat
niemand zal aanvallen, omdat niemand zich kan verdedigen. Volgens een recent
bericht verwijderen de Duitschers alles van hun zolders wat brandbaar is. Zij maken
zich gereed mompelen de pessimisten. Volstrekt niet! De Duitschers, hun zolders
leeghalend, bekennen dat zij weerloos staan. En Frankrijk, Engeland of Italië zijn er
niet beter aan toe.
[verschenen: 23 mei 1934]

De vervloekte
Parijs, 5 Mei 1934
Na een hoop kabaal over zijn verjaging blijft Leib Bronstein-Trotzky per slot in
Frankrijk omdat op de rest der planeet niemand hem wil. Geen enkele natie wenscht
hem te herbergen. Niet Engeland, waar Karl Marx onderdak vond en waar hij
misschien de ontelbare steenpuisten opdeed die zijn leven vergald hebben. Niet de
vrijstaat Ierland, dat anders gaarne tegen den Engelschen draad in gaat. Niet het
desequilibreerde Spanje dat volgens Lenin bijna even rijp was voor het communisme
als het achterlijke Rusland. Niet de menschlievende Skandinaviërs. Niet de Gelen
en niet de Zwarten. Er is geen plaats meer voor hem in Turkije waar de
volkscommissaris en opperbevelhebber der roode legers logeerde sinds den dag zijner
ongenade. Omdat iedereen blij is hem kwijt te zijn kan Frankrijk hem niet eens over
de grens zetten. Per volgende trein zou hij geretourneerd worden.
Zoo vergaat het in de twintigste eeuw een verworpeling, een verdoemde. Hij is
ruim voorzien van geld en lijdt aan een kwaal waarvoor hij Duitsche specialisten
moet raadplegen. Berlijn wijst hem de deur. Als Trotzky niet bij den dokter komt
kan de dokter bij Trotzky komen. Maar dat was de bedoeling niet. Er zijn slechts
twee landen op den aardbol, edelmoedig en hersenschimmig genoeg om als couveuse
te dienen voor een universeelen heilstaat: Duitschland en Frankrijk. De overigen zijn
weerbarstig of hoogstens van locaal belang. Toen de Duitsche sfeer vergrendeld werd
voor zijn invloeden richtte hij zijn sprieten automatisch naar Parijs. Het Parijs zijner
zwerversjeugd. Het Parijs van 1916, Montparnasse en Montrouge, waar aan een
morsig café-tafeltje, op een kamertje onder de dakpannen, de ruïne bedisseld werd
van een werelddeel, en de vlugge of langzame dood van millioenen ongelukkigen.
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Het was geen kunst voor Trotzky om Frankrijk binnen te sluipen onder het bewind
van Camille Chautemps. Een medisch attest verzekerde dat de bronnen van Royat
onontbeerlijk waren voor zijn geknakt gestel, zooals een psychiatrisch getuigschrift
zwart op wit bewees dat Stavisky's zenuwen de emoties eener rechtzitting niet
verdragen konden. In minder tijd dan noodig is voor een glimlach herkreeg Trotzky
door de dubbel-koolzuurzout-houdende wateren van Royat zijn kostbare gezondheid.
Omdat de wereld maar klein is, ontmoette hij in de badplaats een ouden kennis, den
vergenoegden Finkelstein-Litvinoff, en men sprak zelfs van een verzoening. Doch
Trotzky is nuttiger in 't buitenland dan te Moskou.
Na de kuur verdween hij eensklaps uit de circulatie. Hetgeen een ware heksentoer
genoemd mag worden wanneer men bedenkt dat hij een krantje uitgaf, De Waarheid
geheeten, geredigeerd in 't Fransch, in 't Spaansch, in 't Italiaansch (drie talen,
gesproken door het meeste uitschot) bestemd voor de leden der Vierde Internationale,
en gewijd aan de propaganda van het integrale Leninisme. Hetzelfde Leninisme dat
failliet ging in een affreuzen hongersnood, maar dat de moscoviet waarschijnlijk in
reserve houdt voor tijden die een nieuw experiment in de Tien Plagen wederom
veroorloven.
Daladier verklikte in een dolle bui (hij beheerscht zich slecht) dat vier-vijfde der
Fransche pers gestipendieerd wordt door het gouvernement. Een onzichtbare censuur
schift en zeeft de opinies die behagen aan de regeering van den dag. Zij schrapt wat
haar mishaagt. Ik heb dat altijd gezegd, daar men wild-vreemd in Jeruzalem moet
zijn om het niet te weten. Als er na de bekentenis van Daladier nog bewijzen geëischt
worden voor een uitgemaakte zaak zullen de Fransche lotgevallen van Trotzky de
laatste twijfelaars kunnen overtuigen.
De stichter der Vierde Internationale vestigt zich in het Barbizon der schilders,
aan den rand van het woud van Fontainebleau, in een coquette villa, omringd door
buren, onder den rook van Parijs, redigeert een blaadje, ontvangt een volumineuze
correspondentie, doet geheimzinnig, wordt bewaakt door twee nijdige honden, heeft
een secretaris, wordt dagelijks geconsulteerd door revolutionnairen in den dop, en
zoolang Camille Chautemps regeert, kent geen enkele Franschman, behalve Trotzky's
aanhangers, geen enkele Fransche krant het bestaan, de aanwezigheid, het gewroet
van den beroepsomwentelaar op Frankrijk's grondgebied. Doch zoodra is Chautemps
onttroond door de kogels van Zes Februari en vervangen door Doumergue, die maar
zeer flauwe sympathieën koestert voor de Soviets, of een veldwachter bekeurt op
een donkeren avond een zonder licht rijdend motorfietser. Deze blijkt de koerier te
zijn van den bolsjewistischen tsaar, die te Barbizon huist onder een valschen naam.
Pas possible! Trotzky op een uur afstand van de hoofdstad! Ongestoord nieuwe
rampen beramend en voorbereidend! Opeens trokken alle kranten, na maanden lang
stommetje gespeeld te hebben, van leer tegen den cynischen verrader, die door den
vrede van Brest-Litovsk vijfmaal honderd duizend Fransche soldaten in het graf dreef
als remplaçanten der gedroste Russen. Een verrader die op den koop toe het Fransche
volk zocht te ondermijnen na het gedecimeerd te hebben. Naar den duivel met zijn
Vierde Internationale en zijn Wereld-Revolutie! Had de Derde niet genoeg ellenden
opgestapeld? Was er geen politie in Frankrijk om een da capo te verijdelen, tenminste
voor dit land? In wiens soldij stond hij? Wie fourneerde hem geld? Kon iemand erger
schelden op de Fransche natie dan de pestrat deed die zich heimelijk had
binnengesmokkeld en vandaag asyl vroeg? Op staande voet het huis uit en suiker
gebrand om de lucht te ontsmetten! Men voer zóó heftig uit tegen de Sûreté Générale
en haar verregaande onbekwaamheid, dat deze reeds danig bekaaide ‘vereeniging
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van misdadigers’ gelijk Daudet zegt, voor haar goed fatsoen moest aankondigen dat
zij van Trotzky's tegenwoordigheid niet onkundig was en dat de sinistere intrigant
met geldige papieren in Frankrijk vertoefde. Hij was een cadeau der vorige regeering
en het spreekt vanzelf dat hij zonder den donderslag van Zes Februari zijn
preparatieven kalm zou hebben voortgezet.
Er zijn sentimenteele en ijlhoofdige menschen die de hardvochtigheid bejammeren
van een gouvernement dat den onverzoenlijksten vijand der Europeesche instellingen
op 300 K.M. van Parijs verbande. De socialisten fulmineeren, de radicalen verkroppen
met moeite hun spijt. Beiden spelen de edele rol van ridders die een ontzadelden
tegenstander de hand reiken. Zij hebben geen rancune tegen Trotzky. Noch voor wat
hij deed, noch voor wat hij uitbroedt. Zij vergelijken hem met Alphons XIII, die de
Fransche gastvrijheid geniet, met den anderen dwingeland die dezen dag juist 113
jaar geleden den geest gaf op een afgelegen eiland. Zij verzwijgen dat Alphons XIII
niet complotteert tegen Frankrijk! Zij vergeten dat Napoleon duurzamer en
bevredigender herinneringen achterliet dan de pyramide schedels van Trotzky. Zij
verwijten dit monster niet zijn mislukkingen, zijn verstoktheid, zijn onpeilbare
verwatenheid. De honderd duizend levens, de schatten, zonder het geringste resultaat
geofferd aan de ideeën van een maniak, die zich messias waant, het bloed en de
tranen, nutteloos gestort, en alleen gestort omdat deze ijdele verwoester geboren is,
dat alles telt voor niets. Zij roepen de vrijheid aan. Zij betreuren dat deze funeste
werkzaamheid belemmerd wordt. Zij zouden wenschen dat hij onmiddellijk herbegint:
Een nieuwe pyramide van doodskoppen. En waarom niet van Franschen, wijl geen
enkele andere natie zich wil leenen voor de proef?
Zulk een rist onzinnigheden kenteekent den toestand van labiel evenwicht waarin
Frankrijk blijft verkeeren. Doumergue had Trotzky de keuze kunnen geven, tusschen
de afreis of de deportatie. Persoonlijk voelde hij voor het paardenmiddel. Doch hij
kon het niet toepassen omdat de helft van zijn kabinet en de helft zijner medeburgers
nog steeds lijdt aan de verblindheid van lieden zonder geheugen die dikwijls zelfs
niet genezen kunnen worden door ervaringen aan den lijve.
[verschenen: 26 mei 1934]

Het slappe koord
Parijs, 11 Mei 1934
Pierre Benoit, het jongste lid van de Académie der Veertig Onsterfelijken, heeft
officieel gedejeuneerd met Paul Venture Carbone en François Spirito, de gangsters
van Marseille, wier boeien geslaakt werden omdat een inspecteur van politie een
pakje cocaïne deed glijden in de handtasch eener dame die een minister wilde kwijt
zijn. Deze litteratuursche maaltijd vond plaats in de sterk geparfumeerde buurt der
Hallen, een populaire wijk, maar in het uitgezochte restaurant dat het uithangbord
draagt van De Diamanten Alikruik. Het menu was samengesteld met toespelingen
op de helden van den dag en met grappen welke slechts mogelijk zijn in het Fransch:
Salade Bony; Bombe de la Maffia; Fruits de l'Instruction. Er ontbraken slechts wijnen
van een Clos du Prince. Men heeft gesmuld, gedronken en gelachen als op een
ouderwetsche begrafenis.
De twee schurken, wier euvelen gemakkelijk en schilderachtig een nieuwen kring
van Dante's Hel zouden vullen, zijn gerehabiliteerd met een ceremonieel dat zij niet
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eleganter, amusanter en Parijscher konden begeeren. Zij krijgen evenveel
huwelijksaanzoeken en liefdesverklaringen als filmsterren. Des te erger voor sukkels
die in hun handen vallen met parelsnoeren van zeven meter lengte. Pierre Benoit
kijkt zoo nauw niet, want in zijn romans heeft hij verkeerd met boeven van velerlei
allooi. Waarom zou hij niet met hen eten in l'Escargot de Diamant, daar zij de helft
uitmaken van zijn talent? Met niets dan edelaardige lieden kan men geen boeken
schrijven, niet eens voor kinderen. Onder den invloed eener puike flesch moet het
geen moeite kosten om hem de bekentenis te ontlokken dat schavuiten het zout des
levens zijn, dat zij de dubbeltjes doen rollen en dat wij zonder hen nooit perioden
zouden kennen van hoog-conjunctuur. ‘Zie 1928!’ hoor ik hem zeggen. Het krioelde
van schelmen en ieder voer er wel bij. Zelfs de Volkenbond. Bij elken schelm die
werd opgeruimd draaide de muziekdoos van den voorspoed een beetje langzamer.
Op 't eind stond ze stil. En als de goede fee, die met een duit in de gleuf den automaat
weer aan den gang brengt, tot 't soort Carbone of Spirito hoort, wat zou dat? Liever
dan de platte vloer, duizend maal liever het slappe koord waar het een kunst is om
het evenwicht te bewaren.
Een goede fee, van welken aard dan ook, heeft Marianne aangeraakt met haar staf
en omgetooverd. De staatsfondsen, sinds maanden en jaren drijvend als baksteenen,
vliegen verticaal de hoogte in. Zij hadden diep gedoken. Tot hoever zullen zij stijgen
naar de blauwe lucht? De armzalige conversie-leening van 1932, uitgegeven a pari,
noteert reeds 90 en pari lijkt geen onbereikbaar ideaal meer. Niets kan de koersen
remmen op hun kaarsrechte vaart. Geen pessimistische geruchten, onontbeerlijk voor
speculanten, geen halten, noodig om adem te scheppen en winst te nemen, geen
diplomatieke beslommeringen, geen dreigementen van roode eenheidsfronten en niet
de myriaden artikels over revoluties in opmarsch kunnen den bacchantischen jubel
dempen welke dagelijks oploeit van de Beurs. In een paar weken vermeerderde het
nationale vermogen met 30 milliard. Al kunnen slechts enkele begenadigden een
klein deel dezer som verzilveren en binnenloodsen (omdat de fondsen weer zouden
zakken als iedereen verkocht), die dertig gewonnen milliarden, voorloopig illusoir,
zijn beter dan niets of beter dan het omgekeerde. Zij werken aanstekelijk. Zij maken
geld los dat was opgepot, en waar geld is komt geld bij. Het goud stroomt terug naar
de Banque de France. Bijna op hetzelfde rhythme waarin het onlangs wegvloeide.
Waar ziet men zulke mirakelen? De simpele belofte dat het belastingsysteem verzacht
zou worden, dreef de andere effecten met sprongen omhoog. Batig saldo twintig
andere denkbeeldige milliarden waarmee de onderdanen gelukkig zijn.
Wat is regeeren eenvoudig in Frankrijk, voor wie gezond verstand bezit en
menschenkennis! ‘Ik ben geen wonderdoener’ zei Doumergue, toen hij het bewind
nam. Hij zei dat op een vaderlijk toontje, met dien rustigen klank van 's avond rondom
de tafel onder de lamp, als men een beetje napraat over de koetjes en de kalfjes van
den dag. Hetzelfde familiare, alledaagsche accent waarmee hij zijn radio-toespraken
voordraagt. Geen rederijkerij. Fideele, onopgesmukte, welgemeende taal, als een
boer die keuvelt met zijn rund, als een werkman die de dakgoot komt repareeren. En
dat lukte. Dat kalmeerde. Dat gaf moed. Dat wekte vertrouwen. Dat bracht geld in
kas en goud in den kelder. Dat maakte de gardes mobiles en de gendarmes wederom
sympathiek. Dat opende de poorten en straten van Parijs voor de tanks, de
geblindeerde auto's, de mitrailleuses en de koloniale troepen, die konden defileeren
zonder dat de weerbare burgers norsch naar hen omkeken. Daladier, Frot, Boncourt
en consorten wrijven zich de oogen uit. Zij begrijpen er niets van. Dezelfde regimenten
in Februari verafschuwd en verwenscht, in Mei gesalueerd als ze voorbij trekken
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met het vaandel. Dezelfde tanks, die motor-pech kregen op de helling van Saint-Cloud,
toen Frot ze naar Parijs riep! Maar begrijpt de rest der aarde het? Een land dat van
aangezicht verandert gelijk men de decors verwisselt op een tooneel? Zonder meer
ophef dan waarmee men een stoel verzet? Zulke dingen grenzen aan het
ongeloofelijke. Mettertijd zullen ze hoe langer hoe wonderbaarlijker schijnen, als ze
duurzaam blijken.
De stad herleeft en maakt plannen voor een heuglijke viering der lente. Parijs, dat
eenmaal ‘de herberg der wereld’ heette, wil zijn rang herwinnen van ville de plaisir
en ville d'amour. Alles wat totnutoe vertoond is op het gebied van verlichting zal in
de schaduw vallen bij de symphonieën van wit en zwart welke de electriciens
componeeren rondom monumenten, fonteinen, kerken, bruggen en standbeelden.
Overal worden comités gevormd voor het aanrichten van mondaine, artistieke,
sportieve, aristocratische en populaire feesten, batailles de fleurs, geïmproviseerde
tentoonstellingen, mode-shows, militaire parades, taptoes met fakkels, tournooien
op het water, in de lucht en in de stadions. Vijf ministers houden zich bezig met de
regeling der details. In de theaters zullen de bezoekers bij hun toegangsbiljet een
ticket ontvangen dat tegen gereduceerden prijs recht geeft op een souper in luxueuze
nachtkroegen. Liefhebbers zullen daar niet ontbreken. De nectars van Bordeaux en
Bourgogne, het spuitwater van Champagne en het bier zullen tappelings gutsen uit
flesschen en vaten. De sprookjes-jool zal culmineeren in een bal op het vliegveld
van Le Bourget, dat onlangs gemonsterd is door een neef van den Mikado. Uit de
voornaamste steden van Europa zullen de dansers en danseressen aanvliegen in
avond-toilet, een toertje doen, soupeeren, zich laten adoreeren en wegzweven in den
eersten ochtendschemer. Als er een Asschepoester onder haar is, zal zij geen karos
bestijgen doch een Fokker, een Junkers, een Haviland of een Dewoitine. Is het niet
charmant en modern? Is 't niet zooals enkel de Franschman het kon verzinnen?
Doch waar bleven de gesmokkelde ‘mitraillettes’, Belgische, Amerikaansche en
Duitsche, de zakmachinegeweertjes die dozijnen schoten lossen per minuut, de
karabijnen, de patronen, de handgranaten en de schietgaten in de huizen van de
boulevards? Zij verdwenen spoorloos en niemand kikt er meer over. Vroeg of laat
(beter laat dan vroeg) zullen wij merken of ze ooit bestaan hebben. Wat gewerd er
van de geheimzinnige teekens (een cirkel doorboord met twee pijlen) welke een poos
lang geverfd of geschreven stonden op een menigte openbare en particuliere
gebouwen? De stadreinigers wischten ze uit en ze keerden niet weerom. Wat blijft
er van al het catastrofisch rumoer? Niets. Niet de flauwste trilling. Het verzwond als
de rook eener cigaret. Het werd zoo onnaspeurbaar dat ik nauwelijks zou durven
beweren dat 't verbannen werd naar het onderbewustzijn. Maar de dichter Henry de
Montherlant, gelauwerd in de Sorbonne, titelde zijn verzenbundel: ‘Nog een oogenblik
geluk’. Encore un instant de bonheur, dat niemand missen wil, dat ieder zal trachten
te grijpen en waaraan misschien slechts weinigen gelooven. De melancholische
gedachte zelfs schudden wij af als schadelijk; wij laten haar over aan wichelaars en
poëten.
[verschenen: 30 mei 1934]

De oude Muze
Parijs, 14 Mei [1934]
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Het ligt voor de hand dat de Staviskyaansche kunst langzamer en moeilijker
geliquideerd zal worden dan de Staviskyaansche politiek, financiën en moraal. Tenzij
men de producten verbrandt en de makers wegjaagt, zooals in Duitschland, kan het
tien, misschien twintig jaren duren alvorens de laatste stuiptrekkingen verstorven
zijn eener mentaliteit die was ingeworteld als een aanwensel en waarvan de meesten
onzer tijdgenooten veel minder kwaad dachten dan zij in werkelijkheid berokkende.
Ik geloof evenwel niet dat de Franschen gauw zullen besluiten tot moedwilligheden
als brandstapels, hoewel zij de eenigen zijn die in hun taal de uitdrukking gebruiken
van faire la part du feu, het vuur zijn part geven, het eene laten afbranden om het
andere te redden. In het land der Hugenoten kan men nooit weten tot welke uitersten
de passie en het fanatisme zullen overslaan. Maar het is niet langer geleden dan de
vorige week dat heetgebakerde ijveraars te Parijs een bibliotheek openden van de
boeken, welke in Duitschland waren veroordeeld tot de vlammen. De catalogus
vermeldt genoeg rommel en bocht om het initiatief te betreuren van opstellers wier
gemis aan onderscheidingsvermogen laakbaarder is dan de baldadigheid eener menigte
die bedrukt papier aansleept voor een sint-Jans-vuur zonder de titels te raadplegen.
Zoolang een dergelijke brandweer hier de baas speelt moet men zich vergenoegen
met geïsoleerde, maar des te spontaner verschijnselen, die getuigen van de smeulende
vonk.
Zoo gebeurde het dat mevrouw Ida Rubinstein op Zaterdagavond danig uitgefloten
is in de groote Opera, door een publiek, voor de helft behangen met edelsteenen, dat
gerekend mag worden tot het hoffelijkste en het lijdzaamste van den aardbol.
Mevrouw Rubinstein beschikt over het fortuin van een Croesus, dat nimmer
onderhevig was aan de schommelingen van Beurzen, en reeds voor den oorlog
vergastte zij jaarlijks de inwoners der Ville-Sirène op een serie luisterrijke
voorstellingen, welke zij betaalde uit haar eigen schatkist.
Elk seizoen kostte haar ongeveer een millioen waarvan zij zoo goed als niets
terugzag in den vorm van recettes. Zij kocht een beroemd dichter voor honderd
duizend francs, een beroemd componist voor hetzelfde bedrag, en zoowel schrijver
als musicus lieten zich dankbaar koopen. Voor de geschreven critiek incarneerde zij
de majesteit, de wijding, de schoonheid, de gratie en den ganschen Helicon. Voor
de gesproken critiek, welke collega's uitoefenen onder elkaar, was zij een
vogelverschrikker, een boeman, een nachtmerrie, een wanhoop, een ontsteltenis.
Want zij beheerde niet alleen de kas. Zij domineerde ook de planken. Men prees haar
gaarne als Maecenas. Men moest haar echter ook roemen als kunstenares. Elke
voorstelling was een apotheose van Ida Rubinstein als diseuse, danseuse en actrice.
Als diseuse had zij een onverbeterlijk Oriëntaalsch accent en een rauwe keel. Haar
dans leed door den monumentalen omvang harer lichaamsvormen, welke na een
kwart eeuw parodistisch was toegenomen. Men zou haar nauwkeurig signalement
niet kunnen geven zonder onbeleefd te schijnen. Als actrice toonde zij niet het flauwste
talent. Soms zong zij en haar stem knarste als een bedorven gramofoonplaat. In
waarheid bezat Ida Rubinstein niets dan haar kolossaal fortuin, een ongemotiveerde
eerzucht, een onuitstaanbare ijdelheid en een belachelijke aanmatiging. Om haar te
vergoelijken vergeleek men haar ironisch met Lodewijk XIV, die ook danste,
declameerde en de kunstenaars ringeloorde. Sinds wanneer wettigt de eene tyrannie
de andere? Werd de kunst, zoo dikwijls beklaagd als onderworpen aan de nukken
der koningen, enkel beklaagd om de pluimstrijkerij voor vorsten te vervangen in
flikflooierij voor de millioenen eener ambitieuze en burleske vertegenwoordigster
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der geldheerschappij? Voor zulke inconsequenties was Parijs langer dan vijf en
twintig jaar het uitverkoren oord, het beloofde land.
Waarom leek dat op een zoelen Mei-avond plotseling te bar? Zij trad reeds op als
Persephone, antiek mysteriespel, verveling wekkend doch geen protesten. André
Gide, bekeerd tot het communisme, rijmde de klassieke geschiedenis van Persephone's
tocht naar de schimmenwereld in banale en kreupele verzen, welker eenige originaliteit
bestond in een ongegeneerde dooreenhaspeling der namen van Grieksche en Latijnsche
goden. Igor Strawinsky componeerde de muziek in een soort van strengen kerk-stijl,
ontvleesd tot een geraamte, en ondanks de vermagering lauw als wasem. Kurt Jooss,
een vluchteling, beroemd om zijn Groene Tafel, styleerde een harde, droge
mise-en-scène en met hun drieën distilleerden deze modernelingen een zeurigen
dommel, waarin men krachteloos wegzonk als de bewoners van Pluto's en Proserpina's
onderaardsche rijk.
Ida Rubinstein had ook reeds uitgeblonken in Diane de Poitiers, een charmante
suite van oude danswijzen, knap gearrangeerd door Jacques Ibert, schitterend
aangekleed en uitgedost door den genialen Fokine. Zij had opnieuw kunnen
wegzwijmelen in den magischen wierook van Semiramis, tekst van Paul Valéry,
muziek van Arthur Honegger, en aanvankelijk liep alles op rolletjes. In haar paleizen
terugkeerend, na een zegepralenden veldtocht, sleurt Semiramis zeven gevangen
koningen achter haar triomf-kar en trapt hun goden-beelden stuk. Een der overwonnen
monarchen kan zijn toorn niet bedwingen bij die heiligschennis. Zij troont hem mede,
kiest hem tot minnaar, danst voor hem, valt in zijn armen en steekt hem neer met
een ponjaard. Tot zoover ging alles zonder ongelukken dank zij de martiale, felle,
wrange, bitterzoete en prikkelende begeleiding van Honegger. Maar dan beklimt Ida
Rubinstein de tinnen van een tempel waar zij na een afscheid gedanst te hebben voor
hare magiërs, verlangt te sterven in een glorie van vuur en met een honderdregelig
gedicht. Dit vers was diepzinnig, verheven, melodieus en vervoerend, doch voor een
Semiramis zooals zij belichaamd werd, bleek het negen-en-negentig regels te lang.
Haar onverstaanbaar, monotoon gekrijsch ontlaadde een ergernis die niets verloor
aan grimmigheid omdat men ze sinds den tijd van President Fallières had opgekropt.
Het scherm viel niet over een drama dat mishaagde en een onmogelijke actrice, die
werd uitgejouwd. Het viel over een waan, over een onhoudbare leugen, over een
periode die meer dan rijp was voor vergetelheid.
Wie in de werkelijkheid leeft van onze eeuw zal bijna alles wat men fabriceert als
kunst behept vinden met een ontmoedigende en beklemmende overbodigheid. Wie
heeft gelijk: de ontelbare tijdgenoot of de kunstenaar? Vraag 't Jean Cocteau. La
Machine Infernale, zijn jongste stuk, opgevoerd door Louis Jouvet, is nog niet
uitgefloten, doch zieltoogt vanaf de eerste voorstelling. Hij beschouwt zijn
medemenschen als botterikken, die in geen duizend [jaar] raden dat de Helsche
Machine gewoonweg de legende is van Oedipus, wiens bestaan door de Hemelingen
geconstrueerd werd als een uurwerk dat op een bepaalden datum ontploft. Botterikken,
die niet waardeeren dat hij Jocaste veranderde in een Vroolijke Weduwe. Zij noemt
Tiresias Zizi of Titi. Op zoek (gelijk Hamlet) naar den schim van haar echtgenoot
Laius befoemelt zij giechelend een jongen schildwacht, omdat hij haar doet denken
aan haar verloren zoon. De zwijgende sfinx is getransformeerd in een babbelziek
meisje dat na eindelooze tirades Oedipus verliefd de oplossing van haar rebus in het
oor fluistert. Wanneer Oedipus zich naast Jocaste neervleit op het onzalige
huwelijksbed, waar een wieg reeds klaar staat, zegt ze: ‘Als de wieg je soms hindert
zal ik ze wegzetten.’ In 't vierde bedrijf springt de bom: Jocaste hangt zich op, Oedipus
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rukt zich de oogen uit. Zoodra de blinde Oedipus, geleid door Antigone, naar den
vreemde pelgrimt, komt Jocaste eensklaps te voorschijn, en plaatst zich aan het hoofd
van den stoet met de woorden: ‘Ik ben je vrouw niet maar je moeder.’
Dat is tijdverknoeien. Maaksels van dit slag, half copie, half parodie, zijn
bakerpraatjes uit een reddeloos verleden. Zij vloeken met het gansche omringende
heelal. Iemand die van de jaarbeurs komt, of van zijn fabriek, van zijn kantoor, die
de laatste telegrammen leest, de laatste noteeringen, de laatste rampen, die in een
auto stapt of in een vliegmachine, die zich draadloos verbindt met alle geluiden der
aarde, is niet afkeeriger van symbolen en emoties dan levensdilettanten als Cocteau.
Doch hij wil nieuwe en geen oude; frissche, doch geen ver[le]pte en verschaalde.
[verschenen: 2 juni 1934]

Het levende lijk
Parijs, 18 Mei [1934]
De Kamers, op 16 Maart naar huis vertrokken, hebben op 15 Mei hare zittingen
hervat. Het aantal interpellaties, dat tijdens de onderbreking was ingezonden, liep
naar de vijftig en plaatste het gouvernement voor een principieele kwestie, welke
slechts bedisseld kon worden met behulp van den voltalligen ministerraad, de
rechtsgeleerden en de reglementen.
Wanneer de regeering den stapel interpellaties in behandeling nam, bekende zij
impliciet, dat de wetgevende lichamen een normale, hoewel ietwat lange periode
van vacantie genoten hadden. Albert Sarraut verdedigde deze zienswijze die neerkwam
op terug naar het oude en doen alsof er niets gebeurd is. Wanneer het Kabinet
daarentegen de interpellaties weigerde gaf het hiermee te verstaan, dat de Kamers
niet heropend behoefden te worden, omdat zij niet gesloten waren geweest. De
zestigdaagsche rust werd geïnterpreteerd als de gewone schorsing eener vergadering.
Het was André Tardieu die deze opvatting inblies en doordreef. Zoo klein en zoo
haarklooverig de nuance tusschen de twee standpunten u misschien zal toeschijnen,
zij kenteekent niettemin de situatie van het Fransche parlementarisme. Afgevaardigden
die op vacantie gaan, desnoods voor een jaar, vervullen regelmatig hun ambt. Doch
afgevaardigden die zich voor twee maanden laten schorsen, tellen niet meer mee.
Het is niet eens de moeite waard, om hen te paaien met de illusie dat zij nog tot iets
dienen.
Men was zeer benieuwd te weten hoe de edelmogenden zouden reageeren na de
proeve van vermomde dictatuur welke wij godsvrede noemen. Hoe zouden de
socialisten zich gedragen? Hoe de radicalen? De bondgenooten van het roemruchte
cartel spinnen een garen dat voor beiden even slecht is. De Fransche Sociale heeft
haar bankroet, precies als de Belgische en de Zwitsersche. De Banque des
Coopératives ging op de flesch en ook hier moeten de anti-kapitalisten om hulp
bedelen bij het kapitaal. Maar achter de kartonnen neuzen hunner maskers van
beschermers der vereenigde proletariërs verergerden de Fransche soci's hun geval
met een frauduleuze streek. Toen de positie der Bank kritiek werd, en op een moment
dat reeds meer dan suspect was, waarschuwde de directeur, een zekere Poisson, die
voor zijn beste klanten geen geheimen had, de hooge oomes der Socialistische Partij,
van haar orgaan Le Populaire, van den Arbeidersbond. Zij konden hun gedeponeerde
millioenen rustig terughalen en in veiligheid brengen. Wat deed het ertoe of deze
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groote visschen een net scheurden dat reeds vezelde aan alle draden? Het bankroet
was voor de legioenen van kleine spaarders, de ruïne voor den weerloozen belegger,
de ci-devant loonslaaf, de vertrapte en verdrukte, de zangers der Internationale die
de grondvesten der wereld brallend veranderden en die goedgeloovig bulderden:
Nous ne sommes rien, soyons tout. Zij die niets waren, zijn alles geworden: zelfs
geplukten die foeteren voor de bedrieglijke loketten eener marxistische bank. Op
wie kan men vertrouwen na zulke wederwaardigheden? Wat baat de theorie der
socialistische goede herders als de practijk zoo weinig deugt? Eerst het schisma der
‘harden’ en der ‘slappen’. Toen dit acrobatische débâcle. En zonder kapitaal geen
socialisten. Van de 130.000 militante leden, aan wie in 1933 een lidmaatskaart werd
uitgereikt, deserteerden 45.000 naar het Kamp van Stalin, van Trotzky of van Bergery.
Dat wijst op een aardige inzinking.
Zoo hebben de soci's door hun krach en de radicalen door hun schandalen een
reden om zich koester te houden dan zij wenschen. Een député in de gevangenis, een
député in staat van beschuldiging of van verdenking, blijft een député. In zijn cel
verliest hij zijn vrijheid, doch geenszins zijn invloed, want er bestaan niet zulke gekke
dingen en menschen of zij vinden aanhangers en crediteurs. Omdat een député
stemmen kan bij volmacht, door middel van een collega, is men niet zeker van zijn
onschadelijkheid alvorens hij sterft of alvorens zijn kiezers hem laten vallen. Verbeeld
u dat het Kabinet-Doumergue in de Kamer een nederlaag lijdt met een meerderheid
van vijf stemmen tegen, wat morgen gebeuren zou als de edelmogenden hun handen
vrij hadden, en stel u voor dat men onder die vijf tegenstemmers de namen aantreft
van André Hesse, René Renoult, Louis Proust, Garat en Bonnaure. Parlementair
gesproken is dat mogelijk. Maar reëel beschouwd uit de verschillende gezichtshoeken
der Place de la Concorde wordt dat een ongerijmdheid, wijl een uur na die stemming
de Parijsche burgerij gemobiliseerd zou zijn. Radicale congressen veranderen niets
aan deze strop. Daladier en Chautemps mogen te Clermont-Ferrand en elders zooveel
paradeeren als zij willen, branie maken onder de ovaties, de acclamaties en de
snoeverijen hunner getrouwen. ‘Chiche!’ zegt de Parijzenaar. Kom op als je durft!
Neem het bewind dat je parlementair en constitutioneel toekomt! Heb 't hart eens!
Je zult zien, hoe je ontvangen wordt!
‘Chiche!’ uitroep van uitdaging, is een buitengewoon populair tooverwoord dat
in deze beteekenis nog niet in de dictionnaires werd opgenomen. Men moet 't
voorzichtig gebruiken als electriciteit en ontplofbare stoffen. Er is op 't oogenblik
geen uitdrukking in de Fransche taal die zoo snel en zoo volledig vat geeft op de
motorische zenuwen van een mededinger. Het geheele organisme vibreert op het
geluid van Chiche en zonder twijfel lijden socialisten en radicalen in hun gedwongen
onbeweeglijkheid de uitgezochtste pijnen. Doch daar helpt geen lievemoederen meer.
Wat zij jammeren in kranten, in de Kamer, op meetings of in besloten comité's heeft
evenveel nut als een pleister op een houten been. Parijs is Parijs: een ordelijk
koninkrijk in een ontredderde republiek. Juist het tegenovergestelde van 1789, 1830,
1848 en 1871. Het Parlement kan verhuizen naar Versailles, naar Tours of naar
Bordeaux: dat zou een opluchting zijn en zooveel gewonnen. De vraag blijft of de
volksvertegenwoordigers 't beter zouden klaarspelen te Bordeaux, Tours of Versailles.
De Ville-Sirène heeft er hartelijk maling aan of zij [in h]aar streven gevolgd,
geapprou[veerd] of gedesavoueerd wordt door de provincie. Zij is zich bewust van
haar macht en met een daverend Chiche! heeft zij die getoond op den feestdag van
Jeanne d'Arc, twee dagen voor den terugkeer van de parlevinkers in het
Palais-Bourbon. Onder de verbaasde oogen van politie en gardes mobiles, onder de
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toejuichingen eener ontelbare menigte defileerden vijftig duizend man (laag geschat)
langs de twee standbeelden der nationale heilige en over het slagveld van Zes Februari,
waar aan de voeten van het standbeeld Straatsburg een krans was neergelegd voor
de gesneuvelden. Zij marcheerden in 't gelid als keurkorpsen. Croix de Feu in civiel,
maar beladen met decoraties. De Jeunesses Patriotes en de Solidarité Française in
uniform. De Action Française, achter hun chefs, die geduldig de lelie borduren op
de driekleur. Tezamen minstens vijftien regimenten kloeke, gedisciplineerde
manschappen, strijdvaardig, die in gedachte de vuist ballen naar de nieuwe Bastille.
De afgevaardigden mogen blij zijn dat men hen nog de keus laat tusschen een prop
in den mond of oproer. Meen niet dat ik overdrijf. Midden in de stad is een restaurant
met het opschrift ‘Députés worden hier niet toegelaten’. Om zulke grappen uit te
halen moet men een publiek hebben dat er van geniet.
Het zou werkelijk niet slim zijn van Doumergue als hij een parlement ontbond dat
zoo diep zakte in de achting der natie. Hij heeft er alle belang bij om het discrediet,
dat de edelmogenden handelbaar maakte, te verduurzamen, te vergrooten. Wij zagen
in de bioscoop den Duitschen Rijksdag exerceeren op de ruige commando's van
Goering en hebben bewonderd. Als de Duitschers op het witte doek de ‘heropening’
bijwonen der Fransche Kamer kunnen zij grinniken. Te drie uur was het huis zonder
vensters en deuren stampvol doch tot hun pijnlijke verrassing ontwaarden de députés
slechts één minister (van de 18) in de banken der regeering. Het was de heer
Lamoureux, van Handel. Doumergue liet zich even zien en lichtte kalm de hielen.
Hij kon de gevoelens welke een beuzelachtige vertooning oproept niet duidelijker
afficheeren en uitdrukken. Bij dit argelooze en arglistige scenario ontstak de
uitverkoren Léon Blum in een profetische woede. Als een dolle rende hij naar de
tribune: ‘Wat te denken van een Kamer die zich laat degradeeren, hoonen, verguizen,
vernederen met dergelijke moedwillige beleedigingen? Wat te denken van een
gouvernement dat er zich dagelijks op toelegt om het prestige der Kamer te knotten?’
Maar hoewel men het genoegen beleefde een socialist conservatief te zien worden
(een socialist die zoo dikwijls ‘les vacances de la légalité’ aankondigde) luisterde
niemand. Blum's komieke apologie van het parlement ging verloren in de herrie en
men las ze den volgenden ochtend in Le Populaire. Alle andere afgevaardigden lieten
Doumergue's stillen spot over hun kant gaan.
Doch wij verkeeren steeds in het halfbakkene. Want als de Kamer dood is, zooals
Blum zei, ze is nog niet begraven. Geen mensch weet raad met haar stoffelijke
overblijfselen, die geen ander vermogen meer bezitten dan van streek te brengen,
ofschoon er geur noch heerlijkheid aan is.
[verschenen: 9 juni 1934]

Réveille
Parijs, 24 Mei [1934]
Onder de schrijvers van waarde die den oorlog meemaakten was Pierre Drieu la
Rochelle de eenige die nimmer een der talrijke prijzen bemachtigde, welke jaarlijks
worden toegekend. Zooals hij tijdens zijn veldtochten in België, in de Dardanellen
en te Verdun den officiersrang geweigerd had, ondanks zijn dapperheid, zijn
ontwikkeling en zijn stand, zoo vertikte hij 't om zich te laten bekronen door een
Jury. Gemeen soldaat bij 't voetvolk, hoogstens sergeant, of... kolonel aan 't hoofd
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van een regiment. Drieu is van de lastige soort der caesaristen die liever de eersten
zijn in een dorp dan de tweeden te Rome. Als er onrecht in steekt dat de litteraire
jury's dezen dwingeland verwaarloosden in het gehucht zijner keuze dan werd die
verongelijking hersteld door den Prix de la Renaissance, welke ten deel viel aan La
Comédie de Charleroi. Ziedaar de kankerpit Drieu tenminste kolonel in de letterkunde.
Zijn boek, bestaande uit zes novellen, gegroepeerd om de centrale figuur van den
auteur, is in menig opzicht merkwaardig. Men voorspelt het de onsterfelijkheid van
Tolstoï's Oorlog en Vrede, van Stendhal's Chartreuse de Parme, doch dat schijnt mij
een gewaagde anticipatie. Over 't algemeen te slordig geschreven (specialiteit van
Drieu wien 't weinig bommen kan of uniform en uitrusting model zijn), over 't
algemeen te zuur, met droesemige luchtjes van klassenstrijd, van kleingeestige
wrokjes en nijdassigheid, soms ook te grof en te schunnig, lijkt de Comedie van
Charleroi mij niet bestemd voor zoo hooge eerbewijzen. Als ik de gelezen bladen in
vogelvlucht overdenk bespeur ik niets wat sterk genoeg gegraveerd was om op het
voorste plan der herinnering onvergetelijk te blijven, behalve een zomersche, zonnige
weide, een muurtje waarachter een oneindige vijand verdekt ligt opgesteld, en een
klokketoren met de paffende mitrailleuse; behalve ook de hagel van barstende
kanonskogels op het oversneeuwde Fort Thiaumont, beloerd door een schietgat. Het
eerste tafereel echter wordt gekreukt door de bitse persiflage eener rijke en
aanstellerige weduwe, die de plek bezoekt waar haar zoon sneuvelde. Het tweede
doemt op voor den geest, zuiver en ontzaglijk, als de plaatjes van een zondvloed,
een ondergang der wereld, welke men met de droomende oogen van een kind gezien
heeft in een bijbel. Misschien zijn deze bladzijden den nazaat genoeg om Drieu te
rangschikken onder de onsterfelijken.
Maar zooals het werk is, met zijn fouten, met zijn kriemelige, benepen
stuurschheden, sluit het een tijdvak. De periode van ontzindheid, van verbijstering,
verslagenheid, griezel, afschuw, gulpende wonden, vergruizelde ledematen, leed,
geweeklaag of tandengeknars, van houten kruisen, onafzienbare kerkhoven, hospitalen,
en andere heugenissen of gewaarwordingen, meer passend bij het vrouwelijk
temperament dan bij het mannelijke, deze lange periode van meedoogen en
sentimentaliteit, welke in Frankrijk aanving met de romans van Barbusse en Duhamel,
wordt door La Comédie de Charleroi beëindigd met een grenspaal, een wegwijzer
en een verwisseling van tooneelschermen.
Ik zeg niet dat de verandering een verbetering is, omdat ik er niets van weet. Het
is goed om den oorlog te haten en te vreezen. De vrees behoort tot de beginselen der
wijsheid. Doch heeft een moedelooze schrik ooit rampen afgewend? Wij moeten de
dooden niet alleen beweenen, maar ook eeren, danken en prijzen. Wij kunnen niet
altijd vertoeven in het rouwende halflicht van het rijk der schimmen. Evenmin willen
wij langer verkniezen in een deprimeerende psychose van grafzangen en
verscheurende smartkreten. De gestorvenen hebben lang genoeg onze zielen vervuld
met wroeging en doffe spijt. Een gansch menschengeslacht kan niet tot het einde
zijner dagen die innerlijke boete doen welke aan alle verlangen een smaak gaf van
asch. De mannen tusschen de veertig en de vijftig, veteranen der slagvelden, in wier
oogen de verwildering nog vonken schiet, hebben er genoeg van om hun opofferingen
en heldhaftigheid te herdenken als een misdaad en een vloek. Reeds verwijten hen
de jonge lieden, geboren omstreeks 1914, dat zij niets beters weten te doen dan te
grienen. Zij vragen hen wat zij zich inbeelden. Zij bekijken de kanonnen en de
handgranaten met geheel andere blikken dan hun voorgangers. Als zij een realistische
oorlogsfilm zien, grommelen zij meesmuilend dat 't opgeschroefde namaak is. Of
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zij vragen pochend: ‘Is dat alles?’ Voor geen geld van de wereld zouden zij de
minderen willen schijnen hunner glorieuze makkers die zij meer benijden dan
bewonderen. Zij zijn de vreemde, onverdachte en niettemin natuurlijke vruchten van
het overdreven pacifisme, dat hen op school, door de bioscoop, door de kranten
zoodanig werd ingepompt dat zij ten slotte geprikkeld uitroepen: wij zijn geen oude
wijven.
Drieu is hun eerste tolk. Het lag in zijn aard om den oorlog op te vatten als een
toerist, als een jager op menschenwild, als een strooper die geen kouwe drukte maakte
over zijn tochten maar zich ook niet ervoor schaamt, als een toffe jongen die kranig
vecht wanneer de gelegenheid zich voordoet, maar die uitknijpt wanneer hij 't in zijn
kop krijgt om te spijbelen, als iemand die de dingen neemt zooals ze komen en er
niet meer over tobt dan 't een intellectueel dilettant past. Hij riskeert gaarne zijn
hachje met voorbedachten rade, met een heimelijke beklemming doch zonder bluf,
voor 't loutere pleizier om te zien hoe 't afloopt. Deze kankeraar in de kazerne is
onder 't vuur een geweldig dienstklopper. Doch niet omdat hij strepen op de mouw
draagt, maar omdat hij goede hersens heeft en bloed in 't lijf. Hij lokt zijn mannen
met joviale woorden in de hachelijkste situaties en zij volgen, hem als op een
wandeling. Tucht is larie maar een gevaarlijk sujet dat van Drieu's ordeloosheid meer
dan billijk tracht te profiteeren slaat hij zonder omwegen den schedel in met een
geweerkolf. Als hij een kogel in den nek krijgt en meent dat hij sterven zal, klaagt
hij niet maar mompelt: ‘Welk een geluk!’ Hetgeen hij als een geluk beschouwt is
echter niet dat de kogel hem bevrijdt van dat helsche bombardement, van die
bedreiging, die spanning, die onzekerheid, dat lawaai. Maar de gedachte dat hij over
enkele minuten weten zal hoe 't eruit ziet in het hiernamaals, waarnaar hij als de
meeste jonge wezens nieuwsgierig is. Hij heeft de inborst der ridders uit het
Roelandslied, eener menschheid zonder overmatigen ballast, uit een nabij verleden
dat gereikt heeft tot het midden der vorige eeuw, toen de geest hoofdzakelijk opwaarts
en voorwaarts streefde, toen hij zich juist voldoende bekommerde over gene zijde
van het leven om zich niet te veel en niet te weinig te hechten aan het dezerzijds.
Gelijk elk redelijk en eerlijk mensch beseft Drieu la Rochelle de onvermijdelijkheid,
de onuitroeibaarheid van den oorlog. Qui terre a guerre a, zegt een der vroegste
Fransche spreekwoorden. Het begrip reeds eener maatschappij, hoe beperkt ook, die
haar zeden heeft, haar gebruiken, haar belangen, haar bezittingen, haar dynamiek,
sluit oorlog in. De luttele orde welke heerscht op onze planeet is geen product der
natuur, noch een geschenk van bovenaardsche machten, doch moest met de wapenen
veroverd worden en kan slechts met de wapenen gehandhaafd blijven. Nergens, op
geen enkel terrein, het minst nog op het gebied der idee, bestaat er stabiliteit, doch
slechts kamp om evenwicht. Wijl de oorlog onontkomelijk is gelijk de wetten der
schikgodinnen zal een vrij mensch als Drieu hem tevens aanvaarden als een plaag,
een geesel, een straf, een onheil, tevens als een extase, een enthousiasme, een
dronkenschap, een verheerlijking, een genade, een wonder, een scheppingsdaad, een
exaltatie, een stijging tot de uiterste toppen van het zijn. Hij zal hem niet zoeken,
doch nimmer loochenen noch ontwijken. De beide aspecten van duister en glans zal
hij schilderen in lyrische, gloeiende bladzijden.
Hij heeft eigenlijk niets tegen den oorlog dan het mechanische en automatische
waarmee de moderne industrie de wapenen misdeelde. Vroeger vocht men overeind,
vandaag plat op den grond met den neus in de paardebloemen en brandnetels. Een
Fransch infanterie-regiment in krijgsrusting op marsch beslaat in 1934 met al zijn
tuig een weg van vier-en-een-halven kilometer lengte. Waar blijft de mensch onder
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die machinerie? Hij heeft den vinger aan een trekker en wondt of doodt een
onzichtbaren, onpersoonlijken vijand op vijf-en-twintig kilometer afstand. Voor
Drieu is een soldaat nog een individueele verschijning en hij wenscht het doel te
aanschouwen waarop hij mikt. Zijn boek loopt over van rancune tegen de anonimiteit
der hedendaagsche worstelingen. Dat is de zienswijze van een dichter die bij Charleroi
slechts vijf minuten ongehinderd heeft kunnen jagen in de roode broek van 1914.
Laat hij geduld hebben. De radio-visie, de tanks die tachtig kilometer rijden per uur,
maken den krijg misschien weer subjectief en dus in ieder opzicht verdedigbaar.
Wat dunkt u echter van dezen omzwaai in de gemoedsgesteldheid eener natie?
Sinds 1914 rumineert Drieu deze souvenirs, indrukken en ervaringen. Pas twintig
jaar later kan hij zijn droomen uitbeelden, omdat eindelijk het klimaat hem gunstig
is. Het was in deze lente dat men begon de Vlam op het graf van den Onbekende
elken avond te hernieuwen met muziek.
[verschenen: 16 juni 1934]

Dupe?
Parijs, 28 Mei [1934]
De grijze vos Barthou, die zijn haren niet verloor en niet zijn streken, heeft de tribune
beklommen om af te kondigen dat de buitenlandsche politiek van Frankrijk
onveranderd bleef zooals ze was. Daar hij naar links en rechts de verleidelijkste aaien
uitdeelde, oogstte hij veel bijval, doch toen de collectieve warmte zakte en de hoofden
bekoelden, vond iedereen zich een graadje ontevredener dan voorheen. Was 't noodig
om als steenbikkers te hakken op een piepjong verleden, wanneer 't geen reparaties
behoeft? Was 't netjes om te schelden dat alles faliekant ging als men even daarna
komt vertellen dat men de zaak blauw-blauw laat? Zette men daarvoor het land op
stelten? Had men daarvoor een paar dozijn dooden en duizend gewonden? Werden
daarvoor een serie ministeries weggekegeld? Kwam daarvoor Doumergue? Zouden
de eenige tastbare resultaten welke de veteranen op Zes Februari behaalden door op
zich te laten knuppelen en schieten, hierin liggen dat groene arrivisten van Financiën
de pensioenen der oud-combattanten plunderden en brandschatten, terwijl geen enkele
dief der Staviskyaansche horde, geen enkele der impertinente oweeërs één cent had
teruggegeven? Deze rij ontnuchterende vragen vat de eind-indrukken samen van
Barthou's alzijdig toegejuichte rede. Een parlementair meesterstuk. Helder als dubbel
gefiltreerd water. Parmantig, bescheiden klaroenend, en soms een beetje klefferig
met zijn hooge kopstem. Handig tot in het paradoxale. Wie echter begrijpen zijn
kristallen woorden en intonaties zooals ze begrepen moeten worden? Zij die ze
letterlijk incasseeren, als een bankbiljet dat men wisselen kan tegen goud, die hem
om den hals vallen van aandoening gelijk Pétain, de hand drukken als Doumergue
en de neo-socialisten, hem kregel complimenteeren als Blum? Of degenen die haar
pijn voelen als na een kwaden roes? Die het alternatief stellen: òf hij veinst, òf hij is
zachtjes bezig te verraden. Maar zoo hij veinst, dan veinzen ook Doumergue, Pétain,
de nationalisten, de patriotten en de massa hunner gedrukte organen. Zoo hij verraadt,
dan verraden ook zij en wie zou een dergelijke ongerijmde hypothese in gemoede
durven opperen?
Zij veinzen dus om het figuur te redden van een deel der Kamer en haar capitulatie
te verbloemen. Hoever gaat hun gescherm met de werkelijkheid? Is het inderdaad
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mogelijk dat Frankrijk opnieuw de Russische kaart zou spelen? Herriot bereisde de
Soviet en keerde terug met een lofprijzend boek, getiteld Oriënt. In Moskou werd
een Fransche krant opgericht om de verbroedering te bevorderen. Een karavaan
geleerden, onder leiding van den vermaarden physicus Jean Perrin, bezocht de
universiteiten van het gezegend paradijs, en hoewel de vergelijking kant noch wal
raakt, plaatste hij de Russische revolutie op één lijn met de Fransche van 1789.
Militaire missies trekken van Parijs naar Moskou. Litvinoff klopt aan de poort van
den Volkenbond. Al die symptomen dateeren niet van gisteren en werden hier op
hun tijd gesignaleerd. Toenmaals waren zij voorboden. Op 't oogenblik moet men
vragen of zij resten zijn der vroegere kwaal of verschijnselen eener wederinstorting.
Men beweert zoetjes dat een hervatting der intieme verstandhouding geen nieuwe
editie beduidt der Fransch-Russische alliantie uit de dagen van den Tsaar. Zoo wordt
ook de patiënt gesust op de operatietafel. Doch zouden stappen, op twee punten van
den aardbol zóó afkeurend en argwanend begroet, verricht worden wanneer zij
dienden tot niets? Uit tijdverdrijf? Voor de grap? Neen. Diplomaten verstaan geen
gekheid.
Wat echter heeft Frankrijk van Rusland te verwachten in Europa? Niets. De
Russische neutraliteit is voldoende verzekerd door het antagonisme tusschen Moskou
en Berlijn. Een actieve medewerking der Soviets in een Europeeschen oorlog zal
zoo goed als zeker afstuiten op de bufferstaten Polen en Roemenië, die niet den
minsten lust toonen (en terecht) om roode troepen doortocht te veroorloven over hun
grondgebied. Gesteld echter dat passage verleend wordt. Zou de Russische hulp
doeltreffender zijn dan in 1914? Niemand koestert daarover illusies. De eenparige
opinie luidt, dat het nut der Russen in Europa niet opweegt tegen de verslapping of
de verzuring der relaties op het continent, of tegen de verhoogde mogelijkheid van
een conflict.
De pogingen tot Fransch-Russische toenadering hebben bijgevolg een andere
oorzaak. De manoeuvre die zinledig schijnt onder den meridiaan van Moskou, wordt
beteekenisvol onder de meridianen van Washington en Tokio. Voor de eene en voor
de andere partij is Frankrijk een factor van onberekenbare waarde, als medestander
en zelfs als welwillend neutraal. Met Parijs, zijn Generalen Staf, zijn soldaten, zijn
industrieën, zijn goud, wijkt of nadert de overwinning naar een der oevers van den
Pacific. Wanneer Frankrijk voorzichtig is, zal het handelen als Richelieu op het eind
van den dertig-jarigen oorlog, of gelijk Amerika in 1917, en de kat uit den boom
kijken tot de belligerenten amechtig zijn. Het zal de gepofte kastanjes niet uit het
vuur halen voor Amerika, Engeland, Rusland of Nippon, maar ze zelf verorberen.
Zelfs zijn huidige besluiteloosheid zal het peperduur laten betalen. De solidariteit
der blanken blijft een prachtig beginsel, maar zooals ze tot 1934 beoefend werd door
Angel-Saksers en Moscovieten is ze stellig niet de botten waard van een
gemotoriseerden cavalerist uit Picardië. Denkt Frankrijk nog verstandig? Zal zijn
idealisme, zijn ideologie, zijn sentimentaliteit het geen poetsen bakken? Kleine
nuances: Barthou richt plechtige boodschappen tot het Amerikaansche volk ter
gelegenheid van La Fayette's honderdsten sterfdag. Omdat per ongeluk de draadlooze
zender defect raakt, komt zijn hartelijke speech niet over en de Yankees hooren La
petite Chocolatière. Maar de bedoeling was goed. De Joseph Le Brix koerst naar San
Francisco en trotseert liever den Oceaan dan te vliegen naar Tokio. Als Herriot
Rusland visiteerde, senator Honnorat toog naar het land der Rijzende Zon en bracht
een rapport uit waarvan niets uitlekte. De vliegtuigen-fabriek Benard zond een harer
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beste ingenieurs naar Nippon. Was het niet de Fransche ingenieur Bertin die de eerste
moderne oorlogsvloot bouwde van den Mikado?
Een staatsman verzwijgt het essentieele zijner denkbeelden en laat ze niet eens
raden. Wie zou ongeveer de grens kunnen bepalen waar het veinzen van Barthou
aanvangt of ophoudt? Misschien twee of drie geïnitieerden van den Quai d'Orsay en
wellicht nauwelijks Barthou zelf. Maar het is volstrekt ongeloofbaar en absoluut
onaannemelijk dat Frankrijk zich in een wespennest zou steken, Polen in 't harnas
zou jagen en Duitschland zou tergen, om de expansie van het communisme te
vergemakkelijken in Azië en Europa, de hegemonie van Rusland te bevestigen in
het Verre Oosten en den Angel-Saksischen export te bevorderen naar China en
Zuid-Amerika. Als Barthou's altruïsme tot daartoe gaat, staat er ergens reeds een
valluik klaar waardoor hij verdwijnen zal. Hij zou de Amerikanen, Engelschen en
Russen vóór zich hebben, doch de geheele Fransche natie tegen zich. Paul Achard,
die Duitschland even grondig kent als Frankrijk, maakte onlangs deze amusante
suppositie:
‘Hitler hield een plebisciet. Als het Fransche gouvernement den moed had er ook
een te houden en den Franschen vroeg, waaraan zij de voorkeur gaven: een
bondgenootschap (ondanks het risico) met Duitschland of het avontuur met Rusland
en als men hun de volgende vragen voorlegde:
1o wilt gij elke tien of twintig jaren bakkeleien met de Duitschers?
2o verkiest gij een Fransch-Duitsche alliantie, zelfs met alle toekomstige bezwaren?
en als men hun zei: antwoordt voor het eerste geval in het Russisch met “Da!”, en
voor 't tweede geval in het Duitsch met “Ja!” dan geloof ik dat men nooit zoovéél
Fransch en Duitsch zou hebben hooren praten.’
Maar de Saar, hoor ik u tegenwerpen? De incidenten? De opwindingen? Het
oorlogsgerucht? De tergende artikelen der Fransche en Duitsche pers?
Wel! De Saar is de minste onzer zorgen. Fransche fabrikanten en handelaars, van
wie men de namen en de cijfers zou kunnen geven, twee Fransche universiteiten,
zeven Fransche grootindustrieelen en verschillende Fransche badplaatsen subsidieeren
in de Saar de Nazi-beweging en haar kranten. Hermann Roechling, magnaat der Saar,
exporteert nog steeds 90% zijner productie naar Frankrijk. Knap, wie van dezen
rebus de oplossing geeft!
[verschenen: 13 juni 1934]

De vrije hemel
Parijs, 31 Mei [1934]
Het was nog niet gebeurd dat twee vliegtuigen, bestuurd door mannen van dezelfde
natie, gelijktijdig den Noordelijken en den Zuidelijken Oceaan overstaken, beiden
uitvarend naar het Westen. Deze daad werd op 28 Mei volbracht door Codos en Rossi
met den ‘Joseph Le Brix’, door Mermoz en zijn equipage met den Arc-en-Ciel, en
loopt de eeuw vooruit waarin de mechanische vleugels zullen zwermen over de zeeën.
Zoolang zulke dubbele tochten eenig zijn en zeldzaam, laten zij als de staart der
kometen een aureool achter zich welks stralen slechts geëvenaard worden door
legenden uit de vroegste oorsprongen van het menschdom. Als de wereld nog dichters
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bezat, zouden zij die reizen onsterfelijker maken dan de avonturen van Icarus en de
verovering van het gulden vlies. Maar wij leven in onzen tijd zonder hem te kennen.
De Ouden hadden hunne fabels. Wij zetten al hun fabels om in werkelijkheid en
beseffen nauwelijks het unieke wonder dezer omvorming, de superbe schoonheid en
grootheid dier alchimie. Het is misschien uitstekend, het getuigt van een weergaloozen
zielenadel, om op de verwezenlijking der onvervulbaarste droomen niet trotscher te
gaan dan op een handkarretje en een kruiwagen. Het is echter ook goed om ons bij
wijlen rekenschap te geven dat wij een épopée bijwonen, luisterrijker en vervoerender
dan ooit de mensch schreef, grooter dan ooit aarde en zon aanschouwden.
Men kan daarna des te geruster zeggen dat de ‘Joseph Le Brix’ een oude Blériot
is uit het jaar 1930, waarvan precies bekend was wat de piloot ermee mocht wagen.
Hij draagt de moeilijkste records van afstand en duur geschilderd op zijn kolossalen
romp. Al bestond echter de kans dat hij zijn eigen performances zou verbeteren met
een paar honderd kilometer, een nieuwe raid leek overbodig omdat brillantere
prestaties van dit toestel de techniek geen stap verder konden brengen. Het zou
eveneens overdreven zijn geweest om expres voor deze zware machine op Le Bourget
een baan aan te leggen van meer dan twee duizend meter lengte, wanneer men niet
zeker was dat deze gladde weg in de toekomst de opstijging zal vergemakkelijken
van volgende kampioenen.
Doch als de ouderdom en de nog niet overtroffen capaciteit van den ‘Joseph Le
Brix’ een technischen stilstand verraden, het zou billijkerwijze slechts den Franschman
passen om deze stagnatie te verwijten aan Frankrijk. In de categorie zuivere afstand,
die tot de gevaarlijkste en de lastigste behoort, bleef de Blériot de beste. Hij is
misschien versleten. Hij is nergens overwonnen. Wat deden de andere naties, de
Amerikanen, de Italianen, de Duitschers, de Engelschen, terwijl de Franschen
stilstonden en Codos en Rossi geduldig uit hun machine haalden wat erin zat? In vier
jaren fabriceerden zij geen enkel toestel dat verder vliegt. Ik moet dikwijls lachen
wanneer ik rassen-psychologen als Graf Keyserling, de Franschen zie rangschikken
onder de statische volken, wier vaart vermindert. Onder alle piloten, Lindbergh niet
uitgezonderd, die den Noord-Atlantischen Oceaan éénmaal overvlogen, hebben alleen
Codos en Rossi zich niet vergenoegd met de lauweren eener enkele reis. Zij hadden
den durf tot een retourtje. Zij zijn de eerste en toe dusverre de eenige menschen, de
‘Joseph Le Brix’ is het eenige vliegtuig, die de wereldzee overvleugelden in beide
richtingen. Het schijnt zelfs dat zij niet spoedig zullen worden nagevolgd, noch
voorbijgestreefd.
Toen de Blériot ongeveer halfweg was, decolleerde de Arc-en-Ciel op de
Afrikaansche kust en vloog in 16 uren naar de oevers van Brazilië. Minder rap dan
hij kan omdat wind en weer niet meewerkten, doch aanzienlijk vlugger dan de
Duitschers doen, en de Italianen probeerden. De Fransche mail, in postjagers
getransporteerd naar Dakar, werd te Natal in postjagers overgeladen voor de
Zuid-Amerikaansche hoofdsteden, en een brief, Zaterdag-avond gebust te Parijs, kon
op Dinsdag-morgen bezorgd worden te Rio-de-Janeiro. Terwijl de machines der
Luft-Hansa het traject Stuttgart te Natal afleggen in 3 dagen 12 uren, en terwijl de
Italianen den snelsten dienst tusschen Rome-Natal raamden op 3 etmalen (hun
vliegtuig zooals men weet verdoolde na een voorspoedigen overtocht en verongelukte
bij de laatste landing) realiseerde Air-France haar eerste luchtpost-verbinding
Parijs-Natal in 2 dagen 10 minuten op den kop af. Het zal geen heksentoer zijn voor
de Franschen om dezen tijd belangrijk te verkorten en ik wensch hartgrondig dat een
verscherpte concurrentie hen daartoe weldra dwingt. Het is niet aangenaam voor den
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Graf Zeppelin, vroeger vertrokken, later aangekomen, dat de Arc-en-Ciel hem midden
op zee achterhaalt en voorbij-stevent. Het is een strop voor de Luft-Hansa dat
Air-France 30 à 40 uren op de Duitsche Dorniers uitwint. De Franschen zouden
Berlijn ongetwijfeld een bijzondere voldoening verschaft hebben door op een baanvak
dat zij schenen te verwaarloozen de vlag te strijken voor het Duitsche initiatief. Maar
het is lang niet zeker en zelfs meer dan onwaarschijnlijk dat de Franschen in twee
dagen van Parijs naar Natal zouden vliegen wanneer de Duitsche mededinging hen
niet genoodzaakt had tot deze matige inspanning. De beurt is nu aan Duitschland om
Air-France te overtroeven. De onderlinge wedijver tusschen de Europeesche
mogendheden kruidt en kleurt niet alleen het leven met een bloeiende veelzijdigheid
van smaken en tinten. Hij behoedt ons niet alleen tegen de verveling. Maar hij is
onmisbaar als stimulans voor geest en energie, als factor van voortdurende volmaking.
Het zou wellicht een ramp zijn voor het Europeesche intellect en moreel wanneer
ons continent geüniformiseerd werd tot een internationale trust.
Het is intusschen waar dat de verscheiden naties in den strijd moeten toestemmen.
Hoewel de Coupe Deutsch de la Meurthe aan prijzen en premies meer dan een millioen
opbrengt aan den winnaar, plus de roem, plus de reclame, plus de bestellingen,
bepaalde de buitenlandsche deelneming zich tot één Engelschman. Omdat 't dezelfde
was die het vorig jaar uren achterop kwam, en omdat hij enkel kon winnen wanneer
een fantastische pech-serie alle Fransche machines elimineerde, bekeek men hem
meer als een excentriek figurant dan als een serieus concurrent. Men kon echter niet
nalaten te bewonderen dat slechts de Brit nog immer de kracht bezit om zich onder
de fnuikendste omstandigheden niet belachelijk te voelen. Er is geen enkel volk dat
zoo ongegeneerd en zelfverzekerd een échec tegemoetgaat.
Het reglement der Coupe Deutsch de la Meurthe werd ontworpen door de Fransche
Aëroclub en toen de beker den eersten keer gevlogen werd, gaf ik de voornaamste
karakteristieken van den wedstrijd: motoren met een maximum cylinder-inhoud van
acht liter en een afstand van twee duizend kilometer in twee gelijke étappen, in
driehoeken van honderd kilometer. Men moet werktuigkundig ingenieur zijn, schijnt
't, om te peilen, te omvademen, te benaderen en te apprecieeren wat 't beteekent 350
paardekrachten te ontwikkelen met cylinders van hoogstens acht liter, zooals Potez,
of 310 zooals Renault. De meeste getallen spreken hier enkel voor den technicus,
want al ziet men de kleine toestellen in de lucht dansen gelijk insecten, opvliegen
als vogels, voorbijstuiven in een vaart welke geen vergelijkingen meer veroorlooft
met levende wezens, deze wedren is niet romantisch, hij is geen spectaculaire
vertooning, doch louter toegepaste wetenschap. Op het gebied van snelheid-cijfers
hebben eerst de watervliegtuigen, daarna de Amerikanen de markt bedorven. Maar
als ginds de verbeelding haar rol speelt, hier heerscht de strenge werkelijkheid. Twee
duizend kilometer worden afgelegd in vijf uren en enkele minuten. Men decolleert
in een paar seconden, vliegt 400 k.m. per uur en landt binnen de twee honderd meter.
Men doet noodlandingen zonder lichaamsletsel. En de drommelsche Engelschman
Gomper, die slechts een gemiddeld haalde van 259 per uur en na 1700 k.m. opgaf,
dwong de Fransche piloten om hun machines te sparen. Stel u voor dat de Brit
gewonnen had! De Franschen zouden nog een maller figuur geslagen hebben dan
hun langzame tegenstander.
Het is natuurlijk niet mogelijk dat de Coupe Deutsch een familieaangelegenheid
blijft, die wordt uitgevochten tusschen Caudron (wereldrecord 431 per uur) en Potez.
Dat is een harer voordeelen. Zij zal werken als een zweepslag op de
inventie-vermogens der andere volken en ook in dit opzicht moet het verheugen dat
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Frankrijk, omstreeks 1925 ingedommeld, eindelijk wakker werd. Iedereen en alles
kan ervan profiteeren.
Geen zes maanden na den wedstrijd van 1933 bracht Caudron een comfortabel en
handzaam sportvliegtuig in den handel, dat 290 k.m. haalt per uur, op honderd
kilometer slechts 13 liter benzine verbruikt en over een autonomie beschikt van 1500
k.m. Met dergelijke machines zal de jonge generatie over eenigen tijd goedkoope
vacantie-toertjes ondernemen naar Indië.
[verschenen: 20 juni 1934]

Komisch intermezzo
Parijs, 2 Juni 1934
Er was een tijd dat de burgerlijke pers van Frankrijk (en niet minder van Holland)
op de knieën lag voor de hoogepriesters van het socialisme, elk hunner woorden
ontving als koninklijke boodschappen en ze commenteerde als gewijde teksten. De
geïllustreerde verslagen hunner congressen, op Paschen, Hemelvaart of Pinksteren,
besloegen gansche pagina's en het hinderde niet dat ze onverteerbaar waren. Hun
interrupties in de Kamer werden voordeelig naar voren gebracht en kregen een kop
of een vette letter. Dat was de Gouden Eeuw der Amsterdamsche Internationale,
welker Fransche sectie de initialen Sf.i.o. in haar schild draagt. Saturnus ging
heerschen op aarde, na al zijn kapitalistische kinderen verzwolgen te hebben. De
leeuw woonde vreedzaam naast het lam en een beroemd Angel-Sakser noemde de
wereld safe for democracy.
Die gelukkige dagen zijn voorbij, tenminste in Frankrijk, en zij lieten niet meer
sporen na dan de sneeuw of de kersebloesem van weleer. Op de lentefeesten die de
herrijzenis en de gave der talen vieren, hebben de verkondigers van het marxistisch
evangelie zich verzameld te Parijs, te Toulouse en in ettelijke andere steden, zij
hebben menig etmaal onverdroten gekakeld alsof zij vol waren van zoeten wijn, doch
hun redevoeringen, hun facies en hun silhouetten zijn niet verschenen op de eerste
pagina van de kranten der verfoeide bourgeoisie, noch op de tweede of derde.
Hoogstens een entrefilet om te melden dat er ergens gezwetst was in de ruimte, een
bericht onder een advertentie van pinkpillen of een middel om de jeugd te rekken en
hare pleziertjes.
Om naar behooren de scherpte van den draai te waardeeren welke door directeurs
en redacteurs genomen is, moet men bedenken dat iemand als Poincaré op 't toppunt
zijner glorie zich verootmoedigde in de ergste strooplikkerijen jegens Léon Blum,
opdat deze zich zou verwaardigen hem als een ‘man van links’ te beschouwen.
Menigeen die van kindsbeen de pers zag coquetteeren met de Sociale stond paf over
de bruuskheid der omkeering. Maar men had nog niet alles meegemaakt. Men beleefde
nog vreemdere dingen. De burgerlijke kranten, die de marxistische welsprekendheid
genegeerd hadden, vulden een week later kolommen en kolommen met de burleske
liefdes-avonturen van Emile-Gabriel Sabatier, zijne echtgenoote Josette, beiden
militante socialisten, en Paul Faure, de bijna zestigjarige secretaris-generaal der
Fransche S.D.A.P. Er ontbrak niets wat kon doen lachen met menschen die men tot
dusverre respecteerde of vreesde: Citaten uit billets doux van een ouden vrijer (‘geef
mij je lippen, mijn klein meisje, geef mij je hart dat ik ze drinke’), pittoreske
scheldwoorden (‘je bent een sukkel, een meelworm,’ zegt het kleine meisje tot haar
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echtgenoot), caricaturen, foto's, teekeningen, en zelfs een wang met vier vingerstrepen,
sporen der klinkende oorvijg welke Josette bij den aanvang der terechtzitting heeft
toegediend aan haar recalcitranten echtgenoot. Want hun barcarolle eindigde voor
de rechtbank.
De geschiedenis voert ons terug naar het verre verleden van den Roi Soleil, van
Louis le Bien-Aimé en andere veelgesmade tyrannen uit een duister tijdperk. Wanneer
een koning, een prins of een machtig heerschap zijn zinnen gezet had op de vrouw
van een ondergeschikte, werd de verdrongene uitgenoodigd om op een of andere
manier bescheiden te verdwijnen. Was hij onverschillig en coulant dan liet hij zich
benoemen op een eervollen post in een verwijderde provincie of in de koloniën.
Sputterde hij tegen, dan werd de jaloersche van het hof verbannen en gerelegeerd
naar zijn landgoederen. Als de ballingschap hem niet kalmeerde, dan verkreeg de
groote heer een lettre de cachet tegen den lastigen onderdaan, die door dragonders
werd opgepakt om de rest van zijn leven te slijten in een Bastille. Deze zeden en
gewoonten hebben tot onderwerp gediend van ontelbare romans, opera's en zelfs
operettes. De lettre de cachet is een der taaiste, bitterste en populairste herinneringen
der absolute monarchie. Dat iemand gevangen genomen kon worden omdat hij van
zijn wettige vrouw hield, ging lange eeuwen de verbeelding te boven. Men heeft
erom gehuild, gezucht, getoornd. Na de Revolutie heeft men vooral gegekscheerd
om dwaasheden die voorbij waren en nimmer zouden wederkeeren.
Welnu, het schijnt dat 't er even raar zal toegaan in de socialistische
toekomst-maatschappij als onder het bewind der despotische koningen. Toen de
citoyen Sabatier uit een slingerend briefje, een boeket en een doos bonbons de ontrouw
had afgeleid zijner citoyenne, een mooie, pikante brunette, en den naam van zijn
mededinger, den citoyen Paul Faure, een der verhevenste potentaten in de Partij,
kwam zijn hart hem op de tong liggen. Hij maakte captie, eerst bij zijn vrouw en
daarna bij zijn chef. Dat was misschien niet socialistisch, het was menschelijk. Om
hem in te palmen, bood de [anti?]-kapitalist Faure hem 10.000 francs aan en niet
enkel de anti-kapitalist Sabatier accepteerde dezen consolatie-prijs, maar ook de
citoyenne keurde den koop goed. Hoewel Josette zich na elke escapade minzamer
toonde aan den huiselijken haard dan zij ooit was in de weken van het wittebrood,
bleek de liefde bij Emile-Gabriel sterker dan het geld. Hij achtervolgde de gelieven
met zijn indiscrete protesten en daar hij niet ophield, offreerde de grand seigneur
Faure hem een prachtigen, rijk-bezoldigden post in de koloniën. De hardleersche
echtgenoot wijst het aanbod van de hand. Hij krijgt driemaal audiëntie bij Chiappe,
toen nog politieprefect, en legt hem zijn nooden bloot. ‘Er valt niets aan te doen dan
wachten tot ze terugkomt,’ zegt de filosofische Chiappe, ‘vrouwen zijn nu eenmaal
dol op politici en sportslui.’ Van zijn kant houdt Paul Faure krijgsraad op het
Ministerie van Binnenlandsche Zaken met Léon Blum en Camille Chautemps. Zij
concludeeren dat een zoo verkikkerd echtgenoot noodzakelijk krankzinnig moet zijn
en besluiten hem op te bergen in Charenton, het Fransche Meerenberg. Josette zal
haar ‘sale cocu’, gelijk ze hem noemt, een klassieke hinderlaag spannen. Op den
vooravond van Kerstmis lokt ze hem naar een rendez-vous. ‘Geef je me geen zoen?’
fleemt ze als hij uit zijn auto stapt. ‘Hoewel ik voor alle voorzichtigheid een revolver
bij me had gestoken,’ vertelt Sabatier, ‘hap ik toe als in een versch kadetje en terwijl
ik haar omhels word ik plotseling door zes dienders opgetild, geboeid, in een wagen
geduwd en naar een gesticht gereden. Dat was mijn Kerst-geschenk van Léon Blum
en Paul Faure.’
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Hij vertoefde er 94 dagen en was gelogeerd naast een echten gek. Om de kleinste
overtreding werd hij gestraft met water en brood, de douche en het dwangbuis. Bij
geregelde tusschenpoozen bezocht hem een der dokters met de vermaning: ‘Als gij
een post in de koloniën aanneemt, zijt gij morgen vrij.’ Het merkwaardigste is dat
Sabatier in zulke omgeving en met zulke lieden niet werkelijk krankzinnig werd,
wat Faure, Blum en Chautemps waarschijnlijk hoopten toen ze hem opsloten. Hij
was zoo weinig gek dat hij een loslippigheid van Josette (‘als je me nog langer
verveelt, laten Faure en Blum je in Charenton stoppen’) een paar dagen vóór zijn
sequestratie per aangeteekenden brief had meegedeeld aan zijn advocaat.
Per slot staat Sabatier terecht wegens verbale, onuitgevoerde bedreigingen en niet
de despoten der Sociale Paul Faure en Léon Blum, niet hun medeplichtige Chautemps,
en niet de dokters die een burger der Fransche Republiek op de wederrechtelijkste
en schandaligste wijze beroofden van zijn vrijheid. Deze zelfde afschuwelijke
Farizeërs hitsen de onnoozele halzen op tegen Hitler en Goering. Zij schreeuwen in
kranten en langs de straten om de vrijheid van Thaelmann. Zij jeremieeren tegen
onderdrukkers, dwingelanden en dictators. Zij winden zich op voor een Bulgaar. Zij
zijn leden van den Bond voor de Rechten van den Mensch, die zich moeit met alles
en nog wat, met Chineezen en Amerikanen, met dienstweigeraars en met de
lotsverbetering van galeiboeven, maar die geen pink verroerden in deze extravagante
zaak. De potsierlijke inquisiteurs van de Ligue des Droits de l'Homme radeeren van
hun ledenlijst Edouard Herriot op voorstel van een uitgeweken Duitscher, zekeren
Gumpel, die, dank zij Herriot, gastvrijheid vond aan de Universiteit van Lyon. Gij
raadt in geen duizend waarom. Omdat Herriot zitting nam in het Kabinet van den
tyran Doumergue! Die hansworsten kikken niet tegen Léon Blum.
Ondertusschen verduurde de arme Sabatier verreweg de zwaarste beproevingen.
Hij verloor tegelijk het geloof in zijn vrouw, in de sociale mystiek en in een justitie
welke onder invloed van socialistische satrapen verbasterde. Hij eindigde zijn verhoor
met deze naïeve verklaring: ‘Ik meende in een partij van idealisten te zijn en ik was
in een partij van zwijnen.’ De stakker waant dat hij de eenige is wien zulke
rechtsverkrachtingen overkomen in de twintigste eeuw. Hij moet nog een hoop leeren
in het gruwel-museum der democratie. Maar voor het grootste deel der publieke
opinie is de vergelijking zijner partij met een varkenshok reeds een waarheid als een
koe.
[verschenen: 23 juni 1934]

Geen oorlog
Parijs, 8 Juni [1934]
De lente gaat voorbij met alzijdige manoeuvres.
Bizerte, oorlogshaven op de Afrikaansche kust, waterdicht schot dat de
Middellandsche Zee in twee stukken scheidt, is van achteren overrompeld te land,
door troepen, ontscheept gedurende een stikdonkeren nacht en een vliegenden storm.
De oefening slaagde boven verwachting. In werkelijkheid zouden verscheiden
vestingwerken zonder slag of stoot bezet zijn geworden door de aanvallers, die een
halven kilometer hadden gestrompeld in water dat reikte tot de schouders. Het was
geen bureaucratische onderneming gelijk de oorlog van 1914 er tientallen zag
mislukken, doch een welberekend avontuur als in de tijden van houten paard en
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turfschuit, toen men waagde om te winnen. De fantasie en het genie hernemen hun
rechten op het talent.
In den Atlantischen Oceaan is een langzaam en smokerig konvooi, komend van
Marokko, verdedigd tegen een vijand die uit drie richtingen aanstoomt. De Fransche
admiraliteit heeft geen thema dat haar sterker fascineert dan het transport der
Afrikaansche regimenten, die bijna de helft vormen van Frankrijk's weermacht. Met
een ietwat onredelijke koppigheid zoekt zij oplossingen, welke niet kunnen bestaan
voor de beperkte middelen waarover zij beschikt. Voor den zooveelsten keer werd
het konvooi met man en muis vernietigd. Maar de groote les dezer exercities is niet
het wederom geducht gevoelde tekort aan moderne linieschepen (dat wist men), doch
de relatieve onbruikbaarheid eener luchtvloot waarop de verdedigingspartij een deel
harer illusies gebouwd had. Wie toekomst-visies uitbroedt moet aan alles denken,
en niet vergeten dat een lichte of zware mist, veel voorkomend ter zee, veiliger
beschermt dan de dikste kunstmatige rookgordijnen, en dat een schip nog zal uitvaren
met een lucht, waarin geen enkele machine kan opstijgen. Alsof de hemel zelf aan
de Fransche admiraals een teeken wilde geven was de atmosfeer, zoowel te Bizerte
als op den Oceaan dermate verstopt of bewogen dat van een aanwending der
verzamelde vliegtuigen geen sprake kon zijn. De hemel snelde de admiraals eveneens
ter hulp, want hij leverde hen een onomstootelijk argument voor de onverminderde
geschiktheid der slagkruisers, welke niet zoo verouderd en onhoudbaar zijn (mist en
storm dienende) als vooruitstrevende mariniers gaarne beweren sinds snelle
vliegtuigen met bommen en torpedo's boven de wateren zweven. Doch daar orakels
zich dubbelzinnig plegen te uiten, bewees de hemel even klemmend het
tegenovergestelde: bij helder, kalm weer is het voor een vloot die een milliard kost
waarschijnlijk raadzamer om voor anker te blijven. Het geschil tusschen
traditionalisten, geloovend aan pantserkruisers, en nieuwlichters, zwerend bij de
luchtvaart, is bijgevolg lang niet beslecht. Alleen een echte oorlog kan het uitmaken
door een van beide afdoend den bodem in te slaan. Tot dien dag zal men beide
bouwen, èn slagschepen èn vliegmachines.
Een week later landde op het schiereiland Rhuis, aan de Bretonsche kust, een
vijandelijk expeditie-corps, dat werd afgeslagen en teruggedreven in den Oceaan.
De opperbevelhebber Weygand critiseerde persoonlijk de operaties welke in deze
gewesten niet de eerste zijn harer soort, en die, door het belang dat eraan gehecht
wordt, een frappant contrast leveren met de domineerende manoeuvres van vóór
1914. Als er eenige kijk was op een positief antwoord zou 't de moeite loonen om
Weygand te vragen in hoeverre de waarheid volgens zijn idee ooit zal overeenstemmen
met de verdichting, en welke de mogendheid is die met een aannemelijke kans op
succes verleid kan worden om troepen te landen op een Fransche West-kust. Stellig
niet Duitschland dat hoogstens over vijf jaar het materiaal zal bezitten om dergelijke
krijgstochten (zelfs met verlof van Engeland) tot een bevredigend eind te voeren.
Stellig ook is Duitschland nog geenszins bij machte om Fransche konvooien te
belagen met verzekerde resultaten. En stellig beraamt Duitschland geen nachtelijke
overvallen op Bizerte. Wanneer het programma van spiegelgevechten, zooals vroeger,
gebaseerd blijft op mogelijkheden en waarschijnlijkheden (en waarom zou de Fransche
Staf tijd en geld verspillen aan absurde hypotheses?) dan werpen de plannen der
Fransche oefeningen een duidelijker licht op de werkelijke oriënteering der
internationale politiek dan de verbloemde, gehuichelde, misleidende en zelden
doorzichtbare comedies der staatslieden.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Als zoo de lente vol was van krijgsrumoer, ook de zomerlucht zal daveren van
machines en wapenen. De hernieuwde luchtvloot, verder voltooid dan dikwijls wordt
voorgewend, zal in Juli geconcentreerd worden voor autonome oefeningen en
gezamenlijk uitvaren om de strategie en de tactiek te bestudeeren welke de vluggere
en machtigere vliegtuigen nog als een geheim in hun flanken dragen. Daar de zeer
ingewikkelde mechaniek der bespoedigde mobilisatie totnutoe nimmer gecontroleerd
werd, zal een gedeelte der reservisten gedurende de vacantie-maanden worden
opgeroepen op voet van oorlog. De onverwachte en talrijke problemen welke de
gemotoriseerde ruiterij stelt aan het commando zullen grondig onderzocht worden
door de ontplooiing eener volledige divisie rollende cavalerie. Het is evenwel reeds
gebleken dat het kamp van Mailly, ondanks zijn reusachtige afmetingen, te klein
werd voor het uitvoeren der simpelste bewegingen. Niet omdat de mechanische
ruiterij meer plaats beslaat, doch voornamelijk omdat zij in een minimum tijd een
maximum afstand bestrijkt en doodloopt alvorens een manoeuvre zich ontwikkelen
kan. Men zal dus het einde van den oogst afwachten om over de ruimte eener geheele
provincie te beschikken. Deze cavalerie, tusschen haakjes, rent over greppel en sloot,
door bosch, akker en weide, zij chargeert door kuilen, glooiingen, mijntrechters en
andere hindernissen, met het zelfde gemak hoewel niet met dezelfde sierlijkheid als
het voormalige paardenvolk.
Voor het loopend boekjaar heeft het Parlement een reeks buitengewone
oorlogscredieten gestemd tot een totaal bedrag van 3.140 millioen francs en daarmee
zijn ongeveer de vroegere bezuinigingen geannuleerd. Wie echter uit al deze
toebereidselen zou willen afleiden dat de Fransche natie verkeert in een toestand van
moreele mobilisatie, van alarm, opgewondenheid, onrust en huiver, gelijk zou passen
bij de nadering van een spook, vergist zich terdege. Er is op 't oogenblik oneindig
minder krijgsrumoer in de lucht en in de harten dan omstreeks 1932 b.v. Niemand
gelooft aan de nabijheid van een oorlog. Het publiek bezit deze overtuiging
instinctmatig, de ingewijden, voor zoover zij zich lieten raadplegen, bevestigen haar
met gemotiveerde redeneeringen. Noch in 't Westen, noch in het Verre Oosten
constateeren zij de aanwezigheid van een reëel, urgent gevaar. Militaire, financieele
en politieke oorzaken verschuiven de actualiteit van een conflict naar een afgelegen
datum, welke binnen het menschelijk gezichtsveld nog niet opdoemt. Zeker mankeert
ginds en elders niet de lust om van leer te trekken en zelfs de noodzaak ontbreekt
niet. Doch geen enkele der denkbare partijen beschikt over het noodzakelijke,
onmisbare percentage overwinningskansen, dat niet alleen den uitslag eener botsing
garandeert, maar dat ook een uitslag waarborgt die den overwinnaar niet invalide,
gebroken en verarmd achterlaat. Japan b.v. kan Rusland nekken. Japan kan bovendien
Amerika verpletteren. Zal het daarna ook Engeland kunnen verslaan? Conclusie:
noch Japan, noch Rusland, noch Amerika zullen de vijandelijkheden openen. In
Europa zijn de resultaten even precair en even duur. Geen enkele mogendheid is
gereed genoeg om zich te storten in een onderneming welke van alle kanten bekeken
een waaghalzerij blijft. Wanneer zal een der mogendheden, die niet vallen onder
Mussolini's definitie der zatten en verzadigden, zich voldoende klaar oordeelen om
den vervaarlijken sprong te nemen? Pas wanneer Frankrijk In toereikende mate
ontwapend en verzwakt zal zijn. Een rationeel uitzicht op dit panorama is echter voor
minstens drie jaar nog stevig vergrendeld.
In waarheid dreigt de oorlog zoo weinig dat de Banque de France de Italiaansche
Lira steunt. De oorlog vertoeft zoo ver en zoo aarzelend op een hersenschimmigen
horizon, wij achten zijn gevaar een zoo nietige factor in onze berekeningen, dat de
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civiele autoriteiten eener agglomeratie als Parijs tot dusverre niet de geringste
practische maatregelen troffen om de bevolking te beschermen tegen een gasaanval.
De eerste sirene welke de burgers moet verwittigen zou juist deze week geprobeerd
worden om de menschen te dresseeren op haar gehuil en die bescheiden repetitie is
op 't nippertje nog afgelast als ongewenscht en overbodig. Frankrijk wapent weliswaar
wat het kan: Omdat een goed slot op de deur, een koppel waakhonden in den tuin,
voetangels en klemmen achter de omheining en een karabijn in het rek, inbrekers
nimmer heeft uitgenoodigd of aangemoedigd.
[verschenen: 27 juni 1934]

Op Weg
Parijs, 11 Juni [1934]
Het schijnt dat Camille Chautemps zal hangen, en niet zooals Barbertje, maar omdat
hij 't hangen verdiend heeft. Van alle kanten omsingeld, is hij ‘hallali’, gelijk men
zegt op de hertenjacht. De radicalen, beraadslagend onder zijn eigen presidentschap,
besloten een delegatie van vijf man naar Doumergue te zenden, met de sommatie,
dat de wapenstilstand even strikt in acht genomen zou worden door rechts als door
links, dit wil zeggen dat de vitrioleerende polemieken tegen hun voorzitter moesten
ophouden. Of dat zij anders den steel naar de bijl gooiden en in de oppositie gingen.
Al wandelend legden de vijf mannen een bezoek af bij Herriot en trachtten hem aan
hun hoofd te plaatsen. Maar Herriot bleef in zijn slof en voegde zijn veeg teeken toe
aan het hunne. Want hun stap was een veeg teeken, een wanhoopsdaad.
Wat kon Doumergue antwoorden aan deze fiere republikeinen? Dat hij op staanden
voet zijn klabakken zou sturen om vergaderzalen te sluiten en rotatie-persen stop te
zetten? Dat de vrijheid van woord, geschrift en gedachte was afgeschaft in een der
laatste bolwerken van de democratie, gelijk Daladier zei, de edele democratie voor
welke men goed en bloed van vijftien maal honderd duizend jonge, knappe soldaten
had veil gehad? Onmogelijk. Als Doumergue met een glimlach deze vergiftige vragen
gedruppeld heeft in de ooren der bekommerde gezanten, dan deed hij 't om tezamen
als ware filosofen de hachelijkheid te smaken eener tragikomische positie. Doch wij
weten niets van wat er bepraat is in het kleine, eenvoudige bureau van den Quai
d'Orsay, waar de lankmoedige grijsaard, door linksche geestverwanten uitgenoodigd
om tyrannetje te spelen, zijn regeeringspenaten installeerde. Wij weten alleen dat de
onderhandelaars geenszins triomfantelijk huiswaarts keerden en dat hun bemoeiing
kwalijke indrukken achterliet, die gebruikt worden als versche ammunitie tegen den
in 't nauw gedreven Chautemps.
De front-aanval komt dezen keer van een Zwitsersche krant, La Suisse, welke
verschijnt in Fransch-Zwitserland. Een redacteur van dit blad ontdekte bij toeval,
zooals het heet, dat Camille Chautemps op 30 December j.l. een korte, haastige reis
maakte naar Crans-sur-Sierre-Montana in de Zwitsersche Alpen. De toenmalige
premier was vergezeld door zijn cabinetschef André Dubois, Azam, een geleerd
chemicus, een particuliere secretaresse en verder gevolg. Hij stapte uit in Sion, waar
hij werd opgewacht door een inspecteur der Zwitsersche recherche, en den chauffeur
van het hotel Eden te Crans-sur-Sierre, waar de secretaresse kamers besteld had. Met
denzelfden trein, doch in een afzonderlijke coupé, reisde een vierde Franschman
onder den naam Allègre. Op het perron wisselde hij eenige woorden met Chautemps
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en zijn groep en reed in dezelfde automobiel naar Crans. Wijl er in het Eden een kind
ziek geworden was, trokken Chautemps en zijn begeleiders, uit vrees voor besmetting,
naar het hotel Royal. Hier had Allègre telegrafisch kamers besproken en door een
samenloop van omstandigheden logeerden allen onder hetzelfde dak.
Wanneer gij detective-gaven bezit raadt gij op den eersten slag wie zich verborg
onder den opgewekten naam Allègre. Inderdaad, toen men den chauffeur van het
Eden een foto voorhield van Stavisky, zonder hem te noemen, riep hij verrast uit:
‘Maar dat is mijn vierde passagier!’ Die vierde passagier, toenmaals voortvluchtig,
werd met veel ophef gezocht in de buurt van Servoz, aan den anderen kant der grens.
Terwijl de politie van Frankrijk en Navarre den roover kwasi op de hielen zat, bevond
de schavuit zich in geheime conferentie met Camille Chautemps die stokstijf beweert,
dat hij hem nimmer gekend, gezien, of gesproken heeft, en die tot 29 Januari
heldhaftig poogde het schandaal te dempen.
Tot welk doel confereerde de Premier met den Bandiet? Het had de Franschen
direct verbaasd dat Chautemps omstreeks Nieuwjaar eensklaps tuk raakte op
sky-loopen en alpinisme, hoewel hij destijds zooveel andere zorgen aan het hoofd
had. Als de amateur-rechters van instructie gelijk krijgen, dan moet de oorsprong
dezer plotselinige bevlieging gezocht worden in de rivaliteit van twee clans, die beide
aasden op de spaarpenningen der burgers, in de concurrentie van twee benden,
tusschen welke Chautemps, aan beide medeplichtig, optrad als arbiter.
Crans-sur-Sierre zou het tooneel geweest zijn der laatste, vruchtelooze negotiaties
tusschen twee gilden van gangsters.
Het geval is extravagant, doch niet onbestaanbaar. Ofschoon men de zaak niet aan
't rollen kan krijgen daar zij het stadium van papieren plannen niet overschreed, is
het een ontegenzeglijk feit dat Chautemps' cabinetschef André Dubois, zijn strooman
in vereeniging met zekeren Charles Lévy, en een aantal andere financiers, een
gelijksoortig syndicaat van Groote Openbare Werken bedisselde als de zelfmoordenaar
van Chamonix, maar veel pyramidaler en veel lucratiever. Terwijl Stavisky zijn
zwendel machineerde met Hongaarsche bons, welke hij voor een prikje opkocht,
vermomden Dubois-Lévy hun flesschentrekkerij achter Fransche oorlogsvergoedingen,
waarvan nog ettelijke milliarden onverrekend ronddobberen. Maar waar Alexander
zich tevreden stelde met een onnoozel half milliardje, daar vlaste de concurreerende
firma, die zijn idee gestolen had, op een buit van 1.800 millioen. De Fransche basis
was onvergelijkelijk rendabeler dan de Hongaarsche, doch op voorwaarde dat Stavisky
zich associeerde of spoorloos verdween. Op 30 December kon een eerste minister
zich nog kalmpjes vleien met de illusie, dat de oplichter ongemerkt zou uitknijpen.
Stavisky echter, alles op één kaart zettend en het onmetelijk schandaal kiezend als
bondgenoot, weigerde een compromis. Hij speelde in het hotel Royal te Crans zijn
laatste banco en verloor. Het is voor 't oogenblik van weinig belang hoeveel waarheid
of hoeveel leugen deze geschiedenis bevat. Zoowel waarheden als leugens van
dergelijk kaliber zullen door een representatief man als Chautemps, hooggeplaatst
en invloedrijk genoeg om zich te vereenzelvigen met Marianne, bestreden moeten
worden met de uiterste middelen van geweld, daar hij de juridische versmaadt. De
zwaarte der beschuldigingen staat in evenredige verhouding tot de vinnigheid der
passies, welke zij ontsteken, tot het fanatisme dat zoodanige, betichtingen formuleert.
Beoordeeld van dit psychologisch standpunt kunnen zulke exorbitante aanklachten
slechts preludeeren tot een strijd op leven en dood. Er gaat reeds geen dag voorbij
of ergens wordt geknokt rondom een redenaar die recht eischt, en er is geen stad
meer waar Philippe Henriot, wiens persoonlijkheid ik onlangs geschetst heb, nog
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kan optreden zonder een oproer te ontketenen. Als tegenargument vonden de
aanhangers van Chautemps tot heden helaas niets beters dan de vuisten, stokken en
straatkeien van communisten en andere ‘anti-fascisten’.
Naast den front-aanval van La Suisse, gesteund door rechtsche bladen en op den
koop toe door een linksch orgaan als Le Quotidien (indertijd opgericht met de
vrijwillige bijdragen van 50.000 zuivere republikeinen) ontwikkelen zich de
flank-aanvallen van La Liberté, de krant van Tardieu, een der Ministers van Staat in
het Cabinet Doumergue. La Liberté heeft bewezen, onomstootelijk bewezen, dat
Camille Chautemps vanaf 1931 alle antecedenten, kende van Stavisky, zijn
burgerlijken stand, de veroordeelingen, welke hij opliep sinds 1909, de détails zijner
oplichterijen, zijner frauduleuze handelingen aan de speeltafels, zijner contrabande
in narcotica, zijner arrestatie in 1926, zijner scabreuze dieverijen bij den lommerd
van Orléans, zijner grootscheepsche beurzensnijderij te Bayonne. Hij kende den
heelen boef en zijne streken dank zij een rapport (het verpletterende rapport Cousin),
dat door het Parijsche Parket met behulp van Chautemps' zwager, den procureur
Pressard, in Juni 1931 werd weggemoffeld. De gansche familie Chautemps was
advocaat van Stavisky's ondernemingen of van Stavisky's handlangers: Camille van
den geschrapten generaal Bardi de Fourtou, zijn broer Pierre van Stavisky's Foncière,
zijn neef Robert van Stavisky's S.I.M.A.!
Het ligt niet in de macht van Doumergue en het strookt waarschijnlijk niet met
zijn beginselen om dergelijke campagnes te stuiten. Tot op heden verrichtte hij het
goede, voor zooverre hij vermocht, zonder met het kwade te breken. Het zou hem
slechts één woord kosten om La Liberté, Le Quotidien, Le Jour, L'Echo de Paris te
neutraliseeren. Of een ander woord, en Chautemps, Pressard, een vracht ex-ministers,
député's, leden der politie en moordenaars van Prince zaten in hechtenis. De twee
vijandige helften der natie schreeuwen met gelijke onverzoenlijkheid en verbittering
om een daad van gezag, een daad van rechtvaardigheid, beide vast-besloten overigens
om voor geen enkele beslissing te bukken. En daar een beslissing absoluut
onvermijdelijk is kan men duizend tegen één wedden, dat de Franschen niet zullen
ontsnappen aan den ingeroepen heerscher. Alleen de kleur zijner vlag blijft nog
onzeker.
[verschenen: 30 juni 1934]

Acht Juli
Parijs, 15 Juni [1934]
Toen de oudstrijders op 12 April, na een bezwering van Doumergue, vrij zware offers
brachten aan de schatkist van het vaderland, stelden zij enkele uitdrukkelijke
voorwaarden die op 1 Juli vervuld moesten zijn. Verscheiden congressen, te Metz,
te Vichy, te Blois, te Sables-d'Olonne, van groepen en afdeelingen (verminkten,
blinden, ex-krijgsgevangenen, gegageerden, enz.) hebben de condities geleidelijk
toegespitst en gebundeld tot een program-ontwerp waarover de Confédération
Nationale, die in ronde cijfers 3.500.000 leden telt, op 8 Juli bij stemming zal beslissen
in het Palais de la Mutualité te Parijs. Grosso modo komen de eischen der veteranen
hierop neer: Redresseering der openbare en particuliere moraliteit; beteugeling der
schandalen; herziening van de prijzen der regeeringsleveranties; bestrijding van de
belastingontduiking; economische hernieuwing; restauratie en reorganisatie van het
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crediet; onaantastbaarheid der contracten; hervorming van de spoorwegen; en ten
slotte aanpassing van den Staat bij de moderne behoeften. Wanneer op 8 Juli geen
tastbare resultaten verkregen zijn in elk dezer secties dreigt de Confédératie, dat zij,
om nogmaals het land te behoeden voor ondergang, haar eigen program van nationale
hernieuwing zal opdwingen met de middelen die in haar macht liggen.
Men vreest dien datum, terecht of ten onrechte, gehuicheld of gemeend. Ofschoon
't zoo goed als uitgesloten lijkt dat de gedelegeerden van drie-en-een-half millioen
oudstrijders, die van 't felste scharlaken tot 't zwartste blauw, de geheele
kleuren-gamma doorloopen der politieke verfdoos, ooit volmaakt accoord gaan over
een totaal van desiderata achter welker vereenvoudigde titels de onontwarbaarste
complicaties schuilen, is het daarentegen zeer wel gebeurlijk, dat hun dissonant
dezelfde effecten teweegbrengt als zij zouden bereiken, wanneer hun tinten
samenvloeiden tot wit. De baloorigheid waarmee het Fransche volk iederen morgen
uit het bed stapt en gemelijk een drukkenden dag begint, is opzichzelf genomen een
motief tot actie geworden, waarvoor de geheele natie van boeren, arbeiders, burgers,
ambtenaren, mannen en vrouwen, jongen en ouden, eenparig zou kunnen marcheeren,
zonder te vragen naar, zonder te letten op het doel, het onderdeel, het gevaar der
actie. Allen immers loopen met denzelfden kwelduivel die hun nacht en dag influistert:
‘Er moet iets veranderen. Het kan zoo niet duren. Wij staan op een keerpunt. Wij
verknoeien onzen tijd, wij verspillen ons leven en ons geluk in geteem en
werkloosheid. Ons eigen talmen verwekt de nevels waar geen zon meer doorbreekt.’
Zoo dit vaag is, het is ook algemeen. Het is vooral in die mate gecondenseerd dat
een emotie, geboren uit die intense gewaarwording van onbehaaglijkheid en
verstikking, een omwenteling zou kunnen inzetten. Al zou zich geen ander groote
coalitie vormen dan op den wensch dat hun kameraad Rivollet, Minister van
Pensioenen, zal aftreden, deze simpele eisch van 3.500.000 gedupeerde
oud-combattanten, met wie men gesold heeft, die zich bedot en bestolen achten, kan
een slaglawine losscheuren, welke alles meesleept. En het wordt meer en meer
waarschijnlijk, dat op 8 Juli een soort van ultimatum zal worden overhandigd aan
het Parlement, aan het Gouvernement of aan beiden tegelijk. Het is nog maar een
ver en flauw rumoer. Doch dat regelmatig aanzwelt als de roffel eener naderende
hagelbui die gaat neerkletteren.
Natuurlijk pogen de verschillende politieke partijen dezen accumulator van energie
te annexeeren en te benuttigen. Hoe ouder de partijen zijn en hoe steviger haar invloed
door de verkiezings-comité's geheid is in het democratische drasland, des te minder
zullen haar de kuiperijen lukken. Voor intriges met de oud-combattanten is het te
laat en te vroeg. Te laat omdat geen enkele politieke groep, van links noch van rechts,
noch de patriotten, noch de internationalisten, zich aan hen gestoord heeft, hun opinie
vroeg, hun belangen behartigde, hun billijke verlangens eerbiedigde, zoodra de
soldaten hun stormhelm verwisseld hadden met deukhoedje of met pet, zoolang zij
verstrooid waren en verdeeld. Te laat omdat een ervaring van twintig jaren, de recente
schandalen, het diplomatisch gehaspel, het failliet der vredesidee hen dwongen om
het parlement, in zijn geheel genomen, te smaden als een bende van egoïsten,
woordbrekers, beuzelaars, onbekwamen, flibustiers en verrotten. Te vroeg omdat
zij, hoewel de meesten naar de vijftig gaan, nog naïef hechten aan het geloof waarvoor
zij vier jaren leden en streden in de loopgraven, aan de leuzen welke hen opbeurden
in die dagen van heldenmoed en grauwe, eentonige vertwijfeling. Te vroeg omdat
zij zich onder de bombardementen, de gaswolken en de vlammenwerpers hebben
vastgeklampt aan een belofte, welke niet verwezenlijkt werd, aan de hoop op een
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betere toekomst, de onvervuld gebleven hoop op een menschdom dat hunne smarten
nimmermeer zou kennen. Te vroeg omdat zij nog niet ontgroend zijn door de nuchtere,
aardsche werkelijkheden. Als het moet, volstrekt niet anders kan, zullen zij zich
blindelings, hoewel na rijp beraad, in een nieuw offensief werpen. Maar voor geen
geld ter wereld onder leiding of ten bate derzelfde lieden die sinds 1918 gelogen,
geleuterd en gedaasd hebben om hen in een toestand van ontreddering te brengen
waar vaderland, huis en haard, oude en nieuwe hoop dreigen in te storten.
De eenige groepen, met welke een zeker parallellisme niet schijnt afgesneden, en
die de beweging der veteranen zouden kunnen exploiteeren tot sociale en politieke
doeleinden, zijn de Confédération Générale du Travail, de groote arbeidersbond, en
de Parti Socialiste de France, gewoonlijk de Néo's genoemd, de overloopers en
deserteurs van het marxisme.
De nationale werklieden-vereeniging, ondanks haar uiteraard socialistische
tendenties, heeft zich nimmer verkwanseld of vergooid aan een politieke partij en
kan terecht roemen op haar onafhankelijkheid. Het devies van haar insigne luidt:
bien-être et liberté. Als zich na 1895, het jaar harer oprichting, nimmer een
conjunctuur voordeed, gunstig genoeg om te grijpen naar de macht en te versmelten
met den Staat, de huidige samentreffende omstandigheden stuwen in overvloed
elementen en argumenten aan welke de leiders der C.G.T. zouden kunnen uitnoodigen
om den slag te slaan waarvan zij sinds haar stichting droomen. Het ware reeds een
evenement van beteekenis wanneer de confederatie der oudstrijders een logisch en
realiseerbaar werkplan uitvaardigt. Dit evenement zou de proporties aannemen eener
revolutie, bezadigd maar integraal, kalm maar grondig, wanneer de C.G.T. zich bij
toeval solidair kan verklaren met de combattanten. De combinatie zou meer dan
twee-derde omvatten van wat Frankrijk aan menschelijke reserves bezit.
Zonder te preciseeren, en met opzet een onbestemde, zeer elastische terminologie
gebruikend, hebben de Néo's sedert geruimen tijd hun sympathie betuigd met de
maatschappelijke herrijzenis der legers van Foch. Hun chef, Adrien Marquet,
burgemeester van Bordeaux, voormalig tandarts, in de wandeling Danton-Dentiste
geheeten, is Minister van Arbeid, in het kabinet-Doumergue, en men beweert niet
alleen dat hij achter den rug van Doumergue complotteert met Bergery en diens rood
eenheidsfront, maar ook dat de premier hem beschouwt als een persoonlijkheid, als
een man die de daad mag belichamen. Hun woordvoerder Marcel Déat, député van
Parijs, liberaal, geletterd, anti-parlementair en zeer roerig, kondigt in kranten en
weekbladen den dag aan die op de kalenders en in de geschiedboeken genoteerd zal
worden onder de namen Déat en Marquet. Hun parool is: orde, gezag, natie. Bij hen
heet de revolutie euphemistisch en geruststellend: aflossing der wacht; relève.
De kern van het probleem blijft Doumergue. De Oude evolueert nog. Zijn populaire,
traditioneele glimlach verstierf op zijn lippen. Voortdurend ontpopt hij zich
gedecideerder en doortastender. Zal hij zich, met Pétain en Denain naast hem,
goedschiks laten aflossen? Clio, de muze der Historie, biedt hem de gelegenheid,
welke slechts allerweinigen te beurt valt, om onder de beroemdste figuren van
Frankrijk voort te leven als een uitverkorene. Zal hij ze afwijzen? Zou hem vitaliteit
of ambitie ontbreken? Zal hij de zeldzame genade weigeren? Van deze vraag hangt
het verloop af der handeling waarover Zes Februari het scherm opging met een
voetlicht van ontbrandende geweren.
[verschenen: 5 juli 1934]
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Republiek en monarchie
Parijs, 18 Juni [1934]
Zeker, wanneer iemand hem op den man af vraagt of hij werkelijk gelooft aan de
mogelijkheid van een herstel der Fransche monarchie kan de vurigste Fransche
royalist niet anders antwoorden dan credo quia absurdum.
Toen Charles Maurras aan 't eind der vorige eeuw met een klein, grijs tijdschrift
de fundamenten legde van een der monumentaalste en homogeenste
geestesscheppingen welke onze tijd ontwierp, zei hij: Wij arbeiden voor 1940.
Ondanks een vervaltermijn welken de eerste pioniers slechts zouden beleven op hun
hoogsten ouderdom, het beloofde land aanschouwende zonder het binnen te treden,
had hij genoeg genie en volharding om met de beperkste middelen, met zijn pen,
zijn bedelstaf en zijn innerlijke vlam, rondom een anachronistische, louter
intellectueele, onprofijtelijke conceptie een steeds wassend aantal volgelingen te
verzamelen die noch bezwijken voor de straffen van kerkelijke of wereldlijke rechters,
noch zwichten voor de gunsten der goedgeefsche democratie.
Al vormen zij een reeds geduchte macedonische phalanx, al beging de Republiek
onnoemelijke fouten en bovendien misdaden, al komen wij in 't zicht van 1940,
vandaag nog lijkt het voorspelde jaartal optimistisch. Wij kunnen ons redelijkerwijze
niet voorstellen dat een uitgeslapen volk van burgers, boeren en buitenlui, een
staatsinrichting laat schieten die functionneert als een loterij waar iedereen gelijke
kansen heeft op den hoofdprijs. Wij kunnen ons even moeilijk verbeelden dat de
periodieke winnaars der groote loten, die elk jaar bijna zonder contrôle een kapitaal
te beheeren krijgen van ongeveer 60 milliard, dit ongeloofelijke privilege vrijwillig
zullen laten varen. Het zou diametraal indruischen tegen de menschelijke natuur
wanneer zij dezen reusachtigen pot, jaarlijks verteerd met een hoop jool maar met
blijvende resultaten die belachelijk klein zijn naast de verbraste som, niet verdedigden
met alle ten dienste staande wapenen.
Het kost evenveel moeite om den nonchalanten, spotzuchtigen, sceptischen,
critischen Franschman met een Troon te zien, met een Hof, met een etiquette, zelfs
met een etiquette gereduceerd tot een minimum, met een ceremonieel dito, met een
gerehabiliteerden Adel waarvan de overgroote meerderheid, hoewel geenszins door
de democratie geboycot, sinds 1871 volstrekt nutteloos gebleken is, met een Autoriteit
boven zich welker gezag erfelijk overgaat en waarin hij zich te schikken heeft bij de
gratie Gods. Neen. Voor een te ontzaglijk aantal lieden werd de Republiek een
goudmijn, een zoet winstje, een dagelijksche bof, een coöperatieve vennootschap
met ongeëvenaarde dividenden, een bijverdienste, een hazardspel waarbij alleen
domkoppen en idealisten verliezen, een passepartout, een looper, een breekijzer en
dikwijls een bijna wettige zakkenrollerij, om op deugdelijke gronden aan te nemen
dat zij binnenkort een gewelddadigen dood zal sterven.
En toch! Wie mag beweren een volk te kennen dat wispelturig heet en dikwijls
reeds verviel van het eene uiterste in het andere? Op 8 Mei 1870 vroeg Napoleon III
aan de Fransche natie ‘een nieuw bewijs van genegenheid’ en verwierf bij plebisciet
7.330.434 ja's, dit wil zeggen een meerderheid van bijna zes millioen stemmen. Vier
maanden later werd hij verjaagd. Tusschen zijn triomf en zijn val lag de militaire
catastrophe van Sedan, die echter niet alles verklaart, want Napoleon I en menig
koning overleefden gelijksoortige rampen. Al zou een dergelijk onheil waarschijnlijk
dezelfde gevolgen hebben in 1934, geen enkele Franschman wenscht een herstel der
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monarchie te betalen met een débâcle van het vaderland. Doch er zijn andere factoren
waarmee men bij de analyse der royalistische kansen rekening moet rekening houden.
Zij zijn gewichtiger dan de populariteit van een bewind, actueeler dan de mogelijkheid
eener plotselinge redresseering der nationale moraliteit. Deze factoren worden gewikt,
gewogen, geregeld en gestuurd door de republikeinen zelf. De pure republikeinen
die genoeg hebben van de Republiek, 't zij uit zedelijke of rationeele overwegingen,
't zij omdat het systeem onhoudbaar werd, 't zij om beide oorzaken tezamen. Hoewel
weinigen hun ontgoochelingen belijden, ten eerste omdat zij niet in kranten schrijven,
ten tweede omdat zij belangrijke posten bekleeden in de Republiek, zijn ze minder
schaarsch dan men over 't algemeen denkt. Uit hunne handen zal Jean III de kroon
moeten ontvangen. Gelijk een Republiek gewoonlijk geproclameerd wordt door
afvallige monarchisten, zoo zal de Monarchie slechts gerestaureerd kunnen worden
door bekeerde republikeinen.
Van zulk een bekeering legt Léon Mirman getuigenis af in een boek dat hij titelde
La Route Nationale, dat op zijn uur verschijnt en juist in republikeinsche gemoederen
breede, ofschoon nog onhoorbare deiningen veroorzaakt. Mirman, zoon van een der
republikeinen van 1848 die onder de rechtschapenste en edelmoedigste is te tellen,
opgegroeid in de religie van het republikeinsche ideaal, ex-député, ex-directeur der
gezondheidsdiensten, en in 1918 commissaris der Derde Republiek te Metz, was een
vertrouwensman van het huidige bewind die geen andere drijfveeren kon hebben om
te opteeren voor de Monarchie dan zijn geweten. Vergrijsd in den dienst van zes
presidenten viel het hem hard om een levenslange dwaling te bekennen en behalve
zijn eigen dwalingen te herroepen, ook de traditie te verloochenen zijner familie. Hij
nam pas het moeilijke besluit toen de opgestapelde beweegredenen sterker waren
dan de weerstand, en hij deed zijn keuze niet zonder een nuance van spijt. ‘Gelukkig
hij die kan leven en sterven in het politieke geloof zijner jeugd’ zegt Mirman in een
voorbericht. Zijn nieuwe geloof berust niet, gelijk bij Maurras, op het onverstoorbaar
besef eener onveranderlijke waarheid, onvergankelijk als een natuurwet. Het vloeit
voort uit de erkentenis eener noodzaak. In plaats echter van zijn voorbeeld te
verzwakken vermeerdert de overwonnen weifeling zijn kracht. Want het moet een
sterke waarheid zijn die zelfs onwilligen en hereditair bevooroordeelden overreedt.
Mirman's verwijten tegen de republikeinsche staatsinrichting behoeven niet te
worden opgesomd: onze lezers kennen ze uit de brieven waarin wij dit thema
behandeld hebben, telkens wanneer het op den voorgrond trad, en zonder partij te
kiezen overigens. De incompetentie der parlementsleden, de encyclopedische
onwetendheid van afgevaardigden en ministers, de decadentie van het parlementaire
stelsel, dat degenereert in de verbrokkeling der partijen, de overheersching der
advocaten, de corruptie, het misbruik van klinkende argumenten, de ondermijning
van het gezag, de tyrannie eener immoreele politieke politie, zijn feiten die wij
beschouwd hebben als momentane verschijnselen. Mirman acht ze ongeneeslijk,
onuitroeibaar, omdat zij inhaerent zijn aan het kiesrecht, gelijk het functionneert en
niet anders functionneeren kan, wijl het geen beter uitgangspunt en doeleinde heeft
dan kwakzalverij, marktgeschreeuw, boerenbedrog, egoïsme en plundering der
schatkist.
Als de auteur uiteenzet hoe de Republiek geknoeid heeft, hij ontvouwt ook hoe
de Monarchie zal werken. In den mond van een voormalig republikein is de tweede
helft van zijn betoog des te verrassender daar zelfs de royalisten de organisatie van
het koninklijk bewind bij voorkeur verdoezelen. Het is geen kleinigheid om zwart
op wit te onderstrepen dat de toekomstige Fransche Monarchie niet constitutioneel
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zal zijn. De natie mag aanmerkingen maken, bezwaarschriften indienen, adviezen
geven, desnoods vertoogen houden, belastingen inwilligen en de aanwending der
belastingen bewaken, doch in alle gevallen blijft de beslissing aan den Koning. Aan
den anderen kant der barrière zal het frauduleuze algemeen kiesrecht vervangen
worden door beroepskiesrecht en gezins-kiesrecht. Alleen zij zullen stemmen die
een gezin stichten en een beroep uitoefenen. Het zal de parlementen, gekozen volgens
deze methode, slechts geoorloofd zijn om zich te moeien met zaken waarvan zij
speciaal verstand hebben, en zelfs met die restrictie arbitreert de Koning nog hun
besluiten. Bij tijd en wijle, niet te dikwijls, en alleen om te stemmen over wetten van
volks-belang zooals de duur van den militairen dienstplicht, de inrichting der
belastingen en dergelijke onderwerpen die het persoonlijk statuut raken der burgers,
zullen de beroeps-parlementen verzameld worden voor een Staten-Generaal. Haar
president zal benoemd worden door den Koning en de Vergadering bezit de vrijheid
om adressen te richten tot den vorst. De ministers, eveneens benoemd door den
Koning, zullen niet verplicht zijn om persoonlijk voor de Vergadering te verschijnen
en mogen zich laten vertegenwoordigen door een medewerker dien zij zelf kunnen
aanwijzen. Hoewel enkel verantwoordelijk voor den Koning zullen de ministers, bij
ontslag of aftreden uit hun ambt, gedwongen zijn om kwitantie te vragen aan een
Rekeningen-Hof en met al hun bezittingen aansprakelijk gesteld worden voor hun
beheer.
Dit is het essentieele van een politiek systeem dat dagelijksche vorderingen maakt.
Het immense voordeel dezer tamelijk radicale omwenteling en haar voorsprong op
de andere revoluties, die openlijk worden aangekondigd en voorbereid, ligt hierin
dat men precies weet waar men zich aan te houden heeft, dat zij avonturiers en
avonturen elimineert, en dat zij hare continuïteit kan waarborgen. Maar als later de
Koning beslist, vandaag is de eind-beslissing nog aan de Franschen. Wie durft gissen
bij alle ezels en ezelinnen van Balaäm, die sinds enkele maanden spraak verkregen,
wat zij kiezen of welke machtsgreep hen uit een hinderlaag zal overrompelen? Qui
vivra verra.
[verschenen: 7 juli 1934]

De prikkels tegen de verzenen
Parijs, 22 Juni [1934]
Alsof de affaires Philippe Daudet, Almazian, Koutiepoff, Dufrenne, Stavisky en
Prince - zes namen, zes jaren, gebrandmerkt met stuitende schandalen - niet voldoende
waren en niet zwaar, genoeg lagen op de maag der eerlijke lieden, pakt de Sûreté
Générale uit met de affaire van den Intendant Georges Frogé. Zij duurt reeds
verscheidene maanden zonder dat ik er van gewaagde, niet wetend van welken kant
haar te benaderen. Want als de Sûreté Générale ondertusschen haar firma-naam
veranderde, en herdoopt werd in Sûreté Nationale, hare methoden bleven dezelfde
en ook bij deze nieuwe machinatie tasten wij in het volslagenste duister. Wanneer
men de Sûreté Générale of Nationale niets anders kon verwijten dan dat zij over
Frankrijk een ondoordringbaar rookgordijn verspreidt, zoo zwart dat men het noord
verliest, zoo dik dat men het niet kan ademen, en zoo benauwend dat het razend
maakt als een nachtmerrie, dan zou het beruchte politie-gilde reeds aanleiding te
over verschaffen om niet enkel de fatsoenlijke menschen van Frankrijk te verontrusten,
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maar van geheel Europa. Juist omdat wij het doel niet kennen, en omdat ook het doel
afgrijselijk kan zijn, is het onduldbaar, dat een machtig en enigmatisch genootschap
de Fransche atmosfeer bezoedelt met permanente gifgassen. Geen enkele eeuw, geen
enkel régime, niet de Italianen der Renaissance, niet de Inquisitie, niet de Romeinen
en niet de Perzen, niet de Tsaristische Okhrana, en misschien zelfs niet de
sovietistische Tsjeka, hebben de politieke politie van het Ministère de l'Intérieur in
de aanwending van verstikkingsmiddelen geëvenaard.
Doch ter zake. Georges Frogé, beschuldigd van verraad ten bate van Duitschland,
is de jongste van drie broers, alle drie officier. In Augustus 1914 zit hij nog op de
banken eener militaire school. Na tweemaal verdaagd te zijn geworden wegens te
jongen leeftijd lukt het hem in 1915 dienst te nemen als volontair. Hij vertrekt
onmiddellijk naar de eerste linie en verwerft in 1916 te Verdun de epaulette van
tweede-luitenant. Tweemaal gewond, driemaal geciteerd bij legerorder promoveert
hij tot luitenant en wordt door zijn kolonel aangewezen als de waardigste om bij het
défilé de la Victoire het vaandel te dragen van zijn regiment. Na nog twee jaren
vechten in Marokko en na een ernstige operatie, wordt hij leeraar aan de krijgsschool
van Saint-Maixent, waar zijn kameraden aan 't einde van den cursus hem een
eere-degen aanbieden. Bij keuze bevorderd tot kapitein slaagt hij voor het concours
der Ecole Supérieure de l'Intendance en wordt na voltooiing zijner studies in 1931
benoemd tot adjunct-intendant te Belfort. Hij werkt daar onder de orders van den
Intendant 3de klas Deranque, die weer staat onder bevel van den lste klas intendant
Alexandre, chef van alle diensten.
Zooals men ziet is Georges Frogé geen modderaar, en deze man uit één stuk verzeilt
bij een Intendance, die in de stad den bijnaam draagt van maison-de-rendez-vous.
Hij past niet in een milieu waar een typiste wordt achterna gezeten met een revolver,
waar een inktkoker, geworpen door een bedrogene, terechtkomt aan den overkant
der straat in de ruiten van een coiffeur die een klant scheert, waar een Belfortsch
député-minister zonder justificatie de overhandiging eischt van 100.000 francs, waar
iedereen bij nacht en bij dag uit-en-in loopt, waar men pensioen-fiches steelt en
versjachert à 500 francs, kortom waar de vrijpostigste bandeloosheid en het
laat-maar-waaien-systeem gepaard gaat aan het slordigste wanbeheer. Natuurlijk
weigert Georges Frogé aan den député-minister de 100.000 francs die hem zijn
toevertrouwd. Hij signaleert den diefstal der fiches. In Maart 1932 constateert hij de
verdwijning van het plan tot bescherming van Belfort in geval van communistische
troebelen, plan dat geborgen was in een kast waarvan alleen de intendant Deranque
een sleutel bezat. Hij eischt een onderzoek en een aanklacht, die aanvankelijk
geweigerd worden door zijn chefs, kwaadschiks worden toegestaan en per slot worden
verdonkeremaand.
Negen maanden later, 11 Januari 1933, ontbiedt Deranque hem telefonisch op zijn
bureau, drukt hem de hand en levert hem over aan zeven rechercheurs der Sûreté
Générale, onder wie de commissarissen Mondanel en Oswald, expres gekomen uit
Parijs. Zij beschuldigen hem dat hij het protectie-plan van Belfort verduisterd heeft
en verkocht aan spionnen, die per aangeteekende brieven met hem correspondeerden
op de Intendance zelf. De brieven waren inderdaad afgegeven, doch het visa der
afteekening was niet van de hand van Frogé. Commissaris Oswald stelde een transactie
voor, welke Frogé afsloeg. Na drie vruchtelooze en onwettige huiszoekingen ziet de
politie zich gedwongen hem in vrijheid te laten bij gebrek aan bewijzen.
Wijl de hinderlaag mislukt is, treden agents provocateurs ten tooneele. Eerst een
smokkelaar, die verboden koopgoederen tracht te loodsen in Frogé's woning. Dan
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een individu, dat zich uitgeeft voor gedecoreerd officier. Om de onschuld aan te
toonen van den ‘verrader’ stelt hij hem voor dat hij op klaarlichten dag in de bureaux
der Intendance zal binnendringen om er documenten te ontvreemden. Frogé doorziet
de manoeuvre en dient een aanklacht in bij het Centraal Commissariaat. De centrale
commissaris, toevallig niet op de hoogte van het gekonkel van den specialen
commissaris der Sûreté Générale, begaat den flater om den verdachte te arresteeren.
Men vindt hem in 't bezit van gestolen pensioen-fiches, welke hij vermoedelijk in
Frogé's bureau wenschte te stoppen en de gedecoreerde officier ontpopt zich als een
vulgair taxichauffeur en indicateur de police. Ondanks de dubbele overtreding van
diefstal van militaire papieren en onwettig dragen van eere-teekenen komt hij eraf
met één maand voorwaardelijk.
Tweede schot dat ketst. Zal het derde raak zijn? Een garagist uit Delle beweert
Georges Frogé daar ontmoet te hebben in gezelschap van een verdacht personage.
De getuige, geconfronteerd met den intendant, aarzelt 's morgens hem te herkennen
en zweert 's middags de zekerheid der gelijkenis. Opnieuw geconfronteerd in
tegenwoordigheid van een rechter van instructie, moet de garagist bekennen dat de
commissaris Aubry hem vóór de confrontatie een foto gegeven heeft van Frogé met
het bevel dezen te herkennen; dat de inspecteur Gaz, op zijn knieën liggend in een
auto welke stationneerde voor het Paleis van Justitie, hem Frogé aanwees met de
woorden: ‘Die daar voorbijgaat moet je herkennen’; tenslotte dat de garagist, die 's
morgens aarzelde te liegen 's middags op bevel van inspecteur Gaz bij den rechter
terugkeerde om den indruk zijner eerste verklaring te verbeteren: Gij denkt misschien
dat deze valsche getuige op stroo, water en brood achter slot en grendel zit? Mis!
Hij loopt vrij rond en zijn vriend de inspecteur Gaz maakte promotie.
Vergeleken bij deze drie blunders wordt de vierde poging om Frogé te knippen
een half-succes. Commisaris Oswald ontvangt uit handen van zekeren Kohler, een
falsaris die zijn verleden wil loskoopen, twee briefjes, geteekend Albert en
toegeschreven aan Georges Frogé. De rechter onderwierp de briefjes aan het
grafologisch onderzoek van den zeer gereputeerden expert Locard die als
vergelijkingsstuk een copie der briefjes vraagt, eigenhandig geschreven door Frogé.
De rechter zendt aan Frogé een getypt exemplaar der briefjes met de aanbeveling
om overal waar een potloodstreepje geplaatst is een nieuwe regel te beginnen. Frogé
volgt dezen raad te goeder trouw en de expert, hoewel noteerend dat het schrift der
briefjes, geteekend Albert, is nagebootst en sporen van germanisme vertoont,
concludeert dat de briefjes onbetwistbaar van de hand van Frogé zijn omdat elke
regel der copieën hetzelfde aantal woorden bevat als de origineelen!
Om dit dubieuze succes te bevestigen komt getuige Krauss op de proppen, een
beroepsspion die zich uitgeeft voor Pool. Gearresteerd wegens spionnage bekent hij
vrijwillig dat hij meermalen belangrijke geldsommen verzonden heeft, per
niet-aangeteekende brief en aan Frogé's adres op de Intendance(!), als salaris voor
uitgeleverde geheime documenten. Wanneer men Krauss vraagt welke deze geheime
documenten zijn, kan hij niets anders vernoemen dan een paar krijgskundige
studiewerken die in elken militairen boekhandel te koop liggen en enkele taktische
thema's zonder hunne oplossing. Krauss beweert eveneens van Frogé het complete
verdedigingsplan van Belfort tegen luchtaanvallen gekocht te hebben. Dit complete
plan bleek te bestaan in vijf regels tekst, letterlijk luidend: ‘Niet verwarren werkelijk
alarm met oefenings-alarm. Werkelijk alarm: dit signaal. Oefenings-alarm: dit signaal.
In geval van werkelijk alarm dringend de drie intendanten waarschuwen.’ Verder
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bevatte het ‘document’ de korte lijst van de nummers der kelders waarin zich de
schildwachten moesten bergen met de paperassen!
Ondanks de waardeloosheid der bewijsstukken (de Duitschers zouden aarts-idioten
zijn wanneer zij voor dergelijke inlichtingen groote bedragen betaalden) werd Georges
Frogé gevangen genomen. Toen Intendant Deranque zoo vriendelijk was om aan de
pers te verklaren dat de schuld van den verdachte ‘ongelukkigerwijze’ vaststond,
verzocht commandant Jean Frogé, Georges' oudste broer, in garnizoen te Thionville,
een extra-verlof van 148 uren, kreeg het, reisde naar Belfort, wachtte in groot tenue
intendant Deranque op in de drukste straat der stad en striemde zijn gezicht met
twaalf slagen zijner karwats. Intendant Deranque reageerde niet. Commandant
Christian Frogé, de andere broer ran Georges, hield twee zeer opwindende meetings
in de beroemde debatingclub du Faubourg waar hij sommige chefs van Georges, de
Sûreté Nationale en enkele magistraten overstelpte met de infameerendste
beschuldigingen. Ook tegen Christian werd niet gereageerd. De commandanten Jean
en Christian legden beiden den eed af dat, wanneer Georges veroordeeld wordt door
een civiele of militaire rechtbank, zij het vonnis zullen wreken in bloed. Het geheele
officier-korps trekt partij voor de Frogé's.
Ik weet natuurlijk niets van Georges' schuld of onschuld. Ik weet ook niet wat de
Sûreté Nationale beoogt met een onzinnige machinatie waarin men reeds drie
categorisch ontmaskerde valsche getuigen telt. Handelt zij uit onverstand? Kuipt zij
tegen Duitschland? Intrigeert zij om het leger te demoraliseeren? Wil zij met
voorbedachten rade de bezadigste elementen der Fransche natie aan 't koken brengen?
Alle vier veronderstellingen zijn aannemelijk. Maar dit weet ik zeker: haar praktijken,
die redelijke wezens vernederen en uitdagen, maakt de kalmste burgers dol.
[verschenen: 12 juli 1934]

Wit en Zwart
Parijs, 26 Juni 1934
Wij zijn op de helft der periode waarin Parijs besloot de methode van Coué toe te
passen en over alle straten en pleinen uitroept: ik ben vroolijk, ik ben hoe langer hoe
vroolijker. De autobussen rijden met vlaggetjes. De lantaarnpalen zijn omkranst met
bloempotten vol begonia's en geraniums. Op de Place de l'Opéra is een lichtfontein
getimmerd. In het lommer van de boomen der boulevards bengelen gloeilampen als
groote glimwormen. Zooals bij elke kermis zijn er masten opgericht met wimpels,
festoenen en guirlandes, palen met wapenschilden, bogen met opschriften. De
extremisten van links en van rechts vinden dat allemaal een beetje armoedzaaierig
en zij verkneukelen zich wanneer de flambouwen van een fakkel-optocht bij gebrek
aan brandstof uitgaan onderweg. Maar zij zouden even hard mopperen en hekelen
wanneer alles splinternieuw was, duur en magnifiek. Wat de Parijzenaar in zijn
binnenste denkt over de gouvernementele onderneming tot verbetering van het
humeur, zal men pas hooren, wanneer hij winst en verlies berekent in cijfers - en niet
in illusies. Het wordt als een slecht teeken beschouwd dat verschillende
theaterdirecteuren, onder wie de bezienswaardigste gelijk Jouvet, niet gewacht hebben
tot half-Juli om hun zalen te sluiten. Zij vertikken het om geld te verliezen, en uit
eigen zak bij te dragen tot het prestige der Ville-Sirène. Doch het goedige publiek
weet na eeuwenlange ervaring dat men zich bij de methode Coué, vooral in den
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beginne, vergenoegen moet met weinig. Het is blij dat men de menschen een hart
onder den riem steekt. Zoo lijkt 't tenminste.
In dit bescheiden décor met de gebruikelijke requisieten zijn de feesten gedurende
het gansche etmaal niet van de lucht en zelfs de President der Republiek wordt
rondgereden bij dag en bij avond als een nummer van het programma. Dit heeft het
nadeel dat soms de schouwburg, gelijk bij het gala-Ravel, voor meer dan driekwart
leeg blijft, of de rangen van balcons en galerijen schaars bezet zijn met een dunne
rij van stille agenten, die noch den luister, noch de opgewektheid der voorstellingen
verhoogen. Hoewel hij zijn uiterste best doet om de sympathie zijner onderdanen te
winnen is de brave president Lebrun niet populair. Parijs vergeeft hem moeilijk dat
hij op 7 Februari, na den moord der Concorde, tranen stortte in plaats van kranig de
armen uit den mouw te steken, en de vlijmendste pamflettist - Henri Béraud - gaf
hem den bijnaam van l'homme qui pleure. Er zijn te veel pretendenten loerend op
zijn zetel dan dat een in alle opzichten rechtschapene, maar scrupuleuze en aan de
Constitutie geketende persoonlijkheid, niet in karikaturen en spotliederen zou
voortleven als iemand die op kritieke momenten slechts huilen en janken kon. De
hemel en de politie behoeden hem tot dusverre voor ongelukken. Men kan niet genoeg
voorzorgsmaatregelen nemen (ook al dempen zij de feeststemming) op een oogenblik
dat een presidentieele vacature het land ondersteboven zou zetten. De melodramatische
snaken die ontploffende postpakketten versturen met dreigementen van de drie
rechters der onderwereld Minos, Rhadamantes en Bachos [moet zijn: Aeacus],
onderhouden het knagende gevoel dat er slechts een kleinigheid behoeft te gebeuren
en de klucht verkeert in tragedie. Gevoel, dat te reëel is om het te negeeren en nog
te ijl om het dapper te trotseeren.
Wij hebben trouwens tegenspoeden, die nietig zijn maar suggestief. In den tuin
van het Palais-Royal, eertijds het centrum van Paris qui s'amuse, gedurende jaren
verwaarloosd en onlangs opgeknapt, stond een kanonnetje dat elken dag het
middag-uur aankondigde met een schot. Het was voor de laatste maal gelost op 3
Augustus 1914, en zweeg sindsdien voor geschut van zwaarder kaliber. Om een
aardig gebruik te herstellen, om door het verlevendigen van gelukkige herinneringen
het vertrouwen te beamen in het brooze geluk van heden, had men verordend dat het
knallende speelgoed als voorheen het twaalfde uur zou inluiden. Zijn eerste schot na
1914, dat een tragisch interval moest afsluiten, zou tegelijk de aera openen van den
Parijschen herbloei, en om het symbool zijn volle kracht en glans te verleenen zou
het kruit ontstoken worden door de stralende zon. Maar toen het kanonnetje op
klokslag geladen klaar stond voor Phoebus-Apollo en voor de autoriteiten schoof
een dikke wolk langs het zenith, zoodat men zich behelpen moest met een armzaligen
lucifer. Het ontbrak niet aan wichelaars die zulk een teeken duidden als een
behartigenswaardigen wenk uit hoogere sferen, en als een bewijs dat onze
optimistische muziek vlugger gaat dan de eerste viool; dat we een tikje uit de maat
zijn.
Het is opvallend hoe de mooiste lauweren, gedurende deze weken van verademing
uitgereikt, behaald werden door Duitschers. De jonge charmante baron Gottfried von
Cramm, coqueluche aller dames, veroverde op de tennisvelden het kampioenschap
van Frankrijk. Merlin, ‘de taks’ zooals hij heet (le basset) versloeg Crawford, doch
Von Cramm versloeg Merlin. Een ander loyaal Nazi, Gerhardt Fieseler, veroverde
te Vincennes het wereldkampioenschap in acrobatisch vliegen op den virtuoos Michel
Détroyat, en de staart zijner machine droeg het hakenkruis. Furtwaengler, alsof zijn
dirigeerstok een tooverstaf ware, verandert zijn Fransche hoorders in extatische
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bacchanten (hetgeen hun zelden overkomt) en zelfs Toscanini legt het bij hem af.
Wat nog nimmer geschiedde en wat men meende nimmer te zullen bijwonen: Een
Duitsche troep gaf in de Grand Opéra een onvergetelijke opvoering van Wagner's
Meistersinger in 't origineel en voor den eersten keer klonk Hans Sachs' patriottische
apotheose uit het derde bedrijf (Ehrt Eure Deutsche Meister - Dann bannt Ihr gute
Geister!) in het Duitsch. Wat blijft er naast die verrukkingen over van het gedans
van Witte en Roode Russen, van Mexicanen, van Hindoes en van dozijnen
cosmopolitische solisten? Bekoorlijke maar vage indrukken. Dergelijke triomfen
zonder weerga, in 't hartje van Parijs, triomfen tegenover de élite en triomfen
tegenover volksmassa's, toonen bovendien overvloedig aan hoe ongeloofelijk weinig
anti-Duitsch de Franschman is, ondanks strubbelingen waaraan hij weinig beteekenis
hecht.
Concludeer uit dit overzicht niet dat alles nog rustig en gemoedelijk toegaat. Een
handelaar in moderne schilderijen op Montparnasse, negotie drijvend onder het
uithangbord ‘De vier Winden’, exposeert in zijn étalage een gewonen, alledaagschen
zitstoel, waarvan drie pooten rusten in drinkglazen en de vierde poot in een slof. Dat
is excentriek en dat geeft ongewild een trouw beeld van ons evenwicht. Terwijl wij
te Parijs ons bedwelmen aan menigerlei roes, vecht men ongeveer overal elders. Op
4 Juli: heftige revolutionnaire onlusten te Roubaix; 7 Juni: communistische
geweldenarijen te Chaumont; 9 Juni: kloppartijen op den Boulevard Sébastopol; 10
Juni: barricaden en muiterijen te Grenoble; 12 Juni: oproer te Saint-Etienne;
denzelfden datum bloedige botsingen te Privat; 13 Juni: barricaden te Cannes, waar
de roode muiters hun tegenstanders bekogelen met vlammende petroleumblikken;
15 Juni: woestelingen slaan alles kort en klein te Colombes; 17 Juni: felle troebelen
te Marseille; 18 Juni: opstand te Toulouse met barricaden en verbrande auto's;
denzelfden dag: barricaden te Lyon; een horde communisten verschanst zich op de
zolders en bestookt de straten met dakpannen, flesschen en keisteenen; 19 Juni: de
rooden verstoren de onthulling van een gedenkteeken voor gesneuvelde strijders, bij
welke plechtigheid Doumergue niet durft verschijnen; 22 Juni: relletjes te Vannes;
23 Juni: oproer met barricaden te Lorient; 24 Juni: gevechten te Pontoise en te
St-Germain. Bij deze ontmoetingen, ruim voldoende voor een maand van dertig
dagen, vielen gewonden bij honderdtallen en op den koop toe enkele dooden. Er
werd vernield en geplunderd voor een bedrag dat de ordelijke citoyen nooit zal kennen
doch zonder mankeeren zal betalen. Berichten van denzelfden aard kwamen dertien
jaar geleden bijna dagelijks uit Italië en drie jaar her wekelijks uit Duitschland,
alvorens Mussolini en Hitler daar hun joyeuse entrée deden. Wanneer Jupiter een
democratie verderven wil, maakt hij haar eerst vechtlustig en onuitstaanbaar. Zonder
een enkele uitzondering braken alle onlusten uit omdat de Croix de Feu, de Solidarité
Française, de Jeunesses Patriotes, de Action Française of een andere niet-roode bond
de onvergeeflijke pretentie had om in een der vermelde steden een besloten
vergadering te houden. Of de overheid, die zulke inbreuken op de vrijheid van het
woord oogluikend duldt, bestaat uit kapoenen, medeplichtigen of misleiden, is een
vraag geworden zonder belang. De kwestie treedt in een stadium waar de burgers
haar persoonlijk zullen regelen, buiten overheid en gouvernement om.
Ondertusschen schoeien de heele en halve mondaines zich met parelend
kikvorschen-leder. En nooit werd op den spreekwoordelijken vulkaan lichtvoetiger
gedanst.
[verschenen: 14 juli 1934]
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Een document
Parijs, 29 Juni [1934]
Zekere Helmut Klotz, een Duitsch vluchteling die zich installeerde aan de oevers
der Seine, ontving van een hoofdofficier der Reichswehr, met wien hij sinds langen
tijd politieke relaties onderhield, een manuscript dat bestond uit dagelijksche notities,
beginnend bij den val van Brüning, 30 Mei 1932, en eindigend bij de
bewindsaanvaarding van Hitler, op 30 Januari 1933. De auteur (een generaal)
wenschte dit journaal gepubliceerd te zien in Frankrijk ‘opdat de wereld niet
blindelings den chaos tegemoet ijle, waarin de bruingehemde overweldiger haar
dompelen wil, opdat zij de waarheid kenne over de evolutie van Duitschland, de
eigenaardige wetten en eischen, welke deze evolutie en hare toekomst beheerschen.’
De schrijver, een verwoed anti-Hitleriaan en anti-agrariër, die geen lust had zijn
positie en zijn leven bloot te stellen, verlangde anoniem te blijven en Klotz nam
bijgevolg de noodige voorzorgen om den auteur te camoufleeren en onherkenbaar
te maken. In hoeverre hij daarin slaagde kunnen slechts de Berlijnsche Staf-bureaux
en regeeringskringen beoordeelen. Als de papieren, proces-verbalen, brieven,
rapporten, inspecties, conferenties, bezoeken, diners, etc. waarop dit dagboek berust,
niet verzonnen of vervalscht zijn, moet het naar mijn meening weinig moeite kosten
om met behulp van enkele onuitwischbare merkteekens den dader te identificeeren
en hem zijn verdiende loon te geven.
Zoo ontstond ‘De Weimar au Chaos, Journal politique d'un général de la
Reichswehr’ die in de Fransche vertaling van zekeren Hermann [moet zijn: Henri]
Thies deze week in de Bibliothèque d'Histoire van de Editions de la Nouvelle Revue
Critique het licht zag en een opschudding veroorzaakte, welke vooreerst niet zal
bedaren.
Herinnert gij u Le Vengeur? Het was een generaal van Wilhelm II, die om een
persoonlijk affront te wreken het concentratie-plan van Von Schlieffen (aanval door
België) uitleverde aan Frankrijk. De trouwbreukige generaal van Hitler behoort tot
dezelfde soort. Hij heeft niet genoeg aan twee honderd pagina's om al het venijn, de
gal, de haat en de wrok die hem verteren, te luchten, te loozen. Hij is de Wreker, in
wiens oogen niemand genade vindt. Voor hem vangt de geschiedenis aan bij de
nederlaag van de Marne en de vlucht der Hohenzollerns naar Eysden. Hij heeft niets
vergeten, niets vergeven. De keizer, de kroonprins, de Wilhelmstrasse, Von Papen,
Hugenberg, Hitler, Goering, Göbbels, de Junkers, de agrariërs en de rest, worden te
kijk gezet in een postuur dat nauwkeurig berekend is om hen elke aanspraak op
achting te doen verliezen. Hij leidt rond in de ‘hooge sferen’ der Duitsche politiek,
waar men niets anders aantreft dan woordbrekers, leugenaars, lafaards, narren, clowns,
dollen, halve-garen, intriganten en eerzuchtigen van het laagste allooi. Deze Pruisische
generaal koestert een bijzondere en hardnekkige rancune tegen Hindenburg. Hij
kleedt den nationalen afgod uit tot hij niets meer om het lijf heeft. Uitvoerig en
boeiend vertelt hij hoe de Junkers den Duitschen held listig aan sich verknocht hebben
met ‘de dertig Zilverlingen van Judas’, te weten het domein van Neudeck, dat zij
hem juist genoeg verhypothekeerd ten geschenke aanboden als huldeblijk om den
nieuwen solidair te maken met de belangen der grootgrondbezitters. Pas wanneer
Hitler, een der cardinale punten van zijn program verloochenend, steun belooft aan
de agrariërs, overwint ‘de Oude’ den afkeer welken hem een mislukkeling
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inboezemde, van wien hij aan ieder die het hooren wilde zei, ‘dat men hem zelfs het
Ministerie van Posterijen niet kon toevertrouwen.’ Von Blomberg laat zich lijmen
op dezelfde manier: met een landgoed. Van den naald tot den draad wordt het ‘groote
verraad’ uitgeplozen van den Rijkspresident-Veldmaarschalk, die totdusverre in
Frankrijk gold voor een loyaal soldaat en voor een stipt handhaver der Constitutie!
Het werk sluit met dit boeketje: ‘In 1806 werd een commandant van het koninklijke
Pruisische leger ter dood veroordeeld door een krijgsraad. Hij had zonder dwingende
reden en zonder den degen te trekken de vesting overgegeven aan de zegevierende
Franschen. Deze man heette reeds Paul von Benneckendorff und Hindenburg! De
Historie heeft van die zonderlinge herhalingen!’
Dat is de toon van het zeldzaam giftige journaal en zijn strekking. Behalve Von
Schleicher, die overigens herhaaldelijk het verwijt van slapheid krijgt toegeslingerd,
ontmoet men op den Duitschen stuurplecht slechts lieden die niet alleen in meerdere
of mindere mate onbetrouwbaar en oneerlijk zijn, doch daarenboven onbeschrijfelijk
en onverbeterlijk dom. En Von Schleicher nog wordt inschikkelijk behandeld met
deze schampere terughouding: ‘Het is voor een Pruisisch generaal niet moeilijk om
intelligent te lijken wijl er geen concurrentie bestaat.’ De auteur, die ‘Van Weimar
naar den Chaos’ schreef, acht zichzelf onbetwistbaar superieur en waar hij deze
opinie verkondigt met een geamuseerden grijnslach zorgt zijn milieu ervoor dat wij
haar nergens behoeven te betwijfelen. Het zou echter onbillijk zijn om naast een
scherp waarnemingsvermogen niet ook een waarlijk duivelsch talent te bewonderen
tot het stoken van tweedracht. Gelijk sommige personages van Shakespeare beoefent
hij met een koelbloedig meesterschap de hatelijke, infernale kunst om een onfeilbaar
doodelijk gif te druppelen in het oor van vrienden en makkers. De bladzijden welke
zichtbaar bestemd zijn om Goering op te hitsen tegen Röhm en Goering tegen Hitler
geven een koude rilling in den rug. Om deze demonische strategie evenwel naar
verdienste te waardeeren, zou men moeten weten of zij ontsprong in het
schorpioensche brein van een tegenstander, dan wel of zij gebaseerd is op
feitelijkheden. In 't eerste geval zou den ‘Generaal der Reichswehr’ alle eer toekomen
voor zijn vondsten. In 't tweede geval zou men het lot dat Duitschland wacht ernstig
moeten vreezen en betreuren.
Het blijft natuurlijk mogelijk dat dit wanhopige journaal niet authentiek is. Wegens
de veelvuldige aanduidingen van algemeene ontzindheid welke het vermeldt nopen
gewoon menschelijke overwegingen den lezer om hartgrondig te verlangen dat het
stamt van een falsaris. Dit boek, dat voor de controle van een buitenstaander geen
enkele onjuistheid bevat, is misschien te mooi om echt te zijn. Maar nog veel meer
is het te bar, en dikwijls te gedrochtelijk, om niet te willen dat het ontmaskerd worde
als een vervalsching. Waar gaan wij heen, wanneer deze anonieme generaal de
waarheid zegt en niets dan de waarheid?
Zijn eigen mentaliteit is allesbehalve geruststellend. Op pagina 36 dient Generaal
Von Epp, in overleg met Hitler, een verbeterd en gedetailleerd Von-Schlieffen-plan
bij hem in, dat bij een offensief tegen Frankrijk de Duitsche legers over zestig
kilometer lengte door Hollandsch Zuid-Limburg zal voeren. Hij zendt Von Epp, die
vijf millioen mark vraagt om de Limburgsche bevolking op den inval voor te bereiden,
met een kluitje in 't riet. Doch op pagina 55 gewaagt hij van een kort reisje in
Zuid-Limburg waarvan hij terugkeert als een voorstander van Von Epp's idee. Zijn
geweten suggereert hem geen ander bezwaar dan de onoplosbare moeilijkheden, ook
niet wanneer Hindenburg zich voor het plan interesseert. Op pagina 131, na een
inspectie in de stikgas-fabriek van Bitterfeld, noteert hij met tevredenheid: ‘De
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proeven op planten en dieren, hebben belangwekkende resultaten gegeven. Dit gas
werkt zelfs in zeer verdunden toestand. Tien onzer gewone transport-vliegtuigen
kunnen er gemakkelijk een voldoende hoeveelheid van vervoeren om anderhalf
millioen individuen definitief uit te schakelen!’ Het eenige besluit van Von Papen,
dat hij verstandig oordeelt, is de aanleg van een strategischen spoorweg in de Saar
en de Palts. Op 4 Juli 1932 noteert hij met enthousiasme een bezoek van Stolzenberg
uit Hamburg, die de Reichswehr een nieuw gas aanbiedt dat, volgens de laatste
proeven, Duitschland 17 maal machtiger maakt dan Rusland, 26 maal machtiger dan
Frankrijk, 29 maal machtiger dan Engeland en 34 maal machtiger dan Italië. Op 16
December 1932 schrijft de generaal in zijn zakboekje: ‘Duesberg heeft mij voorgesteld
aan een zijner medewerkers, een jong chemicus, even intelligent als energiek, die
ons omslachtig de mogelijkheden en de te verwachten resultaten geëxposeerd heeft
van een bacteriologischen oorlog. Hij is de chef dezer speciale sectie van de I.G. Hij
is overtuigd dat de studies reeds dermate gevorderd zijn, dat wij het wapen in geval
van noodzaak zouden kunnen riskeeren. Een toereikend materiaal ligt gereed en het
effect is snel en zeker. Ik ben nog een beetje sceptisch; een dergelijk procédé kan
slechts worden aangewend wanneer men er een volledig succes mee behaalt. Zoo
niet dan zou Duitschland voor altijd in de wereld-opinie hebben afgedaan.’ Op 10
Januari 1933 bericht hij dat Hitler de sympathie van Hindenburg voorgoed gewonnen
heeft met een memorie over de mogelijkheid van een bacillen-oorlog tegen Frankrijk
en Polen. Een beetje later dan de bureaux der Reichswehr kwamen de militaire
bureaux van Hitler tot dezelfde conclusie.
Het zou misdadig en afschuwelijk zijn als dit gansche boek verzonnen ware. Maar
het zou nog duizendmaal erger zijn, wanneer slechts een kwart van den inhoud
overeenstemt met de werkelijkheid. Zoowel van den eenen als van den anderen kant
beschouwd, voorspelt de uitgave gevoelige stoornissen in de betrekkingen tusschen
Duitschland en Frankrijk.
[verschenen: 18 juli 1934]

Micrococcus Prodigiosus
Parijs, 3 Juli [1934]
Mijn brief over ‘Van Weimar naar den Chaos’ was geschreven (zie ons blad van
Woensdag) toen de extra-edities het bericht brachten van den Duitschen
Bartholomeusnacht en den moord op Von Schleicher. Hoewel door de rosse belichting
der gebeurtenissen het boek veel duidelijker, klemmender en zinvoller werd, leek
het mij beter om geen woord te veranderen in de objectieve beschouwing, welke ik
wijdde aan bladzijden die zoo spoedig den klank kregen van een testament. Ik mag
niet beweren dat Kurt von Schleicher de auteur was van het rebellisch en
hoogverraderlijk geschrift, wijl ik voor deze hypothese geen directe bewijzen heb.
Doch na den Berserkeruitval van Hitler en Goering is het minder ontijdig om voluit
aan te wijzen hoe fantastisch en mathematisch het geschrift en de mokerende feiten
elkaar aanvullen, verklaren, voltooien. Als Von Schleicher niet persoonlijk de
samensteller is van het schendige libel, welks hoon zelfs niet met bloed zal kunnen
worden uitgewischt, dan is het zonder eenigen mogelijken twijfel een dubbelganger
uit zijn allerintiemste omgeving, die op hem lijkt als een tweelingbroeder, en die bij
hem zijn inspiratie en zijn materiaal haalde. Maar tot zijn laatsten ademtocht heeft
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de wilszwakke Schleicher zijn tegenstanders onderschat. Tot aan zijn smadelijke
executie heeft deze zoo weinig Faustiaansche volgeling van Oswald Spengler
geweifeld, getalmd en gekuipt, in plaats van te handelen. En degenen in Frankrijk
die de actie van den anti-kapitalistischen aristocraat en dilettantischen revolutionnair
steunden met hun stille sympathie, hun verzwegen hoop en hun troebele beloften,
kunnen hem niet eens een waardige uitvaart bezorgen. Met stomme huivering, en
als waren zij gehypnotiseerd, aanschouwen zij de schrikwekkende repressie. Zonder
een woord en zonder een gebaar van afkeuring. Schleicher's romantische dood verlamt
voor eenigen tijd - en misschien vernietigt hij voorgoed - een politiek, welke, zooals
men nog in het ‘Journaal van een Generaal der Reichswehr’ zien kan, hoofdzakelijk
gebaseerd was op een systematische en gluiperige exploitatie van het Fransch-Duitsche
misverstand. Uit den bodem van den kuil, welken Schleicher groef voor Hitler,
ontsnapten de kwalijkste dampen. Zoo weinig tastbare en veilige waarborgen wij
hebben voor het verloop der geschiedenis, het blijft een opluchting dat deze put
tenminste gedempt is.
Klaarblijkelijk maakte het dagboek van den Reichswehr-generaal deel uit van een
gecombineerde manoeuvre, welker marcheerende vleugel bestond uit de billioenen
legioenen van den Micrococcus Prodigiosus, die op het gewenschte en beslissende
oogenblik ontdekt werden door Wickham Steed. Was het louter toeval dat de notities
van den oproerigen verrader in dezelfde week de onthullingen der Nineteenth Century
bevestigden en dat tevens de vertelsels van den Duitschen flapuit gestaafd werden
door de openbaringen van den Engelschman? Naar uw verkiezing. Al hebben echter
de meestgelezen kranten vol gestaan van de griezeligste bakerpraatjes, al vertolkt de
Britsche pers de heilige verontwaardiging van Albion, en al seint men dat de
Wilhelmstrasse totaal uit het veld geslagen is door de revelaties, de Franschen zijn
er niet ingeloopen. Zij hebben de zaak overwogen met een olympische kalmte. Te
drommel, na vier jaar oorlog en na een ononderbroken alarm-periode welke duurt
tot vandaag, zijn zij gehard tegen de vervaarlijkste geruchten, immuun voor wat zij
drastisch bourrage de crâne noemen, het volstoppen eener hersenpan met [br]ani en
bluf, en ontoegankelijk voor elk rad dat men hun voor oogen draait.
Wanneer Wickham Steed eraan hecht om een onberispelijken naam te bewaren,
zal hij ons moeten veroorloven om hem te houden voor een naïeveling of voor een
botterik. Wij achten het nauwelijks passend om te twijfelen aan de echtheid zijner
stukken. Waarom zouden zij apocrief zijn? Waarom Ersatz? Met mannen in
Duitschland als de Reichswehr-generaal moet het niet moeilijk vallen om zich op
elk gebied onbetwistbare bescheiden te verschaffen. Men organiseert een barbaarsch
experiment en stelt een compromitteerend rapport op. Men dient het in of schuift het
in een lade, waar het slechts gestolen behoeft te worden. Er leven genoeg
recalcitranten om zulk een poets te bakken. Wij kennen de methode. Niemand laat
zich dus uit de voegen brengen door het verhaal eener expeditie van chemisten die
in automobielen over de Place de la Concorde, over de Place de la République en
langs Pasteur (een aangewezen naam!) rijden, kwadrillioenen onschadelijke microben
rondstrooiend als onzichtbare confetti, om hun verspreiding, hun acclimatiseering
en hun vermenigvuldiging te bestudeeren! Alsof de atmosferische gesteldheid van
Parijs tweemaal per eeuw identiek kon zijn aan het klimaat dat heerschte op 18
Augustus 1933 te 2 uur 47 minuten 's middags, datum en exacte tijd van het
experiment! Met haar voos air van wetenschappelijkheid en precisie, met haar
pietepeuterige optelling der gecontroleerde microbencolonies (op den kop af: met
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duizendtallen en eenheden!) zweemt de heele proef naar het imbeciele en naar de
professorale klucht!
Maar al zou de ridicule maskerade niet bekokstoofd zijn gelijk ik argwaan, en al
zou er op het Reichswehr-Ministerium een zot huizen, dwaas genoeg om op
klaarlichten dag, te midden van Parijs, te midden van Londen, schandvlekkende en
nuttelooze proefnemingen te houden, de Franschen hebben de autoriteit van Charles
Nicolle, bacterioloog van den allereersten rang, om geen bacillen als oorlogs-wapen
te duchten. Ook de directeur van het Institut-Pasteur te Tunis, Nobel-prijs en
hoogleeraar aan de Sorbonne, vliegt er niet in. ‘Op 't gebied van epidemieverwekking
doet men niet wat men wil,’ meent hij, en de Duitschers, zelfs hun generaals, zijn
noch achterlijk noch vooruit genoeg om deze opinie te negeeren. De Franschen
hebben geprobeerd om ratten, veldratten en muizen uit te roeien met kunstmatig
gekweekte besmettelijke ziekten en zij hebben gefaald. Zal 't anderen beter lukken
met het uitroeien van menschen? Geen denken aan! Veronderstel, zegt Nicolle, dat
de verbreiding van cholera, buiktyphus en bacillaire dysenterie wetenschappelijk
verwezenlijkbaar is, die pogingen zouden geen kans van slagen bieden onder een
bevolking welke leeft volgens de regels der hygiëne, gekookt voedsel eet en
gesteriliseerd water drinkt. Trouwens nog andere oorzaken maken het succes van
dergelijke misdrijven zoo goed als onmogelijk. De meeste ziekte-microben zijn tenger
van bouw en zelfs verspreid in massieve hoeveelheden in water of in zand
verkommeren zij spoedig. Het virus der gevaarlijksten, wier expansief karakter men
zou kunnen benuttigen, wordt gewoonlijk niet gekweekt. Met ziekten die worden
overgebracht door ongewervelde prikkers zou de onderneming nog minder
realiseerbaar zijn. Geen vlektyphus zonder luis, geen malaria zonder muggen, geen
pest zonder ratten en vlooien. Geen enkel geleerde kan zich erop beroemen, volgens
Nicolle, een gloed-nieuwe infectieuze aandoening gecreëerd te hebben. Een zoodanig
wapen overigens zou even verderfelijk blijken voor de natie die het gebruikt als voor
de natie tegen welke het wordt aangewend.
En de Duitschers zouden dat niet weten? Komaan! Zij zouden, getuige de generaal,
‘jonge, intelligente, energieke chemisten’ bezitten, knapper dan Nicolle, en in ieder
geval knap genoeg om niet alleen een plaag te voorschijn te roepen, doch ook om
een grens te trekken welke de ontketende plaag niet overschrijdt? Toe maar! Het
kost niets! De Franschen echter, in de olympische kalmte welke men hun moet
aanrekenen als een eer, en waarvoor men hen moet prijzen omdat wij aan die kalmte
onze rust danken, de Franschen vragen zich reeds af wat lieden der categorie van
Wickham Steed, te goeder of te kwader trouw, morgen zullen uitvinden en opdisschen
om twee volkeren tegen elkaar in 't harnas te jagen.
Tot ons geluk verliezen ze hier hun moeite, hun tijd, hun geld en zelfs hun figuur.
[verschenen: 21 juli 1934]

Verdichting en waarheid
Parijs, 5 Juli [1934]
De woorden van Victor Hugo ‘Zou 't niet toeter zijn dat wij broeders werden?’ dienen
tot motto van Pierre Benoit's jongsten roman ‘Monsieur de la Ferté’. Zij bepalen den
grondtoon, het leid-motief, de melodie, de harmonie, den diepen zang, het begin, de
ontwikkeling en de conclusie van dit weldadige, meesleepende, ridderlijke boek. De
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vraag wordt gesteld en beantwoord met zulk een innerlijke en intieme overtuiging
dat de rechtgeaarde Franschman zijn hart niet kan sluiten voor haar accent. Wat het
kruidje-roer-mij niet Colette Baudoche van Maurice Barrès geweest is voor het
publiek van omstreeks 1908, zal de chevalereske Monsieur de la Ferté blijven voor
de opinie van ongeveer 1934. Barrès bestendigde het atavistische tweespalt. Benoit
suggereert de ingeboren verwantschap. Hoe zal deze stelling, die hier inheemsch is,
opgevat worden door de Duitschers tot wie Benoit zich als kunstenaar niet minder
rechtstreeks wendt dan tot de Franschen? Ik gaf er wat voor om de meening te kennen
van Hermann Goering, den zoon van een nog door Bismarck benoemden gouverneur
van Kameroen, waar het verhaal speelt.
Luitenant de la Ferté is met een sergeant op de terugreis van een inspectietocht in
de Afrikaansche binnenlanden, en jaagt buffels, wanneer door het donkere,
onafzienbare oerwoud plotseling het geroffel gonst der trommen, welke de negers
gebruiken als telegraaf en telefoon. De spreek-tamboers der inboorlingen berichten
nimmer goed nieuws voor de Blanken en hoewel La Ferté de gerhythmeerde tijding
niet verstaat, haast hij zich in geforceerde marschen naar Libreville, de hoofdstad
van Gabon. Gij raadt wat hij daar verneemt bij zijn aankomst op 16 Augustus 1914.
Denzelfden avond woont hij een krijgsraad bij in de officiers-club waar de maatregelen
besproken worden welke de gebeurtenissen vereischten. Direct blijkt in hoeverre
Monsieur de la Ferté verschilt van zijn kameraden. De Duitschers waren toen bezig
de Belgen te verwijten dat zij Kameroen binnenvielen en bijgevolg een artikel der
Conferentie van Berlijn schonden dat de neutraliteit van den Congo waarborgde. Een
kapitein roept uit: ‘Voelend dat hun koloniën naar de maan zijn, zouden zij willen
dat wij onnoozel genoeg waren om toe te stemmen dat zij onzijdig verklaard worden.’
En weet gij welk voorwendsel die goeapostels te berde brengen? Ik citeer letterlijk:
‘Om een geheel nuttelooze verergering te voorkomen van den oorlogstoestand die
schadelijk zou zijn voor de beschavingsgemeenschap van het blanke ras.’ Te midden
van het gejoel dat dit argument opwekt vindt M. de la Ferté kalm dat de Duitschers
gelijk hebben. Omdat zijn uitlating iedereen verontwaardigt voegt hij er dit aan toe:
‘Ik steun de Duitschers niet, evenmin als ik me illusies maak over de eigenlijke
motieven van hun voorstel. Ik beweer dat wat zij zeggen de waarheid is, en dat is al.
Na een oorlog als deze blijft ons allen tezamen, overwinnaars en overwonnenen
slechts één ding over: Onze biezen te pakken. Dat zal het einde zijn van de hegemonie
der blanken. De meesters die het respect hunner dienaren willen bewaren, hebben er
belang bij om onder hun oogen geen vuistslagen te wisselen.’ Deze discussie teekent
den hoofdpersoon ten voeten uit en is van gewicht het verloop van den roman.
De luitenant wordt belast met het commando over een detachement dat evenwijdig
met een talrijker colonne pal oprukken langs de grens van Spaansch Guinea, om te
beletten dat de omcirkelde tegenstander wijkt over onzijdig gebied. Op 4 September
bespeurt de aanvoerder een groep vijandelijke tirailleurs die overrompeld worden
en afdeinzen met achterlating van vier dooden en vijf gewonden. In de portefeuille
van een der gesneuvelden, een jong, baardeloos officier, treft M. de la Ferté tusschen
andere papieren een brief van zijn commandant, Oberleutnant Angel von Wernert.
Hij leest hem. Hij herleest hem met des te meer spanning daar hij er de ideeën ziet
uitgedrukt welke hij door zijn kameraden van Libreville hoorde smaden. Von Wernert
- de naam werd veranderd, maar de tekst is authentiek - schrijft: ‘Hier vechten wij
te midden van wilde beesten. Deze oorlog, gewild door de Engelschen, zal niet enkel
alle Europeesche waarden in dit land vernietigen, maar hij prikkelt heel de infamie
der neger-ziel. Wat de handelingen onzer civiele autoriteiten aangaat, zij boezemen
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mij slechts verachting in. Ik zou den oorlog willen overleven, al was het alleen om
den sluier meedoogenloos te verscheuren. Voor één keer is het goed om soldaat te
zijn en de overhand te hebben. Onder het aristocratisch bewind van het militaire
absolutisme geeft de mensch het beste wat hij in zich heeft. Wie ook, planter of
handelaar, onderofficier of mecanicien, en waar ook, voelt zich beter dan hij ooit
geweest is.’
Terwijl luitenant de la Ferté onder hypnose blijft van dezen brief worden de
krijgsverrichtingen voortgezet. Opnieuw brommen de spreek-tamboers. Een escouade,
uitgezonden om het contact te herstellen met den troep, keert ontredderd terug met
de tijding dat de colonne totaal vernield is door den vijand. De verkenners kampeerden
den vorigen dag op een plek waar pas de Duitschers gelegerd hadden en verloren
drie man die dronken aan een vergiftigde bron. De Fransche luitenant, bedreigd met
omsingeling, aanvaardt onverwijld den terugtocht. Op zijn vlucht reikt een bode,
even snel verdwenen als verschenen, hem een missive over, onderteekend door Von
Wernert. Zij behelst de volgende zonderlinge mededeeling:
‘Ik ben verwittigd dat het in uw bedoeling ligt om u morgen 10 September naar
Logmate te begeven om er een onderhoud te hebben met zekeren Bétégué-Bili (koning
van een negerstam). Ik geloof dat het noch strookt met de belangen noch met de
waardigheid van twee Europeesche officieren om gemanoeuvreerd te worden door
een canaille van een neger die niet zal nalaten u mijn hoofd aan te bieden, gezien hij
mij hetzelfde voorstel gedaan heeft betreffende het uwe. Door ons voor de gelegenheid
vereend te toonen moet men hem de hoop ontnemen dat hij ons afzonderlijk kan
uitspelen. Een koerier van mij zal zich morgen bij den eersten dageraad aan uw
voorposten melden. Wil de goedheid hebben hem een brief te overhandigen welke
mij doet weten of u, toestemmend in mijn voorstel, het principe aanvaardt van een
wapenstilstand, geldig vanaf den opgang tot den ondergang der zon. Zoo ja, dan zal
ik mij morgen persoonlijk naar Logmate begeven met een escorte van tien miliciens.
Ik geloof dat het onnoodig is van uw kant om er meer mee te brengen. Ik zal tien
minuten later aankomen en het schouwspel der onthutsing van onzen gastheer zal
beginnen met ons te beloonen voor het vertrouwen dat wij elkaar geschonken hebben.’
De moeilijkheid om tegenover een perfiden neger tien minuten te vullen met
conversatie, het langzame verstrijken der seconden, het eindelijke opdagen van Von
Wernert, de militaire eerbewijzen waarmee de twee tegenstanders elkaar begroeten
in tegenwoordigheid van den zwarten monarch die hen verbouwereerd aangaapt,
vormt een scène die als schoonheid en als ontroering de kracht evenaart van
Beethoven's trompetten in den kerker van Fidelio. Het is niet mogelijk om zich aan
hare betoovering te onttrekken. Zij zal onvergetelijk de waarde behouden van een
symbool.
Na wederzijdsche confidenties en na den brief te hebben teruggegeven dien hij
vond op den gesneuvelden officier, nemen Monsieur de la Ferté en Angel von Wernert
afscheid. De vijandelijkheden worden hervat. De Franschman, verrast op een
uitputtenden marsch, lijdt de nederlaag. Hij verliest de helft zijner manschappen, en,
wat voor Europeanen in de tropen erger is, zijn apotheek. Ze wordt hem onder witte
vlag terugbezorgd door een afgezant van Von Wernert. Steeds vluchtend en
zigzaggend door wildernissen waar hij zich met het snoeimes een pad moet banen,
beraamt luitenant de la Ferté een krijgsplan, dat reeds aangewend werd in de dagen
der Horatiërs en Curatiërs. Hij kiest een terrein dat de Duitsche colonne slechts in
gerekte gelederen bereiken kan en levert slag tegen een verspreiden vijand. Volgens
de instructies der Berlijnsche cadettenschool marcheert Von Wernert in de voorhoede.
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Binnen een kwartier is hij de eenige overlevende van zijn troep. Het stuit M. de la
Ferté tegen de borst om hem te dooden. ‘Geef u over, bid ik u’, roept hij hem toe.
Maar het stuit Angel von Wernert tegen de borst om zich over te geven en hij jaagt
den Franschman een kogel in den schouder, betreurend dat hij niet beter mikt. Hij
wordt geveld met een kolfslag van La Ferté's manschappen en gevangen genomen.
Beiden vervulden een onvermijdelijken plicht.
Tot het einde zal dit boek de trouwe tolk zijn niet alleen van een typisch Fransche
militaire traditie, maar van het even specifieke Fransche verlangen, ondoofbaar
hoewel altijd ontgoocheld naar verzoening met zijn Oostelijken broeder. In plaats
van rechtstreeks naar de Fransche linies te trekken maakt Monsieur de la Ferté een
omweg die in 't zicht voert der grens van Spaansch Guinea. Een deel zijner
ondergeschikten, onder leiding van een adjudant, verzet zich, dreigt hem met den
krijgsraad en scheidt zich van hem af. Om Von Wernert te laten ontvluchten overtreedt
de la Ferté zwijgend de ontvangen bevelen en de reglementen. Zij zeggen elkaar een
onuitgesproken, dubbelzinnig vaarwel, terwijl de lichten van Luc-Velez glinsteren
in de verrekijkers. ‘Hadden wij niet beiden last om onze overwonnen tegenstanders
te beletten te vluchten over deze grens?’ vraagt Angel von Wernert. Later in den
warmen nacht spreekt hij met bewogen stem de slot-woorden: ‘Zal de dag dan nooit
aanbreken, waarop wij ons, zooals nu, maar zonder misdaad, naast elkander zullen
kunnen uitstrekken voor den vredigen slaap der strijders?’
De litteraire waarde van dezen vreemden, aangrijpenden roman, doet nergens
onder voor zijn menschelijken inhoud. Den menschelijken inhoud kan men in dit
geval niet hooger prijzen dan door te getuigen dat hij steunt op de striktste
werkelijkheid.
[verschenen: 25 juli 1934]

Prolongatie
Parijs, 9 Juli [1934]
Een revolutionnaire datum, te voren aangekondigd, houdt nimmer zijn beloften. Het
is iets veel geheimzinnigers dan vooruitbesproken plannen, wat een volk en een stad
in die exalteerende gisting brengt welke bij de eenen paniek verwekt, bij de anderen
vastberaden onverschrokkenheid. Niets van dezen lyrischen en magnetischen aard
radieerde in de lucht omstreeks den vervaldag van het ultimatum dat de oudstrijders
bij Doumergue indienden. De koppen waren verre van koel doch de verborgen
zenuwen, die bergen en tronen verzetten, bleven slapend. Er werden meer dan duizend
meetings gehouden. Men knokte van alle kanten. De communistische Humanité
spuwde vuur en vlam. Het roode eenheids-front adopteerde de opgeheven en gebalde
vuist als anti-fascistischen groet. Maar de Action Française weerspiegelt sinds weken
een azuren hemel en in de artikelen van Charles Maurras vibreert niet de stem der
Pythia van den Delphischen Apollo. In zijn kamp heerscht arcadische rust. Naar
verluidt heeft Jan III, bevriend met Doumergue, in een eigenhandig schrijven gelast
om den chef van het huidige gouvernement tot nader order te ontzien. Wanneer ik
niettemin den Achtsten Juli heb aangeduid als een kritiek tijdpunt dan deed ik 't
voornamelijk om de gegevens eener ontplofbare formule overzichtelijk te
rangschikken. De x van het probleem was Marcel Déat en zijn Néo-Socialisten, die
de gedraaide horens van een ram kozen tot onderscheidingsteeken. Zij schreeuwden
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hard en men kon slechts gissen naar hun expansief vermogen. Doch veel geschreeuw
weinig wol geldt ook voor de rammen. Marcel Déat verroerde niet. Hij liep leeg als
een lekke band en dat is des te beter.
Dat het explosieve probleem ondertusschen gesteld blijft in zijn geheel heeft men
ontwaard op het congres der drie millioen combattanten. Het is er op de vergaderingen,
gehouden in hemdsmouwen, zeer heet toegegaan. Aanvankelijk wilde van de
gedelegeerden niemand luisteren en ieder spreken. Bij elk woord dat de voorzitters
op de tribune verstaanbaar trachtten te maken brulde de zaal volmondig: ‘Neen!
Neen! Stemmen! Stemmen!’ Die storm duurde een rond uur. Er werd nochtans enkel
antwoord verzocht op deze vraag: ‘Heeft de regeering de voorwaarden vervuld welke
haar door de Nationale Confederatie op 12 April gesteld zijn?’ De zaak was dermate
duidelijk dat de veteranen geen minuut wenschten te delibereeren. Heeft het
gouvernement alle pogingen aangewend om het programma toe te passen dat wij
hebben uitgewerkt? Heeft het gouvernement alles gedaan opdat de Confederatie de
vermindering inwillige der pensioenen? Heeft de regeering het budget geredresseerd
gelijk wij eischten? Heeft zij gerechtigheid laten wedervaren? Heeft zij de
administratieve hervormingen ingevoerd welke men van haar verwachtte? Heeft zij
de wanzeden en misbruiken van het bewind opgeruimd? Elk dezer vragen ontketende
een orkaan van neen. Een unaniem gejouw oordeelde debatten en discussies
overbodig. De gefanatiseerde vergadering, schor en amechtig, zwichtte ten slotte,
na een schorsing, voor de nuchtere overweging dat zij zedelijk verplicht was de
Fransche natie een beredeneerd besluit voor te leggen.
Men gaf dus de redenaars het woord en hun bezwaren tegen de ministers van
Justitie, Financiën en Binnenlandsche Zaken ontbreidelden opnieuw de
oorverscheurendste tumulten. Drie Kamerleden (er zijn combattanten in de Kamer)
die probeerden het Ministerie te verdedigen, worden weggevloekt. De herrie luwt in
een motie van blaam tegen het gouvernement welke met algemeene stemmen wordt
geacclameerd. Het mandaat van Rivollet, die als minister van Pensioenen de
oudstrijders vertegenwoordigt, in het Cabinet-Doumergue, wordt verlengd met een
meerderheid van twee stemmen. Sommigen beweren vier stemmen. Men heeft moeten
tellen en hertellen om tot dit pover resultaat te komen, dat Rivollet's figuur redt en
een catastrofe verhoedt. Als onmiddellijke compensatie eischt het congres echter de
intrekking der decreten, welke de slachtoffers van den oorlog beboet hebben. Voor
de rest is de termijn van den wissel enkel verschoven. Hij zal opnieuw gepresenteerd
worden op 10 November, den vooravond der herdenking van den Wapenstilstand.
Ditmaal met een dwingender protest dan uitsluitend gekrijsch. Met de deurwaarders.
Al rekt men voor vandaag de lont, die bom moet barsten. Het batig saldo van
Doumergue, geroepen om de consequenties van Zes Februari te beteugelen, is te
miniem om de verterende onmin te stillen. Een kortstondig oogenblik heeft hij de
temperatuur verbeterd door concessies aan de invaliden, nadat een paar duizend zich
erbarmelijk hadden neergestrekt op de boulevards, hurkend op het asfalt tegenover
een politie die geen raad wist. Hij heeft Parijs een kleine wijle gepaaid met de
opheffing der luxe-taxe die handel en verkeer verlamde. Men heeft de beklemming
verjaagd en de gewetens gesust met een roes van stralende nachtfeesten,
bombardeerende vuurwerken en andere fanfares. Allemaal lapmiddelen en doekjes
voor het bloeden. De Franschen, singulier volk, vergenoegen zich niet met brood en
spelen. Trouwens, de wekelijksche lijst der faillissementen krimpt niet. Het getal
van heele en halve werkloozen vermindert nauwelijks. De gebruikelijke statistieken
der binnenkomende belastingen worden niet meer gepubliceerd. De handelsbalans
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boekt haar maandelijksch deficit van ruim een half milliard. De landbouwer vindt
geen kooper voor zijn graan, terwijl enkele almachtige importeurs millioenen
opstrijken (en kranten subsidieeren) met buitenlandsch koren, dat zij straffeloos
invoeren via Marokko als Fransch product en verhandelen met een winst van acht
gulden per centenaar. De Beurs werd van lieverlede een deceptie. Het weinige, dat
een beetje bloeit, leeft van kunstmatige injecties. En de massa der burgers, Doumergue
geflankeerd ziend met achttien sterren van de allereerste grootte (Herriot, Tardieu,
Laval, Flandin en tutti quanti), meesmuilt als de humorist naast automobilisten, die
tegen een boom rijden: ‘Is dat alles wat ze kunnen met hun achttienen?’ Op 10
November zal het vonnis nog harder luiden, wanneer de onmacht flagrant blijkt.
Doch zoo de kuur van achttien specialisten niet baat, wat dan? De ijzeren hand. Het
recept ligt reeds klaar: Une main de fer, dure, sûre, pure.
Want al werd per geluk het Fransche hart bevredigd door de portemonnaie, het
zou doorgaan met hunkeren naar de moreele gemoedsrust welke zijn bewindvoerders
weigeren, omdat zij ze niet kunnen verschaffen zonder een schade aan te richten
waartegen niemand assureert. De commissie der Fusilleurs spleet in tweeën wegens
haar rapport, dat even mak is als schandalig. Zij heeft niet ontdekt wie op Zes Februari
bevel gaf te schieten. Tergender nog: zij ontdekte niet wie na de eerste fusillade
verzuimde te bevelen om het vuur te staken. Natuurlijk kan haar linksche meerderheid
de heeren Frot, Cot, Boncour en Daladier, wier kostbare en kwetsbare personen nog
steeds bewaakt worden door schildwachten, niet afvallen. Maar de regimenten Croix
de Feu, in en om Parijs, achten deze halfheid onverantwoordelijk en onvergeeflijk.
Zij zijn geen mannen om zich te laten demoraliseeren door parlementaire lafheden.
Zij verbeiden hun tijd met een geduld en een kracht, dagelijks hernieuwd door het
doel, door de onverwelkbare herinnering.
Nog willekeuriger dan de Fusilleurs treedt de commissie der Dieven op, tegenover
haar is de meineed, de leugen, de valsche getuigenis en de kwade trouw, verheven
tot den rang van staatsinstellingen. Welk een desillusie. Van de honderden millioenen,
die Stavisky in luttele jaren stroopte en verbraste, werd geen cent teruggevonden.
Men zocht er niet eens naar. De oplichter kon gerantsoeneerd worden door een bende
hooggeplaatste beschermers zonder dat iemand restitutie durft vergen. Een
speel-consortium maakte in tien jaar één milliard buit, zonder een dubbeltje belasting
te betalen, en de verdwaasde minister die de verminkten beknibbelt, vraagt geen
teruggave van de gestolen duiten. Aan de Fransche speeltafels tiert een eerloos bedrog
en geen sterveling wordt bestraft. De inspecteur Bony, favoriet van Chéron, wordt
ontmaskerd als gangster, en Chéron is nog minister van Justitie. Chautemps wordt
schoongewasschen en van zijn vuile linnen blijft geen stuk heel. Als hij echter zinkt,
steekt de gansche commissie hem de reddende hand toe. Alle ex-ministers, verdacht
en overtuigd van medeplichtigheid, loopen op vrije voeten. Om een schurk als René
Renoult in staat van beschuldiging te stellen, moest de rechter talmen tot Doumergue
Kamer en Senaat naar huis stuurde. Er was geen andere manier om opheffing te
verkrijgen van de parlementaire immuniteit.
Er is blijkbaar ook geen andere manier om dat parlement tot rede te brengen en
tot besef zijner roekeloosheid dan la main de fer, dure, sûre, pure. Doumergue verwierf
vier maanden uitstel en vier maanden bewegingsvrijheid. Als niet hij het ijzer smeedt,
zal een ander den hamer grijpen. De Franschman heeft geen haast. Hij verlangt te
opereeren in koelen bloede, met overleg en kalmte. Uitstel is geen afstel. Zooveel
opgestapelde ongerechtigheid bleef ongewroken en zooveel wrok vergaarde zich,
dat niemand wien vergelding wacht, erbij verliezen zal.
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[verschenen: 28 juli 1934]

Een nieuwe idylle
Parijs, 12 Juli [1934]
De diplomatie, die voortaan openbaar behoorde te zijn, is eerst heimelijk geworden,
daarna streng geheim, vervolgens hermetisch en na de Londensche reis van Barthou
esoterisch. Esoterisch als dat schilderij van Hieronymus Bosch waar een fantastische
en ontelbare stoet in een toovertuin uittrekt op jacht naar de aardsche geneugten, aan
welke de middeleeuwers den bekoorlijken naam gaven van de wilde aardbei. Men
raakt er niet op uitgekeken, maar men begrijpt er niets van. De meeste figuren uit
het onderzeesche, bovenwereldsche droomlandschap laten verschillende interpretaties
toe of sluiten zich voor elke bevatting. Telkens bespeurt men nieuwe teekens en een
grassprietje wordt ten slotte ondoorgrondelijk. Doch begrepen zulke zieners zichzelf?
Was het hun wensch om begrepen te worden door medemenschen? Zoo ja, waarom
noodzaakten zij ons dan om eigenhandig een gebruiksaanwijzing te zoeken, welke
wij nimmer zullen ontdekken?
Voor zoover de bedoeling van Barthou zichtbaar is, zullen de 33 groote en kleine
landen waaruit Europa bestaat allengs hun heul en troost vinden in een pact, dat
elkaars veiligheid wederkeerig waarborgt, beschermt en verdedigt. De eerste gedachte
die zich opdringt luidt: Er moet dus iets beschermd en verdedigd worden. De tweede
volgt automatisch: Hoe en waarmee kan men iets beschermen en verdedigen? Het
antwoord is fataal: Met wapenen. Derhalve zullen 33 naties zich ten strijde moeten
gorden om de verplichtingen van het pact na te komen. Wij hebben daar geen bezwaar
tegen. Doch men trachte niet ons wijs te maken, dat het systeem een geschapen
toestand verandert.
Wijl het monster-pact geen enkel verborgen of openlijk antagonisme opheft, blijven
in dat kader meer combinaties mogelijk dan in een spel van 52 kaarten, die zooals
men weet practisch onuitputtelijk zijn. Het is onbegonnen werk ze alle op te sommen.
Het ware echter niet nutteloos. De wereld zou tot haar verwondering bespeuren, dat
er geen kaart is, hoog of laag, waarvan de partij niet kan afhangen, en dat een
binnenbrandje in den Baltischen hoek of op den Balkan zonder verwijl het vuur zal
overbrengen tot aan de uiteinden van Europa. Als de schijn niet bedriegt en als een
gezegelde verbintenis steeds hare kracht behoudt, moet men zich zelfs afvragen of
het pact in plaats van de vonk te dooven en de geleidbaarheid te bemoeilijken,
integendeel de circulatie niet vergemakkelijkt en bespoedigt. Het pact legt ieder een
onzelfzuchtig ideaal op. Doch het is te mooi om waar te zijn dat gansch Europa een
kruistocht zal ondernemen tegen een overtreder die ergens een dollen streek uithaalt,
aan den Weichsel of aan den Donau. Op het beslissende moment zal elke mogendheid
een keuze doen die uitsluitend gericht wordt door hare belangen en hare passies.
Onder de honderden combinaties echter, welke het pact veroorlooft en onder de
honderden risico's, waartoe het verplicht, dringen drie gevallen zich op bij den
waarnemer, wegens hun mogelijkheid, wegens hun kapitaal gewicht en wegens de
absurditeit hunner consequenties.
Eerste hypothese: Duitschland valt Frankrijk aan. Rusland is bijstand verschuldigd
aan de Franschen, gelijk de Russische stoomwals van 1914. Maar in 1914 bestond
er geen Polen en in 1914 bezaten de Roemenen niet Bessarabië, dat kort geleden nog
koppig door Moskou beschouwd werd als terra irredenta en waar de verwoeste
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bruggen over den Dniester nog niet herbouwd waren. Gesteld dat de gevechtswaarde
der Russen die onder Stalin evenveel tijd verbeuzelen aan parade-oefeningen als
onder Nicolaas II, niet verminderde en gesteld dat geen bedreigingen in het Verre
Oosten een gedeelte hunner weermacht vastbindt. Hoe zullen zij marcheeren tegen
Duitschland? Nimmer zal Polen den Russen toegang en doorgang verleenen over
een gebied dat pas ontworsteld werd aan de wreedste onderdrukking. Evenmin
Roemenië. De bolsjewistische trouw is loozer dan de Punische en weldra zouden
beide landen overgeleverd zijn èn aan de wapenen èn aan de propaganda van het
Kremlin.
Tweede hypothese: Duitschland en Polen vallen Rusland aan, volgens een plan
dat sympathie wekte te Boekarest en zelfs in Tokio. Europa, welks welvaart,
beschaving en orde sinds 1920 rusteloos door de bolsjewisten ondermijnd worden,
zou redenen te over hebben om zonder spijt te aanschouwen dat het prestige en het
expansievermogen van het Roode Vaandel een knak kregen. Het opportunistische
Moskou, conservatief geworden uit nooddwang, remde zijn revolutionnaire politiek,
het schortte ze op doch zag er niet van af. In 't duister voert het zijn guerilla met geld,
leugens en luchtspiegelingen. Het verliest weinig terrein. Zoolang de vlag der Derde
Internationale met sikkel en hamer wappert op het Kremlin, zal er geen land zijn
waar de hoop op een staatsgreep niet tienvoudig vergroot voortgist bij een
doortastende minderheid van profeten en gepeupel. Vroeg of laat zal die permanente
haard van bedrog en onrust moeten werden uitgedelgd. Hoe eer hoe beter. Maar
wanneer Duitschland en Polen zich voor deze taak spannen zou volgens de termen
van Barthou's pact de casus foederis gelden en Frankrijk zou ten oorlog moeten
trekken onder het zingen der Internationale of van God bescherme Tsaar Stalin. Het
zou zijn mannen offeren voor de handhaving en den triomf van een verfoeid marxisme
dat het binnen zijn grenzen en in zijn koloniën met geweld beteugelt. Vraag: Wat
zou de positie worden van het communisme, welke zijn vorderingen, welke zijn
invloed na een overwinning van Moskou? Op papier en in de bureau's van den Quai
d'Orsay lijken zulke exorbitante ontwerpen uitvoerbaar. In de werkelijkheid zal hun
mechaniek tot splinters uiteenbarsten zoodra men poogt het in beweging te zetten.
Derde hypothese: Rusland valt Duitschland aan. Het bolsjewisme verklaart een
soort van heiligen oorlog aan Hitler, hetzij om een roode contrarevolutie te steunen
in Berlijn, hetzij omdat de Panslaven, langzaam afzakkend naar het Westen, voor de
zooveelste maal botsen tegen de Pangermanen. Voor dit zonderlinge, geenszins
ondenkbare geval, is elke twijfel buitengesloten. De Franschen zijn verplicht de
Duitschers ter hulp te snellen. Zij zouden genoodzaakt zijn te vechten voor een Roi
de Prusse, die op 't oogenblik nog Hindenburg heet, den overwinnaar van Tannenberg,
doch binnenkort misschien Hitler of Goering. Feldgrau en Bleu-horizon, Krupp en
Schneider, zouden zich op de slagvelden mengelen in één tint en één gebrom. Voor
het deel der Fransche natie dat oprecht en standvastig naar overeenstemming tracht
met Duitschland, voor de helft die het hakenkruis niet onsympathiek gezind is, heeft
de suppositie weinig aanlokkelijks. De andere helft, de socialisten, communisten en
democraten van allerlei pluimage, zal een dergelijke eventualiteit verwerpen met een
afschuw die evenredig is aan hun haat tegen wat zij de Bruine Pest noemen. De
rechter flank van het Fransche volk zal met een onbedwingbaren weerzin de wapens
grijpen ten voordeele van Rusland. De linker vleugel der natie zal zich nimmer laten
mobiliseeren ten bate van Hitler. Om zijn pact een begin van realiteit te geven zou
Barthou moeten aanvangen met beide groepen die tezamen den doorsnee-Franschman
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vormen, overtuigingen in te blazen die eenigszins strooken met zijn extravagante
fantasieën.
De drie mogelijke hypothesen, Frankrijk betreffende, blijken dus in gelijke mate
ongunstig voor Parijs. Het aspect en de kansen der onderneming zouden natuurlijk
aanzienlijk verbeteren wanneer Engeland beliefde te garandeeren met zijn vloot, wat
de Franschen beloven te borgen met hun leger. Maar Downing-street heeft den Quai
d'Orsay ironisch geantwoord: ‘If you like it. Wij blijven toeschouwers.’ Behalve de
Dardanellen en Suez is alles wat achter den Rijn ligt voor Londen niet één knoop
waard van een uniform der Horse-guards. De eenige aantrekkelijkheid van Barthou's
pact schuilt voor Albion hierin dat het een laatste voorwendsel biedt om Frankrijk
en Duitschland samen te ontwapenen. Op dit punt verkeeren zij in hun zoeten en
vromen waan. Zoomin het Westelijk Locarno (dat de Britten zwaar genoeg op de
maag ligt) Frankrijk belet heeft om zich te gordelen met een pantser van beton,
evenmin zal het Oostelijk Locarno den Franschen overreden om één man of één tank
af te danken. De rest is bijzaak. Men gebruikt haar om tijd te winnen en om de galerij
te amuseeren van Genève. Wanneer niet alles provisorisch ware, zoowel Barthou als
zijn pact, zouden wij enkel betreuren dat het den Quai d'Orsay dermate ontbreekt
aan een zuiver Fransch-nationale richtlijn. Om zijn lot zoo halsstarrig te willen
koppelen aan Moskou (en na zooveel ontgoochelingen) moet men noch Fransch noch
Europeesch denken.
[verschenen: 1 augustus 1934]

Boschgas
Parijs, 16 Juli [1934]
Het is acht zomers geleden dat ik schreef over automobielen voortbewogen door een
gas, dat de Franschen schilderachtig boschgas noemen, omdat het ontwikkeld wordt
uit hakhout of houtskool. Wij waren toen in het jaar 1926. Er liepen reeds geruchten
over een oorlog, waarin een vijand de Fransche zeewegen kon afsnijden wat den
toevoer van petroleum en benzine zou stopzetten. Er liepen ook reeds geruchten, dat
de petroleumbronnen binnen afzienbaren tijd zouden leegraken bij de geweldige
hoeveelheden die men dagelijks wegpompt en dat de millioenen motoren door gebrek
aan brandstof zouden stilstaan. De competentste schrijvers voorspelden, dat de
toekomstige oorlog onontkomelijk moest gevoerd worden om het bezit van
olie-velden, welke het leven der naties voortaan beheerschten en regelden als het
water den landbouw. Dwazen die wij waren! Er is geen zorgwekkend onderwerp,
waarop wij niet aanvlogen om het te verbreiden als de wind de pluizen der distelzaden.
Hoeveel milliarden pessimistische beschouwingen (onze dagen vergallend als de
mieserige neger-muziek dezer zwarte periode) zouden er in die acht jaren geschreven
zijn over den naderenden oorlog en den ontbrekenden petroleum? Wij hadden ons
dezen kommer kunnen uitsparen die geen liter aan de voorraden toevoegde. Wij
hebben steeds geen oorlog. Steeds hebben wij olie. Het gebeurt zelfs dat ons niets
te wenschen overblijft: al worden alle havens geblokkeerd en al drogen de laatste
bronnen op, de motoren zullen draaien.
Men kan niet anders concludeeren na den proefrit van 3700 kilometer over berg
en dal, welke 25 Juni aanving op de Place de la Concorde en de vorige week eindigde
op hetzelfde plein, tegenover het gebouw der Fransche Automobiel-Club. Onder een
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karavaan, uitgezonden om de verschillende soorten van ‘nationale brandstoffen’ te
experimenteeren, en gestookt door de meest heterogene mengsels van vloeibare
materie, bevonden zich drie wagens, welke gedreven werden door boschgas. Het
waren twee Berliet's, werkend met hout, en een Panhard, werkend met houtskool.
De Berliet's hadden een motor van 4 cylinders, die dertien paardekracht telt voor den
fiscus, en waren gecarosseerd als conduite intérieure. Zij droegen op het achterstel
een reiskoffer, een tikje grooter dan de koffers, welke men bevestigt aan gewone
auto's. Daar bevonden zich het hout-proviand en de organen van den gasmaker; het
zuiveringstoestel was verborgen onder het chassis en nauwlijks zichtbaar. De Panhard
was een zes-cylinder zonder kleppen, 14 p.k, geldend voor den fiscus, en eveneens
ingericht als conduite intérieure. Het aërodynamisch nederwelvende achterstuk
bevatte den gasmaker en zijn provisie houtskool; de zuiveraar was als een gestyleerde
gereedschapkist, geplaatst op een treeplank. In geen enkel opzicht onderscheidden
deze wagens zich van de courante automobielen. Zij verschilden daarentegen
hemelsbreed van de onooglijke voertuigen, waarover ik vroeger sprak en die een
volumineuze gasfabriek droegen aan de linker of rechter zijde van den chauffeur.
Als men het principe dier oudste wagens kon toejuichen, hun uiterlijk inspireerde
niet alleen bedenkingen van aesthetischen aard, maar wekte ook ernstige bezwaren
wegens hun gewicht en twijfel aan hun handzaamheid. Een langdurige studie en een
geleidelijke perfectionneering hebben al die hinderpalen volslagen overwonnen,
sinds het gelukkige idee, waaraan dit vervoermiddel zijn ontstaan dankt, hier voor 't
eerst werd aangeroerd.
Op hun langen en moeilijken rondrit over Dijon, de Jura, de Cévennes, Marseille,
Béziers, Carcassonne, het Massif Central, Poitiers, Tours, Rouen, Le Havre, Dieppe
en Monthiéry waren de twee Berliet's en de Panhard onderworpen aan de zeer scherpe
contrôle van officieren van Waterstaat en aan een draconische reglementeering. Men
had bepaald dat de wagen die op deze reis van bijna vier duizend kilometer een
onvrijwillig oponthoud had van meer dan zestig minuten, te wijten aan de organen
van den gasmaker, geëlimineerd zou zijn. Wanneer de gemiddelde commercieele
snelheid over meer dan een etappe zakte beneden de 50 k.m. per uur (de bergen
inbegrepen) zou de wagen eveneens worden uitgeschakeld. Het onderhoud der wagens
mocht na elke etappe niet langer duren dan een uur. Het starten met kouden motor
moest geschieden zonder behulp van benzine (waartoe men eertijds zijn toevlucht
nam) en gedaan worden binnen twintig minuten. Er waren drie prijzen uitgeloofd
voor den winnaar dien ik niet nader aanduid omdat ik geen reclame maak voor een
fabrieksmerk doch voor een nuttige uitvinding: 100.000 francs door het Ministerie
van Landbouw; 50.000 door het Ministerie van Oorlog en 10.000 door de Nationale
Vereeniging van Houthandelaars. Want ieder heeft profijt bij de boschgas-automobiel,
de boer, de soldaat, de toerist en de koopman.
De drie voertuigen, zonder onderbreking vergezeld van hun strenge controleurs,
hebben tenvolle beantwoord aan de reglementen en aan de verwachtingen der
constructeurs. Er is geen enkele pech geregistreerd welke veroorzaakt was door de
organen die een hoopje hout of houtskool omzetten in drijfkracht. De bestuurders
hebben geen druppel benzine gebruikt en desniettegenstaande heeft het vertrek met
kouden motor in geen enkel geval meer tijd geëischt dan een kwartier, zelfs niet in
de hooglanden van Jura, Cévennes en Massif Central. Op de dagen van grooten
schoonmaak heeft het onderhoud niet meer gevergd dan een half uur. De snelheid
heeft regelmatig geschommeld rondom het tempo dat met gewone automobielen
verkregen wordt met benzine-motoren. Oogenblikkelijke snelheid op vlakken weg:
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88 à 98 k.m. per uur. Commercieele snelheid over gemakkelijke afstanden: 70 k.m.
per uur, zonder zich te haasten, omdat de chauffeurs, die slechts verplicht waren tot
50 k.m., er alle belang bij hadden hun wagen te ontzien. In de bergen daalde de
commercieele snelheid nergens beneden de 50 k.m. per uur. Bij een afzonderlijken
wedstrijd in snelheid en verbruik waaraan de Automobiel de drie wagens na hun
terugkeer heeft willen onderwerpen, en die verreden werd op 11 Juli, legde de eerste
een afstand van 500 k.m. af met een gemiddelde van 88.2 k.m. per uur, zonder eenige
hapering en met een onberispelijke regelmatigheid. De tweede en derde haalden 85.5
en 83.6 zonder de geringste stoornis.
De brandstof hout of houtskool dezer voertuigen kost 4 à 5 maal minder dan de
brandstof benzine. Het is waar dat dit verschil gedeeltelijk voortspruit uit de enorme
heffingen waarmee de fiscus van diverse landen de petroleum en zijn derivaten belast.
Het is ook waar dat hout of houtskool in goedkoopte nimmer de ruwe olie zal evenaren
die als een fontein uit den grond opwelt. Zoolang de benzine ondertusschen duur
blijft en door den wetgever getrakteerd wordt als een luxe-artikel, zijn de uitgaven
welke men met hout of houtskool bezuinigt, geenszins te versmaden voor particulier
en industrieel. Niemand overigens denkt eraan om alle benzine- en petroleum-motoren
te vervangen door boschgas. Het onberekenbare voordeel der nieuwe drijfkracht
bestaat daarin dat geen bewoonde streek der aarde in die mate schraal en onvruchtbaar,
afgelegen of afgesloten is, dat de mensch er ooit brandstofgebrek voor zijn machines
behoeft te vreezen. De geleerde genootschappen, de handelslichamen, de sport-clubs
die gedurende lange jaren de bevredigende oplossing van een technisch probleem
hebben aangemoedigd, jaagden geen ander doeleinde na dan de mogelijkheid te
scheppen om op een onvoorzienbaar oogenblik een tappelings uitgemeten, zeer
ontvlambaar en onontbeerlijk product te kunnen vervangen door een substantie welke
overal voor 't oprapen ligt.
Ik zou deze definitieve overwinning minder nadrukkelijk beklemtonen wanneer
zij aan de bewindvoerders eener natie niet een zekere onafhankelijkheid verschafte
welke zij angstig gedurende een kwart eeuw gemist hebben, wat hun bewegingen
verlamde, hun horizon beperkte, hun verbeelding intoomde. Petroleum en benzine
onderhielden in Frankrijk een inferioriteitsgevoel waaraan geen enkel staatsman
geheel ontsnappen kon. Bevrijd te zijn van dezen druk is een der onwaardeerbaarste
voorrechten welke de fortuin en de ingenieurs schonken aan de voortvarende generatie
die nog dit jaar langs alle wegen ravitailleeringsposten gaat organiseeren van hout
en houtskool voor de reservoirs der automobielen. Noch Shakespeare noch de heksen
van Macbeth konden gissen dat een bosch ooit zou opmarcheeren in dezen vorm.
[verschenen: 4 augustus 1934]

Naar de beslissing
Parijs, 20 Juli [1934]
De episode van het geleidelijk afspelende Fransche drama die ‘De Bom Tardieu’
heet, ontwikkelde zich aldus: Hoewel Camille Chautemps tot over de ooren bespat
raakte met de modder welke de langdradige Stavisky-commissie tegen heug en meug
opbaggert, was het den hypocrieten voorzitter (Guernut) van dit geïmproviseerde
rechtscollege gelukt om de eer en het fatsoen van zijn vriend en geestverwant te
redden. Dit geschiedde bij verrassing op een vergadering welke slechts 12 van de 44
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leden bijwoonden. Na voorlezing van een uitermate verzachtend rapport, geïnspireerd
door Pierre Laval, die zelf te zwak staat in de affaires Lévy-Dubois en Foncière om
hard of onpartijdig te zijn tegenover anderen, stemde de commissie unaniem een
eenvoudige motie van blaam. Chautemps ontsnapte daarmee aan den Hoogen Raad.
Zijn dossier werd niet opgezonden aan den Zegelbewaarder, wat neerkomt op ontslag
van rechtsvervolging. Doch door uitdrukkelijk in haar motie te proclameeren dat de
eer en probiteit van Chautemps niet waren aangetast, erkende de commissie
stilzwijgend zijn onbekwaamheid als Minister van Binnenlandsche Zaken, als Premier,
als President der Radicale Partij, als Sublieme Prins van het Koninklijk Geheim.
Tegenover de verregaande en tallooze fouten van Chautemps, geopenbaard door de
diverse verhooren, bestond geen ander alternatief dan: of hij was een doortrapte
schurk, of hij was een bedroevende ezel. Men koos het minst geneerende.
Voor een staatsman die vandaag of morgen het bewind hoopt te hervatten, was
die onontwijkbare minimum blaam een zware slag waarvan het effect tot elken prijs
geneutraliseerd moest worden. Een goochelaar als Chautemps heeft menigen toer in
zijn hoed en het ontbreekt hem niet aan lumineuze invallen. Hij beraamde het volgende
plan. De Stavisky-zwendel dateert niet van 1932, toen hij, Chautemps, meester werd
van Frankrijk's binnenlandsche aangelegenheden. De flesschentrekkerij en de corruptie
dagteekenen van vroeger, van minstens 1926. Waarom zou dan enkel hij
verantwoordelijk zijn en geblameerd worden wegens wanbeleid? Wat verweet men
hem ten slotte? Dat zijn zwager, Pressard, Procureur der Republiek, den
massa-oplichter de hand boven 't hoofd had gehouden. Dat hij, Chautemps, den
bandiet Albert Dubarry, directeur van La Volonté, spreekbuis van den Quai d'Orsay,
gesubsidieerd had uit de Geheime Fondsen. Maar werkte Pressard niet onder andere
ministeries dan het zijne? Werd Dubarry niet reeds overvloedig gespekt onder
Tardieu? Gratificeerde Tardieu niet zijn ‘cher ami’ Dubarry met een concessie van
6000 hectaren bouwland in Marokko om er wonderolie te teelen voor de motoren
der vliegmachines? Als er één geblameerd werd dan verdienden allen blaam onder
wier beheer Stavisky en zijn kornuiten ongehinderd mochten stroopen. Chautemps
verfraaide zich weliswaar niet met deze tactiek. Hij bleef echter geen uitzondering.
Hij sauveerde zijn ministerieele kansen, zijn toekomst. Onder zwarten valt een neger
niet in 't oog.
De redeneering leek subtiel maar berustte op een dubbelzinnigheid. Zonder twijfel
was Stavisky reeds in 1930, onder Tardieu, een schurk die in de doos had gemoeten.
Doch pas in 1932, onder Chautemps, werd Stavisky met behulp van ministerieele
aanbevelingen een officieele regeeringsschurk. Zeker was Albert Dubarry, die sinds
1917 van diefstal beticht werd door L'Action Française, een buitengewoon troebel
personage onder Poincaré, Briand en de heele santekraam. Maar als Tardieu en zijn
voorgangers een verdacht en ongewenscht sujet subsidieerden, Chautemps
subsidieerde met staatsgelden een schooier, die zijn krant (wat Chautemps drommels
goed wist) in 1932 verpacht had aan een gepatenteerden boef. Het gouvernement
steunde dus niet meer een dubieus journalist, wat tot de tradities behoort der vrije en
onvrije drukpers. Het gouvernement steunde een zakkenroller, verschafte hem
bedrijfskapitaal en slachtoffers, wat tot dusverre nog niet geboekstaafd was in de
nochtans scabreuze annalen der democratie.
Chautemps en zijn vrienden voelden terdege de zwakke punten hunner
argumentatie. Zij rekenden echter zoowel op de schaapachtigheid der rechtsche
commissie-leden als op hun niet volkomen gerust geweten om de mefistofeliaansche
logica te laten passeeren zonder dat iemand bedenkingen opperde. Zij rekenden
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eveneens op de wapenschorsing, de fameuze Trève, welke niet is aangegaan voor
honden en katten. Aan den oorsprong dier Trève liggen het tumult en de paniek van
Zes Februari, waarvan Rechts profiteerde ten koste van Links, doch waarin Rechts
en Links hetzelfde gevaar liepen om hun hachje te verliezen. Chautemps, president
der Radicale Partij, was onmisbaar voor het Kabinet van Doumergue. Een politicus
kon het slechts normaal vinden dat sommige leden van het Kabinet die onmisbaarheid
waardeerden door hun tong te binden. Had de commissie zelf bij het verhoor van
Laval niet alle vragen ingeslikt welke dezen minister konden hinderen? Commissie,
Kamer en Senaat hebben de Trève nooit anders beschouwd dan als een muilkorf en
een doofpot. Waarom zou Tardieu uit den band springen? De vluchtigste blik op een
recent verleden, gemerkt met Oustric en zijn minister van Justitie Péret, ried hem
om te heulen met een methode welke het foutiefste blauw blauw liet.
Doch gedurende de eerste periode van het Stavisky-schandaal, toen de
verantwoordelijkheden nog vermoffelbaar schenen, bekonkelden de Chautemporains
(zooals ze gedoopt zijn) een streek waarvan niemand de consequenties gissen kon,
behalve hij tegen wien zij ze in hun verwarring, in hun haat, in hun drift om een
gijzelaar te bezitten, hadden uitgehaald.
Na geheimzinnige omzwervingen, en na contant betaald te zijn aan den inspecteur
Bonny, belandden de talons der chèques van Stavisky in den breeden schoot van
Henry Chéron. Op 3 Maart verbreidde zich in de couloirs der Kamer het gerucht dat
een der talons genoteerd was C... A... Tardi... 300.000 francs, en pas op 6 Maart
bereikte het verraderlijk document de enquêtecommissie en daardoor de openbaarheid.
De laster en de verdachtmaking konden niet handiger worden uitgestrooid. De gansche
oppositie-pers, nog schuimbekkend over de geleden nederlagen en happig op een
representatief hoofd-van-jut uit het vijandelijk kamp, verkneuterde zich in de
providentieele ontdekking. De A werd André. De onvoltooide Tardi werd Tardieu.
Een bloote veronderstelling. Doch alle veronderstellingen waren geoorloofd en geen
oogenblik dacht men aan het risico dat gewaagd werd door de betichters, aan de
vendetta welke zij onherroepelijk moesten ontketenen voor het geval, dat de talon
vervalscht was. Schijnheilig onderwierp de commissie de letters aan de keuring der
beeldschoone Arlette, die schijnheilig noch neen, noch ja, zei toen men haar vroeg
of zij de hand herkende van haar man. Schijnheilig polste men een behanger, die
Tardif heette en toevallig gewerkt had voor den oplichter. Op verre na had hij niet
geleverd voor 300.000 francs. Hoewel niemand twijfelde dat de talon gemanipuleerd
was door een falsaris circuleerde de naam André Tardieu gedurende vijf maanden,
geschandvlekt met een onbewezen en onbewijsbare beschuldiging, in kranten,
karikaturen en liedjes langs de straten. De Chautemporains genoten hun leedvermaak
tot de laatste minuut. Zij hadden Tardieu kunnen verhooren in Maart en zij noodigden
hem pas voor hun areopaag in Juli.
Zij verergerden zoodoende hun flater. Terwijl zij in hun jammerlijke
janklaassen-kast de waarheid trachtten te smoren onder eindeloos gezwets en perfide
uitweidingen, rumineerde Tardieu den ontvangen hoon en vergaarde zijn wrok. De
tactiek der Chautemporains behoefde hem niet te spijten, want de wraak is een gerecht
dat koud 't lekkerst smaakt. Dagelijks filtreerde hij de onverteerbare verslagen der
enquêtecommissie. Dagelijks lichtte hij de onbetwistbare feiten uit het overwoekerend
gedaas.
Elk verhoor leverde hem materiaal voor een requisitoir, dat klemmender werd
naar mate het onderzoek vorderde. Zijn gezworen tegenstanders bezorgden hem
eigenhandig de deugdelijkste bewijsstukken en zij waren haatverblind genoeg om 't
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niet te beseffen. Toen zij hem eindelijk dagvaardden, op den vooravond der vacantie,
zette hij de eindstreep onder een philippica die geen enkel nieuw feit bevatte, maar
de bekende feiten zoo resumeerde en zoo groepeerde dat alles ineenstortte onder
kreten van woede, verbazing en bewondering. Alles! Dit wil zeggen de kunstmatige
rehabilitatie van Chautemps; de reputatie van Chéron; de Trève; de beurskoersen;
het schijnbaar optimisme; en - zoo niet nu dan straks - het ministerie, het parlement
en de parlementaire regeeringsvorm.
Het spreekt vanzelf dat Tardieu, Minister van Staat, te weinig naïef is om niet de
verwoestingen te voorzien, welke zijn bom zou aanrichten. Vermoedelijk maakt zijn
offensief deel uit van een operatie-plan, welks doeleinden werden vastgesteld door
een aanvoerder en een staf. Voortaan evenwel behoort een vreedzame samenwerking
tusschen de linker- en rechterhelft der Fransche natie tot het rijk der absolute
onmogelijkheden. Hoe meer de linksche partijen zich vastwroeten in bedrog en
eerloosheid, des te scherper zal het conflict zich toespitsen. De politieke beginselen
raakten afgesleten, tot hun elementairsten verschijningsvorm: leugen en waarheid.
En dit is het tragische: de toekomstige leider van het Fransche volk zal voortbouwen
op de leugens der eenen of op de waarheid der anderen.
[verschenen: 11 augustus 1934]

Het sein blijft uit
Parijs, 27 Juli [1934]
Logisch geredeneerd zou na den moord op Kanselier Dollfuss een Europeesche
Oorlog moeten uitbreken gelijk de oorlog uitbrak na den moord op aartshertog Franz
Ferdinand te Serajewo. De partijen zijn omgekeerd maar de toestand is identiek.
In 1914 wordt een persoonlijkheid weggeruimd die de Pan-Slaven dwars zit. In
1934 doodt een troep rebellen den schepper en den representant van het Oostenrijksche
locaal-patriottisme die de opdringende Pan-Germanen een spaak in de wielen steekt.
Onder Keizer Wilhelm II en Franz Joseph worden de onstuimige Pan-Slaven brutaal
ter verantwoording geroepen door een militaire mogendheid van den tweeden rang,
Oostenrijk-Hongarije, dat vitale belangen heeft bij een kastijding der Pan-Slaven,
en in dezen reflex van zelfverdediging niet weerhouden, maar veeleer gesteund wordt
door Duitschland welks krijgsmacht in Europa een verreweg preponderanten factor
vormt. Onder Albert Lebrun en Benito Mussolini zouden de fanatieke, tumultueuze
Pan-Germanen volgens de norm van oorzaak en gevolg vierkant geschrobbeerd
moeten worden door de tweede-rangs militaire mogendheid Italië. Ondanks alle
declamatorische tiraden is Rome te zwak, en annexeerde in 1918 ook een te groot
aantal zuiver-Duitsche burgers, om zijn ontwikkeling en evenwicht niet zeer ernstig
bedreigd te achten door een grensgemeenschap met Duitschland, welke uit de
verdwijning van het Oostenrijksch locaal-patriottisme voortspruit. Bij zijne scherpe
berisping zou Italië aangemoedigd moeten worden door de militaire mogendheid die
in 1934 op het Continent buiten kijf het hoogste offensieve potentieel bezit en
deugdelijke redenen kan aanvoeren om een gebiedsuitbreiding der Pan-Germanen
met beslistheid van de hand te wijzen. Deze mogendheid is Frankrijk. Wanneer
Frankrijk van 1934 zich in denzelfden gemoedstoestand bevond als Duitschland van
1914 (frischer, fröhlicher Krieg) zouden de zaken dezelfde wending nemen als twintig
jaar geleden. Mussolini, die door de vermoording van zijn vriend en beschermeling
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Dollfuss - terwijl vrouw en kinderen van den Weenschen kanselier reeds zijn gast
zijn te Riccione - een bloedigen kaakslag ontving, zou een ultimatum indienen te
Berlijn. Het prestige van 't Hakenkruis, het nationale eergevoel en misschien het
bewustzijn van een onrecht zouden Hitler verhinderen om alle eischen van het
Italiaansche ultimatum in te willigen. En wij hadden oorlog.
Daar echter bifurqueert de parallel en eindigt de vergelijking.
Hoe gaarne ook Mussolini den smaad zal wreken op den z.g. epigoon-dictator
dien hij kortelings (en hoofdzakelijk om Frankrijk te dwarsboomen) noodigde te
Venetië, en volgens betrouwbare Fransche rapporten du haut de sa grandeur bejegende
als een werkman die op karwei komt, hoe verderfelijk Mussolini een Duitsch
buurmanschap moge oordeelen voor de toekomst van Italië, het is onwaarschijnlijk
dat hij op zijn eentje een expeditie onderneemt tegen Berlijn. Het is zelfs ondenkbaar.
Niet alleen omdat hij de Reichswehr vreest en vooral haar Staf. Doch ten tweede
omdat de Tsjecho-Slowaken uiterst onheusch zouden reageeren op zijn interventie.
Te recht of ten onrechte beschouwen de Tsjechen, die moeten kiezen tusschen twee
kwalen, Berlijn als een last welke lichter te torsen valt dan Rome. Het kabinet van
Praag telt permanent twee Duitsche ministers en is verplicht rekening te houden met
de sympathieën van drie millioen onderdanen, ras-echte Germanen, die zich
magnetisch voelen aangetrokken door de Hitleriaansche mystiek der verwantschap
van het bloed.
Desnoods echter kan er eenige twijfel bestaan omtrent de houding van
Tsjecho-Slowakije. Maar over de gezindheid der Joego-Slaven, zooals zij gekweekt,
gevoed, verpleegd, verzorgd, opgewarmd, oververhit is, èn door Belgrado èn door
Rome, kan Mussolini geen oogenblik illusies koesteren. Zoodra de eerste Italiaansche
soldaat verschijnt op Oostenrijksch grondgebied zal Joego-Slavië mobiliseeren en
automatisch marcheeren tegen Italië. Voor het zoo goed als onmogelijke geval dat
de Joego-Slaven niet de wapenen opvatten tegen het gehate, imperialistische Rome,
nimmer zullen zij zich aan de zijde scharen der drieste fascisten, die hen sinds den
roof van Fiume met alle middelen hebben tegengekant. In de gunstigste hypothese
zal Mussolini dus alleen staan tegenover Berlijn. In de ongunstigste zal hij kampen
tegen drie bondgenooten, na Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië in de armen gedreven
te hebben van Duitschland. Geen enkel dezer vooruitzichten is aanlokkelijk voor den
fascistischen dictator. Hij plukt echter de vruchten van een tienjarige rhetorische
politiek. Zij leidde hem in een impasse, welke hij voortaan bejammeren kan, doch
niet meer ontwijken.
Gesteld dat Duitschland gekastijd moet worden, de kastijding hangt bijgevolg
uitsluitend af van Frankrijk. Ik heb te dikwijls getuigd tegen de aantijgingen eener
internationale en zelfs eener zekere Fransche pers, welke Frankrijk beschuldigde van
oorlogsneigingen, om mij niet te verheugen dat mijn verzekeringen gestaafd worden
door de feiten. Er is geen zweem van krijgszuchtigheid, noch op den Quai d'Orsay,
noch op het Ministerie van Oorlog, noch onder de Fransche natie. Trof het u nimmer
dat de telegraaf-agentschappen uit alle oorden van de wereld anti-Hitleriaansche
manifestaties konden melden behalve uit Frankrijk? Toch telt het Nazisme hier vele
en onverzoenlijke tegenstanders. Toch wappert een vlag met hakenkruis op de
Duitsche Ambassade, op de automobielen, op de booten in de communistische en
socialistische havens. Toch ontbrak het sedert twee jaren waarlijk niet aan ophitsingen,
toegesist uit de meest verschillende hoeken der planeet. De Franschman evenwel
verroerde geen wenkbrauw en in een concert van verwenschingen waar hij
gemakkelijk de maat had kunnen slaan (niemand zou 't hem dezen keer verweten
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hebben!) speelde hij een partij die niets dan rusten bevat. Als zijn eigen kranten hem
af en toe poogden aan te porren, gaf hij geen asem. Geenszins uit lauwheid of
wanhoop. Nog minder uit schrik. Frankrijk is tot de tanden gewapend en elke aanvaller
zal bij recruten, reservisten, landweer en veteranen soldaten vinden die hun man
staan. Doch in haar ensemble is de Fransche natie geëvolueerd en humaan genoeg
om steeds haar verstand te bewaren, waar anderen raaskallen, en te luisteren naar de
rede welke zij in de bitterste beproevingen verworven heeft. Men kan dit niet zonder
ontroering en zonder eerbied constateeren op een kritiek moment, waar een teeken
van Frankrijk den macaberen dans zou kunnen inluiden. Dit is het verschil tusschen
Fransche arbitrage in 1934 en Duitsche arbitrage in 1914, tusschen hegemonie in het
noodlotsjaar en Fransche hegemonie op een uur waar het fatum wederom barsch aan
onze deuren rammeit.
Gewis zal niet Frankrijk het pistoolschot lossen van den starter dat een ren naar
den afgrond opent. Een Fransche regeering welke dit sein gaf om de Oostenrijksche
onafhankelijkheid te verdedigen, zou handelen tegen de diepe overtuiging harer
onderdanen en noch begrepen, noch gevolgd worden. Zij zou tevens handelen tegen
den wensch zijner trouwste bondgenooten Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië, die
een Duitsche expansie minder duchten dan een Italiaansche. Zij zou ten overvloede
handelen tegen de belangen van Frankrijk. Want waarom is de integriteit van
Oostenrijk geen oorlog waard met Duitschland? Omdat Oostenrijk meer nog als
Duitsche provincie dan als zelfstandige, geprotegeerde mogendheid een
onoverkomelijke hinderpaal zal blijken voor een intieme verstandhouding tusschen
Berlijn en Rome. De verlegging der Duitsche grenzen naar Tyrol en naar Karinthië
zou een afdoend middel zijn om aan Mussolini's dubbelhartige flirt met Berlijn en
aan zijn machiavellistische ambiguïteiten tegenover Parijs een einde te maken. Het
is duidelijk dat het remedie inconveniënten biedt en dat men 't slechts zal toepassen
wanneer alle andere oplossingen gefaald hebben. Het is echter volstrekt uitgesloten
dat Frankrijk zich in een oorlog stort om een situatie te bestendigen welke niet minder
voordeelen en niet erger nadeelen oplevert als men haar laat schieten dan wanneer
men haar handhaaft.
Het zou mij verwonderen wanneer Hitler dit niet heeft ingezien. Hij zou volslagen
krankzinnig zijn, wanneer hij Frankrijk aanvalt na de uitbarsting van verontwaardiging
welke de moord van Dollfuss verwekt heeft in Italië, Engeland, Amerika en op de
rest der aarde. Deze eventualiteit valt dus geheel buiten beschouwing en het ontsnapte
geenszins aan de Fransche oplettendheid dat een dergelijke complicatie voorloopig
niet gevreesd behoeft te worden. Hitler is daarentegen sterk genoeg om Italië te
trotseeren, doch stellig ook te handig om aan deze mogendheid den oorlog te
verklaren. Hij zal niemand noodzaken om een land ter hulp te snellen welks
vernedering na tien jaren hoovaardij (linieschepen van 35.000 ton!) in minstens drie
hoofdsteden zeker niet toegejuicht maar ook niet betreurd zal worden. Wanneer de
Italianen als kampioenen willen optreden voor, de onafhankelijkheid van een land
waar een Dollfuss in zijn eigen kanselarij kan worden neergeschoten zonder dat een
der aanwezige ministers een schram oploopt, de Franschen zullen Rome dit genoegen
gaarne gunnen. Zij verlangen achteraf misschien niets liever. Doch persoonlijk
bedanken zij voor de eer om een natie te behoeden die zichzelf zoo klaarblijkelijk
annexeert.
Elke analogie met Serajewo verdwijnt dus bij de bifurcatie. Wij kunnen
onbekommerd een vreedzamen herfst en winter tegemoet gaan. Men zoeke deze
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waarheden echter niet in dagbladen noch in interviews met staatslieden. Het spel zou
zijn bekoring verliezen, indien alle kaarten open lagen op de groene tafels.
[verschenen: 15 augustus 1934]

De Marokkaan
Parijs, 29 Juli [1934]
Bij den dood van Lyautey meet de geest de afgelegde baan die een deel was van ons
eigen leven. Hoelang is Marokko Fransch? Geen kwart eeuw. In 1904 en 1907 vocht
Lyautey er als generaal. Vanaf 13 Mei 1912 tot 1925 commandeerde hij er als militair
resident. Twaalf jaren! De tijd voor een kind om te groeien tot knaap. Een zucht, een
schaduw die voorbijgaat.
Hij was benoemd door Poincaré na den opstand te Fez, waarbij de muitende Mooren
hun officieren doodden, het Joden-kwartier uitmoordden en plunderden, den Sultan
belegerden in zijn paleis en de oproerige Arabierenstammen, van heinde en ver
aangerukt, de stad omsingelden. Zoo vond hij het land. Een wildernis, bewoond door
turbulente, ontembare horden, sinds menschenheugenis in oorlog tegen het gezag en
tegen zichzelf. Een onbegaanbare woestenij waar elken dag gewelddadig bloed
vergoten werd door een bevolking, levend van plundering en moord. Geen wegen.
Geen spoortreinen. Geen havens. Geen steden, bewoonbaar voor éen Europeaan.
Geen landbouw. Geen industrie. Geen handel. Een oord waar sedert eeuwen de
Nomade zijn tenten opsloeg en afbrak.
Binnen de twaalf jaren, welke het lot hem toewees, onderbroken en geremd door
de weeën van vier jaren wereldkrijg, herschiep Lyautey de onherbergzame
braakgronden, uitgestrekter dan geheel Frankrijk in een paradijs. En wie vandaag
den Franschman kennen wil in doorsnede, de synthese van een weergaloos jong volk,
de quintessens van een ongeëvenaard rijk temperament, moet niet het moederland
bezoeken en bezichtigen, waar het nieuwe worstelt met het oude, doch Marokko.
Als talisman droeg Lyautey een ring waarin het vers van Shelley gegrift was: ‘The
soul's joy lies in doing’ en nooit ontbrak hem de moed tot de daad bij 't herdenken
zijner tooverspreuk. ‘Ik ben een bouwer,’ placht hij bescheiden te zeggen. Zijn
soldaten deden geen stap voorwaarts of zij lieten een weg achter zich en onder toezicht
van hun aanvoerder voltooiden de heirstraten zich in een net van rechtlijnige,
spiegelgladde renbanen voor auto en motorwiel, de eenige misschien van den aardbol
waar het terrein volkomen geadapteerd is aan de snelheidsmogelijkheden der moderne
mechaniek. Zijn soldaten veroverden ook geen vlek of naast de woningen der
inboorlingen verrees een Europeesche stad. Hij koos zelf zijn architecten, modelleerde
ze naar het ideaal dat hem bezielde, keurde hun ontwerpen en waakte over de
uitvoering. Zoo konden de residentie-gebouwen van Rabat een schoonheidscomplex
worden, dat nergens zijn gelijke vindt en het gebouw der Posterijen een meesterstuk,
dat eenzelfde ontroering uitstraalt, dezelfde bewondering afdwingt als de mooiste
kathedraal of moskee, en als zoodanig wellicht uniek is op aarde. Terwijl de eenen
metselden onder bescherming der geweren, groeven de anderen waterputten, breidden
de oasen uit, herboschten verarmde streken, legden een spoorweg aan van de
Middellandsche Zee naar den Atlantischen Oceaan, maakten van het gehucht
Casablanca een der grootste havens van Afrika, boorden petroleum, dolven mijnen,
ploegden de akkers, en ontgonnen het rijkste phosphaat-gebied, dat totnutoe ergens
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ter wereld ontdekt en geëxploiteerd werd. Het nuttige en het schoone ontloken onder
zijn twaalfjarig commando als in een sprookje. Want Lyautey was een volledig
mensch en in elk onderdeel zijner volledigheid perfect. Men zou hem kunnen
schilderen als een ridder, met een degen op zij, in de eene hand een boek, in de andere
een gereedschap. Hij incarneerde in de hoogste mate de harmonie en het evenwicht,
welke de Grieken gezocht hebben in de vereeniging van Apollo en Dionysos, de
gewapende wijsheid, welke zij symboliseerden door Minerva toe te rusten met lans
en helm. Zijn psychische structuur was van zulk zuiver gehalte, dat zij niet in
beroering kon komen met eenige materie, met eenige omstandigheid zonder het
geluid te geven waarin haar zeldzame, onovertrefbare zuiverheid weerklonk.
Deze alzijdige, begenadigde persoonlijkheid kende geen nederlagen, geen
tegenspoed, geen mislukkingen, geen pech, geen wanbof, geen gesukkel. Toen hij
een kind was en op de armen eener dienstbode vanuit een eerste verdieping keek
naar een troepen-défilé dat in Mei 1856 gehouden werd te Nancy, ter gelegenheid
van het doopsel van den keizerlijken prins, liet de meid hem uit het raam vallen. Hij
kwam neer op het kuras van een ruiter, wondde zijn ruggegraat en moest voor de
rest zijner jeugd - hij was toen twee jaar - in een ijzeren corset. Doch daarmee betaalde
hij den tol aan de kwade fortuin en het verdere verloop van zijn leven teekent een
geleidelijk stijgende lijn, zonder nederwaartsche buigingen, zonder halten. Hij werkte
op Madagascar, in Tonkin en overal waar hij verschijnt, begeleidt hem het succes.
Hij weet zijn luitenants zoo te kiezen dat geen enkele hem teleurstelt. In Marokko
heeft hij Gouraud bij zich geroepen die in 1918 het laatste Duitsche offensief zal
stuiten, en Mangin die den eersten Franschen overwinnings-aanval zal inzetten. Het
merkteeken van den waarlijk grooten man is dat hij zich durft omringen met
medewerkers van zijn eigen superieur kaliber. Toen Mangin en Gouraud hem in
1914 ontnomen werden, voelde Lyautey zich nog sterk genoeg om een onaannemelijk
order zijner civiele regeering te overschrijden. Van hem die langs zijn Marokkaansche
grenzen in gevechten en gevaren gewikkeld lag, eischte men terugzending van twintig
bataillons, en hem die de helft van het huidige protectoraat overmeesterd had, gebood
men het bezette gebied te ontruimen, weg te trekken tot de kust en zich daar in
afwachting van betere tijden te verschansen. Hij zond vijf-en-twintig bataillons naar
de Fransche slagvelden, doch ontruimde geen enkelen gewichtigen post. Iemand als
Lyautey echter waagt niet. Hij wint.
Terwijl men alom vocht, speelde hij 't klaar om vijf en twintig duizend man troepen
te doen defileeren voor de verzamelde Moorsche chefs wier wankelbare trouw slechts
afhing van zijn kracht. Hij vreesde zelfs den paradox niet om te imponeeren. Te
Rabat, op enkele kilometers van zijn toenmalig front, organiseerde hij te midden van
den oorlog internationale jaarbeurzen.
Doch voor zijn binnenste natuur bestond de hoogste glorie hierin dat hij de eerste
Christen geweest is, die door zijn goedheid, zijn intelligentie, zijn rechtvaardigheidszin
en zijn krijgsmansdeugden het muzelmansche hart had ingepalmd als voor een
geloofsgenoot. Toen hij in die laatste jaren zijner Marokkaansche werkzaamheid
ziek lag aan de leverkwaal welke hem Vrijdag 27 Juli zou vellen, kruiste de priester
die hem de laatste sacramenten had toegediend in de gangen van zijn paleis den Iman
van Moulay-Idriss, vergezeld door de gansche religieuze aristocratie van Fez. Zij
droegen het vaandel van Moulay-Idriss, beschermer hunner stad, en een bekken
gewijd water uit hun heiligdom waaraan men wonderdadige krachten toeschreef.
Rond hun groene vlag reciteerden zij eenstemmig de fatiha, het mohamedaansch
gebed. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat Muzelmannen den zegen van
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Allah afbaden over een roemi. Het was de tweede en vermoedelijk laatste maal dat
een roemi deze gunst ten deel viel toen vorige week in alle moskeeën van Marokko
een gebed gepsalmodieerd werd waarmee de Geloovigen Allah smeekten om de
dagen van den tachtigjarigen Lyautey een wijle te verlengen.
Op het toppunt van zijn leven genoot deze zegenrijke figuur het voorrecht in
ongenade te vallen bij het Cartel van Radicalen en Socialisten, die zooveel schavuiten
bevorderd, zooveel bewonderenswaardige mannen geknakt hebben. Het was Herriot
die hem in den roes der funeste verkiezingen van 1924 afdankte als een te oud
geworden ambtenaartje om hem te vervangen door, ten talentloozen, taktloozen
geestverwant. Enkele maanden later scheepte Lyautey zich in als gewoon reiziger,
zonder gevolg, en werd te Marseille verwelkomd door een attaché der prefectuur en
een officier. Wanneer elk spoor van herinnering aan Herriot is uitgewischt, zal deze
schande hem nog nablijven. Nooit trouwens kreeg deze politicus een gevoeliger les.
Op bevel van het Engelsche gouvernement escorteerde het eskader van Gibraltar het
passagiersschip waarop Lyautey uitvoer en salueerde hem op de grens der Fransche
territoriale wateren met de reglementaire salvo's welke zijn voorgeschreven voor
staatshoofden. En onder de Arabieren van Marokko liep weldra als een spreekwoord
het gezegde: ‘Eerst zondt gij ons den leeuw, daarna zondt gij de jakhalzen.’ Het
waren de jakhalzen die tot voor korten tijd met steun van Herriot in Marokko een
anti-Fransch tijdschrift verspreidden (‘Moghreb’) dat poogde haat te zaaien waar
Lyautey met de wapenen in de hand niets gewonnen had dan liefde.
De Maarschalk aan wien de Republiek zooveel te danken had en die zoo weinig
dankte aan de Republiek, was royalist en stak deze overtuiging niet onder stoelen en
banken. Wanneer Madame la Duchesse de Guise, gemalin van Jean III die te Larrache
in het Spaansche Rif een landgoed exploiteert, te Rabat afstapte, ontving hij haar
met vorstelijke eer. Het heeft maar weinig gescheeld of de kloeke grijsaard stelde
zich op Zes Februari in uniform aan het hoofd der manifestanten en wanneer het
gouvernement Frot-Daladier op 7 Februari niet ware afgetreden, hadden Fransche
soldaten stellig moeten mikken op een hunner maarschalken. Het was zijn laatste
burgerdaad. Zij verhoogde een populariteit welke tijdens de Koloniale Expositie een
climax bereikt had. Zoo iets hem, bij de schemering van zijn leven, die sereen en
onbewogen alle lafheden domineerde, zoo iets hem misschien nog verheugen kon
dan was het te sterven onder een regeering die hem zonder hypocrisie begraven kon
als een van Frankrijks grootste zonen. Gelijk hij gaarne zijn kracht toonde om haar
niet te behoeven te gebruiken, zoo hield hij van staatsie en praal om den luister welken
zij toevoegen aan zijn land. In den gloed van een fakkel-optocht is hij voorloopig
bijgezet in de marmeren crypte der ducs de Loraine te Nancy. Zij, die zijn aandenken
vereeren, hopen dat een Fransch eskader hem zal uitgeleiden als hij vertrekt naar het
mausoleum dat hij oprichtte te Rabat, hoofdstad van vaderland en hoofdstad van
Nieuw-Frankrijk.
[verschenen: 18 augustus 1934]

Een overwonnene
Parijs, 1 Augustus [1934]
Hoewel zijn aftreden van het schouwtooneel geëclipseerd is door het verdwijnen van
doorluchtiger personen heeft hij te veel plaats beslagen en gerucht gemaakt om hem
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bij zijn dood niet uitgeleide te doen. Wij bedoelen den man wiens typische
handteekening verspreider was over den aardbol dan de signatuur van alle
muntbiljetten: Coty. Eerst een forsche, energieke, veelbelovende C. Daarna een
eindelooze vlakke lijn, die kon worden uitgeduid als een egaal stroomende rivier,
als een geleidingsdraad, als een benauwend leege woestijn, als een verlaten spoorbaan
zonder halten, waar geen trein meer zou passeeren. Daarna een paar korte rukken
om den naam te voltooien. Drie letters als voetklemmen. Evenveel letters als hem
aan 't einde van den platten weg jaren wachtten (1931, 32, en 33) waarin hij zich als
een plotseling bezetene zou aftakelen, sloopen, vernietigen, alvorens te bezwijken
aan een beroerte.
Hij was een der merkwaardigste figuren uit het eerste kwartaal onzer eeuw. De
romantische dichter had gezegd: ‘Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse’ en
het geniaalste idee dat oprees in Coty's brein bestond in de ontdekking dat Musset
zich vergist had, dat de vorm minstens zooveel waard was als de inhoud, en dat een
suggestief parfum gedruppeld moest worden uit een bekoorlijk flacon. Deze gedachte
bracht de materieele civilisatie der planeet verder en sneller vooruit dan alle kunst
en literatuur. Coty dankte zijn inspiratie evenwel niet aan filosofische meditaties,
doch aan het zien van een apotheker die lavendel-water leverde in gewone litersche
flesschen. Hij maakte bij zich zelf de opmerking dat men een gelijke hoeveelheid
van dezelfde vloeistof duurder zou verkoopen in welverzorgde flacons, en op dezen
lumineuzen inval bouwde hij zijn fortuin. Geboren te Ajaccio, ontscheept te Marseille
zonder cent op zak, in zijn vlegeljaren veroordeeld wegens diefstal van een papegaai
met koperen kooi (een misstap welke zijn vijanden hem nimmer kwijtscholden),
werd hij de rijkste man van Frankrijk. Zijn rijkdom was geen bluf en zijn kapitaal
groeide normaal, als infusoriën en sponzen die zich regelmatig vermenigvuldigen.
Het eerste millioen dijde langzaam uit tot een milliard. Het milliard groeide
harmonisch tot twee, drie, vier, vijf milliard. Hij had zijn eigen glasblazerijen. Zijn
flacons werden beroemd tot in de hutten der kannibalen. Zijn fabrieken, magazijnen
en winkels, zijn ingenieurs en chemisten, zijn bureaux en laboratoria, zijn raden van
beheer en zijn aandeelen verbreidden en vergezelden zijn faam in alle beurzen der
wereld. De Amerikanen, onder wie hij zich installeerde, bejegenden hem met respect.
Hij kon op voet van gelijkheid onderhandelen met de kolossale internationale
geldmachten die anoniem regeeren te New-York, te Londen en in den Levant.
Gedurende langen tijd kon hij ze met succes het hoofd bieden en bestrijden. Tegenover
het naamlooze, vagabondeerende, avontuurlijke kapitaal, dat in het leven der naties
een dikwijls noodlottige hoewel bijna stomme en onzichtbare rol speelt, was hij een
der degelijkste en brillantste vertegenwoordigers der nominale fortuin. Tot waar zou
hij gestegen zijn wanneer hij den demon overmeesterd had, die bij het naderen van
den ouderdom zijn evenwicht verstoorde?
De reputatie welke hij won met zijn reukwerken, met de charmante en meestal
amoureuze namen welke hij gaf aan de liefelijke ziel der bloemen, was nochtans
niets naast de populariteit en de sensatie welke hem begeleidden toen hij zich, vijftig
jaar oud, halsoverkop in de journalistiek wierp. Tijdens zijn jeugd had hij bij den
politicus en schrijver Emmanuel Arène gefungeerd als secretaris (sommigen beweren
als gewoon valet de chambre) en van dezen omgang was hem een neiging voor de
fraaie letteren bijgebleven welke hij eerst botvierde in pittoreske etiquetten en kunstige
advertenties, later, toen zij een passie geworden was, in zijn kranten. In 1923 kocht
hij den aristocratischen Figaro. Hoewel hij niemand aan den dijk zette en blijk gaf
van de beste bedoelingen, verontwaardigde hij een deel der schoone geesten die zich
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verplicht achtten een kruistocht te ondernemen tegen het gouden kalf. Hij overwon
ze met de tactiek der Chineesche generaals en de verslagenen voeren er zoo wel bij
dat alle tegenstand verbrijzeld was toen hij het andere orgaan der aristocratie
annexeerde, de magnifieke Gaulois. De abonnés van beide kranten maakten hem
conservatiever dan hij oorspronkelijk scheen. Zij dreven hem in de oppositie juist
op een moment dat de ontredderde oppositie gezag en invloed verloor in den Staat
die de subsidies uitdeelt. En al wie linksch dacht of sympathiseerde opende een
verdelgingsoorlog tegen den parfumeur, die gekarikaturiseerd, geridiculiseerd,
beschimpt, uitgekreten, en tenslotte geruïneerd werd als iemand die intellectueel niet
tot de enkels reikte van een Oustric, een Marthe Hanau, een Stavisky.
Tegen een coalitie van bijna de gezamenlijke pers bracht Coty 's morgens en 's
avonds L'Ami du Peuple te velde, het blad dat één cent kostte, een deel der provinciale
kranten welke hij controleerde, Le Figaro, Le Gaulois, L'Autorité en enkele
weekbladen. Meer dan zes jaren was hij het middelpunt van dagelijksche polemieken
en een gewichtiger personage dan de minister-presidenten dezer koortsachtige periode.
Hij ontving binnen- en buitenlandsche staatslieden op audiëntie en liet ze
antichambreeren als zijn redacteurs op zijn kasteel te Montbazon die orders kwamen
halen per vliegtuig. Een poos lang was hij familiaar met Mussolini en bij zijn reizen
in Italië kreeg hij twee schildwachten. Door zijn persoonlijke actie wist hij tweemaal
een toenadering tusschen Rusland en Frankrijk te belemmeren. Zijn campagnes tegen
het bolsjewisme en tegen de New-Yorksche bankiers die het steunden, stuitten de
communistische penetratie welke een bedeesd gouvernement bekampte als
struisvogels. Hij organiseerde luchtraids naar Japan en naar de Vereenigde Staten
om de ministers van luchtvaart te beschamen en te overtroeven. Nog in de laatste
jaren stichtte bij een bezoldigde pretoriaansche wacht en groepeerde rondom zijn
idealen de cohorten der Solidarité. Alleen in de romans van Balzac ontmoette men
geïsoleerde individuen die zulk een veelzijdige, razende activiteit hadden ontwikkeld.
Bij voorkeur betitelde hij zich l'Homme seul. Hij bleef inderdaad de eenzame. Van
zijn vijanden sneuvelde of capituleerde geen enkel en zijn acrobatische triomfen
putten hem niet alleen financieel uit, zij sloegen hem ook in 't hoofd.
De zwakke plek dezer carrière, die ten slotte steriel bleek, waren zijn medewerkers,
zijn scribenten en adviseurs. Hij had er van allerlei allooi, ex-anarchisten,
beroeps-pamflettisten, vermomde maîtres-chanteurs, en zelfs verraders uitgezonden
door een sluwe politie die hem menige vuile poets bakten. Hoe meer hij zich in 't
nauw gedreven zag, hoe meer en hoe verderfelijker overwicht zij verwierven op zijn
gemoed, dat gelijk bij alle tyrannieke karakters te hard was voor oprechte
waarschuwers, te kneedbaar voor konkelende pluimstrijkers. Met een onnoozelheid
waarvan iedereen versteld stond liet hij zich in 1932 overhalen tot een
ongemotiveerde, odieuse en volmaakt bespottelijke campagne tegen de monarchisten
en tegen de eerbiedwaardigste tradities van Frankrijk. Zijn trouwste aanhangers die
al zijn nukken door de vingers hadden gezien (zelfs dat hij zich uitgaf als directe
afstammeling van Napoleon) beseften dat er een adertje gebarsten was in een reeds
van nature wanordelijk brein. Hij had geen vriend meer die niet heimelijk duchtte
dat er voortaan een streep liep door de hersens van den koning der parfums.
Maar de strijd werd pas hopeloos toen het de tegenpartij lukte Madame Le Baron,
Coty's voormalige echtgenoote, te werven als bondgenoote. Daar zij getrouwd waren
zonder voorwaarden toen er geen duit in kas was, had zij bij de echtscheiding recht
op de helft van het vermogen dat met vereend beleid werd bijeengegaard. En wat in
de psychische structuur van Coty doet denken aan César Birotteau, Gaudissart, Lucien
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de Rubempré en andere personages van Balzac werd nog geaccentueerd door de
verschijning dezer vrouw uit één stuk, onbuigzaam, onvermurwbaar, doodelijk
gewond misschien in haar dierbaarste herinneringen, maar genadeloos wraakzuchtig
tot in het onmenschelijke. Drie honderd vijftig millioen francs kwamen haar toe in
gereed geld en zij eischte ze op met de vinnigheid van een Shylock. Coty vroeg uitstel
dat geweigerd werd. Hij vroeg termijnbetaling die werd afgewezen. Zij liet beslag
leggen op al zijn bezittingen. Zij had hem kunnen sparen. Willens en wetens maakte
zij hem af. Midden in een crisis die alle waarden reeds gehalveerd had noodzaakten
Fransche rechtbanken een industrieel om drie honderd vijftig millioen francs neer te
tellen in contant. Tot overmaat van ramp werd de Figaro hem ontfutseld door een
list zijner belagers en ging over in handen van den heer Cotnereanu, een Roemeensch
bankier die in 't huwelijk trad met Madame Le Baron. Coty's naam werd geschrapt
op de lijst der directeuren welke de Figaro in zijn kop vermeldt. Er bleef niets van
hem over dan een gebroken en beklagenswaardig grijsaard.
Van zijn vroegere medewerkers, parasieten, gunstelingen, creaturen en ontelbare
profiteerders woonde geen half dozijn Coty's begrafenis bij. Op zijn sterfbed had hij
kunnen zuchten als Croesus op den brandstapel: Solon! Solon! Hij had geleerd dat
men den dag niet prijzen moet voor den avond en de voortijdige dood ontnam hem
zelfs de kans op revanche. Hij had zijn land willen hernieuwen. Europa willen bewaren
voor het Russisch barbarisme en alles wat hij naliet bepaalde zich tot een
fabrieksmerk.
[verschenen: 25 augustus 1934]

Twintig jaren daarna
Parijs, 4 Augustus [1934]
Om den twintigsten verjaardag van de oorlogsverklaring te herdenken heb ik gelezen
en gebladerd in het monumentale ‘Verdun’ van Jacques Péricard, dat onlangs werd
uitgegeven door de Librairie de France. De auteur meende dat de geschiedenis niet
beter geschreven kon worden dan door hen die haar maakten en om zijn boek samen
te stellen vroeg hij de medewerking van zes duizend combattanten die tusschen 1914
en 1918 den Calvarieberg beklommen langs de twee Maas-oevers en hem levend
afdaalden. Van de zes duizend ingezonden verslagen gebruikte hij er twaalf honderd.
Zij werden ingelascht onder den datum van het chronologisch overzicht, dat in de
zakelijke termen van een communiqué de gebeurtenissen vermeldt en volgt. Zoo
krijgen wij van bijna elken dag der 1560 dagen welke de worsteling duurde een
authentiek, bloedwarm getuigenis en de schrijver mag zeggen met gelijken trots en
bescheidenheid: ‘Mijn boek is het collectieve werk der strijders van Verdun.’ Ook
de talrijke foto's die den tekst illustreeren treffen door haar ongeschminkte echtheid.
Het zijn geen afbeeldingen voor lieden die dit Golgotha bereizen als touristen maar
voor hen die het bezoeken als pelgrims, die de herinneringen en de lessen willen
bestendigen van het verschrikkelijkste, smartelijkste en verhevenste epos waarin de
mensch na den zondvloed betrokken raakte.
De dikke in-quarto-band telt meer dan vijf honderd pagina's en heeft den omvang
van wat wij een heele bijbel noemen. De documenten-verzameling van Jacques
Péricard verdient dezen titel. Niet alleen wegens haar uiterlijk en haar volledigheid,
maar meer nog en in den eigenlijksten zin wegens haar nauwgezetheid, haar kalme
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onpartijdigheid, haar rechtschapenheid, haar eerlijk accent, en wegens de hooge
moraal welke hare bladzijden stuk voor stuk en zonder uitzondering openbaren. Dit
lange verhaal van twaalf honderd vertellers wisselt gedurende vier jaren noch van
plaats, noch van handeling. Het speelde op een onveranderlijken achtergrond, onder
den blooten hemel, in een klimaat dat 's winters harder en 's zomers teederder was
dan een geteisterd hart verdragen kon in het licht van zon, maan en vertrouwelijke
sterren, die hun trage tochten volbrachten door den zodiak en raadselachtig onbewogen
schenen over de verscheurendste, onpeilbaarste ellenden. Sinds hunne baan geschreven
was in het uitspansel, sinds menschelijke oogen naar hen opblikten, hun weg zoekend
in het hier en in het hiernamaals, sinds volkeren oorlog voerden en sinds de
verraderlijke natuur haar cataclysmen complotteerde tegen de rampzalige
aardbewoners hadden zij nimmer iets dergelijks aanschouwd. Een zoodanig potentieel
van lijden, dood en verschrikking, geconcentreerd in een cirkel van enkele kilometers
doorsnede. Zoodanige menschenmassa's die door sneeuw en slijk, door wind en
regen, in den rozigen dageraad, in het rustige middaguur, in den gouden glans der
avondschemering stormliepen naar de rookende vuurmonden of in modderige kuilen
weerloos de komst verwachtten van een onberekenbaren granaat, van een gaswolk,
deinend op de grillen eener bries. Zoodanige pijnen en gruwelen, geestelijke en
lichamelijke, als geen enkel verstand kon omvatten en minder nog verklaren.
Het slagveld van Verdun heeft zijn equivalent niet, noch in den wereldoorlog,
noch in vroegere oorlogen, en 't minst wat men zeggen kan van de martelingen, de
beproevingen ondergaan door honderdduizenden Fransche en Duitsche mannen, is
ongeloofbaar, omdat geen taal of teeken vermag het uit te drukken. Maar het
ongelooflijkste is niet de georganiseerde, verduurzaamde foltering, gruwelijker voor
hen die overleefden (en al hun jammer doorgrondden) dan voor hen die stierven. Het
ongeloofelijkst is de zielsgesteldheid waarin die eigenwillige smarten de slachtoffers
achterlieten. In de bladzijden waarin twaalf honderd getuigen hun lijden oprakelen
zal men tevergeefs zoeken naar een kreet van haat, van toorn tegen den vijand die
de rampen berokkende. Eertijds (of elders op het front) streed men met woede, met
razernij, met enthousiasme. Te Verdun leerde men strijden met mededoogen. Het
eigen leed stemde de soldaten barmhartig jegens hun tegenstanders. En deze
transformatie deed zich niet slechts voor bij de Franschen. ‘De Duitsche soldaten
van Verdun,’ schrijft Péricard, ‘zijn niet vreemd gebleven aan menschelijkheid, gelijk
zoovele hunner ouderen uit de twee eerste jaren van den oorlog, en soms hebben wij
een grooten vloed van medelijden voelen golven uit hunne linies naar de onze.
Tusschen Duitsche soldaten, gevangen genomen te Verdun, en ons zelf, bestond geen
spoor van verschil: hetzelfde omhulsel van slijk, dezelfde gezichten, vermagerd door
ontberingen, dezelfde verwilderde oogen, ontzind door de afgrijselijkheid van wat
zij ondergaan of gezien hadden. Hoe zou men wezens kunnen haten, die zoo dicht
bij ons stonden door de ondervonden smarten?’
Hij bewijst nog een edeler hulde aan den onversaagden vijand, hulde welke het
sublieme nadert, zoowel voor hem die ze vertolkt, als voor hen aan wie ze gericht
is. Het heugt mij niet ooit iets nobelers en hartverheffender gelezen te hebben dan
de bladzijde welke deze erkentenis bevat:
‘Meer dan eens, en hoewel zij geleden hadden van den hardnekkigen weerstand
van een groep Franschen, hebben de Duitschers gepoogd, die helden te redden,
wetend dat zij zichzelven, door aldus te handelen, blootstelden aan den dood. Dat is
een blijk van groote kracht, van een cardinale kracht. Wanneer zielen hebben kunnen
stijgen tot zulke toppen, is geen enkele andere top voor hen ontoegankelijk. Het is
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een voldoende motief, dunkt ons, om onze mannen te rechtvaardigen, die tegen alle
redelijke hoop in, werken om den afgrond te dempen tusschen het Duitsche volk en
het Fransche.’
Den gedachtengang van Péricard voortzettend, acht ik een aangrijpend, unaniem
getuigenis als dit kostbare en bemoedigende boek een toereikend argument (naast
zooveel positievere argumenten) om voor geruimen tijd, om misschien voor immer,
een oorlog tusschen Duitschland en Frankrijk onder de onmogelijkheden te
rangschikken. Een jongere generatie weliswaar, voortvarend, vermetel, vergeetachtig
en onbesuisd, bevolkt aan beide kanten van den Rijn de kazernes. Zij zal marcheeren
op het eerste bevel. Doch het lijkt mij onbestaanbaar dat dit bevel ooit gegeven wordt,
te Parijs of te Berlijn, zoolang de veteranen aan beide zijden der grens op het bestuur
der natie een invloed zullen uitoefenen welke hoe langer hoe meer toeneemt. Er zijn
weinig regimenten der Fransche en der Duitsche legers die ontsnapten aan het
godsoordeel en de vuurproef van Douaumont, Vaux, la Côte de L'Oie, le Morthomme,
le Bois des Caures, la Côte du Poivre en andere rouwende namen, luidend als
doodsklokken, panische namen, waarmee aller bewustzijn en onderbewustzijn voor
eeuwig gemerkt is. De strijd om Verdun was een persoonlijk duel dat strikt beperkt
bleef tot Duitschland en Frankrijk, en waar twee volken, gelijk in dapperheid, gelijk
in tucht, gelijk in offervaardigheid, in volharding, in uithoudingsvermogen, in
ridderlijkheid, geklommen zijn tot de wildste en eenzaamste kimmen van ziel en
geest, ongenaakbaar voor de rest der menschheid. op die vlagende hoogten hebben
zij elkaar leeren vreezen. Zij hebben ook elkaar leeren eerbiedigen. Zij hebben
bovendien geleerd dat men niets bereikt met geweld. Neen! Twee naties die zich zoo
gemeten hebben binden geen onderlingen strijd meer aan.
Men zou kunnen zeggen dat een werk als ‘Verdun’ de verpestende kletspraatjes
eener door internationale elementen beheerschte pers ruimschoots goedmaakt. Wij
kennen daarmee echter den micrococcus prodigiosus, en andere ophitsende verzinsels
uit Engelsche bronnen, meer gewicht toe dan zij in werkelijkheid wegen. Dat een
getuigenis van twaalfhonderd oudstrijders vandaag kan verschijnen, zestien jaar na
den wapenstilstand, en in een periode waar Frankrijk van binnen en van buiten
gebombardeerd wordt met anti-Duitsche microben van haat en tweedracht, bewijst
overvloedig dat de Fransche natie immuun werd en bleef voor de virulentste giffen.
Uit sommige passages van dit bewonderenswaardig gedenkschrift zal de goede
hoorder zelfs niet aarzelen om af te leiden dat men aan den overkant van den Rijn
nimmer te vergeefs een loyaal beroep zal doen op de combattanten van Verdun.
[22 augustus 1934]

Een Paradijs
Parijs, 9 Augustus [1934]
Kent gij het land? Niet waar de citroenen bloeien, doch waar men ze u verkoopt voor
den prijs van knollen? Waar een versch ei anderhalve cent kost. Het pond roomboter
een kwartje. De fiets zes gulden. De auto (fonkelnieuw natuurlijk en Japansch) vier
honderd gulden. Het blik benzine vijftig cents. Een paar zijden kousen vijf en twintig
cents. Een heele uitzet zooveel als een enkel kleedingstuk elders. Een flesch van de
puikste Champagne of Bordeaux minder dan een gulden om het aangename niet te
vergeten. En de rest navenant!
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Kent gij het land waar een gezond klimaat, de poëzie van wouden, meren, bergen,
dalen, weiden, koe-klokjes en herderszangen, op den koop toe gegeven wordt aan
degenen die er komen leven voor een prikje? Het eenige land ter wereld waar men
de dingen betaalt wat ze intrinsiek waard zijn en als premie de wonderen en de
genoegens meeneemt van een der verrukkelijkste streken onzer planeet? Ik durf er
nauwelijks over schrijven, omdat dit oord tot de zaken behoort, welker succes men
reeds riskeert te compromitteeren, alleen door ze aan de groote klok te hangen. Zooals
er een club is van lekkerbekken die elkaar de adressen der goede restaurants slechts
meedeelen onder geheimhouding (omdat veel varkens de spoeling dun maken), zoo
behoorde de naam der duiventil waar gebraden vogels vliegen eigenlijk alleen te
circuleeren onder enveloppe. Maar dient een krant om verstoppertje te spelen? De
verlofgangers van 't volgend jaar en zij die hun schaapjes op drooge hebben, zouden
mij kunnen verwijten dat ik van alle Fransche onderwerpen juist het nuttigste
verzwegen heb. Want menigeen, lyrisch geworden, zal zeggen met Mignon: Dahin!
Dahin möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.
Het land in casu strekt zich uit in een breede strook rondom het Meer van Genève
en beslaat ongeveer vier honderd vierkante kilometer. Op 't oogenblik telt het
tennaastenbij dertig duizend inwoners, doch als het vervolg beantwoordt aan het
begin en als Parijs of Bern geen roet in 't eten gooit zal het er honderd duizend
herbergen in 1940 en een millioen in 1950. Aan den eenen kant van het beroemde
meer omvat het le Pays de Gex, waar Voltaire gedurende twintig jaren verblijf koos
te Ferney, na zijn onmin met Fredericus Rex. Langs den anderen kant strekt het zich
uit van Bellegarde aan de Rhône tot Annemasse, tusschen de Zwitsersche grens en
den spoorweg, van Annemasse in een breeden boog langs Douvaine tot den Franschen
oever van het meer. Vlak in de buurt liggen Thonon en Evian-les-Bains, doch
behooren niet onder het gezegende gebied. De voornaamste plaats van dit hemelsche
toevluchtsoord is Saint-Julien-en-Genevois, dat, wanneer 't zoo doorgaat, de hoofdstad
zal worden van alle renteniers.
In diplomatieke termen heet deze idyllische plek de Vrije Zône en hare grenzen
werden den eersten keer op de economische atlassen geteekend in 1815, na de
onttroning van Napoleon Bonaparte. Om de Franschen te straffen voor de vlucht van
Elba en den slag van Waterloo beroofde men hen (onder meerdere) van de vrijheid
om douane-posten te vestigen in de onmiddellijke nabijheid van Genève. De stad
van Calvijn verwierf daarmee een hinterland dat ten eeuwigen dage bestemd was
om den toekomstigen zetel van den Volkenbond te ravitailleeren in voedingsmiddelen.
Er bestonden toen nog geen treinen, geen stoombooten, geen automobielen en Genève
meende het recht te hebben zich door deze hypotheek op een stuk Fransch territorium
te behoeden voor uithongering. Het Weener Congres van 1815 respecteerde de
politieke grens doch verlegde de douane-grens een ruim eind binnenwaarts in
Frankrijk.
Die afhankelijkheid, moeilijker te verduren omdat zij de herinnering bestendigde
aan een onheilvolle nederlaag dan wegens hare economische gevolgen, duurde langer
dan honderd jaren. Het gansche heelal protesteerde toen nog niet tegen draconische
verdragen en de overwonnen natie schikte zich tegen wil en dank. Pas bij het einde
van den wereldoorlog meenden de Franschen dat de dag was aangebroken om een
oude rekening te vereffenen. De onderhandelaars van Versailles echter gaven Foch
niet de grens van 1814, welke hij eischte, doch die van 1815. De Engelschen
weigerden hem Landau, Sarrelouis (geboortestad van Ney), de strategische positie
der Queich en de sluiting der invalspoort waardoor de Pruisen in 1870 waren
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binnengerukt. Albion vergunde dat Sedan werd uitgewischt doch niet dat Waterloo
werd geannuleerd. De eenige concessie waartoe Engeland zich liet overhalen betrof
een herziening van het statuut der Vrije Zône. Frankrijk en Zwitserland zouden de
affaire onderling regelen. Men bedisselde een accoord dat verworpen werd door de
Zwitsers. De ongeduldige Poincaré, een lastigen knoop doorhakkend, bracht in naam
der Fransche souvereiniteit het douane-cordon tot onder den rook van Genève.
De afstammelingen van Wilhelm Tell protesteerden en het geschil kwam tweemaal
voor het Haagsche Arbitrage-Hof. Er zijn myriaden artikelen geschreven over het
proces waarbij de Zwitsers een wet wenschten te handhaven volgens de letter, terwijl
de Franschen haar poogden te interpreteeren volgens den geest. Tweemaal werd de
juridische Poincaré in 't ongelijk gesteld. Tweemaal werd Frankrijk uitgenoodigd
om de Vrije Zône te heropenen en een accoord te sluiten met Bern. De rechters,
uitspraak doende op 7 Juni 1932, gaven achttien maanden tijd om hun vonnis uit te
voeren. In die dagen voorspelde Jan-en-alleman nog dat Hitler nimmer zou regeeren
over Duitschland. In die dagen was Marianne derhalve nog niet gepromoveerd tot
beschermster der rechten van den mensch en genoot een misselijke reputatie. In die
dagen lag ook de grens van Groot-Brittannië nog niet aan den Rijn, waar Stanley
Baldwin haar onlangs getrokken heeft. Men gaf dus Genève vruchtgebruik van een
stuk Franschen grond dat het absoluut niet noodig had sinds 't zich uit de verste
hoeken van Europa, dank zij de moderne techniek, even gemakkelijk ravitailleeren
kan als uit Gex of uit St.-Julien. En Frankrijk onderwierp zich. Op 14 Januari 1934
had het zijn douane-cordon teruggelegd tot aan de limiet welke was aangewezen na
den Slag van Waterloo.
Doch sinds 1815 waren er niet alleen spoortreinen, stoombooten, motorschepen
en automobielen verschenen op den aardbodem. De Zwitsers konden deze elementen
naar believen negeeren! Kort na het Verdrag van Versailles evenwel, waarmee de
Franschen gewaand hadden de Vrije Zônes te heroveren, trad een factor op den
voorgrond welke het economisch aspect der kwestie grondiger en tyrannieker wijzigde
dan alle verkeersmiddelen: de onoverkomelijke tarief-muren, alom opgericht, de
contingenten en andere invoerbeperkingen, welke zich, uitgaande van Amerika, over
de wereld verbreidden als een lethargische epidemie waarvoor geen land gespaard
bleef. Geen land? Ja! Behalve de vier honderd vierkante kilometer Vrije Zône, ontrukt
aan de Fransche douarie. Hier heerschen geen cijnzen, tollen en opcenten. Hier wordt
men niet geringeloord met contingenten en verbodsbepalingen. Ieder importeert wie
wil. Ieder wat hij wil. Terwijl men overal elders tot 80 à 90% toeslag heft op den
prijs van ingevoerde koopwaar dokt men in de Vrije Zône 2% (twee procent!) van
het omzet-cijfer. Er gebeurde wat de Zwitsers nooit gedacht hadden, en wat de
Franschen uit de verte zagen aankomen: Geen drie maanden gingen voorbij of de
Vrije Zône was het entrepôt geworden van de exporteurs der geheele wereld.
Het ligt voor de hand dat geen enkel Franschman hier concurreeren kan. Het spreekt
ook vanzelf dat de industrie der inboorlingen in een ommezien vernietigd was.
Nergens echter heeft de bevolking een soortgelijke ramp zoo gelaten en opgeruimd
aanvaard. De exorbitante niveau-verschillen aan beide zijden van den
Fransch-Zwitserschen dam hebben alle inwoners omgeschapen in smokkelaars en
al zou men op elken meter eener geaccidenteerde grens een douane-beambte kunnen
plaatsen dan nog ware de gelegenheid die dieven maakt te schoon om haar niet te
grijpen. Hier kan ieder zich trouwens verrijken zonder eenig voorschrift te overtreden.
Een automobiel b.v. mag de Zône binnenrijden met een halven liter benzine in de
reservoirs en haar verlaten met 15 liter. Zoo dikwijls hij per etmaal wenscht mag een
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chauffeur heen-en-weer reizen en is niet eens verplicht zijn contrôle-posten te
verwisselen. Wanneer het overschot geloosd wordt in Frankrijk waar men het dubbele
betaalt voor een blik benzine kan de eigenaar eener kleine auto na twee maanden
een nieuwen wagen aanschaffen, zijn bedrijf uitbreiden en nog geld overhouden.
Voor 't eerste half jaar van de herstelde Vrije Zône werden de verliezen der Fransche
schatkist geraamd op honderd millioen francs. Met een rudimentairen smokkelhandel
is dat reeds een aardig bedrag. Hoe hoog zal het klimmen als de contrabande den tijd
heeft om zich te organiseeren?
De Vrije Zône is voor Zwitserland een even pijnlijk experiment gebleken als voor
Frankrijk en naar verluidt heeft Genève zelf te Bern aangedrongen op revisie van
het Haagsche vonnis. Velen hopen dat die revisie nog langer sleept dan het proces.
Zou het niet waarlijk jammer zijn wanneer een providentieele toestand kortstondig
was? Heeft niet de alom geplunderde mensch ergens op aarde een asyl verdiend waar
hij lachend om de universeele dwaasheid het overige van zijn levenstijd kan uitblazen?
[verschenen: 29 augustus 1934]

Plannen
Parijs, 13 Augustus 1934
De beweging van 8 Juli, die populair en nationaal had kunnen worden als een
massa-lichting, derailleerde in onsamenhangend gedaas. Zoo zeker is het dat een
revolutie nimmer ontstaat bij het volk (hier de oud-combattanten) doch bij de leiders,
niet van onderen doch van boven, niet in de beenen maar in 't hoofd. Voor een aantal
intellectueelen die zich van deze wet onvoldoende rekenschap gaven, was het
erbarmelijke fiasco der redekavelaars een openbaring en een aansporing. Zij
verzamelden zich in een club en gaven haar den naam van den volgenden dag: De
Groep van Negen Juli. Met zulk een titel bleef de continuïteit bewaard, ten minste
voor den schijn.
De mannen die er aldus prijs op stellen om te fungeeren als schakel eener ketting,
plaatsten hun beraadslagingen onder hoede van Jules Romains. Deze dichter,
romanschrijver, dramaturg, filosoof, socioloog en humorist is zonder twijfel een der
helderste, een der minst hersenschimmige, een der veelzijdigste koppen zijner
tijdgenooten. Hij heeft zich niet te beklagen over de maatschappij noch over het
menschdom, want alles ging hem overal voor den wind. Op zijn vijftigste jaar is hij
niet verzuurd of verdord. Ondanks een neiging tot spitsvondigheid en schoolmeesterij
behield hij het vermogen om geestdrift en ontroering te voelen en te wekken. Gelijk
de meeste litteratoren echter die kwamen na de gouden zestiende en zeventiende
eeuwen vindt hij geen innerlijke bevrediging in de kunst welke hij schept. Het is
misschien de volledigheid hunner natuur welke alle groote genieën (Homerus,
Aeschylos, Sophocles, Virgilius, Dante, Shakespeare, Racine, Corneille, Goethe,
Balzac, etc.) conservatief maakte. Een feit is het dat de kleine genieën, onder wie
wij Jules Romains tellen, een zekere onvoldaanheid in zich dragen welke zij bij
voorkeur koelen op de maatschappelijke instellingen van hun tijd. Hun onmacht om
in woorden de hoogste harmonie te verwezenlijken, zetten zij om in onrust.
Onder directie van dezen critischen, analytischen geest redigeerden de clubgenooten
een manifest dat zij ‘Plan van Negen Juli’ noemden en deze maand publiceerden bij
Gallimard, den uitgever der Nouvelle Revue Française, het tijdschrift dat meer dan
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alle overige periodieken tezamen fosfor aanbrengt voor gistende hersens. Het ‘Plan’
is een soort van catechismus der hervorming van Frankrijk, die druk gekocht wordt
in dit uur tusschen zomer en herfst, het far niente der vacantie. De zestig pagina's
bevatten meer dan honderd proposities. Men kan er zeker van zijn, dat ze den
Franschman vergezellen naar de stranden waar meerminnen zich bronzen in
transparante badcostuums en naar de waterbronnen die nieren, lever en maag
repareeren. In wel en in wee loopt ieder rond met hetzelfde idee fixe, met dezelfde
obsessie: de revolutie welke hij niet maken wil en maken móet. De ongelukkigen!
De maniakken! Niemand kan zich de noodzakelijkheid eener omwenteling voorstellen
onder den zoelen hemel, naast bekoorlijke en gewillige vrouwen, in geruischlooze
auto's, bij den klank van wiegende muziek, achter de klaterende fonteinen der
Champs-Elysées, langs de kalme zee, in de groene valleien der bergen, terwijl een
vreedzame bevolking den oogst binnen haalt of de druiven ziet rijpen. En toch kan
niemand de gedachte eener onvermijdelijkheid van zich afschudden.
Het is niet doenlijk om den catechismus der Groep van 9 Juli in détails te ontleden,
te wikken, te toetsen, te meten aan den maatstaf van het mogelijke. Wij zouden een
boek moeten schrijven in plaats van een artikel. Een boek niet alleen omdat de
aangeroerde vraagstukken uiterst gequintessentieerd en gevarieerd zijn, maar meer
nog omdat de thema's en hun oplossingen uit kokers van allerlei kaliber zijn
bijeengescharreld. Jules Romains ziet een burgeroorlog naderen en wil hem verijdelen
tot elken prijs. Tot den prijs zelfs van een cocktail waar alle partijen een druppel
mengen van haar eigen brouwsel. Om te verhinderen dat de Franschen straks elkaar
mitrailleeren voor een denkbeeld waarover zij misschien in hun binnenste vagelijk
accoord gaan, vereenigde hij de vertegenwoordigers der jonge generaties, de
bevoegdsten en de uiteenloopendsten die hij vinden kon, en noodigde hen uit om
gezamenlijk een ‘cahier de charges’ op te stellen voor een humane en loonende
exploitatie der naamlooze vennootschap Frankrijk. Syndicalisten, socialisten der
tweede internationale, neo-socialisten, agrariërs, Croix de Feu, jonge Radicalen,
Jeunesses Patriotes, Jeune République, halve en driekwart communisten schaarden
zich rond een tafel, togen aan het werk en ontwierpen een programma, dat, in den
vorm waarin het verschijnt, kan voorgelegd worden aan een constitueerende
vergadering.
Wie komt daarmee verder? De mixtuur bevat de heterogeenste bestanddeelen,
maar geen onbekende. De arbeid beschouwd als een dienst welke men meer voor
zijn genoegen bewijst dan voor loon. De Staat controleur en regelaar der economie.
Onbelemmerde vrijheid van het individu. Geen perfectionneering der bestaande
industrieën, doch oprichting van nieuwe. Oriënteering van den persoonlijken
ondernemingszin in de richting der collectieve activiteit. Vijf punten, vijf
onvereenigbare tegenstrijdigheden. Ik zou vijftig punten kunnen citeeren en vijftig
onverzoenlijke contrasten. Verstrengelde sporen van Brain-trust, van Leninisme, van
Fascisme, van Hitlerianisme, proefnemingen zonder etiquette die op verschillende
punten der wereld gaande zijn en waaruit men zonder voorbarigheid geen conclusies
kan trekken.
Laten wij echter aannemen dat de hervormingen der Groep van 9 Juli goed zijn,
rationeel en nuttig genoeg om eenheid te bewerkstelligen tusschen alle tegendeelen.
Wie zal ze invoeren? Wie zal ze toepassen? Jules Romains roemt de discipline, de
onzelfzuchtigheid, het ontbreken van ijdelheid en komedianterie der jonge technici
die zich wijdden aan een taak waarmee ze onheilen wenschen af te wenden. Men
kan inderdaad het kakelbonte resultaat hunner debatten niet doorbladeren zonder
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hun wederzijdsche inschikkelijkheid te waardeeren. Het vaderland ware gered,
wanneer zij morgen even eensgezind Kamer konden spelen en Senaat. Maar hebben
deze schrandere en hoofsche lieden een mandaat? Neen. Bestaat er een flauwe kans
dat hun constitueerende mengelmoes goedgekeurd wordt door hun respectieve
partijen? Niet de allergeringste. Is het denkbaar dat een dozijn partijen, die niet
Kamertje spelen maar sinds jaren verbitterd vechten om het grootste part van den
stokvisch, plotseling broederlijk beginnen te delibereeren over veranderingen welke
geenszins stroken met hun belangen? Op geen stukken na. Dit mirakel is enkel
realiseerbaar onder pressie eener catastrofe.
Daar steekt de moeilijkheid. Frankrijk heeft veel minder behoefte aan een nieuwe
constitutie dan aan nieuw personeel. Een regeeringsstelsel, republikeinsch,
monarchistisch, dictatoriaal is precies waard wat de burgers waard zijn die het
toepassen. Hier hapert niet het systeem doch de menschen die het gebruiken. De
eenen zijn oud-modisch en verstard in de routine. Duizenden danken hun positie en
invloed uitsluitend aan hun fortuin, aan kruiwagens, aan nepotisme, aan favoritisme,
aan corruptie. Enkele tienduizenden kunnen geen wit meer onderscheiden van zwart,
omdat zij totaal gehypnotiseerd zijn door partijdrift en eigenbaat. Samen werden de
drie categorieën talrijk genoeg om een land te verderven. Zij klampen zich vast aan
hun baantjes, prebenden en privileges, waar zij zich eerst nutteloos toonden en van
lieverlede schadelijk. Grosso modo - uitzonderingen daargelaten - belichamen zij
het wettig gezag. De heele kwestie voor den Franschman is: hoe raken wij ze in
gemoede kwijt, zonder kwaadheid, zonder de ruiten in te slaan, zonder alles
ondersteboven te smijten?
Ziedaar het probleem in zijn kern. Jules Romains en zijn hervormers verwaarloozen
het. Zij beredderen onderwijs, koloniseering van Afrika, diplomatie, landbouw,
industrie, werkgever en arbeider, pers en justitie, kortom de heele rataplan, zonder
een middel te verschaffen of ten minste te suggereeren om zich te bevrijden van
nietsnutters en knoeiers die er niet aan denken goedschiks op te krassen. Men lache
echter niet met de revolutionnairen van 9 Juli. De lijst hunner desiderata is een
symptoom. Gereduceerd tot één tiende van haar omvang is zij nog lang genoeg om
kippevel te bezorgen. Gereduceerd tot één twintigste is zij niet vervulbaar zonder
geweld en het ergste van alles is dat men zich niet verbeelden kan dat dit eene
twintigste onvervuld blijft.
[verschenen: 1 september 1934]

Ongeloofelijk
Parijs, 17 Augustus [1934]
Wat ik hier 19 Februari schreef over geruchten aangaande een kunstmatige benzine,
op basis van natrium en welks fabrieksprijs vijf Hollandsche centen per tien liter zou
bedragen, trad deze maand in het domein der controleerbare werkelijkheid. Een groep
deskundigen, onder wie commandant Legrand, gedelegeerd door het Ministerie van
Oorlog, verschillende vertegenwoordigers van petroleum-trusten, chemische experts,
journalisten en een deurwaarder, hebben officieel de installatie bezocht en onderzocht,
waar onder hun wantrouwige oogen naar believen een experiment verricht is, dat in
de geschiedenis slechts zijn weerga heeft in het mirakel der Bruiloft van Cana. De
geruchten, zoo fantastisch zij waren, bleken nog een eind beneden de nuchtere
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waarheid. De kunst-benzine (van synthetische benzine kan zelfs niet gesproken
worden, gelijk men zien zal) kost slechts drie cents per tien liter en kan in willekeurige
hoeveelheden worden toebereid uit zeewater of uit zoetwater, waarbij men een schepje
keukenzout voegt. Van de gemanipuleerde vloeistof gaat geen druppel onderweg
verloren. ‘Met een liter zoutwater maak ik een liter benzine; met tien duizend liter
zoutwater maak ik tien duizend liter benzine; met de oceanen van den globe zal ik
oceanen van benzine maken,’ zegt de wonderdoener. De technici konden zijn
beweringen op staanden voet verifieeren. Zij waren gekomen in auto's welker motoren
gedreven werden met het [voortbrengsel] van Standard of Shell. Zij reden weg met
een brandstof die een oogenblik tevoren nog water was eener kabbelende beek.
De ontdekker, de bewerker dezer patente wereld-ramp, ‘die een openbare booswicht
moet heeten als hij geen bedrieger is,’ zooals de afgevaardigde van Luchtvaart zei,
noemt zich Albert Saheurs. Hij is een klein, gezet, gedrongen, gespierd en spraakzaam
kereltje, genre worstelaar, automobielmécanicien van zijn vak, met de sluwe,
onvervaarde uitdrukking in zijn grooten, groven kop van iemand die weet waar
Abraham de mosterd haalt en die zich door den duivel zelf niet van zijn stuk laat
brengen. Populair type. Half kermisklant, half keizer van den aardbodem.
Negen-en-dertig jaar oud. Hij maakte den ganschen oorlog mede, gedroeg zich als
een dappere, kreeg de militaire medaille en ontsnapte aan de milliarden kogels, welke
in dat tijdvak werden afgeschoten. Want geen atoom van het heelal raakt ooit zoek
voor het oog van Brahma, volgens de woorden van Adwaita en menig ander dichter.
Hij heeft de manie der uitvindingen, nam een aantal brevetten betreffende de
automatische stabiliteit van vliegtuigen, een explosiemotor zonder brandstoffen
(waarvoor zal dan zijn benzine dienen?!) en bestudeert op 't oogenblik een straal die
de kracht zou bezitten om de massa en het gewicht van metalen zoo te beïnvloeden
dat vliegmachines onder zijn werking naar beneden storten. Het idee om water te
veranderen in benzine sproot naar zijn zeggen voort uit de waarneming, dat zich in
de nabijheid van alle petroleum-velden zoutwater-vlakken uitstrekken. Hij leidde
daaruit af dat het zout een der constitueerende bestanddeelen moet zijn van de olie
en dat men den chemischen arbeid der natuur slechts behoeft te hervatten in een
laboratorium om met dezelfde oorzaken dezelfde gevolgen te bereiken. Het heele
geheim der natuur ligt in het catalyseerend element dat zij gebruikte voor de
transformatie. Als Albert Saheurs ons niet te grazen neemt, is dat element even
excessief simpel als het gebaar, waarmee Colombus een kippenei overeind zette. A
priori heeft deze redeneering niets ongerijmds. Vervaardigt vandaag niet ieder kind
zijn vliegmachine? Hoeveel van de diepste natuurgeheimen werden reeds speelgoed,
zoodra iemand ze éénmaal oplettend bezichtigde, ontleedde en nabootste?
Zijn fabriekje bevindt zich te Sente-aux-Loups, een der buitenwijken van Rouaan.
Het is omschanst met prikkeldraadversperringen. De toegang wordt verdedigd door
twee revolver-kanonnen, verbonden aan de poort; zij ontbranden van zelf tegen
bezoekers die onregelmatig trachten binnen te dringen. Kwaadsprekers en psychologen
hebben uit deze minutieuze verdedigingsmiddelen geconcludeerd dat Albert Saheurs
lijdt aan vervolgingswaanzin of aan reclame-zucht. Zij meesmuilen wanneer hij
beweert belegerd te worden door spionnen. Het is mogelijk dat zij gelijk hebben.
Doch wie eenige notie heeft van de industrieele spionnage, van de praktijken der
petroleum-koningen, van de onschatbare belangen welke met de catastrofische
ontdekking gemoeid zijn, verplaatst zich even in 't geval van Saheurs. Volgens den
een vraagt hij twee, volgens den ander drie milliard francs voor een uitvinding die
geen rooden duit meer waard is zoodra de formule van het recept gemeen-goed wordt.
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Al zou men de retorten dag en nacht laten bewaken door een gewapende macht,
niemand die haar exploiteert in 't groot kan verhinderen dat zij publiek wordt en alle
waarde verliest. Het is bovendien in 't belang van geen enkel gouvernement, die alle
zware belastingen heffen op vloeibare brandstoffen, om de ontdekking te exploiteeren,
doch veel meer om haar in een geblindeerd archief te bewaren, voor slechte tijden
van oorlog b.v., of om een tegenstander economisch in den grond te boren. Wie
echter zal twee of drie milliard betalen voor een papier dat men in een kast bergt?
Maar wie zal zulk een papier afstaan voor minder? Wie zal dus niet wenschen zoowel
op de formule als op haar ontdekker beslag te leggen voor den laagsten prijs? Het is
logisch dat niet alleen zijn eigen gouvernement maar ook buitenlandsche
gouvernementen en alle trusts samenspannen tegen Albert Saheurs. Het is eveneens
logisch dat deze zich verweert.
Geen enkele distilleerderij werkt eenvoudiger en primitiever dan de
miniatuurinrichting waarmee de uitvinder zijn onbegrijpelijke goocheltoeren uitvoert.
Links staat een bak water, geschept uit een riviertje dat stroomt onder de fabriek, en
gezouten met 33.10 gram per liter. Een buis voert het gezouten water naar een filter
gevuld met zachte steenkool. Vandaar vloeit het door een buis naar een electrischen
oven gevoed met stroom van de stad Rouaan. Deze oven bevat den catalysator en de
onbekende substantie welke water omtoovert in brandstof. Het magisch ingrediënt
is het eenige onderdeel zijner installatie waarover de uitvinder een hardnekkig zwijgen
bewaart. Een andere buis leidt van den electrischen oven naar een tweeden filter
welke gevuld is met houtskool en loopt van daaruit in den vergaarbak rechts. De
vloeistof welke den eersten filter nog verlaat als water, verlaat den tweeden filter als
benzine. Deze benzine blijft stabiel bij lage temperaturen, vertroebelt de carburatie
niet, tast de metalen niet aan, is vluchtiger en ontwikkelt een hooger arbeids-vermogen
dan gewone petroleum-benzine, brandt zonder rook en is onmiddellijk bruikbaar
voor alle soorten van explosiemotoren, de gevoeligste niet uitgezonderd. Men begrijpt
er niets van. De geheele installatie waarmee geëxperimenteerd wordt, is twee meter
boven den grond geplaatst zoodat de controleurs alle buizen zonder eenige moeite
van begin tot einde kunnen volgen en verifieeren. Men kan zich menschelijkerwijze
niet voorstellen waar het bedrog zou moeten schuilen in een toestel dat men van alle
zijden observeeren, betasten en onderzoeken kan. Trouwens: in hetzelfde tempo dat
men het water in zijn bak ziet zakken, ziet men de benzine in haar bak stijgen.
‘Als er nog petroleum uit den tweeden filter kwam!’ mompelen de deskundigen.
‘Maar benzine! En bovendien benzine van de beste kwaliteit!’ Zij verbergen hun
verbazing, en wellicht hun ontsteltenis, achter scepticisme. Zij denken waarschijnlijk
aan de tientallen kostbare en perfect geoutilleerde laboratoria waar physici en
chemisten van den eersten rang sinds jaren allerlei substanties en een ontzaglijk
materiaal gemanipuleerd hebben zonder op 't gebied der transmutatie eenig
bevredigend resultaat te behalen. Het avontuur wordt fnuikend voor honderden
geleerden wanneer een alledaagsche mécanicien kubieke meters water omschept in
kubieke meters benzine. Charlatan? Toovenaar? Alchemist? Steen der Wijzen? Men
kan niet raden wat er in hun binnenste omgaat. Staan ze tegenover een oplichter? Of
zijn de muren van dit fabriekje met zijn banale bakken, buizen, filters en de
ondoorgrondelijke inhoud van den ijzeren electrischen oven de bakermat van een
der geweldigste wetenschappelijke, economische en politieke revoluties welke het
menschdom ooit beleefde?
De spontaanste, de onverstoorbaarste en best gehumeurde van allen blijft Albert
Saheurs, die zijn product ‘Sahol’ doopte: Voor zijn critici is de hoofd-vraag wat het

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

transformeerend ingrediënt kost, of het gemakkelijk gefabriceerd kan worden en hoe
lang het duurt. De uitvinder geeft geen verder bescheid dan: ‘één liter, duizend liter
of honderd duizend liter, dat komt op 't zelfde neer en de prijs per liter bedraagt één
derde cent.’ Voor nadere bijzonderheden eischt hij twee à drie milliard. Net contant
desnoods, maar een deel in klinkende munt en het overschot op crediet met degelijke
garantie. Voor 't geval verscheidene koopers zich aanbieden heeft het Fransche
gouvernement onder alle omstandigheden recht tot optie. Met genoegen zal hij de
fabricatie organiseeren op een plek zijner verkiezing. Maar boter bij de visch. Wanneer
men den uitvinder vraagt waarom hij zijn fabelachtige ontdekking niet persoonlijk
exploiteert, antwoordt hij: ‘Omdat een gouvernement mijn brandstof veiliger kan
fabriceeren dan een particulier die van alle kanten geboycot zou worden. En ook
omdat ik geen koopman ben en het niet prettig zou vinden te eindigen als rentenier
na aardig wat ambachten te hebben uitgeoefend.
Voor den buitenstaander klinken die argumenten misschien niet overtuigend. De
buitenstaander echter steekt niet in 't vel van dezen raadselvollen fantast die bij een
proefneming reeds eenmaal gescalpeerd werd door een ontploffing. Daar hij de eenige
is die precies weet wat er achter zijn electrischen oven zit, is hij ook de eenige die
zou kunnen voorspellen hoe deze historie zal afloopen. Met een sisser of met een
universeel cataclysme...
[verschenen: 8 september 1934]

De twee klippen
Parijs, 20 Augustus 1934
Met een escadrille van drie massale bombardeerders hebben de Russen het bezoek
beantwoord dat de ex-minister Pierre Cot hun in dezelfde maand van 't vorig jaar
gebracht had met drie handelsvliegtuigen. Gelijk de crematie van den plotseling
gestorven ambassadeur Dovgalevski, zoo zat de missie van kameraad Unschlicht
den Parijschen autoriteiten dwars in de maag. Het protocol schrijft voor dat bij
dergelijke officieele plechtigheden een militaire kapel het volkslied speelt der natie
aan welke men hulde bewijst. Maar het volkslied der Soviets, zooals ieder weet, is
de internationale. Kan men, zonder in de ergste en belachelijkste inconsequenties te
vervallen, aan soldaten bevelen een gezang aan te heffen waarvan de Fransche tekst
o.a. de volgende muiterige en antimilitairistische woorden bevat?
Appliquons la grève aux armées,
Crosse en l'air et rompons les rangs!
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux!

De staking toegepast op de legers! De gelederen verbroken! De kogels der soldaten
voor hun eigen generaals! Sinds Frankrijk diplomatieke betrekkingen onderhoudt
met de Soviets had de hoofdbrekende moeilijkheid zich nog niet voorgedaan. Bij het
crematorium werden de gewetensbezwaren ondervangen door de uitvoering der
bloeddorstige internationale over te laten aan de civiele klarinetten eener roode garde.
Op het Parijsche vliegveld moest de ongure Unschlicht (medewerker van wijlen
Lenin en Dzjerzinski) zich vergenoegen met een signaal van trommen en trompetten.
Hij kon dat gebrek aan melodie opvatten gelijk hem beliefde. Het is de schuld der
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bolsjewisten zelf dat hun volkslied voor een aantal naties onuitstaanbaar klinkt. Het
is ook volstrekt noodzakelijk dat men hun dit aan 't verstand brengt op 't moment dat
zij den tempel van Genève denken te forceeren.
De ontvangst was mager en koeltjes. Geen Pruisen van heden of gisteren zetten
zich zoo stram in 't gelid en worden zoo snauwend gecommandeerd als deze stuursche
vliegeniers. De Franschen werden er koud van. Beide partijen bekeken elkaar als de
porceleinen hondjes van een schoorsteengarnituur. Het ontbreken van Generaal
Denain die Pierre Cot niet wenschte te ontmoeten, en de aanwezigheid van Pierre
Cot die zich onmisbaar oordeelde, bedierf de rest der stemming. Toen een der Russen
expres of per ongeluk aan Cot vroeg waarom hij zijn intiem factotum Robert
Chassagne niet had meegebracht, zou hij gaarne geantwoord hebben dat zijn
manusje-van-alles tot zijn leedwezen verhinderd was, doch onder de Fransche
omstanders zei iemand hardop: ‘Die zit in de gevangenis.’ Er bleek een week noodig
om al dat ijs te doen smelten. Dat het afscheid hartelijker was dan de begroeting kan
niet minder goed uitgelegd worden als een teeken van opluchting dan als een bewijs
van Wederzijds ontkiemde vriendschap.
Toch hebben de Russen effect gemaakt met hun vier-motorige trio van stevige,
eenvoudige, imposante, niet zeer snelle maar volkomen vertrouwde luchtschepen en
het is onloochenbaar dat hun prestige steeg door deze exhibitie. Men hecht geen
strikt geloof aan hun bewering dat zoowel de vormen der machine als de motor
ontworpen en vervaardigd zijn door hun eigen ingenieurs, in hun eigen fabrieken.
Een Fransch deskundige, die indertijd de eer genoot den modernsten Junkers te
piloteeren boven Dessau, onder toezicht van den professor die het toestel concipieerde,
schrijft, na gevlogen te hebben met den bombardeerder der bolsjewisten, dat de
Russische A.N.T. 14 een letterlijke copie is, in 't groot en in 't klein, van den geduchten
G 38, welke vandaag het merknummer draagt D-2000. Deze natuurlijke gelijkenis
vermindert de waarde niet van den A.N.T. 14! Integendeel. De Franschen hebben
Junkers steeds beschouwd als een der machtigste geesten in zijn vak. Wanneer het
geen snoeverij is dat de Russen drie honderd exemplaren bezitten van het
strijdvaardige origineel zou hun militaire luchtvloot een consideratie verdienen
waartegen menigerlei aarzeling niet opweegt. Met dit argument ad hominem worden
de groen-geverfde machines in haar scharlaken geschilderde schroefbladen het décor
eener Moscovietische verleidings-scène. De Franschman kan niet met den Rus en
de Rus kan niet met den Franschman. De kunst is om te bewijzen dat zij niet zonder
noch buiten elkaar kunnen. De Rus, die na den Zaandamschen Tsaar en Timmerman
op technisch gebied nog geen enkele zelfstandigheid verwierf, heeft Fransche technici
en Fransche hulp noodig. De drie honderd G 38, welke nog twee jaren actueel zullen
blijven voor de diplomaten en de bevelhebbers, zijn het lokmiddel om een weerbarstig
partner te bestrikken. Nog twee jaar zullen zij een troebel Europa vervullen met
ontzag. Want zij kunnen Berlijn bombardeeren, wat de Franschen pas zullen vermogen
in 1935.
Evenwel, met het totnutoe bereikte is het Moscovietische hart tevreden maar niet
voldaan. Het is niet genoeg dat de eensgezindheid in zienswijzen, welke beide naties
betuigden te Genève, weldra bekrachtigd zal worden door besprekingen der beide
Generale Staven. Het is niet genoeg dat generaal Colson, vergezeld van een
uitgebreide militaire missie, binnenkort naar Rusland vertrekt om grondig het
productievermogen te bestudeeren der Russische nijverheid (zoowel de chemische
als de wapen-industrie) en zonder twijfel om maatregelen te treffen. Het is niet genoeg
dat Frankrijk zeer spoedig een crediet van 300 millioen francs (il n'y a que le premier
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pas qui coûte!) ter beschikking zal stellen van Moskou, crediet dat zoogenaamd
gecompenseerd zal worden door olie. Deze beleefdheden overschrijden niet de
grenzen eener rekbare neutraliteit. Neen. Wat het Kremlin wenscht is een vast contract,
het contract zwart op wit waarover Litvinoff gepocht heeft te Berlijn, de alliantie
welke Frankrijk zooveel mogelijk bindt in 't Westen en in 't Oosten.
De Russen kennen maar al te goed het beklemmende dilemma dat de Fransche en
de Europeesche diplomatie ontzenuwt. Berlijn en Tokio gaan accoord. Men weet 't
te Moskou, te Londen, te Washington, te Parijs. Wat zal er gebeuren wanneer Rusland
een ernstige nederlaag lijdt tusschen Wladivostock en het Baïkal-meer? Waarschijnlijk
valt de Russische kolos in scherven van de Bering-straat tot aan de Zwarte en Witte
Zeeën. Daar is niets mee verloren, noch voor Europa, noch voor de beschaving. Dat
ware zelfs zuivere winst. Maar wat gebeurt er wanneer Nippon een beslissende
overwinning behaalt? Het Siberisch zee-front wordt Japansch. De petroleum van het
eiland Sakhalin, de mijnen van Transbaikalië, Mongolië, de Chineesche zeeën, China
zelf, en wellicht Turkestan tot aan de Kaspische Zee worden Japansch of komen
onder Japanschen invloed. Wie of wat zal daarna den opmarsch stuiten dezer
explosieve en geëxalteerde natie?
Er is nog een derde, niet minder zorgwekkende gebeurlijkheid: Rusland zegeviert.
Het hypocriete, abjecte communisme, vandaag kruipend, flikflooiend, soebattend en
bedelend richt zijn kop op, herkrijgt zijn arrogantie, zijn intransigentie, zijn
messianisme met den jubel der overwinning. Zijn fascinatie op de volksmassa's,
reeds niet gering, wordt vertienvoudigd door de aureool der zegepraal. Het
vertienvoudigt ook zijn propaganda, zijn directe occulte actie, zijn expansie.
Duitschland, verslagen met Tokio, wordt bolsjewistisch. Frankrijk, overvloedig
besmet met allerlei marxisme, laat zich meesleuren in den triomf. Eén kudde één
herder. De unie der socialistische en sovietische republieken van Europa! Wat zal
er onder den staf van Moskou geworden van ons moreele, geestelijke en stoffelijke
erfdeel? De bolsjewisten hebben meer boeken op hun index geplaatst, meer auteurs
vermorzeld, meer schatten verspild en meer verwoestingen aangericht dan Hitler.
Naar welke dezer in gelijke mate funeste stroomingen zal Frankrijk zich wenden
en haar invloed versnellen door den toevoer zijner veelvuldige energie? Niets is nog
beslist, wat de Russen ook bluffen. Als Frankrijk zijn traditie handhaaft, zal het
Europa veilig loodsen tusschen Charybdis en Scylla, beiden vermijdend, zoowel het
gevaar eener Japansche als het gevaar eener Russische overwinning. Hoewel Parijs
op 't oogenblik schijnt over te hellen naar Moskou, kan men de evolutie volgen zonder
ongerustheid. Wanneer de voorteekenen en de orakels niet bedriegen, zal Frankrijk
de Russen hoogstens versterken en steunen tot dat labiele punt van evenwicht waar
twee krachten elkaar opheffen en waar noch de nederlaag van den een noch de
zegepraal van den ander gekocht werden zonder dubbelen ondergang.
[verschenen: 5 september 1934]

Moorsche pogroms
Parijs, 23 Augustus [1934]
Het merkwaardigste bij de oproeren in het Noord-Afrikaansche departement
Constantine is, dat Morinaud, afgevaardigde en burgemeester der gelijknamige stad,
aan de regeering te Parijs vijf honderd vliegtuigen gevraagd heeft om toekomstige
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troebelen het hoofd te bieden, en dat zijn verzoek door Carde, den gouverneur-generaal
van Algiers, gesteund wordt. Er dreigt niet het minste gevaar, dat de vordering dezer
invloedrijke personen afstuit op het ondoordringbaar harnas van een minister.
Daarvoor komt zij te gelegen. Frankrijk dat drie milliard extra-credieten uittrok om
zijn geheele vlieg-materiaal te moderniseeren krijgt reeds op 't eind van dit jaar
beschikking over een massa machines die te langzaam werden voor Europa maar te
goed zijn voor oud roest. Derhalve zal de kolonie Algiers binnenkort een luchtvloot
bezitten, welke menige continentale natie haar mag benijden.
Wij hadden nooit kunnen vermoeden, dat een hagel van bommen of een vlaag
schroot van mitrailleuses het aangewezen middel was om opstanden te onderdrukken
als die welke begin Augustus Constantine teisterden en verschillende naburige
plaatsen. De nerveuze muzelman brak niet los tegen den Franschen overheerscher,
doch de medina, of Arabische stad, bestormde de mellah, of Jodenbuurt. Het was
een pogrom gelijk men zelden zag, en alle slachtoffers, mannen, vrouwen en kinderen,
hadden ritueel afgesneden halzen en de bestiale verminkingen waarvoor Mooren nog
steeds een sadistische neiging voelen. Een pogrom echter zal altijd een handgemeen
blijven, binnenshuis of buitenshuis. Het slagveld van een pogrom zal onveranderlijk
liggen in de stegen, de straten, de woningen der mellah. Onder zulke omstandigheden
zal een vliegtuig nimmer Arabieren kunnen bombardeeren of bekogelen zonder de
wreedste verwoestingen aan te richten in de gelederen der Joden, om te zwijgen van
hun eigendommen. Het zou niet minder komisch dan tragisch zijn als men een
oogenblik moest aannemen dat de autoriteiten in ernst overwegen om vijf honderd
machines te concentreeren tegen ongewapende agglomeraties welke, zooals
Constantine, zelden meer tellen dan zeventig duizend inwoners. Een contingent
Senegaleezen en een paar pantserauto's zijn daar ruimschoots voldoende om de orde
te bewaren en te herstellen. De Senegaleezen verfoeien in gelijke mate Arabieren en
Joden die hun deze gezindheid met rente terugbetalen.
Het pogrom is dus een dier voorwendsels welke ieder doorschouwt en waartegen
niemand kan protesteeren. De spraak werd den diplomaten niet gegeven om hun
gedachten te verbergen, zelfs niet om ze te verbloemen, doch om te verhinderen dat
de wederpartij vat op hen krijgt. Frankrijk kon niet zeggen: ‘De eenige manier om
Algiers en Tunis te beschermen tegen een luchtaanval uit Sicilië of Sardinië is een
machtige vliegtuig-basis in het departement Constantine, honderd kilometer van de
kust waar de luister-posten waken.’ Mussolini is een zoo beminnelijk man! Hij heeft
zulke warme oogen en warme woorden voor de Fransche journalisten en kunstenaars
die hij ontvangt in de weidsche zalen zijner paleizen. De betrekkingen tusschen Rome
en Parijs werden zóó hartelijk dat een deel der vloot van Bizerte in November zal
terugkeeren naar den Atlantischen Oceaan, kwasi om de Duitschers te bestrijden.
Kan men een zoo sympathiek staatshoofd, nauwelijks bijgedraaid, en pas vervreemd
van Berlijn, krenken met openlijke achterdocht? Geen denken aan. Kan men
uitbazuinen dat wie eens draaide opnieuw kan draaien? Stel u voor! Men laat zulke
dingen niet eens doorschemeren. Juist het omgekeerde. Om te accentueeren hoe alles
botert tot den bodem roept men een kruiser naar Cherbourg, een half dozijn
onderzeeërs en torpedobooten. Maar op een dag dat de gouverneur met vacantie is,
dat Morinaud langs de Riviera toert, dringt een dronken Joodsche zouaaf (hadt gij
ooit durven droomen van Joodsche zouaven?) geschoeid de Moskee binnen, verstoort
het gebed, beschimpt de geloovigen, in de onbetamelijkste taal en met de liederlijkste
gebaren. De medina raakt aan 't gisten. Een etmaal later, op een valsch gerucht (er
zou een Arabisch notabele gedood zijn) koken de Arabieren over en rennen met
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messen naar de mellah. De politie, voor één derde gerecruteerd uit Joden, blaast den
aftocht. De telefoon en telegraaf, bijna uitsluitend bediend door Joden, vallen in
zwijm. Van negen uur 's morgens tot vier uur 's middags wordt er onbelemmerd
gemoord, geplunderd, gebrandsticht en beschadigd in huizen welke door een bende
jeugdige schoenpoetsers tevoren gemerkt zijn met krijt. De Joden, overigens bekend
staand als pienter, hadden niet het begrip om die teekens uit te wisschen.
Als de woede gekalmeerd is (niemand weet precies hoe) komen Carde met den
burgemeester-deputé aangevlogen over zee en tellen de gesneuvelden. Het zijn er
27. Joden 23, Arabieren 4. Eén meer dan Zes Februari op de Place de la Concorde.
Morinaud en de gouverneur verklaren onbedremmeld dat er vijf honderd
vliegmachines noodig zijn om den terugkeer van dergelijke afgrijselijke en
onvoorzienbare gebeurtenissen te verhoeden. Wat zal Mussolini daartegen inbrengen?
Hij loopt er natuurlijk niet in. Doch kan hij met goed fatsoen bezwaren opperen tegen
een zoo humanen maatregel? Kan hij den Joden de bescherming ontzeggen waarop
zij 't hardst van allen aanspraak maken? Kan hij zich bloot geven door den Franschen
onbewijsbare combinaties toe te dichten? Hij kan hoogstens brommen: goed gespeeld,
en een tegenzet beramen. Wat de dronken Joodsche Zouaaf betreft, hij verdient na
dertig dagen zwaar arrest te promoveeren tot korporaal-planton.
Dat het pogrom pretext werd tot de installatie eener luchtvloot behoeft niemand
te weerhouden om het lot te bejammeren dat den Joden wordt toebedacht, en dikwijls
toebedeeld, door hun muzelmansche rasverwanten. Voor zoover de Joodsche situatie
onder de Arabieren verergeren kon hebben de Franschen daartoe onwillens
bijgedragen door alle Algerijnsche Joden in 1871, op voorstel van hun geloofsgenoot
Isaac-Mozes Crémieux, bij decreet en bij verrassing te naturaliseeren tot Fransche
staatsburgers. De Koran, welke niet alleen de mohamedaansche religie regelt, maar
ook de justitie, de moraal, de maatschappelijke instellingen en de administratie,
verbiedt den Mooren de aanneming eener gunst welke zonder overgang de havelooze
ghetto-paria's verhief tot politiek der Fransche autochthonen en tot de meerderen der
Arabieren. Men beweert dat de Noord-Afrikaansche muzelman de Parijsche regeering
nimmer vergeven heeft dat zij een troep uitvaagsel, van oudsher gehaat als schadelijk
ongedierte, uit het eeuwenoude vuilnis ophaalde. Deze rancune is niet zeker, want
bij elk pogrom spaart de Arabier den niet-semietischen Franschman. Doch het is
absoluut zeker dat de muzelmannen den Jood zijn verheffing tot staatsburger en den
voorsprong welken hij dankt aan deze stijging, nimmer vergaven. Stellig maakt zij
de verhouding tusschen beide aartsvijanden nog troebeler dan in Palestina. De Joden,
dubbel bevoorrecht door den burgerlijken stand en door hun utilitaristisch
temperament, toonden zich nimmer bereid tot de flauwste concessie aan de
Moslimsche overtuigingen. Als zij slechts konden afzien van den woeker, grooter
plaag in Noord-Afrika dan overal elders, omdat de Koran den woekeraar bedreigt
met de strengste straffen. In Algiers echter, in Marokko, tot in de oasen der Sahara,
krioelt het van Joodsche woekeraars. Interesten van 300%, zelfs van 500% zijn daar
courante maatstaven van onbaatzuchtigheid en philanthropie. Alom waar de uiterste
strengheid der mohamedaansche wetten wijken moest voor het Fransche liberalisme
is de inboorling overgeleverd aan den parasiet, die hem reeds door Hoofdstuk IV,
vers 159 van den Koran aangewezen werd als de belager, wien de smadelijkste
kastijding is voorbestemd.
De theorieën van Hitler dragen sedert twee jaren bij tot verscherping dezer erfelijke
vijandschap. Als Hitler den Franschen met opzet een kool wilde stoven had hij weinig
beters kunnen verzinnen dan zijn anti-semietisme. Behalve in Duitschland werd het

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

hakenkruis nergens een verbreider symbool dan in Noord-Afrika. De Arabier die
kranten leest, nationalistisch wordt, en redeneert, begint te vergelijken: Duitschland
verdedigt zich tegen zijn Joden. Waarom handelt Frankrijk anders? Waarom verdedigt
Frankrijk, dat zich onze beschermer noemt, ons niet tegen onze Joden? Weet Frankrijk
niet dat de Jood sinds menschenheugenis (Koran V, 85!) onze vijand is? Kan het
tegelijkertijd onze vriend zijn en de vriend van onzen vijand?
Maar ook Hitler maakte de Joden niet verstandiger, noch te Genève waar zij de
boycot over hem afriepen, noch in Algiers of Marokko, waar een troep
revolutionnairen, onder wie de republikeinsche Temps een meerderheid van Joden
signaleerde, zich vermat den Sultan uit te jouwen in eigen persoon. Daar de passies
in zulke mate sterker blijken dan de rede, zullen wij nog van menig pogrom hooren,
al zal een pogrom misschien niet meer gebruikt worden als motief tot uitbreiding der
luchtmacht.
[verschenen: 12 september 1934]

Heropening
Parijs, 27 Augustus [1934]
De President der Republiek is teruggekeerd uit den landelijken kring van
Mercy-le-Haut, de ministers uit de badplaatsen, in welker casino's dit jaar voor 't
eerst de roulette functionneerde naast het baccarat. Het leven hervat zijn abnormalen
gang, het leven, als 't ware stop gezet op commando, terwijl langs de grenzen zich
een razende activiteit ontwikkelde.
De burgers, rechtsche en linksche, zijn weinig in hun schik over die periode van
gouvernementeele ledigheid. Zij oordeelen zonder vrees voor majesteitsschennis dat
Lebrun volstrekt niet riskeert wegens overspanning naar het zenuwlijdersgesticht te
moeten waar zijn Duitsche collega genezing heet te zoeken, telkens wanneer hij zijn
tallooze vijanden mishaagd en verbaasd heeft. Ook de ministers loopen geen gevaar
voor oververmoeidheid. Zij lieten een maand voorbijvliegen alsof tijd geen geld was.
Hun onderdanen zien ze zonder de minste welwillendheid frisch als hoentjes weder
op de proppen komen. Een der curiositeiten van 't huidige Frankrijk is het universeele
gebrek aan populariteit zijner regeering. Niemand bezit de macht om een hart te doen
trillen. Het zou de moeite waard zijn om hier een plebisciet te houden op een naam.
Zij die de publieke opinie kennen, oordeelen dat zelfs Doumergue geen twee millioen
stemmen zou verzamelen, en dat de citoyen voor de rest der mogelijke candidaten
geen voet zou verzetten, al beloofde men hem concentratie-kampen, dwangarbeid
en hechtenis. Ik heb deze overpeinzing honderden malen gehoord na het Duitsche
plebisciet van 19 Augustus, dat door de meeste kranten in harmonie met de wereldpers
is afgeschilderd als een fiasco. Er is geen Fransch staatsman die voor de helft van
zulk een fiasco den hemel niet zou danken op zijn knieën.
Men telt de dagen, vervlogen na de Februari-revolutie en weegt de resultaten. Wat
is het saldo? Nul. Behalve het goud der Banque de France, vermeerderd tot
een-en-tachtig milliard, niets, letterlijk niets. De handelsbalans verbeterde alleen
omdat de import daalt. De zaken gaan failliet bij zwermen. De zomer-hotels zagen
slechts 30 à 40% hunner klanten van het vorig seizoen. Waar is het deficit en de dood
in den pot? Overal. De Staat zou hervormd worden en het Kabinet krakeelt over een
plan. Twee ministers, Herriot en Tardieu, waren benoemd om het onkruid der duurte
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te wieden. Na de deflatie van het budget, van de traktementen, de loonen, de
pensioenen moest op straffe van uitmergeling een deflatie volgen der prijzen. Zij
dienden een rapport in dat begraven werd en een der tergendste schandalen bleef
voortwoekeren. Inderdaad, de prijzen wankelden en zakten ongeveer tot buitenlandsch
peil. Doch zij kelderden uitsluitend voor den producent. De consument betaalt als
van ouds het dubbele, het driedubbele, het vierdubbele der wereld-prijzen voor zijn
biefstuk, brood, melk, groenten, fruit en dranken. Een almachtige organisatie van
tusschenhandelaars domineert het gouvernement, sleept het profijt in de wacht,
benadeelt, besteelt, bespot en treitert de twee categorieën waaruit de natie is
samengesteld: de voortbrenger die met verlies werkt en volgens de regels der kunst
geplukt wordt; de gerantsoeneerde verbruiker die niet koopen kan. Een troep dwazen
en misdadigers maakten zich meester van de markt en sarren de twee helften van het
volk. In de Parijsche hallen worden dagelijks stapels visch, ooft en groenten
weggespoeld door de riolen. Niet omdat er te veel is. Maar omdat de levensbehoeften,
ingeslagen tegen spotprijzen, woekerwinsten moeten opleveren. Men kan geen land
citeeren geloof ik waar deze economische waanzin en typische flibusterij een week
zou tieren. Hier heerscht de nonsens sinds April. Hij berokkent een drievoudige
schade, hij verlamt den handel, exaspereert alle burgers en maakt Frankrijk, waar
men vroeger leefde als God, een land dat de inboorling in zijn vrijen tijd ontvlucht
en dat de vreemdeling vermijdt. Totnutoe echter moest Doumergue het afleggen
tegen de tyrannie der boekaniers. Wanneer hij dezen herfst valt, mag hij hen
beschouwen als een der voornaamste oorzaken van zijn falen en zijne zwakheid
betreuren. Al zou hij galgen moeten oprichten, zulke strooptochten kunnen niet duren.
Hij zei te dikwijls: ‘Men kan niet alles tegelijk doen.’ De natie heeft genoeg van
praatjes, van toespraken op gramofoon-platen, van pijnstillende communiqué's en
van beloften. Zij wacht een eerste daad.
Hoe meer Doumergue talmt en aarzelt hoe waarschijnlijker het wordt dat de
binnenlandsche politiek een zeer stormachtig najaar tegemoetgaat. Een centen-kwestie
echter kan groepen in beweging zetten, zij zal nooit de geheele massa opzweepen.
De centenkwestie wordt pas een dynamische factor zoodra zij versmelt met een idee
van hooger orde. Het is niet de prijs van de suiker die de Franschen zal doen steigeren.
Zij nemen een klontje minder. En de boer heeft nimmer geweigerd een politicus te
spekken. Een volk zal de bitterste ontberingen verdragen, en zijn uithoudingsvermogen
bleek herhaalde malen practisch onbegrensd zoolang het gedreven wordt door een
hersenschim of zoolang een hersenschim het niet uit de voegen rukt. Een ideaal dat
het voorwaarts jaagt heeft Frankrijk op 't oogenblik nog niet. Maar het heeft misschien
een ideaal waarvoor het alles zou kunnen verbrijzelen.
De impressie deze week verwekt door een gerechtelijk rapport over de zaak Prince
inspireert deze diagnose die slechts gewettigd behoeft te worden door de felheid en
den duur der emotie. Wij zitten nog altijd met de lamentabele affaire van den
overreden raadsheer en juist om de knagende gewetens te sussen en zoo mogelijk
een beetje helderheid te verschaffen in een duistere intrige vroeg de Justitie aan den
commissaris der rechtspolitie Guillaume een resumeerend verslag van het geheele
onderzoek, gelijk het reilde en zeilde sinds 20 Februari. Als dit rapport, nauwelijks
gedeponeerd, reeds de beteekenis kreeg van een historisch document, het
beantwoordde daarentegen geenszins aan zijn doel. Toen Chéron weigerde het stuk
dat 136 pagina's beslaat te publiceeren (de instructie kostte reeds millioenen) liet ‘Le
Matin’ enkele der belangrijkste fragmenten stelen of koopen en drukte ze af. De
onthulde passages brachten meer opschudding teweeg dan de bommen van Minos
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en Rhadamantes die beweren een volk te tuchtigen dat wegens zijn laksheid kastijding
verdient. Hoewel pas nog twee boeken verschenen over den ‘politieken moord’ had
ik nooit gedacht dat de Franschen zulk een reserve van verontwaardiging in petto
hielden.
Dit exorbitante effect openbaart de ontvlambaarheid der psychose. Het eenige toch
wat men voorloopig uit de gepubliceerde fragmenten mag afleiden is de duidelijke
wensch van Guillaume om het sinistere geval strikt zakelijk, wetenschappelijk en
onpartijdig te ontleden. Hij analyseert het mechanisme van het drama niet anders
dan ik het hier drie maanden geleden deed. De een noemt het een monument van
hypocrisie, de ander een meesterwerk van oprechtheid. Op gronden, welke de enquête
tot zijn beschikking stelde, oordeelt de auteur dat er geen redenen bestonden om
Prince te vermoorden en geen schijn van bewijs dat hij vermoord is. De medische
expertise van zeven onkreukbare deskundigen dwingt even onafwijsbaar om te
erkennen dat Prince zich onmogelijk gezelfmoord kan hebben. Maar wie niet gedood
is en wie zich niet doodde moet nog ergens rondwandelen, zegt het gezond verstand.
Helaas! Prince is dood en begraven. ‘Mort et enterré’ zooals men zingt in 't liedje
van Marlborough.
Deze Sfinx maakt Frankrijk even onzeker als in de dagen van Oedipus een sfinx
de omstreken onveilig maakte van Thebe. Niet te kunnen concludeeren is de fout
van Guillaume's rapport en zij was onvermijdelijk. Hij kon niet anders dan het raadsel
onderstrepen. Doch de Franschman accepteert in deze affaire geen raadsel. De een
niet omdat zij zich van een verschrikkelijke verdenking willen zuiveren. De ander
niet omdat zij een gruweldaad willen wreken. De suicidisten en maffiards schreeuwen
om klaarheid, beiden hopend hun tegenstander te verpletteren met een onomstootelijk
feit. Het redelijkst wat men wenschen kan is, dat zulk een feit nimmer ontdekt worde,
wijl de overwinnaar den overwonnene geen kwartier zal gunnen. Dit redelijkste
echter geldt voor ieder als het onaanvaardbaarste. De argwaan dat het gouvernement
een laffer moord bedreef (en camoufleerde in zelfmoord) om een gouvernementeele
schurkerij te maskeeren is voor republikeinen even onduldbaar als voor hunne
antipoden.
Tot dusverre wist Doumergue een keuze te ontwijken. Na het rapport van Guillaume
sommeeren beide partijen hem tot een beslissing. Hij kan er niet aan ontsnappen en
hoe hij ook kiest, hij zal zich onverzoenlijke vijanden op den hals halen. De Erinnyen,
de Furiën en Alastor legden nimmer zwaarder taak en plicht weg voor een
rechtschapen mensch die zijn leven meende te eindigen met een glimlach. En Nemesis
zelf had geen verderfelijker twistappel kunnen doen rijpen voor het Fransche volk.
[verschenen: 15 september 1934]

Machtelooze macht
Parijs, 31 Augustus [1934]
Voor den eersten keer na de raids der Gotha's, Tauben, Fokkers en Zeppelins hebben
lucht-manoeuvres plaats gevonden in de onmiddellijke nabijheid van Parijs. Het
thema luidde: ‘Zich rekenschap geven van de mogelijkheden der actieve verdediging.’
Van wat men passieve defensie noemt - oefeningen van brandweer, roode kruis,
gas-maskers, mist-vorming, lichtuitdooving en aanwijzing der schuilkelders - was
dus geen sprake.
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Als dit een lacune is dan valt ze eenerzijds te wijten aan een belangrijk deel der
civiele en wetenschappelijke autoriteiten die elk soort van lijdelijke verdediging ontruiming uitgezonderd - bespottelijke en nuttelooze komedianterij oordeelen, wijl
geen enkele brandweer ter wereld, geen enkel gasmasker, geen enkele hospitaal-dienst
iets zal kunnen uitrichten tegen de gevolgen van een matig bombardement, dat de
redders even gewis nedervelt als de hulpelooze bevolkingen. Want het nieuwste en
ondoordringbaarste masker zal altijd een half uur later komen dan het nieuwste en
doordringendste gas. De oude strijd tusschen wapen en kuras, kogel en pantser, bom
en cementen dekking, wordt vandaag gevoerd met denzelfden ijver tusschen gas en
masker. Het is waar dat de wapenen nimmer (of veel minder) vorderingen gemaakt
zouden hebben, wanneer het vroegste harnas in zijn evolutie was blijven steken. De
mensch zou misschien nog vechten met knotsen. Doch dergelijke praatjes vullen
geen gaatjes meer in onze twintigste eeuw en zij die zulke redeneeringen willen
toepassen op de landsverdediging dragen de verantwoordelijkheid van een tweevoudig
onheil. Zij veroordeelen millioenen eerst tot een demoraliseerenden schrik en daarna
wellicht tot een even smadelijken als gruwzamen dood. Zij doemen de natie waar
men zulke edelaardige beginselen aanhangt tot een onafwendbare nederlaag en tot
een spoedige verdwijning. Wellicht hebben zij geen ongelijk. Wellicht staan wij
absoluut weerloos tegenover de moderne chemie. Het is echter een symptoom van
de erbarmelijkste vertwijfeling, en in alle opzichten ontoelaatbaar, om die
deprimeerende gevoelens en vermoedens te verheffen tot principes.
Zoo de totale verwaarloozing der passieve defensie eenerzijds verklaard mag
worden als een concessie aan moedelooze theorieën, anderzijds moet men haar
toeschrijven aan de stompzinnige mentaliteit van socialisten en communisten, aan
hun ongegeneerde inmenging in militaire aangelegenheden, aan de zwakheid van
het gouvernement dat voor de insubordinatie der Roode Frontisten telkens en overal
capituleert. Er gaat geen week voorbij zonder dat ijlhoofdige raaskallers hun
wassenden aanhang opruien tegen Hitler, tegen het fascisme, tegen Nippon. ‘Een
kwaadaardig beest’ heette de socialistische Don Juan Paul Faure de Japansche natie
op een recente meeting en tien duizend balkende ezels barstten los in een vechtlustig
applaus. Maar terwijl die brallende horden een half dozijn mogendheden beleedigen
en uitdagen, saboteeren zij met alle middelen de elementairste maatregelen tegen
een oorlog welke hun fanatisme en hun bemoeizucht zouden kunnen ontketenen. Zij
willen de Nazis mores leeren, de Japanners onder den duim houden, de Poolsche,
Italiaansche, Joego-Slavische en Oostenrijksche Marxisten wreken, de benarde
Soviets ter hulp snellen. Doch zonder wapenen. Zij pochen erop meer dan vijftig
antimilitairistische betoogingen geprovoceerd te hebben onder de recruten der jongste
lichting. Zij beroemen zich dat het gouvernement, geïntimideerd door hun
dreigementen, zijn onderdanen niet durft voorbereiden op den luchtoorlog. Met
honderd duizenden pamfletten hebben zij geprobeerd Parijs en omstreken op te hitsen
tegen de oefeningen der luchtvloot. Welke kwalificatie verdienen uilskuikens van
zulk formaat? Als zij zich koest hielden zouden zij medelijden inboezemen. Maar
hun geschreeuw roept de rampen af welke zij weigeren te verhoeden. Tallooze
onschuldigen zullen wellicht sterven voor de drieste dwaasheid dezer dolle honden.
De logica eischt dat zij worden afgemaakt alvorens de hemel vuur en vergif regent
over een bevolking die wegens de weerspannigheid van brooddronken idioten zal
schroeien en stikken tusschen hare muren zonder zelfs te kunnen vluchten.
Inmiddels is Parijs gedurende drie dagen om zoo te zeggen ongehinderd
gebombardeerd en theoretisch vernietigd. In een weersgesteldheid die ronduit
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ongunstig was, bij lage wolken, regenbuien, zestig kilometer wind op duizend meter
hoogte, vlogen vijf honderd machines over en weer van de Oost-grenzen naar de
hoofdstad, in beide richtingen dood-zaaiend. En het eenige wat men per slot kan
prijzen, is de degelijkheid van het vlieg-personeel, de soliditeit van het materieel. Er
gebeurden geen ongelukken. Er werd niet de geringste pech gerapporteerd. Men staat
kant en klaar voor den aanval. Geen bout, geen moer ontbreekt of is slordig
geschroefd.
Maar voor alles wat de verdediging raakt, welk een douche! Welk een débâcle!
Welk een vloed van ontgoocheling, van burleske overrompelingen, van tragikomische
verrassingen, van perplexiteiten! De waakposten met hun kolossale en gecompliceerde
instrumenten luisterden slechts, hoorden verkeerd of berichtten te laat. De verkenners
ontdekten niets of bespeurden hun vijand met een fatale vertraging. De jagers joegen
niet. Waar zouden zij gejaagd hebben? De lucht is onmetelijk. Hoe moeten zij een
vijand jagen die b.v. in drie verdiepingen vliegt, de eene op 6000, de andere op 4000
de derde op 1500 meter hoogte? Wie of wat kan hen verwittigen van een dergelijke
gevechtsorde? Wie kan dit slagveld overzien, peilen, doorgronden, bestrijken,
controleeren? Wie kan commandeeren in deze oneindigheden? Hoe en waarmee zal
men beletten dat - terwijl het gevecht tastend en stuurloos ontbrandt - een vierde
escader van de zwaarste en geduchtste kruisers op 8000 of 9000 meter ongezien en
ongehinderd aanrukt op het doel? De anti-luchtvaart artillerie? Juist dit wapen heeft
proefondervindelijk zijn volslagen ondoeltreffendheid bewezen. Men heeft uitgerekend
dat minstens zes duizend schoten gelost moeten worden om één treffer te boeken op
een snelle vliegmachine welke naar believen manoeuvreert in alle richtingen. Om
zes duizend schoten te lossen met kanonnen die in vertikale positie slechts zestig
projectielen per minuut lanceeren (in één minuut legt het vliegtuig pl.m. 5 K.M. af!)
zou men voor één raakpunt moeten beschikken over honderd batterijen van vier
stuks, dit wil zeggen over vierhonderd vuurmonden. Terwijl immers de bevelvoerende
officier zijn hoogte-meter, afstands-meter, snelheids-meter leest, zijn cijfers optelt
en corrigeert, terwijl de kanonnier laadt en richt, stuift de vliegmachine voorwaarts
(naar boven, naar beneden, naar rechts, naar links, op volle of op halve kracht) met
een vaart welke honderd meter kan bedragen per seconde. Wie wil, met eenige kans
op succes, een kanon richten naar een doel dat honderd meter per seconde
voortbeweegt?
Zoo zijn de werkelijke gevechtsvoorwaarden te land wanneer de manoeuvres
gehouden worden overdag. Wat zullen zij zijn bij nacht? Men mag er nauwelijks aan
denken. Alle vroegere ervaringen en alle nieuwe proeven met zoeklichten gaven
negatieve resultaten. Om de hemels van een territorium als Frankrijk zóó te vullen
met schijnsels, die veroorloven te mikken en te schieten, zou men rondom alle
bevolkingscentra evenveel batterijen zoeklichten moeten mobiliseeren als batterijen
geschut, dit wil zeggen duizenden en duizenden, zoodra een redelijk percentage
veiligheid beoogd wordt. Wie beseft niet dat een zoo omvattende organisatie tot de
utopieën behoort? Wegens het geld dat zij kost en de bediening welke zij vergt is zij
practisch onbestaanbaar.
Wij kunnen dus niet verdedigd worden op den grond. Wat mogen wij verdachten
van de defensie in de lucht? Weinig. Zoo goed als niets zelfs, sinds de verschijning
der zwaar-gewapende, ultra-snelle gevechtsmachines. Een toestel dat zienderoogen
terrein en crediet verliest naast het avion de combat is het jachtvliegtuig. De Jager
kan zijn doel, toegerust met zes of zeven mitrailleuses, niet meer naderen.
Aangenomen dat hij zijn doel nog met een schappelijk risico naderen kan, hij bezit
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niet meer het wapen (kanon of mitrailleuse) dat zijn beweeglijken tegenstander kan
raken. Een mitrailleuse of kanon, 2000 schoten lossend per minuut, werd de
noodzakelijke consequentie der bereikte snelheden, doch bij den huidigen stand der
techniek kan zulk een werktuig niet vervaardigd worden. Het is meer dan
waarschijnlijk dat de vliegkunst zich altijd vlugger zal ontwikkelen dan de
artilleristische industrie en dat de vuurmond zijn achterstand nimmer zal inhalen. Op
't oogenblik beheerscht het zwaar-gewapende gevechtsvliegtuig, gevuld met bommen,
320 K.M. per uur, de eindelooze uitgestrektheden der atmosfeer. En de laatste nuttige
vraag welke de lucht-strategen te formuleeren kregen (wat vermag een avion de
combat tegen een avion de combat?) ontving haar antwoord op een oefenkamp in de
buurt van Arcachon en werd berucht onder den naam van ‘de klap van Cazau’. Uit
herhaalde en nauwkeurige experimenten bleek onomstootelijk dat bij snelheden
boven de 250 K.M. per uur alle kogels die niet in de as van het vliegtuig worden
afgeschoten door een klap van de windvlaag zoodanig uit hun baan gerukt worden
dat doelmatig mikken en richten totaal is buitengesloten. Een modern avion de bataille
in volle vaart bezit slechts een relatieve trefzekerheid in de lijn zijner beweging. Dit
verbluffende gebrek, dat vermoedelijk nimmer verholpen zal worden, maakt hem
zoo goed als onkwetsbaar. Het verhindert hem tegelijkertijd om zijn tegenstander te
wonden. Vervaarlijke machines als de Bloch, de Farman, de Potez van 15 a 20 ton
en hun gelijkwaardige buitenlandsche mededingers kunnen bombardeeren naar
verkiezing zonder zich kwasi om elkaar te bekommeren. Zij zijn nog onderhevig aan
de grillen van het toeval, aan een schot dat per ongeluk raak is. Maar zij spotten met
alle menschelijke berekeningen welke berusten op hoogte-, afstand- en
snelheids-meters.
Het zijn perspectieven als deze welke de civiele elementen terroriseeren en waarin
de militair vruchteloos een uitweg zoekt. In zijn verwarringen vond hij tot heden
slechts één houvast: Wat geldt voor Frankrijk, geldt ook voor andere naties. Zoolang
een sensationeele en onvervreemdbare uitvinding de bevelvoerders niet verlost uit
de boeien hunner eigen mechaniek, blijft de bedreiging voor alle partijen even
afschrikwekkend. Met al hun macht voelen allen zich machteloos.
[verschenen: 19 september 1934]

Een groote les
Parijs, 3 September [1934]
Met plechtige staatsie hebben Engelschen, Amerikanen en Franschen de
vierhonderdste verjaring gevierd van den dag dat de Bretonsche zeevaarder Jacques
Cartier landde op de kust van Canada, er een gelelied kruisbeeld heesch met het
opschrift ‘Vive le Rol de France’, en den grond in bezit nam voor zijn koning. De
Republiek had een aanzienlijke missie afgevaardigd onder leiding van een minister
en den Champlain gecharterd die den naam draagt van den stichter van Quebec. Zij
onthulde een granieten kruis op de plek waar Cartier voet aan wal zette, pelgrimde
door het rijke gewest dat in 1763 bij Verdrag van Parijs voor Frankrijk verloren ging,
doch waar niemand vergeten kan omdat de Fransche Canadeezen den spreuk in hun
wapen en in hun hart griften: Je me souviens. In 1763 waren zij naar globale schatting
100.000 die, in den steek gelaten door het moederland, bezweken voor de overmacht
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der Britten. In 1812 telden zij 225.000 zielen; 630.000 in 1841. Vandaag zijn zij
meer dan drie millioen.
Op een reusachtig werelddeel, bevolkt door alle rassen der aarde, volbrengen zij
wat men ‘Het Mirakel van Canada’ getiteld heeft, omdat men noch aan deze, noch
aan gene zijde van den Oceaan wil spreken over ‘Het Mirakel van Frankrijk’, wat
oneindig juister zou zijn. Onderworpen aan de Engelsche Kroon aanvaardden de
Canadeezen het dikwijls harde juk der overwinnaars. Twee of driemaal braken zij
los in fragmentarische oproeren, wanneer de verwaten onderdrukkers hun het vuur
te dicht aan de schenen legden. Doch tijdens de Amerikaansche vrijheidsoorlogen
kozen zij de partij van Groot-Brittannië en weigerden zich te voegen bij de
insurgenten. Zij bleven liever Engelsche onderhoorigen dan burgers te worden der
Vereenigde Staten. Een onbedrieglijk en onafwijsbaar rasinstinct waarschuwde hen
dat zij hun wezen en erfdeel misschien konden redden als ingezetenen eener beperkte
provincie, doch nimmer als bewoners van een onmetelijk continent. Dit ras-instinct
domineerde de antipathie tegen de Britsche veroveraars. De geheimzinnige stem
werd gevolgd door alle Fransche Canadeezen, alsof zij één man vormden.
Maar de samenwoning en een loyale administratieve samenwerking ontwikkelde
zich nimmer tot samenhoorigheid, nog minder tot vervloeiing. Een hindernis,
onzichtbaar, ondefinieerbaar, doch onoverkomelijker dan het Nauw van Calais was
voor Napoleon, scheidde de twee deelen der bevolking, en de smeltkroes van
anderhalve eeuw aanraking, omgang, verstandhouding bleek niet bij machte haar
weg te ruimen of ook slechts eenigszins te verkleinen. Ware die onuitwischbare
scheidslijn getrokken met opzet, planmatig, met het oog op een verre of nabije
toekomst, dan zou men zulke volharding en bestendigheid reeds moeten constateeren
met bewondering. De Fransch-Canadeezen echter hebben geen ras-theorie. Zij hebben
geen Gobineau, geen Houston Stewart Chamberlain om er zich aan vast te klampen
als de Duitschers. Nimmer beriepen zij zich op het nationaliteitsprincipe, op de
verwantschap van taal. Nooit werden zij aangemoedigd door het moederland waar
langzamerhand een internationale bewustwording ontwaakte welke diametraal
indruischte tegen hun ondoofbare trouw aan verleden en afstamming. Neen, het was
geen rationeel beleid dat de Fransch-Canadeezen aanspoorde tot handhaving hunner
ethnologische individualiteit. Hun wonder kiemde, ontsproot, voltrok en voltooide
zich in de ontoegankelijke regionen der menschelijke natuur waarvoor wij geen ander
woord hebben dan den vagen naam instinct en welke Goethe aanduidde met het even
raadselachtige symbool van Die Mutter. Dat zij leven in deze sferen, waar geen
andere krachten werken dan de ingeboren dynamiek, waar de mensch en de geest
welke hij belichaamt zich voortplant volgens de oorspronkelijke en spontane energieën
welke hem bewegen, maakt de zelfbeschikking der Fransch-Canadeezen
wonderbaarlijker dan alle overleg en systematische berekening zouden vermogen
waarvan zij den steun versmaad hebben. Zij groeiden van 100.000 tot meer dan drie
millioen gelijk in de oudheid een volk groeide als de Grieken of Romeinen. Het is
geen gering voorrecht een natie te zien ontbloeien die zich oogenschijnlijk weinig
bekommert om haar politieke onafhankelijkheid doch een zoo hoog
zelfstandigheidsgevoel bezit dat zij zonder twijfel de eenige natie is ter wereld waar
alle Engelsche sport-termen vertaald zijn en gebruikt worden in het klassiekste
Fransch. De eigen inwoners van Frankrijk kunnen het minst van allen bogen op deze
zuiverheid van spreekwijze. Maar de Canadeezen storen zich even weinig aan de
denkstroomingen welke Parijs uitzendt als aan invloeden uit Engeland. Tegelijk met
de taal bewaarden zij ongerept het geloof, de zeden, de vruchtbaarheid der voorouders.
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Die handvol mannen van 1763 emigreerde nog naar het oude Louisiana en zwermde
uit tot aan het dal van de Mississippi. Twee millioen Amerikanen naast drie millioen
Canadeezen, verwaarloosd door de metropool en bezield door geen andere drijfveeren
dan hun ingeschapen drang, spreken Fransch, lezen Fransche kranten, bidden de
Fransche gebeden. Als het verleden instaat voor de toekomst wat kan men dan niet
verwachten van deze verstrooide maar zoo onherleidbare en zoo groeizame eenheden?
Vijftig jaren, honderd jaren tellen nauwelijks in de geschiedenis van een volk, welke
gemeten wordt met den maatstaf van eeuwen. Wat hebben de Canadeezen in
Noord-Amerika tegen zich? Niets dan het aantal. Zij zijn duizenden tegen millioenen.
Wie echter weet wat kan gebeuren, wat zal gebeuren? Ook de Grieken van Miltiades,
Themistocles en Leonidas waren duizenden tegen de millioenen van den grooten
koning Xerxes. En nog vieren wij den Marathon. En nog hooren wij de trompetten
en den Paean van Salamis. De duizenden van Themistocles merkten en wendden de
historie voor alle komende eeuwen. Welke hoop is een ras ontzegd dat vuurvast,
onveranderlijk, onbederfelijk de tallooze beproevingen doorschrijdt der vierhonderd
jaren welke ons scheiden van Jacques Cartier? De Canadeezen bleven Fransch als
de boer der Vendée en Franscher dan menig minister van den Quai d'Orsay. Wat
herinneren zij zich in hun diepste binnenste wanneer zij mijmeren ‘Je me souviens’,
en welke vlam gloeit op in hun geheimste innerlijk wanneer zij die drie woorden
fluisteren? Wij weten er niets van. Maar al zouden de Fransch-Canadeezen nog lang
Engelschen blijven, zij die twijfelen aan de duurzaamheid van het Fransche ras, of
zij die praten over zijne decadentie zullen wijs handelen door de les van Québec,
Montréal en Trois-Rivières te overwegen.
Wat ondertusschen het vreemdst aandoet bij de feestelijke viering van Canada's
vierhonderdjarig Fransch ontstaan is dat zij kon plaats hebben. Zij getuigt van
ongerimpelde gemoederen, van geruste gewetens. Het mag zeker eigenaardig heeten
dat de oorlog tusschen Frankrijk en Engeland, geëindigd in 1763 met de ontrooving
van bijna alle Fransche koloniën, en welks karakter van onverbiddelijkheid door de
meeste geschiedschrijvers genoteerd werd, zoo weinig wrok nagelaten heeft in
Frankrijk. Het is nog merkwaardiger dat de wereld geen minuut schijnt te vreezen
dat Frankrijk zich zou kunnen stellen op het standpunt dat de pan-germanen
verdedigen te Berlijn. Met hetzelfde recht (in vele gevallen zelfs met beter recht)
waarmee Duitschland Oostenrijk opeischt of omringend grensgebied, zou Frankrijk
de annexatie kunnen wenschen van Waalsch België, het groothertogdom Luxemburg,
de districten Philippeville, Mariënbourg en Landau, Fransch-Zwitserland, de
Fransch-sprekende savoyeesche valleien van Italië, Monaco, de Normandische
eilanden Jersey en Guernesey, de eilanden Haïti, Saint-Domingue, Ile de France of
Mauritius, en op den koop toe Louisiana met Canada. Welk een programma voor
den dag, dat de Fransche verbeelding zou worden aangestookt en medegesleept door
de nationalistische leuzen van ras of taal! Gelukkig denkt geen Franschman eraan,
wanneer over iets zwijgen tenminste beschouwd mag worden als een equivalent van
iets veronachtzamen. Doch wat bergt de toekomst in haar moederschoot en wie zal
haar garandeeren? Het is onberaden om te wanen dat de Fransche geest slaapt. Alles
wijst erop dat hij droomt en inkeert tot zichzelf. Hij verzamelt een magnetisme
waarvan niemand de spanning kan voorzien of schatten. Ook hier kan een Hitler
verrijzen of een Mussolini, maar met een werkingsveld van ongekenden en
onbegrensden omvang. Want Frankrijk heeft gezaaid bij elken wind en al verdween
het beeld der Zaaister van zijn postzegel, te allen tijde kan de dag aanbreken dat het
oogsten gaat.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

[verschenen: 22 september 1934]

Giftmengers
Parijs, 7 September [1934]
Om te begrijpen welke vormen en welke proporties de volksvergiftiging heeft
aangenomen moet men een roman lezen als ‘De la Cocaïne... aux Gaz’ van Pierre
Yrondy. Het boek verscheen onder de kleuren der Fransche vlag bij de Editions
Baudinière voor den populairen prijs van zestig cents. Het werd opgedragen ‘Aan
mijn kameraden van het 110de infanterie, gestorven voor Frankrijk.’ Yrondy is geen
licht in de duisternissen hoewel hij reeds meer dan tien romans en tooneelstukken
uitgaf. Ronduit gesproken doet hij zich voor als een schrijvertje dat zich vergast aan
den afval en de opgewarmde kliekjes van allerhande literatuur. Maar wat zijn
verzinsels missen als kunst vergoeden zij als document humain. In deze bladzijden
laat een menschelijk wanschepsel de sporen achter van zijn aanwezigheid en qua
sporen beschouwd evenaren weinig meesters dezen Yrondy. Zulk een eigenschap
verdient vermelding. Het is tamelijk zeldzaam dat een schrijver zich signaleert in
zijn werk als een misdadiger in zijn vingerafdrukken.
De auteur beweert dat de hoeveelheid cocaïne, clandestien geïmporteerd uit
Duitschland naar Frankrijk, bijna verdubbelde sinds de bewindsaanvaarding van
Adolf Hitler. Ofschoon smokkelhandel van nature aan elke contrôle ontsnapt, noemt
hij die schatting een feit. Hij noemt eveneens feiten de duurte der cocaïne, het
geldgebrek dat de snuivers handicapt en de bereidwilligheid der Duitschers om te
leveren beneden den koers. Dat deze drie feiten elkaar tegenspreken hindert Yrondy
volstrekt niet. Zonder schijn van bewijs en zonder blikken of blozen leidt hij uit zijn
tegenstrijdige gegevens af, dat de Hitleriaansche regeering Frankrijk door middel
van een leger geheime agenten overstelpt met massieve kwantiteiten roesgift, waarmee
zij de Fransche natie hoopt te verstompen en te verlagen alvorens haar uit te roeien.
Onze snaak verklaart niet waarom de diabolieke afgezanten den prijs hoog houden
voor afnemers in de dalles - hetgeen voordeelig is voor hunne beurs doch schadelijk
voor hun infernale plannen. Wat de oorlogshavens en de garnizoens, de bedreigde
mariniers en de belaagde soldaten, de intellectueelen, de bourgeoisie, de arbeiders,
de demimonde en het uitvaagsel weerhoudt om cocaïne te verorberen als
zuiveringszout, zijn niet de wetten en de zedenpolitie, maar juist de kosten eener
totdusverre ruïneerende liefhebberij. Wanneer Yrondy echter zich had moeten storen
aan zulke contradicties, had hij nimmer zijn roman kunnen samenflansen. De echte
lasteraars hebben lak aan waarheid en waarschijnlijkheid. Zij volgen het fameuze
devies van Basile uit den Barbier van Sevilla: Calomniez, calomniez! Il en restera
toujours quelque chose.’ En twintig duizend Duitsche uitgewekenen gevlucht naar
Frankrijk, worden in een handomdraaien twintig duizend trawanten van een
duivelschen toeleg.
Een jong edeling, toegetakeld met den naam Maurice de Couloeuvres (om te
suggereeren dat wij heel wat te slikken krijgen) stapt 's avonds te Berlijn uit den
Parijschen expres. Hij zit op zwart zaad en hengelt naar een business. Van zijn hotel
begeeft hij zich rechtstreeks naar een nachtkroeg, de eenige plek waar een ridder van
zijn slag kan masselen. Hij knoopt er betrekkingen aan met een Herr Goelb, een
Gnädige Frau Himtlich, een Fräulein Hilda, een Professor Müller. Vier luitenants
van het occulte en moorddadige corps dat opereert onder het motto: ‘Der Führer
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verlangt’: 300 kilo cocaïne, 150 kilo heroïne. De leden van het genootschap hebben
een zonderlinge manier om hun koopwaar te bestellen: zij bonzen met den voet
hunner drinkglazen op de toonbank. Hoewel Monsieur de Couloeuvres laat
doorschemeren dat hij behoord heeft tot den Franschen spionnagedienst, wordt hij
zonder bedenken geworven als een waardeerbare recruut, wien men een magnifieke
automobiel cadeau geeft om een proeftocht af te leggen naar de grens-brug van
Kehl-Straatsburg, in gezelschap der Gnädige Frau. De douane, die omgekocht is,
laat hem passeeren met een vracht narcotica welke ontvangen en rijkelijk betaald
wordt door een ambulant muzikant, herkenbaar aan een madeliefje in het knoopsgat.
Het toeval wil echter dat bij Fräulein Hilda de compromitteerendste paperassen
rondslingeren als oude kranten en opgeraapt worden door den veelbelovenden markies.
Er blijkt uit dat de Führer niet enkel wagonladingen roesgiften verlangt voor export
doch ook een bezending glazen buizen, gevuld met een microbische substantie, welke,
vermengd met water, aan alle filters en aan alle microscopen ontglipt. Zij is
geprepareerd door Professor Müller en bestemd om rondgestrooid te worden in de
Seine en in de vergaarbakken der Parijsche waterleiding.
Misschien herinnert gij u dat er vorig jaar December eenige typhus heerschte in
Parijs? Onder ons gezegd en gezwegen lag de fout bij een ploeg werklieden die per
ongeluk een pijp ongefilterd water gekoppeld hadden aan een pijp drinkwater welke
daarmee parallel liep. De vrees voor processen en schadevergoedingen belette de
autoriteiten om die fatale vergissing te erkennen. De hemel zij dank was het weekblad
Vendémiaire hulpvaardig genoeg om het infame praatje te colporteeren (toegelicht
met grafische statistieken) dat voormelde typhus toegeschreven moest worden aan
de microbische experimenten van Duitschers, die dezen zomer ontmaskerd zijn door
Wickham Steed. Herinnert gij u ook uit de heete Julimaand de telegrafische berichten
over tienduizenden visschen die levenloos op de Parijsche Seine-oevers aanspoelden?
Onder 't zegel der geheimhouding kan ik u toevertrouwen dat er bij zeer laag,
modderig water een schuit met chloorkalk gestrand en gezonken was. Maar deze
uitleg is veel te simpel en veel te onschuldig. Pierre Yrondy, die juist zijn boek
bijeenscharrelde, schuift de schuld op den satanischen rug van Professor Müller die
een proef nam op de visschen met een preparaat dat hij uitvond voor menschen. Dat
lijkt Monsieur de Couloeuvres een beetje kras. Hij wil desnoods cocaïne smokkelen,
doch geen bacillen van de kwade droes, typhus, cholera en tuberculose. Hij wendt
bovenmenschelijke pogingen aan om een nieuwe expeditie te onderscheppen. Het
lukt hem. Maar hij is ontdekt en moet vluchten. Met zijn automobiel en zijn salaris
wordt hij gered door de Gnädige Frau Himtlich die op hem verkikkerd raakte en
argeloos haar leven voor hem offert als ware zij een gewone visch in de Seine. Op
het uur dat alle katten grauw zijn, sluipt Maurice de Couloeuvres over de Fransche
grens om zijn wederwaardigheden te vertellen aan Pierre Yrondy en terloops even
te insinueeren dat de dood van Hindenburg, kort na een bezoek van Hitler, minstens
verdacht is.
Nimmer viel mij een misselijker uitbroedsel onder 't oog dan deze roman, die
kwansuis doorgaat voor een reportage. Men moet zonder twijfel den invloed van
dergelijke bakersprookjes niet overschatten, maar het zou misschien nog
onvoorzichtiger zijn om ze geheel te verwaarloozen. Er blijft altijd iets van hangen,
zooals Basile zegt. Hun grootste gevaar is echter niet dat zij een onnoozelen hals
bedotten. Daarvoor lijkt mij de Fransche lezer te snugger. Doch geeft de Franschman
zich voldoende rekenschap dat aantijgingen als ‘De la Cocaïne... aux Gaz’ scherper
getuigen tegen het volk in welks taal zij geredigeerd zijn dan tegen het volk dat zij
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trachten te onteeren? Tegen dergelijke afschuwelijke verdichtsels kunnen Duitschers
zich rechtmatiger beklagen over Franschen dan omgekeerd.
Af en toe schijnt men zich te Parijs bewust te worden, èn van het ongeoorloofde
eener vunze methode, èn van haar risico. De oud-combattanten eischten de
surveilleering der nieuwsagentschappen. De Ligue des Droits de l'Homme vroeg de
contrôle van de inkomsten der dagbladen. Het ‘Plan van Negen Juli’ bevat een lange
reeks radicale voorstellen betreffende de scholing van journalisten en een
reglementeering der Pers. In hoeverre evenwel zal een permanente censuur der kranten
de excessen verijdelen van vrij schutterige litteratoren als Pierre Yrondy? In hoeverre
is een beteugeling hunner buitensporigheden vereenigbaar met de vrijheid van
gedachte en menig andere liberté chérie voor welke men een eeuw lang gevochten
heeft? In hoeverre is bovendien een bewaking en zuivering der ‘publieke opinie’
uitvoerbaar zonder dictator? Is het trouwens zooveel hartverheffender om de Duitsche,
de Italiaansche, de Russissche pers te zien marcheeren op commando? Is het zooveel
geruststellender om de Duitsche, Italiaansche en Russische schrijversgilden op hoog
bevel te zien aanbidden wat zij gisteren nog verguisden (hetgeen in Italië pas gebeurde
tegenover Duitschland, in Rusland tegenover Frankrijk) en blank als sneeuw te hooren
uitroepen wat zij kort geleden scholden als de zwartste snoodheid?
De regeering van Doumergue, die sinds April zoo slapjes geregeerd heeft, ontwijkt
het dilemma door het te negeeren, Hij behandelt de neteligste vraagstukken op de
wijze van Pilatus. Hij is helaas vergeefelijk. Of crimineele schavuiten als Pierre
Yrondy en de hoofd-redactie van Vendémiaire de harten vergiftigen op eigen initiatief,
of, wat waarschijnlijker is, in dienst eener buitenlandsche propaganda, hij kan hen,
zonder zich de verontwaardiging op 't lijf te halen van alle vrijdenkers, niet anders
straffen en tot zwijgen brengen dan door de aanbieding eener subsidie. En tegen de
handhaving der vrijheid van drukpers bestaat wellicht geen overtuigender argument
dan het constateeren van betreurenswaardige onmacht tegenover beschamende
misbruiken.
[verschenen: 26 september 1934]

Het vitaal belang
Parijs, 10 September [1934]
Te midden van de crisis, die de meeste Fransche koloniën trof als een beroerte,
bereikte de Diesel-motor een trap van ontwikkeling welke hem bruikbaar maakte
voor de auto. In vette jaren zou dat een meevaller geweest zijn, want de petroleum
is zooveel goedkooper dan de benzine dat de aanschaffing van nieuw materiaal
vergoed wordt door de bezuiniging op de brandstoffen, in de magere jaren zagen de
koloniale bedrijfsleiders den Diesel verschijnen als een ramp die ordelijk paste in
het raderwerk der overige rampen dat hen fijnhakte. Het was een reddingsplank welke
zij moesten afslaan. Zij hadden gaarne een werktuig benuttigd, dat hen veroorloofde
de fabrieksprijzen te verlagen, maar zij konden het niet koopen. Hunne reserves
waren uitgeput, omdat zij nooit reserves hadden. De Fransche koloniën bezitten geen
back bone; nog minder dan de Hollandsche wijl zij jonger zijn. Er viel niet aan te
denken om dure wagens te betalen en ten overvloede hun kleurlingen-chauffeurs
opnieuw te instrueeren voor motoren die zij niet kenden. Unaniem weigerden zij dus
den Diesel burgerrecht in de tropen. Zij wezen hem van de hand als de Europeesche
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oplossing van een specifiek koloniaal probleem, een basterd-oplossing welke hen in
geen enkel opzicht kon bevredigen. Zij bewoonden landstreken waar de olie groeide
in allerlei soorten van planten, zij leefden in een tijd dat men het onmogelijke mocht
vergen van den geest der uitvinders, en zij waren in een humeur om zich geen dag
langer met een kluitje in het bamboe te laten sturen door de egoïstische regelaars van
het moederland die hun eigen belangen beter behartigden dan de hunne. Plotseling
werden zij zich de wetten bewust van hun economisch milieu. Zij verbanden den
Diesel. Maar zij eischten een carburator die zou werken niet planten-olie alleen, of
desnoods en voorloopig, met een mengsel van planten-olie en derivaten van petroleum
of spiritus, geschikt om de explosiemotoren te drijven der auto's, vrachtwagens en
tractoren welke zij in dienst hadden. Zij bleken werkelijk unaniem en vroegen dat
alsof 't een kleinigheid was.
Omdat de natuur niets ten halve doet vonden zij een man die naar hen luisteren
kon: Charles Roux, president van het ‘Koolstof-centrum’ en van het ‘Comité voor
koloniale motoriseering’. Charles Roux was meer dan een specialist in brandstoffen.
Hij incarneert een techniek welke na eindelooze en versnipperde laboratoriumstudies
het stadium bereikt had waar zij alleen nog maar wacht op de synthetische
persoonlijkheid die de verspreide resultaten samenvat, aan de concepten ziel inblaast
en een groeibaar idee uit de serres der geleerden overpoot naar de open lucht der
werkelijkheid. Wanneer genie volgens den dichter een lang geduld is, dan mag Roux
geniaal heeten. Hij bracht zijn leven door met het experimenteeren van motoren,
automobielen, brandstoffen, en carburators, met het bezoeken van congressen, het
volgen en organiseeren van ontelbare technische demonstraties, het napluizen der
berichten van wetenschappelijke genootschappen, het onderzoeken, vergelijken,
toetsen, schiften van alle denkbare voortbewegings-apparaten en
brandstoffen-mixturen welke in den loop der laatste tien jaren werden voorgespiegeld
als practische verwezenlijkingen van een motor die ongeveer alles digereert wat men
hem ingeeft. Om zekerheid te verwerven legde hij 15.000 K.M. af in Afrika en 50.000
K.M. in Europa met geen ander doel dan de contrôle der machine. Hij heeft honderden
uren gesleten. naast de banken waar motoren draaien op proef. Wanneer Charles
Roux van zekerheden spreekt mag men ze betrouwbaar achten. Hij heeft ze
uiteengezet op het congres van ‘Brandhout en Houtskool’ dat in 't begin der vorige
maand gehouden is te Nancy en waarvan onlangs het rapport verscheen. De conclusies
van Roux zijn zoo onverwacht dat zij in vele gevallen lijken op onthullingen. Er
groeit weinig in Afrika wat vandaag niet kan aangewend worden ter vervanging van
petroleum en benzine. De palm, de apennoot, de purgheire of jataphra, de karité of
Galam-boter; de katoen, de ricinus of wonderolie, de sesam, de coprah[ = kokosnoot],
de kapok, de olijf, de agave, de sisal kunnen allen voor lagen prijs omgezet worden
in drijfkracht. Deze zaden, noten of vruchten leveren 200 à 500 liter ruwe planten-olie
per ton, 200 à 250 kilogram planten-kool, 150 à 250 kubieke meter gas en op den
koop toe een hoeveelheid vloeistof welke een hoog percentage ammoniak en azijnzuur
bevat. De distilleering van dit dozijn soorten planten-olie verschaft benzine van elk
gehalte, lamp-olie, gaz-oil, fuel-oil, teer, en, als de bewerking tot het einde wordt
doorgezet, olie-coke. Men kan de geraffineerde producten, van de lichtste benzine
tot de fuel-oil, op één lijn stellen met de derivaten van minerale oliën en zonder
verdere transformatie bezigen voor alle motoren. Na drie jaren vergeefsche
proefnemingen lukte het zelfs uit het sap der agave, dat tot dusverre bij de ontvezeling
verloren ging, een industrieele alcohol te winnen. Een model-fabriek te Dakandiapé
(Fransch Soudan) werkt op 't oogenblik regelmatig en zal binnenkort 600.000 liter
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agave-alcohol produceeren per jaar. Het lijdt niet de minste twijfel meer of Afrika
en Madagascar, wanneer hun petroleum-aanvoer zou worden afgesneden, kunnen
op den huidigen dag een eventueel gebrek aan brandstoffen ondervangen met de
voortbrengselen van hun landbouw.
Dit alles echter, hoe bemoedigend ook, zou de Afrikaansche planters niet opluchten
zonder de mededeelingen omtrent een polycarburator voor explosiemotoren, waarvan
Charles Roux in zijn rapport verslag doet. Een rusteloos zoeken, een taai geduld, een
onverflauwde volharding werden ten laatste beloond door de ontdekking van een
instrument dat nog niet totaal, maar tenminste reeds voor 90% aan de gestelde eischen
beantwoordt: de atomiseerende carburator van Henri Claudel. Ik kan dit
verbazingwekkende orgaan niet beter beschrijven dan door de vermelding der
wonderbaarlijke toeren welke Charles Roux ermee uitvoerde en der verbluffende
mengsels welke het veroorlooft.
Drie maanden voor het Congres van Nancy ondernam Roux met een gewone
17-paards Hotchkiss, voorzien van zulk een polycarburator, een reis van tienduizend
kilometer om zijn ervaringen aan de bank te verifieeren over langen afstand. Op dien
rit voedde hij zijn motor (een benzine-motor!) beurtelings met gaz-oil van petroleum,
met gaz-oil en 25% fuel-oil; met gaz-oil en 50% & 70% olie van apennoten,
katoen-olie, wonder-olie; met gaz-oil en 25, 35 en 50% oliën van steenkool; met
mixturen van gaz-oil, steenkool en alcohol. Bij deze diverse combinaties stond de
verkregen drijfkracht ongeveer gelijk aan het vermogen dat ontwikkeld wordt door
gewone benzine. Na dien tocht bleek de motor, die reeds 100.000 kilometer geloopen
had, volkomen intact. Met zulke prachtige resultaten kan iedereen zich een paar jaren
vergenoegen, hoewel het ideaal nog niet bereikt is. Om perfect te functionneeren
eischt de polycarburator nog een toevoeging van 20% benzine of alcohol op 80%
gazoil en andere oliën.
Roux echter was nog niet uitgepraat. De Franschen zijn letterlijk gehypnotiseerd
door de brandstoffen-kwestie en vlak na Nancy werd een gelijksoortig congres
gehouden te Vichy. Om de 400 K.M. af te leggen welke beide steden scheidt schroefde
hij op zijn auto een gasmaker die zoowel met anthraciet en magere kolen werkt als
met houtskool. Hij reed ditmaal beurtelings met steenkolen, houtskool, gas in metalen
flesschen en verschillende soorten van olie. Uit dit laatste experiment heeft de
merkwaardige technicus de conclusie getrokken dat de gasmaker bij een motor,
toegerust met polycarburator, de functie vervult van een supplementairen carburator
welke het gebruik van benzine of alcohol geheel overbodig maakt. Voor deze reis
van 400 K.M. waren 25 kilogram houtskool a, 3 cents per K.G. en 44 liter olie a
gemiddeld 12 cents per liter ruimschoots toereikend. De overgang tusschen de
verscheidene brandstoffen (in een ongewijzigden benzine-motor!) geschiedde absoluut
automatisch.
Zoo voltrekt zich onder onze oogen, zonder geraas, in alle stilte, zonder dat wij 't
bijna merken, een grondige evolutie van het petroleum-vraagstuk welke al onze
noties uit hun verband rukt, alle standpunten ontwricht. Gedeeltelijk werd die evolutie
verhaast door de crisis, zooals ik aantoonde. Hoofdzakelijk vloeit zij voort uit den
schrik voor gebrek aan petroleum. Men kan gerust zeggen, zonder gevaar van
tegengesproken te worden door de feiten, dat weldra de dag zal aanbreken waarop
de petroleum-koningen de halsstarrigheid bitter zullen bejammeren waarmee zij
Frankrijk systematisch geweerd hebben van de bronnen.
[verschenen: 29 september 1934]
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Het nieuwe Schisma
Parijs, 15 September 1934
Zoo is de zaak beklonken en een langjarige politiek van Ramsay MacDonald, Eduard
Herriot, Benesj, Philippe Berthelot en zijn opvolger Alexis Léger wordt bekroond
met succes: Het Rusland der Soviets, het Rusland der executie-kelders, 't Rusland
der Tsjeka die volgens het pas vertaalde boek van Essad Bey 1.761.065 slachtoffers
maakte in de eerste periode harer terreur, het Rusland van Lenin en van Stalin, het
Rusland der beulen van Georgië, van de uithongeraars der Oekraïne, van de folteraars
der 600.000 bannelingen op het eiland Solovetz en in de ijswoestijnen der Witte Zee,
het Rusland dat oproeren zaaide in Marokko, in Algiers, in Indo-China, in
Nederlandsch-Indië en elders, het Rusland dat burgeroorlog, klasse-strijd op leven
en dood, bevrijding der kleurlingen uit de klauwen der Blanken, verdelging der
Westersche cultuur, niet alleen beitelde op de tafelen zijner wet maar proclameert
tot export-artikelen, het Rusland der gezworen vijanden van het menschelijk geslacht
wordt toegelaten tot den Volkenbond en zal zetelen in zijn Raad. Maxime Litvinoff,
alias Wallack-Meer, de gangster die een bank te Tiflis binnendrong, 32 bedienden
neerschoot, de kas plunderde en voor deze feiten op 18 Januari 1908 gearresteerd
werd te Parijs, onderteekent het Pact, deze andere tafel der wet, dat de hooge
contracterende partijen verbindt ‘om in 't volle licht internationale relaties te
onderhouden welke gevestigd zijn op recht en eer’ - ‘des relations internationales
fondées sur la justice et l'honneur’.
Een dergelijke inbreuk op alle moraal, een zoo flagrante verkrachting van alle
gezond verstand is niet gegaan zonder tegenkanting, zonder weerzin. De potsige
Barthou heeft tot de laatste minuut moeten ronselen en sjacheren als een
kwartjesvinder om twee-derden der stemmen te verzamelen die noodig zijn voor de
toelating van een gouvernement dat gebrandmerkt is met zulke antecedenten. De
obstinate en groteske promotor heeft de blanco stemmen moeten tellen en hertellen,
één voor één, om tot een meerderheid te geraken. Het schandaal der invitatie welke
de Soviets uitnoodigt om hun ‘kostbare medewerking’ te verleenen aan den
Volkenbond is niet ontaard in de apotheose, welke zij wenschten en waarmee zij de
recipieerende mogendheden later belachelijk hadden kunnen maken.
Zelfs hier in Frankrijk, waar 't grootste deel der vrije pers in 't gelid marcheert,
ontbreekt het niet aan waarschuwers die op de toetreding der Moskovieten de
spreekwoorden toepassen van de worm in de vrucht, het houten paard van Troje, de
wolf in de schaapskooi, de kikkers vragen een koning, de vos die de passie preekt,
bij den duivel te biecht gaan, een rotte appel in de mand, wie met pek omgaat, waar
men mee verkeert, en andere spreuken van het internationale folklore. Wat
Wallack-Meer proeft als een triomf zal op de tong van Litvinoff nog voldoende bitter
smaken om zijn genoegen te vergallen. Ook Barthou heeft geen reden om te
schetteren. Het lukte geen van beide kornuiten, van wie men niet meer weet wie de
leepste en de doortraptste is, om met geld of goede woorden dat rozige, behaaglijke
en ietwat lallende feestgedruisch te suggereeren waarin men het vette kalf slacht.
Men vergeeft nauwelijks, men vergeet niets. Er zullen nog jaren moeten verloopen,
en het zal schatten kosten aan propaganda, alvorens een bankier zijn loketten kan
openen voor inschrijvers op Russische fondsen. Voor Barthou, die sinds Mei het
tegenovergestelde doordrijft van de politiek welke hij op den mouw spelde in April,
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is het jaar nog niet ten einde. Met ontsteltenis ziet men hoe een zelfgenoegzaam
grijsaard de diplomatie van 1900 beoefent gelijk de tingeltangels oude deuntjes
oprakelen als Tararaboumdié en Viens poupoule! Het feit echter dat de Franschen
van Zes Februari zich lieten dupeeren, en de vraag hoe lang, neemt geen enkele
aansprakelijkheid weg voor den Volkenbond die een streep haalde door de beginselen
vervat in zijn Pact. Niets kan verbloemen dat Genève zijn principia verloochende,
zijn dogma's verzaakte van vrijheid en bescherming der onderdrukten, en de
verbintenissen, plechtig aangegaan tegenover Georgië en Oekraïne, verbrak als
ordinaire vodjes papier. Waarop zal dit schijnheilige gezelschap voortaan zijn
autoriteit vestigen, op welke basis zal het rechtspreken? De Farizeeërs! Zij hebben
geweigerd ten gunste van Duitschland en van Japan één honderdste door de vingers
te zien van al de ongerechtigheden welke zij stilzwijgend consacreeren door een
onvoorwaardelijke, stiekeme en frauduleuze opneming der Moscovieten.
Wat echter lijdt de meeste schade, de moraal of het gezond verstand? Er zijn weeke
zieltjes die Goethe de woorden verweten hebben: liever een onrecht dan wanorde.
Het is een stelling die verder leidt dan men soms wil doch wij aanvaarden haar. Wij
zouden bereid zijn den post van 1.761.065 slachtoffers uit de periode 1917-1923 te
ratificeeren met de zucht: laten de dooden de dooden begraven; wij zouden niet meer
kikken over de ijzingwekkende hecatomben der endemische hongersnooden, der
massa-deportaties, der methodische rantsoeneering, berooving van werk, van voedsel,
van onderdak, wanneer die systematische en onmenschelijke dwingelandij tot iets
gediend had. Wij eischen zelfs niet dat die onnoemelijke wreedheden vruchten
afwerpen in verhouding tot de grootheid der rampen waarmee ze gekocht zijn. Wij
verlangen als resultaat van 17 jaren moorddadige tyrannie slechts een beetje orde,
een greintje redelijke organisatie, een zweem van opdagende welvaart en tevredenheid.
Maar wat hebben de Russen bereikt met hun erger dan Pharaonische en
duizendmaal erger dan Tsaristische oppressie? Een georganiseerde janboel wanneer
wij hun eigen kranten vertrouwen mogen zooals ze geciteerd zijn door Britten Austin
in de Saturday Evening Post. Een burleske warwinkel volgens den oud-minister
Georges Bonnet, getuige dien niemand kan wraken omdat hij van een reclame-reis,
welke mislukken moest, verslag deed in den Petit Parisien, het orgaan van den Quai
d'Orsay. Hij noemt den weg van Moskou naar Minsk een zeef. Hij rapporteert dat
men nergens in Rusland sneller rijden kan dan vijftien kilometer per uur! Hij verbaast
zich dat men in een land zonder berijdbare wegen kolossale fabrieken bouwt van
vrachtwagens. ‘Als de auto's er zijn, zullen de arbeiders zich misschien interesseeren
voor de wegen’, antwoordden hem zijn gidsen! Hij vermeldt ook dat iedereen in dit
gedisciplineerde gekkenhuis honger lijdt. Iedereen behalve de bureaucraten, de politie,
de soldaten.
Dat tragikomische en waanzinnige experiment, zeventien jaar lang aangemoedigd
door de occulte en openbare machten der universeele democratie, zal voortduren
onder auspiciën van den Volkenbond, en op verantwoordelijkheid van elke
mogendheid, dominion of kolonie, welke deel uitmaakt van dit genootschap. Heeft
men ooit berekend wat het Bolsjewisme (afgezien van de Russische leeningen) gekost
heeft aan de wereldeconomie? Er is een middel, niet om het globaal te schatten, maar
om er een idee van te geven.
Volgens de eenen telt Rusland 160, volgens de anderen 180 millioen inwoners.
Laten wij aannemen 160 en veronderstellen dat dit volk, verarmd wegens het constante
wanbeheer van zijn gouvernement, één klontje suiker per hoofd en per dag minder
gebruikt. Er gaan ongeveer 200 klontjes suiker in een kilo. Per dag zullen 160.000.000
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menschen dus 800.000 K.G. suiker minder verorberen. Per jaar 292.000.000 K.G.
Deze zeer matige hypothese geeft voor de 17 jaren van het bewind der Soviets een
verbruiks-verlies van 4.964.000.000, vier milliard, negen honderd vier en zestig
millioen K.G. suiker. Aannemend dat de Russen per dag en per hoofd na 1917 één
gram thee minder gebruiken, verkrijgt men een consumptie-vermindering van
999.600.000 K.G. thee. Men kan deze eenvoudige rekensom aanwenden op koren,
vee, katoen, wol, leder, alle verbruiksartikelen, de heele productie der hedendaagsche
nijverheid. Een kind kan grosso modo de nadeelen becijferen, berokkend aan de
wereld-economie door een bende fanatici die zich hardnekkig vastklampen aan
onuitvoerbare en niet-rendeerende maatschappelijke systemen. Wat een kind echter
kan uitrekenen, schijnen de naties welke de Soviets subsidieerden, nimmer beseft te
hebben. En de Volkenbond regulariseert behalve een serie immoraliteiten ook deze
krankzinnigheid.
Het is noodzakelijk, het is waarschijnlijk dat die ongerijmdheden gestuit worden
door een heftige tegenactie.
Bij de naties, die weigerden de invitatie te teekenen, en zelfs bij de naties die haar
teekenden onder pressie, wacht menigeen op het bevrijdend signaal. Wij blijven
gelooven dat het tijdig klinken zal te Parijs, alvorens de aarde definitief verdeeld is
in twee kampen welke door de onberadenheid van den Volkenbond geen anderen
uitweg hebben dan een algemeenen krijg. De dagen, dat het een krielig weerhaantje
als Barthou geoorloofd is om te sollen met de eer, de belangen en het leven van
Frankrijk, zijn zonder twijfel vervuld.
[verschenen: 8 oktober 1934]

Hooge Droomen
Parijs, 17 September [1934]
De expositie van 1937, gelijk de monsters van het Loch Ness en hun antediluviaansche
collega uit het Meer van Saint-Gaudens in de Pyreneeën, na vele maanden gedobberd
te hebben tusschen water en wind, behoort voortaan zonder gevaar voor
gezichtsbedrog tot het rijk der zintuiglijke waarneming. Na herhaalde malen
verloochend geweest te zijn, omdat men niet wist welken vorm, welken stijl en
welken naam te geven aan luchtspiegelingen die in de golven doken, wanneer men
ze poogde te naderen, condenseert het gedachtebeeld zich tot een grijpbare gestalte.
Zoo begint de tentoonstelling haar avontuur als een trein-surprise der
spoorwegmaatschappijen. Beter nog: het hoofd der onderneming, de
commissaris-generaal Labbé, voormalig directeur van Technisch Onderwijs, en zijn
staf van twee-en-dertig raadslieden, weten waar zij vertrekken, doch het bleef hunzelf
onbekend waar zij zullen arriveeren. Het eerste wat Labbé probeerde was het bedenken
van een etiquet en hij vond Art et Technique, wat niemand beviel. Want kunst zonder
techniek is even onbestaanbaar als techniek zonder kunst. De beide woorden behoeven
niet gekoppeld te worden, omdat zij nooit gescheiden waren. Ten overvloede pasten
zij meer als titel voor een tijdschrift, als kop eener kranten-rubriek, dan als uithangbord
eener Exposition Universelle.
Toen hij merkte met hoeveel sarcasme zijn inval verwelkomd werd, verklaarde
Labbé hem terstond provisorisch en het tweede wat hij deed was de inrichting eener
suggestie-bus, waarin ieder het idee kan deponeeren, dat hem lumineus lijkt en dat
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niet wilde kiemen onder den schedel van den commissaris-generaal en zijn
twee-en-dertig acolieten. Men vond dat Labbé vreemdsoortige opvattingen toonde
omtrent de autoriteit, verbonden aan zijn functie, en onmisbaar voor een onderneming,
welke niet mocht verbruien tot een hutspot en een ratjetoe. Had hij de publieke
inspiratie aangezocht voor de détails, dat ware nog tot daaraantoe geweest. Maar hij
vroeg raad voor het ensemble, en die stille neiging om een grootscheepschen opzet
te presideeren als een bureaucraatje, zwelgend in een mallote paperasserij, leek zelfs
een tikje al te bar aan de minderheid, welke ambtenaars een onbevooroordeeld hart
toedraagt. ‘Beaux Arts’, het officieele blad van beeldende en bouwende kunstenaars,
maakte hem zonder complimenten af en leverde zijn stoffelijk omhulsel over aan de
journalisten die er schik in kregen om het te verscheuren.
Als Labbé echter geen stevige knuisten heeft, symbool der autoriteit, hij verheugt
zich in een dikke huid. Hij weet niet wat hij wil, hij kan geen order geven, geen
parool, geen leiding, hij spreekt niet op een toon van gezag, zelfs niet om niets te
zeggen volgens de gewoonte der volksaanvoerders, doch hij trotseert de verbolgenheid
met een onberoerd gemoed, als iemand die zeker is van zijn sinecure. Het geliefde
hem een derde besluit te nemen dat alom mishaagde. Hij benoemde tot hoofdarchitect
der Expositie van 1937 Monsieur Letrosne, die reeds als opperbouwmeester
gefungeerd had bij de kunstnijverheids-tentoonstelling van 1925. Dit leek hem des
te veiliger daar de twaalf jaren vervlogen sinds dat succes, hun schat van ervaring
hadden toegevoegd aan de aangeboren gaven van dezen fortuinlijken sterveling. En
de eenen duchten dat Letrosne precies dezelfde coulissen gaat monteeren dier periode
van bedrieglijke renaissance, de anderen eischen dat hij zijn decor omkeert. De
expositie van 1925 immers bezegelde de overwinning der vereenvoudigde spelling
in de schoonheid. Zij was de ophemeling, de aanprijzing van den naakten wand, de
rechte lijn, de stofvrije woning, het leven zonder ornament, van de ascetische,
passielooze, ontvleesde en ontzenuwde kunst, van het cubisme, het nudisme, het
tubisme, van het metalen meubel, van het machinisme der moderne operatiezaal
overgeplant naar den huiselijken haard. Haar gepasteuriseerde stijl bracht
tienduizenden kunstnijveraars op straat, die hout, pleister, steen, marmer, koper, ijzer,
brons, en behalve het stramien der weefsels zelfs het deeg der koekebakkers tot
dusverre hadden opgeluisterd met versiersels welke het stempel vereeuwigen van
een koning, koningin of keizer uit het verleden. Zij werden nutteloos en
verkommerden, omdat onmenschelijke aestheten de leuze aanhieven: weg met Queen
Ann, weg met Louis XV, weg met Empire! en niets vonden om de snuisterijen der
vorsten te vervangen dan het monumentale, ongeciseleerde, trieste en neurasthenische
vlak. Philanthropen en epicuristen spannen samen om de verwoestingen van dit
vandalisme te restaureeren, om de interieurs van 1937 weder bewoonbaar te maken,
om de ambachten te redden en de ambachtslieden. Weg met het ontzielde, cerebrale
modernisme! Maar zal Letrosne geneigd zijn te herstellen wat hij eenmaal afbrak?
Zint deze beeldenstormer veeleer niet op nieuwe ontluisteringen? Is hij de aangewezen
man om een stijl 1937 te lanceeren of te arbitreeren? Op 't minst mag men er aan
twijfelen. En Labbé die dezen opzichter benoemde om zijn gemak ervan te nemen,
bemerkt ontdaan, dat hij bij vooruitstrevers en anti-modernelingen op de koffie komt
met een vogelverschikker.
Om te beginnen deugt er dus aan de Expositie van 1937 geen steek. Het
emplacement, met het moeilijk te assimileeren Trocadéro aan het eene uiteinde, de
Seine en de nog zwaarder te verteren Eiffeltoren in 't midden, en het Champs-de-Mars
aan den overkant, is slecht gekozen. De extremisten hadden het barokke Trocadéro
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willen sloopen doch de traditionalisten, gehecht aan het silhouet van Parijs, behielden
de overhand. Beiden protesteeren tenslotte want de beschikbare oppervlakte is
paskwillig. Zij meet slechte zeven-en-twintig hectaren. Bovendien is het terrein
verdeeld in fragmenten van zakdoeken-formaat. Aan alle zijden moet men zich
bekrimpen. Het station van het Champ-de-Mars en een meubelbewaarplaats der
Republiek op den hoek der Seine-kade worden neergehaald en op hun plaats zullen
twee blijvende musea gebouwd worden voor hedendaagsche kunst, een van de Stad
en een van den Staat. Een museum echter heeft ieder architect in portefeuille als
schoolthema. Wie loopt nog warm voor dat min of meer academisch leid-motief?
Wat de jonge generatie droomde is de schepping van een brok futuristisch Parijs in
het verlengstuk van een der drukste verkeerswegen. Daar kon zij hare fantasie laten
werken, daar vond zij een onontgonnen arbeidsveld en daar had zij de verbeelding
willen treffen der massa's. Doch aan imposante of ook maar gemiddelde
architectonische concepties in het bestek van het Champ-de-Mars, met zijn tuinen,
met zijn begrensden en karakteristieken horizon, valt niet te denken, en dit is een
reden temeer om aan de Expositie een fiasco te voorspellen.
Wie de Franschen kent als een volk van sputteraars, van kankerpitten en sceptici,
die de grootste energie en vindingrijkdom ontplooien wanneer hun psychische
thermometer het nulpunt wijst, zal bijgevolg oordeelen dat de voornaamste
voorwaarden voor een succes aanwezig zijn. Ik hoor u onderwijl bij 't lezen van al
dat geharrewar vragen wat er geworden is van den betonnen toren van 700 meter
hoogte welke ik anderhalf jaar geleden met eenige verbazing heb aangekondigd.
Wel! hij zal ons niet teleurstellen. Hij is groeiende in het donkere gebied boven of
onder de wereld, in de regionen van luchtgeesten en elementalen die vertoeven op
den rand der stratosfeer en vroeger den naam droegen van goden. Hij groeit zelfs
voorspoedig en het is juist dit cementen monument, dat mij de monsters herinnerde
van vóór Babel en Babylon, welke volgens Jules Verne bij een prehistorisch
cataclysme gevangen raakten in een onmetelijk gewelf en waarvan enkele modellen
schijnen te zijn bevrijd door een der laatste aard- of zee-bevingen.
Het ware normaal dat antediluviaansche metselwerken begeleid werden door de
herleving van gedrochten, ouder dan de zondvloed. Inderdaad, onze toren zal zich
niet verheffen tot 700 M. Hij zal stijgen tot twee duizend meter. Twee kilometer
boven den grond, naar het firmament! Zijn fundeering zal een doorsnede hebben van
400 meter. Aan den voet zal het gevaarte een middellijn bestrijken van 210, aan zijn
top een middellijn van 40 meter. Op 600, 1300 en 1800 meter hoogte zullen
vooruitspringende platforms uitgebouwd worden met een diameter van 459 meter
voor de eerste, van 300 meter voor de tweede en derde verdieping, bedekt met een
kegelvormige overkapping, wijd genoeg om er den ganschen Eiffeltoren te bergen.
Op elk dier gigantische balcons zal ruimte zijn voor 100 kanonnen van 105 millimeter
en alle te zamen zullen kunnen schieten in dezelfde richting zonder dat het gewrocht
wankelt. Ieder der geweldige platforms zal bovendien een menigte vliegtuigen
bevatten, opgeheschen in liften, gereed om elke minuut een luchtvijand aan te tasten
zonder tijdverlies. De piloten, de kanonniers en de verdere bemanning zullen logeeren
in den toren, achter muren van 12 meter dikte. Een centrum van luchtverdediging,
een vesting boven de wolken, met bureaux, magazijnen, volledige machinerie,
observatorium, meteorologische installaties, hospitalen etc. Hij is kant en klaar op
papier en zal tien millioen ton wegen. De schetsen zijn gepubliceerd in de
Juni-aflevering van Le Génie Civil, geteekend door de architecten Lossier en
Faure-Dujarric. Zij beweren natuurlijk dat er geen enkel technisch bezwaar bestaat
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tegen de optrekking van dit immense arendsnest, welks spits schommelingen kan
uitvoeren van meer dan anderhalven meter. Wanneer alles goed gaat en de machtige
cement-magnaten hun zin krijgen, zal de hemelstormende toren, titanen-plan van
pygmeeën, verrijzen op het manoeuvreveld van Issy-[les]-Moulineaux, achter het
nieuwe Ministerie van Luchtvaart, op de Zuid-westelijke grens van Parijs.
Het ziet er zonderling uit in de hoofden van verschillende onzer tijdgenooten sinds
zij de materie beheerschen. In afwachting dat hun Toren staan zal en hopend dat hij
nimmer omvalt (hoeveel kilometers stad zouden instorten onder de davering van den
schok?) lijkt bewonderend wantrouwen nog het verstandigste standpunt dat men kan
innemen tegenover de constructies onzer huidige cyclopen.
[verschenen: 11 oktober 1934]

Een gewichtige stap
Parijs, 25 September [1934]
Ucciani, chef der Lyoneesche Sûreté, werd begin dezer week stervend opgeraapt in
den achteruitgang van een theater te Lyon, tijdens eene voorstelling, en gaf een uur
later bewusteloos den geest. Vier regels in de Parijsche kranten en verder basta.
Precies genoeg om een vraagteeken te zien opkrullen uit het weifelende licht van
een vochtigen corridor, eindigend in het donker. Wat zat daar weer achter? De stad
van Herriot, besproeid door de Rhône, de Saône en den zwoelen Beaujolais, geldt
voor heimelijker dan de spelonken van doodenbezweerders. Geen halve maand
geleden overleed er onder de geheimzinnigste omstandigheden een radico-socialistisch
raadslid aan een nietig gaslek dat vanaf de straat zijn woning was binnengedrongen.
Men had de grootste moeite om zijn politieke vrienden de smart te sparen dat een
onbesproken geestverwant zijn leven gesloten had als een scabreus en genieperig
personage van Eugène Sue.
De dood van Ucciani preludeerde voor een nieuw schandaal. Het barstte los op
denzelfden dag dat de Stavisky-commissie, die de Affaire Prince toevoegde aan haar
onderzoek, het rapport van commissaris Guillaume overleverde aan de openbaarheid.
Honderden typisten hadden zich afgejakkerd met het copieeren van een stuk dat
ongeveer zestig duizend woorden behelsde - een gemiddelde roman - en waarvan
twee honderd exemplaren zouden uitgereikt worden aan de pers. Zij waren nog aan
't tikken toen de krantenventers langs de straten schreeuwden ‘Paris-Soir! De integrale
tekst van het rapport Guillaume!’ De oplage overschreed verre het millioen en in de
brillante carrière van het blad, in zijn zegevierenden opmarsch naar de
alleenheerschappij over de avondlezers, zal dit verpletterend offensief van zetmachines
en rotatie-persen vermeld worden als een Austerlitz. De manoeuvre is geenszins
uniek in de geschiedenis der journalistiek, doch werd nimmer uitgevoerd met zulke
reusachtige middelen. De directeur van Paris-Soir, die Prouvost heet, veroverde zijn
maarschalksstaf en deed zijn naam eer aan van geweldige provoost. Hij bereikte het
tweeledige doel, dat hij zich gesteld had. Ten eerste waren zijn tegenstanders uit het
veld geslagen. Tegelijk verbeurde het rapport door zijn volledige publicatie alle
journalistieke waarde voor de kranten van den volgenden morgen. Al 't kruit waarmee
het stuk geladen was, werd verschoten in één losbranding en in één richthoek. De
ontploffing won aan lawaai, doch verloor aan nuttige uitwerking.
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Een Minister van Justitie die in de klem zit gelijk Chéron, en een Minister van
Buitenlandsche Zaken, die geterroriseerd wordt door de Sûreté Nationale en door de
Raison d'Etat gelijk Sarraut, laveeren zooals zij kunnen. De eenen verwijten hen dat
zij het rapport lieten opvullen met wansmakelijke kletspraatjes over het particuliere
leven van Prince, afkomstig van prostituées, avonturiersters en soortgelijke getuigen
op wie de politie vat heeft. De anderen beschuldigen hen van partijdigheid omdat zij
aarzelden gesmoes te publiceeren uit huizen van ontucht. Voor hen die in de
bekladding van het slachtoffer het procédé der politie beweren te herkennen, zijn zij
medeplichtig aan een schunnige streek van schobbejakken. Degenen die bij gebrek
aan een Prince als schurk, aasden op een Prince als sluiksche zwierbol, vallen hun
hard dat zij door hun talmen de aanhangers der zelfmoord-hypothese (wanneer alle
fuivers zich moesten zelfmoorden!) willens dwarsboomen. Draaiende, probeerende
de kool te sparen en de geit, de suicidisten en de maffiards, wroetten de ministers
zich van alle kanten vast. Het ergste wat zij zich op den hals haalden was een open
brief der tachtigjarige moeder van Prince. Zij had haar leed kunnen verkroppen bij
het lijk. Zij kon niet zwijgen voor den harteloozen smaad van het rapport-Guillaume.
Haar geteisterde hart smeekte genade. Was het niet wreed genoeg om haar te
gebruiken als lokaas der doodelijke hinderlaag? Lag het op den weg der politie om
zonder eenig bewijs te insinueeren dat het de zoon zelf was die zijn moeder deze
uitgezochte marteling toebereidde?
Indien satanische elementen der Sûreté Nationale de touwtjes trekken van deze
tragedie dan kunnen zij achter hunne schermen gnuiven om de onontwarbare
verwikkeling van het bedisselde drama. Zij leverden een meesterstuk zonder weerga.
Maar zoo het in de bedoeling lag der samenzweerders om hun medeburgers, die
waarheid zoeken en recht, den mond te snoeren met gebazel van lichtekooien, te
intimideeren met een machtsvertoon waarvan het scheeve rapport de jongste uiting
is, dan hebben zij zich misrekend. Een deel der Franschen zal zich noch laten lijmen,
noch laten ringelooren. Zij hebben teveel belang bij een schoonmaak van welke hun
bestaan, hun toekomst kan afhangen. Doch ditmaal behoefden zij zelfs niet te kiezen.
Een miraculeuze samenloop van omstandigheden onthief hen van het dilemma. De
Sûreté in eigen persoon bepaalde de keuze.
Naast de kolommen van het rapport Guillaume bevatte de sensationeele eerste
pagina van Paris-Soir in even vette letters het onverwachte correctief. De titel luidde:
‘Aan het hoofd eener bende booswichten speelde een inspecteur der tweede mobiele
brigade de Arsène Lupin.’ Het idee politiebandiet was reeds familiaar. Het werd
officieel door de arrestatie van Paul Mariani en zijn handlangers, op 't zelfde oogenblik
dat een wanhopige poging gedaan werd om de Sûreté zoo niet te rehabiliteeren dan
toch buiten schot te brengen.
Plotseling begreep men het schielijk overlijden van Ucciani. Hij werd uit
Lille-Rijssel, waar Mariani opereerde, overgeplaatst naar Lyon. Onder zijn toezicht
werkten de inspecteur en zijn bende drie jaar lang in de noordelijke provincies. Zij
hadden de gansche gamma doorloopen der politie-criminaliteit, waarover Leon
Daudet omslachtig uitweidt in zijn laatste boek ‘La Police Politique’: diefstal en
he[eling,] handel in vrouwen, rantsoeneering van bankiers, handelaars en industrieelen,
contrabande in cocaïne, morphine en opium, inbraken, chantage van allerlei soort,
uitbuiting van wettige en onwettige speelgelegenheden, fabricatie van kaarten voor
valsch spel, smokkelarij, falsificatie van paspoorten en rijbewijzen, exploitatie van
clandestiene en openbare ontucht, van onnoembare ondeugden, van huiselijke drama's,
van het canaille dat krioelt in een groote stad; op den koop toe een serie moorden.
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Zulk een uitgebreide activiteit, parasiteerend op alle klassen der maatschappij en
op al haar misères, vertakt over een gebied uitgestrekter dan Holland en België te
zamen, kon niet georganiseerd worden zonder talrijke medeplichtigheden. Zij kon
niet geruimen tijd gedijen zonder vergunning, zonder deelhebbing eener hooge en
lage overheid. Ucciani, de voormalige chef van een der bende-hoofden, trok de
consequentie zijner onverdedigbare positie. Hij verried echter niemand. En Mariani
overdreef misschien niet toen hij bij zijn inhechtenisneming snoefde: ‘Ik riskeer
niets. Ik sta minstens even sterk als Bony.’ Citeerde hij Bony in 't wilde weg? Neen.
Mariani en de Parijsche inspecteur van wien Chéron zei: ‘Jonge man, gij hebt de
Republiek gered’, waren kameraden. In den mond van den Rijsselschen bandiet klonk
de herinnering aan het kopstuk der Parijsche Sûreté als een waarschuwing welke niet
voor iedereen verloren ging.
Men ziet waarin deze schokkende affaire verschilt van de zaak Stavisky. In de
diverse roof-ondernemingen van den Mooien Alex en de beeldige Arlette arbeidde
de Sûreté nog met dure stroomannen en verkwistende stroovrouwen, happig op
edelsteenen en kostbare fourrures. In Mariani's formidabele Vennootschap tot schering
en villing van den weerloozen burger trad de Sûreté op als eigen baas, met uitsluiting
van winst-verblindende tusschenpersonen. Mariani's bedrijfsinrichting getuigt van
vooruitgang en toont aan dat de energieke leider vanaf den beginne (hij debuteerde
circa 1926) gestreefd heeft naar een rationeel beheer. Welke methode impliceert als
basis het slimste stadium van bederf? Men zou er over kunnen discuteeren. Maar
zeker vereischte de arrestatie van Mariani en Cie (gesignaleerd en geprotegeerd te
Parijs) bij zijn collega's een grootere inspanning en hoogere blijken van karakter,
van zedelijken moed, van zelfverloochening, dan de arrestatie van Stavisky. De
Mooie Alex werd tenslotte gevangen genomen door kameraden die onder één hoedje
speelden. Zooals hij schreef in een, een dezer dagen gepubliceerden, eigenhandigen
brief, had hij het plan beraamd om met behulp der Sûreté een der misvormde lijken
der spoorwegramp van Lagny78 te vermommen in zichzelf en aldus te verdwijnen.
Het vernuftige idee kon niet verwezenlijkt worden omdat hij op den avond der
catastrofe, terwijl hij in den trein moest zijn, per ongeluk de gouvernante zijner
kinderen ontmoette. Mariani evenwel werd geknipt door het gezonde deel der politie,
dat wars en beu is van corruptie, van oogluikende compliciteit, en dat tot elken prijs
een einde wil maken aan de smerige tyrannie van gezagvoerende boeven. Want als
wij steeds in 't algemeen geschreven hebben over de euveldaden der Sûreté, men zou
zich vergissen door te meenen dat dit gansche corps is aangetast met verrotting.
Gelijk in de rest der Fransche natie, zoo vloeien in de Sûreté twee contraire, maar
bijna even machtige stroomingen tusschen dezelfde bedding. Zij doordringen elkaar,
de een botst op tegen den ander, slijt hem uit, vertraagt zijn beweging, verzwakt zijn
kracht. Het moment nadert waarop de loop geëgaliseerd zal worden in de een of in
de andere baan. Voor 't oogenblik zijn wij in de goede richting. Een rechter van
instructie schijnt gezegd te hebben dat hij zich niet durft wagen aan een enquête in
de holen der Sûreté, daar een dergelijk onderzoek een revolutie te weeg zou brengen.
De arrestatie van Mariani bewijst dat Frankrijk nog mannen bezit die van een
noodzakelijke revolutie niet bang zijn.
[verschenen: 13 oktober 1934]

78

[Deze spoorwegramp, waarbij 214 personen omkwamen, vond plaats op 23 december 1933
op de lijn Parijs-Straatsburg bij het plaatsje Pomponne, 25 km ten oosten van Parijs.]
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In afwachting
Parijs, 27 September [1934]
Eindelijk! Doumergue heeft gesproken. Het ergste wat men vreezen kon, dat hij zou
heengaan of voortgaan zonder te spreken, is afgewend. Feit van onschatbaar belang:
De eerste die door zijn woorden gebonden wordt, de eerste wien zij een taak opleggen
is de Wijze van Tournefeuille, de chef van het gouvernement. Hij heeft achter zich
het leger, de vloot, de luchtvloot, de gendarmerie, de Banque de France en alle
groepen der maatschappij die uiteraard een conflict verfoeien met het wettig gezag.
Hij heeft tegen zich driekwart der Kamer, de helft van den Senaat, het socialistische
en communistische contingent der bevolking, de meerderheid der ambtenaars, de
internationalisten en allen die den Franschen soldaat willen bezigen als huurling in
dienst van Duitsche émigrés en van een Sociaal-Democratie, welke erbarmelijk
geklopt op de vlucht sloeg.
De strijd tusschen beide kampen kan heet worden. Misschien ook bakt de
tegenstander zoete broodjes. De dingen echter, die gebeuren kunnen, behooren tot
de onontsluierde toekomst. Het essentieele is dat Doumergue niet meer wijken kan.
Dat hij slag moet leveren. Dat de versnipperde, onsamenhangende bevliegingen en
opwellingen van Zes Februari zich kunnen kristalliseeren, concentreeren rondom het
punt waar niet alleen de meeste redelijkheid is, doch ook de meeste macht. Al zou
de Wijze niet persoonlijk de eind-overwinning wegdragen, al zou een ander maaien
wat hij zaait, de campagne opent onder uitstekende voorwaarden. De kansen voor
de vlag bij welke Doumergue zich aansluit (vlag kortgeleden nog oproerig) staan
gunstig en kunnen niet meer keeren. Met deze zekerheden bij den aanvang en in het
verschiet mag men overigens sceptisch oordeelen over wat de Wijze sprak en
voornamelijk over wat hij doen zal. Zijn programma-rede, gegrift in een matrijs van
gevoelige was, zal pas over enkele weken in den handel komen als gramofoon-plaat.
Want zijn woorden zullen niet vervlieden gelijk krinkels in het water. Zij zullen
blijven, geperst in het eboniet. Maar als ik goed geluisterd heb naar de eenvoudige
en vaste, soms bedrukte, af en toe verbitterde stem van de draadlooze, en wanneer
ik de woorden getrouw vertolk, dan kan het Plan van den hervormer samengevat
worden in de volgende vijf artikelen.
1o Het minister-presidentschap, dat op 't oogenblik een fictie is, een formule, wordt
een constitutioneele realiteit. De voorzitter van het kabinet, het hoofd der regeering,
krijgt een eigen gebouw, een eigen staf van medewerkers, en zal een wettigen
voorrang bezitten op de andere leden van zijn ministerie die hem voortaan
gehoorzaamheid verschuldigd zijn.
2o De Kamer van Afgevaardigden verliest het initiatief tot het voorstellen van
uitgaven. Aan de volksvertegenwoordigers, aan de partijen en aan de commissies
wordt de gelegenheid ontnomen om het grootste aantal kiezers te verknochten door
tegen elkaar op te bieden bij alle posten van openbare milddadigheid. De schatkist
zal niet meer geplunderd worden door ronselaars van stembriefjes. Wanneer een
budget niet binnen den wettigen termijn door de Kamer is aangenomen, zal het budget
van den voorgaanden dienst automatisch geldig worden voor het loopende boekjaar.
Het gouvernement bewaart de sleutels der kas. De penningen der belastingbetalers
zullen niet worden verkwist voor electorale doeleinden.
3o Zoo er met een weerspannige Kamer niet te regeeren valt, zal de voorzitter van
den ministerraad den President der Republiek kunnen verzoeken haar te ontbinden,
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zonder gelijkluidend advies van den Senaat dat tot dusverre vereischt was. Een
Parlement dat zijn krachtdadigste werkingsmiddel op de kiezers heeft prijsgegeven
wordt om een meeningsverschil naar de stembus gestuurd. Daar verkiezingen zeer
duur zijn, wil Doumergue hopen dat facultatieve ontbinding den ijver van
beroepsomverwerpers en andere portefeuille-hengelaars zal temperen.
4o De voorzitter van het kabinet zal bijgestaan worden door Economische Raden
die de verschillende maatschappelijke, industrieele, commercieele factoren en
belangen van het land vertegenwoordigen, gelijk de Kamer de diverse partijen
vertegenwoordigt.
5o De ambtenaars ontvangen een constitutioneel statuut dat hen vrijwaart voor
favoritisme, arbitraire bevoorrechting of benadeeling, maar dat de propaganda van
wettige en onwettige vakvereenigingen, de actie van revolutionnairen, hun tyrannieke
bemoeizucht, hun dagelijksche inmenging in Staatszaken en de uit deze misbruiken
voortvloeiende geleidelijke eliminatie van het gouvernement onmogelijk maakt. Het
privilege dat de ambtenaars verwerven en de daaraan verbonden veiligheid wordt
geruild met een aanzienlijke bekrimping hunner burgerlijke vrijheden.
Dat klinkt kort, helder, solide en ondubbelzinnig. De Wijze van Tournefeuille,
van huis uit radicaal en man van links, achterhaalt op zijn ouden dag de moderne
autocraten en streeft ze voorbij. Hij schaart zich naast Philippe le Bel en Louis XIV.
Hij zegt niet: L'Etat c'est moi, omdat hij er geen nut in ziet de evolutie te forceeren,
passies te ontbreidelen en honden te wekken die misschien nog slapen. Maar het
devies van Le Roi Soleil ligt in het perspectief van het minister-presidentschap zooals
Doumergue het opvat. Eén chef is voldoende en die ééne chef is een noodzakelijkheid.
Ook Philippe le Bel, ook Louis XIV beheerden persoonlijk de staatsfondsen zonder
contrôle. Ook zij hadden ministers die hun ondergeschikt waren, die zij benoemden
en ontsloegen volgens den eisch der omstandigheden. Ook zij hadden parlementen
welke zij aan een lijntje hielden en op een afstand. Doumergue mag zich, om de pil
te vergulden, beroepen op het Engelsche parlementaire model. Het lijdt evenwel niet
de minste twijfel of een ontbindingssysteem dat onder den invloed der traditie en
van het Britsche karakter normaal werkt in Groot-Brittannië, zal in Frankrijk slechts
kunnen functionneeren onder dwang. Tegenover een minister-president, die het gezag
en het geld in handen heeft, zal het parlementarisme van lieverlede evolueeren naar
een overbodige instelling of naar een vergadering van samenzweerders en intriganten
die des te harder zullen flikflooien naar omlaag, wijl de uitwegen naar omhoog zijn
afgesneden. Doumergue laat trouwens duidelijk merken dat de Franschen zich de
kosten van een Parlement kunnen besparen. Immers, alvorens zijn hervormingen
voor te leggen aan de volksvertegenwoordigers, wendt hij zich over het Parlement
heen rechtstreeks tot de natie. Daarin verschilt hij nog van de absolutisten. Doch hij
volgt wederom hun spoor wanneer hij evenmin het regentschap duldt der
vakvereenigingen als Philippe le Bel de autonome macht duldde der Tempeliers, en
zijn opvolgers de mededinging der feudale dynastieën. Wanneer het begrip Staat,
ondermijnd door anderhalve eeuw individualisme, anarchie, overwoekering of
emancipatie van secondaire organismen een grondige revisie eischt, op straffe van
complete onttakeling, dan onderscheidt een Doumergue zich in zijn maatregelen
nauwelijks van de eigengereidsten der koningen. Hij redt hoogstens een beetje van
den schijn. Maar hoelang zal zijn minister-president zich laten plebisciteeren, gelijk
Napoleon, gelijk Hitler? Men kan gerust aannemen dat dit voornamelijk zal afhangen
van zijn temperament en van zijn crediet bij de massa's.
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Daar een herziening der constitutie slechts geschieden kan door de Assemblée
Nationale, vergaderend te Versailles, schenkt de Wijze aan Kamer en Senaat een
laatste kans om zich pro forma ten minste te handhaven. Wij durven niet voorspellen
hoe de edelmogenden, uitgenoodigd om hun eigen abdicatie en degradatie te stemmen,
deze gelegenheid zullen gebruiken. Wij weten evenmin hoe Doumergue de
ingewilligde heerschappij zal benuttigen. Hij heeft zich bitter beklaagd over de
afkammers die hem harceleeren met klachten over zijn onwerkzaamheid, na hem
van alle kanten en met alle middelen te hebben gedwarsboomd. Ongetwijfeld beseft
Doumergue beter dan iemand dat hij de Assemblée Nationale niet behoeft bijeen te
roepen om inspecteur Bony en een bende meineedigen en valsche getuigen te
arresteeren, om het bondgenootschap met de Soviets te verhinderen, om de
geprotegeerde handlangers van Stavisky te kerkeren, om de Staatspolitie te reinigen
van geboefte, om Frankrijk en de Fransche koloniën te zuiveren van communistische
agitators en cosmopolitische raddraaiers. Na zijn moedige toespraak tot het beste
deel der natie mag men gelooven dat de verzuimen of de fouten welke hij beging
hun oorsprong vonden in zijn onvrijheid, in zijn gedwongen machteloosheid. Doch
al zou hij in 't vervolg, meester van het gezag, falen, zwichten en bezwijken, de hoop
welke hij teleurstelde, de idealen die hij niet verwezenlijkte, zullen hem versterkt en
verjongd overleven. Hij gaf aan de beweging waarvan Zes Februari de eerste etappe
was een nieuwe impuls door zijn openlijke waardeering harer richtingslijnen en
wegwijzers, door zijn vierkante oorlogsverklaring aan de partijen der Rooden.
Wanneer hij de begonnen taak niet tot het einde voltooit, hij heeft haar tenminste
niet geweigerd. Door haar te aanvaarden legaliseert hij de beschikbare energie welke
hem aan 't bewind bracht. Het had ook anders kunnen zijn. Aan het garnizoen van
Parijs, dat dezen herfst verdubbeld werd, had een wettig gouvernement de verdediging
kunnen gelasten van zaken, die, op zijn zachtst gezegd, behooren tot de
onverdedigbaarste, van zaken, jammerlijker op zich zelf dan de tranen en het bloed
die voor haar gestort zouden worden.
[verschenen: 18 oktober 1934]

Waar gaan wij heen?
Parijs, 29 September 1934
Hoeveel ontzag men ook moge voelen voor de diplomatie als wetenschap, de
diplomaten gedragen zich in de meeste gevallen als zeer gewone aardelingen. Toen
Joseph Beck, een jaartje geleden, zijn bezoek kwam afleggen te Parijs, liet
Paul-Boncour hem door een anoniem ambtenaar van het station halen (in plaats van
zelf te komen) en toen de Poolsche minister van Buitenlandsche Zaken zich aandiende
op den Quai d'Orsay liet hij hem op de klok af drie uren antichambreeren. De ijdeltuit
Boncour kon niet velen dat Beck zich verbeeldde een heele bol te zijn. Hij wilde
hem op zijn nummer zetten als een jong broekje. Hij zou hem tegelijk een paar
stoutheden inpeperen welke de halfwas zich gepermitteerd had tegenover hem, den
grooten mogol der Fransche, Europeesche en planetaire politiek.
Dat was krenterig, kinderachtig, verwaand, onverdraagzaam en aartsdom
geredeneerd van den affreuzen hansworst, dien Léon Daudet in de wandeling en in
zijn krant gemeenlijk een Don Juan de lavabo noemt. Wanneer men het personage
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zooals hij is op het tooneel ontmoette of in een roman, zou men zich een avond
amuseeren.
Van 't zelfde laken een pak, zeiden de Polen, en wie kaatst, moet den bal
verwachten. Toen Louis Barthou in deze lente uitstapte te Warschau, vond hij behalve
den stationschef niemand op het perron dan een onbekend ambtenaartje om hem te
verwelkomen. Op het ministerie werd hij aangemeld als een ordinair bezoeker en er
mankeerde slechts aan dat hij zijn visitekaartje moest afgeven. Beck vertoonde zich
niet en liet den Franschen afgezant, die op triomfbogen rekende, drie uren
antichambreeren. Geen minuut korter of langer. Gelijke munt! Het was alleen jammer
dat ze niet betaald werd aan Boncour, doch aan zijn toevalligen opvolger. Het is
natuurlijk ook jammer dat het lot der volkeren beredderd wordt met dezelfde tactiek
en dezelfde mentaliteit van kleine menschjes die ruzie hebben over een traplooper
of vuile voeten op een portaal. De ontvangen les was verdiend. Van beide kanten is
de historie beneden peil. In Frankrijk werd de schuld geschoven op de Poolsche
kolonels die manieren toonden van feldwebels en dat verslimmerde de zaak nog.
Zoolang 't eenigszins kon, heeft men plagerijen van dit allooi beschouwd als
uitingen van humeurigheid die de eendracht niet vergemakkelijkte, ook niet afdoende
verstoorde. Men schreef ze toe aan groeikoortsen. Volgens ouder gewoonte paaiden
de kranten haar publiek met de hoopvolle vooruitzichten eener optimistische diagnose.
Doch na de jongste zitting van den Volkenbond, en vooral na het ongezouten antwoord
van Beck op de invitatie van Barthou's Noord-Oost-Pact, kan geen enkel Franschman,
hetzij van links of rechts, de geringste illusie koesteren over de diplomatische positie
van Warschau en over de gezindheid waarmee kolonels de staatkunde keuren van
Parijs.
De Quai d'Orsay is er letterlijk door van streek en uit zijn voegen. Dat de Polen
hun scherpste geschillen met Berlijn - Corridor en Dantzig - voorloopig tenminste
vereffenden, dat is nog tot daaraantoe. Men heeft nooit liever gewenscht en als Briand
uit zijn graf kon oprijzen, zou hij dit zeggen staven als zuivere waarheid. Was het
niet de Corridor, waren het niet Dantzig en Silezië, die meer dan tien vluchtige jaren
de verhoudingen tusschen Parijs en Berlijn vertroebeld hebben omdat Frankrijk de
onschendbaarheid dezer brooze combinaties moest assureeren tegen breekschade?
Lag de Fransche grens niet aan de Weichsel? Heeft de Franschman niet al dien tijd
naast den Pool gezwoegd als een kettingganger? En hebben de Polen die tien
vervlogen jaren alleen gezeurd, gezanikt, gejeremieerd, geprest, bij het minste blijk
van toenadering of ook maar ontspanning tusschen Parijs en Berlijn, om zich vandaag
hals over kop en zonder de Fransche opinie te vragen in de armen te werpen van
Duitschland? In Januari teekende Beck zijn tienjarige conventie met den buurman
die doorging voor zijn stagen erfvijand. Goed! Prachtig! De vrede won erbij, volgens
officieele commentaren. Maar vloeit uit die conventie voort dat de Poolsche politiek
in 't vervolg afgestemd zal worden op Duitschen diapason? Achten de Polen, die hun
bondgenootschap met Frankrijk kortelings verlengden, zich verplicht om hun
gedragslijn te regelen naar Berlijnsche normen? Hebben zij misschien de pretentie
om door een Poolsch-Duitsche conjunctie het Fransche gesternte uit zijn baan te
drijven? Dat nimmer! Hoe voordeelig en prettig de Polen het ook vinden om van
twee ruiven te eten, zij zullen moeten kiezen of deelen. Als de vlaag van waanzin
die over Warschau golft hen in de verkeerde richting stuwt, des te erger. Frankrijk
kan het Ooster-Pact, ontworpen ten believe der Russen, niet laten schieten. Het is
een toetssteen. Zouden Polen en Duitschers het overigens verwerpen, wanneer zij
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tegen de sympathieke Soviets en den zalvenden Litvinoff niet iets kwaads in 't schild
voerden?
Niet wij zijn gek, denken de Polen maar de Franschen die den Russischen kolos
met zijn leemen beenen voor stevig houden en in hunne blindheid voor taboe
verklaren. Een accoord met Duitschland gaat niet zonder risico. Doch het Fransche
gezelschap wordt bepaald gevaarlijk. Hoelang zullen de Yoegoslaven Parijs trouw
blijven wanneer de Quai d'Orsay er koppig in volhardt om aan te pappen met Italië?
Een vergelijk tusschen Rome en Parijs moet, op zijn laagst geschat, een stuk van
Afrika kosten. Wat daarentegen zal het opleveren? Mag iemand langer dan een maand
bouwen op den Italiaan? In 1914 verried hij den Driebond. Ten tweeden male verried
hij onlangs Duitschland. Primitieve politiek der balans en der wipplank! Wat zal
Frankrijk winnen bij een bond met Rome? Misschien iets, misschien niets dan een
derde verraad. Het staat echter geschreven wat het erbij zal inboeten. Want de Italianen
en de Yoegoslaven zijn niet onverzoenlijk. Zij zijn erger. Zij zijn onvereenigbaar als
water en vuur, als beweging en rust. Zagen wij niet in de Notre Dame, bij de
begrafenis van Foch (en hoe zouden wij 't kunnen vergeten?) dat de Italiaansche
delegatie en de Yoegoslavische, per ongeluk zij aan zij geplaatst, elkaar bespuwden
als janhagel en bijna slaags raakten? Als twee katten die elkaar ontmoeten op een
smallen muur. Wat had wijlen Alexander Karageorgevitch anders willen bespreken
te Parijs dan de onbestaanbaarheid van het ménage à trois Parijs-Rome-Belgrado en
waarvoor had hij anders willen waarschuwen dan voor de onvermijdelijkheid eener
echtscheiding? In 1912 werden Belgrado en Sofia gefedereerd door den Tsaar van
Rusland. Wie federeerden Yoegoslaven en Bulgaren in September 1934? De Duitsche
sirene! Wordt het legioen der Oostenrijksche Nazi's, voorloopig geëxileerd uit
München, niet opnieuw gegroepeerd in Maribor? Zeker, Polen en Yoegoslaven
hebben onaangename herinneringen aan Berlijn. Maar zij haten Russen en Italianen
méér dan zij ooit de Duitschers zullen vreezen. Als echter Parijs den bons krijgt van
Belgrado (nog een vrijersterm van Barthou) hoe lang zal het dan duren of de Kleine
Entente valt in scherven?
Wij zijn nog zoover niet. Neen! De vormen evenwel liggen klaar waarin een
vermetel staatsman (wie is het? Hitler, Rosenberg of von Ribbentrop?) een nieuwe
wereld poogt te gieten. Hier een blok van Duitschland, Polen, Hongarije,
Yoego-Slavië, Bulgarije en Japan. Ginds een tweede blok van Parijs,
Tsjechoslowakije, Turkije, Rusland, het dubieuze Italië, het meer dan dubieuze
Roemenië en de Vereenigde Staten. Twee enorme ongehoorde coalities, gedoemd
tot een botsing als twee locomotieven die elkaar tegemoet snellen op hetzelfde spoor.
In welk kamp zullen wij Engeland aantreffen? Noch aan de zijde van Amerika, noch
aan de zijde van Frankrijk, zoolang zij niet verpletterd zijn of zoo deerlijk toegetakeld
dat zij onschadelijk zijn geworden.
Alles in dezen ontwikkelenden chaos is tot dusverre winst voor Duitschland,
vermeerderend gevaar voor Frankrijk. Er kunnen zich verrassingen voordoen,
onvoorzienbare wijzingen, plotselinge ommekeeren als in elk drama. Het net dat
dreigt te verstrikken kan uiteengereten worden door Deus ex machina. Men mag
veronderstellen dat de Franschen op 't nippertje de Soviets kalm laten liquideeren
door Duitschers en Polen. Wellicht vergist Rudolf Hess zich niet, die van de Franschen
schijnt gezegd te hebben: ‘In zwei Jahren fressen sie uns aus der Hand.’ Op
voorwaarde dat de Duitschers tegelijk eten uit de hand der Franschen is deze wensch
vervulbaar.
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Maar het kan den oplettenden waarnemer niet ontsnappen dat de geschetste actie,
zooals zij zich in apocalyptische afmetingen aankondigt, een eerste begin van
uitvoering kreeg. Een belangrijk deel der Fransche Middellandsche Zee-vloot wordt
op 't einde van dit jaar verplaatst naar Brest. Frankrijk maakt front naar den
Atlantischen Oceaan. In de Middellandsche Zee wijkt de Admiraliteit voor Brit en
Italiaan, doch laat er juist genoeg schepen om anderen te beletten wat niet meer in
haar eigen macht ligt. Het spreekt bijna vanzelf dat zulk een ingrijpende maatregel,
zulk een radicale koerswijziging niet geschiedt zonder nauwkeurig onderzoek van
al zijn consequenties, zonder berekeningen die anticipeeren op werkelijkheden en
mogelijkheden.
[verschenen: 24 oktober 1934]

De aanvoerder
Parijs, 2 October 1934
In Januari van het komend jaar zal Weygand, hoofd-inspecteur van het leger en
vice-president van den oppersten krijgsraad, welke functie gelijkstaat met
generalissimus, den leeftijd van acht-en-zestig jaar bereiken. Men zou het hem niet
aanzien. Op foto's en films toont hij steeds hetzelfde schrale, jonge silhouet en het
studieuze, beenige gezicht van een leerling van Saint-Cyr; op manoeuvres,
inspectie-tochten en reizen is hij 't eerst op de been, 't laatst naar de kooi, altijd
onvermoeid en onvermoeibaar. Volgens den kalender echter nadert hij de uiterste
grens, welke de wet bepaalde voor een opperbevelhebber in activiteit: 68 jaar. Reeds
zes maanden hoort men van alle kanten de bekommerde vragen: Zal hij aftreden?
Door wien zal hij worden opgevolgd?
Er zijn sfinxen, in Engeland en in Amerika, en zelfs in Duitschland en Italië, die
het raadsel opgeven: Wie heeft den oorlog gewonnen, Weygand of Foch? Zij wachten
op een antwoord dat nimmer zal komen, dat zeker geen der heden levenden zal
vernemen. Zooals Ludendorff naast Hindenburg zoo heeft Weygand naast Foch het
ambt vervuld van rechterhand, van dubbelganger, van remplaçant, misschien van
inspireerder. Maar in tegenstelling tot den onbestendigen Ludendorff heeft Weygand
zich nooit op zijn rol van doublure beroemd.
De krijgskunde, evenals de architectuur, heeft weinig principes, nauwelijks meer
dan er klinkers zijn in het alphabet, en na Hannibal werd er weinig nieuws ontdekt.
‘L'art militaire, zei Napoléon, est un art simple et tout d'exécution.’ Als uitvoerder
van Foch's concepties, volbracht dus de tweede stuurman Weygand, zelfs naar het
oordeel van Napoléon, het absorbeerendste en het gewichtigste deel van den arbeid.
Onder alle chefs die op het oogenblik commandeeren is Weygand in ieder geval de
eenige die geweldige legers gehanteerd heeft op de slagvelden. Hij leidde die legers
ter overwinning met Foch. Doch andere legers leidde hij ter overwinning zònder
Foch. Aan het hoofd der Polen, versloeg hij de Russen bij Warschau. De eenige
nederlaag welke de Soviets totnutoe leden, werd hun berokkend door Weygand. Alle
militaire operaties welke de Fransche legers na 1918 ondernamen, geschiedden op
zijn initiatief of onder zijn toezicht, maar steeds op zijn verantwoording. Het was
Weygand die Frankfurt bezette, Düsseldorf en de Ruhr, die de Tsjechen in 't zadel
hield, die Silezië, Memel, Sleeswijk en Constantinopel bewaakte, die Fayçal uit
Damascus wierp, het Fransche gezag consolideerde in Syrië, die penetreerde in
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Cilicië, die zijn vlag vooruitschoof naar Euphraat en Tiger, die Marokko veroverde,
die de Sahara pacifieerde. Al deze lauweren werden ongemerkt en bijna onpersoonlijk
binnengehaald.
Aan de offers evenwel meet men den omvang van krijgsverrichtingen. Kennen zij
die wanen dat Frankrijk vegeteert, stagneert en verwelkt in corruptie, het aantal der
officieren die na den Wapenstilstand sneuvelden op het veld van eer? Ruim duizend.
Dat is meer dan te Austerlitz, Jena en Eylau! Dat is meer dan er in 1870 vielen vanaf
den morgen van Wissembourg tot aan den avond van Saint-Privat! En terwijl in drie
werelddeelen zijn commando-staf halt gebood aan tegenstanders die hij nooit ging
zoeken en gaarne gemist had, was het ook nog Weygand die de Fransche weermacht
hervormde en moderniseerde in het moederland. Onder zijn bewind kreeg de
infanterie, welke in 1914 slechts beschikte over geweer en mitrailleuse, haar zestien
actueele wapenen, de artillerie haar zeventig verschillende schiettuigen, de lichte
cavalerie haar motoren, de genie haar vijftien verscheidene secties, de Staven een
tactiek, welke correspondeerde met het materiaal. Weygand tenslotte ontwierp het
mobilisatie-plan, versterkte Corsica, Nice, de Alpen, den Rijn en maakte hen zoo
goed als onneembaar. Dozijnen ministeries mochten elkaar na het Verdrag van
Versailles luidruchtig, beuzelachtig en nutteloos beentjelichten, gebaren als redders
om te verdwijnen in een valluik. Weygand bleef. Eerst in de schaduw van Foch. Bij
diens dood in zijn plaats. Discreet alsof hij de schaduw wilde zijn van zichzelf. Doch
ongehoord actief en met methodische strengheid den rang handhavend van een Staf,
dien hij met Foch gemodelleerd had naar een perfectie welke tot den huidigen dag
nog niet werd overtroffen. De meest verscheidene Fransche gouvernementen hebben
dit weten te waardeeren, want zoolang een Staf ongeëvenaard en onaantastbaar is,
kunnen een regeering en een volk zich menige zwakheid of menig onverstand
veroorloven.
Men ziet zulk een man ongaarne vertrekken. Zelfs zij die hem wantrouwen of
haten, als antipode en als drager der eenige effectieve macht, leerden begrijpen in
hoeverre zij van hem afhangen. Tienmaal zouden zij Weygand hebben afgezet, ware
hij niet hun beste verdediger geweest, hun stevigste borstwering. Met zijn kanonnen
beschermt hij alles wat bruist in den smeltkroes Frankrijk, het edele metaal, de
slakken, het schuim en de sintels. Utopieën zijn alleen nog veilig achter Weygand's
tanks en loopgraven. Hoeveel luchtkasteelen aan deze zijde der Rijn-linie zouden
niet onmiddellijk worden weggeblazen door de trompetten van aanvallers die slechts
een signaal wachten om op te rukken, en hoeveel kaartenhuisjes zouden niet aanstonds
uiteen fladderen door de wieken van het Hakenkruis wanneer niet Weygand ook
daarginds respect afdwong? Stellig houden de anti-fascisten zich voor leeuwen en
stellig belichaamt Weygand in hun oogen een denkbeeldig fascisme, dat zij gaarne
zouden neervellen. Zij kennen echter zijn waarde en herinneren zich het
schilderachtige gezegde van Napoléon: ‘Een leger van ezels gecommandeerd door
een leeuw is honderdmaal beter dan een leger van leeuwen gecommandeerd door
een ezel.’ Zij kennen geenszins de waarde van Weygand's eventueelen opvolger en
zelfs zij die een geduchten hekel hebben aan den generalissimus, kiezen liever het
zekere dan het onzekere.
Zoo wenschen het leger en het volk met 'n eenstemmigheid, welke men een jaar
geleden niet zou hebben durven hopen de verlenging van Weygand's commando, de
verschuiving van zijn leeftijdsgrens. Door omstandigheden die niemand voorzien
kon, treft de vacature van het opperbevel, op enkele dagen na, samen met het plebisciet
van de Saar. De electriciteit welke zich langzaam opstapelt rondom de stembussen
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van dit koppig bestreden stukje grond, maakt een wisseling van het commando nog
neteliger. Kwasi zonder erg, zonder klaarblijkelijk opzet, schijnt alles te Genève erop
berekend te zijn om Frankrijk en Duitschland op dit ontvlambare punt in tijd en
ruimte vlak tegenover elkaar te plaatsen, van aangezicht tot aangezicht. Voor den
eersten keer dat beide landen onderlinge geschillen beslechten, heeft geen enkele
mogendheid lust om op te treden als arbiter, als bemiddelaar. Ieder doet alsof die
manipulatie van stembriefjes moet eindigen in een tweegevecht en ieder, door zijn
openlijke vrees om zich in een wespennest te steken, door zijn bangheid om zich te
branden aan koud water, draagt er toe bij om de probaliteit van een duel te verhoogen.
Maar als de koelbloedige berekeningen welke wij in 't volle daglicht kunnen
waarnemen reeds zoo weinig bemoedigend zijn, welke duivelsche kuiperijen verbergt
wellicht het duister? Wij hebben een kolonel Lawrence zien ageeren onder de Drusen
van Syrië, onder de Mooren van het Rif. Wie behoedt ons voor een of anderen kolonel
Lawrence in de Saar? Hij behoeft niet noodzakelijkerwijze Engelschman te zijn. Hij
kan tot onverschillig welke nationaliteit behooren. Met een handvol vrijbuiters echter
kan een Lawrence in de Saar het incident wekken dat onvermijdelijke kortsluiting
veroorzaakt. Wat baat het Franschen, wat helpt het Duitschers dat zij een duel niet
willen? Van alle zijden zal men banderillos aansleepen in deze arena om de onwillige
partijen te prikkelen, op te hitsen en tot een botsing te drijven. Ook wanneer het
referendum zou afloopen zonder machinaties, wat waarborgt ons het effect van den
uitslag? Wij weten hoe Frankrijk zal reageeren op een fiasco: het zal er zich bij
neerleggen. Maar Duitschland? Is het zwak genoeg van wapenen en sterk genoeg
van geest om een échec te aanvaarden?
Een Fransch spreekwoord raadt om niet van paarden te verwisselen te midden der
rivier. Het is dus waarschijnlijk dat Weygand den Januari-overtocht zal leiden welke
gemerkt is met het cijfer dertien. Moge hij nog grooter blijken als diplomaat dan als
veldheer in een periode die allerwegen aangekondigd wordt met huiveringen ven
doodsnood. Hij kan den schrik niet meer van Europa afwenden. De gevaren echter
kan hij keeren.
[verschenen: 27 oktober 1934]

Een toppunt
Parijs, 5 Oct. 1934
Na haar kringloop om de zon keerde de Lichtstad terug tot den Salon de l'Automobile,
die een der jaarlijksche vaste feesten is geworden van den modernen tijd. De
tentoonstelling opende nauwelijks haar poorten of men kon een succes signaleeren
in de drommen pelgrims die naar het Grand Palais togen en in de tonnen veelkleurige
prospectussen die rondslingerden. Als er geen statistieken bestonden van in- en
uitvoer zou men het woord nergens gemakkelijker kwijt raken dan in deze rijk
gedecoreerde hallen, gevuld met muziek, met dampen blauw als wierook en met het
gegons van mechaniek. Men zou een vreemdeling, komend van de blanke Maan, of
van een nabije planeet, niet moeten spreken van pijlers die waggelen, van een tempel
die gaat instorten, van toenemende werkloosheid, van voortdurend langer wordende
faillissementslijsten. Hij zou 't onmogelijk kunnen gelooven. Hij zou terecht
opmerken: En de duizenden auto's welke dit vergenoegde, welvarende publiek bestelt?
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Er zijn inderdaad een massa koopers. Maar zullen de fabrikanten verdienen? Dat
is een andere zaak. De prijs van een sierlijken, geriefelijken, handzamen, zuinigen,
snellen en degelijken wagen met reserve-band, koffers en alle toebehooren, laatste
model, aërodynamisch van binnen en van buiten, zakte tot gemiddeld 17.000 francs.
Het zou een redelijke som zijn wanneer ze onbesnoeid in de kas kwam van den
industrieel die het voertuig vervaardigde. Daar valt echter niet aan te denken. Eerstens
verliest hij ongeveer 4000 francs aan de wederverkoopers. Vervolgens dokt hij onder
alle verzinbare vormen 5000 francs per wagen aan den fiscus. Een fabrikant van
auto's is verplicht jaarlijks een minimum van 210 verklaringen af te leggen aan den
belastingontvanger en sommige dier verklaringen moeten vermenigvuldigd worden
met het aantal werklieden dat hij bezigt. Het resultaat van alles tezamen komt hierop
neer dat een uitstekende conduite intérieure, op dezen Salon door minstens twaalf
firma's aangeboden voor gemiddeld 17.000 francs, den fabrikant in werkelijkheid
slechts 8000 opbrengt. Dat is een krachttoer die men nergens zal nadoen, zelfs niet
in Amerika en ook niet in Japan, alle verhoudingen in acht genomen. Men behoeft
zulk een charmanten en voortreffelijken wagen niet langer dan een minuut te bekijken
om tot de overtuiging te geraken dat die krachttoer door de sterkste athleten misschien
twee jaar, op zijn hoogst drie jaar kan worden volgehouden. Hun goedkoopte is een
wanhoopsdaad, uitgevoerd ten koste der reserves. De vijf en twintig Fransche firma's
die de automobiel opvoerden tot een zeer hoogen trap van onbetwistbare
volmaaktheid, zijn bezig elkaar in den grond te boren, gedwongen door de fiscale
politiek van hun gouvernement. Dit gouvernement zelf pleegt tot overmaat van ramp
een geraffineerd harakiri waarop het gezegde past van: haast u langzaam. Volgens
de officieele statistieken verminderde het aantal belastingbetalers tusschen 1928 en
1931 met 1.389.000 zielen en de economisten die tijd voor humor hebben, spreken
met ironie over een ras dat uitsterf t. De vicieuze cirkel waarin met rondtobt wil
natuurlijk dat het minus der eenen vereffend wordt door het plus der anderen. Deze
ommegang zal juist zoolang duren tot men aankomt op het punt van uitgang en
verzandt in een woestenij van niets dan nullen.
De eene karakteristiek van den Salon is dus de buiteling der prijzen. Waar zijn de
jaren dat een duizend-koppig publiek zich verdrong rondom de stands van super-luxe,
welke een Rolls-Royce, een Hispano-Suiza, een Delage exposeerden van een half
millioen? De kapitale wagens bleven bijna even kostbaar, doch men kijkt er niet
meer naar om. Waarom zouden zij nog interesseeren? Voor het tiende van den prijs
dezer aristocraten koopt men tennaastenbij dezelfde kwantiteit en kwaliteit van
comfort, van lijn, van elegantie, van geruischlooze snelheid, van weerstandsvermogen,
van betrouwbaarheid en van alle overige eigenschappen waarop kort geleden alleen
de milliardairs-karren konden bogen. Het enorme prijsverschil heeft geen zin meer,
het werd belachelijk. Er bestaat in deze wereld van geschilderd en gechromeerd staal
geen merk meer welks prestige, hoe luisterrijk ook, kan optornen tegen deze realiteit:
Waarom zou ik twintig duizend gulden betalen voor een wagen die dezelfde diensten
en genoegens verschaft als een wagen van twee duizend? Het tijdperk der automobiel,
wier privileges uitgedrukt in geldswaarden slechts toegankelijk waren voor weinige
uitverkorenen, is finaal afgesloten.
De andere karakteristiek dezer tentoonstelling is de overheersching der mode.
Gisteren nog trad de techniek op den voorgrond, vandaag domineert het toilet. Men
voelt zich zóó gerust over de volmaaktheid der mechanische organen, dat men een
auto voortaan uitsluitend beoordeelt naar haar uiterlijk en kiest naar zijn smaak. Een
wagen bevalt of bevalt niet om precies dezelfde redenen welke bij de couturiers
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gelden voor een japon en voor een hoed. Discuteert men nog over de technische
hoedanigheden eener victoria, berline of karos? Dezelfde graad van stilstand en van
evenwicht werd bereikt door het chassis. De détailveranderingen, waarvoor de
ingenieurs zich uitsloven, maken allen den indruk van muggezifterijen. Wie zal zich
opwinden voor het oude systeem van motor vóór en tractie achter, voor het stokpaardje
der Duitschers van motor en tractie samen achter, voor de hobby van Citroën van
motor en tractie op de voorwielen, of voor den inval van excentrieken die motor
achter plaatsen en tractie vóór? Men wordt er stapel van en elk systeem loopt even,
goed.
Het loopt dermate goed dat de ingenieurs al hun vernuft moeten aanwenden om
de wagens te doen hechten aan het element van zand en plaveisel waarvoor zij door
hun raderen bestemd zijn. Hoe sneller immers een auto rijdt hoe meer zij zich van
den grond loswringt en neigt tot zweven. Is het niet merkwaardig en teekenend voor
onze eeuw dat een der moeilijkste problemen geformuleerd kan worden in den
paradoxalen zin: Hoe verhinderen wij een auto om lichtelijk te vliegen? Zoo werd
de bekwaamheid der ingenieurs als een rijk dat tegen zichzelf is gekant. In
algebraïsche equaties vechten zij tegen onontkomelijke natuurwetten en tegen de
normale evolutie van hun eigen scheppingen. Hun auto wil zweven en zij roepen al
hun kunst ter hulp om haar te binden aan den weg. Hoe lang zullen zij de hersenen
blijven kwellen met dezen fantastischen nonsens? De bevrijding en de bevredigende
oplossing zal vermoedelijk pas verkregen worden wanneer de hélicoptère, de autogiro,
het verticale vliegtuig zich ontwikkeld heeft tot een zoodanige stabiliteit en
handzaamheid, dat men het naar believen kan gebruiken als wagen of als
vliegmachine. Dan zal de auto geleidelijk verdwijnen. Dan zullen wij garages bouwen
op de platte daken. Dan zullen wij ons weer kunnen interesseeren voor zuiver
technische thema's. Wij hebben alle kans deze transformatie nog bij te wonen. Zij is
een kwestie van luttele jaren.
Het amusement van den 28sten Salon bestaat in een terugblik op de voorvaderen.
Mes aieux! uitroep gelanceerd door een komiek, is de jongste uiting van collectieve
verbazing waarmee de Fransche natie haar hart lucht, zooals wij zeggen heeremetijd
of gossiemijne. Mes aieux! gesuggereerd door het arisch brevet dat Hitler eischt tot
aan het vierde geslacht, trok werktuigelijk de aandacht naar een recapitulatie van
den automobilistischen stamboom. Zij is interessant en leerzaam. Het eerste aller
mechanische voertuigen, de vuurwagen van Cugnot, werd uit een museum gehaald
en getransporteerd naar het Grand Palais. Hij dateert van 1769, maakte vier kilometer
per uur, werd ontworpen en vervaardigd op verzoek van den Duc de Choiseul, minister
van Lodewijk XV, en diende voor militaire doeleinden. Er ging een eeuw voorbij
alvorens iemand de proef hervatte. In 1873 legt Bollée Père het traject Le Mans-Parijs
(210 k.m.) af met een stoomwagen en liep 75 bekeuringen op van politie en
veldwachters. In 1885 verschijnt Markies de Dion, in 1888 de Phaeton van Serpollet,
en in 1894 werd de eerste wedstrijd verreden tusschen Rouaan en Parijs. Het record
bedroeg toen 22 k.m. per uur. Dat was de heroïsche, de mythologische periode waarin
alle paarden op hol sloegen. In de nauwlijks vijftig jaren welke ons scheiden van
deze datums maakte het vervoermiddel meer vorderingen dan gedurende de tientallen
eeuwen welke liggen tusschen den bouw der Groote Pyramide en de Fransche
Revolutie.
Het kan geen kwaad, de menschheid eraan te herinneren dat Frankrijk de bakermat
is geweest der automobiel, gelijk het dit was van de vliegmachine, de bioscoop, de
draadlooze, en zoovele andere uitvindingen die het aanschijn der aarde gewijzigd
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hebben. Wij naderen den dag waarop men het zal vergeten. Nog een korten tijd en
de auto zelf verhuist naar een museum, naast de staatsie-koetsen der koningen, of
naar de winkels der antiquairen waar men zal vragen of zij echt is. Een retrospectieve
tentoonstelling vertolkt altijd een onbewust vaarwel. De scheppende geest vindt geen
voedsel en geen arbeidsveld meer in de auto. Op het moment dat hij in deze richting
niet meer voorwaarts kan, op het uur dat hij zijn krachten verzamelt voor een nieuwe
inspanning, ziet hij instinctmatig achter zich en overschouwt het voorbije. Wat mag
men niet droomen van een toekomst welke eenigszins aan dat fabuleuze verleden
beantwoordt? Het minst wat zij beloven kan is gouden bergen.
[verschenen: 31 oktober 1934]

Kampioenen ter zee
Parijs, 8 October [1934]
Terwijl de Queen Mary van de Cunard Line te water werd gelaten kon men een kajuit
bespreken voor de inauguratie-reis Le Havre - New-York der Normandie van de
Compagnie Générale Transatlantique, welke van nu af is bepaald op 7 April der
naaste lente. Tusschen haakjes: een ministerieel decreet heeft beslist dat schepen in
't vervolg het mannelijk of vrouwelijk geslacht zullen hebben van den naam dien zij
dragen. Men zegt dus La Normandie en niet Le Normandie, gelijk puristen
verordonneerden omdat vaisseau, bateau, navire die bij den titel van een schip zijn
ingedacht het mannelijk lidwoord voeren. Zooals eertijds en immer hechten de
Franschen een buitengewone beteekenis aan grammaticale vraagstukken welke ons
byzantijnsche futiliteiten lijken. De samenmenging Le Normandie had even heftige
en even eindelooze polemieken uitgelokt als de affaire Stavisky. De taal is hun
oneindig heiliger dan de wetten en de zeden. ‘Honneur des Hommes, Saint Language’
dichtte Paul Valéry met hymnische hoofdletters en rhythmen. Maar wij sluiten de
haakjes (ze kunnen te pas komen voor examens) om er niet in vast te raken en kiezen
het ruime sop.
Al trof de Cunard met de Transatlantique een overeenkomst aangaande de
passage-prijzen en de dagen van vertrek, het is zeker dat tusschen beide pyramidale
Oceaan-vaarders een strijd zal ontbranden welke des te feller en spannender zal zijn
daar hij uit de platvloersche regioon der centen-kwesties geëleveerd werd naar de
sfeer der eerezaken. Wie is de grootste, de ontzaglijkste? Aan de lengte kan men
niets meer veranderen: De Normandie meet 313 meter, de Queen Mary ‘slechts’ 310.
De waterverplaatsing echter blijkt voortdurend elastischer en geleidelijk overschreed
de Normandie de 80.000 ton. Waar zal zij ophouden? Haar eerste schoorsteen klimt
tot 44 m. boven den zeespiegel, haar derde tot 41 meter. Zij hebben een omtrek van
49 meter en worden aangekleed met een aërodynamisch profiel. De ankerkettingen
van de Normandie wegen 151.000 kilo; het anker is vijf meter lang, drie m. breed;
de dikte van een kettingschakel bedraagt tien en een halve centimeter. Het roer is
16.26 hoog en 1.36 dik; het weegt 138.6 ton en beslaat een oppervlakte van 42
vierkante meter. De Engelschen zullen op dit gebied ongeveer gelijkwaardige cijfers
overleggen. Doch in het domein der paardekrachten overvleugelen zij gladweg den
Franschman. De turbines der Queen Mary, rechtstreeks geschakeld op de assen der
schroeven, zullen 200.000 p.k. ontwikkelen. De turbines der Normandie zullen
dynamo's voortbewegen die vier electrische motoren van elk 40.000 p.k. in werking
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brengen. De machinekamers van de Normandie logeeren dus slechts een cavalerie
van 160.000 werkeenheden. Het voortbewegingssysteem der Franschen is bovendien
veel gecompliceerder. De ingenieurs der werven van Saint-Nazaire kozen het omdat
het de lange schroefas uitspaart. Door de motoren in den achtersteven te monteeren
en direct te koppelen aan de schroeven denken zij de vibraties van het schip te
reduceeren tot nihil. Het experiment is duur maar aantrekkelijk en belangwekkend.
In de vaart echter zal men moeten ondervinden of het gerief en het nut opwegen
tegen de complicaties en de kosten.
Doch wie der twee reuzen zal de meeste knoopen loopen in het uur? De Franschman
beoefent den scheepsbouw hoofdzakelijk als l'art pour l'art, als een kunst waarin het
effect (dat hij ondertusschen geenszins verwaarloost) ondergeschikt blijft aan de
ideëele conceptie en de volmaakte uitvoering. De Engelschman, sportief van aanleg
en opvoeding, legt den nadruk op het effect hoewel hij geenszins de uitvoering
veronachtzaamt. De voornaamste wensch van den Franschman is dat de Normandie
in de hoogste perfectie het gedachtenbeeld materialiseert waaruit zij ontsproot. De
Engelschman reikhalst er naar dat de Queen Mary hare superioriteit bewijst boven
alle mededingers. Hij heeft niets verzuimd wat menschelijkerwijze mogelijk is om
dit doel te bereiken. Naar zijn gewoonte speelde de Brit fair play, zooals hij dat opvat,
en volgens zijn gewoonte liet de Franschman zich ridderlijk dupeeren. Onder
voorwendsel van geldgebrek zette John Brown op de Clyde den bouw der Queen
Mary stop zoodra bleek dat Penhoët op de Loire den kiel legde van een vaartuig dat
haar zou kunnen overtroeven. Toen de Normandie haar voltooiing naderde meldden
zich te Saint-Nazaire de experts van de Cunard Line met het vriendelijk verzoek of
zij de boot mochten bezichtigen. Zoo ontvangt men soms gasten die met een beleefd
en impertinent ‘als het niet indiscreet is’ uw huis doorsnuffelen. Men heeft zin te
antwoorden: ‘Natuurlijk is het indiscreet’ maar de ingeboren beleefdheid weerhoudt
u om nurksch, oprecht en paedagogisch te zijn. Met dit systeem trekt men meestal
aan het kortste eind, maar het ware onheusch geweest om de gentlemen-deskundigen
der Clyde op de vingers te tikken. Fair play! Zij onderzochten de Normandie van
boven tot onderen en het zou een mirakel zijn wanneer zij van die expertise niet
profiteerden. Het spreekt vanzelf dat zij op hun beurt de Fransche ingenieurs
uitnoodigden tot een bezoek aan de Queen Mary. Maar al heeft een schip dat door
zijn afmetingen en inrichtingen een prototype vormt een hoop geheimen die
angstvallig bewaard worden, wat riskeeren de gentlemen nu de Normandie klaar is?
Ondanks alles gelooft de Franschman in zijn binnenste dat hij, niettegenstaande
een inferioriteit van 40.000 p.k., de Engelschman minstens zal evenaren, zoo niet
voorbijstevenen. In ieder geval bij zwaar weer, dat niet schaarsch is op den Oceaan.
Heeft de Ile-de-France de Bremen, die op papier 3 à 5 knoopen meer loopt, niet
schitterend geslagen op een stormachtige zee? De Queen Mary is ontworpen volgens
de klassieke tradities der Britsche koopvaardij (daarom zal haar waterlijn vermoedelijk
een beetje langer zijn dan die van den Franschen concurrent), de Normandie met
haar slanke, wijkende, splijtende boeg is geconcipieerd volgens het militaire beginsel
van strijd tegen de golven. Een triomf van 160.000 gecondenseerde paardekrachten
op 200.000 zou des te verbazingwekkender zijn daar hij noch gewild noch gezocht
werd en uitsluitend zou voortvloeien uit de wiskundige superioriteit der hersens die
het vaartuig boetseerden uit getallen.
Hoe deze homerische worsteling in de toekomst ook moge uitvallen, het is reeds
zeker dat de Normandie, gedurende het jaar waarin zij eenig in haar soort en
weergaloos den Oceaan gaat domineeren, alle bestaande schepen zal overtreffen in
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de groote en kleine arrangementen welke het leven veraangenamen. Geen paleis,
geen hotel en zelfs geen stad zal met dit vaartuig kunnen wedijveren in middelen om
den tijd te dooden. Behalve bioscoop, schouwburg en zwembaden, behalve magnifieke
sundecks en promenade-dekken, 130 meter lang, geheel bekleed met rubber en
ontruimd van alle hindernissen, behalve salons van 100 meter lengte die door wijde
ruiten uitzien over zee, zal de boot voor de eerste maal een grooten wintertuin over
den Oceaan voeren, ingericht boven de brug en overkapt met glas. Welk een sprookje
om te midden van de oneindige zee te kunnen zeggen: Ga je mee naar den tuin. Welk
een overwinning op de elementen! En welk een compendium, welk een staalkaart
van al het geluk dat verkrijgbaar is op dit ondermaansche en met de civilisatie dezer
eeuw! Omdat de pracht van het decoratieve monument, zijn sybarietische installatie
en zijn technische uitnemendheid bijna te mooi zijn om te duren heeft men speciaal
het brandgevaar bestudeerd. Alle kajuiten zijn betingeld met asbest. In de plafonds
van alle vertrekken zijn openingen aangebracht waarlangs men het lokaal kan
bespuiten voor 't geval de toegang door de deur versperd zou zijn. Gevoelige
toestellen, afgestemd op een zekeren warmte-graad, zetten in een bedreigden sector
automatisch de ventilatoren stop zoodra de temperatuur boven den norm stijgt en
waarschuwen de brandweer. Een rechter van instructie verhoort regelmatig nieuwe
getuigen over de ramp der Atlantique en recente verklaringen van exceptioneel
gewicht bewijzen nogmaals een complot. Maar aangestookt of niet, men heeft
tenminste van de ramp geleerd. De Normandie geldt voor onbrandbaar.
Zooals de Normandie echter is, zooals de Queen Mary zal worden en zooals zij
zich samen zullen meten, beiden strevend naar een wonderbaarlijk en
bovenmenschelijk meesterschap dat de geschiedenis, geschreven op papier of op
steen, nog nimmer geboekt heeft, zoo incarneeren beiden het oude Europa. Het oude
Europa over welks vitaliteit kleinmoedige pessimisten zulke zwartgallige geruchten
rondstrooien!
[verschenen: 5 november 1934]

De misdaad
Parijs, 12 October 1934
De moord op Alexander Karageorgevitch is een onderdeel, een episode van een
wijdvertakt internationaal werkplan. Wij bezitten voor 't oogenblik niet de noodige
gegevens om met vereischte nauwkeurigheid het doel aan te [duiden] der loopende
handeling maar wij hebben genoeg indicaties om haar middelen uiteen te zetten.
In den vroegen morgen van 9 October, dag van den aanslag, worden alle
hotelhouders en kamerverhuurders van Parijs gevisiteerd door de politie. Inspecteurs
van den dienst der ‘gemeubileerden’ doen een volledige ronde en vertoonen een foto
met de klassieke vraag: Kent gij dezen persoon? Het antwoord luidde even klassiek:
Neen. Sommige hotelhouders echter vonden het raadzaam om inlichtingen te vragen
over het gezochte individu en vernamen dat hij een Yoegoslavisch terrorist was, bij
de justitie bekend, en in Frankrijk gekomen om een aanslag te plegen op Koning
Alexander.
Deze mededeeling verscheen 's namiddags, een paar minuten vóór den moord, in
La Presse, een pas opgericht avondblad met anti-democratische tendenties. Geen
enkele andere krant bevatte berichten van gelijken inhoud. Om te onderstrepen dat
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het geen gerucht en geen maatregel gold die gebruikelijk zijn bij 't bezoek van ieder
staatshoofd, interviewde de reporter van La Presse den heer Meyer, directeur der
Rechtspolitie. Deze zei hem letterlijk: ‘Het is juist dat de politie der “gemeubileerden”
bezig is een individu te zoeken.’ Hij legde den nadruk op ‘één’ en voegde er aan toe:
‘Het is dus mogelijk dat de geheimzinnige verdachte zich niet te Parijs bevindt.’ Tot
stichting van tijdgenoot en nazaat verschijnt dit ondubbelzinnige orakel zwart op wit
gedrukt in La Presse van 9 October.
Men mag zich afvragen: wenschten zij die den moord afkeurden (Sûreté Nationale
en Rechtspolitie zijn gezworen vijanden) zich door de kennisgeving in een nog weinig
verbreid dagblad te dekken? Het zou kunnen. Doch wij willen geen veronderstellingen
maken. Wij willen ons houden aan wat onomstootelijk vaststaat. Uit het bericht van
La Presse, behoorlijk geauthentifieerd door de verklaring van Meyer, concludeeren
wij dus alleen dit: Dat de Politie op de hoogte was van den beraamden aanslag. Zij
was niet enkel in 't algemeen verwittigd door een ministerieele circulaire (No. 11.154
van 5 October), verzonden aan alle grensposten, bureaucratische usantie waaraan zij
desnoods maling kon hebben, doch in 't bijzonder was haar aandacht getrokken op
een speciaal gesignaleerde en strikt omlijnde gebeurlijkheid.
De heeren Berthoin, directeur der Sûreté Nationale, en Sisteron, contrôleur général,
belast met de bewaking van staatshoofden, hadden zich herhaalde malen naar
Marseille begeven en conferenties gehouden met de locale autoriteiten om de
bescherming te organiseeren van den Koning van Yoegoslavië die in de
cosmopolitische havenstad den Franschen bodem zou betreden. Zij kenden de gevaren
waaraan Alexander blootstond. Zij kenden eveneens de politieke waarden, de
plaatselijke en Europeesche beteekenissen vereenigd in Alexanders kwetsbaar lichaam,
en afhankelijk van zijn bedreigde leven. Zij wisten ook dat Marseille wemelt van
canaille en roekeloos geboefte samengescharreld uit alle hoeken der aarde. Sisteron
daarenboven had eenige ondervinding van aanslagen: Hij was 't die Doumer
vergezelde toen de President der Republiek in 1932 door Gorguloff werd
neergeschoten als een konijn.
Het ensemble der invloeden en factoren welke Alexander te Marseille opwachtten
was derhalve onheilspellend maar nog niet fataal. Allen kunnen worden afgewend,
geneutraliseerd, geannuleerd. Wat zal een politie, die haar elementairsten plicht
vervult, doen tegenover zulk een bundel bedreigingen? Zij zal haar waakzaamheid
en haar voorzorgsmaatregelen verdubbelen. De gezamenlijke pers der wereld heeft
spontaan uitgeroepen: Ja, bij ons! Maar niet in Frankrijk, met de nonchalance, het
laisser-aller, het verzuim, de nalatigheid, de zorgeloosheid, de ordelooze janboel, de
anarchie, de ongegeneerdheid en de familiariteit der Franschen.
De wereldpers vergist zich en ook de Franschen laten zich bedotten die, om de
eer te redden, het leidmotief der nalatigheid hebben meegezongen. De Sûreté
Nationale, vertegenwoordigd door Berthoin en Sisteron, begaat geen verzuimen. Zij
verwaarloost niets. Zij beheert uitstekend hare zaken. Twee officieele communiqués
bewijzen dit. Het eene is van den prefect der Bouches-du-Rhône, het andere van den
Gemeenteraad van Marseille.
De prefect, afgezet als zondenbok, en de Gemeenteraad die in een kwaden reuk
staat, wenschen niet beklad te worden. Zij rechtvaardigen zich. Zij deelen mede dat
een peloton van gewapende motorrijders bestemd was om de automobiel des konings
te begeleiden. Dit escorte werd geweigerd door de Sûreté, die zich exclusief de
ordebewaking had toegeëigend. Prefect en Gemeente-bestuur hadden een contingent
Spahis ontboden uit Orange. Op de laatste minuut werd deze veiligheidsmaatregel
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afgelast door de Sûreté Nationale. Prefect en Gemeente-bestuur hebben toen twaalf
agenten op fietsen en twee officieren aangewezen om Alexanders automobiel te
omringen. Te vier uur stonden zij gereed op den Quai des Belges waar de Dubrovnik
ging meren. Maar op 't uiterste nippertje, precies op 't moment dat Alexander aan
wal stapte, ontving het piket een formeele tegenorder van den heer Sisteron in eigen
persoon, ondanks de bezweringen der Marseillaansche autoriteiten.
Deze afgrijselijke bijzonderheden zijn geen conjecturen, geen min of meer
gewettigde vermoedens, 't zijn onbetwijfelbare realiteiten, onbetwistbare feiten.
Men zou de Sûreté bijgevolg van nalatigheid kunnen betichten. Zij heeft niets, of
bijna niets gedaan om een aanslag te verhinderen en op 't traject dat Alexander in
Marseille moest afleggen (drie kilometer) waren slechts 1200 agenten, 191 inspecteurs,
120 gendarmes en 48 gardes mobiles geposteerd. Ongeveer één man per vier meter.
De Sûreté daarentegen heeft niets, absoluut niets veronachtzaamd wat bij zulk een
fragmentarische bewaking een aanslag kon vergemakkelijken en kon doen lukken.
Hoewel Alexander tijdens den oorlog Fransche troepen commandeerde en hoewel
te Marseille verschillende regimenten koloniale infanterie gekazerneerd liggen, had
de Sûreté de medewerking van het leger vierkant afgeslagen. Zoo reed de Koning
zijn noodlot tegemoet in een snelheid van acht kilometer per uur (het tempo van een
fikschen voetganger) zonder eenig ander escorte dan een luitenant-kolonel te paard.
Deze officier, het schandaleuze zijner rol beseffend, had geschreven instructies
geëischt. Men vertrouwde hem drie levens toe en hij wist in hoeverre een paard, een
sabel en de kloekste ruiter inferieur zijn aan het mitrailleur-pistool Mauser van een
gedecideerden aanvaller. In de weinige seconden, noodig om een paard te wenden
en uit te halen voor een sabelhouw, had de moordenaar minstens drie schoten gelost
op Alexander, vier op generaal Georges (een der beste Fransche generaals) en één
op Barthou. Het schijnt dat Barthou per ongeluk werd getroffen. In ieder geval liep
hij slechts een vrij onbeduidende wonde op aan den beneden-arm en ware niet
gestorven wanneer men een ader tijdig had afgebonden.
Bij de wildste volksstammen geldt een gast voor heilig en onschendbaar, zelfs al
is de gast een vijand. In Koning Alexander begroette de Fransche natie een vriend,
een bondgenoot, een voormalig strijdmakker, en geen tien minuten vertoefde hij op
Franschen grond of hij lag bewusteloos en doodelijk gekwetst in de kussens der auto
van den gastheer.
Geen woorden kunnen de gevoelens weergeven welke in den avond van 9 October
door Parijs stormden, zoodra de hemeltergende tijding bekend werd. Ieder die een
greintje eergevoel behield sidderde onder den hoon, den smaad, de schande, de
vernedering, waarmee een wraakroepende wandaad het Fransche blazoen bezoedelde.
Een vlaag van beklemming, consternatie, woede en ontsteltenis doordrong het volk
en verdichtte zich naarmate het nieuws binnenkwam. Wat was dat voor een
gouvernement, voor een politie die zulke onteerende gruwelen permitteerde? Want
Alexander, wiens gewelddadige dood een jaar geleden aangekondigd werd door een
Franschen journalist, had ongedeerd kunnen reizen naar Boekarest, naar Athene,
naar Stamboul [= Istanboel], en zelfs naar het wrokkende Sofia. Overal was hij
beschermd. Hij behoefde echter slechts Frankrijk te betreden om neergeschoten te
worden als een vogelvrij-verklaarde. Wie was meester in dit gehoonde en ontwrichte
Frankrijk? De Franschman, of een internationaal gepeupel en zijn handlangers?
De consternatie luwt, de woede zwelt aan. De dood van Alexander zal een
determineerenden invloed uitoefenen op Frankrijks lotsbestemming en op de evolutie
zijner binnenlandsche crisis. Wij hebben onze uitdrukkingen gewikt, onze
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verontwaardiging verkropt. Wij oordeelen geenszins over de medewerking welke
de Sûreté Nationale verleende in de Marseillaansche slachting. Wij constateeren
haar.
[verschenen: 3 november 1934]

Na de misdaad
Parijs, 15 October [1934]
De diplomatieke consequenties van den moord op Alexander van Yoegoslavië laten
zich zóó ernstig aanzien dat Albert Sarraut, minister van Binnenlandsche Zaken en
als zoodanig hoofd van politie, zijn portefeuille onmogelijk kon behouden. Reeds
de eenvoudige correctie tegenover het volk dat zijn Koning betreurt, gebood zijn
demissie. Sarraut nochtans klampte zich vast aan het ambt en aan den commando-post.
Met blijkbaren tegenzin en met een ergerlijke vertraging teekende hij het ontslag
van Berthoin en Sisteron, de chefs der Sûreté. Vooral de afdanking van Sisteron, de
verantwoordelijkste en de griezeligste, had voeten in de aarde. Als men precies wist
en mocht zeggen op welke machten deze lugubere beulsknecht steunde, die een
president en een vorst in het vizier der revolvers leidde gelijk drijvers de hazen op
een jachtveld, dan zou men veel begrijpen. Waarlijk Sisteron stond sterk, en sterker
dan men durft vermoeden omdat zijn positie schuwe oogluikingen doet veronderstellen
bij sommige leden van den oppersten regeeringsraad. Geen van allen echter kon ten
slotte gesauveerd worden. Langzamerhand nam Parijs de physionomie aan der dagen
van grooten schoonmaak. Het begon te herinneren aan den morgen van Zeven
Februari. Na de begrafenis van Barthou verwachtte men een uitbarsting en de troepen
waren geconsigneerd in de kazernes. De explosie kwam niet omdat denzelfden dag
het aftreden bericht werd van Sarraut en zijne suppoosten. Maar wat denkt men te
Belgrado van deze lammenadige en wellicht gedwongen aarzelingen? Zullen de
Serviërs zich plooien naar een tactiek die door talmen en rekken het venijn eener
bedorven situatie hoopt te verzwakken?
Aldus geschiedde hetgeen Doumergue sinds maanden voorzichtig verschoof.
Onder den schok eener abominabele misdaad willigde hij eindelijk in wat sedert
weken het gezondste deel der publieke opinie te vergeefs hem vroeg. Hij reformeerde
zijn kabinet. ‘Wij moeten het ministerie Barthou-Chéron-Sarraut omverwerpen’,
schreef begin September een der heftigste maar redelijkste polemisten, en voor deze
simpele, normale, onvermijdelijke operatie was niets minder noodig dan de dood
van een vorst en een cycloon die de wereld uit haar as rukt. Waar de mensch weifelde
beslisten zonder dralen de Schikgodinnen.
Wat had Doumergue niet kunnen verhoeden? Alles wat reeds is en alles wat uit
het zijnde opdoemt. De bezadigdste en onpartijdigste voorlichters rieden hem een
onverwijlde, radicale hervorming der Sûreté, een scherpe contrôle van het
internationaal gespuis, een loodrechte, haaksche koersverandering der buitenlandsche
politiek. Drie urgente maatregelen van veiligheid, orde en zelfbehoud. Wat deed, of
wat probeerde hij tenminste in deze parallelle lijnen? Niettegenstaande de dringendste
en gemotiveerdste waarschuwingen zag men noch een poging noch een daad. Terwijl
de samenzweerders, die bij Barthou's lijk vijanden van den vrede heetten, ongestoord
complotteerden, genoten Doumergue en het Fransche gouvernement een eindelooze
vacantie. Barthou kon hen, aan wier fanatisme hij weldra zou overlijden, ontmoeten
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aan de oevers van het Vierwaldstattermeer, waar hij onder 't zomerloof een inaugurale
redevoering schreef voor de Académie Française. De moordenaars zullen in hun
vuisten gelachen hebben toen zij in de kranten anecdotische verhalen lazen over de
inactiviteit van Frankrijks regeering en de rozen van Tournefeuille. Zij die Europa
ondersteboven gingen zetten met toestemming der Sûreté prepareerden de reisroute,
kozen de hotels, verkenden de plaats der handeling en oefenden zich op de mitraillette.
Sarraut toerde langs de Balearen. En in alle toonsoorten, in den deurwaarders- en in
den vischwijventoon, had de helft der Fransche pers Doumergue de aanmaning
toegediend: ‘Pas op Sarraut! Hij heeft de etiquette der Sûreté verhangen, maar hij
raakte niet aan het baksel, het brouwsel en aan de koks.’
Doumergue luisterde niet naar de welgemeendste adviezen. Zelfs de affaire Mariani
schudde hem niet wakker. Maar wat won hij met zijn traagheid? Door Sarraut te
offeren had hij Barthou kunnen redden. Door geen pink te verroeren verloor hij de
twee ministers van wie niets hem kon scheiden behalve de vervaarlijk gecompliceerde
mechaniek van toeval en noodlot.
Wie niet bezwijkt onder den smorenden last eener zoodanige verantwoordelijkheid
en onder het verpletterend démenti der feiten heeft nog de gelegenheid ervan te
leeren, waarvoor niemand te oud is volgens het spreekwoord. Hoe benutte Doumergue
deze kans?
Door de gezamenlijke pers, zoowel van links als van rechts, was Henry Chéron
gedisqualificeerd wegens zijn looze en misselijke draaierijen in de zaken Stavisky
en Prince. Zijn gedrochtelijk en potsierlijk volumen van Franschen Falstaff werd
voor iedereen het symbool van een hinderpaal waarop elke loyale actie moest
afstuiten. Wanneer de helft der publieke opinie de verwijdering eischte van Sarraut
en Barthou, de gansche openbare meening reclameerde de verjaging van Chéron en
een bezem in het Ministerie van Justitie. Zijn burleske figuur van Silenus zonder
Bacchus werd uitgefloten in alle bioscopen. Bij de herdenking van den
driehonderdsten verjaardag der vereeniging van Séléstat (Schlettstadt) aan Frankrijk
was hij beschermd door een talrijker en gewapender lijfwacht dan Alexander van
Yoegoslavië in Marseille. Bij de heropening der rechtszalen (plechtigheid die altijd
gepresideerd wordt door den minister) durfde hij uit vrees voor opzienbarende
incidenten niet verschijnen in het Paleis van Justitie. Nooit verstrikte een triviaal
politicus zich ongelukkiger in zijn eigen listen en leugens. Nooit ook zag een plat
demagoog, die President der Republiek hoopte te worden, zijn carrière gebroken
door een zoo ongenadige en gewettigde impopulariteit. Niet alleen het gezond
verstand, niet alleen de vox populi, maar zelfs het fatsoen gebood Doumergue om
zich te ontdoen van zulk een parodistisch struikelblok.
Hij deed 't. Maar hoe? Toen het Kabinet, vergaderd onder voorzitterschap van
President Lebrun, herpleisterd was, toen Sarraut vervangen was door den burgemeester
van Reims Marchandeau en Barthou door Laval, wiens bezoek aan Berlijn (in de
dagen van Brüning) nog ieder heugt, en toen Chéron een zucht slaakte van verluchting,
rees Pétain overeind en vroeg het woord. ‘Mijne Heeren, zei hij letterlijk, wij hebben
een zwaargewicht in het ministerie en wij moeten dezen ballast uitwerpen.’ Een stilte,
waarin men de laatste vliegen van het seizoen kon hooren gonzen, volgde op den
onverhoedschen uitval van den Maarschalk. ‘Wien bedoelt gij?’ vroeg Chéron die
bij vorige deliberaties reeds menige critiek te slikken had gekregen. ‘Uzelf’
antwoordde Pétain. Het was een ultimatum en zoo gesteld dat de kwestie op staanden
voet moest worden opgelost. Marquet, de neo-socialist van Arbeid, Denain van
Luchtvaart, Flandin van Openbare Werken, Rivollet van Pensioenen vielen Pétain
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bij. Lebrun trachtte te sussen. Doumergue dreigde met een terugkeer naar het
arcadische Tournefeuille. De vijf ministers, de minst verpolitiekte en de
onbesprokenste van het team der twintig, zetten zich schrap en boden hun ontslag
aan. Pas toen een breuk onvermijdelijk scheen werd Chéron handelbaar. Hij kan alles
dragen - de minachting en de vlijmendste schimp - maar niet de aansprakelijkheid
eener catastrofe. Want de Parijzenaars zouden hem gelyncht hebben.
Zooveel moeite kostte het nog om de Justitie te bevrijden van een grotesken en
openlijken valschaard, die met zijn centenaars-gewicht de schalen der balans onklaar
maakte. Zoo weinig haast, zoo weinig neiging, zoo weinig energie betoonde
Doumergue in de vervulling eener taak, welke hem door de voortreffelijksten zijner
natie werd opgedragen en welke ieder rechtschapen mensch zich tot een plicht zou
rekenen. Geen twijfel is mogelijk: het lag in zijn macht om de Marseillaansche
slachting en hare onafzienbare, onheilspellende gevolgen te voorkomen. Hij heeft
die macht niet gebruikt. Hij heeft de helderste raadgevingen in den wind geslagen.
Wat gaat er in hem om, wanneer hij terugblikt op een periode van dolce far niente,
die hem een nachtmerrie werd en een gewetensknaging? Zal hij zijn tegenwoordigheid
van geest herkrijgen onder het geweld eener emotie, die Poincaré in 't graf stiet?
Helaas! hier ontbreekt een man. In 1932, na Doumer, dien hij bewaken moest, te
hebben laten neerschieten, maakte Sisteron promotie. Vandaag zit hij nog niet in de
gevangenis. Zou een Pétain tenminste begrijpen dat alle grenzen overschreden zijn?
[verschenen: 7 november 1934]

Een redelijk mensch
Parijs, 18 October [1934]
Het Pantheon is behangen met tien duizend vierkante meter rouwfloers dat uit den
hoogen koepel neerzijgt als een wolk van wee en toch zal de geschiedschrijver in
het leven van Poincaré, wiens stoffelijk overblijfsel troont in deze sombere pracht,
tevergeefs zoeken naar een kenmerk van ware grootheid. Hij belichaamt veertig jaren
Fransche historie, een periode doorkruist van evenementen, welke werden
opgeteekend in vuur-letters, hij leidde zijn volk veilig door een labyrinth en over een
vulkaan, hij bewees zijn land de gewichtigste diensten, en toch laat hij niets na, geen
woord en geen teeken, dat even het hart verwarmt, en toch kunnen zijn medeburgers
die tot diep in den avond langs zijn katafalk schuifelen, hem alle gevoelens betuigen
van eerbied, dankbaarheid, bewondering, achting en zelfs van toegenegenheid, maar
niet van liefde. Deze ontelbare menigte die hem vaarwel zegt is bekommerd doch
niet ontroerd. De gave eener traan, eener vermurwende gedachte die het oog
verduistert maar het binnenste verheldert en opbeurt, zou haar een weldaad zijn, doch
niets in de werken van den doode en niets in zijn aera raakt de diepe snaar waaruit
de hemelsche toon ontwelt die het dofste donker omzet in verkwikkend licht. Zij is
niet onverschillig deze menigte, zij kleumt van bovenaardsche koude.
En toch heeft deze kleine man zijn natie menig keer opgezweept tot een
beslotenheid, onwrikbaar als wanhoop en extase, en toch heeft hij daden verricht die
zweemen naar het mirakel. Herinner u de omstandigheden die het jaar 1926 uniek
maken in de annalen der financiën. Alle beurzen der wereld speculeerden tegen den
franc en het gansche universum had gewed op de ruïne van Frankrijk. Er was geen
bankier die niet beslag legde op een perceel van het Fransche erfdeel en het in veiling
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bracht. De aangeschoten karavanen van buitenlandsche toeristen beplakten de ruiten
der autocarren met biljetten van honderd. Zij vierden carnaval met de kruimels van
een buitensporigen krach en strooiden bankpapier als confetti en serpentines. Het
bacchanaal, begonnen in de lente, duurde tot ver in den zomer. Een munt van vijftig
cents zakte tot vijf. De Staat zag den morgen dagen waarop hij zijn loketten moest
sluiten en de strandvonders der revolutie aasden reeds op deze schipbreuk. Wat met
kanonnen mislukte aan de Marne en te Verdun scheen te lukken met de noteering
der valuta. De Fransche natie was verslagen, verarmd en gedemoraliseerd. De
overwonnene sleepte den overwinnaar mee in den gezamenlijken afgrond. Te Parijs
brak een paniek uit die ontaardde in opstand. Men liep te wapen naar de Kamer. Nog
één etmaal, nog één Beurs-séance even rampspoedig als de vorige, en niet enkel de
firma Frankrijk maar ook Frankrijk als idee ging reddeloos op de flesch in een
onmetelijk bankroet.
Terwijl uit alle hoofdsteden de orders aanvliegen welke een doorbraak zullen
uitbreiden tot nederlaag wordt Poincaré in 't holle van den nacht uit zijn huis gehaald,
men zou kunnen zeggen ontvoerd, door politici die hem haten en die hem tegen wil
en dank aan hun hoofd plaatsen. Wat doet Poincaré? Niets dan wat elk ander
parlementair staatsman in zijn geval zou doen. Hij legt een regeeringsverklaring af.
Al werd zij gesproken met krakende, hamerende, driftige en radde stem (het is jammer
dat de sonore bioscoop nog niet bestond om deze magische klanken te vereeuwigen),
het bleef slechts een regeeringsverklaring. Hij beloofde wat zoovelen beloofd hadden
vóór hem: gezonde financiën. Doch wat was het effect van dit pathetisch gekrijsch?
Een volk dat den kop liet hangen richtte zich op met een ruk als ware het
geëlectriseerd. Een der voornaamste Parijsche bankiers zette zich pal in 't midden
der Beurs en kocht met witte handschoenen aan, met een gezicht waarvan geen spier
vertrok, francs in onverschillig welke hoeveelheid en tegen onverschillig welken
prijs. Afgesproken werk? Mise-en-scène? Misschien. Maar alsof Poincaré de koersen
met een tooverstaf had aangeraakt zoo sloeg de situatie om. Een munt die
duizelingwekkend daalde, steeg zonder geldige reden vertikaal omhoog. Nimmer
had men op deze wereld een dergelijke fantastische metamorphose bijgewoond.
Poincaré gebruikte nochtans geen anderen tooverstaf dan den borg dien hij stelde
met zijn persoon. Geen coalitie van den aardbol kon tegen dezen borg optornen en
dit fenomeen werd later geprezen in deze juiste termen: ‘De twee Napoleons kregen
millioenen stemmen doch Poincaré is geplebisciteerd met zestig milliard.’ Het waren
inderdaad meer dan zestig milliard welke Poincaré in de kluizen der Banque de
France bracht. Wie der hedendaagsche dictators mag roemen op hiermee te vergelijken
resultaten? Of welk vorst, staatsman, veldheer, financier uit het verleden?
Zóó weergaloos en bovenmatig was het fascineeringsvermogen van dezen koelen,
stuggen Lotharinger en het daaruit voortvloeiend crediet. Crediet in den edelsten zin:
afgeleid van Credo. Men geloofde in hem. ‘Waarom neemt gij niet de leiding over
deze menschen?’ zei hem Foch die op een reis door de Oostelijke provincies getroffen
was door het patriottische enthousiasme waarmee steden en dorpen Poincaré
begroetten. Voor Foch bevatte deze populariteit een potentieel aan gezag en aan
practisch nut. Doch Poincaré was als mensch geheel anders ingesteld tegenover de
omringende aarde. Hij zou nimmer de mogelijkheid van passioneele, sentimenteele,
sympathische, magnetische verhoudingen met de menschelijke buitenwereld
geloochend hebben maar hij achtte ze van een mindere orde. Alles wat radieerde en
alles wat contact kon geven met radiaties had hij geëlimineerd uit zijn verbindingen
met het menschdom. Men mag niet zeggen dat hij geen gemoed had en enkel hersens.
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Geenszins. Maar de golven welke bij hem uitgingen van het gemoed waren
georiënteerd naar het dierenrijk. De gevoelsstroomen die zijn physieke of psychische
wezen kon afstralen, bleven uitsluitend bestemd voor zijn siameesche kat en voor
zijn smoushond. Hij heeft nooit beweerd dat de dieren een ziel hadden doch gedroeg
zich altijd alsof de ziel het kostbaarste deel was van het dier. Hij heeft in den mensch
nooit het bestaan der ziel geloochend, doch hij dacht en handelde steeds alsof de
menschelijke ziel geen aandacht verdiende en gerangschikt moest worden op een
lager plan, alsof zij behoorde bij een instinctiever stadium. Deze opvattingen sproten
niet voort uit misanthropie of uit varianten van zwartgalligheid. Integendeel. Zij
waren het rechtstreeksch uitvloeisel zijner concepties van den superieuren mensch
zooals Poincaré hem zich verbeeldde en in een hoogen graad verwezenlijkt had. De
mensch, op de trap van Poincaré, was een incarnatie der Rede, een instrument van
het zuivere verstand, onbereikbaar voor emoties, ontoegankelijk voor hartstochten,
bevrijd van elke zwaartekracht, geïsoleerd van alle animale of demonische invloeden.
Geen sterveling heeft dezen man ooit terneergeslagen gezien, zelfs niet als de
drukkendste zorgen hem moesten kwellen.
Geen sterveling ook heeft hem ooit een mensch hooren toespreken met de intonaties
welke hij gebruikte voor zijn hond of kat. De cerebrale sfeer van kristallen waarin
hij leefde was alleen vertolkbaar in getallen, in formules, en de verbinding welke hij
onderhield met zijn menschelijke tijdgenooten konden slechts van administratieven
aard zijn. Of hij het nationalisme belichaamde van gloeiende geesten gelijk Maurras
en Barrès, of het gewonde, oorlogvoerende vaderland, of het bedreigde Fransche
fortuin, de gevoelens en de belangen waaraan hij zich wijdde namen de rigoureuze
structuur aan van abstracties. Niemand was geslotener dan Poincaré en niemand viel
gemakkelijker te naderen. Men behoefde hem slechts een brief te schrijven. Hij
antwoordde persoonlijk en schreef zelfs de adressen eigenhandig. Maar in de
tienduizenden brieven welke hij verzond (men heeft nooit begrepen hoe hij 't klaar
speelde), in zijn tallooze redevoeringen, in de elf zeer lijvige deelen zijner mémoires,
zal men tevergeefs zoeken naar een zinswending die het onderwerp tracht te
verfraaien, die poogt te behagen, te verleiden, te verzachten, te verstrooien, te boeien,
te charmeeren, te verwarmen. Zijn natuur beschikte zonder eenigen twijfel over
directere accenten. Doch zijn Rede accepteerde geen ander doel en geen andere
middelen dan de overreding. Het moge vreemd klinken, maar Poincaré, dien de
Duitschers beschouwden als hun onverbiddelijken vijand, koesterde tegen de
Duitschers niet de flauwste animositeit. Uit een oorlog echter, welke hem verklaard
was, en uit zijn gevolgen, trok hij de logische consequenties. En wat is harder dan
de logica?
Deze man, geboren en begaafd met een temperament om te heerschen werd door
atavisme (de geniale wiskundige Henri Poincaré was zijn neef), door school en
opvoeding gedresseerd om te gehoorzamen. Als President der Republiek gedurende
een tragisch tijdvak heeft hij gestampvoet van ongeduld en toorn over de onmacht
waartoe het constitutioneele gareel hem dwong, doch niet de geringste bevlieging
getoond om zich aan het dwangbuis te ontworstelen. Hadde deze zeldzame
individualiteit in den loop zijner carrière een electorale nederlaag geleden, hij zou
van het tooneel verdwenen zijn als een acteur wiens rol uit is. In 1924 liet hij zich
zonder noemenswaardigen tegenstand verdringen door het funeste Cartel. Ware hij
niet geroepen, hij zou uit eigen beweging in 1926 geen vinger verroerd hebben om
het kapitaal van Frankrijk te redden. In 1929 durfde het Parlement hem niet
omverwerpen, hoe gaarne het hem ook kwijt wilde zijn. Het besloot hem te ‘krijgen’
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door oververmoeienis, uitputting en systematische afmatting. Poincaré, parlementair
in merg en been, bleef op zijn post tot de één-zijdige beroerte hem velde, waaraan
hij vijf jaren later zou overlijden. Hij zwichtte voor de cijfers der stembus, maar niet
voor redeloozen onzin en zijn vrouw kon zeggen: ‘Zij hebben hem gedood.’
De opperste rationalist, de geïncarneerde Rede is heengegaan in een mateloos
geraas van schandalen, moorden, aanslagen, complotten, intriges, verdwazingen en
passies. Zijn laatste foto's en films waren hartverscheurend om te zien. Hij leek een
ziek dier. De uitgedoofde, angstige oogen lieten zijn gedachten raden over wat hij
in de Fransche Republiek zag waggelen. Pas in zijn uiterste uur herwon hij zijn
sereniteit en op het doodsbed toonde hij een strak, onwankelbaar gelaat, waarvan
alle spijt maar ook elke twijfel geweken was. Hij werd zichzelf. Hij liet de
overlevenden hunne zorgen die zij wellicht overdrijven.
[verschenen: 10 november 1934]

Duistere wegen
Parijs, 23 October [1934]
In de dagen die volgden op den moord op Alexander Karageorgevitch - wij tellen ze
een voor een - hebben verdachte geluiden de Fransche Republiek doorhuiverd als
een huis waar 't spookt. Zullen wij ooit de oorzaak kennen van dit gerinkel en
gestommel? De uren passeerden in het tumult van een doodendans en zij verstreken
traag als op een klok uit sprookjes van Poe. Beurtelings vernamen wij het schielijk
en geheimzinnig bezwijken van Caillaux en van Jeanneney, President van den Senaat,
twee steunpilaren onzer maatschappij. Officieus en bijna officieel gewerd ons het
nieuws van een ultimatum van Joegoslavië aan Hongarije. Een onbekende had zich
meester gemaakt van den post Radio-Paris en zond berichten rond waarvan de haren
te berge moesten rijzen. Er was een aanslag gepleegd op Pétain. Piétri, minister van
Marine, lag stervende. Schussnigg, de opvolger van Dollfuss, was om hals gebracht.
De melodramatische organisatie, welke deze ijzingwekkende tijdingen orchestreerde,
behandelde het Fransche publiek als een natie van kinderen die niet gaarne in 't donker
naar bed gaan. Langs de muren, over het plafond en tusschen de gordijnen waarden
schimmige gestalten als in een ouderwetsch verhaal. Doch zij misten haar effect.
Een moderne stad slaat niet zoo-maar aan 't beven als een schouwburg waar men
heengaat om te rillen. Wij zijn niet in de middeleeuwen of in 't jaar Duizend. Het
eenige wat ons van die klopgeesten interesseert is hun naam. Wie gaven zich zooveel
moeite om een spiritistische vertooning op touw te zetten in den hexagoon Frankrijk?
Wie wil ons op hol drijven met gedaanten in witte lijkwaden?
Dat wij ons heelemaal gerust voelen zou intusschen veel gezegd zijn.
Langzamerhand preciseert zich het aandeel dat de Sûreté nam in den koningsmoord.
Scotland Yard was verwittigd door Prins Georges die gaat trouwen met Prinses
Marina, zuster van Prinses Olga, echtgenoote van Prins Paul Karageorgevitch, die
door Alexander werd aangewezen als regent. Scotland Yard bood eerst tien detectives
aan en daarna nog een speciale lijfwacht van dertig detectives, die door de Sûreté
werden afgeslagen zooals zij de Spahi's, de soldaten, de motorrijders en het escorte
van fietsers weigerde. Het is denkbaar dat de kwestie van eigenliefde en prestige de
afwijzing van Scotland Yard's voorstel beïnvloedde. Doch de Sûreté Nationale had
eveneens zeer gedetailleerde waarschuwingen ontvangen van den inlichtingendienst
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der Fransche Marine. Een dag vóór Alexander's aankomst hadden geheime agenten
der vloot gemeld dat onmiddellijk na de landing, tusschen half vier en half vijf (de
moord geschiedde te 4.10), een aanslag zou beproefd worden tegen een gekroonden
gast. De informatie was dermate nauwkeurig dat de Marine niet alleen besloot om
onverwijld de directie te alarmeeren, doch tot overmaat van voorzorgen een reçu
eischte van hare kennisgeving, alsof zij den loop der dingen voorzag.
De Sûreté derhalve kan geen enkele geldige verontschuldiging aanvoeren om hare
passiviteit te camoufleeren in laksheid. Haar onwil Alexander te beschermen is
dermate evident, dermate flagrant dat geen enkele uitvlucht haar kan verbloemen
noch vergoelijken. Een dusdanige passiviteit kan slechts gekwalificeerd worden als
medeplichtigheid. Dat zij in de kortste keeren de terroristen-bende opspoort, de
samenzweerders inrekent en ontmaskert, dat zelfs in een hotel te Lausanne vergeten
schoen-doozen kunnen worden opgesnord waarmee de verdachten door de mand
vallen, deze, en een menigte andere roover-romanachtige bijzonderheden bewijzen
onweerlegbaar dat de Sûreté de voorbereiding van den aanslag gevolgd heeft zooals
men een spin gadeslaat die haar web weeft. Het kan onmogelijk toeval zijn dat zij
eerst (toen de moord verijdeld kon worden) overal te laat kwam als de fameuze
karabiniers van Offenbach, en daarna (toen zij de schuldigen moest pakken) juist op
tijd als de wrekende Gerechtigheid, en zelfs zóó op tijd dat de hoofdaanstichters
konden ontsnappen naar Italië, waar Mussolini danig met hen in zijn maag zit. Want
ook dat kan geen toeval zijn. En een persoon die de machinatie nog gecompliceerder
maakt is de Servische hofmaarschalk generaal Alexander Dimitriyevitch, vandaag
gestraft met ontheffing uit zijn ambt. Twee dagen vóór zijn Koning arriveerde hij te
Marseille om de toebereidselen te surveilleeren van den intocht in een gevaarlijk
boeven-nest. Hij had ruimschoots tijd en gelegenheid om zich rekenschap te geven
van de extravagante lacunes in den veiligheidsdienst. Het zou hem slechts één woord
gekost hebben om zijn soeverein te redden en hij kikte niet. Bijgevolg is niet alleen
de Sûreté schuldig aan fantastische verzuimen. Maar ook Belgrado!
Gij begrijpt dat het constateeren dezer onduldbare feiten onze nieuwsgierigheid
niet bevredigt. Wij zoeken naar hun motief. Dag en nacht vorschen wij naar de
beweeggronden der daad doch hebben minder geluk dan de Sûreté met hare
identificatie, van de daders. Wij dolen in een labyrinth en zonder draad van Ariadne.
De oude spreuk: Cui prodest? - wie heeft er baat bij? - is niet toepasselijk. Er zijn te
weinig mogendheden die niet eenigszins baat hadden bij de verdwijning van
Alexander. Te veel hypotheses zijn fingeerbaar op het politieke schaakbord. Geen
enkele echter sluit geheel aan bij de werkelijkheid, geen enkele klopt. Het genootschap
dat de moordenaars afvaardigde had oefenkampen in Hongarije, in Oostenrijk, in
Italië. Men zou dus kunnen veronderstellen dat de aanslag een verwijdering beoogde
tusschen Joegoslavië en Italië, op 't moment dat Barthou een drievoudige verbinding
trachtte te realiseeren tusschen Frankrijk en beide aartsvijanden. Wat echter dacht
de Servische Staf, of liever, om niet te generaliseeren, een zekere militaire camarilla,
van deze verbroederingsvoornemens? Het was sinds enkele maanden een secret de
Polichinelle dat Belgrado overhelde naar Berlijn. Maar als sommige militaire en ook
civiele machthebbers van Joegoslavië een zwenking overwogen, welke Duitschland
met alle kracht moest wenschen en bevorderen, hoe is het dan verklaarbaar dat Alfred
Rosenberg en het Auslandamt relaties onderhielden met de hoofdmannen Pavelitch
en Kvaternik (hetgeen moeilijk geloochend kan worden) en dat het separistische blad
der Kroaten, die Alexander ter dood veroordeelden, gedrukt werd in de Duitsche
hoofdstad? Een toenadering tusschen Belgrado en Berlijn sloot een toenadering in
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zich tusschen Belgrado en Boedapest. De Hongaarsche paspoorten echter waarmee
de samengezworenen Alexander tegemoetreisden en de hoeve Janka-Poeszta waar
zooveel doodvonnissen bezegeld werden, heropenen alle vijandelijkheden.
Andere vraag: Hoe dacht Mussolini in zijn binnenste over Barthou's politiek?
Wanneer zijn vriendschapsbetuigingen jegens Joegoslavië oprecht waren, waarom
dan liet hij het wapen van den aanslag (220 schoten per minuut!) koopen te Triest,
waarom arresteerde hij Ante Pavelitch, die te Turijn woonde, niet tijdiger, en waarom
isoleert hij hem in zijn gevangenis? Werd de pas bekeerde Mussolini overrompeld
door de ontploffing van een vergeten bom, eertijds geprepareerd? Of liet hij lijdelijk
betijen, hij, wiens politie bijna even voortreffelijk georganiseerd is als de Servische?
In een zeer recent verleden gaf hij zich bloot en zonder eenigen twijfel hebben
Pavelitch en de Hongaren vat op hem. Van dit standpunt bekeken zou de keuze der
daders evengoed een verwijdering ten doel kunnen hebben tusschen Rome en Parijs,
als tusschen Belgrado en Berlijn. Buiten kijf is Mussolini de staatsman die door het
complot het ergst in de knel raakte. Al zou Joegoslavië verzoenend vroegere fouten
van Rome kwijtschelden en de politiek van Parijs gedwee willen continueeren, zal
Hongarije ooit een terugtocht en retractatie gedoogen van Mussoliniaansche beloften?
Er is geen richting waarin de mitrailleur van Marseille niet een treffer boekt. Behalve
Hongaarsche paspoorten vond men ook Tsjechoslovaaksche. Sofia verzoende zich
nauwelijks met Belgrado en de moordenaar blijkt een Bulgaar. Kroatische,
Macedonische, Russische terroristen, Front Commun, socialisten en communisten
spelen onder één hoedje, en Alexander (verwant met het Russische keizershuis) was
een onverzoenlijk tegenstander van Moskou. Men kan veronderstellen dat de Soviets
een breuk hebben willen forceeren tusschen Belgrado en Parijs. Maar men kan dit
met evenveel waarschijnlijkheid vermoeden van Berlijn. Alle hier gesuggereerde
hypotheses bezitten een zekeren graad van probabiliteit en realisme, alle hebben
contactpunten met feitelijkheden. Wat is in dit afgrijselijk geëmbrouilleerde
slangen-kluwen de plaats der Sûreté Nationale? Tot vandaag bepaalt hare rol zich
tot de vrijwillige, opzettelijke in beweging brenging van een ontzaglijk ingewikkeld
raderwerk, waarin niemand zijn weg vindt en waartegen misschien niemand is
opgewassen.
De moord van Serajewo was helder als glas, de moord van Marseille is troebel als
koffiedik. Toch wist men te Londen, Berlijn, Boedapest, Belgrado en Parijs dat hij
zou gebeuren. Ook Alexander wist het toen hij den steiger betrad. Desondanks hebben
noch hij noch alle anderen de mitraillette trachten af te wenden. Niemand! En twee
weken later is de situatie stationnair zooals zij schijnbaar ongewijzigd was vier weken
na Serajewo. Zal zij het blijven? Misschien kan zelfs de Sûreté Nationale hierop niet
antwoorden, zij die de machine in gang zette.
[verschenen: 14 november 1934]

Negatief en positief
Parijs, 30 October [1934]
De Franschen, overloopend van gal in een verknoeide wereld, hebben de wedvlucht
Londen-Melbourne vooral gebruikt om hun slecht humeur te luchten. Zij volgden
de etappen met dezelfde spanning en met een even hoog-gestemde bewondering als
Hollanders en Engelschen, maar met een geheel verschillende gemoedskleur. Wat
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wij bejubelden in een glanzende majeur-toonsoort, enthousiasmeerde hen in het
somberste mineur. Aanvankelijk hadden zij een dozijn toestellen die aan de competitie
zouden deelnemen en hoewel het ministerie een mooie premie uitloofde voor den
winnaar (vijftig duizend gulden) trok de een zich terug na den ander. Per slot bleef
er niets over dan Le Sagittaire van Blériot. Ik zag dezen Boogschutter, op wiens romp
een pijl geschilderd was, vliegen bij de groote parade waarmee in Juni de
vijfentwintigste verjaring der eerste kanaalvlucht gevierd werd op het Blériot-terrein
te Buc en kon hem met aandacht bezichtigen. Hij scheen me niet in de termen te
vallen om gesignaleerd te worden als een ernstig kampioen ofschoon hij een
maximum-snelheid bereikt had van 370 K.M. per uur. Zijn eclipseerbaar landingsstel
leek zoo fragiel dat men op 't eerste gezicht reeds twijfelde aan zijn hechtheid, en
inderdaad brak hij een poot op den dag dat hij van Le Bourget zou vertrekken naar
Mildenhall. Beter hier, met leege reservoirs, dan ergens onderweg naar Australië
met volle lading. Maar een opgeschroefde reclame had zooveel verwachtingen
gestapeld op de vleugels der unieke machine die de Fransche vlag vertegenwoordigde,
dat er vanaf het moment harer instorting geen zier meer deugde van Frankrijks
luchtvaart. In de psychologie van den Franschman zijn zulke overdreven
weeromstuiten geen extra. De woorden formidabel, fenomenaal, magistraal,
prestigieus, prodigieus, speelden door hoofd en hart als een populair refrein. Qua
uitdrukking van geestdrift waren zij bestemd voor Parmentier en Moll, de moreele
overwinnaars van den wedstrijd, voor Scott en Campbell Black, de geluksvogels.
Qua maatstaf van teleurstelling waren zij gericht tegen een ministerie dat milliarden
verzwolg met geen tastbaarder resultaat dan een beschamende ontstentenis. De
Franschen hadden zich nochtans kunnen sussen met het fnuikende échec der Engelsche
militaire vliegers, met de talrijke achterblijvers, met herinneringen aan de 76 uren
Hanoi-Parijs van Paul Codos in Januari 1932, met de afwezigheid van Italië en
Duitschland. Zij keerden zich obstinaat af van zulken schralen troost. Zij raakten
dermate bezeten door het idée fixe van een algemeenen janboel die krasse middelen
gebiedt, dat zelfs de wedstrijd Londen-Melbourne grondig geëxploiteerd wordt als
een krijgsleuze tegen de bestaande orde, of juister gesproken: de bestaande wanorde.
Alle voorwendsels om een chronisch misnoegen te verscherpen worden aangegrepen
en uitgebuit, zelfs een ontbrekend vliegtuig.
Wat denken ondertusschen de constructeurs van hunne nederlaag? De ingenieur
Marcel Riffard, schepper der opzienbarende Caudron's, is categorisch. ‘Wij weten
niet alleen alles, zegt hij, van het toestel dat de overwinning behaalde, maar wij
kennen het tot in zijn geringste onderdeelen. Is de Comet van De Haviland inderdaad
niet een rechtstreeksche afstammeling van de machine welke wij ontwierpen voor
de Coupe Deutsch? Het eenige verschil ligt hierin dat de Engelschman twee motoren
heeft en de onze één. Op 't laatste moment trouwens besloot De Haviland om de
verstelbare schroef van Hamilton, waarvan hij het octrooi kocht, te vervangen door
de Fransche verstelbare schroef van Ratier, wat hem 59 k.g. aan gewicht uitspaarde
en elf k.m. per uur deed winnen aan snelheid. Maar de plannen zijn klaar voor een
toestel waarbij de Comet het zal afleggen en dat binnen zes maanden gereed kan
komen. Op een paar kleinigheden na is het dezelfde machine als die waarmee
Delmotte het Amerikaansche record probeert te slaan van Wedell. Merk wel op dat
Wedell zijne 490 k.m. haalde met een motor van 900 p.k., terwijl de gemiddelde 480
k.m. welke Delmotte totnutoe bereikt heeft, gemaakt werden met een motor van 350
p.k. Over twee of drie weken zal het record van Wedell verbeterd zijn. En met een
toestel dat slechts 60% aanwendt der beschikbare motorkracht om 400 k.m. te vliegen
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per uur, kunnen wij met goede kansen mededingen in elken wedstrijd die het volgend
jaar georganiseerd zal worden.’
Marcel Bloch, de bouwer der gevechtsvliegtuigen welke de kern zullen vormen
der moderne Fransche luchtvloot, is even optimistisch. ‘Met enkele modificaties,
zegt hij, kan de B.C.R. 130, avion de combat, welks snelheid ongeveer 340 k.m.
bedraagt, getransformeerd worden in een handelsvliegtuig dat 400 k.m. zal afleggen
per uur. Dit getal geldt voor een autonomen radius van 6000 k.m. en kan met
eclipseerbaar landingsstel en verstelbare schroeven nog enkele tientallen kilometers
worden opgevoerd.’ Henri Farman, een der pioniers van de vliegkunst, is evenmin
verrast als ontmoedigd. Hij beweert een machine op stapel te hebben die, ingericht
voor zes passagiers, in geen enkel opzicht zal onderdoen voor de sportieve Comet.
Couzinet wacht slechts dat men hem het geld verschaft om de Arc-en-Ciel, die
vier jaar oud is en achtmaal den Oceaan overstak, te herscheppen in een machine
welke voor geen enkelen concurrent behoeft te zwichten.
Louis Bréguet, een der leveranciers van het luchtleger, meent, dat de Fransche
constructeurs uitstekend in staat zijn om handelsvliegtuigen te vervaardigen die met
twee-derde der motorkracht 350 k.m. zullen vliegen per uur. Binnen 't jaar, zegt hij,
zal de Douglas overtroffen zijn.
Voor Henri Potez, die onlangs merkwaardige types creëerde voor de
luchtverdediging, en voor Félix Amyot, wiens zware bombardeerder met gemak 300
k.m. aflegt per uur, is het zuivere dwaasheid om te praten van een achterstand der
Fransche techniek, want de toestellen die overwonnen in den match
Londen-Melbourne bezitten geen enkele inrichting welke in Frankrijk [niet] sinds
lang wordt toegepast. Generaal Denain, minister van Luchtvaart, verklaart
onomwonden: ‘Geen nood! Eind 1935 zullen wij al onze vertraging hebben ingehaald
en misschien zelfs een stuk vooruit zijn.’ Tegelijk kondigt hij een internationale
wedvlucht aan tusschen Parijs en Hanoi. Maar heen en terug ditmaal. Het mag niet
meer gebeuren dat de machine die afgejakkerd zegeviert, huiswaarts keert per boot.
De Fransche ingenieurs wachten slechts op het reglement om aan 't werk te gaan.
Ik heb niet den indruk dat dit gezamenlijke zelfvertrouwen berust op overschatting.
Vaklieden als Riffard, Bloch, Potez, die dagelijks experimenteeren onder de directe
contrôle van de hardste natuurwetten, plegen niet te snoeven. Het niveau overigens,
dat zij de techniek aanwijzen is normaal voor den huidigen dag, noch te hoog noch
te laag. Ik geloof echter evenmin dat tekort aan tijd, gebrek aan geld, rommelzooi
en routine der bureaux de werkelijke oorzaak zijn van Frankrijk's afwezigheid in een
magnifiek tournooi, dat reeds luister verleende aan wie gewoon in 't strijdperk kon
treden. Wanneer ik een reden moest geven van de absentie der Franschen zou ik
zeggen dat hun werkzaamheid volslagen geabsorbeerd is geweest door militaire
noodzakelijkheden van den dringendsten aard. In den loop van dezen zomer verloren
de drie chef-piloten der voornaamste firma's het leven bij proefvluchten op vliegende
vestingen. Met dit cijfer (afgezien van andere ongevallen) kan men zich een idee
maken van de koortsachtige activiteit welke ontwikkeld wordt op 't gebied der
luchtbewapening. De oude en ingewortelde opinie dat een handelsvliegtuig in een
handomdraaien kan omgetooverd worden in een bombardeerder of in een verkenner
is definitief op zij gezet. Die opvatting mocht misschien tot 1925 aannemelijk heeten
maar in 1934 behoort zij sinds lang tot de bakersprookjes. Wijl het proefondervindelijk
bewezen was dat elke militaire transformatie van een koopvaardij-machine gekocht
werd met een aanzienlijk verlies aan snelheid, bestuurbaarheid, weerstandsvermogen
en veiligheid, draaiden de Franschen de formule resoluut om. Zij plaatsen zich weder
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op het standpunt dat zij eertijds innamen en waaraan zij hun mooiste successen
danken. Een cabine waar men een kanon afschiet van 75 mm zal altijd gemakkelijker
te meubileeren zijn in een cabine waar de passagier een krant leest dan omgekeerd.
Bij de metamorphose van bombardeerder of avion de bataille in handelsvliegtuig
stelt men zich bloot aan geen enkelen strop, geen enkele onaangename verrassing.
Alles daarentegen wordt winst en meevaller. Bovendien heeft de constructeur het
voordeel dat hij, door de problemen te stellen onder den ongunstigsten hoek en hun
moeilijkheden te vermenigvuldigen, oplossingen vindt welke hem bij lichter
inspanning zouden ontsnapt zijn. Wanneer de bouwer van den Douglas voorspiegelt
dat zijn machine, toegerust voor den oorlog, niets van hare kwaliteiten inboet, zal
men verstandig doen door de bewijzen af te wachten. Maar wanneer Bloch gist dat
zijn militaire B.C.R. 130 minstens 400 k.m. zal vliegen in civiel, bestaat er deugdelijke
aanleiding om hem vertrouwen te schenken. In ieder geval riskeert men hierbij niets.
Het zou dus geenszins behoeven te verwonderen dat al het Fransche misbaar over
tekortkomingen welke zij hadden kunnen vermijden, voortsproot uit overwegingen
van binnenlandsche en wellicht ook van buitenlandsche politiek. Het ware op zijn
zachtst gezegd onhoflijk geweest om op 't oogenblik de Engelschen te overtroeven
op den weg naar Australië. Doch dergelijke consideraties gelden stellig niet meer
voor het volgend jaar en de deelnemers Parijs-Hanoi-Parijs zullen daarmee rekening
moeten houden wanneer zij een overrompeling willen ondervangen.
[verschenen: 17 november 1934]

Smeltend geld
Parijs, 31 October 1934
Edouard Daladier, ex-minister van alles, heeft de fondante munt ontdekt, de munt
die geleidelijk wegsmelt als suikergoed dat men afzuigt.
‘Weten jullie waar Woergl ligt?’ vroeg hij op het congres der Radicalen wier schat
hij bleef. ‘Neen? Ik weet 't, want ik ben er geweest op een vacantie-reisje. Het is een
klein stadje van Tyrol, in Oostenrijk, dat zuchtte onder belastingen en werkloozen.
Kent iemand van jullie den burgemeester van Woergl? Neen? Ik heb hem gezien en
gesproken. Hebben jullie gehoord, citoyens, hoe deze vroede vader werkloosheid en
belastingdruk, bankroet en armoede uit zijn gemeente heeft verwijderd? Ik zal het
jullie vertellen.
Dat was in Juli 1932 en Woergl had een paardenmiddel noodig of moest crepeeren.
Hij besloot bons uit te geven van 15 en 10 schillings welke hij, om geen moeilijkheden
te krijgen met de nationale emissiebank, arbeids-bons noemde. Die bons hadden de
eigenaardigheid, een beetje onaangenaam voor de houders, dat ze elke maand 1%
aan waarde verloren. Op het eind van een jaar was een gulden nog slechts 88 cents
waard en na acht jaren nog maar 4 cents. Wie de biljetten hun oorspronkelijken koers
wenschte te doen bewaren kon ze elke maand laten afstempelen tegen betaling van
den één procent hunner daling. De burgemeester rekende erop dat bons waarop
iedereen zoo weinig mogelijk wilde verliezen zouden aangegrepen worden door een
waren circuleerings-waanzin, zeer profijtelijk voor den handel en de nijverheid van
het plaatsje. Hij won den pastoor voor zijn procédé, daarna den commandant der
Heimwehren, en samen vormden zij een comité dat op de toepassing van het systeem
toezicht uitoefende.
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En hij vergiste zich niet. De eerste uitgifte geschiedde voor een totaal bedrag van
32.000 schillings. Om deze som te dekken met een garantie van 100% had de
gemeente haar laatste geldmiddelen samengeschraapt en gedeponeerd bij de locale
spaar-kas. Onmiddellijk organiseerde het comité een plan van openbare werken. Alle
salarissen en alle leveranties werden betaald met arbeids-bons, die op deze wijze in
omloop kwamen. Men bespeurde weldra dat de nieuwe munt op de uitstekendste
wijze de diensten bewees welke men van haar verwachtte. Zij circuleerde met een
dusdanige snelheid dat men in drie maanden met een hoeveelheid bons die 12.000
schillings niet te boven ging voor 100.000 schillings betalingen kon doen. De wegen,
die een treurige reputatie hadden, zagen er na een jaar uit als renbanen. Een brug van
gewapend beton draagt het opschrift: “Gebouwd in 1933 met vrij geld”. De verlichting
is gemoderniseerd. Het stadhuis, van boven tot onderen opgeknapt, lijkt op een chalet
en op een café-chantant waar men bloemen in de ramen gezet heeft. De prijzen stegen
niet. In alle winkels accepteert men de hulp-munt. De arbeiders zijn fanatieke
aanhangers van het “smeltend geld”. Het is buitengewoon nadeelig om het op te
potten, maar men kan alle verlies vermijden door het naar de spaar-kas te brengen
en het gevolg van deze faciliteit is niet uitgebleven. Sinds de crisis uitbrak haalden
de inwoners van Woergl meer geld terug van de spaar-kas dan zij inlegden. Een jaar
na de invoering der werk-bons was er evenwicht; vandaag is er overschot. En de
naam van den burgemeester werd gegeven aan een straat. Hij kreeg zelfs zijn
standbeeld.’
Daladier dus, een der leiders van de machtigste der politieke partijen, stelt
koelbloedig de emissie voor van een muntbiljet welks waarde jaarlijks zou inkrimpen
met 5%. Hij oppert dien voorslag, in allen ernst, zonder lachen, en niet in het bestek
van een dorp, ten bate van een plattelandsch stadje, maar in het kader en op de schaal
van een land als Frankrijk. Beoogt hij een min of meer vermomde devaluatie?
Welneen: Hij is te fatsoenlijk om arbitrair te devalueeren als een kermisgoochelaar
of als een Amerikaansche brain-truster. Hij heeft niets dan minachtende
schimpscheuten voor een Paul Reynaud wiens bazaars in Mexico slechte zaken doen
na de amputatie van den dollar, en die zijne natie wil ruïneeren met de halveering
van den franc om zijn persoonlijk fortuin en inkomsten te redden. Wil Daladier dan
inflatie? Volstrekt niet. De fondante munt, die na twintig jaar spoorloos verdwijnt
met achterlating van geschapen, permanente, onverwoestbare rijkdommen, is het
tegendeel van inflatie. Met zijn biljet dat smelt, verwijst hij, Daladier, het geld naar
zijn werkelijke en rechte plaats. Het geld domineert de menschen niet meer. De
menschen domineeren het geld. Wanneer het op is, zegt hij, of aan beide kanten
volgestempeld, dan is niet het koken gedaan, doch dan drukt men eenvoudig nieuwe
biljetten die met delirium zullen circuleeren alvorens te smelten tot papierpap. Welke
ondernemingen kan men niet op touw zetten met een munt die in twintig jaar alle
kosten delgt? Men kan geheel Frankrijk ermee outilleeren. Aan iedereen zal zij werk
verschaffen. Bij voorbeeld: men zal er 300.000 boerenhofsteden mee herbouwen,
welke men over twintig jaar, automatisch afgelost, aan de inwoners cadeau geeft.
Maar mijn beste man, mijn arme kerel, heeft men hem geantwoord, het zijn geen
twintig jaar welke uw smeltend geld zou noodig hebben om te zakken tot nul doch
hoogstens acht dagen. Humoristen als Clément Vautel, capricieuse en intuïtieve
dichters als Tristan Derème, liedjeszangers, die een moppig couplet rijmen over alles
wat hen door den bol schiet, hebben de prioriteit der uitvinding opgeëischt niet alleen
van Daladier maar ook van Woergl's burgemeester. De fondante munt dateert niet
van gisteren of eergisteren: Haar regeling, haar legaliseering werd sinds langen tijd
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voorgespiegeld door de narren, de zotskappen, de jongleurs, de troubadours, de
clowns, die minder last hebben van hypocrisie dan de eminente economisten en die
triomfeerend schateren omdat zij zingend en dansend voorspelden waarop het moest
uitdraaien. Zij verzekeren jolig dat Daladier plagiaat pleegt. Noch de bijval echter
van drakenstekers en gekscheerders, noch de gelijkluidendheid van hun recepten en
de zijne, kunnen den ex-minister-van-alles uit zijn lood trekken. Bij voorbaat heeft
hij bescheid op doctrinaire tegenwerpingen en op kluchtige instemmingen. Wie niet
met molentjes loopt zal wijselijk vreezen dat op den dag der smeltende emissie elke
munt van brons, nikkel, koper en simili-zilver gehamsterd worde in leege flesschen
en inmaak-potten, dat de gouden baksteenen der Banque de France (220 biljetten per
stuk) zullen weggaan als versche broodjes bij den bakker. Dat deert den radicalen
politicaster niet. Mijn remedie, proclameert hij, verwezenlijkt de hoop der menigte.
Les espérances des masses: ‘De spaarder behoort tot een periode van civilisatie die
voorbij is. Lang genoeg was de industrieel vazal van den financier en lang genoeg
duurde het dat twee honderd duizend Fransche families meester zijn van de nationale
politiek.’
De man die dezen nonsens uitkraamde en die klaarblijkelijk eventjes getikt werd
van lotje, ontving een ovatie welke tien minuten aanhield. Hij was zelfs de eenige
der redenaars, Herriot niet uitgezonderd, die door de congressisten van Nantes
geovationneerd werd tot de heet geklapte handen en de schor geschreeuwde kelen
niet meer konden. Wanneer Daladier een debutant was, een vaag journalistje, een
obscuur arrivist en wanneer hij gesproken had op een meeting van proletariërs die
men alle soorten van zand in de oogen kan strooien, zou men voor dergelijke
dolzinnige theorieën de schouders mogen ophalen. Doch Daladier, met wie blijkbaar
niet meer ernstig te redeneeren valt, was menigmaal minister en formeerde
verscheidene Kabinetten; doch zijn gehoor bestond uit gepondereerde menschen die
zich de politieke élite wanen van hun volk; doch Doumergue kan noch regeeren
zonder den raaskallenden Daladier, noch zonder zijn ijlhoofdigen aanhang.
Als 't er zoo in de voornaamste koppen uitziet, als de verwarring zich uitdrukt in
de taal der verstandsverbijstering kan men zich, alles welbeschouwd, beginnen te
feliciteeren. Hoe duidelijker de beginselen, ook al zijn ze dwaas, zich afteekenen
tegen den zwarten, onweerszwangeren horizon, des te beter. Geen dubbelzinnigheden:
Geen slag om den arm. Men kan pas besluiten tot een actie, tot een operatie, wanneer
de toestand geclarificeerd, overzichtelijk en scherp omlijnd is. Met ronde woorden
beseft de burger tenminste waarom en waarvoor hij in 't gedrang raakt. Het is verreweg
verkieselijker dat de furie van Daladier uitbreekt in excessen die het dwangbuis
noodig maken dan dat zij heimelijk voortkankerend een ongezonde situatie in 't
oneindige rekt. Iemand die verwachtingen koestert als hij, kan geen oogenblik hopen
ze zonder geweld te verwezenlijken. Tegen meeningen als de zijne discuteert men
niet. Men roeit ze uit of men gaat ten onder. Zoo wordt ieders positie duidelijk als
een loopgraaf, als een prikkeldraadversperring. Men kan aan 't vechten slaan. En hoe
minder een ontknooping draalt die bijna onmogelijk nog pacifiek kan zijn, des te
voordeeliger voor den overwinnaar.
[verschenen: 21 november 1934]

Een gebroken stem
Parijs, 4 November [1934]
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De stad, gisteren, was vol soldaten op de strategische punten onder en boven den
grond. Aan den eenen oever der Seine begroef een ontzaglijke volksmenigte den
zestienjarigen Lucien Garniel, een slagersjongen die Zes Februari een kogel in het
ruggemerg kreeg en negen maanden noodig had om te sterven. Aan den anderen
oever der Seine beraadslaagde het gouvernement onder voorzitterschap van den
President der Republiek over een formule welke vijf radicale ministers en een
honderdtal radicale Kamerleden kon verzoenen met de constitutioneele
hervormingsplannen van Doumergue. Na negen maanden gewurm, gemok en gemier
waren zij even ver. In dezen mistigen November-morgen hunkerden zij nog om het
geknoei en gekonkel te hervatten waarvan zij de vrijheid verloren op het roode
plaveisel van een mistigen Februari-avond. Waar was het leven, waar de dood? Ginds,
onder de gelederen der duizenden jonge mannen die met het hoofd naar rechts gewend
voorbij de lijkkist defileerden van een toevallig kameraadje, gestorven om te verrijzen
als een symbool? Of daar, waar een gewichtige en futiele vergadering stijfkoppig
kibbelde over de komma's van een tekst welke eind-April reeds in beginsel
aangenomen was met een meerderheid van 21 tegen 3?
's Avonds richtte de oude chef van dit vleugellamme ministerie zich draadloos tot
zijn natie. Het was zes weken geleden dat wij hem hoorden, zes weken die jaren
leken in den moeden klank van een doffe stem en woorden zonder hoop. Als een
kind dat pijn heeft beklaagde de grijsaard zich over de dagen die verzwinden, over
zijne krachten die verflauwen, over den duren, dierbaren en korten tijd welke hem
rest en dien hij verbeuzelen moet in afmattend gescherm tegen kleingeestige
kuiperijen, over de lieden met wie geen land te bezeilen valt, over zijn wankelend
vertrouwen, over zijn plicht om stand te houden tot bezwijkens toe.
Het is nooit verheugend een bedaagd en wijs mensch machteloos te hooren
jeremieeren. Het is meelijwekkend om een ervaringrijke, welgezinde, nuttige en
onmisbare persoonlijkheid verstrikt en verstikt te zien in ijdele, stelselmatige
onbenulligheden, in haarkloverijen van trage controversen. Maar het is revolteerend
als een onrecht, opjagend als een uitdaging wanneer de luisteraar zich bekennen
moet, zoodra de gesmoorde stem der micro zwijgt, dat de waarheid aan den kant is
van den ontmoedigden spreker, dat de oude man gelijk heeft, méér dan gelijk, tegen
de onbekookte muiters die hem op hun congressen en meetings naar een lantaarn
verwenschen. Zoo blaast Doumergue verzamelen. Zoo preekt hij energie en verzet.
Indien hij dit doel beoogde dan werd het bereikt. Indien hij zijn effect gemaakt heeft
zonder opzet, hij miste het niet. Maar welk een verschil met de middelen van een
Clemenceau, een Mussolini, een Hitler!
Het regende inderdaad nuchtere waarheden die alle draaiden om de revisie eener
grondwet welke de ontbinding van onhandelbare Kamers slechts veroorlooft met
inwilliging van den Senaat. De eerste waarheid: Wat kan een regeering voor degelijks
volvoeren of beramen die elke minuut bedacht moet zijn op haar bestaan, die haar
tijd en bezigheid verbrassen moet met het neutraliseeren van onophoudelijke intriges?
De tweede: Behalve Spanje is Frankrijk het laatste land in Europa dat geen stabiel
gouvernement bezit. De derde: Men kan geen enkele democratie citeeren die aan het
parlement zelf de beslissing gaf over zijn ontbinding; alom berust dit recht in handen
van het staatshoofd. De vierde: Wat kan men democratischer bedenken dan een
beroep op het souvereine volk om onoplosbare geschillen te beslechten tusschen een
regeering en de afgevaardigden? De vijfde: De Senaat zelf heeft bevoegdheid tot het
omverwerpen van ministeries en gebruikt haar. Hoe zou hij onpartijdig kunnen
oordeelen over de wenschelijkheid eener Kamerontbinding? De zesde: In de
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commissie tot Staatshervorming, gekozen uit het parlement, ging een half jaar geleden
nog een enorme [meerder]heid met mijn plannen accoord. Die commissie stelde voor
dat de Kamer gedurende de eerste drie maanden harer zitting niet ontbonden zou
kunnen worden zonder vergunning van den Senaat. Ik heb het privilege der Senatoren
en den opzeggingstermijn uitgebreid van drie maanden tot twaalf. Waarom wordt
ondanks deze concessie plotseling als gevaarlijk en anti-republikeinsch beschouwd
in November, wat in April nog gold voor redelijk en aanvaardbaar?
Doumergue neemt het volk tot getuige en tot rechter. Een gezag dat twintig
ministers hem niet unaniem willen toekennen vraagt hij aan negen honderd
parlementsleden. Zoo het hem door dezen geweigerd wordt zal hij het verzoeken aan
elf millioen kiezers, dit wil zeggen aan de vijftig of zestig duizend individuen,
georganiseerd in solide comité's, die de millioenen kiezers leiden en weiden als
stemvee.
Zonderlinge complicatie van groeiende getallen! Zal de massa verstandiger
redeneeren dan het individu, welks belangen met de hare vervlochten zijn? Doumergue
mag het hopen. Maar wie kan erop bouwen? ‘Niet de democratie verkeert in gevaar,
doch de portemonnaie’ schreef onlangs in het Journal des Finances Gaston Jèze,
professor van de Parijsche rechtsfaculteit en een der schriftgeleerde adviseurs van
de Radicale Partij. Als zoo het vonnis luidt van een radicaal hoe zal dan een
onbevooroordeeld toeschouwer apprecieeren, en wie durft Jèze logenstraffen behalve
een geborneerde, egoïstische meerderheid die haar portemonnaie bedreigd voelt?
Zie slechts hoe afgevaardigden en Senatoren een levensverzekering hebben
binnengesmokkeld. Het uitgavenbudget van Kamer en Senaat is aan geen enkele
discussie onderhevig, aan geen enkele contrôle onderworpen. De credieten, gevraagd
door de quaestoren, worden toegestaan zonder eenig onderzoek en verbruikt zonder
eenig toezicht van financieele agenten. Zij ontsnappen zelfs aan de verificatie van
het Rekeningen-Hof, het college dat over het beheer van 's lands geldmiddelen waakt.
Senatoren en kamerleden, zegt Jèze, lieten de kansen welke deze exceptioneele
begunstiging hun bood niet onbenuttigd voorbijgaan. Zij hebben hun budget zoodanig
opgeblazen, dat er jaarlijks een aanzienlijk saldo beschikbaar blijft en volgens een
besluit der Kamers wordt dit overschot gestort in de kas van het pensioenfonds. Het
practisch resultaat is als volgt: Een député wien het lukt om te zetelen gedurende
twee legislaturen - welke zich zoowel over acht maanden als over acht jaren kunnen
uitstrekken - verzekert zich tegen zeer geringe kosten een lijfrente van 36.000 francs!
Met die 36.000 francs in 't zicht is het meerendeel der députés tot alles in staat om
een zoo winstgevenden zetel te bemachtigen en te behouden. De moeite welke de
meeste députés zich getroosten voor een herverkiezing, de angsten die zij daarvoor
uitstaan, spruiten niet voort uit bekommerdheid voor een politiek programma. Zij
hebben geen anderen oorsprong dan de centenkwestie. Op deze basis heeft zich
langzamerhand een parlementaire feodaliteit ontwikkeld die onbeperkt meester is
van het land. Haar consequenties zijn de verspilling der geldmiddelen, de wanorde,
de tuchteloosheid, de corruptie.
De ministers die Doumergue afvallen of dwarsboomen, de Radicalen en Socialisten
die hem trachten te wippen, Herriot die lodderoogend arbitreert en marchandeert,
kennen deze schandalige verkeerdheden natuurlijk even goed als professor Gaston
Jèze. Wat zal een wetsartikel baten in een parlementaire wereld waarvan het moreele
niveau zoo diep zakte beneden normaalpeil? Zal een facultatieve ontbinding het
gekruip voor de kiezers, het geflikflooi, het miserabel gebedel van stemmen niet
veeleer aanwakkeren dan beteugelen?
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Ook Doumergue moet zich deze benauwende vraag gesteld hebben. Wanneer hij
zijne medeburgers smeekt, als zonen van het Fransche land, ras en verleden, om zich
nog broeders te voelen op elf November, dag van roem, rouw en vrede, dan stokt de
stem hem enkel in de keel omdat hij het uur ziet naderen van nieuw geweld, omdat
slechts geweld een uitkomst kan forceeren die een uitweg is.
[verschenen: 24 november 1934]

Scheef Recht
Parijs, 6 November 1934
De intendant Georges Frogé, aan wiens tribulaties ik een brief wijdde in het S.H.
van 12 Juli, is gisteren veroordeeld tot het maximum van vijf jaren gevangenisstraf,
vijf duizend francs boete en tien jaar verlies van burgerlijke en politieke rechten. Dat
is weinig vergeleken bij vroeger. Doch een milde wet van recenten datum spaart
spionnen en verraders. Met dit vonnis niettemin begint een nieuwe Affaire Dreyfus
en dat ontbrak nog maar aan de Fransche beroeringen. Als de zaak misschien geen
planetaire proporties zal aannemen omdat de beschuldigde niet tot het internationale
ras behoort, zij is ten volle geschikt om Frankrijk te overstelpen met een zwerm van
even vergiftigde pijlen als die werden afgeschoten voor den kapitein van het
Duivelseiland.
De talrijke anomalieën welke gesignaleerd zijn gedurende de instructie, zinken in
het niet tegenover de krasse onregelmatigheden van het proces. De beschuldigde,
een officier die voor zijn wapenfeiten, eereteekenen en wonden met algemeene
stemmen was aangewezen om het vaandel van zijn regiment te dragen bij het
overwinnings-défilé onder den Triomfboog, verscheen niet voor een militairen
krijgsraad doch voor een correctioneele rechtbank. In zooverre is dat uitstekend daar
een aanstootelijk vonnis het Leger niet in opspraak brengt en bijgevolg geen enkel
gekrenkt geweten zich behoeft te uiten in den kreet van A bas l'Armée. Maar in
gelijke mate is het ergerniswekkend wijl de civiele magistratuur, haar roemrijke en
antieke tradities verloochenend, tijdens de laatste jaren te dikwijls rechtsprak als
willooze slavin van grillige, tyrannieke overheden om in het geding Frogé boven
verdenking te staan van partijdigheid en onderworpenheid aan obscure machten.
Het proces inderdaad was nog niet geopend of reeds had deze burgerlijke
rechtschaar het vertrouwen in haar onberispelijkheid geknakt. De Procureur der
Republiek vroeg gesloten deuren, ofschoon alle elementen der beschuldiging aan de
openbaarheid waren prijsgegeven, en niet door den beklaagde of door zijn verdedigers,
maar door de Sûreté en door den rechter van instructie. Politie en rechtbank zelf
bekenden zoodoende dat er geen enkel geheim te bewaren viel. Wat had de Sûreté
daarna nog te verbergen behalve haar bedenkelijke methoden? Ten gevolge van de
protesten der advocaten, gesteund door de gansche hoonende pers, zette de Procureur
zijn gesloten deuren op een kiertje open. Hij liet geen publiek toe, geen journalisten.
Doch een delegatie der balie van Belfort, waar het proces plaats vond, en een delegatie
van oud-combattanten. Op welke gronden berustte deze onderscheiding en welke
waarborgen schonk zij? De halve maatregel ridiculiseerde de magistraten en verdichtte
de atmosfeer van onbehaaglijkheid. Wat niet gehoord werd achter de muren der
rechtszaal sijpelde door in praatjes aan de bittertafel. Alle dagbladen publiceerden
lange kolommen van min of meer authentieke getuigenissen. Om de publieke opinie
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te kalmeeren zonden de oud-combattanten, vóór de uitspraak van het vonnis, een
communiqué rond waarin zij verklaarden dat de debatten juridisch ordelijk en netjes
gevoerd waren. Men zou geproest hebben over dezen stap wanneer hij niet redenen
gegeven had om te toornen. Want de inmenging was alleen vergeeflijk bij een
vrijspraak. Had men ooit beleefd dat een rechtbank getuigschriften vroeg van goed
gedrag? Ten overvloede was een der oud-combattanten een ex-minister en deze
omstandigheid verhoogde geenszins hun crediet.
Nimmer ook had men de tergende vertooning bijgewoond van een Fransch officier,
overladen met roem, en uitsluitend beschuldigd door een kwartet van buitenlandsche
spionnen. Krauss, een Pool die er met de kas van het regiment vandoor ging en als
verrader in dienst trad van Duitschland. Geissmann, een dubbel-agent en gluiperig
sujet die zijn eer en zijn geweten verkocht had voor elk bod. Keh, een onvervalscht
spion voor wien verraad het eenige ambacht werd. Ziedaar de aanklagers: Behalve
Krauss loopen zij vrij rond, terwijl Frogé tusschen gendarmes wordt binnengeleid.
Waarom arresteert men hen niet? Omdat men ze noodig heeft. Omdat de beschuldiging
afhangt van deze schoeljes en beroepsfalsarissen. Maar hoe zij ook door de wol
geverfd zijn, een hunner krijgt een opwelling van verontwaardiging en walging. Het
is Della Torre, Franschman ondanks zijn Italiaanschen naam, die drie broers zag
sneuvelen in den oorlog. Gedagvaard door de aanklagers als voornaamste en als
eenig toonbaar getuige tegen Frogé bekent hij tot ontsteltenis der rechters dat hij niet
langer medeplichtig wil zijn aan een machinatie welke geen ander doel najaagt dan
de schandvlekking van een onschuldige. Hij werkte bij de Sûreté toen hij kennis
maakte met Geissmann, die, nog in dienst van Duitschland, een Fransch officier
trachtte te compromitteeren. Hij fabriceerde met Keh de bewijsstukken, het briefje
geteekend Koehler, en het antwoord geteekend Albert, dat door een fameus expert
wordt toegeschreven aan Frogé. De depositie van Della Torre bleef geen gerucht der
bittertafel. Hij liet zich interviewen door Paris-Soir. Maar zijn verklaring welke elk
normaal proces in een andere richting zou gedreven hebben, had slechts tot uitwerking
dat zij de rechters nog meer verbitterde. Zij geloofden liever Krauss, Keh en
Geissmann!
En ziehier de getuigen der verdediging: Generaals onder wier bevel Frogé gestreden
had aan 't Fransche front en in Marokko; officieren; directeurs van krijgsscholen;
strijdmakkers. Sommigen stortten tranen. Enkelen hieven een hoera aan voor het
regiment waarin Frogé gevochten had. Maar zonder uitzondering drukten allen hem
de hand of vielen hem om den hals, generaals, officieren en soldaten. Zeker leverden
deze blijken van vriendschap en ongeschokte achting juridisch beschouwd geen
klemmender argumenten voor de onschuld van Frogé dan de falsificaties en verzinsels
van omkoopbare, dubbelhartige fielten leverden voor zijn schuld. En wie die te kiezen
krijgt tusschen het woord van generaals en het woord van spionnen zal niet overhellen
naar de generaals? Niet de rechters van Belfort. Della Torre had gezegd: ‘Men moet
even nadenken alvorens een officier en de waardigheid van het Fransche leger op 't
spel te zetten.’ Zij sloegen dezen raad in den wind.
De Procureur der Republiek, bezorgd om een voor de hand liggende parallel met
Dreyfus te onderscheppen, had den tactloozen moed om Frogé toe te werpen: In
ballingschap op zijn eiland kon Dreyfus aan zijn vrouw zijn onschuld betuigen en
zijn geloof in het Recht. Gij kunt dat niet! De beklaagde had hem mogen antwoorden:
Wij zijn nog zoover niet. Heb de goedheid te wachten tot ik veroordeeld ben. Doch
Frogé volgde de peripetieën van zijn proces met de onverstoorbaarheid van een
portier in het theater wien de komedie langs zijn koude kleeren gaat. Hij was niet
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eens zijn eigen toeschouwer, want dat gezicht zou hem bewogen hebben. Geen
pathetiek, geen flegma; geen verwondering, geen verbolgenheid; geen passie, geen
ongeduld; geen zweem van eenige ontroering of spanning. Maar een zoo volmaakte
zelfbeheersching dat hij zich gedurende drie harde dagen gedragen kon alsof hij
afwezig was, alsof al die soesah van rechters, advocaten, spionnen, vrienden,
verwanten, eer en toekomst buiten hem om ging. Men kan in de geschiedenis der
Dreyfus-zaak lezen dat de vurigste aanhangers van den kapitein teleurgesteld waren
wegens de impassibiliteit zijner gelaatsuitdrukking, de kalmte zijner zenuwen
tegenover den krijgsraad van Rennes. In dit opzicht tenminste doet Frogé niet voor
hem onder.
Te veel getuigen kwamen in dit proces per mirakel op de proppen en de kabels
waarmee ze getrokken werden, zijn te dik voor het bloote oog, om niet te twijfelen
aan Frogé's schuld. Alle aberraties van Fransche magistraten geven daarentegen niet
het recht om uit de fouten der aanklagers te concludeeren tot onschuld. Doch zonder
partij te kiezen kan men zich verbazen over de verwoedheid waarmee politie en
parket zich geklampt hebben aan een prooi die omzichtigheid verdiende en zelfs
respect. In een land waar tientallen notoire schurken in vrijheid paradeeren en Themis
openlijk voor het lapje houden, is die dolle ijver om een mensch te verderven minstens
suspect. Hij kan slechts gecommandeerd zijn. En eigenlijk is dit het essentieele. Maar
al zou de Affaire Frogé nog tien jaren duren, zullen wij ooit vernemen door wie of
door wat het Gerecht zich commandeeren liet?
[verschenen: 28 november 1934]

Tusschen twee vuren
Parijs, 9 November 1934
Er zijn weinig Franschen die in hun binnenste niet koken over de manier waarop
Doumergue aan den dijk is gezet. Dat hij te gemoedelijk was, te goedzakkig en zelfs
een tikje onnoozel, is evident. Dat hij de eenen teleurstelde die hem hanteerden als
tochtscherm, als paraplu, en de anderen die hem gebruikten als boeman, als
vogelverschrikker, dat hij per slot zoowel de eenen dwars zat die de zweer probeerden
te pappen, als de anderen die wilden kerven, dat ten laatste de pillendraaiers en de
snijmeesters niets met hem konden uitrichten, dat was langzamerhand klaar geworden
als de kristallen bol waarin men de toekomst leest, en op den koop toe onuitstaanbaar.
Ondanks uitstekende bedoelingen belichaamde hij meer inertie dan energie, en in
een land dat trappelt van ongeduld regeerden zijn wetten van traagheid. Wat overdag
geweven was werd 's nachts losgetornd, gelijk in den fabel der beroemde Penelope.
's Ochtends berichtte men de arrestatie van den politie-gangster Bony, 's middags
werd zij gelogenstraft. 's Avonds sloeg Doumergue per radio appèl, klinkend als een
duister maar duidelijk beroep op de wapens, en een volgenden morgen verklaarde
hij dat hij in geen enkel geval wilde regeeren met een minderheid. Was hij
dubbelhartig? Neen. Besluiteloos? Ook niet. Maar hij was geen kracht. Hij had niet
het accent dat den bek snoert. Hij slingerde niet, hij werd geslingerd. Iedereen kon
met hem sollen. Hij was ‘papa’ Doumergue, dien driekwart zijner ministers naar den
mond praatte om hem niet te contrarieeren, doch achter zijn rug in 't ootje nam.
Zeker, het volk dat een leider zoekt, kon deze neutrale natuur niet omtooveren in
een held voor wien barricaden worden opgericht. Maar de ontelbare menigte van
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‘les braves gens’, gelijk zij zich noemen, had hem ook niets te verwijten. Als hij
weinig had uitgevoerd, hij vulde tenminste de kassen. Dat is geen kleinigheid. Dat
lukt geen Herriot, geen Blum, geen Daladier met al hun branie en foefjes. De zaken
gingen veeleer slechter dan beter, doch waar te drommel gaan ze goed? Wie zegt dat
ze niet gesmeerd zouden gaan zonder die radicalen, als Sarraut, Queuille die de
boeren laat bestelen en de bende der Jong-Turken Cot-Frot die troebel water wenschen
om te visschen? Doumergue had ze uit den sloot geholpen en daarvoor zelfs bleven
les braves gens hem erkentelijk. Want er is van alles noodig om een wereldje te
maken, ook radicalen, ook jong-turken; het voornaamste is dat ieder de plaats krijgt
die hem toekomt en dat er geen ongelukken gebeuren. Niet alleen de troep van Herriot,
de horde van Blum, maar het heele parlement was in Februari wat blij dat Doumergue
hen helpen kon als bliksemafleider, dat zij achter hem schuilen mochten als kuikens
onder de vleugels van de moederkip toen zij in de rats zaten. Natuurlijk verleende
hem dat geen onsterfelijkheid. Hij kon struikelen. Op de keper beschouwd was zijn
val geen onherstelbare ramp. Maar had hij niet verdiend om een beetje fatsoenlijker
te vallen? Moest hij worden afgedankt als een grijze sukkel dien men tegen zijn zin
in een oudemannen-huis duwt? Herriot had een vol etmaal noodig om zich te
bedenken, om zich te laten bewerken. Zijn toestemming tot Doumergue's ontslag
moest hem door de radicalen worden afgetroggeld in een slapeloozen nacht, zooals
men in de ‘kamer der vrijwillige bekentenissen’ aan verdachten een ja ontrukt. Er
was slechts één woord voor dit soort van verraad: Ploertig. Ploertig was het zooals
de Kamer, welke hij gered had, Doumergue liet vertrekken zonder eenig blijk van
dankbaarheid of sympathie, in de schuwe stilte waarin een streek bedreven wordt
waarvoor men zich te schamen heeft. Ploertig zooals het nieuwe ministerie in de
schermen klaarstond om op te treden zonder hun hoofd dat zij geëscamoteerd hadden.
Waarom geëscamoteerd? Omdat hij lastig begon te worden met zijn
hervormingsplannen. Met hervormingsplannen waarvan elkeen de onvermijdelijkheid
inziet!
Zoo redeneert de groote hoop der braves gens, die niet konden manifesteeren op
straat omdat het een week regende en omdat Doumergue niet medewerkte tot ontlading
der vonk. Zij luchtten hun kwaadheid in theaters en bioscopen, zij vertolkten hun
aanhankelijkheid in duizenden telegrammen en adressen. Zal Pierre Etienne Flandin,
de opvolger, zulke indrukken en herinneringen ooit kunnen uitwisschen?
Hij stamt uit een familie van ambtenaars en is piloot sinds 1912. Hij heeft den
oorlog meegemaakt als vliegenier. Hij is vijf-en-veertig jaar en meet zes voet zes
duim. Met een hoogen hoed op is hij een reus, een titan. President der Aéro-club.
Député op zijn vijfentwintigste jaar. Minister van Handel, Financiën, Openbare
Werken in vorige Kabinetten. Voorstander van vrijheid in het nationale en
internationale handelsverkeer. Uitgesproken tegenstander van gedirigeerde en
gecontroleerde economie, van manipulatie der munt, van vaste prijzen, van
uitschakeling der concurrentie. Voorzitter der Alliance Démocratique, gematigd
linksche groep van republikeinen, op den rechtervleugel der radicalen. Voortreffelijke
relaties met Londen. Gaat door voor de man der Beurs, die zijn bewindsaanvaarding
gevierd heeft met het vuurwerk eener hausse. Weinig gecompromitteerd en nauwelijks
betrokken in vroegere of recente schandalen. Voor geen gerucht overigens vervaard.
De eenige minister voor wien Blum in zijn schulp kruipt. Niet geheel onaanvechtbaar,
maar offensief en zeer gevaarlijk in de riposte. Een wonderbaarlijk voorspoedige
carrière, bevorderd door een ondernemend, voortvarend doch koelbloedig
temperament, een robuuste physiek, een buitengewone intelligentie.
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Wanneer het geluk hem dient of wanneer hij het geluk weet te dwingen zullen
stad en land dezen fortuinlijken politicus alles vergeven, ook de laatste phase zijner
opkomst die door sommigen gebrandmerkt is als trouweloosheid. Een kardinale
vraag echter beheerscht de toekomst: Waarom wilden de Radicalen zich tot elken
prijs ontdoen van Doumergue en waarom zwichtte Herriot voor hun hardnekkigen
aandrang, ondanks de vermanende stem van zijn geweten, ondanks de formidabele
impopulariteit waarmee hij zijn verraad betaalt? De mare gaat, heimelijk en
ondoofbaar, dat de Wijze van Tournefeuille zijn eindelijke ongenade zou te wijten
hebben aan het schandaal dat zijn minister van Justitie Chéron wist te stoppen zoolang
hij niet verjaagd was en dat elken dag dreigde los te breken tijdens het kortstondige
bewind van Henry Lémery die den plooibaren Chéron verving, op initiatief van Pétain
trouwens, en met oogluikende vergunning van Doumergue. Een paar uren vóór[dat]
zijn ministerieel leven werd afgesneden, gaf Lémery den beslissenden stoot die de
zaak aan 't rollen bracht en in de nalatenschap welke Flandin aanvaardde van het
overleden kabinet vond hij een affaire welke de stoutste verwachtingen schijnt te
zullen overtreffen.
Zij betreft den bankier Charles Lévy, die den vorigen winter reeds in opspraak
kwam met André Dubois, het factotum in wiens gezelschap Chautemps een Kerst-reis
ondernam naar het Zwitsersche Crans-sur-Sierre, waar hij Stavisky tot rede trachtte
te brengen tegenover den doodelijken mededinger die hetzelfde jachtveld afstroopte
als de mooie Alex. Deze Charles Lévy, eigenlijk genaamd Goldenberg, is de zoon
van een Algerijnsch deurwaarder en zakte in 1919 af naar Parijs, zonder een rooien
duit op zak, zonder ontwikkeling, maar met een prodigieus instinct van negotie. Hij
won zijn grondkapitaaltje in de omgeving der Beurs. In 1934 stond hij aan 't hoofd
van 37 vennootschappen en kon zijn advocaat beweren dat negen milliard (milliard
is geen drukfout!) hem door de vingers gingen. Hij had een neef, Joseph, dien hij als
strooman bezigde, en hunne specialiteit was de Suiker in al zijn vormen, en de
Oorlogsverwoestingen met al haar mogelijkheden. Het systeem hunner Société
Spéciale Financière, simpel als het hinkelspelletje, eischte niets dan een rudimentaire
soepelheid: De Staat stelde zijn platgeschoten onderdanen schadeloos met papier,
dat gedelegeerd kon worden aan banken, die op dat papier leeningen uitgaven onder
het publiek waarvan de opbrengst de verwoestingen geheel of gedeeltelijk vergoedde.
Er bestonden dus twee kansen op fraude: door achterhouding der interesten of door
niet-uitkeering der ontvangen sommen aan de gegadigden. De twee Lévy's, die kind
aan huis waren bij den Minister van Handel Lamoureux (verwijderd uit het nieuwe
ministerie), bij Georges Bonnet en Camille Chautemps, bezigden beide methoden,
wat op een bedrag van negen milliard, behalve de gebruikelijke commissie, een
aardige bijverdienste kon leveren. Onze Lévy's, volgens het procédé der meeste
zwendelaars, vulden het eene gat door het graven van een ander. In 1932, als de
fontein der oorlogsreparaties begint op te drogen, pogen zij den kuil te dempen door
de oprichting - met André Dubois, kabinetschef van Chautemps - eener vennootschap
tot outilleering van Frankrijk en Koloniën, kapitaal 1800 millioen. Stavisky echter,
die ook in 't nauw raakte, heeft toevallig hetzelfde idee. Een van beiden moet
verdwijnen. Stavisky wordt uit den weg geruimd. Doch de ongehoorde omvang der
schurkerijen die bij zijn moord aan 't daglicht komen, maakt elke verdere operatie
ondenkbaar en geen jaar later worden de Lévy's met hun radicalen aanhang gewurgd
door de schim van hun slachtoffer, precies als in een spookverhaal waar een doode
's nachts aan de beenen komt trekken van iemand met wien hij nog een appeltje te
schillen heeft.
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Hoe eerlijk en begaafd Flandin dus moge zijn, de situatie is allesbehalve gezond.
Men zal hem toetsen aan het lot dat hij de Lévy's toebedeelt. Aan den eenen kant
zullen bovenmenschelijke pogingen worden aangewend om het schandaal te smoren,
te beperken, door mobilisatie van kapitaal dat de benadeelden desnoods vergoedt ten
koste van schatkist en belastingbetalers. Wanneer Flandin de bedreigden dwarsboomt
zullen zij hem nekken zooals Doumergue overboord gewipt werd. Maar aan den
anderen kant zal men alle krachten inspannen om een wegmoffeling te verhinderen,
om de affaire tactisch en strategisch te exploiteeren, om haar volgens de regels der
kunst te benuttigen tegen de gehate, taaie, occulte en openbare vijanden wier
ondergang gezworen is. En welke partij Flandin ook kiest, hij zal op rozen wandelen
noch slapen, evenmin als de rest der Franschen.
[verschenen: 1 december 1934]

Een droevige figuur
Parijs, 12 Nov. 1934
Terwijl Goebbels een prijs uitlooft voor een roman die het geschiktst geoordeeld
wordt om de toenadering tusschen Frankrijk en Duitschland te bevorderen, geeft
Léon Daudet zijn Ciel de Feu uit.
Wij zouden in de gouden eeuw leven van den leeuw naast het lam wanneer het
geestelijke hoofd der Duitsche nationalisten een lauwerkrans kon strengelen rondom
de slapen van het geestelijk hoofd der Fransche patriotten. Daudet verdient hoogstens
een prijs voor een boek dat een Fransch-Duitsche toenadering zooveel mogelijk kan
belemmeren. Het is echter boeiend de houding te vergelijken van twee leiders die in
vaderlandsliefde niet voor elkander onderdoen en die beiden meesterlijk weten te
spelen op den aeolus-harp eener menigte. Wanneer de uitersten elkaar steeds blijven
raken, moeten zij elkaar vroeg of laat in de armen vallen als broeders. Men kan
natuurlijk altijd duchten dat Goebbels niet oprecht is. Doch als men zulke grillige
stokpaardjes berijdt, waarom zou men dan tegelijkertijd Daudet niet verdenken van
dubbeltongigheid? Daudet is doorstreept van Goetheaansche, Wagneriaansche en
Nietzscheaansche grondklanken zooals Goebbels vermoedelijk vol zit van Fransche
reminiscenties, en beiden zijn aan elkaar gewaagd als schenkers van nectar die de
geesten benevelt en de zenuwen galvaniseert. Wie der twee echter oefent den meesten
invloed uit op het mentale model zijner natie? Het ware verdrietig en ontmoedigend,
wanneer Goebbels in Duitschland evenveel water naar de zee droeg en uilen naar
Athene bracht als Daudet in Frankrijk. Ondanks Daudet immers, en zijne consorten,
krijgen de leerlingen der Fransche scholen nog steeds het onsterfelijke vers van
Antigone te commenteeren ‘Ik ben niet geboren voor den haat maar voor de liefde’
en andere dichterlijke terechtwijzingen van dezelfde edele, roerende en moreele
strekking. Oefenen de Duitsche kinderen hun hart met gelijke thema's?
Dat alles daargelaten en het beste ervan hopend, spijt het mij te moeten bekennen
dat ik nimmer een slechter en oppervlakkiger boek las dan Ciel de Feu.
Sinds de jaren na den vrede dat hij hoofdartikelen schrijft in L'Action Française
heeft Daudet de uitbreking van een nieuwen oorlog voorspeld voor de volgende week
of voor de maand, en de laatste datum waarop Hitler zijn vliegtuigen over Frankrijk
ging uitzenden als Wotan zijne raven en Donner zijn bliksems, was 4 Juli 1934. Het
eindelooze démenti der feiten heeft noch Daudet ontzadeld noch zijn trouwe lezers.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Als een waarzegger zich storen moest aan de keeren dat hij mistast! De jongste marot
waarmee de microbische kwelduivels van zijn organisme hem tooiden is een
gemotoriseerde overrompeling door de Vallei der Loire, langs een ongeveer rechte
lijn van Basel naar Brest, met gelijktijdig luchtbombardement van Parijs, Brussel en
Londen. Niettegenstaande de Engelsche ‘onthullingen’ wordt de Zwitsersche
neutraliteit niet geschonden. De Duitschers breken door den betonnen gordel alsof
hij van stopverf is en splijten Frankrijk in tweeën zooals men een koek snijdt. Tevens
maken zij een zijsprong door Hollands Limburg alsof dat in de buurt ligt. Brest echter
bereiken zij niet. Te ver verwijderd van hun basis, op een terrein waar zij zich minder
thuis voelen dan de Franschen, worden zij verslagen en verpletterd te Ancenis, in 't
zicht van Nantes. De helft van den Duitschen generalen staf is vooraf verrast bij een
ontkleede braspartij en afgeslacht als de bijbelsche dischgenooten van Balthasar. Bij
deze gelegenheid raakt de apotheek zoek van den opperbevelhebber die zich met
morphine kwiek houdt. Naar alle richtingen stuurt hij estafettes uit om een dokter
op te sporen, een spuitje en het onmisbare opium-extract, waarvan zijn evenwicht
en de overwinning afhangen. Hij loopt tegen een Dollfuss (geen Jood, zegt Daudet,
ondanks zijn naam!!) die hem per ongeluk aconitum ferox toeschuift, injecteert zich
en valt morsdood. Ondertusschen wordt Parijs verwoest met brand-, spring-, gas- en
pest-bommen. De Fransche lucht-verdediging verroert geen pink. Maar omdat een
Duitsch verrader, die een danseuse bemint, het uur en den dag van den aanval tegen
een behoorlijke som had uitgeleverd aan den erf-vijand, kon de stad ontruimd worden.
Er blijft niemand achter dan de brandweer die nutteloos sneuvelt, en een professor
met zijn twee leerlingen die de uitwerking der gassen en bacteriën bestudeeren op
proefdieren. Het drietal is idioot genoeg om de neus buiten de te steken, om zelfs
een toertje te doen door de brandende straten, en zij veranderen niet in zoutzuilen
doch in opgezwollen negers. Te Londen, waar men gespot heeft met de Fransche
vermaningen, worden vijf honderd cadavers opgeraapt van mannen, vrouwen en
kinderen, weggesleept en onmiddellijk verbrand.
Het spreekt vanzelf dat de bezielende Eros deelneemt aan deze onheilen, wat Plato
zou goedkeuren. Raadpleeg slechts zijn Banket. Doch Plato zou lachen over de
zonderlinge manier waarop Daudet den liefelijken Eros toetakelt. Marc Valaire,
Fransch officier, rechterarm van den generalissimus, bevrijdt een beeldschoon
boerinnetje uit de hand van een dorper die haar in 't open veld wil overweldigen.
Zoodra zij op adem komt, vraagt zij haar redder: ‘Vrijgezel? Getrouwd?’ Daarmee
geeft zij duidelijke teekenen van een coup de foudre en ook Valaire ontving een slag
van dezen molen. Zij trouwen direct nadat zijn verloofde, een adellijke jonge dochter,
sterft aan de vliegende tering, met achterlating van een talisman voor Marc. Tijdens
hun wittebroodsweken in Schotland verruilen zij het kleinood dat gedeeltelijk valsch
blijkt (is dat symbolisch of alleen maar een bewijs van Daudet's slechten smaak?)
tegen een moderner juweel en vanaf dat oogenblik vereent de geest van Marie (zoo
heet het boerinnetje) zich inspireerend met de krijgsmansziel van Marc Valaire. Hij
wint den oorlog. En hoewel men niet begrijpt hoe, noch waarmee, zegeviert hij, meer
dank zij het beschermend fluïdum zijner Marie dan dank zij de inferioriteit en de
morphine van den vijandelijken opperbevelhebber. Maar de Duitschers hebben
Valaire, Valairius zooals zij hem noemen (waarom niet Valerius!) in de gaten.
Nauwelijks is de vrede gedicteerd en geteekend of zij zinnen op revanche, en wat de
eene vrouw deed kan een andere vrouw ontdoen. Terwijl Marie kwijnt aan de gevolgen
eener miskraam, sturen zij den gehaten Valairius een bioscoop-ster op het dak. Zij
moet hem in een afgelegen villa in een hinderlaag lokken en met medeplichtigheid
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van spionnen zal de overwinnaar van Ancenis bedwelmd, ontvoerd, geoordeeld en
geëxecuteerd worden. Want als de volgende oorlog gevoerd kan worden zonder den
ongeëvenaarden Valairius, dat is zooveel meegenomen denken de Duitschers. De
arme hals hapt toe. Gelukkig echter wordt de bioscoop-ster plotseling verliefd op
haar slachtoffer en verklapt het complot aan de Fransche tegen-spionnage. Als zij
de samenzweerders een poets wil bakken, wordt zij bij vergissing neergeschoten
door Marc, die berouwvol en ongehavend onder de hoede van Marie kan terugkeeren.
Deze malle, kinderachtige fantasie, degradeerende parodie op den ietwat
raadselachtigen dood van Generaal Mangin, is doorspekt met burleske, overdreven
karikaturen van regeeringspersoneel, volksafgevaardigden, haute volée en finance,
tafelschuimers en zelfs militaire kringen. Alle nummers van Daudet's polemisch
repertoire, zoo afgezaagd ze zijn, worden nog eens afgejengeld. Het is alsof men
slechts op een knopje behoeft te drukken om een versleten gemeenplaats te ontvangen
uit een dier ouderwetsche orakeldoozen gelijk men ze nog vindt op den Eiffeltoren.
De litteraire critiek, geterroriseerd door Daudet's macht als kranten-directeur, als lid
der Académie Goncourt en prijs-uitdeeler, als conférencier, de beklagenswaardige
critiek buigt, applaudisseert, juicht - zelfs wanneer het apparaat een zijner oprispingen
loslaat. Zweeg zij tenminste nog! Maar Daudet's dwingelandij is wijdvertakt en stevig
bevestigd. Ik wil er niet aan tornen. Léon Daudet, die vroeger beter was dan in zijn
laatste periode van decadentie en erotische obsessie, verdiende tot zekeren datum
zijn reputatie, en als 't niet billijk is, het is normaal dat hij teert op verjaard kapitaal.
Doch wien meent hij een dienst te bewijzen met absurde en gekladschilderde boeken
als Ciel de Feu? Geen enkel rechtgeaard mensch kan zich solidair wenschen met
lage verzinsels welke den maker onteeren. En ik zou willen weten wat Charles
Maurras, zijn royalistische mede-directeur die een filosoof is, een altissimo poeta,
in zijn diepste hart denkt over zulke ontoelaatbare buitensporigheden. Leest hij af
en toe nog de Ilias waarin een Grieksch dichter den Griekschen triomf bezong op
Troje en waarin men niet enkel tevergeefs zal speuren naar een uitdrukking van
smaad jegens den overwonnene, doch waarin de Trojanen de menschelijkste rollen
zijn toegekend? Er bestaat eenig verschil tusschen Homerus en Léon Daudet zult gij
zeggen. Helaas! Maar moet het beginsel niet heilig zijn? Schijnen u de even
belachelijke als ongegronde en ongrondbare aantijgingen van Ciel de Feu Frankrijk
waardig?
[verschenen: 4 december 1934]

In het teeken der snelheid
Parijs, 17 November 1934
Het Grand Palais, voor de gelegenheid gedecoreerd met de rozige wolkjes van het
ochtendgloren, opende zijn poorten voor de veertiende Luchtvaarttentoonstelling
sinds 1909. Er staan 54 levensgroote machines en 63 motoren, die de kunst en de
nijverheid vertegenwoordigen van de industrieelste naties der aarde. Doch waarom
ontbreken de Vereenigde Staten? Waarom missen wij Fokker? Het is mij niet helder
geworden wat te denken van deze afwezigheid. Speciaal voor de Amerikanen lijkt
me de ontstentenis een psychologische fout. Men heeft zoo geweldig de trom geroerd
over de superioriteit der Yankees en zij hebben aan hun reclame zulke enorme
sommen besteed dat de voornaamste merken tot elken prijs hadden moeten

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

exposeeren, al ware het onder den vrijen hemel, op een drassig veld. Ik kan niet goed
aannemen dat de Chambre Syndicale der Aëronautiek, die Heinkel en Junkers toeliet
met het Hakenkruis op hun stuur en al hun andere kwaliteiten, bijzondere hinderpalen
opgestapeld zou hebben voor de deelneming van een Douglas. Ik kan nog minder
gelooven dat die struikelblokken onomstootbaar waren. Een onmetelijk en
internationaal publiek was juist voldoende gebiologeerd om de Amerikaansche
wonderen van natuur en techniek te aanvaarden als openbaringen en dat de Yanks
deze unieke kans ongebruikt lieten voorbijgaan is mij een raadsel. Voor het ontbreken
van een aantal Fransche firma's (onder wie de beste) vindt men tenminste een reden:
Zij hebben geen geld, zij weigerden te fusionneeren met kapitaalkrachtige fabrikanten
en zij houden niet van bluf.
Want een expositie van luchtvaart blijft in de eerste plaats een onderneming tot
verhooging van het prestige, waar de kouwe drukte somtijds daalt tot verschillende
graden onder nul. Gelijk voorgaande tentoonstellingen onderscheidt deze zich in
twee groepen: de machines die reeds gevlogen hebben en de machines die nog moeten
vliegen. Wat zal een journalist u vertellen van deze laatste? Wat zal zelfs een
technicus, een specialist, een concurrent erover te berde brengen? In de lucht
ontmoeten de beroemdste, de geroutineerdste constructeurs meermalen pech en
tegenvallers welke op papier, in cijfers en formules niet voorzien konden worden.
Het geldt als een axioma in Frankrijk dat men niet oordeelen kan over een vliegtuig
alvorens het drie honderd uren gevlogen heeft. Hoe zal men dan oordeelen over een
toestel dat nimmer opsteeg? Gebeurde het niet ontelbare keeren dat een machine,
veelbelovend in teekening, en nog magnifieker voor het oog, na tientallen
proefvluchten en menigvoudige transformaties, verzeilde naar het oud roest? De
eminentste technicus tast op dit terrein in het empirisch halfduister en is aangewezen
op de ervaring. Niemands woord verdient op deze markt een oortje crediet. Zoo min
als een Beethoven, een Mahler of een Debussy met absolute stelligheid weten hoe
een partituur in noten-schrift zal klinken alvorens haar gehoord te hebben, zoo min
weten een Bréguet of een Junkers alvorens een vliegtuig geëxperimenteerd te hebben,
hoe het zich zal gedragen in zijn element.
De bezoeker eener automobiel-tentoonstelling kan de wagens die hem merkwaardig
schijnen, beproeven bij den uitgang waar zij wachten in de rij. De handel in
vliegtuigen bereikte nog niet dezen graad van ontwikkeling en gerief. Ofschoon er
dus niet het geringste gevaar bestaat voor het publiek moest de expositie van
onopgestegen machines niettemin verboden zijn als dingen die buiten de contrôle
vallen der zintuigen en als zoodanig den realist meer ergeren dan verwonderen.
Wanneer de mooiste machines de beloften verwezenlijken welke zij doen op papier,
dan herovert Frankrijk binnen twaalf maanden den voorsten rang dien het eertijds
innam. Naast den postjager van Caudron (snelheid 380 per uur, radius 7500 k.m.)
kan de Comet van Havilland opdoeken. Caudron's ‘Simoun’, sportvliegtuig voor 4
à 5 passagiers, een waar kleinood dat elken toeschouwer lyrisch zal stemmen (300
per uur) slaat alle records zijner categorie. Bij den Fulgur van Bréguet, welke den
naam voert van den bliksem, verkeersvliegtuig voor 12 à 14 personen (385 per uur)
mogen de Amerikanen op hun tellen passen. Een maquette van den in aanbouw
zijnden Latécoère 521, watervliegtuig in twee verdiepingen voor 72 personen, dat
de vaart zal inaugureeren op New-York, belooft mirakelen: 37 ton, 6 motoren van
850 p.k. elk, snelheid 250 per uur, radius 4500 k.m., 12 luxe-kajuiten voor twee
personen, even confortabel als de kajuiten van pakketvaarders, 52 fauteuils 1ste en
2de klas, keuken en bar. Vergeleken daarbij is de Do-X van Dornier eene nachtschuit.
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Maar al deze brillante machines hebben nog niet gevlogen. Ik heb geen enkel motief
om te twijfelen dat zij zullen opstijgen. Doch niets scheidt hen van deze werkelijkheid
dan de kloof die soms gaapt tusschen den beker en de lippen.
Zelfs machines die vlogen versmaden niet het part van humbug en gezichtsbedrog.
Een militaire jager b.v. beweert 404 en 416 k.m. te halen per uur. Hij vermeldt echter
niet dat hij deze prestatie verrichtte zonder bewapening. Dichte drommen verdringen
zich rondom Agello's rooden Macchi, berookt en geblakerd door de uitlaatkleppen
na zijn record van 709 k.m. per uur. Verblindend getal! Maar niets licht den
onbevangen toeschouwer in dat de piloot langer dan een jaar moest wachten alvorens
de rimpeling van het water, de temperatuur der lucht, de pressie der atmosfeer, de
stilte van den wind alle voorwaarden vervulden waarin met 3000 p.k. een dergelijke
snelheid geforceerd kon worden voor enkele minuten. Prestige is zelden practisch.
En anderen weer speculeeren op een goedkoope sentimentaliteit. Wat anders dan
banale reclame bewoog de Russen, om naast een wiel van den Maxim Gorki en den
bol der stratosfeer, het op zichzelf geenszins interessante toestel te exposeeren
waarmee Molotof de schipbreukelingen van de Tsjelioeskin redde op de ijsschots?
Dat is geen techniek meer. Dat zweemt naar loutere vertooning. Bij de kenners zou
één enkele Russische motor oneindig meer vertrouwen ingeboezemd hebben dan
deze intensieve exploitatie eener daad van eenvoudige menschelijkheid.
Over motoren gesproken, deze verrukkelijke kristallen van staal, aluminium,
magnesium die de energie tooveren uit de figuren van zeesterren en blokken metaal:
de luchtkoeling begint 't te winnen van de waterkoeling en de courante macht klom
tot 1200 p.k. per eenheid. De olie-motoren, gerealiseerd door Pierre Clerget en
Junkers, overschreden het laboratoriumstadium na twaalf jaren zwoegen, waarin de
afmetingen en het gewicht gecomprimeerd werden tot de limiet waar de utilisatie
voor vliegtuigen niet alleen mogelijk bleek doch bijna voordeelig en wenschelijk.
Het ministerie van Luchtvaart loofde een premie uit van tien millioen francs voor
den Franschman, van vijf millioen voor den buitenlander, die vóór 1936 met een
vliegenden Diesel het uurrecord over 10.000 k.m. verbetert dat op Franschen naam
staat en met benzine de 149 k.m. per uur nog nimmer te boven ging. Als de prijs niet
op tijd kwam, zou hij vermoedelijk niet zijn uitgeschreven. Men vreest achterop te
komen en geeft een spoorslag welke niet alleen de inspanning loont, maar ook gissen
laat dat de eindpaal in 't zicht is.
Een tak van bedrijvigheid, welke vervult met bewondering en verbazing, is de
photogrammetrie, waarin Holland uitmunt door kaarten, plannen en apparaten der
Delftsche firma en der topografische diensten van Java. Welk een universeele activiteit
in dezen bijzonderen kronkel der menschelijke hersens! Welk een variëteit en welk
een verfijning in de gebezigde toestellen, van de kleinste welke men om de borst
gordt eener postduif tot de grootste welker lenzen langs alle zijden spieden uit een
vliegtuig! Welk een verscheidenheid en virtuositeit in de kadastrale beschrijving
eener provincie, de cartografie van een land, de uitbeelding van een stadsplattegrond!
Welk een onderlinge naijver tusschen de mogendheden der oude en der nieuwe
wereld in deze branche van het vernuft! Weldra zal de gansche wereld-bol
gephotogrammetreerd zijn en de volken zullen elkaars geheimen lezen als een open
boek. Zullen ooit de alarm-sirenes loeien boven deze magistrale opnamen waar men
den weg vindt als in zijn eigen huis?
Een notitie bij het diorama van een lucht-aanval zegt: ‘Het mechanisme van den
bommenwerper corrigeert automatisch de afwijking die ontstaat door snelheid en
windstroom!’ Met zulke panorama's, uitgevouwen in den bombardeerder, en met
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zulke instrumenten, gevoelig als een barometer, wordt elke overhaling van een
genummerden hefboom een treffer. Vier der modernste Fransche luchtkruisers
spreiden zóó breede en donkere vlerken uit over een décor van morgenspel en
sterrevaart, dat men de sombere keerzijde van al die wetenschap geen seconde
vergeten kan. Een competente autoriteit heeft van die luchtkruisers verzekerd dat zij
slechts op één manier bevochten kunnen worden met succes: door pal op hen in te
vliegen en met den tegenstander onder te gaan.
[verschenen: 6 december 1934]

De wegen naar Rome
Parijs, 20 Nov. 1934
Het is den Franschen niet gelukt, gesteld dat zij 't probeerden, om de Yoegoslaven
te verhinderen den moord van Marseille voor het gerecht te brengen van den
Volkenbond. En of Genève de zaak in de kortste keeren behandelt of verschuift, of
de uitspraak snel valt of nooit, deze détails schijnen van tamelijk ondergeschikt
belang vergeleken bij het feit dat voldongen wordt door het proces op zichzelf, door
de aanklacht en de dagvaarding.
Alles tezamen genomen, wenschte de Quai d'Orsay zand erover. Zand over de
bloedvlekken op het Beursplein, zand over het heulen van daders en aanstichters in
het buitenland en in Frankrijk. Doch vanaf het eerste moment had Jevtitch dezen
uitgang vergrendeld met de vastberadenheid en den spoed van een staatsman die de
consequenties van het drama overzag tot in haar verste uitloopers. Geen etmaal liet
hij het lijk van zijn koninklijken meester op Franschen bodem. Hoewel een der
grootste dagbladen in hetzelfde nummer dat den aanslag meldde een smeekschrift
richtte tot de koningin-weduwe van Yoegoslavië om toe te staan dat het stoffelijk
omhulsel in staatsie naar den Parijschen triomfboog vervoerd zou mogen worden,
waar de Fransche natie haar leedwezen en haar amende honorable zou betuigen als
een apotheose, ging de zon niet weder onder over de haven van Marseille of reeds
bevond de Doebrovnik zich in volle zee met het stoffelijk overschot van den vorst.
Men moest de vernedering slikken die klonk als: geen ijdele parade, geen gesol!
Andere maatregel welke leek op een hoon: Jevtitch eischte dat de trein waarin de
kleine kroonprins reisde, zou stoppen op twintig kilometer van de hoofdstad en dat
de troonopvolger Parijs uit onbekende richting binnenreed in een auto. Hij mocht
eens ontvangen worden als zijn vader! Derde beproeving: Verschillende bladen
konden mededeelen dat Jevtitch als voorwaarde tot verlenging van Servië's
bondgenootschap het onmiddellijk ontslag vroeg van Sarraut en de bestraffing der
politiechefs.
Men kon zulke geruchten zelfs niet tegenspreken, evenmin als men de Servische
achterdocht en kwetsbaarheid kon kwalijk nemen. Niet alleen het juridische recht,
niet alleen de officieele etiquette, maar ook de woelin[gen der ge]griefde publieke
opinie waren op de zijde van Jevtitch. Had de Quai d'Orsay in die dagen van rouw
en uitvaart Belgrado willen verloochenen, of had hij enkel maar een voorzichtigen
afstand willen bewaren, hij zou niet gedurfd noch gekund hebben. De Fransche
diplomatie verloor haar bewegingsvrijheid in de omstandigheden en de gevolgen der
Marseillaansche tragedie. Geen nuance in de sympathie welke men Servië
verschuldigd was, in de dankbaarheid waarmee Belgrado het leedwezen van Frankrijk
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aanvaardde en zelfs in het gejammer van een volk dat zijn koning begroef, geen
nuance in deze spontane of berekende gevoelsgraden die de Franschen niet hechter
bond aan Yoegoslavië. Belgrado kon Parijs afvallen of trouw blijven naar believen.
Zijn trouw tintte zich zelfs met de kleur der edelmoedigheid. Het was echter niet
voegzaam en niet geraden dat Parijs zijn wenschen opdrong aan een volk welks vorst
gedood werd als gast van Frankrijk. Dit is een der uitvloeisels van de samenzwering
waarop men misschien het minst verdacht was, doch waarvan Belgrado met
weergalooze meesterschap partij zou trekken. Het bloed van Alexander legde den
Franschen verplichtingen op waarvan geen macht ter wereld hen kan ontslaan. Het
knoopte banden welke de meest realistische staatsman niet kan breken. Door het
offer van Alexander (en wie zal zeggen of het offer niet geplengd is met zijn
toestemming...?) werd een bloedbroederschap bezegeld tusschen Frankrijk en
Yoegoslavië dat sterker vereenigt dan geschreven verdragen. Tot zekere hoogte en
voor onbestemden tijd werd de Quai d'Orsay vazal van Belgrado.
En weldra bemerkte men dat niet alle wegen naar Rome leiden, ondanks het
spreekwoord. Zeker niet de weg die liep over Marseille. Reeds in 't midden van den
zomer bevatte Barthou's reis-programma een ontmoeting met Mussolini en zijn
receptie in Italië zou een plan bekronen waarvan men nooit geweten heeft of het
geconcipieerd was door een Fransch minister of gesuggereerd door den Duce. In
ieder geval werden weinig ontmoetingen vuriger verlangd door Mussolini dan dit
Fransch-Italiaansch a-parte. Hij heeft er beurtelings om gedreigd, en wat hem stellig
moeilijker viel, erom gevleid. Om Frankrijk te pressen militariseerde hij de kinderen
van acht jaar en zette de twee linie-schepen van 35.000 ton op stapel die hem zullen
ruïneeren en waarmee hij zich de vijandschap op den hals haalt van Engeland wanneer
hij ze afbouwt. Het baatte niet, want Parijs gaf geen blijken van ongerustheid of
haast. Hij nam verscheidene Fransche kranten in dienst en het baatte nog minder. Zij
zongen den lof van zijn fascineerende persoonlijkheid, doch telkens als er een datum
bepaald moest worden voor het begeerde rendez-vous kwam er belet. Mussolini
stampvoette van ongeduld maar volhardde. Men kreeg den indruk dat hij desiderata
die tien jaar gekoesterd werden zou hebben laten schieten wanneer Barthou te Rome
had willen raadplegen over Yoegoslavië in plaats van met Yoegoslavië te raadplegen
over Rome.
Hoe stonden de kansen van den Duce toen Alexander te Marseille aan land stapte
om het tweegesprek met Frankrijk, begonnen te Belgrado, te voltooien? Waarschijnlijk
gunstig, want anders had Alexander den tocht niet ondernomen. Doch alle
verwachtingen, goede, middelmatige of slechte, werden neergeschoten in een
onbewaakte automobiel. Welk een slag voor Mussolini wanneer de moordenaars,
gedresseerd in Italië, en in het met Italië bevriende Hongarije, optraden zonder zijn
toestemming en buiten zijn voorkennis! Welk een maestria bij hen die een oud
complot, gesmeed met zulken steun, zijdelings deden ontbranden tegen Rome! Hoewel
zijn gansche Donau- en Balkanpolitiek afhangt van Yoegoslavië's inschikkelijkheid
reageerde Mussolini alsof er niets gebeurd was. Hij zond oorlogsschepen om
saluut-schoten te lossen in de Straat van Messina. Barthou verdween, maar de Duce
beraamde nieuwe recepties met zijn opvolger Laval. Eerst zou de reis plaats hebben
eind-October. Daarna begin-November. Toen half-November. Vervolgens op een
dag in December. En straks misschien met sintjuttemis.
Waarop stuiten de eenvoudige plannen voor een conversatie waarvan het onderwerp
sinds jaren wijd en breed is uitgeplozen? Niet op de vraag of de Italiaansche
emigranten van Tunis hun nationaliteit zullen behouden. Niet op de vloot-pariteit.
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Niet op een grensverschuiving in de Lybische woestijn. Niet op een uitweg naar zee
over Djibouti. Niet op de vergunning van Parijs om Abessinië te veroveren op de
Ethiopiërs en... de Japanners. Wanneer Frankrijk een alliantie met Rome kon koopen
voor een dergelijk bod zou het even dwaas doen door te aarzelen als Italië
onverstandig zou handelen indien het een Fransch accoord verwierp wegens futiele
prijsverschillen. Men moet dus aannemen dat het conflict oneindig dieper wortelt,
dermate diep dat men het niet kan aanroeren of het kost een doorluchtig leven zoodra
het met den ernstigen wil tot vereffening onderzocht wordt.
Inderdaad, de grondoorzaak van het tweespalt tusschen Rome en Parijs ligt in hun
wederzijdsche verhouding tot Yoegoslavië, dat tegelijk een bastion is voor Frankrijk
tegen de fascistische expansie en een bedreiging voor Italië wegens het Servisch
dynamisme. Daarom ook is het probleem onoplosbaar. Geen der drie partijen kan
capituleeren. ‘Vijf honderd duizend Slovenen hebben niet het recht hun naam te
graveeren op hun graftomben’, schreef kortgeleden een woordvoerder der Serviërs,
die nimmer zullen rusten alvorens zij heerschen over Istrië en het achterland van
Triëst. ‘De Dalmatische kusten waren Italiaansch in het verleden en zullen Italiaansch
zijn in de toekomst’, antwoordt Mussolini. Frankrijk kan noch de droomen
aanmoedigen der eenen, noch de hersenschimmen van den ander. Het kan zich nog
minder compromitteeren ter wille van illusies. Als het gemakkelijk is om Yoegoslavië
van zich te vervreemden, het bloc der Kleine Entente te versplinteren en een politiek
systeem te sloopen dat met moeite werd opgetrokken, wat krijgen de Franschen
ervoor in de plaats? De beloften van een land dat de uitdrukkingen schiep van ‘sacro
egoismo’ en ‘Italia fara da se’. Het woord van een bewonderaar, volgeling en
rasgenoot van Machiavelli. Neen! Wanneer niet het geheele mysterie der Sûreté, die
Alexanders bescherming verwaarloosde, verklaard wordt door een karakteristieke
schaduwzijde der Italiaansche doeleinden, zeker schuilt daar een deel van het geheim.
De staatspolitie achtte het raadzaam een weg te versperren welke door diplomaten
was geopend.
[verschenen: 8 december 1934]

De Sirene
Parijs, 23 November 1934
Het is fantastisch. Terwijl Engelsche stemmingmakers ons dagelijks opschudden
met berichten over vijf en twintig of vijftig duizend Duitsche vliegmachines die het
volgend jaar zullen uitzwermen, over ondergrondsche aerodrooms, over fabrieken
die nacht en dag werken, over verborgen bruggen onder den Rijn, over de
schrikbarendste krijgstoerustingen, terwijl de radico-socialistische rapporteur van
het Fransche oorlogsbudget becijfert dat de Duitschers binnen een week meer dan
vijf-en-een-half millioen soldaten op de been kunnen brengen, terwijl het gerucht
reeds loopt dat alle Duitsche employé's in Franschen dienst naar hun land werden
teruggeroepen, alias gemobiliseerd zijn, en terwijl wij nog slechts vreezen dat er
langzamerhand stoppels zullen groeien uit het kippevel dat wij onder crèmes en
poudres de riz niet meer vermogen weg te schminken, weergalmt in den wijden
leeuwenkuil der Wilhelmstrasse de profeten-stem van Adolf Hitler die de kruipende
angsten poogt te stillen.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Hij gaf zijn tweede interview aan de Fransche natie door middel van Le Matin.
Doch voor de eerste maal slaat hij tonen aan wier trillingen dat deel van ons wezen
beroeren waar men slechts binnendringt met behulp van muziek of gelijksoortige
magie, en waar het minste greintje huichelarij of leugen catastrofische emoties moet
verwekken als het snoodst verraad. Zijn woorden hebben te veel van dat hemelsche
geruisch en bedwelmende aroom uit het beloofde land waarvoor de oudstrijders hun
martelingen verduurden, te veel van de invocaties waarmee Beethoven een aanloop
neemt naar zijn hymne aan de Broederschap, te veel van een verkwikkende melodie
welke aanzoemt uit de verte in zomerschen ochtendglans, te veel redelijks om
weerstand te bieden, te veel aangrijpends om den toegang tot het innerlijk hart te
versluiten, ja zelfs om te mogen twijfelen aan hun oprechtheid.
Zinnen als: ‘De Fransche en Duitsche combattanten hebben elkaar gedurende den
oorlog leeren kennen. Zij hebben over-en-weer een juiste notie van elkaars waarde,
en van de waarde beider volkeren. Beter dan alle anderen zijn ze in staat om die
waarde te eerbiedigen in den vrede......’
Of zinnen als: ‘Men kan te verstaan geven dat ik slechts probeer tijd te winnen
om mijn toebereidselen te voltooien. Daarop antwoord ik dat mijn werkplan van
zulken aard is dat de man die het doel bereikt dat ik najaag, een veel grooter
gedenkteeken verdient van de dankbaarheid zijner natie dan een roemrijk aanvoerder
zou verdienen na talrijke overwinningen.........’
En zinnen als: ‘Het is onmogelijk dat de oudstrijders den vrede niet opleggen aan
de wereld.’ Of: ‘De lieden, die zich kanten tegen den vrede en die trachten alle
toenadering tusschen ons te verhinderen zouden niet daar zijn waar men schiet, doch
waar men profiteert.’ - Dergelijke zinnen klinken niet alleen te rechtstreeks en te
onweerstaanbaar, maar daarenboven ook te onherroepelijk, te bindend, om aarzelingen
te veroorloven aangaande de zuiverheid harer bedoelingen.
Zonder de heiligste wetten te schenden, kan hij die deze woorden sprak ze niet
logenstraffen door daden. Het is niet ondenkbaar dat zulke apodictische uitdrukkingen
aan Hitler te eeniger tijd het leven kosten. Maar zoolang Hitler leeft, en aangenomen
dat hij zich rekenschap geeft van zijn verantwoordelijkheid tegenover de Geschiedenis
en de Menschheid, blijft het voortaan volstrekt uitgesloten dat Duitschland een
onverhoedschen aanval onderneemt tegen Frankrijk. Hitler kan van opinie veranderen
en den Franschen vroeg of laat ruiterlijk een oorlog verklaren. Doch een ‘attaque
brusquée’, de bommen-regen op een mooien avond als men op de café-terrassen
rustig een glaasje drinkt, de oorlog, die perfider losbreekt dan een vulcaan, de oorlog
als overrompeling waartegen geen enkel leger zich weren kan sinds de vliegtuigen
tweemaal sneller gaan dan de heftigste cycloon, deze vorm van verdelging - onze
nachtmerrie - wordt door den toon en den inhoud van Hitler's uitlatingen gemerkt
met een teeken, dat geen sterveling kan bezweren en waarvoor de vermetelsten zullen
terugdeinzen. Op een louter menschelijk plan behoorde de ‘attaque brusquée’ reeds
tot een soort van gedachtengang waarin men zich niet verplaatsen kon zonder den
diepsten weerzin. De woorden van Hitler verleenen aan het begrip attaque brusquée
een nog hoogere draagkracht. Het werd taboe, dit wil zeggen omsloten met een muur
van moreele consideraties welke slechts onverlaten en goddeloozen durven negeeren
en trotseeren.
Als bijgevolg Hitler zijn defensieve positie tegenover de Franschen versterkte, het
is even duidelijk dat hij zijn offensieve positie belangrijk verzwakte. Weliswaar heeft
men de strekking van het interview zoo niet opgevat in Frankrijk en de mannen die
de Reichsführer te woord stond zijn in de couloirs der Kamer uitgescholden door

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

den nationalist Franklin-Bouillon, door den socialist Castagnez. Een deel der pers
heeft Hitler's interlocutoren beschimpt als onnoozele halzen, als oplichters, als
beroeps-combattanten. De twee interviewers, Jean Goy, député van Parijs, vrijwilliger
die den oorlog met vier eervolle vermeldingen eindigde als officier, gewond onder
patriotten op Zes Februari, en Robert Monnier, Parijsch gemeenteraadslid, eveneens
oudstrijder, behoeven zich noch om gescheld te bekreunen noch om
verdachtmakingen. Het lawaai dat geschopt wordt over hun gesprek heeft weinig te
beduiden, wanneer men even bedenken wil dat Goy en Monnier de reis vast niet
aanvaardden zonder geïnspireerd te zijn, hetzij door Flandin, hetzij door Laval. En
wat de herrie ten slotte zou kunnen beduiden is voor verschillenden uitleg vatbaar.
Want elke Fransch-Duitsche toenaderingspoging zal nog geruimen tijd zoowel binnen
als buiten de grenzen van beide landen op zulke voorziene en onvoorziene bezwaren
stuiten dat een zekere dubbelzinnigheid voorloopig niet alleen onvermijdelijk maar
zelfs gewenscht kan schijnen.
Het ligt niet in de macht van Hitler, noch van hen die Frankrijk regeeren, om den
Wagneriaanschen Tarnhelm op te zetten en zonder nuances een gedaanteverwisseling
uit te voeren. De interpretatie dezer nuances vergt echter de grootste behoedzaamheid.
Waarom b.v. verbood Hitler dezen zomer een Fransche vertaling van Mein Kampf,
die onbezonnen, uitermate krenkende beschouwingen behelst over het Fransche volk
en zeer compromitteerende over de noodzakelijkheid eener definitieve ‘afrekening’?
Waarom deed hij den uitgever een proces aan? Hij wist dat de laakbare passages in
duizenden citaten verspreid waren en dat een vertaling den Franschen niets nieuws
leerde betreffende zijn pamfletair verleden. Hij kon ze niet meer retracteeren, niet
corrigeeren, niet schrappen, zooals hij in de Engelsche vertaling de bitterheden
verdoezelde tegen de Joden, of zooals hij in de Italiaansche vertaling zijn
annexionistische inzichten wegpoetste betreffende Oostenrijk. Het eenige wat hij
doen kon was te beletten dat zijn onberaden ontboezemingen in Frankrijk een officieel
stempel kregen door een geautoriseerde vertaling. Goed bekeken is dit veel, is dit
kapitaal, essentieel, en overtreft als psychologisch gegeven de condities eener
openlijke retractatie. De Parijsche Handelsrechtbank en de Société des Gens de
Lettres, die Hitler zijn proces lieten winnen, gehoorzaamden zonder twijfel aan
motieven van dezelfde orde. Hitler verlangde een anti-Fransche mentaliteit, dateerend
van vroeger, te verzwijgen voor de Fransche natie en de Fransche rechters stonden
hem toe dat ze verzwegen bleef. De cardinale vraag die dit raadsel verheldert luidt:
Waarom? Het antwoord op dit waarom, zelfs al lijkt het dubbelzinnig, kan niet
ongunstig klinken voor de toekomst.
Een andere passus van het interview verdient bijzondere aandacht omdat hij het
overige zijdelings toelicht. Na een formeele verzekering dat hij de uitspraak van het
plebisciet der Saar zal aanvaarden ‘hoe het ook uitvalle’ en na nogmaals bevestigd
te hebben dat Duitschland wegens de densiteit der bevolking en wegens het lastige
karakter der inwoners afziet van Elzas-Lotharingen, laat de Reichsführer in de
afgemetenste termen twee sibyllijnsche zinnen ontglippen voor verstaanders die
genoeg hebben aan een half woord.
Hij zei: ‘In het Oosten hebben sommige problemen een ander karakter voor onze
Oost-grenzen. Maar er is een pact geteekend met Polen en het Reich heeft daardoor
zeer duidelijk zijn wil betuigd om met dit groote nabuur-land goede betrekkingen te
onderhouden.’ Enkele leden van het Fransche parlement oordeelden dat niet alle
Duitsche Oostproblemen zijn opgelost door dit Poolsche ‘Maar’. Zij vlogen aan op
Hitler's contradictoire zinnen als eksters op een blinkend stukje metaal. Het bekwam
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hun slecht. Léon Archimbaud, boven-bedoelde rapporteur van het oorlogsbudget,
die een toespeling waagde op een Fransch-Russische militaire alliantie, ontving een
vierkant démenti van den Quai d'Orsay. Toch had Archimbaud niets beweerd dan
letterlijk dit: ‘Ik spreek niet over alliantie, noch over militair accoord. Ik constateer
alleen dat het Russische leger zeer sterk is, volmaakt toegerust, en dat het ons is
aangeboden in geval van een conflict met Duitschland.’
Dat de directeur van Buitenlandsche Zaken zich genoopt voelt om zulk een
opzichtig proef-ballonnetje neer te ploffen bewijst minstens dat de wegen in het
Duitsche Oosten nog niet definitief zijn afgebakend. Het idee van bewegingsvrijheid
voor Hitler op de onbevolkte, berooide en onbegaanbare steppen der Soviets heeft
tijd noodig om te rijpen. Het vooronderstelt in Frankrijk een grondige evolutie, zoo
niet een revolutie. Geduld echter! De stuurman der Fransche bark (luctor et emergo)
is vastgebonden aan den mast en de bemanning stopte watten in de ooren. Het helpt
niet. Het gezang der Sirene doordringt merg en been. Een beetje geduld en het gansche
schip resonneert als een klankbord.
[verschenen: 12 december 1934]

De onzekere schat
Parijs, 26 November 1934
Zullen wij den oorlog krijgen waarop onze geest sinds enkele weken wordt afgericht?
Ik geloof er niets van tot nader order, op gronden welke ik vroeger reeds uiteenzette
(geen der mogendheden is gereed; zij zijn bovendien te oneensgezind om zich te
groepeeren in strijdende partijen; zij weten nog lang niet tegen wie en met wie zij
zullen oorlogvoeren) en om enkele andere bijkomstige redenen die alle tot op heden
geldig bleven. Maar gesteld dat hij uitbreekt in het voorjaar of in den zomer omdat
de dreigende en nog niet geheel afgewimpelde Fransch-Russische alliantie-plannen
de kristallisatie der groepen en de vorming van krachtvelden verhaast? Wat zal er
gebeuren met het goud, het fortuin van een land, het fortuin van de lange generaties
die het opzamelden, met het goud dat te Parijs schijnbaar zooveel dichter in het bereik
ligt van een veroveraar dan te Londen of te New-York?
Het probleem, langdurig overwogen, doet zich voor als volgt: Er is een voorraad
geel metaal die schommelt rondom het cijfer van tachtig milliard francs. Deze som,
uitgedrukt in een minder wisselvallige maat, weegt ongeveer vijf millioen kilogram,
of vijf duizend ton. Men kan die massa transporteeren in vredestijd. Doch waarheen?
Op welk punt van den Franschen zeshoek dreigt het meeste gevaar voor een oorlog,
welke, volgens Pétain, zal inslaan als de bliksem? Het is onbekend en bijgevolg
transporteert men niet, zoolang men niet weet of de hoeken Marseille, Bordeaux en
Brest veiliger zijn dan de hoofdstad. Kan de schat echter vervoerd worden wanneer
de mobilisatie-biljetten aangeplakt zijn op de muren? De maximum-lading van een
gewonen goederen-wagen is tien ton en voor het transport van vijf duizend ton zouden
dus theoretisch vijf honderd wagens gereserveerd moeten worden, wat practisch
neerkomt (met de bewaking etc.) op een duizendtal wagens. Dat geeft vijftig treinen
van twintig wagens, die onbruikbaar worden voor troepen-verplaatsingen. Zal men
ze kunnen missen? Zal het overijlde tempo van moderne vijandelijkheden de
bevelhebbers niet voor het alternatief stellen: het goud of het leger? In vijftig treinen
is ruimte voor twaalf regimenten infanterie. Wat bewijst trouwens dat er op den dag
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der oorlogsverklaring nog treinen rollen en dat niet alle spoorweg-emplacementen,
locomotieven-loodsen, bruggen, tunnels in de lucht zullen vliegen? Zijn er andere
transportmiddelen? Ja. Doch bij een hoeveelheid van vijf duizend ton en bij de
kostbaarheid der lading valt niet te denken aan vrachtauto's, vliegtuigen of schepen,
die onmisbaar, te weinig secuur of te langzaam zijn. Niet enkel het goud doch ook
de millioenen inwoners van Parijs zullen geëvacueerd, en zoo niet geëvacueerd, in
ieder geval (met schepen) geravitailleerd moeten worden. De inwoners wel te verstaan.
Volgens alle waarschijnlijkheid blijft het edele metaal dus in Frankrijks hoofdstad,
onder hoede der B.F. of Banque de France. Hoe is het daar beschermd en wat kan
men van die bescherming verwachten?
De B.F. heeft twee kelders, de oude, dateerend van Napoleon, en de nieuwe, welke
zooals een onderaardsche koperen plaat aanduidt, begonnen is in Mei 1924 en voltooid
in November 1927. De oude, gebouwd in ronde booggewelven als middeleeuwsche
bruggen, ligt zes meter onder den grond en bevat behalve de bankbiljetten (de nieuwe
en het papier dat min of meer versleten terugkomt) de goudmunten van alle landen
der aarde en van twee eeuwen wereld-geschiedenis. Men daalt af in deze schatkamer
langs een zeer nauwen wenteltrap die juist doorgang verleent aan één persoon en
zóó rechthoekig eindigt voor een gepantserde deur dat geen inbreker in deze engte
zijn werktuigen hanteeren kan. Die deur heeft twee sloten, boven en beneden, ver
genoeg van elkaar verwijderd dat slechts twee bezoekers ze kunnen openen met
sleutels welke gelijktijdig moeten draaien. Zelfs de gouverneur der B.F. heeft niet
het recht dezen grond te betreden zonder getuige en bovendien zijn beide sleutels
(meesterstukken van gecompliceerde smeedkunst) nimmer te zamen in zijn bezit.
Deze kelders worden elke veertien dagen geïnspecteerd: de minimum-tijd om ze van
buiten te naderen. Voor inbraak en aanslagen zijn ze gegarandeerd. Over hunne
bomvrijheid onder hedendaagsch geschut maakt men zich geen illusies.
Zij vormen echter slechts een voorhof die door een zware tralie van het heilige
der heiligen gescheiden is. Van hier af heeft de bezoeker geen twee sleutels noodig
om binnen te gaan, doch drie: boven, in 't midden en beneden. Achter de tralie leest
men gegraveerd op gepolijst staal: Koepel H, en Koepel E. Koepel H. verdedigt het
verblijf van den onbederfelijken Afgod. Koepel E leidt naar de zes honderd kluizen
der happy few, de geld-aristocratie wier adelsbrief bestaat in het contract der B.F.
dat de poorten ontsluit tot de ondergrondsche zuilenzaal welker plafond geschraagd
wordt door zeven-honderd-vijftig blauw-gemarmerde pilaren. Koepel H en Koepel
E zijn gemetseld uit dezelfde materie en functionneeren met een gelijksoortig
mechanisme. Een vlak van enorme blokken beton, gebouwd als een havenkade om
treinen en kranen te dragen, omlijnt een geblindeerde deur van staal-platen. Die deur
weegt acht duizend kilo. Haar sluiting werkt met de precisiteit van een horloge. Zij
geeft toegang tot een 5.50 meter breeden corridor (in de oude kelders was alles nauw,
hier is alles weidsch en monumentaal) in welks midden men een draaischijf bespeurt
en dubbele rails. Een apparaat in den muur, wederom luisterend naar drie sleutels,
zet een machine in beweging die met tandraderen uit den achterwand een kolossaal
wigvormig stuk cement losrukt en voortstuwt tot aan de draaischijf waar het zwenkend
naar rechts passage laat voor één persoon. Het is geen poort die opent, het is een
reusachtige stop welke voorwaarts springt uit zijn steenen omhulsel, waarin hij zoo
nauwkeurig past dat men geen velletje van het dunste papier kan steken tusschen de
voegen. Zijn motorische organen werden dusdanig ingericht dat zij weigeren te
werken zoolang de stalen toegangsdeur van 8000 kilo geopend blijft. Hoogstens
enkele personen kunnen derhalve gezamenlijk binnendringen in een vierkant waarin
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men riskeert vermorzeld te worden door de rijdende en draaiende klomp cement.
Ontploffingsmiddelen hebben op dit dik gepantserd gevaarte geen vat. Men kan
honderden kilo's dynamiet, melaniet en trinitrotoluène opstapelen: De zoldering zou
misschien instorten, maar den weg versperren.
Vandaar daalt men af tot achtentwintig meter onder den beganen grond: negen
meter rots, daarna zand, vervolgens de bodem van Parijs. Men daalt af in
geruischlooze en reusachtige liften wanneer men safe-houder is (de safe-houders
worden slechts toegelaten onder dubbele begeleiding en hun kluizen, ruim als kamers,
hebben twee deuren, waarvan een met drie sleutels), wanneer men beambte is of het
bijna onverwerfbaar voorrecht geniet van geautoriseerd bezoeker. Men doolt echter
langs eindelooze gangen, die volgens de legende eindigen in kuilen, putten, valluiken
en zelfsluitende kerkers waaruit niemand levend ontsnapt, wanneer men tracht te
betreden zonder Sesam. Doch ook in de mogelijkheid dat het heiligdom, ondanks
een onverwoestbare borstwering, ondanks onoverkomelijke hinderlagen, overweldigd
zou kunnen worden door een sterken vijand, is volgens menschelijke berekening
doeltreffend voorzien. Tusschen de rots en de zandlaag waakt in cementen
vergaarbakken van duizenden kubieke meters een meer, gevoed door de naburige
Seine, dat door een druk op een onderaardschen knop den ganschen tempel kan
verdrinken als een gezonken kathedraal.
Het heiligdom zelf werd geconcipieerd als de hokken eener menagerie. De vijf
millioen kilo goud liggen gevangen in zwaar-getraliede kooien, zichtbaar voor 't oog,
maar ongrijpbaar voor de hand. De staven van veertien kilo zijn gerangschikt als de
Vijf der dobbelsteenen opdat men ze zonder moeite snel kan tellen en controleeren.
Zij rusten in een onveranderlijke temperatuur van 19° Celsius en in het licht van
gloeilampen, helder als de zomermiddagzon. Achter dit glanzende tabernakel strekt
zich de behuizing uit van hen die in dagen van nood de wacht zullen betrekken van
den afgod, die uitgekozen zijn om op een gebaar van hun chef met hem te vergaan.
Dynamo's, gekoppeld aan Diesels, verwekken eigen electriciteit en accumulatoren
ondervangen eventueele storingen. Er zijn reservoirs van olie en het drinkwater welt
op uit natuurlijke bronnen. Voorraadschuren met koelkamers bewaren leeftocht voor
weken en maanden. Een fornuis dat nog nimmer diende kan 1500 maaltijden bereiden.
Er zijn slaap-, eet- en leeszalen. Er zijn zelfs badkamers. De lucht van het
onderaardsche verblijf, stofvrij en vochtvrij, beveiligd tegen emanaties van gassen,
is verscher en gezonder dan de dampkring beschenen door de zon. Alle verkeer met
de levenden kan worden afgebroken: de draadlooze zal de opgeslotenen verbinden
met de Bovenwereld.
Geen Pharao in zijn pyramide of in zijn onvindbaar rotsgraf was machtiger beschut
tegen het geweld van menschen en elementen dan de vijf duizend tonnen gouds in
de constructies der B.F., waaraan meer dan duizend werklieden bijna vier jaren
arbeidden. Zullen ingenieurs ooit een bom, kogel of torpedo fabriceeren die dertig
meter grond, zand, rots en cement doorboort? Misschien. Maar wat dan nog? De
gebombardeerde rijkdommen kunnen begraven worden onder de ruïnes der vesting
doch niemand zal ze rooven. Parijs zal verwoest en Europa ontvolkt zijn voordat een
overwinnaar de puinen poogt op te hakken boven den bedolven schat. Wat er ook
gebeurt de Franschen kunnen met vertrouwen denken: Ils ne l'auront pas.
[verschenen: 15 december 1934]
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Een Phenix
Parijs, 29 November 1934
Het was een onvergetelijk schouwspel om Paul Claudel in tranen de lijkrede te zien
beëindigen welke hij op het kerkhof van Neuilly uitsprak voor zijn meester Philippe
Berthelot, die den laatsten drempel van dit leven ging passeeren. Claudel, gezant der
Republiek te Brussel, na gezant geweest te zijn in de voornaamste hoofdsteden der
wereld (Tokio, Berlijn, Washington), is geen klassiek, evenwichtig temperament,
maar ontegenzeglijk is hij een der rijkste en creatiefste geesten van onzen tijd, een
der lichtpunten in onzen chaos die misschien een dageraad aankondigen. Men kan
nimmer met zekerheid de posthume uitstraling van een kunstenaar voorspellen, doch
het schijnt niet onmogelijk dat hij over vijftig jaar gevierd wordt als de Shakespeare
dezer eeuw. En de vriend, de beschermer van wien hij snikkend afscheid nam, had
het lot der menschen bestuurd als een dier verborgen koningen, aan wie mongoolsche
fabels een onderaardsche woning toedichten, vanwaar zij oorlog en vrede, geluk en
rampen regelen.
Sinds 1905 was hij vereenzelvigd met den Quai d'Orsay, een der gevoeligste
regulateuren der planeet. Indien er toenmaals strikken gezet zijn, gelijk men beweert,
voor de Hohenzollerns, de Habsburgers en hun roekelooze onderdanen, dan werden
zij gespannen door Philippe Berthelot. In Juli 1914, tijdens de Russische reis van
Poincaré en Viviani, leidde hij eigenwillig, als de God uit den proloog van Faust en
het Boek van Job, de mise-en-scène van het drama. Hij was het, die aan de zijde van
den interimairen minister Bienvenu-Martin, de Duitsche oorlogsverklaring ontving
uit de handen van Wilhelm von Schön, waarbij Bienvenu-Martin, vandaag een
overoude grijsaard, de historische, weinig bekende woorden sprak: ‘Wij danken u
vriendelijk voor uw zeer gewaardeerd bezoek.’ Behalve een korte eclips van ongenade,
te wijten aan de krach der Banque Industrielle de Chine waarvan zijn broer André
directeur was, heerschte Berthelot vanaf 1920 tot 1933 oppermachtig over Frankrijks
Buitenlandsche Zaken. Een minister, ook al heette hij Briand, was nooit meer dan
een gedelegeerde, een vicaris van Berthelot, afgevaardigd om de moeilijkheden te
vereffenen met het Parlement en met de openbare meening. Op den Quai d'Orsay
installeerde hij een hof van jonge en brillante litteratoren als Jean Giraudoux en Paul
Morand, exquise en vernuftige mandarijnen in wier midden men zich in een keizerlijk
paleis kon wanen van Peking. Toen zijn lichaamskrachten verzwakten, deed hij zich
opvolgen door een anderen mandarijn, den hermetischen dichter Alexis Léger, bij
ingewijden vermaard als Saint-John-Perse, wiens kabalistische geschriften versloten
zijn met zeven zegelen. Het verheugde hem om prozaïsche ministers en triviale
Parlementsleden te encadreeren met de uitgezochtste vertegenwoordigers der Fransche
intelligentie, om een zeer reëele materie als de diplomatie te laten modeleeren door
droomers en fantasten.
Die bijna onafgebroken macht en het aristocratische dilettantisme waarmee zij
gebruikt werd, zouden bewonderenswaardig geweest zijn wanneer hij Europa niet
had achtergelaten zooals het is. Want als men Giraudoux oordeelt naar een roman
of een tooneelstuk, men moet Philippe Berthelot, nu niets van hem overblijft dan
teekens op een grafzerk en een schaduw in ons geheugen, tenslotte wel oordeelen
naar den stand van het spel waaraan hij onttrokken werd. Hij heeft geschitterd in de
pauzen van concerten (ofschoon hij een hekel had aan muziek), in de entr'actes van
schouwburgen, in salons, in boudoirs, in cabaretten, en zelfs als medewerker van La
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Vie Parisienne (onder een pseudoniem natuurlijk), maar hoe staan de stukken op het
spreekwoordelijke schaakbord waar hij langer dan een kwart-eeuw domineerde? Wij
weten, gissen of voelen het, zelfs al zou de Engelschman, voorzichtig als een kat
voor een bordje heete melk, dezer dagen niet gezegd hebben dat er geen plaats is
voor alarm maar wel reden voor angst. Vraag: zou Europa beven wanneer niet
Berthelot in 1930, vijf jaar te vroeg, den Rijn ontruimd had? Zou Duitschland vrijelijk
herwapenen en ongehinderd zijn handelsschulden schrappen, wanneer de Fransche
vlag nog wapperde te Mainz? Had Japan zich teruggetrokken onder zijn tent en de
solidariteit met het Westen verbroken zonder de extravagante sympathie van Berthelot
voor de Chineezen? Zou Rusland onderweg zijn naar een honderdjaar-plan (met niet
de minste kans op beterschap) wanneer de neronische Berthelot zich niet met een
perverse nieuwsgierigheid gebogen had over de laboratoria van het Kremlin en hun
menschelijke proefdieren? ‘Ik verfoei de onderdrukten’ zei hij op de vredesconferentie
nietzscheaansch tot de afgezanten van een onderdrukt volk die hem te lang naar zijn
zin aan het hoofd zanikten! Zouden de Serviërs zich niet plooibaarder toonen wanneer
Berthelot het fascisme minder gehaat had? Zou Mussolini niet minder geëxaspereerd
zijn, wanneer hij minder getergd ware, en ook minder kwajongensachtig getreiterd?
Zou de grens der Tsjechen niet rationeeler geteekend zijn zonder Berthelot's felle
afkeer van de Habsburgers en van de atmosfeer der voormalige Dubbel-monarchie?
Indien wij enkel ‘politisch’ leden door deze opeenstapeling van vooroordeelen en
onbesuisdheden zouden wij er weinig belang aan hechten. Maar lijdt niet het gansche
heelal economisch aan de dwalingen van een despoot die er trotsch op ging nooit
van meening te veranderen, zelfs niet waar de vergissing zich duidelijk manifesteerde
als een open deur?
Gedane zaken nemen geen keer en het past niet erover te jammeren. Doch Berthelot
droeg een onzichtbare kroon en elke tijdgenoot (boven alle hoofden hing hij het
zwaard van Damocles) mag aan 't einde van zijn bewind verantwoording vragen aan
den paradoxalen tyran die zich verheven waande boven alle medemenschen. Van
Poincaré zei deze artistiekere logicus: ‘Hij is de perfectie... en meer niet.’ Over
Briand: ‘Hij wil alleen goed wat hij niét wil.’ Over Tardieu: ‘Hij is de beste en zal
het slechtste doen.’ Zooals Paul Morand schrijft, heeft Berthelot een folklore nagelaten
van dergelijke frappante aforismen, waarin hij zijn grenzenlooze verachting
comprimeerde voor het bijna totale menschdom. De Uebermensch van den Quai
d'Orsay achtte de aarde bevolkt door een ontelbaren, valen en muffen troep
schoolvossen, pedante kwasten, filisters, stommelingen en andere idioten, boven
wier gezelschap hij de voorkeur gaf aan monsters, aan de zeldzame visschen in zijn
aquarium, aan schavuiten en canaille mits zij interessant waren en pittoresk. Het zou
een oude en algemeene intuïtie bewaarheid hebben wanneer deze diabolieke
hoogmoed gestruikeld was over zichzelf. Noch de tijd echter en de verflauwende
zenuwen, noch het leed, noch de ongewisheid over het hiernamaals konden dit
karakter buigen. Tot zijn hart stilstond bleef hij onaantastbaar. Tenzij men 't voor
een kastijding moet houden dat deze souvereine kop zijn laatste jaren sleet met een
domino-spel dat hij gekregen had van Foch en in dit onschuldig vermaak een menigte
spitsvondige moeilijkheden ontdekte, wist Berthelot zich te immuniseeren tegen de
terugstooten van beginselen welke zelden geëxperimenteerd werden zonder straf.
In het licht van sommige teksten, wier echtheid gewaarborgd wordt, is 't niet
gewaagd om het vermoeden te opperen dat deze onverbiddelijke lotsbeschikker een
verholen behagen schiep in de ruïnes welke hij voorbereidde, dat tenminste de
consequenties zijner politieke structuren en hun mogelijk effect op een krioelende
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menschheid hem even onverschillig bleven als de zee die een schip verzwelgt.
Waarom niet? Het menschdom bracht een Caligula en een Caracalla voort (geboren
te Lyon!), waarom zou een zoo getimbreerde Berthelot tot de onbestaanbaarheden
behooren? Tot den katholieken Paul Claudel sprak de nihilist die aan God noch
Duivel geloofde: ‘Hoe jammer dat ik u den Hemel niet als Ambassade kan geven.
Voor mezelf zou ik de Hel reserveeren.’ Dit klinkt ongeveer in den trant van den
Frieschen Radboud. Doch naast zijn definitie: ‘Eén mensch die sterft dat is een
smartelijke rouw, honderd duizend menschen die omkomen dat is alleen nog maar
statistiek’, krijgt het compliment aan Claudel een demonischen ondertoon en
achtergrond, welke doet terughuiveren als een paard dat den dood raadt.
Wanneer ik hem zag in zijn rechtlijnige, athletische gestalte, met zijn hoogen hoed
dien hij droeg als een tiara (en dien hij in China leerde beschouwen als het uiterlijk
attribuut der Blanke suprematie), heb ik mij soms verwonderd over het gebrek aan
inzicht waarmee terroristen hun zoenoffers plegen aan te wijzen. Tijdens het bewind
van Berthelot werd geschoten op Jaurès, op Clemenceau, op Paul Doumer en men
schroefde een rail los voor een trein van Tardieu. Wat beduiden deze exemplaire
persoonlijkheden, gebonden aan alle touwtjes der stembus, tegenover den autonomen
directeur van den Quai d'Orsay? Hij biologeerde, fascineerde, suggereerde
voorbijgaande ministers, presidenten en afgevaardigden als een fakir zijn sujetten.
Zij waren zijn instrumenten die hij hooger of lager stemde, deed spreken of zwijgen,
en men las dit besef op zijn autoritair gelaat. Van tien, twintig gouvernementen die
kwamen en gingen als Chineesche schimmen, was hij de spiritus rector. En daarom
liet hij een phenix beitelen op zijn tombe, symbool van den geest. Maar in welk vuur
dacht hij te herrijzen? Welke brandstapels verwachtte hij? Zijn hoofd was vol
godenschemeringen eener kadukke civilisatie, vol wereld-ondergangen waarvoor hij
geen pink verroerd zou hebben om ze af te wenden. Moge hij rust vinden voor zijn
destructieve ziel, doch mogen heilzamer krachten de woningen herbouwen van
stervelingen die hij geminacht heeft.
[verschenen: 19 december 1934]

Tout arrive
Parijs, 3 December 1934
Het is een rebus als ‘zoek den jager’ waarom de te beruchte inspecteur Pierre Bonny
een proces wegens laster heeft aangegaan tegen het weekblad Gringoire, oplage vijf
honderd duizend exemplaren.
Het stond geenszins geschreven dat Chéron's ‘jonge man die de Republiek gered
heeft’ zijn pleit verliezen zou, want het geding werd behandeld voor de Cour d'Assises
waar het vonnis bepaald wordt volgens de indicaties van twaalf gezworenen, en de
ondervinding heeft geleerd hoe mediummiek zulk een jury reageert op de wenschen
der politie, wanneer 't erop aankomt. Maar hoe de uitspraak ook mocht luiden, het
was van te voren zeker dat er een hoop ontuig opgerakeld zou worden waarvan Bonny
geen greintje genoegen kon beleven en nog minder aanbeveling kon verwachten voor
toekomstige promoties, zelfs al won hij zijn zaak. Iedereen kon ook voorzien dat het
proces zich onmogelijk kon bepalen tot Bonny, die per slot maar een gedisciplineerd
inspecteurtje is, heden de handlanger van een minister, morgen het manusje-van-alles
van een commissaris, en slechts bij uitzondering opereerend voor eigen rekening,
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doch dat het proces automatisch moest uitgrijpen tot aan de superieuren van Bonny,
dit wil zeggen tot aan de Sûreté Nationale, ‘la Secrète’ zooals het volk haar noemt.
De Sûreté ging reeds te veel over de tong om nog het flauwste animo te toonen voor
een sensationeelen rechtshandel die zes dagen zou duren, waarvoor honderden
bekijkenswaardige getuigen gedagvaard waren die meer publiek trokken dan de
nieuwste comedie van Bernstein en meer spektakel maakten in de kranten dan het
huwelijk der hertogin van Kent. Men kan dus moeilijk veronderstellen dat de Sûreté
Bonny bijzonder heeft aangepord om zich te rehabiliteeren tegenover de opinie die
hem voor een bandiet houdt. Het is evenmin waarschijnlijk dat de Sûreté de Justitie
en de openbare meening hoopte te intimideeren met een brutalen zet, want daarvoor
zou de gelegenheid averechts verkeerd gekozen zijn.
Moet men dan aannemen dat Bonny een dubbel-agent is, beurtelings een schavuit
in dienst van schavuiten, beurtelings een willig werktuig in handen van een gezag
dat totnutoe te voorzichtig en te heimelijk optrad om het nader te karakteriseeren!
Men zou dit mogen afleiden uit een flater welke Bonny zich langs den neus weg,
bijna per ongeluk, alsof hij zich versprak, liet ontvallen. Hij zei dat hij in den zomer
van 1933 bij zijn chefs drie rapporten had ingediend over de schurkerijen van Stavisky.
Direct betrapt door den verdediger van Gringoire haalde Bonny een notitie-boekje
voor den dag waarin hij die rapporten gecopieerd had. En niet alleen Bonny, maar
alle commissarissen der Sûreté, betrokken bij het schandaal, hadden plechtig voor
de enquêtecommissie gezworen dat zij tot 23 December 1933 nooit den naam Stavisky
en nooit den naam Alexander gehoord hadden! De commissarissen en hun toenmalige
directeur, onmiddellijk gedagvaard, beweerden dat de rapporten hun nimmer onder
oogen kwamen. Doch zij stikten niet in hun eerste leugen en de safraan-kleurige,
zwart-gelokte, chic gekleede Bonny, die er meer uitziet als een demimondaine danser
of Steh-Geiger dan als een inspecteur met een traktementje van 1800 francs per
maand, heeft natuurlijk bewijzen. Zijn uitgeflapte bekentenis brengt de heele
Stavisky-affaire opnieuw aan 't rollen en wie kunnen dit wenschen behalve de
tegenstanders van een stilzwijgend accoord?
Al lag echter het zwaartepunt van dit proces niet in de rechtszaal doch in het
centrum van een labyrinth waar de orders worden verstrekt en de rollen uitgedeeld,
de uitvloeisels zullen des te belangrijker zijn en de vertooning was er niet minder
schilderachtig om. Men heeft gebruld als helden van een melodrama. ‘Als u schreeuwt,
meester Torrès’, zei de advocaat van Bonny tot den verdediger van Gringoire, ‘ik
kan even hard schreeuwen!’ - ‘Wanneer jullie de rechtbank meenen te imponeeren
met gebrul, ik kan ook een keel opzetten’, bulderde de advocaat-generaal. Een der
getuigen van Bonny, advocaat van zijn vak, betoogde dat alle kranten te koop waren
voor den meest-biedende en dat Bonny enkel een slechte pers had omdat hij niet
betaalde. De journalisten protesteerden tegen dezen eenzijdigen achterklap door de
zaal in gelid te verlaten en wie den volgenden [dag] een slechte pers had was Bonny's
getuige.
Een der hoofd-attracties van dit panopticum bestond in de verschijning van Georges
Hainnaux, in de wandeling beroemd als Jo-la-Terreur of Jo-les-cheveux-blancs. Hij
is een jongen van de vlakte, gevreesd en gerespecteerd in ‘le milieu’, kleedt zich als
een gentleman, draagt zijn hoornen bril als een intellectueel, haalde meer strafbare
streken uit dan Uilenspiegel, loopt rond op vrije voeten, en doet zijn openbare biecht
in ‘Candide’, een ander weekblad, concurrent van Gringoire, maar even vinnig
anti-Sûreté. Hainnaux bezat de talons der chèques van Stavisky en een krant bood
hem 800.000 francs aan, plus een vliegtuig om zich in veiligheid te brengen als hij
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ze uitleverde. De rechtgeaarde, edeldenkende snuiter bezweek niet voor die dubieuze,
kapitalistische verleiding doch publiceerde reeds twee brieven in ‘Marianne’ (nog
een weekblad en venijniger anti-Sûreté dan de anderen), waarmee hij het geachte
publiek informeerde dat van de 60 talons welke hij overhandigde aan Bonny slechts
16 de enquêtecommissie bereikten. Men hoopte dat hij Bonny zou verpletteren en
hij gaf geen kik. Want kameraden verloochenen elkaar niet en op verraad staat in
deze jungle de doodstraf. Een Hainnaux kan loeren draaien aan een minister of rechter
van instructie die de talons escamoteerden, maar hij stooft geen kool aan Bonny.
Zijn beste poets, die veel meer waard is dan 800.000 francs, bewaart Jo-la-Terreur
zonder twijfel voor den armen Chéron en den degenslikker Chautemps, melkkoeien
van het allerbeste ras. Geen van beide kronkelige politici, opgeroepen om een man
te verdedigen dien zij door dik-en-dun protegeerden, pousseerden en exploiteerden,
durfde zich aan het verhoor wagen en aan het publiek. Voor hen kon Bonny smoren
in zijn eigen vet. Zij hadden schrik. Zij konden geen snaak voorspreken die door
alles werd aangeklaagd en zij waren stellig de laatsten die hem mochten bezwaren.
Eén durfde tenminste en het was een vrouw. Zij draagt den grappigen naam van
juffrouw Cotillon, wat zoowel onderrok beteekent als de gemimeerde dans die de
bals sluit, en voor deze burleske omstandigheid, een bron van kwinkslagen, deinsde
zij evenmin terug als voor de bliksems der Sûreté. Mejuffrouw Cotillon is jong,
onervaren en zóó innemend dat een discreet vriend haar zijne sympathie vertolkte
met een maandelijksche toelage van 200.000 francs. Haar charme vertegenwoordigde
dus een kapitaal van meer dan honderd millioen en zij trouwde met een importeur
van Italiaansche lekkernijen die anoniem bleef. Maar toen zij veertien jaar was en
onder voogdij stond, had zij een slippertje gemaakt, werd ingerekend door de politie,
moest hare duimen afdrukken op een fiche, dat met twee foto's, en face, en profil,
gedeponeerd werd in een archief. Op een avond vertelt zij haar geschiedenis aan een
kennis die haar heeft opgewarmd met zijn eigen avonturen. De kennis, als bij toeval
weer een kennis van Bonny, briefde haar verhaal over aan den inspecteur die zich
zonder moeite hare foto's verschafte en het volledig dossier. Vanaf dat uur had het
bevallige kind geen leven meer. Zij werd tegelijk Danaïde en Danaïde-vat. Haar geld
was zoo gewonnen maar ook zoo geronnen. Pas toen zij het vierde millioen moest
dokken onder bedreiging dat de foto's gepubliceerd zouden worden (en zij werden
gepubliceerd!) spartelde de geplukte tegen en diende een aanklacht in. Een harer
afpersers zit gevangen doch men vond geen Bonny omdat men een Bony zocht met
één n! De wederwaardigheden van dit domme gansje, die ze weenend vertelde,
wekten een overstelpend medelijden in ontelbare ridderlijke borsten, te meer omdat
niemand op de depositie van mejuffrouw Cotillon was voorbereid. De Bonny met
twee n's loenschte van woede of deed alsof. Hij was psycholoog genoeg om zich
moreel veroordeeld te voelen. Maar is de ongeloofelijk naieve historie echt of diende
zij alleen voor een carambole over den band? Is juffrouw Cotillon werkelijk zoo
dapper als men haar afschildert? Zij liet 't totnutoe niet merken en ziet er weinig naar
uit.
Den dag na de vrijspraak van Gringoire, werd Chéron's jonge man die de Republiek
gered heeft, gearresteerd omdat hij een inwoner van Lithauen, uit Frankrijk
geëxpulseerd, onder bescherming nam tegen betaling van een overjas en een costuum,
geleverd door een Zweedsch kleermaker. De onthulling van het feit, zes jaar oud,
dateert van Juli, doch in Juli was Chéron minister van Justitie en Bonny de grootste
politieman van Frankrijk. Wat is hij vandaag in de cel waar hij zijn nota's redigeert?
Frankrijks grootste aanklager of Frankrijks grootste maître-chanteur? Ziedaar een
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kerel die een boekje kan opendoen over het republikeinsche regeeringspersoneel!
Hij weet alles: wat er gebeurde met de spoorloos verdwenen dame wie hij op bevel
van Sarraut een grammetje cocaïne in de bagage stopte; wat er gebeurde met de
chèques van Stavisky; wie Prince vermoordde; en de andere dingen, bekend of
onbekend. Zal hij praten en zich wreken op hen die hem lieten schieten? Zal hij een
hechtenis overleven waar men zoo gemakkelijk een leelijke verkoudheid oploopt?
‘Et à présent: jusqu'au bout’ commandeeren honderd kranten aan Pernot, een braaf
mensch, vader van een talrijk gezin, den rechtschapensten minister van Justitie dien
de Franschen ooit aanschouwd hebben - maar die zich begeeft op verboden terrein.
Hij dringt een zone binnen die geen enkel outsider betrad zonder dat 't hem berouwde.
Hij opent een gerechtelijke aera welke in ieder geval vruchtbaar zal zijn aan
dramatische episodes.
[verschenen: 22 december 1934]

Beraad te Vincennes
Parijs, 6 December 1934
Het Koloniale Congres is Maandag 3 December in het Museum van Vincennes met
een banale ceremonie geopend door den President der Republiek en het
Gouvernement. Officieel heet het Conférence Coloniale. Doch ieder denkt en zou
willen schrijven: Conférence Impériale. Dat klinkt echter maar zoo-zoo. De mannen
die het Fransche imperium bouwden dat binnen veertig jaren het tweede der wereld
werd, hebben altijd geleefd als de zijde-fabrikanten van Lyon die nog rondloopen in
een kaal jasje hoewel hun vader reeds milliardair was. Zij zijn van het goede ras dat
niet van groote woorden houdt en leeg vertoon. Als de arme boer, van wien
Jean-Jacques vertelt, hebben ze niets op tafel dan een homp oudbakken brood. In
een schuilplaats verbergen zij de ham, de honing, de kaas, de boter voor onvertrouwde
oogen. En het geld onder den dorschvloer. Alleen Lyautey maakte een uitzondering,
maar geen school. Lyautey bleef een unicum en ging ad patres, tijdig genoeg om den
familie-raad niet te storen met een parade van pluimen, vaandels, wapperende mantels,
declamatorische tiraden...... en wellicht met constructieve ideeën.
Dus nauwelijks geïnstalleerd verzonk de Conferentie achter het gordijn dat men
in theaters laat zakken wanneer een nieuw décor wordt aangericht. Zij is twee jaar
lang voorbereid en zal minstens twee maanden duren. Weken vóór de eigenlijke
opening was zij reeds verdeeld in een menigte commissies en onder-commissies en
stond klaar als een standbeeld dat nog slechts onthuld behoeft te worden doch waar
niemand meer naar omkijkt zoodra het doek gevallen is. Een economische commissie
zal de kwesties behandelen van tarieven, douane en algemeene politiek. Een
commissie voor de productie van moederland en koloniën zal een volledigen inventaris
opmaken, in tonnenmaat en in munt-waarde, van de vennootschap Frankrijk, van
wat zij verbruikt en opbrengt, van wat dáár tekortkomt en elders overschiet, van de
buitenlandsche leveranciers die vervangen kunnen worden door inheemsche, van de
technische mogelijkheden om den wederzijdschen import en export te vermeerderen
zonder schade en met voordeel. Een financieele commissie zal haar aandacht schenken
aan vraagstukken van crediet, bankwezen en budget. Een commissie van koloniale
outilleering zal de problemen onderzoeken van transport over land, water en lucht,
de plannen van openbare werken en ontginning, van propaganda en toerisme. Een
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commissie van sociale voorziening zal zich wijden aan maatschappelijke onderwerpen,
aan hygiëne, onderwijs en volkswelvaart,
Deze commissies, verdeeld in evenveel sub-commissies als de bijna onbegrensde
vertakking harer bemoeiingen medesleept, zijn bestemd om te functionneeren als
een college van regenten en als een bureau van consultatie. Zij zullen hooren en
verhooren. Zij hebben de kopstukken samengeroepen van alle publieke administraties,
koloniale organismen, senatoren, gedeputeerden, gedelegeerden van veelslachtige
Raden, vereenigingen, bonden, de kopstukken der nijverheid van moederland en
wingewesten, de vertegenwoordigers van belangen-groepen en instellingen wier
opinie, adviezen of verlangens a priori een gewicht in de schaal leggen dat meetelt.
Doch behalve de genoodigden kunnen ook zij hun doleanties indienen die zich
vergeten oordeelen. In beginsel zullen alle gevolmachtigde personaliteiten en
gequalificeerde lichamen geraadpleegd worden die een audiëntie verzoeken voor
een bepaald geval of aan wier meening een commissie-lid meent te moeten hechten.
Achterdochtige opmerkers zullen geneigd zijn om de Koloniale Conferentie bij
voorbaat te karakteriseeren als een soort van parlement, met al den rompslomp, het
beetje nut en de massa last van losse praat-machines. Het kan gebeuren dat deze
zwartkijkers gelijk hebben en de naties die nog aan Frankrijk of aan Fransche koloniën
verkoopen mogen wenschen dat zij zich niet vergissen. Maar de persoonlijkheid van
den secretaris-generaal die de menigvuldige debatten leiden zal geeft niet veel houvast
voor previsies welke ons 't best zouden schikken. Het is C.J. Gignoux, directeur der
Journée Industrielle, wiens naam borg staat voor een doeltreffende methode. Dat
men dezen vakman, even bedreven in het hanteeren van menschen als in de
boedelbeschrijving van een werelddeel, aan het hoofd plaatste der grondwerken,
toont niet alleen dat de impresario's der Conferentie het parlementaire gevaar hebben
ingezien, doch dat zij het willen vermijden. De tijd is er niet naar om een mislukking
even koelbloedig te aanvaarden als de val van een ministerie. Een totaal échec lijkt
uitgesloten, maar beneden het minimum van een gedeeltelijk succes zal men niet
dalen. Buitenlanders van allerlei slag verwijten den Franschen te dikwijls dat zij geen
begrip hebben van koloniaal beheer, dat Koloniën nog minder deugen voor den
Franschman dan de Franschman voor Koloniën, en een zeker soort Franschen stemden
te dikwijls in met deze oppervlakkige critieken om aan de Conferentie den uitweg
open te laten van een demoraliseerenden aftocht.
Een resultaat trouwens is niet enkel noodzakelijk, het is bereikbaar. De situatie
wordt beheerscht door drie factoren, die geen van drieën onverzettelijk zijn.
Primo: De spaarders, ontmoedigd door de baissiers van de Beurs, de zakkenrollers
van den Staat en de avonturiers der Politiek, onttrokken successievelijk veertig
milliard francs in bankbiljetten aan de circulatie en potten ze op. Dit kolossale
rente-dervend bedrag snakt naar normale omstandigheden om te fructifieeren en kan
gemobiliseerd worden bij het eerste gevoel van vastigheid dat langer duurt dan een
sprankje hoop. De fundamenteele voorwaarde om slapend geld te draineeren naar
de koloniën, is dat de koloniën niet concurreeren met het moederland in wijn, graan
en zelfs in rijst, onderkruiper van het graan. Die voorwaarde is niet onvervulbaar.
Doch zij bedingt een ijzeren vuist en een consequent plan. Voor sommige streken
traden zoowel de vuist als het plan reeds in actie.
Secundo: Op de handelsbalans valt een deficit weg te werken dat ondanks herhaalde
correctieven nog schommelt rondom de zes milliard francs per jaar. De som, welke
een peulschilletje zou geweest zijn op een grootboek van 1928 toen de invoer
culmineerde in de buurt van vijftig milliard, werd een zwaar verlies nu zij in 1934
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meer dan één vierde bedraagt van het totale buitenlandsche handelsverkeer. Het lek
moet gestopt worden wanneer men niet wil zinken. De ervaring evenwel leerde dat
een uitbreiding van export slechts mogelijk is naar koopkrachtige koloniën en deze
bevinding bleek overtuigend genoeg om een verzachting te suggereeren van het
dusverre gevolgde selfsupporting systeem. Men kan niet eindeloos teren op kosten
van een land en de onafhankelijke volkeren hebben als klanten zoodanig afgedaan
dat menige natie in vergelijking met Algiers b.v. terugweek naar een onbeduidenden
rang.
Tertio: De export is niet groeibaar, voorloopig althans, tenzij onder bezwarende
condities. De import kan niet ingekrompen worden zonder verlaging van het
economisch niveau. Maar er is een derde oplossing. Men kan de invoer-wegen
verleggen. Wat zeggen de statistieken, of wat tenminste laat men ze beweren? Over
1933 betrok Frankrijk 64.000 ton rubber uit den vreemde, tegen 7150 ton uit eigen
bezittingen. Voor de koffie is de verhouding 178.000 tot 18.500. Voor de thee: 1.627
tot 242. Voor de tabak: 30.000 tot 12.400. Voor de kinabast: 94 tot 1. Voor de sisal:
32.458 tot 1.380. Voor de bananen: 162.000 tot 38.000. Er komen elk jaar 24 millioen
ton steenkolen tekort, 140.000 ton koper, 11.500 ton tin, 50.000 ton chroom, 2650
ton nikkel, 99.000 ton lood, 90.000 ton zink, 800.000 ton mangaan, 921.000 ton
pyriet, 2.425.000 ton petroleum. Elk commentaar op de cijfers en op de stoffen,
leverbaar door de koloniën, is overbodig. Met een ruggesteun van veertig milliard
beschikbaar kapitaal, met dezelfde protectie waarmee concurrenten zich verdedigen,
met propaganda en met durf, worden de aangenaamste droomen van beleggers,
bankiers en ondernemers levensvatbaar. Wanneer bestaande ontginningen en cultures
de volle zes milliard van het jaarlijksch deficit niet aanstonds kunnen ophalen, de
bescheidenste vooruitzichten wettigen de verwachting dat de koloniën in de naaste
toekomst de grootste helft van het verlies zullen compenseeren. Zoo blijft dat geld
in de familie en naar mate Frankrijk koopt zal het in zijn Koloniën verkoopen, wat
de zuivere winst verdubbelt.
Dat is veel hoop en misschien nog meer illusie, tegenover welke de Fransche
koloniale milieu's zich in 't algemeen zeer sceptisch toonen. In hoeverre evenwel
simuleeren zij hun argwaan, in hoeverre is hij gemotiveerd? Volgens hen ontbreekt
het de Conferentie ten eerste aan eenheid om practischen arbeid te verrichten en ten
tweede aan gezag om nuttige besluiten door te voeren. Door een onvermijdelijke
complicatie van mandaten, protectoraten en koloniën, is de autoriteit versnipperd
over vier ministeries (Quai d'Orsay, Binnenlandsche Zaken, Koloniën en Handel)
welke enkel een mirakel kan doen concordeeren. Met de Franschen echter weet men
't nooit. Een mirakel is hier even gauw gebeurd als een ongeluk. Zoolang het mogelijk
blijft als één kans op de duizend, moeten wij het duchten, maar zoolang het geen feit
wordt, mag men eraan twijfelen.
[verschenen: 29 december 1934]

De natuurlijke staat
Parijs, 10 December 1934
Het requisitoir van Engelbrecht en Hanighen ‘The Traffic in Death’, dat bij de
Amerikanen kabaal gemaakt heeft, is nu ook verschenen onder den Franschen titel
Marchands de Mort van Renaud de Jouvenel. Zal het boek op zijn beurt hier, waar
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het geadverteerd wordt met doodskoppen en ander misbaar, rumoer veroorzaken tot
onder de beschreven vaderen van den Senaat? Hoewel de vertaler spruit uit den stam
der Jouvenel's waaraan Frankrijk de stoornissen van het Vierpact dankt, lijkt een
beroering voor het geschrift mij onwaarschijnlijk. Op het punt van handelaars in
moord zijn de Franschen door de wol geverfd en absoluut waschecht. Men heeft
zulke enorme staaltjes verzonnen over de satansche vampiers, die hun fortuinen en
fabrieken metselen met menschenbloed, men heeft zulke onuitputtelijke sommen
besteed om de gruwelverhalen te colporteeren, dat de hersens niet meer reageeren
als voor een deun dien men millioen malen gehoord heeft en dat de haren hun
vermogen om te berge te rijzen verloren. Het getuigt zonder twijfel van onverdroten
idealisme of hardleersche koppigheid dat het vervelend geschreven, bekrompen
gedacht en tamelijk slordig gedocumenteerd essay van twee philanthropen nog een
bekend vertaler vindt, een beroemd uitgever, een happige pers en een publiek van
geloovige lezers. Uit de vermenging dezer ingrediënten zal echter geen enkel explosief
effect ontspringen. Er zit geen schot in die praatjes over kanonnen en mitrailleuses.
De schrijfwijze van Marchands de Mort is inderdaad sloffig en de nauwkeurigheid
der documentatie laat op menige bladzijde te wenschen. Wat hebben de auteurs eraan
om te insinueeren dat de wapenen en zelfs de vliegtuigen, waarmee Abd-el-Krim de
Franschen bestreed in het Moorsche Rif, een verdachten oorsprong verrieden door
de merken der pakkisten? Wanneer zij hun werk behartigd hadden zooals 't behoort,
zouden zij, of zou tenminste een hunner naar Madagascar gereisd zijn gelijk Maurice
Martin du Gard. Op een eilandje, vlak in de buurt, waar de roemruchte sultan met
vrouwen en kinderen een betrekkelijke vrijheid geniet en een onbekommerd leven
slijt, zou hij uit den eigen mond van Abd-el-Krim vernomen hebben, dat zijn
oorlogstuig hem geleverd werd door Eugène Schneider, koning van Creusot, die niet
onkundig was van het gebruik waarvoor het dienen moest. Het interview staat met
evenveel letters gedrukt in Du Gard's Voyage au Madagascar en verrassender dan
de afkomst der kanonnen is misschien nog wel de verzekering van Abd-el-Krim die
zweert dat hij pro-Fransch was toen Pétain hem versloeg met vuurmonden welke
eveneens gefabriceerd waren door den koning van Creusot. Welk een argument voor
de heeren Engelbrecht, Hanighen en Jouvenel ten laste van de wapenaars en hunne
onverbiddelijkheid. Het zou onder hun collectie geprijkt hebben als het snoer op de
vaandels van dappere regimenten. Want zoo iets niet prettig moet zijn voor de
Franschen dan is het om te sneuvelen onder Fransche kogels en bommen, afgeschoten
door een vriend van Frankrijk, zelfs al bemachtigt men een kostbaar brok van
Marokko.
Welnu, argumenten van dit kaliber hebben geen vat, noch op het denkend noch
op het rumineerend element der natie. De vraag of zij gekocht en betaald zouden
kunnen zijn, wordt niet eens meer ernstig in overweging genomen. Een ingeworteld
fatalisme draagt stellig bij tot deze onverschilligheid voor een causaal verband dat
zoo rechtstreeks ieders levensdraad kan beïnvloeden. Maar een juiste appreciatie van
het wezen der wapenen, bij de eenen berustend op inzicht, bij de anderen op instinct,
en een mysterieus, onberedeneerd gevoel van solidariteit, dat soldaat en burger ketent
aan een Schneider die meer een personificatie is dan een persoon, maakt het volk in
zijn geheel geneigder tot de aanvaarding van de ondoordringbaarste raadselen dan
tot luisteren naar oogenschijnlijk zeer geloofwaardige profeten. Tegen dat mixtuur
van de nederigste en de hoogste consideraties, samengevloeid tot een vaag maar
onwrikbaar besef, zullen boeken als Marchands de Mort nimmer iets vermogen.
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Het volk immers doet alsof het begrijpt, gelijk de diepste filosoof, dat wapenen
en schild, vrede en oorlog besloten zijn in alles, samengegroeid in den kop van den
god met het dubbele voorhoofd. Er is geen vrede die niet dagelijks verworven wordt
door onze kleinste of gewichtigste bezigheden. En alles is wapen tegen een vijand,
vereeuwigd in de essence der natuur. Vrede en oorlog: het dak boven onzen haard,
het slot op onze deur, de kleeren waarmede wij ons beschermen tegen de elementen,
de politieagent op den hoek der straat, de ploeg en de zeis, de dijken der rivieren, de
serums, de chirurgische instrumenten, het getemde en gehalsterde paard, de
overwonnen materie, het schip dat de golven klieft, het rijdende rad, de geboorde
putten, een lucifer of een electrische lamp in den nacht, een vuur in de koude: overal
en elke seconde zijn wij in oorlog, veroveren wij een vrede, van onze geboorte tot
onzen dood. Oude waarheden, die wij vergeten en verwaarloozen, of waartegen wij
don-quichottisch optornen, doch die rechtlijnig en werktuigelijk uitloopen in de
verzamelnamen Schneider, Krupp, Skoda, Vickers, Hotchkiss, Du Pont de Nemours.
Hoe zij ook heeten en in welke vormen hun bedrijvige geest zich ook geuit heeft,
vanaf het steentijdperk tot op heden waren zij even onmisbaar voor het menschdom
als regen en zon. Al zouden de kortstondige rampen, berokkend door de wapenen,
te wijten zijn aan de vervaardigers, de langdurige weldaden en diensten, bewezen
door hunne kunst, vertegenwoordigen een overwaarde welke men niet eens becijferen
kan. De Schneiders hunner periode hebben niet enkel Attila teruggeworpen in de
Catalaunische Velden, Arabieren bij Poitiers, Genghis Khan, Tamerlan, Mongolen
en Turken op de grenzen van Europa, zij hebben niet alleen onze psychische identiteit
gered en gehandhaafd, maar bovendien overmeesterden zij de Nieuwe Wereld, Afrika,
Australië en Azië. Zijn dit geringe gunsten, uitgestrooid over weinige eeuwen? Wegen
zij niet op tegen het ongerief dat de angst bezorgt aan de bloode jannen en het
medelijden aan teedere harten? Wat zou Europa zijn zonder satellieten, verspreid
over den aardbol? De uitgemergelde provincie van een Aziatisch despoot. Wat zou
Europa beduiden zonder zijn metaal-nijverheid? Schneider en de andere magnaten
equipeerden meer dan een halfrond: men late hun de toerusting der rest! Kan men
zich een oogwenk de uitdooving hunner hoogovens verbeelden zonder een universeele
verarming als tegenhanger en gevolg? Hoeveel millioenen arbeiders geven zij
rechtstreeks of zijdelings kost en inwoning? Aan hoeveel wetenschappen schonken
zij bestaan, bloei en vooruitgang? Zouden wij ze kennen, die wetenschappen, zonder
de kanonnen van voorheen en thans? Neen, want nimmer zouden wij hen hebben
kunnen verdedigen in haar aanvang, en de drift welke een veldheer stuwt is éénsoortig
met den drang welke een geleerde bezielt.
Het kan daarom slechts een mentaliteit zijn van laag allooi en beperkten horizon
die in een maître de forges niets bespeurt dan een koopman in verdedigingsapparaten,
de variant eener begrafenisonderneming, het equivalent van kerkhof en epidemie.
Gewis belichamen zij een graad van waanzin en een potentieel van dood. Als zoodanig
mag men hun baten verifieeren, hun rekeningen bevitten, hun gangen controleeren
en zoover remmen dat zij de gulden maat gedachtig blijven. Maar gewisser nog
belichamen zij een stimulans zonder welken een maatschappij, een volk, een ras
verkwijnen, en incarneeren zij het bouwend brein dat deze planeet bewoonbaarder
gemaakt heeft dan grotten en uitgeholde boomtronken. Hen afschilderen zonder die
eereteekenen, als vurige winstjagers en sluipmoordenaars, toont meer ondank nog
dan onverstand. Want voor alles en boven alles bevestigen zij onze rust, onze orde,
de wankele harmonie tusschen het ensemble van tegenstrijdige krachten, het labiele
evenwicht dat wij vrede noemen en dat in zijn kiem reeds oorlog is.
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[verschenen: 27 december 1934]

In vogelvlucht
Parijs, 17 December 1934
Er loopen geruchten dat de Quai d'Orsay binnenkort een personeelwisseling zal
ondergaan die de grootste is welke de Derde Republiek nog gezien heeft. De mandarijn
Alexis Léger die onder protectie van Berthelot en Briand alle stations voorbijvloog
waar men in de Carrière halt houdt, en met drie, vier treden tegelijk de hiërarchische
ladder beklauterde welke opkruint tot den post van secretaris-generaal der
Buitenlandsche Zaken, zou op de plaats gezet worden welke hem beter past (een
ambassade) en zijn ambt neerleggen in de handen van André François-Poncet, den
huidigen gezant te Berlijn. In verschillende hoofdsteden van Europa (Londen, Praag,
Brussel, Warszawa) zou de tegenwoordige titularis zijn koffers pakken en
afscheidsbezoeken afsteken. Een twintigtal van de gewichtigste posten zouden
betrokken zijn bij deze mutaties en pensionneeringen welke de beteekenis zouden
hebben eener algeheele liquidatie.
Ofschoon het gewaagd is een oordeel te vestigen op geruchten, zelfs al borrelen
ze op uit de zuiverste bronnen, willen wij onze opinie formuleeren alsof de zaak
reeds haar beslag kreeg. Sinds ruim een jaar hebben wij een reconstructie van den
Quai d'Orsay voorvoeld als een gebeurtenis welke bijna even zeker moest geschieden
als de zon de volgende maand moet staan in den Waterman. Wij hadden gehoopt dat
Gaston Doumergue den wederopbouw ging ondernemen. Doch na 17 April, datum
der beruchte nota welke Engeland tot de orde riep en de ontwapeningsconferentie
uiteendreef, scheen niet alleen Doumergue's energie gebroken en ontzenuwd, maar
ook zijn gezichtskring beneveld. Er waren in het eerste trimester van dit jaar, dat
helderder eindigt dan het begon, vele overrompelingen mogelijk waarvan men den
wereldschokkenden aard kan afleiden uit de reis welke een Britsch minister den
vorigen Kerstmis over Rome maakte naar Capri, waar hij besprekingen voerde met
een Duitscher, die zich voorbeschikt waande tot de uitzonderlijkste daden en die den
naam droeg van Roehm. Wat er gebeurde met Roehm behoeven wij niet op den hals
te schuiven van Doumergue en nog minder van wijlen Barthou. Maar wat verijdeld
werd, strookte zoo weinig met de inzichten van François-Poncet dat wij hem in de
ontnuchteringen van Roehm een deelneming mogen toeschrijven, welke niet gering
is, wijl zij passief bleef. De geïmproviseerde bruggen en vlonders die de officieuze
diplomatie (de z.g. diplomatie der amateurs en dilettanten) sinds eenigen tijd poogt
te leggen over de ravijnen der officieele diplomaten, zijn allen geslagen met
toestemming en met steun van den Franschen gezant te Berlijn. De conferentie van
Jules Romains voor de gezellen van Baldur von Schirach over het thema
‘Betrekkingen tusschen Latiniteit en Germanisme’, conferentie die wegens de positie
van Romains de Parijsche intellectueelen nog heftiger beroerde dan de Duitschers,
was het werk van François-Poncet. Er is serieuze aanleiding om te gelooven dat de
vriendschappelijke betuigingen van Hitler en Hess in overleg met den ambassadeur
der Republiek worden opgesteld en uitgesproken. Dit heeft weinig vreemds voor wie
even overwegen wil dat een land als Duitschland zijn alliantie-systeem (Rapallo)
niet ontwricht, dat een man als Hitler zijn partij niet onthoofdt en het stuur niet
negentig graden omgooit, zonder tegenpanden waarop de Führer en zijn raadslieden
met eenige gerustheid kunnen bouwen. Het heeft nog minder vreemds voor wie zich
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vergewist hoe weinig Duitschland kan uitrichten zonder toelating van Frankrijk en
hoe kwetsbaar Frankrijk zich steeds zal voelen zonder de welgezindheid van
Duitschland. Een Duitsche alliantie is op 't oogenblik zeker goedkooper dan een
Italiaansche en in de toekomst waarschijnlijk niet onbetrouwbaarder.
Het zou dus in de lijn liggen van plannen die verdekt en uiterst behoedzaam
voorwaarts sluipen, als patrouilles onder een bombardement, wanneer François-Poncet
de leiding kreeg van den Quai d'Orsay. Het ware de logische uitmonding eener
ondergrondsche sappe die vorderde tot het punt waar zij zich veilig een weg kan
banen naar het open veld. Zijn benoeming zou meer zijn dan een aanwijzing. Zij zou
gelijk staan met een historisch feit als de bewindsaanvaarding van een der groote
staatslieden uit het verleden, een Sully, een Richelieu, en nauwkeurig correspondeeren
met de haaksche zwenking die is uitgevoerd in Duitschland.
Maar zal zij lukken? Dat Doumergue niet beantwoord heeft aan sommige
verwachtingen wordt hoe langer hoe duidelijker, en zelf licht hij een tipje op van
den sluier waaronder hij verdween. In een geschreven verklaring voor het weekblad
Candide bekent hij: ‘Mijn val werd besloten in geheime en machtige comités van
raden.’ Wie zijn die comités en raden, geheim en machtig? Men heeft natuurlijk
onmiddellijk gedacht aan de Franc-Maçonnerie. In dit geval was de Vrijmetselarij
inderdaad de gemakkelijkste uitleg en de gedweeste zondenbok. Doch als de
Francs-Maçons om de meest dubieuze redenen, op een hachelijk moment en tegenover
een populair personage hun boekje te buiten gingen, waarom dan verroerde Colonel
de la Rocque, die stellig geen frère trois-points is, niet zijn pink ten gunste van
Doumergue? Op den dag van Doumergue's afscheid waren de Croix de Feu
gemobiliseerd in Parijs en op 't eerste teeken van hun leider zouden zij het Ministerie
van Binnenlandsche Zaken bestormd hebben en de Kamer, gevolgd door de beste
helft der Parijsche bevolking en verzekerd van de neutraliteit der troepen. In zijn hart
rekende Doumergue op dat signaal en wijzelf meenden het reeds hooren in den
ondertoon zijner laatste radio-ontboezemingen. Het heeft ons verbaasd dat het niet
klonk. Na Doumergue's uitlating behoeft niemand zich te verwonderen dat het
gesmoord werd. Ook François de la Rocque luistert naar comités en raden die minstens
even machtig zijn en even geheim als de Franc-Maçonnerie. ‘Wij hebben Doumergue
gehuldigd’, zei de hoofdman der Croix de Feu in Le Matin, ‘maar wij hebben niet
voor hem gedefileerd. Wij defileeren slechts voor iemand dien wij kunnen beschouwen
als chef.’
‘Wat belette De la Rocque om Doumergue te beschouwen als een aannemelijk
chef? De binnenlandsche politiek? Komaan! Juist daar was Doumergue goed
onderweg. En met een simpele handbeweging had hij de heele binnenlandsche politiek
kunnen opdoeken. De binnenlandsche politiek met haar schandalen, haar nullen en
haar poppenkasterij is beurtelings amusement voor de galerij, kopij voor de kranten
of een verzameling hansworsten, bangerds en mosterdjongens die marcheeren en
‘chanteeren’ op commando. Een philharmonisch koor? Neen. Alleen de
buitenlandsche politiek geeft den sleutel van Doumergue's cijferschrift. In hetzelfde
nummer van Candide legt hij een gesproken verklaring af en behandelt Hitler daarin
nog als een huisschilder. Deze zin had gedrukt moeten worden in vette letters. Naar
onze overtuiging bevat zij de opheldering der comités en raden onder wier pressie
Doumergue in een hollen nacht het kamp opbrak.
Hij had niet begrepen. Om een horoscoop te trekken voor het komende jaar zou
men precies moeten weten of Flandin begaafd is met vlugger [hers]ens. Zal hij
beantwoorden aan sommige verwachtingen? De ‘comités en raden’ gaven hem carte
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blanche in het binnenland. Flandin arresteert Bonny of laat hem los naar gelang het
parlementaire janhagel een douche noodig heeft of een straaltje zonneschijn. Hij
stopt provisorisch de affaire Lévy-Dubois-Chautemps, maar zij blijft tot zijn
beschikking als een brandspuit en traanbommen. Voor hen die nog zouden willen
kikken, haalt hij den zwendel van Johannes Lykkedal Moeller op de proppen. De
Deen wiens naam Geluksdal Molenaar schijnt te beteekenen maalde in de lachende
valleien van Frankrijk voor twee honderd millioen wind. Tegen een chèque van
100.000 francs, zorgvuldig opgeborgen in het archief der Sûreté, verhinderde de
député Ossola dat hij in 1926 geëxpulseerd werd wegens oplichting. Die Ossola reed
zich in 1932 met een auto te pletter en het humoristische toeval wilde dat ‘de dankbare
Republiek’ een gedenksteen onthulde op de plek der ramp, denzelfden dag dat zijn
schelmerij, die de onderdanen der dankende Republiek 200 millioen kostte, bekend
werd. Het spreekt vanzelf dat de fortuinlijke Moeller meer medeplichtigen had dan
de eene Ossola, doch Flandin bewaart ze voor la bonne bouche. Dat is misschien
geen Justitie. Het is eer hooge dressuur van wilde beesten die bikken uit de hand en
dansen op muziek. Op het klappen echter dezer zweep maakt het parlement de kunsten
welke hij verlangt. Met massale meerderheden heeft Flandin zijn gasten een korenwet
laten stemmen (opheffing van den minimum-koers, rijks-aankoop der stocks zonder
garantie van prijs!) waartegen alle Kamers van Landbouw in Frankrijk en Koloniën
unaniem in opstand opkwamen, waartegen duizenden adressen en honderden
amendementen hun kwaadaardige protesten opstapelden, en die de meeste
afgevaardigden even zeker als tweemaal twee zal verderven bij de kiezers.
Flandin blies dezen tegenstand weg als een pluimpje rook en nimmer zagen wij
een parlement zoo koest. Die toeren evenwel zijn niet de maatstaf van de realiteit,
noch van zijn gezag, noch van zijn moed. Zij vormen de figuratie, de requisieten, de
bijzaak. De werkelijke krachtmeter van zijn kunnen en durven, de juiste balans van
wat hij weegt, bevindt zich op den Quai d'Orsay. Want het is geen kleinigheid, om
de polen te verzetten van een mogendheid als Frankrijk en nimmer probeerden
‘comités en raden’ dat in den loop der geschiedenis of die pogingen gingen vergezeld
van scheuringen onder de politie, van moord, doodslag, verrassingen en
verschrikkingen. Wij wachten Flandin in deze bocht van zijn baan.
[verschenen: 5 januari 1935]

Schimmen
Parijs, 19 December 1934
Men zal nog lang spreken over het bal van de Comédie Française waarop ieder der
vijf honderd dames als huldeblijk een sierlijk kistje ontving, gesloten met verschillend
hangslot, en ieder der vijf honderd heeren een verschillend sleuteltje om de doosjes
te openen. Charmante, prikkelende inval, vol symbolen, en die met de ontelbare
combinaties waartoe hij uitnoodigt een bedrijf zou kunnen vullen van een blijspel
of een hoofdstuk van een roman. Zooals bij feesten in oude verhalen had men een
maand tijd genomen om de surprises te prepareeren, alsof er in een donkere wereld
niets de aandacht verdiende dan dat korte vreugde-vuur op den achtergrond die
geleidelijk naderbij schoof. En ware het niet dat de cavaliers het obligatoire costuum
droegen der pinguins dan hadden de dansers zich kunnen wanen aan een hof waar
een Molière of Shakespeare fungeerden als balletmeesters.
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Maar behalve een reprise van De Gijzelaar van Paul Claudel, religieus stuk waarin
een. mystiek jong meisje haar liefde en leven offert voor vaderland en paus, analytisch
drama dat altijd zekerder zal roeren bij lezing dan bij vertooning, ondernam de
Comédie Française niets wat men kan vergelijken met een trofee, niets dat een
toereikende dosis verwondering en schoonheid bevatte dan dat bal. Vormt dit
doorluchtige gezelschap met zijn bijna roestende rust een uitzondering, en is de lucht
rijker aan zuurstof en ozon in de veertig andere theaters van Parijs waar elken avond
décors geheschen worden voor een glanzend voetlicht? Als ik de uren herdenk,
doorgebracht in de hoop op een contact met de groote of kleine golflengten welke
actie en acteurs trachten af te zenden uit hun geïllumineerde venster in het duister,
dan herinner ik mij vooral de impressie van deficit die men ondervindt na een gesprek
dat warm was en geanimeerd maar zonder verband met onze eigenlijke gedachten
en gevoelens. De Parijsche theaters spelen dit seizoen in een afgeslotenheid alsof zij
zich opzettelijker dan vorige jaren hebben willen isoleeren van den tijdstroom. Zij
pogen zich af te zonderen als de gefortuneerde hypochonder op een archipel waar
binnen zes maanden geen schip zal meren. Doch bestaat er een toevluchtsoord waar
de draadlooze wereld-stem niet domineert met het geweld harer kilowatt's? Hoogstens
één: de sprookjestuin omheind door een toovercirkel welke Charles Dullin op
Montmartre heeft aangelegd met de feeën en de elfen van As you like it.
Al het overige is dikwijls meesterlijk maar niet doeltreffend. Een dag later peinst
men: Hoe was 't ook weer, Espoir van Bernstein? Juist; de teekenaar Thierry, verloofd
met Solange de Wildebras, verliefd op Catherine, stemmige asschepoester, de twee
dochters van den staatsraad Goinart, pantoffelheld, en van Thérèse, een onuitstaanbare
prij. Verduiveld knap en aardig. Maar 't is wel de eerste keer in 't oeuvre van Bernstein
dat hij zich als donderbeéstjes, die schooljongens opsluiten in een inkt-cirkel, beperkt
tot een familiekring waarvan het huis geen ramen heeft op de straat. En l'Age de
Juliette van Jacques Deval, de auteur van Tovaritsj? Twee jonge kinderen die van
de ouders niet mogen trouwen. Zij gaan zich schertsend van kant maken doch van
te voren willen zij nog eens lekker smullen in het Bois de Boulogne. Rheumatische,
amusante en vaderlijke maître d'hôtel. Menu om van te watertanden. Hoe leggen
acteurs het aan om dat elken avond naar binnen te spelen? Een kaartje tweede klas
van de métro, uit een overjas gerold, maakt den braven-ober achterdochtig en hij
presenteert de nota bij het dessert, terwijl Juliette een giftdrankje mengt in een
wijnglas. De gelieven die blut zijn worden ingerekend, want als zij zich gezelfmoord
hadden zou het stuk uit geweest zijn bij 't eerste bedrijf. Zij recidiveeren in het
Claridge, waar ze afstappen met reiskoffers, beplakt met internationale hotel-etiquetten
welke men tegenwoordig kant en klaar koopt in gespecialiseerde winkels. Na een
pikante badkamerscène wordt het paartje nogmaals betrapt en uitgeleverd aan de
oude lui die ze laten trouwen, maar ze elk voor hun straf in een vervelend baantje
stoppen om hen te leeren dat het huwelijk geen rozengeur is en maneschijn. Wanneer
ze voorgoed wanhopig zijn verschijnt de rheumatische maître d'hôtel, helpt ze uit
den brand en zelfs 't slot eindigt zonder ongelukken. Snoezig die twee blagen. Doch
't is een beetje veel gevergd om een avond te verbeuzelen met de aanstellerij van een
kip zonder kop en een ingebeelden doffer.
Dan nog liever ‘Do, mi, sol, do’ van Paul Géraldy, waar André als maîtresse
Jacqueline heeft die de vrouw is van Michel die weer Georgette als maîtresse heeft
die echtscheidde van André. Een puzzle welke kletskouserig en minnekoozend wordt
uitgerafeld om te sluiten met wat de Franschen een accoord parfait noemen en wij
zonder cynische bijbedoelingen een reine drieklank, ook als er vier tonen zijn in het
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accoord. Men krijgt den indruk dat de psychologische haarkloover Géraldy absoluut
is uitgepraat. Maar werd H.R. Lenormand niet getroffen, door dezelfde ongenade
waarvoor de Titus-pillen van Dr Magnus Hirschfeld zonder uitwerking blijven? Er
overkwam hem te Berlijn de pech van een theater-regisseur die een zijner stukken
monteerde in een Duitschen stijl uit omstreeks 1930, een stijl waar hij letterlijk van
omviel en een rolberoerte kreeg. Van de strop maakte hij ‘Le Crépuscule du Théâtre’,
een overdreven charge, barok, burlesk, buitensporig en dik opgelegd. Het kan
gebeuren dat een stuk, opgevoerd gelijk de schrijver 't wenscht, uit de wolken valt
als een baksteen, en opstijgt als een vuurpijl wanneer men 't tegen den draad vertolkt.
Dat zal hoogstens den auteur ergeren. Wij echter zijn het publiek en ergeren ons aan
de ergernis van Lenormand die een verduurzaamde conserve-kunst aanpreekt. Wij
zijn snugger genoeg om te merken dat deze opvatting hapert en bijgevolg geen belang
inboezemt. Wanneer een drama overal geënsceneerd en gereciteerd moest worden
volgens hetzelfde patroon! Als Lenormand in onveranderlijke materie wil scheppen
moet hij beeldhouwer worden. En nog! Waar zijn de armen der Venus van Milo?
Het beste en boeiendste van alles lijkt me nog Prosper van Lucienne Fabre doch
haar onderwerp is weinig geschikt voor een gedetailleerde beschrijving. Zij schildert
de suggestieve macht van een verzinsel in Malvina, verloopen typografe, die in de
kasbah van Algiers handel drijft met hare charmes. Om de winst voor zich zelf te
houden en de souteneurs op een afstand beweert zij de vriendin te zijn van Prosper,
een bandiet en uitsmijter, veroordeeld tot twintig jaar dwangarbeid. Die Prosper heeft
nooit bestaan en alleen door hem te noemen schiet hij zaad in de breinen der
prostituées en haar beschermers. Hij wordt een figuur, een tyran, een terreur, een
held waarvoor de gansche kasbah beeft, en die tenslotte Malvina zelf een tik van den
molen geeft. Met een schepje literatuur, poëzie en arabische muziek kan men de
Franschen dol maken op een kasbah als de duivel op een ziel. En Gaston Baty, de
ongeëvenaarde regisseur, heeft uit die neiging alles gehaald wat erin zit. Men betreedt
zijn schouwburg als de toerist een vreemd, aantrekkelijk land en ontvlucht zich zelf
tot men de voeten weer op 't asfalt voelt.
Dit vermogen van Circe, dochter der Zon, om haar bezoekers te metamorphoseeren
in zorgelooze huisdieren kan ook worden toegekend aan de persoon van Josephine
Baker. Een graad lager, eveneens aan de komieken Dranem en Boucot. De eene
debuteerde als operette-zangeres in La Créole, een opgekalefaterd werk van Offenbach
dat het gezwabber bezingt van een maniakken admiraal die iedereen wil uithuwelijken,
en dat zonder het zwierende lichaam van Josephine (zij laat zich jonassen in een
deken), zonder haar vogelgeluidjes en zonder den roes welke haar verschijning
uitstraalt niet levensvatbaarder zou blijken dan de steenen eieren waarmee hoenders
gelokt worden tot broeden. De twee anderen incarneeren in Le Petit Faust van Hervé
de verjongde doctor (een schoolmeester) en Valentyn, den broer van zijn leerling
Marguerite. Zij spekken de parodie (waar Mephisto een vrouw is in travesti) met een
menigte potsen, die voor een avond de kwade sappen spuien als het mineraal-water
van een kuur-oord. Men lacht zich stuipen. Maar kan men zonder beklemming
gadeslaan, in de oogenblikken waar de muziek uit het geschater bovendrijft, dat geen
enkel onzer tijdgenooten capabel is om iets te componeeren wat uit de verte
vergeleken kan worden met Offenbach en Hervé? Welk een machteloosheid! Zelfs
als voorwendsel voor de capricio's van Joséphine en de kluchtigheden van twee
narren zijn de oude meesters onmisbaar.
Dit overzicht geeft slechts een bloemlezing onzer amusementen. Het lijkt veel
onder de electrische lampen. Het is in werkelijkheid zóó weinig dat binnen een jaar
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alles begraven zal zijn in de vergetelheid. Daar ligt het kapitale verschil met vroeger:
zelfs wat de moeite waard schijnt houdt geen stand. Het deugt wel maar het duurt
niet.
[verschenen: 9 januari 1935]

Interferenties
Parijs, 21 December 1934
Twee indicaties moeten deze week gesignaleerd worden als verdachte stippen aan
een horizon waar men nog altijd iets goeds ziet opdoemen met verbazing, en iets
slechts met een gebaar van: ik had 't wel gedacht.
De eene hangt samen met de zonderlinge wederwaardigheden van Gaté,
adjudant-chef der luchtvaart van Fransch West-Afrika, en Constant Brée, zijn
sergeant-waarnemer. In den morgen van 30 Juni van 1930 stijgen zij samen op te
Dakar, aan de Afrikaansche kust, om met een Potez-25, stevige maar niet zeer snelle
machine, een hoogte-oefening te doen. Kort na hun vertrek breekt een der tropische
tornado's los welke te schielijk opstuiven om door barometers te worden
aangekondigd. De aviateurs keeren niet terug. Zij hadden benzine voor vier uren en
ongeveer 800 kilometer. Men zoekt dezen radius af zonder hen of hun overblijfselen
te bespeuren. Zij worden opgegeven als verloren. De bureau's zeggen dat zij door
den orkaan in zee gedreven zijn en verzwolgen.
Voor iedereen was deze lezing aannemelijk. Maar Gaté had een vrouw van het
type welks bestaan betwijfeld wordt omdat het nimmer voorkomt in romans,
tooneelstukken en films. Een der vrouwen, minder zeldzaam dan men denkt, wier
liefde sterker is dan de dood. Zij gelooft niets van de geschiedenis waarmee de
administratie het wezen dat zij bemint schrapt uit het boek der levenden. Zij zendt
verkenners uit naar de woestijn en naar de oer-wouden. Zij vergaart de geruchten
die uit de omgeving aanwaaien en vergelijkt ze. Wanneer zij meent juist genoeg
georiënteerd te zijn, onderneemt zij een expeditie door de wildernissen der ongebaande
binnenlanden. Al kon de Potez van haar man niet verder vliegen dan zij wist en dan
wat alle kameraden haar voorrekenden, zij zou hem gezocht hebben tot aan de andere
kust van Afrika, tot aan het einde der wereld.
Zoo komt zij na moeilijkheden, waaraan twee harer Fransche metgezellen sterven,
tot in Portugeesch Guinea, op ongeveer 3500 k.m. van Dakar. Zij doolt van hut tot
hut, de inboorlingen ondervragend, en ontdekt door het wonderbaarlijkste der toevallen
een lap linnen dat onmogelijk iets anders kan zijn dan een stuk doek waarmee de
vleugels bespannen zijn van een Potez-25. Zij verzamelt nog verdere bewijzen, even
overtuigend, reist terug naar Dakar en deelt de Fransche autoriteiten als haar bevinding
mede, dat Gaté en Brée, op zeer groote hoogte verrast door den cycloon, zeilend zijn
voortgestuwd naar de Golf van Guinea, dat zij een ongelukkige landing deden op
het strand van Djufung, dat beiden gewond werden doch niet bezweken, dat
inboorlingen hen gevonden hebben en gespaard, maar dat zij vervoerd zijn naar een
der Bissagos-eilanden, waar men hen gevangen houdt.
De Franschen, geenszins happig op complicaties, deelen deze conclusies zonder
ijver en zonder aandrang mede aan de Portugeezen. Alsof zij er geen hand voor
omdraaien en het weinig zouden betreuren wanneer het geval blauw-blauw gelaten
werd. De Portugeezen echter, die de vrouw van Gaté bij haar onderzoek reeds alle
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geoorloofde hindernissen legden, vatten het anders op en veel minder gemoedelijk.
De eigenaars van dit brokje Guinea krijgen 't op de zenuwen alsof ze gestoken zijn
door de tarantuul. Onverwijld gebieden zij een straf-expeditie, verwoesten drie dorpen
in welker nabijheid de Potez neerkwam, roeien de inwoners uit die niet kunnen
vluchten, brengen de overlevenden op de pijnbank en folteren hen tot zij geen geluid
meer geven. Zonder eenig resultaat natuurlijk, behalve een menigte dooden. Gaté en
Brée bleven genoteerd als spoorloos verdwenen.
Toen nam de dappere vrouw een beroemd advocaat, maître Le Coq de Kerland.
Zij interesseeren voor hunne thesis een krant(Le Journal), die een medewerker, den
aviateur Didier Poulain, uitstuurt om het onderzoek van meetaf te hernemen. Poulain
maakt denzelfden tocht als de echtgenoote van den piloot en ondanks de terreur en
de massa-executies der Portugeezen, ondanks de lacune van drie vervlogen jaren,
oogst hij een aantal getuigenissen die de stelling van madame Gaté, hoe
onwaarschijnlijk ook, ten volle bevestigen: De Potez landde te Djufung; maar de
bemanning kwam niet om; zij werd niet vermoord en opgegeten; zij is gesequestreerd.
Goed. Een zweefvlucht van 3000 kilometer onder zwiependen storm behoort
misschien tot de prestaties die in spe doenbaar zijn, ofschoon ze niet dikwijls zal
worden nagedaan. Dit fantastische record heeft een oorzaak, een verklaring: de
orkaan, het meesterschap van den piloot. Ook de intuïtie van madame Gaté, haar
energie en haar volharding kunnen beschouwd en bewonderd worden als redelijke
en begrijpelijke eventualiteiten. Het onverklaarbare begint pas bij de Portugeezen.
Wat voor belang kon Portugal, bevriende mogendheid, erbij hebben om Fransche
piloten achter slot en grendel te zetten, om een landstreek te extermineeren zoodra
hun kerkering uitlekt? Welk soort van geheim hoopten de Portugeezen met hun
geweldenarijen te verbergen, of zijn onthulling te vertragen? Waarom toonde het
Fransche gouvernement zoo weinig animo om zich te bekommeren over het lot van
twee verdienstelijke en wederrechtelijk geknevelde onderdanen?
De klacht welke madame Gaté gisteren heeft ingediend bij den Franschen Minister
van Justitie geeft een antwoord op deze vragen en bovendien op enkele andere.
Volgens de echtgenoote van den rampspoedigen adjudant en volgens haar advocaat,
die verzekert zijn beschuldigingen te zullen staven met nauwkeurige documenten,
verzeilde de Potez-25 in een geheime Duitsche onderzeeërs-basis welke reeds bestond
in 1918 en nooit werd opgeheven. De Duitschers, betrapt op hun verboden
toebereidselen, en de Portugeezen, overrompeld in hun medeplichtigheid, hadden
geen beter middel om ontmaskering en ruchtbaarheid te verhinderen dan door de
onvrijwillige getuigen op de menschelijkste wijze den mond te snoeren. Zoo beperkten
zij de grieven tenminste tot een minimum voor den dag waarop de kraaien deze
waarheid zouden uitbrengen. Want men verdonkeremaant geen vliegmachine gelijk
een zoek geraakt voorwerp. Het lukte zoo weinig dat Le Coq de Kerland voldoende
argumenten en bescheiden beweert te bezitten om de Fransche regeering niet alleen
te dwingen tot een nader onderzoek en tot vertoogen jegens Portugal, maar om haar
uit te noodigen de zaak aanhangig te maken voor den Volkenbond.
Wij noemen dit romantisch avontuur een indicatie omdat madame Gaté, over
welke telepathische eigenschappen, zielsadel en standvastigheid zij ook moge
beschikken, haar moedige nasporingen nimmer, en wij onderstrepen nimmer, tot een
goed einde had kunnen leiden zonder den discreten steun van een deel der Fransche
autoriteiten. Wij onderstrepen nogmaals een deel. Wanneer het overige deel dier
autoriteiten haar niet even discreet geremd had, zou zij in de bevrijding van haar
echtgenoot onvergelijkelijk veel sneller geslaagd zijn.
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De andere indicatie wordt geleverd door het bericht dat de Koningin van
Yoegoslavië zich civiele partij stelt in het proces tegen de moordenaars van haar
gemaal Alexander Karageorgewitch, en Paul-Boncour belastte met hare verdediging.
Het is de eerste keer in den loop der geschiedenis dat een rouwende vorstin als
eischeres zal optreden voor een rechtbank. Reeds in de uren, volgend op de
Marseillaansche tragedie, had Marie van Yoegoslavië tegenover de Fransche
bewindvoerders haar smart en haar verontwaardiging geuit in woorden en in
maatregelen welke de harde beslotenheid verrieden van een bitter lijdend hart dat
nog slechts klopte voor vergelding. Voor dit gewond gemoed was de misdaad te
afgrijselijk en het leed te vlijmend om stilling te vinden in de platonische debatten
van Genève. Er was te veel wat de Volkenbond farizeesch of angstig meende te
moeten verzwijgen en wegmoffelen, te veel om haar lijden en haar wil tot wraak niet
te verscherpen.
Als de minste der wenschen vervuld wordt van deze koninklijke aanklaagster,
wier vendetta gedeeld en waarschijnlijk aangewakkerd wordt door de meerderheid
van haar volk, dan zal alles wat te Genève gesust en gesmoord werd, met verdubbelde
kracht opbruisen, opvlammen voor de Cour d'Assises van de Bouches-du-Rhône.
Het besluit der vorstin noopt den rechter om een instructie, welke hij nagenoeg
gesloten achtte, te heropenen en te completeeren. Het verheft de rechtbank van
Marseille tot den rang van internationaal tribunaal, het verzwaart de
verantwoordelijkheid der Justitie en verhoogt de politieke draagwijdte harer uitspraak.
Bovendien zal de Koningin inzage hebben van alle stukken in het dossier welke
Yoegoslavië langs diplomatieken weg niet verkrijgen kon. In den persoon van
Paul-Boncour koos Hare Majesteit niet voornamelijk een welsprekend lid der Fransche
balie, maar in de eerste plaats den politicus, den staatsman, den voormaligen Minister
van Buitenlandsche Zaken, en een der meest representatieve figuren der Republiek.
De advocaat Paul-Boncour kon de hem opgedragen zending niet afwijzen. Hoe zal
hij ze als staatsman vervullen? De Yoegoslaven zullen hem oordeelen als
vertegenwoordiger van Frankrijk. Maar ook de Italianen, de Hongaren, de Duitschers,
de Oostenrijkers en menig andere natie. Van zijn gerechtelijke actie en zijn pleidooien
zal niet enkel een vonnis afhangen, doch de gansche diplomatieke structuur van
Europa. Zoo leggen de Yoegoslaven, door het kapitale besluit hunner Koningin,
nogmaals beslag op de Fransche natie, een hypotheek benuttigend welke niet kan
worden afgelost.
[verschenen: 19 januari 1935]

De krach Citroën
Parijs, 24 December 1934
De eerste krakingen van het op instorten staande huis deden zich hooren in Februari
en ik heb ze vermeld bij de film en het boek dat de eenige automobielfabrikant die
in ongerijmdheden wedijveren kon met Ford, uitgaf over den tocht der
Citroën-Karavaan naar het Verre Oosten. Maar reeds in December daarvoor zei men
achter den mouw dat zijn balans over 1933 vervalscht was, en het ontbrak niet aan
rekenkundigen die voorspelden dat, als er nog gerechtigheid bestond op deze wereld,
de opgeblazen zakenman zijn directeurs-bureau verruilen moest voor eene cellulaire
woning, La Santé geheeten. Inderdaad, de industrieel, dien de Handelsrechtbank
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vandaag in liquidatie brengt om hem niet failliet te verklaren, keerde over 1933 nog
5% dividend uit voor aandeelen A, 8% voor aandeelen B en declareerde een
netto-winst van 31 millioen. Tegen die flatteerende luchtspiegelingen werden geen
andere maatregelen getroffen dan het verzoek om twee rapporten. Het eene, technisch,
luidde zeer gunstig en werd gepubliceerd, want op de machinerie van Citroën valt
niets aan te merken. Het andere, finantieel, ging achter de bank om niemand bang te
maken. Arme aandeelhouders, die vertrouwden op het dubbel-gestreepte schild dat
langs alle wegen rondreed. Hun effecten welke eenmaal 2140 noteerden kelderden
gisteren tot 53.
Als 't gelegen had aan Citroën alleen zouden ze nog lager zakken. Want behalve
geniaal is hij gelijk de meeste groote kapiteins ook eigenwijs. Hij had maling aan
statistiek die zwart op wit bewees dat hij achteruit boerde en de tering moest zetten
naar de nering. Uitstel van executie gevraagd en verworven hebbende onder mooie
beloften die hij liet waaien passeerde de Napoleon der auto zijn Honderd Dagen alsof
hij nog de macht bezat om wonderen te verrichten. Hij lanceerde nieuwe modellen
gelijk de ander een nieuw leger op de been bracht. Hij boekte successen. Bazuinde
overwinningsbulletins. Maar er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te lamenteeren en een tijd om te dansen en voor Citroën was de dag
aangebroken dat men uitrukt wat geplant werd. De bandenfabrikant Michelin, een
zijner grootste schuldeischers, de Banque Lazard, de Banque de Paris et des Pays-Bas,
reikten hem een behulpzame hand. Een moratorium van drie jaar had aangenomen
kunnen worden, wanneer niet alle reddingspogingen gestuit waren op Citroëns
stompzinnige weigering om te bezuinigen en zijn zaak te reorganiseeren op een
gezondere financieele basis. Hij gaf de voorkeur aan het risico omdat hij hoopte dat
niemand de consequenties eener catastrofe zou aandurven: Denk even, twintig duizend
arbeiders, die honderd duizend worden met vrouwen en kinderen. De winkeliers wier
handel deze salarissen beïnvloeden. Filialen over het gansche land en buiten de
grenzen. De tienduizenden garagisten, agenten, mécaniciens, chauffeurs, employés
die afhangen van het moederhuis. De dienst en het personeel der autocarren welke
circuleeren over geheel Frankrijk. Daarbij was 't Kerstmis. Trêve des Confiseurs.
Onmogelijk dat de Staat, die tumult vreesde en zoovelen reeds sauveerde, niet
bijsprong. Een audiëntie bij Flandin. Een tweede audiëntie bij den Minister van
Financiën. Een beroep op de Banque de France. Alles nutteloos. En daarna een bezoek
bij het Tribunal du Commerce. Men durfde. Citroën's vonnis was geteekend.
Wat moet er zijn omgegaan in 't hoofd van dezen waaghals die kort geleden nog
met een effen gezicht banco's van vijf millioen verloor te Deauville? Die met het
licht van ontelbare gloeilampen elken avond zijn naam schreef op den Eiffel-toren?
Die de grootste licht-klok der aarde schroefde op hetzelfde monument en daarnaast
den grootsten thermometer? Die expedities uitzond naar onontgonnen werelddeelen?
Die alle Fransche gemeenten (ongeveer veertig duizend) begiftigde met wegwijzers
en seinborden welke zijn naam droegen en zijn roem verbreidden? Die geen voet
buiten de deur kon zetten zonder in vlammende letters en schreeuwende kleuren
ergens het klaarblijkelijk symbool te ontmoeten van zijn heerschappij? Wat voelt
hij, nu al dit licht wordt uitgedoofd en al die kracht wordt ontzenuwd?
In het slechtste jaar mocht hij tegenover een passief van 2.134 509.615 francs nog
zeggen: de helft van het budget van gansch Frankrijk voor den oorlog. Het heele
budget eener hedendaagsche kleine mogendheid. Voor de expansie en de
populariseering der automobiel had hij meer gedaan dan alle fabrikanten van het
vasteland te zamen. Hij kon opmerken: Heden den dag loopen er in Berlijn nog
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45.000 paarden met vrachtwagens die de circulatie belemmeren. In Parijs zult gij er
met een lantaarn geen 450 ontdekken. Op Duitschland heeft Frankrijk een voorsprong
van ongeveer één millioen motorische vervoermiddelen; op Italië een voorsprong
van om-en-om 1.200000. Dat telt: niet alleen voor de mobilisatie, maar voor de
vorming en ontwikkeling der mechanische instincten van den staatsburger.
Terugblikkend op zijn leven, begonnen als onbemiddeld ingenieurtje, mag Citroën
roemen dat hij ingrijpender veranderingen aanbracht in het aspect van Frankrijk en
in het wezen der bevolking dan een der koningen of keizers, wier regeering geprezen
wordt wegens de heirwegen en bruggen die zij bouwden. Hij was een onwaardeerbare,
onovertroffen stimulans, waarvan zelfs zijn concurrenten Renault en Peugeot
zijdelings profiteerden. Hij had de gebreken zijner abnormale hoedanigheden, was
wispelturig, onbestendig, kende rust noch duur, zou even gaarne het Fransche
gouvernement geringeloord hebben als de Haute Banque en gaf ontwijfelbare bewijzen
van hoogmoeds- en grootheidswaanzin. Maar toen de Staat een fabriek van
kanonskogels, die meer dan een milliard gekost had en die tot Juni 1918 onder
staatsbeheer slechts 1170 granaten had kunnen leveren, onder leiding stelde van
Citroën, dreef hij de productie in enkele weken tijds op tot 40.000 per dag. Verdiende
een man die zulke capaciteiten toonde het lot om ter wille van een paar honderd
millioen als vijfde rad aan een wagen te worden afgedankt?
Deze merkwaardige zoon van het oude volk, minder creatief dan actief in het
gecreëerde, verdiende zijn lot misschien niet, doch het was onvermijdelijk. In een
land als Frankrijk, waar alles gemiddeld is, het klimaat, de fortuinen, de industrie,
de landbouw, de afstanden, was zijn rol als ferment mogelijk en noodzakelijk
omstreeks 1910, maar onherroepelijk uitgespeeld omstreeks 1935. Wanneer men de
diverse levensverschijnselen vergelijken kan met de functie der ademhaling, uitblazing
en inblazing, dan begon in 't begin der twintigste eeuw voor de automobiel-nijverheid
een periode van expiratie welke in onze dagen haar uiterste maximum bereikte en
terug moet keeren tot den organischen plooi die inspiratie wil en evenwicht. Een
kwart eeuw voor een ononderbroken golfslag, dat is mooi, en Citroën, ware hij
bezonnen geweest, bezadigd, verstandig, had er zich mee kunnen vergenoegen. Hij
steeg tot het zenith van zijn loop, hij verwezenlijkte zijne gaven tot haar climax. Is
echter een natuur, een temperament als de zijne vereenigbaar met het besef van
harmonische grenzen? Waren een Alexander van Macedonië bezadigd, een Karel
XII, een Napoleon?
Zoo verdwijnt André Citroën, in de garages Citron genoemd als een gewone
Hollandsche citroen, in ieder geval gelijk hij was. Doch na gescheurd te hebben moet
men naaien. Het uur der discipline is geslagen na jaren van wilde anarchie. Hoe zal
deze onmetelijke boedel beredderd worden? Er is een leger van schuldeischers. Er
is ook een leger van werklieden. Alleen de machinerie wordt getaxeerd op een klein
milliard. Liet men de socialisten hun gang gaan, dan zou men de onderneming
eenvoudig scheiden van haar kapitaal, alle leveranciers ruïneeren die werkten voor
Citroën en alle geldschieters, de fabrieken laten doordraaien en de auto's overdoen
tegen spotprijzen. Gelukkig zijn de socialisten niet de baas. Geen permanente
uitverkoop dus die een algeheele afbraak ten gevolge zou hebben voor de andere
firma's. Geen sovietiseering. Geen inschrijving der arbeiders op de lijsten der
werkloozen. Geen orthodox faillissement met curators en een concordaat waarop de
bankiers azen en aanvliegen als raven boven een slagveld. Geen vlotmaking met
staatsfondsen. Geen plan op de manier van Roosevelt. Want daarvoor zijn de
Franschen nog te vrijheidlievend, daarvoor heeft Flandin te veel last nog van zijn
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Parlement en daarvoor zou men zeker moeten zijn dat plannen in den trant van
Roosevelt slagen. Maar wat dan? Om de waarheid te zeggen weet niemand het. Doch
achter de schermen staat waarschijnlijk iemand klaar die het Fransche spreekwoord
zal bevestigen van tout s'arrange. Men hoopt 't tenminste.
[verschenen: 9 januari 1935]

Verloren uren
Parijs, 28 December 1934
De uitgever Denoël et Steele, dezelfde die ‘Reis naar 't einde van den nacht’
publiceerde, deelde per advertentie mede dat hij den Prix Goncourt zou hebben
toegekend aan ‘Cloches de Bâle’ van Louis Aragon, wanneer de Académie des Dix
haar keuze had overgelaten aan hem. Ik kocht dus de Klokken van Bazel, want in
een literatuur als de Fransche, die gemiddeld per jaar drie honderd romans produceert
van goede kwaliteit, ongeteld de slechte, ongeteld de bundels verzen, essais, novellen,
drama's, comedies, vertalingen en diversen, moet men wel vertrouwen op iemand
alvorens men een boek opensnijdt. Omdat het materieel onmogelijk werd om
persoonlijk te schiften. Dagen van acht en veertig uren, weken van veertien dagen
zouden niet voldoende zijn om alles te kennen wat bloeit en groeit in deze kunstige
warande. Boeken elimineeren elkaar niet als voetbalclubs en tennisspelers, of als
vliegmachines welke ongelukken krijgen waarvan men leert. Zij wachten in een
magazijn tot iemand ze aanprijst. En reeds de criticus die een enorme activiteit
ontwikkelt en drie deelen afwerkt per week, is genoodzaakt om in den blinde een
greep te doen in de stapels welke de drukpersen afleveren. Deze eerste selectie reeds
zal afhangen van factoren die met literatuur niets hebben uit te staan. Hoe invloedrijker
een criticus is, des te meer slachtoffers zal hij maken, des te meer boeken, welke hij
nooit doorbladerde, zal hij veroordeelen door ze te verzwijgen. Hij zal er onopzettelijk
toe bijdragen dat een waardevol werk van den winkel verhuist naar kelder of zolder
en wellicht gekookt wordt onder oude vodden. Om zijn tijd niet te verliezen,
doorgebracht met lezen, zal de criticus een auteur releveeren dien een toeval hem in
de handen speelde en die deze gunst minder verdiende dan anderen die een toeval
buiten het bereik bracht zijner aandacht. Om niet door te gaan voor een isegrim zal
het hem gebeuren dat hij zwakke werken waaraan hij een dag verspilde een beetje
opkamt. Wegens het bovenmenschelijke en anti-physieke der omstandigheden
waaronder hij zijn taak moet vervullen wordt de criticus al bij voorbaat
onbetrouwbaar. De lezer is aan hem overgeleverd als aan een loterij, met dit verschil
dat de nieten het crediet eener loterij niet schaden, terwijl de nieten der critiek haar
autoriteit langzaam ondermijnen. Daar valt niets aan te doen. Het zijn de
inconveniënten van een groot land en van een kwantitatieve civilisatie als de
hedendaagsche. Wij werken in het provisorische. Wij hebben al ons geloof noodig
aan geestelijke machten, die over en langs ons heen de stof beheerschen en richten,
om te verwachten dat een authentiek, onmisbaar naschrift nimmer zoek raakt, maar
als een flesch welke jaren dobbert op de golven van een mateloozen oceaan, vroeg
of laat aanspoelt op den oever.
Deze overtuiging echter dient als houvast doch niet als leidraad. Men kan de
ambtelijke critiek verwerpen omdat zij decepties berokkende welke legio zijn, maar
men kan een gids niet ontberen. Op gezag van litteratoren had ik de 364 pagina's
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doorworsteld der ‘Mémoires de Joséphin Perdrillon, précepteur’ van Jacques-Emile
Blanche, eveneens verschenen bij Denoël. Deze schilder-schrijver is een moralist.
Er hangt in het Luxembourg een Strawinsky-portret van hem, ten voeten uit, dat de
geleidelijk verwaterende, tot ontbinding overhellende psyche van den componist
reeds twintig jaar geleden fixeerde in een profetische visie. Blanche schildert in de
ongenadige belichting van het Dal van Josaphat en hij schrijft als de griffier van een
rechter. Zijn Perdrillon memoreert naarstig en droogjes de zonden van een decennium
dat achter ons ligt, de dolle overdaad der rijken, de stupide bekrompenheid van hen
die naar rijkdom snakken, de humbug, de bluf, de onzinnige agitatie, het doellooze
en ziellooze van groot en klein, de innerlijke en uiterlijke voosheid, dofheid en
verrotting welke de jaren van voorspoed begroesd heeft als een schimmel. Geletterden
als de ex-minister Anatole de Monzie mogen de mémoires van Joséphin Perdrillon
spellen als de inscriptie op een grafzerk waaronder een tijdvak voortaan rust in vrede.
Het is mogelijk. Misschien zullen deze gedenkschriften na een halve eeuw over ons
getuigen als het Journal d'un Bourgeois over de dagen van Jeanne d'Arc. Voor ons
echter wien deze periode heugt als een familiare geur lijkt het boek grauw, vervelend,
hypochondrisch en eindeloos. Onnoodig het te lezen. Het is voldoende te weten dat
't bestaat.
Zoo sloeg ik, na dozijnen ontgoochelingen eener feilbare critiek de Klokken van
Bazel open op gezag van den uitgever. Het is een vierluik van 440 pagina's,
gemodelleerd door een revolutionnair auteur die zich geroepen voelt de letterkunde
te reformeeren en de maatschappij. In de eerste groep fladdert een gezelschap, adellijk
gelijk een haas 't kan zijn, rondom Diane, de vrouw van een mondain w[oek]eraar.
Met lugubere schijnheiligheid weet dit kleinere zusje van Arlette Stavisky, dat de
maîtresse is van een generaal, een automobielfabrikant en van iedereen, de
volmaaktste eerbaarheid te huichelen wanneer haar echtgenoot ontmaskerd wordt
door een geruïneerd officier die zich in haar eigen huis voor den kop schiet. Het
tweede luik is gegroepeerd rondom Catherine, jong meisje van Georgische afkomst,
die in het gewemel derzelfde gepeperde samenleving de ware liefde zoekt, een oprecht
aanbidder judast omdat hij het militaire uniform draagt, en zich per slot vergooit in
vulgaire avonturen. Bezienswaardig model van Slavische evenwichtstoornis, maar
niet nieuw noch origineel. Barokke, kakelbonte omgeving. Men zou er wat voor
geven om te weten of Aragon's Van Houten, een Hollander die handel in narcotica
en spionnage afwasemt, gegrepen is uit het leven, zooals de twintigtallen andere
historische met naam en toenaam genoemde personages van dit krioelend feuilleton.
Tot op deze helft is Aragon's roman globale literatuur, een beetje slordig gestileerd
in den impressionistischen praat-toon van iemand die er alles uitflapt. Met het derde
luik, geconcentreerd rondom den chauffeur Victor op een achtergrond van
chauffeursstaking, taxi-organisatie, arbeidersbeweging, anarchistische aanslagen,
politie-twisten, en met het vierde paneel waar Clara Zetkin in het gelui der klokken
van de Bazelsche kathedraal, beierend voor het internationaal socialistisch congres
van 1912, gekroond wordt als de nog niet bezongen Beatrice van een nieuwen tijd
en een nieuw menschdom, met die twee laatste luiken vervlakt het boek tot een
aaneenrijging van journalistieke notities, plotseling sluitend met een hoogdravende
hymne op Clara. Gaarne gun ik de roode evangeliste de kniebuigingen harer
geestverwanten, doch voor deze klokken als kunstwerk is het jammer dat Clara's
incarnatie van het vrouwelijke ideaal op de meest onverhoedsche wijze uit de lucht
komt vallen en dat wij haar hemelvaart moeten aanvaarden als een geopenbaard
dogma. Het is komiek en meelijwekkend den propagandist Aragon kinderlijke fouten
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te zien begaan welke hij niet alleen spontaan vermeden zou hebben, doch waarvoor
hij den neus had opgetrokken wanneer Clara Zetkin b.v. generaal geweest ware van
het Leger des Heils.
Zoo veroorzaakt ook de favoriet van Denoël niet het zoemend gerucht in den
bijenkorf dat een ongewoon verschijnsel pleegt te begeleiden. En ‘Capitaine Conan’
van Roger Vercel, de werkelijke Goncourt-Prijs? Een handelaartje in garen en band,
in 1914 ontpopt als vuurvreter en ijzeren Hein, als virtuoos van loopgraaf-mes en
handgranaat, moet zich in 1919 opnieuw inspinnen in het tonnetje van zijn winkel.
Moeilijke gedaanteverwisseling en magnifiek onderwerp voor een psycholoog.
Veertig bladzijden over den opmarsch van het Fransche leger door de Balkan-bergen,
over den intocht in Boekarest, schallen als fanfares. Conan zou een kerel zijn als
Cyrano, als D'Artagnan, als de grenadiers van Napoleon, gemoderniseerde spruit
eener legendaire familie, wanneer Roger Vercel slechts wist op welken voet hij met
hem dansen moet. Maar Vercel is humanitair en wil het ook de pacifisten naar den
zin maken. Zijn kapitein Conan, die na 1919 alleen nog maar deugt voor
schavuitenstreken in café's en huizen van ontucht, voor langzame vervetting in een
provinciestadje, werd als moreel verminkte een nieuw specimen van
oorlogsverwoesting. Voor den roman als zoodanig zou dit standpunt niet hinderlijker
zijn dan elk andere vooropgezette thesis. Maar tegenover den kapitein en zijn
ontbreidelde instincten, tegenover luitenant de Scève, den rationeelen, even
onvervaarden militair, plaatst hij een gemobiliseerd papkindje dat deserteert, veertig
kameraden doet sneuvelen door zijn verraad en voor den krijgsraad verschijnt zoodra
de Bulgaren hem hebben uitgeleverd. Zijn proces is dermate gerekt dat de titel van
den roman even goed Jean Erlane kon luiden naar den naam van het bleeke
deserteurtje als Capitaine Conan, den averechtschen kankeraar die hem wil onttrekken
aan het executiepeloton. Volgens de regels der kunst en volgens de regels van het
opportunisme bewaarde Roger Vercel de evenredigheid der proporties. Voor de
belangwekkendheid van het verhaal is dat wikken en wegen tusschen Jantje lacht en
Jantje huilt funest. Met zulke procédé's kan men den prijs bemachtigen eener academie
van knorrepotten. Maar het boek mislukt.
Schrale oogst? Ja en neen. Het onvermogen, het gebrek aan genie van een
communistisch auteur als Aragon is een der geruststellendste symptomen. Zoolang
geen enkel aanhanger van Moskou het equivalent schept eener Marseillaise of van
een Chant du Départ zullen zij niet oprukken noch zegevieren. Dat is altijd
meegenomen.
[verschenen: 26 januari 1935]

Wat zeggen de sterren?
Parijs, 31 December 1934
In de herinnering der menschen zal negentien-vier-en-dertig geboekt worden als het
jaar der verschrikkingen. Er is geen maand die niet gemerkt staat met geheimzinnige
teekens zooals landloopers schrijven op muren en poorten, er is bijna geen week
waarin een onzichtbare gast ons niet bezocht en op de deur zijn stempel achterliet.
De dagen gingen voorbij als de bladen van een dier oude kronieken, vol gekrijsch
van moord en brand, waar Shakespeare de onderwerpen haalde zijner drama's.
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Overal vonden wij het spoor eener macht, sterker dan onze wil en die onze
voorzorgen wegknipte als pluisjes van een kleed. Het spoor eener macht, vreemd
aan onze wereld van schakelaars, manometers, zuigers, kleppen, assen, hefboomen,
remmen, seinpalen. Een macht waarmee we niet rekenen in onze dienstregelingen.
Vijandige, ongrijpbare macht, die zich op 6 Februari, 30 Juni, 9 October,
culminatiepunten harer werking, manifesteert als een natuurverschijnsel, zonder dat
er een trein, een autobus, een postbestelling, een lantaarnopsteker ook maar een
minuut over tijd aankomt of vertrekt. Als een verborgen lont kronkelt zij door het
normale, vreedzame, van alle kanten beschutte leven, flakkert op met de schielijkheid
van den bliksem, dooft uit en sluipt verder naar een andere huiverzone. In Januari
stapelt zij zich rondom de Emeraude, in December pakt zij zich samen boven de
Uiver, en twee vliegtuigen, beide verwacht in een stemming van feest, storten neer.
Zij mengt rampen die tot zekeren graad logisch zijn met onheilen waarvoor we geen
verklaring vinden. Beurtelings handelt zij met brutaliteit, beurtelings met een
raffinement van wreedheid. Telkens ageert zij alsof een element ontspringend in een
sfeer waar wij geen toezicht hebben, losbrak in de richting der aarde. Want ook in
de tragedies welke hijzelf ontketende leek de mensch 1934 dwergachtig en
onpersoonlijk. Wij gaven hem nog een naam als ware hij nog een individualiteit,
maar hoe meer wij hem noemen hoe zwakker wij hem voelen, weerloos en stuurloos,
microbe in een bergstroom.
Is het verwonderlijk dat wij ons oriënteeren naar een regioon waaruit zoo zelden
goede wind waaide? Wij zetten schildwachten uit op de schemergrens tusschen
worden en zijn, zooals wij vuurtorens plaatsen op de scheiding van water en land.
Het is geen nieuwe uitvinding. Zij heeten astrologen, wichelaars, horoscooptrekkers,
zieners. Zij lezen de toekomst in een glazen bol, in gesmolten lood, in inktvlekken,
in koffiedrab, in speelkaarten, in het firmament. Zij zijn ouder dan de eerste zondvloed
en de steenen reuzen van het Paasch eiland. Misschien zelfs waren vroeger de zieners,
in de laatste jaren van het Romeinsche Rijk, in het avondrood der ondergaande
Middeleeuwen, even talrijk als vandaag. Maar nooit verwierven zij een uitgebreider
gehoor dan van den tijdgenoot die deze week een anderen kalender afscheurt. Nooit
luisterde men naar hen met een gelijke spanning, met die gepassionneerde
nieuwsgierigheid waarin alle overige waarnemingen verzwakt en verwaarloosd
worden. Er zijn weinig kranten die op het einde van dit griezeljaar niet een reeks
magiërs raadplegen, om hun consulten af te drukken, op de eerste pagina als het
interview van bekende staatslieden. Verscheidene periodieken openden een vaste
rubriek, welke de koers der dagen noteert volgens de schommelingen eener onzienlijke
en mysterieuze Beurs. Zij nummeren de uren volgens een geheime klok die geordend
wordt door Maan en Planeten. Hetzelfde uur kan gunstig zijn voor den geliefde,
gevaarlijk voor den zakenman, dreigend voor den reiziger, middelmatig voor een
leverziekte, geschikt voor straat-rumoer, raadzaam voor geestelijken arbeid,
bedenkelijk voor intriges. De minuten-wijzer versnippert en verstrengelt. Het antieke
‘fas en ‘nefas’, dat geregeld werd volgens minder nauwkeurige zandloopers. Wat
mag en lukt te 2 uur, kan te 2 uur 35 ontrieven. De pythonissen werden accuraat als
een spoorweggids. Voor het jaar dat aanvangt liggen de maanden klaar met haar
kleuren en klimaten, hoogten en laagten als de kaarten van een atlas. Op den almanak
dien wij wegbergen heeft elk waarzegger zijn referenties. De een voorspelde den val
van Albert, de ander zag den moord van Duca, Dollfuss of Alexander. Te oordeelen
naar het aantal en de kwaliteit der personen die hun antichambres vullen als de
wachtkamers van een hospitaal, te oordeelen naar de massa der gepubliceerde
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predicaties, gelooven wij hen misschien nog niet zooals wij vertrouwen op een tafel
van vermenigvuldiging, maar reeds houden wij met hun aanduidingen rekening als
met een weerbericht.
Op drie gewichtige punten gaan de Fransche wichelaars tenminste accoord in
hoofdtrekken. Over drie stralende, veelbelovende, geruststellende paragrafen spreken
allen eensluidend: Er zal in 1935 geen oorlog uitbreken. De crisis zal haar einde
naderen. Gerechtigheid zal geschieden.
Grosso modo behoeven wij dus niets te vreezen, want de Franschen bleven dezelfde
als hun voorouders de Galliërs, die enkel bang waren voor den hemel die boven
hunne hoofden zou kunnen instorten. Het eenige dat zij heden duchten is een
cataclysme en het komt niet, het wordt unaniem verdaagd.
Maar als de groote lijnen harmonieeren, en oppervlakkig even weinig afwijken
als twee verschillende gramofoonplaten, in onderdeelen toonen zij menige nuance.
De meerderheid van de handen der mobiliseerbare mannen is niet, gelijk in 1914,
gekeurd met het ijk van den doodsengel, doch in Maart en Juli zullen wij slechts
ternauwernood ontsnappen aan de malefieke invloeden der opposities of conjuncties
van Mars en Uranus, en locale conflicten blijven waarschijnlijk. Wanneer Frankrijk
echter den buitenlandschen vrede bewaart, het verliest de binnenlandsche rust. Noch
het herstel van het economisch evenwicht, noch de verzekering der rechtsveiligheid
schijnt verkregen te zullen worden zonder een serie van ernstige troebelen. Bijna
alle wichelaars ontvingen van het uitspansel gelijkluidende impressies over aanstaande
omkeeringen en volgens de astrologen toont de Fransche hemelkaart van 1935
frappante analogieën met de thema's van Juli 1789 en September 1870, data van
grondige beroeringen. Weldra zullen de ministeries opnieuw tuimelen, de landbouwer
zal in opstand komen, de arbeider grijpt het geweer. Niettegenstaande de interpretatie
der planeten-taal altijd dubieus is, oordeelen de profeten haast eenparig dat de actueele
regeeringsvorm moet verdwijnen. De meesten kondigen een dictator aan, doch
sommigen preciseeren dat de dictatuur (weinig conform aan het Fransche karakter)
hoogstens acht dagen of twee weken zal duren. Geen monarchie echter in 1935,
ofschoon de evolutie zich bewegen blijft naar rechts. De horoscoop van het kabinet
Flandin correspondeert opmerkelijk met dien van Daladier en de beslissing kan reeds
vallen in het eerste kwartaal. Ondanks (wegens) de herhaalde koortsaandoeningen
zullen de zaken omstreeks Juni verkwikt worden met een reprise welke gedurende
het tweede semester aanhoudt.
Over het buitenland uiten de zieners zich zeer spaarzaam en in zulke vage termen
dat zij altijd kunnen beweren: ik heb 't voorspeld. Een kroon gaat te loor in 't Noorden.
Engeland zal ernstige moeilijkheden ontmoeten. De dictator van een naburigen staat
sterft aan kanker. Hitler's leven is bedreigd, maar voorloopig beschermd. De
gezondheid wankelt van Pius XI, die blijkens de oer-oude voorzegging van Malachias
een der beste stutten is onzer wereld-orde. De lijst immers welke de middeleeuwsche
Iersche prelaat aanlegde van de toekomstige pausen bevat nog slechts drie namen
en het devies van den opperpriester die na Pius XI zal regeeren luidt: religio
depopulata. Hoewel deze kenspreuk voor dubbelen uitleg vatbaar is (een religie kan
zich ontvolken op geestelijk of stoffelijk, zelfs op geestelijk èn stoffelijk gebied)
wenschen allen die Malachias kennen den huidigen paus een onbegrensden ouderdom
toe. Niet onder zijn bewind zal het onafwendbare geschieden en al geldt Malachias
voor apocrief, hij is een der zeldzame zieners die tot dusverre met het minste
kunst-en-vliegwerk kon geverifieerd worden.
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Naast de verschijning van een boek dat in de eerste maanden van 1935 de
gemoederen van het gansche heelal zal verhelderen met de beloften van nieuw
idealisme, verkondigen de voorspellers natuurlijk een menigte onbepaalde rampen
ter zee, te land: in de lucht, en vermanen Frankrijk om aandachtiger dan ooit te waken
over zijn groote booten. Als La Normandie vergaat door een brand of een explosie
behoeft niemand verbaasd te kijken en zij die een kajuit bespreken op dit schip mogen
zich tellen onder de onvervaarden die gelijk Cesar waarschuwingen versmaden of
trotseeren. Enkele beroemde waarzeggers evenwel hebben hun predicties verzegeld
gedeponeerd bij een deurwaarder en zullen ze pas openbaar maken wanneer het
voorspelde feit zich verwezenlijkt heeft. Zoo weten wij niet alles. Behalve dat de
sterren noodigen maar niet noodzaken (het gebruikelijke achterdeurtje van ‘astra
inclinant, non necessitant’) blijft er dus een ruime marge voor het onverhoedsche,
ook al werd het voorzien. Wanneer het waar is dat Mussolini en Hitler niets
ondernemen, zelfs geen reis, zonder preadvies van een astroloog, zal dit experiment
hun niet minder interesseeren dan ons, die buiten alle profeten reeds vragen wiens
beurt het is om te treden voor hun veemrechter. En ik moet mij weerhouden om niet
een paar namen te citeeren van hen die kans loopen een eindigend jaar te groeten
voor de laatste maal.
[verschenen: 16 januari 1935]

Op avontuur?
Parijs, 3 Januari 1935
De 31sten December was Clément Moret nog gouverneur van de Banque de France
en zelfs de meest ingewijden zouden er geen oogenblik aan gedacht hebben om de
soliditeit zijner positie te wantrouwen. Op 2 Januari had Clément Moret de
Grand'-Croix van het Legioen van Eer, den titel van Honorair Gouverneur en de
belofte van een nieuwen post. Zelden werd een regeeringsgeheim beter bewaard.
Nooit werd een der hoogste dignitarissen energieker aan de deur gezet. Waarlijk,
Pierre-Etienne Flandin hakt met de grove bijl en is tot alles in staat. Het kost weken
en maanden om een zitvast ambtenaartje los te schroeven van zijn bureau-stoel. Het
behoort kwasi tot de onmogelijkheden om politici, ook al zijn ze betrapt op
schurkerijen, te verwijderen van de commando-brug. Maar een technicus van den
allereersten rang, dien de vereenigde Engelschen en Amerikanen op zijn terrein
vruchteloos bestreden en bestormden, wordt zonder omslag weggestuurd als een
jongste bediende.
Een gouvernement dat overgaat tot zulke extremiteiten heeft zijn beweegredenen,
ook al zegt het ze niet. Het conflict tusschen Flandin en Moret, tusschen Staatsbedrijf
en Bankbeheer, moet principieel geweest zijn, ook al lekte er niets van uit, en acuut
om met zoo plotselinge heftigheid tot een explosie te voeren. Moret, voormalig
medewerker van Poincaré en diens adviseur in de stabiliseering van den franc, is
geen oud-gediende. Toen hij in 1930 gouverneur werd der B.F. was hij pas 43 jaar.
Aan zijn buitengewone kundigheden twijfelt geen sterveling. Zou hij op zijn leeftijd,
nog niet verstard in de routine, nog jong genoeg voor een aannemelijk risico, van
alle talenten enkel de gave der plooibaarheid missen, indien hij plooien geoorloofd
had kunnen oordeelen? Neen, dat is niet waarschijnlijk. Wanneer een Moret zich
schrap stelt tegen het hoofd der regeering dan zullen de geldigste motieven hem
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bewogen hebben tot verzet. Hij wilde niet buigen en is gebroken. Waarvoor echter
weigerde hij te zwichten? Uit de karakteristieken van Moret's financieele methode,
die altijd klassiek was, academisch, streng orthodox, kunnen vier hypotheses worden
afgeleid. Haar uitgangspunt is degelijk genoeg om ze ernstig in overweging te nemen.
Primo: De Staat heeft 12 à 13 milliard noodig voor de perioden van eb zijner
belastinginkomsten, voor de extra-uitgaven der Defensie, de financiering zijner
graanpolitiek en diverse andere experimenten. Op langen termijn kan hij slechts
leenen tegen drukkende interesten die zijn budget bezwaren en op den koop toe den
geldkoers opdrijven voor handel en nijverheid. Bij schatkistbons op korten termijn
is de Staat afhankelijk van de Banken en meer nog van haar absorptie-vermogen dan
van haar goeden wil. Deze moeilijkheid evenwel wordt met één slag opgeheven
wanneer de Banque de France schatkistbons in hare portefeuille opneemt, zoo niet
rechtstreeks, dan zijdelings als herdisconto. Moret heeft zich steeds gekant tegen een
practijk welke niet noemenswaardig verschilt van inflatie. Onder een verkwistend
gouvernement zou zij verderfelijk zijn. In gevallen van crisis en paniek zou zij
noodlottig kunnen worden voor de valuta daar een onbepaalde stroom van milliarden
eensklaps kan terugvloeien naar de Nationale Bank, alle dijken verbrijzelend. In
beide opzichten is disconto of herdisconto van schatkistbons roekeloos voor een
emissie-instituut. Door een consciëntieus financier als Moret zal het in beginsel
nimmer aanvaard worden.
Ten tweede: In 1928, jaar der stabilisatie, circuleerden 58 milliard francs in
biljetten. Op de laatste balans der Bank vermeldde deze post 83 milliard. Dat is een
supplement van 25 milliard, ondanks de inkrimping der totale economie gedurende
de depressie-jaren. Een surplus dat evenmin gewettigd is door de stijging der prijzen,
want sinds 1928 daalden de gros-prijzen gemiddeld 40%. De 25 milliard vormen dus
passief, stagneerend, werkeloos kapitaal. Er is echter nog meer dan deze massa. In
1928 bedroeg de particuliere rekeningcourant der B.F. 5 milliard 700 millioen. Eind
1934 was deze som geklommen tot 15 milliard 100 millioen. Dat is een tweede
hoeveelheid van 10 milliard gedemobiliseerd geld. Tezamen een slapende reserve
van 35 milliard, ongeteld het gehamsterde goud, zilver, nikkel en papier welke aan
contrôle ontsnappen. De scrupuleuze tactiek van Moret, beweren sommigen, deed
deze liquide beweegkracht bevriezen. Een soepeler tactiek, hopen zij, zal haar
ontdooien. Zij redeneeren alsof de economische instorting haar oorsprong vond in
een tekort aan crediet, in plaats van juist veroorzaakt, verscherpt en bestendigd te
zijn door een overdaad van crediet. Zij hebben ongelijk. En zelfs al behoeft de tactiek,
waarmee men het rustende geld denkt te mobiliseeren niet noodzakelijkerwijze
diametraal tegenovergesteld te zijn aan de tactiek-Moret, het is begrijpelijk dat de
ontslagen gouverneur afkeer toont voor opvattingen welke hem illusoir schijnen en
waarmee men gevaar loopt terug te vallen in het moeras waaruit men nauwelijks
opkruipt.
Derde veronderstelling: De papieren verbintenissen der B.F. zijn door goud gedekt
tot een bedrag van 80%, een der hoogste garanties van Europa en de andere
werelddeelen. De wettelijke limiet is 35%. Zonder schade voor den franc zou dit
overmatige veiligheids-excedent gereduceerd kunnen worden door het drukken van
nieuwe biljetten. Verschillende jaren heeft de Fransche economie onder gunstige
voorwaarden gewerkt met een dekking van 40 à 50% en een menigte landen slaan
zich met een waarborg van 10% niet slechter door de huidige hindernissen heen dan
Frankrijk met zijn dekking van 80%. Behalve de dommelende munt zou dus het
sluimerende goud gewekt worden uit zijn winterslaap. Een zwenking naar
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modernistische Engelsche opvattingen welke Moret altijd geschuwd heeft als de pest.
Welk nut zullen zij afwerpen in de hedendaagsche conjunctuur? Er is geld in
overvloed, doch er zijn geen zaken. Wie mag met grond verwachten dat nieuw papier
nieuwe zaken zal maken, waar overdaad van papier alle zaken ontwricht heeft? Op
de beurs misschien, en voor korten tijd. Maar niet in de fabrieken. Niet op een
oververzadigde markt. En wanneer het goud de plaat poetst dat zich met papieren
kaartenhuisjes nimmer heeft willen behelpen? Politici als Flandin en zijn minister
Germain-Martin zouden niet terugdeinzen voor een embargo. Clément Moret echter
zal liever den marteldood sterven dan te vervallen in ketterij en willekeur. Waaraan
dankt de B.F. haar magnifieke dekking van 80%? Aan geen enkelen dwang. Maar
aan een techniek en aan beginselen die te midden van allerlei dwang en artificieel
lapwerk hun ongeëvenaardheid bewezen. De conclusie ligt voor de hand, doch wij
wenschen haar nog niet te trekken. Zij zou inderdaad kunnen luiden: een meester als
Moret verkiest de ongenade boven kwakzalverij in angelsaksischen trant.
Ten vierde: De B.F. en haar 260 filialen verstrekken voorschotten aan zorgvuldig
geselectionneerde cliënten tegen een disconto dat gemiddeld 1 à 3% lager is dan de
rentevoet der gewone credietinstellingen. Sinds geruimen tijd wekte deze concurrentie
den nijd op der vijf groote en vijf duizend kleine vazallen die hun jachtterrein zagen
afgestroopt door den leenheer. De meerderheid der firma's welke om een of andere
reden waren uitgesloten van een privilege dat veel leek op een filtratie, deelden den
wrok der verongelijkte banken. De misnoegdheid van beide groepen nam scherper
vormen aan naarmate Clément Moret zich door de economische malaise verplicht
oordeelde om hoe langer hoe draconischer eischen te stellen aan hen die een beroep
deden op zijn steun. Van lieverlede kreeg Moret de reputatie van een tyran, een beul
wiens macht tot elken prijs gebroken moest worden. Het is niet onmogelijk dat het
sein tot een algemeen offensief gegeven werd door André Citroën, die zijn liquidatie
uitlokte door het laten protesteeren van een wissel van 20.000 francs, den prijs van
anderhalve automobiel. De lijst der ondernemingen welke Moret tijdens de magere
jaren vonniste en terechtstelde is schrikbarend. Na een executie als die van Citroën
begrijpt men de woede en wanhoop der overlevenden die vergeefs naar lucht hijgen.
Maar van een zuiver zakelijk standpunt begrijpt men ook de strengheid van Moret.
Deze vier hypotheses afzonderlijk, en meer nog haar ensemble, wijst op een neiging
tot expansie van het crediet, tot verslapping der opgelegde discipline. De gegevens
ontbreken om te antwoorden op de vraag of al het overtollige, dorre en onvruchtbare
hout eener verwilderde economie reeds voldoende gesnoeid is. Maar dat een bezonnen
en vooruitziend man gelijk Moret de nieuwe richting afkeurt, kan kwalijk gelden als
een geruststellend voorteeken, en de brutaliteit zijner afdanking duidt meer op
passionneele, revolutionnaire bevliegingen dan op een normale evolutie. De
kundigheden van zijn opvolger Jean Tannery staan boven verdenking, doch hij gaat
door voor dociel, en zij die hem benoemden, bouwen stellig op een soepelheid welke
hem als directeur-generaal der Caisse des Dépôts et Consignations te stade kwam.
Hij verwisselde het toezicht over een papieren fortuin welks exacte waarde op geen
milliarden na getaxeerd kan worden, voor het beheer over een metalen schat die
onder alle fluctuaties de eenige rotsvaste realiteit blijft. Wanneer Tannery zijn
dociliteit zou willen overdrijven, zal hij vermoedelijk op tegenstand stuiten bij den
ondergouverneur Fournier, een geestverwant van Moret, en bij het College van
Regenten. Doch wat wegen die relatieve borgen voor een doortastende en bekommerde
regeering? Ofschoon wij de uiterste voorzichtigheid zouden willen betrachten in de
appreciatie van een voor het goud-blok zoo gewichtig evenement als de verwijdering
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van Moret, kunnen wij zijn val moeilijk anders beschouwen dan als de aanvang van
een avontuur welks ontwikkeling en afloop onbekend zijn en gewaagd.
[verschenen: 23 januari 1935]

Het doel is ver
Parijs, 8 Januari 1935
Het kan geen toeval zijn dat de generalissimus Weygand voor den tweeden keer
binnen korten tijd de verdedigingswerken van Corsica inspecteerde op den zelfden
dag dat Laval te Rome vertoefde en accoorden ontwierp met Mussolini. Alleen de
Duitschers hebben de coïncidentie vermeld maar zij zijn de eenigen niet die haar
zagen. Nog bij de manoeuvres van vorigen zomer noemde Mussolini Napoleon een
Italiaan, tot ergernis der Corsicanen en tot vermaak der Franschen. Het dateert ook
niet van gisteren dat Italiaansche landkaarten onder den inventaris der
familie-goederen het Eiland rekenen, l'Île de Beauté, dat niet enkel geiten, schapen,
varkens en bandieten levert aan Frankrijk, doch sinds jaar en dag de beste en de
meeste onderofficieren, gendarmes en douaniers. Dat Mussolini zich van dezen kant
vergezichten droomt volgt consequent uit zijn temperament en uit zijn retrospectieve
geestesvorming, beïnvloed door Capitool en Forum. Veel merkwaardiger is 't dat
men het in sommige leidende Fransche kringen niet overbodig vindt om hem eraan
te herinneren dat hij zich op dit gebied alle inbeelding uit het hoofd moet halen.
Wij gelooven de toekomstige werkelijkheid het dichtst te benaderen door ondanks
de juichkreten der officieuze pers de reis van Laval te beschouwen in het licht der
reis van Weygand.
Er was zoo lang en zoo onbescheiden gesproken over een ontmoeting tusschen
een Fransch minister en den dictator van Italië dat de onderhandelingen over een
samenkomst niet meer konden worden afgebroken zonder leelijke, voorbarige en
definitieve ongelukken te veroorzaken. Een schok was ten laatste slechts vermijdbaar
door een handdruk, zelfs al bleef de handdruk protocollair en provisorisch. Terwijl
beide partijen echter die gedwongenheid constateerden met gemengde gevoelens
(het mishaagde Mussolini niet Frankrijk in dezen impasse getroond te hebben) waren
er in Parijs nog zulke tegenstrijdige en invloedrijke krachten werkzaam dat men in
den morgen van den dag waarop Laval besloot tot zijn vertrek met evenveel kans
kon gissen naar een ja of neen als men lukraak wedt op een paard. Het was kruis of
munt. Over den grond der zaak trouwens bleken de woordvoerders der preliminaire
besprekingen zoo weinig eensgezind dat er in de laatste minuten nog geharreward
werd over bijkomstigheden als de toelating van Roemenië tot de verdragen waarmee
Balkan- en Donau-mogendheden hun wederzijdsche grenzen zullen garandeeren. In
de afgeloopen tien jaren zijn er 115 pacten gesloten waarop geen enkele regeering
durft vertrouwen. De weifelingen en disputen bij de redactie van het 116de pact
waren dermate instructief dat men zich gerust mag voorbereiden op het 117de.
Ondertusschen kennen de Franschen letter noch jota der beraamde overeenkomsten.
Wat de toasten, het eind-communiqué en de pers-verklaringen erover mededeelen
staat gelijk met geruchten of met goede bedoelingen welke den weg plaveien naar
de hel. Krijgt Mussolini als godspenning de leening van één milliard die de Banque
de France en de Italiaansche Bank reeds technisch bestudeerden, naar verluidt?
Zouden de Franschen werkelijk dwaas genoeg zijn om Mussolini de middelen te
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fourneeren voor den bouw zijner twee capital ships van 35.000 ton? Wij weten er
niets van. Zal Frankrijk zijn traditioneele beginselen verzaken door aan Mussolini
op de Oost-grenzen der Sahara een strook gebied af te staan dat voornamelijk bevolkt
is met stammen die de Italiaansche heerschappij in Lybië ontvluchtten? Het blijft
een vraag en een raadsel. Moet men Frankrijk onvoorzichtig genoeg achten in de
behartiging zijner eigen belangen om naast de haven van Djiboeti plaats te ruimen
voor een Italiaanschen basis te Oboek? Ongegeneerd genoeg tegenover de bevriende
mogendheid Ethiopië, lid van den Volkenbond, om Mussolini een weg te openen
naar het rijk van den Negus op een oogenblik dat de vijandelijkheden tusschen
Abessyniërs en Italianen elk uur kunnen uitbreken? Wij zullen dit gelooven wanneer
wij 't zwart op wit zien. En welke rechten kan Mussolini doen gelden op een pakket
aandeelen in den spoorweg Djiboeti-Addis Abbeba, die geconstrueerd werd met
Fransch kapitaal en Fransche werkkrachten? Het moment voor dergelijke geschenken
is slecht gekozen. Wij ontwaren geen enkele Italiaansche tegenprestatie die zulke
offers zou kunnen compenseeren.
De Italianen beweren weliswaar dat Frankrijk wegens een geïnterallieerd verdrag
van 1915, door Engeland erkend en onlangs uitgevoerd, tot dat minimum van
inschikkelijkheid verplicht is. Een categorie van Franschen, die noch chauvinistisch
is noch anti-fascist, betwist deze opvatting met volharding op de volgende gronden:
Rome ontving zijn part in den Duitschen buit, eenerzijds door de toekenning van een
stuk van Algiers op 12 September 1919, anderzijds door inwilliging eener serie
commercieele, fiscale, sociale en linguïstische voorrechten aan de Italiaansche
onderhoorigen in Tunis. Naast Engeland, dat het leeuwenaandeel in de wacht sleepte
en daarvoor zonder spijt een stuk Jubaland mocht afstaan aan Mussolini, is Frankrijk
niet gehouden aan grooter zelfverloochening. De Engelschen bezitten Duitsch Oosten West-Afrika als eigendom. Frankrijk kreeg Kameroen slechts als mandaat van
den Volkenbond. Frankrijk vroeg de opheffing der internationale hypotheek op
Marokko: nul op rekest. Het vroeg de internationaliseering van Palestina: Palestina
werd Engelsch protectoraat. De accoorden Sykes-Picot van 9, 15 en 16 Mei 1916
tusschen Londen en Parijs wezen Mosoel toe aan Frankrijk. En zonder eenige
schadeloosstelling legde Engeland beslag op dit petroleum-reservoir. Mandaten kan
Frankrijk niet verpanden. Eigen gebied behoort niet tot den buit en geen enkel accoord
verbindt tot afstand van wingewesten welke niet veroverd werden in den wereldoorlog.
Waar gaan wij heen wanneer wij het principe aanvaarden en het precedent scheppen
van arbitraire grensverschuivingen? Vandaag eischt Italië. Morgen zal Duitschland
optreden als eischer. Waarom ten overvloede zouden de Franschen guller zijn dan
het zooveel royaler bedeelde Albion?
Het valt niet te ontkennen dat deze argumenten hout snijden. De oppositioneele
elementen der Fransche politiek die in de coulissen reeds duchtig geroerd en geremd
hebben bij de preparatieve besprekingen voor de reis naar Rome, de oppositie die
totnutoe hoofdzakelijk zweeg omdat talmen en rekken ook een wapen is, alle
tegenstanders eener verzoening waarvan Frankrijk uitsluitend de kosten betaalt,
zullen hun actie vertienvoudigen zoodra de inhoud der ontworpen verdragen ter
ratificatie wordt voorgelegd aan het Parlement. Zijn er beloften van Mussolini, zijn
er termen eener alliantie, precies en betrouwbaar genoeg om op te wegen tegen de
verliezen eener diplomatieke nederlaag? Zonder te willen anticipeeren kan men
hieromtrent de meest sceptische verwachtingen koesteren.
Bij een binnenlandsch Fransch verzet zal zich verweer voegen van buitenlandschen
oorsprong en wanneer de gezamenlijke energie correspondeert met de in 't spel zijnde
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belangen zal men verstandig doen haar niet te onderschatten. Doch moet men de
waarschijnlijkheid betreuren dat de twee zoogenaamde Latijnsche zusters haar
afspraak missen? Ieders oordeel hierover zal afhangen van de positie welke hij
inneemt tegenover de consolidatie der Europeesche kaart. Het staat vast dat een
Fransch-Italiaansche bond het Fransch-Duitsche antagonisme niet zal verzachten.
Het staat eveneens vast dat een natie wier zinrijkste volkslied (Deutschland über
alles) sinds driekwart eeuw gezongen wordt op de melodie van Gott erhalte Franz
den Kaiser, een organische, natuurlijke ontwikkeling, gesymboliseerd in dit gezang,
nimmer zal afzweren. Het ontbreekt niet aan lieden in Frankrijk die een verbetering
der Europeesche kaart wenschelijker oordeelen dan een bekrachtiging.
Maar inmiddels bezocht Laval Italië en Mussolini leerde hem in ieder geval hoe
men een gast beschermt en een staatsman. Volgens de passagiers van den expres
Parijs-Rome reed de Laval-trein vanaf de Italiaansche grens als door een onbewoond
décor. Over het gansche traject heeft geen enkele andere trein den zijnen gekruist.
Alle overwegen, wissels, tunnels en bruggen waren militair bewaakt. Op elke honderd
meter rails stond een soldaat in 't geweer met den rug naar den trein. Alle stations
lagen leeg en verlaten. Er was geen kar, geen kruiwagen, geen auto, geen fiets, geen
levend wezen op de wegen waarmee Laval's convooi parallel liep.
Was er evenveel gevaar als veiligheidsmaatregelen? Of romantiseerde Mussolini
een beetje om te imponeeren? Meent hij waarlijk dat een zeker soort van Jury naief
genoeg is om binnen drie maanden tweemaal de methode toe te passen van Marseille?
Neen. Zij beschikt in haar arsenaal over meer variatie en vernuft dan hij haar toedicht.
Hij wachtte slechts, en zonder ongeduld. Voor 't oogenblik is er geen haast bij.
[verschenen: 2 februari 1935]

Een beproeving
Parijs, 18 Januari 1935
In het geheim wenschten de Franschen dat het plebisciet der Saar zou uitvallen als
een succès d'estime voor Duitschland. Zij hebben niets, absoluut niets gedaan of
geprobeerd om dit te verhinderen. Toen zij de provincie voor 15 jaren in beheer
namen, trokken zij er binnen met een escorte van douaniers, militairen, ingenieurs,
technici en onderwijzers, uiterst verdienstelijke lieden zonder twijfel, doch van een
rang en klasse waaraan 't de Saarlanders nimmer ontbrak en die slechts in geringe
mate een der motorische ideeën vertegenwoordigden van het wezenlijke Frankrijk:
het idee Vrijheid b.v., het idee Humanisme, het idee Civilisatie.
De ingenieurs moderniseerden de outillage der kolenmijnen en in weinig tijd steeg
de productie der Saar tot een peil dat het verwaarloosde bekken (concurrent van de
Ruhr) nimmer gekend had. Voor de rest gedroegen de Franschen zich alsof de mensch
enkel leeft van brood, alsof de stof den geest beweegt, en niet omgekeerd. In alle
dingen die het hart raken, die verwarmen, verheffen, veredelen, of alleen maar
illusionneeren, voor alle elementen die geen andere waarde bezitten dan een soort
van magnetisme, betuigden de Franschen de souvereinste onverschilligheid.
Vermoedelijk hebben zij ondershands (het staat niet vast) de socialisten, communisten
en katholieken gesubsidieerd die de schimmige partij van den status quo vormden,
en waarschijnlijk hebben zij een deel der lijzige anti-hitleriaansche propaganda
bekostigd. Maar in heel de Saar was geen Fransche bioscoop, geen Fransch theater,
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opera, operette of concertzaal, geen Fransche boekhandel, geen Fransche krant.
Nimmer zonden de Franschen een hunner beroemde predikers naar de Saar, noch
een hunner kunstenaars, schrijvers, geleerden of redenaars. Tot de laatste dagen voor
het plebisciet was er geen enkele Fransche radio-post die zich ooit bekreund had om
een gewest waar volgens een schatting van 1919 nog 150.000 Fransch-gezinden
woonden! Uit overmaat van achteloosheid verzuimden zij tenslotte ook de materieele
kwestie, de eenige factor die werkte in hun voordeel en toen de oeconomische crisis
uitbrak, troffen zij geen enkelen uitzonderingsmaatregel voor de steenkolen der Saar
waarvan zij de opbrengst hadden bevorderd.
Wanneer de Saarlanders den blik naar Duitschland richtten, werden zij gefascineerd
door alles wat ziel en gemoed beloven kunnen aan innigheid, aan vertrouwelijkheid,
aan liefde, duizelden zij weg in de unanimiteit van een onmetelijk enthousiasme en
een mystiek ideaal. Wanneer zij de oogen naar Frankrijk wendden, zagen zij een
grenzenlooze woestenij zonder een vleugje warmte. Den dag, dat de uitslag van het
plebisciet gepubliceerd werd, wonden de Franschen zich honderdmaal meer op voor
de overwinning van hun nationalen bokskampioen Marcel Thil op den Brit Mac
Avoy dan voor het lot der historische ‘invalspoort’, met haar zeven strategische banen
die naar Frankrijk leiden. De eenige man - Maurice Barrès - die als Lotharinger en
kunstenaar de Saarlanders intuïtief begreep, de eenige man die genie en geloof genoeg
bezat om het verschrikkelijke deficit zijner natie te dekken, om het te ondervangen,
was in 1932 voortijdig overleden. De eenige generaal - Mangin - onafhankelijk
genoeg om tegen het defaitisme der Fransche regeeringskringen op te tornen, stierf
kort daarna. En alles wèl beschouwd, onder den gezichtshoek vrede of oorlog, is de
loomheid der Fransche massa misschien verkieslijker dan de trillingen die gewekt
hadden kunnen worden door de twee betreurde chefs. Doch waarom verlangde
Frankrijk in de Saar een plebisciet wanneer het zijn pleit van te voren en zonder
zweem van verdediging opgaf? Er ging gedurende vijftien jaren in de Fransche
Republiek meer aan onmisbare vitaminen verloren dan men durft gissen, meer dan
het hechtste optimisme kan waarnemen zonder zorg. Men zou geheel zeker willen
zijn dat die verslapping voortkomt uit toevallige en niet uit inhaerente oorzaken,
meer accidenteel is dan organisch.
In het geheim, zei ik, wenschten de Franschen voor Duitschland een succès
d'estime. Zij wenschten echter geen triomf. De Quai d'Orsay, waar de cijfers veel te
dikwijls afhangen van de sympathieën, rekende op een proportie van 40%
‘statuquotisten’. De bureau's echter van Leger en Luchtvaart, voorzichtiger en
onpartijdiger, kenden in hun prognostieken 80% toe aan Hitler. Maar toen de
Sarre-Magnaat Hermann Röchling, een maand vóór het plebisciet geinterviewd door
L'Intransigeant, vierkantweg verklaarde dat Duitschland minstens 90% der stemmen
zou hebben, werd zijn voorspelling begroet met een serie uitroepteekens. De
ingelichten voelden zich superieur boven een extravaganten megalomaan en hielden
hem onder elkaar voor 't lapje. Zou Parijs, tot het elfde uur stipt neutraal, ja zelfs
afzijdig gebleven, op 11 Januari in de Saar zijn ‘Wort zur Aufklärung’ hebben laten
aanplakken, indien het zich niet gepaaid had met de stille verwachting van een labiel
evenwicht tusschen de kiezers? Dat manifest, het eenige waarmee Frankrijk zich op
't nippertje candidaat stelde, was eenvoudig, waardig, nobel en zelfs ontroerend
wegens den bezonnen, hartstochtlozen klank waarmee het Fransche redelijkheden
opriep te midden eener bevolking die gloeide als het Brandende Braambosch. Het
sprak van ‘La France, pays de Liberté’. Het zei tot de Saarlanders: ‘Gij zijt geen
lieden die men behoeft te zeggen wat zij te doen hebben.’ Het comprimeerde de
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Saar-problemen in de formule van een wachtwoord dat ook had kunnen klinken in
1792, op den vooravond van Valmy, waar volgens Goethe een ander tijdperk aanving.
De Fransche conceptie van wereld, mensch, staat en maatschappij, trotseerde de
Duitsche conceptie. De Fransche mystiek, dateerend van de Eleusische Mysteriën,
trad in het strijdperk tegen de Duitsche mystiek, dateerend van Hitler.
Was het raadzaam van Frankrijk om dit antieke vaandel te ontplooien op het
oogenblik van den slag? In de emoties welke de nederlaag oprakelt brengt de oude
vaan een nieuwe nuance. Bij het gevoel van opluchting voegt zich een smaak van
bitterheid en ontgoocheling. Onder de tevredenheid over de eindelijke vereffening
van een sleepend geschil mengt zich de schietende pijn eener vernedering. Klop te
krijgen op zuiver geografisch of ethnologisch terrein, waar het resultaat voorzien
was, waar belangen in het geding kwamen doch geen eigenliefde of prestige, is een
ondervinding waarin de Franschen zich alles tezamen genomen zouden geschikt
hebben zonder wrevel. Maar smadelijk klop te krijgen zooals Frankrijk 13 Januari
klop kreeg, op het gebied van symbolen en totems, van doctrine en
levensbeschouwing, van stokpaardjes en idealen, is ongetwijfeld een beproeving
welke moeilijker verkropt wordt door fanatici, en zelfs door lauwen. In dit opzicht
steeg het aantal der Hitlergezinde Saarlanders boven het betamelijke. Hun exorbitant
percentage vertolkte wat in academischen stijl een kaakslag heet, in de dagelijksche
taal een oorveeg. Laat ons als neutrale toeschouwers een eeresaluut brengen aan de
2124 Fransche stemmen (op de 539.541) die de beteekenis van den klap onderstreept
hebben. Ziehier een handvol landgenooten van Maarschalk Ney (geboren te
Sarrelouis) die nimmer van opinie zullen veranderen. Hun overtuiging, voor welke
zij alles opofferen, is geankerd in de rots. Waar tienduizenden socialisten,
communisten en katholieken op het uur der beslissing deserteerden en tusschen de
vier wanden van het isoleerhokje ongemerkt uitknepen, daar betuigden 2124 dapperen
hun onwankelbare trouw aan Frankrijk, dat trouw over 't algemeen karig beloont en
volstrekt niet aanwakkert. Zij zijn te dun gezaaid om de teleurgestelde Franschen te
troosten. Doch als exemplaren van verknochtheid hebben zij recht op hulde en
bewondering.
Het schijnt evenwel niet dat de buitensporigheid van triomf en désastre een
storenden invloed zal uitoefenen op de Fransch-Duitsche betrekkingen. Het zou
natuurlijk te veel zijn om van de Fransche pers te vergen dat zij zich verrukt toont
over den uitslag, maar men gaat niet ver bezijden de waarheid door alles wat zij over
het plebisciet schrijft andersom te lezen en tegen den draad. Hoe lang zal dit
noodzakelijk masker nog als fatum wegen op Europa? Wanneer zal de toegestoken
hand gedrukt kunnen worden zonder dat andere gevaren opdoemen in de hoeken
waaruit vandaag vervalschte en provoceerende telegrammen aanspoeden? Men
vergete nimmer dat Frankrijk en Duitschland, gelijkelijk bedreigd in hun autonomie,
bewegingsvrijheid en onafhankelijkheid, solidair zijn tegenover alle hinderlagen der
ontwapening. Hitler, die na het Accoord van Rome reeds een Engelsche invitatie
afsloeg welke de conferentie had kunnen heropenen, zal Frankrijk op dit gebied nog
menigen dienst bewijzen. Voor zoover de Franschen wrok koesteren, minder over
de zegepraal dan over hun eigen nederlaag, zullen zij haar koelen in de binnenlandsche
politiek, en, gelijk zij gewoon zijn, langs de zonderlingste omwegen. Want zoo alles
hier rustig is, het is er lang niet kalm.
[verschenen: 6 februari 1935]
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Het Commando
Parijs, 21 Jan. 1935
Zoo treedt ook Maxime Weygand af langs den achtergrond, terwijl het schadelijkste
en onnutste politieke zoodje op de voorste planken blijft pronken, zwetsen, knoeien
en saboteeren. Een Eugène Frot doet zijn intrede in de commissie voor sociale
wetgeving en dient als vergelding van 6 Februari een voorstel in tot ontwapening
der 97.000 reserve-officieren, dat met bijna algemeene stemmen wordt aangenomen.
Geweldige opschudding. Als eenig wapen bezitten de reserve-officieren een revolver
dien ze met hun eigen geld betaald hebben. Gelijk die aanvoerder wien men de
sleutels zijner stad vroeg, antwoordden zij: Kom ze maar halen. Wilt u ook mijn
beurs en mijn horloge? Protesten, manifesten, meetings en sussende beloften van
den langen Flandin. Het conterfeitsel van Frot wordt op den Salon des Indépendants
besmeurd met roode menie. Maar het dissolveerende personage troont in de Kamer
en de Couloirs, maakt wetten en ministers, oefent een reëele macht uit. Terwijl de
opperbevelhebber, de bekwaamste en ervaringrijkste generaal, bewonderd door het
Leger, bemind bij het volk, de overwinnaar van Ludendorff, gerangeerd wordt onder
de oude requisieten en zelfs geen plaatsje krijgt ingeruimd in den Oppersten
Krijgsraad.
De wet wil het, een wet welke voor de gelegenheid hard en onverbiddelijk wordt
in dit land waar men dagelijks ontelbare wetten overtreedt, schendt, verdraait, ontduikt
en bespot. De wet was op de hand van den troebelen Léon Blum die in Weygand een
‘Général de Coup d'Etat’ ontdekt had. De wet kwam te stade bij alle minder vermiljoen
getinte elementen, die Weygand hielden voor een sabelrinkelaar, een nationalist, een
man van rechts, een anti-revolutionnair, een anti-republikein. De wet ten laatste viel
in den smaak bij min of meer verpolitiekte, ministrable militairen als kolonel Fabry,
die gekrenkte ijdelheidjes, decepties of meeningsverschillen in te peperen hadden.
En wat woudt gij dat Weygand deed tegen deze prikkelbare, benepen en benevelde
opposanten? Dat hij zijn invloed en gezag aanwendde? Dat hij als Bonaparte
marcheerde tegen het Parlement? Neen! La discipline est la force principale des
armées. Men duizelt bij de gedachte wat een Weygand zou gekund hebben wanneer
hij gewild had, en stellig voelden zijn tegenstanders meermalen een koude rilling
langs den rug kruipen bij de overweging dezer mogelijkheid. Maar de leuze van een
Weygand is: dienen. Gehoorzaamheid, zelfs aan een autoriteit die faalt. Het
oppercommando mag geen onderwerp worden van debatten, disputen en gedobber.
De omstandigheden waaronder dit vertrek plaats vindt hadden sereener moeten
zijn, objectiever, minder vatbaar voor gemotiveerden blaam om het niet dubbel te
betreuren. Dat wij echter ons leedwezen uitdrukken over Weygand's afscheid zou
op geen enkele wijze een ongunstig of terughoudend oordeel kunnen insluiten
betreffende zijn opvolger Maurice Gustave Gamelin. Zeker, men ruilt zonder
noodzaak, zonder geldige reden, het gewisse voor het ongewisse. Zeker, Gamelin
bezit niet den veelzijdigen roem van Weygand, zijn proefondervindelijke kennis,
noch den luister van het aureool der overwinning gedeeld te hebben met Foch. Weet
iemand met voldoende precisiteit wat een generaal waard is, moreel en intellectueel
die niet minstens enkele legercorpsen gecommandeerd heeft onder het vuur, en onder
de wilsvermogens van een vijand? Men kan er slechts naar gissen en het beste ervan
hopen. De eerste weken van den wereldoorlog, de peripetieën van den Duitschen
inval, de rampspoeden in den slag van Charleroi braken de carrière van op den kop
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af 202 Fransche generaals. Nivelle, een goed veldheer te Verdun, bleek een lamentabel
generalissimus bij het offensief van 1917 tegen de Hindenburg-linie. Het is dus
nauwkeurig bekend wat Weygand in zijn mars heeft doch men kan slechts raden naar
de eigenschappen welke Maurice Gamelin zal ontplooien.
Hij behoorde tot den Staf van Joffre en redigeerde de instructies waaruit zich
logisch en harmonisch de Slag aan de Marne zou ontwikkelen. Dat voorspelt
hoedanigheden van een aanvoerder. Hij volgde Joffre in zijn gelauwerde ongenade.
Dat toont zijn karakter. Hij werkte samen met onvoorspoedige bevelhebbers. Dat
was wellicht een uitstekende leerschool. Onder Weygand fungeerde hij als Chef van
den Generalen Staf. Dat getuigt van de achting welke zijn gelijken hem toedragen
en van zijn organisatorische gaven, - wanneer het Fransche leger ten minste
gevechtswaardiger is dan sommige ongeluksvogels voorwenden. Maar voor den
eersten keer torst hij op twee-en-zestigjarigen leeftijd de verantwoordelijkheden van
den kapitein die naast God meester is aan boord. En hier, op dit eenzame punt waar
alle draden convergeeren van het lot der aarde, ontbreken de positieve gegevens voor
een verder oordeel. Hier naderen wij in 't donker tastend de grenzen van de regionen
der Schikgodinnen.
Het gouvernement heeft de vacature-Weygand benuttigd tot een volledige
omwerking van het oppercommando. Gelijk Joffre zoo vereenigt Gamelin opnieuw
de functies van Generalissimus en Chef van den Generalen Staf onder één képi. Beide
ambten waren na den oorlog gescheiden omdat men een prestigieuse figuur als Foch
niet belasten kon met de duizend-en-een gewichtige kleinigheden van mobilisatie,
concentratie, bewapening of recruteering, terwijl de elementairste welvoeglijkheid
gebood om den maarschalk aan 't hoofd te laten van het leger dat hij ter overwinning
had gevoerd. Vanzelfsprekend was de Stafchef door deze regeling intiemer vertrouwd
met het mechanisme zijner oorlogsmiddelen dan de Generalissimus, doch ondanks
dit inconvenient bleef de tweeslachtige toestand onder Weygand bestendigd. Men
vreesde of men beweerde te vreezen dat één enkel menschelijk hersenstel het enorme
en gecompliceerde apparaat eener moderne krijgsrusting niet meer vermocht te
beheerschen. Gamelin die minder mondaine verplichtingen heeft dan Foch, Pétain
of Weygand, Gamelin die geen lid is der Académie Française, die geen boeken
schrijft, geen banketten presideert noch de ceremoniën van elken Zondag, stapt heen
over de angstvallige bezwaren van wankelmoedigen die een gehard man ontoereikend
oordeelen voor een dubbele taak. Het is zijn eerste zelfstandige daad en wij mogen
aannemen dat hij haar verricht met grondige kennis van zaken en van zichzelf. Wij
gelooven ook, zonder in deze veronderstelling de geringste critiek te leggen op het
beleid van Weygand, dat de gespecialiseerde natuur van Gamelin onvermijdelijk een
merkbare hermilitariseering zal meebrengen in de bureaux van den Boulevard des
Invalides waar de opperste krijgsraad pleegt te zetelen. In de hoeken uit welke de
nieuwe wind waait insinueeren reeds vooruitziende geesten dat men zich ‘eindelijk’
zal bezig houden met ernstige zaken. Onder die ernstige zaken wordt voornamelijk
gerekend de tweejarige dienstplicht. Te recht of ten onrechte meent men dat Gamelin,
die de sympathieën heeft van Links (uitsluitend omdat Weygand de sympathieën
had van Rechts) een impopulairen doch onontkomelijken veiligheidsmaatregel
gemakkelijker van de Kamer zal loskrijgen dan zijn verdachte en geduchte voorganger.
Deze opvatting heeft in ieder geval het voordeel dat zij Weygand's afzetting
begrijpelijk maakt en in zekeren zin aannemelijk.
De hoogere gaven van den massieven, onbewogen Joffre vormden den onbekenden
factor in 1914; het psychisch potentieel van den gesloten, zachtaardigen Gamelin,
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zijn innerlijke reserves, zijn graad van ontvlambaarheid, de kwaliteit en de veerkracht
der demonische golven welke elk groot veldheer als een palladium emaneert in de
uren van gevaar, vormen het enigma van 1935. Moge een vreedzame evolutie der
wereldgeschiedenis beletten dat het ooit ontsluierd wordt op een slagveld! Maar met
Gamelin, van den Staf van Joffre, met Gamelin's adjunct en eventueelen opvolger
generaal-majoor Georges, van den Staf van Foch met den vice-chef van den Generalen
Staf Colson, van den Staf van Pétain en eventueel opvolger van Georges, bezit het
Fransche leger een triumviraat dat drie tradities prolongeert welke in het krijgsgewoel
haar deugdelijkheid bewezen. Zij zijn homogeen genoeg om niet tegen elkaar in te
druischen, gedifferentieerd genoeg om elkaar aan te vullen. Wat er ook gebeure de
bestemming van Frankrijk is toevertrouwd aan drie eminente bevelhebbers. En zelfs
in de onwaarschijnlijke hypothese dat elk der drie zou tegenvallen dan rest nog de
onvermoeibare, altijd jonge Weygand.
[verschenen: 9 februari 1935]

Een menschelijke stem
Parijs, 25 Januari 1935
‘Het Koppel Frankrijk-Duitschland’ noemde Jules Romains het vlugschrift dat de
historicus chronologisch zal rangschikken tusschen het reeds verschenen achtste en
het in wording zijnde negende deel van zijn panoramischen roman Les Hommes de
Bonne Volonté, die te midden der wisselende tijden fabelachtig voortstroomt als een
Ganges of Nijl. Na het hier ingeluid te hebben zoo goed ik kon, schreef ik niet meer
over dit alomvattende werk wijl het voortaan voor zich zelf pleit en ook omdat het
zich geleidelijk wijder verstrengelde dan een middeleeuwsche stamboom. Men kan
dit krioelende leven bijhouden in een boek, even gemakkelijk als men een
spoorwegkaart volgt, doch het werd te menigvoudig om het leesbaar te analyseeren
in een artikel. Wanneer ik naar aanleiding van een politieke brochure terloops enkele
bewonderende woorden wijd aan het struisch groeiende meesterstuk dan is het om
eraan te herinneren dat Jules Romains zich onbetwistbaar gehandhaafd heeft op de
plaats welke men hem in 1932 anticipeerend mocht toekennen, toen hij zich
halverwege zijner loopbaan openbaarde als een der machtigste, evenwichtigste en
veelzijdigste geesten van onze eeuw. En ook om even aan te stippen dat onder de
huidige omstandigheden en in vooruitstrevende kringen een niet geringere dosis
onverschrokkenheid noodig is voor een objectief onderzoek van Duitsche standpunten,
dan voor het op touw zetten van een onuitputtelijk verhaal dat kwaadwilligen kunnen
vergelijken met een lintwurm of met een kat die haar staart achterna zit. Deze week
nog belegden socialisten en communisten een monstervergadering waarop
strooibiljetten verspreid werden met het motto: ‘De Saar ging verloren. Laten wij
haar wreken in Frankrijk!’ Dergelijk geraaskal geeft de juiste temperatuur der
voormalige pacifisten onder wie Jules Romains is opgetogen.
‘Koppel’, zegt Van Dale, is een paar, een tweetal dat bijeenhoort; het is ook een
stelsel van twee gelijke en evenwijdige krachten die in tegenstrijdige richting werken.
In deze dubbelen, naturalistischen en mechanischen zin heeft Romains zijn studie
bedoeld. Frankrijk en Duitschland, of zij willen of niet, vormen een paar. Een zelden
passend, slecht gesorteerd paar, zoo gij wilt en zooveel gij maar wilt, een paar ondanks
zich zelf, een paar waarvan de twisten daveren over Europa, over de gansche wereld,
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een paar beurtelings tot elkaar aangetrokken door een collectieve liefde, beurtelings
afgestooten door een even fellen haat, doch ook een paar waarvan geen der beide
partners aansprakelijk is, en waaraan geen sterveling iets veranderen kan. Noch de
Franschen noch de Duitschers hebben besloten om te gaan samenhokken op hetzelfde
schiereiland, hetzelfde vooruitspringende punt van Azië, op diezelfde niet zeer ruime,
niet zeer bewoonbare plek waarvan niemand hen kan verhuizen. Het ligt niet in hun
macht om te echtscheiden. Ook al werd een echtscheiding uitgesproken, zij zou louter
vormelijk blijven. Niemand bezit het middel om er een werkelijke scheiding van te
maken. Het probleem Frankrijk-Duitschland raakt door zijn passionneele kanten den
psycholoog, door zijn mechanische kanten raakt het den ingenieur. Wat tot dusverre
't meest verwaarloosd werd in het streven naar een modus vivendi is zijn
psychologisch aspect.
Het ligt voor de hand dat Jules Romains de wederzijdsche afgronden met andere
maatstaven peilt dan de beroepspolitici en de journalisten, hun gebruikelijke tolken.
Hij heeft geen vooringenomen opinies, geen idées fixes, geen automatische reflexen.
Hij observeert de levende, plastische materie, vermijdt de oppervlakte, graaft naar
het essentieele, zoekt naar de vitale roerselen. Hij bereist Duitschland en ziet
allerwegen de vrouwen vervuld van afgrijzen voor het uur waarop een nieuwe
mobilisatie vaders en zonen wederom aan haar zal ontrukken. Elke apotheek, elke
winkel van hygiënische artikelen stelt in zijn etalage de verschillende modellen van
gasmaskers ten toon. Een toomelooze en ononderbroken propaganda schildert
Duitschland als omringd door tot de tanden gewapende vijanden (tienduizenden
mitrailleuses, duizenden kanonnen, tanks en vliegtuigen) die klaar staan om de civiele
bevolking te besproeien met brand-, stik- en springbommen. In deze atmosfeer van
obsessie, terreur en latente paniek werken de wapenfabrieken op vollen stoom, dag
en nacht. Men beweert dat tenminste, en de politicus zal dezen bundel symptomen
werktuigelijk interpreteeren als een nakende bedreiging. Maar de psycholoog? Hij
bespeurt vooral den angst, de bedruktheid, het ontbreken van optimistische
stelligheden en vooruitzichten, de afwezigheid van allen zweem van zegeroes. De
Duitschers kennend als moedig en als vatbaar voor wanhopige besluiten zal hij uit
de verzamelde gegevens niet afleiden dat het Derde Rijk zich in geen enkel geval in
een oorlog zal storten. Hij concludeert echter dat de Duitsche natie op 't oogenblik
geenszins afgericht wordt voor een frischen, fröhlichen Krieg, dat zij met geen greintje
illusie gepaaid wordt, dat zij zonder eenige terughouding gedresseerd wordt in een
inferioriteitsgevoel.
Er zijn evenwel voorbeelden dat een volk, pacifistisch en defensief gedrild, zich
op den wenk van een chef ontpopt met een hoog offensief en agressief potentieel.
Wij kunnen gerust zijn voor vandaag en morgen. Doch voor overmorgen? Langs den
zwevenden achtergrond der gebeurlijkheden rijst hier de figuur van den Führer op
als eene sfinx. Men vraagt gewoonlijk: ‘Wat wil Hitler?’ Men beredeneert zijn
verschijning alsof hare evolutie systematisch en voor altijd geregeld was, alsof groote
mannen gelijk hij in hun binnenste een Heilige der Heilige meedroegen, een
Tabernakel hunner diepste gedachte, een bronzen standbeeld van hun onveranderlijken
wil, volledig gemodelleerd van het hoofd tot de voeten, een afgod dien zij op sommige
oogenblikken vol huivering raadplegen, en waarvan de rest der wereld bij verrassing
slechts enkele trekken kan opvangen door de toevallige spleten van het dikke gordijn
dat hem verbergt. Gaat het echter in werkelijkheid zoo toe? Wij hebben een groot
man zegt Romains, bij wien wij ons veilig kunnen inlichten omtrent de
functionneering zijner geheime beweegkrachten. Napoleon. Hij regeerde langer dan
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alle huidige dictators, hij had genie en het mankeerde hem niet aan een zeker
wilsvermogen. Welnu: zoodra men Napoleon een beetje van dichtbij ziet denken en
handelen, wanneer men zich achteraf intiem met hem poogt te vereenzelvigen, dan
bespeurt men pas welk een belangrijk aandeel de improvisatie, de plotselinge reactie
op omstandigheden, de ontdekking van nieuwe richtingen, en zelfs de bevlieging,
de opwelling, de verwisseling van stokpaardjes, gehad hebben in zijn levensloop.
Op Sint-Helena, waar hij nochtans zijn verleden naar believen kon reconstrueeren
in een mooie ordonnantie, is hij zelf verbaasd over al het onvoorbedachte, het
impromptu, het onordelijke, verwarrende dat zijn leven bevat. Simpel als een kind
bekent hij die onbestendigheid o.a. aan Gourgaud.
Zoo ook Hitler. Het centraal-punt en de permanente grondtoon zijner natuurlijke
impuls, het doel waarvan hij nimmer zal aflaten, is zijn eigen grootheid, en, onder
zijne leiding, de grootheid van Duitschland. Wat daarentegen de middelen betreft
om dit zeer algemeene project te verwezenlijken, de bijkomstigheden der uitvoering,
de wijze waarop, waarmee, met wie, wanneer, voor alle bijzondere besluiten en
beslissingen blijft Hitler in een voortdurenden staat van ‘disponibiliteit’. De
competente deskundigen die bij hoog en laag verklaren ‘over zooveel jaren zal Hitler
Frankrijk den oorlog aandoen’ toonen dat zij niets begrijpen van de psychologie
eener exceptioneele persoonlijkheid. Het is echter in gelijke mate onzinnig om te
wanen dat Hitler den Franschen volstrekt geen oorlog zal aandoen, want vast en
zeker zal hij overgaan tot oorlog, wanneer de wederpartij bij elke gelegenheid optreedt
als lieden die door al hun gedragingen en zelfs door hun onbewuste gebaren geen
anderen zichtbaren uitweg openlaten dan geweld, hetzij door hun stugheid, hetzij
door hun utopistische verwachtingen.
De eendracht van het Fransch-Duitsche koppel hangt dus hoofdzakelijk af van het
bevattingsvermogen waarmee Frankrijk zal reageeren op een fenomeen zonder
precedent en zich met methoden zonder precedent zal weten aan te passen. Tegenover
een man, betrekkelijk eenvoudig, tegelijk naief en diepgrondig, ongerecht en
rechtschapen, blind en helderziend, moet Frankrijk afzien van zijn juridische
handigheidjes, zijn advocaterige virtuositeit, zijn contracten, zijn hoofdstukken zus
en paragraaf zooveel, zijn slag om den arm, zijn achterdocht. Het moet alle
diplomatieke komediespelerij op zij zetten. Het moet zich een nauwkeuriger begrip
maken van wat ‘de Duitsche kwade trouw’ heet, en die niets anders is dan volslagen
vrijheid jegens den vijand (tegen wien alle strijdmiddelen geoorloofd zijn) maar
onbeperkte eerlijkheid tegenover een vriend, den vriend, die door Duitschland nimmer
verraden is. De Franschman die met Hitler zal onderhandelen moet van hart tot hart
spreken, van ziel tot ziel, en als onder het Fransche diplomatieke personeel niemand
bestaat die dat kan, dan moet hij hoe ook en waar ook worden gezocht en opgespoord.
Zelfs voor den prijs eener dictatuur is de Fransch-Duitsche harmonie niet te duur
gekocht.
Zulke gedachten roeren de Fransche conscientie, geen half jaar nadat een rappe
en radde grijsaard Europa doorkruiste in alle richtingen om zich te vergewissen van
de stevigheid der tralies waarachter hij Duitschland meende te kooien. Laval is
honderdmaal soepeler en voorzichtiger dan Barthou, doch qua erfgenaam en qua
woordvoerder van Buitenlandsche Zaken valt de merkbare helft zijner activiteit nog
onder de categorie van den cipier. Wat ik in December schreef over de kansen eener
metamorphose van den Quai d'Orsay werd reeds herhaalde malen officieel
gelogenstraft, hetgeen minstens de hardnekkigheid bewijst der geruchten. Het is nog
altijd mogelijk dat inertie en vrees voor risico de overhand behouden. Doch tevens
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is het onmiskenbaar dat de partij waarop wij blijven hopen in lengte, breedte en
hoogte gewonnen heeft door de menschelijke stem van Jules Romains.
[verschenen: 16 februari 1935]

Een vooruitgang?
Parijs, 28 Januari 1935
Sinds weken is een nieuwe pantserwagen reglementair in dienst gesteld bij het
Fransche leger. Dit wil zeggen dat men hem niet meer verbergt, dat hij reeds in
voldoende hoeveelheden rolt om ruimschoots te weten wat men aan hem heeft, om
zich niet meer te misrekenen over zijn bruikbaarheid, en om een geduchte strijdmacht
te vormen welke meetelt in de plannen van vriend en vijand. Hij is voortaan zoo
weinig gesluierd dat buitenlandsche officieren die een oefentijd doormaken in het
Fransche leger hem vrijelijk mogen bezichtigen en wij gelooven geen geheim te
schenden door mede te deelen dat een aanzienlijk gedeelte der extra-oorlogscredieten,
onlangs uitgetrokken, bestemd is om de fabricatie en den aankoop in massa's te
verhaasten. Binnenkort zal hij legio zijn. De Franschman trouwens heeft hem nooit
anders gekend dan in 't meervoud. Zooals men vroeger sprak van chevau-léger, zoo
spreekt met nu van ‘les chars’ en de physionomie van dit woord kreeg reeds iets
ratelends, knetterends en paffends dat ieder in de ooren ligt als een vertrouwd geluid.
De moderne stormkar is nauwelijks grooter dan de oude Renault's, de schrik der
slagvelden van 1918, logge stoomwals die recht vooruit waggelde, alles plettend
onder zijn wielen. Deze voorzaat was een beetje kreupel, bijna blind en volslagen
doof. Vanaf de minuut dat hij zich in 't gevecht stortte viel hij buiten het bereik der
commando-posten, buiten het bereik zelfs der begeleidende infanterie. Bekogeld van
alle kanten was het ongeraden voor de bemanning om een deurtje te openen en het
hoofd buiten te steken om een situatie op te nemen welke zij slechts fragmentarisch
overspiedde door een enge kijkspleet. Men probeerde het gebrek te verhelpen en de
communicatie met de bevelvoering te onderhouden door een beknopten code van
vlagsignalen. Dit systeem echter veroorzaakte onder het bombardement of in
terreinplooien niets dan teleurstelling en misverstanden. Maar op hun beperkt
arbeidsveld, onder de hoede van het voetvolk, toonden de eerste strijdwagens reeds
zoo vervaarlijke eigenschappen dat alleen schaarsche pioniers der toekomst hun
betrekkelijke hulpeloosheid betreurden. Jaren en jaren hebben deze voorboden
gehamerd op de noodzakelijkheid om oogen en ooren te verschaffen aan het geschubde
monster dat niets miste om in de perfectie te verdelgen dan die zintuigen.
Zij kregen ten slotte wat zij verlangden en zelfs boven de maat. Zij zouden zich
desnoods vergenoegd hebben met het primitieve pantser en de remplaçant der vroegere
Renault's is geblindeerd met een dikker schild. In hun krijgshafte droomen
beschouwden zij de beweeglijkheid als een vrome wensch doch niet als een conditio
sine qua non en ook betreffende de snelheid wordt het maximum hunner desiderata
vervuld. De jongste strijdkarren kruipen niet; zij rennen. Als het moest hadden de
pioniers ook afstand gedaan van een zwaardere, doeltreffender bewapening en het
geschut der nieuwelingen laat het kaliber der voorgangers een eind in de schaduw.
Zelfs een wijder gezichtskring kwam pas in de tweede plaats en ook dien hebben zij.
Wat zij eigenlijk wilden en vergden als het wezenlijke, waaraan zij zich vastklampten
en wat zij nooit zouden hebben opgegeven, was radio aan boord. De moderne
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pantserwagen moest op kilometers afstand zijner basis bestuurbaar zijn, vanaf den
grond of vanuit de lucht door vliegmachines.
En ziehier Hannibals olifanten geëvolueerd tot draadloos richtbare, stalen
frontbrekers, met ontvangers en zenders. De voormalige dempers en reinigers van
loopgraven, uitroeiers van mitrailleuse-nesten, verwerven een controleerbare mobiliteit
waarop nimmer een troepenafdeeling heeft kunnen bogen. Bij zwermen of bij groepjes
kan een commandant ze uitzenden tot mijlen over de grens, naar de achterhoeden en
de verbindingslijnen van een vijand, op diens flanken, tegen bruggen, tunnels of
concentratie-punten, alom verwarring stichtend, gejaagdheid wekkend en krachten
bindend welke het initiatief van den tegenstander verlammen. Onderweg kan hij den
marsch zijner wagens wijzigen naar eisch der ingekomen berichten. Hij kan hun
tempo bespoedigen of vertragen, halt gebieden of rechtsomkeert, een doel aanduiden
dat bij het oprukken der colonne nog niet in zijn vizier lag. Geen seconde behoeft
hij het contact met zijn verspreide eenheden te verliezen. Door een paar seinen kan
hij naar alle windstreken verzamelen blazen, de stormkarren naar een bepaalden
sector dirigeeren van de gevechtslinie en hen gezamenlijk in den strijd werpen. Hij
kan den oorlog verplaatsen naar oorden waarop niemand verdacht is. Geen
munitie-park, geen proviand-magazijn, geen artillerie-stelling, geen troepen-convooi,
reeds bedreigd uit de lucht, is voortaan veilig te land. Offensieven, die gedurende
den wereldoorlog nog dagen lang in alle kalmte konden worden voorbereid, aanvallen,
geregeld op de klok, van uur tot uur, tactische en strategische manoeuvres, alle zetten
welke vroeger gecombineerd werden in de stille bureau's van een Staf, ver achter het
front, staan in 't vervolg elk moment bloot aan de ontreddering, de bespringing, de
losbarsting van de gepantserde benden die over heggen en struiken, over greppels,
slooten en kuilen, over prikkeldraad en andere borstweringen onverhoedsch
aanstuiven, gecommandeerd door een electrische vonk.
Deze theoretische bespiegelingen zijn onmiddellijk transformeerbaar in de practijk.
Zij ontspruiten uit de sferen der speculatieve fantasie, doch haar realiseering ligt
bevat in het voortvarende karakter van het nieuwe strijdmiddel. De graad van waarheid
in onze anticipatie zal uitsluitend afhangen van het temperament der aanvoerders,
van hun scheppende verbeeldingskracht, van hun innerlijke cadans en rhythme, van
de kwaliteit hunner voortstuwende energie. Zoowel materie als mensch plooien zich
gehoorzaam naar de orders van den bevelhebber en hij heeft geen andere rem dan
motorpech. Van nu af reeds kan hij den oorlog te land even beweeglijk maken, even
onvoorzienbaar, even stroomend en golvend als de oorlog ter zee. Completeer de
eskaders van pantserwagens met de eskaders van automitrailleuses die elkaar met
volmaakte cohesie aanvullen. Encadreer de eenen met de anderen. Denk den generaal
in hun midden als de admiraal op zijn vlaggeschip. Voeg bij deze rijdende smaldeelen
de regimenten cavalerie op motorfietsen, de infanterie in vrachtauto's, het lichte en
gemiddelde geschut getrokken door tractoren. Veronderstel dat de beheerscher en
regelaar dezer snelheden begaafd is met een Napoleontische drift. Overigens, een
onstuimigheid, een drang, een bezieling als die van Bonaparte zijn niet eens
onmisbaar. De motoren en de natuur der machine volstaan. Zij bepalen de vaart en
de schielijkheid der schokken. Een talmend aanvoerder die bij den gang zijner motoren
zou achterblijven zal onwillekeurig in hun wieling worden meegesleurd. Zoo niet
door den spoed van zijn eigen wapentuig dan door het jachten van zijn tegenstander.
Want het spreekt vanzelf dat ook de vijand beschikken zal over strijdkarren met radio
en dat de wet die geldt dezerzijds eener grens ook geldt voor den overkant. Maar wat
zal er in het gewoel dezer ijlende heerscharen overblijven van den oud-modischen
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oorlog? Waar zal slag geleverd worden? Aan de Elbe, de Oder, de Donau, aan de
Seine, de Garonne, de Rhône? Of overal tegelijk?
Om de werkelijkheid weer te geven zooals zij is, mag ik niet verzwijgen dat de
militairen zelf in besluiteloosheid verkeeren omtrent de beste gebruiksaanwijzing
hunner motorische uitvindingen. Zij zoeken naar een doctrine die tegen alle denkbare
eventualiteiten garandeert en tevens de hoogste efficientie waarborgt. Doch zij
ontdekten totnutoe evenmin een bevredigend leerstelsel voor de versnelde
krijgsvoering te land als zij een steekhoudende methode vonden voor den oorlog in
de lucht. Waar de ervaring ontbreekt, is elke hypothese verwant aan den chaos. De
scherpzinnigste discussies slingeren alle rond de ondoorgrondelijke X van het
onbekende. En misschien is deze vlijmende onzekerheid nog de meest vaste burcht
voor onze rust. Er leeft in de wereld geen militair vakman die niet ten volle beseft
dat de fabel van den tooverleerling voortaan letterlijk toepasselijk is op ieder die de
krachten ontbreidelt welke in stilstand reeds domineeren en ontstellen.
[verschenen: 13 februari 1935]

Ongerijmdheden
Parijs, 2 Februari 1935
De dingen gaan elke week een tikje slechter en het vervelendste is dat geen mensch
er nog iets van begrijpt. Erger zelfs: het lukt niemand om den menschen iets aan het
verstand te brengen. In het land van ‘ik denk dus ik ben’ (en niet o.a. ‘ik doe dus ik
ben)’, in het land van Godin Rede, van de logica en van het positivisme, is de
onbegrijpelijkheid altijd een prikkel geweest die de zachtste gemoederen eerst
tureluursch maakte, daarna balsturig en tenslotte rebelsch. Het gouvernement-Flandin
deed wat, maar het dacht niet; en zijn korzelige onderhoorigen bespeurden een motief
te meer om den boel door de glazen te gooien.
De voorbeelden liggen voor 't oprapen. Daar is het graan waarvan de koersen
wegens de laatste korenwet dermate gezakt zijn dat de boerenbonden de Parijsche
landbouwtentoonstelling boycotteerden. De Staat ontlastte de markt voorloopig van
twintig millioen centenaars die gedenatureerd werden, of opgeslagen, of uitgevoerd
met verlies, en dank zij deze manipulaties ging de prijs van 't brood enkele stuivers
omlaag. ‘Hoe hebben wij 't nu?’ zei niet alleen de leepe landman, die extra-heffingen
betaalt op de productie om de operatie te dekken, doch zelfs de stedeling en de
eminente economist. ‘Zoolang er graan te veel was, bleef het brood duur. Zoodra de
voorraden minderen wordt het brood goedkooper. Dat is de wereld op haar kop. Dat
druischt in tegen elk gezond begrip. Als dat geen charlatanerie is of oplichterij, als
dat geen verdraaide combinaties verbergt van gokkers en importeurs, waarom gaat
men dan niet voort op een zoo mirakelschen weg? Vernietig de rest van den oogst.
Verander hem in alcohol en veevoeder. Exporteer hem op kosten van den citoyen.
Stook er locomotieven mee. Over een maand zullen wij het brood gratis hebben of
zoogoed als.’ Wat kan een minister daartegen inbrengen? Geen steek. Hij staat met
zijn mond vol tanden. Hij machineerde een dwaasheid tegenover welke zelfs de
verbruikers die er voordeel van trekken de kluts kwijtraken en zich bedot voelen.
‘Wij zullen ons buigen over alle nooden’ verklaarde Flandin een half dozijn malen,
vermoedelijk omdat 't mooi klinkt. Er heerscht dus gebrek bij gevulde schuren. Hij
bekent het zelf en ieder trouwens kan het waarnemen langs de straten waar bedelaars
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overdag een plaag werden en 's nachts een gevaar. Doch als er reeds duizenden
stakkers rondloopen met een leege maag te midden van overdaad en onmatige
productie, waarom zouden zij uit de circulatie verdwijnen wanneer iedereen een
beetje minder werkt, bijgevolg een beetje minder verdient? Zal er bij gekrompen
huishouding nog ooit genoeg zijn voor de misdeelden en overtolligen waar reeds te
weinig voor hen was bij den overvloed van stampvolle magazijnen? De vraag stemt
elk redelijk wezen onprettig. Het geven van aalmoezen, het uitkeeren van
ondersteuningen is geen oplossing. Daarvoor in ieder geval behoeft men niet te
oreeren als iemand die het buskruit uitvond. Zonder zakelijker ondergrond past de
pose van helper in den nood beter een kwakzalver dan een staatsman.
Op het ministerie van Handel wordt nog zonderlinger omgesprongen met de
verstandelijke vermogens van de Fransche natie. Men smeedt er plannen om de
productie te disciplineeren, hetgeen slechts zal kunnen geschieden door een min of
meer gedwongen concentratie van gelijksoortige industrieën. Uitstekend. Op 't eerste
gezicht lijkt dat een idee als een vuurtoren. Zoo men buitenlandsche cartels sloot,
waarom geen binnenlandsche? Pas toen de inval op den keper bekeken werd, merkte
men de verkeerdheid van zijn uitgangspunt. Evolueeren wereldomzet en nationale
omzet op hetzelfde plan? Neen. De eene kan versperd zijn zonder de andere te
stremmen, de oververzadiging der buitenlandsche markt is een ongeluk dat men met
beschikbare middelen repareert, de verstopping der binnenlandsche markt is een
ramp wanneer ze samenvalt met de verslijking der uitwaartsche afvoerkanalen. Cartels
met vreemdelingen zijn een waarschuwingssein, cartels onder landgenooten luiden
de alarmklok. Het eene is een afgebonden ader, het ander kan slechts een amputatie
zijn. Ginds een dokter, hier een chirurgijn. Disciplineer, reglementeer een op zichzelf
aangewezen productie en sommige bloedarme industrieën zullen sterven, andere
zullen misschien genezen. Maar een minister die zulke medicijnen voorspiegelt, moet
geen tirades declameeren over ‘een ontwaking der nationale economie’. Geen enkel
werklooze zal met dergelijke procédés terugkeeren naar zijn ambacht. Als de
ongedisciplineerde overproductie reeds zooveel handen ongebruikt liet, hoe zou een
gedisciplineerde, genormaliseerde productie hun arbeid kunnen verschaffen? Als de
koopkracht reeds ontoereikend bleek toen alle fabrieken op vollen stoom draaiden,
door welk wonder zou die koopkracht minder onvoldoende kunnen worden wanneer
men de productie vermindert? Flandin kan een angstig parlement bijna alles laten
stemmen wat hem belieft. Hij kan nijdig uitvaren tegen de hypochonders en de
maniakken der onvruchtbare critiek die den moed sloopen en het vertrouwen
ontzenuwen. Er is geen werkman of boer, geen meester of baas die hem ondanks
zijn incoherentie niet gaarne plein pouvoir en carte blanche zouden geven indien zij
maar het minste geruststellende antwoord ontvingen op de tegenwerpingen welke
zijn valsche redeneering uitlokt, en die allen achtervolgen als slechte voorteekens.
In twee maanden, de maanden van zijn bewind, vermeerderde het aantal
ondersteunde werkloozen met meer dan honderdduizend eenheden en klimt geleidelijk
naar het half millioen. Voor een matig geïndustrialiseerd land als Frankrijk, voor een
heet gebakerd temperament als het Fransche, voor een moreel, ondermijnd door
tallooze schandalen, voor een bestuur dat zijn voornaamste drijfkracht vindt in de
routine, is dat cijfer enorm. Welke maatregelen vaardigde Flandin uit tegen een groot
kwaad dat groote remedies eischt? Hij verbood de staatsambtenaren bijverdiensten
te zoeken in hun vrije avonduren! Overwerk in de fabrieken wordt niet meer
toegestaan! De invoering der 40-urige arbeidsweek zal in overweging genomen
worden...
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De betrokkenen halen de schouders op met een uitdrukking van ‘zijn ze stapel?’
Men begrijpt niet meer. Men begrijpt vooral niet dat de regeerders niet begrijpen.
Hoeveel staatsambtenaars zouden er zijn die een brokje boter in de pap doen omdat
ze 's avonds de boeken bijhouden van den kleinhandel of biljetten controleeren in
de theaters? Duizend? Tienduizend? Belachelijk! Hoeveel firma's hebben bestellingen
genoeg om overwerk te gelasten? Men kan ze op de vingers tellen. De patroons zullen
de supplementaire uren, die altijd toevallig zijn, liever supprimeeren dan zich op
kosten te jagen; de arbeiders die hun geregeld steungeld niet willen verliezen voor
ongeregelde bezigheid, zullen braaf bedanken. Resultaat? Het peil der activiteit zal
dieper zakken naar het algemeene minimum. En de 40-urige arbeidsweek? Een
zuivere paskwil. De meeste ondernemingen die niet stil liggen hebben de 40 uren en
zelfs de 32 of 24 uren ingevoerd zonder een bevel af te wachten van het parlement
of van het internationaal arbeidsbureau. Eenvoudig omdat er geen werk was. Voor
de schaarsche industrieën die nog 48 uren draaien zou vermindering van arbeidstijd
neerkomen op een boete. Resultaat? Een nieuwe verslapping.
Maar vergelijk het ridicule effect der opgelegde of voorgestelde maatregelen met
den omvang der onbenutte mogelijkheden.
Op 't oogenblik vertoeven er in Frankrijk, onder bescherming der socialisten, nog
800.000 vreemdelingen die een arbeidskaart verwierven. Zij eten den Franschen
rustig de kaas van het brood en exporteeren hun spaarduiten.
De Parijsche Universiteit (ongeveer 20.000 studenten) bevat 74% buitenlanders;
die van Tours 70%; Montpellier 60%; Toulouse 58%; Nancy 55%; Grenoble 50%.
Men schat dat minstens de helft dezer vreemdelingen (die nergens militairen
dienstplicht vervullen) zich met de behaalde diploma's in Frankrijk vestigen. Zonder
hen zou er geen Fransch intellectueel proletariaat bestaan. Is het verwonderlijk dat
de Fransche jeugd (die een jaar verknoeit in de kazernes) begint te koken tegen
bevoorrechte buitenlandsche studiemakkers die hen overal verdringen, terwijl zij
zelf het uniform draagt in dienst van het vaderland?
Bij de installatie der nieuwe Handelsrechtbanken heeft de president Piketty
(dezelfde die Citroën liquideert) in een opzienbarende redevoering meegedeeld dat
de Fransche Tribunaux de Commerce in 't afgeloopen jaar 111.760 affaires
behandelden welke tezamen 14 milliard francs schuldvorderingen totaliseerden.
Zestig procent der gedaagden (‘monsterachtig cijfer’ zei Piketty) lieten zich
veroordeelen bij verstek en bijna allen waren buitenlanders. Wat zouden zij malen
om een bankroet? Zij hebben geen burgerrechten of decoraties te verliezen in een
faillissement! Niets dan de duiten der inboorlingen. Maar is het overdreven dat de
Fransche inboorling, eerst beconcurreerd, daarna bestolen, om politie roept tegen al
die buitenlandsche schuimers en dat hij weinig enthousiasme toont jegens een
regeering die zulke schreeuwende wantoestanden verdoezelt achter domme,
kinderachtige plagerijen van ambtenaars en industrieelen?
Waar een geweldige ruimte gaapt tusschen wat een gouvernement doet en wat het
zou kunnen, weet niemand hoe de dag van morgen gekleurd zal zijn. Een regeering
kan ten einde raad zwichten voor feiten welke zij redeloos genegeerd heeft. Zij kan
er ook over struikelen, zoodra de onderdaan genoeg krijgt van den onzin.
[verschenen: 20 februari 1935]

De twintig minuten
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Parijs, 4 Februari 1935
Het was in Mei van 't vorig jaar dat ik de aandacht vroeg voor een studie over de
luchtverdediging van Generaal Armengaud. De organisator der Fransche
luchtstrijdkrachten in Noord-Afrika was naar mijn weten de eerste die een tot dusverre
onduidelijk probleem zoo scherp formuleerde, dat geen enkel vakkundige de oplossing
ontwijken kon, hoewel ze niet gegeven werd. Opstellen als het zijne verschijnen er
geen tien per eeuw. De merkwaardige generaal, die zoowel voor 't buitenland doceerde
als voor 't binnenland, dwong zijn collega's (en via zijn collega's dwong hij de
staatslieden) om sommige gedachten-beelden welke zij duizendmaal liever verjaagd
of verbloemd hadden, te beschouwen als grondbeginselen en voortaan te aanvaarden
als natuurwetten. Hij wees de plek waar iedereen doodelijk wondbaar was, den rug
van Siegfried, den hiel van Achilles.
Misschien herinnert gij dat u, doch laat mij niettemin herhalen. Armengaud
onderzocht in hoeveel tijd een rustend escader op nuttige hoogte (d.i. 4 à 5000 meter)
effectief kon ingrijpen tegen een luchtaanvaller. In het allergunstigste geval, op
voorwaarde dat de machines bemand, geladen en gewapend klaarstaan op het
vliegveld, kwam hij tot een minimum van twintig minuten. Dit cijfer is niet of
nauwelijks comprimeerbaar. Het veronderstelt den grootsten spoed, een feilloos
materieel, een bovenmenschelijke koelbloedigheid, geen enkele pech van binnen,
geen enkele storing van buiten. Het veronderstelt ten overvloede een signaal dat
tijdig gegeven wordt aan de grens en dat ongehinderd ontvangen wordt.
Gedurende twintig minuten dus blijft de waakzaamste luchtdefensie zoo goed als
non-actief. Zij zeilt uit, den vijand tegemoet als zij landwaartsch in gelegerd is, den
vijand achterna wanneer zij bij de grenzen kampeert. Twintig minuten gaan
onherroepelijk verloren. Men mag de zaak op alle kanten keeren en draaien, er valt
niets aan te veranderen. Want dag en nacht, uur aan uur patrouilleeren in de lucht,
zooals men patrouilleert te land en ter zee, is een technische onmogelijkheid. Geen
enkel land zal ooit beschikken over een voldoende aantal manschappen en vliegtuigen
om zulke uitputtende taak een week te vervullen. Menschen en machines zouden
versleten zijn door een inspanning waartegen geen staal en geen zenuwen bestand
zijn.
Die fatale twintig minuten (dikwijls zullen er veertig of meer voorbijsnellen op
de wijzers der klokken) kunnen derhalve door den verdediger nimmer worden
ingehaald. Om ze ongeveer te annuleeren, op gelijk-op, d.w.z. gelijkvloersch den
strijd aan te binden, zou men een land, een stad moeten omringen met een gordel
van 4000 meter hooge torens of met een keten van 7 à 8000 meter hooge kabelballons.
Ook dat is niet uitvoerbaar. Uit alles wat men verzonnen heeft of verzinnen kan,
volgt onverbiddelijk dat elk land gedurende een minimum van twintig minuten
weerloos overgeleverd is aan het initiatief van den vernietigenden vijand.
Twintig hopeloos verloren minuten dat is één-derde uur of twaalf honderd seconden
op het plan van den tijd. De duur van een straatje-om, de duur eener eeuwigheid. In
den tijd zijn twintig minuten relatief. Maar wat beteekenen zij in de ruimte? Voor
een modern bombardementsvliegtuig, op volle kracht jagend, beduiden zij nu reeds
een afstand van minstens honderd kilometer. Tusschen het eerste alarm en het voeling
krijgen der vijandelijke voorhoeden bestrijkt de aanvaller bijgevolg onbestraft en
onbestrafbaar een strook land van minstens honderd kilometer diepte en een lengte
naar zijn verkiezing. Die honderd kilometer breedte worden vogelvrij niemandsland.
Met een paar rechte lijnen op de kaart kan men uitteekenen wat elke mogendheid als
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onverdedigbaar moet prijsgeven, wat haar rest met eenige kans op afweer, en welke
rol het onhoudbare en het beschermbare terrein spelen in haar nationale economie,
in haar defensie. Hoe sneller de bommenwerpers vliegen (over drie of vier jaren
zullen zij ongetwijfeld een vaart naderen van 600 k.m. per uur, d.i. 200 kilometer
per twintig minuten) des te wijder zal het opgeofferde gebied zich uitbreiden, des te
nauwer zal de beschutte kring inkrimpen, tot er niets overblijft, behalve in massale
continenten als Rusland, China, Canada en de Vereenigde Staten. Landen als
Groot-Brittannië en Italië, die slechts een doorsnede hebben van enkele honderden
kilometers, staan bij de huidige snelheid der bombardeerders reeds bloot aan
overrompelingen waartegen zij absoluut niets vermogen. Het gaat boven de financieele
macht de[r] rijkste mogendheden om een toereikend aantal permanente waakposten
te installeeren in zee. Op het moment dat een vijandelijke luchtvloot gesignaleerd
wordt door de waakposten der kust is zij al levensgevaarlijk. Zij kan elke kuststad,
elke stad in een radius van 100 k.m. verwoesten zonder den geringsten tegenstand
te ontmoeten, zelfs niet op de terugreis.
Uit de premissen van Generaal Armengaud, uit de positie van Engeland en Italië
meende ik reeds een klein jaar geleden de consequentie te mogen trekken dat de
onweerlegbare constateering hunner defensieve onmacht een beslissenden invloed
zou uitoefenen op de politiek der beide landen. Geen waakposten bezittende welke
hun dienstig kunnen zijn, hebben Britten en Italianen geen andere keus dan een
bevriend Frankrijk. Zelfs een ontwapend Frankrijk kan hun niet meer raadzaam
schijnen, omdat zij geen oogenblik zonder schrik de mogelijkheid zullen overwegen
dat de Fransche Noordkust en België (normale luisterposten van Engeland), Corsica
en de Fransche Zuidkust (voor Italië de normale luisterposten) zich zouden bevinden
of zouden kunnen vallen in handen van een tegenstander. Zoo hebben wij zonder
verbazing eerst Italië zien toenaderen tot Frankrijk en het eenige wat ons verwonderde
was het hooge zoengeld dat de Franschen inwilligden ondanks de voordeelen hunner
positie. Zoo zien wij daarna als een logisch resultaat van aaneengeschakelde feiten
de plannen opdagen eener Fransch-Engelsche luchtconventie of lucht-alliantie.
Zeker, zij is pas een belofte. De phrase waarmee de Fransche kranten haar
aankondigen als resumé der Londensche gesprekken, is toevallig de gewrongenste
van het bulletin. Alsof een der partijen zich geneerde voor het embryo dat opkiemt.
Ik citeer den tekst in 't Fransch dat steeds geldt als een model van klaarheid en waarin
stellig de verlegenheid het sterkst opvalt: ‘Au cas où l'Angleterre serait l'objet d'une
attaque aérienne l'aviaton française interviendrait automatiquement et réciproquement.’
Wat doet dat ‘réciproquement’ daar aan de staart? Grammaticaal beschouwd is het
nonsens. Het is een dier gewaagde ellipsen waarmee de directeur van den Quai
d'Orsay Alexis Léger zijn expressionistische gedichten opflikt. Men moet mentaal
een geheel nieuwen zin inlasschen om de bedoeling te vatten. Men weet wat 't zeggen
wil, doch dit neemt niet weg dat men ernaar moet raden. Het is de stijl van iemand
die niet rond voor zijn opinie durft uitkomen, die menigen slag om den arm houdt,
doch die als de ezelin van Balaäm door hoogere noodzaak gedwongen wordt te
spreken.
Over dien eenen volzin trouwens zou men een boekdeel kunnen schrijven. Het
staat nog niet vast dat hij een tijdperk opent, want het Engelsche volk mist de vlugheid
van begrip en verbeelding om een realiteit welke haar niet onder den neus geduwd
wordt te beleven met voldoende intensiteit. Nog jaren kan het duren alvorens de Brit
doorgrondt wat twintig minuten beduiden in de luchtvaart-strategie en wellicht kan
enkel een catastrofe het hem aan 't verstand brengen.
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Maar zooals de elliptische zin kronkelt, sluit hij reeds een periode. Gebeurde het
ooit in den loop der geschiedenis dat de Engelschman een buitenlandsche interventie
admitteerde op den ongeschonden bodem van Engeland? Als 't gebeurde, hoeveel
eeuwen ligt die gewaarwording van zwakheid achter ons? Hoe lang zou 't geleden
zijn dat Groot-Brittannië de eventualitiet overwoog en de wenschelijkheid erkende
van steun uit Frankrijk? In 1914 was 't Albion dat te hulp schoot. Bij 't Verdrag van
Locarno was Frankrijk de geprotegeerde natie. In het communiqué van 3 Februari
is de situatie omgekeerd: het is Engeland dat garanties zoekt voor zijn onverdedigbaar
territorium. Wanneer de weerbarstige Ramsay MacDonald, somberder en
onheilspellender op den drempel van zijn ondergang dan ooit te voren, een
lucht-accoord aanspreekt als begeerlijk, dan waarlijk moeten de redenen klemmend
zijn.
Voor 't overige verzachten de Fransch-Engelsche plannen geen enkele der
internationale zorgen. Wie elkaar hulp toezeggen, behooren te beschikken over
middelen die hulp niet hersenschimmig maken. Als de Londensche plannen gezegelde
overeenkomsten worden, is het voortaan in 't belang van Engeland dat Frankrijk een
machtige vloot représaillevliegtuigen bezit. Zij zijn een schild en een waarborg.
Tevens echter zijn zij een wapen en een bedreiging. Doch ook dit dilemma,
benauwende nachtmerrie voor het volk dat in een splendid isolation trotsch de wereld
beheerscht heeft, ligt besloten in de twintig minuten van Generaal Armengaud.
[verschenen: 26 februari 1935]

Geen dag als een andere
Parijs, 7 Februari 1935
‘Wanneer op zes Februari niet 500.000 patriotten over de Place de la Concorde
defileeren is alles vergeefsch geweest’ schreef enkele weken vóór dien datum het
strijdvaardige weekblad ‘Je suis partout’. De verjaring met al haar herinneringen was
inderdaad een criterium. Een proefdag voor het gehalte der bezieling welke overbleef
na twaalf maanden gesukkel en deprimeerend geteem. Eerst onder den Fabius
Cunetator Gaston Doumergue. Daarna onder den curator Flandin.
Welnu: Meer dan een half millioen patriotten hebben gedefileerd over het weidsche
plein, dat vroeger Place de la Révolution heette, waar Lodewijk XVI en Marie
Antoinette onthoofd zijn, waar de Girondijnen de guillotine bestegen onder het zingen
der Marseillaise, waar in den avond van 6 Februari 1934 twintig dooden en duizend
gewonden vielen onder den kreet ‘Weg met de dieven!’ Doch zij defileerden één
voor één. En de parade duurde van den morgen tot dicht bij middernacht.
Het vuur smeult onder de asch; het is niet gedoofd. Tegen alle rede in had de
Premier, die aan het offer der gesneuvelden en gekwetsten zijn verheffing dankt, die
niets zou zijn zonder de ontwaking van het Fransche geweten, optochten en
manifestaties verboden. Waarom? Hij capituleerde voor de dreigementen der Rooden,
dezelfde Rooden die elk jaar in Mei onder politie-toezicht hun bloedvaandels zwaaien
en hun verwenschingen uitbraken langs den ‘Mur des Fédérés’ van den Père-Lachaise,
om het aandenken te vieren der communisten die in 1871 gefusilleerd werden tegen
dezen Muur. Het is de vlag dier insurgenten welke het gebalsemde lijk van Lenin
dekt in zijn mausoleum te Moskou, naast het Kremlin.
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Wat de beroepsomwentelaars sinds de onderdrukking der Commune was vergund,
werd door een zoogenaamd liberaal bewind, dat pocht op Vrijheid en Gelijkheid, dat
asyl en brood verleent aan alle muiters van Europa, niet veroorloofd aan Fransche
burgers die ongewapend opkwamen voor Eer en Recht. De zesvoetige Flandin,
toonend hoe klein een groot man kan zijn, boog voor het gesnoef der benden die zich
totnutoe overal, in Oostenrijk, in Duitschland, in de Saar, overal waar zij een zweem
van tegenstand ontmoeten, gedroegen als bibberwangen en zwetsers, bang voor een
opstopper. Wat riskeerde Flandin? Een vernederend débâcle der revolutionnaire
horden. Wat riskeerde hij nog? Dat de nationale elementen het bewijs leverden hunner
verpletterende overmacht. Niets anders. Om het eerste te verhoeden en het tweede
te verhinderen verklaarde hij dat de Concorde zou afgezet worden met vijftig duizend
man troepen wanneer de patriotten volhardden in hun voornemen om te marcheeren
in gelid of in uniform.
Dit ultimatum, partijdig, kortzichtig en ondankbaar, eischte een nieuw offer. Een
offer zwaarder dan dat van den dag welke terugkeerde op den kalender. Het werd
gebracht met wrevel en weerzin. ‘De werkelijke oud-combattanten dulden niet dat
een man van hun leeftijd, die niet in 't vuur is geweest, lessen aan hen durft geven
in burgerzin’ had Colonel de la Rocque reeds openlijk geschreven aan Flandin, toen
de Premier onder pressie van links neigingen liet merken tot ontbinding der Nationale
Bonden. Bij dezen hoon voegde de aanvoerder der Croix de Feu de bedreiging van
sensationeele onthullingen, wanneer het hoofd der regeering zijn gedienstigheid
tegenover de piraten der Internationale niet staakte. De brief was een harde slag voor
Pierre-Etienne Flandin en zelfs zijn vrienden duizelden ervan. Maar op den kritieken
dag zwichtte Colonel de la Rocque. Ook de Nationale Unie van Combattanten
zwichtte. Ook de Jeunesses Patriotes. Ook de Solidarité Française. Zelfs de Royalisten
haalden bakzeil. De eenen onder min of meer geldige voorwendsels, de anderen
beducht voor hinderlagen. Geen van allen wilden den teerling werpen. ‘Eerst wegen,
dan wagen’, placht Galliéni te zeggen, de redder van Parijs in 1914. Wegend hadden
zij besloten dat zij niet wagen mochten om het leger in de armen te drijven der roode
vijanden van het vaderland. Voor een ceremonie. Voor een formaliteit. Daar kwam
nog bij dat op den vooravond der beslissingen Gaston Doumergue een lugubere stem
verhief en voorspelde dat binnenlandsche woelingen onmiddellijk gevolgd zouden
worden door een oorlog met het buitenland.
Flandin, zijn ongelijk inziend, trachtte de verwijten te sussen door de Requiem-mis
bij te wonen in de Notre-Dame, opgedragen in aanwezigheid van den
Kardinaal-Aartsbisschop, van den Gemeente-raad, van de weduwen en weezen der
gevallenen en van drommen volks. Hij besloot zich door geen enkel zijner ministers
te doen vergezellen, en juist door alleen te gaan vertegenwoordigde hij geen partij,
doch het Gouvernement, het Land. Het zou onbillijk zijn om dezen stap niet te prijzen
als dapper en kranig, want hij kon gissen wat hem te wachten stond. Hij wist dat zijn
radicale en socialistische opzieners de diepere diplomatiek van dezen kerkgang niet
zouden begrijpen en fanatiek genoeg waren om hem een gebaar in te peperen dat
den toorn der Parijzenaars van hen poogde af te wenden. Hij wist evenzeer dat de
patriotten hem zijn dubbelzinnige tactiek niet zouden vergeven. Was hij verrast toen
Alain de la Rochefordière, royalist en industrieel, bij zijn aankomst de afsluiting der
agenten verbrak, op hem aanrende en hem schreeuwend toeslingerde: ‘Canaille! gij
hoort hier niet thuis!?’ Was hij ontdaan toen de weduwen en weezen, rond een catafalk
geschaard, zijn toegestoken hand weigerden en hun oogen afwendden van de zijne?
Misschien. Maar hij verbleekte pas toen hij bij het verlaten der oude kathedraal, die
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van zooveel tumult in den loop der eeuwen de achtergrond was, begeleid werd met
een gefluit en gejouw dat het gebeier der klokken overstemde.
Gedurende de Mis hadden de duizenden die geen plaats vonden onder de gewelven
van den tempel hun pieuze bedevaart reeds aangevangen naar het plein dat zijn
tragische faam herkregen had. Den ganschen dag leek de Concorde een kerkhof op
Allerzielen. Over de voetstukken der standbeelden waarop kogels hun spoor griften,
hadden onbekenden 's nachts potten menie uitgegoten. Afgeschuurd met zand gloeiden
de plekken nog na in de poriën van den grijzen steen, als symbool eener herinnering
welke slechts de tijd kan uitwisschen. De Zuider-fontein, vanwaar de verraderlijk
bekogelde optocht een jaar geleden ongewapend aanschreed, was instinctmatig
uitgekozen als doelpunt der pelgrims, die geen ander wachtwoord volgden dan de
gedachtenis. Niemand werd daar door de talrijke bewaking toegelaten die geen bloem
droeg of een ander huldeblijk en weldra stapelden boeketten en kransen zich op
rondom het stille waterbekken. De voorbijgangers ontblootten het hoofd. Vrouwen
knielden op het vochtige plaveisel. Verschillenden maakten een kruisteeken en
prevelden een gebed. Toen de fabrieken en kantoren uitgingen, liep het reusachtige
plein in een oogwenk vol van de Tuilerieën tot den Triomfboog, van de Madeleine
tot het Parlement. Alle verkeer was gestremd. De isoleering der Concorde van zes
uur 's avonds tot elf uur, welke de Parijzenaars gevraagd hadden en die door Flandin
niet was ingewilligd, werd zwijgend bewerkstelligd door een menigte onder welke
de handhavers der orde onvindbaar verzwonden.
Er gebeurde niets. Geen dissonant steeg op uit deze zwarte warreling van menschen.
Ieder bepaalde zijn deelneming tot een monoloog zonder woorden en de handeling
speelde zich af in elks binnenste. Maar het was geen dag als alle andere dagen, gelijk
het gouvernement en zij die het inspireeren gewenscht hadden. Op verre na niet.
Reeds uit het eenvoudige relaas der tamelijk onbelangrijke en bijna kleurlooze
episoden kan men opmaken hoeveel van zijn moreel crediet Flandin inboette. Hij
straalde nooit warmte af; hij wekte meer beredeneerde waardeering dan spontane
sympathie. Doch dat hij uit opportunistische overwegingen, welker parlementairen
oorsprong niemand achten kan, zoo ijzig koud en ondoordringbaar kon blijven voor
de natuurlijkste opwellingen eener bevolking als de Parijsche, wier voelhorens
reageeren op de minste waarschuwing, had geen sterveling durven vermoeden. Hij
beging een fout waarvoor deze magnetische stad geen kwijtschelding geeft. Zoodra
de gelegenheid zich voordoet, zal Parijs hem laten vallen als een dorre rank.
[verschenen: 28 februari 1935]

Doode zee
Parijs, 11 Februari [1935]
Om mij te verstrooien in de eentonigheden van een arrest, opgelegd door den tiran
die dezen winter niemand met rust laat, had ik gebladerd in de tabellen van L. Hersch,
hoogleeraar in de statistiek en de demographie aan de Universiteit van Genève. Hij
is een specialist in de wisselwerking tusschen mortaliteit en oorlog en onlangs voegde
hij een uiterst belangwekkende bijdrage toe aan zijn geschriften onder den
apocalyptischen titel La Mer Morte. Er bestaat geen heilzamer lectuur dan de cijfers
van dezen geleerde, wanneer men zich op het oude theocratische standpunt stelt dat
de mensch alleen verbeterlijk is door schrik. Juist vanmorgen zag ik in de krant dat
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Generaal Gamelin op een banket van reserve-officieren een toespraak besloten heeft
met de woorden: ‘Frankrijk wenscht geen oorlog maar het ducht hem ook niet.’
Ziedaar een negatieve en een positieve pool waaruit een vonk ontspringt. Las hij
Hersch? Kan iemand Hersch lezen zonder den oorlog te duchten?
Wij denken gewoonlijk dat de laatste ‘la der' des der'’ zooals de Franschen grijnzend
zeggen, tien millioen dooden maakte. Wij vinden dat een afgrijselijk getal; veel te
veel; tien millioen te hoog. Bij het vernemen van deze som zouden wij als Kaïn,
achtervolgd door de wroeging, naar het eind der aarde willen vluchten. Maar wacht
even. Met deze telling zijn we ver en ver van huis. Men heeft uitgerekend hoeveel
dagen en nachten die legioenen van schimmen noodig zouden hebben wanneer ze
in gelederen van vier onder een triomfboog doormarcheerden, hoeveel kilometers
weg men met hen zou kunnen beplanten wanneer ieder een boom werd. Ik geloof
dat ze tweemaal den afstand vormen tusschen Parijs en Berlijn, wanneer men ze
naast elkaar, vijf man per meter! gedrongen opstelt. Tusschen deze dubbele
ononderbroken haag van lijfwachten kan een overwinnaar in een van beide steden
zijn intocht houden. En dat is lang niet genoeg. Dat blijft mijlen en mijlen beneden
de werkelijkheid.
Want die balans van tien millioen sluit in 1917, toen de Russen te Brest-Litovsk
vrede teekenden en officieel de vijandelijkheden stopzetten. Maar officieus vochten
de Russen door tot 1920 op alle punten van hun gebied, tegen de Engelschen aan de
Witte Zee, tegen de Franschen aan de Zwarte Zee, tegen de Japanners bij
Vladivostock, tegen Wrangel, tegen de Polen, tegen elkaar. Zij vochten met kleinere
troepenafdeelingen doch met een oneindig grootere wreedheid. Het was een tijd dat
de tegenstanders den last van krijgsgevangenen weigerden mee te sleepen en ze bij
kort geding executeerden. Het was een periode van bewegingsoorlog waarbij men
gemakkelijker sneuvelt dan in de loopgraven. Het was bovendien een oorlog zonder
dokters, zonder geneesmiddelen, zonder sanitaire diensten. Als tot 1917 de Russische
verliezen 1.700.000 bedragen, tusschen 1917 en 1920 raamt Hersch ze op 3.650.000.
Tezamen dus 5.050.000. Daar het er voor een statisticus niets toe doet onder, voor
of tegen welke vlag een soldaat in 't zand bijt, komt hij tot een totaalbedrag (Grieken
en Turken inbegrepen) van 13.050.000. Ik spaar u de gedetailleerde lijst die vier
continenten bestrijkt. Zij is eentonig als de turven in het veen en maf-sagetallen zijn
welsprekender.
Dat hemeltergende, menschonteerende cijfer echter verantwoordt slechts de
gevallen militairen. Voor de statistiek heeten zij ‘de directe dooden’. Doch de oorlog
slacht niet alleen direct, hij moordt ook indirect, verdelgt niet enkel de soldaten en
de belligerenten, hij woedt ook onder de burgers en de neutralen. Hij maait niet
slechts op de krijgstooneelen. Met de huidige verkeersmiddelen en de huidige
verstrengelingen oogst hij tot duizenden kilometers achter de vuurlinies, tot aan de
antipoden, tot onder de afgelegenste volkeren, levend onder de koudste en warmste
klimaten. Elke oorlog begint met een sanitair front dat vroeg of laat bezwijkt voor
het offensief der pathogene organismen, de bacillen die hij stimuleert en schijnt te
mesten. Alle oorlogen uit het verleden hebben hun epidemie gehad, de eene pest, de
tweede cholera, de derde typhus, de vierde scheurbuik, pokken, dysenterie of wat
anders. De geschiedenis der oorlogen is de geschiedenis der epidemieën en vice
versa.
Het sanitair front van Europa, reeds krakend gedurende den winter 1914-1915 in
de minst ontwikkelde streken als Rusland, Servië en Oostenrijk-Hongarije, bezweek
in 1918 voor alle strijdende naties tegelijk. De wereldoorlog kreeg zijn specifieke,
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determineerende epidemie: de griep. Men noemde haar ‘de Spaansche’ omdat de
militaire censuur pas berichten over haar verwoestingen doorliet toen zij, na de legers
gedecimeerd te hebben, met dezelfde heftigheid optrad in Spanje. Zij vlaagde over
de wereld als een cycloon. Te Papeete in den archipel der Stille Zuid-Zee stierf 25%
der bevolking. De Zuid-Afrikaansche Unie verloor 140.000 zielen. Brazilië 125.000.
Mexico 400.000. De Vereenigde Staten 600.000. Japan 250.000.Azië ongeveer tien
millioen. Italië 430.000. Duitschland ten naasten bij 400.000. Frankrijk en Engeland
ieder 200.000. Het totaal wordt door Hersch geraamd op vijftien millioen waarmee
men de balans van kogels, bommen en gassen moet vermeerderen.
Zoo klimmen de verliezen, directe en indirecte, tot de fantastische som van
28.050.000 en daarbij houdt het niet op. Zoover gegevens beschikbaar zijn, leert de
ondervinding dat er nauwelijks ergens een oorlog uitbreekt of alom stijgt het
sterftecijfer. Alom: bij belligerenten en bij neutralen. De vier keeren dat Holland een
mortaliteit boekte boven de 100.000 vielen samen met de oorlogen van 1853, 1866,
1871 en 1918, waarvan drie nochtans van geringen duur waren. De hoogste
sterftecijfers van Zwitserland, België en Zweden loopen parallel met de oorlogen
van 1866, 1870 en 1918. Het surplus der sterfgevallen, waargenomen onder de
neutrale naties van Europa, bedroeg gedurende den wereldoorlog 23.000 voor
Noorwegen, 45.000 voor Zweden, 23.000 voor Denemarken, 86.000 voor Holland,
32.000 voor Zwitserland, 372.000 voor Spanje. Zoodra de kanonnen donderen, maken
alle ziekten in alle landen een record-sprong. Aan kinderen beneden één jaar verliest
Frankrijk een supplement van 55.000 in den knop gebroken levens, een formidabel
legercorps. De tuberculose, de aandoeningen van nieren, huid en maag, de beroerte,
de moeraskoortsen, de bronchitis, de longontsteking, de anemie verergerden en
vermenigvuldigden in dikwijls schrikwekkende proporties naarmate de oorlog
voortduurde. Alle wereld-opgaven van na 1914 vergelijkend met den index van 1913,
zeer matig schattend waar, zooals in Azië nauwkeurige aanwijzingen ontbreken en
alles bij elkaar tellend wat in civiel het normale sterftecijfer overschreed, registreert
Hersch 23.379.000 burgerlijke slachtoffers van den wereldoorlog, griep meegerekend.
Zonderling verschijnsel: Behalve in Engeland, Frankrijk, Duitschland en Turkije
stierven onder de belligerente naties véél meer burgers aan den oorlog dan soldaten.
In Italië b.v. 700.000 militairen tegen 1.021.000 burgers. In Oostenrijk-Hongarije
1.200.000 tegen 2.320 000. In België 40.000 tegen 92.000.
De 13.050.000 dooden in uniform geteld bij de 28.379.000 in civiel, dat geeft
41.429.000 menschelijke wezens weggemaaid door vier jaren krijg. Bijna
twee-en-veertig millioen: cijfer dat elke verbeelding te boven gaat; cijfers dat alle
vroegere uitroeiingen overtreft. Is het echter compleet? Neen, nog niet. Daar is het
dalend geboortecijfer, catastrofaal o.a. voor Frankrijk, van hen die tijdens de
oorlogsjaren het daglicht niet konden aanschouwen. Daar zijn de verscheurende
cijfers van de vrouwen die nimmer zullen huwen omdat de mannen werden geveld.
De groep mannen tusschen de 25 en 30 jaar staat tot dezelfde groep vrouwen in
Frankrijk als 4 tot 5, in Duitschland als 3 tot 4. Met andere woorden: Voor één vijfde
der Fransche vrouwen, voor één vierde der Duitsche vrouwen is er geen echtgenoot.
Deze monsterachtige verhouding der sexen, jammerlijk wegens zijn moreele, mentale,
economische, maatschappelijke en demographische consequenties, verdwijnt helaas
niet met den oorlog welke haar veroorzaakte. Nog tientallen jaren zal die
onverhelpbare ongelijkheid als een soort vloek drukken op de bevolking, op het
karakter der beschaving. Onder dat verbroken evenwicht zal Europa zuchten en lijden
tot ongeveer 1945. Pas een halve eeuw na het einde van den oorlog tusschen 1970
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en 1980 zal de storing volkomen verdwijnen. Wanneer men tenminste verstandig
genoeg is om den doodendans niet te hervatten.
Er wordt dikwijls beweerd dat men de statistiek kan doen getuigen wat men wil,
en een bekend tijdgenoot rijde haar onder de varianten van den leugen. Dit kan waar
zijn. Ik geloof echter niet dat men de statistische getallen van Hersch ooit zal kunnen
laten voorgoochelen dat de oorlog geen avontuur is waarvoor onversaagden zelfs
mogen huiveren. Hij zaait den dood niet alleen onder de combattanten, maar onder
de vreedzaamste burgers, onder vrouwen zoowel als onder mannen, onder kinderen,
knapen, meisjes, volwassenen en grijsaards, onder zieken en gezonden, op de
slagvelden en ver over de oceanen, onder de belligerenten en onder de neutralen die
relaties hebben met de krijgsvoerende landen. Bij den ‘laatsten’ oorlog waren niet
alleen een menigte naties rechtstreeks gemoeid, doch zijdelings was de gansche
planeet erbij betrokken, werd het gansche menschdom erdoor geteisterd.
Dat bewijst deze statistiek. Niet meer, niet, minder. Zij stelt geen enkel der vragen
welke zij suggereert. Die vragen zweven op de lippen en men mag de formuleering
toevertrouwen aan den lezer.
[verschenen: 2 maart 1935]

Ouden en jongen
Parijs, 14 Februari [1935]
Het is jammer dat Barnum niet meer leeft. Toen de gouden tiara van Saitaphernes,
die door het Louvre op attest der beroemdste geleerden was aangekocht, verdacht
werd van onechtheid, telegrafeerde hij aan den directeur van het museum: ‘Ben
kooper voor elken prijs wanneer tiara authentiek valsch.’ Hij had een soortgelijk
telegram kunnen kabelen naar Edinburg, naar het Barbizon House van Londen, naar
Chicago, naar menig ander museum of kunsthandelaar der oude en nieuwe wereld,
toen hij hoorde dat de kleinzoon van Millet voor de rechtbank kwam als falsaris van
zijn eigen grootvader, de onvolprezen schepper van Het Angelus. Doch kluchten,
waarover twee halfronden schateren als de goden van den Olympus, worden niet
meer verzonnen. Wij lachen een octaaf lager in onzen tijd. De beste grap dezer
consterneerende vervalschingszaak was een antwoord van den goochemen kleinzoon
aan de Edinburgers die 1.500.000 francs betaald hadden voor een doek getiteld ‘de
Bossenbinders’. Zij wilden hem niet gelooven toen hij erkende hen bedot te hebben.
Zij waren ontroostbaar over hun ongeluk. ‘Krab het hek weg en gij zult een koe
vinden,’ zei de telg van den grooten meester. Nog konden de beteuterde experts zich
niet schikken in hun flater. ‘Ik maak geen praatjes doch schilderijen’ duwde de
kleinzoon Jean-Charles hun vroolijk toe. Al hun moed bijeenrapend grepen zij het
radeermes en achter het weggekrabde hek kwam een druilende koe te voorschijn.
De Bossenbinders zouden voldaan hebben aan de condities van Barnum. Zij waren
authentiek valsch.
De affaire welke traineerde sinds 1930 werd behandeld te Fontainebleau, op acht
kilometer afstand van het landelijke Barbizon waar alle straten een gedenkplaat
dragen met den naam van den vermaarden schilder. Daar de herinnering aan ‘de
Bizons van Barbizon’ gelijk zij zich heetten wegens hun haarvacht, uit toeristische
en artistieke overwegingen zeer levendig gehouden is, speelde het proces om zoo te
zeggen bij de kunstenaars aan huis, in hun midden, in hun dagelijksche doening. En
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omdat zelden of nooit een artiesten-generatie zich afkeeriger en onverzettelijker
toonde tegenover de verlokkingen van geld, succes of roem, was er denkelijk geen
plek in Frankrijk waar men met meer profijt kon filosofeeren over het contrast
tusschen grootvaders en kleinzonen, dat moderne schrijvers zoo nauw aan 't hart ligt.
Het trof te sterk om het te ontwijken.
Ginds, op den rand van het bosch, onder dezen zelfden hemel, had Jean-François
Millet zijn woning, waarvoor hij per jaar 160 francs huur betaalde. Het is meer een
hut dan een huis en men kan haar zien zooals zij was, nauwlijks langer geleden dan
een menschenleeftijd. Vereerders hebben haar geconserveerd in den oorspronkelijken
toestand. Behalve een uitbouw om souvenirs te bergen is er niets veranderd. Hetzelfde
vertrek diende voor slaapkamer en atelier. Daar staat het notenhouten bed. In een
hoek de groote schildersezel. Aan den gewitten muur de paletten met de laatste
gedroogde kleuren welke de meester uitstreek. Aan een roestigen spijker hangt een
oude jas van grijs geribbeld fluweel. Een poover, armoedig krot, waar de populairste
schilder der negentiende eeuw met zijn gezin elken avond de boerenpap at. Als er
tien francs in kas was mocht hij zich rijk voelen. Als hij het buitenkansje had om een
liefhebber te vinden voor De Spinster, voor Aardappel-rooien of voor de Aren-leesters,
kon hij de huur betalen en een paar duiten overhouden die moesten duren tot den
volgenden meevaller. Hij stierf zooals hij geleefd had: armer dan een steenbikker.
Dat was in 1875. Een zoo nabij jaartal en een zoo sjofele omgeving pakken u aan of
gij wilt of niet. In deze drukkende ontbering groeiden de kinderen op van
Jean-François Millet (naast meesterwerken die de tijdgenooten versmaadden) en
geen halve eeuw daarna telde men den zoon van zijn eigen zoon millioenen neer
voor vervalschte doeken, betaalde men elken krabbel, echt of onecht, met
bankbiljetten. Hoe men ook oordeelt over Millet (b.v. dat hij meer nobel sentiment
had dan techniek), hij beïnvloedde de schilderkunst tot den pas gestorven Max
Liebermann. Met moeite verkropt men de sporen eener deernis waaruit fortuinen
ontsprongen voor iedereen, uitgezonderd voor den meester en zijn erfgenamen.
Vergeet niet dat de auteurswet slecht gemaakt is voor de schilders. De eerste verkoop
onteigent hen voor altijd en van de winst der latere transacties trekken zij geen cent.
Wegens deze wettelijke berooving zou men Jean-Charles, die den vereerden naam
niet ongerept wist te bewaren, haast vergoelijken voor zijn grimeersels. Zijn geheugen
was hereditair belast met de miskenning waaronder ‘grootvader’ gesukkeld had en
die zijn eigen jeugd nog had vergiftigd. Het idée fixe dat boontje om zijn loontje
komt misvormde zijn psyche. Denk u even zijn gemoedsgesteldheid in: Schilderijen
die het atelier verlieten voor een bord linzen, op veilingen geprijst te zien voor tonnen
gouds, terwijl de nabestaanden voortscharrelen in een fatsoenlijke armoedzaaierij!
Wanneer men zooals Jean-Charles persoonlijk voor niets deugt, zou men anarchist
worden voor minder. De handteekening nabootsend van ‘grootvader’ kon hij zijn
geweten altijd paaien met de gedachte: ‘Dat is nog meer dan goed genoeg voor de
kuikens die van Millet even weinig begrijpen nu hij dood is als toen hij leefde.’ Of:
‘Het is billijk dat de kinderen opdokken voor de ouders die “grootvader” lieten
crepeeren.’ Die redeneering rechtvaardigt hem niet. Zij zou zijn verbastering echter
kunnen verklaren.
Maar de klein-zoon beperkte zich niet tot invordering van familie-goed. Uit banale
hebzucht verknoeide Jean-Charles een geval dat de psychologen kon interesseeren.
Toen de negotie in Millet's vlotte - een Londensche firma maakte in enkele jaren tien
millioen winst met zijn fraude - nam hij een vennoot voor de aanverwante artikelen.
Het menschelijk probleem van grootvaders wissel, geïnd door den nazaat, werd
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gevulgariseerd tot een specimen van alledaagsche oplichterij. Met een huisschilder,
die een ongemeen talent bezat voor picturale imitaties, liep hij de luizenmarkten af,
op zoek naar oude doeken zonder lijst, zooals men er vindt bij elken voddenraper.
Dit uitschot en afval der kunst, het museum der armen dat alle stijlen
vertegenwoordigt, leverde hem de grondstoffen. Als kenner deed hij voor de beste
deskundigen niet onder en met één oogopslag zag hij wat met een paar penseelstreken
kon omgetooverd worden in een Corot met de parelende luchten, in een transparanten
Sisley, in een donkeren Manet, in een bloesemenden Monet, in een roomigen Renoir,
in een lumineuzen Boudin. Honderden dezer meesterstukken, behoorlijk
geauthentificeerd door experts wier autoriteit nimmer betwijfeld werd door andere
experts, zijn door tusschenkomst van gerenommeerde kunsthandelaars gesleten aan
openbare musea en particuliere collecties. Honderden anderen, in aanmaak, werden
vernietigd toen het parket zijn instructie opende. Een kleine honderd, voltooid,
verschenen als bewijsstukken voor de rechters van Fontainebleau. Zij waren zóó
onberispelijk nagebootst dat men ze niets kon verwijten dan de handteekening.
Zoo werd Jean-Charles een schakel van de internationale bende welke omstreeks
1905 een speciale namaak-industrie stichtte en sindsdien haar bedrijf regelmatig
uitbreidde. Onder den schuilnaam André Mailfert publiceert een boetvaardig of
rancuneus lid van het gilde juist een boek vol geloofwaardige onthullingen die een
ware paniek zaaien onder kunstverkoopers en antiquairen. De schrijver, voormalig
fabrikant van antiek, verklapt alle geheimen der corporatie, die sinds jaar en dag
binnen- en buitenlanders, het rijk, de provincies, de gemeenten en de gewone burgers
bedot, besteelt en exploiteert met de modernste werktuigen. Hij heeft hout ontkleurd
met ultraviolette stralen, wormstekig gemaakt met buigbare electrische boren. Hij
heeft vliegendrek gevaporiseerd met spuiten onder hoogdruk en opgelegde marqueterie
doen bollen onder wisselende stroomen van koude en warme lucht. Hij heeft
fonkelnieuwe schilderijen op de bevredigendste wijze verouderd, versche verf laten
barsten, de doeken bestoven met het ontastbaar stof der eeuwen, overlommerd met
een geruststellend patina, bestraald met de innigste en trouwelijkste goud-tonen. Hij
ontveinst zijn bewonderende minachting niet aan de antiquairen die voor 100.000 à
150.000 francs aan den man brachten wat hij hun op factuur geleverd had voor 8 à
10.000 francs. En deze uitmuntende technicus schat het aantal valsche Corot's,
Watteau's, Ingres', Millet's, Callot's etc. die over de aarde in omloop zijn, op 25.000
exemplaren.
Wij moeten ons waarlijk over niets meer verwonderen noch ergeren op onze
gepleisterde wereld. ‘Het voornaamste is dat de klanten tevreden zijn’, opperde de
afstammeling van den prehistorischen Barbizonschen bizon, die het de klanten nooit
naar den zin kon maken. Een spreuk om in stuc te beitelen dat op marmer lijkt. Voor
wie ooren heeft om te hooren ontvouwen deze woorden de wijdste vergezichten.
Geen enkel kunstkooper inderdaad heeft tegen Jean-Charles een aanklacht ingediend,
hoewel hij verscheidenen beschuldigde van een samenwerking waarover hij alleen
durfde roemen.
[verschenen: 6 maart 1935]

Een andere kijk
Parijs, 16 Februari 1935

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

J. Wullus-Rudiger, docent aan het Athénée te Brussel en de Handelshoogeschool
van Gent, was tijdens den oorlog een der vooraanstaande figuren van de
tegenspionnagediensten der geallieerden. Zijn vader werd gedood bij de brandschatting
van Leuven; hijzelf verliet de loopgraven als zwaar-verminkte; hij bemint België als
zijn eerste, Frankrijk als zijn tweede vaderland. Naast andere krachttoeren die hij
klaarspeelde, lukte het hem om onder den neus der Duitschers twee duizend kilo
ultra-confidentieele documenten te ontvreemden aan de geheime archieven van
Leipzig en deze vracht in veiligheid te brengen. Ziedaar een held, bezield met
doodsverachting, en daarenboven een man der wetenschap, een geleerde, een
historicus. Met het onuitgegeven en voor een groot deel opzienbarend materiaal dat
hij eigenhandig buit maakte, stelde hij het standaardwerk samen dat den titel zal
voeren ‘La Tragédie Belge’ en waarvan het eerste volumineuze deel dezer dagen
verscheen bij Berger-Levrault te Parijs onder het opschrift ‘La Belgique et l'Equilibre
Européen’. Het is opgedragen aan de herinnering van Koning Albert.
Wie nog disserteeren wil over de oorzaken en de oorsprongen van den wereldoorlog
zal voortaan deze magistrale en overvloedige handleiding niet kunnen
veronachtzamen. Met de duidelijkheid van motoren-in-doorsnee welke men in
langzaam tempo kan zien draaien op exposities van werktuigkunde, legt
Wullus-Rudiger de structuur bloot der Europeesche mechaniek, waar België in
horlogemakers-termen de ‘onrust’ vormde die met gevoelige spiraal-veer op het
schakelrad ageert, alle raderen en radertjes regelend en beheerschend. Men zou zijn
methode ook kunnen vergelijken met een enorm spinneweb, geweven uit
telegraafdraden waarvan Brussel het middelpunt zou uitmaken dat de flauwste
trillingen in het net en langs de lijnen onfeilbaar opvangt en interpreteert. Of met
den dans der electronen rondom de kern van een atoom op planetaire schaal, welks
centrum zou liggen in de Belgische hoofdstad. Londen, Parijs, Berlijn, als corypheeën
van den eersten rang, Rome, Den Haag, Petersburg als zwakkere gesternten, wentelend
of zigzaggend rondom de vaste stip, beurtelings aangetrokken, beurtelings afgestooten.
Het ballet neemt bij perioden een ander rhythme aan. Bijna regelmatig wisselt het
van pool, van oriënteering. Het eene jaar waait er een magnetisch onweer uit het
Zuiden, het volgend jaar uit het Westen of uit het Oosten. Er waren tijden dat Parijs
werd teruggedreven naar een baan waar zijn zwaartekracht minderde. Tijden dat
Londen geschuwd werd en gewantrouwd. Van alle zijden stroomden tegenstrijdige,
elkaar aanvullende, opheffende of afwerende invloeden naar het Brusselsche
kruispunt. Toen de gecompliceerde inrichting die sinds 1831 zonder merkbare averij
de rukken doorstaan had van bijna voortdurende stormen, krakend ineenstortte onder
het gedonder der kanonnen van Luik, was het toevallig Berlijn waarmee Brussel's
centrale de meest sympathische contacten onderhield.
In breede trekken is deze machinerie ongetwijfeld bekend en voor dit gedeelte
zijner uiteenzetting zal Wullus-Rudiger geen andere verdienste opeischen dan de
toevoeging van frappante, persoonlijke détails (b.v. de ongeloofelijke verwarring die
bij 't uitbreken van den krijg heerschte in Duitsche regeeringskringen) waarbij alle
discussie zou kunnen ophouden. Het deel van zijn betoog echter, waarvan de strekking
het verst reikt en de argumenten het zwaarst wegen, begint bij hoofdstuk VI: ‘De
oorsprongen van den oorlog in het licht van den Duitschen Nachrichtendienst’.
Hoe te verklaren dat de specialisten van het verantwoordelijkheidsvraagstuk nog
stuiten op raadselen, hoewel duizenden officieele documenten betreffende deze
kwestie gepubliceerd zijn? Dat raadsel bleef onvermijdelijk, antwoordt de Belgische
geleerde en spion, zoolang de aandacht der specialisten zich uitsluitend bepaalde tot
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de archieven der Ministeries van Buitenlandsche Zaken, terwijl sommige Generale
Staven (vooral in Duitschland) en verscheidene inlichtingen-bureau's, zoowel civiele
als militaire, een preponderante factor geweest zijn in de ontketening der wereld-ramp.
Reeds Jules Cambon zei: ‘Europa is bezweken onder een lawine van valsche
berichten.’ Met lange reeksen onweerlegbare bewijzen staaft Wullus-Rudiger de
juistheid dezer opvatting. Hij ontleende zijn getuigstukken aan uittreksels der
archieven van de Duitsche inlichtingendiensten IIIb Ost en IIIb West die beide
werkten onder leiding van den be[ruchten] Kolonel Nicolaï. Het waren de informaties
dezer bureau's, voor driekwart valsch, aanvloeiend uit het Oosten en het Westen,
over de mobilisatie-toebereidselen van Rusland, over de militaire preparatieven van
Frankrijk, België en Engeland, het waren de tendentieuze, overdreven rapporten van
Nicolaï's agenten, die op het halfzieke, vermoeide, voor indrukken uiterst vatbare
brein van Moltke een pressie uitoefenden welke aan de gebeurtenissen een noodlottige
en beslissende wending opdwong.
Vroeger reeds had de spionnage ernstige crises veroorzaakt en broeiende conflicten
verscherpt, doch nimmer hadden verspieders rechtstreeks bijgedragen tot een uitbreken
der vijandelijkheden. De wereldoorlog is de eerste, aan welks losbreken de
informatie-diensten een daadwerkelijken stoot gaven. En waarom? Wegens het
wetenschappelijk karakter dat een oorlog tusschen volkeren van hooge beschaving
heeft aangenomen. Een uur voorsprong of een uur vertraging in het vertrek der
concentratie-treinen kan den bevelhebber een nederlaag berokkenen of een
overwinning verzekeren. Het lijdt vandaag niet den minsten twijfel meer, zegt
Wullus-Rudiger, dat de mededeelingen van IIIb Ost Moltke ertoe gedreven hebben
om eigenmachtig te intervenieeren in de diplomatieke onderhandelingen, om de
nieuwe Engelsche stappen tot handhaving van den vrede te verijdelen, om Oostenrijk
tot mobilisatie tegen Rusland aan te sporen, om in Duitschland zelf de afkondiging
van den Kriegsgefahrzustand te vergen. Na tal van aarzelingen hadden de Russen
op 30 Juli besloten tot de algemeene mobilisatie, welke echter pas den 31sten
geproclameerd werd. Welnu: afgaande op berichten van zijn spionnagediensten, die
minstens voorbarig en niet gecontroleerd waren, verwittigde Moltke op 30 Juli te
twee uur 's middags den Oostenrijkschen militairen attaché dat hij den toestand als
kritiek beschouwde voor de Dubbel-Monarchie wanneer Oostenrijk niet onmiddellijk
mobiliseerde tegen Rusland. Den volgenden dag (31 Juli) meldt een officier van den
Nachrichtendienst aan Moltke: ‘Ik neem de volle verantwoordelijkheid op mij voor
de mededeeling dat de Russen eveneens tegen ons mobiliseeren.’ Om hem voor dit
nieuwtje te beloonen verbond Moltke hem aan zijn Generalen Staf. Van dergelijke
voorbeelden citeert Wullus-Rudiger enkele tientallen.
In 't Westen hadden Nicolaï en Moltke, behalve Agent 17 die nauwkeurig de
geheimste beraadslagingen overbrieft van den Franschen Ministerraad, een aantal
spionnage-haarden langs de grens en in de groote steden vanwaar de fantastische
geruchten uitzwermden die als voorwendsel gebruikt zijn om den oorlog te doen
losbranden. Men heeft nooit geweten vanwaar de verzinsels kwamen over Fransche
bestuurbare ballons en vliegtuigen die vóór de oorlogsverklaring boven de grens
gesignaleerd werden, de bakerpraatjes over een luchtaanval op Nürenberg door
Fransche bombardeerders, over de schending der Belgisch-Duitsche grens door
Fransche officieren in Belgisch uniform. De documenten van Wullus-Rudiger helderen
deze duisterheden op en nog een menigte andere. Al die rampzalige kletspraatjes,
benuttigd in de Duitsche oorlogsverklaring, kwamen uit den koker en uit den duim
van agenten die de Oberste Heeresleitung anonieme en niet gecontroleerde vertelsels
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lieten slikken als zoete koek en Berliner bollen. Van die agenten en
‘vertrouwenslieden’ publiceert Wullus-Rudiger in fac-simile een paar voorloopige
lijsten met completen staat van dienst. Men ontmoet er helaas evenveel Fransche als
Duitsche namen. Maar wat de lezers van den Belgischen professor stellig het diepst
zal verbazen is de medewerking welke enkele der meest gegalonneerde leden van
den Zwitserschen Generalen Staf, die door hun militaire attachés aan de bronnen
zaten van het beste nieuws, gedurende bijna den ganschen oorlog verleend hebben
aan de Duitsche spionnagediensten.
Wij betoogden hier al verschillende malen dat men niets nuttigs zal uitrichten voor
den wereldvrede zoolang de ontelbare spionnen-nesten niet zijn afgedankt of
uitgeroeid. Wanneer deze evidentie nog nadere bewijzen behoeft, dit rijk
gedocumenteerd en zeldzaam onpartijdige boek verschaft ze bij dozijnen. Spionnen
echter zijn practisch onmisbaar zegt Wullus-Rudiger, op dezelfde bladzijden die hun
verderfelijkheid demonstreeren. En zou dat werkelijk waar zijn? Zouden de naties
nimmer met elkander kunnen leven zonder elkander te bespieden en het terrein te
verkennen als inbrekers die een goeden slag besmoezen? In dit geval moeten wij
realist zijn als de militante geschiedschrijver en een illusie opgeven zonder daarom
de hoop te laten varen.
[verschenen: 9 maart 1935]

Een buitenstaander
Parijs, 19 Februari 1935
Het gebeurt niet zelden dat enkele Fransche kranten aan de Duitschers de politieke
manoeuvre souffleeren welke op een gegeven moment van pas komt. Het is zoowel
een kunst die naar magie zweemt als een handigheid die men leeren kan. Men moet
het spel kennen en de partners. Men moet over de schouders heen in de kaarten
kunnen kijken. Men moet een aantal mentale operaties kunnen uitvoeren welke men
op papier slechts in gebrekkige beeldspraak kan aanduiden. Men moet zijn toegerust
met de dubbele gaven der intuïtie en der observatie, der synthese en der analyse.
Men moet zich met het grootste gemak kunnen verplaatsen in de huid van personen
die men nooit gezien heeft, zooals een acteur zich vereenzelvigt met rollen die voor
twee-derden alleen bestaan in de verbeelding van een schrijver. Men moet al dien
immaterieelen arbeid afstemmen op de werkelijkheid: hij mag niet in de lucht zweven,
zonder wortels met het wisselende leven; hij moet geverifieerd kunnen worden aan
een paar simpele, constante wetten, ontleend aan de volkerenpsychologie en de
geschiedenis. Men moet ook verheven zijn boven de consideraties van een mogelijk
effect dat de bemoeiingen kunnen teweegbrengen. Als een der spelers (de Quai
d'Orsay b.v.) zich ergert moet men hem kunnen negeeren.
Zulke menschen zijn schaarsch doch zij bestaan. Ik ken er tenminste een die zich
nooit vergist, die de aangelegenheden overschouwt als bewoonde hij Mars of Jupiter
en die met even groote zekerheid de reactie aankondigt op een diplomatieken ‘stap’,
als de onderwijzer een chemische formule demonstreert in de klas. Het is Jacques
Bainville, auteur eener Historie van Frankrijk, welke men zou mogen vergelijken
met een transformatische les, auteur eener Napoleon-biografie waarin een onderdeel
van Frankrijks evolutie is uitgebreid tot een op zichzelf staanden automatischen
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cursus. Daarbij is hij romancier en bij wijlen poëet. Hij schrijft geregeld in L'Action
Française en La Liberté, bij tusschenpoozen in Le Petit Parisien.
Een curieuze, socratische natuur, droog en bloemrijk, rationeel en emotief. Men
zou niet kunnen zeggen wat hij grondiger kent, de Duitsche gedragingen tegenover
de levensverschijnselen of de Fransche, de kronkels der Fransche of der Duitsche
hersens, de zenuwvlechten zijner landgenooten of de weefsels hunner antagonisten.
Hij is even thuis in de krochten van het instinct als op de toppen van het intellect,
bij Dionysos als bij Apollo. Een bewonderenswaardig leidsman wanneer hij exploreert
in het verleden. Een ongeëvenaard gids in het heden. Het heden, het verleden en een
brok der toekomst trouwens schijnen bij hem te liggen op hetzelfde plan. Men bemerkt
nergens de scheidslijnen. Zij vloeien over in elkaar als de kleuren van een horizon.
Maar een gevaarlijk mensch wegens den demon dien hij herbergt. Nauwelijks
heeft een Minister van Buitenlandsche Zaken een nota verzonden of hij publiceert
het antwoord. Niet het antwoord, dat hij van een locaal standpunt het best oordeelt,
dat hij als Franschman zou moeten of mogen wenschen. Doch het antwoord zooals
het geconcipieerd zal worden door den titularis der Wilhelmstrasse. En op den koop
toe de voorwaarden waarop de Franschen het zullen digereeren met meer of minder
moeite. Telkens dat hij een zijner tallooze anticipaties redigeert, spartelt het critisch
verstand van den lezer eenigszins tegen en weifelt om een risico te deelen dat
hasardeuzer lijkt dan de kansen van weerberichten. Telkens ook is de scepticus
opnieuw verrast door de nauwkeurigheid (dikwijls volgens de letter, altijd volgens
den geest) der prognostieken. Gesteld dat een Duitsch minister met een zaak in de
maag zou zitten, gesteld dat hij aarzelingen voelt betreffende de kwaliteit van het
Fransche weerstandsvermogen, betreffenden den graad van berusting, verzet of
prikkelbaarheid waarmee hij rekening moet houden. Geen nood en geen zorgen! Hij
behoeft slechts het artikel van Jacques Bainville te raadplegen om precies
geïnformeerd te zijn tot hoeverre hij zich zonder breekschade kan wagen.
Het ligt voor de hand dat een wichelaar van dit soort de taak van den Quai d'Orsay
geenszins vergemakkelijkt. Hij is een dagelijksche brekespel die getolereerd wordt
met ongeduld omdat niemand hem den mond kan snoeren. Als het nuttig is de tactiek
van een tegenstander te doorpluizen, zijn listen te onthaspelen, men verbeurt dit
voordeel door het aan de groote klok te hangen, want un homme averti en vaut deux.
Een te schrander waarnemer als Bainville onderricht de wederpartij niet alleen over
de plekken waar zij zich behoort te dekken. Hij verruimt haar arbeidsveld door het
stellen eener limiet waarheen zij wellicht niet gestreefd zou hebben wanneer die
grens niet gesignaleerd was. Hij belemmert daarentegen de bewegingsvrijheid zijner
eigen diplomaten, hij ontzenuwt bij voorbaat hun verzet, door de tegenstanders een
doel te suggereeren dat reeds dichter in hun bereik ligt omdat een gezaghebbend
Franschman het als bereikbaar afschildert. Is Bainville zich bewust van het
mefistofeliaansche zijner inblazingen? Als de dingen nog in wording verkeeren,
treedt hij op als de bekoorder. Wanneer ze voldongen feiten zijn, steekt hij zich in
de pij van den boetprediker. Den eenen zegt hij: ‘Doe 't.’ Den anderen: ‘Dat komt
ervan.’
Met zulk een unieken profeet blijven de Franschen tenminste gevrijwaard voor
verrassingen. Ettelijke dagen voordat Hitler's repliek op de Fransch-Britsche
voorstellen gepubliceerd werd door de telegraafagentschappen was zij openbaar
gemaakt onder den naam van Jacques Bainville. Wijd en breed zette hij uiteen waarom
de Führer zoo moest antwoorden en niet anders, positief maar zonder warmte voor
het lucht-accoord, negatief maar met betrekkelijke zachtheid voor de rest. Een kleine
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snauw hier en daar die zal opgevat worden als een beleefdheid, omdat ze van Hitler
komt die de reputatie heeft van een geweldenaar. Voor 't overige deed de Reichsführer
't best om alle conversatie met een Fransch-Engelsch tweespan kalmpjes af te wijzen
en dat was niet meer dan recht. Onderhandelingen met een groep stonden gelijk met
het verschijnen voor een tribunaal. Of dat tribunaal Versailles heette, Genève of
Londen, zijn aanvaarding was in strijd met het principe der gelijkheid. Wat de
legaliseering der Duitsche bewapening betreft getuigde de Londensche invitatie van
een kinderlijke loosheid waarover de IJzeren Kanselier geglimlacht zou hebben
wanneer hij nog geleefd had. Die Engelsche en Fransche heeren meenen aanspraak
te mogen maken op erkentelijkheid als zij Duitschland inwilligen wat zij op geen
enkele wijze meer kunnen weigeren, daar zoowel de moed als de middelen hun
ontbreken om het te ontrukken. Stel je voor! Ten overvloede werd die geveinsde
grootmoedigheid vergald door een moraliseerend sermoen. Werkelijk, Hitler zou in
een lam moeten veranderen om dat over zijn kant te laten gaan.
Voor de zooveelste maal (dit kat-en-muis-spel duurt reeds jaren) triomfeerde
Bainville's kunst van gedachtenlezen. Zij is simpel als alle problemen waarvan men
de oplossing kent, als elke redeneering die klopt. Achteraf beschouwd is zij dermate
eenvoudig dat men haar nauwelijks kan waardeeren. Doch wanneer het vooruitloopen
op ongebonden en nog ongebaande denkwendingen zoo natuurlijk schijnt, wanneer
het vervolg zoo gemakkelijk kan afgeleid worden uit het voorafgaande, waarom dan
houden Fransche en Engelsche staatslieden dagenlange deliberaties die op een
bepaalbaar punt zullen verzanden, waarom dan doen zij proposities waarin zij zichzelf
moeten verstrikken, waarom stellen zij zich bloot aan ongevallen welke een uitroep
verdienen van ‘dat kon niet anders?’
Het mooiste van de zaak is echter dat Bainville, die zulke telepathische connexies
heeft met de Wilhelmstrasse en die den Quai d'Orsay zoo regelmatig onverteerbare
koolen stooft, bij voorkeur de vlag uithangt van een verstokt anti-Duitscher. Uit deze
bizarre omstandigheid kan een les getrokken worden welke verre over de individueele
en accidenteele beteekenis van Bainville heenreikt. Men mag veilig gelooven dat de
Duitschers aan het langste eind blijven zoolang de onverbiddelijke logica van een
hunner merkwaardigste tegenstanders hun diplomaten een zoo ruim en onfeilbaar
part toebedeelt.
[verschenen: 13 maart 1935]

Een eervolle begrafenis
Parijs, 22 Februari 1935
Om de roerige weken te herdenken waarin een jaar geleden Gaston Doumergue als
een redder werd binnengehaald in de Fransche hoofdstad is Henri de Kérillis naar
Tournefeuille gereisd met een kist papier dat de handteekeningen bevatte van bijna
vier millioen getrouwen. De overbrenger dezer magnifieke dankbetuiging is de
gewipte député van een Parijsch district en eigenaar van de Echo de Paris, een krant
welks invloed langzaam taant. Dat de hulde ondanks dezen dubbelen handicap een
cijfer bereikte dat in Frankrijk slechte door de twee Napoleons overtroffen werd,
maakt haar nog imposanter. Vier millioen signaturen liggen niet voor 't oprapen.
Kérillis beschikt niet over moderne propaganda-middelen; hij heeft geen radio, geen
bioscoop. De stemmen werden vergaard na den val van den onfortuinlijken hervormer.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Gewoonlijk loopt men niet warm voor iemand die zonder glorie afdruipt, na voor
een hoopje intriganten gecapituleerd te hebben zonder tegenstand.
Zoo heeft ook Frankrijk zijn referendum, zijn plebisciet, evenals de dictators van
Duitschland en Italië. Wat zouden Mussolini en Hitler denken van dit eerbetoon dat
komt als mosterd na den maaltijd? Een grijsaard, kwiek nog en jong van hart, ontvangt
op een onverhoopten dag uit de handen zijner natie een volmacht, grooter dan hij
ooit kon droomen, maar kleiner vergeleken bij wat een President in tranen en een
Parlement in de rats bereid waren hem te schenken zoo hij had doorgetast. Wat doet
hij ermee? Hij verbrast zijn uur met dralen en talmen, met wikken en wegen, met
het goedmoedig ontrafelen van paleis-intriges, met het op de lange baan schuiven
der dringendste beslissingen, met de kat uit den boom kijken, met in zijn schulp te
kruipen en met schoorvoetend te verdwijnen in coulissen welke trouwelooze en
onbekwame medewerkers, door hemzelf tegen beter weten in benoemd, reeds voor
hem klaar zetten toen zij hem nog noodig hadden als reddingboei. Op den eersten
wenk dezer verraders ruimt hij de plaats, laat zich verbannen uit de Republiek en
ontlast hen daarenboven van elke directe verantwoordelijkheid door eieren te kiezen
voor zijn geld, door af te treden zonder appèl aan te teekenen bij de natie of bij haar
afgevaardigden. Ook die afgevaardigden ontheft hij van alle aansprakelijkheid voor
de escamotage. De goochelaar moffelt zichzelf weg en roept eigenmondig Passez
muscade! Waar is Doumergue? In 't holle van den nacht verlaat hij zijn woning en
Parijs door een achterdeurtje, alsof hij op de hielen gezeten wordt door een bende
sluipmoordenaars. Bij al zijn zwakheden voegt hij nog een blooheid. En ondanks
een fiasco dat kan meetellen, ondanks een matelooze desillusie, ondanks een versleten
en ontluisterd aureool, vereenigt deze weifelaar, deze treuzelaar nog vier millioen
stemmen op zijn naam! Hoeveel handteekeningen zou men in Frankrijk kunnen
verzamelen voor een werkelijk chef, voor een man van de daad, voor een realist die
gunstiger boeken zou overleggen nadat men hem negen maanden absolute vrijheid
vergund had in dit rijk der onbegrensde mogelijkheden! Hoeveel voor een leider die
aangenamer radiaties zou uitzenden dan compacte golven van twijfel?
De geweldige hoeveelheid ja-zeggers, één tiende vertegenwoordigend der totale
bevolking, heeft niet minder Franschen tot nadenken genoopt dan buitenlanders. Het
begint tot hen door te dringen dat Doumergue niet anders gehandeld zou hebben
wanneer hij uit persoonlijke overtuiging, of in commissie van verborgen
opdrachtgevers, den stroom allengs had willen breken welke hem naar het bewind
dreef, wanneer hij zijn eigen avontuur zonder schokken had willen liquideeren. Vanuit
dezen of vanuit een anderen gezichtshoek belicht, boezemt hij in ieder geval niet 't
minste belang meer in voor de toekomst. Doch het enorme cijfer van zijn aanhang
dat onbetwistbaar is, sluit een inconsequentie in waarmee men danig dwars zit. Wie
uit de reflexen van gisteren een aanduiding poogt af te leiden van morgen, staat voor
de vraag: waar bevonden zich die vier millioen dankbare enthousiasten toen
Doumergue hen noodig had? Een der voorvaders van het Fransche radicalisme, een
zekere Ledru-Rollin, had tot wachtwoord: Je suis leur chef, il faut donc que je les
suive. Laten wij nog een oogenblik veronderstellen dat de aanvoerder Doumergue
zijn troepen zou gevolgd hebben wanneer zij hem waren vooropgegaan. Maar wat
deden de tallooze bewonderaars van den Redder en van den Wijze toen hij nog aan
't bewind was en toen zijn ministers, op een paar uitzonderingen na, open en bloot
het bevelschrift prepareerden dat hem in ballingschap zou zenden? Ieder was op de
hoogte en niemand verroerde een pink. Pers en draadlooze rapporteerden alle phases
van den hopeloozen kamp tusschen reform en sleur, tusschen de natie en hare
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parasieten, doch nergens bespeurde men een teeken van opwinding of onrust. De
straten behielden haar gewone uitzicht. Er waren meer verkeersagenten dan politie.
Geen sterveling dacht eraan om een Vive Doumergue aan te heffen. Kérillis zelf, de
organisator van het verbazende referendum, moet erkennen dat die kreet pas
weerklonk toen alles volbracht was, toen de kreet evenals de kist met handteekeningen,
de waarde kreeg van een consolatie-prijs.
In zijn eenzaamheid zal Doumergue met melancholie de papieren doorbladeren
welke zoo veel millioen echo's vasthouden eener verkeken kans. Als hij in den grond
zijns harten waarlijk gemeend heeft dat het heil van zijp vaderland geconditionneerd
werd door de verwezenlijking zijner hervormingstheorieën zal hij de verzuimde
gelegenheid des te bitterder betreuren.
Zijn wedervaren echter bewijst opnieuw dat een populair figuur in Frankrijk de
schitterendste resultaten kan behalen bij een plebisciet zonder dat de intieme richtlijn
der burgers een streep van den eenmaal bepaalden koers afwijkt. De storm loeit aan
de oppervlakte, de diepere bodem blijft kalm. De kompasnaald kan rondslingeren
door alle sectoren der windroos, maar noord blijft noord. Wanneer men aandachtig
de stuurmanskunst gadeslaat waarmee Doumergue gelaveerd heeft, of met zijn
voorkennis gelaveerd is, zoowel de bemanning sparend als het schip, klippen en
branding ontzeilend zonder de haven een seconde uit het oog te verliezen, en wanneer
men objectief genoeg kan zijn om dat zeemanschap te schatten naar zijn waarde (als
een ongeëvenaard model van binnenlandsche politiek), dan zal men ernstige redenen
ontdekken om te betwijfelen of Frankrijk binnen afzienbaren tijd een beroering zal
kennen die men in werkelijken zin een revolutie mag noemen. Het Noord-Zuid der
Fransche oriëntatie wordt nog steeds bepaald door 1789 en de magnetische kracht
van dezen datum is verre van geluwd. Al zouden onze sympathieën naar andere
concepties overhellen, of al kunnen wij de mannen niet bewonderen die vandaag de
‘onsterfelijke principes’ belichamen, of al zullen wij nimmer de meer dan dubieuze
manieren goedkeuren waarmee zij met hunne ‘principes immortels’ omspringen, het
is niettemin onmogelijk om de levendigheid van hun geloof en de meesterschap
waarmee zij dat geloof organiseerden, te loochenen. In anderhalve eeuw liquideerden
de erfgenamen van 1789 een aantal tegenbewegingen - minstens tien - die
onvergelijkelijk onstuimiger en gevaarlijker waren dan de korte beving van Februari
1934. Wat worden in het perspectief van honderdvijftig jaar strijd en tumult de
tegenwoordige woelingen? Een flauwe nadeining. Een incident dat men regelt in
besloten comité. Als men stuk voor stuk de vier millioen stemmen van Doumergue
kon consulteeren, zou men vermoedelijk gewaarworden dat zij in den grond geen
andere bedoeling hebben dan hun fiat te hechten aan die minnelijke schikking.
[verschenen: 15 maart 1935]

Een welkome gast
Parijs, 25 Febr. 1935
Wat beduidde de vreemde ontvangst waarmee het Fransche gouvernement den
Oostenrijkschen kanselier Schuschnigg en zijn minister van Buitenlandsche Zaken
bejegend heeft?
Hij zou uitstappen aan de Gare de l'Est, het eindpunt der Duitsche en
Midden-Europeesche lijnen. Het station was in staat van beleg. Minstens twee duizend

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

man politie en Mobiele Garden, achter geweren in rotten, bewaakten de uitgangen,
de ingangen, de perrons, het plein, de omliggende straten en draineerden de
aankomende en vertrekkende reizigers.
Met een onbeschoftheid van vlegels die de vuile lakens uitdeelen hadden Le
Populaire van den socialistischen Blum en L'Humanité van den communistischen
Cachin den toegang tot Parijs verboden aan den opvolger van Dollfuss, den
‘moordenaar van Weenen’, den ‘beul van het Oostenrijksche proletariaat’. Deze
slaafsche huichelaars en valsche profeten die niet kikken, die geen vinger uitsteken
voor de massa-executies zonder vorm van proces, waarmee Stalin een neergeschoten
vriend wreekt, hadden een monster-betooging aangekondigd om Schuschnigg op
zijn nummer te zetten en hem te leeren hoe hij bij de Parijsche arbeiders staat
aangeschreven. Het kwam niet op in de botte koppen dezer aartsezels dat zij door
het prestige te knakken van een kanselier-ad-interim, wiens positie in Oostenrijk al
niet bijster sterk is, volle zakken koren droegen naar den molen van Hitler, die slechts
wacht op een windstootje om daar zijn swastika-wieken opnieuw te laten draaien.
Zij werden gewaarschuwd voor hun stompzinnigen tactiek, doch hadden maling aan
goeden raad. De snerpende fluitjes waren besteld en uitgereikt. Zij zouden hun
manifestatie hebben en Schuschnigg een van die serenades welke iemand heugen.
Het Fransche gouvernement kon zich deze uitdagingen niet laten aanleunen en
had de marxistische mobilisatie beantwoord met boven vermelde militaire
maatregelen. Op het gebied van recepties waren er precedenten, naast welke de
autoriteiten van heden geen halfheid konden gedoogen zonder een belachelijk figuur
te slaan. Eertijds hadden zij Alphons van Spanje en den Tsaar aller Russen
verwelkomd en ongehavend rondgeleid in een stad waar de Sûreté hardere noten te
kraken kreeg van de anarchisten der periode Félix Faure, Emile Loubet en Armand
Fal[lièr]es, dan van de hedendaagsche makke kudde die zich met gebalde vuisten
allures geeft van boemans. Het kostte dus weinig moeite om de straten waar
Schuschnigg passeeren zou, af te sluiten met een solide barrière. Elke lanterfanter
die er een beetje verdacht uitzag werd ingerekend, in autocarren gestopt en onder
het zingen eener blatende Internationale weggereden. Het ‘revolutionnaire leger’,
minder talrijk opgekomen dan men na de bombarie van Blum en Cachin verwacht
zou hebben, liet zich die preventieve opruiming gedwee welgevallen. De overheid
had ditmaal goed werk verricht. Zij beheerschte het gansche terrein en kon verzekerd
pijn van de overwinning.
Den volgenden morgen echter las men in de kranten dat de Oostenrijksche kanselier
niet was afgestapt in de Gare de l'Est, waar reporters en cineasten hem tot den laten
avond tevergeefs verbeidden in den tocht van een gierenden orkaan. Zijn wagon was
onderweg afgehaakt, aan een andere locomotief gekoppeld, en in 't diepste geheim
gedirigeerd naar het voorstadje Reuilly, dat uitgestorven rinkelde onder den vlagenden
storm. Men had alleen den stationschef ingelicht van de komst zijner hooge gasten.
Om te verhinderen dat een zijner anti-fascistische employé's lont zou ruiken en het
mysterie telefonisch ging uitbazuinen had hij zijn stationnetje niet eens kunnen vegen.
Er lag natuurlijk geen tapijt; noch looper. Geen enkel journalist, geen enkel fotograaf
woonde de ontvangst bij, zoodat de singuliere receptie noch op films noch op papier
vereeuwigd is. Men wantrouwde blijkbaar iedereen. Slechts een vertegenwoordiger
van Havas was toegelaten en zorgde voor een collectief communiqué. Zonder
complimenten werden Schuschnigg en baron Berger-Waldenegg naar een auto
geloodst, die hen onder een escorte van motorfietsen naar Crillon transporteerde, het
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hotel van doorluchtige bezoekers, uit welks vensters de oogen het gansche panorama
bestrijken der Place de la Concorde.
Aldus verkeerde de gemakkelijke overwinning, behaald aan de Gare de l'Est, in
de smadelijke nederlaag van Reuilly. De ‘beul van Weenen’ was niet uitgejouwd.
Maar hij was Parijs niet binnengetrokken door de groote poort. Men had hem in de
stad gesmokkeld als contrabande. Tersluiks was hij als een neutraal colli afgeleverd
aan de deur van het dienstpersoneel. Hij had zich moeten verstoppen achter de
neergelaten stores der automobiel, bedeesd en vervaard, gekrenkt en benauwd, om
aan het zoogenaamde verdict van Parijs te ontsnappen. De Populaire van Blum en
de Humanité van Cachin snoefden onbeschaamd op hun victorie en zij werden niet
in beslag genomen. Dat de rest der pers op haar neus keek, dat enkele oppositie-bladen
fiksch protesteerden kon slechts een schijntje redden van het Verloren fatsoen.
Zoo handelt Pierre-Etienne Flandin ten opzichte van den afgezant der kleine,
verscheurde natie welke onder den dwang van 't harde lot nog bidden moet als
smeekeling. Hij, gevoelig genoeg voor majesteitschennis om den royalist die hem
op het plein der Notre-Dame beleedigde, te doen veroordeelen tot één jaar
onvoorwaardelijke gevangenis (in hooger beroep werd het schandalige vonnis verzacht
doch het feit zonder weerga blijft), Flandin, die zijn persoonlijke waardigheid beschut
als een tyran, vergrijpt zich aan de eer van den Oostenrijkschen Kanselier door hem
voor een handvol internationaal janhagel te vernederen. Flandin, die op 6 Februari
de Place de la Concorde weigerde te isoleeren op verzoek der patriotten, doet 21
Februari op commando der Marxisten Schuschnigg den openbaren en theatralen
smaad aan van het isolement der Gare de l'Est. Aan de binnenlandsche vijanden van
den kanselier verschafte hij een kleinzielige satisfactie, zichzelf en zijn eigen land
kleineert hij met de schande.
Geheel voor niets? Eenvoudig voor het plezier der socialisten, voor het leedvermaak
van onopgevoede slungels? Om de Oostenrijkers mores te leeren? Of misschien uit
overdreven voorzichtigheid?
Wie het zoekt vindt altijd een voorwendsel. Achteraf kan men zeggen: Verbeeld
u dat tijdens de beraamde manifestaties, en ondanks alle getroffen voorzorgen, een
resoluut mensch de verwarring benut had om een aanslag te plegen op het hoofd der
Oostenrijksche regeering. Overweeg een moment de politieke gevolgen van
Schuschnigg's dood. Kan men van een minister vergen om vijf maanden na den
moord op Alexander Karageorgewitch zulk een risico kalmweg en met voorbedachten
rade op zich te nemen? Wie zouden op 't oogenblik 't hardst schreeuwen wanneer
Schuschnigg geveld ware onder den kogel of den bom van een samenzweerder?
Doch allen bij wie Flandin's flater een nieuwe pint kwaad bloed zette, hebben de
weerlegging klaar van deze bedrieglijke redeneering. Rangeer de officieele gasten
van Frankrijk naar uw believen op een zijlijntje, zullen zij antwoorden. Op doodspoor
desnoods, in een onbebouwde streek. Verwelkom ze op een smerig perronnetje, in
een vuile wachtkamer, zonder decor, zonder decorum en zonder publiciteit. In 't
midden van den stikdonkeren nacht als gij wilt. Des te erger voor onze reputatie
wanneer al die stiekemheid noodzakelijk is. Des te erger! Ten eerste omdat in 't
algemeen de buitenwereld ons voor barbaren zal houden of voor een zootje ordelooze
en rare schutters. Ten tweede in 't bijzonder omdat een vliegeskader uit Moskou, een
ambassadeur van het Kremlin bij ons met den verschuldigden eerbied begroet kunnen
worden zonder dat zij blootstaan aan hoon of aan levensgevaar; omdat individuen
als Trotzky, hoe schadelijk ze ook zijn, hier veilig kunnen vertoeven; omdat kogels
en gejouw enkel bestemd schijnen voor personen wier opinies niet in den smaak
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vallen van een kliek extremistische fanatieken. Als evenwel het zijlijntje verplicht
is omdat wij onder 't juk zuchten van racaille, dat ‘De Rechten van den Mensch’
enkel geschreven acht voor zichzelf, vererger uw onmacht dan tenminste niet met
lompheid door het hoofdstation en de straten welke uw gast niet betreden zal te
omgorden met een noodelooze wacht, wier opzichtigheid geen ander doel heeft dan
den bezoeker te grieven.
En laat Flandin nu in het Parlement en op banketten tirades declameeren over de
Autoriteit van den Staat! Hoe lang zal het duren of het berouwt hem bitter dat hij
gebeefd heeft voor de lawaaierige horden van het Front Commun?
[verschenen: 16 maart 1935]

Uit de voegen
Parijs, 28 Februari 1935
Er komen slechte tijdingen uit de Barbarijsche Staten, voornamelijk uit Algiers. De
een na de ander hebben alle groote kranten enquêteurs gezonden naar den overkant
der Middellandsche Zee en volgens hun waarnemingen zou geheel Noord-Afrika
moreel reeds in vuur staan. Te Setif moest een generaal de wapenrekken der kazerne
verdedigen tegen een compagnie Algerijnsche tirailleurs, die gemeene zaak maakten
met plunderende rasgenooten. Zij waren op weg naar een nieuwe pogrom, een
herhaling der slachtingen van Constantine, waarover ik schreef in Augustus. Ditmaal
had een politieagent een inboorling neergestoken bij een straatrelletje en omdat
één-derde der politie uit Joden gerecruteerd is, moet de moordenaar een Jood zijn.
De post werd belegerd, de dader lafhartig uitgeleverd door zijn kameraden en gelyncht
door de Arabieren.
Bij nader onderzoek bleek hij geen Jood, doch een gewone goï. Het incident zou
dus nauwelijks melding verdienen wanneer niet een sleep inlandsche soldaten in
uniform aan het beleg en de executie hadden deelgenomen. Hun officieren trachtten
deze dolle streek te bewimpelen onder de uitvlucht dat de manschappen met
regelmatig verlof rondboemelden en dus niet beschouwd of gestraft kunnen worden
als overloopers. Maar is het een excuus dat de natuur kruipt waar zij niet gaan kan?
Als de tirailleurs 't voor het zeggen hadden, waren zij liever van leer getrokken onder
aanvoering van hun kolonel en met de vlag van het regiment. Tegen de politie; of
tegen de zouaven, tegen het burgerlijk bestuur waar het contingent Joden eveneens
zeer hoog is. Aan den zwier zijnde, verloren zij het vernisje van den soldaat, doch
zij vergaten niet de vendetta van den Arabier. Men beweert dat de Duitsche
propaganda zestig millioen mark heeft besteed om de anti-semietische veeten der
Noord-Afrikaansche moslims op een temperatuur te brengen waar zij overkookt. In
de bioscopen wordt de verschijning van Hitler door Muzelmannen toegejubeld als
de beeltenis van een verlosser. In de steden en in de afgelegenste dorpen is het
hakenkruis gegriffeld of geschilderd op de muren. De Arabische kranten zingen zijn
lof en hemelen hem op als een bevrijder. Wanneer de helft van wat er verteld wordt
waarheid is, mag dr. Josef Goebbels zeggen dat hij het geld niet door de ramen smeet.
Terwijl dr. Hjalmar Schacht hieraan met bijzondere voldoening kan toevoegen: dat
zijn altijd zestig millioen welke onze brave schuldeischers nimmer zullen terugzien.
Tot kort-geleden echter was de Joden-kwestie het eenige geschil waarover
Algerijnen slaags raakten. En dan nog moesten belhamels van beide partijen expres
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't erop aanleggen om een dier sporadische binnenbrandjes te verwekken waarvan
ieder wist dat het in een etmaal gebluscht zou zijn. Het fatalisme der eenen en de
gewiekstheid der anderen maakte botsingen tusschen de afstammelingen van Abraham,
van Ismaël en Isaac, schaarsch genoeg om ze slechts te verwachten met sintjuttemis.
Doch dezen winter, terwijl het zoel is in Lapland, vriest het twintig graden op de
grenzen der Sahara, ligt de sneeuw er vijf meter dik, loopt men ski, dansen de kalveren
op het ijs en zijn de tijden klaarblijkelijk vervuld, in twee maanden werd Algiers
volgens de kranten een benzine-dépôt waar het verboden is te rooken en waar de
Franschen slenteren met vlammende fakkels. Een kruitmagazijn welks personeel
zich amuseert met lucifers.
Er gebeurde nog niets behalve een paar optochten met opstootjes, en reeds kwaakt
men als de ganzen van het kapitool. Men schreeuwt zoo hard dat Marcel Régnier,
minister van Binnenlandsche Zaken, besluit om te gaan zien wat al die herrie om 't
lijf heeft. Nauwelijks evenwel is de datum zijner inspectie bepaald of men begint te
snateren tegen Régnier, die van gestalte een dikke dwerg is en warempel meer gelijkt
op een kikker of op een pad dan op een gezant van Frankrijk. Hij is linksch en
coquetteert met het Front Commun. Daarenboven is hij anticlericaal. Dat wil zeggen
dat hij tot het zonderlinge slag van Franschen behoort die in het moederland den
invloed der diverse religies fnuiken, in de koloniën de verschillende Missies
dwarsboomen, maar aan onbemiddelde Arabieren passage-geld verstrekken om naar
Mekka te reizen, hadji te worden, en een beetje dweepzieker terug te keeren dan zij
gingen. Onlangs nog voer de Sinaïa uit met enkele honderden pelgrims aan boord
die op kosten van het Algerijnsch budget het Heilige Graf van Mohamed bezoeken.
Dat heeft niets met vrijdenkerij en nog minder met godsdienst te maken. Het is de
machtsbalans in 't klein. De weegschaal van een ouderwetschen pillendraaier.
De zes millioen inboorlingen verachten deze farizeesche politiek en ontleenen aan
de vleierij van den overweldiger argumenten tot eigenwaan en arrogantie. De acht
honderd duizend Fransche burgers, Katholieken, Protestanten en Joden, die op kosten
van de schatkist nimmer naar Rome of Jeruzalem zullen reizen, betreuren de
gouvernementeele tactiek, deels wegens haar gevolgen, deels wegens haar
ondoelmatigheid. De geëvolueerde Arabieren, leerlingen van Fransche scholen en
universiteiten, nationalisten in den dop, maar voorloopig liberale en loyale
onderworpenen, bejammeren het Parijsche systeem als mannen van den vooruitgang.
Het is mooi om hadji's te kweeken en fanatieken. Doch het ware duizendmaal
wenschelijker om een sprankje licht te ontsteken in het middeleeuwsche brein hunner
achterlijke rasgenooten, in plaats van deze groote kinderen weerloos over te leveren
aan de knevelarijen der kaïds die in hun viervoudige functie van rechter, commandant,
ontvanger en woekeraar hen onmeedoogend leegschudden, uitmergelen, en chronisch
tot een graad van ellende en wanhoop drijven, waarvoor de onbeschermde Jood moet
boeten.
Het spreekt vanzelf dat deze intellectuelen op alle denkbare manieren door het
binnenlandsch bestuur worden geringeloord. Dat is een der paradoxen èn dilemma's
van de moderne kolonisatie. Eerst vormt men menschen volgens Westersche
denkbeelden. Wanneer de geperfectionneerde menschen hun consequenties trekken
uit de ingepompte en half-verteerde begrippen is men voor ieders bestwil genoodzaakt
hen te kortwieken of te muilbanden. Al komt de natuur, welke men tracht te verjagen
niet terug in galop, er hapert altijd iets aan assimilaties die oogenschijnlijk 't best
gelukken. Wat bijvoorbeeld belet Noord-Afrikaansche intellectueelen om de
burgerrechten te verwerven welke zij luidkeels eischen? Niets. Zij behoeven zich
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slechts te laten naturaliseeren. Maar dat vertikken zij. Over 1934 telde men in gansch
Algiers slechts twintig genaturaliseerden die beschouwd en behandeld worden als
paria's! Niet alleen de inboorling, doch zelfs de massa der ontwikkelden wil,
Franschman wordend, Muzelman blijven. Niemand vraagt hun de verzaking van hun
geloof doch zij willen de wetten van den Koran cumuleeren met de wetten van den
Franschen Staat. En hiermee vragen zij het onmogelijke. Het Frankrijk der Revolutie
(ook al kweekt het hadji's) getroostte zich in den loop van twee eeuwen te veel moeite
om den Staat van de Kerken te scheiden dan dat het een geheel volk in zijn
gemeenschap kan opnemen dat slechts de wetten erkent van zijn Godsdienst.
Zoo is in enkele hoofdlijnen de toestand geschetst. Op zijn ommegang zal Marcel
Régnier minstens vijf broeihaarden van oproer ontmoeten, waarvan het uitlaaien
door de verwilderende wereld-crisis en door bemoeiingen van vreemde mogendheden
kan worden verhaast. Vijf: de Joden, voormalige slaven, begiftigd met een stembiljet;
de verarmde Europeanen, woedend over de kortzichtige, kleingeestige en egoïstische
politiek van Parijs; de uitgezogen inboorlingen; de arabische intelligentia, gehaat
door de kaïds en gejonast door de administratie; de wahabitische oelema's,
anti-Fransche, pan-islamietische, puriteinsche agitators die een mahomedaansche
reveil prediken. Als zesde haard van revolte zou men kunnen noemen de wijsneuzige
ambtenaars (voor 't meerendeel socialist), de eeuwige betweters die sinds jaar en dag
elk initiatief van het moederland saboteeren.
Hoewel de Franschen in hun gewone zucht tot zelfverlaging de fouten van hun
bestuur misschien somberder inzien dan zij zijn, en hoewel het algemeen alarm
wellicht doeleinden verbergt die wij pas later zullen kennen, is er toch iets gaande
in Noord-Afrika, dat weinig goeds voorspelt. Zou men twee of drie jaren terug hebben
bijgewoond dat een tankboot van de Nederlandsche Zeereederij (varend onder
Fransche vlag en bemanning doch met Hollandsch kapitaal) in alle havens welke zij
aandoet stakingen en gewelddadigheden veroorzaakt, die uitbreken met de heftigheid
van explosies? De ‘Bacchus’ (vroeger kolenschip Trent) laadt en lost door een enkele
rubber-buis tienduizenden hectoliters wijn die vroeger vervoerd werden in vaten.
Zonder eenigen twijfel ruïneert hij kuipers, dokwerkers en reeders. Het oogenblik is
verbazend slecht gekozen om een boot in de vaart te brengen die zooveel
werkkrachten, arbeidsuren en scheepsmateriaal uitspaart. Maar op zich zelf genomen
is dat niets nieuws. Het is lang niet de eerste maal dat Afrikaansche havens haar tol
betalen aan het machinisme. Nieuw echter zijn de drommen Arabieren die uit hun
ingeboren fatalisme ontwakend, alles kort en klein slaan, de haveninstallaties
vernielen, de loodsen omverhalen, de vrachtgoederen in zee werpen, de booten
bestormen en verhinderen te meren... omdat zij een dagloon derven waarop zij met
hun atavisme van luibakken sinds menschen-heugenis smalend hebben neergekeken.
Die bezetenheid is absoluut nieuw. Wanneer zij daarbij nog Leve Hitler roepen, kan
men begrijpen dat de Franschen een methode zoeken en een man (zal het Weygand
zijn?) die de situatie niet alleen beheerscht, maar verbetert.
[verschenen: 20 maart 1935]

Een vrouwelijk raadsel
Parijs, 4 Maart 1935
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Als het vrouwenkiesrecht, of gelijk men hier pompeus zegt ‘de politieke gelijkheid
der sexen voor de stembus’ een maatstaf is van emancipatie, dan zucht de Fransche
vrouw nog in kluisters. Zij stemt niet. In de fameuze vaart der volkeren komt zij
achterop met de trekschuit, hoewel Hélène Boucher (helaas verongelukt bij een
simpel toertje door de wolken) de snelste vliegenierster was der wereld, en hoewel
Marie-Thérèse Gravat de jongste aller vliegeniersters is. Werkelijk, de record-man
Delmotte heeft moeten slikken dat een vrouw hem te vlug af was tot hij een nieuwe
machine kreeg om haar in te halen die reeds onder de schimmen vertoefde. Zou ze
hem met hetzelfde toestel niet overvleugeld hebben? Zeker. Want bij alle
vergelijkende examens, bij alle prijsuitdeelingen, in bijna alle beroepen staat de
Fransche vrouw en het Fransche meisje bovenaan op de lijsten der winnaars. Zonder
rechten en beladen met ketenen arriveert zij in de wedstrijden waaraan zij deelneemt
overal eerste. Op de conservatoria. Op de hoogescholen. Op de gymnasia. In de
literatuur. In de wetenschappen. In de fabrieken. Op de kantoren. Overal toont zij
zich begaafder, vlijtiger, volhardender, nauwgezetter, vernuftiger, vaardiger en minder
verstrooid dan de Fransche man en de Fransche jongen, die nochtans doorgaan voor
schrander en bijdehand. In alle kringen en op alle leeftijden wordt zij gevreesd door
de concurrenten van het sterke geslacht, dat haar een kwalijk verbeten afgunst begint
toe te dragen. Bij werkloozen breekt de jaloerschheid af en toe door als een kiemende
haat. Er zijn reeds sociologen die haar willen terugbannen naar het hoekje van den
huiselijken haard, naast de poëtische krekels. Wat zou het zijn wanneer zij
geëmancipeerd was en rechten had?
Doch waarom heeft zij geen rechten? Waarom kan zij geen gemeenteraad kiezen,
geen afgevaardigde, geen senator, en waarom kan zij zelf noch burgemeester worden,
noch lid van de Kamers, noch minister, noch wethouder, noch President der
Republiek? Waarom verduurt zij, die den voorsten rang bekleedt in de maatschappij
en in de beschaving, dat zij spoedig de eenige zal zijn onder al haar zusters van den
aardbol aan wie in het beheer van stad en staat niet het bescheidenste en
ondergeschiktste rolletje is toebedacht? Heeft de Fransche vrouw geen ambitie? Geen
eigenliefde? Geen besef van zelfwaarde? Beperkt haar ondernemingszin zich tot haar
persoonlijke belangen of tot de belangen van haar complementaire helft? Geenszins.
Precies het omgekeerde. Ook in eerzucht, in bedrijvigheid, in ruimen kijk wijkt zij
voor geen enkelen, mannelijken mededinger. Men vindt haar achter alle schermen,
souffleerend, suggereerend, inspireerend en de touwtjes trekkend. Cherchez la femme,
is een specifiek Fransch spreekwoord dat zoowel geldt voor den triomf eener idee,
het succes van een schrijver, een kunstenaar, een staatsman, een financier, als voor
de drama's en kluchten van het dagelijksche leven.
Maar wanneer de Fransche vrouw reeds zulk een overwicht bezit in de coulissen,
welk een macht zou zij niet uitoefenen op de planken, voor het voetlicht? Waarom
grijpt zij ze niet? Waarom taalt ze er zelfs niet naar? Nooit heeft men een optocht
gezien van Fransche suffragettes. Men kan zich niet voorstellen dat tienduizend
Parisiennes (van het millioen dat meerderjarig is) oprukken voor de verovering der
stembus. Doch als zij 't doen. wie zal ze tegenhouden? De politie? De Mobiele Garde?
Geen denken aan. Alle mannen zouden partij voor haar trekken. Omdat zij zich niet
ridicuul en odieus durven maken, omdat zij niet het air wenschen te hebben van
geborneerde tyrannen, omdat zij het gezanik moe zijn, omdat zij hun ongelijk voelen,
of omdat zij ironisch willen zijn, zullen zij gezamenlijk uitroepen: Maar geef ze haar
stemrecht, les mignonnes, de schatjes, de dotjes! Zonder slag of stoot zouden de
vrouwen zegevieren. Ce que femme veut Dieu le veut, zegt een andere karakteristiek
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Fransche spreuk. Zonder den allergeringsten twijfel zal de Fransche vrouw kiezen
en gekozen worden op den dag dat de lust erin haar bekruipt Zij heeft haar vrijheden
slechts voor 't [oprap]en. Ze liggen klaar als geschenken die de man misschien niet
happig [is om te] geven, maar die hij onmogelijk kan weigeren.
Zij neemt ze niet en ziedaar het raadsel. Op een handvol uitzonderingen na toont
de Fransche vrouw geen ziertje lust en nog minder enthousiasme voor een promotie
die alom geprezen is als een bewustwording, als een verheffing, als een opstanding
uit onheuglijke boeien. Tot zelfs haar pionniersters, een Maria Vérone, een Duchesse
de la Rochefoucauld, pakken de zaak aan zonder pit, zonder hartstocht, veel meer
uit tijdverdrijf dan uit bezieling voor een levensvatbaar ideaal. Om obscure redenen
had ‘Le Matin’ vorige maand met trommen en trompetten een feministische campagne
ondernomen welke was aangekondigd en opgezet als een expeditie waarvan het heil
der natie afhing. Enkele dagen later marcheerden de overige kranten mee op maat
der muziek. De bioscopen bleven niet achter. Op alle witte doeken werden pittoreske
interviews afgedraaid, die de onverschilligsten moesten interesseeren voor de
propaganda. Men zou gezworen hebben dat de drukte spontaan was, universeel, dat
de beweging opschoot uit de onderste beddingen van het volksinstinct en samenviel
met een algemeene ontwaking.
De golfslag stuwde voort tot aan de treden van het Parlement. Wat vroegen de
propagandisten aan de afgevaardigden? Een kleine proef. Een simpel experiment om
te weten wat vrouwenkiesrecht oplevert. Laat ze stemmen, les mignonnes: voor de
gemeenteraadsverkiezingen van Mei. Daarna kon men nog altijd zien. Met een
ordentelijke meerderheid (305 tegen 236) gelast het Parlement de onmiddellijke
discussie. Met een mooi crescendo (323 tegen 223) wordt het voorstel aangenomen.
Dan komt er een socialist op de proppen met een tegenvoorstel dat aan de vrouwen
alle electorale rechten toekent van den man. Triomfantelijk (453 tegen 124) wordt
het geadopteerd. Victorie? Neen. Komedie! Sluwe, hypocriete komedie van geslepen
praatjesmakers. Een vierde stemming immers zendt het wetsontwerp terug naar de
commissies, wijl een zoo gewichtige, vérstrekkende hervorming niet ingevoerd kan
worden zonder nader onderzoek. Met andere woorden: om de vrouwen te verhinderen
te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van Mei werden zij kiesbaar verklaard
voor Kamer en Senaat. Drie overwinningen voor niets: Een escamotage welke in
listigheid alles overtrof waartoe men een Parlement in staat achtte. De geheele
campagne van Le Matin, de andere dagbladen en de bioscopen verlamd en verloopen,
getorpedeerd, geannuleerd. Zij kunnen van voren af aan beginnen. De
gelijkberechtiging der vrouw verschoven tot een dag welke men in de almanakken
niet vindt aangeteekend.
Het valt moeilijk een goocheltoer te waardeeren die schitterend is maar in zoo
hooge mate deloyaal. Hoe echter reageeren de directe belanghebbenden? Haar
woordvoersters troosten zich met het moreele resultaat, met de stelling van een
probleem dat allerwegen reeds is opgelost. Eerst vergenoegden zij zich met het halve
ei, daarna met den leegen dop. De rest der politiek-onterfden van Frankrijk kikt niet
eens. Het is haar volmaakt om 't even of haar burgerlijke persoonlijkheid wordt
weggemoffeld met een verraderlijken hocuspocus. En als de Fransche vrouw dom
was, achterlijk of halfbakken, zou men haar onverschilligheid begrijpen en er
berustend amen op zeggen. Maar dit geprivilegeerde wezen mag globaal gerangschikt
worden onder de intelligentste manifestaties van de schepping. Wanneer men de
bewuste, onbewuste en onderbewuste gedachten der tien millioen stemlooze Fransche
vrouwen kon herleiden tot een quintessens zou het mij niet verwonderen dat het
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extract nog een bewijs geeft harer superioriteit. Het is haar stellig niet ontgaan dat
vrouwenkiesrecht en vrouwenkiesbaarheid in geen enkel land een verandering
teweeggebracht heeft, noch ten goede noch ten kwade. Zij merkten eer en beter dan
de geblindeerde mannen dat een uitbreiding van het parlementarisme nimmer en
nergens bijdroeg of zal bijdragen tot verlichting der ontelbare menschelijke nooden.
Wellicht hebben zij zelfs met haar practische intuïtie altijd geweten wat de
hardleersche man bezig is langzaam te ervaren.
[verschenen: 23 maart 1935]

Lumière
Parijs, 7 Maart 1935
Wie goed zoekt kan op nummer 14 van den Boulevard des Capucines een plaat
vinden met het opschrift: ‘Hier hadden op 28 December 1895 de eerste openbare
projecties plaats met behulp van den cinematograaf, toestel uitgevonden door de
gebroeders Lumière.’ De herdenking is uiterst bescheiden. Haar tekst vermeldt de
kleinheid van den aanvang en verzwijgt de grootheid van het einde. Hij had moeten
luiden: ‘Op deze plek begon de cinema van Lumière zijn zegetocht over de wereld.’
Zoo tenminste zouden de woorden een begrip geven van de zaak. De Wagen van
Thespis, eerste manifestatie van het Tooneel, is in den nacht der tijden vertrokken
op een punt dat niemand kan aanwijzen. Hier, in dit perceel van het Parijsche kadaster,
startte de bioscoop. Binnen een halve eeuw zou hij den Wagen van Thespis, die een
voorsprong had van duizenden jaren, achterhalen en voorbijjagen in alle streken der
aarde. Verdiende dit huis niet een luisterrijker inscriptie?
Hier, in de kelderverdieping van het Grand Café dat niet meer bestaat, maar dat
toenmaals vermaard was onder de boulevardiers, ging voor den allereersten keer het
doek op over een tooverspel dat niet meer eindigen zou. Een plakkaat als op de
kermissen noodigde de bezoekers om iets bij te wonen wat zij nimmer aanschouwd
hadden. Gaat dat zien! De toegangsprijs was gesteld op twee kwartjes. De patroon
van het Café, een zekere Volpini, die de barokke ontdekking wantrouwde, had een
aandeel in de winst afgeslagen en vijftien gulden per dag gevraagd voor de huur van
zijn lokaal. De eerste dag bedroeg de recette 17,50. Zij steeg binnen zes weken boven
de duizend gulden.
Men gaf voorstellingen van twintig minuten, 's morgens, 's middags en 's avonds.
De gebroeders Lumière, Louis en Auguste, zoons van een Lyonneeschen fotograaf,
rijk geworden door de fabricatie eener gevoelige plaat (uitvinding van Louis), hadden
zich niet willen vergenoegen met een louter technische demonstratie van hun
projectie-apparaat. Zij waren hun eigen film-auteurs, hun eigen regisseurs, hun eigen
operateurs. Vanaf haar oorsprong was de cinema een kunst, in haar vroegste jeugd
weliswaar, doch een kunst die voortzetters enkel behoefden te vervolmaken, te
fatsoeneeren zonder iets essentieels toe te voegen, zonder iets te verzinnen wat de
geest van Louis niet reeds verwezenlijkt had in de kiem. De films waren niet langer
dan zestien meter maar zij toonden reeds den weg naar de producties van twee à drie
kilometer. Ook de inrichting, de exploitatie der kleine kelderzaal van het Grand Café
vereenigde alle elementen van den lateren bioscoop. Zooals de oceaan ruischt in een
schelp, zoo bevatten de tien nummers van het openingsprogramma het rumoer der
ontelbare studio's in wording. Zij waren getiteld: Uitgaan der fabriek van Lumière
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te Lyon-Monplaisir. Ruzie van Babies. De Bassins der Tuilerieën. Aankomst van
een trein in het station van La Ciotat. Het regiment marcheert. Hoefsmid. Partijtje
écarté. Onkruid. De muur. De zee. Het tweede programma vermeldde reeds ‘De
besproeier besproeid’, uitgangspunt van de myriaden bioscopische grappen en ‘gags’
waarmee Buster Keaton, Charley Chaplin en tutti quanti het menschdom zouden
doen schateren.
En toen al ging het leven snel, niet minder onstuimig en voortvarend dan vandaag.
Vijf maanden na de openbaring, in Juni 1896, nam de eerste operateur uit Lumière's
school de boot voor de Vereenigde Staten. Deze pionier zal een naam behouden
omdat hij in 1933 bij Grasset zijn Mémoires uitgaf (Tours de Manivelle van Félix
Mesguich), even boeiend als het prentenboek dat wij week aan week doorbladeren
op de lichtdoeken, doch vooral opmerkelijk wegens het relaas van zijn
Amerikaanschen veroveringstocht.
De beroemdste uitvinder van dit land en van het universum, Thomas Edison, was
blijven steken bij den ‘kinetoscoop’, een individueel instrument dat de toeschouwer
zelf afdraaide en waarbij men de beelden volgde door een vergrootend kijkglas. Een
nietigheid, even vanzelfsprekend en even onbeduidend als het ei van Columbus,
verhinderde dit toestel om van een persoonlijk amusement te groeien tot algemeen
schouwspel. Maar iemand moest eraan denken en de scheppende gedachte was Edison
ontglipt. Zoodra ‘Lumière's Cinematograph’ zijn cabine opsloeg in Madison Square
werd de kinetoscoop een museum-stuk. Te New-York maakte de Fransche uitvinding
dezelfde opschudding, dezelfde furore als te Parijs. Alle steden roepen om de
wonderbaarlijke machine, die nog geheim is, die niemand zelfs bezichtigen mag.
Gedurende een half jaar vertrekt elke week een nieuw operateur uit Frankrijk naar
de Vereenigde Staten. Doch de afstand is te groot, de overtocht te langzaam, de
Fransche basis te ver, de productie ontoereikend. Men kan ook geen geheim bewaren
dat zoo transparant wordt voor wie het in werking ziet. Reeds in November 1896
verschijnt er in Broadway een lichtaffiche met de vlammende letters, geldig tot heden
en afdoend in haar beknoptheid: ‘American biograph. America for American’. Het
nationalisme der Yankees, dat slechts pleegt te dutten met één oog toe, ontwaakt.
Zij scharrelen een douane-bepaling op die allerlei plagerijen permitteert omdat ze
overtreden is. Het maken van opnamen wordt den Franschman verboden. De politie
neemt alle geïmporteerde toestellen in beslag en Mesguich is de eenige die het zijne
kan redden. De vertegenwoordiger van Lumière, achtervolgd door de sheriffs, moet
vluchten en zich ergens op de kust inschepen langs een touwladder. De operateurs
worden uit het land gezet. De firma Lumière kan hen repatrieeren op eigen kosten.
Ondanks het geweldige succes dat zij verwierven, is er in September 1897 geen
enkele Fransche bioscoop meer in de V.S. Doch te Parijs, op den hoek van den
Faubourg Montmartre dragen de Folies-Bergère het aanplakbiljet: ‘Le Biograph
Américain. Vues sensationelles’. Zoo stichtten de Yankees een nationale industrie.
Zoo laten op den huidigen dag de Franschen zich nog afpluimen, die het gezegde
niet kennen of niet willen toepassen dat de brutalen de halve wereld hebben.
Veertig jaren later worden deze geschiedenissen opnieuw actueel in een zitting
van de Académie des Sciences. Auguste Lumière verwisselde den bioscoop voor de
biologie. Louis, na het photorama uitgevonden te hebben (panoramische fotografie),
de autochrome platen (kleurenfotografie) en het orgaan dat bij de radio den
spreekhoorn vervangt, wijdde vijftien jaren aan het probleem van beeldenprojectie
in reliëf, dat voor onoplosbaar doorgaat, waarover de geleerden reeds struikelden
toen de cinema nog niet bestond, en waarop tientallen zoekers zich uitsloven sinds
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er aan de vlakke filmprent niets meer ontbreekt dan de derde dimensie. En natuurlijk
slaagde de man met den gepredestineerden naam, want zonder tastbare en zelfs
onbetwistbare resultaten zou hij zich niet begeven hebben voor den areopaag van
collega's, cineasten, journalisten en ander publiek dat zich in de Académie verdrong
om de première niet te missen van het nieuwe mirakel. De rijzige grijsaard, uit de
verte herinnerend aan een heraldieken leeuw, gaf een voorstelling die een
geperfectionneerde repliek was zijner eerste programma's: men zag een trein
aankomen in het station van La Ciotat, zijn dochter spelen met haar baby, het strand
op de uren van 't bad, een olifant, een boot-toertje in de haven van Toulon, etc. Voor
den eersten keer leefden op het doek de dingen in hun vollen vorm, vrij bewegend
in de lucht, geïsoleerd als 't ware van het doek. De indruk zou overtuigend en
aangrijpend genoeg zijn om van een revolutie te spreken als er geen maar was.
Het procédé is ongeëvenaard en wellicht voor langen tijd onevenaarbaar, doch de
toeschouwer moet een bril opzetten. Er zijn totnutoe slechts twee manieren om reliëf
te verkrijgen: de stereoscoop, die twee bijna identieke beelden op elkaar plaatst en
de anaglyphen van Almeida (dateerend van 1853) die hetzelfde effect bereikte door
aanwending van een kijker waarvan het eene glas groen en het andere rood was.
Beide systemen combineerend, maakt Louis Lumière eerst stereoscopische opnamen
door een dubbel objectief, welke hij daarna projecteert door twee verschillend getinte
schermen, waarvan elk slechts een gedeelte laat passeeren der kleuren-gamma. Het
gedifferentieerd complex wordt herleid tot de eenheid van wit met een ander scherm
dat nauwkeurig correspondeert met den filter der twee projectie-lenzen. Dit is de bril
van den toeschouwer. Het rood en groen van Almeida, zeer vermoeiend voor de
oogen en onbevredigend als versmelting, is verbeterd tot een stel glazen waarvan
het linker zweemt naar geel en het rechter overhelt naar blauw. Om de nuance te
treffen welke de onberispelijkste fusie van wit leverde, bestudeerde Louis Lumière
vijftien honderd kleurstoffen in haar diverse eigenschappen en mengsels.
Zoo voltooide de uitvinder in zijn ouderdom den arbeid waarvoor hij bestemd
was. Een ideaal werd benaderd: men merkt geen onderscheid meer tusschen het leven
en zijn copie, tusschen werkelijkheid en schijn. Zal het ideaal echter, nu het vervuld
is, in gelijke mate interesseeren als toen het ontoegankelijk bleek? Zal het publiek
zich een bril getroosten om de plastiek en de mimiek zijner favorieten te bewonderen
in lengte, breedte en diepte? Als het zich schikken wil in den last van een bril, zal 't
er zich ooit voor enthousiasmeeren? Zal het niet eer eischen dat men ook die laatste
hindernis verwijdert? De waarde van het idee hangt af van deze vragen die slechts
beantwoord kunnen worden door de ervaring.
[verschenen: 27 maart 1935]

Een belangrijke étappe
Parijs, 11 Maart 1935
De Latécoère 521, het grootste watervliegtuig der wereld, heeft gevlogen. Het is
gedoopt Lieutenant-de-Vaisseau-Paris, de naam van een der jonge helden die de
goden tot zich terugriepen na hen juist den tijd gelaten te hebben voor een korten
maar vruchtbaren arbeid onder 't azuren hemelgewelf. Het is een mooi gebruik,
afkomstig uit Frankrijk, om de kapitale eenheden der luchtvloot te plaatsen onder
bescherming van een verdwenen makker. Zoo onderhoudt men een gemeenschap
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met de afgestorvenen die door hun voorbeeld en door de kracht der herinnering de
waarde der overlevenden zullen vermeerderen. Men stelt op de grenzen der
menschelijke macht een peil vast waarheen ieder der opvolgers voortaan van nature
zal streven. Men vormt een traditie en legt de grondslagen voor een nieuw epos. Dat
is zinvoller en verheffender dan het etiquet van een gesternte, een edelsteen, een
cijfer, een dier of een figuur der Grieksche mythologie.
De Lieutenant-de-Vaisseau-Paris steeg op uit het water der vischrijke vijvers in
de buurt van Arcachon toen wij vernamen dat de Do-X schipbreuk geleden had in
de Oostzee. Treffende coïncidentie. De Franschman neemt de tank over van den
Duitscher die hem stoutmoedig en overhaastig was voorgegaan. Gelijk alle
voorloopers werd de machine van Dornier te vroeg geboren. Zij liep haar tijd vooruit.
Zij ontstond in een periode toen de vermetelheid der conceptie nog gekocht moest
worden met onvermijdelijke organische zwakheden. Waarom zette Claude Dornier
twaalf donderende motoren in tandem op de vleugels, waarvan elkeen, en zeker hij,
voorzien kon dat zij de vlucht zouden verzwaren en vertragen? Niet uit megalomanie.
Niet om te bluffen of te intimideeren. Niet omdat een genie het nooit kan verliezen.
Maar wijl hij 6000 p.k. noodig had om het volumen en de zwaarte van den Do-X te
doen zweven. Wijl er in de dagen toen het gevaarte ontworpen werd op de
internationale markt, geen betrouwbare motoren verkrijgbaar waren boven de 500
p.k. Hij had dus geen keuze. Hij was wel gedwongen er twaalf te nemen, met het
twaalfvoudig risico, den twaalfvoudigen hinder en de complicaties van iederen motor.
En waarom woog zijn toestel zooveel tonnen zwaarder dan de ‘Paris’ van Latécoère,
hoewel de vleugels van de Paris (49 M. 35) één meter meer omspannen dan de Do-X?
Wegens oorzaken van dezelfde louter stoffelijke orde. Omdat alle materialen in den
duur van luttele jaren ontzaglijke vorderingen maakten in lichtheid en weerstand.
Het was bijna logisch dat de geweldige Dornier moest vliegen ‘als een strijkijzer’,
zooals de mécano's der Fransche vliegvelden humoristisch zeggen van een logge,
onhandelbare machine.
Wat veel moeilijker verklaard kan worden is het tekort aan doorzettingsvermogen
der Duitschers die hun experimenten in de groote tonnenmaten schijnen te hebben
opgegeven. Voor zoover men kan waarnemen hebben zij op dit gebied noch
geprofiteerd van de lessen en de ondervinding welke een uniek prototype als de Do-X
verschaft, noch van den voortuitgang der metaal-techniek. Het ligt niet in hun
gewoonte om te renonceeren en nog minder om de vruchten eener dure inspanning
over te laten aan de Franschen. Geld ontbrak hun nimmer. Wat heeft er gehaperd in
hun moreel, hun verbeelding, hun ideeën? Zouden zij misschien een machine in petto
hebben waarmee zij op het gewenschte oogenblik allen zullen overtroeven? Of
bouwen zij hun hoop en hun toekomstige overzeesche verbindingen uitsluitend op
de Zeppelins? Hun stilzitten suggereert een rebus welke de Franschen heel wat
hoofdbreken bezorgt.
Nog dezen zomer immers, als er geen ongelukken gebeuren, zal de vaart geopend
worden op New-York. Aan weerskanten van den Oceaan bereidt men zich voor op
een onderneming die in het aanvangsstadium zonder twijfel beschouwd zal worden
en de beteekenis zal krijgen van een wedstrijd tusschen de twee halfronden. Drie
trajecten zijn mogelijk: de IJsroute van Lindbergh en Von Gronau over Groenland;
de rechte weg naar Newfoundland; de kromme lijn over de Azoren en de Bermuden.
De twee eerste zijn kort, doch mistbanken en stormvelden maken hen voor 't grootste
deel van 't jaar unheimisch. De derde is lang en noodzaakt tot een vlucht over water
van 3.100 k.m. wanneer men de Bermuden aandoet, welke etappe enkel verkleind
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zou kunnen worden tot 2.200 k.m. door van de Azoren rechtstreeks koers te nemen
naar Newfoundland. Maar beneden 40° Noorderbreedte blijvend, bestrijkt deze baan
een zone van constante en gunstige meteorologische gesteldheden welker voordeelen
opwegen tegen de verlenging der reis. Tot deze conclusies tenminste kwamen bijna
gelijktijdig de Pan-American Airways en Air-France. Beide compagnieën wendden
zich met een verzoek om landingsrechten tot Portugal, dat heerscht over de Azoren.
Hoewel Engeland voor 't moment geen enkel toestel bezit waarmee het de
dienstregeling eener transatlantische lijn van zulken omvang ernstig in overweging
kan nemen, richtten de Imperial Airways voorstellen tot Portugal welke in dezelfde
termen geredigeerd waren als de Fransche en de Amerikaansche. Lissabon, dat onder
de dictatuur van President Salazar duidelijke neigingen toont tot herwinning zijner
nationale zelfstandigheid (getemperd weliswaar door klassieke Britsche invloeden)
had geen drie sollicitanten noodig om zijn voorwaarden op te drijven tot de hoogte
van pretenties. Inderdaad vergt Portugal niet minder dan dat Lissabon kopstation zal
worden van de Oceaan-lijn en dat alle installaties, onmisbaar voor de exploitatie
zullen uitgevoerd worden door een Portugeesche maatschappij en aan een
gelijksoortige maatschappij zullen toebehooren in eigendom. Ofschoon die eischen
nog niet officieel geformuleerd zijn, schijnen zoowel de Amerikanen als de Franschen
bereid ervoor te bukken. Air-France en de Pan-American Airways wisselden
onderhandelaars die des te gemakkelijker tot een accoord zullen raken daar post en
passagiers vanaf Lissabon noodwendig Fransch luchtgebied moeten bevliegen.
Trouwens, deze zijde der kwestie ressorteert onder diplomaten. Hier loopt men
veel meer warm voor den psychologischen kant van het vraagstuk, voor den
gezichtshoek waaronder het probleem een natie exalteeren kan. Waar zal een
gevleugeld schip het eerst uitzeilen om de lijn te inaugureeren die tot het einde der
eeuwen de overwinning zal symboliseeren op zee en afgrond? In 't Westen of in 't
Oosten? Zal Fransch initiatief de zegepraal inluiden of Amerikaansch? De Latécoère
521 of de Glenn Martin 130? De Oude of de Nieuwe Wereld? Wie gaat de trofee
bemeesteren welker glans niet meer verduisteren zal totdat een equipage stevent naar
Maan of Mars?
Dus wordt de Lieutenant-de-Vaisseau-Paris op zijn beurt voorlooper en met
commandant Bonnot aan boord, die zijn strepen won boven den Zuid-Atlantischen
Oceaan, is hij op alle kansen gewapend. Voor heden kan men hem alleen vergelijken
met de DO-X, die stamt uit 1929, met zijn twaalf motoren nauwelijks 150 k.m. haalde
per uur, en moeizaam, langs allerlei omwegen, den wijden plas overstak. Doch de
‘Paris’ zelf zal over eenigen tijd maatstaf worden. Hij is 9 meter hoog en bekijk den
gevel van uw huis om u een voorstelling te vormen. De grootste breedte der zijspanten
is 4 m. 80. Doe een paar passen in uw kamer om u rekenschap te geven. De romp
van twee verdiepingen is 31 meter lang. Bedenk dat de karveel Santa Maria waarmee
Amerika ontdekt werd 34 m. 10 mat (de Pinta slechts 17 m. 80!) en dat de Fransche
torpedobooten van 600 ton niet langer zijn dan 72 meter. Met 24.000 liter benzine
in de zwemvliezen, zes motoren van 890 p.k. elk, een snelheid van 250 k.m. per uur,
en 30 passagiers comfortabel geïnstalleerd in zijn ruime flanken kan hij 4000 k.m.
afleggen zonder tusschenhaven. Om in twee dagen New-York te bereiken met een
landing op de Azoren behoeft hij zich niet eens te haasten en de passagiers zullen
logeeren in twee-persoons-kajuiten.
Maar hoe enorm en bewonderenswaardig dat ook schijnt, alvorens twintig jaren
vervlogen zijn zal de Latécoère 521 onder de toekomstige luchtvloten dezelfde
verschillen aan proporties en prestaties belichamen waarin de Santa Maria afwijkt
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van de Normandie. Tusschen Santa Maria en Normandie echter ligt de arbeid van
vier-en-een-halve eeuw. Aan de weinige jaren die de Lieutenant-de-Vaisseau-Paris
scheiden van de DO-X, aan de geringheid van het interval dat overbrugd moet worden
tusschen de ‘Paris’ en het maximum dat men in zijn soort vandaag reeds kan droomen,
meet men de grootheid en de macht van den modernen mensch.
[verschenen: 30 maart 1935]

Teruggekomen brieven
Parijs, 15 Maart 1935
Tot kort geleden kenden de historici een enkelen brief die geschreven was door
Napoleon aan zijn gemalin Marie-Louise, dochter van den Oostenrijkschen keizer,
voor wien Haydn het ‘Gott erhalte’ componeerde, dat in den loop der eeuw
‘Deutschland über Alles’ werd.
Was dat de geheele correspondentie tusschen Bonaparte en zijn Habsburgsche
echtgenoote gedurende de vier jaren van hun huwelijk? Was de eenige brief dien zij
wisselden juist het epistel dat onderschept moest worden door de Kozakken, geopend
en gelezen werd door Blücher en waaraan Napoleon de mislukking der campagne
van 1814, de inneming van Parijs en zijn eerste abdicatie te wijten had, wijl hij zijn
vrouw uitlegde (militaire inlichting van 't hoogste gewicht) dat hij naar de Marne
zwenkte om de geallieerden af te wenden van de bedreigde hoofdstad? Terecht leek
de veronderstelling dat deze fatale missive de eenige zou zijn den geschiedschrijvers
onaannemelijk. Zij was te naïef, te hartelijk, te confidentieel om niet als de
uitgescheurde bladzijde beschouwd te worden van een boek, als de parel van een
snoer, de schakel van een ketting.
Doch wanneer zij nog bestonden, waar bevonden zich de overige? Zij werden
tevergeefs gezocht in de archieven van Weenen toen de revolutie deze schatkamers
ontsloot. Vruchteloos hadden verschillende historici zich gewend tot de
afstammelingen van Graaf Adam Adalbert von Neipperg, voor wiens hoffelijkheden
Marie-Louise reeds bezweken was tijdens Napoleon's ballingschap en met wien zij
trouwde zoodra de gevangene van Sint-Helena stierf. Zij had drie kinderen van den
eenoogigen graaf, die haar hof-maarschalk werd te Parma. Maar zoo bereidwillig
zijn nakomelingen bescheid gaven op de meeste vragen van Napoleon's biografen,
zoo ontwijkend antwoordden zij op alles wat de briefwisseling betrof tusschen den
Corsicaanschen veroveraar en de keizerlijke prinses. Hadden de Neippergs het recht
tot deze geheimhouding? Behoort een verschijning als Napoleon aan het menschdom
of aan een paar leden van het Habsburgsche Huis? Wat is belangrijker: de volledige
kennis van een der zeldzaamste geesten die geïncarneerd werden sinds het Paradijs
verloren ging of de reputatie eener onbeduidende aartshertogin? Zoolang de Neippergs
(in 't Italiaansch Montenuevo) zich gedroegen als edellieden kon men daarover
discuteeren. Toen echter de laatste spruiten van Marie-Louise onlangs in
geldverlegenheid raakten, brachten zij een bundel geschriften naar een Londenschen
antiquair. Het waren de 318 brieven welke Napoleon tijdens de periode dat zijn ster
hem verliet, gericht had tot de vrouw op wie hij als mensch en als stichter eener
dynastie zijn hoop vestigde, aan wie hij zijn hart verpandde. Men wist alles van
Napoleon. Behalve dat hij Marie-Louise bemind had. Behalve bijgevolg hoeveel hij
geleden heeft door haar lichtzinnige verloochening. De directe oorzaak, de diepe
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oorzaak der vlucht van Elba, der Honderd Dagen, van Waterloo, van Sint-Helena en
van zijn dood, meent Octave Aubry, zijn jongste en nauwgezetste levensbeschrijver,
is de passie van een man die gescheiden wordt van zijn zoon, wiens echtgenoote
weigert hem te vergezellen in ballingschap en die twee geliefde wezens wil
terugwinnen in een hopeloos avontuur. De oeroude afkeer welke de Franschen
koesteren tegen de Habsburgers zal door deze onthulling geenszins luwen. Bij de
vele imponderabiliën die een candidatuur voor den Weenschen troon reeds
bemoeilijken, zal zich nog de zucht van den geboeiden Prometheus voegen, welke
doordringender dan alle klachten uit de weergevonden bladen opzweeft.
De Fransche regeering heeft zonder aarzelen haar plicht gedaan. Zij kocht het pak
brieven voor de ongewone som van ruim anderhalf millioen, oordeelende dat een
dergelijke collectie, uniek in haar soort en de eenige geregelde correspondentie welke
Napoleon gevoerd heeft, niet mocht blootstaan aan de toevallen van veilingen. De
Bibliothèque Nationale werd eigenares van het kostbare manuscript. Philippe Laüer,
de conservator der handschriften, belastte zich met ontcijfering en bezorgde binnen
een maand een leesbaren tekst van de grillige hiëroglyphen. Toen de vertaling gereed
was, richtte men een tentoonstelling in. Wat honderd twintig jaar verborgen bleef in
een feudale familie, welke zich pas boven de vooroordeelen harer caste kon opheffen
toen nood wetten brak, ligt in de Rue Richelieu ter bezichtiging voor iederen bezoeker
en wordt door de kranten afgedrukt in facsimile. Het is curieus te moeten denken,
dat wij zonder een serie wereldschokkende gebeurtenissen die de Montenuevo's
slecht bij kas maakten, een deel der historische waarheid en een kant van Napoleon's
psyche nimmer gekend zouden hebben.
De brieven zijn geschreven op gewoon papier en alleen bij uitzondering op het
imperiaal formaat dat het profiel van den afzender draagt als watermerk. Haast allen
zijn gekrabbeld in den nacht en met een beetje verbeelding kan men de wankele
kaarsvlam zien dolen langs het slierende, hollende schrift, dat meer lijkt op stenografie
dan op letters. Zij zijn gedateerd uit Russische, Poolsche, Duitsche, Oostenrijksche
steden, uit legerkampen, uit etappen van de Grande Armée, sommige voor een
veldslag of na een overwinning, enkele na een nederlaag. Zij behelzen geen enkel
nieuw feit, doch de lezer ontwaart met min of meer huivering hoe in het brein van
dit genie de groote en de kleine bekommernissen dezelfde afmetingen aannemen en
dezelfde zenuwen beroeren: de vermelding van een gevecht waarbij tienduizenden
soldaten vallen en tienduizenden gewonden nog kermen, terwijl hij schrijft, heeft
niet meer accent dan een raad van huishoudelijke orde. Alleen als Duroc sneuvelt,
een vriend, een wapenbroeder van twintig jaren, geeft de pen een echo van smart.
‘Mijn zaken gaan op 't oogenblik niet kwaad,’ schrijft hij 5 Maart 1812, den dag
waarop hij het commando overdraagt aan Murat en in een slede over Warzawa naar
Parijs rent. ‘Ik zend je vaandels. De troepen van Papa Franz zijn nog nooit zoo slecht
geweest,’ zegt hij wanneer zijn schoonvader hem beoorloogt. Nimmer is Napoleon
moe of bedrukt genoeg om den toon van een kameraadschappelijk en gemeenzaam
gesprek te versomberen. Tot aan de ontknooping laat hij weinig gissen van het
ongehoorde drama waarin hij gewikkeld is. Rampspoeden zonder remedie noteert
hij als in 't voorbijgaan met een rimpelloos gemoed. Eerst tegen het slot doemt in
zijn geheugen het woord op waarmee hij zijn beklemming vertolkt. Hij herinnert
zich God. Als de vijandelijke legers Parijs naderen schrijft hij: ‘Mijn zaken, hoewel
moeilijk, gaan niet slecht. En ik hoop ze met behulp van God tot een goed einde te
brengen.’
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Doch onder dit grisaille gloeit een warmere kleur. Het gedachtebeeld dat Napoleon
voor oogen rees wanneer hij zich over het papier boog was niet de Keizerin, niet de
Gemalin, maar de jonge vrouw en de jonge moeder. Zij was het wezen (tweemaal
jonger dan hij) naar wie hij snakte in de nachtelijke eenzaamheid, na het rumoer van
den dag. Wanneer de laatste geruchten in het kamp waren uitgestorven, bleef hij in
de stilte achter met dat ondoofbaar verlangen en hij waakte een kwartier langer om
het uit te spreken in de eenvoudigste en ongezochtste termen. Het waren misschien
de eenige minuten waarin hij gansch oprecht werd, waarin hij met den psalmist had
kunnen herhalen: ‘Ik heb gewaakt en ben geworden als de eenzame musch onder het
dak.’ Het opschrift luidt regelmatig ‘Ma bonne Louise’ of ‘Ma bonne amie’. Hij
onderteekende N. of Nap. Een enkele keer, als hij zich niet geheel kon losrukken uit
zijn sfeer van heerscher, signeerde hij Napoleon. Hij, die zijn taal weet te stileeren
als de grootste schrijvers, is niet bang voor de banaliteiten der liefde. Hij gebruikt
de uitdrukkingen van allen die bemind hebben. Hij noemt zich ‘ton tendre époux’,
‘ton fidèle époux’. Hij zendt ‘mille baisers à ma Louise, ma douce amie’. Hij zegt:
‘Tu sais combien je t'aime’, ‘tout à toi pour la vie’. Wat zou ik graag bij je zijn; wat
mis ik je; je kunt niets doen wat me boos zou kunnen maken, daarvoor ben je veel
te goed en veel te volmaakt. Tusschen alle regels schemert het gezichtje van zijn
zoon met de blonde, krullende lokken. Voortdurend vraagt hij: omhels hem voor me;
‘un baiser bien tendre pour mon fils’. Twee zoenen. Drie zoenen. Embrasse-le pour
moi deux fois. Op den avond dat Moskou brandde zendt hij, bewogener dan
gewoonlijk, vier zoenen aan zijn kind dat slapen gaat. Enkel zij én zijn zoon kunnen
hem bevrijden uit zijn isolement; kunnen hem de illusie schenken dat hij niet alleen
is op aarde, alleen in het wapengekletter, in de overwinning, in de nederlaag. Soms
komt de moedertaal bij hem boven: ‘Adio, mio dolce amore’. Een brief welke hij
haar stuurt van Elba sluit met ‘Adio, mio bene’. Hij begint te twijfelen of hij haar
ooit zal zien in het huis dat hij voor haar inricht op het eiland en nog driemaal schrijft
hij ‘kom, ik wacht je met ongeduld.’ Marie-Louise echter had zich reeds toevertrouwd
aan Papa Franz II, aan Metternich en Neipperg. Zij had gezworen nimmer te zullen
vertrekken. Dan zwijgt Napoleon tot aan 't graf. Tot zijn testament waarin hij nog
met innigheid van haar gewaagt. Aan allen leerde hij wat grootheid is en adel.
Gedurende de negentiende eeuw zijn de droomen en ambities van ieder, die jong
was, gevoed met het Mémorial de Sainte-Hélène. Door romanschrijvers, door
philosophen werd Napoleon uitgeroepen tot ‘professeur d'énergie’. Hem kennen was
hem bewonderen, adoreeren en navolgen naar de mate van elks kracht Zij waren
gelukkiger dan wij. Van zijn vlam zagen zij slechts den luister, niet het verzengende.
Voor den heros konden zij, bij gebrek aan documenten, den mensch vergeten, en
hem benuttigen als mythe, als half-god, als incarnatie van het zonnevuur. Wij, wij
ontdekken gaandeweg den mensch, en hoe meer wij hem kennen, hoe meer wij hem
moeten beklagen en bejammeren. Over vorige generaties radieerde hij zijn energie.
Welke les laat hij ons? Een overstelpend medelijden. Op de twintigste eeuw zal zijn
zegel de spreuk stempelen der Spaansche mystieken: todo es nada, alles is niets.
Enkel de treurmarsch van den helderzienden Beethoven, en zijn melodie welke breekt
in snikken, past nog bij de meewarige belichting die de 318 brieven afstralen over
zijn fenomenale verschijning. En wel begrepen winnen wij erbij. De philosophie van
Nietzsche zou milder geweest zijn als hij de brieven had mogen lezen.
[verschenen: 3 april 1935]
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De match
Parijs, 18 Maart 1935
Om het werkelijke effect te proeven van Hitler's leger-proclamatie en om op een
decigraad na de juiste temperatuur op te nemen van de Fransche natie moest de
volkspsycholoog gisteren, Zondag, niet het Parlement raadplegen, niet de kranten,
niet de kopstukken der natie (dat is met verschuldigd respect allemaal larie en apekool)
doch het voetbalveld van het Parc des Princes. Daar werd de wedstrijd gespeeld
Frankrijk - Duitschland; in het stadion was de vlag geheschen met het hakenkruis.
Phrygische Muts geconfronteerd met Swastika; westersche vrijheidszin en oriëntaalsch
despotisme. Sportbladen beweerden dat tenminste, zelfs kloeke neutralen van
Zwitserland, kindskinderen van Wilhelm Tell. Traktaatjes en plakkaten spoorden
aan om te manifesteeren tegen den tyran, wiens gezant het toernooi zou bijwonen.
En vergis u niet. Het waren niet de chauvinisten, de nationalisten, de superpatriotten
die deze prikkellectuur verspreidden. Doch de waschlappen der tweede, derde en
vierde Internationale. De speenvarkens en proefkonijntjes van Blum, Stalin en
Trotzky.
Onder alle andere omstandigheden zou men zijn hart al hebben vastgehouden. Een
voetbalmatch werd langzamerhand een onheilszwangere onweerswolk, uitgehangen
boven twee steden, twee provincies, twee landen. Elke schop verwekt een ontlading
van electriciteit. Een elftal speelt niet. Het vecht. De goal wordt een Acropolis, een
sanctuarium. De arbiter waagt zijn leven. Het publiek bruist als een wespennest dat
onraad speurt. Elke week wordt een doode weggedragen van het terrein. De lans van
het middeleeuwsche steekspel was niet moorddadiger dan de schoen van een
vleugelman.
Voor deze extra-gelegenheid, die zich slechts eens in de vier jaar voordoet, lagen
de ontploffingsmiddelen opgestapeld en van lonten voorzien als in Van Speycks
schip, op 't oogenblik dat het springen moest. De amateurs blakerden van de heiligste
geestdrift. Op Woensdag waren alle plaatsen uitverkocht, iets wat nog nimmer in
Frankrijk vertoond is. De recette bedroeg 620.000 francs, misschien een peulschilletje
overal elders, maar hier een record-cijfer. En Thälmann verschimmelde nog altijd
in zijn kerker. Hitler paradeerde Unter den Linden met Mackensen en Blomberg.
Een dag vóór de match hadden de jonge Franschen een verdubbeling van den
militairen dienstplicht cadeau gekregen voor de viering hunner meerderjarigheid, en
het gouvernement, de Kamer en de pers hadden de schuld van den verfoeiden
maatregel eenparig geschoven op de dolle Griet Duitschland. Den dag zelf van de
match lazen de duizenden jonge Franschen, die zich voor den wedstrijd aangordden,
in hun alarmistische ochtendbladen dat dolle Griet het Verdrag van Versailles
verscheurd had als het zooveelste vodje papier, dat zij onder gejubel den verboden
dienstplicht weder instelde, dat zij zich naast de Reichswehr toerustte met 12 korpsen
en 30 divisies van recruten. Een koppel redenen meer voor de jonge Franschen om
boven hun biertje te raken. Twee legers op hun dak in plaats van één. Vooral van dat
gejubel begrepen zij geen zier. Jubelen voor de kazerne, voor de odeurtjes der
chambrée, voor het aardappelen jassen, voor de bruine boonen met spek, voor het
gedonder van den sous-‘off’. Dat gejubel deed denken aan een puilenden afgrond.
En 's middags kwam het nationale Duitsche team zich meten in het Parc des Princes.
Wie zou winnen? De Franschen natuurlijk. Het stond gedrukt in alle kranten. Zij
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hadden zes dagen geëxerceerd, zich afgezonderd van de wereld en haar
verleidelijkheden.
Op slag van twaalf was het stadion stampvol van binnen en van buiten. Hoewel
geen enkele Duitscher meer dan tien mark over de Fransche grens mag dragen (hij
mag daarentegen 600 mark transporteeren naar Zwitserland en Italië!) had dolle Griet
kans gezien om zeven duizend harer landgenooten aan te voeren in autocarren. Zij
waren geparkeerd in een afgesloten ruimte der tribunes. Allen zwaaiden vlaggetjes:
een schouwspel dat de Franschman nooit beleefd heeft: een pleizier dat hij nimmer
in zijn hoofd zal halen. Een fanfare der brandweer spuit muziek naar de natte lucht,
die druilt van regen. Eerste moment van spanning: De ambassadeur Roland Koester
neemt zijn zetel in. Men herademt. Alleen de officieelen wijden aandacht aan hem.
Het Fransche équipe komt als huiseigenaars een kijkje nemen in verstrooide gelederen.
Daverend applaus. Tweede minuut die de zenuwen opzweept: de klok wijst drie uur.
De Duitsche Elf betreden het veld, zetten zich in gelid, strekken de armen uit en
salueeren met een rhythmisch Heil Hitler. Niemand kikt in een drom van menschen
waar een half dozijn fluitjes van agents provocateurs een orkaan zou kunnen
ontketenen. De brandweer heft Deutschland über Alles aan. Zeven duizend Germanen
rijzen overeind en zingen met vervoerde stemmen het plechtige lied. Ook dat werd
nimmer in een Fransch stadion vertoond. Doodsch zwijgen na het slotaccoord. De
stilte begint opnieuw te ruischen; een gezoem zwelt aan; giert uit in stormvlagen van
geklap en geschreeuw. Opkomst der Fransche Elf. Razende Marseillaise van de
spuitgasten. Veertig duizend toeschouwers springen omhoog en brullen Allons enfants
de la Patrie. Zoo goed en zoo kwaad als 't kan tot de laatste woorden van 't couplet
want weinigen kennen den tekst van buiten. En ook dat is ongehoord, uniek, enorm,
nooit gebeurd. Wanneer de tekst der Marseillaise noodig is bij een of andere
exorbitante ceremonie wordt hij steeds geëndosseerd aan een soliste. In een cycloon
van gejuich schudden de kapiteins der twee teams elkaar eindeloos de hand!
De partij ving aan en verstreek voor een menigte die blijft vibreeren als de
grashalmen. Zij weerkaatst in haar onophoudelijk geloei elke nuance van het spel
zonder een greintje terughouding, zonder een zweem van zelfbeheersching. Nog
verscheidene malen snoert de keel zich toe bij de mogelijkheid eener onverhoedsche
losbranding van woede of van teleurstelling. De Franschen draven en trappen zonder
cohesie en voor zoover zij een taktiek hebben passen zij ze toe met wanorde. De
Duitschers zijn knap en systematisch doch in geen enkel opzicht superieur. Veel
talent, zonder inspiratie, maar uitstekend gebruikt. Men voelt ze geen seconde
onoverwinnelijk en toch gaat de bal driemaal in het Fransche net onder
oorverdoovende acclamaties. Wonderbaarlijk. Het getier voor den eenigen treffer
der Franschen galmt niet machtiger over het amphitheater. De arbiter, een Belg, laat
twee Duitsche fouten passeeren, welke ieder opmerkt behalve hij. Frankrijk verbeurt
twee strafschoppen. De Belg is onverdedigbaar en voor het zelfde verzuim ontaardden
tientallen wedstrijden in relletjes. Tegenover het Duitsche team fluit en jouwt het
publiek als 't ware plichtmatig, zonder zijn protest te onderstrepen, zonder te vervallen
in uitersten, welke een paar opruiers gemakkelijk hadden kunnen uitlokken. Het
evenwicht dezer heterogene, explosieve massa was overgeleverd aan een incident,
aan de kuren van enkele heethoofden. Met onverholen opluchting zag de politie het
stadion vreedzaam leegloopen na een Fransch fiasco dat moeilijker verkropt werd
omdat men 't niet verwachtte. En noem 't een goede fee, een zuiver instinct, een vage
sympathie, sportiviteit of wat anders. Maar alle reacties der Parijzenaars waren gericht
naar een harmonie welke zóó sterk geïntoneerd bleek, dat niemand haar durfde storen.
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Wie zal zich hierna nog verbazen over den match der diplomaten welke Hitler
spelenderwijze bezig is te winnen? Volgens een gewoonte, waaraan de Duitschers
sinds 1914 trouw bleven, barsten hun bommen op een Zaterdag. Als de Engelsche
natie zich vermeit op tennis-courts, golf-links en voetbal-velden. Ondanks week-end
en holyday roepen Simon en MacDonald in vliegende haast het ministerie samen.
Te Parijs is drie dagen na den knal nog niet het kleinste kabinetsraadje belegd. Dat
strookt geheel met het Fransche standpunt dat ik vroeger formuleerde: duizendmaal
liever een gewapend Duitschland dan een ontwapend Frankrijk. Wat men daarbij
waardeeren moet is, dat Hitler nog twee jaar getalmd heeft met de reconstructie zijner
heerscharen.
[verschenen: 6 april 1935]

Per saldo...
Parijs, 23 Maart 1935
Sans blague zooals de clowns zeggen wanneer hun verstand stilstaat, neen, zonder
gekheid: wat kon ons beter overkomen dan de laatste der historische datums, die van
16 Maart, de dag der Duitsche onafhankelijkheidsverklaring?
Er ging geen week voorbij of Generaal Denain vroeg vijftien honderd millioen
nieuwe extra-credieten voor zijn luchtvloot. Te besteden in den loop van dit jaar.
Dat beduidt ongeveer duizend machines en drie duizend motoren met hun reserves
en onderdeelen, met alles wat eraan los- en vastzit. Niemand weet waar het geld
vandaan zal komen en niemand toont er zich nieuwsgierig naar. Maar zeker is, dat
hij het zal krijgen en dat het geld zal rollen.
Dezelfde week verschijnt Generaal Maurin als geroepen voor de legercommissie
en hangt een tafereeltje op van de razernij waarmee de Duitschers bewapenen en
oorlogsvoorraden opstapelen. In principe blijft het gesprokene eener commissie
geheim, doch als 't de moeite loont arrangeert men in de hermetische schotten enkele
lekken waarlangs het verborgene doorsijpelt. Wij hoorden dus juist genoeg om van
te rillen, niet te veel om uit het lood te raken en meer dan voldoende om bij voorbaat
de supplement-credieten in te willigen waarvan ook Generaal Maurin de aanvraag
aankondigt. Op de Oost-grens gaapt nog een gat van veertig kilometer. Dat is zooveel
duizend tonnen cement en ijzer, zooveel millioen kubieke meter graafwerk. Bezigheid
voor zooveel arbeiders. Prachtig. Toen de soldaten twaalf maanden dienden waren
er niet genoeg manschappen voor het materieel. Nu ze vier-en-twintig maanden het
uniform gaan dragen is er niet genoeg materieel voor de soldaten. De minister zei
het in andere termen doch 't kwam op hetzelfde neer en het sluit als een bus. Het is
zuivere logica dat bij een soldaat een wapen hoort en bij een wapen een soldaat. Meer
manschappen vereischen natuurlijk ook meer officieren en meer kazernes. Het een
brengt het andere mee. Om een idee te geven van de Duitsche frenesie citeerde de
minister een treffend staaltje: Zij slaan mondvoorraden op met een gedeelte van het
Fransche korenexcedent, waarmee de boeren geen raad weten. Waar toont men het
voorbeeldigst altruïsme: te Berlijn of te Parijs? Het Fransche graan waarvan de
dichters zoo dikwijls gezongen hebben dat 't weliger zou groeien op de met bloed
gedrenkte slagvelden (een voorspelling welke trouwens is bewaarheid), het Fransche
graan wordt proviand voor den vijand die zich uitrust ten strijde. Zij koopen paarden,
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leder en hout voor geweerkolven bij den Erbfeind. Ja, wat koopen ze niet? Waar
koopen ze niet? Wie zou niet met genoegen een bestelling ontvangen?
Al dat gespook en gehaspel brengt een beetje vertier in nijverheid en handel. Een
beetje wordt hier zelfs gezegd bij wijze van spreken. Er zijn fabrieken, die nacht en
dag draaien met drie ploegen. Er zijn effecten die rijzen op de neurasthenische Beurzen
waar men deze week het praatje uitstrooide dat de Ambassadeur Françoit Poncet
vermoord was te Berlijn. En dat is normaal, gewoon, redelijk. Waarom moeten de
hypochonders altijd gelijk hebben die beweren dat wolkjes aan den politieken horizon
verwarring stichten in de zaken? Ik zou niet gaarne paradoxen debiteeren over een
onderwerp dat voor sommigen een bijna messiaansch karakter aannam, en ik zou
evenmin een relatie van oorzaak en gevolg willen fantaseeren tusschen krachten
waarvan wij nauwelijks den aard kennen. Maar heeft het u nimmer getroffen dat het
uitbreken der wereld-crisis ongeveer samenviel met de periode dat de
Ontwapeningsconferentie van den Volkenbond scheen te zullen slagen? Ik heb
indertijd globaal becijferd hoeveel millioenen werkloozen, broodeloozen en
haveloozen wij zouden tellen op de twee halfronden wanneer men de legers geheel
of gedeeltelijk afdankte, wanneer men de arsenalen sloot of opende op een kiertje,
wanneer men de vloten sloopte. Gelukkig is de philanthropische utopie onderweg
verwaterd en verwaaid, wat ons het ergste bespaard heeft.
Deze redeneering klinkt kettersch en hoort niet thuis in een Hofje van Eden. Maar
vermogen wij iets tegen feiten die voortvloeien uit de gesteldheid eener
onherbergzame planeet? Leg alle theorieën opzij en vraag u nuchter af welke koersen
de grondstoffen (die reeds allesbehalve schitterend zijn) vandaag zouden noteeren,
welke dividenden de industrie zou uitkeeren, wanneer Duitschland zijn magazijnen
niet volpropte met oorlogsproviand, wanneer een gedeelte zijner fabrieken niet
gemobiliseerd was en wanneer van den weeromstuit niet een aantal landen bij kris
en kras voorraden insloegen en machines in beweging zetten? Wat zou het staal
waard zijn, het koper, het nikkel, mangaan, wolfram, aluminium, katoen, rubber,
lood, tin, zink en een hoop andere dingen? Als het waar is dat min of meer occulte
Raden van Beheer toezicht uitoefenen op het bestuur der volkeren, dan kunnen zij
elkaar oprechte gelukwenschen toezenden. Krupp b.v. aan Schneider; Essen aan het
Comité des Forges. Of omgekeerd.
De kunst blijft om er het beste van te maken, om hoogspanningen te geleiden
zonder kortsluiting. Dat is de diplomaten toevertrouwd en tot nu toe toonen zij zich
niet beneden hun taak. Zie Frankrijk en Italië, hoe aandoenlijk zij samenwonen gelijk
broeders. Mogen beide landen voor Hitler niet een magnifieke kaars branden? Langer
dan tien jaar hebben zij geleefd als kat en hond. Zij verschansten zich tegen elkaar
tot op de hoogste toppen der Alpen. Een jaar geleden werd Frankrijk door Mussolini
nog afgeschilderd als een oververzadigde, aftandsche, corrupte natie, waarop hij van
een tank of van een balkon met verachting neerkeek en die hij in verbeelding van de
kaart schrapte met vuist en knarsende tanden. Om oratorische buitensporigheden te
vinden die leken op de uitspattingen van Mussolini moest men teruggaan tot Wilhelm
II en de vergelijking viel nog uit in 't voordeel van den Keizer van Doorn. Zooals de
Romeinsche lictor heeft Hitler nooit zijn mond voorbijgepraat sinds hij 't bewind
voert. Niet de Führer was Franzosenfresser maar de Duce. En eensklaps worden de
bordjes verhangen. De Italiaan vergeet zijn hekel. De Franschman vergeeft de
beleedigingen. Brieschende tirades, baldadige vuist, grimmige kaken richten zich
naar Berlijn en de Duitscher karikatureert ze reeds als Tank-redenen. Rome en Parijs
steken complimentjes af, doen amende honorable en wisselen cadeautjes. O, niet
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veel soeps, zooals Laval zegt in de Kamer. Op de 114.000 vierkante k.m. woestijn
waarmee Italiaansch Lybië vergroot wordt, huizen slechts 800 menschen. Op de 20
k.m. kuststrook welke Erythrea verlengt ternauwernood 1000. Een paar palmboomen.
Een klappertuintje. Van de 34.500 aandeelen in den spoorweg naar Addis-Abeba
krijgt Mussolini er niet meer dan 2500. Een bagatel. De onschendbaarheid van
Ethiopië blijft gewaarborgd. Het zou krankzinnig zijn om zich dik te maken over de
Fransche heerschappij in het nauw van Bab-el-Mandeb. Voor de verbindingswegen
tusschen Fransch Noord- en Midden-Africa dreigt niet het minste gevaar.
Klaarblijkelijk was Laval verrukt zoo goedkoop te zijn afgekomen van een negotie
waarbij de wederpartij zich hoofdzakelijk verbonden schijnt te hebben tot het leveren
van Tank-redenen. Met een imposante meerderheid van 555 stemmen tegen 9
ratificeerde het Parlement de geminimiseerde geschenken en feestte den herbloei der
Fransch-Italiaansche vriendschap. Men mompelt dat Mussolini even verrukt is als
Laval en wij gelooven het gaarne. Zijn plotselinge minzaamheid verhindert den
Franschen echter niet om twee slagkruisers van 35.000 ton te bouwen als repliek op
de linieschepen der Italianen. Hitler is niet eeuwig. Misschien spookt zijn behulpzame
schaduw niet immer op den Brenner, en langs den blauwen Donau. Zal Mussolini
zijn jupiteriaansch proza niet opnieuw adresseeren aan Parijs wanneer de Duitsche
bliksemafleider heeft afgedaan?
Werkelijk, wat kon ons beter overkomen dan Hitler's akte van emancipatie?
Iedereen vaart er wel bij. De Duitschers, die graag soldaatje spelen omdat het martiale
uniform het hart in vlam zet der kindermeisjes, wien men ook wat moet gunnen
zooals Stresemann zei tot Briand, - de Duitschers kunnen hun onschuldige lusten
voortaan wettig botvieren. Waarom zouden de Franschen hun dit genoegen vergallen,
gesteld dat zij 't wilden en konden? Halsoverkop werden zij wederom de groote
Latijnsche zusternatie en in dien hoek zijn ze van alle zorgen bevrijd. Mussolini van
zijn kant heeft eigenlijk nooit echt zin gehad om de Fransche Alpen over te trekken
en verheugt zich met een schikking welke hem de mooie rol laat en een niet te
versmaden winst. In hun binnenste denken alle drie: hoe meer soldaten hoe minder
werkloozen. Een armlastige is duurder dan een recruut. Hoe meer regimenten, hoe
meer bedrijvigheid in de industrie. Wie weet of de bewapening niet het paardemiddel
is dat de crisis uitdrijft? Waarom niet geprobeerd? Twee pantserkruisers van 35.000
ton kosten 1700 millioen en vertegenwoordigen honderdduizenden arbeidsuren.
Wanneer er geen andere manier bestaat om bevriezend geld te ontdooien, waarom
niet deze?
Alleen Engeland schijnt ontevreden en stribbelt tegen. Het ziet de resultaten
ontsnappen van zeventien jaar koppige politiek: zijn hegemonie over een ontwapend
Europa. Is iemand Brit genoeg in Duitschland, Frankrijk, Italië of elders om de
mislukking van dat plan te betreuren?
[verschenen: 10 april 1935]

Uit de diepte
Parijs, 26 Maart [1935]
Bij menschenheugenis verliep nooit een Zesdaagsche saaier en lamlendiger dan die
van dit broeiende jaar. Behalve het eerste uur en het 144ste, waarvoor specialiteiten
uitgenoodigd worden om er een schep op te doen, sprankelde geen glimpje spirit,
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animo, jool of fut uit het herkauwende publiek, dat de fietsers aanstaarde gelijk de
koeien langs de spoorbaan lodderoogen naar een passeerenden trein. In het groezelige
Vélodrome d'Hiver der Rue Nélaton was nochtans niets veranderd. Het electrische
licht schemerde in wolken van smook. De ruimte daverde van kermisherrie, gebral,
gefluit, gezang, revolverschoten der starters, gekwaak van luidsprekers die een
schoensmeer, een kaas, een zeep, een aperitief aanpreeken of een premie annonceeren.
Ze lag overstrooid met worstvellen, vette papieren, leege flesschen, cigarettenpeukjes,
en snorkende slapers. Het Vél' d'Hiv', zoo dikwijls beschreven dat zijn vunzige luister
een litterair cliché werd, viel ook niet in ongenade bij de litteratoren, noch bij de
massa die circusrumoer zoekt om zich te bedwelmen en kwelduivels te verdrijven.
Maar wat mankeeren de menschen? Op de baan wordt niet erger gesmokkeld,
geknoeid, gehengeld en gelanterfanterd dan bij vroegere wedstrijden. Vorige keeren
en lang her wisten zij al dat de heele Six Jours afgesproken werk was, een reusachtige
reclame-onderneming, niet de moeite waard om zich voor op te winden, evenmin
voor een fabrikant van macaroni als voor den winnaar van een sprint. Onnoodig om
een buurman zijn meening te vragen. Hij bekende spontaan en grif dat wij gezamenlijk
deel uitmaakten van een bende bedotte knullen en pummels. Hij ging er fier op
managers en renners in de gaten te hebben. Het amuseerde hem behandeld te worden
als Jan-sigaar. Hij kwam toch en dokte zijn toegangsprijs. Onder het velum van 't
Vel' d'Hiv' dampte een lucht welke men buiten reeds opsnoof en die buiten reeds van
streek bracht. Een zwoel mengsel van kolossale nachtkroeg, pic-nic, heksensabbath,
legerkamp van een algemeenen exodus en bacchanaal. Beneden stroomde de
champagne. Boven de roode wijn. De uren vlogen om in een roes en men verveelde
zich niet.
Dat nirwana, die langdurige verzinking in ketelmuziek, alcohol en vervalschte
sport, was dit jaar niet bereikbaar. Zooals het volk in vroegere perioden reikhalsde
naar Kerstmis, Paschen en de blakerende zomerfeesten, zoo hadden de geloovigen
van den modernen tijd gesnakt naar hun zesdaagsche extase, naar de 144 uren van
hypnotische vergetelheid. En voor de eerste maal voelden zij zich bekaaid te moede
tegenover een festiviteit die was ingericht volgens de wenschen van hun hart. De
toeschouwers krioelen nog op de houten rangen maar zij leven niet meer collectief;
zij slaan niet meer die vitaliteit uit welke fosforiseerde tot op straat; zij lijken elkaar
vreemd, vaal, grauw, idioot en bijna vijandig. Den tweeden dag reeds hebben zij een
kater. De derwischen, die op vederlichte wielen tollen over de blanke, ovale baan
kunnen hen slechts bij momenten opschudden uit hun baloorige versuffing. Zij hangen
lusteloos langs de leuningen der banken, half maffend, landerig met een nuance van
kwaadheid, klaar om een flesch naar beneden te keilen of een sardineblikje, maar te
vadsig om te verroeren. Vijf dagen van te voren weten zij dat men hun wegens de
tijdsomstandigheden het plezier zal doen, een Fransch équipe te laten winnen. Zij
hebben er maling aan. Wat gaat om in al die onwillige, starende koppen met wie men
onmogelijk kan sympathiseeren? Wat hapert er in hun onbehouwen hersens? Zouden
zij benul krijgen van het barbaarsche en stupide hunner vertooning? Zouden zij
eindelijk de keel vol hebben van dit laffe, afstompende geraas, dit neger-kabaal, deze
stank van afrikaansche krotten? Zou in hunne rudimentaire zielen de bewustwording
ontwaken dat zij een graadje meer zijn dan wilden en betere vermaken verdienen
dan deze bestiale, eentonige tredmolen? Laten wij hen niet te hoog taxeeren, want
misschien hebben zij alleen last van een zware maag. Doch ook niet te laag, want
zij vormen een stuk Parijs. Niet alleen van het décor, maar ook van het koor dat de
handeling commenteert.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Zelfs hun kranten zijn katterig. Zij sloven zich uit om een vroolijke, opgewonden
stemming te simuleeren doch het lukt hun niet. Zij vinden wel de woorden maar niet
den toon. Om op dreef te komen rakelen zij versche souvenirs op: de premies van
tien duizend francs der Dolly-Sisters. De charmante gentleman uit wiens zakken een
dame met hermelijnen mantel een portefeuille opdiepte en de biljetten liet dwarrelen
als in een film. Doch wat is verdrietiger in de uren van dalles dan de herinnering aan
goede dagen? Men zou erom kunnen huilen onder al dat geforceerd lawaai. De
Dolly-Sisters zijn geruïneerd, verpandden haar juweelen en boeten ergens, incognito,
verkleed als waardige matrones, de buitensporigheid van haar geluk. Zij zijn
onttroond, verzwonden, maar niet vervangen. Stavisky kreeg een kogel in 't hoofd
die raak was. Arlette werd linnenmeid in een gevangenis. Haar hofhouding van
politici en bankiers zit op water en brood, hun klaploopers op zwart zaad en de
premies zakten tot honderd, drie honderd armzalige franken. Wie zal zich afbeulen
voor zulk een fooi? Wie is populair genoeg om ze af te roepen zonder te worden
uitgejouwd? Niet eens la Môme Moineau, ex-maîtresse van Bergery, den commandant
der roode bataljons. Welk een aftakeling! Zou een montere Zesdaagsche alleen
bestaanbaar zijn in een conjunctuur van flesschentrekkers?
En waar is de Eiffel-toren? Verleden jaar nog straalden zijn millioenen kaarsen
haar schijnsel over het Velodroom. De hemelhooge flambouw was een
aanknoopingspunt van joyeuse mijmeringen. Hij verlichtte niet alleen de nachten,
maar als symbool van opvaart ook de zorgen, de smart, de tranen der Stad. Nooit
kon men hem zien glanzen naar het duistere uitspansel zonder een indruk te ontvangen
van intieme verheuging. Zijn flonkerend silhouet werd onmisbaarder dan de Avondster
en de anachronistische Maan. De gloeiende letters, die als gigantische vuurvlinders
naar den top fladderden, van beneden naar boven, van boven naar beneden, en de
secure mechaniek welke men raadde achter haar fantastischen dans, vertolkten een
warm gevoel van veiligheid, van duur, van welgezindheid.
Het kostte Citroën 10.000 francs per nacht en waar dat baken flikker-vlamde gaapt
nu een somber gat. Onwillekeurig wordt ook dat sombere gat een symbool. Symbool
van een kerkhof waar ieder zijn part ten grave droeg der duizendvoudige illusie die
het leven doorgloeid heeft. Hoe is 't mogelijk dat een regeering veroorloven kon die
fakkel uit te dooven? Geen enkele nieuwe illuminatie weegt op tegen de verduistering
dezer omhoogstrevende lichtkolom. Zal Parijs ooit zijn verwelkte fleurigheid
terugbekomen, zal het ooit zijn huidige benauwdheid van zich af kunnen zetten
zoolang de Eiffel-toren in het donker opdoemt als een ijzeren geraamte?
Daarmede tenminste gaan de Franschen accoord: de strop en de sof van de
Zesdaagsche zijn geen geïsoleerde of locale toevalligheden, doch de symptomen
eener algemeene gesteldheid. Achter alle kabaal en achter alle muziek zingt een
requiem zijn doffen rouw. Rouw waarover? Men weet 't niet. Maar zoodra de vroeger
hokvaste Franschman een week vrij en voldoende geld heeft, ontvlucht hij zijn land.
In 1934 brachten 1.176.000 burgers der Republiek hun vacantie door in den vreemde.
Van de vele voorboden die een storm aankondigen is dit wellicht de duidelijkste.
Waarschijnlijk kan geen land ter wereld op 't oogenblik met Frankrijk wedijveren in
verzinsels om den tijd te dooden, het geweten te sussen en het bloed te verhitten.
Nooit heeft men harder geroepen: leve de pret! Nimmer heeft men wanhopiger
geprobeerd om zich te amuseeren, om zich te verdooven, te vergeten. De affiches
der openbare vermakelijkheden zijn gepeperder dan de pornografie welke in 't begin
dezer eeuw geweigerd werd door de post. Doch niets baat en niets boeit. Men is beu
van het gekruidste. Er wordt nog gelachen maar elke lach versterft in een grijns.
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Niets interesseert en zelfs de successen zijn luguber. Vorigen herfst trappelde de
Franschman van ongeduld. Deze lente vreet hij zich op van een geheim chagrijn, om
een drastische volksuitdrukking te gebruiken. Wanneer stad en provincie niet
wonderbaarlijk rustig waren, stil, gelaten en gedwee, zou ik zeggen: hij staat op
springen; hij verbijt zich niet langer. De Mobiele Garden mogen met gepakte ransels
in autocarren over de wegen hollen. Zullen ze ooit talrijk genoeg zijn om een walg
te smoren welke schijnt op te wellen uit de diepste gronden eener natie?
[verschenen: 17 april 1935]

De federist
Parijs, 29 Maart [1935]
Wat te denken van Philibert Besson die voor 't oogenblik ontegenzeglijk de
beroemdste man is van Frankrijk? Ik vraag het mij af sinds hij zijn fratsen begon in
de Kamer en op straat. Voor de eenen is hij een gek en een paljas, voor de anderen
een genie en een hervormer. Zijn vrienden en zijn trouwe kiezers houden hem voor
den Franschen Hitler. Maar of men hem in ernst of in scherts beschouwt, hij treedt
u altijd voor den geest met een zekere narrigheid. Zijn uiterlijk van grooten, glunderen
kobold, tot zijn genoegen verdwaald in een mechanische wereld en rondpaffend op
een motorfiets, werkt daartoe mee. Met een gezicht als het zijne kan men slechte
poetsen bakken, uilenspiegelsche streken uithalen of sprookjesachtige avonturen
brouwen in een bengaalsche verlichting. Hij zou uitstekend zijn als een dirigent van
wonderlijke automaten. De gespitste, bijziende kop, de lokken om de slapen, de kale,
rozige schedel, een uitdrukking van looze stiekumheid rond den smallen mond
herinneren onweerstaanbaar aan een maniakken en diabolieken professor uit
Hoffmann's Vertellingen.
Vanaf dat de deugdzame Kamer hem uitstiet als haar zwarte schaap heeft hij de
complete politie van Frankrijk achter zijn vlerken en legioenen schampere lachers
op zijn hand. Het hoogachtbare Parlement telt een half dozijn leden die sedert eenigen
tijd zetelen in voorloopige hechtenis, beschuldigd van omkoopbaarheid en
medeplichtigheid in diefstal. Het telt een dozijn andere even respectabele leden aan
wie dezelfde misdrijven ten laste gelegd worden, die voor een rechter zullen
verschijnen, doch die men wegens hun positie en wegens de touwtjes waaraan zij
kunnen trekken, op vrije voeten liet. Noch de provisorisch gekerkerden, noch de
zwaar verdachten hebben hun parlementaire werkzaamheden onderbroken. De eersten
blijven stemmen per delegatie en laten hun biljet door een collega in de bus steken.
De tweeden nemen deel aan de beraadslagingen der afgevaardigden. Het kan gebeuren
dat morgen hun stem de balans doet overhellen ten gunste van besluiten welke als
rampen zullen dateeren in de geschiedenis. Geen enkel député heeft gewaagd om
deze eenigszins ontmunte en bedenkelijke heerschappen vervallen te verklaren van
hun parlementair lidmaatschap, of hen tenminste te schorsen tot de justitie klaarheid
geschaft heeft in hun zaken. Dat was te veel gevergd van den zedelijken moed en
het fatsoen der volksvertegenwoordigers, want de beklaagden en de verdachten
bekleedden zeer hooge waardigheden in de Republiek, in hun Partij of in de
Franc-Maçonnerie. Men kan zich dus voorstellen welken eminenten indruk de Kamer
maakte op het glossende publiek, toen zij in een plotselinge crisis van eerbaarheid
haar banbliksems slingerde naar Besson en hem uit haar knussen schoot wierp wijl

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

de malle Philibert wegens een dieverijtje van een paar duizend francs veroordeeld
was tot drie maanden gevangenis. De stommeling! Wist hij niet dat men in 't Fransche
lagerhuis moet stelen bij millioenen om de achting en de protectie te verdienen der
nobele vergadering?
Het leek al niet erg pluis en het pleitte ten voordeele van Besson dat een député
als hij, een man zonder relaties, zonder macht, zonder partij, en die excentrieke
redevoeringen hield, in de kortste keeren genekt werd met een infameerend vonnis.
Dat kon enkel geschieden wanneer een gewipt en machtiger concurrent aasde op zijn
zetel, wat inderdaad het geval was. Het leek nog vreemder dat een gannef als Philibert
zich zoo maar liet betrappen op heeterdaad. Het ging boven elks petje dat de som
der schelmerij slechts 3344 francs 85 centimes bedroeg, om precies te zijn. Voor
zulk een ridicuul bedrag riskeert iemand geen situatie die een ware goudmijn is.
Behalve natuurlijk indien hij met molentjes loopt. Of behalve indien hij het slachtoffer
wordt eener machinatie. Philibert had echter een menigte blijken gegeven van de
helderheid zijner zinnen. Verlaagde hij niet, op eigen houtje, tegen heug en meug
der graantrusten, (door een combinatie van vrijgevochten bakkers en molenaars) den
prijs van het brood met negen stuiver per kilo? Rest dus de andere veronderstelling,
die der machinatie, en hier moet erkend worden dat de schijn volstrekt niet tegen
hem is.
De strikken werden gespannen in 1932, kort na den triomf zijner barokke
candidatuur. Het geboortehuis van den nieuwen député van Le Puy, gelegen te Vorey
en bewoond door zijn oude moeder, komt in gedwongen veiling voor een schuld van
2.205 francs 18 centimes. De kosten van afkondigingen, griffie, etc., beloopen de
geciteerde som van 3344 francs 85 centimes. Philibert is weinig in zijn sas over deze
gezouten rekening maar presenteert zich op het kantoor van een procureur om haar.
aan te zuiveren. De twee mannen zijn onder vier oogen. Philibert, volgens de bewering
van den procureur, gooit toornig 2250 francs in bankbiljetten op tafel, grist de twee
quitanties welke hij eischte, uit de handen van den ambtenaar, en pakt de biezen. De
tragie-komendie heeft geen getuigen. De procureur kan geen klemmender bewijzen
aanvoeren dan zijn woord. Maar Philibert hangt. Met een spoed die weergaloos is
in de annalen der Fransche Justitie wordt hij veroordeeld tot drie maanden hechtenis
en 200 francs boete. Het overhaaste geding is uniek en daarenboven illegaal. Krachtens
artikel 14 eener wet van 1875 kan geen député gevonnist worden zoolang de
parlementaire immuniteit hem dekt. Hoewel Philibert, overtuigd van zijn recht,
vrijwillig afstand deed van die onschendbaarheid, bleef hij onkwetsbaar voor het
zwaard van Themis. De Kamer echter en het gouvernement bekreunden zich noch
om overwegingen die menschelijk en billijk, noch om argumenten welke
onbetwistbaar klonken. Voor een beuzeling zetten zij het land op stelten. De
verwoedheid van hen die zooveel schrokkeriger haaien spaarden, maakte hen grotesk,
hatelijk en dom.
Philibert, opgejaagd door ruiter-en voetvolk, vluchtte naar de beboschte bergen
der Haute-Loire, zich verbergend in de boerderijen van aanhangers. Op zijn
zeventiende jaar trad hij als volontair in het vuur. Werd gevangen genomen doch
ontsnapte. Na den oorlog is hij ingenieur en hoofd-machinist der koopvaardij. Hij
heeft een liefdes-roman die past in zijn stijl. Een eigengereide vader wil hem huwen
aan de oudste dochter terwijl Philibert verkikkerd is op de jongste; hij schaakt haar,
doch wordt achterhaald omdat hij met zijn auto in een spijker rijdt. Dan stort hij zich
in de politiek, wordt burgemeester en lid van Gedeputeerde Staten. De electriciteit
kost te duur in zijn district en hij mobiliseert alle ossen om de geleiding-palen welke
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worden opgericht tegen de vlakte te leggen. Hij associeert zich met een anderen
ingenieur, J. Archer, uitvinder van een loopgraaf-kanon dat gebruikt werd bij de
krijgsverrichtingen en een loffelijk getuigschrift verwierf van Foch. Archer, die goed
en bloed voor Philibert veil heeft, noemt zich bescheiden: de patriarch. Samen stichten
zij in de omgeving van Le Puy, centraal-punt van het pre-historische, het
middeleeuwsche en misschien van het moderne Frankrijk, een federistische Republiek,
de kiem en de kern der toekomstige Europeesche Staten. De Federisten hebben hun
eigen munt, de Europa, en alle transacties op hun gebied worden gedaan met een
betaalmiddel dat in hun droomen bestemd is om een geünifieerd continent te
overvloeien en economisch te verzoenen. De Europa is uitsluitend gewaarborgd door
de koopwaar, door de productie, en als geruchten niet overdrijven, werd hij deze
week voor den eersten keer geëndosseerd door de Banque de France. Dank zij de
Europa heerscht er bij de Federisten geen crisis, geen depressie, geen armoe, en geen
andere bekommernis dan voor het leven van den dierbaren profeet. Niets heeft hun
vertrouwen geschokt en zij zijn er dicht aan toe om de huidige omzwervingen van
Philibert te vergelijken met de Hegira of met de Vlucht naar Egypte. Een man als
hij die de welvaart herstelde in hun provincie, die hun schonk waaraan zij behoefte
hadden boven alles: een geloof, een ideaal, een hervormer die zoo geweldige en zoo
geniepige tegenkantingen uitlokte van de roofridders en dwingelanden te Parijs, mag
niet gezelfmoord worden of mag niet overlijden aan een schot dat per ongeluk afgaat.
Philibert en zijn patriarch smeden nog een vracht verdere plannen die Staat en
maatschappij uit de voegen zouden rukken wanneer zij ook maar slaagden voor de
helft. Stalin en Mussolini, Roosevelt en Hitler worden hervormers in
duodecimo-formaat naast den omwentelaar op continentale, planetaire schaal die
met de gendarmerie op zijn hielen een schuilhoek zoekt in de rimboe van het antieke
Auvergne. Wat te denken van dezen realistischen fantast? Hij draaft door, hij daast,
hij snoeft en het schort hem in den bol, zegt men. Doch Marat, Danton, Robespierre?
Golden zij in 1789 voor minder gek dan Philibert voor de conformisten van 1935?
Wie kan zijn beteekenis voorspellen onder een volk waar alle ideeën in fusie verkeeren
en waarvan alle instellingen vermolmd raakten? Hij is een der talrijke zaden die uit
het onbekende aanzweven op een grilligen wind. Hij kan verdorren op een rots van
Auvergne, neerstuiven op een vruchtbaren grond. Maar wie meenen zijn actie te
steriliseeren door hem te brandmerken als dief, onder een voorwendsel dat geen
seconde steek houdt, gebruiken een averechtsche methode. En wie weet? Wellicht
zal de enghartigheid zijner vijanden later uitgelegd kunnen worden als een
noodzakelijk onderdeel zijner kans.
[verschenen: 20 april 1935]

Zijn stok
Parijs, 2 April [1935]
Zal hij vallen, Flandin, die uitgeteekend wordt als obelisk, pilaar, tempelzuil en
boonstaak? Zal hij overeind blijven, een beetje geknakter, gebogener, wat losser op
het voetstuk? De politikasters raadplegen de knoopen van hun vest. De een heeft er
zes, de ander zeven en zij komen niet gelijk uit. Zij pompen zich op in de couloirs
en onderweg naar de vergaderzaal loopen zij leeg als lekke banden. Ja, als Hitler er
niet was met zijn negen millioen soldaten, Goering met zijn drie duizend, vliegtuigen!
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Men zou doen als de gekke Philibert, ossen requisitionneeren, een lus snoeren rond
het kapiteel en de zweep er over leggen. Daar zou niet mee geleuterd worden. Want
de eerste minister, van wien men spottend zegt dat hij op een stoel moet klimmen
om zich te kunnen scheren, heeft meerderheden van 555 doch de vrienden kan hij
op zijn vingers tellen.
In den grond heeft hij 't verkorven bij links en bij rechts. De blauwen, de witten
en de rooden noteerden elk een uitspraak die misschien leelijker klonk dan zij bedoeld
scheen, doch die bewees dat Flandin's tong even lang was als zijn beenen en dat hij
struikelen kon van beide kanten.
De eerste werd gesproken op de jaarbeurs te Lyon en luidde: ‘Ons land heeft in
den loop der eeuwen zijn vrijheden niet veroverd om haar te ketenen aan den wagen
van Koning Geld.’ Een banale en nonsensicale gemeenplaats. Een demagogisch
refreintje. Muziek van de stembus. Men behoeft geen bankier te zijn en regent der
Banque de France om de ooren te spitsen. Het is te slap voor wat 't zegt, te hard voor
wat het insinueert. Of andersom. Men staat perplex. Heeft Flandin niet zeer nauwe
relaties met een Bank die speculeerde op de baisse van de Belga? Ontving hij de
steun zoekende Belgische ministers niet als honden op de kegelbaan? Als hij dien
weg inslaat, kan hij ons ver van huis brengen. Maar om vertrouwen te wekken is het
niet de rechte. Uitgezonderd bij de flibustiers.
De tweede zin is een fragment uit de redevoering welke hij afstak bij dezelfde
gelegenheid. Gelijke klok en gelijke klepel. Hij sprak over werkgevers en werkloozen:
‘Tusschen de vier muren van een bureau waar geen enkel comfort ontbreekt kan men
uit naam van beginselen jonge en forsche wezens tot degradatie en wanhoop
veroordeelen.’
Om te gelooven dat deze irriteerende, valsche taal geuit was door Flandin, die de
reputatie geniet van een kapitalist, moest men ze zwart op wit lezen. De directeurs
der geïncrimineerde bureau's wreven zich de oogen tot zij traanden. Waar is het wilde
beest, geriefelijk geïnstalleerd in een fauteuil, gouden ketting op den buik, sigaar
met een bandje in den muil en de typiste op zijn knieën, die jonge lieden met
voorbedachten rade doemt tot armoede en baliekluiverij? Bij wijlen ontmoet men
dit monster nog in de socialistische en communistische literatuur. Doch zelfs op de
achterlijkste hersenpannen hebben zulke praatjes geen vat meer. Moet een Flandin
dergelijke kliekjes komen opwarmen? De plutocraat Flandin? Die zijn penaten opslaat
in het luxueuze Hôtel Matignon, de voormalige Oostenrijksch-Hongaarsche
ambassade, welke hij met park en al heeft laten omsingelen door een muur van
zeventien meter hoogte? Hij durft ons verwijten dat wij voorbedachtelijk (uit naam
van welke beginselen, groote goden?) armoedzaaiers zouden fokken? Hij, het hoofd
van het bewind, dat meer dan driekwart onzer winsten opslokt? Toen hij geen minister
was, maakte hij den indruk van snugger en voorzichtig te zijn. Waartoe iemand niet
komt die een portefeuille inpalmt en meent te moeten flirten met Léon Blum!
Men was allesbehalve tevreden en liet het hem merken. Langs den neus weg,
volgens Fransche gewoonte, zonder te onderstrepen. Flandin echter verfoeit critiek.
Hij is van het systeem: aap wat heb je mooie jongen. Hij behoort tot een generatie
van republikeinen welke zwelgt in wierookwalmen zooals geen keizer of koning ooit
opsnoof en die zich verlustigt aan pluimstrijkerij welke nooit een vorst gesmaakt
heeft. Een ode der vroegere hof-poëeten is platvloersch proza naast de hymnen welke
de officieele pers wijdt aan de glorievolle daden van een democratisch minister die
het stuur heeft en in de bus blaast der geheime fondsen. ‘Een lumineuse redevoering’
zei de Petit Parisien van de comfortabele bureau's waar men arbeiders degradeert.
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De republikeinen nemen dat voor goede munt. Is het wonder dat ze lichtgeraakt
worden, prikkelbaar en des te ongenietelijker wanneer niet alles van een leien dakje
gaat, ondanks de loftuitingen? Dat is vergeeflijk. Maar een neurasthenisch
kruidje-roer-mij-niet als Flandin hadden wij nog niet beleefd. Van onuitstaanbaar
werd hij onbetaalbaar.
Geschramd door een paar onschuldige spelden, die hem gestoken hadden als
banderilla's den stier eener corrida, nam hij wederom het woord bij de inwijding van
een nieuw raadhuis te Vincennes. De natie hing aan de radio en men mag
veronderstellen dat zij een hartversterking verwachtte. Een kleine trompetstoot. Een
aasje enthousiasme in den dagelijkschen sleur. Een tikje bemoediging. Een
verwarmend accent. De Franschen hunkerden ernaar. Juist hier in Vincennes waar
het wemelt van Marxisten die petities inzamelen tegen de verlenging van den
militairen dienstplicht, die te midden van het aanwaaiend krijgsgewoel desertie
blijven prediken en sabotage. Een ware chef zou hun onder den neus geduwd hebben
dat de onderdanen van Moskou een dienstplicht vervullen van vijf jaar. En hoort,
hoort! Flandin prijst het patriottisme der Soviets. Hij hemelt het op. Hij raakt er niet
over uit. Vergelijkt hij tenminste den onwil der Fransche Rooden met de
offervaardigheid der Moskovieten? Geen denken aan. Heeft hij eenige attentie voor
de Fransche patriotten? Geen syllabe die geïnterpreteerd zou kunnen worden ten
gunste van het Fransche vaderland, ter verheerlijking van het idee Frankrijk, tot
opmontering van het Fransche moreel, komt over zijn lippen. Integendeel. Hij schimpt
korzelig op de plannen-makers, op de pottekijkers die hem bevitten, de impotenten,
de mopperaars, de kribbebijters, de oorwurmen, de stuurlui die aan wal staar. Flandin
de Groote, de onfeilbare! Flandinus Maximus. Voor de Fransche nationalisten zendt
de opvolger van Doumergue de volgende drie formidabele frasen in den ether:
‘Verscheidene belanghebbende raadsmannen bazuinen rond dat er op het schip
een kapitein zou ontbreken. Wel beschouwd zijn dat zenuwzwakken wien alleen de
stok helpt. Als op een goeden dag de stok geprobeerd moet worden zal ik het doen;
des te erger voor hun ruggegraat.’
Den morgen daarop vroeg Le Quotidien, republikeinsch orgaan, of de
radioluisteraars niet dupes geweest waren eener enorme mystificatie. Op straat, in
de autobussen, in de métro, in de treinen passeerden de citoyens en citoyennes elkaar
de kranten waar de lapidaire tirade cursief in gedrukt was. Parijs is grimmig, nurksch
en sinds de affaire van den politie-ambtenaar die voor straf benoemd werd tot
administrateur der Comédie Française, had men niet zoo gul gelachen. De Franschen
stoute kinderen? Hoe langer hoe fraaier! Flandin wou Père Fouettard spelen, Zwarte
Piet, Boeman? Palsembleu! Fouchtra! Sakkerloot! Als de Parijzenaars het liedje
gekend hadden van wie de koek krijgt wie de gard, zouden zij 't in optocht zijn gaan
zingen voor het Hotel Matignon; ondanks den muur naar de maat van Flandin. In
een ommezien was zijn stok legendair, fabuleus, beroemd en belachelijk.
Zoolang de Franschen geregeerd worden, op een troon of een zetel, onder een
kroon of onder een kachelpijp, heeft niemand ze gedreigd met een pak slaag. Dat is
het komische en het ongehoorde van den flater. Als het Parlement nog harmonieerde
met de natie zou Flandin zijn stok geen halven dag overleefd hebben. Maar nu? Men
wil hem kwijt. Doch men weet niet hoe: met de stille trom of met de groote pauk?
[verschenen: 24 april 1935]
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Lente-stralen
Parijs, 6 April 1935
Volgens sommige kranten hebben de postduiven-diensten van het Fransche leger
onlangs eigenaardige proefnemingen gedaan welke menig hoofd aan 't denken en
aan 't droomen zal zetten over de dingen die mogelijk zijn tusschen hemel en aarde.
In het departement Loire-Inférieure, hoofdstad Nantes, werd een vlucht der
gevederde boden losgelaten welke de militairen gebruiken tot het overbrengen van
berichten en tot het filmen (in miniatuur) van vijandelijke posities. Tijdens den eersten
wereldoorlog zijn verschillende dezer zachte dieren gedecoreerd voor heldenmoed
en trouw. Men hing hun een medaille om den paarlemoerigen hals wijl zij niet hadden
geaarzeld om een gordijn- en roffel-vuur te doorklieven waarin geen mensch zich
kon of durfde wagen. Dit bewees dat er door het brein der ongevleugelde,
oppermachtige tweevoeters nog niets werd uitgevonden waarvoor zij terugdeinsden
of dat hen van de wijs bracht.
Doch de vernuftige en schrikbarende meester van het geschapene is nimmer
uitgepraat. Toen de duiven van Nantes met de middelen waarover zij beschikken en
die wij niet kennen, richting hadden gekozen, toen zij een eind onderweg waren naar
de plaats harer bestemming, werden zij in de nacht gebombardeerd, als virtueele
bondgenooten van een vijand. Niet echter met een salvo van kartetsen. Men joeg hen
een losbranding van hertziaansche golven achterna, verwekt en geregeld door een
radio-zender. Aanvankelijk zonder resultaat. Maar toen de soldaten de juiste intensiteit
en de geëigende lengte te pakken hadden, begonnen de vogels radeloos rond te
fladderen in een kring. Klaarblijkelijk hadden de onzichtbare vonken het orgaan
ontzenuwd dat de postduiven over verre afstanden stuurt en dat wij haar instinct
noemen. Zij waren de kluts kwijt. Zij zaten als gevangen in een toover-cirkel, in een
kooi van immaterieele tralies waar geen enkele den weg wist en waar geen enkele
een spleet vond om door te ontsnappen. Iets ergers kon een postduif niet overkomen.
Het lag in de macht van den radiotelegrafist om haar te laten draaien tot zij uitgeput
neerviel. Dat is een tegenstander uitgeschakeld. De postduif, die met verkenners en
spionnen gereisd heeft tot diep in het territorium van den vijand, wordt neutraal als
een sijsje. Zij zal langzamerhand niet meer ingeschreven worden op de registers van
het oorlogsmateriaal eener natie, onder de mobiliseerbare goederen. Het is ook de
eerste onoverschrijdbare grens die met behulp der electriciteit getrokken wordt in de
atmosfeer. Of liever, om niets te overdrijven, het begin eener grens.
Welk verschil nu, en welke overeenkomst bestaat er tusschen een vogel en
vliegmachine in hun verhouding tot een draadloos en onstoffelijk bombardement?
Van tijd tot tijd duikt in de pers het bericht op over een straal, gedoopt naar een letter
van het grieksche alphabet, een dzeta, theta of upsilon, waarmee de toekomstige
krijgsman motoren stilhoudt, munitie-magazijnen in brand steekt en legers neervelt
door het drukken op een knop. De geleerde Painlevé, uitstekend op de hoogte van
wat er beraamd wordt in de laboratoria, geloofde niet aan deze uitvinding, ondanks
de hardnekkigheid der geruchten. Hij beschouwde ze als verzinsels om kinderen
bang te maken en onwijze groote menschen. Kort voor zijn dood, in 1932, publiceerde
hij een kalmeerend artikel waarin hij als grondstelling betoogde dat elke straal, ook
de geheimzinnigste en de verdelgendste, een contact-punt moet vinden om
doeltreffend te werken. Men kan zonder twijfel de ontsteking belemmeren van alle
motoren in de lucht, te land of ter zee, doch op voorwaarde dat die motoren voorzien
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zijn van een toepasselijk apparaat. Men kan ontploffingen veroorzaken onder beding
dat het kruit door een speciaal toestel verbonden is met den uitgezonden straal. In
de eerste dagen van een nieuwen oorlog zal men zeer vermoedelijk een menigte
explosies en branden bijwonen, radiotelegrafisch ontketend door aanwending van
instrumenten welke van te voren door geheime agenten zijn gedeponeerd op een
zolder of in een kelder, in de safe's van banken, tusschen de bagage der schepen, in
de consigne's van stations, etc. Die instrumenten zullen zijn afgestemd op een signaal
en een golf-lengte welke de vijand kent. Maar de destructieve vermogens van den
mensch zijn nog niet genoeg ontwikkeld om te kunnen opereeren zonder zulke vooraf
bedisselde contact-werktuigen. Het vernietigendste fluïdum, losgelaten in 't wilde
weg, zal altijd slechts kunnen ageeren met een doelmatigheid welke in belachelijke
proporties staat tot de geconcentreerde energie. Getuige de bliksem.
Deze doordachte en gegronde overwegingen verhinderen niet dat de straal Z of Y
het menschdom blijft verontrusten. Een troebel voorgevoel verwittigt van naderend
onraad. Werden niet alle droomen die opwellen uit menschelijke hersens vroeg of
laat verwezenlijkt? Wordt niet het verbazingwekkendste simpel als een tafel van
vermenigvuldiging zoodra het geboeid is in een formule, klaar als een recept? Het
feit dat men alom speurt naar den moordenden straal verleent hem reeds werkelijkheid.
Hij leefde reeds als fabel in het rijk der natuur: de giftige blik van den basiliscus. Hij
is aanwezig in het schijnsel der zon als ultraviolet, in de aardkorst als radium. Waarom
zou de wensch om ook dat vuur te ontstelen aan de goden van boven- of onderwereld
niet rondsluipen door de hoofden der ontdekkers? Waarom zou die wensch
onvervulbaar zijn, terwijl in vijftig jaren zooveel bemeesterd werd, dat gedurende
twintigtallen eeuwen onverkrijgbaar scheen, terwijl alles gematerialiseerd en
geformuleerd werd wat verzinnebeeld lag in de sprookjes van elfen en feeën? Zoo
verheugen gepondereerde deskundigen zich over de geregelde evolutie van den
Diesel, over zijn geleidelijke bruikbaarheid op vliegmachines. Want de Diesel heeft
geen ontsteking; hij kan dus niet, als benzine-motoren, verlamd worden door Z-stralen.
Zoo volgen honderdduizenden die zich helder of vaag bewust zijn van het algemeen
alarm, met spanning en hoop de studies van Branly. Wellicht ontving nooit een zoeker
in zulken graad den mentalen steun van een gansch volk als de negentigjarige uitvinder
der draadlooze. In stilte wordt hij vereerd gelijk een beschermgeest. Branly immers
bestudeert het effect der electriciteit op sommige substanties en als men van iemand
een Z-straal verwacht dan is het van hem. Menigeen gelooft dat hij niet zal heengaan
alvorens de Fransche lucht omgord te hebben met die barrière van vonken, waarop
elke aanvaller automatisch moet afstuiten. Waarom zou ook de legende der
bovennatuurlijke verdediging welke sommige heiligdommen beschut heeft in de
oudheid en in de middeleeuwen geen realiteit worden?
Langs dezen omweg keeren wij terug tot onze postduiven. Waarom hebben zij
gewankeld en gefaald onder de beschieting eener batterij van hertziaansche golven?
De meening der proefnemers luidt daaromtrent categorisch. Niet de
voortbewegingsorganen, niet de vleugelspieren en niet de draagvlakte der duiven
zijn aangetast door het onmerkbare wapen. Doch haar zenuw-centrum wordt geraakt,
haar hersens, en oogenblikkelijk ontwricht. Geen twijfel mogelijk: de duiven verloren
niet haar kracht doch haar besef, haar geweten, haar herinnering. Hallucineerende
vraag: Hoeveel verschil, hoeveel overeenkomst zou er bestaan tusschen de gevoeligste
antennen eener postduif en de fijnste zenuwdraden van het verticale creatuur dat in
gemoede zint op een ‘Straal van den Dood’? Zij moet gesteld worden in 't licht van
het militaire experiment.
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Sinds ettelijke jaren zijn wij nacht en dag, buiten en binnen, onder en boven den
grond omsponnen door een rag van ontastbare en onontwijkbare draden welker
intensiteit en aantal onophoudelijk toeneemt. Zij vervoeren woord en toon uit alle
werelddeelen in alle talen en dialecten. Symphonieën en sonaten. Opera's en operettes.
Oratoria en rumba's. Cantates en jazz. Bokswedstrijden en voetbalmatches. Kluchten
en drama's. Pedagogische causerieën en tingeltangeldeuntjes. Verzen en proza.
Politieke redevoeringen en predicaties van de meeste godsdiensten der aarde.
Beurskoersen en weerberichten. Hygiënische beschouwingen en dagelijksche
catastrofen. Volksliederen en paraden. Begrafenissen, onthullingen van standbeelden,
raadgevingen voor tuinbouw en recepties van hooge gasten. Advertenties en de seinen
van schepen op zee. Propaganda van alle naties der wereld. Dat fantastische
mengelmoes vult en doorkruist gelijktijdig onze atmosfeer. Elke seconde van het
etmaal zijn onze huizen van den nok tot den kelder overstroomd met het electrische
geroezemoes van een universeelen Walpurgisnacht, zijn wijzelf, inwendig en
uitwendig, gedrenkt in een cacophonie van welker pandemonische absurditeit wij
ons niet het flauwste idee kunnen vormen, maar een cacophonie wier onnaspeurlijke
vibraties ons voortdurend omringen en doortrillen als de dampkring.
Is het zeker dat wij in ons diepste binnenste ontoegankelijk en ongevoelig zijn
voor dat eindelooze en zinnelooze heksenfeest? Of zou de ontreddering der postduiven
niet enkel een gewichtige stap zijn naar de oplossing van een militair probleem, maar
tevens het begin eener verklaring? Het begin der verklaring van de epidemische
storingen aan welke sedert korten tijd de menschheid lijdt. Wij behoeven die storingen
niet nader te definieeren noch te bewijzen. Kan het inderdaad anders geduid worden
dan als symptoom van de ergste geestesverwarring dat het verticale creatuur in
minstens tien landen zich afslooft op de ontdekking eener ‘Straal van den Dood’
zonder dat alle consciënties in opstand komen?
[verschenen: 27 april 1935]

Uit het hoofdkwartier
Parijs, 10 April 1935
Het is opmerkelijk dat de zeventigste verjaardag van Ludendorff en zijn luisterrijke
rehabilitatie door de aanvoerders van het nieuwe bewind juist samenvalt met het
verschijnen van een boek dat de krijgskunde van den Kwartiermeester-generaal der
Duitsche strijdkrachten beoordeelt met een strengheid, welke de lauwerkransen stuk
voor stuk ontbladert tot er niets overblijft dan de kale takken. Als Ludendorff gevoelig
is voor coïncidenties dan zal hij in zichzelve mompelen: zullen die vermaledijde
Franschen mij altijd en overal in den weg zitten? Wanneer hij nog dezelfde
stokpaardjes berijdt waarmee hij sinds zijn nederlaag den tijd gekort heeft zal hij
uitroepen: Weer een streek van de Franc-Maçonnerie en de Jezuïeten!
Wij bedoelen de buitengewoon merkwaardige studie van Generaal Loizeau welke
onder den titel ‘La Stratégie allemande en 1918’ met een aantal kaarten en een
inleiding van Weygand dit voorjaar uitgegeven is door Berger-Levrault te Parijs.
Niet competenter zijnde in oorlogszaken dan het gezond verstand en een voorzichtige
toetsing der argumenten ons veroorloven, zouden wij nimmer partij durven kiezen
in een zuiver technisch debat wanneer de naam van den ex-generalissimus van het
Fransche leger, die Ludendorff's persoonlijke tegenstander was, den inhoud dezer
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bladzijden niet dekte met zijn onbetwistbare autoriteit. Het zou niet in ons opkomen
om te spreken over ‘de fouten en de vergissingen’ van een veldheer wiens tallooze
bewonderaars steeds de overtuiging zijn toegedaan dat hij meer wegens incidenteele
dan intrinsieke oorzaken het onderspit dolf, wij zouden er niet aan gedacht hebben
om een aureool te verduisteren die totnutoe zelfs in de nederlaag onverzwakt gestraald
heeft, wanneer zoo contrasteerende opinies niet steunden op de gezaghebbendste
schrijvers. Van den anderen kant lijkt ons het feit dat een bevelhebber, aan wien zijn
overwinnaars de ernstigste dwalingen ten laste leggen, wederom organiseerend,
adviseerend, concipieerend en wellicht commandeerend ten tooneele treedt, rijk
genoeg aan mogelijke gevolgen voor de toekomst om een oordeel te vermelden
waartegen Ludendorff's eer-herstel reeds verzet schijnt aan te teekenen.
Volgens Loizeau en Weygand was het strategisch idee waarop Ludendorff zijn
groote offensief van 21 Maart 1918 gebaseerd had uitstekend, onberispelijk,
uitvoerbaar en een leerling van Von Schlieffen waardig. Na langdurige discussies
met kolonel Wetzell, chef van het bureau der krijgsoperaties, over het punt van den
aanval (zou men eerst de Fransche of eerst de Engelsche strijdkrachten vernietigen?)
waren beide mannen tot overeenstemming geraakt en op 11 November 1917 zette
de kwartiermeester-generaal te Mons voor de Staven der betrokken leger-afdeelingen
de manoeuvre uiteen welke door oprolling van den Britschen rechtervleugel de
geleidelijke instorting moest teweegbrengen van het gansche Engelsche front. Het
offensief zou geopend worden in de streek van Saint-Quentin waar de middelmatig
georganiseerde tegenstander over weinig reserves beschikte en waar een doorbraak
aanzienlijke kansen van slagen scheen te toonen. Na tusschen Péronne en Ham de
Somme bereikt te hebben zou de aanval zich ontwikkelen in Noord-Westelijke
richting terwijl de linker flank der troepen zou steunen op de rivier. De Somme
scheidde het operatieveld in twee afgesloten compartimenten. Aan den Zuidelijken
oever was men sterk genoeg om de Franschen defensief in toom te houden. Op den
Noordelijken oever zou het gros der manoeuvre-massa zich in concentrische stooten
aan den rechtervleugel der Engelschen vastklampen tot de gewenschte beslissing
(oprolling en omsingeling) verkregen was.
Het weloverlegde plan benuttigde op meesterlijke wijze de voordeelen van het
terrein en de kwetsbaarheid van het Fransch-Engelsche scharnier. Maar uitgaande
van een voortreffelijk concept beging Ludendorff een eerste grove fout door het
gevecht in te zetten met strijdkrachten wier aantal lager was dan waartoe de veiligheid
der overige fronten hem noopte. Ofschoon de vrede met de Russen (Brest-Litovsk)
geteekend was, liet hij uit heerschzuchtige overwegingen één-vijfde zijner bruikbare
legers in de steppen van Rusland. Hoewel de Italianen verslagen waren te Caporetto
(20 October 1917) en hoewel het Italiaansche slagveld vóór het midden der lente
geen geschiktheid leverde tot uitgebreide krijgsverrichtingen, verzuimde hij om
Oostenrijksche hulptroepen te vervoeren naar het Fransche front waar zij in ieder
geval hadden kunnen dienen tot verdediging van kalme sectoren. Ten overvloede
wierp Ludendorff bij het eerste begin van den aanval al zijn beschikbare strijdkrachten
in het vuur, wanend dat de massa-techniek welke hem gelukt was in Rusland en Italië
eveneens zou slagen op het Westfront. Kolonel Wetzell en verscheidene andere
medewerkers, beter op de hoogte van de gevechtswaarde der Engelschen en
Franschen, keurden deze opvatting pertinent af doch Ludendorff dreef haar door.
De Duitschers vingen hun offensief aan met 197 divisies, waarvan 84 reserve,
tegen 175 divisies der geallieerden, waarvan 57 reserve. Hun numeriek overwicht
was dus geprononceerd, hoewel niet verpletterend. En de eerste phase van den slag
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(totale vernietiging van het 5de Engelsche leger, dat van Gough) bewees de juistheid
van Ludendorff's berekeningen en de losheid der critieken. Hij had de overwinning
in 't zicht. De Engelschen, gelijk in den herfst de Italianen, vluchtten in volle paniek.
Het lag in zijn macht om hen halsoverkop naar zee te drijven als hij zijn oorspronkelijk
strategisch plan ware trouw gebleven. Wij weten natuurlijk niet hoe de Franschen
gereageerd zouden hebben op een volledig Engelsch déblâcle, doch deze ontknooping
een oogenblik te kunnen wikken als een op handen zijnde gebeurlijkheid, mag
vervullen met bewondering. Hier echter, bij 't rijzen der zegepraal, begaat Ludendorff
zijn tweede fout, cardinaler en onherstelbaarder dan de voorgaande. Voorwaarts
stormend, vergeet hij zijn grond-idee. Hoe verder hij oprukt hoe meer hij van zijn
aanvankelijk ontwerp afwijkt. Reeds op 23 Maart schijnt het geheel in zijn herinnering
te zijn omneveld. In plaats van den linkervleugel zijner manoeuvre-massa als
flankdekking te bewaren op de Somme, in plaats van zijn offensieve krachten
uitsluitend te concentreeren tegen de Britten zal hij vanaf dien datum voortaan als
hoofddoel der operatie beschouwen de poging ‘om de Franschen van de Engelschen
te scheiden door van weerszijden der Somme zoo snel mogelijk vooruit te dringen’.
Het terrein-voordeel der Somme [foutief zetsel] gaat dus verloren. Daar de aanvallen
der Duitschers zich in divergeerende richtingen bewegen verflauwt van lieverlede
hun vaart en hun massaal effect. De geallieerden krijgen tijd om de gaten te stoppen.
Noch de Engelschen, noch de Franschen zijn ‘opgerold’. Geen van beiden wordt
vernietigd. De breuk in het scharnier zelfs kan gedurende de volgende dagen worden
gerepareerd.
Al vechtende was Ludendorff derhalve totaal van strategisch idee veranderd. Wat
bij de conceptie uitmuntte door klaarheid, doeltreffendheid en bereikbaarheid verliep
bij de uitvoering in een mateloos en machteloos gebaar; het harmonische
aanvangs-project vergroeide tot een gedisproportionneerden chaos, die planloos
woedde tot zijn geweld was uitgeraasd.
Maar als men zulke vergissingen constateeren moet, hoe kan men ze verklaren?
Weygand meent dat Ludendorff te veel aan zijn hoofd had om een strategisch thema
consequent en zonder aarzelingen of verstrooidheden door te zetten. De
kwartiermeester-generaal commandeerde persoonlijk alle fronten, hij bemoeide zich
met de buiten- en binnenlandsche politiek van het Duitsche Rijk, redigeerde
eigenhandig de ontelbare tactische en technische instructies van zijn onmetelijk leger.
Doch indien overladenheid van bezigheden een beletsel is geweest voor Ludendorff's
intellectueel evenwicht, deze uitlegging geeft een reden zijner fouten maar redt niet
zijn figuur. Nam een Napoleon niet honderdmaal meer hooi op zijn vork tijdens elk
zijner campagnes? De versnippering van Napoleon's belangstelling en werkzaamheden
heeft hem nimmer verhinderd om strategisch te denken en om zijn ideeën rigoureus
te ontplooien. Wij hellen dus veel meer over tot de meening van Generaal Loizeau
die Ludendorff houdt voor een eminent tacticus doch die hem onbekwaam acht om
strategische ideeën, welke hij overigens voortreffelijk formuleert, door alle
overrompelingen, verrassingen en verbluftheden heen, onvervaard en onbewogen,
hartstochtloos en onstuimig, koelbloedig en brandend van geestdrift, niet alleen
logisch te leiden maar ook rationeel te volgen.
Indien wij Ludendorff's oorlogsmémoires (pag. 216) moeten gelooven zou de
mislukking van zijn offensief van 21 Maart voornamelijk te wijten zijn aan den
kostbaren tijd welken zijn uitgehongerde soldaten verbrasten in de vijandelijke
levensmiddelen-dépôts welke zij ontdekten en leeg aten bij hun opmarsch. Naast de
verheven en gecompliceerde problemen welke de studie van Generaal Loizeau stelt

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

en oplost, lijkt zulk een pretext bijna op gebazel. Millioenen echter van Ludendorff's
landgenooten hebben zich sinds jaren verschanst achter een voorwendsel van dat
kaliber en millioenen zullen hun waan bevestigd vinden in Ludendorff's rehabilitatie.
Wij willen niet beslissen wie gelijk heeft: Weygand en Loizeau die ‘de
determineerende factoren’ van het eind-échec hunner tegenstanders ontwaren en
ontwarren in de strategische fouten van den bevelhebber, of Ludendorff die zijn
fiasco toedicht aan de maag zijner soldaten. Voor Duitschland evenwel is de kwestie
van oneindig meer belang dan voor Frankrijk. Zij is van 't uiterste gewicht.
[verschenen: 2 mei 1935]

Het koloniale consult
Parijs, 15 April 1935
De ‘Imperiale Conferentie’, plechtig geopend op Maandag 3 December in het
Koloniaal Museum te Vincennes, is met staatsie gesloten op Zaterdag 13 April in de
Vergaderzaal van den Senaat. Het Palais du Luxembourg, domein van 't Fransche
Hoogerhuis, met al zijn hallen, galerijen, gangen, kamers, loges en tribunes was te
klein om de menigte van gedelegeerden en belangstellenden te herbergen die door
de nauwe straten van het oude Parijs was samengekomen om het congres te beëindigen
met een manifestatie van optimisme en bedaarde grootheid. Sinds het tijdperk der
Napoleons had het Senaatsgebouw niet zulk een praal vertoond en weelde. De escalier
d'honneur, versierd met palmen en oranjeboomen, was trede voor trede afgezet met
magnifieke kurassiers in vol ornaat die de blanke sabel presenteerden als standbeelden.
Men kon zich verbeelden in de Opera te zijn.
Het feestelijk begin en het stralende slot overbruggen een leegte van meer dan
vier maanden, onder het gedrang der actualiteit vervlogen in stille besprekingen
waarvan de buitenwereld zoo goed als niets vernomen heeft. De Franschman neigt
hoe langer hoe minder naar luidruchtigheid en parade bij het vervullen eener taak
die als noodzakelijk erkend is. Het publiek heeft zich geen halven dag bekommerd
om de ‘economische conferentie van metropolitaansch en overzeesch Frankrijk’,
gelijk het congres zich stuursch en officieel getiteld had. De inrichters van het
programma hebben zich op hun beurt geen stonde bekreund om het publiek. Geen
enkele feestelijkheid heeft de monotonie der langdurige deliberaties verbroken. Geen
mise-en-scène van fanfares en recepties heeft de eenen of de anderen een hart onder
den riem gestoken of zand in de oogen gestrooid om ongeduld te sussen en tribulaties
te verlichten. Van de beraadslagingen, van de onvermijdelijke botsingen tusschen
happige belangengroepen is zoo weinig doorgelekt dat men gezworen zou hebben
dat ze niemand interesseerden. Het scheen geen sterveling te deren, wat men kon
zeggen, denken, gissen of insinueeren over het problematische en wisselvallige van
successen of stroppen. In zulke absolute afzondering en zelfgenoegzaamheid heeft
de commissie voor productie negentig séances gehouden; de economische commissie
zestig; de commissies van financiën, van koloniale outilleering, van sociale
voorziening ieder een gelijkelijk aantal. Honderden resoluties zijn gevoteerd waarvan
tekst en strekking pas bekend zullen worden wanneer de regeering ze wettigt bij
decreet of het parlement ze aanvaardt bij stemming. Wanneer men met opzet, in
onderdeelen en hoofdzaken, anders had willen doen dan de Engelschen te Ottawa,
had men niet discreter en secuurder kunnen te werk gaan. En ongetwijfeld is alles
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waarin de conferentie te Vincennes zich onderscheiden heeft van Ottawa karakteristiek
voor den Franschman dezer eeuw. Hij zal weldra de eenige zijn die leven wil zonder
romantiek; zonder temperatuur; met een minimum van vlaggen en wimpels, poeha
en panache; met een moreel dat niet elken dag behoeft te worden opgedraaid als een
goedkoope wekker; als iemand die zich niets laat wijsmaken; als een eenvoudig
mensch.
Hoewel men nog niet in détails kan treden en ook het ensemble nauwelijks overzien
kan, krijgt men den indruk dat het congres aan de essentieele verwachtingen der
organiseerders heeft beantwoord. Het was geen kleinigheid om rondom dezelfde
tafel moederlanders te vereenigen en kolonialen, planters en inboorlingen, civielen
en militairen, importeurs en exporteurs, producenten en consumenten, en nog andere
categorieën van burgers die diametraal tegenover elkaar staan omdat zij parallel
loopen. Het is echter gelukt. De vertegenwoordigers van alle groepen wier kracht en
wier profijt van ouder op ouder gelegen had in het antagonisme, hebben zich over
de statistieken gebogen en de eenheid der tegendeelen is hun geopenbaard door de
cijfers der tabellen. Die plotselinge eendracht lijkt haast te mooi om waar te zijn.
Om aan het wonder te gelooven willen wij het zien. Om te overtuigen zal het mirakel
daarenboven moeten duren. Maar volgens de rapporteurs schijnt er waarlijk een
gevoel van solidariteit ontwaakt te zijn tusschen de honderd millioen inwoners van
een rijk dat bijna altijd tegen zichzelf verdeeld was. Een besef van saamhoorigheid.
De bewustwording van een Groot-Frankrijk, van ‘une France totale’ dat zoolang een
hersenschim scheen van utopisten. ‘Er zijn Franschen die een ideaal missen, die een
mystiek zoeken,’ heeft de minister van Koloniën lyrisch uitgeroepen. ‘Hier hebben
ze een ideaal en een mystiek: het bewaren, het versterken, het verruimen der
eenheidsgedachte waarvan dit congres de fundamenten gemetseld heeft.’ Zou het
meenens worden? Zou men b.v. ondanks alle petroleum-importeurs olie en benzine
gaan distilleeren uit de overtollige olijven? Het schijnt werkelijk ernst te zijn. Alle
resoluties werden aangenomen met algemeene stemmen (slechts voor den wijn heeft
men geen accoord kunnen treffen) en van nu af aan heeft men besloten het
pan-Fransche koloniale consult in twee-jaarlijksche bijeenkomsten, zij 't op ietwat
bescheidener schaal, te bestendigen.
Omdat de meeste suggesties grenzen aan 't fantastische, durven wij ze
ternauwernood vernoemen, hoewel men zegt dat willen dikwijls reeds volstaat. De
commissie van outillage, gepresideerd door Generaal Messimy, heeft unaniem een
lijst van openbare werken voorgesteld, uit te voeren over een periode van vijftien
jaren, welker kosten geraamd worden op elf milliard twee honderd millioen francs.
Daar men een dergelijk bedrag niet opraapt onder de hoeven van een kameel en daar
het niet billijk noch mogelijk is om de lasten van zulk een som te schuiven op de
budgetten der Koloniën, kreeg de commissie een inval die terecht geprezen wordt
als helder, simpel en practisch. Eenparig met het college van financiën recommandeert
zij de oprichting van een ‘nationaal fonds voor de outilleering van overzeesch
Frankrijk’ dat zeer lage rente zal opbrengen (men spreekt van één percent), voor een
deel gealimenteerd zal worden door het budget van het moederland, voor een deel
door bijdragen der collectiviteiten die rechtstreeks bij de equipeering gebaat zijn.
Ten overvloede noodigt de financieele commissie het gouvernement uit om een aantal
schulden te schrappen welke de Koloniën hebben loopen bij den Staat. Zij adviseert
verzachting van het fiscaal statuut der Vennootschappen wier zetel gevestigd is
overzee, uitbreiding der landbouw-credieten, verhooging van een menigte
douanetarieven, etc. Het ligt voor de hand dat met een reeks van zulke
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philanthropische maatregelen de Fransche koloniën haar toekomst minder somber
zouden tegemoetzien en er zelfs aan kunnen denken om met vollen stoom aan den
slag te gaan.
Omdat men met een som van elf milliard 200 honderd millioen heel wat kan
aanvangen, heeft het congres op een zijner laatste plenumzittingen met algemeene
stemmen geconcludeerd tot aanleg van den spoorweg Middellandsche Zee - Niger
die sinds jaar en dag de verbeelding parten speelt onder den naam van Transsaharische.
Alle rapporten betreffende deze lijn, zelfs dat der delegatie van Indo-China, luiden
gunstig. Wijl de Sahara een woestijn is en voorloopig onbewoond, zal de
fata-morganische trein slechts aan zijne beide uiteinden reizigers en vrachtgoederen
inladen. Men schat niettemin dat 60.000 ton katoen en 200.000 ton apennoten per
jaar geëvacueerd zouden kunnen worden naar de Noord-Afrikaansche havens en dat
het vervoer in omgekeerde richting ongeveer één vierde zal bedragen van deze
hoofdsom. De baan zou 1750 k.m. lang zijn en het transport per ton komen op 400
francs. Per vrachtauto, en gesteld dat men wegen bouwt, zou dezelfde expeditie tot
5000 francs per ton stijgen, wat eenig verschil maakt. De kosten der uitvoering zijn
berekend op twee milliard 450 millioen en de aanleg zou gedurende jaren aan 30.000
menschen arbeid verschaffen. Twee duizend kilometer spoorstaven, ijzeren
dwarsliggers enz. tellen natuurlijk ook mee voor de metaal-nijverheid. Maar of de
Transsaharische direct rendeert op den dag dat de Toeareg's koren maaien en bananen
plukken in den oceaan van stuifzand, is volkomen bijzaak. Het schijnt dat alle
Algerijnen, blank en bruin, met ultimatieven nadruk de lijn eischen welke vroeg of
laat hun witte hoofdstad zal verbinden met de Kaap. En de wenschen van Algiers
zullen weldra klinken als bevelen, want nu reeds koopt dit gewest per jaar evenveel
van Frankrijk als Duitschland en Engeland te zamen. Dan is er nog de Generale Staf
die achter de schermen aandringt tot de constructie der spoorbaan welke in twee
etmalen en zonder gevaar de zwarte troepen zal verplaatsen van den Congo naar de
Middellandsche Zee. Ten slotte manen ook politieke overwegingen tot een finaal
besluit. Zooals hun relaties op 't oogenblik zijn zal Frankrijk de Italianen gaarne uit
hun financieele moeilijkheden helpen. Doch nimmer zullen de Franschen vergunnen
dat Mussolini van Tripoli uit het initiatief neemt eener onderneming van gelijke orde,
die gedurende een halve eeuw te precair zal blijven om concurrentie te gedoogen
maar bij alle precariteit den geheelen Afrikaanschen trafiek zal draineeren naar haar
kopstations.
Het is om deze veelvoudige redenen waarschijnlijk dat de Transsaharische het
eerste tastbare resultaat zal worden der Imperiale Conferentie. Een mooiere
gelegenheid om kapitaal te lokken naar een avontuur, grootsch en gevaarlijk genoeg
om iedereen te hypnotiseeren, zal zich niet spoedig voordoen. Hoe vlugger men
daarnaast de lijst der overige desiderata afhandelt, hoe liever en hoe beter. De eenen
immers zullen niet gered worden zonder de anderen en zoolang Frankrijk lusteloos
bij de pakken neerzit is er weinig uitkijk op schot in het werk.
[verschenen: 4 mei 1935]

De stille hoop
Parijs, 19 April [1935]
Bericht in de kranten:
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‘Op verzoek van Z.E. Roland Koester heeft de politie een aantal karikaturen doen
verwijderen op den Salon des Humoristes welke beleedigend geacht werden voor
den Reichsführer.’ Dit is het tweede bericht van dien aard. Kort na de opening der
expositie werd op wensch der Ambassade een teekening afgehaakt, Hitler voorstellend
met een bijl in de rechter en twee onthalsde vrouwenhoofden aan de haren in de
linker. Het onderschrift luidde: ‘Om vooruit te komen in de wereld moet men de
vrouwen op zijn hand hebben.’
Tekst en prentje waren den duizendkoppigen man-van-de-straat langs de koude
kleeren gegleden. Hij weet dat men in Engeland de vrouwen ophangt. Dat men ze
electriseert op een stoel in Amerika. Dat de Russen haar een revolverloop in den
rillenden nek boren. Is dat zooveel gracieuzer en beschaafder? 's Lands wijs 's lands
eer. De Franschen, jong en oud en van beiderlei kunne, die de verstandskies kregen
tusschen 1914 en '18, weten ook dat een massa buiksprekers en fonografen van prima
fabrikaat hun uiterste best doen om hen uit het lood te brengen en op hol te jagen.
Zij kennen het refreintje en zijn vast besloten zich met zulke muziek niet meer te
laten lijmen. Het middel om ze aan den kook te krijgen is nog niet verzonnen. Wat
zij aan hitsende leugens verduwen met een effen gezicht, met superieure minachting
voor de stumpers die zich uitsloven om vuurtjes te stoken die niet branden willen,
zou in staat zijn om minstens drie propaganda-ministeries te ontmoedigen, als de
propagandisten niet betaald werden, zelfs voor vliegers welke niet opgaan. Van dit
standpunt beschouwd had Roland Koester zich zijn moeite kunnen sparen. De
Fransche natie laat zich haar opinies niet meer ingeven met een paplepel. Zij borg
de kinderschoenen op bij een berg souvenirs waarvan de meesten niet rooskleurig
zijn.
Met dat al blijft de dubbele interventie der Duitsche Ambassade een onmiskenbare
aanslag op de Vrijheid van gedachte, in een onafhankelijke republiek die voor deze
vrijheid herhaalde malen hemel en aarde bewogen heeft. Het is een gebaar dat een
diplomaat vermijden zal wegens het riskante, omdat het doordravers reden geeft zich
overstuur te maken, of wegens het ongebruikelijke, omdat het een buitensporige
kitteloorigheid verraadt. Een gezant richt dergelijke verzoeken alleen tot een
gouvernement dat hij humeurig en demonstratief wenscht te prikkelen, of tot een
gouvernement waarmee hij op vertrouwelijken voet verkeert en van welks
vriendschappelijke medewerking hij verzekerd is. Merk wel dat Frankrijk zich met
evenveel recht te Berlijn zou kunnen beklagen over Kladderadatsch en andere
satirische bladen die met moeite het midden houden tusschen scherts en schimp.
Wanneer de Fransche regeering Koester naar huis had gezonden met een pak
teekeningen en uittreksels van enkele tooneelstukken onder den arm dan zou de
ambassadeur als homme d'esprit slechts hebben kunnen danken met een glimlach.
Het instructieve van dit zeldzame incident ligt echter niet in de houding van een
gedienstig minister doch in de reactie der pers zelf. Verplaats u een oogenblik vijf
en twintig jaar terug in het verleden. Verbeeld u dat Wilhelm II, dien de karikaturisten
veel erger en veel persoonlijker toetakelden dan zij vandaag schermen tegen Hitler,
zich vermeten had een censuur uit te spreken over de Fransche hekel-kunst en zijn
hardste roskammers. Het Europeesch Concert ware overschreeuwd geworden door
de herrie der bladen van den Boulevard. De vonken zouden gespat hebben uit den
druk-inkt. Het flauwste scribentje had een wrekende lier gepakt om zijn toorn te
vertolken. Wilhelm II kon het ontslag eischen van een minister (Delcassé) zonder
glazen te breken. Een veto tegen Hansi of een ander patriottisch teekenaar zou een
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zoodanig kabaal gesticht hebben dat hij zich aan zulken ongerijmden inval nimmer
heeft durven wagen.
Nu Hitler vandaag de ongeschreven conventies trotseert gebeurt er niets niemendal.
De pers, die altijd met toestemming of op commando marcheert, geeft geen ziertje
asem. Is zij zooveel makker, slapper of voorzichtiger geworden dan vroeger? Neen.
Nijdiger dan ooit te voren spant zij zich in om achterdocht en prikkelbaarheid tegen
den Germaanschen overbuur aan te wakkeren, de geschillen te verscherpen. Elk
Duitsch vliegtuig dat boven een. Fransch fort verdwaalt, wordt zorgvuldig
gesignaleerd. Zij verhaalt omstandig hoe de zoeklichten der Nazi's elken nacht de
Fransche Rijn-oevers afspeuren. Münchhausensche verzinsels, uit Engelschen duim
trouwens, over schrikwekkende wapenen door Duitschers uitgevonden, worden met
vette letters gepubliceerd op de eerste pagina. Wanneer anarchistische malloten te
Bordeaux zich door een kapper en een Oostenrijkschen arts laten steriliseeren
ontwaren ernstige kranten de misdadige hand van Duitschland dat met bistouri en
catgut het Fransche ras aantast in zijn kiemen. Heele feuilletons worden opgedischt
over ondermijnde bruggen, gebouwd door Duitschers, voor rekening der
oorlogsreparaties. Spionnage of spionnitis? Als de geschiedenissen op den keper
onderzocht worden blijken ze niets om 't lijf te hebben. Praatjes voor de vaak. De
nonsens ligt er zoo dik boven op dat men zich afvraagt welke schijnstooten er achter
schuilen en voor wie ze bestemd zijn. De lezers in ieder geval zouden zonder eenigen
spijt een gezwets missen dat ze vierkant aan hun laars lappen en dat inderdaad niet
den geringsten invloed uitoefent noch op de psychologie van 't volk noch op de daden
der regeering. Want even systematisch als de pers het bijkomstige en het gefantaseerde
uitpluist, aandikt, dramatiseert, even regelmatig verwaarloost zij het typische, het
markeerende. Geen woord b.v. over het feit dat de vrouw van Wesemann, betrokken
in de uitlevering van Berthold Jakob, uitstekende relaties onderhield met de Sûreté
Nationale. Geen syllabe over de inwilliging van het verzoek om Hitlers moreele
beeltenis te beveiligen tegen schenners.
Het is gewaagd om zulke microscopische aanwijzingen te interpreteeren. Het is
nog gevaarlijker om ze te veronachtzamen als miniem. Zij zijn misschien de niet
geheel uitwischbare, misschien de opzettelijk doorschemerende sporen van verborgen
bedoelingen. De politiek zou geen kunst zijn en geen wetenschap wanneer zij niet
haar geheimen had, haar raadselen, haar ondergrondsche banen, haar gezichtsbedrog,
haar verrassingen, haar onzekerheden. Ik voor mij rangschik die sporadische,
clandestiene teekens onder de getuigenissen, duidelijk genoeg om te verhoeden dat
wij door onrustbarende uiterlijkheden aan beide zijden der grens het geloof verliezen
in een harmonische evolutie.
Die teekens bewijzen niets. Zij kunnen ons bedriegen. Wij kunnen ze overdrijven.
Goed. Maar zij zijn positief en wettigen de hoop. Tijdens de Conferentie van Stresa
reisde de Parijsche député Scapini, blindgeschoten op een slagveld, naar Berlijn en
had een onderhoud met Hitler. Het is niet onmogelijk dat deze gedachtenwisseling
later gewichtiger blijkt dan de heele cinematografische vertooning van Isola Bella.
Waarom vertwijfelen, zoolang een Scapini den moed niet laat zakken? Onlangs
hadden Duitsche en Fransche oorlogs-vliegeniers zich vereenigd aan een broederlijken
maaltijd. Onder hen was Capitaine Fonck, de Fransche Richthofen. Op het Concours
Hippique te Berlijn is de Marseillaise aangehoord door vijftig duizend toeschouwers
met gestrekte armen. De commandant van het Fransche équipe stelde een
Kameradschaft-prijs in. Fransche officieren bereden de paarden hunner Duitsche
collega's. De Duitsche officieren bereden de paarden der Franschen. Ridder-romans?
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Don Quichotterie? Zooals gij wilt. Maar die uitingen van goeden wil spruiten voort
uit zeer diepe gevoelens, ontkiemd in de loopgraven, gehard in den strijd, bestand
tegen de vuurproef, welke alleen Franschen en Duitschers, maar verder geen enkele
andere natie, samen kunnen uitwisselen en ondervinden. ‘Wij zullen u de hand reiken
tot wij er een kramp van krijgen,’ heeft Goebbels gezegd. Het meerendeel der
Franschen zal in hun hart nimmer aannemen dat die hand niet gegrepen wordt, zoolang
zij niet gedwongen zijn te zwichten voor de evidentie. Zoolang er geen onzalige
beslissing gevallen is, afgetroggeld door een minderheid. ‘Geen oorlog meer met
Frankrijk’ is een leid-motief van Hitler. Het heeft machtig genoeg weerklonken onder
de Franschen om zijn natrillingen, zijn variaties nergens uit het oog te verliezen. Om
het als een impulsief Wagneriaansch thema te volgen in de afgronden van het orkest
waar het zich langzaam ontworstelt aan donkere accoorden, tastend naar licht, zoekend
naar kracht, hunkerend naar zijn warmste accent, zijn weldadigsten bloei. En mogen
zij die aan weerskanten deze vervulling nastreven zich getrouw blijven zonder te
versagen.
[verschenen: 8 mei 1935]

Van twee kwaden
Parijs, 23 April 1935
Maxime Litvinoff, die van Genève uit een hors d'oeuvre zou komen eten op den Quai
d'Orsay, heeft het stuur zijner auto op de laatste minuut gewend naar Moskou waar
Stalin hem zonder twijfel wacht met een zakoeski om van te watertanden. Het telegram
dat hij te Parijs zou aankomen om het Fransch-Russische verdrag te parafeeren was
al gedrukt in de eerste edities van Paasch-Zaterdag en moest hersmolten worden in
een staafje waardeloos lood. Plotseling maakte hij rechtsomkeert als een kat die men
op den staart trapt. Pierre Laval, reeds verkouden aan het Lago Maggiore waar
Mussolini niet had kunnen verhinderen dat het regende, voelde zich een beetje moe
en gekraakt. Een paar dagen rust zou hem goed doen, vooral wijl hij de
gemeente-raadsverkiezingen voor den boeg had welker aanplak-paneelen juist
getimmerd worden langs straten en pleinen. Wat heeft een Minister van
Buitenlandsche Zaken uitstaande met de benoeming van gemeenteraden? Een heele
boel. Meer dan genoeg om den Quai d'Orsay voor drie weken te sluiten, het rad der
fortuin stop te zetten en de onderhandelingen met de Russen te schorsen. Een
verrassender Paasch-ei kon Europa niet ten geschenke ontvangen van het diplomatieke
corps. Pourvu que ça dure, zei Madame Letizia van haar zoon Napoleon wiens fatum
niet betrouwbaarder was dan de roulette der hedendaagsche staatkunde. Mits het
lang versch blijft en gaaf, zeggen wij van het brooze cadeau dat misschien gelegd
werd door een windhaan.
Ondertusschen is het een cautie, en een gezegende cautie, dat de redactie van het
Fransch-Russische verdrag stuit op buitengewone moeilijkheden. In den loop der
Historie hebben de Franschen driemaal bot gevangen met de Moskovieten en zijn
driemaal verloochend. Eerstens onder Lodewijk XV, toen Tsaar Peter II hen verried
om zich te allieeren met Pruisen. Daarna onder Napoleon, toen Alexander I hen
verried om een verbond aan te gaan met Engeland. Voor de derde maal onder
Président Poincaré toen de bolsjewisten den loyalen, getrouwen Nicolas II
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vermoordden en den vrede van Brest-Litovsk sloten, welke den Duitschers in 1918
de overwinning bezorgd zou hebben als Ludendorff verstandig geweest ware.
Drie allianties, drie afvalligheden. Drie banden, drie breuken. Drie beloften, drie
schendingen. Men zou zoo denken, bij alles wat die meineeden kostten aan
menschenlevens, geld, grondgebied, ontsteltenis, desillusie en machtsverlies, dat de
Franschen er hun buik van vol moeten hebben. Te meer, omdat voor tsaren of voor
volkscommissarissen het gegeven woord één pot nat is. En metterdaad, als zij de
Russen niet beu zijn, ze hebben er weinig lust in. Niet Parijs loopt Moskou achterna,
niet Parijs bedelt om den steun der bolsjewistische legers, gelijk het dikwijls wordt
afgeschilderd, maar de rechtzinnige, onverbasterde, eigengereide, onbuigzame
communisten, het zout der aarde, de trots der beschaving, het summum van den
vooruitgang, smeeken, soebatten, schooieren om de hulp van den gehaten Franschen
bourgeois, hoeksteen en steunpilaar van het verfoeilijk kapitalisme. Verder zou men
ook zoo kunnen denken dat het er weinig op aan komt, nu de Russen eenmaal snakken
naar een vodje papier, nu ze zich gelukkig en gerust zouden voelen met een pennetrek
onder een getypten tekst, wàt men teekent en óf men teekent met een volk dat reeds
driemaal de gezworen trouw brak. Doch, aldus redeneeren de Franschen niet, zelfs
niet tegenover professioneele meineedigen, van wie zij een vierde verraad mogen
gissen. Een man, een man. Hetgeen zij beloven, hebben zij altijd gehouden. Daar zit
juist de knoop welke de doortrapte Litvinoff en zijn gezant Potemkin, die 's morgens,
's middags, 's avonds en 's nachts den Quai d'Orsay belegert, totnutoe niet konden
ontwarren noch doorhakken.
Wat willen de Russen? Een verdrag hetwelk Marianne, gebonden aan handen en
voeten, aan hen overlevert. In geval van conflict geen consult te Genève. Geen artikel
zus of zooveel van het Covenant. Geen bemoeiing van den Volkenbond, wanneer
de krijgstrompetten weergalmen. Geen geparlementeer, wanneer de noodvlag
geheschen wordt. Maar de soldaten, de wapenen en het goud van Frankrijk op den
eersten wenk van Moskou. Het effect der Fransch-Russische conventie mag niet
afhangen van een besluit der Volkenbonders dat pas geldt wanneer het genomen
wordt met algemeene stemmen.
Wat willen de Franschen? Op zijn minst het tegendeel. Een overeenkomst zonder
bijbedoelingen en met een veiligheidsklep. Er kunnen zich omstandigheden voordoen
(uitgelokt of niet door de bolsjewisten die een nieuwe wereldramp altijd gewaardeerd
hebben als een der actiefste stimulantia voor het communisme), dozijnen
omstandigheden kunnen zich aanbieden waarin de Franschen onder te hoede van het
Covenant liever hun zelfbeschikkingsrecht zullen uitoefenen en nog liever thuis
zullen blijven.
Bij voorbeeld: Duitschland bezet Memel, gesticht door de Teutonische Ridders.
Zullen de Franschen vechten voor Memel, het Serajewo van 1935? Zullen zij het
vuur der bombardeerders afroepen over Parijs om de Duitschers den toegang te
beletten tot een stadje van even twintig duizend inwoners? Zullen zij Frankrijk in
brand steken en Europa, een pyramide van dooden opstapelen hooger dan de
Eiffel-toren, breeder aan haar basis dan het Champ de Mars, omdat het Lithauen en
Rusland niet bevalt dat de Duitschers zich nestelen in een onbeduidend plaatsje dat
hier niemand kent en dat den Duitschers sinds menschenheugenis toebehoorde?
Ander voorbeeld: Duitschland wapent. Zoo goed als zeker wapent het voor 't
oogenblik niet tegen Frankrijk. Dermate stom zijn ze niet, de Duitschers, wat men
ook bewere. Zij zoeken echter een uitweg. Negen-en-negentig tegen één dat zij zich
op de Russen werpen. Het geheime Duitsch-Poolsche verdrag, te juister tijd gestolen
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en gisteren gepubliceerd, spreekt geen hebreeuwsch. Voor ieder is het verstaanbaar.
Ook al zou het valsch zijn; dat neemt niets weg van zijn echtheid. Een Duitsche uitval
naar Rusland staat geschreven in de geografie, in Mein Kampf, in de hersens van
Rosenberg, in de sterkte der defensieve positie van Frankrijk. Is het de missie der
Franschen om hen in dien drang naar 't Oosten den weg af te snijden? Om deze
bekrompen bedilzucht te betalen met een universeele ruïne? Ja, volgens sommige
profeten der internationale die in Rusland, dat één zesde der aardoppervlakte beslaat,
den leidsman en den aangewezen unificeerder van het menschdom ontdekt hebben.
Unificatie op een puinhoop. Het exces van dit delirium beperkt gelukkig de
aanstekelijkheid. Slechts weinige Franschen zijn rijp voor het dolhuis. Stellig houden
de evenwichtigen, de bezadigden, en zij die niet werden omgekocht met goud uit het
Kremlin, een Duitsche machtsuitbreiding voor ongewenscht en gevaarlijk. Ook zij
herinneren zich Sadowa, de opvaart der Pruisen na de Oostenrijksche nederlaag.
Maar kan men de zaak niet zoo inrichten dat Rusland sterk genoeg is om niet te
verliezen en te zwak om te winnen? Dat zou gezonde politiek zijn en van de twee
kwaden, waartusschen men kiezen moet, het minste. Doch dan verplichte men zich
niet om op den eersten dag der oorlogsverklaring den strijd aan te binden langs den
Rijn en op den koop toe (als aanvallers van Duitschland!) het verdrag van Locarno
tot snippers te scheuren.
Waarlijk, de Russische pretenties van een intieme verbintenis, zonder huwelijksche
voorwaarden, zijn onaanvaardbaar. Men zou er desnoods over kunnen praten, als de
vermoedelijke prestaties der andere helft opwogen tegen het risico dat zij meebrengt
als bruidschat. Wat beteekent de hulp der Russen, gesteld dat men ze mag vertrouwen
en gesteld dat Duitschland de Franschen aanvalt? De statistieken bewijzen
onweerlegbaar dat de dictatuur van het proletariaat over minder locomotieven, over
minder wagons beschikt dan in 1914 het gouvernement van den Tsaar. Er is gebrek
aan wegen. De wegen die er zijn verkeeren in een deplorabelen toestand. Het
belangrijkste deel der legers en der vliegmacht kampeert in Transbaikalië. Rusland
en Duitschland hebben geen gemeenschappelijke grens. Om Berlijn te bombardeeren
moeten de Russische vliegtuigen de neutraliteit van den Poolschen hemel schenden
of over de Oost-zee trekken. Op papier is dat gemakkelijker dan in werkelijkheid.
Om de Duitschers te stoomwalsen zullen zij van te voren de Polen moeten verslaan
en ook dat is eer gezegd dan gedaan.
De Franschen hebben een vinger tusschen de kamraderen eener moordende
machine. Hoe konden zij zoo dom zijn, verstrooid en onbesuisd, of plichtvergeten
en gebiologeerd door marxistische orakels? Hoe raken zij los? Als zij een verdrag
met Rusland teekenen, dat geen paskwil is, morren Londen, Berlijn, Rome en Tokio.
Als zij niet teekenen, toornt Moskou, de Kleine Entente en Ankara. Beter ware zeker
geweest er nooit aan te beginnen. Het beste zal zijn om in een stommiteit welke tot
vier-vijfde compleet is niet te verstarren. Want een Fransch-Russische alliantie leidt
rechtlijnig naar den oorlog en weldra zou Parijs moeten jammeren: Finis Europae.
[verschenen: 11 mei 1935]

Het hoogste beroep
Parijs, 26 April [1935]
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De gansche aarde heeft zich vereenigd rond de Grot van het wonderdadige Lourdes
om de Hemelsche Machten den vrede af te smeken in een driedaagsch, ononderbroken
gebed. Het oogenblik is gedenkwaardig als die middernachtelijke stonde van
Bethlehem toen met engelen-geruisch het heil verkondigd werd aan de menschen
van goeden wille; als hetzelfde uur toen schippers een klaagzang hoorden loeien
langs de stranden, roepend dat Pan dood was. Het moment kan genoteerd worden
als onvergetelijk en onuitwischbaar. Wat ook het vervolg zij, men zal er immer aan
terugdenken zooals men zich in het donker van den avond de laatste zonnestralen
herinnert, welke met vreemde schaduwen en het teederste licht gezweefd hebben
langs dingen die plotseling gewijd schenen en geheiligd.
Het Triduum van Lourdes sloot het negentiende eeuwfeest der Verlossing dat
gevierd is te Rome en welks praal verbreid werd door de bioscopen van beide
halfronden. Wij hebben juist de jubileum-film gezien van het Vaticaan, het
klokken-gebeier van basilieken, kathedralen, kerken en kapelletjes, de oudste en
nieuwste vervoermiddelen waarmee de pelgrim naar de hoofdplaats der Christenheid
trekt, de zangers der Sixtijnsche, de zilveren trompetten, de oriëntaalsche staatsie
waarmee de Paus het menschdom zegent. Tusschen Gethsemane en dezen luister,
tusschen Golgotha en deze pracht lag een afstand welke slechts de eenvoudige van
harte zonder moeite en zonder verwondering zal overschrijden. Het eeuwige Rome
was altijd de stad van triomfbogen en onvergankelijke monumenten, van de strijdende
en triomfeerende Kerk, van het geloof dat nimmer wankelt. Hier troont het Kruis
zegevierend, en onveranderlijk als het astronomisch teeken op den wentelenden
aardbol. Het Kruis, ouder dan de Chaldeeërs, ouder dan de vroegste Zodiak. Hier
kan de ziel onsterfelijk en onvervaard juichen, boven de toevalligheden van wel en
wee, van vreugde en rouw. In het absolute Rome kunnen volkeren en rassen der
wereld samenkomen, hun zorgen, kommer, kwellingen van zich af schuddend in een
zekerheid die geen begin noch einde heeft.
Maar het bevoorrechte Lourdes, tweede hoofdplaats der Christenheid, is de stad
der Hoop, de stad der gewonden, zieken, verminkten, beklemden en bedrukten. In
het midden eener eeuw, die stupide genoemd werd omdat zij verdelgend was voor
den geest en leek te breken met de eerwaardigste tradities, in het midden der eeuw
die het menschelijk geluk uitsluitend zou voorspiegelen in de verwerving van tijdelijke
goederen, verscheen de Troosteres, de Bemiddelaarster, de Moeder van den Zoon
die leed in den Hof van Olijven, de Moeder der Zeven Smarten, aan een onnoozel
herderinnetje dat speelde langs een bruisenden bergstroom, in 't verschiet der
sneeuwige Pyreneeën. Een onontwikkeld kind, dat niet lezen of schrijven kan, wijst
aan de bewoners der vijf werelddeelen een vluchthaven, een toeverlaat, een reddend
signaal. Dat sein wordt gegeven op een tijdstip dat de meeste theorieën weldra gaan
instorten. Alle naties der wereld, bezwijkend van dorst aan de randen der fontein,
moedeloos, ontgoocheld en uitgeput, wenden hun blikken naar de miraculeuze Grot
waar geen spoor achterbleef van de vizioenen der ongeletterde zieneres, doch waar
het kleinste sprankje vertrouwen levenwekkend voedsel vindt in de raadselachtige
radiaties der rots. Zij opent een weg naar een onzichtbaar paradijs. Den weg naar de
antieke altaren zooals Barrès zei. Zij wordt de centrale van de myriaden verzuchtingen
der menschheid, ontelbare litanieën, gezangen, invocaties stijgen langs dit
verzamelpunt op naar de sterren, tot boven de sterren, waar de eene Vader woont
met de Moeder en den Zoon. Nergens is men dichter bij de verrukking, bij de extase.
Nergens verder van de wanhoop. Zij die niet kunnen gelooven betreuren hun ongeloof
als een gemis en ondervinden het mysterie als balsem op een wonde. De
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geheimzinnige bron borrelt voor iedereen uit dezen begenadigden grond die tegelijk
Fransch en nationaal is, tegelijk internationaal.
Men behoeft ook niet geloovig te zijn om de bedoeling te begrijpen, te waardeeren
en te prijzen van den Paus die de apotheose van Rome heeft willen bekronen door
haar te moduleeren in de smeekbeden der ontelbare menigten van Lourdes. Welk
land is meer bestemd en geschikt dan Frankrijk om op een uitverkoren plek alle
vertegenwoordigers te vergaderen van het menschdom, om Yankees broederlijk te
scharen naast negers, Engelschen naast Ieren en Hindoes, Nippons naast Chineezen,
Zuid-Amerika naast Noord-Amerika, Franschen naast Duitschers, Italianen naast
Serviërs en Turken, Polen naast Russen en Tsjechoslowaken, bruinen, gelen, zwarten
en rooden naast blanken? Waar versmelten vlaggen en vaandels gemakkelijker tot
de eene oorspronkelijke kleur dan rond dezen tempel van Lourdes, en waar zal het
eenige bidden dat vandaag betaamt, het gebed waarvoor alle individueele verzoeken
moeten wijken, sneller unisono worden, waar zal het dringender en harmonischer
opwellen uit zooveel zinnen als er hoofden zijn, waar eendrachtiger en overtuigender
dan bij deze Grot die zooveel smart gelenigd heeft?
Toen de Gallileeër zijn apostelen uitzond tot verovering van het aardrijk was
Lourdes een wilde, onbewoonde vallei; toen de Moeder-Maagd er zich openbaarde
prepareerde het Fransche intellect een anticlericale Republiek. Er gebeurt nu wat
sinds honderd jaren niet voorviel: een legaat van den Paus betreedt den bodem van
deze atheïstische mogendheid. Het is kardinaal Pacelli, de hoogste dignitaris van het
Vaticaan, staatssecretaris van Pius XI, zijn Minister van Buitenlandsche Zaken en
tevens camerlengo, eventueel waarnemend plaatsvervanger van den opperpriester.
Kardinaal Pacelli verlaat Italië met vorstelijke eer; hij wordt in Frankrijk met
vorstelijke eer ontvangen. Een Minister van Staat begroet hem aan het grensstation
dat met tapijten en bloemen is herschapen in een koninklijk verblijf. Tribunes zijn
getimmerd waarvan hij de bevolking toespreekt en zegent. Hij heeft een lijfwacht
van prefecten. Van Vintimille naar Lourdes doet hij zijn intocht tusschen dubbele
rijen van soldaten. Hij wisselt hartelijke telegrammen met Laval, met den President
der Republiek. Geen gekroond hoofd werd ooit verwelkomd met grooter schittering
en geaccentueerder eerbied dan de gezant van den Heiligen Stoel. Men kan zeggen
dat na de middeleeuwen geen pauselijk legaat ergens werd ingehaald met een
weidscher ceremonieel.
De vereering waarmee Frankrijk het Vaticaan bejegent, de hulde welke Pius XI
aanvaardt van de Derde Republiek zou opzichzelf beschouwd reeds een politiek
evenement zijn van buitengewoon belang, zelfs al bepaalde het feit zich tot een
wijziging in de religieuze gedragslijn der Fransche regeering. Doch zij heeft nog een
diepere beteekenis en een wijdere draagkracht. Zooals in de dagen van Pepijn, van
Karel den Groote, van Philippe-Auguste zoekt Frankrijk in de ideaalste sferen maar
met de reëelste doeleinden aansluiting bij den drager der tiara en Pius XI toont zich
toegankelijk voor een toenadering welke niet anders geïnterpreteerd kan worden dan
als een beroep op de hoogste moreele autoriteit onzer planeet. Het was zeker natuurlijk
en logisch om de weldaden van het Heilige Jaar te voltooien met een algemeenen
alarmkreet, met een inter-humaan s.o.s. gericht tot onze bovenaardsche beschermers.
Doch hoewel de Grot van Lourdes in elk opzicht als de aangewezen post mocht
gelden om dit hulpgeroep uit te stooten naar het firmament, de keuze van dit oord
was niet strikt noodzakelijk en diplomatieke overwegingen gaven stellig den doorslag
aan godsdienstige motieven of liepen ermee parallel. Voor zoover de Paus spreken
zal om zich te mengen in wereldsche aangelegenheden kon hij door aanwijzing van
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een stukje Fransch territorium als zend-station, onmogelijk duidelijker uitdrukken
dat er in de hemelsche en aardsche regionen, volgens goddelijke en menschelijke
begrippen geen twijfel mag bestaan omtrent de vredelievende gezindheid van
Frankrijk's regeering en natie. Dat de tekst van David ‘Dissipa gentes quae bella
volunt’ welke de Paus onlangs nog citeerde in een plechtig vermanende toespraak Verstrooi de volkeren die oorlogen willen - niet van toepassing kan zijn op Frankrijk
dat van lieverlede zijn rang herneemt van fille aînée de l'Eglise.
Na zooveel jaren anticlericalisme en atheïsme is dit misschien het grootste mirakel
dat door tusschenkomst van Notre Dame de Lourdes tot heden toe verricht werd.
[verschenen: 15 mei 1935]

Russische methoden
Parijs, 30 April 1935
Behalve Senator en Minister van Buitenlandsche Zaken is Pierre Laval ook
burgemeester van Aubervilliers, een aanzienlijke arbeiders-voorstad in 't Noorden
van Parijs. Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft hij dus een zetel te verdedigen
en tot zijn giftigste tegenstanders behooren de communisten. Meer uit chantage dan
wegens de beginselen. Dat is een der nadeelen van Moskou's internationale
verstrengeling en van het feit dat zoowel de echte stalinisten als de sympathiseerenden
gehoorzaam aan den leiband wandelen van het Polit-bureau. Geef me dit, redeneert
Moskou, en ik lever u zooveel stemmen. Probeer het mij te weigeren en ik stuur u
overal mijn knokkers op het lijf. Deze tactiek bereikt het summum van doelmatigheid
in landen waar de baantjesjagers niet terugschrikken voor de immoreelste
samenkoppelingen om een concurrent te wippen. In landen als Frankrijk. Laval kon
op een paar biljetten na uitrekenen wat het hem kosten zou wanneer hij niet ja en
amen zei op de brutaalste voorstellen van Litvinoff. Het stadhuis van Aubervilliers
te verliezen is ongetwijfeld geen directe, onherstelbare ramp. Een Laval weet zich
altijd te bergen. Maar het stadhuis is de eerste trede van de trap die naar den Senaat
voert, en of een staatsman die den Quai d'Orsay en het weefgetouw der schikgodinnen
surveilleert beneden struikelt of boven, komt op 't zelfde neer.
Zoo werd de Fransch-Russische alliantie te Aubervilliers het equivalent eener
kleinsteedsche rioleeringskwestie en dit is vast een der paradoxaalste, een der zotste
consequenties van het parlementarisme welke iemand verzinnen kon. Wijl zijn
communistische stadgenooten hem aanvielen op diplomatiek terrein moest de
burgemeester zich verweren als chef van Buitenlandsche Zaken. En niet in het
orakelende clair-obscur van een communiqué of een regeeringsverklaring. Maar in
de duidelijke, nuchtere taal die niet boven het petje gaat van wegwerkers,
slagersbedienden en vrachtrijders. Op de paneelen van Aubervilliers werd een
proclamatie aangeplakt van Pierre Laval welke voor den eersten keer waarschijnlijk
het labyrinth der nota's en den heksenketel der compromissen openzette in
rondborstige verkiezingstermen. De candidaat maakte bekend: ‘Als het
Fransch-Russische verdrag zou zijn zooals de Fransche communisten het wenschen,
zou het riskeeren om ons in een oorlog te sleepen en ik verklaar nadrukkelijk dat ik
zou weigeren er mijn handteekening onder te plaatsen. Het pact dat ik in mijn
onderhandelingen met Moskou beoog heeft tot doel om den oorlog te verhinderen
en niet om hem uit te lokken. Het is een pact dat deel moet uitmaken van de collectieve
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veiligheid van Europa en dat tegen geen enkel land gericht moet zijn.’ Met een
dergelijke proclamatie kon niet alleen de kruidenier van Aubervilliers tevreden zijn
maar ook de Wilhelmstrasse van Berlijn.
Van dezen kant beschouwd was Laval's polemiek met de communisten een goed
teeken. Zij bewees dat Parijs op een kapitaal punt niet accoord ging met Moskou en
vermoedelijk niet meer tot overeenstemming zou raken omdat de knechten van het
Kremlin het hek van den dam haalden en de varkens in 't koren lieten loopen. Want
als de felle aanvallen waarmee Laval's candidatuur bestookt werd niet geschiedden
op bevel van Litvinoff en de Russische Ambassade, zij werden zonder eenigen twijfel
ondernomen met hun toestemming. Een intercommunaal telefoontje had ze
onmiddellijk kunnen afgelasten. Maar Litvinoff was woedend. Het automatische
pact, het offensief en defensief verbond, de onvoorwaardelijke alliantie waarop hij
vlaste, welke hem beloofd was door Barthou, waarvoor de Soviets zich kwansuis
verburgerlijkt hadden, een hoop water in hun rooden wijn deden, dat papier en dat
wapen waarmee hij Europa had kunnen terroriseeren en domineeren, glipte hem door
de vingers. Te Genève had hij reeds zijn zelfbeheersching verloren. Te Parijs verloor
Moskou het fatsoen dat 't met zooveel moeite gehuicheld had. Wij beleefden de
abracadabrante en misselijke vertooning van den gezant Potemkin die een
bondgenootschap bekonkelt met de mogendheid welker Minister van Buitenlandsche
Zaken hij door zijn eigen troepen laat bestrijden met het uiterste geweld en met de
deloyaalste middelen. Doch waar de gemeenteraadsverkiezingen al niet voor dienen!
De Russische bravade schudde menig Franschman uit zijn dommel.
Een soortgelijk avontuur overkwam Edouard Herriot, Minister van Staat en
burgemeester van Lyon. Hij ook heeft een zetel te verdedigen, en, zoo geen principieel
program, dan toch substantieele profijten. Als officieel toerist die Rusland bereisde
onder geleide, gechaperonneerder dan een bakvischje op haar eerste bal, auteur van
een reisverhaal dat de wonderbaarlijke weldaden roemt van de bolsjewistische
dictatuur, de volle schuren van Oekraïne, de properheid der roode babies, de productie
der ijzergieterijen, de parfums van de petroleum, de overdaad aan kilowatt's der
rivierdammen, het vuur der arbeidsbrigades, als commis-voyageur, propagandist,
gast en colli der Intourist meende hij aanspraak te mogen maken op een tikje
sympathie van de Lyonneesche kameraden.
Vanaf dat Rusland begon te ontbolsteren tot Latijnsch zusje, nog een beetje lomp
en onbeholpen maar zoo goedhartig en gewillig, had hij die flinke, veelbelovende
deerne onder zijn bescherming genomen, vertroeteld, opgeknapt, en toegetakeld met
zijn litterairste lintjes en strikjes. Tot deze week toe was hij de verbindingsagent
geweest tusschen Laval en Potemkin, den een aanporrend, den ander bemoedigend.
Dat telde allemaal mee en hij vroeg geen dankje. Sprak dat niet vanzelf? Waren al
die diensten niet een greintje erkentelijkheid waard, een inschikkelijke neutraliteit,
of op zijn minst een nette, eerlijke strijd? Neen, niet met snoevers als de moscovieten.
Het Latijnsch opgedirkt zusje zou den malschen Herriot, dien 't veel te sloom, te
halfslachtig vond, even mores leeren. Gelijk alle candidaten, zelfs als ze vermaarde
staatslieden zijn, hield de burgemeester van Lyon een vergadering om zijn programma
te ontwikkelen met vrij debat. En wat denkt gij? Dat zij hem hebben laten praten?
Hee! De ‘Moscoutaires’, die tusschen haakjes niet de geringste kans zien om ook
maar een vleugel van het Lyonneesche raadhuis te bemachtigen (doch daar gaat 't
niet om!) hebben een dergelijk lawaai geschopt, een zoodanige obstructie gevoerd
dat de struische Herriot, een redenaar nochtans, een ware ridder van de hooge C,
geen woord, geen lettergreep verstaanbaar heeft kunnen uiten en dat de bijeenkomst
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geannuleerd moest worden. Begrepen? Eerst de Fransch-Russische alliantie. Daarna
de vrijheid van vergadering. Misschien! Dat zal afhangen van de heeren Potemkin,
Litvinoff en hunne benden.
Op 22 Januari 1934 schreef Kaganovitch in de Isvestia: ‘Het conflict tusschen
Duitschland en Frankrijk versterkt onze situatie in Europa. De geschillen tusschen
diverse Europeesche staten moeten worden uitgediept’.
Op 20 April 1935 blufte de Humanité, orgaan der Soviets in Frankrijk: ‘Het
Fransch-Russische pact zal voor de revolutionnairen geen belemmering zijn doch
een aansporing. In dit gewichtige feit zien wij een reden te meer om den grooten
revolutionnairen strijd tot een goed einde te brengen, volgens de bolsjewistische
methodes. In onze oogen legt het pact ons den plicht op om energieker dan te voren
onze antimilitaristische politiek voort te zetten.’
Men zou paf staan van minder kwade trouw en dubbelhartigheid. De Soviets
bedelen om den steun der Fransche legers en de bezoldigde trawanten van Moskou
preeken de dienstweigering, ruien de kazernes op, demoraliseeren de recruten en de
reservisten.
Zij blijven in hun rol van jakhalzen en aasvogels, de Soviets. Een oorlog zonder
Frankrijk zou een catastrofe zijn voor de dogma's van Lenin. Een oorlog naast
Frankrijk daarentegen, vooral naast een vooraf ontzenuwd Frankrijk, welk een
meevaller! Als Duitschland verpletterd wordt bolsjewisme in Duitschland. En of
Frankrijk zegeviert of onderligt bolsjewisme in Frankrijk.
Maar Laval overvloedig ingelicht, bewust van de hinderlaag, zal hij teekenen? Zal
hij niét teekenen? Natuurlijk teekent hij, geprest door Benesj, gejaagd door Titulesco,
want onderhandelingen welke achttien maanden getraineerd hebben, kunnen niet
worden afgebroken zonder doodelijk affront. Doch nu reeds mag en uit zijn
voorzichtigheid en uit het gekrijsch der communisten afleiden dat de papieren welke
hij teekent, voor Moskou evenveel waarde zullen hebben als een wissel op de maan.
Een wissel op de maan als de honderd vijftig andere pacten die geteekend werden
sinds den vrede.
[verschenen: 18 mei 1935]

De waard en zijn gasten
Parijs 2 Mei 1935
Onder andere verrassingen was het weggelegd voor onzen contradictoiren tijd dat
het toerisme zou kwijnen terwijl de transportmiddelen een volmaaktheid bereikten
welke pas dertig jaar geleden alleen bestond voor de goden van het Walhalla en den
Olympus.
Volgens de statistieken werd Frankrijk in 1929 bezocht door 55.000 Hollanders.
In 1930 begon hun aantal lichtelijk te verminderen. In 1931 was het gezakt tot 51.000.
In 1932 slonk het tot 30.000. Het is gesmolten tot 21.000 in 1933. Over dezelfde
periode krompen de Zwitsers, hoewel ze dichterbij wonen, van 45.000 tot 35.000.
Alle andere naties die reizen trokken zich terug in dezelfde proporties. Gedurende
1927, het jaar der hoogste conjunctuur, werd Frankrijk bezocht door 2.127.000
vreemdelingen, die grof gerekend twaalf milliard francs achterlieten in het land waar
zij vacantie namen. Over 1934, het jaar der minima, betraden nagenoeg 700.000
buitenlandsche toeristen den Franschen bodem, en ook hun kwaliteit daalde want
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men becijfert dat zij slechts twee milliard verteerden. Het verschil is geen beetje.
Met de gederfde som van tien milliard zou ruimschoots het deficit van spoorwegen,
stoombootmaatschappijen en handelsluchtvaart gedekt kunnen worden. Men zou
zelfs nog wat overhouden om de andere gaten te stoppen van een budget dat over de
gansche lijn water schept.
Zooals altijd hebben de Franschen afgewacht tot zij onder in den put zitten om
nattigheid te voelen en zijn toen losgebroken. De remedie tegen alle moderne kwalen
begint bij een inktpot en draait uit op een interpellatie. Geen sterveling merkt iets
alvorens er een millioen jeremiaden geschreven en gedrukt zijn. Er suffen acht
honderdduizend ambtenaars over hun paperassen. Er is een Kamer en een Senaat die
de oogen in hun zak dragen. Er zijn negentien ministers met kabinetschefs en
secretarissen die elk soort van initiatief verleerd schijnen te hebben. Met hun allen
regeeren en besturen zij. Ze houden den janboel bij mekaar. Ze zorgen dat de zaak
niet al te zichtbaar in het honderd loopt. Maar zeven jaren zijn hun niet voldoende
om te bespeuren dat er een kink in den kabel is. Om hun aan 't verstand te brengen
dat er iets hapert, om hen in beweging te krijgen moet er eerst een ontzaglijk misbaar
gemaakt worden met den vogelverschrikker dien men de publieke opinie noemt. Dan
nog mogen de onderdanen zich gelukkig achten wanneer een minister gelijk
Doumergue, er niet openlijk op roemt dat hij nimmer een krant leest. Zij mogen zich
feliciteeren wanneer de storm in de inktkokers een emotie wekt die zich in de opperste
parlementaire sferen vertolkt door een motie. En zoo praat het niet alleen met het
toerisme. Zoo gaat het met de heele rataplan van een land waar van de kleinste tot
de grootste bewindvoerders niemand zich in staat toont om ook maar een dag vooruit
te zien waar de feiten steeds een voorsprong hebben op stekeblinden die vergeefs
trachten ze te achterhalen.
Maanden lang hebben de ontnuchterende statistieken gecirculeerd en maanden
lang hebben de slachtoffers uitgevaren tegen de onverschilligheid van een
gouvernement dat alle borden breekt en nimmer het gelag betaalt. Spoedig had de
citoyen begrepen dat de ziekte van het apegapend toerisme niet samenhing met de
algemeene crisis, noch met de koersen der valuta. De dollar immers tuimelde in 1933
maar het contingent der Amerikaansche toeristen was van 296.000 in 1929 reeds
geminderd tot 143.000 in 1932. Italië met zijn gouden standaard, dat 1.905.000
bezoekers telde in 1932, boekte er 2.528.000 in 1933 en in 1934 bijna drie-en-een-half
millioen. De zieltoging van het Fransche toerisme is dus geen kwestie van geld of
munt. Wat bereikbaar blijkt voor Italië moet ongeveer mogelijk zijn voor Frankrijk,
ook al heeft Parijs geen Vaticaan, geen pelgrims van het jubeljaar. Wanneer een
factor van aantrekkingskracht ontbreekt moet een gouvernement hem verzinnen,
desnoods uit den grond stampen. Wat echter doet de minister van Justitie Pernot,
ofschoon zijn naam synoniem is met een bekenden aperitief? Hij laat Joan Warner
verbaliseeren omdat de Amerikaansche ster, geblanket als een gipsen beeld, gedanst
heeft zonder sluiers. Wat doet de minister van Binnenlandsche Zaken? Hij verbiedt
taptoes van militaire muziekkorpsen, die met hun marschen een heroïsme rondstrooien
dat door pacifistische puriteinen gelaakt wordt. Als patriotten bij gebrek aan pistons
de Marseillaise zingen, laat hij ze door zijn politie uit elkaar ranselen. Wat doet de
rest der 19 ministers om een greintje animo en vertier te kweeken, om een glimlach
te bevorderen? Niets. Geen sikkepit. Behalve in omgekeerde richting. Door hun
exorbitante belastingen zijn ze bezig een sluiting van theaters en bioscopen te
provoceeren. De bedreiging zal waarschijnlijk niet worden uitgevoerd. Doch is het
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niet al erg genoeg dat zij over de wereld getelegrafeerd kan worden op het moment
dat men reisplannen maakt?
En wat bleef er over van het legendaire Fransche élan, van zijn communicatieve
geestdrift, zijn joie de vivre? De Engelschen, Duitschers, Russen en Italianen hebben
hun mystiek, hun ideaal. De eenen adoreeren hun koning, de anderen verafgoden
een dictator of een systeem. Hun geloof verzet geen bergen van moeilijkheden, maar
het brengt hen heen over het slechte humeur. Zij vibreeren. Zij stralen warmte af en
opgewektheid. Misschien is die tinteling kunstmatig, gewild, gecommandeerd. Maar
ze werkt aanstekelijk en veraangenaamt het contact. Zelfs voor wie de drijfveeren
niet waardeeren kan, golft dat enthousiasme nog verkwikkende energie uit. In alle
opzichten verdient het de voorkeur boven de neerslachtigheid die uitwasemt van een
Fransche volksmenigte, haar baloorigheid, haar scepticisme, haar ontmoediging,
haar lusteloosheid. Is het echter de schuld der Franschen dat zij rondslenteren met
gezichten van lijkbidders, dat zij als hongerlijders den opbloei aanstaren van die
internationale vitaliteit en bedeesd in hun schulp kruipen? Voor wien of voor wat
kunnen zij zich opwinden? Sinds jaren kennen zij geen ander dynamisme dan de
onthulling van grafmonumenten en nationale begrafenissen. De ceremonie-meesters
der Republiek hebben hen met nadruk gedresseerd op rouw en leedwezen. Op rouw
zonder grootheid, op leedwezen zonder sterkte. Ook zij zouden zich gaarne gestaald
hebben in mannelijk vuur als opvonkt uit de redevoering welke Pericles afstak voor
de gesneuvelden der Atheners. Maar dat lyrisch opbeurende meesterstuk van
Thucydides wordt niet voorgelezen te Parijs; het wordt op herdenkingsdagen
gereciteerd te Berlijn. Voor de Franschen werd alle fiere taal vervangen door holle
woorden en de eenige die ze vluchtte was Clemenceau. Ook zij hadden een tempel
die hun hart verheugde: de tempel van den vrede. Nauwelijks opgebouwd stortte hij
in als een kaartenhuis. Ook zij hebben gezocht naar een geloof. Van alle kanten zagen
zij zich bedrogen en zijn te snugger om het niet te merken, te eerlijk om zich te
bedotten. Zij zitten in zak en asch naast de puinen hunner illusies en beseffen dat
hun gezelschap weinig bekoring uitoefent op den buitenlander. Hun diepste instinct
verdedigt hen nog tegen de ergste consequenties dezer inzinking. Zij zullen reageeren
op den eersten duidelijken impuls. Doch hoe optornen tegen een endemische
zwartgalligheid waar elke natuurlijke drang gesmoord wordt met geweld of in 't
geniep?
Omdat hij alles tegen zich heeft behalve de menigvoudige schoonheid van zijn
land, de geneeskracht zijner waterbronnen, de mildheid van zijn klimaat en de
verdraagzaamheid zijner zeden, daarom meent de Franschman dat zijn gouvernement
tenminste hem behoort te beschermen met maatregelen van dezelfde strekking
waarmee de gouvernementen van andere naties hem benadeelen. Ieder bazelt over
gelijkberechtiging, het wordt tijd dat men ze toepast. Een Duitscher die in Frankrijk
toert mag slechts tien mark bij zich steken, plus als gunstbewijs een crediet van 150
mark om zijn hotel te betalen? Dat elk Franschman die naar Bayreuth bedevaart zich
voortaan vergenoege met een gelijkwaardige som in francs! De Poolsche regeering
heft op elk paspoort voor Frankrijk een extra-boete van 1280 francs? Dat de Fransche
regeering met dezelfde willekeur haar macht misbruike! Een Tsjechoslowaak die
Frankrijk bezoekt, mag slechts duizend kronen meenemen? Elke Franschman die
een kuur gaat doen in Karlsbad krijge een equivalente provisie tot zijn beschikking
van 630 francs! Mussolini veroorlooft den Italiaanschen toerist een som van 2000
lira's? Hetzelfde bedrag worde toegestaan aan den Franschman die reist in Italië!
Aan de onderdanen van Budapest wordt verboden om een centime meer te exporteeren
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naar Frankrijk dan 667 francs? Reciprociteit voor den onderdanen van Parijs! Madrid
vergunt 5000 peseta's voor een heele familie? Dezelfde beperking treffe den
Franschman! De Oostenrijker disponeert over 2506 francs? Oog om oog, douane om
douane voor de Franschen die Mozart willen applaudisseeren in Salzburg!
Zoover immers zijn een aantal Europeesche naties gekomen, dat zij de reiskosten
harer onderhoorigen vaststellen zooals men zakgeld uittelt voor kinderen. Wat baat
daarbij natuurschoon? Geraffineerde keuken, puike wijnen, reclame, propaganda,
goed humeur en de modernste verkeersmiddelen? Wat vermag een gouvernement
dat niet enkel de belangen poogt te behartigen zijner belastingbetalers, maar dat ook
vrijheden en ideeën wenscht te redden welke de voorvaderen ontworstelden aan de
tyrannie? Vroeg of laat zal het gedoemd worden tot de dwingelandij welke het afkeurt,
de dwingelandij waarin ieder op zijn beurt verstrikt raakt.
[verschenen: 22 mei 1935]

Bondgenooten
Parijs, 6 Mei 1935
Zooals het Fransch-Russisch verdrag gepubliceerd is lijkt het niet beter of slechter
dan iemand hepen en vreezen kon die een nieuwen oorlog in de Westelijke helft van
Europa als een onzinnige misdaad beschouwt.
Het contract, geldig voor vijf jaren, bevat de noodige termen over welker opvatting
de juristen altijd getwist hebben, en bevat er meer dan genoeg om de waarde der
verbintenis onderhevig te maken aan de casuïstiek, aan de sophismen der interpretatie.
Volgens den tekst zal Frankrijk Rusland ter hulp snellen wanneer de Russen
aangevallen worden door de Duitschers. Volgens de letter evenwel moet de aanval
niet zijn uitgelokt. Ten overvloede blijft het Fransche ingrijpen afhankelijk van een
beslissing van den Volkenbond. De drie voorwaarden ‘aanval, niet uitgelokt en
beslissing’ behelzen een zoo onbegrensde hoeveelheid stof tot polemieken, debatten
en disputen dat een Duitsch-Russisch conflict ontbrand en bijna geëindigd kan zijn
alvorens de Franschen voldoende met zichzelf accoord gaan over de appreciatie der
omstandigheden.
De vraag of Frankrijk den degen zal trekken wordt louter een nuance van
gouvernement, van publieke opinie, van opportuniteit. Een socialistisch en
communistisch ministerie b.v., gesteld dat Frankrijk ooit in zulke klauwen valt, zou
bij het eerste Duitsche onraad onverwijld mobiliseeren tegen Berlijn. Maar binnen
afzienbaren tijd zal de Fransche massa nimmer tot dien graad marxistisch worden
dat een roode regeering zich zonder vervaarlijk risico zou kunnen storten in een
oorlogsavontuur. Een gematigd of gemengd gouvernement daarentegen dat de zaak
aan 't lijntje wil houden zal ongehinderd kunnen schipperen, laveeren en muggeziften.
Het heeft bij zijn dralen niets te duchten van een pressie der openbare meening.
De mentaliteit eener natie is nimmer gegarandeerd kleurhoudend. Zoo koortsvrij
de Franschman zich op 't oogenblik voordoet, niemand zal er voor durven instaan
dat sommige prikkels en zorgvuldig gedoseerde injecties hem nimmer temperatuur
bezorgen. Maar zoo krijgshaftig hij zich gedraagt op een slagveld zoo weinig
krijgszuchtig toont hij zich in de alledaagsche bezigheden en het is uiterst
onwaarschijnlijk dat hij zijn rustige tint met het gemak van een cameleon zal
verwisselen. De propaganda krijgt hier een prachtig arbeidsveld. Men mag echter
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ernstig betwijfelen of de klinkendste argumenten ooit het mirakel zullen verrichten
eener metamorphose. Op dit speciale punt blijft Duitschland eigenmachtig beschikken
over zijn lot en over de Fransche gedragslijn. Wanneer Berlijn nimmer vergeet dat
het in 1914 Frankrijk letterlijk tot den oorlog gedwongen heeft door als onderpand
der Fransche neutraliteit de bezetting te eischen der vestingen Verdun en Toul - een
extravagante en absoluut onaannemelijke eisch - dan zal het Fransch-Russische pact
de bewegingsvrijheid geenszins belemmeren welke Duitschland in Oost-Europa bij
gelegenheid kan opvorderen. Het spreekt vanzelf dat Berlijn zonder de minste moeite
Frankrijk kan plaatsen voor een casus foederis welke Parijs met alle spitsvondigheid
niet zal kunnen ontwijken. Doch zullen de Duitschers nog ooit zoo vermetel, roekeloos
en dom zijn als in 1914? Het is niet waarschijnlijk, maar alles tezamen genomen ook
niet volstrekt onmogelijk. Ziedaar voor Frankrijk het aleatoire zijner nieuwe alliantie.
Haar schaduwzijde. Haar gevaar. De kwade kans. Zij is niet te verwaarloozen doch
ook niet fataal.
Men kan dus niet zeggen dat de redactie van het pact bijster gunstig uitviel voor
de Russen. Als de dubieuze termen Duitschland aansporen tot behoedzaamheid, zij
vermanen Moskou tot de grootste kalmte. Wanneer het Kremlin effectieve waarde
toekent aan het verdrag zal Rusland zich de inspanning moeten getroosten om de
uitvoerbaarheid niet te bemoeilijken. Vijf jaren vormen een interval van korte
tusschenruimte en als de handteekening van Laval slechts verkregen werd na lange
aarzelingen, het Parlement zal de ratificatie niet verleenen met algemeene stemmen.
De verwerving der alliantie ging niet zonder horten en stooten, haar verlenging, na
een periode welke de Fransche natie oordeelt als een proeftijd, zal van de communisten
een omzichtigheid vergen waartoe zij zich zullen moeten plooien met een lenigheid
die men enkel waardeeren zal naar haar resultaten. Het ongeschrevene van een
alliantie is meestal niet minder gewichtig dan de enkele clausules welke de
contracteerende partijen na eindelooze haarklooverijen in woorden formuleeren. De
vorm bepaalt hier niet den inhoud. Om eruit te halen wat erin zit en wat zij stilletjes
hopen erin te vinden zal de Sovietistische Unie niet moeten rekenen op de kameraden
van Parijs en hun grooten bek, doch op de meerderheid der Franschen die behalve
de Tsaristische leeningen en het verraad van Brest-Litovsk zich ook herinneren met
hoeveel ongegeneerdheid de bolsjewisten de huik naar den wind hangen die straks
zal blazen. Het verdrag was nauwelijks geteekend of geruchten liepen over een
voorschot. Zij waren niet geheel los maar voorbarig. Het is normaal dat de Russen
vlassen op credieten van een zoo kapitaalkrachtigen bondgenoot als Frankrijk maar
de Franschen zouden handelen als onverbeterlijke idioten wanneer zij voor hun
financieelen steun geen voorwaarden stelden die duurzamer uitwerken dan materieele
waarborgen. Sommigen hebben geëischt dat de Communistische Partij in Frankrijk
ontbonden worde als bewijs van Moskou's goede trouw. Zoover zal het Fransche
gouvernement niet gaan. Zoover trouwens behoeft Parijs niet te gaan, want Moskou
zal spontaan begrijpen dat men de meeste vliegen vangt met honing, en zoowel in
Frankrijk als in de koloniën zal het Kremlin een actie adopteeren welke de
geldschieters niet afschrikt noch probeert te ruïneeren. Van dit standpunt bekeken
zou het Fransch-Russische pact, door Moskou te overreden om zijn schadelijke
theorieën te reviseeren of tenminste te eclipseeren, een weldaad kunnen worden voor
het gansche menschdom en voor de Russen in de eerste plaats. Van uit dezen
gezichtshoek en mits Frankrijk zijn roeping van regelaar trouw blijft, is het pact ook
een geruststelling voor de naaste toekomst. Op voorwaarde natuurlijk dat de Soviets
het beschouwen en benuttigen als een middel tot opbouw en niet, gelijk het verdrag
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van Rapallo met Duitschland, als een werktuig tot afbraak. Ook van Moskou moet
men hopen dat het door de ervaring geleerd heeft.
Geanalyseerd onder zijn dubbel aspect bevat het pact voor Frankrijk de kiemen
van het ergste: een veldtocht tegen Duitschland met hernieuwde hekatomben, en van
het beste wat met Russen beoogd kan worden: een remming en een geleidelijke
humaniseering van het communisme. Een meer bezonnen en minder hersenschimmige
diplomatie dan de Fransche zou het waagstuk vermeden hebben. Misschien zal men
haar later prijzen om den moed waarmee zij schrikwekkende verantwoordelijkheden
aanvaardt. Misschien zal zij eenmaal beklaagd en verwenscht worden wegens de
verblinding waarmee zij zich werpt in een onherroepelijk avontuur. Met labiele
gegevens als de Moscovietische dubbelhartigheid en de Duitsche Faustiaansche
gisting kan men geen dag vooruitloopen op de vermoedelijke evolutie van het bedrijf
dat de ingezette handeling zal vervolgen. Een elementair detail echter dat de Franschen
het minst naar voren gebracht hebben, maar dat de Russen gewis en heftig heeft
gespeten, is belangrijk genoeg om vertrouwen te schenken in het beleid en de wijsheid
der Fransche diplomaten die de besprekingen leidden. Om zelfs vertrouwen in te
boezemen tot vergezichten en achtergronden waar niemand hen kan controleeren:
de Fransch-Russische alliantie bleef uitdrukkelijk beperkt tot Europa. Wat den Russen
gebeurt in 't Verre Oosten zal Frankrijk gadeslaan met een filosofisch lodderoog.
[verschenen: 25 mei 1935]

Vleugels voor ieder
Parijs, 11 Mei 1935
Op de Luchtvaart-tentoonstelling stond het ding in een verloren hoek der bovengalerij,
als een vuil en schooierig meubel dat men uit goed fatsoen wil verbergen, en het zag
er werkelijk te onoogelijk uit om erover te praten. Verbeeld u: de bak van een
kinderwagen op twee wieltjes van een paar decimeter, bijna den grond schurend.
Van voren de twee-cylindermotor eener motorfiets met een propellor, grof gesneden
uit esschenhout. Boven het voorstuk van de ruw getimmerde kist een vleugel, lichtelijk
omhoogzwellend in de punten als het dak eener Chineesche pagode. Onder deze
paraplu, die scharniert op een ijzeren stang en die met een vlechtwerk van kabels
aan den kinderwagen is gehaakt, hurkt de piloot. Als het voertuig een beetje hobbelt
riskeert hij met zijn bol in het plafond te stooten waar de reservoirs zijn die schijnen
te lekken, want het linnen van den tweevlakshoekigen vleugel druipt van olie en
benzine. Achter den piloot, op de hoogte zijner schouders, welft een tweede vleugel,
een tikje korter en smaller dan de eerste, en onbeweeglijk vastgespijkerd op de kist.
Aan den achterkant een roer, groot als het roer van een tjotter, op een derde wieltje.
In het schuitje niets dan een enkel kraantje, een enkele zwengel om te sturen en drie
wijzerplaten om de hoogte te meten, de snelheid en de omwentelingen van den motor.
Ja toch: in een verguld lijstje het miniatuur der vrouw van den maker. Zijn mascotte.
Op een tafeltje een dik boek, pas van de pers. De volledige handleiding om in een
kelder, op een zolder of in uw woonkamer eigenhandig een dergelijk parodistisch
voertuig te vervaardigen. dat in lengte, breedte en diepte niet meer dan een paar meter
beslaat. Zij kostte 40 francs en vandaag is de eerste oplaag van 6000 exemplaren
uitverkocht. Het eenige succes in den lamenteerenden boekhandel. De koopers waren
meerendeels jonge lieden van omstreeks twintig die zich moesten behelpen met
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motorfiets en auto omdat de fonkelende, spiegelend verlakte, piekfijn gestoffeerde
machines welke daarbeneden pronkten tusschen bombardeerders en jagers, te duur
waren voor hun eigen budget of voor het budget van den ouden heer. Alles te zamen
genomen ook te omslachtig voor tegenwoordige jongens die geboren werden met
het vliegtuig en er genoeg vertrouwd mee zijn om in de lucht te willen gaan als op
een rijwiel. Zonder brevet. Zonder vergunning der autoriteiten.
Zoo begint het nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis der luchtvaart. De man die
het opent en schrijft is Henri Mignet, ingenieur-mecanicien, meer mecanicien dan
ingenieur. Een populair type, zonder fortuin, toegankelijk voor iedereen. De beeltenis
zijner mascotte getuigt ronduit dat hij een gevoelig hart op de rechte plaats draagt,
en dat de liefde, die volgens Dante de zon en de andere sterren beweegt, ook zijn
kist vleugels heeft gegeven. Hij is daarbij een grappenmaker en noemde zijn voertuig
Pou-du-Ciel. Letterlijk vertaald als Hemel-luis heeft de naam geen klank en weinig
zin in 't Hollandsch. Voor Franschen bezit het woord tooverkracht. Van oudsher
gebruiken zij de uitdrukking Hôtel du Pou volant, wat onder lieden die gaarne
schertsen een herberg beduidt van den allerlaagsten rang, in een afgelegen gat, buiten
de wereld. De luis gold immer als een teeken van gezondheid en de Vliegende Luis
komt in de herinnering opkruipen als de sympathieke figuur uit een kindersprookje.
Doch Mignet had nog andere redenen dan humoristische en folkloristische om zijn
uitvinding te titelen naar een insect dat wij in 't Hollandsch bij voorkeur assimileeren
met armoe, honger en kaalheid. Hij dacht aan de persoonlijkste en karakteristiekste
eigenschappen van den parasiet. Waarom Pou-du-Ciel? Omdat de luis een taai beest
is, een lastig ongedierte, dat men niet gemakkelijk kwijtraakt wanneer men er eenmaal
mee zit opgescheept, dat zich vastklampt waar het zich nestelt, koppig, huiselijk,
familiaar, onmiddellijk wortelschietend, en omdat zijn vliegtuig best in staat is
hetzelfde te doen op hemeldak en wolkgevaarten als zijn naamgenoot op een
behaarden schedel, of in een baard. En hij vergiste zich niet, Mignet. De Fransche
natie heeft het etiquet direct geadopteerd als een goede kennis, als een dier refreintjes
van liedjeszangers welke reeds door 't hoofd spelen voordat men ze gehoord heeft.
Toen het ding geëxposeerd werd in een achterhoek, op een behoorlijken afstand
van het geciviliseerde vogelrijk, bestond het slechts in één exemplaar en geen zes
maanden daarna moet elk deskundige die er den neus voor opgetrokken heeft,
bekennen, dat het toestel niet alleen beantwoordt aan zijn naam, maar ook aan zijn
bestemming en aan een behoefte. In alle streken van Frankrijk construeert een dilettant
zijn Pou-du-Ciel. Een vereeniging is opgericht (de R.A.A. Réseau des Amateurs de
l'Air) die zich uitsluitend bezighoudt met de gevleugelde motorfiets. Zij telt reeds
1500 leden waarvan de meesten knutselen. Warenhuizen organiseerden speciale
afdeelingen waar de liefhebber zich al de onderdeelen kan aanschaffen om een
luchtkarretje samen te flansen. De beweging sloeg over naar Engeland waar vorige
week de eerste Pou-Club gevormd werd en wanneer de Engelschen zich interesseeren
voor het beestje kan het Fransche enthousiasme slechts verdubbelen. Zelfs de
officieele aviatiek kwam niet meer dan een half jaar te laat (wat schappelijk is voor
bureaucraten) en de minister bestelde bij Mignet een Pou-du-Ciel ten dienste van
den Franschen Staat.
Vanwaar die plotselinge vogue, die geestdrift, die rush voor een machine, welke
men niet anders kan afschilderen dan als onooglijk en een tikje burlesk? Niet omdat
de Pou-du-Ciel klein is, want menig constructeur bracht kleine modellen in den
handel. Ook niet omdat hij goedkoop is in aanschaffing en gebruik. Motor en materiaal
kosten samen nauwelijks vier honderd gulden en wie zijn handen uit de mouwen
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weet te steken zet hem binnen vier weken in elkaar. Doch prijsverschillen hebben
nooit passies ontketend en al kreeg het profane vulgus hem gratis, het zou niet
toehappen wanneer hij geen kwaliteiten bezat waarvoor de man-van-de-straat gerust
kan warm loopen. Neen, als de Pou-du-Ciel zich in Frankrijk vermenigvuldigt met
de groeizaamheid van den gewonen zespootigen pediculus, als hij misschien den
ganschen aardbol zal overwoekeren, dan ligt dat alleen aan zijn buitensporigen
eenvoud en aan een ongevaarlijkheid welke de voorzichtigste voetgangers voor hem
inpalmt.
Hij bestaat uit vier stukken: kist, twee vleugels en roer. Hij heeft echter maar twee
contrôle-organen: - de voorste vleugel welke de hoogte regelt en het roer dat de
richting bepaalt - die beide bestuurd worden met den zoogenaamden bezemsteel. De
voeten hebben niets te doen in den Pou-du-Ciel. Men kan ze zorgeloos uitstrekken
als in een fauteuil. Geen risico om de sturing te verwarren, om zich te vergissen
tusschen handen en beenen, om in een seconde van verstrooidheid een ramp te
veroorzaken. De bestuurder trekt den steel van voren naar achteren en maakt den
scharnierenden vleugel min of meer dragend. Een duwtje van den steel naar links of
naar rechts en de machine voert onder alle omstandigheden een correcten draai uit.
Pas opgestegen kan een debutant een bocht nemen zonder zich een acrobaat te voelen.
De Pou-du-Ciel glijdt niet uit op den vleugel. Hij kent geen verlies van snelheid,
daalt niet in spiraal. Hij eischt geen scholing. Alles gaat vanzelf, en vlotter, veiliger
dan in een auto. Zooals Mignet zegt: ‘Le Pou-du-Ciel? On ne le pilote pas. On le
conduit!’
De bak vliegt. Maar is hij eigenlijk een vliegtuig? Door de plaatsing der vleugels
achter elkaar, door de mobiliteit van den voorsten vleugel, door zijn extra-korten
staart belichaamt de Pou andere principia, een andere categorie, een andere techniek.
Het is een vraag voor later of er perspectief zit in die techniek, of op de beginselen
van den Pou ooit machines van groote dimensies gebouwd zullen worden. De amateur
heeft maling aan zulke kwesties, hamert, schaaft, vijlt, plakt, schroeft, zaagt, boort,
spant, verft en vult de reservoirs. Als de motor is aangezet haalt hij de houtblokken
die de wieltjes stutten met een touw naar binnen, rolt honderd meter, zweeft en vliegt.
Niet bar snel, niet hoog, niet bijzonder lang. Hij bereikt 120 k.m. per uur, stijgt tot
1800 meter, heeft benzine voor een tocht van 320 k.m. Bescheiden cijfers. Maar op
een geijkte machine zou hij nooit gedurfd hebben wegens den schrik voor
toevalligheden. De Pou stuurt zichzelf, spaart de zenuwen van zijn roerganger, schenkt
hem voor een prikje de sensatie waarnaar hij altijd gereikhalsd heeft: hij vliegt. Hij
vliegt zonder catastrofen in 't zicht. Met den Pou-du-Ciel gebeurde er inderdaad nog
geen enkel ongeluk. Wanneer de kist wat hard aankomt loopt de vliegenier hoogstens
een buil, een blauw oog of een oppervlakkige kneuzing op.
Kan men meer wenschen zoolang een appel van den boom valt? Zoolang de
zwaartekracht den mensch aan den grond bindt? Sommigen zullen een motor willen
die een minder helsch kabaai maakt dan de huidige twee-cylinder. Maar men moet
niet alles tegelijk verlangen in het jaar dat jan-en-alleman zal vliegen.
[verschenen: 29 mei 1935]

Blauw-blauw
Parijs, 16 Mei [1935]
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Nu de slag geëindigd, is en beide legers hun gesneuvelden hebben weggehaald kan
de slotbalans worden opgemaakt van den veertiendaagschen mikmak welken de
Franschen zich vergunden voor de hernieuwing der gemeenteraden.
Er veranderde niets.
Wie dacht dat een snugger volk zijn geloof in de stembus verliezen moest wijl het
sop de kool nooit waard blijkt, heeft zich vergist. Hoewel niemand verplicht was te
stemmen, liepen de geldige biljetten naar een cijfer dat nimmer bereikt werd. Op hun
plakkaten hebben de concurrenten elkaar uitgescholden voor grootste bandiet,
onbeschaamdste leugenaar, gemeenste dief, smerigste verrader, vuigste ploert, en
tusschen deze gelijknamige grootheden heeft de Fransche natie gekozen met een
ijver die voor de vinnigheid der scheldwoorden niet onderdeed en door de
wederzijdsche aantijgingen niet werd afgeschrokken.
Wie waande dat wansmakelijke schandalen den gemiddelden citoyen tot leering
zouden dienen, tot représailles zouden aansporen, komt bedrogen en ontnuchterd uit.
Het ei is wijzer dan de hen of minstens even wijs. Te Bayonne, bakermat van
Stavisky's fortuin, zijn alle vriendjes van Garat, den burgemeester-député die den
oplichter beschermd en aangemoedigd heeft, in triomf herkozen. Garat, tusschen
haakjes, zit in hechtenis. Het derde arrondissement van Parijs koos den secretaris
van den afgevaardigde Bonnaure, onlangs wegens gezondheidsredenen in vrijheid
gesteld, die zijn kleeren en huishouding liet betalen door den mooien Alex, zaliger
gedachtenis. Werkelijk, Stavisky, die zich voor den kop schoot zoogenaamd, had
ongelijk de menschelijke justitie te vreezen. Zijn weduwe, la belle Arlette, beschuldigd
van heling en sinds kort op vrije voeten, krijgt huwelijksaanzoeken bij tientallen.
Een verdachte reputatie is geen hinderpaal en het scheelt niets of zij geldt als
aanbeveling. Te Menton werd een verkiezingsagent op een café-terras neergelegd
met een dubbele lading hagel, meer dan genoeg om een everzwijn te vellen. Hij was
eigenaar van verschillende huizen van ontucht, bevriend met notoire boeven, werd
met plechtige staatsie begraven, en zijn partij kwam met vlag en wimpel uit de
stembus. De gemeenteraad van Limoges, met onweerlegbare bewijzen beticht van
malversaties, wordt zoo eenparig herkozen dat er van de bende geen mannetje
ontbreekt. Tot vervelens toe zou men frappante voorbeelden kunnen citeeren die
aantoonen dat moraal en de moraliteit een even ondergeschikt rolletje vervullen als
weleer, toen een schare van naïeve, onderwetsche burgers naar de Kamer toog onder
de leuze: ‘Wij willen dat Frankrijk met eere leeft en met fatsoen’, zes en twintig
dooden en duizend gewonden achterlatend op het terrein. Het gros der kiezers heeft
gestemd alsof zij denken dat elk een dief is in zijn eigen nering, van boven tot
beneden. Wie steelt laat stelen en met onwillige honden vangt men geen hazen. Dat
is niet idealistisch geredeneerd maar zeer menschelijk. De fout ligt niet beneden maar
boven. Des te erger voor de overwinnende partijen wanneer het magnetisme harer
doctrine zoo zwak is dat zij moeten kampen met dergelijke middelen.
Niets ook veranderde betreffende de wachtwoorden. Zoover de herinnering reikt
zegevierde de linker fractie der Fransche natie nimmer met een parool dat steekhield
en dat geen massieve dosis leugens bevatte. In het voorjaar van 1914 (om niet verder
terug te gaan) trok zij ten strijde onder het devies: Weg met de bewapening. Als het
Fransche leger drie maanden later een paar mitrailleuses per regiment méér geteld
had zou het waarschijnlijk den Slag van Charleroi niet verloren hebben. In 1924 werd
Poincaré verjaagd onder het motto: Poincaré-la-Guerre. Hoe konden de Duitschers
oorlog voeren zonder de Ruhr? In 1932 hing Tardieu aan den schandpaal met hetzelfde
etiquet: Tardieu-la-Guerre. Hoe kon Tardieu op oorlog zinnen na Mainz ontruimd
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te hebben, Frankrijk's beste strategische positie? Maar de meerderheid der Franschen,
het schranderste volk der wereld, menschen die zich niet gauw iets op de mouw laten
spelden, heeft al dezen nonsens geslikt als confituur.
In 1935 (voorspel voor de parlementsverkiezingen van het volgend jaar) zijn zij
bijeen getrommeld onder de leuze Weg met het Fascisme. Een monsterachtige,
tegennatuurlijke coalitie van radicale, maanzieke bourgeois, socialistische
kwakzalvers, communistische pestratten, heeft gemarcheerd voor een spreuk welke
een sterker percentage onzin bevatte dan vroegere symbolen. Het pleit niet voor de
leiders, die grinnikend konden waarnemen hoe angstvallig hun tegenstanders van 6
Februari 1934, de soezige Doumergue aan 't hoofd, elken schijn vermeden om doof
te gaan voor fascisten. Het pleit evenmin voor het onderscheidingsvermogen der
kiezers, van wier hersens men zeker geen volledige genezing mocht hopen (de natuur
doet geen sprongen) maar toch een symptoom van beterschap.
Het was simpeler dan bonjour. Ieder die kankerde tegen de bestaande wanorde
werd gebrandmerkt als fascist. De boeren die hun koe zes maal lager verkoopen dan
zij als biefstuk betaald wordt. De wijnbouwers, die fermenteeren gelijk hun druiven
omdat zij voor een halven stuiver per liter slijten wat twintig cents kost bij den tapper.
De martelaars die gefolterd worden met de duimschroeven der belastingen. De
patriotten en nationalen, zoowel de gematigde en conservatieven republikeinen als
de royalisten, die economisch en militair hun land willen handhaven in zijn rang van
groote mogendheid. De anti-soviettisten. De anti-devalueerders. De deflationnisten.
Allen werden in denzelfden zak gestopt, nolens volens, en gedoodverfd met het
infameerend teeken van den fascist, een hakenkruis of een bijlenbundel.
Ieder daarentegen die geen been zag in een beetje of in veel rommel, die er van
profiteerde, die erop speculeerde, werd ten strijde geroepen voor de Vrijheid. Zij
trokken op in gemengde maar compacte gelederen. Zij heetten trouwens het
volksfront. ‘Vandaag stemt men niet “voor” iets maar “tegen” iets’, proclameerde
L'Oeuvre, hun invloedrijkst orgaan. Echec au fascisme. Men keek in dit kamp niet
nauw naar elkaars insigne. Utopistische professoren der Sorbonne, het
bolsjewiseerende katholieke intellect, de anarchisten, de sputteraars tegen den
tweejarigen dienstplicht, de gewetensbezwaarden tegen het uniform, een Nobel-prijs,
de dochter van Curie, de werklieden bang voor loonsverlaging, de ambtenaren schuw
voor bezuiniging en salariskorting, het internationalistische onderwijzerscorps, alle
visschers in troebel water, van de bankiers die een milliarden-zaakje zien in devaluatie
tot het uitschot dat een winkel wenscht te plunderen, het vermiljoen, het karmijn, het
scharlaken, het menie der vier marxistische confessies, de hollandsche kazen der
burgerlijke radicalen (van buiten rood van binnen crème), alles wat weerbarstig, een
tikje beursch, erg gulzig of buitensporig onnoozel was, had zich geschaard rondom
het unieke vaandel van het antifascisme. Bij zulk een mengelmoes en met een
verleidelijk, primitief programma als het hunne mag men er zich waarlijk over
verbazen dat er nog genoeg ‘fascisten’ restten onder de Fransche natie om de eerste
ronde te winnen en pas bij de herstemming in 't zand te bijten. Zij hadden alles tegen
zich. Zij konden niet eens roepen ‘Leve het Fascisme’.
Ik spaar u de statistieken, de namen der veroverde gemeenten, de lichtplekken en
de schaduwkanten, het aantal communisten die in October zullen zetelen in de
fluweelen fauteuils van den Senaat, als de wetten welke de recruteering der Eerste
Kamer regelen intusschen niet gewijzigd worden. Al ware zelfs Parijs (dat nationaal
bleef en ‘fascistisch’) overgeloopen naar den vijand, dat zou van weinig belang zijn.
De kakelbonte horde welke de zegepraal wegdroeg zal hier en daar de financiën in
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de war sturen, doch nooit zal zij regeeren over Frankrijk. Het jaar 1935 zal niet
voorbijgaan zonder dat dit land moet kiezen tusschen orde en bankroet. Dat is wat
anders dan een verkiezing tusschen rechts en links, fascisme en anti-fascisme, en
overig gebazel, stellig kan men een natie niet geheel in veiligheid achten waarvan
twee-derden der kiesgerechtigden gestemd hebben voor een avontuur op termijn of
op stel en sprong. Een catastrofe is mogelijk. Op het kritieke moment echter zal zij
bedwongen worden met de klassieke middelen, welke niet afhangen van de getallen
der urn maar van de cijfers der grootboeken en andere realiteiten.
[verschenen: 5 juni 1935]

Kameraden!
Parijs, 14 Mei 1935
De Fransch-Russische liefelijkheden zijn begonnen met een incident dat in de
geschiedenis der Europeesche pers zal dagteekenen omdat het een unicum is en
waarschijnlijk blijven zal.
Het gouvernement der Soviets heeft het visum der paspoorten geweigerd aan
verschillende journalisten die Laval op zijn tocht naar Moskou zouden vergezellen.
Het oordeelde de tegenwoordigheid ongewenscht van lieden die opinies aanhangen
welke den sanhedrin van het Kremlin niet behagen. Onder de gecensureerden bevond
zich Le Matin, Le Jour, de charmante Géo London van Le Journal, verschillende
kranten van minder belang en ook de malicieuze Odette Pannetier van het weekblad
Candide.
Totnutoe had geen enkele regeering de pretentie getoond om contrôle uit te oefenen
op de pers eener Europeesche mogendheid. De directeuren protesteerden eerst bij
het Kremlin tegen deze ongehoorde aanmatiging. Tevergeefs. Daarna bij de Russische
Ambassade. De heer Potemkin waschte zijn handen in onschuld. Ten laatste bij den
Quai d'Orsay die probeerde om Moskou het deplorabele effect van het toegangsverbod
aan het verstand te brengen. Het duurde acht en veertig uren alvorens Stalin het
onduldbare van zijn blunder inzag. De interdictie werd opgeheven. Men verleende
alle gevraagde visa. Maar meteen veroorloofden de Russen zich een tweede grofheid:
de bekentenis van ongelijk was door geen enkel woord van verontschuldiging
begeleid. De getroffen bladen oordeelden dat het niet met hun waardigheid strookte
om zich te schikken naar moscovietische grillen die hun buitengewoon misplaatst
leken, en besloten de escorte van Laval's kroniekschrijvers en bewierookers te verlaten
aan de Poolsch-Russische grens. Het scheelde weinig of de gansche pers verklaarde
zich solidair. Diplomatieke consideraties echter en particuliere belangen verhinderden
dat de veeg voor het Kremlin even hard uitviel als zij verdiend was.
Zoo wordt de eerste officieele reis, welke een Fransch minister sinds 1914
onderneemt naar het paradijs der bolsjewisten, gekenmerkt door een evenement dat
ruimschoots opweegt tegen de parades, de toasten van het bezoek. Mussolini heeft
kranten verboden, critici gemuilkorfd, auteurs verbannen. Maar in zijn eigen
Italiaansche land. Hitler heeft boeken verbrand, schrijvers gekerkerd, kranten
gedisciplineerd, verjaagd, vernietigd. Maar binnen zijn eigen Duitsche grenzen. Noch
Mussolini, noch Hitler hebben zich vermeten om hun bevoegdheid uit te breiden
over de drukpers van een vreemden staat, om hun wetten op te leggen aan de opinie
en het denken van een volk dat zij niet bevelen. Zij hebben buitenlandsche journalisten

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

verdreven en geringeloord. Zij confiskeerden bladen en geschriften. Doch nimmer
haalden zij het in hun hoofd om de open[bare] meening te reglementeeren eener natie
welke niet onderworpen is aan hun gezag. Om dat te beleven in een democratisch
land, dat vrijheid gelijkheid schilderde op alle staatsgebouwen, in een republiek,
driemaal gesticht op de ruïnes der Tyrannie, moest men Stalin afwachten en zijn
satrapische fantasieën.
Zoo is de nieuwe bondgenoot van Frankrijk, de geallieerde ten behoeve van wien
en op wiens aanstichting over een maand misschien de Franschman te wapen geroepen
zal worden. Toen Nicolaas II Poincaré ontving had de Fransche president in zijn
gevolg een aantal journalisten die beroepshalve gefulmineerd hadden jaren lang,
tegen de autocratie. De almachtige Tsaar vroeg niet of er in den zeer gemêleerden
stoet van Poincaré reporters rondliepen die tè republikeinsch dachten voor zijn smaak.
Toch placht Nicolaas geenszins te regeeren als een liberaal, maar als een gezalfde,
als een monarch bij de gratie Gods. Hij was echter redelijk en ging niet buiten zijn
boekje. De bondgenoot wiens laatste legerorder luidde ‘volhouden’, accepteerde de
Fransche natie en bloc. Het zou niet lang duren of hij had ze allemaal noodig op de
slagvelden: de goeden en de kwaden, de anarchisten, de revolutionnairen en de
conservatieven, links en rechts, de groote hoop. Vadertje Stalin, eigenwijzer dan de
verstokste kroondragers, permitteert zich een schifting.
Er zijn Franschen wier meening hem bepaald niet bevalt. Zij denken te
republikeinsch. Niet bolsjewistisch genoeg. Zij hebben hem gewikt en gewogen als
een ordinairen Romanoff. Welk een brutaliteit! Kan hij voor zulke opstandigen en
weerbarstigen glimlachen? Hun zijn pittigste vodka schenken? Zijn beste caviaar
laten verorberen? Met zijn scepter scheidt hij de bokken van de schapen. Enkel zij
zullen zijn troon naderen die hem prijzen. De caviaar, de vodka en het plezierreisje
in de nieuwe ondergrondsche van Moskou (nog nergens vertoond!) enkel voor hen
die hem hebben opgehemeld. Die het magnifiek vinden, een toppunt van vooruitgang
en beschaving, dat de Russische boer met zijn eigen spaarduiten een hut mag koopen,
één koe, drie kalveren, drie zeugen met haar dracht van varkentjes, vijftien schapen
of geiten, en zooveel konijnen en kippen als hem belieft.
Hij is niet mis, Vadertje Stalin. Hij vergeet slechts dat de geweigerden die hij
insolent aan de deur wilde zetten, meer dan de helft vertegenwoordigen der Fransche
bevolking. Hij verontwaardigde niet alleen tien journalisten. Zijn onbedwingbaar
sectarisme, zijn aziatische laatdunkendheid trok de aandacht van tien millioen lezers
naar de cavalcade van het Trojaansche paard dat hij bezig is in de gehate burgerlijke
maatschappij binnen te smokkelen. Wel bekome hem deze autocratische flater, of,
als hij hem niet zelf verzon, de kool die een ondergeschikte, nog potentatischer dan
hij, hem gestoofd heeft. Zal hij dezelfde schifting aanrichten tusschen Franschen die
hem bevallen en Franschen die hij niet kan luchten, wanneer hij strakjes om hun geld
komt? Want vroeg of laat zullen zij uitgenoodigd worden om hun franken te ruilen
tegen papier met mooie vignetten waarvan de waarde in goud-roebels gegarandeerd
is. Zooals eertijds. En zal hij onderscheid maken tusschen getapte Franschen en
besmette Franschen wanneer de Fransche veldwachters met een tromroffel en de
kerken met klokgelui de mobilisatie afkondigen die zijn troon, zijn bewind, zijn
wereldrevolutie en zijn kuren moet verdedigen?
Voor heel de rest is Stalin's exclusivisme een lapsus waarvoor alle welgezinden
den goden een offer zullen plengen. Hij stelt een onwaardeerbaar voorbeeld en schept
een precedent waarmee ieder in appèl kan gaan wien de Russische bedoelingen
mishagen. Aan de degelijkste argumenten welke zij reeds hebben om het Kremlin
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te wantrouwen kunnen de Franschen voortaan toevoegen: ‘Ik besta niet voor Stalin?
Zijn alliantie bestaat niet voor mij!’ Van alles wat mogelijk blijft, is dit niet het
onwaarschijnlijkste. Wie zal zijn huid wagen voor iemand die u geëxcommuniceerd
heeft? Aantreden kameraden! Met den linkervoet. Dat het bolsjewistische Moskou
zich vergenoege en uit den brand helpe met de orthodoxen, de conformisten, de
non-toleranten, de steilen en de zuiveren-op-de-graat!..... Voorwaarts marsch!
Op die wijze zouden wij slechts zien gebeuren (en zonder in boutaden te vervallen)
waartoe de afgrijselijke verwikkeldheid der pacten Frankrijk van lieverlede noopt.
Stel u immers voor dat Duitschland besluit tot een aanval op Rusland. Krachtens
het verdrag dat gesloten is met Stalin moet Frankrijk de Russen met man en macht
ter hulp snellen.
Uitstekend. Maar per ongeluk, met opzet, om strategische redenen, of om wat
anders, schenden de Russen (die geen gemeenschappelijke grenzen hebben met
Duitschland) de neutraliteit van Polen. Daar zij er geenszins belust op zijn om den
strijd te laten uitvechten op hun gebied, verweren de Polen zich als baarlijke duivels.
En krachtens een verdrag dat Parijs sloot met Warzawa, een verdrag nota bene dat
kort geleden verlengd is, moet Frankrijk de Polen onmiddellijk met man en macht
ter hulp snellen.
Het staat geschreven op perkament papier, gedeponeerd bij den Volkenbond. De
Franschen zullen dus hun leger in tweeën moeten splitsen. De eenen zullen sneuvelen
voor Rusland. De anderen voor de Polen en tegen de Russen. Het gezegeld quiproquo
wordt nog amusanter wanneer Duitschland, waarop alle kans is, partij kiest voor
Polen. De Franschen moeten dan hun leger opnieuw splijten. Een deel zal moeten
vechten tegen de Duitschers die den bondgenoot Rusland aanvielen. De andere helft
moet vechten mèt en voor de Duitschers die den bondgenoot Polen ter hulp schoten.
Voor en tegen de Russen, met de Polen, tegen en voor de Duitschers... Begrijpt
gij iets van deze klucht? Neen? Ik ook niet. Maar het is heilige ernst als verdragen
tenminste geen grapje zijn. Gelukkig echter vormen de geëxcommuniceerden van
Stalin nog de verpletterende meerderheid der Fransche natie.
[verschenen: 1 juni 1935]

Het hemelsch Manna
Parijs, 20 Mei [1935]
Neen, redelijkerwijze kan men zich niet voorstellen dat de franc zóó kort na 1926
een tweede amputatie zal ondergaan. De toestand der schatkist is verre van florissant
maar geenszins ongeneeslijk zonder operatie. Gedurende de eerste drie maanden van
dit boekjaar vielen de belastinginkomsten 700 millioen beneden de raming doch al
zou deze bezwijming zich herhalen in de overige trimesters en niet te verhelpen
blijken, zij noodzaakt volstrekt niet tot een chirurgicaal ingrijpen. Het is slechts een
flauwte. De Staat verslindt immers nog een dozijn milliarden meer dan in 1928 toen
hij zich vergenoegde met een budget van 40 milliard waarbij niemand zich beklaagde.
Als hij huishouding en leveranciers eventjes wilde controleeren zou de fiscale
minderwaarde drievoudig vereffend zijn in een handomdraaien. Als hij serieus
besnoeit op het overbodige is er geen deficit meer en kan hij de principale posten
ongerept aanhouden.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Niemand durft dat loochenen, omdat geen enkel verstandig wezen zich kan laten
wijsmaken dat een Staat welks activiteit in 7 jaren niet noemenswaardig gewijzigd
werd, in 1935 niet ordentelijk zou kunnen leven van de 40 milliard die in 1928
ruimschoots volstonden voor zijn uitgaven, toen loonen en prijzen zooveel hooger
noteerden. Die reduceering eischt eenigen moed van de ministers, eenige offers onder
de bevoorrechten, eenig initiatief. Men zal geween hooren en geknars van tanden
onder een minderheid, die geniet van dubbele traktementen en sinecures. Maar zou
een bezonnen gouvernement gevoelig zijn voor het geklaag eener minoriteit van
geprivilegieerden en onbeweeglijk blijven voor het krankzinnige, het onmenschelijke
der paradoxale pretentie om denzelfden tol te heffen op een volk dat sinds 1928 zijn
inkomen jaarlijks zag slinken? Het kromp tot 150 milliard en. de natie betaalt alsof
zij nog steeds over een honderd milliard meer beschikt.
Het evenwicht kan hersteld worden met eerlijke, eervolle middelen, zonder een
inspanning die behoeft te stijgen tot heroïsme. Is het denkbaar dat het gouvernement
eener natie, waar rente-trekkers de meerderheid vormen, voor den tweeden keer
binnen tien jaar niet enkel een gansche klasse maar bijna een gansch volk onteigent
en gedeeltelijk ruïneert met een devaluatie welke ditmaal absoluut willekeurig zou
zijn en alleen gerechtvaardigd zou kunnen worden door de lamlendigheid der
bestuurders? Dat zij voor den tweeden keer in zoo korten tijd den heelen juridischen,
notarieelen en economischen basis ontwricht van alle contracten, alle huurpachten,
alle acten van een land waar de kleinste accoordjes geregistreerd worden op gezegeld
papier? Men weigert zulke absurditeiten te gelooven, ze als gebeurlijk te aanvaarden.
Zonder twijfel, een gouvernement kan de spoliatie wagen. Het is niet voorzichtig
om te rekenen op het karakter van een minister die meestal de functie waarneemt
van een medium en luistert naar de vreemdste klopgeesten. Maar zouden de millioenen
slachtoffers zich de nieuwe, arbitraire berooving laten welgevallen? De fameuze
spaarders? Zouden zij niet een regeering steenigen, opknoopen aan de lantaarns, die
uit pure halfheid, lafheid, gemakzucht, egoïsme (want de massa der geprivilegieerden
zit op de commandobrug) en met tachtig milliard goud in kas, de hand durft slaan
aan de munt, aan het nationale vermogen, het land verarmend, ridiculiseerend voor
het universum, en op den koop toe onteerend? Zou het beste deel der Fransche natie
(één derde is voldoende) een strooptocht dulden waarvan enkel sommige banken
voordeel kunnen trekken? Het is haast onbestaanbaar.
Doch ondanks de onwaarschijnlijkheid, de onmogelijkheid der hypothese moet
erkend en gesignaleerd worden dat de campagne tegen den franc niets van haren
omvang verliest en voortdurend in breedte en in diepte, op de vleugels en in 't centrum
aangroeit met evenveel hardnekkigheid en energie als list en perfidie. Men dringt
omsingelend op in 't buitenland en er gaat geen dag voorbij of een groot technisch
orgaan der City publiceert alarmeerende beschouwingen over de jammerlijke
verwarring der Fransche financiën en voorspelt de instorting van het goudblok. Men
graaft, sappeert, schermutselt, verkent in 't binnenland. De devaluatie, wat niet lang
geleden nog onbegrijpbaar zou geweest zijn, werd een onderwerp van dagelijksche
polemieken, en de polemieken contra zijn niet minder verdacht dan de polemieken
pro. Het zou abnormaal zijn wanneer niemand een heilige overtuiging had; maar het
heele geval geeft den indruk alsof ‘men’ de goede gemeente aan den tand voelt, alsof
‘men’, door te polsen, door het voor en het tegen wijdbreed uit te meten, de menschen
aan het idee der devaluatie wil wennen. De eerste maal dat Damocles het scherpe
zwaard zag bengelen aan een paardenhaar schrok hij een beetje, doch na twintig
vertooningen was hij er vermoedelijk aan gewoon. Dit is een zuiver persoonlijke
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interpretatie van een gecompliceerd verschijnsel en ik kan me vergissen. Sommige
symptomen evenwel zijn te ondubbelzinnig om ze te verwaarloozen. Sinds eind-April,
begin-Mei, maar vooral sinds de laatste weken nam de Beurs stelling. Zij begon met
te zoemen als een zefier. Zij eindigde met te koken en te borrelen als een heksenketel.
Het vagebondeerende kapitaal, zoowel Fransch als buitenlandsch, wierp zich op
industrieele effecten en deed ze in een wervelwind omhoogstuiven. Het versmaadde
echter de staatsfondsen die sukkelen, kwijnen en verslappen. Veeg teeken!
Dan is er nog Paul Reynaud, voormalig minister van Koloniën en Financiën. Paul
Reynaud met zijn aanhang en nasleep. Klein Duimpje, Tom-Pouce, knipperoogend
ratje, witte mier waarvan hij de facie heeft en de zeden, Paul Termiet, zooals Daudet
hem vriendelijk pleegt te betitelen, drijft een bazaar in Mexico en naast den franc is
de Mexicaansche dollar even schadelijk voor hem geworden als de Amerikaansche.
De zaak rendeert niet meer sedert Roosevelt devalueerde en Reynaud's baten verlaagde
tot nihil. Daar het lang niet banaal zou zijn wanneer iemand de devaluatie aanpreekte
uit loutere menschenliefde, of ter eere Gods, dunkt mij dat men Paul Termiet zijn
motieven van eigenbelang, alleen euvel mag duiden omdat hij eertijds minister was,
schatmeester, en 't wederom kan worden. Ziedaar het gevaar van dezen overigens
weldenkenden politicus. In zijn positie, als specialist, als technicus, valt het niet
moeilijk om een aantal lieden rondom zich te verzamelen, handelaars, exporteurs,
fabrikanten, die in denzelfden aap logeeren als hij, en die zonder hem niet spoedig
een haak gevonden hadden om hunne hoekige atomen (volgens Epicurus) aan vast
te hechten en te agglomereeren tot een kliek. Zoo vereenigde hij acht honderd
Parijsche handelaars en industrieelen in het Hôtel Continental, die, na de gebiedende
argumenten aanhoord te hebben welke strijden ten gunste eener egaliseering van den
franc met de overige dirigeerende munten, een motie stemden waarin zij het
gouvernement uitnoodigen om in de kortste keeren den franc te halveeren. Zij
beraadslaagden onder voorzitterschap van Etienne Fougère, den gezaghebbenden
president der Association nationale d'expansion économioue. Het eenige waarover
zij het niet geheel eens raakten, was het volumen der amputatie. De eenen eischten
de helft. De anderen betuigden zich tevreden met 30%. Voor houders van staatspapier
echter, voor renteniers en gepensionneerden is deze gedeeltelijke gratie een magere
troost.
Hoe zullen de affaires dezer valsche munters (laten wij een kat een kat noemen)
zich afwikkelen? Het is ondoenlijk om in deze materie een orakel te vellen, hoewel
het niet aan redenen ontbreekt om op zijn hoede te zijn en passende voorzorgen te
nemen. Direct weliswaar na de kettersche motie der expansionnisten hebben 125
Kamers van Koophandel met een foudroyante repliek geantwoord. Maar hoeveel
adviezen der Kamers van Koophandel heeft het gouvernement reeds terzijde gelegd?
Acht honderd handelaars en industrieelen, met Paul Reynaud aan de spits, putten uit
gevuldere propaganda-kassen dan honderd-vijf-en-twintig platonische lichamen als
Kamers van Koophandel. Er loopen reeds geruchten dat Pétain is aangezocht om
met zijn autoriteit van maarschalk en rechtschapen patriot de verantwoordelijkheid
der manipulatie te endosseeren. Als hij de karwei afwimpelt zal een respectabel
Senator worden omgepraat. Denk geen oogenblik dat abstracte theorieën of moreele
overwegingen de loodjes zullen leveren die het zwaarst wegen op de eind-beslissingen.
De meest platvloersche belangen zullen in het duel tusschen de twee groepen den
doorslag geven. Bouw ook niet op Flandin. Hij brak zijn arm bij een auto-ongeluk.
Niemand weet met zekerheid of het de rechter of de linker is, daar hij zich per toeval
beurtelings liet fotografeeren met een rechtsch en linksch verband. Weinig Franschen
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echter zijn er die den machteloozen arm niet duiden als een zinnebeeld der
gouvernementeele invaliditeit.
[verschenen: 8 juni 1935]

De goede formule
Parijs, 24 Mei 1935
Wij hebben Zondag voor den derden keer den vliegwedstrijd bijgewoond waaraan
slechts één firma op de gansche wereld deelneemt hoewel mademoiselle Deutsch de
la Meurthe voor den winnaar een zilveren beker uitlooft en een prijs van honderd
duizend, het ministerie van Luchtvaart een premie van meer dan een millioen. Het
geld niet, noch de roem, noch de eigenliefde, noch het genoegen om den Franschman
een lauwerkrans te ontnemen, heeft eenig constructeur kunnen overreden om zich
in te schrijven als mededinger. Niet in Frankrijk, niet in 't buitenland. Zelfs de
kapitaalkrachtigsten, d.w.z. zij die werken voor de nationale defensie, hebben zich
afzijdig gehouden. Het ontbrak hun stellig niet aan lust. Zij wisten dat zij overladen
zouden worden met verwijten en hatelijkheden. Zij hadden echter niet de flauwste
kans om te winnen of ook maar een draaglijk figuur te slaan. Amerikanen, Engelschen,
Italianen, Duitschers, Polen, niemand uitgezonderd.
Van een bioscopisch en journalistiek standpunt was de wedstrijd meer dan
middelmatig. Rondweg vervelend. Een ware corvee. Over het vliegveld van Etampes
waar de klaver reeds begon te bloeien, woei een koude en Februari-wind. De grijze
lucht hing laag en bleef tot den middag buiïg. Het weerbericht voorspelde regen en
slechts enkele honderden bezoekers hadden hun wekker op zes uur zomertijd gesteld,
om 60 k.m. van Parijs te negen uur vijf machines te zien starten die op platte wagens
werden aangereden. Elke minuut steeg een der renners op en verdween in een
handomdraaien aan den horizon. Te 9.04 was de laatste mededinger vertrokken. Daar
de wedstrijd gevlogen werd langs de zijden van een driehoek van honderd kilometer
lengte, welke tienmaal in den morgen en tienmaal in den middag zou worden afgelegd
concentreerde zich de aandacht uitsluitend op den mast langs welken de machines
moesten draaien. Een stip in de verte. Het jankend geloei van een motor. De eene
piloot nam zijn bocht wat ruim, de ander nauw, kaarsrecht op de verticale vleugels.
Men had nauwlijks den tijd om de oogen te richten naar het geluid of de meteoor
was uit het gezicht: 125 meter per seconde! Deze sensatie, vrij merkwaardig overigens,
herhaalde zich ongeveer elke dertien minuten en werd spoedig eentonig. Om de
lacunes te stoppen hadden de verkleumende toeschouwers niet de geringste
verstrooiing wijl elke demonstratie veiligheidshalve verboden was. Het interessantste
gebeurde op enkele kilometers afstand van Etampes waar de commando-posten waren
geïnstalleerd. De piloten vliegend op 20 à 100 meter hoogte, kregen hun orders door
middel van cijfers, welke de ingenieur die den wedstrijd regelde aan enorme
schuttingen vasthaakte. De cijfers, op 4 k.m. zichtbaar, gingen tot 54 en elk
correspondeerde met een aanduiding welke alleen de bestuurders doorgrondden. Een
geheime code; 27 b.v. beteekende volle kracht; 31: niet te dicht bij de mast; 26: 3200
omwentelingen; 32: lager! 33: hooger. Etc. Doch ook hier raakte men spoedig
uitgekeken. Na die eerste manche van duizend kilometer en na de lunch aan een
primitief geproviandeerd buffet bleven er nog slechts drie mededingers in competitie.
Arnoux, de winnaar van 't vorig jaar, had zijn motor in een ronde van 12 min. 47 sec.
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(470 k.m. per uur!) verhit tot een temperatuur waarop de assen smelten. Een ander
zag zijn tochtscherm losgerukt door het geweld van den wind. Doch al waren alle
vijf gearriveerd aan het eindpunt der 2000 k.m., al waren zij tien of twintig geweest,
ik zou geen enkel impresario durven raden om een snelheidsvlucht van vliegtuigen
te organiseeren. Een vertooning waarbij 't publiek geen raad weet met zich zelf is
een onderneming die nimmer rendeeren zal. Het tijdverdrijf blijkt abstracter dan de
transcendentaalste filosofie. Wij hebben prestaties aanschouwd welke nergens
geëvenaard kunnen worden. Bij het slot hebben wij Delmotte als een vuurpijl in de
hoogte zien stuiven, zijn vaart remmend door een bruusken klim. Zelfs zulk een
verblindend moment kan geen ganschen dag vullen.
Doch alles wat deze wedstrijd wegens zijn reglement inboet aan spectaculaire
romantiek vergoedt hij door zijn technische resultaten. Het behoeft mij niet te spijten
dat ik de Coupe Deutsch bij hare stichting in 1933 heb aangekondigd als een
evenement van mondiale strekking. Herinner u even haar formule. Primo: maximum
cylinder-inhoud van den motor acht liter. Dat is ongeveer het dubbele van den
cylinder-inhoud eener automobiel van 23 p.k. Secundo: eruit halen wat erin zit over
een traject van twee duizend k.m., af te leggen in twee etappen van duizend. Dat is
ongeveer de afstand Amsterdam-Gibraltar.
Het programma verschilt diametraal met de methode welke tot dusverre gevolgd
is voor de vermaarde Coupe Schneider en de Italiaansche records. Het Fransche
motto luidt: maximum effect met minimum inspanning. Geen enkel buitenlander wil
zich plooien naar deze beperkende bepaling. Men oordeelt haar perspectief begrensd.
Men vindt acht liter een mondjesmaat. Op dit werktuigkundige thema echter gaan
vijf à zes Fransche ingenieurs aan den arbeid. Wat was er 't eerst: de formule of de
ingenieur? De ingenieur of de formule? Ik weet het niet. Maar de ingenieur maakt
de formule overtuigend met welsprekende cijfers. Het idee ontpopt zich als
ongeloofelijk vruchtbaar. Zonder den cylinder-inhoud te vermeerderen won de motor
elk jaar gemiddeld 60 p.k. aan effectief vermogen. In 1935 ontwikkelt hij 330 p.k.
met gelijke consumptie. Men is gereed om een nieuwen en geweldigen sprong te
doen. De zes-cylinder wordt twaalf-cylinder en de inhoud van acht liter blijft
ongewijzigd. Hij zal 550 p.k. geven zonder in omvang of gewicht noemenswaardig
uit te dijen. Zijn heele geheim is een kwestie van verbranding. Een wijde cylinder
laat een gedeelte der gassen onbenuttigd ontsnappen. In een engen cylinder ontploffen
de gassen tot de laatste molecule. En vergelijk deze lichte, kleine, zuinige juweeltjes
met de volumineuze, verslindende actueele modellen van 550 p.k. Bereken hun
mogelijkheden op alle soorten van toestellen. Taxeer de revolutie welke zij zullen
veroorzaken in de vliegtuig-techniek. De tooverformule is nog niet uitgeput. In 1933
vloog de acht-cylinder 322 k m. per uur over 2000 k.m. In 1934 bereikte hij 389 k.m.
In 1935 wordt hij opgevoerd tot 444 k.m. Met het toestel dat klaar staat belooft
Delmotte ruim 500 k.m. te halen. Vier uren voor Amsterdam-Gibraltar,
Amsterdam-Athene. Van vooruitgang gesproken, ziedaar een staaltje dat achting en
aandacht verdient. Men onderschatte noch de bruikbaarheid noch de soliditeit dezer
machines. Het wereld-record over 100 k.m. (431) is Zondag twee-en-dertig maal
geslagen. Het wereld-record over 1000 k.m. (409) viermaal.
Twee zeldzame mannen hebben elkaar ontmoet en leeren waardeeren: Marcel
Riffard die voor Caudron de vormen van het type, in welks silhouet men bij den
eersten oogopslag het scheppend genie ontdekt; Louis Renault die de motoren
fabriceert en de langdurige experimenten bekostigt. Zooals Ford breidde Renault
zijn activiteit uit tot de luchtvaart. Doch terwijl Ford zich blijkbaar moest behelpen
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met talentvol, uitmuntend personeel, had Renault het geluk en het flair om de hand
te leggen op een creatieve persoonlijkheid. De vroegere mécano, die debuteerde in
een werkplaats van vijftien vierkante meter en heden aan 't hoofd staat van twintig
duizend arbeiders, had op zijn ouden dag nog genoeg intuïtie om in Riffard den mees
[ontbrekende regel] komst der luchtvaart zou domineeren. Zij zijn geen twee jaren
geassocieerd en reeds richt Renault binnenlandsche lijnen op. Hij verklaart zich
bereid om de Air-France over te nemen en zonder subsidie te exploiteeren. Een
origineel, zoowel de een als de ander. Zij hebben begrepen dat motoren van 2 à 3000
p.k., motoren van gigantischen cylinder-inhoud, gedurende een paar minuten 700
k.m. per uur kunnen leveren maar ons geen stap verder brengen. Wanneer het onzeker
lot aan Riffard en Renault nog enkele jaren gunt, hoogstens vijf, de tijd om
consequenties te trekken en te realiseeren, winnen zij niet alleen de Coupe Deutsch
in een tempo van 750 k.m. per uur, doch binnen het etmaal zullen wij naar de
antipoden vliegen. Van nu af hebben zij een voorsprong, die, tenzij ergens wonderen
geschieden, door geen enkel land zal worden ingehaald.
[verschenen: 12 juni 1935]

Zonder Zon
Parijs, 27 Mei [1935]
Terwijl de Franschen voor de helft in anarchie verkeeren, voor de helft op een holletje
erheen schijnen te gaan, wordt La Saison de Paris geopend met de Tentoonstelling
van Italiaansche Kunst in het Petit Palais. Er was zelden zooveel politie op de been,
geheime en geüniformde, in dezen kalmen, rustieken hoek der Champs-Elysées. De
grasperken en bosschages rondom het gracieuse museum waren omheind met
palissaden. Men vreesde een aanslag. De inrichters der expositie hadden honderden
dreigbrieven ontvangen van anti-fascisten en futuristen, die meldden dat zij al die
onze-lieve-heerigheden van Mussolini en den Paus in de lucht zouden laten vliegen.
Toen de President der Republiek en zijn Italiaansche gasten in aantocht waren, werd
het heele paleisje hardhandig ontruimd. Genoodigden, kunst-critici, journalisten,
fotografen, cineasten, alles werd op straat gezet en geparkeerd achter planken. De
camera's gingen onmiddellijk in staking, waarin zij naar mijn meening ongelijk
hadden, want het kiekje was de moeite waard en zou den romeinschen ordestichter
verheugd hebben. Daar de Franschen eenerzijds voor den duivel niet bang zijn en
nog minder voor een paar problematische bommetjes, daar zij anderzijds door een
magistrale reclame opgeschroefd waren tot de zevende hemels der belangstelling,
leek het Petit Palais op een belegerde vesting, welker manhafte bezetting een aanval
van den opdringenden vijand met den moed der wanhoop afslaat. Als proeve van
janboel mocht dat er wezen. De kleurige banieren der Italiaansche steden waarmee
het museum was opgetooid, verhoogden nog de impressie en de ontroering van een
middeleeuwsch oproer.
De expositie ondertusschen is een gebaar, waarvan de artistieke bedoeling niet
onderdoet voor de politieke en beiden zijn onmeetbaar. Ik waag mij niet aan een
beschrijving van al de Titiaan's, Raphaël's, Botticelli's, Correggio's, Cimabue's,
Veronese's, Giotto's, Angelico's, Tintoretto's, Ucello's, alle Madonna's en Venussen,
hier verzameld. Om niet den indruk te wekken dat gij den catalogus doorbladert
eener unieke veiling, den bladwijzer van een handboek van beeldende kunsten, een
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deeltje van Baedeker, zou ik meer dan een krant moeten volschrijven. Men is
vermorzeld te midden van zooveel meesterstukken, geconsacreerd door eeuwen roem
en bibliotheken van lof. Gezegend land dat zulk een overvloed bezit van onverjaarbare
en voor immer gestabiliseerde schatten. Tot het einde der tijden zal het menschdom
huwelijksreisjes ondernemen en bedevaarten naar de dichterlijke oorden waar zij
ontstonden en thuis hooren. Het was lang geen slecht idee van Mussolini om den
Franschen deze monsters van onvergankelijke waarde voor twee maanden op zicht
te sturen. Hij geeft een blijk zijner vriendschap (en geheel gratis naar men zegt) door
Parijs dat naar adem snakt een attractie te verschaffen, welke toeristen zal trekken.
Maar wie wenscht niet een poos te dwalen langs de oevers van den Arno, door de
valleien van Sienna, door Pisa, Parma, Venetië, Ravenna, na zooveel schilderijen en
marmer bemijmerd te hebben, die meer beloften behelzen dan alle aanplakbiljetten
der wereld? Gij kunt ervan overtuigd zijn, dat vanaf den datum dat de Nachtwacht
voor den eersten keer geëxposeerd zou worden te Parijs, het aantal Fransche toeristen
in Holland zal verhonderdvoudigen.
Zonde en jammer evenwel dat zelfs de inwijding dezer schoonheid ons herdompelen
moest in de grauwe kwellingen van iederen dag. Ik wil niet insinueeren dat het portret
van den Negus van Abessynië, met zijn byzantijnsch profiel, zijn fluweelen oogen,
zijn archaïstisch figuur, uitstekend op zijn plaats ware tusschen de bijbelsche en
mythologische tooneelen der Renaissance. Hij spookt reeds meer dan genoeg aan
den overkant der Seine, vijftig passen verder, op den Quai d'Orsay, waar men een
mirakel voor hem afbidt als het Offer van Abraham. Maar veronderstel dat de Soviets
hier een manifestatie zouden organiseeren van Russische kunst uit de periode der
Tsaren. Kunt gij u verbeelden dat de Fransche bourgeois, die alles behalve verrukt
is over de infiltratie der communisten, samenzweringen smeedt, dreigbrieven tikt,
revolvers laadt en den tempel der muzen uitkiest om tovaritsj Stalin en den ex-gangster
Litvinoff een onprettige gewaarwording te bezorgen? Neen, dat doet hij niet. De
Fransche bourgeois, hoe warmbloedig hij ook is, denkt daar niet aan. Het zou niet
in zijn hoofd opkomen en deze passiviteit reeds mag men in de gegeven
omstandigheden met eenig recht betreuren. Doch als hij persoonlijk in een afwachtend
defensief wil talmen, en jerimieeren en larmoyeeren, waarom veroorlooft hij den
tegenstander voortdurend het offensief? Curieus! Met al haar politie kan de
burgerklasse lastige gevolgen temperen, zij kan geen enkele oorzaak breidelen of
opheffen. Nooit wordt een kwaadaardige agitatie bestreden in haar oorsprong. Een
ceremonie waarheen Mussolini zijn schoonzoon afvaardigt, wordt brutaal verstoord
onder voorwendsel van een complot en ontaardt in een paniekje. Geloof echter niet
dat men arrestaties of huiszoekingen verricht heeft in anti-fascistische kringen. Het
asylrecht is heilig. Gij meent misschien dat het arbeidspersoneel der Normandie,
trots eener maatschappij en eener vlag, met oplettendheid gecontroleerd is? Dat zal
u tegenvallen. Er breekt brand uit in een cabine en de dader blijkt een weerspannig
individu dat vijf jaar gevangenisstraf achter den rug heeft. Waar zooveel fatsoenlijke
werkloozen een baantje zoeken, had men dezen opstandeling een beetje vroeger zijn
papieren kunnen vragen. Doch gedachten zijn vrij en zelfs de daden tot zij betrapt
worden. Wanneer de bemanning der Normandie op den vooravond der feestelijke
inauguratie tot staking overgaat en door de heele publieke opinie gedesavoueerd
wordt, onderhandelt het gouvernement op voet van gelijkheid met de stakingsleiders,
bakt zoete broodjes en past geen enkele sanctie toe. In welk land kunnen zulke dingen
gebeuren behalve in Frankrijk?
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Die passiviteit is niet verontrustender dan tien jaar geleden, doch zij wordt met
den dag onredelijker. Zij bestendigt en verergert een ongezond klimaat dat de
inschikkelijke burger in tijden van voorspoed geduldig verdroeg, maar dat geen zier
deugt voor de beteugeling eener crisis, nog minder voor een herleving. Wat kan er
terecht komen van de Saison de Paris wanneer men brekespellen duldt, die geen
gelegenheid verzuimen om een spaak in de wielen te steken? Zij zijn gefokt bij
massa's: de klassestrijders, de nurkschen, de kribbebijters, de kankerpitten, de
zwartkijkers, de saus-bedervers, de knorrepotten, de querulanten, de
roet-in-'t-etengooiers, de klophengsten, de hannekemaaiers, de isegrimmen, de
boemans en de vogelverschrikkers. Een volk, gereputeerd om zijn vroolijkheid, zal
dat een eeuw verduren zonder merkbare schade. Maar vroeg of laat krijgen de
grommers de overhand en dan moet de regeeringscommissaris van propaganda
bedelen en preeken voor een schijntje goed humeur. Parijs werd, zooals niet lang
geleden New-York beschreven is in Fransche reisverhalen: een stad zonder glimlach,
waar ieder zich door de straten voorthaast met toegeknepen lippen en een stroeven
blik. Ik ken geen dagblad meer dat niet een artikel publiceerde over het motief: soyons
gais! En men is vroolijk: als de boer die kiespijn heeft. Elke fuif begint met haarpijn.
Men feest met een steen op het hart, een kramp in den lever, een nachtmerrie in de
oogen. Magnifiek saldo eener levensbeschouwing die haat, nijd, afgunst, eindelooze
revindicaties en de filosofie van den varkenstrog tot basis, uitgangspunt en doeleinde
koos!
Een roman, deze maand verschenen. en die eenstemmig geprezen wordt als een
meesterwerk, heet niet toevallig Jours de Colère. Hij is van Madame Simone, de
befaamde actrice, die het meerendeel van Bernstein's hoofd-rollen creëerde, en
behandelt, knap verteld, de wederwaardigheden eener verloopen familie, onderhouden
door de oudste dochter, die op haar beurt verloopt in een lamentabele verliefdheid.
Een late en vrije variatie op Wuthering Heights van Brontë. Interessant maar niet
interesseerend. De titel is het best. Hoewel het boek een aardige pint gal destilleert,
staat die titel in dermate los verband met het onderwerp, dat men hem slechts verklaren
kan door aan te nemen, dat hij de schrijfster gesuggereerd en opgedrongen werd door
het milieu dat haar omringt. In ieder geval is hij minder karakteristiek voor het boek
dan voor de stad en het land waar zooveel kwaadheid broeit.
[verschenen: 17 juni 1935]

De val
Parijs, 31 Mei 1935
Oordeel mij hiernaar, zei Flandin toen hij 't bewind aanvaardde: de koers van 't geld,
de koers der staatsfondsen, het cijfer der werkloozen. Toen hij een half jaartje
geregeerd had kostte het geld te Parijs nog altijd bijna driemaal duurder dan te Londen,
want de Staat hield geen oogenblik op met kapitaal te draineeren naar zijn kassen,
tot schade van handel en nijverheid. De Fondsen stagneeren beneden normaal-peil,
ondanks de loffelijkste pogingen van de Caisse de Dépôts om een papier te vergulden
waarvan zij wagonladingen bezit. Hoewel de wapenfabrieken dag en nacht draaien,
hoewel een geheele lichting recruten door de verlenging van den militairen dienstplicht
aan de arbeidsmarkt is onttrokken, verminderde het totaal der lediggangers slechts
in onbeduidende proporties. Fiasco over de gansche lijn. De wegen van Flandin
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bleken geplaveid met de beste bedoelingen en zij voerden naar een hel die weldra
overcompleet was.
Geen wonder. Deze ondynamische reus verdeed zijn tijd en zijn talenten in
tobberijen over het probleem van de geit en de kool. Reeds Doumergue had zich suf
gestaard op den zelfden rebus, waarin de schatkist de kool voorstelt, de gulzige
onderdaan de snoeperige geit. Hij verkreeg de macht om decreten uit te vaardigen
als een dictator, en decreten hadden het raadsel niet opgelost noch vereenvoudigd.
Hij kon 50.000 ambtenaars schrappen van het budget, maar hij durfde ze niet ontslaan
in de bureaux. Toen het geschipper spaak liep, coiffeerde hij zich met de baskische
baret, die in Frankrijk synoniem werd met alleenheerschappij, vroeg een hervorming
der Constitutie en liet zich gemakkelijker afdanken dan een georganiseerde postbode
of onderwijzer. Bij tusschenpoozen verschijnt hij te Parijs dat hem als een triomfator
heeft toegehuldigd en waar geen sterveling nog naar hem omkijkt.
Een man, een koninkrijk voor een man! Zou het Parlement alles te zamen genomen
verstandiger en bruikbaarder zijn dan de faam het afschildert? Zooals de Kamer boog
voor het rietje van den lilliputter Doumergue, zoo gehoorzaamde zij aan den slappen
scepter van den brobdignacschen titan Flandin. Zes maanden lang heeft ze alles
gestemd wat hij haar voorlegde. Met meerderheden van 500, met unanimiteiten, met
handopsteken. Zonder enthousiasme, doch als een schooltje dat onder de plak zit.
En op een leelijken dag, wanneer de wagen verzand raakt tot aan de assen van het
vijfde rad, komt de pers aan de afgevaardigden vertellen dat al hun gestem nutteloos
en zonder uitwerking geweest is. Ziedaar de belooning voor hun tamheid. Flandin,
na een verbeuzelde Kerst-vacantie waarin niemand hem op de vingers tikte, na
eindeloos gelanterfant gedurende een gerekte Paasch-vacantie, na voor de rest van
den tijd als de fabelachtige ezel aarzelend geknikkebold te hebben tusschen de
hooischelf van links en de zilverdistels van rechts, Flandin vraagt pleins pouvoirs.
Waarvoor? Had hij ze niet? Werd hem ooit iets geweigerd? Zeilde er ook maar het
vluchtigste onweerswolkje langs zijn parlementairen hemel? Zeker, men vond hem
niet sympathiek. Hij heeft minder galvaniseerend vermogen dan een doodbidder. Hij
had gedreigd met een stok op de ruggegraten, als een echte Jan Klaassen. Zijn
lijzigheid bezorgde de communisten een onbehaaglijke victorie bij de verkiezingen
voor gemeenteraden en provinciale staten. Men herkauwde een menigte andere
bezwaren. Maar de daling van zijn crediet, de stille afkeer die hij inboezemde was
nog nimmer vertolkt door de stembus der Kamer. Wie zegt dat de gedweeheid der
députés plotseling verkeerde in onwil? Had hij niet eerst het gebruikelijke procédé
kunnen probeeren? In plaats daarvan komt hij eensklaps op de proppen met een
catastrofe. Het deficit zwelt uit als de Bibendum van Michelin. Zeven milliard.
Dertien. Drie-en-twintig milliard. De franc wankelt. Ieder rent naar de Bank om 220
biljetten te ruilen voor een klomp goud. De liefhebbers wachten met volgnummers
in de rij. Te tien uur 's morgens telt men er reeds 94 in de hall der Banque de France.
De reserve smelt bij milliarden tegelijk. De Gouverneur beraadslaagt met den
President der Republiek. Geen cent meer in de Staatskassen en wij zijn op 't eind der
maand. Failliet of pleins pouvoirs; Flandin schreeuwt ‘Weg met de speculanten’;
maar verroert geen pink. Zijn vriend Paul Reynaud voert sedert maanden een venijnige
propaganda voor de devaluatie. Raymond Patenôtre, député en financier, eigenaar
van ‘Le Petit Journal’ (wiens vrouw Laval vergezelde naar Moskou) geeft ongehinderd
een extra-devaluatie-nummer uit van zijn krant, dat gratis en straffeloos in
honderdduizenden exemplaren over Frankrijk verspreid wordt.
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Wie zou niet tegenspartelen bij zulk een komedie? Zij wordt geslikt door 202
afgevaardigden van kakelbont pluimage. Maar 353 volksvertegenwoordigers van
allerlei richting ketsen haar af, ofschoon Herriot de gevraagde volmacht verdedigde
met zijn meest pathetische intonaties, ofschoon President Lebrun openlijk zijn invloed
uitoefende ten gunste van den ongerijmden inval, en ofschoon Flandin zijn ministerieel
bestaan nadrukkelijk vereenzelvigde met het lot der nationale valuta. Welk een
séance! Alle factoren van suggestie worden grondig geëxploiteerd. De schrik. De
paniek. De verantwoordelijkheid. De buitenlandsche bedreiging. De ongewisse
toekomst. Vooral het automobiel-ongeluk. Gezwachteld in een kolossaal verband
betreedt de Premier de vergaderzaal, geleid door zijn broer die dokter is en hem
verzorgt. De tribune is voorzien van een steunsel waarop de gebroken arm rust.
Achter den redenaar waakt de geneesheer. Wanneer het gewonde lidmaat afzakt
schuift hij het behoedzaam in de voordeeligste positie. Het gelaat van den spreker
wordt hoe langer hoe bleeker, zijn trekken verstarren in een uitdrukking van pijn.
Hij is begroet met een ovatie van verscheidene minuten en het scheelt een zier of de
Assemblée laat zich vermurwen door het pakkende schouwspel van een zieke die al
zijn moed samenraapt om te pleiten voor een hopelooze zaak en niet weg te duizelen
in een flauwte.
De overdrevenheid der mise-en-scène schaadt ten slotte de overtuigingskracht der
argumenten. Kan men in gemoede pleins pouvoirs verleenen aan iemand die zoo
zichtbaar invalide is en 't nog geruime dagen zal blijven? Andere bedenking: Waarom
al die haast? Waarvoor al dat dramatische alarm? Wat steekt daar achter? Wie zijn
de machinisten in de coulissen? Nieuwe achterdocht: Flandin gooit ballast uit. Hij
wipt zijn minister van Financiën over boord om zich te redden. Hij verklaart zich
bereid de taak van dezen tastenden collega, die nooit precies wist wat hij wilde of
wilde wat hij [wist] op zijn schouders te laden. Zo[u] [woord ontbreekt] waarmee
hij den stok dacht te zwaaien, misschien minder invalide zijn dan hij lijkt?
Verbouwereerend dilemma, waarbij zelfs de bezweringen van Herriot niet konden
orienteeren naar de keuze welke hij scheen te wenschen. De Kamer juichte Flandin
toe met haar hart. Om zijn kranigheid. Om in sentiment niet voor hem onder te doen.
Zij executeerde hem echter met haar nuchter verstand. Om zijn dubbelzinnigheden.
Om hem in dapperheid te evenaren. Want de executie van zulk een gewonde eischte
een zekeren heldenmoed.
En nu het 9de kabinet der legislatuur welke aanving in 1932. Het 9de ministerie,
dat het 97ste zal zijn der Republiek die uitgeroepen werd in 1871 en dus 64 jaren
oud is. Nauwelijks geïnstalleerd in den historischen Huize Matignon, een waar paleis
dat herinneringen bewaart aan Talleyrand en andere beroemdheden, moet Pierre
Etienne Flandin verhuizen en voor vrouw en kinderen een andere woning zoeken.
Hij heeft de Engelschen willen imiteeren die hun Premiers onderdak verschaffen.
Toen hij dit aanlokkelijk voorbeeld besloot na te volgen vergat hij niets dan de
kortstondigheid van het ministerieele leven in Frankrijk. Zouden de pleins pouvoirs
deze zonderlinge en dure gewoonte kunnen breken? Neen. Niet zoolang er een Fransch
Parlement is, en niet zoolang de Fransche regeerders, of ze zes voet meten of zes
duim, in zoo hooge mate verstoken zijn van de gaven die een politicus stempelen tot
staatsman.
[verschenen: 22 juni 1935]
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Met een pechvogel
Parijs, 3 Juni [1935]
Op den kop af vier en twintig uren na den val van Flandin trad een ander ministerie
aan voor de fotografen. Gelijk de Normandie het snelheidsrecord sloeg van alle
paketbooten der wereld zoo verbeterde Bouisson den tijd van alle kabinetsformeerders.
Toch kan men niet zeggen dat zijn combinatie in hinderlaag klaar stond om een
ongewenscht geworden Premier te vervangen. Het tegendeel wordt bewezen door
de teleurstelling welke Bouisson ondervond in de bezetting van gewichtige posten
als Financiën en Landbouw, waar twee persoonlijkheden zich terugtrokken na hun
medewerking beloofd te hebben. Waarnemers, die indicaties zoeken in de kleinste
rimpelingen, commentarieeren deze misrekening zelfs als een voorbode der naderende
moeilijkheden. Men vertelt ook dat Caillaux, de penningmeester van het équipe en
als zoodanig de balanceerstok, toen hij zich naar het Elysée begaf om zich met zijn
collega's aan te melden bij den President der Republiek, bij het uitstappen zijner
automobiel struikelde en languit in het grint viel. De 72-jarige thesaurier bezeerde
niets en sprak glimlachend over een slecht voorteeken. Hij haalde sommige
omstanders de woorden uit den mond, want zulke anecdoten, verzonnen of echt,
vertolken duidelijker de bijgedachten van een fractie der openbare meening dan een
berg hoofdartikelen. Maar hoe het ook verwelkomd wordt door de orakels der
wichelaars, het kabinet zal ongetwijfeld uitgebreide volmacht vragen aan de Kamers
en even ongetwijfeld zal het de gelegenheid trachten te benuttigen om het Parlement
voor langen tijd op vacantie te zenden. Daarmee zou in Frankrijk het eerste werkelijk
nieuwe experiment aanvangen dat de Republiek onderneemt na hare stichting. Een
overgangsperiode, rijk of arm aan onvoorzienbare en nog onkenbare incidenten, doch
welker verloop beslissend zou worden voor het lot van het democratisch
regeeringsstelsel. Voor 't oogenblik is het principe gered en gehandhaafd indien de
Kamer vrijwillig haar gezag delegeert aan haar president. Het is echter de laatste
kaart welke zij spelen kan in deze Republiek.
Les paris sont ouverts. Men kan beginnen te wedden. Fernand Bouisson, voorzitter
der Kamer, de man die het Parlement wil sluiten, verwierf zijn politische lauweren
voornamelijk als technicus der parlementaire debatten. Hij is een virtuoos in het
brouwen en kneden der psychologische ingrediënten die de sfeer vormen eener
vergadering van afgevaardigden, doch het ontbreekt hem misschien aan
gouvernementeele ervaring. Hij heeft geen uitgesproken vijanden en wellicht goede
raadgevers. Als ex-socialist en industrieel, geboren te Constantine, die de
maatschappelijke kwesties op zijn eentje en in zijn voordeel regelde, kan hij gelden
voor een conservatief die de omstandigheden afwacht om kleur te bekennen. Hij
karakteriseert zich door een realistisch, voortvarend temperament, welks
rondborstigheid gemakkelijk ontaardt in brutaliteit. Voor zijn spiegel (hij kan in
élégance wedijveren met wijlen Eduard VII) beschouwt hij zich waarschijnlijk als
de vermoedelijke opvolger van Lebrun en al zijn daden richten zich in deze levenslijn.
Dat hij het krabbetje Régnier, die zich compromitteerde door een overdreven
inschikkelijkheid voor het Roode Front, aan den dijk zette, is een aanwijzing welke
dit vermoeden niet bevestigt maar toelicht. Zijn buitengewone menschenkennis ried
hem om zich van Régnier als Minister van Binnenlandsche Zaken te ontdoen en hij
weifelde niet. Dat hij deze portefeuille reserveerde voor zich zelf, is een andere
aanduiding van zijn behoedzaamheid en verren kijk. Zoo blijft hij meester van de
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politie, van de prefecten, van de administratieve bewegingsorganen; een voorzorg
welke Doumergue, te naief, en Flandin, te slap, verzuimden te treffen. Zoo kan
niemand hem poetsen bakken achter den rug. Hij regeert niet alleen. Hij bestuurt en
beveelt.
Bouisson vertrouwt natuurlijk dat zijn ondervinding als bliksemafleider, zijn
virtuositeit in het kanaliseeren van positief en negatief fluïdum, hem in staat zullen
stellen om een heterogeen mengsel van stroomingen en spanningen te transformeeren
tot een harmonisch accoord. Zijn kabinet is meer een collectie van gijzelaars dan een
ministerie en wij hopen oprecht dat zijn vertrouwen zoo laat mogelijk beschaamd
worde. Hij encadreerde zich met drie Ministers van Staat, die in hun vaag omlijnde
functie schijnen voorbeschikt als waarborgen. Ieder garandeert iets. Maarschalk
Pétain de nationale defensie naast een Minister van Oorlog (Generaal Maurin) die
verdacht wordt van buigzaamheid; Herriot, den santekraam der democratie, Louis
Marin, de groot-nijverheid en den regent der Banque de France, De Wendel, die tot
dusverre met de meeste overtuiging voor de onaantastbaarheid van den franc in de
bres sprong.
Maar welk idee of welk belang zou Joseph Caillaux belichaamd hebben als Minister
van Staat wanneer de portefeuille van Financiën hem niet opgedrongen was door de
weigering van Palmade? Welk standpunt vertegenwoordigt hij aan het hoofd der
Schatkist? Caillaux is het type van den superieuren mislukkeling. Niets van alles wat
hij in zijn roerig leven ondernam bracht hij tot een goed einde. Zijn afstand van den
Congo aan Duitschland. Zijn plannen voor een staatsgreep in 1917, toen hij onder
verdenking van verraad door Clemenceau werd in de doos gestopt. Zijn rehabilitatie
in 1925 toen een auto hem haalde om een bankroet te verhoeden dat hij met gekruiste
armen bijwoonde. Een serie van stroppen. Een ambitieus, turbulent karakter dat
geregeld een taak beproeft die boven zijn kracht ligt. De Tantalus der Fransche
politiek. Zoodra hij grijpt naar een doel verdwijnt het uit zijn bereik. Het strookt met
de vermetele inborst dezer begaafde persoonlijkheid om een leven, dat altijd
derailleerde in de nabijheid van een station, met glorie en trots te willen eindigen.
Hij is buitengewoon impopulair, want het volk ruikt instinctmatig een vitaliteit behept
met aangeboren verlamming. Doch voor de vierde maal verschijnt hij als Messias.
Lijden zijn antecedenten niet voldoende om een rilling langs den rug te voelen kruipen
wanneer men hem de onschendbaarheid hoort zweren der Fransche valuta? Tot nu
toe gebeurde bij Caillaux steeds het omgekeerde van hetgeen hij beoogde. Zal het
mandaat, dat Bouisson hem bij gebrek aan andere reflectanten opdroeg, een gansche
carrière van pech logenstraffen? Des te beter wanneer de goden zulk een apotheose
vergunnen. Maurras, die Caillaux haat, schildert hem als een wrak, afgetakeld naar
lichaam en geest, verkindscht, een trappelend oudje op de grenzen van het
infantilisme. Onder alle voorbehoud van de overdrijving waartoe de passie verleidt
kan men moeilijk loochenen dat niet alleen de psyche van Caillaux maar ook de
voedingsbodem der Fransche politiek kiemen bevat waarbij het voorzichtig is om
de verbijsterendste onderstellingen als mogelijk in aanmerking te nemen.
Caillaux dus garandeert niets. En de speculanten, de strandvonders, de nationale
en internationale plunderaars, die massa's goud kochten en koopen tegen francs op
drie maanden termijn, behoeven niet te ontwapenen. Zij hebben den tijd. Een
verstrooide blik op de samenstelling van het kabinet zal hen aanmoedigen als zij een
hartsversterking noodig hebben. Frossard, die zijn ontslag vroeg als lid der
Socialistische Partij toen hij begiftigd werd met de portefeuille van Arbeid, keerde
juist terug van een studiereis door België, welke hij met blakend enthousiasme
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rapporteerde in ‘Marianne’. Jacquier, de titularis van Landbouw, Lafont van Hygiene,
Paganon van Openbare Werken, Perfetti van Pensioenen, zijn allen min of meer
vermomde devalueerders. Zij zullen niet den geringsten weerstand bieden aan een
operatie van valsche munterij. Liever dan hun eigen electorale clientèle of die hunner
vriendjes op te offeren aan de spartaansche discipline van een rationeel en gezond
staatsbeheer, zullen zij alle hervormingen afwimpelen die neerkomen op
bezuinigingen. Telkens dat men een vinger uitsteekt naar een categorie van
profiteerders waaraan zij verslaafd zijn zullen zij met demissie dreigen. En waar
stoïcijnsch milliarden bespaard moeten worden zal men kleinzeerig enkele millioenen
schrappen.
Maar als Bouisson niet hoopte behalve de citoyens ook zijn ministers te dresseeren
zou hij dan de opdracht van dit dertiende Hercules-werk aanvaard hebben? Hij is in
de resultaten van zijn streven het tegenovergestelde van Caillaux. Alles lukte hem
tot nu toe in die mate dat men haast zou willen voorspellen dat ook het avontuur
Caillaux hem zal lukken. Laten wij tenminste gelooven in het absurde tot de feiten
ons weerleggen, omdat wij ondanks alles hopen dat Frankrijk een nieuwe oplichterij
zal vermijden of verhinderen.
Postscriptum van 5 Juni: Hij viel reeds, en lager dan de begane grond. Doch om
de kronkelende evolutie te volgen van het cardinale vraagstuk (de devaluatie) is deze
sceptische analyse wellicht nog dienstig.
[verschenen: 19 juni 1935]

Op de helling
Parijs, 8 Juni 1935
Nogmaals is de burgeroorlog verdaagd. Laval vormde zijn ministerie terwijl wagens
vol agenten en gendarmes waakten in de zijstraten der groote verkeerswegen, bereid
om de minste storing te onderdrukken. Hij stelde het Kabinet voor aan de Kamer
met een lijfwacht van Mobiele Garden wier zwarte helmen glansden tusschen het
jonge loof der struiken die de Place de la Concorde omzoomen. Maar de revolvers
bleven in de tasschen, de gummistokken in hun haken en de burgers in hun sloffen.
De winkeliers en de café's staakten een dagje, tegen hun eigen zin, want een stuiver
gespaard is een stuiver gewonnen, en meer nog tegen den zin hunner klanten die 's
morgens het knappend halve maantje ontbeerden, 's middags 't bittertje, het zitje op
de terrassen en de gelegenheid tot roskammen. Ter eere der vrijspraak van René
Renoult, zeven maal minister-van-alles, ten slotte manusje van Justitie, die voor een
‘stap’ van drie minuten ten gunste van Stavisky een honorarium van 50.000 francs
had opgestreken, ter eere van dezen onberispelijken landsdienaar werden een serie
oogen blauw geslagen, ooren, neuzen en tanden uit hun symmetrisch verband gerukt.
Overigens niets op het rapport, behalve de gewone misdaden, dat het regent en
dat men de kachels nog stookte. De ruiten waren ingegooid, machines en meubels
verbrijzeld in de bureaux van Le Petit Journal, toebehoorend aan den député-financier
Patenôtre, die wijlen François Coty is opgevolgd als rijkste man van Frankrijk, en
die met enkele parlementaire handlangers een kolossalen slag geslagen had op de
Beurs. Een groepje speculanten in staatsfondsen, beschikkend over de paar stemmen
waarover Bouisson struikelde, hadden het geld voor 't oprapen en dat is niet minder
te versmaden dan de hoofdprijs der Nationale Loterij, getrokken door Gaston
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Doumergue en twee vrienden van Toulouse. Er zijn ook nog ruiten en huishoudelijke
voorwerpen verbrijzeld in den tempel van de Grand Orient der Rue Cadet. Doch van
beide overrompelingen heeft de gemobiliseerde openbare macht niets gemerkt en
haar rollende cavalerie verscheen te laat op 't slagveld om gevangenen te maken.
Door het grilligste der toevallen lag er tegenover de krant en den tempel een hoop
steenen welke de citoyens als 't ware uitnoodigden tot een bombardement. Moeten
wij uit deze omstandigheden afleiden dat de overheid de twee krijgsverrichtingen
gedoogd heeft? Knap inderdaad is hij die zeggen kan door wie Frankrijk op 't
oogenblik geregeerd wordt. Er heerscht scheuring en confusie tot in de gelederen
der Franc-Maçonnerie die zich weinig in hun sas voelen over den omvang van hun
discrediet, over dit feit op zich zelf en over de gegrondheid van sommige oorzaken.
Een eeuw geleden waren 't de Congregaties, geïncarneerd door de Jezuïeten, die door
de vox populi aansprakelijk gehouden werden voor 't aangebrande eten. Vandaag
zijn 't de Vrijmetselaars die voor een ongelijksoortig en talrijk publiek (intellectueelen
niet uitgezonderd) deze halsbrekende solopartij vervullen. Zelfs wat er hapert in de
Luchtvaart is de schuld der zonen van Hiram.
Doch vrees niets. Frankrijk wordt geregeerd en ongetwijfeld in de goede richting.
Het Parlement, hoewel zijn linker overwicht pas schitterend bekrachtigd werd door
den uitslag der gemeenteraadsverkiezingen, capituleerde voor den wil van een
handjevol leidsmannen die onzichtbaar bevelen vanuit een gepantserden, bomvrijen
commandotoren. Het verzaakte zichzelf en trad daarenboven de dringend-gebiedende,
overduidelijke orakels der stembus, arke des verbonds der Republiek, met voeten.
De zes honderd stakkers! Zij hadden drie nachten niet geslapen. Laval ook niet,
doch Laval tenminste had een rechte lijn om zich aan vast te klampen in het
somnambulistisch gewurm. Zij echter, de volksvertegenwoordigers, kapot, gekookt,
met fletse oogen in opgeblazen gezichten van drenkelingen, zij begrepen slechts één
ding met volmaakte klaarheid, en zij maalden het in hun afgematte leege koppen als
een terdoodveroordeelde zijn vonnis: dat zij hem absoluut niet mochten omverwerpen.
De opruiming van Flandin kon nog juist door den beugel: hij boette voor zijn geteem.
De struikeling van Bouisson had kwaad bloed gezet: ‘Er is met jullie niets aan te
vangen’ snauwde de kamer-voorzitter hun toe als een troep onhandelbare kinderen.
Op zulke tergende woorden móést hij vallen. Bouisson in eigen persoon besefte
dat beter dan iemand. Maar had hij ze niet expres daarom geuit? Om hen door zijn
tuimeling in 't nauw te drijven? De heele vertooning was afgesproken werk. Zelfs
de pers, buitengewoon zuur voor het wetgevend lichaam, scheen in het complot
ingewijd. Ja, een complot. Er was een scenario op touw gezet om het Parlement nog
enkele graden lager te doen zakken in de waardeering van den gemiddelden
Franschman. De machinatie werd zoo handig gemonteerd dat ze onmogelijk kon
missen. Wat was verleidelijker en gemakkelijker dan een Coup de Bourse van
parlementaire gokkers? Wat was tevens verfoeilijker in de gegeven omstandigheden?
De vuile streek werd gesignaleerd in linksche en rechtsche organen, die door niemand
met name te noemen (behalve de fortuinlijke Patenôtre) allen zwart maakten en een
tikje gehater. Men brandde van verlangen om ook Laval een beentje te lichten. Kon
echter een tuimeling der ministerieele kegels nog baten vanaf het moment dat alle
cabinetsformeerders zich solidair toonden in het onaannemelijkste der voorstellen,
en blijkbaar gehoorzaamden aan een occulte order? Flandin, Bouisson, Laval hadden
pleins pouvoirs gevraagd. Een vierde zou ze eveneens eischen, als 't Parlement
intusschen niet was weggebezemd. Misschien zou hij ze anders titelen. Veranderde
het etiquet iets aan de zaak? Volmacht, uitgebreide macht, speciale of exceptioneele
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bevoegdheid, alles draaide uit op hetzelfde. Alles kwam neer op de abdicatie van het
Parlement. En wat het ergste was: of het experiment der volmacht lukte of faalde,
het veroordeelde definitief een volksvertegenwoordiging voortspruitend uit de
stembus. Bij welslagen bewees het haar overbodigheid. Bij mislukking onderstreepte
het nog sterker de karakterloosheid en de domheid van de massa der afgevaardigden
die liever een wisselvallige proef veroorloofden dan hun fouten te verbeteren.
Het vreemdste dezer geduldige omsingelingsbeweging is de passieve en actieve
rol van zuivere democraten. De pogingen om het Volksfront, zegevierend aan de
stembus, te realiseeren rondom de regeeringstafel, zijn gestuit op de exorbitante
pretenties, de utopieën en de ketterijen der socialisten. In 't geval b.v. dat de Banque
de France weigert om ongedekt papier te disconteeren der Schatkist, stellen zij voor
dat de Staat de emissie-bank eenvoudig zal opkoopen van de aandeelhouders. Zelfs
de jong-turken onder de Radicalen achten dergelijke fantasieën te extravagant, en
ook met behulp van bajonetten vooralsnog in Frankrijk onuitvoerbaar. Ofschoon bij
zulke fundamenteele verschillen de practische samenwerking tusschen Socialisten
en Radicalen gelijkstaat met de kwadratuur van den cirkel, of met een huwelijk
tusschen karper en konijn, volharden de discordante groepen in het zoeken en
voorspiegelen eener verbintenis op gouvernementeel plan, welke de beginselen niet
schendt en de contrasten niet opheft. Geen van beiden denkt eraan om ook maar een
komma zijner doctrine te offeren terwille eener gezamenlijke actie. Die deliberaties
in het abstracte en over het onvereenigbare ontwrichten in Frankrijk het geheele
parlementaire stelsel. Niemand echter bezit voldoende invloed en gezond verstand
om ze stop te zetten, hoewel de algemeene toestand precair genoeg is om vergeleken
te worden met Byzantium dat discuteerde over de sexe der engelen, terwijl de Turken
de stad belegerden.
De meeningen zijn verdeeld betreffende het nut dat men verwachten kan van een
ministerie, gefabriceerd en gedoseerd volgens de antiekste methoden. De eenen
oordeelen nihil, de anderen meenen luttel. In plaats van te bokken met een parlement
in 't groot, krijgt Laval te worstelen met een parlement in 't klein. Hoe zal Lafont,
minister van Openbare Gezondheid en rapporteur der Stavisky-affaire, reageeren
wanneer Léon Bérard, minister van Justitie en rechtschapen man, zich verplicht zou
achten om verscheidene gesmoorde schandalen op te rakelen in den doofpot? Wat
zal Georges Bonnet zeggen, Minister van Handel, die in 1934 onhoudbaar werd
omdat hij het ongeluk had medewerkers te recruteeren onder de staviskyaansche
bende? Wat zijn de voornemens van den dwerg Marcel Bégnier, verheven tot Minister
van Financiën? Het probleem is simpel. Totaal van den buitenlandschen handel in
1928: 104.7 milliard. Budget: 42.4 milliard. Over 1934: Handel 40.8 milliard. Het
budget: 50.1 milliard!
Et voilà. Régnier geldt als een klassiek, orthodox financier, doch hij verwierf
vooral bekendheid omdat hij de roulette introduceerde te Enghien, onder den rook
van Parijs. Gesteld dat hij voor tien milliard snoeit, hakt, wiedt, schoffelt, harkt: Hoe
zullen de tienduizenden slachtoffers de maatregelen verwelkomen van een kabinet
zonder innerlijken samenhang, zonder programma of houvast, zonder werkelijke
autoriteit? Waarom ontbreekt Maarschalk Pétain onder de gijzelaars, alias Ministers
van Staat? Leek het hem gewenschter om de handen vrij te hebben als personificatie
van het leger en door neutraal te blijven niets te verpanden?
Maar de eerste decreten zullen niet worden afgekondigd vóór Juli, niet vóór de
vacantie der députés. Tot dien tijd kan Laval nog uitglijden over een onnoozele
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interpellatie. Niet eer dan na enkele weken kan men beginnen te gissen of hij de
helling opklautert of afdaalt.
[verschenen: 26 juni 1935]

Een Grootboek
Parijs, 12 Juni [1935]
Ziedaar Le Destin des races blanches van Henri Decugis, verschenen bij Librairie
de France, voor de som van 38 francs. Het Lot der blanke rassen: een encyclopedie
van tabellen, grafische teekeningen, statistieken. De ontwikkeling der menschheid
uitgedrukt in cijfers. De inventarisatie der vijf werelddeelen, van het menschelijk
materiaal, tot in de kleinste détails. Een volkerentelling, zooals de Romeinen haar
op gezette tijden hielden in de landen waar zij heerschten, doch hier een volkstelling
welke den ganschen aardbol bestrijkt, van pool tot pool. De lezer staart verstomd
naar den overvloed der gegevens. Een geheel leven lijkt hem niet genoeg om deze
verspreide stof te verzamelen. Hoe bracht de auteur dat voor mekaar, die advocaat
is, een grand bourgeois, een der notabelen wier uitsterving als type niet lang geleden
nog werd aangekondigd en geconstateerd? Hoe kon Decugis (een man op jaren, een
statig grijsaard) een arbeid presteeren welke omstreeks 1900 voor onuitvoerbaar
gegolden zou hebben? Niets eenvoudiger, de schrijver bekent het zelf. De
documentatie lag gereed bij den Volkenbond. Hij behoefde ze slechts te raadplegen.
Als de bureaucraten van het Geneefsche wereld-parlement aan een menigte gebreken
lijden, zij kunnen tenminste roemen op de verdienste dat zij een onovertrefbare lijst
van fiches bezitten die zeer nauwgezet is aangelegd en met een voortdurende
zorgzaamheid wordt bijgehouden. Het werk van Decugis is de toevallige vrucht dezer
anonieme, duizendkoppige en schijnbaar steriele vlijt. Meer nog: het is een hulde
aan haar uitstekende organisatie. Voor zoover een boek nut kan verrichten door de
bewustmaking van nabije en volstrekt niet ingebeelde gevaren zal de Volkenbond
misschien eenmaal als een providentieele weldaad geciteerd worden wegens zijn
onuitputtelijke statistieken.
Het ziet er slecht uit voor ons, blanken, slecht, ongeloofelijk slecht. Wanneer gij
duizelen wilt, of huiveren, of versomberen tegenover een lawine van nadeelige
balansen consulteer dan deze studie welke de auteur objectief Het Lot titelde, doch
waarbij men op elke bladzijde vreest dat zij het Noodlot had moeten heeten. Welk
een deficit! Er is geen plek op de twee halfronden waar de blanke niet geleidelijk
verdrongen wordt door den kleurling. Een greintje geduld en als de metamorphose
doorgaat in hetzelfde tempo zal Zuid-Amerika binnen korten tijd behooren tot de
zwarte continenten. Wij blijven spreken van Latijnsch Amerika naar aanleiding van
een land welks bevolking regelmatig vernegert. Noord-Amerika is er niet beter aan
toe. De Angel-Saksische, Noorsche, Hollandsche elementen, waaruit de grootheid
groeide der Vereenigde Staten verminderen zienderoogen en wijken voor de
stuwkracht der inferieure rassen. Reeds de helft der Nieuwe Wereld is onttrokken
aan de blanke heerschappij.
In Afrika maken de hygiënische, sociale en economische verbeteringen, ingevoerd
door de Blanken, de kansen van den overheerscher gestadig ongelijker, zijn positie
paradoxaler. De blanke bevolking van Australië stagneert in een kunstmatig verworven
evenwicht, dat door den eersten den besten duw van buiten tot haar onherstelbare
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schade kan worden verbroken. Ten opzichte van Azië was Europa nooit meer dan
het vooruitspringend fragment van een vasteland, een kaap en een delta. Aanvankelijk
konden alleen de afstanden, later alleen de wapenen den civiliseerenden,
humaniseerenden Europeaan verdedigen tegen het krioelende overwicht der gele
rassen. De blanke zelf heeft de afstanden geannuleerd en de blanke zelf leverde zijn
wapenen uit. De blanke zelf schudde Azië wakker uit een eeuwenlangen slaap. Wat
is het resultaat? Dat het zwaartepunt der wereld-activiteit zich in vliegende vaart
verplaatst naar de oostelijke oevers van den Pacific. Wat is een der opmerkelijkste
en treffendste symptomen dezer kracht-verschuiving? Dat Japan het eenige land werd
dat een voortdurend excedent boekt op zijn betalingsbalans.
Maar de toenemende verzwakking van den blanke spruit niet voort uit zijn
numerieke minderheid, noch uit de egaliteit van oorlogstuig, noch uit het feit, dat de
Oosterling den blanke begint te evenaren (doorloop de statistieken der octrooien die
elk jaar worden aangevraagd voor Japansche uitvindingen!) in scheppend genie, dat
den kleurling slechts betwist kon worden zoolang hij droomde in zijn nirwana's. De
achteruitgang van den blanke, sneller en erger dan de grimmigste pessimisten kunnen
vermoeden, wortelt in zijn schrikbarende mentaliteit. Terwijl de kleurling in compacte
massa's, herboren of ontwaakt, opstuwt, versnippert de blanke zijn gaven en zijn
wilskracht in moordende anarchie, in imbeciele verdeeldheden. Het Verdrag van
Versailles schiep dertien nieuwe staten. Werp de schuld daarvan echter niet op het
kreupele Verdrag, want het bevestigde slechts een bestaande toestand. Het ratificeerde
een geestesgesteltenis, welke zich manifesteerde sinds het einde der middeleeuwen
en die na de Fransche Revolutie door geen enkele macht geremd werd. Europa,
geünificeerd door de Romeinen, door het Pausdom, herviel na de kortstondige en
vergeefsche hereenigingspoging van Bonaparte, voorgoed in scherven. Alleen de
talen rekenend, welke gesproken worden door meer dan één millioen inwoners, telt
men acht-en-dertig verschillende idiomen. Welk land heeft niet zijn autonomisten,
zijn separatisten, zijn minoriteiten? Waar tracht men niet een tongval, een dialect,
een bargoensch uit de vergetelheid op te duikelen? Deze kinderachtige manie om
uitdrukkingsmiddelen te verbrokkelen, wat de verspreiding der ideeën belemmert,
om zich te isoleeren binnen zijn wallen, is nog de onschadelijkste uiting eener
algemeene tendentie welke tot de verderfelijkste excessen leidt sinds niets haar
beteugelt. Naast de talen en dialecten immers rijzen de douanemuren uit den grond,
de invoer-verboden, de gesubsidieerde industrieën, de premies op export, de
munt-manipulaties, de autarkieën, de gedirigeerde economieën, en alle andere dwaze,
incoherente, ruïneerende probeersels, waarmee de Europeesche staten en staatjes
elkaar treiteren en verarmen tot de ellende of de onverkoopbare productie hen dwingen
zal om elkaar te verscheuren.
Die beëngende, particularistische mentaliteit, die domme esprit de clocher, die
muffe, verstikkende atmosfeer, en al de letsels welke zij meedraagt in den kiem,
waarmee correspondeert zij, waarmee gaat zij parallel? Wat is haar vermoedelijke
oorzaak? Charles Nicolle, de groote bioloog, wees er reeds op in menige
waarschuwende bladzijde, en hij had geen internationale statistieken ter beschikking,
hij baseerde haar op persoonlijke waarneming. De pagina's waarin Decugis de kwestie
uit dezen gezichtshoek toelicht, behooren tot de beklemmendste, want zij wijzen een
wonde aan welke met aardsche middelen bijna ongeneeslijk schijnt. Het blanke ras
verflauwt niet enkel kwantitatief, het vermindert ook kwalitatief. Het kwijnt in den
wortel, het verwelkt in den knop. De elite, de bloem, de kern is bezig te verdwijnen,
zoowel in Amerika als in Europa. De intellectueelen en de hooger georganiseerden
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hebben geen of weinig kinderen. De kinderen die zij hebben, degenereeren met een
vervaarlijke snelheid. Het aantal gekken en erfelijk belasten klimt met sprongen om
van te ijzen. Wij stellen een enorm deel onzer wetenschappelijke en financieele
hulpbronnen in dienst der abnormalen, niet alleen om hen in 't leven te houden maar
om hun de gelegenheid te schenken tot voortteling. Om zich te verdelgen, om elk
uitzicht op een gezonde toekomst met voorbedachten rade dicht te metselen, om alle
verdere evolutie te verijdelen, zou het blanke ras niet doelmatiger kunnen handelen
dan het doet sinds een eeuw. Want het is een historische wet, gestaafd door tallooze
voorbeelden, dat geen enkele stoot tot vooruitgang gegeven wordt door een volk als
massa, doch uitsluitend door superieure individualiteiten.
Wij bevinden ons dus in volle decadentie en op weg naar de eindelijke nederlaag.
Gelijk het Romeinsche Rijk dat met zooveel moeite gesticht was volgens het vers
van Virgilius dat millioenen blanken op de schoolbanken leerden vertalen: Tantae
molis erat. Dit benauwende visioen is geen spel van een onrustigen geest, doch het
werd geconstrueerd uit nuchtere, droge cijfers. Het herinnert aan de academische
prent welke de keizer van Doorn in de dagen zijner glorie liet teekenen door een
hofschilder met 't opschrift: Volkeren van Europa... Maar de tabellen van Henri
Decugis ontnemen ons allen lust om nog te glimlachen over een gekroonden fantast
die profeet blijkt. Met den auteur van Het Lot der blanke rassen zinnen wij veel meer
op de remedies welke voortvloeien uit de gesignaleerde kwalen. Zij zullen een
zeldzame energie vereischen. Het vuur en het zwaard als in de tijden der
heldendichten. Het is echter niet de eerste keer dat de blanken een kruistocht
ondernemen. Niet de eerste keer dat zij een werelddeel herbouwen uit zijn puin.
Hoevelen waren zij die de beide Amerika's veroverden? Hoevelen die voor 't eerst
den voet aan wal zetten in Indië? Een handvol. Een compagnie. Kijk even rond in
het hedendaagsche Europa en gij ziet de leiders, de hervormers in aantocht. Zij komen
op tijd. En ook deze verdrietige, oogenschijnlijk demoraliseerende balans komt niet
te vroeg noch te laat. Ze zal ons leeren de redders vlugger te begrijpen en williger te
volgen.
[verschenen: 3 juli 1935]

Feesten
Parijs, 16 Juni [1935]
Het ware te mooi geweest wanneer de Franschman tijdens de feest-weken de
bijzondere gunsten genoten had der goden van wind, regen, hagel, bliksem en donder,
want hij zou vergeten hebben te mopperen. De hemelsche overheden qui font la pluie
et le beau temps veroorloofden dat niet. Het regent, het regende, het zal regenen.
Wie 's morgens den kalender der kranten raadpleegt om te zien met welke
vermakelijkheid hij zijn dag kan opluisteren behoeft niet eens te zoeken naar het
weerbericht. Hij weet tevoren dat het gutsen zal en dat er ergens een amusement in
't water valt, letterlijk en figuurlijk. Hij foetert nauwelijks tegen de elementen van
koude en nattigheid want ze zijn conform aan een misanthropisch humeur dat nog
niet den minsten zin toont om gedesavoueerd te worden door een zonnestraal.
Integendeel. Geloof mij zoo gij wilt, maar hij vloekt tegen de pret. Op de Parijsche
bark, die zwalkt en niet zinkt, voelt hij zich als een roeier op de bacchantische galeien
welke met haar gasten naar den kelder gingen op een wenk van een tyran en waarvoor
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Mussolini een meer leegpompte. ‘Ik heb geen trek om mij te amuseeren’ lamenteert
de galeislaaf. Doch de opzichters klappen toornig met de zweep en schreeuwen
Amusez-vous! volgens het bekende volksliedje.
Het zijn niet de Franschen die, zooals de Hollanders, vroolijk een sigaar zullen
rooken van het merk Victor Hugo om den vijftigsten sterfdag te vieren van een hunner
grootste dichters, den bard die de gelauwerde harpenaar werd der Derde Republiek.
Een criticus zonder beroemdheid publiceerde een pamflet waarin hij de stelling
verdedigde dat de negentiende eeuw geen stompzinniger idioot, geen hersenloozer
kwant had voortgebracht dan de romantische woordenkramer die successievelijk
koningschap en democratie, vrede en oorlog bezong met gelijken gloed. Hij bewees
zijne opvatting met een bloemlezing der ongerijmdste citaten uit rijm en proza van
den burlesken zanger. Na dezen steen in den kikkerplas kwam er aan 't gekwaak geen
einde meer. De herdenking die een Fransche apotheose had kunnen worden, ontaardde
in een Fransch krakeel en in een jammerlijke sof. De oude generatie, op weinig
uitzonderingen na, huldigde het genie dat tijdens zijn leven geen andere concurrentie
duchtte dan die van Goethe. De jongeren daarentegen hekelden unaniem de
narrigheden van den poëtischen zwetser. Op een matinée in het Trocadéro werd Ruy
Blas uitgefloten door de schooljeugd. Bij de officieele ceremonie in de crypte van
het Panthéon (Aux grands hommes la patrie reconnaissante!) traden de studenten op
als parodistische applaus-brigade. Langs de trottoirs, uit de ramen en op de trappen
van de vroegere kerk hadden zij meesmuilend geluisterd naar de onverstaanbare
redevoeringen en een strooperige muziek die opborrelde uit de loud-speakers. Zij
bleven braaf tot per ongeluk de wagen passeerde eener firma die in de buurt van 't
Panthéon haar roomige kaasjes expedieert. De naam van den populairen fabrikant
van het nationale dessert golfde als een stormvlaag langs de straat en echode tot in
de crypte: Vive Gervais! Van toen af werd elke voorbijgaande autobus toegejuicht.
En elke politieagent die een orde trachtte te herstellen welke humoristisch ontwijd
was. Wie had een halve eeuw geleden durven voorspellen dat de Fransche intelligentia
zoo spoedig en grif vervreemden zou van een dichter wiens stoffelijk overschot door
Parijs was rondgedragen als de relieken van een heilige en begraven met de praal
van een vorst? Zelfs de anti-fascisten, die Victor Hugo kozen tot patroon, konden
niet verkrijgen dat zijn herinnering waardig geëerd werd. Het nijdige Volksfront
wilde met een optocht van gebalde vuisten het verbleekte aureool des afgods
opfrisschen en liet zijn betooging als tamme schapen verbieden door de politie.
Alles is den Franschen zaak tot tweedracht geworden en ik vraag me tevergeefs
af of zij elkaars flaters milder zouden beoordeelen als het niet elken dag stortbuide.
Zou ik zelf niet welgezinder prijzen als ik mij onttrekken kon aan de schampere
omgeving, als ik geen inwoner was doch toerist? Dat hangt af van wat men zich over
Frankrijk's hoofdstad verbeeld heeft. De Place de la Concorde, de Obelisk, het Louvre,
het Graf van Napoleon, de Triomfboog, de Eiffel-toren staan nog altijd op hun plaats.
Een ritje langs de gesloopte fortificaties openbaart een cosmopolitische architectuur
en een geweldige bouwrede over vijftig kilometer lengte. Maar nieuwe monumenten
kwamen er niet bij. Geen tien jaar geleden kon men op onverschillig welken avond
zes of zeven voortreffelijke voorstellingen bijwonen in de schouwburgen. Dit jaar
niet één. Geen enkele die niet lang oudbakken is of geïmporteerd. De muziek? Een
Beethoven-cyclus van Mengelberg. Het Requiem van Verdi en de Norma van Bellini
door de Florentijnsche Opera. Ongeëvenaard. Doch geen enkele opera, symphonie,
ballet of oratorium van onzen tijd. Men speelt de Postillon van Longjumeau, de
Mascotte, de Klokken van Corneville, doch geen enkele moderne operette. Stierven
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alle componisten uit of werden zij aftandsch? De Fransche films zijn middelmatig,
vervelend, schuin of om andere redenen ontgoochelend. Zij worden trouwens
vervaardigd door buitenlanders en de voornaamste producent staat op springen. Waar
verbergt zich de Fransche beau monde? In de theaters ontwaart men slechts colbertjes
en slappe boorden. Op de renvelden deukhoedjes, behalve bij de eigenaars der
paarden. De actrices en de schoonheden die men fotografeert om haar toiletten
begonnen reeds te dateeren vóór den oorlog. De radio is beneden peil en debiteert
niets dan polka's en afgezaagde walsen. De groote tentoonstellingen van schilderijen
etaleeren kilometers geverfd doek gelijk de woestijn haar grauw zand en wie haar
binnentreedt moet alle hoop op variatie laten varen. De Fransche tennis-kampioens
werden hopeloos van onbeduidendheid en zijn door hun tegenstanders ongenadig
afgerost. En voor de rest? Bals en banketten. Bij het telefoon-diner, verzonnen door
den Figaro, vond ieder der aanzittenden een toestel naast zijn bord en kon de twee
hemisferen opbellen: de Normandie in de haven van New-York, Rio de Janeiro,
Maarschalk Balbo in Tripoli, een minister in Rome. En wat nog? Een fiets-wedstrijd
in de Tuilerieën. Pre-olympische bokswedstrijden. Gymnastiek. Dansen op
Montmartre. Het ontbrak er nog maar aan, dat er absoluut niets was dan een paar
sjofele guirlandes en enkele potjes geranium. Is dat echter voldoende voor Parijs om
zijn rang als zend-station, als centrum der civilisatie, als intellectueel aantrekkingspunt
te behouden en te rechtvaardigen?
Een aantal Franschen zelf antwoorden neen en ik zal hen niet tegenspreken waar
zij snakken naar wat nieuws, naar een herleving, naar feestprogramma's die minder
schromelijk afsteken bij hun weergalooze gaven en bij hun stad. Het was een curieus,
barok idee om in den trant van Oberammergau, maar middeleeuwscher, het ‘Vray
Mistère de la Passion’ van Arnould Gréban, het oudste van alle passiespelen, te
vertoonen op het plein der Notre-Dame, met de grijze kathedraal tot achtergrond.
Men had geen kosten gespaard en sedert weken lag het plein overdekt met tribunes
voor elf duizend toeschouwers, de kerk met machinerieën en stellages. Het tooneel
mat 38 meter lengte bij 20 meter breedte en zijn verdiepingen reikten tot 14 meter
hoogte. Links troonden paarlemoer-tintige engelen en aartsengelen onder aanvoering
van een goud-geharnasten Sint-Michael in den Hemel. Rechts blakerde Satan in een
rosse Hel, brieschend, vuurspuwend en de Joden opstokend tot haat. Er waren acht
honderd figuranten. Veertig trompetten der Republikeinsche Garde. De kleine zangers
der Croix de Bois. Het carillon van Rouaan werd draadloos overgebracht. Het orgel
en de beierende klokken der Notre-Dame begeleidden de hemelsche alleluja's. Een
troep van zestig beroepsacteurs reciteerden en speelden den naïeven, aandoenlijken
tekst. Na den kruisdood in den valen nacht glansde het geïllumineerde, veelkleurige
roosvenster der kathedraal als een regenboog, als een belofte van hoop over het
religieuze drama, over de hoorders.
Het was bij wijlen grandioos en subliem, doch meer interessant en pittoresk dan
ontroerend. In zijn wezen kon niets vierkanter indruischen tegen den geest van het
actueele Parijs dan de copie eener drakerige middeleeuwsche Hel, van een primitief
en houterig Paradijs. Men las niet in het lijdensverhaal. Men doorliep (verwonderd,
verrukt en glimlachend) een Silly Symphony op meer dan levensgroote schaal van
Walt Disney. Van evangelie was de tekst veranderd in sprookje. Omdat dit lijnrecht
inging tegen de bedoeling van het mysteriespel, omdat men het onware, onechte zelfs
voelde in de stappen van den ezel die Christus draagt bij zijn intocht in Jerusalem,
omdat de materieele vorm nochtans de volmaaktheid dikwijls naderde, betreurde
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men des te dieper dat zooveel toewijding, kunst en techniek verkwist werden aan
een tekst welke niets vraagt dan een simpel hart en een blind geloof.
Men peilde deze stralende vergissing bibberend van kou en gedoken in
wintermantels. Slechts weinigen hadden den weg teruggevonden naar hun kinderland
en de dagelijksche kommernissen wogen tienmaal zwaarder. De veertiende-eeuwers
hadden een Arnould Gréban om ze te verlichten. Zou het Parijs der twintigste eeuw,
met zijn stapels literatuur, academies en dozijnen celebriteiten zonder stem zijn en
zonder stem blijven?
[verschenen: 6 juli 1935]

De haaien
Parijs, 18 Juni [1935]
Als ik iets zou willen zien dan is 't het conterfeitsel van den president der vereeniging
van speculanten die loert op de schipbreuk van den franc. Als ik iets zou willen lezen
dan is het een uitvoerige biografie van den gevreesden representant van een gilde
dat een eeuwenoude strandvonderij voortzette door haar te verplaatsen naar het
domein der rekenkunde. Zulke figuren echter treft men nimmer aan op de exposities,
noch in de romans, in de bioscoop, of op de fotopagina der dagbladen. Hoewel het
dringend noodzakelijk is om ze vogelvrij te verklaren, om een substantieelen prijs
op hun hoofd te plaatsen (hun gewicht aan goud b.v.), om hen uit te roeien zooals
de beschaafde menschheid de strandjutters heeft gekortwiekt (denkt even aan de
honderdduizenden families welke zij tot armoede drijven, de reserve aan energie
welke zij vernietigen of verlammen), hoewel zij als vijanden van het openbare welzijn
den rang van nummer één verdienen, blijft hun naam onbekend, hun domicilie
onvindbaar. Geen enkel detective zit hen op de hielen. Wat wij van hen weten, bepaalt
zich tot geruchten. Is het waar dat de trust die opereert tegen de Fransche valuta over
een manoeuvremassa beschikt van één milliard Zwitsersche francs? Drommels, dat
is geen kleinigheid. Met zulk een som kan een zuinig mogendheidje als de Helvetische
Republiek een ruim jaar rondscharrelen. Doch bestaat dat parasitaire,
vagebondeerende, roofridderlijke bedrijfskapitaal? Men zegt dat het zijn voornaamste
posities heeft te Londen en New-York. De aanval op den gulden in 't voorjaar zou
slechts een beweging geweest zijn om de aandacht af te leiden en om tegelijkertijd
de defensie van Parijs te ondermijnen. De gulden was klein wild. De patrijs die
opfladdert als men een hert jaagt. Men beweert eveneens dat de zwarte bende spionnen
en trawanten heeft in kringen waar niemand ze vermoeden zou. Tot in den
ministerraad natuurlijk van het Fransche cabinet. Tot in het bestuur van de meest
orthodoxe persorganen. Elke regel druks heeft een verdacht luchtje. Hij kan
geïnspireerd zijn door de luitenants van Schinderhannes. Er wordt ook verteld dat
een der veertig roovers-in-smoking, die hun inzet minstens hopen te verdubbelen,
zou gezegd hebben: ‘Tot zoover kon Laval er komen met zijn handigheid. Wat hij
nu noodig zal hebben is karakter.’ Het spreekt vanzelf dat geen sterveling een man
van karakter ziet in Laval, die door Daudet ‘een negerbloedige handelaar in gepofte
kastanjes van Zanzibar’ genoemd wordt. En nog een hoop ander gesmoes. Op welke
realiteit berusten al die praatjes? Zij zijn bestemd om kippevel te bezorgen. Zij suizen
aan van zooveel verspreide punten tegelijk dat men niet eens gissen kan wie ze
uitstrooit, de aanvaller of de verdediger.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Na de charges, ventre à terre, der afgeloopen weken herkreeg de Beurs nog steeds
niet haar evenwicht, en ook de solide toespraak welke Tannery, gouverneur der
Banque de France, hield tot directeurs der emissie-banken vergaderd te Bazel, bracht
den handel niet vaster in 't zadel. Dit is logisch, want anders zouden er geen Zwarte
Prinsen in hinderlaag liggen. Al sprak Tannery de tongen van cherubim en seraphim,
de ongewisheid zal zeker duren tot October. De eerste veldslag is niet verloren, doch
werd hij gewonnen? Hij eindigde onbeslist. Beide partijen richtten volgens oud
gebruik een trofee op, en plengden dankoffers. Wat kostte echter dat eerste treffen
aan de belegerde vesting van de Rue de La Vrillière? Een disconto-voet van 6%. Een
draconische restrictie van het bank-crediet. Tusschen 4 Mei en 7 Juni, ondanks
techniek en vernuft, een aderlating van 9 milliard 900 millioen aan gele specie,
waarvan de helft voor Amerika, de helft voor Europa. Tannery betuigt zijn
erkentelijkheid aan de Amerikaansche Schatkist en aan de Engelsche Bank voor haar
neutraliteit en voor de bewezen hulp. Inderdaad, Yankees en Britten hebben geen
belang bij een val van den franc. Maar wat zou het geweest zijn als zij medegevochten
hadden onder de vlag der kapers? De trompetten van Jericho tegen de kluizen van
beton. Negen milliard negen honderd millioen reeds is een niet te versmaden buit.
Vroeger betaalde men daarmee een ganschen oorlog. Wat zal een tweede offensief
opleveren? Men verwacht het in 't midden van den zomer. Omstreeks de hondsdagen
of een beetje later. Men durft de ingezette effectieven niet becijferen. Er wordt geen
kwartier gegeven en eind-September zal een van beiden gesneuveld zijn: of de
Fransche Bank of de Naamlooze Vennootschap van internationale Gokkers. Zooals
Tardieu ze omschreef in een redevoering die eenige opschudding verwekte: ‘De oude
metaal-koopers van Amsterdam, Frankfort, Londen en New-York, hebben hun eerste
ambacht verlaten om meesters te worden van de levensbenoodigdheden der
menschheid.’ Zij zullen ditmaal geen genade vinden en wee hun huid.
Het ander kamp rumineert ongetwijfeld dezelfde termen en tegenover hun
bezweringsformules doet Laval rondbazuinen dat wij geweldige oogen zullen opzetten
voor de dingen die wij gaan zien. Wacht even, gij kent Laval niet. De speculanten
zullen van hem hooren. Een duel op leven en dood. Hij heeft ambitie, Laval, veel
ambitie, en zijn ministerpresidentschap is de eerste gelegenheid die hij krijgt om te
toonen wat hij in 't lijf heeft. Niet voor zijn genoegen werd hij Premier. De post is
hem opgedrongen en hij slaapt er niet op een bed van rozen. Hij loopt op rubber-zolen,
maar als hij geruischlooze passen maakt, meen daarom niet dat hij den weg niet weet.
Nu hij eenmaal Premier is, zal hij zijn kans niet verkijken. Zij die hem handigheid
toedichten, de handigheid van een kwakzalver, de geslepenheid van een intrigant,
de soepelheid van een zakkenroller, zullen merken dat hij ook een kampioen kan
zijn in de categorie van de flinken, de kordaten, de vastberadenen, de
onverschrokkenen. Doch gun hem den tijd om te ontpoppen. Volg den laconieken
raad van het bordje dat in de Amerikaansche herbergen hing. Het zei met een variant:
Begin niet met op den pianist te schieten; hij zal doen wat hij kan.
Behalve door de Rooden wordt door iedereen geluisterd naar dit consigne. Politici
doortrekken het land, verbreiden de goede boodschap en sporen aan tot penitentie.
Raymond Patenôtre en Paul Renaud zwoeren hun devalutionnistische (er is geen
beter woord, dappere linotypist!) ketterijen af in letters als koeien. Men begreep hen
verkeerd. Zij hadden 't niet bedoeld zooals hun tegenstanders meenden te verstaan.
Zij behoeven dus niet gearresteerd te worden na de officieele verklaring van Tannery
die de felle campagnes ten gunste der devaluatie onder de oorzaken aanduidt van de
goud-verhuizing en de valuta-crisis. De kleine banken, verdacht van machinaties
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tegen den franc, de kleine banken waar politie aanklopte om huiszoeking te verrichten,
overschrijden reeds de vijftig. De groote houden het zich voor gezegd. Er valt in
Frankrijk geen zweem meer te bespeuren van neigingen die de financieele moraal
en de moraal tout court verbiedt.
Maar de wichelaars die horoscopen trekken zoodra een ministerie gereformeerd
is, hebben in het firmament nog menigen kritieken dag gelezen voor het gouvernement
van Pierre Laval. En alles tezamen genomen, kan men er slechts het beste van
wenschen. Tegenover de immensiteit der beoogde winsten en de te duchten verliezen,
tegenover het astronomisch cijfer der geriskeerde fortuinen (het heele erfdeel van
een volk) is er niets zoo onwaarschijnlijk dat men niet met evenveel reden mag
vreezen en hopen. Verbaas u niet als het stormen gaat wanneer er een milliard
beschikbaar ligt voor een schipbreuk.
[verschenen: 10 juli 1935]

Een gentlemen's agreement
Parijs, 22 Juni 1935
Het is niet zoozeer de handeling als de handelwijze die de Franschen gekwetst heeft
in de bekonkeling van het Duitsch-Engelsch Marine-accoord. Minder de daad dan
de manier van doen. Dat Duitschland vroeg of laat, even goed als een defensie te
land en in de lucht, een oorlogsvloot zou hebben die ontzag inboezemde, was te
voorzien. Als Hitler een zeemacht gedecreteerd had gelijk hij een leger en vliegende
escaders decreteerde, zou de Quai d'Orsay zich daarbij hebben neergelegd met een
paar hartige woorden in de kranten, een conferentie voor de galerij en een antiseptisch
communiqué. Gelijk men zich geschikt heeft in alles. Gelijk men ja en amen zei te
Washington in 1922, te Spa, te Rapallo, te Genua, te Locarno, te Thoiry, te Genève,
in Den Haag, en andere zalige oorden waar de Gallische Haan een veer liet. Zelfs
wanneer Engeland ronduit den wensch kenbaar gemaakt had om aan Duitschland
bouwvergunning te verleenen voor een Marine welke Cherbourg kon bedreigen
zonder Portsmouth en Plymouth te verontrusten, dan zou Parijs zeker niet gevlagd
hebben voor dezen lumineuzen inval, doch de Franschman zou vrij gemakkelijk een
doekje gevonden hebben voor het bloeden, een formule en een reden om te bukken.
Want zwichten voor Engeland, respect voor zijn hinderlijkste en nadeeligste
verlangens, handhaving der goede verstandhouding (ondanks de bitterste
ontgoochelingen en de duurste offers) was tot heden toe de onwrikbare stelregel der
Fransche buitenlandsche politiek.
Maar als de perfidie duldbaar wil blijven moet zij zich vermommen in de vormen
van loyauteit en correctheid. Zoolang de bedrieger zich de moeite troost om den
schijn te redden kan men met een zekere nonchalance dupe zijn van een eindelooze
reeks bedenkelijke streken. Deze methode heeft Frankrijk sinds 1920 zonder schade
voor de eer, met lankmoedigheid en met grandezza, toegepast tegenover Albion.
Reeds vijftien jaren immers arbeidt Engeland met al zijn verborgen krachten aan
de herrijzenis van het funeste, zich zelf verscheurende Europa van eertijds, dat men
begraven hoopte onder den zerk van den onbekenden soldaat, die in elke hoofdstad
zijn wacht betrok onder kransen en bloemen. Langs de Alpen werd Italië, langs den
Rijn werd Duitschland aangericht als tegenwicht dat in de beruchte machtsbalans
ontbrak na het Verdrag van Versailles. Verdeel en heersch. Zal men ooit alle
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machinaties kennen waarmee het verderfelijke doel werd nagestreefd? Op verre na
niet. Evenmin als men nauwkeurig de rol van Engeland kent in de Fransche revoluties
van 1789 en 1830, in de Russische revolutie van 1917. De intriges van Albion zijn
te talrijk, te verholen, te geraffineerd, te dubbelzinnig om er vat op te hebben. Wat
baat het trouwens om er achter te komen? Kan men vlakuit breken met het Vereenigd
Koninkrijk? Geen mogelijkheid zoolang Duitschland zich vatbaar toont voor de
meest dubieuze suggesties der Britten. Geen denken aan zoolang de onverzettelijkste
Germaan voor een oppervlakkig en momentaan anti-Fransch succesje principen
prijsgeeft welke hij bij hoog en laag uitriep als onbetwistbaar, onafwijsbaar,
onschendbaar, etc. etc., en voor welker erkenning hij hemel en aarde bewogen heeft.
Duitschland heeft mooi praten over een diplomatieke overwinning, wanneer Londen
aan Berlijn genadig verlof schenkt tot het bouwen eener vloot welke slechts 35% zal
bedragen van de Britsche armada. Een fraaie zegepraal! Wat blijft er met die 35%
over van het dogma der Gleichberechtigung? De Keizer van Doorn en Tirpitz zouden
dat onderdanige percentage nimmer geaccepteerd hebben. Zij zonden Lord Haldane
die hun met veel schappelijker voorstellen aan boord kwam, onverrichterzake naar
huis. Dat de Fransche vertegenwoordigers hun vloot te Washington hebben laten
declasseeren tot den derden rang (zij had nog den tweeden rang in 1914) is hen
nimmer vergeven door degenen hunner landgenooten, die zich bewust zijn van de
draagwijdte dezer nederlaag. Versailles was een juk voor Duitschland. Toegestemd.
Verdient echter het geval dat men van juk verwisselt een speciale vermelding, laat
staan een danklied? Nog een andere onverkwikkelijke vraag: Zou Duitschland berusten
in een leger en in een wapentuig dat zich beperkte tot 35% van de Fransche effectieven
en materiaal? Neen? Waarom niet? Waar zit het verschil? Als er een verschil is kan
het slechts liggen in opvattingen of reflexen welke Hitler en Joachim von Ribbentrop
de eersten zullen zijn om als pre-historisch en ante-diluviaansch te kwalificeeren.
Doch twijfel er niet aan: Reeds wanneer Duitschland een verhouding inwilligt van
7:10 (dus 70%) zal Frankrijk een Te-Deum aanheffen.
Het zakelijkste echter werd in deze aangelegenheid bijzaak wegens de
onhebbelijkheid en de animositeit welke de Engelschen tijdens de negociaties aan
den dag legden jegens Frankrijk. Zij hebben de Franschen misleid, bedrogen, bedot
met praktijken waarvoor men nog krassere uitdrukkingen zou kiezen als de civiliteit
ze veroorloofde. Zij hebben geen list, geen leugen, geen bluf en geen veinzerij
geschuwd om de Frenchmen in een toestand van argelooze vertrouwelijkheid te
houden en hen te overrompelen met een voldongen feit. Terwijl de gansche Britsche
pers fulmineerde tegen Duitschland dat de pretentie vertoonde om een
noemenswaardige vloot te herbouwen, reisde John Simon naar Berlijn om Hitler een
oorlogsmarine aan te bieden, inferieur aan de Engelsche vloot, dat spreekt vanzelf,
maar equivalent aan de Fransche. Want het staat vandaag onomstootelijk vast dat
het geheele accoord en al zijn termen niet gezocht of geëischt zijn door Duitschland,
maar geïnspireerd en gedefinieerd werden door Engeland. Terwijl men de Franschen
het omgekeerde op den mouw trachtte te spelden spoorde een officieus gezant uit
Genève naar Parijs en gaf in naam van zijn minister de plechtigste verzekeringen dat
de Fransche belangen bij de onderhandelingen gerespecteerd zouden worden. Maar
een Duitsche vloot van 35%, voor 't meerendeel gevormd uit fonkelnieuwe schepen,
dat is het ensemble der Fransche Middellandsche Zee- en Oceaan-eskaders, de oude
booten meegeteld; daaruit resulteert voor Frankrijk de inferioriteit tegenover Italië,
gevoegd bij de inferioriteit tegenover Duitschland; de onmacht en onveiligheid op
beide zeefronten; het gedwongen protectoraat en arbitrage van Engeland.
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Na deze eigengereide en machiavellistische bereddering van een essentieel
Europeesch statuut ontwaakte bij den Brit een vleugje van schroom ten opzichte van
een bondgenoot die dikwijls zijn leenman was, en die sedert vijftien jaren (om
Engeland niet te ontrieven; om zelfs den schijn niet te wekken van ontrouw jegens
Albion!) koppig geweigerd had om rechtstreeksche onderhandelingen aan te knoopen
met Duitschland. Londen vroeg de opinie van Parijs over het beraamde accoord. De
formaliteit maskeerde nauwelijks een nieuwe onheuschheid want precies twee uren
nadat de Fransche nota het Foreign Office bereikte (en de Quai d'Orsay had zich
extra gehaast!) was de overeenkomst geteekend. Kon het plomper? Het nationale
motto Wait and see werd zelden feestelijker verloochend en gelogenstraft. Spreek
de Franschen daarna nog van de traagheid, de besluiteloosheid der Engelsche
diplomatie! Binnen veertien dagen, de diverse holidays van Pinksteren meegerekend,
werd de heele affaire bedisseld. Het Verdrag van Versailles was verscheurd door een
der partijen die het redigeerde. Het pact van Lausanne (1932!) waar Herriot en
MacDonald. beiden nog minister in levenden lijve, elkaar verstandhouding beloofden
betreffende alle Europeesche kwesties, was zonder opzegging ongeldig verklaard,
want bij de Duitsch-Engelsche verbintenis had men Frankrijk niet geconsulteerd.
De idyllische band van Stresa, nauwelijks gesmeed en nog niet koud, was
verbrijzeld. Ten overvloede, als slotsom eener ondervinding welke hem heugen zal,
had de Franschman het katterige gevoel van beduveld te zijn geworden door de
knepen van een gereputeerd gentleman die hem het laatste restje fiducie beneemt in
de menschelijke betrouwbaarheid.
De bedoeling om Frankrijk een poets te bakken is dermate ostentatief, dat de
motieven van Albion's escapade oneindig dieper moeten schuilen dan in een
plotselingen zucht om Duitschland recht te doen wedervaren. Volgens de meeste
waarschijnlijkheid ligt de oorzaak der Engelsche boosaardigheid in de
Fransch-Italiaansche verzoening, in het oproer van den Italiaanschen vazal die zich
verstout om Londen te weerstreven aan de bronnen van den Nijl, in de weigering
van Parijs om Mussolini te dwarsboomen bij zijn opmarsch naar Abessynië en de
waterreservoirs van het Tsana-meer. Als dit zoo is en als Mussolini volhardt in zijn
plannen, zal de Negus de eerste zijn die lijdt van de Britsche nukkigheid. De
Italiaansche vriendschap wierp nog geen zichtbare voordeelen af voor Frankrijk,
maar is dit een reden om haar in den kiem te smoren, op een wenk van den Engelschen
partner wiens genegenheid niets dan teleurstellingen bezorgde? Dit zou waarlijk het
toppunt zijn, wanneer de Franschen, voor het pleizier der Britten die hen overal en
altijd hebben tegengewerkt, zich ook nog den haat op den hals haalden van Rome.
Is Engeland niet mans genoeg om zijn Negus te beschermen? Wat riskeert Parijs
erbij om het Fransche visa te verleenen aan de Italiaansche expeditie? Hoogstens dat
de harmonie tusschen Londen en Rome totaal vertroebeld wordt en dat Italië, wellicht
overwinnend, maar min of meer gehavend uit een strijdperk te voorschijn komt dat
zich hachelijk laat aanzien. Zou dit geen relatieve winst zijn, al het ongewisse der
Engelsche en Italiaansche karakters in aanmerking genomen? Noch op den een
immers, noch op den ander mag Frankrijk redelijkerwijze staat maken voor het
bouwen eener ordelijke wereld. Wie kan Mussolini op 't oogenblik een avontuur
ontraden zonder hem te krenken? Op zijn best mag men hopen dat hij stille sympathie
zal weten te waardeeren, vooral wanneer hij in de knel raakt. En hoe onbezonnen
ook de politiek is welke Engeland inluidt, de vijand die Calais bedreigt, zal altijd
gemeenschappelijk zijn. In 't ergste geval zal de Engelsche vloot slechts haar eigen
taak verzwaren.
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Wat verloor de Franschman dan bij het accoord van 18 Juni, verjaardag van
Waterloo? Niets dan een laatste illusie. De illusie dat er land te bezeilen viel met
Britsche staatslieden. Hij heeft haar lang genoeg gekoesterd om haar een beetje te
bejammeren. Maar wijl ze hem meer kwaad dan goed berokkende, zal hij eindelijk
misschien de consequenties trekken uit een te lange periode van paralysie en voogdij.
[verschenen: 13 juli 1935]

Het rijk der fabels
Parijs, 25 Juni [1935]
Het boek over ‘De Legenden van den Wereldoorlog’ van Generaal Mordacq, den
militairen adviseur van Clemenceau, is voor geen der strijdende partijen een
aangename lectuur (legenden verdoezelen dikwijls fouten) maar het bevat kapitale
lessen voor allen.
Wie zal er van profiteeren? Lees het relaas van den weerstand die overwonnen
moest worden, van de diplomatieke handigheid welke Clemenceau moest aanwenden
om te geraken tot het Commandement Unique, het Oppercommando der geallieerden.
Het idee van dezen elementairen, urgenten maatregel, eerste voorwaarde tot de
overwinning, kiemde bij de Franschen reeds in 1915. Het rijpte in 1917. De
Engelschen en de Italianen wilden er niet van hooren. Misplaatste eigenliefde en
ongemotiveerde trots, waanwijsheid en jaloezie beletten hen om zich onder het bevel
te stellen van een Fransch generaal. De Amerikanen, veel realistischer, veel meer
‘matter of fact’ dan hun Britsche neven, hadden de juistheid van het beginsel zonder
aarzelen erkend. Maar Lord Milner, hoewel een oud vriend van Clemenceau, hield
zich doof. Lloyd George zette zich elken keer schrap wanneer het ten berde werd
gebracht. Het Engelsche parlement was ongenaakbaar voor de kwestie. Zoowel de
Britsche generaals als de staatslieden bejegenden de Fransche suggesties met een
hooghartige kilheid die Clemenceau deed zeggen: ‘Ik ben bang dat wij de hulp noodig
hebben van het Duitsche kanon om de Engelschen te overtuigen en vooral om hen
te bekeeren.’
De legende verhaalt dat het de Engelschen zijn die Foch het opperbevel aanboden
doch de notulen eener lange reeks conferenties, besprekingen, onderhandelingen,
deliberaties getuigen dat zij pas luisterden naar de argumenten van het Duitsche
kanon. En hier begint de les. Toen Ludendorff in November 1917 zijn plannen
ontwierp voor een offensief in de lente van het volgend jaar weifelde hij tusschen
de Franschen en de Engelschen. Wie zou hij het eerst verpletteren met zijn. overwicht?
Nog eind Mei 1918 waren de Franschen geenszins onoverwinnelijk, wat de doorbraak
getoond heeft van den Chemin des Dames. Maar alles tezamen genomen leken hem
de Engelschen een gemakkelijker prooi en hij vernietigde het leger van Gough. Met
welk resultaat? Hij gaf de Fransche generaals de gelegenheid om hun tactische
superioriteit te bewijzen boven den Engelschman, door de redresseering van zijn
front, door hem te redden uit een hopelooze situatie. Hij discrediteerde de Engelsche
bevelhebbers in den dunk hunner landgenooten. Hij schokte hun geloof inzichzelf.
Hij ondermijnde het overdreven vertrouwen dat zij genoten bij hun civiele autoriteiten.
Wat echter ware er gebeurd wanneer Ludendorff zijn campagne van 1918 geopend
had met een Fransche nederlaag, die niet beslissend behoefde te zijn, en die
overvloedig beantwoord zou hebben aan redelijke verwachtingen wanneer ze slechts
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provisorisch en gedeeltelijk geweest was? Nimmer zouden de Engelschen (en
bijgevolg ook niet de Italianen) geluisterd hebben naar de argumenten van het
Duitsche kanon. Het was werkelijk te veel gevergd om hun troepen onder orders te
plaatsen van generaals die klop kregen. Bij gemis aan reflectanten die hun pretenties
konden staven verdween het oppercommando in de nevels der Fransche
hersenschimmen. Voor langen tijd. Het succes dat de Fransche aanvoering had kunnen
rehabiliteeren bleef problematisch. Niemand zou 't in zijn hoofd gehaald hebben om
een Engelsch of Italiaansch generalissimus te benoemen. Welke wending hadde de
oorlog genomen met dergelijke perspectieven, zonder eenheid van gedachte, zonder
vaste lijn, zonder strategisch concept? Gedane zaken nemen geen keer maar het is
voor niemand nutteloos om oorzaak en gevolg te ontwarren wanneer men ziet hoe
kansen, die zeker schijnen, ontsnappen aan de hand die ernaar grijpt.
Men kan niet aan alles denken, zegt men gewoonlijk om tekortkomingen te
vergoelijken. Integendeel. Men kan 't. Men moet 't. Omdat Joffre niet voldoende
gedacht had aan den Duitschen rechtervleugel verloor hij de eerste manche van den
veldtocht. Want zooals blijkt uit de gegevens van Mordacq, die aan de bronnen zat,
stonden in den aanvang de partijen op het Westfront gelijk. Alles wat geschreven is
over de numerieke en materieele zwakheid der Franschen behoort tot de fabels en
moet herroepen worden. Zelfs de legende der ontbrekende mitrailleuses. Frankrijk
had er 2000, Duitschland 1900. Bij de geallieerden streden 78 divisies infanterie
tegen 76 Duitsche; 12½ divisies cavalerie tegen 10; 4582 stukken veld-artillerie tegen
4524; 215 vliegtuigen tegen 174. Slechts in zwaar geschut hadden de Duitschers de
meerderheid: 505 stukken tegen 324. Tijdens den terugtocht echter leerde Joffre
denken en op zijn beurt verloor Moltke den Slag aan de Marne omdat hij te weinig
aandacht schonk aan den Franschen linkervleugel. Moltke, evenals zijn oom in 1870,
bracht de machine in beweging en liet ze over aan haar lot. Hij geloofde [in haar]
onfeilbare mechaniek en in het Schicksal. Hij was anthroposoof en had waarschijnlijk
te veel Tolstoï gelezen. Doch in den oorlog is er geen Schicksal, geen fatum, geen
toeval. De mensch, zijn wil en zijn gedachte hebben het laatste woord. De
oningewijden houden den Slag aan de Marne voor een mirakel en wegens het
oogenschijnlijk miraculeuze hebben de Duitschers hem nooit kunnen verduwen.
Voor Fransche militairen echter als Mordacq (en laten wij tot hun bestwil hopen,
ook voor Duitsche militairen) is de Slag aan de Marne het logische, onontkomelijke
gevolg eener rij van denkfouten, averechtsche premissen, verkeerde deducties. Men
kan dobberingen constateeren in dat gevecht van zeven dagen, kritieke momenten,
doch geen enkel duister punt. Bij analyse wordt elke episode glashelder. De strijd
had schitterender kunnen eindigen voor de Franschen, maar zooals Moltke zijn legers
aanvoerde konden de Duitschers enkel verliezen. Van twee methoden, twee systemen
won de beste.
Men zou het oordeel willen kennen van Duitsche vaklieden over Mordacq's
commentaren bij de rol van luitenant-kolonel Hoentsch. Deze officier, een man van
karakter en intelligentie, door Moltke afgezonden om den toestand te onderzoeken
en overeenkomstig zijn bevinding de noodige beslissingen te nemen, wordt in
Duitschland algemeen beschouwd als de incarnatie van het ondoorgrondelijke toeval
dat blindelings pech en bof uitstrooit over de gevechtsterreinen. Voor de Duitschers
draagt hij de verantwoordelijkheid der catastrophe en verdient hij den schandpaal.
De Franschen daarentegen meenen dat zijn landgenooten hem uit dankbaarheid een
standbeeld mogen oprichten. Zooals immers uit de Fransche documenten blijkt
hadden Von Bülow en Von Kluck zich in 't volle veld met pak en ransel moeten
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overgeven wanneer Hoentsch niet het doorzicht en den moed bezeten had om aan
het tweede en het eerste der Duitsche legers den terugtocht te bevelen. Hij bewerkte
geen onheil. Hij verhoedde een ramp.
De bladzijden waarmee de Franschman zonder eenig genoegen zal kennismaken,
betreffen het aandeel van Weygand in Pilsudski's overwinning op de Russen, onder
de muren van Warzawa. Volgens de gegevens van Mordacq, omtrent welker echtheid
en volledigheid geen twijfel kan bestaan, is dat aandeel nihil. De vertegenwoordiger
van Foch adviseerde een omsingelenden aanval van den Poolschen linker-vleugel.
Pilsudski ontwierp een tegenoffensief van den Poolschen rechter-vleugel, rechtaf
mikkend op de bolsjewistische achterhoeden en een manoeuvre uitvoerend die typisch
was voor Napoleon, dien hij een ware vereering toedroeg. Hij deed dus precies het
tegenovergestelde van wat Weygand doelmatig achtte. De behaalde zegepraal strekte
hem tot des te grooter eer, daar de meesten zijner legercommandanten en vooral zijn
stafchef Rozwadowsky de zienswijze van den Poolschen maarschalk vinnig
bekampten. Gelukkig, zegt Mordacq, kon Pilsudski in zijn dubbele functie van
staatshoofd en generalissimus zijn wil opleggen en alle weerspannigheid breken.
Daaraan dankte Polen zijn behoud; met een ander bewind ware het nu een fragment
van de mozaïek der Soviets. Zoo worden de pagina's gewijd aan Pilsudski nog een
zijdelingsch pleidooi voor de dictatuur. Wat niemand bij den vroegeren medewerker
van Clemenceau zal bevreemden.
Het is altijd spijtig wanneer men illusies moet laten varen. Het is jammer dat men
een studie over Pilsudski kan exploiteeren ten nadeele van Weygand. Maar ieder
krijgt zijn evenredig part, Franschen, Duitschers, Engelschen, Italianen, Polen, Russen,
en de gewaarwording dat representatieve figuren als Generaal Mordacq de strengste,
nuchterste objectiviteit nog steeds betrachten als levensregel en gebruiken als maatstaf
weegt op, dunkt mij, tegen de kleurigste verdichtsels.
[verschenen: 17 juli 1935]

Buigen of breken?
Parijs, 28 Juni 1935
Zonder glans was de Engelsche reisgezant uit Rome teruggekeerd en in zak en asch
heeft hij de Fransche hoofdstad verlaten om aan Samuel Hoare verslag te doen van
zijn tegenvallers. Hij schijnt bij zijn aankomst te Londen gezegd te hebben ‘dat wij
voortaan zijn overgeleverd aan het noodlot’, wat akelig klinkt in den mond van een
zoo beminnelijk diplomaat als Kapitein Eden. Er valt dus werkelijk niets meer aan
te veranderen? Betrok Albion een definitieve stelling? Koos het daarom den verjaardag
van Waterloo als datum der onderteekening van het Marine-accoord met Duitschland?
Hebben wij zonder erop verdacht te zijn een revolutie bijgewoond in de Britsche
staatkunde toen Stanley Baldwin zijn ministerie raccommodeerde? Zouden de
kabbalistische woorden welke hij verleden jaar uitte (‘de Engelsche grens ligt aan
den Rijn’) een geheel anderen zin verbergen dan de Franschen eraan hechtten - een
echt orakel blijkt later altijd voor dubbelen uitleg vatbaar - en zou die overdrachtelijke
grens per slot niet liggen op den linker-oever, den Franschen, maar op den
rechteroever, den Duitschen, van den Heiligen Stroom? Is het fatum onderweg, als
in een Grieksche tragedie, als in een modernen detective-roman, en kan niets het
weerhouden?
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Engeland had geen soldaat meer op het vasteland sinds Frankrijk dienst weigert
en Italië rebellie pleegt. Een soldaat komt altijd te pas. Het is niet meer dan natuurlijk
dat Londen een remplaçant zocht. Zou het hem gevonden hebben in de heerscharen
van Hitler? Moet men achteraf beschouwd veronderstellen dat Weygand misschien
werd ter zijde geschoven als opperbevelhebber, omdat hij te pro-Engelsch was?
Onmiddellijk na zijn afdanking kreeg hij een plaats in den Raad van Beheer van het
Suez-kanaal, eigendom van het Engelsche gouvernement, met een jaarlijksche toelage
van 300.000 francs. Het aannemen dezer tamelijk verantwoordelijke sinecure heeft
zoowel onder Weygand's vrienden als vijanden deining veroorzaakt. Hij was ook de
eenige Franschman die van George V een persoonlijke invitatie ontving voor het
kronings-jubileum, wat menigeen verwonderd heeft. Hij voelde maar matige
sympathieën voor de Italianen, adviseerde en concipieerde alle verdedigingswerken
die Corsica versperren en de Alpen. Had hij daarna nog aanspraak genoeg in Rome
om onderhandelingen te voeren, welke de diplomaten in de eerste dagen van dit jaar
reeds voorzagen?
Gisteren inderdaad vertrok zijn opvolger Gamelin naar Italië om te confereeren
met Mussolini en met Maarschalk Badoglio. Het is verleidelijk om dergelijke
verstrooide snippers samen te voegen tot een verstaanbaar geheel. Omtrent de
hoofdzaak echter hebben wij nog geen houvast. Is het niet te vroeg om schematische
aanwijzingen te ordenen tot een afgeteekend plan? Zijn wij de periode voorbij van
bluf, van chantage, van polsen, van opbieden, van bangmaken, van aan den tand
voelen en van de tanden toonen? Zijn de posities voor goed gekozen? Werd de teerling
geworpen? Viel de onveranderlijke beslissing? Of doen de drie voornaamste spelers
dezer spannende partij nog maar alsof? Is het de uitvoering of de generale repetitie
van een beginnend drama?
Tot op 't laatst beijvert Londen zich in manoeuvres welke uitgesponnen schijnen
om Mussolini in verzoeking te brengen, om de Franschen te mishagen en te
ontstemmen. In ruil voor een getemperd Italiaansch protectoraat over Ethiopië offreert
Albion aan den Negus een débouché per spoorweg door Engelsch Somali naar de
Engelsche haven Zeila. De Negus, verstandig genoeg om de hulp van Groot-Brittannië
naar waarde te schatten, zal dat aanbod niet afslaan. Hij beschikt reeds over den
spoorweg naar Djiboeti. Als een concurreerende maatschappij hem verbindt door de
woestijn met de zee, zal hij nog beter beschikken over de Fransche lijn die zijn
oorlogsproviand controleert en filtert. Wanneer van hun kant de Italianen de
voorzichtigheid als moeder der porceleinkast erkenden zouden zij eveneens het
Engelsche voorstel met beide handen aangrijpen want het is stellig gevaarlijker voor
Mussolini om het Britsche imperium te trotseeren dan den Koning der Koningen en
den afstammeling van Salomon. Dat is echter uitsluitend hun zaak. Als het den
Franschen niet bevalt zich daarmee te moeien kan niemand hun dat billijkerwijze
verwijten. De Negus en de Duce hebben een rekening te vereffenen? Dat raakte den
Franschen zelfs vroeger niet, en ook toen Italië zich proclameerde tot koloniaal
erfgenaam van een verbasterd Frankrijk (nauwelijks twaalf maanden geleden!) had
de Negus hier een middelmatige pers. Dat raakte hun minder dan ooit sinds Italië
bakzeil haalde en zich aansloot bij het Parijsche Barrière-systeem. Het eenige punt
dat den Franschen rechtstreeks aangaat in deze mikmak heet Djiboeti. En zij merken
uitstekend welke profijten Engeland zou trekken van een lijn naar Zeila, dat bij wijze
van spreken, vlak in de buurt ligt. Zij kunnen op hun vingers natellen over hoeveel
jaren hun haven, hun spoorweg en het geld dat erin gestoken werd den koers zouden
noteeren van oude vodden. Het is een specifiek Engelsche methode om een geschil
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te regelen op den rug van derden. De Franschen meenen echter dat Londen even
hunne opinie had kunnen vragen over een snuggere combinatie die automatisch den
ondergang zou teweegbrengen van een stuk Fransch gebied. Maar ze zijn niet eens
geconsulteerd, zelfs niet pro forma. En verbeeldt u een oogenblik dat zoo iets den
Britten ergens overkwam op den aardbol!
De Franschen ontvingen van het Foreign Office nog een andere vriendelijkheid
die meer herinnerde aan een degenstoot dan aan een speldeprik. Kort na de
bekendmaking van het Duitsch-Engelsche Marine-verdrag vroeg de Quai d'Orsay
bij monde van zijn gezant te Londen nadere inlichtingen betreffende het programma
der Duitsche vloot-constructies, zooals zij in het accoord geregeld waren. Het verzoek
kon onmogelijk beschouwd worden als een indiscretie. Na de Fransch-Engelsche
overeenkomsten van 3 Februari, en tientallen anderen, viel het te voorzien. Maar als
het de Britten niet vergund was een beleefd antwoord te weigeren, zij hadden nog
minder de vrijheid om bijzonderheden te verstrekken over den inhoud van het
document. Zij zagen zich verplicht te bekennen, dat een der voorwaarden welke de
Duitschers gesteld hadden bij de ontwerping van het accoord, stipuleerde, dat het
programma van den vlootbouw nimmer zou worden medegedeeld. Een geheim
verdrag dus. Zoo geheim en achterbaks als het maar kan. Wanneer dit verhaal zuivere
waarheid is zou het Duitsch-Engelsche accoord veel meer duiden op een alliantie
dan op een opportunistische transactie. Wanneer de uitleg geen strikte waarheid bevat
doch gedoseerd is met voorwendsels om pressie uit te oefenen op den Quai d'Orsay,
dan zou die lezing in ieder geval bewijzen dat Engeland er alles op gezet heeft om
Frankrijk tot meegaandheid te dwingen in een gewichtig onderdeel der Britsche
politiek en dat het Foreign Office niet zal terugdeinzen voor de grofste middelen (en
zonder te letten op hun consequenties) om den Franschman tot inschikkelijkheid te
bewegen. In de eerste plaats tegenover den Negus. Vervolgens tegenover Rusland.
Tot nu toe heeft Frankrijk niet gewankeld en elk neutraal waarnemer zal moeten
constateeren, dat een zekere brutaliteit van Londen, gepaard met een maximale
verachting voor onderteekend en gezegeld papier, de capitulatie der Franschen
geenszins vergemakkelijkt. Op de onberekenbare willekeur van Albion hebben zij
gerisposteerd met een parade hunner vloot, de Atlantische en Middellandsche
Zee-eskaders voor de eerste maal vereenigd in de Baai van Douarnenez, langs de
Bretonsche kust die als een granieten stormram vooruitdringt naar den Oceaan. Er
was een ongewone reclame gemaakt voor deze revue en de schepen, in vier rijen
over ettelijke kilometers verspreid, werden geschouwd door François Pietri, die niet
alleen Minister van Marine is, doch ook Corsicaan, en gelijk alle Corsicanen
bloedverwant van Napoleon. In zijn redevoering tot de bemanning weerklonk een
ferme, heldere, manhafte, vastberaden toon die de veeleischendste patriotten kon
bevredigen. Het zal niet dikwijls gebeurd zijn in den loop der geschiedenis, dat een
minister in functie zich met een openlijke afkeuring richt tot een vroegeren bondgenoot
en hem onomwonden zegt, dat hij niet twijfelt aan zijn vriendschap maar aan zijn
voorzichtigheid. Dit gemis aan voorzichtigheid zal de Franschen wettigen om in
verhaast tempo hun zeemacht te consolideeren met een ruggegraat van slagkruisers,
het eenige wat deze magnifieke en zeer snelle vloot nog ontbreekt.
Pietri's motto ‘linieschepen’ is met enthousiasme en zonder onderscheid van
politieke kleur overgenomen door de gezamenlijke pers. Het berispelijke en
onbesuisde optreden der Britsche regeering verschafte het Fransche gouvernement
op dit gebied tenminste den unaniemen steun der gansche natie. Ik zag de Franschen
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nimmer zoo hoog op pooten tegenover een volk als zij 't sedert 18 Juni zijn tegenover
de Engelschen.
Het zou veel kosten wanneer dit conflict zich wiskunstig ontwikkelde volgens de
aanwezige gegevens. Want bij de eventualiteit eener plotseling verviervoudigde
Duitsche vloot is Frankrijk onfeilbaar genoodzaakt nieuwe booten op stapel te zetten,
al ware het slechts om zijn rang en prestige te redden, daargelaten de veiligheid zijner
koloniale verbindingswegen. Om zijn voorsprong te bewaren zal Engeland eveneens
bouwen. Wegens het mechanisme der 35% zal Duitschland zich genoopt en gerechtigd
achten zijn smaldeelen te vermeerderen. Rusland moet zich langzamerhand bekneld
voelen in de Oost-zee en zal op zijn beurt bouwen. De V.S. zullen bouwen wegens
de pariteit met John Bull, Italië wegens pariteit met Frankrijk, hoe trouwe vrienden
ook! Om de maat te houden in dit planetaire concert zal men Japan niet behoeven
aan te porren. Kortom, allen slaan aan 't bouwen. De vicieuze cirkel. Denkt de arbeider
die een granaat vervaardigt, ooit aan de seconde waarop zij zal losbranden? Wanneer
al het wordende ontploft zal de wereld een mooi vuurwerk beleven.
Dat ware het normale, onafwendbare verloop van den politieken zet der Engelsche
regeering. Een schaakmat voor de Fransche Republiek? Men daagt haar uit om 't
eerst den eersten gordel te betreden van dezen hellekring. ‘Chiche!’ sist de Brit op
z'n Fransch. Doe 't als je lef hebt! ‘Chiche!’ roept de Franschman geëlectriseerd. Wij
zijn voor een beetje niet bang.
Maar heeft Engeland dat gewenscht? Werd het niet misleid door 't journalistieke,
oppervlakkige aspect der Fransche mismoedigheid? Onderschatte het de legendaire
Fransche veerkracht, zijn fabelachtige reserves aan zenuwen en moreel? Is Albion
zelf niet het meest verbaasd over het effect van zijn uitval? Wij zullen afwachten.
Als echter een van beiden niet buigen wil, zal een van beiden moeten breken en ik
zie Frankrijk nog minder gebroken dan onder een juk.
[verschenen: 20 juli 1935]

Wolkenkoekoeksheim
Parijs, [ca. 4] Juli [1935]
Wat is het ideale vliegtuig?
Laten we zeggen dit: De machine, zwaarder dan de lucht, die bij stil weer een uur
lang zoo goed als onbeweeglijk tien meter boven den haan van den kerktoren kan
hangen.
Mettertijd kunnen misschien hoogere eischen gesteld worden doch voorloopig
mag men daarmee volstaan. Een wedstrijd in deze richting is nog niet uitgeschreven,
terwijl reeds verschillende prijzen beschikbaar zijn voor wie naar de maan gaat (in
letterlijken zin natuurlijk) en ervan terugkomt om de belooning te incasseeren. De
sterrevaart, of astronautiek, dankt deze voorkeur aan de omstandigheid dat de
twintigste-eeuwer gebiologeerd is door de manie der snelheid. Hij heeft veel
intensiever geploeterd op het probleem der beweging dan op het probleem der rust,
en dat lag in den aard der dingen. Om zich in de lucht de vraag te stellen: ‘hoe stop
ik mijn machine waar het mij bevalt en zoo lang ik verkies?’ moest de machine eerst
onafhankelijk voortbewegen. Pas toen de vaart er was behoefde men te denken aan
de rem. En pas toen de snelheid de limiet naderde van het menschelijk organisme
(hersens, zenuwen en oogen verdragen slechts een zeker middelpuntvliedend geweld)
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kon haar tegendeel, de rust, wederom begeerlijk worden. In een tempo van vijfhonderd
kilometer per uur leek niets wenschenswaardiger dan de absolute stilstand, een vast
punt, naar believen te bepalen tusschen aarde en hemel. De uitersten moesten elkaar
raken. Wat voorheen principale fout was werd opperste hoedanigheid. De wijsgeer
kon tevreden zijn: de rust had gestreefd naar beweging, de beweging streefde naar
rust. Het werk was moeilijk, buitensporig moeilijk, maar de mensch, geroepen om
het te volbrengen, had niet gefaald. Zijn hoop, nogmaals was niet beschaamd, zijn
wil niet verijdeld, zijn intellect niet verdord.
Wanneer de beloften kunnen gehouden worden zal het vliegtuig dat stilstaat in de
lucht opstijgen in Augustus. De bouwer heet Etienne Oehmichen, bijgenaamd de
kluizenaar van Valentigney, een spruit van het vernuftige horlogemakersras, op de
uiterste grens van Frankrijk, in de buurt van Belfort, dat den kleinsten motor der
wereld fabriceerde, die 0.9 gram weegt... en loopt. Vóór den oorlog was hij ingenieur
bij Peugeot. Toen de soldaten zich als mollen moesten ingraven besefte hij 't eerst
de noodzakelijkheid der pantserwagens. Na de overwinning trok hij zich terug in
zijn hermitage, legde zich toe op de chemie, bestudeerde de fossielen, vond den
electrischen stroboscoop (een soort van microscopische cinema) en verslingerde zich
daarbij aan de hélicoptère, alias het schroefvleugelige toestel, waar propellers
fungeeren als draagvlakken. De oorlog had het belang geleerd der verticale vlucht,
en als een microbe die hij niet meer kwijt kon raken nestelde het vraagstuk zich in
zijn hersens.
Dat was in 1920 en onmiddellijk stond hij vlak bij de waarheid. Aan een metalen
karkas, voortbewogen door een versleten tweedehandsch motor van 25 p.k. bevestigde
hij een ballonnetje van ongeveer honderd kubieke meter. Volgens de wet van
Archimedes, ontdekt in een badkuip en begroet met een schallend eureka. Maar de
macht der gewoonte bleek sterker dan het intuïtieve instinct en speelde hem een poets
welke de oplossing vijftien jaar vertraagde. Gelijk iedereen doen zou die denkt aan
een ballon die moet zweven vulde hij hem met waterstof. Het gas ontlaste de machine
van 50 à 60 k.g. en maakte haar stabiel. Zooals het ding was, met zijn twee enorme
schroeven van 6.40 meter lengte kon het schommelen, duiken, hellen, doch niet
kantelen en keerde steeds terug in zijn normalen stand. Maar spoedig begreep
Oehmichen dat hij 't op dezen weg in 't allerbeste geval niet verder zou brengen dan
Zeppelin, en dat zijn schepsel altijd een bastaard zou blijven, een nuttelooze schakel
tusschen bestuurbare luchtballon en vliegtuig, noch een verbetering van de een, noch
van het andere.
Toen wierp hij zich op de eigenlijke hélicoptère, het formidabele, prehistorische
monster van buizen, stangen en schroeven (dertien!) aan alle uiteinden, op zij, boven
en onder. Met denzelfden motor van 25 p.k. verhief het gedrocht zich van den grond
in een dreunend geratel van tandwielen. Het beschreef zelfs een cirkel van één k.m.
omtrek, en wanneer men nagaat, dat elk der 13 schroeven haar rolletje vervulde in
de tractie, de stabiliseering, de besturing, kan men zich een begrip vormen van de
ongehoorde moeilijkheden welke de fantastische constructie opstapelde voor den
piloot. Het gevaarte bleek onderhevig aan de grilligste schommelingen. Zijn evenwicht
moest veroverd en gehandhaafd worden in een voortdurend gescherm met hefboomen.
Het had niet de minste zweefeigenschappen en wanneer de motor haperde moest het
vallen als een baksteen. Wat ook gebeurde, kort na de eerste vlucht, in 1924, een
triomf, en een record dat nog niet geslagen werd. Men raapte Oehmichen halfdood
op tusschen het verwrongen gebinte. Hij genas en begon opnieuw. Zijn derde machine.
Zijn vierde. Zijn vijfde. Te zamen verslonden zij vijf millioen, bijeengebracht door
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een Société d'Etudes. Pas bij de vijfde machine was Oehmichen's vertrouwen in de
schroefvleugels uitgeput.
Maar niet zijn ingeboren drang om te worstelen met het gestelde probleem. Te
midden der algebraïsche equaties rijst hem de ballon voor den geest zijner
aanvangsexperimenten. Uit een hercijfering van alle berekeningen ontspringt een
creatieve vonk. Zoo verbeeld ik mij tenminste het proces. Want het was niet de eerste
keer in zijn leven dat Archimedes een bad nam toen hij zijn wet ontdekte. Het was
niet de eerste keer dat Oehmichen meende een probate formule gevonden te hebben.
Neen; het wiskundige schema, min of meer betrouwbaar, trof samen met het wekkende
contact, met een vlaagje van den grooten levensadem, met een ingeving. De vraag
die opdoemde kwam hierop neer: Wat zal er gebeuren wanneer ik mijn ballon niet
vul met gas, doch met gewone lucht? Oehmichen construeert zijn metalen onderstel
dat een motor draagt van 40 p.k. en vier schroeven (2.87 m. diameter; 630
omwentelingen) gedreven door transmissie-assen. Op een aluminium bankje zit de
piloot. Het geraamte is gekoppeld aan een ronden ballon, gevuld met lucht in lichten
overdruk. Het geheel, bestuurder inbegrepen, weegt 354 k.g. Hij arbeidt ditmaal voor
den Staat, omdat Generaal Denain zich interesseert voor zijn streven. Wijl Oehmichen
echter een virtuoos piloot is, bepaalt de minister, die zijn meening niet wil baseeren
op kunstgrepen, dat de machine uitsluitend bestuurd zal worden met het kraantje dat
de benzine toelaat. Daarentegen verklaart hij zich tevreden met een vlucht van vijftien
seconden. Oehmichen zet zijn motor aan. Het toestel werkt zich zachtjes los. Het
stijgt. Er is een beetje deining aan den grond veroorzaakt door de wieling der
schroeven, maar zonder de minste onveiligheid. Zij verdwijnt geheel als hij klimt
tot twintig meter. Volmaakte, rustige, als 't ware immaterieele zweving. De stabiliteit,
verkregen door geen ander stuur-orgaan dan het toelaat-kraantje, blijkt perfect met
een motor die ongeveer 9 k.g. telt per p.k., dit is ongeveer tweemaal meer dan het
gemiddelde. De stuurman vergenoegt zich niet met de vereischte 15 seconden: Hij
voert verschillende vluchten uit die samen vijf minuten duren.
Dat was Oehmichen's zesde machine. Op een fundament van wetten (Archimedes
en D'Alembert) hecht en oud als de wereld, grondt zij een nieuw beginsel: Een
volumen lucht, solidair met een vliegende machine, treedt op, door den statischen
druk zijner massa, als element van evenwicht en stabiliteit. En ziehier de zevende
machine die binnenkort geprobeerd zal worden: de ronde ballon, gevuld met lucht,
wordt spil-vormig en stijf. Als een miniatuur zeppelin van nagenoeg 12 meter lengte,
2.50 m. doorsnede en 30 kub. meter inhoud. Hij rust op een schuitje dat tevens
machine-kamer is. Motor van 120 p.k. Aan weerskanten van het schuitje twee
overhellende schroeven. Aan de spits van de fuselage een kleinere schroef, bestemd
om het toestel te doen steigeren en aldus door wijziging der lengte-as het rotatieplan
der twee schuinsche-schroeven geheel te horizontaliseeren. In hellende positie werken
de twee schroeven als voortbewegingsmiddel. In horizontale positie dienen zij om
verticaal te stijgen en te dalen of onbeweeglijk te zweven. De snelheid zal
vergelijkbaar zijn met die van gewone vliegtuigen.
Het spreekt vanzelf dat in deze opgaven alles provisorisch is, ook de resultaten.
De regeling der machine zal tijd vergen, veel of weinig. Misschien zullen er jaren
gemoeid zijn met de perfectionneering. Zooals andere pioniers kan Oehmichen den
nek breken. Natuurlijk. Maar het ergste en het moeilijkste is achter den rug. Wij
hebben een gloednieuw uitgangspunt, rijk aan beloften, en onnoozeler van eenvoud
dan het roer van een schip, het roer waarop 't varende menschdom duizenden jaren
heeft moeten wachten. De zaak op haar slechtst genomen blijven wij doorvliegen
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met onze gebruikelijke toestellen, af en toe verongelukkend bij mist omdat onze
machine niet kan stoppen. Maar in 't omgekeerde geval: welk een revolutie! Wij
steken elkaar een bezoek af in de lucht, die werkelijk bewoonbaar wordt. Twijfel er
niet aan: dit is een der einddoelen dat onze droomende geest ons heeft voorgetooverd,
en wij zullen het bereiken, zoo vandaag niet dan morgen.
[verschenen: 24 juli 1935]

De strijd om de macht
Parijs, [ca. 6] Juli [1935]
In de bleeke ochtendschemering van een tropischen Juni-dag heeft de Kamer haar
kraam gesloten en is voor minstens vier maanden op stap gegaan naar het onbekende,
dat misschien geschreven staat in sterren en koffiedik, maar met zeer onduidelijk
schrift.
Wij wuiven de heeren een vaarwel toe zonder spijt. Ze zijn niet interessant. Wij
hebben niet het flauwste verlangen om hen terug te zien. Het is dermate evident dat
zij deugen tot niets! Over de beuzelachtigste wetjes als de revisie der
landbouw-pachtcontracten hebben zij weken en weken gebazeld, probeerend elkaar
een loer te draaien door toevoeging van een komma, door schrapping van een
lettergreep. Bij wijlen schrikken zij wakker uit hun versuffing en gillen dat de vijand
opmarcheert naar de hekken van het Palais-Bourbon. Tusschen doffe afstomping en
den kolder in den kop kennen zij geen middenweg meer en geen zijpaadjes. Ze soezen
of ijlen. Als ze een klap van hun molen weg hebben komt iemand op de proppen met
een wetsontwerp tot ontbinding der Nationale Bonden. Maar Laval behoeft slechts
te dreigen dat hij het sluitingsdecreet zal lezen, dat hij het parlementaire huishoudentje
opdoekt wanneer het ontwerp in behandeling wordt genomen, en de heele troep zakt
met hangende ooren terug in zijn dommelend gekwijl. Achter een bittertje, in de
couloirs scheppen de hazen weder moed. De pootigste steekt de krijgsklaroen. Zij
richten een Comité van Waakzaamheid op dat het gouvernement tijdens de vacantie
zal controleeren. Een Comité de Vigilance van slapers die een oogje in 't zeil houden.
Met de handteekeningen der helft van Kamer en Senaat plus één kunnen zij
grondwettelijk het Parlement bijeenroepen op elk uur van den dag en de maand.
Beter tien vogels in de lucht, niet waar? Of: bij gebrek aan lijsters eet men merels.
Waarom laten zij het onmisbaar parlement den boer op gaan dat zij met alarmklokken
hopen te vergaren? Waarom besloten zij niet, als zij gevaar duchten voor de
parlementaire instellingen, om permanent te zetelen? Zijn ze bang dat de Garde
Républicaine hen zal expulseeren? Smoesjes van bibberwangen die in de rats zitten
en slechts denken aan hun armzalig figuur.
Mooier nog. Sinds anderhalf jaar azen Radicalen en Socialisten op het bewind.
Zij hebben het voor 't grijpen want zij bezitten de meerderheid. Hun Cartel werd een
Super-Cartel door toetreding der Communisten. Een klassiek trio als de drie Gratiën,
de drie Nornen, de drie cardinale Deugden. Ze zijn onoverwinnelijk. De stembus
bekrachtigt hun verbond. Zij triomfeeren in de gemeente-raden en bij de meeste
tusschentijdsche verkiezingen. Zij kunnen elke stonde het gouvernement voor zich
opeischen. Als Lebrun zou weigeren mogen ze hem afdanken, zooals zij Millerand
verzochten op te hoepelen, en gauw wat! Zij popelen er van. Zij hunkeren, snakken
en reikhalzen er naar. Zij trappelen van ongeduld.
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Maar de apoplectische Daladier, de arrivistische kornuiten Cot en Frot, de goede
lobbes Herriot, Cachin met zijn blikslagerij van sikkel en hamer, de
salon-socialistische Blum en andere revolutionnairen in konijnen-vellen hebben een
beter idee. Om de Wil des Volks te manifesteeren blazen zij verzamelen voor 14
Juli, verjaardag der Bastille. Algemeene mobilisatie in steden, dorpen en gehuchten.
Massalichting onder roode vlag en driekleur. Delegaties uit alle oordjes van het land
zullen oprukken naar Parijs met de bazuinen van het laatste oordeel en in een stoet
zooals wij er geen meer zullen aanschouwen alvorens te verschijnen in het Dal van
Josaphat. Een monster-betooging voor de democratie, voor de Vrijheid. Met
Arabieren, Chineezen, Annamieten. Met het uitschot van Spanje, Italië, Polen en
Duitschland en Tsjechoslowakije. Met het uitvaagsel van Frankrijk. Met alle
warhoofden van het universum. Met honderdduizenden zullen zij defileeren langs
het Stadhuis, over de Place de la Concorde, en de hermaphroditische Blum,
gevoronoffiseerd, gerevitaliseerd, bloozend van jeugd, bruisend van herculeaansche
kracht, verklaart zich bereid (het is de eerste keer!) om een portefeuille te aanvaarden
in het gouvernement dat de gevoelens der onvergelijkelijke demonstratie zal
weerspiegelen. De oolijkerds! De knoeiers, de slampampers! Waarom wachtten zij
tot de Kamer gesloten was? Voor een onnoozel optochtje ter eere van Victor Hugo
ontbrak hun de pit en tweemaal krabbelden de blaffers achteruit, voor een verbod.
Zij pochen over een ‘coup de chien’, het hondsche karweitje van preventieve
tuchtigingen, waartoe deze hartstochtelijke vrijheidsminnaars tegen heug en meug
zouden moeten overgaan tot verdediging der Rechten van den Mensch. Geen enkel
is tot dusverre geschonden, tenzij helaas ten gunste van radicaliseerende dieven,
tenzij ten behoeve van het marxistische kopstuk Paul Faure, die met behulp van den
voozen Blum den echtgenoot zijner maîtresse (het heele gezelschap was socialist)
deed opsluiten in een gekkenhuis. Na zijn bevrijding uit het dwangbuis wreekte
Sabatier - het slachtoffer - zich met een ongenadig boek: Les Rois de la Sociale. Is
dat niet ongepermitteerd? De vervloekte Chiappe, uit het raam gesmeten als chef der
politie, keert door de deur terug als voorzitter van den Parijschen gemeenteraad, dit
wil zeggen als burgemeester der Ville Lumière. Schreeuwt dat niet ten hemel?
Generaal Denain, Minister van Luchtvaart, reist in hetzelfde vliegtuig als Colonel
de la Rocque, chef der Croix de Feu, te Lyon klinken zij samen naast een flesch
champagne en met opgeheven glas laten zij zich fotografeeren. Hoe durft Denain!
Zij hollen met de foto naar den malschen Herriot en gelasten hem om paal en perk
te stellen aan zulke schandalen. Overal die Nationale Bonden! Men kan niet eens
langs de straten lallen, een beetje staken, een winkelruit ingooien en wat gappen, een
oproertje maken, zonder op een fascist te stuiten. Is dat menschwaardig? De linksche
kranten publiceeren artikelen over den burgeroorlog die nadert. Men strooit het
gerucht rond dat de President der Republiek door de Vuur-Kruisers ontvoerd zal
worden ter gelegenheid van den Grand Prix de Longchamp, den dag van den
Sweepstake. De mollige Herriot veranderde in een vlammenwerper, maar hij gaf zijn
ontslag niet als Minister van Staat. En 't eenige wat al die ijzervreters van Laval
gedaan kregen tegen de Bonden was een litanie van vage beloften en een mand vol
kluitjes in het riet.
Toch had La Rocque een paar avonden te voren nog 25.000 man geconcentreerd
te Chartres, op honderd kilometer van Parijs. Toen zij het marschbevel ontvingen
kende niemand de plaats van bestemming. Op de kruispunten buiten de stad werden
de vrijwilligers, een karavaan vormend van 6500 auto's, opgewacht door estafetten
die het order completeerden. Op het aangewezen punt groepeerden de secties zich
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in carrés, gescheiden door achttien rijen van brandende fakkels, te zamen drie duizend.
Zoeklichten doorkruisten den zoelen hemel. La Rocque hield een toespraak vanaf
een hooikar en micro's verbreidden zijn stem over een veld van meer dan honderd
hectaren. Als africhting was de geïmproviseerde oefening waarlijk model en deze
troepen hadden geschouwd mogen worden door een generaal. Men begrijpt dat een
regeering zich even bezint alvorens ze begint tegen den Colonel die volgens linksche
opgaven commandeert over een leger, waarvan 320.000 contributie betalen en 120.000
blindelings gehoorzamen aan den leider.
‘Het uur is nabij’ zei La Rocque bij de indrukwekkende nachtwake, ‘waarop ik u
de kans zal geven om Frankrijk te redden. Totnutoe heb ik u geremd omdat gij niet
voldoende getraind waart. Gij hebt nog maar enkele weken om uw organisatie te
volmaken. Vous faites ce soir votre veillée d'armes.’ De rilling welke bij zulke
woorden en daden de dappere antifascisten over den rug loopt wordt door hen vertolkt
met gescheld. Colonel de la Rocque, schimpen zij, is niets dan een onschadelijk
afficheplakker, in dienst van electriciteits-magnaten. In werkelijkheid zijn ze
doodsbenauwd voor de Croix de Feu en hun aanvoerder, dien zij spottend Casimir
noemen. Zij beven voor zijn vliegtuigen. Zij zien de voorsteden van Parijs reeds
gebombardeerd door zijn luchtvloot. Maar hun liefste wensch zou vervuld worden
wanneer 't Casimir was die het eerste schot loste. Want vooral in den oorlog tusschen
burgers zal de aanvaller ongelijk hebben en de publieke opinie tegen zich ontketenen.
Inmiddels is Lebrun nog niet geschaakt. En groote goden: Wat had La Rocque
met hem moeten aanvangen? De gevolmachtigde Laval echter prepareert zijn decreten.
Op wie zou hij in zijn binnenste rekenen wanneer er geween en tandengeknars zal
heerschen in den Franschen Zeshoek, wanneer de weeke harten der afgevaardigden
doorboord worden door de jammerkreten hunner kiezers, en wanneer meedoogenlooze
maar onvermijdelijke maatregelen de welgedane, vetgemeste anti-fascisten in 't
harnas jagen?
[verschenen: 25 juli 1935]

Het voorspel
Parijs, 8 Juli [1935]
Was het werkelijk nacht, 's avonds twaalf, het uur der spoken, l'heure du crime, en
het uur der meditatie? Was dat Longchamp, zijn renbaan, zijn grasweiden, onder het
schijnsel der sterren? Men geloofde zijn horloge niet, noch de flikkering van Jupiter
die laag op den horizon weggloeide. Was het niet veeleer dag, volle dag? Een
onmetelijk scherm van licht scheidde ons van het uitspansel. Men woonde als in een
onafzienbare tent, opgetrokken, afgebakend en overhuifd door ontelbare
stralenbundels. Maar gelijk op sommige schilderijen, de aangrijpendste, kon men
niet den oorsprong raden van dat kalme, strakgespannen licht. De zachte zonnen
hingen verborgen in de boomen, in de bosschages, in de lucht of zwierven in blanke
karavanen langs den hemel. Nooit had men zoo iets aanschouwd of gedroomd: die
begrenzing van het donker; die klaarheid, majestueuzer dan het duister; zulk een
omlooverde tempel van glans met geometrische nauwkeurigheid verrezen uit den
zwarten nacht, zulk een vervreemding en ontruktheid aan een aarde die sinds haar
schepping wentelt van dageraad naar schemering.
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Waren dat paarden die met de kleuren hunner jockeys voorbij holden in gedempt
getrappel? Zij stoven heen als een mythologisch visioen, een troep centauren, een
bladzijde van de Edda, de ruiters eener olympische ode van Pindarus, fresco's en
friezen uit verf en steen ontwaakt tot leven. Het hippodroom was een sectie geworden
der Elyseesche Velden. Het lag mijlen buiten de wereld. Het herinnerde aan een
planeet, gelijk Swedenborg ze bezocht en beschreef, waar de Engelen rondwandelen
met hooge hoeden. De Engelen van Longchamp wedden ferm. Men gaf ze namen.
Monsieur Lebrun. Maharadjahs die heeten als de personen der Bhagavata.
Maarschalken, generaals, ministers en andere celebriteiten. Tout Paris in de nuances
van den regenboog. De heele gamma van het blauw. Alle tinten van het groen. Iedere
schakeering tusschen parel-grijs en karbonkelrood. Mantels van paillettes, mantels
van bont. Tulbans, aigretten, transparante turkooizen hoeden, met of zonder golvende
pluimen, capes van struisvogel, japonnen van kant, van doorzichtige zwarte tule,
diademen, coiffures van edelgesteenten. Een weergalooze praal. Een oneindige
verscheidenheid. Een onschatbare som van vernuft en inventie in de variëteiten van
tooi, van bekoring, van gratie, van aroom. Waren dat menschen uit het sombere
1935? Konden zij een oogwenk bevlogen worden door zorgen, binnen- of
buitenlandsche? Welk hart klopte er onder dat mousseline, satijn, taf, crêpe, fluweel?
Welke gedachten doolden onder de gestileerde, beschrijnwerkte, gebrandschilderde
kapsels?
Wat een harmonie, gelijkluidend met het licht, consoneerend met de sereenste
tonen der sferen. Wat een nobel, souverein spel van orde, schoonheid, evenwicht,
aanminnigheid! Het décor, de figuranten, het zoele weer mochten vereenzelvigd
worden met een moment van eeuwigheid. En dat publiek, de honderdduizend, de
twee honderdduizend, die krioelden rondom circussen, boks-rings, draaimolens,
danszalen, zich amuseerend met zichzelf, vroolijk, lichtvoetig, frisch, jong,
voortvarend en discreet, gemerkt met het teeken France, prettig en goedlachs, een
stemming makend welke we niet meer kenden, mengsel van tevredenheid en pit?
Was dat publiek afgezakt uit het Parijs van elken dag? Men moest het wel gelooven.
Vanwaar zouden zij anders komen, die Franschen van Frankrijk, onstuimig en
bedaard? Maar was het een vuurwerk, dat werd afgestoken na den Prix du Soleil
Couchant, du Crépuscule, de la Voie Lactée, den Prix Uranie ter eere van de sterren,
den Prix du Jubilé, ter eere van den Engelschen koning? Het was geen vuurwerk, het
was een bombardement. Een roffelvuur, een gordijnvuur temidden van een regen,
een hoos van kakelbonte, spattende, sproeiende, brandende, gierende bliksems,
kleurfonteinen, cataracten van vlammen en vonken, opspuitend naar den verren
Melkweg, neersneeuwend uit het diepblauwe, ideale gewelf, kronkelend over het
gras, als wolken van glimwormen, ontploffend met schokken waarvan de tribunes
daveren, uitbarstend, zonder onderbreking, zonder tijd om adem te scheppen, als een
batterij van vulkanen, donderend en grommend in laaiende, flakkerende schichten,
hun salvo's afschietend bij tientallen, allen tegelijk, een half uur lang. Ongehoord en
ongezien. Nergens. Behalve misschien langs het front van Reims, in den nacht van
14 Juli 1918, die een anderen dageraad voorafging.
Een feest als deze geïllumineerde wedren wordt door zijn overvloed aan mogelijk
geluk en door zijn welslagen een maatstaf. Het is uniek en luistervol genoeg om mee
te tellen in de geschiedenis van een volk. ‘C'était par une telle nuit’ of ‘Het was in
zulken nacht’ kan iedereen namijmeren, een vers citeerend van Shakespeare dat in
alle talen zijn gouden, verlokkenden ondertoon behoudt. Een garden-party der
Engelsche Ambassade, de receptie voor den drie-honderdsten verjaardag der Académie
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Française, gevierd door delegaties van 62 naties, een galavoorstelling in de Opera,
is niet brillanter en zinrijker dan deze Parijsche kermis. Hij is een garantie voor, een
assurantie tegen. Een garantie voor alle krachten die onze beschaving vormen en
bestendigen. Een assurantie tegen inbrekers, sloopers, vandalen, barbaren,
omverwerpers. De Normandie, met haar verfijnde weelde, haar eetzaal die zestig
millioen gekost heeft, met haar snelheid van aristocratische volbloed, is niet het
eenige bewijs van vitaliteit, van continuïteit, niet de eenige gewilde, opzettelijke
triomf van Fransche tradities, en niet de eenige uitdaging gericht tot den tegenstander
met wien men dagelijks den degen kruist. Men zou menig ander voorbeeld kunnen
aanhalen als volle bewondering en optimisme reeds geoorloofd waren. Doch de
huidige Franschman prijst liever zwijgend en bij voorkeur volgen wij hem hierin na.
Hij is nog niet op den top van den berg. Hij nadert hem langzaam en voorzichtig.
Opgevoed met Herodotus en wijs door eigen ervaring zal hij altijd Croesus aan den
voet van zijn brandstapel Solon, Solon hooren roepen. Hij zal den dag niet roemen
voor den avond. Zelfs bij den eindpaal der victorie zal hij con sordino, zijn danklied
aanheffen en zijn vreugde temperen. Het ligt voor de hand dat dit uitsluitend geldt
voor een waarlijk representatieven Franschman: een Raoul Dautry (adviseur, van
Laval), een Pétain, Gamelin, La Rocque, en degenen die in stilte de voorwaarden
verwezenlijken voor den goeden afloop. Zoo vangt de tweede jaarhelft aan, de periode
der beslissingen. Wij betreden haar drempel. Met onze gewone schaduwen en
schimmen. Met geruchten van afgrijselijke complotten, links en rechts. Ook met
beloften die wij zekerheden zouden noemen wanneer de schroom voor het onvervulde
ons niet weerhield.
[verschenen: 27 juli 1935]

Standpunten
Parijs, 15 Juli [1935]
In het Museum van Koloniën is een buste onthuld van Generaal Marchand,
aangeboden door de veteranen van het Koloniale leger. Half militaire, half civiele
plechtigheid, met een minister temidden van oude vaandels, marschen, redevoeringen
en zwaar-gedecoreerde uniformen. Geen wereld-gebeurtenis. Een zuiver Fransch
familie-feest, nauwelijks belangrijk genoeg voor een foto in de kranten. Doch in de
ceremonie was een kleinigheid die niet vermeld zal worden op een rapport zonder
dat de letters vanzelf beginnen te tintelen. Slechts een détail. Zijn nietigheid echter
geeft directe aansluiting met de krachten welke geschiedenis maken.
Twee Senegaleezen flankeerden de beeltenis van den ontdekker die in 1898
aankwam te Fachoda, na vanuit Dakar Afrika doorkruist te hebben in zijn breedte.
Twee kleurlingen. De een trekt het witte doek weg dat het brons omsluiert. De ander
blaast het signaal Au Drapeau. Hetzelfde signaal waarmee Marchand de Fransche
vlag heesch in het plaatsje dat toen nog niemandsland was, waar hij verscheen als
eerste Europeaan. Met dezelfde klaroen waarmee Marchand de driekleur begroet
had aan den Witten Nijl. Gesommeerd door Kitchener die met een tienvoudige
overmacht ijlings uit Soedan was afgezakt, had hij de vlag moeten strijken op bevel
van Parijs, dat voor onbegaanbare wildernissen en woestijnen geen oorlog wilde
riskeeren met Engeland. Fachoda werd Kodok. Alleen op Fransche kaarten en in een
aantal Fransche harten heet het altijd Fachoda. Toen Marchand na een tocht die
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legendair is als de reizen van Stanley en Livingstone terugkeerde in zijn vaderland,
bleef hem niets dan de roem, de vlijmende vernedering eener capitulatie voor brutaal
geweld, en onder andere gedachtenissen zijn klaroen. Hij gaf hem als souvenir aan
zijn petekind, een der zoons van Mangin, de groote promotor en organisator der
zwarte legers. Het instrument hing zwijgend in een wapenrek (waar is de vlag die
wapperde over Fachoda?) tot zijn eigenaar meende dat de tijd gekomen was om
immer smeulend vuur aan te wakkeren met zijn schallenden adem. Om een bittere
en stralende herinnering te verlevendigen. Hij wist dat deze klaroen de macht bezat
om een Fransch gemoed af te stemmen op hare tonen. Op de muziek die men hoort
met de ooren, en oneindig meer nog op de muziek die geheimzinnig achter de noten
vibreert en wier verscheurende roep merg en beenderen doortrilt.
Een jaar her zou het symbool geen zin gehad en geen weerklank gewekt hebben.
Vandaag schoot het als een fanfare in de bergen.. Het schettert tot Londen, tot Rome,
tot Addis-Abeba. Zoek Kodok op de kaart en het hernieuwde signaal van Marchand's
klaroen zal alles verduidelijken. Het ligt een paar graden ten Westen van de
Abessinische grens, van den Blauwen Nijl, van de vulkanische hoogvlakten waar
Pierre Benoit, de auteur van Atlantide, in de afgeloopen lente het onderwerp ging
zoeken voor een roman. Onderweg sprokkelde hij menige merkwaardige inlichting
die ongetwijfeld niet het minste verband heeft met het boek dat hij op stapel zet,
doch die harmonieert met de trompet en de vlag van Marchand. Zoo interviewde hij
Monseigneur Jarosseau, apostolisch vicaris van Abessinië, en sinds 1889 bisschop.
Hij vertoefde zestig jaren van een leven dat de tachtig bereikte in het rijk van den
Negus. De voormalige Ras Tafari, tegenwoordig keizer Hayle Selassie, is de leerling
van dezen gerimpelden en verschrompelden Capucijn. De jonge prins werd hem bij
wijze van compensatie toevertrouwd door zijn doorluchtigen vader Makonnen, den
overwinnaar van Adoua, toen Mgr. Jarosseau in 1904 op hoog bevel van Menelik
de provincie Kaffa verlaten moest als balling. De verbanning was Menelik
afgedwongen door Engeland, welks gezant, een zekere Harrington, den hatelijken
maatregel met de volgende woorden trachtte te rechtvaardigen: ‘Ik ben katholiek,
maar vóór alles dienaar van Groot-Brittannië, en nooit zullen wij, Engelschen,
permitteeren dat er na het vertrek van Commandant Marchand uit Fachoda, een
greintje Fransche invloed overblijft in het Nijl-bekken.’ Men zou de echtheid van
zulk een verklaring wantrouwen wanneer Mgr. Jarosseau zich niet de moeite getroost
had om haar schriftelijk te bevestigen. Het meest bevreemdende is stellig dat de
eerwaardige bisschop verlof verleent om haar te publiceeren en dat Pierre Benoit,
lid der Académie Française, zulk een vergunning benuttigt in de periode welke wij
beleven.
De vermaarde en populaire romanschrijver verzamelde nog andere historische
anecdoten die den Franschen voortreffelijk te stade komen op het uur dat Londen
hen poogt te dwingen en te verleiden om in de bres te springen voor de
onafhankelijkheid der Abessiniërs. Men kan 't aan hem overlaten om den Britten het
geheugen te verfrisschen. Niet aan hen dankt Hayle Selassie zijn kroon. Hebben zij
vergeten dat zij bij de ziekte en den dood van Menelik, Leeuw van Juda,
samenzwoeren met zijn gemalin Taïtoe, dat zij de provincie Harrar en het protectoraat
over Ethiopië als belooning zouden ontvangen wanneer zij deze ondernemende dame
op den troon hielpen? Weten zij niet meer dat Generaal Manning te Berbera met een
Engelsch legercorps gereed stond om die scabreuze plannen te ondersteunen en tot
een goed einde te brengen? Reken op Benoit, bewonderaar van Marchand, om den
Engelschen zulke philanthropische intriges onder den neus te wrijven terwijl zij met
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de edelaardigste onbaatzuchtigheid den Negus hun hulp aanbieden tegen zijn
Italiaanschen belager. Tartuffe, de best getypeerde farizeeër der wereldliteratuur, is
een creatie van het Fransche tooneel. Men heeft te zelden de vrijheid om hem te
hekelen in de diplomatie waar het krioelt van huichelaars, dan dat een Fransch
schrijver een kans als Londen hem geeft zou laten schieten.
Doch de hoofdzaak dezer informaties is niet de inhoud maar haar klimaat. Niet
bijster warm voor Mussolini; condoleerend voor den Negus; ijs-koud voor de
Engelschen. Het heeft den Koning der Koningen dikwijls behaagd de Franschen voor
't hoofd te stooten. Parijs verdacht hem meermalen van veroveringsplannen tegen
Djiboeti, dat enkele jaren geleden nog uitsluitend verdedigd werd door de woestijn.
Alle kenners van Ethiopië, allen die getracht hebben een fragment van de Abessinische
rijkdommen te exploiteeren zijn 't er over eens dat de Negus en zijn ministers huns
gelijken niet vinden in het stroopen en villen van concessionarissen. Wanneer
Frankrijk in deze streek van Afrika dezelfde rechtstreeksche doeleinden beoogde of
dezelfde haast had als Italië zou het evenveel, zoo niet gegronde dan toch dringende,
redenen hebben om Addis-Abeba mores te leeren. De Franschen die voor een tik
met een waaier Algiers binnenvielen, die Tunis en Marokko, Tonkin en Madagascar
hebben bemachtigd onder niet veel geldiger pretexten, achten zich niet de aangewezen
personen om Mussolini op het gebied van koloniale penetratie te zedemeesteren. Dat
wil echter niet zeggen dat zij gloeien van geestdrift voor de Italiaansche expeditie.
Verre van dat. Als zij lukt (als Mussolini slaagt waar sinds Cambyses alle veroveraars
spaak liepen) komt Djiboeti vroeg of laat in het gedrang. Als zij mislukt verliest
Frankrijk een eventueelen tegenstander maar ook een eventueelen bondgenoot op
het Europeesch tooneel. Lastig dilemma. Doch de Franschen zouden zich buitensporig
komiek en onuitstaanbaar voelen wanneer hun regeering en hun pers evenals de
Engelschen (zoo kort na Transvaal, zoo vlak op Ierland, etc.) den braven Hendrik
ging spelen. Ook al hadden zij belang erbij, zij zouden op dit terrein netjes bedanken
voor de rol van heilig boontje.
Geen enkele overweging evenwel, moreele noch materieele, noopt hen om Italië
te dwarsboomen. Het accoord van Rome en de Abessinische campagne hebben
zoowel Gamelin als Badoglio veroorloofd om aanzienlijke troepen-afdeelingen terug
te trekken van hun gemeenschappelijke grenzen. Men schat ze tusschen de 100.000
en 200.000 man. De Fransche lichting 1934 zou op 6 Juli niet naar huis gegaan zijn
wanneer de Alpen niet geneutraliseerd waren. Dat is netto winst voor beide partijen.
En indien Engeland in oorlog treedt met Italië wegens de Bronnen van den Blauwen
Nijl, gelijk Londen zijn kanonnen naar Frankrijk richtte voor het bezit der Bronnen
van den Witten Nijl? De hemel verhoede zoo iets maar men moet aan alles denken.
Zelfs aan de Japansche katoen-planterijen in Abessinië. De situatie zou zonderling
gecompliceerd kunnen worden. De watervliegtuig-basis welke men aanlegt op Tahiti
zou wellicht andere diensten bewijzen dan toeristische. Zoowel in de koloniën immers
als in Europa heeft men zich voorbereid alsof de vermoedelijke vijand ditmaal
aanwezig zal zijn in elken uithoek der planeet. Hoe lang reeds broeit de nieuwe
brand? In het langzame verhittingsproces was 1914 slechts een ongelukkige episode,
een Engelsch échec, want van alle mededingers (Duitschland, Oostenrijk, Rusland,
Italië) lag de voornaamste - Frankrijk - niet tegen den grond. Wanneer zullen de
vlammen wederom uitslaan? Parijs boekte een kapitaal succes dat de uitbarsting kan
vertragen. Het maakte een bondgenoot en vazal van Albion afvallig. De magistrale
zet! Als Abessinië niet bestond had het uitgevonden moeten worden. Mussolini
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marcheert: des te beter. Engeland kan niet wijken: troef. Was dat niet de gelegenheid
om de klaroen te steken van Fachoda?
Pas in het licht van het meer dan duizendjarig Fransch-Engelsch antagonisme
wordt alles helder, eenvoudig, logisch. En onoplosbaar.
[verschenen: 31 juli 1935]

Veel leven om niets
Parijs, 16 Juli [1935]
Het Front Populaire heeft zich willen laten wegen. Het is gewogen en te licht
bevonden. Ziedaar de gematigdste slotsom van een Quatorze Juillet die als een dag
van toorn, dag der wrake voor Frankrijk en de wereld was aangekondigd. ‘Vaincre
ou mourir’ had Daladier uitgeroepen op een kokende meeting welke aan het
hemel-en-aarde-bewegende Rassemblement der legioenen van republikeinsche,
anti-fascistische en andere Bastille-bestormers voorafging. Hij heeft niet overwonnen
en is niet gestorven. Hij heeft alleen een beetje gepuft (het was 33 Réaumur in de
schaduw) en wie daarna nog niet weet wat er in hem steekt behoort tot een fameus
ras van uilskuikens. Op zijn voordeeligst gekarikatuurd is hij van het slag der
bordpapieren reuzen die men rondleidt op Belgische kermissen. Als ik hem teekenen
moest deed ik het zoo. De overige kopstukken dito. Blum, Barbusse, Malraux, Cot,
Frot? Draken uit een Wagneriaansch of Javaansch drama. Boemannen voor onnoozele
kinderen. Vogelverschrikkers in een knollentuin.
Volgens de hoogste schattingen van geestverwanten telde hun optocht
vijfhonderdduizend ongevederde tweevoeters, de vrouwen en het kleine grut
inbegrepen. Volgens de laagste begrootingen der mannen van het integrale
nationalisme, hun gezworen vijanden, telde de krijgszuchtige colonne vijftig duizend
verticale ezels en schapen, alles meegerekend. De enorme speling tusschen beide
ramingen kittelt reeds de ooren en noodigt tot een homerischen lach. Tusschen dit
meeste en dit minste schommelden de cijfers met hun vroolijke nullen als het ivoren
balletje der roulette dat zijn weg zoekt: de 300.000 van hen die waar voor hun geld
wenschten omdat zij de mobilisatie betaald hadden; de 120.000 der voorzichtigen
die den tegenstander niet willen onderschatten; de 250.000 der dikdoeners, bangerds
of paniek-zaaiers die den duivel zwarter schilderen dan hij is; de 80.000 van hen die
billijk en royaal een ruime maat geven met een schepje toe. Zoo had elke krant haar
globaal getal, afgestemd naar de sympathie, de kleur, het moreel der lezers. Zou de
waarheid in 't midden liggen? Volstrekt niet. Een officier van den Staf der Cavalerie,
die expres een kamer gehuurd had in een hotel waarlangs de blaaskakende stoet
passeerde, nummerde een totaal van 55.400 manifestanten, en ik heb alle redenen
om den cavalerist te gelooven. Zagen de anderen die de processie getaxeerd hebben
dan dubbel? Waren ze in de lorum of van lotje getikt? Neen. Maar in de gelederen,
op straat en op de trottoirs heerschte een zoo formidabele wanorde dat een rekenaar
van zessen klaar moest zijn om in de herrie en de verwarring den tel niet te verliezen.
Deze ongewervelde bende was bijeen getrommeld uit de verste punten van het
land en men beweert dat de reis- en verblijfkosten, de affiches en plakkaten, de heele
rommelige organisatie (46 millioen francs) gedokt waren door bankiers die
gespeculeerd hebben op de devaluatie en die naar den kelder gaan als de bastille der
Banque de France niet tijdig wordt ingenomen. Dit valt moeilijk te controleeren,
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doch is geenszins onwaarschijnlijk. Laten wij gemakshalve veronderstellen dat het
zoo is, waarmee we niet veel riskeeren want de onteigening van het Fransche
Emissie-instituut en de uitroeiing der twee honderd feudale, kapitalistische families
die Frankrijk tyranniseeren, staat op het programma van het Front Populaire. Deze
komieke huurlingen (komiek omdat ze socialisten en communisten zijn) zouden zich
dus hebben laten ronselen (onwetens hoop ik) door de schrokkerigste haaien der
Haute Finance.
Wat zijn ze waard als troepen, in het offensief, in het defensief, op de barricaden,
onder een goed gericht salvo? Gij hadt ze moeten zien om het te kunnen gissen.
Minstens één derde der schuifelende horde bestond uit vrouwen, fleurig gekleed en
coquet, bijna dames. Er waren ongeveer duizend fiksche jochies wien men geleerd
had de vuist te ballen. Vier anti-fascistische advocaten. Twee luitenant-aviateurs.
(Het luchtleger telt 37.000 man!) Twaalf gedelegeerden der Union Internationale
Juridique. Een bataillon Afrikaansche sjouwers en knokkers, verreweg de
gevaarlijksten. De rest en de massa was gevormd door ambtenaars, leden van
vakvereenigingen en schoolmeesters. Geen spoor van ellende, gebrek, ontbering of
lompen. Maar de groote hoop is verstokt anti-militairist, dat zegt alles, dat verklaart
alles. De opgeschoten jongens der Jeune Garde mogen een blauw hemd aantrekken,
zij zouden zich onteerd achten door in 't gelid te loopen. Zij zijn nog de meening
toegedaan dat exercitie, dressuur en discipline een systeem vertegenwoordigen om
idioten te kweeken, automaten en slaven. Vrije mannen, [woord ontbreekt], parbleu,
die hun beenen niet verzetten op commando. Een-twee, links-rechts? Goed voor
botterikken en gegalonneerde bruten. Zij hebben nog altijd niet begrepen dat de
Communards in 1871, meester van Parijs, goed gewapend, ruim voorzien van geld,
moedig, onverschrokken en vijftien maal talrijker dan het leger van Versailles, bij
duizenden geëindigd zijn voor het executiepeloton omdat zij niet wilden exerceeren.
Geen enkel chef is er die hun dat aan 't verstand durft brengen. Zij kijken minachtend
neer op de kunst waarvan de eerste beginselen onderwezen worden in de kazerne.
En wel bekome hun deze potsierlijke wijsneuzigheid. Om het traject af te leggen dat
de Place de la Bastille scheidt van Vincennes (2500 meter) hadden zij vijf volle uren
noodig. Vijf honderd meter per uur. Het tempo hunner revolutie.
Alles te zamen genomen zijn het stumperds die sjokken achter een kolossale roode
vlag, en een even kolossale driekleur, voortgekruid op taxis. Daglooners in dienst
der conservatieven van den nieuwen stempel, de ratten die hun kaas verdedigen. Hun
leiders heeten Zyromski, Lévy, Basch, Berl, Kahn, Lang, Lekah, Grumbach, Blum,
Blummel, Risenfeld, Kastenbaum, Apicha, Abraham, Lendwan, Brunschwig, Dreyfus,
Strittmayer, Hirtz, Hirsch, Hirschowitz, Weiss. Mocht commentaar noodzakelijk zijn
op deze schilderachtige, echt-Fransche namen, consulteer dan een der laatste
redevoeringen van Dr. Joseph Goebbels. Of Mein Kampf. Het anti-semietisme heeft
nooit vat gehad op den Franschman, noch als gevoel, noch als doctrine. Maar ziet
gij kans om een pogrom te vermijden wanneer 't hier per ongeluk tusschen
nationalisten en omwentelaars tot vechten kwam? Die rijk bezoldigde spruiten van
Isaac brallen in koor, op 't air der lampions en op het rhythme eener logge polka: De
la Rocque, Au poteau! En woudt gij dat La Rocque hen in zijn hart droeg? Als 't op
den duur vervelend wordt om steeds dezelfde gezichten te ontdekken in de coulissen
eener volksbeweging, de schuld ligt niet aan hem. De andere kreet van den dag,
aangeheven door de zonen van Jacob, luidde: Daladier, Au pouvoir! Geen maand
geleden had La Rocque den President der Republiek medegedeeld dat de Croix de
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Feu zouden overgaan tot actie wanneer de trieste fusilleur van 6 Februari, de man
van het smeltend geld, een post kreeg in het gouvernement.
Niets zieliger overigens dan die wiegeling van machteloos gebalde knuisten onder
de snikheete zon. Terwijl de vaandrigs van La Ligue des Droits de l'Homme (welke
het palladium geworden is van allerlei soort misbaksel) onderweg een biertje gingen
drinken op een hoek der straat, werd hun tien meterslange vlag ontfutseld door een
paar Camelots du Roi, die het trophee parmantig uithingen in de bureau's van het
royalistische blad. Of de revolutionnairen vijfhonderdduizend waren of vijftig,
niemand hunner had 't lef om het buitgemaakte doek te gaan heroveren in de Rue
Boccador. Kan het pietluttiger? Op hetzelfde uur dat die lallende massa den
‘plechtigen eed’ zwoer om ‘de factieuze bonden te ontwapenen en te ontbinden’
defileerde La Rocque met 20.000 Croix de Feu in martiale formaties langs den Arc
de Triomphe, aan het andere einde der stad. Als ooit le peuple, la démocratie
geprovoceerd, bespot, gehoond en gejonast werden, dan was 't vandaag want de
Croix de Feu paradeerden op speciale uitnoodiging van Pierre Laval en La Rocque
had niet verzuimd om de Fransche natie in kennis te stellen van die ministerieele
invitatie. Een barrière van politie en soldaten scheidde de twee kampen. Geen enkel
der oververhitte, bier-minnende en zangerige socialen toonde den geringsten lust om
de hechtheid van de afrastering te onderzoeken. Of om aanklamping te probeeren
langs een omweg, wat geen heksentoer was. Daarvoor zijn ze te slim en te hazig. Zij
beelden zich liever in dat La Rocque bang is van hun carnaval. Maar als op een
mooien dag de barrière ontbreekt kan men gerust zijn over den uitslag. Zij zullen
hun biezen pakken in een vaart van stellig meer dan vijf honderd meter per uur.
Moet men zulke stakkerds, dat verbasterd, futloos stemvee beklagen of verachten?
Het een noch het ander. Jules Romains en Bergery bewijzen hun te veel eer door den
neus voor hen op te halen. Met al hun getallen tellen zij niet mee. Doch als het waar
is dat de bankiers der devaluatie 46 millioen bekostigden aan die maskerade van
phrygische mutsen dan verdienen zij een drievoudigen ban wegens het flair waarmee
zij in Frankrijk bokken schieten en bot vangen. Zij mogen erop roemen de Franschen
te kennen en te weten van welken kant de wind waait!
[verschenen: 3 augustus 1935]

Een daad
Parijs, 19 Juli [1935]
De saneerings-decreten, waarvoor de Franschen langer dan een vol jaar hebben
teruggedeinsd, zijn eindelijk verschenen. Als de cijfers van een licht-affiche springt
het rijksbudget plotseling terug met elf milliard. Met één vijfde van zijn totaal-bedrag.
Zonder te tornen aan de nationale defensie, zonder te raken aan de pensioen-kas van
burgers en militairen. Hoewel de edicten in menig opzicht en zonder overdrijving
gekarakteriseerd mogen worden als een financieele staatsgreep, zijn ze met volmaakte
koelbloedigheid ontvangen door de Beurs. De fondsen der Republiek, waarop het
gouvernement (alle vroegere beloften schendend) een cijns heft van 10%, hadden
kunnen kelderen. Zij rezen. De overige roerende goederen in papier, welker belasting
van 17% verhoogd wordt tot 24%, hadden kunnen tuimelen. Zij bewogen nauwelijks.
De obligaties van gas, steenkolen, electriciteit, bedreigd door de gedwongen
prijsverlaging dezer artikelen, of van de metallurgie, getroffen door een extra-heffing
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van 25%, boden ongeschokt weerstand. Dit bewijst op z'n minst dat de regeering van
Pierre Laval de situatie in al haar vertakkingen beheerscht, dat zij over voldoende
munitie beschikt, dat haar manoeuvre met den vereischten samenhang werd voorbereid
en uitgevoerd, dat haar programma goedkeuring vond bij de opperste machten van
het land. De partij is dus uitstekend ingezet. De toeschouwer krijgt den indruk van
een kalme, welgeordende, bewuste, spontane kracht die zich zonder te forceeren,
zonder zenuwachtigheid, zonder een zweem van aarzelen rustig ontplooit en haar
doel tegemoetschrijdt.
Dat de decreten ondertusschen met enthousiasme verwelkomd worden ware een
bewering welke enkel zou passen bij wijze van grap. De Franschen, die dorsten naar
gelijkheid, zijn gelescht en gelaafd. Dat is hun eenige troost. Allen worden geslagen,
niemand gespaard. Dat is hun eenige lichtpunt. Maar het is ook een tactiek, want
geen sterveling kan zich verongelijkt voelen. De arme kan niet jammeren dat de rijke
ontzien werd. De rijke kan niet klagen dat hij altijd alleen het gelag betaalt. De
middenstander, de kleine man, de daglooner, de geldwolf, de fabrikant, de arbeider,
allen boeten. De betalingen over het gansche land zijn verlaagd met 10%. Ook de
huurprijzen der woningen. Ook de pacht-contracten. Naar rato ook de hypothecaire
leeningen. Wie werkt voor 't leger, voor de luchtvaart, voor de marine, zoowel de
kanonnenkoning als de leverancier van bruine boonen, zoowel de schoenmaker als
de handelaar in gewapend beton, verliest 25% op zijn winst. De boer koopt zijn
meststoffen minder duur. De burger eet goedkooper brood. Het ambtenaartje dat
8000 francs per jaar verdient (een hongerloon) laat 3% schieten. Tusschen de 8 en
10.000 derft hij 5% op zijn traktement. Alle salarissen boven de 10.000 worden
geamputeerd met 10%. Aan de inkomens boven de 80.000 vraagt men een supplement
van 50% op de normale belastingheffing. Verboden om pensioenen te cumuleeren
met traktementen. Wie leeningen aanging op langen termijn en hooge percenten kan
ze onmiddellijk opzeggen wanneer hij geld vindt tegen lager rente. Op alle
aanbestedingen, alle koopen, alle verbintenissen, gezegeld of niet, geregistreerd of
niet, wordt 10% geschrapt. Men heeft tot in den treure over een revolutie gesproken,
gezwetst, geschreven. Ziedaar een serie van paardenmiddelen, toegediend aan goeden
en boozen, aan nederigen en hoovaardigen, waarbij tegenspartelen is uitgesloten, en
die ruimschoots tegen een revolutie opwegen. De eenige ongelijkheid bestaat daarin
dat iemand kan vallen onder verschillende categorieën van slachtoffers. Men kan
b.v. tegelijk salaris-trekker zijn, huiseigenaar, houder van obligaties en
oud-combattant. Zulke gevallen (of andere combinaties) zullen geenszins tot de
zeldzaamheden behooren. Het aantal Franschen dat staatsfondsen bezit, wordt geschat
op 80% der citoyens. Deze boffers zullen uit patriottisme twee, drie, vier of vijfmaal
bloeden.
Dat de draconische decreten en hun verwoede, onverbiddelijke greep, schotvrij
zijn voor een objectieve critiek, zou van weinig inzicht en waarheidsliefde getuigen
bij den waarnemer die ze zakelijk wikt. Inderdaad, zij tasten het kwaad niet aan in
den wortel, doch enkel in de takken. Zij verminderen niet de uitgaven, maar uitsluitend
de kosten der uitgaven. Zij besnoeien niet de oorzaak doch enkel het gevolg. Dat is
reeds veel. Zal het ook afdoende zijn? Zal het de juiste, doelmatige methode blijken?
De Staat bezuinigt op den overvloed, op de verspillingen. Hij renonceert echter nog
niet aan zijn utopieën, aan zijn milddadigheden, aan zijn organisatorische fouten,
zijn rompslomp, zijn onredelijkheid. Het principe der eenheidsschool (gratis onderwijs
tot aan de universiteit) die twee milliard per jaar kost, blijft intact, ondanks de
deplorabele resultaten van een oververzadigde intellectueele arbeidsmarkt. De Sociale
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Assuranties (een onbeschrijfelijk gecompliceerde en dure paperasserij) worden nog
niet vereenvoudigd. Monopolies, welke nooit gerendeerd hebben, worden niet
hervormd noch opgedoekt. Naast elk ministerieel departement woekeren de uitwassen
welke hier Office heeten. Office van koren, van olie, van buitenlandschen handel,
van propaganda, van toerisme. Office van dit, office van dat. Zij loopen naar de
honderd, dienen vooral om protégé's te herbergen en verslinden enorme sommen.
Geen enkel is door de decreten afgeschaft. Tergende misbruiken van combattanten
die pensioen innen zonder ooit het uniform gedragen te hebben, van bezoldigde
ambtenaars die nimmer hun post bekleedden, blijven ongemoeid voorttieren. Subsidies
aan duizenden instellingen, die iedereen kan missen behalve de oprichters, bandelooze
toelagen aan groepen en groepjes zonder eenig openbaar nut, belastingontheffingen
van coöperatieve ondernemingen, schadevergoedingen voor elke regenbui, voor ieder
stormpje, groote en kleine plunderingen, gezouten rekeningen, personeel dat niet
deugt en luibakt maar van verscheidene ruiven smult, nepotisme, favorietisme,
parasietisme, gesalarieerde eerebaantjes voor nietsnutters de werkelijk ontelbare
lekken van het Fransche staatshuishouden, zij zullen wegens de bezuinigingen een
beetje schraler vloeien doch zij worden nog niet gestopt. En deze monstering van
wanbeheer is geen fantasie. De verkwisting wordt niet grover of nietiger naar gelang
men ze bekijkt van een republikeinsch of monarchistisch, een reactionnair of
vooruitstrevend standpunt. Zij is een realiteit. Men kan haar met den vinger nagaan
als de onderdeelen eener mechaniek. Men kan ze gemakkelijker becijferen dan den
afstand naar de zon. Men kan ze vergoelijken maar onmogelijk loochenen., De
regeering trouwens zond twintig commissies uit over het land die de eermaals
vermaarde Fransche administratie als rechters en dokters zullen ausculteeren.
De decreten zijn pas een begin: de eerste reformatorische daad van Pierre Laval,
die onder onze oogen en bijna zonder dat wij 't merken evolueert van politicus naar
staatsman. Men kan er over twisten waarmee hij had moeten aanvangen: met de
cureering van de oorzaak of met de remedie van het gevolg. Hij kan ter verdediging
aanvoeren dat alleen de gekozen operatie directe, tastbare baten oplevert in klinkende
munt. Men kan voorts betwijfelen of de plotselinge onttrekking van elf milliard aan
de circulatie en aan de koopkracht van het Fransche volk den gewenschten, heilzamen
invloed zal uitoefenen op de nationale economie, en par ricochet op de economie
der buren. Bij de omstandigheden echter waarin wij verkeeren is de theorie der
aderlating orthodoxer dan de theorie der injectie. De kapitaal-injectie heeft in ieder
geval haar ontoereikendheid bewezen door de vruchtloosheid der tachtig milliard
welke de Staat gedurende de laatste jaren leende zonder de financieele zorgen voor
zichzelf of voor zijn onderdanen te verlichten. Het geld immers is een zeer mysterieuze
materie en over de wijze waarop het reageeren zal op een maatregel bezitten wij
minder wetenschappelijke zekerheid dan de necromant die een schim oproept uit het
hiernamaals. Alleen de beslistheid waarmee de Fransche regeering de voorschriften
harer adviseurs opvolgt en toepast, de bedaardheid waarmee de Fransche natie in
haar ensemble de harde, barre offers aanvaardt, motiveert een vertrouwen, waarin
wij, tot feiten ons weerspreken, zullen volharden. Want hoe ook het vervolg zij en
de uitkomst, een mannelijke daad, die een einde maakt aan de ongewisheid, het
weifelen, het talmen, was noodig, en zelfs al zou Laval minder slagen dan hij hoopt,
hij heeft recht op bewondering omdat hij zooveel durft als hij kan.
[verschenen: 7 augustus 1935]
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De gesluierde Isis
Parijs, 23 Juli [1935]
‘Pas op, zeiden de occultisten tot de Fransch-Belgische missie die haar koffers pakte
voor het Paasch-eiland, dat gij de steenen reuzen en de overige geheimen van een
plek welke taboe is en waarvan de taboe nog niet werd opgeheven, nadert met een
gemoedsgesteltenis en met bedoelingen welke de geesten niet onsympathiek vinden,
anders zal het u vergaan als de meeste leden der expeditie die het graf ontwijdde van
Toutank-Amon.
Ik heb iets dergelijks niet enkel gelezen in metaphysische vakbladen maar ook in
een doorgaans positivistisch tijdschrift als de Mercure de France. Men moet aannemen
dat er boven de maan nog minder toegevendheid betracht wordt voor kleine
menschelijke feilen als nieuwsgierigheid dan op het ondermaansche. Want de leider,
de ziel der geleerde pelgrims die zich in Maart van 't vorig jaar te Lorient hadden
ingescheept op den Franschen aviso Rigault-de-Genouilly, werd onderweg bezocht
door een ziekte welke wij bij benadering longontsteking noemen, en bezweek op
Vuurland. Het was Charles Watelin, voormalig directeur der opgravingen van Irak,
archeoloog en oriëntalist. Zijn luitenants, de Belg Henri Lavachery, conservator der
Musées d'Art et d'Histoire te Brussel, de Zwitser Alfred Métraux, directeur van het
Ethnologisch Instituut te Tucuman in Argentinië, brachten 't er gelukkiger af. Na
met negentig kisten bagage, waaronder een camera, gedurende vijf maanden vertoefd
te hebben op het Thule van den Stillen Oceaan, werden zij heelhuids teruggehaald
door het Belgische schoolschip Mercator en stapten behouden aan wal.
Doch na het rapport gelezen te hebben waarvan Métraux een gedeelte publiceert
in de Revue de Paris van 15 Juli zal menig adept van het supranaturalisme zich
nimmer uit het hoofd laten praten, dat de eenige van het knappe gezelschap die de
sluiers van het sombere Rapa-Nui misschien had kunnen oplichten, de eenige die
door een spleet misschien een dunne straal zou hebben opgevangen uit het rijk dat
achter den dood ligt, of een signaal, of een teeken dat ons op een spoor helpt, tijdig
tot zwijgen gedoemd is door de bewoners eener sfeer die hun intimiteit nog niet
verbroken wenschen. Dit is het inconveniënt van een onverhoedsch sterfgeval wanneer
iemand vertrekt naar een eiland dat omringd heet te zijn door onzichtbare bordjes
met ‘verboden toegang’ van een bovenaardsch wetboek. De overledene disqualificeert
de overlevenden, die geen verjaging waardig zijn, omdat zij niets ontdekken dan wat
zij waarnemen met schoolsche oogen welke niet verder zien dan de neus. En ik weet
niet wat voor stem mij inblaast dat het idee eener etherische marechaussee die Watelin
expulseert als ongewenschte vreemdeling niet zonder meer mag worden terzijde
geschoven. Om hierover echter tot klaarheid te geraken zou men de expedities een
paar malen met eersterangs speurders moeten hervatten en afwachten hoe de meesters
van daarginds onze koppigheid beantwoorden.
Maar zeker hadden de bewakers van het geheim geen reden om Alfred Métraux
te duchten als een inbreker die de verbindingen bemachtigde van hun letterslot. Voor
Métraux behelst het Paasch-eiland even weinig mysterie als voor admiraal Roggeveen
die aan de vulkanische bergkruin haar naam gaf in 1722 omdat hij er meerde op
Paschen. Wanneer Métraux de steile kusten in 't zicht krijgt onder een
Zuidelijken-Winterregen herinneren zij hem aan een Zweedsch landschap en de
haven Hanga Roa doet hem denken aan een Noorsch gehucht. Zooals men merkt,
hadden de goden van Rapa-Nui de elementen gemobiliseerd om den Zwitserschen

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

professor te stemmen tot de koelste nuchterheid. Andere ontgoocheling: de
vrouwelijke inboorlingen baden zich in hemden welke reiken tot de teenen. Die
inboorlingen lijken meer op spruiten van een Bretonsch of Engelsch matroos dan op
afstammelingen van Polynesiërs. Onder de 456 inwoners die het eiland tegenwoordig
bevolken telde hij er nog maar 150 die beweren van vreemde smetten vrij te zijn en
hij vindt hun pretenties twijfelachtig. Het constateeren dezer mixtuur belet hem niet
om te betoogen dat de huidige bewoners tot hetzelfde ras behooren als de onbekende
beeldhouwers die de reuzen beitelden met de platte nekken. Zij zijn even diefachtig
als den dag dat Roggeveen op hen liet vuren: zij sluiten hun kippen niet op in kooien
doch in ware brandkasten. Treurige argumenten!
Hij wacht twee maanden alvorens den krater te bezoeken van den Rano Raraku,
werkplaats, magazijn, tentoonstellingszaal der titanen, en doorkruist inmiddels het
eiland. In welke richting men ook dwaalt langs het strand, overal verrijst een
mausoleum, of, in de taal van het volk, een ‘ahu’. Deze praalgraven, kleine,
gemiddelde, groote en cyclopische, hebben den vorm eener borstwering, en zijn
gevuld met beenderen. Boven het platdak der ahu's verhieven zich op een apart
podium de beelden der reuzen, welke heden met hun allen verbrijzeld op den grond
liggen. Wie wierp ze omver? Waarschijnlijk, volgens Métraux, de onderling
oorlogvoerende stammen van het eiland. Waarom stonden allen met hun gezicht
landwaarts? Heel eenvoudig: omdat er op zee niets te zien was! Ook de grotten, de
spelonken, de holen van Rapa-Nui, dat met gaten doorzeefd is als een kolossale
sintel, warm en klam, bevatten massa's menschen-geraamten. De wanden zijn
begriffeld met ontelbare afbeeldingen van Tiki, den Nieuw-Zeelandschen demon.
Van een dijbeen of van een rib werden visch-angels vervaardigd en naalden om te
naaien. Waarom? Uit toovenarij? Volstrekt niet zegt de geleerde, die tegelijkertijd
de aanwezigheid noteert van massa's schapen-botten: omdat andere grondstoffen
hun ontbraken. Men zou dus geen naald kunnen fabriceeren van een schapenpoot?
De redeneering overtuigt mij niet. Nog minder dat de professor het heele eiland een
ontzaglijk knekelhuis noemt en tevens verzekert dat het stellig nooit diende tot kerkhof
van een verwijderd of nabij volk maar uitsluitend tot begraafplaats der eigen
bevolking. Waarom heeft Métraux de geraamten niet ongeveer geteld, bij raming
geschat? Daar het eiland onmogelijk meer dan 3000 monden tegelijk kon voeden
zou een globaal cijfer der skeletten reeds eenigszins kunnen inlichten over de
herkomst.
De fabelachtige geplaveide weg die tot in zee voert alsof hij vroeger naar
verzonken, losgerukte oorden leidde, is voor Métraux slechts lava, in geometrische
figuren weggevloeid. Een spel der natuur; lusus naturae, gelijk hij zich uitdrukt.
Bevredigt u deze uitlegging? Mij niet. De oevers dalen te loodrecht en te diep in 't
water om ooit verbonden geweest te zijn aan een verzwolgen continent, meent de
vorscher. Er bestaan dus geen spitse bergruggen op het vasteland? Hij vergeet dus
de sporen van zee-dieren tot in Zwitserland? Men voelt dat Métraux voor alle
kostbaarheden der wereld niet zoo geborneerd zou willen schijnen als Plato door de
hypothese te aanvaarden van een Atlantis, verdwenen in een cataclysme. Als hij het
gigantische museum betreedt van den uitgedoofden Rano Raraku, de leege
werkplaatsen waar temidden van bijna honderd onvoltooide kolossen de
gereedschappen sinds onheuglijke tijden op den terugkeer der gevluchte arbeiders
wachten, dan overvalt Métraux toch even een beklemming tegenover die
hallucineerende tronies en tegenover een dergelijk raadsel. Maar spoedig schudt hij
haar van zich af. Waarom zou een epidemie, overgebracht van een Europeesch schip,
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deze herculische ateliers niet eensklaps ontvolkt hebben? Of een oorlog, wilder dan
voorafgaande? De beelden behoeven niet ouder te zijn dan anderhalve eeuw. Ze zijn
van tuf die ‘letterlijk smelt in den regen’ (ik citeer dit woordelijk!) en als ze ouder
waren zouden ze gesmolten zijn, zooals het gansche eiland afbrokkelt en geen tien
eeuwen meer zal duren. Het transport? Dat is de minste onzer zorgen. Wij kennen
het soortelijk gewicht van tuf. In doorsnee wegen deze kanjers (vroeger geschat op
tientallen tonnen) niet zwaarder dan vijf duizend kilo. De inboorling die een doode
wilde eeren fokte een menigte kippen (de nationale valuta), verzamelde het volk, gaf
een feestmaal en met zijn allen trok men het gevaarte aan touwen naar zijn ahu.
Welnu, het staat ieder vrij zich tot deze exegese te leenen, maar ik voor mij sla ze
van de hand. Ik zal echter mijn eind-oordeel opschorten tot Métraux de tweede helft
van zijn rapport gepubliceerd heeft waar hij zich noodzakelijk moet bezighouden
met de ‘sprekende plankjes’, die als enigma alle rebussen van het Paasch-eiland
overtreffen. In 1865 ontving Mgr. Janssen van de Paasch-landsche vrouwen als
huldeblijk een haarvlecht ten geschenke die gerold was om een houten tablet. De
priester bekeek het hout nauwkeuriger dan de vlecht en zag dat het bedekt was met
onleesbare hiëroglyphen. Hij verzamelde de tabletten die hij vinden kon. Zestig jaar
later (van 1921 tot 1927) legde de Britsche archeoloog sir John Marshall in het dal
van den Indus een civilisatie bloot van 4800 jaren ouderdom en uit de onderste ruïnes
van Mohenjo-Daro dolf hij zegels op met een onbekend en ondoorgrondbaar schrift.
De tabletten van Mgr. Janssen en de zegels van sir John Marshall ontmoetten elkaar
in de studeerkamer van Guillaume de Hevesy, een sedert jaren te Parijs gevestigd
Hongaar. Hevesy had den genialen inval om beide scripturen te confronteeren. Hij
geloofde zijn oogen niet onder het werk. Het schrift van het Paasch-eiland en het
schrift der Indus-vallei bleken identiek. Hij kon in een sensationeele zitting van de
Académie des Inscriptions (16 September 1932) de frappante overeenkomst aantoonen
tusschen 130 pre-aryaansche en 130 Polynesische hiëroglyphen. Men zou verstomd
gestaan hebben over minder. Want het nietige Paasch-eiland ligt niet alleen 3.800
kilometer van het dichtst-bije vasteland doch het ligt ook tienduizenden kilometers
van den Indus.
Wanneer Alfred Métraux dezen puzzle even simplistisch behandelt als de andere
problemen zal hij ten slotte niets bewijzen dan dat de occulte bewakers van.
Rapa-Nui's geheim gelijk hadden toen zij hem lieten passeeren als een onschadelijk
toerist.
[verschenen: 10 augustus 1935]

Figuren
Parijs, 27 Juli [1935]
Het is nauwelijks drie weken geleden dat André Citroen stierf en reeds klinkt zijn
naam ontdaan van allen menschelijken inhoud. Er bestaat een automobiel-merk
‘Citroën’ zooals er een bitter Dubonnet bestaat en een schoensmeer Eclips. Wat in
December een gebeurtenis geweest zou zijn om er tot zat-wordens toe over na te
vertellen, werd afgehandeld met een korte biografie, droger dan een notitie van den
burgerlijken stand. Geen zweem van sympathie, van sentiment. Toch overleed deze
industrieel, die een deeltje van Frankrijk had overgeplant tot de ontoegankelijkste
uiteinden der aarde, aan een der merkwaardigste ziekten welke men zich denken kan:
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hij was samengegroeid met zijn fabrieken als een boom met den grond. Zijn failliet,
afdanking en terzijdeschuiving hadden hem in den letterlijksten zin ontworteld. Toen
hij uit zijn bodem werd losgerukt, verviel zijn geheele organisme tot anarchie en het
duurde geen zes maanden of hij stierf zijn natuurlijken dood. Zonderlinge transmutatie
van een mensch in een onderdeel van zijn bedrijf. De curatoren verleenden hem een
wachtgeld van één millioen per jaar, doch waar zijn schat was, waren niet alleen zijn
hart, maar ook zijn ziel en de contactneming van zijn levensdraad. De machines
draaiden voort met kapitaal van Michelin, van de Banque Lazard, maar Citroën stond
stil en ternauwernood verdwenen, beteekende hij niet meer dan het stofje dat in een
donkere kamer zweeft op een streep zonlicht. Zal er ooit een romanschrijver
verschijnen die zulk een drama aanschouwelijk genoeg maakt om ons te vermurwen
met Citroën, zooals wij vermurwd worden met Oedipus of King Lear? Waarom niet?
Zijn heengaan is een meesterwerk gelijkwaardig.

Dreyfus
Er verstreken geen tien dagen na de begrafenis van ex-kapitein Alfred Dreyfus en
ook deze naam, een der ruchtbaarste onzer eeuw, is uitgeklonken zonder de ooren
zijner landgenooten te beroeren. De Times, de Journal de Genève, en vermoedelijk
de meeste kranten der twee halfronden hebben artikelen gewijd aan den banneling
van het Duivelseiland. De Fransche pers vermeldde zijn overlijden met een bericht
van drie regels. Er zijn nog steeds Dreyfusards en Anti-Dreyfusards, doch hun
belangstelling beperkte zich tot het opstoven van oude anecdoten. Men kan gerust
zeggen dat geen enkel gemoed een oogwenk natrilde bij de herinnering aan het soort
van godsdienst-oorlog welke de Fransche natie heeft geteisterd van 1894 tot 1903.
Van al die bezetenheid en van de verwoestingen welke zij aanrichtte in het leger, in
den contra-spionnagedienst, in den generalen staf, is niets over, geen spijt, geen wrok
en zelfs geen heugenis. Drie jaar geleden veroorzaakte een tooneelstuk, vertaald uit
het Duitsch, nog straatgevechten. Op Zondagmorgen 14 Juli werd Dreyfus begraven
in de strikste intimiteit, zonder dat iemand behalve de naaste bloedverwanten wist
waar, wanneer en hoe. Zijn bescheiden uitvaart trof samen met een parade van het
Parijsche garnizoen door de Avenue Foch, langs den Triomfboog, door de
Champs-Elysées; met een défilé van zes honderd vliegtuigen boven de hoofdstad;
met een demonstratie van Frankrijk's militaire kracht, die niet door de Affaire, niet
door den oorlog, niet door de complotten der ontwapeningsconferentie kon worden
ontpantserd en ontzenuwd. Als er werkelijk een mogendheid is die het
Dreyfus-incident en de Fransche passie voor recht benuttigd heeft om Frankrijk in
zijn vitale functies te verzwakken dan moet de coïncidentie van den uiterst discreten
lijkstoet met dat kennelijk teeken van ongebroken, jonge energie, rijkelijk stof tot
overweging verschaft hebben aan den vertegenwoordiger dezer vreemde mogendheid
die de apotheose van leger en vloot in de diplomatieke tribune wellicht bijwoonde.

De erfvijand
Men denkt bij het rumineeren van zulke veronderstellingen gewoonlijk en bijna
spontaan aan Duitschland, den erfvijand. Sommige historici echter beweren stokstijf
dat de eerste stoot tot de Dreyfus-campagne gegeven is door Engeland waar het
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Fransche opdringen naar de Nijl-bronnen kwaad bloed gezet had. Degenen die de
verantwoordelijkheid dragen van Frankrijk's vrijheden weten ongetwijfeld waaraan
zij zich te houden hebben op een gebied dat op 't oogenblik actueeler is dan ooit.
Nooit immers, en terecht niet, zal de Franschman begrijpen waarom de tallooze
ongerechtigheden welke de geloofsgenooten van Dreyfus sinds 1933 verduren en
verduwen onder de vlag der swastika, niet in Engeland en niet op de rest der wereld
het honderdste part van verontwaardiging gewekt hebben die één enkele fout, één
enkele vergissing van den Franschen Generalen Staf vermocht te ontketenen tegen
Frankrijk. Uit deze extravagante wanverhouding kan men het percentage kunstmatige
machinatie afleiden dat vanaf haar aanvang de Zaak vertroebeld heeft. Per slot echter
was het niet de schuld van Dreyfus dat zijn proces ontaardde in een reusachtige
antimilitairistische en anti-patriottische agitatie. ‘Wanneer Dreyfus onschuldig is,
benoem hem dan tot Maarschalk doch fusilleer op staanden voet zijn voornaamste
aanhangers’ heeft Maurras gezegd en als een gramofoon herhaald. Het heele gedrag
van Dreyfus, tijdens de Affaire en daarna, toont dat deze zienswijze op weinig na
strookte met de zijne. Hij was de minst opgewondene der Dreyfusards. Met
onberispelijken tact is hij een grijsaard geworden van 76 jaar. Na gedegradeerd te
zijn was hij gerehabiliteerd, opnieuw gedecoreerd, gepromoveerd tot commandant
en luitenant-colonel. Hij had Frankrijk niets te verwijten, want men had vergoed wat
te vergoeden viel. Hij was ook de eerste die haakte naar vergetelheid. Nimmer bezocht
hij de tooneelvertooningen waarin hij optrad als held. Hij heeft nooit zijn meening
geuit, doch het verheugde hem waarschijnlijk slechts matig dat zijn ijverigste
verdedigers vandaag de kaders vormen van het Front Populaire en dat het infame
goud dezer anti-patriottische actie weder uit dezelfde bronnen vloeit. Met stille trom
uitgeleid te worden, terwijl in een ander kwartier der Stad de klaroenen schalden van
La France éternelle is een gedachte, verkwikkend genoeg om een stervensuur te
verhelderen. Men mag ze hem gerust toedichten want zij was zijn laatste wil. Tot in
dien laatsten wil toonde hij zich een officier voor wiens stoffelijk overblijfsel elk
Franschman de wapenen mocht presenteeren.

Madame Hanau
Geen halve week ging voorbij sinds Marthe Hanau onder de schimmen vertoeft en
ook deze derde onzer doorluchtige tijdgenooten verzonk in een zwijgen waar niets
aan haar herinnert dan de letters van een steen. Zij ontsnapte uit de gevangenis met
behulp van een slaapmiddel en zonder hard te zijn voor een schaduw kan men
verzekeren dat haar zelfmoord iedereen heeft opgelucht. Behalve haar schuldeischers.
Maar ook dezen bleven haar niet trouw tot over de scheidslijn. Zoolang haar lampje
gloeide hadden zij zich aan haar vastgeklampt omdat elke levensglimp van ‘La
Présidente’ zooals zij haar betitelden, hoop gaf om hun geld met interest terug te
zien. Zij hadden haar beklaagd als een slachtoffer, vereerd als een talisman,
vertroeteld. Doch toen de Presidente deserteerde uit wanhoop, wijl alle kansen
verkeken waren, bezat niemand voldoende geloof en volharding om haar te verheffen
tot martelares. Geen tien personen volgden haar lijkbaar. Van de rozen welke in 't
graf geworpen werden, had men geen boeket kunnen maken. Marthe Hanau, die
portretten met eigenhandige opdrachten ontving van Poincaré, van Loucheur, van
Briand, van Kellogg en van een menigte andere staatslieden, werd begraven als een
onbehuisde, een havelooze, een zwerfster zonder kind of kraai!
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Zooveel eer en zooveel oneer kenmerken een persoonlijkheid die niet geboren
wordt in serie. Machtige financiers, magistraten, kopstukken der politiek en der
politie hebben haar geducht, ontzien, geflikflooid, en zóó hoog te klimmen in de
stratosfeer, boven goed en kwaad, is waarlijk geen kleinigheid voor een arme, zwakke
vrouw die bij het opstijgen over geen betere vleugels beschikt dan vlerken en die
zich vanaf den beganen grond moest behelpen met schelmsche, strafbare trucs.
Veroordeeld wegens vervalsching van voedingsmiddelen arriveerde zij plotseling in
de opperste regionen als directrice der Gazette des Nations. Niemand vroeg hoe. Zij
verscheen, schitterde en boeide als een pas ontdekte komeet. Als een koningin
regeerde zij over een volk van loopjongens, makelaars en agenten. Met een handige
woordspeling en een dubbelzinnigheid waarin zij uitmuntte (Gazette des Nations:
Société des Nations), had de kleine, onbekende brunette, eerst poezelig, later massief,
autoritair en exuberant, haar fortuin gekoppeld aan den Volkenbond, en aan het
Pacifisme. Niets was toenmaals rendabeler dan hersenschimmen en windeieren. Zij
beroemde zich erop achter alle schermen te kijken. Aan haar klanten verkocht zij
beurstips, per brief of telegrafisch, naar belang den prijs, welke zij esoterisch en
charlatanesk Le Secret des Dieux heette. Chiappe en Tardieu ontknoopten dezen
roman in een krach met een passief van honderd millioen. Zij vergaf het hun nimmer,
achtervolgde hen met een haat waaraan Chiappe en Tardieu menigen tegenspoed
danken, en begon haar rol van vermoorde onschuld. Overal had zij trawanten. In
hechtenis hongerstaakte zij 27 dagen en ontglipte den 28sten blootvoets aan twee
inspecteurs die haar dag en nacht bewaakten. Zij liet confidentieele documenten
stelen uit de bureaux van ministers en rechters van instructie. In haar kerker richtte
zij een nieuw blad op en had de brutaliteit om het ‘Forces’ te noemen, dat volgens
de dictionnaire niet enkel ‘krachten’ beduidt maar ook ‘Groote schaar waarmee men
schapen scheert’. Zij hield den ongelijken strijd zeven jaren vol, in 't nauw gedreven
of vroolijk ronddartelend naarmate het Fransche gouvernement zwenkte naar rechts
of naar links. Want ook Marthe Hanau, helaas, was linksch, republikeinsch,
democratisch, anti-fascistisch, en de heele rataplan. Rust er een doem op deze
etiquetten? In 1934 kreeg zij een automobiel-ongeluk dat haar verminkte en
ondermijnde. In Juni liet een harer schuldeischers, recalcitrant geworden, beslag
leggen op haar groote schapenscheer. Toen gaf ze 't op. Zij werkte niet meer van den
dageraad tot den avond op het ziekbed harer gevangenis, las Montaigne, Marcus
Aurelius en Epictetus, onderstreepte met rood potlood hun uitspraken over den
zelfmoord en vergif in dat iemand voor haar had binnengesmokkeld.
Is het meer dan toeval dat deze drie zeldzame figuren, Citroën, Dreyfus, Hanau,
stammen uit het uitverkoren volk? Wij associeerden ze niet expres bij het rad van
avontuur. Maar tezamen beschreden zij de onderwereld, tezamen dronken zij aan de
rivier der vergetelheid. En met hen verdwijnt in nevels een tijd. Men merkt dat
hieraan: Alle drie namen een geweldige plaats in en geen van drieën laat een leegte
achter.
[verschenen: 14 augustus 1935]

Boven den wind
Parijs, 30 Juli [1935]
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Léon Blum, de ware chef van het Front Populair, heeft zich in het Ethiopisch conflict
gloeiend tegen Italië verklaard. Als Mussolini hem absoluut dwingt te kiezen, dan
denkt hij ‘gelijk zijn Engelsche kameraden, dat het de eerste plicht zou zijn om trouw
te blijven aan het Pact van den Volkenbond, om zijn regels te doen toepassen, om
aan zijn uitspraak deel te nemen. Tusschen het fascistisch Italië en het recht, tusschen
het fascistisch Italië en wat er nog kan voorbestaan aan internationale gemeenschap,
tusschen het fascistisch Italië en de vredeshoop welke deze gemeenschap in zich
sluit, zullen wij het Fransche gouvernement niet veroorloven te aarzelen.’
Dat klinkt als een categorische imperatief en een krijgsdans. Blum is de eerste in
Frankrijk die voor de Ethiopiërs een oorlogsvaan ontrolt en hij begint met een
ultimatum. Gelukkig kan hij zich beroepen op de Engelsche kameraden die het
socialisme altijd op de meest hygiënische wijze hebben weten te mengen met het
imperialisme. Gelijk de melk of human kindness met de wateren van het Tsana-meer,
waar een heerscher, moderner geoutilleerd dan de Negus, den Nijl kan afdammen
en Egypte droogleggen. Maar waarom beroept hij zich ook niet op Nippon? De
Japanners eveneens stroomen den Koning der Koningen ter hulp uit de loffelijkste
en humaanste overwegingen. Niet alleen voor hun katoentjes en overige koopwaar.
Doch omdat Hayle Selassie (wat in het amharisch beteekent Kracht-der-Drieëenheid)
hun in Abessinië het monopolie verleende van... gij raadt het in geen duizend. Van
het opium.
Wat zal Laval doen met Blum's ordonnantie welke hem kort en bondig voorschrijft
om de verbintenissen te verbreken welke hij in Januari aanging te Rome? Hij zal ze
in zijn zak steken, met een grijns op zijn mongoolsche trekken die zeggen wil dat
Blum met de nachtschuit komt. Want niet sinds gisteren heeft Italië zin in Abessinië,
doch sinds vijftig jaar. De smadelijke nederlaag van Adoua (1896) was de eerste
halte op een kruisweg. In 1919 vroegen zij als compensatie voor hun medewerking
in den wereldoorlog Fransch Somali en Djiboeti met zijn spoorweg van 787 k.m.
(Fransch meesterstuk) die door een steenige woestijn lijnrecht naar Addis-Abeba
klimt, hoofdstad van den Negus. Djiboeti, aangewezen basis voor een nieuwen
opmarsch, ging den Italianen langs de neus. Konden de Franschen hun eenige
steunpunt afstaan tusschen Marseille, Madagascar en Indo-China? Hun eenige
bunkerhaven voor kolen en olie? De andere sleutel van het Suez-kanaal? De
Italiaansche eisch was onaannemelijk. Reeds in 1837, toen er over Madagascar en
Indo-China nog niet gekikt werd, hadden de Franschen zich genesteld te Oboek in
den Golf van Aden, en daar op te doeken zou gelijkstaan met de verloochening van
een eeuw standvastige, beleidvolle wereld-politiek. De Italianen echter hadden bijna
even gewichtige redenen om de Baai van Tjadoera, Djiboeti en zijn achterland te
beschouwen als een vitaal centrum. Dat de twee Latijnsche zusters geboudeerd en
gekibbeld hebben van 1919 tot 1935, dat zij meer dan eens gereed stonden om elkaar
in de haren te vliegen, heeft in den grond geen andere geldige oorzaak dan Frankrijk's
weigering om Djiboeti en den weg naar Addis-Abeba over te dragen aan Italië. Wie
haalde Ethiopië in den Volkenbond, ondanks de tegenkanting van Rome? Frankrijk.
Wie vergoelijkte op de Geneefsche tribune (met een verwijzing naar de koloniale
toestanden van verschillende Europeesche mogendheden) den Abessinischen
slavenhandel en het Abessinische lijfeigenschap? Henry de Jouvenel, in naam van
Frankrijk. En waarom hebben de Fransch-Italiaansche onderhandelingen die het
berucht accoord van 7 Januari inleidden, maanden lang gesleept, gehaperd? Waarom
dreigden zij tot de laatste seconde te mislukken? Niet om een oase en om een put in
de Sahara. Niet om het statuut der Italiaansche landverhuizers in Tunis. Dat waren
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bagatellen. Maar omdat Frankrijk een besluit moest nemen dat zijn positie in Europa
en op de rest der wereld radicaal kon wijzigen, dat de polen zijner politiek kon
verzetten. Een zwaar besluit op een tweesprong. Italië vroeg ditmaal niet Djiboeti.
Het vroeg wat bijna op hetzelfde neerkwam: de vrije hand in Abessinië en de
neutraliteit van Parijs.
Het verzoek werd ingewilligd en in weerwil der protesten van alle Blum's kan men
er niet op terug. Zij komen te laat want de beslissing is gevallen. Weersprak Frankrijk
zichzelf? Neen. Verzaakte het zijn beginselen? Evenmin. Het koos de minste van
twee kwalen: óf de vijandschap van Italië en een permanente bedreiging in Alpen
en Middellandsche Zee terwijl de Franschman noch op Engeland, noch op Duitschland
staat kan maken; óf Mussolini's vriendschap (wat minstens 100.000 man uitspaart
in Savoje), Italië's resolute toetreding tot het Fransche consolidatie-systeem van
Europa en als keerzijde het problematisch gevaar voor Djiboeti, de verkoeling van
Engeland, het gehaspel met Japan op verren of nabijen termijn. Koos men den besten,
gemakkelijksten, voordeeligsten, veiligsten weg? Dat zal de toekomst leeren. Doch
kiezen moest men. Een optie was onontwijkbaar. Onder alle omstandigheden, met
of zonder Frankrijk's toestemming, met geweld of met overreding, zou Italië trachten
Abessinië in te palmen. Na zestien en meer jaren geharrewar met Rome kon het
Latijnsche zusje daarvan overtuigd zijn. Waartoe zou een oorlog geleid hebben met
Italië? De prijs leek niet te hoog waarmee een conflict werd afgekocht dat slechts
eindigen kon ten bate van Engelschen, Duitschers en Slaven.
Al het overige is literatuur, hypocrisie of sentimentaliteit. Natuurlijk, de Franschen
vinden den Negus sympathiek als curiositeit, als museumstuk. Hij spreekt in
zinswendingen, met een accent, met een roerende openhartigheid, welke als een vers
van den Bijbel afsteken bij de hartelooze, gekronkelde taal welke de diplomaten ons
verzwendelen. Zijn stem klinkt op uit den nacht der eeuwen, als een ontcijferde
inscriptie van Ninive. In levenden lijve is hij een tijdgenoot van Jugurtha, van
Masinissa, van Hannibal, van Cyrus, van Nebukadnezar. Zijn rijk, drie duizend jaar
oud, en sedert drie duizend jaren haast onveranderd, is het laatste der groote
Afrikaansche keizerrijken. Wij beschermen de uitstervende bisons, oerossen en
roodhuiden. Wij vergaren en redden het folklore van wegkwijnende beschavingen.
Zou het niet logischer zijn om den laatsten Keizer van Afrika te behoeden voor
ondergang, zoolang wij vermogen, dan om hem en zijn onderdanen te modelleeren
naar de internationale confectie en comfort welke wij grootsprakig cultuur en
civilisatie noemen? Verdient dit magnifieke ras minder respect dan oerossen, bisons
en Mohikanen?
Zoo redeneeren de letterkundigen, die talrijk zijn in Frankrijk, terwijl de regeering
het geval wikt als Pilatus: Waar is de waarheid? Wie heeft gelijk of ongelijk in
Wal-wal? Met mooie woorden bezorgt men zich een alibi. De kwestie van recht of
onrecht werd onoplosbaar, want de Abessinische grenzen vervloeien in de woestijn
als de lucht in den horizon. De kunst daarentegen is om geen vat op zich te geven.
Noch bij den ongeloofelijk kitteloorigen Mussolini, wiens pers keft en briescht tegen
het minste welwillend, dit is onpartijdig, artikel dat een Fransch blad durft publiceeren
over Kracht-der-Drieëenheid. Noch bij Engeland, reeds voldoende geprikkeld door
Frankrijk's neutraliteit. Noch bij Hayle Selassie, wiens troonopvolger bij zijn geboorte
den naam ontving van Asfao Woussenn, wat wil zeggen: Verbreed-de-Grenzen. Een
heel programma!
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Maar zal Ethiopië ondergaan? Fransche ontdekkingsreizigers die, gelijk Marcel
Griaule, amharisch spreken en Abessinië niet bezochten per trein, doch doorkruisten
met kameel, ezel en muilezel, laten over de moeilijkheden van een oorlog opinies
doorschemeren welke weinig goeds voorspellen voor de Italianen en hun kruistocht.
Wie geen Italiaansch débâcle wenscht paait zich natuurlijk met het vertrouwen dat
Mussolini gedacht heeft aan alles: aan het feit dat er in Abessinië, uitgestrekter dan
Frankrijk, geen wegen noch bruggen bestaan; dat een Europeaan te Addis-Abeba
(2400 m. boven zeespiegel) geen vijftig meter kan loopen zonder buiten adem te
raken; dat een vliegmachine die boven de Ethiopische hoogvlakte tot 2000 m. stijgt
(waar zij nog zeer kwetsbaar is) in werkelijkheid reeds vliegt op een hoogte van pl.m.
5000 m., wat voor de motoren en voor de bemanning de limiet beduidt der
bewoonbaarheid; aan het feit dat de Abessiniërs zoowel in de ongezonde laagvlakten
als in de bijkans ongenaakbare bergen hartstochtelijk hechten aan hun
onafhankelijkheid en de Italianen van oudsher niet minder haten dan verachten; aan
een vers van den Koran (ik heb vergeten welk) dat de Ethiopiërs in de gunst der
Muzelmannen aanbeveelt omdat zij Mahomet gastvrijheid schonken op zijn vlucht.
Nog aan andere feiten, Egyptische, Arabische, Engelsche, Japansche, waarover men
liever niet rept omdat zij even onvoorzienbaar zijn als onheilspellend. Heeft Mussolini
aan alles gedacht? ‘Ook Napoleon had aan alles gedacht toen hij naar Moskou toog’
peinzen zij die den storm gadeslaan op 't strand, klaar om in hun binnenste te
mompelen: Qu'allait-il faire dans cette galère? Of: tu l'as voulu, Georges Dandin.
[verschenen: 17 augustus 1935]

De drie goden der deflatie
Parijs, 2 Augustus [1935]
Er waren drie rechters van de onderwereld. Drie koppen had hun politie-hond, de
bekende Cerberus. Er waren drie Schikgodinnen. Drie Furiën. En Laval heeft drie
experts. Zij worden langzaamaan beroemd als de drie Gratiën, met wie men ze
overigens moeilijk vergelijken kan, want zij werken met registers en snoeimessen.
Het zijn de drie goden der deflatie. Geheel Frankrijk betaalt hun tribuut in den vorm
van een tienden penning. Verwar ze niet met een Amerikaanschen hersen-trust. Zij
zijn geen theoretici, geen ideologen, geen laboranten, geen experimenteerders, doch
mannen van een praktijk die oud is als de wereld. Bovendien zijn zij gedelegeerden
van den oppersten geheimen raad die zetelt in de crypten. Verwachttet gij iets anders
van Frankrijk? Een noviteit? Een modernisme? Iets ongehoords en ongeziens?
Bedaard, bedaard! De menschheid leeft van niet meer dan vijf à zes grondideeën
waar zij sinds eeuwigheden omheendraait en altijd weer op terugkomt. Zoo denken
hier de wijze en ervaren geesten. Het modernste is vandaag het gezond verstand,
opnieuw ontdekt en belichaamd door den drieling, die heeten Dautry, Ruëff, Gignoux.
De eerste, Raoul Dautry, is directeur van de Staatsspoor. Klein, welgevormd,
slank, breedgeschouderd, zwarte oogen. Geboren 1880. In 1902, leerling der
Polytechnique, getrouwd, zonder relaties, vangt hij zijn carrière aan als anoniem
ingenieurtje. Hij controleert spoorstaven, dwarsliggers en seinpalen. Als de oorlog
uitbreekt, is hij baan-ingenieur der Chemins du Fer du Nord en past dit vitale
spoorwegnet aan bij de behoeften van het leger. Begin 1918 heeft Foch een
strategische lijn noodig voor zijn Juli-offensief. ‘In hoeveel tijd kan zij worden

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

aangelegd?’ vraagt hij de Genie. ‘Anderhalf jaar’ antwoorden de bureaux. Foch laat
Dautry ontbieden die zich sedert vier jaar gesignaleerd heeft door zijn krachtdadigheid.
‘Drie maanden’ antwoordt Dautry, die de lijn bouwt welke vermaard wordt onder
den naam van ‘de baan der Honderd Dagen’. Achter de Duitschers, die vechtend en
verwoestend terugtrekken, herstelt hij de vernielde verbindingen. In 1919 repareert
hij den Noorder-spoorweg. In tien maanden herschept hij uit den chaos en de ruïnes
2400 K.M. spoor, 8 groote viaducten, 811 bruggen, 5 tunnels, 338 stations, op een
basis die model wordt voor de gansche aarde en waar men heden nog met bewondering
voorbijrijdt. Hij toovert vier arbeiders-steden op uit het puin, met scholen, hygiënische
diensten, sportterreinen, tuinen en waranden. In 1926 rapporteert hij de Fransche
woning-kwestie als expert van den Nationalen Economischen Raad. In 1928 schrijft
hij een rapport van duizend pagina's over de handelsluchtvaart, vademecum voor
alle specialisten, en dat Air-France menige dobbering bespaard zou hebben als deze
compagnie de wenken van Dautry williger had behartigd. In November van hetzelfde
jaar benoemt Tardieu, toenmaals minister van Openbare Werken, hem tot directeur
der Staatsspoor, een verwaarloosd net van 10.000 K.M., bediend door een eigengereid,
ongedisciplineerd, verpolitiekt personeel van 100.000 syndicalisten, die
vakvergaderingen houden en de balken onder de rails laten verrotten. Vandaag telt
de Staatsspoor 77.000 beambten en ook dit milieu transformeerde hij volgens
beginselen welke de menschelijke waardigheid eerbiedigend, het rendement der
arbeiders verdubbelen. Onverbiddelijk tegenover zichzelf (hij werkt 18 uren per dag),
keihard voor de gegradueerden, humaan, eenvoudig en bezorgd voor het kleine
personeel. Een vijand van alle debatten en alle voorbedachte theorieën. Een realist
wiens eenige norm is het nuttig effect. Overtuigd aanhanger van het autoriteitsprincipe,
dat spreekt vanzelf. Een type in het genre van Lyautey. Een persoonlijkheid aan wien
men een land veilig kan toevertrouwen.
De tweede, Jacques Ruëff, is adjunct-directeur van Financiën. Kort, gedrongen,
bonkig en kaal als een biljartbal. Hij was financieel attaché te Londen en, nog geen
veertig jaar oud, smaakt hij het genoegen zich te zien overleven tot in de verste
nakomelingschap, want wordt gedoceerd op de Universiteiten als de auteur der ‘Wet
van Ruëff’. Deze wet stelt de stipte verhouding vast tusschen prijs-niveau,
salaris-niveau en aantal werkloozen. Zij werd geformuleerd in 1924, lang voor de
crisis, toen Ruëff nog enkele restantjes bezat van rood haar op zijn schedel. De
Engelschen lachen. De Amerikanen lachen. Zelfs de Franschen lachen. Zij hebben
Ruëff met zijn inquisitorische, doorborende, flikkerende oogen niet goed bekeken.
Of zij hebben geen ooren om te hooren. Ondertusschen berekent de jonge economist
van jaar tot jaar de uitbreiding welke de werkloosheid volgens zijne wet zal aannemen.
Ik zeg: zal. Ik had kunnen zeggen: móét. De jaren gaan voorbij en Ruëff verifieert
de nauwkeurigheid zijner berekeningen aan de feiten. Hij is geen statisticus a
posteriori. Maar een statisticus a priori. Hij loopt de verschijnselen vooruit zooals
een astronoom kan becijferen wanneer de volgende zonsverduistering zal plaats
vinden, of waar een onbekende planeet moet zwerven. Ruëff benaderde de
werkelijkheid tot 97%. Een precisiteit van 97%; kan het mooier? De sterrenkundige
rekent niet zuiverder. De wet van Ruëff bleek te werken als een der groote, onwrikbare
natuur-wetten. De Engelschen lachen niet meer. Ook niet de Franschen. Jacques
Ruëff (leerling der polytechnique evenals Dautry) kreeg het prestige van een
onbedrieglijk orakel. Doch zullen zij naar zijn uitspraken luisteren? Want dit genie
(een authentiek genie), onafhankelijk van elke politieke partij, is liberaal. Juist! Een
absoluut, een oprecht, een onverschrokken, een totaal liberaal. In een voorbericht
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voor ‘La Grande Dépression’, boek van Lionel Robbins, schreef hij nog dit voorjaar:
‘Wij willen dat allen weten dat gedirigeerde systemen het algemeen welzijn
verminderen, de menschen verarmen en aan de machtigen, aan hen die er in slagen
om door de pers of door corruptie de economie metterdaad te dirigeeren, het middel
verschaffen om zich de vruchten van andermans arbeid toe te eigenen, wij willen dat
allen weten dat zij door te kiezen tusschen gedirigeerde economie en liberale
economie, kiezen tusschen schijn en wezen, tusschen een systeem dat veroorlooft
schijnbaar edelmoedige doeleinden te beoogen en een systeem dat ze in werkelijkheid
wenscht.’ De zin is lang. Doch lees hem zesmaal over. Als Jacques Ruëff zijn invloed
uitbreidt in 't Fransche gouvernement, en behoudt, en niet gefnuikt wordt door
kortzichtige factoren, luidt zij een nieuwe periode in. De periode van den ontboeiden
en herlevenden handel.
De derde is C.J. Gignoux, dien ik karakteriseerde als permanent secretaris der
Conférence coloniale. Het specimen van den grand bourgeois, den burger dien wij
patriciër noemen, den middenstander die in den loop der eeuwen en tot voor korten
tijd Europa en de aarde, langzaam en geduldig gefatsoeneerd heeft naar zijn evenbeeld.
Professor in de rechten, economist, historicus. Wijngaardenier wiens familie-bezit
zich uitstrekt langs de hellingen van het Lac Léman. Vóór in de veertig, even
schitterend soldaat in den oorlog als geleerde in den vrede, zwaar gewond, gedecoreerd
in de vuur-linie. Rijzige statuur van den Bourgondiër. Een arbeidsvermogen waarvan
ieder buitenstaander verstomd staat. Schrijft minstens twee hoofdartikelen per dag
in de Journée industrielle, zijn eigen krant, en in verschillende dagbladen met groote
oplage. Niet rechts, niet links in de politiek (die woorden hebben geen zin meer)
doch ronduit anti-socialistisch. Daarbij bescheiden, gereserveerd, een beetje op een
afstand, als iemand die niet gaarne tijd verliest. Bemoeit zich uitsluitend met dingen
waarvan hij verstand heeft. Minder voortvarend dan Dautry, minder ingrijpend dan
Ruëff, maar even ruim van kijk. Solide, ferm, flink. Levendig in de behandeling der
dorste en verdrietigste onderwerpen. Verdraagzaam. Want als deze jurist sommige
van Laval's decreten die het Burgerlijk Wetboek overhoop gooien niet heeft
geadviseerd, hij heeft ze in ieder geval goedgekeurd. Een traditionalist van de oude
school, van den ouden trant zelfs, maar met beide voeten staand in zijn beweeglijken
tijd. Een verbindingsteeken tusschen gisteren en vandaag.
Dat zijn de drie goden der deflatie en van den herbloei. Drie werkers, kenners,
kunners. Drie karakters. Drie buitensporige talenten. Geen van drieën ook maar een
greintje fantast of speculant. En daarenboven, drie geluksvogels.
Het is geen minister zooals er dertien in 't dozijn gaan en nog een op den koop toe,
de premier die zich omringt met zulke medewerkers. Laval bewees zijn eigen waarde
en tegelijk zijn vèr-strekkende intenties door zijn keuze. Want met dergelijke
medewerkers mag men niet falen. Of het goed afloopt of slecht, zij zetten een
eindstreep.
[verschenen: 21 augustus 1935]

Planetaire Quadrille
Wielrenners in tranen. - De horoscoop in de krant. - Revolutionnaire
schoolmeesters en pantoffelhelden.
Parijs, 5 Augustus [1935]
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Merkwaardig volk de Franschen. Terwijl het kwartet Mars, Venus, Jupiter, Saturnus
's avonds op den Zuider-horizon quadrille uitvoert welke sedert eind-Juni de haren
der astrologen te berge doet rijzen wegens de wolken van onraad (troebelen, opstand,
broederoorlog) die de dansende planeten over Frankrijk uitwasemen, rijpen de blauwe
pruimen, de gele pruimen, de eierpruimen ongestoord onder het oog der veldwachters
en worden geplukt door de wettige eigenaars. Gelijk in 't vers van Goethe: Ueber
allen Gipfeln ist Ruh'. Gij bespeurt nauwelijks een zuchtje. Gelijk in 't vers van
Baudelaire: ‘Là, tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe, calme et volupté.’ Zooals de
zeelui zeggen: Calme plat. Zijn we kwaad, gelijk de sterren zouden willen? Neen,
we zijn geroerd. De Tour de France per fiets, over Alpen en Pyreneeën, over keien
en macadam, is verloopen als een herders-idylle. Geen kampioen was zoo reuzig of
hij stortte zijn traantje, telefonisch verspreid over het gansche land en als een
wonderbalsem opgevangen door de pers. Er is geen melodrama waarbij ooit harder
gehuild werd dan bij den wedstrijd der géants de la route. Antonin Magne heeft
geschreid met tuiten omdat hij zijn enkel bezeerde aan een pedaal. Camusso is
weggesmolten omdat hij niet meer kon. Merviel barstte uit in snikken omdat hij
tuimelde. Speicher pinkte ze weg omdat hij rijden moest met steenpuisten,
Archambaud omdat de slagboom van een overweg neerviel voor zijn neus. Romain
Maes weende van vreugde omdat hij won en na een maand afwezigheid van den
pappot zijn moeder terugzag. Voor acht honderd camera's, vijftig duizend bezoekers
van de wielerbaan en met meer dan vierduizend kilometer in de beenen liet hij het
zilte vocht der dichters bij stroomen over zijn wangen vlieten en veegde het af met
een servet. Wij hebben zoowaar de stem der radio-reporters hooren stokken in de
keel, overmand door de aandoenlijkheid van sprints waartegen hun hart niet bestand
was. Hijgend, hikkend, stamelend loosden zij hun overkropt gemoed in de micro. Er
ontbrak slechts aan dat de baliekluivers hun avondblad openvouwen met oogen
gezwollen van weemoed en wee, en losbreken in geweeklaag als zij aanschouwen
hoe de reuzen hun dorst stillen met een fleschje Perrier.

Gevoeligheid
Zoo naderen wij in tranen bij de vleet het maximum der catastrofische emanaties
van het planetenquadrille dat zijn climax bereikt in de buurt van Sint-Barthelomeus.
Wat denken de wichelaars over die gevoeligheid? Is zij in tegenspraak met de
horoscopen? Geen kwestie van. Herinner u de schaapjes van Marie-Antoinette. Het
liefelijke geblaat van Jean-Jacques Rousseau. De zoete roman van Paul et Virginie.
De onschuldige liedjes van Fabre d'Englantine. De 37 operettes die tijdens de Terreur
het voetlicht zagen in de Parijsche Opéra Comique. Liefhebbers van contrasten en
pendanten kunnen hier bewijzen verzamelen voor de eenheid der tegendeelen. 's
Morgens de guillotine, 's middags een nieuwe serie doodvonnissen en 's avonds een
sentimenteele aria. Het schavot dissoneert niet met lichtgeroerdheid. De afgrond
roept den afgrond. Wreedheid hunkert naar zachtheid. Niets kan gemakkelijker
overslaan in wildheid dan teederheid die een uitweg zoekt. De eerste harp was een
boog. En omgekeerd: de eerste boog was een harp. Het instrument waarmee Apollo
muziek maakte was hetzelfde waarop hij een doodelijke pijl spande. Elk licht heeft
zijn schaduw, iedere schaduw zijn licht. Een genadeloos mensch staat niet verder
van het mededoogen dan een week mensch van de onbarmhartigheid. Men behoeft
een volk niet speciaal te wantrouwen dat zich met zachte lijntjes laat verleiden tot
snotteren wat het kan voor de tribulaties van wielrenners die aan 't einde hunner
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dagtaak een premie opstrijken van twintig duizend francs zonder zich overmatig te
hebben afgejakkerd. Maar men kan er alles van verwachten, het ergste en het beste.
Wie jankt om 't minst, riskeert geen tranen meer te hebben voor 't meest.
Daar het krioelt van wichelaars moet men er wel rekening mee houden of men wil
of niet, want men kan ze niet ontloopen. Het populairste avondblad (Paris-Soir)
publiceert in elk nummer zijn dagelijkschen horoscoop en de Fransche kranten
verschijnen ook op Zondag. Geniale inval van een directeur die weet waar Abraham
de mosterd haalt. Een waarzegger voor iedereen dat is de democratie in haar puurste
gedaante. Mussolini en Hitler raadplegen hun astroloog gelijk Catherine de Medicis
en Juliaan de Afvallige, waarom zou het heele gezelschap niet zijn Nostradamus
hebben? Wij bewonen een land dat in 't teeken staat van den Leeuw en zoowel de
sterren als de zon schijnen en emaneeren voor iedereen. Wij lezen dus elken avond
wat het firmament over ons hoofd uitvloeit gedurende het volgende etmaal. Zelfs
hoe de ongeboren kinderen zullen zijn op wie de dokter wacht met de baker. Ik zie
den revolutionnair gekromd over het dagelijksch bulletin dat zoo dikwijls gunstig
luidt voor opgewonden standjes. Ook het gouvernement gebogen over astrale
weerberichten die om de haverklap conflicten aankondigen met de overheid. En ook
de brigadiers der gendarmerie, de kapiteins der garde mobile. De sterren liegen niet.
Zij nooden zonder te noodzaken. Maar omdat ieder op zijn hoede is, kijkt ieder de
kat uit den boom. Werkelijk, een goed idee, die dagelijksche en wekelijksche
horoscopen. Met een ontsluierde toekomst kan elke regeering op beide ooren slapen.

Revolutie
Indien bijgevolg de anti-constitutioneelen niet hun hoofd te pletter willen stooten,
zullen zij van leer moeten trekken tijdens een onschadelijke conjunctie, als de dirigent
van de Harmonie der Sferen geen andere accoorden inzet dan louter reine drieklanken.
De omwentelaars verbeiden deze passage der hemelsche symphonie zonder ongeduld.
De meesten teren als ambtenaars op kosten van de prinses, hebben geen zorgen voor
morgen, noch directe haast. ‘Aan de op handen zijnde revolutie wijden wij het
voornaamste onzer aandacht’, heeft de Bond van Onderwijzers verklaard op zijn
jaarlijksch congres, dat de opinie vertolkt van vier-vijfden der schoolmeesters. Zij
steken hun bedoelingen niet onder stoelen en banken, deze voorbeeldige paedagogen,
evenmin als de rest der eminente staatsdienaren met hun programma verstoppertje
spelen. Zij geneeren zich niet om 't zwart op wit te drukken in tijdschriften,
weekbladen, kranten, en de minister van Nationale Opvoeding is de laatste om zich
te ergeren. Eerste stadium: de Banken tot rede brengen, onmiddellijk. Desnoods door
er de openbare macht te installeeren, de beheerders gevangen te nemen, of, als 't
moet, uit den weg te ruimen. Ten tweede: de Pers muilkorven, door eigenaars en
directeuren te behandelen gelijk de bankiers, ze op te sluiten en zoo noodig te
supprimeeren. Derdens: Een grondige schoonmaak in de hooge posten van het leger,
volgens dezelfde methode. Qua programma is dat een beetje bondig en niet bijster
origineel. Men kan 't samenvatten in drie geijkte termen: Je geld of je leven; Houd
je bek; en Ingerukt marsch.

Het ideaal
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Hun ideaal zou zijn om het te verwezenlijken zonder kleeren te scheuren, zonder
zijn huid te schrammen, zonder zijn hachje te wagen. Voor praten, oreeren, orakelen
mankeert het niet aan feu sacré. Men foetert den tegenstander uit. Men verovert een
denkbeeldige Bastille. Men balt de vuisten en brult de Internationale. Een kogel voor
Laval. Een salvo voor de generaals. Als men zulke dingen wettig kon doen, als men
niet de permissie noodig had van Laval en de generaals om hen te executeeren, dat
zou pas je ware wezen. Doch bij de gedachte alleen dat Laval zich zou kunnen weren,
gaat het feu sacré uit als een nachtkaars. Zij zijn anti-fascisten, te drommel! Mogen
zij als anti-fascisten zoo inconsequent zijn om de Constitutie te schenden door het
bewind te overmeesteren met geweld? Wat hebben zij La Rocque nog te verwijten,
wanneer zij de eersten zijn die naar de wapens grijpen? Ziedaar de moeilijkheid: Zij
lappen de Constitutie aan hun laars, maar willen in het kamp zijn waar wettig
geschoten wordt, duizendmaal liever dan in het kamp waarop men wettig schiet. Ja,
als er iemand was die hen per houten paard of per turfschip kon loodsen binnen de
omheining waar men veilig is en commandeert achter kanonnen! Dat zou kunnen
gebeuren in October door middel van een parlement dat zieltoogt. De eenige en
laatste hoop van pantoffel-helden.
Zullen de sterren het echter gedoogen? Niet de gesternten van het uitspansel
natuurlijk want om aan de waarachtigheid en de onpartijdigheid harer uitspraken
vast en blind te kunnen gelooven zou men een astroloog willen ondervragen die sinds
twintig jaar geen krant las. Maar de constellaties buiten onze gezichtsvermogens,
achter de zevenvoudig versloten poorten der catacomben waar de politiek geregeld
wordt van een land als Frankrijk. Alvorens aan hare beschikkingen te twijfelen en
ons over de teekenen die zij uitzonden te verontrusten, zal het komende al het voorbije
vierkant moeten logenstraffen. Wordt een macht als Les Croix de Feu uit den grond
gestampt om haar niet te gebruiken?
[verschenen: 24 augustus 1935]

Roode fronten
Parijs, 12 Augustus [1935]
Vroeger begonnen de revoluties in of rondom een paleis, tegenwoordig beginnen ze
in een haven, op of rondom een schip. De Russische van 1905, mislukt, ontstond te
Kroonstad en Sebastopol. Die van 1917, geslaagd, ging uit van Kroonstad. Voor de
Duitsche van 1918 gaven de mariniers het signaal te Kiel en Willemshaven. De
eenige werkelijk revolutionnaire beweging welke Frankrijk tijdens en na den
wereldoorlog had te onderdrukken, ontbrandde op het Fransche escader in de Zwarte
Zee. Men kan nog citeeren de twee muiterijen der Engelsche vloot, het avontuur der
Zeven Provinciën, de rol der Grieksche vloot gedurende den jongsten Venezelistischen
opstand.
Uit deze voorbeelden, zou kunnen worden afgeleid dat een boot en een arsenaal
gemakkelijker een spartakistisch centrum en een broeihaard van oproer fourneeren
dan een kazerne of een wapenfabriek te land. Waarom? Zijn de matrozen en de
arbeiders der havens misdeelder en beklagenswaardiger dan de soldaten en de
werklieden van den platten grond? Oefent de zee en de nabijheid der zee, met haar
factoren van ongestadigheid, haar lokroep van verre stranden, haar eeuwige deining,
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haar oeverloosheid, haar sirenen in storm of mist, haar fosfor, jodium en zout, op het
temperament van vaarlui en strandbewoners een verontrustenden invloed uit waarmee
volksmenners bewust of onbewust rekening houden? Of maakten de bolsjewistische
wereldomwentelaars, die gaarne systematiseeren, van de heethoofdigheid der
scheepsbemanning en kustbevolking gewoonweg en zonder meer een axioma?
Gelooven zij met hun tamelijk bekrompen, primitieve, elementaire, simplistische
koppen dat een uitbarsting in Toulon en Brest haar effect niet missen kan omdat
Kroonstad en Willemshaven een dubbele proef leverden op de som hunner
verwachtingen? Wij weten 't niet. Maar 't is dienstig de vragen te stellen, want ook
zonder het antwoord bevatten zij lessen.
Tezamen hebben Brest en Toulon gemarcheerd op bevel. Aan beide uithoeken
van het land, aan beide zeeën die Frankrijk begrenzen. Met tusschenruimte van geen
halven dag, brak het oproer uit in 't westen en 't zuid-oosten. De bijna gelijktijdigheid
over een afstand van honderden kilometers blijft zelfs in de eeuw van radio en
automatisme een te verbazend fenomeen om toegeschreven te worden aan het toeval.
Niemand die op de hoogte is der studies waarin moderne historici het kiemen van
diverse revoluties ontrafeld hebben, gelooft nog aan verschijnselen van spontane
anarchie, van plotselinge zelfontbranding. Als bijenkorf, wespennest, mierenhoop
een offensief openen, gehoorzamen zij aan het alarmsein eener centrale leiding en
bij de menschen gaat het niet anders. Het is nooit gebeurd en het zal nooit gebeuren
dat een aantal individuen onder den invloed eener inspiratie, eener bezieling, eener
geestdrift, onverhoedsch agglomeeren tot een eensgezinde bende. Alles wat men
daarover vertelt behoort gerangschikt te worden onder de romantische verzinsels.
De vrouw die te Toulon in een vuurroode japon, als een vaandel van vleesch en
bloed, een afdeeling der muiters aanvoerde, heeft haar vlammende kleeding geduldig
moeten naaien en passen. Gelijk naaisters die bij Jeanne Lanvin, of Lucien Lelong
werken aan een bruiloftstoilet moest zij op het afgesproken uur klaar zijn. Er was
dus een order gegeven. Een order en een wachtwoord voor denzelfden datum en ver
uiteengelegen punten. Geen twijfel hieraan is mogelijk hoewel de afkomst der
instructies tot nu toe geheim bleef. Men bespeurde de eenheid en het overleg tot in
de gevolgde tactiek. Terwijl een hoofd-stoet van baldadige manifestanten in de
voornaamste straten de politie bezig hield en de handen vol gaf, doorkruisten
vliegende colonnes van ongeveer vijftig man, die zich verplaatsten met buitengewone
snelheid, plunderend en bakkeleiend de zwakker verdedigde kwartieren der beide
havensteden. Voor revolutionnairen is deze strategie nieuw en men zegt dat ze
gebrouwen werd te Moskou. Zij bemoeilijkt in hooge mate de bescherming van
uitgestrekte bevolkingscentra. Wanneer het ernst wordt (dit wil zeggen wanneer men
ook gaat moorden, en brandstichten) zouden massale preventieve hechtenissen en
concentratiekampen het eenig afdoende verweermiddel zijn.
Tezamen hebben de twee arsenalen gemarcheerd, tezamen hebben zij bewezen dat
Frankrijk niet bereid is voor een revolutie naar links. Om te lukken had de beweging
van Brest en Toulon onmiddellijk moeten overslaan naar Cherbourg en Lorient,
vandaar naar Bourges en andere belangrijke militaire fabrieken. Maar zelfs het valsche
bericht dat er bij de botsingen te Brest twee honderd proletarische dooden gevallen
waren bracht de saamhoorige groepen tot een niet meer dan oppervlakkige gisting.
Om te slagen hadden de raddraaiers het begin hunner actie moeten leggen in de
overmeestering der arsenalen. Vermoedelijk hebben zij eraan gedacht. Maar bij de
allereerste teekenen van beroering liet het gouvernement de werkplaatsen bezetten
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door zijn trouwste pretorianen van gendarmerie en garde mobile, zoodat de
opstandelingen slechts tijd hadden om de moeren en bouten op te rapen waarmee zij
de uiterst lankmoedige vertegenwoordigers van het wettig gezag bekogelden. Om
ten slotte te lukken had de uitbarsting van Brest en Toulon ook moeten
correspondeeren met een minimum agitatie te Parijs, te Lyon, te Marseille, te
Bordeaux en in andere groote steden. Dat minimum van onmisbare gejaagdheid zou
mij sterk verwonderd en danig gecontrarieerd hebben na mijn vorigen brief welke
de idyllische kalmte schilderde waarmee de Fransche natie de banen volgt van
onheilspellende planeten. Maar de rustige pols der Ville Lumière, de koortsvrije
harteklop harer communistische ceintuur is met geen enkelen slag versneld toen de
kranten in chocoladeletters het oproer meldden der oorlogshavens. Geen spier hebben
zij vertrokken voor het tumult aan zee. Vier of vijf stakingsorders aan posterijen,
spoorwegen, transporten, gas en electriciteit (stakingsorders zooals eertijds
uitgevaardigd werden voor een onnoozelen eersten Mei) hadden deze rust kunnen
verstoren. Zelfs, onvolledig uitgevoerd, hadden zij de regeering kunnen verlammen.
Zij zouden de kameraden van Brest en Toulon geholpen hebben, gesteund,
aangemoedigd. Zij hadden Laval kunnen dwingen tot aftreden, den President der
Republiek tot een convocatie der Kamers. Maar die orders, overeenstemmend met
de hartigste wenschen van het kwasi oppermachtige Front Populaire, werden niet
gegeven. Waarom niet? Het geheele staatspersoneel, het voltallige personeel van
gemeenten en particuliere bedrijven, mokt, tobt, drenst, zeurt, tiert op den rand van
een Rubicon. Waarom steken zij niet over? De lust ontbreekt niet. Evenmin de drang.
Wie de socialistische en communistische organen leest, Le Populaire, Le Peuple,
L'Humanité zou zweren dat het morgen gebeuren zal. Doch wie eenig besef heeft
van de ongeëvenaarde virtuositeit waarmee Frankrijk geregeerd wordt, krijgt bijna
medelijden met de lezers. Bestaat er een tweede land waar het complete politieke
mechanisme (kiesrecht, stembus, vakvereenigingen etc.) een zoo volmaakt gescherm
in de lucht werd en niettemin de burgers zoo totaal bevredigt door ze te paaien met
klinkklank, platonische gebaren en bij gelegenheid met een pathetische afleiding?
Men kan er van overtuigd zijn dat in de Fransche Republiek nimmer een revolutie
zal uitbreken die niet nuttig is, gewild en van hoogerhand goedgekeurd.
Het gevaar voor besmetting was dermate gering dat noch het escader van Brest noch
het escader van Toulon toebereidselen gemaakt hebben om onder stoom te gaan. Het
spektakel der muiterij daarentegen had geen gebrek aan episoden, die de Franschen
voor eenigen tijd konden afschrikken van rebellische bevliegingen. Ik wil niet beweren
dat het expres gemonteerd is door een regisseur. Neen. In dit geval zou Laval een
genie zijn en om hem dezen titel toe te kennen, lijkt het nog te vroeg. Doch de fielten,
de schoften, het janhagel, de heffe, de crapule, het galgenaas (ruimschoots aanwezig
in havensteden, en op de natuurlijkste wijze hun instincten botvierend) hadden aan
de woelingen een zoo overvloedig en schandalig part dat de woordvoerders der
arbeiders zich gedwongen zagen om hun eigen actie te desavoueeren. ‘Op die manier
hebben wij 't niet bedoeld’, zeiden zij na het kabaal. ‘Maar dat tuig was uw
bondgenoot, met dergelijk gepeupel trekt gij op, met dat uitvaagsel zoudt gij het
bewind moeten deelen tot het schoelje u om zeep brengt’, antwoordt het nuchtere
verstand. Deze redeneering, onberispelijk en onafwijsbaar, heeft op menigen
revolutionnair gewerkt als een emmer koud water. ‘Alles liever dan dat’, schreef
Jules Romains tot conclusie. Van dien kant bekeken, zijn de evenementen van Brest
en Toulon een reusachtige strop voor de bolsjewisten en of het Kremlin er al dan
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niet bij betrokken is, de affaire zal de Moscovieten nog lang op de maag liggen. Want
wat bleek opnieuw het communisme zonder zijn aanhang van buitenissige
intellectueelen? Een troep plunderend janhagel.
Kosten der demonstratie: drie dooden in de eene, twee dooden in de andere stad,
een paar honderd gewonden en materieele schade, gedekt door assurantie. Niet eens
de helft der slachtoffers van de dagelijksche auto-ongelukken. Met het oog op de
resultaten is dat waarlijk niet te duur betaald.
[verschenen: 28 augustus 1935]

Vliegende Schooljeugd*)
Parijs, 15 Augustus [1935]
Met zijn Pou du Ciel, het luchtkarretje dat ik op 't eind van de lente als het nieuwste
wereldwonder en de jongste Fransche manie heb uitgeschilderd, is Henri Mignet
over het Kanaal gevlogen en zwierig geland in Groot-Brittannië. Hij had een uurtje
noodig voor het traject Saint-Inglevert-Lympne. Op den kop af drie en vijftig minuten.
‘Daar schieten wij wat mee op’ mompelt de gebreveteerde piloot, de beroemde
acrobaat, de record-man, de gefortuneerde vliegtuig-fabrikant, de directeur der
luchtvaartmaatschappij. ‘De moeite waard om in 1935 te praten over een avion dat
het Kanaal oversteekt op zijn smalst.’ Een kwart eeuw geleden waren zij knapen en
tot in den zevenden hemel verrukt over Blériot die met zijn Antoinette vloog van
Calais naar Dover, de eerste zeevlucht. En zoo snel gaat de tijd. Vandaag troonen
mijn jongens, die de kinderschoenen nog niet ontwassen zijn, mij naar een hangar
van St.-Cyr, het hoofdkwartier van Mignet, het Mekka van den Pou. Een Caudron
die 450 loopt, een bombardeerder, groot als een huis, een sportvliegtuig, knusser dan
een auto, dat is mooi, magnifiek, imposant, betooverend, verleidelijk. Maar zij hebben
instinctmatig in den Pou een ding ontdekt dat beter past bij hun aard, dat dichter in
hun bereik ligt, waarin zij zich meer thuis voelen, meer zichzelf, meer in hun gewone
doen, meer in hun menschelijk element, dan tegenover de prachtigste en secuurste
toestellen. Een Caudron dat is kunst. Een Pou, dat is een alledaagsch
gebruiksvoorwerp, als een tafel of een kruiwagen. Met dit verschil dat men ermee
in de lucht gaat. Dat de aarde onder je wegzinkt. Dat men met een zacht duwtje op
den steel den horizon en het gansche decor waarin men woont en als tweevoeter
gevangen zit, voorbij ziet draaien gelijk een mallemolen. Dat men de wolken tegemoet
ijlt, veiliger dan in een bootje. Dat de Pou de gewaarwording geeft van een nimmer
gekende, altijd verlangde losheid, de sensatie van eigenmachtig boven afgronden te
wieken en te zweven, de bedwelmende poëzie der onbegrensde ruimten, het
herwonnen paradijs.

Droomen
Zoo zijn er minstens honderdduizend in Frankrijk die droomen van den Pou du Ciel.
Minstens duizend die er eentje in elkaar timmeren. ‘Wie een kist kan spijkeren kan
een Pou maken’ heeft Mignet geschreven. Met eenige dichterlijke vrijheid dat spreekt
*) Ten overvloede zij opgemerkt dat de redactie het meesleepend enthousiasme voor de Pou
geheel voor de verantwoording laat van haar medewerker en dat zij geen verwijten kan
aanvaarden van ouders wier spruiten eventueel de hals zullen breken!
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vanzelf. Doch niet te figuurlijk om hem niet op zijn woord te gelooven.
Ambachtsscholen, patronaten, universiteiten bouwen hun Pou. De individueelen die
schraal bij kas zijn leggen botje bij botje voor de aanschaffing van het materiaal.
Men leest advertenties als: ‘Zoek compagnon om gezamenlijk Pou te construeeren.’
Of: ‘Pou te koop, zonder motor, wegens oneenigheid.’ Op het oogenblik vliegen er
97 en het prototype is nog geen jaar oud. Allemaal amateurswerk. Het boek waarin
Mignet humoristisch en haarfijn de fabricatie van een Pou heeft uiteengezet verscheen
in een oplage van 6000. Sinds vier maanden is het uitverkocht en voor het driedubbele
van den prijs kan men geen exemplaar bemachtigen. De jongste constructeur van
Frankrijk is vijftien jaar. Hij vliegt zooals zijn kameraadjes fietsen. Niet ver van huis,
veronderstel ik, en rondom een terrein. Maar hij vliegt met een machine van eigen
fabricaat en op een leeftijd waar het burgerlijk wetboek hem niet toestaat een auto
of motor te besturen. Onmogelijk dus om te redeneeren als de officials die zeggen:
‘Wat schieten wij daarmee op!’ Zij vergissen zich. Mignet's Kanaalvlucht is een
evenement van even groote beteekenis als zes en twintig jaar geleden de Kanaalvlucht
van Blériot. Hij heeft zich met zijn nietigen Pou boven water gewaagd waar af en
toe nog een veel-motorig passagiers-vliegtuig in de golven verdwijnt. Zijn ontelbare
leerlingen beschouwen dien tocht als een doorslaand bewijs. Zij vieren hem als een
triomf.
Want al is de luchtvaart over 't algemeen een ridderlijker domein dan de handel
in paarden, zaken zijn zaken en de eenen uit eigenbelang, de anderen uit vooroordeel,
hebben gedaan wat zij konden om het publiek en de autoriteiten afkeerig te maken
van den kleinen Pou, die weerloos in 't leven trad en zijn uiterlijk reeds tegen zich
heeft. Het ontbreekt nooit aan argumenten wanneer Barbertje moet hangen. Wat een
idee, niet waar? en wat een pretentie, om zelf zijn vliegtuig te willen fabriceeren.
Mallotig. Fabriceert men zelf zijn auto, zijn fiets? Antwoord: Waarom niet, als we
maar konden? Waarom niet als 't de moeite loonde? Beroemde piloten, gewend aan
militaire en civiele racers, hebben hun neus opgetrokken voor den Pou. Zij vinden
hem log en langzaam. Maar natuurlijk: een renwagen is anders dan een taxi.
Gewichtige deskundigen noemen den Pou gevaarlijk. Men kan ermee vallen! Alsof
men niet kon vallen met de gegarandeerdste machines! Alsof men niet kon vallen
met zeilvliegtuigen! Met een fiets. Op schaatsen. Met een paard. Van een stoel. Het
essentieele van de kwestie is hoe men neerkomt op den grond. Met een klassieke
vliegmachine en met zeilvliegtuigen zijn negen ongelukken op de tien doodelijk.
Met een Pou loopt men negen op de tien keeren een paar schrammen op, en den
tienden keer een blauwe plek. Minder gevaar om zijn nek te breken dan met alle
bekende voertuigen: zijn vleugels in tandem werken als een valscherm. Niet noodig
om te zeggen: afkloppen. Men kan daar absoluut gerust op gaan. En dit is des te
merkwaardiger daar de Pou tot dusverre slechts bestaat als één-plaats, zoodat de
beginneling geen instructeur aan boord kan nemen en bij zijn eersten rit over het
veld reeds aan zichzelf is overgelaten. Men heeft den Pou eveneens verweten dat hij
met zijn motor van 20 p.k. precies toekomt en dat hij voor hachelijke momenten het
excedent van beweegkracht mist om hem over een harden dobber heen te helpen.
Doch juist die hachelijke momenten van klassieke vliegmachines, van zeilvliegtuigen,
waar een seconde van verstrooidheid of verwarring fataal kan worden, behoeft de
Pou-bestuurder niet te duchten. Met zijn beweeglijken voorvleugel (‘aile vivante’
zeggen de Franschen), met zijn enkel stuur voor hoogte en richting, geconcentreerd
in één steel uitgevoerd met één hand (de voeten hebben niets te doen), is de Pou
verzekerd tegen de noodlottige gevolgen van snelheidsverlies, evenwichtsverlies,
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neerdaling in spiraal, uitglijden op een vleugel, te wijten aan een onoplettendheid of
aan een verslapping van den motor. Niets belet den stuurman trouwens om een motor
van 30 p.k. te monteeren op zijn Pou, als hem dat geschikter lijkt. Het eenige wat
Mignet vraagt (die geen vlieg-brevet heeft, die elken dag de reglementen overtreedt,
en wien een liberale overheid oogluikend een clandestiene ontwikkeling vergunde)
is een minimum voorzichtigheid en de noodige zorgzaamheid in de constructie.
Geen enkel der argumenten tegen den Pou houdt dus steek. Hij is niet
aërodynamisch (gestroomlijnd), men kan er geen records mee slaan, hij is rudimentair,
onbehouwen. Maar hij is niet kwaadaardig. Hij kent niet de grillen, kuren, nukken
welke de uitmuntendste piloten dikwijls betalen met hun leven. Hij is stevig en
goedkoop. Hij eischt geen onderhoud. Bijna geen benzine. Hij meet geen drie meter
in de lengte en staat nergens in den weg. Men kan hem overal bergen. Men kan hem
vasthaken aan een motorfiets en naar een of ander open terrein rijden om op te stijgen.
Zooals men een kano meevoert op het dak van de auto. Maar of men hem afkamt of
ophemelt dat heeft niet het minste belang meer. De hedendaagsche Fransche jeugd
opteerde blindelings voor den Pou. Zonder weifelen bespeurde zij in den Pou het
best hanteerbare, eenvoudigst bewerktuigde, meest vertrouwbare van alle
vliegapparaten en haar flair bedroog haar niet. Hij verscheen zelfs op een kermis
waar de eigenaar-bouwer prentbriefkaarten verkocht om de kosten te dekken!
Daartegen baten geen redeneeringen van fabrikanten die zich klanten zien ontsnappen.
Het eenige wat mij in de Pou-historie spijt is dat het boek van Mignet (de eigenlijke
titel luidt ‘Sport de l'air’) uit de circulatie verdween. Anders zou er op Java wellicht
reeds een Pou in aanbouw zijn en de lezers die er mij naar vroegen had ik een
teleurstelling kunnen sparen. Een tweede druk werd aangekondigd. Zal hij echter
verschijnen? Zal de Pou niet geïndustrialiseerd worden als een Peugeot, als een
Citroën of Renault? Zoodra de uitgave van de pers komt, verbeterd en vermeerderd
volgens de beloften van Mignet, zal ik 't u laten weten, hopend dat de geschiedenis
u interesseert, en vermoedend dat niemand bij dezen nieuwen opmarsch wil
achterblijven. En werkelijk, is 't geen gedenkwaardige etappe waar schoolkinderen
gaan vliegen?
[verschenen: 2 september 1935]

Nuttig effect
Parijs, 17 Augustus [1935]
Onmiddellijk nadat de tweede trein van decreet-wetten was aangekomen is het
Fransche gouvernement beloond door de Banque de France. De gouverneur Moret
was op Nieuwjaar als een loopjongen naar huis gestuurd door Flandin omdat hij zijn
medewerking geweigerd had aan de vulling van het vat der Danaïden. De snaterende,
kakelende politiek stelde aan 't hoofd der weerspannige financiën Jean Tannery omdat
zij hem meegaander achtte, gemakkelijker te lijmen. Wij vroegen bij deze benoeming
of Frankrijk ging zwalken op avontuur. Neen, het anker bleek steviger dan iemand
kon gissen. ‘Le mur d'argent’ zooals rooden en rozigen de Bank betitelen, de
Muur-van-geld bewoog niet. Zij stieten hun koppen te pletter tegen de belegerde
forteres. Wat Moret weigerde aan Doumergue en Flandin (onvoorwaardelijke overgave
en uitlevering der schatten) weigerde Tannery opnieuw. Ik weet niet of deze man
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van cijfers ook een man is van bijzonder gehard karakter. Er liepen in 't begin van 't
jaar geruchten dat de Regenten der Bank dreigden met collectief ontslag, doch dit
praatje kon evengoed een krijgslist verbergen als een neiging openbaren tot zwakte.
Aanvankelijk was er misschien een beetje wrijving tusschen de Regenten en den
Gouverneur die gelijk een levend projectiel de vesting werd binnengeschoten. Maar
op stuk van zaken week Tannery geen duimbreed af van de rechte lijn. Hij staat in
zooverre sterker dan. zijn voorganger dat de regeering hem niet aan de deur kon
zetten (zoo kort na Moret) zonder een affreuze paniek te ontketenen welke alles had
kunnen vergruizelen, goud, geld, regeering en republiek. Hij bezit in ieder geval de
verdienste van niet gezwicht te hebben voor oneervolle bevelen of inblazingen van
fortuinzoekers die niet minder kwakzalvers moeten heeten omdat zij ministers zijn.
Hij draagt de eer weg dat ditmaal niet de gouverneur struikelde over het gouvernement
maar het gouvernement over den gouverneur. Het uitvoerend bewind, de wetgevende
macht, de geheele Fransche natie passeerde onder zijn juk. Alles capituleerde voor
den wil der Bank, en wanneer de stormen geluwd, de ruïnes hersteld, de hoofden
verhelderd en de gemoederen gekalmeerd zijn, zal Tannery de zegevierende principes
belichamen welke orde schiepen of handhaafden in den internationalen chaos. Met
Trip waarschijnlijk.
Eerst de decreten, eerst de tering naar de nering, eerst een normaal, gezond beheer
en daarna het geld, was 't ultimatum van de Banque de France. Het werd aangenomen
door Laval en voltrokken in de grenzen van het mogelijke. Draconische maatregelen
had de Bank wellicht totaler gewenscht, doortastender, operatiever, doch voorloopig
betuigt zij zich tevreden met het bereikte en het bereikbare. Zij houdt haar beloften.
Alvorens de resultaten zichtbaar zijn toont zij den durf om niet te twijfelen aan het
vervolg. Zij maakt er zich niet ongerust over of Laval in October gewipt zal worden
en dit is zonder twijfel een der gunstigste teekenen voor Laval's duurzaamheid. Over
de parlementaire verkiezingen van Mei 1936, welke door een
socialistisch-communistische overwinning alle constructieve pogingen te niet kunnen
doen, bekommert zij zich zóó weinig alsof die verkiezingen bij decreet zullen worden
verdaagd. Ondanks de dreigementen van het Front Populaire, de alzijdige voorboden
van revolutie, de voorspellingen van oorlog, opent zij wagenwijd haar loketten. Bij
monde van Tannery kondigt zij de vrijzinnigste bedoelingen aan. Zij belooft steun
aan alle ondernemingen waarvan het beleid voorschotten niet nutteloos maakt. Aan
landbouw-kassen verleent zij crediet op den oogst die gemaaid en gedorscht maar
nog niet verkocht is. Boeren die krap zitten behoeven hun graan niet meer voor een
prikje van de hand te doen. De koersen van het koren zakten laag genoeg: zij zullen
stijgen. Het geld wordt williger en goedkooper. het disconto gereeder. Het tafereel
van een bloedarm Frankrijk, verkwijnend op stapels goud, morrend tegen den gelen
Moloch die het verslindt, moet van de wanden worden afgehaakt, naar den zolder
verbannen bij den ouden rommel, uit de courante beeldspraak worden geschrapt.
Ook het schilderij dat de Banque de France afbeeldt als een onderaardsche roofburcht
waar vervaarlijke, almachtige personages, gezeteld op hoopen van edel metaal,
knevelarijen uitoefenen op hun berooide medeburgers en onderdanen.
Het ware niet moeilijk om met zulke mooie voornemens te spotten en hun
draagwijdte te verkleinen. Doch dat is niet onze taak, dat is niet de taak van
onpartijdige waarnemers. In het kader eener bevolking van veertig millioen
meerendeels verstandige, minderdeels wijsneuzige, hersenschimmige zielen, kan
geen sterveling met eenige nauwkeurigheid raden hoe het ensemble op de uitnoodiging
van gouvernement en gouverneur zal reageeren. Voor een te groot part zal het
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antwoord afhangen van psychologische, oncontroleerbare factoren. Tannery zelf en
Laval zijn de laatsten om den invloed van het moreele klimaat te onderschatten. Zij
wakkeren hun publiek aan als de veldheer die een beslissenden aanval inzet. ‘Van
nu af behooren alle Franschen te beseffen’, heeft de gouverneur der Bank verklaard,
‘dat het uur geslagen is om hun pogingen te vereenigen voor een rationeele
ontwikkeling der productie en van het ruilverkeer.’ Tannery is niet welsprekend doch
hij zegt het voornaamste. Want als de decreten voor 't oogenblik de staatsfinanciën
gered hebben, de financiën op haar beurt zullen de decreten moeten redden. De patiënt
is behandeld zonder zijn toestemming, tegen zijn zin. Opgepast voor den dokter
wanneer het medicament verkeerd uitwerkt. Volgens recente tellingen van de Banque
de France ontbreken dertig milliard aan biljetten, munt en goud op het periodieke
appèl.
Geld dat bang is, dat zich ingroef, overwintert en slaapt als marmotten. Drie milliard
gulden! Hoe men dit verscholen Klondyke bij elkaar kreeg (terwijl iedereen
jeremieert) is zonder twijfel een onoplosbaar raadsel. Maar hoe krijgt men de myriaden
vertakkingen van dezen bevroren ader los en vloeiend? Hoe herstelt men de verstopte
circulatie? Met zachtheid of met geweld, met overreding of met dwang, de ontdooiing
dezer massa's zenuwmerg wordt na de decreten een geval van: erop of eronder, van
leven of dood. Maar hoe, met een ballast van vijftig duizend faillissementen? Met
een Beurs die zes jaren slecht was? Zal het begraven geld ontwaken en herrijzen als
zij zes weken goed is?
Laten wij hopen dat de Franschen niet minder vertrouwen schenken dan Tannery
die de kluizen ontsluit zijner schatkamers. Naar het oordeel der sleutelbewaarders
zijn de technische voorwaarden voor een wederopbloei, financieel en economisch,
aanwezig. De decreten overschrijden reeds de honderd en de orders welke ze van
het papier transponeeren in de werkelijkheid volgen hen in hetzelfde tempo. Laval
domineert de pers zooals geen enkel vorig minister-president het ooit gedaan heeft
en als wij de openbare meening slechts bij benadering kunnen peilen, wij merken
daarentegen bijna elken dag dat hij niet terugschrikt voor groote middelen. Hij riep
de prefecten samen in een concilie, wat sinds de stichting der Republiek nog niet
gebeurde, en gaf hun te verstaan dat zij niet moesten rekenen op een spoedige
regeeringswisseling. Het ministerie van Handel begiftigde hij met een commissie
die functionneeren zal naast den minister om alle voorstellen te doen of te onderzoeken
welke de herleving van het ruilverkeer kunnen verhaasten. Wie de installeering leest
eener commissie is bij ervaring geneigd om te glimlachen. Maar deze Commissie
van Handel werd geplaatst onder leiding van Charles Rist, honorair onder-gouverneur
der Banque de France, competentie van den allereersten rang, specialist wiens consult
gevraagd werd door verschillende buitenlandsche gouvernementen. In zijn naam al
ligt de waarborg dat hij zich niet leenen zal voor een schijnvertooning. De tweede
serie der decreten bevatte reeds de opheffing van twintig invoer-contingenten. Dat
is niet veel op een ellenlange lijst. Doch als men, bedenkt dat Frankrijk (gedwongen
door de manipulaties van sterling, dollar, yen etc.) de zoogenaamde uitvinder is der
contingenten dan behelst die voorzichtige afschaffing minstens een belofte. De
Franschen zullen in deze richting stellig niet voortrukken met zevenmijlslaarzen.
Meer dan ooit echter past hier het spreekwoord van: il n'y a que le premier pas qui
coûte.
Alles en alles heeft dus zoowel de buitenlander als de Franschman er buitengewoon
belang bij dat het experiment van Laval zijn natuurlijk beloop neemt, niet voortijdig
onderbroken wordt, en noch twijfel noch onzekerheid achterlaat over het nut dat het
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al of niet had kunnen afwerpen. Want in zijn geheel en in zijn beste onderdeelen
probeert het een terugkeer naar de logica, of naar wat wij ten minste tot nu toe
beschouwd hebben als de logica.
[verschenen: 4 september 1935]

Niets te declareeren?
Parijs, 24 Augustus [1935]
De douane die de douane fraudeert, in 't groot, één tiende van den ganschen import
smokkelend naar pakhuizen welke jaren lang verborgen blijven, dat is zeker een dier
toppunten waaraan niemand gelooven wil omdat niemand ze droomen kon. Dit
toppunt nochtans van corruptie en bandeloosheid, alle petjes te boven gaand, beleven
wij in Frankrijks autonome haven van Le Havre, waar de Normandie vertrok,
meesterstuk van scheepstechniek, waar de President der kolossaal bestolen Republiek
bij deze gelegenheid een Zee-station inwijdde dat geprezen wordt als het modernste
van het oude en het nieuwe halfrond. Politie, kranten, bioscopen pompen hun publiek
vol met vertelsels welke baron von Münchhausen jaloersch zouden maken, en die
wij tegen heug en meug moeten slikken als de waarachtige waarheid. Want cijfers
zijn cijfers. Al weten wij niet waar ze vandaan komen, waarop ze berusten, de cijfers
zijn officieel. Le Havre's burgemeester, de handige Léon Meyer, een politicus van
het troebelste water, en Dufour, de directeur der douane, noemen beiden hetzelfde
bedrag dat aan de Schatkist ontfutseld zou zijn. Zij spreken van honderd-vijftig
millioen, loopend over drie jaren. Hebben zij hun woorden goed overwogen? Gaven
zij zich voldoende rekenschap van wat dat getal beteekent en insluit? Een bedrag
van honderd-vijftig millioen fraude vertegenwoordigt minstens een som van één
milliard koopwaar. De massa, onder de douane-muren doorkruipend, beroofde niet
alleen den Staat van geraamde inkomsten. Zij bezwaarde handel en industrie met
haar oneerlijke concurrentie. Zij vermeerderde het deficit en bijgevolg de belastingen.
Eén milliard, dat telt op een balans. Maar juist omdat het telt, hoe was 't mogelijk?
Had iedereen de oogen in zijn zak? Droegen alle douanebeambten, van den hoogste
tot den laagste, een blinddoek van biljetten van duizend?

Een supplement
Met een milliard aan koopgoederen, wettig ingevoerd, zou menige groote haven zich
in deze crisistijden vergenoegd hebben. Een vergelijking met andere havens, een
competente blik op de statistieken had de inspecteerende overheden reeds kunnen
verwittigen, dat de stad van Leon Meyer naast haar regelmatig aandeel in het transito
een onverklaarbaar en verdacht supplement genoot. Of men een kist Amerikaansche
radio-lampen, een kist Engelsche sigaretten binnenloodst als tafelpooten, een kist
blijft een kist. Zij meet een zekere tonnenmaat die geregistreerd wordt. Men kan den
inhoud verbloemen maar niet het volumen. Hebben allen gedut die zich plichtshalve
hadden moeten verbazen over het volumen dat Le Havre bleef importeeren? Doch
dat de gezamenlijke douane en de statistiek-bureaux drie volle jaren een uiltje geknapt
hebben is misschien nog niet het verbazingwekkendste. Dit volumen immers en die
waarde van één milliard moest uit Le Havre gedistribueerd worden over Frankrijk.
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Van smokkelende grossiers naar détail-handelaars wier meerendeel evenmin zuiver
op de graat kon zijn. Bedenk even wat dat vordert aan organisatie, geslepenheid,
kapitaal, medeplichtigheden. En bewonder. Terwijl hier de douane zichzelf fraudeerde,
waren er in Le Havre, Marseille, in Duinkerken, langs de Belgische, de
Luxemburgsche, de Duitsche, de Zwitsersche, de Italiaansche, de Spaansche grens
nog ontelbare smokkelaars die gewoonweg de douane fraudeerden. Per vliegmachine,
per auto, per boot, per trein, per fiets, te voet of te paard. Is het geen mirakel dat er
nog een Fransche industrie en landbouw bestaat? Dat niet geheel Frankrijk op de
flesch is, behalve de tollenaars en de ontduikers? Wie nagaat hoe de autoriteiten het
onthullen en het onderdrukken van dit alles overtreffend schandaal hebben geregeld,
zal den eerbied nog zien toenemen dien hij reeds koestert voor de innerlijke cohesie
van het Fransche staatspersoneel, voor de waarlijk superieure behendigheid waarmee
het zijn zaken en zaakjes bereddert.

Speciale brigade
Oordeel slechts. Tengevolge eener campagne van linksche bladen was er vier jaar
geleden te Parijs een speciale brigade opgericht voor de opsporing en beteugeling
van fraude. De brigade bestond uit vier inspecteurs en een chef. In Juli 1934 wierf
zij twee nieuwe recruten aan en steeg tot zeven man. Waarvoor zij dienden, wat zij
opspoorden en beteugelden is onbekend. Zij vingen stellig niets dan scharretjes en
overig sprot, anders had men 't gemerkt. Doch zeven is galgvol, zooals wij vroeger
zeiden, en deze zeven draaiden den strop. Natuurlijk ontdekken zij niets uit zichzelf,
hoewel in Le Havre reeds sinds jaren een enorme affaire hangende en smorende was
van honderden frauduleus geïmporteerde automobielen. Neen, zij ontdekken niets
uit zichzelf. Een inspecteur die initiatief toont riskeert altijd tegen de lamp te loopen.
Hij weet nooit waar een eerste stap naartoe brengt; het terrein is bezaaid met
voetangels en klemmen, met nesten van horzels en adders, zelfs met helsche machines.
Wie liever zijn carrière niet breekt wacht dus op een wenk van het lot, dat zich
verwaardigde om hier te verschijnen in de gedaante van een anoniemen brief. ‘Ga
naar de Rue de La Chapelle en gij zult er kisten tabak vinden’ zei het ongeteekende
epistel. En zij die dozijnen geteekende epistels van Fransche fabrikanten en handelaars
ter zijde gelegd hadden trokken naar de Rue de La Chapelle. Zij vonden de kisten
en een vrachtrijder die van de contrabande blijkbaar onkundig was. Zij verborgen
zich in de auto en lieten zich met de colli's transporteeren naar de plaats van
bestemming. Daar werd de lading opgewacht door een struische kerel, dien zij uit
de verte al herkenden als een specialist der Parijsche contrabande. Hij speelt naar
behooren zijn rol. Een der inspecteurs slaat hij tegen den grond, neemt de vlucht en
laat zich vangen door den tweeden. Hij wordt gefouilleerd. Alle noodige papieren
om zich te laten snappen draagt de ezel op zak. Cognossementen, vrachtbrieven,
uitklarings- en inklarings-stukken der douane van Le Havre. De tabak had gereisd
als houtwerk. De kisten waren niet onderzocht. De medeplichtigheid der douane
stond zoo vast als een paal van gewapend beton.

Automaten
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Van 't een kwam men op 't ander. Alles wat gij verzinnen en op den koop toe niet
verzinnen kunt passeerde de scheidslijn zonder rechten te betalen, behalve een lichten
cijns aan de ontrouwe commiezen. Gij kent waarschijnlijk die apparaten waar men
een geldstuk in een gleuf stopt, om door middel van een kleine beweeglijke
hijschkraan achter glas, een paar seconden te hengelen naar een sigaren-koker, een
verrekijker, een foto-toestel, een zaklamp, een horloge, en gewoonlijk niets op te
rapen dan voor een cent snoepgoed. Frankrijk is overstroomd van deze gauwdievige
automaten. Men moet werkelijk stekeblind zijn om ze niet te zien in café's, in stations,
langs de straat. Bij tienduizenden zijn die goudmijntjes Le Havre binnengeslopen
als speelgoed. Elk apparaat bracht zijn eigenaar een gemiddelde netto winst op van
600 francs per dag, en drie trusts, verdeeld in groepen, hebben dit rijke jachtveld
uitgestroopt. Thans is de pret eraf. Doch maandenlang bestalen zij de Schatkist. Op
het volk hieven zij tegelijk een geweldige zakkenrollers-belasting, bij benadering
niet te taxeeren, zelfs met geen millioenen, want het volk is verzotter op automaten
dan negerinnen op spiegeltjes. Eveneens onder de vermomming speelgoed ontglipten
de automobielen, uit elkaar genomen en bij stukken verpakt, aan tarieven welke een
Ford in Frankrijk ruim tweemaal duurder maken dan in Amerika. Bij tientallen werden
Fransche auto's kwansuis ingeladen en weer ontscheept, alleen om de export-premie
op te strijken. Naaimachines, schrijfmachines, kodaks, alcohol, suiker, zijden stoffen,
landbouw-werktuigen, radio-toestellen, koffie, thee, rubber, cocaïne, chemische
producten, togen naar het beloofde land van Le Havre en werden gecontroleerd onder
het etiquet kisten stalen buizen, kisten tomaten, kisten tafelpooten, of andere
benamingen van voorwerpen die aan onbeduidende invoerrechten onderworpen zijn.
Hoe vonden de douaniers hun weg in de stapels? Het middel was simpel: de kisten
welker inhoud overeenstemde met de aangifte, droegen een discreet
herkenningsteeken. In de organisatie was dat een détail.
Waar bleef het geld? Tot nu toe heeft men een troepje figuranten gearresteerd,
lieden die er warm bij zitten, maar die samen geen vijftig millioen konden verteren
per jaar. Sommigen schikken zich in hun ongenade. Zij verwisselden kisten fonografen
in kisten reuzel. De winst woog op tegen het verlies, en ze boeten omdat ze vat hebben
op niemand. Anderen zetten een keel op. Zij dreigen te klappen. Het zijn de
tegenspartelende zondenbokken die alles willen opbiechten, ook de fouten hunner
chefs. In geen enkel schandaal ontbreken dergelijke pochers. Door de muren van den
kerker, door de gecapitonneerde wanden der verhoorzalen sijpelde nimmer een
onvertogen woord.
Er zijn ook kranten die te verstaan geven dat het roovershol der tollenaars
verbindingsgangen zou hebben met de spelonken der politiek. Een kind kon dat
raden, want Le Havre met zijn burgemeester-député Léon Meyer, wegens zijn
dwergachtige gestalte en zijn inbeelding bijgenaamd Nabot-Léon, is socialistisch en
radico-socialistisch domein. Leengoed van het Front Populaire. Maar omdat men
een glimpje laat doorschemeren geloof ik niet dat men het schijnsel zal laten stralen.
Zeker, er werden draken-tanden uitgestrooid en er kunnen poltergeesten van groeien.
In de positie van Laval echter zal een staatsman eerst beginnen met te probeeren om
de gijzelaars, die hem uit den hemel komen gevallen, te gebruiken als pasmunt, op
de muzikale wijs van do ut des, voor wat hoort wat. Het kwaad wordt op deze manier
niet gestraft, het goede niet beloond, doch 't effect is hetzelfde en ieder vaart er wel
bij. Zelfs de Fransche Schatkist. Voorloopig zullen de schavuiten niet recidiveeren
en daarom per slot is 't te doen.
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[verschenen: 7 september 1935]

Schimmen
Parijs, 27 Augustus [1935]
Geen Franschman die nog voelt voor muziek kon zich een passage van Wagner te
binnen roepen (b.v. de bitter-zoete klacht van Brünnhilde: ‘Te zwaar is vandaag
mijne lans; licht zou zij zijn voor elken anderen strijd’) zonder te denken aan Lucienne
Bréval. Geen Franschman die zich bezighoudt met schilderkunst kon een ‘isme’
(impressionisme, luminisme, etc.) aanroeren zonder dat de naam van Paul Signac
hem op de tong kwam. Geen Franschman die eenige notie had van architectuur kon
een der karakteristieke gebouwen van onzen tijd citeeren zonder den naam te
vermelden van Frantz Jourdain. Binnen acht dagen zijn deze drie in zoo hoogen graad
representatieve persoonlijkheden gestorven en begraven. Zij waren oudjes geworden
van in de zeventig, tachtig en men bespeurde 't niet omdat men ze niet kon vergeten.
Men was met hen opgegroeid als jonge boomen rondom een verweerden stam waarin
een onvergankelijke naam gegrift staat. Dezelfde wind, dezelfde wolken, dezelfde
buien, dezelfde milde, levenwekkende zonneschijn had hen geteekend. Hen tezamen
hooren vallen geeft een schok. Maar als men verwonderd opkijkt is het menschelijk
landschap nauwelijks gewijzigd en men heeft geen uur noodig om te wennen aan de
lijn die zij niet meer afbakenen.
Alle drie, hoe vermaard ook, waren gedurende hun leven reeds vervangen. Sinds
lang. Sinds tien, twintig jaren. Waar is de tijd dat Frantz Jourdain als hernieuwer
optrad door ijzer en glas te gebruiken als materialen der bouwkunst? Hij was de
architect van La Samaritaine, het warenhuis der Cognacq's, het eerste warenhuis der
wereld. Het dateert uit een periode toen Frankrijk op elk gebied stijl maakte, toon
aangaf en gecopieerd werd over den ganschen aardbol. Het was modern, gewaagd,
origineel. En heden? Hij trachtte lucht, leven, licht uit te drukken, te boeien, te binden
in het architectonisch geraamte. Hij was een voorlooper tegen wien men protesteerde
uit naam der traditie. Wie zou tegenwoordig durven bouwen in zijn trant? De
Samaritaine werd nog geen openlijk verwijt tegen de schoonheid van Parijs, gelijk
het barokke, buikige Trocadéro, dat men ten langen laatste en het gezanik moede,
besloot af te breken tot den grond. Het scheelt niet veel of een soortgelijk vonnis zou
Jourdain treffen als zijn bouwwerk niet lag in een winkelstraat maar tegenover den
Eiffel-toren.
Een andere datum bezorgde hem evenveel roem bij den aanvang, evenveel
teleurstelling voor het vervolg. In 1902 stichtte hij den Salon d'Automne. Debuteeren
onder zijn auspiciën was een verdienste en een onderscheiding. Parijs veroorloofde
zich nog niet de luxe, zooals tegenwoordig, van 40.000 schilders die vervend den
kost zoeken (‘de klad erin brengen’ is geen zinledige term) en de jaarlijksche
vernissage van den Salon d'Automne was een der mondaine en artistieke evenementen
van de Ville-Sirène. Men was in volle Renaissance. Montmartre, bevolkt met dartele
genieën, trotseerde Montparnasse, bevolkt met gefriseerde profeten en fakirs. Men
groef een tunnel onder de Seine, welke de Nord-Sud heette alvorens ingelijfd te
worden bij de Métro. Een kaartje nemen naar den anderen oever der rivier was een
gebeurtenis, want het Parijsche Montmartre en het internationale Montparnasse
negeerden elkaar, verfoeiden elkaar hartgrondig. De gebeurtenis werd een symbool.
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Het symbool van lieverlede een gewoonte. De grenzen verzonken in een
geïllumineerden trein. Noord en Zuid, rechter-oever en linker-oever mengden zich.
Een cultuur vervlakte. Een beschaving werd genivelleerd, geprofaneerd,
gevulgariseerd. Onder 40.000 schilders had men meer moeite om een individu te
herkennen dan onder 40.000 Senegaleezen. En langzamerhand werd een bezoek aan
den Salon d'Automne een penitentie van hetzelfde gehalte als een bezoek bij den
ontvanger der belastingen. Zoo erg dat men 't voortaan gedrukt las in de kranten. Het
ontbrak niet aan exposanten. Wanden van kilometers lengte hingen immer vol. Maar
de meesters die hij gelanceerd had lieten Jourdain in den steek. Het publiek staakte.
Elk jaartje dat hij ouder werd (hij was geboren in 1847) onderstreepte het verval
eener instelling welke hij stichtte in het enthousiasme der beginnende eeuw, en die
hij vruchteloos verdedigde tegen decadentie en depreciatie.
Met Paul Signac verdwijnt het ‘pointillisme’, zooals iedereen het noemde, het
‘neo-impressionisme’ zooals de aanhangers een techniek titelden die de schilderkunst
veroverde, de bewoonde aarde en zelfs de academies. Signac, leerling van Monet,
was de uitvinder en de hartstochtelijke kampioen der ‘optische mixtuur’. Zijn oogen
waren een prisma. Hij kon het licht niet anders zien dan gebroken en geanalyseerd.
Reeds in de doeken zijner jeugd adopteerde hij het ‘divisionisme’, dat zuiver
wetenschappelijk beweerde te zijn, klampte er zich koppig aan vast, voerde het door
met een absolute gestrengheid en week er niet van af tot aan zijn dood. Hij penseelde
niet. Hij stippelde. Stippels van blauw, oranje, geel, violet, ultramarijn, smaragd-groen,
cadmium, vermiljoen op een onveranderlijk bleek-witten achtergrond. Van dichtbij
bekeken was dat een vormloos mozaïek van krioelende kleurpunten, een handvol
bonte confetti, neergedwarreld in een omlijste ruimte. Uit de verte gezien werd dat
de wemelende haven van Venetië, van Amsterdam, van La Rochelle, met schepen,
masten, zeilen in rimpelend water. De tonaliteit was altijd warm, lumineus, tintelend,
ofhij in een mistbank schilderde of in de vonkelingen der Adriatische Zee. De eerste
generatie, welke dit kaleidoscopisch heelal van vlokken, dien puzzle van vlekken
aanschouwde, schrok. Zij was verblind door de nieuwheid, de felheid van dit licht
onder den grauwen westerschen hemel en kneep de oogen toe. De tweede generatie
met wie hij leefde adoreerde hem, betaalde hem fortuinen die hem millionnair
maakten. Haar pupillen leerden den glans verdragen en met een onbevangen blik
kon men niet anders dan Signac waardeeren en aanbidden, als gebrande glasvensters,
de vleugels van een vlinder, het parelmoer eener schelp. De derde generatie, onder
wie hij vergrijsde, keerde hem den rug toe. Want wanneer één enkele Signac bekoorde,
streelde, verrukte desnoods, niets daarentegen was hopeloozer monotoon,
monochroom, vervelend, stereotiep, onuitstaanbaar dan tien, dan twintig of honderd
Signac's. Niets lijkt meer op een regenboog dan een andere regenboog. Niets werd
sneller conventioneel dan het pointillisme dat zoodanig contrasteerde met het
conventioneele aspect der dingen. Niets leek weldra oppervlakkiger dan een methode,
een systeem, een routine, welke beweerde door te dringen tot de in atomen ontleede
natuur. Men trok opnieuw de schouders op voor den schilder, die zei: ‘Alleen Monet
en ik hebben de zon begrepen.’ Hoewel hij geregeld exposeerde bij de
Onafhankelijken, waarvan hij een der stichters was, keek niemand nog naar hem om.
En Signac die picturaal levenslang had stilgestaan evolueerde als mensch. Hij vond
geen nieuwen stijl maar hij ontdekte Rusland. De multi-millionnair, commandeur in
't Legioen van Eer, officieel schilder van 't Ministerie van Marine, omarmde het
communisme. De uiterste wil van dezen profiteerder der burgerlijke kapitalistische
maatschappij was hare vernietiging. Revolutionnaire tribunes en optochten vereerde
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hij gaarne met zijn aanwezigheid. Onder communistische toespraken, vlaggen en
gezangen is hij verbrand in 't crematorium van den Père-Lachaise.
Bij Lucienne Bréval was het niet de geest die weigerde doch het lichaam. Wanneer
de zangstem, welke worstelen moet met een orchest, niet meer slijtage onderging
dan de spreekstem, reciteerend in de stilte, zou zij haar dagen geëindigd hebben in
hetzelfde aureool van altijd verjongde glorie als een Sarah Bernhardt, die zij evenaarde
door de charme van het gouden geluid, de zuiverheid der dictie, de diepte van
vertolking en ontroering. Het geluk van te duren echter moest zij derven. Men duldt
in Frankrijk slechte, middelmatige, ongeoefende stemmen, maar nooit versleten
stemmen. Toen zij voorgoed verstomde, werd haar Brünnhilde-creatie gedoceerd op
de meeste conservatoria. Doch een natuur-kracht lag braak. Een der zeldzame
natuurkrachten welke zich spontaan vereenzelvigen met de natuur-kracht die het
vertolkte meesterwerk zelf is. En omdat haar psyche van de loutere essence was die
niets behoefde te duchten dan het brooze, onvervangbare instrument, kon men haar
nog prijzen in het heden hoewel zij sedert jaren zweeg. Dit is het voorrecht van
herscheppende kunstenaars die waarlijk groot zijn: zij worden identiek met de
scheppers. In de rustloos voortwentelende eeuw laten een Jourdain, een Signac de
herinnering na van achterblijvers. Een Lucienne Bréval, die Gluck, Fauré en Wagner
zong, wordt betreurd als metgezel en tijdgenoot.
[verschenen: 11 september 1935]

Geesten in een flesch
Parijs, 30 Augustus [1935]
Soms verwondert men zich nog gaslantaarns te ontmoeten in de straten der
Ville-Lumière, en lang in de minst bedeelde. Wij waren opgegroeid met het gas,
zooals het vorig geslacht opgroeide met de petroleumlamp, een voriger met de kaars.
De som van indrukken, positieve en negatieve, die ons karakter kleuren, die ons
binnenste moduleeren naar majeur of mineur, is doorweven met den glans van een
vleermuis-brander of van een gloeikousje. Herinner u de seconden van spanning in
een theater of concertzaal, als duizend menschen den adem inhielden onder de vlaag
eener ontroering. Men kon een speld hooren vallen, maar in de gewijde stilte hoorde
men nog duidelijker de kousjes suizen.
Langzamerhand, als een tooneeldoek dat onmerkbaar wordt weggetrokken,
vervluchtigde deze atmosferische achtergrond, van het groote en kleine leven. Hij
verdween uit de romans. Uit de schilderkunst. Uit het stadsbeeld. Uit de huizen.
Cyclopische, grauwe gasketels tusschen zwarte schoorsteenen bakenden nog de
grenzen af van een bevolkt centrum, doch wie geen persoonlijke relaties had met de
gas-industrie kon zich hoe langer hoe moeilijker voorstellen waartoe die logge,
hinderlijke constructies dienden. Gelijk de lantaarn-opsteker met zijn ladder op den
rug en het blauwig vlammetje aan zijn stok schenen zij overblijfselen van een tijd
welke geleidelijk verzonk in 't niet. Men liet ze overeind zooals men de rails van een
afgeschaft trammetje niet opbreekt omdat sloopen te duur kost. Zij leken veroordeeld
tot oud roest en verbeidden hun ondergang. Een nieuwe macht immers, die wij uit
dankbaarheid fee noemden, had al onze ideeën omtrent licht, warmte, beweging
veranderd. Onder een web van koperen draden, gesponnen over de gansche aarde,
tooverde zij een décor waar ons heele vroegere geheugen in onbruik kwam. Wat
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moest er van het gas worden met een antagonist en concurrent als de electriciteit?
Het was gedoemd om te verkommeren. Zelfs als ornament, gelijk de kaars, kon het
zijn bestaan niet rekken.
‘Niet zoo haastig!’ zeggen de mannen van 't vak aan wie de zorg is toevertrouwd
over een bedrijf welks ensemble een belangrijk stuk vertegenwoordigt van het
nationale bezit. Kijk even om u heen en gij zult gewaarworden hoe het uit de mode
geraakte gas, het ouderwetsche aftakelende gemeentegas zich verdedigt. Doch zie
eerst achteruit wanneer gij de toekomst wilt kennen. Hoe begon het gas zijn carrière
van hoofd-factor in de menschelijke economie? Precies als het water. In 1856 perste
een aannemer van Charonne lichtgas samen in groote, cylinder-vormige, ijzeren
flesschen, laadde ze op een wagen die getrokken werd door een paard en bracht ze
aan huis te Parijs en in omliggende gemeenten. Het gas was gecomprimeerd tot een
pressie van 11 K.G. per vierkante centimeter, het maximum dat toenmaals,
commercieel gesproken, bereikt kon worden. Bij den klant werd het overgebotteld
in groote reservoirs die geplaatst waren op het dak der woning, onder 5 K.G. druk.
Het gas had geen buizen noodig behalve binnenshuis. En nimmer zou men
ondergrondsche leidingen gelegd, kolossale, wanstaltige ketels gebouwd hebben, als
de metaalnijverheid bij het aanvangen der gasindustrie gekund had wat ze nu kan.
Want tot voor korten tijd is het probleem van 't gas een probleem gebleven van
transport. Wij hadden een geest. De geest was willig genoeg om zich te laten vangen.
Maar wij hadden geen flesch om hem op te sluiten. Voor een handzame, niet zware,
niet volumineuze, niet broze, voor temperatuur-verschillen ongevoelige, onder de
hoogste pressies veilige en ten overvloede goedkoope flesch ontbrak het ideale metaal.
Het ontbrak, totdat Prof. Chaudron, directeur van het Chemisch Instituut te Lille,
een paar jaar geleden na langdurige en netelige proeven slaagde in de toebereiding
van een nieuw metaal dat den naam ontving van alumag, wijl het een mengsel is van
aluminium en magnesium, met een greintje mangaan erbij. Deze legeering heeft een
zilver-witte, buitengewoon bekoorlijke tint. Zij laat zich snel, duurzaam en zeer mooi
polijsten. Zij is gemakkelijk en volmaakt te soldeeren. Zij vreet niet in. Zonder eenige
schadelijke inwerking [kan] men haar duizenden uren blootstellen aan zee-water,
mist of regen. Zij bezit een groot weerstandsvermogen tegen breken, tegen
vermoeienis, dit wil zeggen tegen onophoudelijke trillingen. Zij is zeer elastisch.
Men kan ze buigen, krommen, drijven, pletten. Haar vervaardiging eischt geen enkel
speciaal thermisch procédé. De fabricatie is gemakkelijk, dus goedkoop.
Als ik de aanwendingen moest opsommen waarvoor deze substantie alleen reeds
door het vermelden harer hoedanigheden zich geschikt toont (luchtvaart,
kunstnijverheid, automobiel, edelsmeedkunst, woningversiering, etc.) had ik
ongetwijfeld niet genoeg aan een vel papier. Maar de eersten die erop aanvlogen
waren de directeuren der gas-fabrieken. Het voorbeeld van den pionier van Charonne
die per paard en kar zijn gas rondbracht had achter in hun hoofd altijd een geheime
aantrekkelijkheid behouden omdat de uitbreiding hunner industrie nog steeds afhing
van afstand en ruimte, omdat er ontelbare dorpen waren, die gaarne gas gebruikt
zouden hebben, doch waarheen een kanalisatie nimmer kon rendeeren. Zoodra het
alumag bestond, gingen zij dus opnieuw gas in flesschen bottelen. Ditmaal echter
niet onder een druk van 11 en 5 atmosferen. De flesschen werden systematisch
geprobeerd. Onder een pressie van 200 atmosferen rekte het metaal enkele millimeters
doch keerde na ontlading terug in den oorspronkelijken toestand. Toen de flesschen
sprongen bij een druk van 480, noteerde men een rekking van 15%. Flesschen van
2 meter lengte dijden uit tot 2.30.
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Voorloopig kozen de ingenieurs 200 atmosferen als secuurste limiet. Zij rustten
hun gas-fabrieken toe met compressie-toestellen. Er bestaan op 't oogenblik negen
van zulke centrales en de grootste bevindt zich in een streek waar men ze 't laatst
vermoeden zou: in het dicht-bevolkte Noorden, te Cambrai. Men verlicht en verwarmt
kerken, afgelegen hofsteden, huizen, villa's, kasteelen. In Frankrijk en op de rest der
wereld zullen er altijd een menigte oorden zijn waar zelfs de electriciteit als
niet-rendeerend nimmer zal doordringen. Toen de vaart genomen was, ging men
natuurlijk verder. Op het dak eener autobus voor 14 personen bevestigde men 14
flesschen van alumag, gevuld met gas. Zij wogen elk 10 K.G., dus gas plus flesschen
10 K.G. per passagier. Bij den rallye Parijs-Rome-Parijs, georganiseerd door de
Fransche Automobiel-Club, legde het voertuig dat liep met deze brandstof den rit
van 3000 K.M. af zonder pech of incidenten. Slechts om de 250 K.M. behoefden de
flesschen herladen te worden.
En onder de mogelijke toepassingen van gas en alumag lijkt deze laatste mij
verreweg het merkwaardigst. Zij sluit aan bij tien, twintig experimenten, die alle
slaagden en die alle hetzelfde doel beoogen: ontsnapping aan de tyrannie van
petroleum en benzine, welke Frankrijk niet in voldoende hoeveelheden kan
produceeren of vergaren; neutraliseering van een blocus ter zee.
Wie kalm en zakelijk observeert wat theoretisch reeds voorhanden is, in Frankrijk
en in Duitschland, als volmaakt bruikbaar surrogaat of plaatsvervanger van minerale
brandstoffen, kan niet anders doen dan de mogendheden beklagen wier politiek en
heerschappij gevestigd is op de aard-olie. Zij hebben oogen en zien niet. Of als zij
zien, zij onderschatten de beteekenis van het geziene, en meer dan alle overige
dwalingen riskeert deze kortzichtigheid hen in rampen te storten. Hebben zij niemand
om hen te waarschuwen? Zonder tegenspraak te vreezen van de feiten mag men
luidop voorspellen dat een tweede Europeesche oorlog, of het eerste beste blocus
dat wordt afgekondigd tegen een moderne mogendheid als Frankrijk, Duitschland,
Italië, de geheele petroleumindustrie zoo niet totaal zal ruïneeren dan toch haar omzet
voor immer zal bekrimpen tot de helft. Zeker, totnutoe begunstigt de Fransche politiek,
belichaamd in het Office des Combustibles Liquides, de groote trusts. Zij zou de
diverse pogingen tot bevrijding van den petroleum-dwang kunnen aanmoedigen. Zij
doet dat niet en men begrijpt waarom. Doch op dit gebied compenseert particulier
initiatief meer dan overvloedig het in gebreke blijven van den Staat. Die Staat heeft
er geen belang bij om een product te schaden waaruit hij een ruim deel zijner
inkomsten haalt. Hij heeft geen belang bij de onmetelijke beroeringen welke zouden
voortspruiten uit een te brutale verdringing van de petroleum. Niemand echter
noodzake een Staat door blocus of sancties om de partij te kiezen van uitvinders en
particulieren. De vervanging van de petroleum is voortaan slechts een kwestie van
installatie. Radicale maatregelen waarvoor men in vredestijd wegens hun kostbaarheid
of wegens de tallooze consequenties terugschrikt, zullen vanzelfsprekend schijnen
in tijden van oorlog. Fabrieken welke olie en benzine brouwen uit steenkolen,
bruinkolen, asfalthoudende schilfersteen, olijven, apennoten, palmvruchten en een
aantal andere inlandsche of tropische gewassen, distilleerderijen die alcohol stoken
uit bijna alles wat groeit, stations van boschgas, stations van gas in flesschen zullen
bij tientallen, bij honderdtallen uit den grond verrijzen. Eenmaal gebouwd, zullen
zij nimmer worden afgebroken. Nimmer zou de petroleum die verloren markten
herwinnen. Alles wat reeds werkt in 't klein, wacht slechts op de gelegenheid om te
gaan werken in 't groot.
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[verschenen: 14 september 1935]

Gepleisterde graven
Parijs, 8 September [1935]
Henri Barbusse, 61 jaar oud en ziek van longen, is gestorven in een hospitaal te
Moskou.
Toen hij dood was hebben de gebieders van alle Ruslanden hem gewikkeld in een
communistische vlag en gelegd in een met rood satijn bekleede kist. Zijn lange
magere, ragebollige beeltenis van Ridder der Droevige Figuur hebben zij meer dan
levensgroot geschilderd op witte doeken, en de kist met de portretten onder muziek,
liederen en toespraken rondgeleid door de straten hunner hoofdstad. Hierna hebben
zij hem per trein geëxpedieerd naar Parijs, waar hij plechtig van het station gehaald
werd en gedurende een etmaal tentoongesteld is in het Vakvereenigingsgebouw van
de Rue Grangeaux-Belles, bewaakt door een lijfwacht van jonge en bejaarde
kameraden der literatuur, der journalistiek en der politiek. Vervolgens is hij langs
een reusachtigen omweg naar den Père-Lachaise gereden en begraven in de nabijheid
van den muur waar de Communards van 1871 gefusilleerd zijn. Een ontzaglijke
volksmenigte begeleidde den lijkstoet. Er waren meer dan duizend kransen, stuk
voor stuk gedragen door de jeugdige gardisten die Roode Valken heeten. Jonge
meisjes, bloots-hoofdsch, droegen zijn boeken, zooals soldaten de ordeteekenen
dragen van een militair. Direct achter de lijkbaar rolden invaliden hun vernikkelde
wagentjes. Boven de krioelende menschenmassa, boven de wagens met bloemen,
boven de ontelbare vaandels golfde naar Russisch gebruik het reusachtige conterfeitsel
van den overledene. Het schemerde reeds toen de eindelooze optocht het kerkhof
bereikte. Tusschen de grafsteenen werd een enorme banderol ontplooid met een
opschrift, geciteerd uit Le Feu: ‘Hoeveel misdaden waarvan zij deugden gemaakt
hebben door ze nationaal te noemen.’
Propaganda te Moskou, propaganda te Parijs. Hoe meer eer men bewijst en hoe
grooter de gestorvene wordt uitgeteekend, des te meer luister en fascinatie zal
terugkaatsen op de ideeën welke hij aanhing en diende, op de lieden die deze ideeën
voortzetten en dat imposante schouwspel inrichtten.
Toen de plechtigheid geëindigd was pakte ik volgens gewoonte een boek van de
plank om vroegere indrukken te controleeren, om de kracht te meten eener stem
welke voortaan opklinkt uit het verleden. Ik koos L'Enfer dat door zijn bewonderaars
beschouwd wordt als verreweg het beste, het aangrijpendste. Automatisch blies ik
het stof weg en deed een greep in de verschoten pagina's. Ik viel op het hoofdstuk
dat begint met: ‘Ik zal in den grond gaan. Ik zal een ziekte gehad hebben of een
wonde die een deeltje van mijn vleesch sneller zullen doen rotten. En ook mij zal
men begraven gelijk de anderen, hoe vreemd dat ook moge schijnen.’
De tolk van Barbusse, die in een hotelkamer door een gaatje in den muur de
gedragingen bespiedde zijner wisselende buren en hun gesprekken opving, beschrijft
dan wat er met hem zal gebeuren op het kerkhof, in de nauwe kist. De acht
successievelijke immigraties van vliegen, maden, wurmen, larven welke
correspondeeren met de verschillende phases van bedervende fermentatie, en die een
mensch na drie jaren ontbinden tot een hoopje bruinachtig poeier, dat zelfs geen geur
meer heeft, een mengsel van vleugelschilfers en excrementen der verslindende
insecten met korrelige resten van het eenmaal geadoreerde, bezielde schepsel. Hij
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wil die beestjes kennen en hun bedrijf. Van te voren wil hij zien wat zijn doode oogen
niet zullen aanschouwen. Hij noemt ze bij name. Hij telt hun zwermen. Hij noteert
hun uitzicht, hun ontpoppingen, hun geur, hun arbeid in die sombere ruimte, te midden
der stinkende, zwarte, vettige, vloeibare bestanddeelen van wat eenmaal een denkend
en beminnelijk creatuur was.
De boetpredikers der middeleeuwen hebben geen ijzingwekkender staaltjes
samengeregen van de menschelijke betrekkelijkheid. Maar in het perspectief hunner
donkere aarde straalde de hemel met zijn koren van engelen. Boven hun vergankelijke
materie zweeft de Geest, waarin wij zijn en bewegen. Voor Barbusse is er niets dan
de eenzaamheid en de wanhoop van het Niets. Om den lezer vollediger te worgen
springt hij van het chemische en dierlijke proces der lijkkist over naar het rijk der
sterren. Langs het hoopje vuil dat hij en zijn wurmen zullen achterlaten glinsteren
de verre, de tallooze, de eeuwige en doellooze lichten van een onverbiddelijk,
monsterachtig uitspansel.
Gemeenplaatsen? Ja. Vulgaire refreintjes van een nihilist. Doch met den middag
van Barbusse's eigen begrafenis tot achtergrond kregen deze gemeenplaatsen een
zonderling, spookachtig accent. Een der jonge meisjes had deze bladzijden als een
testament gedragen achter het overschot van den auteur, die zeven dagen geleden
verscheidde. Het eerste stadium. Het stadium der blauwe vlieg, der groene vlieg,
welke de geleerden ‘Lucilia Caesar’ noemen, de groote vlieg, met de zwart en wit
gestreepte borstkas. Ik hoorde het rood satijn en de vlas der Soviets ritselen op het
gezoem der vleugels, het gekriewel der larven welke iederen dag haar gewicht twee
honderdmaal vermeerderen. Het vel van Barbusse, volgens zijn eigen beschrijving,
moest geel zijn, zweemend naar roze, helder-groen op den buik, donkergroen op den
rug. Hij was een vliegen-kolonie geworden. Tien duizenden vereerders sjokten achter
deze broeikas van aglossas, loncheas, ophyras, phoras, pyophilas, behaarde maden,
zijige mijten. Achter deze kiemende, wordende, wroetende, knagende zwermen
speelde men treurmarschen, zong men Russische koralen, zwaaide men vaandels,
hield men redevoeringen. Herinnerde geen enkel der ceremonie-meesters zich de
weerzinwekkende bladzijden waarmee een in watten gebakerde pessimist het humeur
zijner medemenschen verpest had, alvorens hun leven te vergiftigen? Als zij ze zich
herinnerden hoe durfden zij dan meewerken aan deze afzichtelijke en groteske
komedie? Het is onmogelijk om een embryo van beschaving te grondvesten op het
materialisme, om de geringste plechtigheid te harmonieeren met de theorieën van
dezen gestorvene. Maar wie zulke bladzijden schrijft en wie ze bewondert moet de
consequenties ervan aanvaarden en niet doen alsof hij gelooft aan opstanding.
‘Godsdienst is opium voor het volk’ zei Lenin. Wat was deze parodie anders dan
opium van de allerslechtste kwaliteit?
Gekweld en geërgerd ging ik L'Enfer terugzetten in de rij waar het jarenlang
ongelezen vergeelde, toen ik terugbladerend stiet op het gesprek dat twee dokters,
een oude en een jonge, voeren naast het bed van een kankerlijder, wiens laatste uur
zal slaan. Zij assimileeren de wereld, de menschheid met het gezwel van de stervende.
‘Voor de zweer der wereld, roept de jonge dokter uit, bestaat er een groote algemeene
oorzaak. Gij hebt haar genoemd: de verslaafdheid aan het verleden, het eeuwenoude
vooroordeel dat belet om alles proper, volgens de rede en de moraal over te beginnen.
De traditie infecteert het menschdom, en de naam der twee afschuwelijke vormen
waarin zij zich openbaart is...’ De oudste rijst van zijn stoel hij met een vluchtig
gebaar alsof hij beduiden wil ‘zeg het niet’. De jonge man echter kon zich niet
weerhouden te spreken: ‘Het is de erfenis en het vaderland’ zei hij.
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L'Enfer dagteekent van 1908. Barbusse, die gedebuteerd had met een sentimenteelen
verzen-bundel, als een mode-artikel getiteld Les Pleureuses, Barbusse, die gelanceerd
was door den toenmaals beroemden, thans vergeten Catulle Mendès, en als een braaf
arrivist zijn dochter Hélyonne trouwde, Barbusse was hoofdredacteur van Je Sais
Tout en kabinetschef van een minister toen L'Enfer verscheen. Er zijn dus geen twee
Barbusse's zooals meestal wordt voorgegeven: de middelmatige, sensitieve dichter
en de revolutionnair, de man van de daad. Barbusse's communisme dateert niet van
den oorlog. Neen. Alleen zijn succes, zijn millioenen, zijn villa op de Côte d'Azur,
zijn burleske apotheose hebben den oorlog tot uitgangspunt. Op zijn manier was
Barbusse een oweeër. Le Feu, vertaald in alle talen, verkocht in een onberekenbaar,
aantal exemplaren, Le Feu waarvan iemand zei: ‘als de oorlog niets anders was dan
Barbusse beweert zou hij geen kwartier geduurd hebben’, Le Feu, roman van slijk,
vuilnis en mieserigheid maakte hem vermaard en populair bij alle hazeharten, alle
sloome duikelaars die vandaag hossen achter een rooden lap en uilskuiken genoeg
wanneer ze in den bioscoop de tanks zien defileeren der Soviets. Maar het heele
bolsjewisme van Barbusse, zijn maatschappij als varkenstrog, zijn conceptie van den
mensch als goed voor de aschbelt, was reeds aanwezig in het ziellooze en hartelooze
L'Enfer.
Meermalen, terwijl Barbusse op sterven lag te Moskou, heb ik moeten denken aan
Victor Serge, socialistisch en communistisch Fransch schrijver, die wegens
meeningsverschillen met de overheden van het Kremlin sedert maanden zucht in een
kerker der Soviets. Ah! De Rechten van den Mensch! Vrienden van Serge hebben
geprobeerd handteekeningen te verzamelen op een petitie voor zijn invrijheidsstelling,
voor zijn terugkeer naar Frankrijk. Zij hebben er geen tien bijeen kunnen garen. Een
moedig naïeveling die het geval Serge aanroerde op het Congres der Communistische
intellectueelen is de deur uitgesmeten. André Gide weigerde zijn handteekening
onder het smoesje: ‘Het grootste blijk van liefde dat wij de Soviets kunnen schenken
is ons vertrouwen in hun rechtvaardigheid tegenover Serge.’ De huichelaars, de
lafaards! En die dozijnen protesten schreef voor Thaelmann, weigerde zijn
handteekening zelfs zonder smoesje. Doch wat is het jammerlijkst? Dat de leiders,
de vaandrigs, het zout eener verbeterde aarde (‘waarmee zal men zouten als het zout
vervluchtigt?’) vervallen tot dergelijke ondoorgrondelijke karakterloosheden? Of
dat een deel der menschheid dom en blind genoeg is om die gewetenlooze karakters
te vertrouwen als leiders en vaandrigs, om hun armzalige overblijfselen te vereeren
als relieken van heiligen?
[verschenen: 21 september 1935]

Het sop en de kool
Parijs, 14 September [1935]
Laval heeft gesproken en in het labiele evenwicht van het slappe koord waarop hij
sprak voor binnenlandsche bestokers, van het strakke koord waarop hij sprak tot
buitenlandsche bespieders, kon zijn redevoering niet anders uitvallen dan zij geworden
is. Maar zoowel degenen die jubelen, gelijk de Engelschen en de oorlogszuchtige,
bloeddorstige pacifisten van het Front Populaire, als degenen die het voorhoofd
fronsen gelijk de vrienden van Italië, gaan met hun interpretaties te ver. Wat vreesden
zij, wat hoopten zij? Dat Laval zou verklaren: Frankrijk heeft maling aan den
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Volkenbond? Frankrijk houdt zijn woord niet? Frankrijk verloochent zijn signatuur?
Frankrijk treedt het Covenant met voeten?
Komaan, zulke dingen zegt men niet na sinds de stichting van den Geneefschen
tempel geroepen te hebben: het pact, het heele pact en niets dan het pact! Een land
als Frankrijk, waar het Recht geen veranderlijk geval is, afhankelijk van tijd, plaats
en omstandigheden, doch een onwrikbaar dogma geldig op alle lengte- en
breedte-graden, nu en straks, zou uit den grond van zijn juristisch temperament met
verontwaardiging geprotesteerd hebben wanneer een zijner vertegenwoordigers de
mogelijkheid van zulk een buitensporigen woordbreuk ook zelfs maar had laten
voelen. Neen, het pact, het heele pact, niets dan het pact. De Franschen hebben het
nimmer geschonden, nimmer ontdoken. Al zou men het slechts kortstondig verzaken,
zijn beginsel moet gehandhaafd blijven. Het pact is een geloof. Het is een moraal.
Een kompas. Een symbool en een werkelijkheid als een sterrenbeeld op de wijde,
verraderlijke zee. Een houvast. De Engelschen die twijfel gezaaid hebben omtrent
deze Fransche trouw, en alvorens er eenige blijkbare reden bestond, vergaloppeerden
zich. De Engelschen die met vette letters complimenten afdrukken voor Laval omdat
hij Frankrijk's woord gestand doet, hebben de Franschen nog meer geërgerd. ‘Niet
wij, kon men lezen in een der grootste bladen, verdienden in de wereld de
spreekwoordelijke benaming van perfide.’
Voor Engeland bevat Laval's tekst lastiger aanwijzingen dan een brutale verzaking
geweest zou zijn van het Covenant. Achter de academische termen van Samuel
Hoare's volkenbondsche geloofsbelijdenis zag de Fransche minister den schim eener
onverhoopte gelegenheid voorbijzweven en hij greep hem bij de haren.
Sir Samuel betuigde adhaesie aan het systeem der collectieve veiligheid. Misschien
tegen heug en meug. Misschien voornamelijk omdat hij geprest was door de hardste
noodzakelijkheden. Misschien meende hij er geen zier van. Maar hij kon moeilijk
solidariteit eischen zonder solidariteit te bekennen. De vroegere ministers van
Engeland die op de Geneefsche tribune oreerden, hebben nimmer een volle hand
willen bieden. Het minst wat Hoare bij deze gedachtenwisseling kon toesteken was
een royale vinger. Hoe zou hij 't vinden, achteraf beschouwd, dat Frankrijk toetastte
en de gansche hand pakte? Indiscreet? Opdringerig? Ondelicaat? Weinig chevaleresk?
Bij een Engelschman kan men nooit weten. Voor de normaalste consequenties is hij
schuwer dan de duivel voor een vat wijwater, hetgeen hem niet verhindert voortdurend
consequenties uit te lokken. De Franschman is verzot op logica als satan op een ziel
wat hem niet belet om zijn hersens vol te proppen met utopieën.
En wat is prettiger dan een tegenstander in een hoek te drijven tegen wien men
vanaf 1920 schermt in de lucht? Engeland wilde alle naties spannen voor zijn strijdkar
tegen Italië. Op zijn beurt annexeerde Laval het Vereenigd Koninkrijk, de dominions
inbegrepen. In Hoare's redevoering belichtte hij juist wat de Brit liever
verdonkeremaand had. Hij onderstreepte wat Downing Street sinds jaren begeert te
verdoezelen. Hij dikte aan. Wat nauwlijks impliciet was voor sir Samuel werd expliciet
voor Laval. De Fransche minister nam goede nota: ‘In een redevoering vervuld van
de edelste gedachten, waarin men de liberale tradities herkent van Engeland en zijn
zin voor het universeele, heeft Sir Samuel Hoare ons eergisteren den wil geuit van
het Vereenigd Koninkrijk om zonder voorbehoud te adhaereeren aan het systeem
der collectieve veiligheid. Hij heeft ons verzekerd dat deze wil was en zou voortgaan
te zijn het leidend beginsel der internationale politiek van Groot-Brittannië. Geen
enkel land heeft met meer voldoening de woorden van den Britschen staatssecretaris
vernomen dan Frankrijk. Geen enkel land kan de strekking eener dergelijke verbintenis
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beter waardeeren en afmeten. Deze solidariteit in verantwoordelijkheden van alle
soorten, in alle omstandigheden van tijd en van plaats, welke een dergelijke verklaring
voor de toekomst in zich sluit, beteekent een datum in de geschiedenis van den
Volkenbond. Ik verheug mij erover met mijn land dat de geheele noodzaak beseft
heeft eener nauwe samenwerking met Gr.-Brittannië voor de verdediging van den
vrede, en het behoud van Europa.’
Ik heb letterlijk vertaald om geen kruimeltje van de kostelijke ironie dezer frases
verloren te laten gaan. De arme Hoare! Over al die mooie en concrete bevindingen
had hij met geen letter gerept. ‘Zonder voorbehoud?’ Nergens had hij zoo iets gezegd.
‘Verantwoordelijkheden van alle soorten, in alle omstandigheden van tijd en plaats?’
Waar haalde Laval dat vandaan? Hoare zei 't niet maar hij dacht 't. En als hij 't per
ongeluk niet dacht, de Franschen waren er om 't hem te zeggen. Voor dezen keer
moest Engeland niet meenen dat het er met een rhetorische tirade afkwam. Wat geldt
voor eens, geldt voor ieder, voor altijd, voor overal. Of het geldt voor niemand, voor
nooit, voor nergens. Een pact dat afhangt van de persoonlijke appreciaties der
onderteekenaars, van hun willekeur, van hun belangen, van hun combinaties, dat
slechts bindt voor zoover 't de gegadigden convenieert, is geen pact. Het behoeft
zelfs niet verscheurd te worden als een vodje papier. Wanneer Engeland Frankrijk's
onvoorwaardelijken steun kan vergen voor een nog onbepaald en ongewis geval (tot
dezen datum immers pleegde Italië geen enkel strafbaar feit) dan kan Frankrijk
Engeland's effectieve samenwerking eischen voor alle onbepaalde en ongewisse
gevallen die nog sluimeren in den schoot der toekomst. Vandaag marcheert Engeland
met geestdrift voor Ethiopië en den Schoonen Blauwen Nijl. Zal het morgen met
evenveel overtuiging marcheeren voor de onafhankelijkheid van Oostenrijk en den
Schoonen Blauwen Donau? Overmorgen voor Klapeida, dat eertijds Memel heette?
Over-overmorgen voor de onschendbaarheid der grenzen van Tsjecho-Slowakije?
Die mogendheden, en Frankrijk dat hen protegeert, hebben niet meer en niet minder
juridische aanspraken op de ‘collectieve veiligheid’ en de kanonnen der Engelsche
vloot dan het rijk van den Negus. Maar tot dusverre heeft Groot-Brittannië elke reëele
garantie voor ‘het behoud van Europa’ geweigerd of op de lange baan geschoven.
Volgens de oude methode van Wait and See.
Onmiddellijk na Laval's redevoering vertrokken instructies naar den Franschen
Gezant te Londen die opdracht ontving om deze teere punten met gewenschte
duidelijkheid aan te stippen, zwart op wit. Gaat de status quo van Europa den Britten
in gelijke mate ter harte als de status quo van Afrika? Is het concept der
Oostenrijksche, Tsjechische, Lithausche integriteit in se absurder en onaannemelijker
voor de Engelsche diplomatie dan de integriteit van Abyssinië? Ziedaar wat Frankrijk
zou willen vernemen, zwart op wit. Wanneer Londen negatief antwoordt of wanneer
het antwoordt met uitvluchten dan is de Volkenbond nog bestaanbaar, doch niet meer
het Pact.
Men beweert reeds dat de Quai d'Orsay nul kreeg op zijn rekest. Dat is wellicht
voorbarig, hoewel in alle opzichten waarschijnlijk. Een rondborstige Engelsche
garantie van het Europeesch statuut zou lijnrecht indruischen tegen de ‘leidende
beginselen’ der Britsche continentale politiek van na den oorlog. Engeland liet de
Duitschers niet herbewapenen te land, ter zee en in de lucht om hen daarna te gaan
betoomen. Integendeel. Met het Duitsche tegenwicht kon Albion minstens hopen
neutraal te blijven, terwijl de anderen elkaar verscheurden. Neutraal en arbiter. Strikte
Britsche verbintenissen op het Europeesche continent zullen daarenboven nimmer
geoorloofd of bekrachtigd worden door de Dominions. Eenmaal goed en bloed
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verspild te hebben in een Europeesch krakeel lijkt hun meer dan voldoende. Zij zullen
er niet inloopen voor den tweeden keer.
Maar zoolang Engeland zich aan zijn Europeesche verplichtingen onttrekt, zoolang
het eraan tracht te ontglippen onder gezochte voorwendsels of met machiavellistische
dubbelzinnigheden moet het niet rekenen op de Fransche soldaten noch op de Fransche
vloot. De Abessinische kwestie alleen is niet de botten waard van een Bretonsch
matroos. Geen man kan gemist worden van de regimenten die de wacht houden aan
de Maas en aan den Rijn.
Het staat verder aan Engeland om te beslissen of de vrijheid (wat het vrijheid
noemt!) van een aantal half-wilde negerstammen de verwoesting waard is van
Florence, Rome, Sienna, Venetië... en andere oorden waarheen het Westen sinds
eeuwen zijn pelgrimsstaf richt. Al had Mussolini millioenmaal ongelijk, is het niet
krankzinnig dat het opperen eener dergelijke veronderstelling een schijn van
aannemelijkheid verwierf?
Doch als wellicht geen enkele macht ter wereld Mussolini kan weerhouden (zou
hij zich storen aan een Fransch verbod dat des te tartender moet klinken daar het na
lange inschikkelijkheden werd afgeperst?) de Fransche non-interventie heeft
vermoedelijk het voordeel dat zij Groot-Brittannië tot inzicht brengt van de juiste
proportie en van het risico. Als Frankrijk's onzijdigheid ons geen Afrikaansche
vijandelijkheden bespaart, wij hebben de kans dat zij ons spaart voor een Europeesch
conflict. Want op zijn eentje, zonder Frankrijk, kan Engeland stellig krijg voeren
tegen Italië. Londen alleen kan desnoods zegevieren over Rome. De Britten echter
zullen niet overwinnen zonder verliezen, zonder offers. Wie durft ze ramen? Wat
zal er na een oorlog in de nauwe Middellandsche Zee overblijven van de Engelsche
vloot? Wat van de Italiaansche? Wat zal voortaan hun rang en hun rol zijn naast de
Japansche, de Amerikaansche, en zelfs de Fransche escaders? Wie zou meester
worden over Europa, over den aardbol? Mussolini die banco speelt kan dezen inzet
wagen. Maar Engeland?
Het wordt tijd dat Mister Britling de oogen opent, gedachtig aan de Romeinsche
spreuk die sinds twee duizend jaren leert dat de goden eerst met blindheid slaan wie
zij verderven willen.
[verschenen: 28 september 1935]

Het grootste gevaar
Parijs, 17 September [1935]
Ieder in Frankrijk die ook maar een beetje nadenkt is opgeschrokken bij de getallen
welke de officieele bureaux van bevolkingsstatistiek onlangs gepubliceerd hebben
over het eerste trimester van het loopende jaar. Zij slaan een huiveringwekkend
record. Zij boeken het hoogste excedent van overlijden op geboorte dat behalve in
tijden van oorlog en ernstige epidemie ooit genoteerd werd. Gedurende de eerste
drie maanden van 1935 stierven er 33.456 Franschen meer dan er het levenslicht
zagen, om een der oudste en zinrijkste termen te gebruiken. Over dezelfde periode
van 1934 bedroeg dit jammerlijke minus 12.282 hetgeen reeds tamelijk alarmeerend
was. Wat te zeggen bij een vermindering welke eensklaps haast verdrievoudigt?
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Wie kan loochenen dat de Fransche natie met een waarlijk schrikbarende snelheid
haar ondergang tegemoet ijlt wanneer de daling aanhoudt op denzelfden cadans, of
geleidelijk verscherpt wat wiskundig onvermijdelijk is?
Men rekent. In 1830 waren er nog 4 geboorten per huwelijk, in 1935 slechts 2,2.
Wil de bevolking op peil blijven, zonder te vermeerderen, zonder te zakken, dan zijn
er 3 kinderen noodig per gezin. Maar in Frankrijk zijn de groote gezinnen zoo
schaarsch, dat men ze telt, dat men ze beloont, dat men prijzen voor hen uitlooft, en
de toestand verbetert niet. In 1868 werden 1.034.000 geboorten geregistreerd, in
1934 was dit cijfer gevallen tot 677.000 en hieronder bevonden zich ongeveer 50.000
kinderen van vreemdelingen. Als tot nu toe de precaire zweving tusschen dood en
leven gehandhaafd bleef (met een luttel overschotje) dan dankt de natie dit
betrekkelijke evenwicht uitsluitend aan de anderhalf millioen buitenlanders die zich
na den oorlog metterwoon vestigden in dit mooiste rijk onder den hemel. Wanneer
de weegschaal plotseling doorzwikt is deze terugslag voornamelijk te verklaren door
het gedwongen vertrek van honderdduizenden vreemdelingen die de regeering in
den loop van 't vorig jaar naar hun haardsteden gerepatrieerd heeft om de werkloosheid
te bestrijden.
Men rekent, men herrekent. Van 1870 tot 1935 bleef de Fransche bevolking zoo
goed als stationnair. Zij vermeerderde slechts met drie millioen zielen. Dat aantal
correspondeert bijna nauwkeurig met de som der immigranten die gedurende dat
tijdvak Frankrijk kozen tot woonplaats. Wat volgt daaruit? Dat sinds ruim een halve
eeuw de autochtonen juist genoeg teekenen van vitaliteit gaven om niet te slinken.
Maar wat beduidt dit? Dat tijdens deze periode twee millioen kinderen vervangen
werden door twee millioen grijsaards. Frankrijk dreigt een land van oudjes te worden.
En de oudjes zijn nuttig voor de psychische harmonie van een ras. Zij equilibreeren
storm en drang met gepondereerdheid en rust. Hun beheerschtheid vormt tegenwicht
naast het overbruisend enthousiasme der jongeren. Doch wanneer de bronnen der
jeugd opdrogen kan deze wenschelijke evenredigheid slechts kortstondig duren en
alles wijst erop dat Frankrijk het kritieke punt nadert waar de oudjes het dynamisme
der nieuwe generaties niet meer zullen matigen maar automatisch moeten dempen
en smoren door hun overtal.
Bij het begin dezer funeste periode van 65 jaren (1870-1935) was Frankrijk met
zijn 38 millioen inwoners nog een der dichtstbevolkte landen van de aarde. In dat
tijdvak (een minuut op de wijzerplaat der geschiedenis) klom Engeland - waar Malthus
een malthusianisme uitvond dat door de ontwikkeling der moderne productiemiddelen
gelogenstraft en zelfs geridiculiseerd zou worden - klom Engeland, zeg ik, van 26
millioen tot 46 millioen. Italië steeg van 25 millioen tot 43. Duitschland van 39 tot
67, ondanks zijn verliezen aan landgebied. Brazilië van 10 millioen tot 45. Japan van
33 tot 68. Frankrijk dat numeriek eenmaal de machtigste was van al deze
mogendheden werd langzamerhand de zwakste. Is het wonder dat de invloed der
Fransche Gedachte, heilzaam, noodzakelijk, onmisbaar in de kunsten, in de factoren
van beschaving, op het gebied van economie en sociologie, op menig ander terrein,
de gansche aarde duidelijke sporen toont van verflauwing? Is het wonder dat naties
die psychisch en intellectueel beschouwd nog school behoorden te gaan, onstuimig
voorwaarts dringen en zich de bevoegdheden aanmatigen van meesters? Is het wonder
dat de menschheid achteruitboert en telkens van den regen in den drop verzeilt?
‘Wat zou de wereld zijn zonder Frankrijk?’ heeft eenmaal Gabriele d'Annunzio
uitgeroepen, een beginsel formuleerend van zijn eigen wezen, tegelijk van het wezen
aller geciviliseerden die zich rekenschap geven. Waar zullen wij terechtkomen
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wanneer de Fransche natie in hetzelfde tempo hare onzalige daling voortzet? Als zij
doorgaat op het rhythme der laatste jaren zal zij in 1944 slechts 500.000 wiegen
gereedmaken voor nieuwe geboorten, dit is ten naastenbij de helft minder dan in
1868, op 't eind van het tweede Keizerrijk. Onweerlegbare berekeningen van Fernand
Boverat, secretaris der Alliance nationale contre la dépopulation, bewijzen den
normalen gang van dit decadentie-proces, dat zal voortschrijden gelijk hij voorspelt
op grond van cijfers welke niemand betwisten kan. Indien niets tusschenbeide treedt,
dit wil zeggen: indien de mentaliteit niet verergert, indien de natuur der menschen
geen sprong doet in een betere richting, of als het volk van tevoren niet wordt
uitgeroeid door zijn vijanden, zal Frankrijk in 1980 slechts 29 millioen inwoners
tellen (met een extravagante meerderheid van grijsaards) tegen de 41 millioen van
thans.
Hoe zal men al die grijsaards voeden van wie de helft ten laste der gemeenschap
komt en wier kosten van onderhoud reeds nu geschat kunnen worden op 14 milliard?
Hoe zullen degenen die minder dan vijftig jaar zijn hun territorium verdedigen? Waar
zullen zij hun soldaten vandaan halen? Vanwaar hun belastingbetalers? Hoe zullen
zij hun koloniën beheeren, gesteld dat zij ze behouden? Voor wie zullen hun fabrieken
werken die heden al naar afnemers zoeken? Wie zal hun graan en vruchten
verorberen? Hun wijn? Hun suiker? Bij tienduizenden koppen zal de veestapel moeten
worden afgeslacht. Waar de verbruikers zich decimeeren zal ook de productie
gereduceerd moeten worden in gelijke proporties. Want de buitenlandsche
afzetmarkten zullen krimpen naarmate de mechanische technieken zich verbreiden.
Zal men de vruchtbaarste en milddadigste landouwen van Europa laten verwilderen?
Aannemend dat een regeering dit noodgedrongen zou willen, zal zij het kunnen?
Wie zal de grenzen verdedigen van een wegkwijnend volk, terwijl Italianen en Polen
elk jaar met 400.000, Spanje en Roemenië met 250.000, en Duitschland over 1934
met 470.000 nieuwe energieën hun bevolking zien aanwassen?
Een lawine van de schrikbarendste problemen zal de Franschen overstelpen alvorens
onze twintigste eeuw haar getijde voltooid heeft. De gevaren zijn doodelijk en alleen
verstokte utopisten kunnen wanen dat men ze zal afwenden met kunstmatige
maatregelen als premies per kind, toelagen voor bevalling, subsidies aan weduwen,
belasting (beboeting) van ongetrouwden, onderdrukking van den abortus, strijd tegen
de steriliteit der vrouwen, tegen kindersterfte, tegen het alcoholisme, tegen de
venerische ziekten, of instelling van een gezinskiesrecht, waar de vader over zooveel
meer stemmen beschikt als hij kinderen bezit. Niemand zal deze middelen willen of
durven ontraden zoolang er eenige kans bestaat dat hun toepassing den loop der
dingen (een loop naar den afgrond) kan keeren. Maar ze blijven lapmiddelen tegenover
den vervaarlijken omvang van de kwaal die de Fransche natie aanvreet in merg en
kern.
De ware genezing kan niet verwacht worden van buiten; men mag haar slechts
hopen van binnen. Zij is een kwestie van moraal, van mystiek, van psychologie, van
karakter, van opvoeding, van instinct, van altruïsme, van bewustwording, van zelfbesef
en onzelfzuchtigheid, van moed, van geloof in eigenwaarde, van geloof in den Geest
die voor Marcus Aurelius ‘ziel der wereld’ genoemd werd. Aan de meerderheid der
natie die zich vernietigt en allengs elimineert, ontbreken deze eigenschappen en
drijfveeren. De overheden die aan het volk dergelijke gevoelens en princiepen niet
willen inprenten op religieuze basis zullen er vroeg of laat (en beter vroeg dan laat)
toe moeten besluiten om den volksaard te herscheppen en te harden op nationalen
grondslag. Alvorens echter de toekomst aan dezen horizon verhelderen kan, zullen
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die overheden, de veropenbaarde en de niet-veropenbaarde overheden, moeten
beseffen, dat alles waarvoor zij sinds eeuwen met open of gesloten vizier gestreden
hebben, verloren gaat zoodra Frankrijk verzwakt, verloren zal zijn zoodra Frankrijk
bezwijkt. Zij zullen dit dermate moeten beseffen dat hun overtuiging een voldoende
stimulans wordt om ten gunste der Fransche natie en der Fransche idee te ondernemen
wat zij sinds de stichting der Republiek (want Frankrijk's demographische instorting
valt samen helaas met den triomf der Republikeinen) geëxperimenteerd hebben tot
haar verderf.
[verschenen: 5 oktober 1935]

Zonder paarden
[zonder datum, ca. 19 september 1935]
In de practijk vertoonen de dingen en de menschen zich meestal anders dan in de
verbeelding of op papier. Qua waarheid is dit ongetwijfeld een beest van een koe.
Het neemt niet weg dat men ze af en toe constateert met een eerlijke verbazing zooals
gebleken is bij de herfst-manoeuvres in Champagne.
Deze oefeningen hadden een bijzonder karakter omdat zij voor 't eerst in Frankrijk,
en waarschijnlijk voor 't eerst ter wereld, uitsluitend gehouden werden (bij den
aanvaller tenminste) met gemotoriseerde leger-afdeelingen. Zij vonden plaats in een
vierkant van ongeveer vijftig kilometer op de kanten en hadden een ongemeene
belangstelling gewekt zoowel bij civielen als bij militairen. Wat men onder de
verrekijkers zou zien evolueeren was alles welbeschouwd een armée à la Von Seeckt,
de hedendaagsche Clausewitz. Een armée dat (in alle stilte natuurlijk) ergens
ongemerkt en vliegensvlug geconcentreerd wordt, bij 't kraaien van den haan opbreekt
in de vierde versnelling, en dat, als de kippen naar bed gaan, ik weet niet hoeveel
mijlen ver in het vijandelijk territorium is doorgedrongen. Magnifiek, romantisch
thema dat verschillende romanschrijvers reeds hebben uitgebuit. Zij trokken een lijn
op de kaart en in 't volgend hoofdstuk werd de invaller, die startte aan den Rijn,
gesignaleerd langs de oevers van de Loire. Zooals Wells een lijn trok van de aarde
naar Mars, nadat Jules Verne er een getrokken had naar de Maan.
Zoo zette in den middag van 2 September de vierde Division Légère motorisée
(afgekort D.L.M.) zich in beweging aan de Aube, met de opdracht om zoo snel
mogelijk v[aart te ma]ken tot de Marne. Ik heb den opmarsch niet bijgewoond doch
oogge[tuige]n die vanaf een heuvel de rollende colonnes gadesloegen verhalen mij
dat het tafereel tot de onvergetelijkste behoort welke zij ooit aanschouwden. De
schoonheid is dus veilig in een landschap dat van horizon naar horizon golft als een
zachte melodie. G[een pense]el heeft ooit een auto, een locomotief of een andere
machine geschilderd (waarom eigenlijk niet?) die het gemoed aesthetisch beroert.
Het penseel zal zijn schade kunnen inhalen met de charges van een bataillon tanks.
En avant over een front van vijftig kilometer, over alle wegen en paden die voor
wielen en rupswielen eenigszins berijdbaar zijn. Een D.L.M. bestaat ten eerste uit
lichte, zeer beweeglijke elementen, bestemd om de veiligheid te verzekeren van het
ensemble der divisie, door hun werkzaamheid als voorhoede en door de inlichtingen
welke zij geven als verkenners. Voorts bestaat zij uit geblindeerde
gevechts-elementen: zware en lichte automitrailleuses. Vervolgens bevat zij elementen
om het terrein te bezetten: dragonders in rupsauto's en op motorfietsen. Ten slotte
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de artillerie, de genie, de munitie, de proviand, de keukens, de sanitaire diensten en
de rest. Alles per motor. Er was geen paard te ontwaren in den ganschen omtrek en
als de paarden-ziel geen bewustzijn heeft om haar geluk te beseffen, de
dierenbeschermers kunnen zich in ieder geval verheugen over een vooruitgang welke
het ros bevrijdt van de ketens eener lange en wreede dienstbaarheid.
Tezamen telt een D.L.M. meer dan drie duizend wagens. De lichte voertuigen, de
side-cars, de motorfietsen, de gewone automobielen, gepantserd en ongepantserd,
meegeteld, komt men tot een cijfer dat voortdurend varieert, maar dat men schatten
mag tusschen zeven en acht duizend. Een paard loopt, zelfs al is het uitgehongerd
en uitgemergeld. Een mensch ook. Zij loopen tot zij neervallen. Maar niet de motor.
Ziedaar een der verschillen tusschen spirit en spirit. De bewonderenswaardigste
motor die slechts één seconde niet gevoed wordt staakt. Begin met u de moeilijkheden
voor te stellen der brandstoffen-ravitailleering van acht duizend reservoirs, verspreid
over een tamelijk kleine oppervlakte. Gelukkig laat de vijandelijke luchtvaart hen
met rust. Anders zouden zij niet kunnen oprukken in de orde en volgens de
dienstregeling van een spoorweggids. Want om elkaar niet in de wielen te rijden, om
op een kruispunt de circulatie niet hopeloos te versperren, om botsingen en andere
ongelukken te vermijden, vertrekt elke wagen op de aangewezen minuut. Van de
organisatie welke dat vergt kan de toeschouwer zich slechts een flauw idee maken.
Zou het kunnen zonder die minutieuze organisatie? Geen denken aan. Doch zal die
organisatie bestand blijken tegen al de wisselvalligheden van den oorlogstoestand?
Als vliegmachines met haar bommen kraters graven in de wegen? Als de verdediger
boomen omhakt? Als men elke honderd meter op een hinderpaal zal stuiten die den
rit stopt? Ziedaar vragen welke manoeuvres niet beantwoorden. Voor voetvolk en
ruiterij telde pas een verwoeste brug. Voor wielen beginnen de hindernissen met een
diepen kuil in den weg. Een halte is niet erg. Het ergste is de onherstelbare verwarring
welke voor zooveel duizend mechanische voertuigen van diverse snelheid en op de
meest verschillende wijzen gehandicapt, uit tien of twintig korte halten onontkomelijk
moet voortspruiten.
Doch hier rijdt men bijna ongehinderd naar de Marne. Om den marsch te leiden,
om zijn evolutie te overzien, om het effect te beoordeelen, bestijgen de chefs een
vliegtuig, een autogiro, een gemotoriseerde ballon. Draadlooze rapporten komen
binnen van de verkenningsvliegtuigen. Allen zijn eensluidend, Op 20, 30, 40 kilometer
afstand verraadt de D.L.M. haar aanwezigheid en haar richting door enorme wolken
van stof en blauwe rook welke zij achter zich aan of naast zich meesleept. De wegen
zijn geteerd. Doch zijn er stofvrije paden? Bestaan er rookelooze motoren? Die
moeten nog uitgevonden worden. 20, 30, 40 kilometer! De tijd om op alle gemak
een spaak in de wielen te steken. Op 3000 en 4000 meter hoogte kunnen de
waarnemers in de vliegmachines de vrachtauto's, de tractors nog één voor één tellen.
Zij signaleeren de opeenhoopingen bij de kruispunten. Het zou niet de minste kunst
zijn om een bom te mikken in de serpenteerende massa. Een ideaal doelpunt. Wat
kan de generaal eener D. LM. verzinnen om zijn zichtbaarheid te verminderen?
Verspreide gelederen? Hij zou zijn colonnes uitdijen, verlengen over onmetelijke
trajecten. Hij zou weinig verhelpen en alles in de war sturen.
Maar hij kan zijn kanonnen richten op de vliegmachines en probeeren ze neer te
schieten? Absoluut niet. Noch bij spiegelgevechten, noch in de oorlogswerkelijkheid.
De Fransche luchtvaart, conclusies trekkend uit oefeningen en waarnemingen op
kleine schaal, heeft haar tactiek aangepast bij dit speciale doelwit. Men meende kort
geleden nog dat een vliegtuig nimmer hoog genoeg zou kunnen klimmen om een
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aannemelijken graad van onkwetsbaarheid te benaderen? Mis: Het tegendeel. Een
bombardeerder die een gemotoriseerde colonne aanvalt kan niet laag genoeg dalen.
Hij moet het terrein scheren op 50 meter hoogte, de boomkruinen, de aardkluiten.
In een vaart van 300 (weldra 400) kilometer per uur - honderd meter per seconde:
de snelheid van een revolverkogel - stuift hij aan van achter een boschje, van achter
een glooiing, van achter alles wat voor de gebombardeerde troepen het uitzicht
belemmert. Zijn motoren loeien maar men hoort hen nauwelijks in het geratel en het
paffen der knalpotten van de rijdende karavaan. Een orkaan passeert, schielijker dan
stormwind en vogels. Geen kwestie van om een kanon te richten. Nauwelijks tijd
om den trekker over te halen eener mitrailleuse, van een geweer. Het vliegtuig, het
escader van vliegtuigen werpt bommen die met eenige vertraging springen om niet
te ontploffen tusschen zijn eigen vleugels. Aan alles is reeds gedacht. Even
onverhoedsch als het opduikt uit een wolk, even ras verdwijnt het achter een
terrein-plooi. Het land waar men zich met eenigen kijk op succes kan weren tegen
deze aanvallers moet plat en kaal zijn als een tafel. Of de colonne moet zich op haar
geheelen rit dekken met een eigen luchtvloot. Wat nieuwe complicaties meebrengt
en weinig garandeert.
De D.L.M. is afgereisd aan de Aube te 3 uur 's middags. Zij arriveert aan de Marne,
zestig kilometer verder, te 7 uur 's avonds. Vier uren voor 60 kilometer. Vijftien
K.M. per uur. Hoeveel in een theoretisch bijna onbeperkten arbeidsdag? Misschien
150 K.M. Meer dan het vierdubbele van een dagmarsch in 1914. Mooie winst. Wie
slaat dit record? Zou men het op 't oogenblik ergens verbeteren? Een divisie met haar
ganschen tros en artillerie zestig kilometer verplaatsen in een namiddag dat is een
merkwaardige prestatie. Zij legt alle provincies dicht bij de grens. Doch moet men
zoo redeneeren? Ik geloof het niet. In een modernen oorlog, in sommige fasen
tenminste, zal men niet rekenen per dag, niet per middag, niet per uur zelfs. Maar
per minuut. En hoeveel wordt 15 K.M. per uur uitgesponnen over een minuut? 250
meter. Dat is nog veel te langzaam voor een verrassing. Veel te langzaam voor een
werkelijke overrompeling.
De gemotoriseerde legers gaan dus wel op rolletjes maar nog lang niet van een
leien dakje. De soldaten der toekomstige slagvelden zullen zonder twijfel fantastische
ervaringen opdoen, apocalyptisch genoeg om onder een hemel en op een aarde die
vuur en vlammen braken te droomen van een ondergang der tweede wereld. Als
echter die toekomst niet ver van ons verwijderd ligt zal het rhythme der gebeurtenissen
ook zonder de paarden niet aanmerkelijk versneld blijken. Wie weet? Wellicht
vertraagd.
[verschenen: 9 oktober 1935]

Twee systemen
Parijs, 21 September [1935]
Wanneer Jules Cambon, die op negentigjarigen ouderdom heengaat, misschien nog
niet de allerlaatste vertegenwoordiger is van de vroegere diplomatie (want gewoonlijk
leeft men lang in dat vak) hij was in ieder geval haar vermaardste en volledigste
incarnatie.
Zijn roem dateerde van den Spaansch-Amerikaanschen oorlog toen hij als Fransch
gezant te Washington door koningin-regentes Maria-Christina, moeder van Alphons
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XIII, belast werd met het voeren der vredesonderhandelingen welke een
rampspoedigen krijg van weinige weken moesten beëindigen tusschen tegenstanders,
van wie de een bek-af was en de ander ongenadig. Maar de periode waarin zijn glorie
onvergankelijk en wereldomvattend zou worden begon pas toen hij in 1907, reeds
62 jaar oud, naar het Berlijn van Wilhelm II vertrok als Gezant der Republiek. Terwijl
zijn broer Paul, met wien hij innerlijk en uiterlijk contrasteerde (Paul was een
olympisch aristocraat, Jules een scrupuleus, methodisch grand-bourgeois) te Londen
bij gebrek aan beter de kaartenhuisjes bouwde der Entente Cordiale, voorloopig
bestand met een aartsvijand op wien men geen seconde kan vertrouwen, had Jules
de taak om Duitschers te paaien, te sussen, te matigen die met hun nationale devies
van ‘het kruit droog, het zwaard gescherpt’ naar alle richtingen een plaats zochten
onder de zon.
Zooals heden Engeland ruziet met Italië over Ethiopië, harrewarde Duitschland
vanaf 1905 over Marokko met Frankrijk. De Duitschers wilden hun part van dit
weelderige en onontgonnen gebied, de Franschen verlangden in Noord-Afrika en
langs de Middellandsche Zee geen buren die hun reeds angsten genoeg bezorgden
in Europa. Driemaal, dertigmaal gedurende dit tijdperk van ondergrondsche
rommelingen had de rookende vulkaan kunnen uitbarsten, driemaal, dertigmaal werd
het onheil bezworen door Jules Cambon, in vereende krachten met het gouvernement
van Parijs. In 1911, na discussies van vier maanden, werd een dubbele wensch van
Frankrijk gekocht door afstand van 250.000 vierkante kilometers van den Congo:
het had Marokko als alleen-bezitter en het had op den koop toe den vrede. Bij deze
gelegenheid zond Von Kiderlen Wächter zijn portret aan Cambon met de opdracht:
‘A mon aimable ami et terrible ennemi’. Per keerende post stuurde Cambon zijn
eigen foto met het opschrift: ‘A mon terrible ami et aimable ennemi’.
Bij den Keizer stond Jules Cambon even weinig in de gunst als bij de
Wilhelmstrasse: ‘Ik had een Fransch ambassadeur gewild in grooten stijl’, zei hij,
‘en men zendt mij een notaris.’ Inderdaad, hun karakters vloekten. Wat kon een
voorzichtig, deftig, afgemeten, bezadigd notaris doen in het trappelende, steigerende,
hinnekende, brieschende Berlijn van Strauss en Wilhelm's Heldenleben? Doch zou
een edelman meer hebben uitgericht? De markiezen, graven, hertogen van het moderne
Frankrijk zijn opgevoed in een stijl welke beïnvloed werd door de ervaringen van
1870. Ook zij zouden de hoffelijke, zuurzoete steekspelen hebben voortgezet zoolang
het fatum afwendbaar bleek. Tot 1914, toen Jules Cambon het eerste échec leed zijner
loopbaan. Hij moest de oorlogsverklaring van Duitschland ontvangen welke hij zeven
jaar had weten te verschuiven. En de Duitschers beloonden hem slecht voor zijn
kalmte, zachtzinnigheid, geduld en vredelievende volharding. Zij expedieerden hem
via Denemarken naar zijn vaderland. Hij moest zijn treinkaartjes betalen in klinkend
goud. Tot de Deensche grens dwong men hem te reizen met neergelaten gordijnen,
ondanks de hitte. De couloirs van zijn spoorrijtuig waren afgezet met een gewapende
garde en niemand mocht uit of in. Denzelfden dag reisde Von Schoen, de Duitsche
gezant te Parijs, in een salonwagen rechtstreeks naar zijn Heimat. Gratis; met open
ramen en gordijnen. Men had hem over Spanje of over Zwitserland kunnen
transporteeren. Het lag echter in het karakter en in de beschaving van Frankrijk dat
republikeinsche democraten aan Pruisische Junkers een voorbeeld zouden geven,
leerzaam genoeg om historisch te worden.
Later toen het ongeluk geschied was dat ontelbaren in 't graf en in ellende stiet, is
de diplomatie welke Cambon en zijn collega's beoefenden gebrandmerkt met de
kwalificatie ‘geheim’, zooals de apotheker een flacon vergif voorziet van het etiquet
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‘doodelijk’. De stilte van ambassades en kanselarijen, door welker potdichte deuren
en vensters zelden of nooit een dissoneerend woord naar buiten drong, werd synoniem
met de verborgenheid waarin samenzweerders hun complotten smeden, met de
geluidlooze wanden waarachter bommenwerpers aanslagen voorbereiden, met de
gecapitonneerde cellen waarin men dollen opsluit of gevangenen foltert. De
diplomatische taal, altijd cursief, altijd vervloeiend in nuances van grijs en grauw,
die niets onderstreepte, die nimmer uitroepteekens, vette letters of krachttermen
gebruikte, de diplomatische formules welke de onrust of de geprikkeldheid der
regeeringen nauwelijks lieten gissen, het diplomatische ceremonieel dat zich in de
hachelijkste en de heuglijkste momenten gelijk bleef, de diplomatische
onverstoordheid welke goede en booze bedoelingen verheelde onder hetzelfde
onbeweeglijk masker, - dat traditioneele, verfijnde, virtuoze ritueel van afgezanten
wier hersens beroepshalve de stroomingen filteren der gansche aarde, wier hersens
als luisterposten gedresseerd zijn om alles op te vangen en slechts het quintessentieele,
gezuiverd, gelouterd door te laten, dat geheele kunstvolle ritueel werd vereenzelvigd
met de kuiperijen van intriganten, de streken van sluipmoordenaars, het bargoensch
van misdadigers, de kwasterijen van occulte en kwaadaardige secten. Omdat de
‘geheime’ diplomatie er niet in slaagde de catastrofe te verhinderen waartoe elke
categorie van burgers had bijgedragen, - de catastrofe welke zij per slot slechts
registreeren kon - werd zij beladen met alle zonden der wereld en onder
verwenschingen in de woestijn gejaagd. Na den oorlog was de ‘geheime’ diplomatie
afgeschaft en, met de vereerendste huldeblijken, ook Jules Cambon.
Het is bekend wat in haar plaats trad: de diplomatie der palace-hotels, der golf-links,
der banketten, der witte schermen van den sprekende-bioscoop, der internationale
vergaderingen met vol orchest, bekkens, groote trom, tam-tam en pauken, der
ambulante ministers die hun toeren vertoonen op de planken van alle hoofdsteden.
De diplomatie der redevoeringen van staatshoofden op een balcon, op een tank, voor
de micro, op de podiums van koortsijlende congres-zalen. De diplomatie van het
Geneefsche parlement, dat alle gebreken heeft der volksparlementen zonder zijn
sporadische goede hoedanigheden te bezitten. De diplomatie van de radio, van het
aanplak-biljet, van de lichtkrant. De diplomatie van markt, straat, circus en parade.
Het is ook bekend waar wij aan toe zijn op de vijf continenten der twee halfronden.
Vijftig naties die elkaar zoo hard mogelijk boycotten. Vijftig naties die naast elkander
vegeteeren in quarantaine. Vijftig naties omrasterd door paspoorten, douanetarieven,
loopgraven, prikkeldraad, ijzeren balken of spoorweg-staven in den grond gemetseld
tegen de tanks, mitrailleuses, anti-luchtvaart-geschut en zoeklichten die den
nachtelijken hemel beloeren. Overal wapenen in stelling, wapenen in fabricatie,
wapenen in studie. Nooit was de psychische atmosfeer van het menschdom
verstikkender, zwangerder van diluviaansche onweeren, geladener met electrische
hoogspanningen die zich elken dag en elken nacht kunnen condenseeren tot
vernietigend en grillig geweld van bliksems. Zelfs de ontwapenings-conferenties
hebben de volkeren tegen elkaar opgehitst. Sinds 1928 gaat de menschheid geen
avond naar bed met het veilig gevoel dat zij den volgenden dageraad zal zien rijzen,
of niet gewekt zal worden in het vlammend en kwalmend geratel van bommen.
In zulke universeele desolatie verscheidt de laatste en doorluchtigste representant
der ‘geheime’ diplomatie. Hij dacht natuurlijk dat wij met zijn ouderwetsch systeem
nooit beland zouden zijn in zulke waanzinnige, adembenauwende, ten hemel
schreiende, infernale toestanden. Overschatte hij zijn kunst, Jules Cambon, die op
zijn sterfbed de orkanen zag opsteken uit alle hoeken der windroos? Zou de oude
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diplomatie ons langer en beter gevrijwaard hebben tegen moordende gevaren dan de
nieuwe?
Wij weten er niets van. Forse che si, forse che no... ieder kan beweren en gelooven
wat hem belieft. Maar één zaak tenminste is zeker: Gedurende het intermezzo dat
oorlog scheidt van vrede waren wij rustiger en gelukkiger. Het noodlot werd ons niet
dagelijks aangekondigd vanaf het oogenblik dat het zich over astronomische afstanden
in beweging zet. Het gevaar dreigde, doch wij bespeurden het enkel op 't nippertje.
De ‘geheime’ diplomaten hebben gefaald, maar zij hebben ons leven niet voortdurend
vergald. Alles verbloemend, elk woord wikkend en wegend, de scherpe kanten
onophoudelijk vervagend, namen zij de zorgen, de kwellingen, de beklemmingen,
de voorbarige verschrikkingen van onze schouders, om ze te laden op de hunne. Zij
fungeerden als het looden scherm dat verderfelijke emanaties afweert. Zij lieten ons
de kortstondige en brooze vreugde van het leven dat op zichzelf reeds niet altijd rozig
is en morgenspel. Laten wij den geheimsten der traditioneele diplomaten daarvoor
danken bij zijn uitvaart en in zijn hiernamaals zal hij ons reeds een tikje minder dom
achten en minder waanwijs.
[verschenen: 12 oktober 1935]

Baksels en brouwsels
Parijs, 30 September 1935
Zooals iemand die de gewoonten van koks en bordenwasschers gelezen heeft in
Down and out in London and Paris van den Engelschman George Orwell, minstens
een week lang voor geen geld ter wereld zal eten in een luxe-restaurant, zoo lust men
gedurende zeven dagen niet meer van de hoogere staatkunde en aanverwante artikelen,
telkens dat een ongelukkig toeval een deurtje of een venster opent dat een kijk geeft
in de onderverdiepingen van de nationale keukens.
De afstand tusschen een viezen plongeur en een onberispelijk uitgestreken maître
d'hôtel is zeker niet grooter, en hun verbindingsdraden zijn niet ijler, dan tusschen
sommige met geen tang aan te pakken sujetten en hun onkreukbaren Minister van
Buitenlandsche Zaken. Beweer niet het tegendeel. Maak u geen illusies. Is de
stichtelijke Litvinoff, pilaar van den Volkenbond, niet dezelfde als de bandiet die
met revolver in de vuist de Bank van Tiflis binnendrong, het personeel neerschoot
en op 7 Januari 1908 gearresteerd werd te Parijs? Hij verschilt slechts in zooverre
van andere schavuiten dat hij niet werd opgeknoopt. Dat verandert echter niets aan
de zaak. Een type in dit genre kan de bordjes verhangen doch er zijn niet veel
karweitjes en praktijken waarvoor hij den neus zal optrekken. Hij. is zonder twijfel
een uitzondering onder zijn collega's, maar is hij ook een unicum. Wat doet 't ertoe.
In levenden lijve bewijst en belichaamt hij een serie mogelijkheden waarvoor het
hart u omdraait in het lijf als bij sommige manipulaties van den cuisinier.
Een paar dagen geleden werd te Straatsburg een koppel buitenlanders gevangen
genomen, dat uitstapt uit een trein van Zwitserland. De naam spion is te nauw voor
hen, en ten overvloede te flatteerend, hoe laag men het beroep van spionnen ook
aanslaat. Zij zijn agenten eener vreemde mogendheid. Doch van welke mogendheid?
De man beweert Daniel Nielsen te heeten en Deen te zijn. Hij wordt ontbolsterd en
uit de vermomming van een dozijn paspoorten duikt een zekere Hugo Eberlein op,
Teutoon van het zuiverste water, Ariër in de vierde macht, alle grootmoeders
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authentiek echt, en daarenboven geen klein bier, maar een der voornaamste geheime
agenten van Berlijn. Zijn gezellin noemt zich Charlotte Schenkenreuter (ik sta niet
in voor de juiste spelling), Germaansche van top tot teen, en heeft niets te verbloemen.
Via Zürich komt zij regelrecht uit Duitschland. De Teutoon echter komt via Zürich
langs een omweg uit Rusland. Hij heeft credietbrieven op zak tot een bedrag van
zeven millioen, verdeeld over verschillende Fransche bankinstellingen. Daarnaast
een aantal documenten die toonen dat hij deel uitmaakt van een wijd-vertakt complot
tegen de veiligheid van den Franschen Staat. Op den koop toe een notitie-boekje met
de bijna volledige adres-lijst der Russische agenten in Frankrijk. Het bevat voldoende
aanduidingen om over het geheele territorium huiszoekingen te verrichten.
Een goede vangst. Daarenboven een vangst die niet kon vallen op een gelegener
oogenblik. Het duo werkte in de oorlogshavens, in de arsenalen, en in
Elzas-Lotharingen waar nog een handvol dwepers wroeten, zoowel Duitschers, als
communisten, die zich verbeelden te zuchten onder een Fransch juk. De instructies
welke de som van zeven millioen vergezelden veroorloofden niet den minsten twijfel
aangaande de benuttiging dezer financiën.
Het geld was bestemd voor de marxistische leiders van het Front Populaire, en
moest dienen om in de maand October een heftige beweging voor te bereiden van
directe actie tegen de binnenlandsche en buitenlandsche politiek van het
gouvernement. Rechtstreeksche subsidies voor een burgeroorlog. Zijdelingsche
subsidies tegen Italië, Mussolini en het fascisme. Een ware samenzwering die geen
ander doel beoogde dan Frankrijk in de afschuwelijkste complicaties te storten. Het
bewijs is geleverd, of kan in ieder geval zonder moeite geleverd worden, dat het
Front Populaire, een der roerigste coalities van revolutionnairen waarmee de Fransche
Republiek ooit te haspelen kreeg, gesteund, bezoldigd, gedirigeerd en gecommandeerd
wordt door minstens twee vreemde mogendheden. Daar komt nog bij dat de taak der
afgezanten Eberlein en Schenkenreuter te Zürich vergemakkelijkt werd door den
Secours rouge international, een soort van liefdadigheidsgenootschap voor
hulpbehoevende kameraden, gesticht door wijlen Henri Barbusse, dat gelijk de meeste
Russische ondernemingen (ook die er 't onschadelijkst uitzien) destructieve
bedoelingen verbergt achter een masker van philanthropie, kunst, sport of wat anders.
Dit zijn de gegevens van het scenario. Als bloote feiten overtreffen zij in
belangrijkheid niet de globale spionnage-verhalen. Als getuigen van een psychologie,
van een mentaliteit, van een moraal, van een tactiek, zijn zij welsprekender dan
geheele bibliotheken.
Wie meende dat er geen feller antagonisten waren dan Nazi's en communisten?
Mis. Het is niet uitgesloten dat de Duitschers een veldtocht overwegen tegen de
Russen, of dat de Russen een campagne beramen tegen de Duitschers, doch ziehier
Moskou en Berlijn hand in hand vereenigd om Frankrijk een dier poetsen te bakken
welke een land voor ettelijke jaren schaakmat zetten. Beginselen, heilige of onheilige,
tellen daarbij niet mee. Noch te Berlijn met zijn hakenkruis, noch te Moskou met
zijn kabbalistische ster, met zijn proletarische sikkel en hamer. Nazi's en Soviets
gaan misschien over niets accoord. Behalve over dit eene: de ontmanteling, de
eliminatie van Frankrijk. Mikkend naar dat gezamenlijke doel kijken zij niet meer
op de middelen. Men zou willen twijfelen, ontkennen, verdoezelen. Want Rusland
sloot een bond met Frankrijk en rekent op de Fransche soldaten; want Italië leeft in
schappelijke termen met de Soviets. Neen. Onmogelijk om te loochenen. Onmogelijk
om de dingen te verdraaien of er doekjes om te winden. Beide medeplichtigen zijn
op heeterdaad betrapt. Het zou kunnen dat de een den ander nog een kool heeft
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probeeren te stoven van zijn maaksel. Duitschland kan b.v. pogen om Moskou te
blameeren tegenover Parijs. (Waarvoor immers onder de bagage van Eberlein dat
leesbare lijstje van Soviet-agenten in Frankrijk?) Doch al ware het zoo, dat verfraait
niets aan het dubbele en achterbaksche spel dat ze samen spelen, Berlijn en Moskou.
De onverschoonbaarsten echter, de weerzinwekkendsten in dit vuile zaakje zijn
niet de Duitschers en de Russen, maar de Franschen, of de zoogenaamde Franschen,
die klaar stonden om de millioenen op te strijken van een complot en een verraad.
Zij kenden de tweevoudige bron der zilverlingen. Zij konden haar tenminste kennen.
Doriot, député en burgemeester van Saint-Denis, Doriot, de afgescheiden communist,
die brak met Moskou, na een van de vertrouwdste en intiemste trawanten geweest
te zijn van het Kremlin, heeft in zijn krant L'Emancipation herhaalde malen de
ernstigste, de pertinentste beschuldigingen uitgebracht tegen de Fransche
Communisten die hun deficits beurtelings dekken met Russische roebels, beurtelings
met Duitsche marken, en altijd onder de plak staan, of van de Soviets, of van de Nazi
's. De Rooden zijn paars geworden van kwaadheid. Zij hebben kranten die de
beschuldigingen van L'Emancipation overnamen, voor het gerecht gedaagd en
reusachtige schadevergoedingen geëischt. Doch zij wachten er zich netjes voor om
Doriot te dagvaarden die bewijzen bezit.
Het geval laat dus aan duidelijkheid niets te wenschen. Eberlein bevestigt Doriot.
Doriot staaft Eberlein. Een Fransche politieke beweging, die de helft der natie omvat,
is te koop voor klinkende munt, voor geld van den meest verdachten buitenlandschen
oorsprong. Hoewel communisten, socialisten en zelfs een aantal radicalen hun publiek
reeds lang verwend hebben met de kromste sprongen, zal menigeen het een beetje
al te gek vinden dat zooveel vuisten tegen het Fransche gouvernement gebald werden
voor een wissel van Hitler en Stalin. Tot nader order echter kan men dit slechts hopen.
Want de stommiteit van moderne democraten is grenzenloozer dan de diepten van
het uitspansel.
En wat doet Laval temidden dier onzindelijkheden en onzinnigheden?
Hij houdt zich koest en laat alles voorloopig waaien. Misschien handelt hij achter
de schermen. Op de planken weet hij zooveel als de kat van saffraan. Hij gaf de pers
en de rechtbank den stillen wenk om het onderwerp met discretie aan te roeren. Geen
theater, geen sensatie met dit vunze drama. Is het een slechte manier om iedereen
mores te leeren? Wat zoudt gij willen dat Laval meer deed in de positie waarin hij
verkeert, waarin Frankrijk verkeert? Een beroep op de natie? Het Russische pact
opzeggen? Men steekt geen lucifer aan in een kamer waar het naar gas ruikt. Dat is
de vonk in het kruitvat. Bestookt van binnen en van buiten, geënterd door Engeland,
geprest door Italië, verraden door links, gejonast door rechts, bedot en bedreigd van
alle kanten, is het eenige wat hij doen kan schipperen, zwijgen, marchandeeren en
paraat blijven.
[verschenen: 16 oktober 1935]

Op de planken
Parijs, 2 October [1935]
In afwachting van Prinses Isabelle van Maeterlinck, waarin de jonge echtgenoote
zal debuteeren van den grijzen dichter-filosoof, ging in minstens tien theaters het
doek op over een onmiskenbare sof. Hoe konden zooveel directeurs zich tegelijk
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vergissen? Het zou de moeite waard zijn zulk een curiositeit van dichtbij te
onderzoeken doch ik moet bekennen dat ik niet weet van welken kant haar aan te
pakken omdat elk gegeven over dit collectieve abuis ontbreekt. De beste uitlegging
daarom is dat het in de lucht hangt.
Het seizoen werd geopend door het Théâtre de Paris met ‘Quand nous jouons la
comédie’ van den lieveling der goden Sacha Guitry. Dat heette vroeger direct met
zwaar geschut beginnen, hetgeen een goede tactiek is als ze lukt, de verfoeilijkste
wanneer zij faalt. Wij bevinden ons bij den wereldvermaarden auteur-acteur in het
tweede geval.
Zijn stuk handelt over een beroemd paar zangers die elken avond verschijnen in
een liefdesrol en niet alleen beroemd werden wegens hun stemmen, maar omdat zij
sinds tien jaren voor de galerij het schouwspel vertoonen van een oprechte trouw en
onbluschbare passie. Dezen avond zingen zij Werther in een theater toebehoorend
aan een koddige oude Amerikaansche, schatrijk, duchesse, die bij iedere voorstelling
komt breien in een loge, en die het kunstenaarspaar een prachtig contract aanbiedt
voor vier jaar. De minnaars aarzelen. Na zooveel gecostumeerd geluk achter het
voetlicht zouden zij de ongeschminkte liefde willen kennen in den natuurstaat. Omdat
de malle oude dame een onmiddellijk antwoord gevraagd heeft op haar aanbod,
beraadslagen zij tusschen hun lyrische tirades mezza-voce over de moeilijke keus,
vergetend dat zij per micro zijn aangesloten met het universum, waar hun echtelijke
bespiegelingen vergroot beluisterd worden in de radio. En plotseling beslissen zij
dat dit hun afscheidsvoorstelling zal zijn, dat zij voortaan zullen leven voor elkaar.
De breiende Amerikaansche laat een steek vallen en is allesbehalve in haar sas. Een
vriend probeert hen af te brengen van hun grillig besluit. Hij overlaadt hen met
waarschuwingen. Als zij zich onder vier oogen gingen vervelen? Als de liefde zou
slijten in de eentonigheid? De jonge vrouw bekent hem dat zij bang zijn voor hun
stem, hun naam, hun roem en bang dat een van beiden de mindere zou kunnen worden
van de ander. Maar ga dan comedie spelen, zegt de vriend, die dramatisch auteur is.
Ik zal een stuk schrijven over jullie geval en wij zullen het samen opvoeren. Zij
weigeren. Zooals gezegd willen zij de rest hunner dagen besteden aan elkaar.
In het tweede bedrijf zien wij de ex-zangeres die uit jaloerschheid een scène maakt
aan een harer kennissen van het zwakke geslacht. Daar heb je 't al. Uit de verte merkte
zij in de portefeuille van haar man de foto eener vrouw. Wie is deze schoonheid? De
kennis zweert en bewijst haar onschuld. De sopraan in ruste eischt van den
tenor-op-non-activiteit dat hij haar de foto zal laten zien. Hemeltje! Het is haar eigen
portret. Toen zij tien jaar jonger was. In de lente hunner liefde. Hij houdt dus niet
van haar gelijk ze nu is? Hij bemint een herinnering uit het verleden? Is dat niet erger
dan werkelijke ontrouw? Zij holt naar een boek in de bibliotheek om er een kaartje
in te zetten gelijk ze hadden afgesproken te doen zoodra een van beiden los zou
worden van zijn wederhelft. Lieve help: haar man had hetzelfde idee. Subiet raken
zij samen de kluts kwijt. Als zij maar geen ongeluk begaat! Als hij zich maar niet
voor den kop schiet! Zij volgen elkaars blikken en gebaren. Hij zou niet buiten haar,
zij niet buiten hem kunnen. Voor 't eerst hebben zij verdriet, voelen zij spontaan, zijn
zij geen dupe van den schijn. Zij verzoenen zich.
Wanneer het doek rijst voor den derden keer hervinden wij de fabelachtige gelieven:
zij sopraan, hij tenor. Hun legendaire vlam van passie heeft geen oogenblik gewalmd.
Vanavond zingen zij en hun klanken zullen opwellen uit de bronnen eener nooit
gestoorde liefde. Een raadsel? Het kost maar enkele zinnen om het te ontraadselen.
Wij zijn beetgenomen en erin geloopen als uilskuikens. De kortsluiting waaraan de
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twee minnaars leden in het vorige bedrijf was niets anders dan het stuk dat de
gedienstige vriend voor hen geschreven had. Quand nous jouons la comédie! Wij
hebben gebeefd voor niemendal. Wij voelen ons een beetje als spuitgasten die zijn
uitgerukt voor loos alarm van een grappenmaker.
Dat is wat men vroeger noemde spijkers op laag water zoeken en het publiek heeft
die spitsvondigheden niet aardig gevonden. Het toonde zich even weinig in zijn schik
over de wederwaardigheden eener dame, die Marcel Brumaire dramatiseerde onder
den titel Où es-tu? en die de planken betrad van het Théâtre de l'Oeuvre. In 't eerste
bedrijf echtscheidt zij onbevredigd van een rijken en actieven industrieel. In 't tweede
bedrijf bemint zij onvoldaan een onovertrefbaren Oostenrijkschen aristocraat. In 't
derde doet zij niets doch ontleedt haar karakter aan een vriendin en deelt mede dat
een Adonis haar overstelpte met blijde verwachting en dat het kind voortaan haar
leven zal vullen. Des te beter; maar niet bijster nieuw of boeiend in een schouwburg
die altijd respect inboezemt omdat hij indertijd Ibsen gepropageerd heeft.
Nog minder calorieën echter heeft men in de Comédie des Champs-Elysées
ontwikkeld voor ‘Nina’ van Bruna Frank, waarvoor expres een actrice gehaald was
uit Praag. Zij speelde in dit stuk eerst zich zelf, een bioscoopster, slavin van den
roem, slavin van een regisseur, en snakkend naar een kalm, huiselijk, volmaakt geluk
aan de zijde van haar wettigen echtgenoot. Daarna en daarnaast speelde zij haar
dubbelgangster, die als een ondergeschoven tweeling haar plaats inneemt onder
sunlights en camera's, op affiches en in de harten van haar ontelbare aanbidders,
zonder dat iemand van de persoonsverwisseling lucht krijgt. Het avontuur is een
charmante persiflage van moderne bioscoop-poppen die gefabriceerd worden in serie
en tusschen welke men even weinig onderscheid bespeurt als tusschen twee muggen.
Te Hollywood kunnen zulke dingen misschien gebeuren. Op het tooneel gelooft men
niet aan realiteiten die lijken op een wonder. Men bespeurt te gauw dat het niet echt
is.
De vierde pech is voor ‘Gilles de Rais’ van Albert Jean en voor 't Odéon. Historisch
stuk à grand spectacle, half groote opera, half melodrama, vijf bedrijven op maat en
rijm. De wapenbroeder van Jeanne d'Arc, en Maréchal de France op zijn 23ste jaar,
wil de menschheid dienen, verheffen en verlossen door goud te maken. Hij redeneert
ongeveer als de eerste communist, die, onder ons gezwegen, nooit bestaan heeft.
Maar hij zoekt geen kapitalisten om op te lichten zooals Dunikowski, doch
menschenbloed. Hij verdiept zich in de alchemie, ontspoort, verdwaalt, struikelt,
vervalt van misdaad tot misdaad, en wanneer hij twee honderd skeletten van knapen
begraven heeft is hij even ver van huis als van de wijs. Op zekeren dag wordt hem
een brave jongen gebracht, die niet siddert van schrik doch hem bedaard en eenvoudig
spreekt over God. Zijn hoogmoed zwicht, zijn monsterachtig hart wordt vermurwd,
want hij meent de stem te hooren der Maagd van Orleans. Hij klaagt zichzelf aan
doch weigert geoordeeld te worden door priesters, laat zich vonnissen door de ouders
zijner slachtoffers en bestijgt onder gebeden van vergiffenis het schavot. Rijke materie
voor allerlei uitweidingen, mooi, en geenszins banaal. Er ontbreekt niets dan de streek
van het genie. Men vraagt zich voortdurend af als een verwijt, wat een Shakespeare,
wat een Paul Fort gemaakt zouden hebben van een dergelijk onderwerp.
Maar een soepje dat er wezen mag is de klucht van Yvan Noé, welke eerst ‘Une
femme coupée en quatre morceaux’ heette, en toen niemand op den titel afkwam
‘Une femme qui se met en quatre’ genoemd werd. De vrouw die zich uitslooft - een
sensationeel circus-nummer - wordt achterna gezeten door vier nadat zij er vandoor
is gegaan met een vijfden. Zij denken haar te vinden en het is een andere, die zich
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niet elken avond laat doorzagen, doch die handig en verleidelijk genoeg is om de
vier vliegen te slaan in één klap. Deze potpourri van circus, musichall, acrobatie en
clownerieën wordt afgedraaid in Les Variétés waar eertijds La Veine en Topaze hun
reis om de wereld aanvingen. Zonder kwaadwilligheid en zonder speciaal een nurks
te zijn zou men van decadentie kunnen spreken.
Er is dus niets? Zeker, er is Maurice Chevalier, de verloren zoon, die na een
zwerftocht van zeven jaren in Californië, terugkeerde naar het vaderhuis van het
Casino der Rue de Clichy. Ik waag mij niet aan een beschrijving van den dansenden
harem der revue Parade du Monde waarin deze nationale grootheid optreedt en die
speelt in Engeland, Zwitserland, Holland, België, Duitschland, Zweden, Noorwegen,
Italië, Polen, Noord- en Zuid-Amerika. Voor den tofsten der Parijsche jongens wordt
elken dag het vette kalf geslacht. Of hij een succes bleef zullen wij pas weten over
een maand of drie wanneer we automatisch een deuntje neuriën. Zooals eertijds
Valentine.
[verschenen: 28 oktober 1935]

Automobiliana
Parijs, 7 October 1935
Zooals elk jaar wanneer de wilde wingerd rossig wordt, heeft het Grand Palais zijn
poorten geopend voor de Internationale Automobiel-Tentoonstelling, ingeluid door
een tiendaagsche reclame. De kunst is om van die periodieke onderneming een
evenement te maken dat de hotels en de amusementsgelegenheden vult met bezoekers
uit de vier windstreken, gedurende twee weken het Parijsche verkeer ontreddert, en
in elk hoofd de overtuiging hamert dat de auto het onmisbaarste en interessantste
onderdeel is van den mensch. Tot en met deze 29ste Salon werd het probleem, dat
zich telkens moeilijker voordoet en evenveel energie verslindt als de uitvinding van
nieuwe modellen, aangepakt en opgelost met een handigheid en een geloof die bergen
verzetten en de somberste wolken verdrijven. Aan het zolder-decor eener enkele zaal
(weliswaar met de oppervlakte van een hectare) spendeerde men ditmaal een millioen.
Op 35 meter boven den grond werd een plafond gespannen van 10.000 vierkante
meter blad-hout, 22.000 vierkante meter onbrandbaar doek, dat met veertig kilometer
geleidingsdraden en 35.000 gloeilampen geïllumineerd wordt in alle schakeeringen
van den regenboog en van Perzische tapijten. De verlichting kost 5000 francs per
uur en twee maanden waren noodig voor de monteering van kabels en gebinten. Een
noviteit en een mirakel.
Wat ziet men onder dit verhemelte van duizend-en-een nacht? Ma foi, veel en
weinig. Dat hangt geheel af van het standpunt. Wanneer ik u alleen maar zeg dat den
vorigen herfst nog 90 Fransche automobielfabrikanten hun wagens exposeerden, hun
verwachtingen, hun vertrouwen, en dat zij dit jaar slonken tot 20, dan kunt gij u een
schematisch beeld vormen van hetgeen er achter een kostbaar, lumineus plafond
schuilgaat aan onverwoestbaar optimisme, aan volharding, aan tegenvallers, aan
ruïnes, aan ‘make believe’.
Waar zijn de 70 mankeerenden? Verdwenen. Knocked-out. Gesneuveld op de
doodsche slagvelden der crisis, met alles wat een fabriek vertegenwoordigt van hoog
tot laag. En hoe voelen zich de twintig overlevenden? Zalig hij, wiens nettowinst
2% bedraagt van zijn omzet. Hij weet niet wat de toekomst hem zal brengen, maar
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de fabel van de kip met de gouden eieren die geslacht wordt om het onderste uit de
kan te hebben, is nog niet op hem toepasselijk. Hij wacht zijn beurt als de zooveelste
vrouw van Blauwbaard en hij wacht den redder. Waarom zou niet kunnen in Frankrijk
wat kon in Duitschland? In 1932 was de Duitsche automobielindustrie zieltogend,
haar jaarlijksche productie vijfmaal lager dan de Fransche. Daar komt Hitler. Met
een pennestreek schrapt hij de belasting op alle nieuwe wagens. De stervende industrie
herleeft, herrijst, wordt florissant, en in 1935 overschrijdt Duitschland's productie
die van Frankrijk. Welk een sprong in een tijd van minder dan drie jaren! Om van
te duizelen, om van te watertanden en om razend van te worden tegen een
gouvernement dat op benzine het driedubbele int van haar waarde, dat de grondstoffen
belast op elk stadium harer bewerking en dat reeds één derde van den kostprijs eener
auto geïncasseerd heeft alvorens de wagen geleverd wordt aan den wederverkooper.
Waarom zou de automobiel kwijnen in Frankrijk waar zij ontstond, waar alle
verbeteringen zijn uitgedacht (tot de modernste toe) als zij niet systematisch gewurgd
werd door stompzinnige wetgevers? Zij fourneert één zesde van het staatsbudget.
Sinds drie jaar evenwel blijft de circulatie stationnair, met een neiging tot terugloopen,
in tegenstelling tot Engeland, Amerika, Duitschland en andere landen. Een stupiditeit
van het kaliber der negers die een boom omhakken om de vruchten te eten. Maar
wie verlost hen van de dommen en hun vernielende macht? Zuster Anna ziet niets
komen.
Dat is 't eene standpunt, verreweg het gewichtigste omdat het de economie
domineert en de politiek. Een tweede wordt ingenomen door de dokters, notarissen,
deurwaarders, vee-artsen, postboden, geestelijken, onderwijzers en allerlei soorten
van ambtenaars, middelbaar personeel van particuliere en openbare bedrijven,
estafetten, officieren, jonge lieden van beiderlei kunne, in de stad en op den boer,
tezamen een vijf honderd duizend exemplaren tellend, voor wie de groote en de
gemiddelde wagen te duur is, de motorfiets te onpractisch of te ongezellig voor korte
en lange afstanden, die bij referendum hun verlangen naar een klein, goedkoop
vervoermiddel hadden te kennen gegeven, en wier popelend ongeduld men gesust
had met de belofte dat deze Tentoonstelling hun wensch zou vervullen.
Het moest een stevig karretje zijn met twee plaatsen dat kant en klaar hoogstens
8000 francs (acht honderd gulden) zou kosten. Voor duizend afgelegde kilometers
zou het onderhoud niet mogen stijgen boven 300 francs per maand, bij een
benzine-verbruik van 5 liter per 100 kilometer en een snelheid van 75 kilometer per
uur. Twee groote Fransche merken en een groote buitenlandsche firma, verlokt door
een hypothetische maar geenszins hersenschimmige markt van 500.000 maal 8000
francs, dat is veertig milliard, richtten studie-bureaux in om de plannen te teekenen,
de mogelijkheden te becijferen eener zuinige en degelijke fabricatie. Hun ingenieurs
beknibbelden, bepingelden, besnoeiden, reduceerden, versimpelden, verlaagden alles
wat denkbaar is in de vervaardiging eener auto. Alles, behalve de elementaire
kwaliteit, want om geen strop te worden moest het product goed zijn. Maar hoe zij
ook rekenden, hoe zij ook wikten en wogen, zij gingen aanmerkelijk buiten de schreef.
Hun raming klopte op geen stukken na met het bestek van den klant. Noch de twee
Franschen, noch de buitenlander kwamen uit. Bepaald, het kon niet, zelfs niet met
een winst-marge van 2%. Misschien in Japan, waar de arbeider bijna gratis werkt?
Niet in Frankrijk waar de loonen betrekkelijk humaan zijn en waar de lokkerige
fiscus loert op elken trap welke de materie doorklimt alvorens te starten op vier
wielend Men kan een wagen van acht duizend francs beloven voor sint-juttemis maar
niet voor 't volgend jaar. Er zullen dus enkele honderdduizenden karretjes en ettelijke
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milliarden dubbeltjes minder rollen, met al den weeromstuit daarvan op de economie
van een land.
Het derde standpunt is dat der zuivere techniek. Hier geen decepties, maar evenmin
verrassingen. Nergens. Zeer weinig evolutie, geen schijntje van revolutie. Noch bij
de Amerikanen, noch bij de Franschen, de Engelschen, de Duitschers, de Italianen.
Hoogstens verschillen van smaak waarover niet te discuteeren valt. De auto streeft
geleidelijk naar een zeker automatisme in de besturing en in de mechaniek, doch alle
organen welke op het stuurwiel, in de versnellingskast of elders bijdragen tot die
zelfwerking, dateeren reeds van verscheidene seizoenen her en werden hier
gesignaleerd in den tijd van hun ontstaan. Het profiel ‘air flow’, in 't Fransch
aërodynamisme, triomfeert over de gansche linie, van de extremisten Chrysler en
Peugeot, tot de conservatieven Hispano-Suiza en Rolls-Royce. Er is echter meer
aandacht besteed aan het minimum comfort waarop de gebruiker van een
gestroomlijnde wagen tot nu toe mocht bogen. Men kan haast instappen zonder te
botsen in de bovenverdieping, zonder zich in bochten te wringen, zonder te struikelen
in eigen en andermans beenen. Een paar jaren verder en de modische auto wordt
wederom bewoonbaar. Het uitzicht, nog lang niet perfect, is belangrijk verbeterd.
Een landschap beperkt zich niet meer tot den berm van den weg en voor wie in bergen
toert herwinnen de Alpen bijna het schilderachtige en monumentale hunner drie
dimensies. De zittingen zijn aanzienlijk verbreed. Drie voor, vier achter, zonder
overdadig contact, op een rij, wordt van lieverlede een normale lading wanneer zich
niet meer dan twee dikkerds in het gezelschap bevinden. De banden dijden nog uit,
gekerfd met spleten, gleuven en artistieke figuren, die beweren te garandeeren tegen
het slippen. Het ensemble voor denzelfden prijs als op den vorigen catalogus, of zelfs
een tikje goedkooper.
Het laatste en genoeglijkste standpunt evenwel behoort aan den argeloozen bezoeker
die zich niet bekommert om vooruitgang, om export of import, om verloren
wedstrijden en tanend prestige, om belastingen, om de stuiptrekkingen eener
langzamerhand gesmoorde industrie, en die tusschen deze kleurige, blinkende,
bekoorlijke, vernuftige machines kan rondwandelen als langs weelderige snuisterijen.
Het weinige van den 29sten Salon zal voor hem nog veel zijn. Hij is echter geen
serieuze klant en het schijnt dat de niet-serieuze klanten dit jaar de overweldigende
meerderheid vormen.
[verschenen: 30 oktober 1935]

Gekken
Parijs, 12 October 1935
Men kan over Princesse Isabelle, het laatste stuk van Maeterlinck, die dit jaar 73 is,
een boom opzetten welks kruin den Melkweg raakt en waarvan de wortels reiken tot
aan 't middelpunt der aarde.
Het drama, een tragische feërie, speelt onder de gekken die te Gheel, bij Brussel,
los rondloopen, in den kost zijn en werken bij burgers. Het eerste tooneel gaat nog
niet voorbij of reeds rijst bij den toeschouwer de vraag op: Kreeg de oude dichter
daarvoor de wijsheid in pacht, om ons toe te fluisteren dat alles dwaas is, en dwaasheid
der dwaasheden? Heeft hij het heelal geraadpleegd, de bloemen, de bijen, de mieren,
de termieten, het toeval, den dood, het leven, de sterren-ruimten, de woorden met

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

hun achtergrond van muziek, ziel en gedachte, om in het herfsttij zijner dagen tot
geen andere conclusie te komen dan de universeele zotternij van het geschapene?
Want het symbool is evident: Een jong meisje, Isabelle van Clyte, wordt door haar
ouders bij de gekken van Gheel gebracht omdat zij zich Prinses denkt en haar Prins
verwacht. Sta hier even stil, lezer. Zie een moment terug naar den afgelegden weg.
Hoevelen zouden er onder ons zijn, die toen zij veertien, vijftien jaar waren, nooit
gedacht hebben prins en prinses te zijn, of iets equivalents in de hooge graden der
menschelijke hiërarchie? Wij hebben gespeeld met kameraadjes die hardop droomden
dat zij zouden vliegen, en die, toen zij ons dat toevertrouwden met een wilden glans
in de oogen, zich op niemand konden beroepen dan op Icarus en zijn vleugels,
vastgeplakt met was, of op Simon den Toovenaar. Mocht dat niet honderdmaal
krankzinniger heeten dan een Prins te verbeiden? Welnu, zij hebben gevlogen. En
wij hebben gespeeld met kameraadjes die beweerden dat zij verzen zouden schrijven
of romans, dat zij paleizen zouden bouwen, beelden zouden beitelen, de Zuiderzee
zouden dempen, muziek zouden vangen in een handkoffertje, hun land zouden
regeeren, rijker zouden worden dan Croesus, machtiger dan een Pharao, dat zij
driemaal sneller zouden rijden dan een stormwind, ongeneeslijke ziekten zouden
genezen, de wereld zouden hervormen, de grenzen zouden verleggen, onderdrukte
volken zouden bevrijden, en alles wat een knaap dertig jaar geleden droomen kon.
Was het waanzin? Had men die jongens, verstrooid over twee werelddeelen, moeten
opsluiten, afzonderen, cureeren? Werden hun dolste droomen niet verwezenlijkt?
Bestaat er iets geheimzinnigers, iets vervoerenders, iets goddelijkers dan die
scheppingsroes van een jeugdig gemoed dat leeft in een uur waar elk atoom nog
transformeerbaar schijnt, bestaat er ook iets alledaagschers, iets gewoners, iets
wenschelijkers, iets onvermijdelijkers, dan dat contact van jonge zielen met den
creatieven stroom welke het heelal doorgloeit, dan die toestand van ontvangenis dat
men een beweging ziet beginnen, een nieuw leven ziet geboren worden?
Zij zijn legio, zij die zoo op een of andere manier een afspraak hebben met hun
verre prinses, met haar verren prins, legio zijn zij die de zwijgende maan niet meer
kunnen zien glijden langs den hemel zonder het verlangen en den wil om daar op
een dag te landen in haar kraters. Heeft een auteur, al ware hij tiendubbel filosoof,
het recht om dien toestand van onzekere genade gelijk te stellen met de geestelijke
eclips van hen die met molentjes loopen, die van lotje getikt zijn, in wier bol het niet
pluis is? Hij heeft het recht. Voorbeeld: Ampère, in den regen thuiskomend, zette
zichzelf in een hoek, en zijn parapluie in den stoel voor zijn werktafel. Gewis was
de ontdekker der electrodynamica op dat oogenblik malende. Doch deed Maeterlinck
verstandig door het bekrompenste standpunt te kiezen wanneer hij de menschelijke
psyche poogt te belichten in haar verborgenste werkzaamheid? Was het de moeite
waard om de oudste koeien van Lombroso uit de sloot te halen? En hij die de eeuwige
stilten peilde, de orakels ondervroeg, de sfinxen beluisterde, die zijn tijd verrijkte
met de mooiste droomen, welken dienst meent hij ons te bewijzen door als slotsom
zijner ervaringen en bespiegelingen onze wereld en haar denkende bewoners te
concipieeren, te interpreteeren, te commenteeren als een desolaat
krankzinnigen-gesticht? Als een troosteloos gebied waar de dwaasheid wijsheid is,
de onzin zin, de onrede rede, en waar tot besluit de dollen zingen op een melancholisch
wijsje:
Ceux qui ne sont plus fous
Ne sont plus rien du tout.
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Zonder twijfel, de huidige wereld is een gekkenhuis; zij staat op haar kop; zij draait
achterstevoren. Men behoeft slechts een krant te doorbladeren, bij voorkeur een
Fransche krant, om deze gewaarwording te constateeren als een onomstootbaar feit.
Maar onder het uitspansel is er nog wat anders dan zotheid. Het is op zijn beurt
dwaas, extravagant, krankjorum, om de redeloosheid uit te roepen tot eenig, volstrekt
eenig fundament, uitgangspunt der verschijnselen. Het is bovendien onmogelijk. Al
zou de filosoof vanuit zijn metaphysischen gezichtshoek oordeelend desnoods gelijk
hebben, ons platvloersche instinct en onderscheidingsvermogen weigeren hem te
volgen naar de ijzige duisternissen, naar dat zwarte Niet[s] waar geen straaltje zonlicht
ooit doordringt. Anders gezegd: men kan geen avond slijten tusschen louter gekken
zonder in het zwartgalligste pessimisme te vervallen. Men zal Princesse Isabelle dus
ontvluchten, instinctmatig, zooals men magere hein ontvlucht.
Is dan alle poëzie uit Maeterlinck geweken? Neen, maar zij is geschift tot bitterheid
en de wrangste wanhoop. De overheerschende tint van costuums, décor en tekst lijkt
blauw doch dit blauw distilleert een giftig zuur. Wanneer Maeterlinck een debutant
was zou men die chemie van de hand wijzen doch begrijpen. De auteur echter van
Pelléas, Monna Vanna, L'Oiseau Bleu, de Bijen, de Mieren en De Schat des Harten,
die zich aan de Fransche Riviéra Orlemonde (‘Buiten de Wereld’) stichtte waarmee
in praal slechts wedijveren kan het paleis dat D'Annunzio bewoont, de grijze magiër
wiens aardsche geluk bekroond werd door de nabijheid eener jonge vrouw die de
levende incarnatie is zijner bekoorlijkste heldinnen, deze oude wonderdoener schreef
in Princesse Isabelle waarschijnlijk zijn testament. Hier wijzen wij niet alleen van
de hand, doch wij zijn stom verbaasd.
Wat hapert aan deze natuur in haar laatste seizoen? Wat ontbreekt hem? Als deze
kunstenaar de oogen mist om het elementaire licht te schouwen had hij dan niet als
minimum resultaat zijner studies de voorloopige suggestie kunnen aanvaarden welke
Eddington formuleerde toen hij schreef: ‘Het idee van een geest of universeelen
logos, zou, geloof ik, een tamelijk plausibele gevolgtrekking zijn welke gemaakt kan
worden bij den hedendaagschen stand der physieke theorieën, zij is er tenminste niet
mee in tegenspraak.’ Hij had ons dan, gelijk Eddington, de keuze kunnen laten van
den naam waarmee wij dien logos willen betitelen: God of Demon. Alles ware
verhelderd geweest en Maeterlinck had zijn grondprobleem niet enkel aannemelijk
kunnen stellen doch duldbaar. In een periode immers waar de hypothese, dat de
structuur van het Universum één zou zijn, door-en-door solidair, met de structuur
van den menschelijken geest, houdbaar begint te worden, is het minstens overbodig
dat een geleerde dichter den waanzin promoveert tot begeerlijken paradijsstaat en
tot eenigen factor die in dit jammerlijke leven, wanneer alles failliet gaat, nog meetelt.
Wanneer het onderwerp uitnoodigt tot dergelijke meditaties, is het dan nog van
belang dat de eigenlijke handeling niet veel om 't lijf heeft? Behalve dat de brooze
Isabelle een prins verwacht (die, gelijk in de Twee Koninckskinderen, van over water
moet komen) onderhoudt zij ook gemeenschap met haar engel (evenals Jeanne d'Arc)
die de aartsengel Gabriël is. Toevallig heet ook de assistent-dokter van Gheel Gabriël
en is mooi als een engel. Op een avond dat zij meer dan gewoonlijk ijlt onder invloed
harer dwangbeelden, opent zij haar venster voor een gek die op alles ja of neen zegt,
laat zich ontvoeren, meent aan den oever van een vijver de stem te hooren van haar
prins en werpt zich in het water om te zwemmen naar den overkant. Zij wordt voor
verdrinking bewaard door een tweeden gek, een herculische smid, die waggelt en
gromt als een baviaan. Daar zij den assistent naast zich vindt als zij uit haar
bewusteloosheid ontwaakt, denkt zij gered te zijn door haar engel, belichaamd in
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den dokter. Hij laat haar in dien waan omdat hij van haar houdt en een andere droom
vangt aan, een andere verdwazing: de verblinding der liefde, een der trappen van de
cosmische zotternij.
Dat is alles, voor een film van twee bedrijven en twintig tafereelen. Het zou te
schraal zijn zonder de variaties van een aantal bijpersonen; de onttroonde Vulcanus
in zijn smidse; de wiskundige, van streek gebracht door Einstein; een danseur
mondain; een zwijmelende en onschadelijke oude dame; een klein kind bij wie het
onheil niets spaarde dan de blik en de glimlach van een gevallen hemelgeest; een
martiaal militair die te hooi en te gras signalen blaast op een klaroen. En nog anderen.
Zij zijn allen min of meer verkikkerd op Isabelle, het ewig-weibliche. Allen zijn tot
hallucineerens toe gestempeld met een der karakteristieken van hun eeuw, de eeuw
waarin wij leven. Als zij overprikkeld door de warme temperatuur een soviet beleggen
in een schuur, wanen wij in 't Fransche parlement te zijn. Wanneer al die malloten
op een onweersdag door de straten van Gheel een Breugheliaanschen optocht houden
welke eindigt in een algemeene vechtpartij, is het groteske, burleske zoo actueel en
universeel dat slechts gekken zich over de bedoeling kunnen misvatten.
Maar ondanks de poëzie der decoratieve ornamenten waarmee het Théâtre de la
Renaissance dit sprookje opluisterde (de nachtelijke vijver met het riet ruischend in
de maneschijn is een meesterstuk) en ondanks het elfensilhouet van mevrouw Renée
Maeterlinck, haar klare, ernstige, zachte stem - of juist wegens deze elementen eener
schoonheid welke de gegeven atmosfeer doemt tot parodie en ondergang - is Princesse
Isabelle voor ons tijdgenooten onverdraaglijk. Ik vraag me echter af hoe men deze
realistische fantasie zal opnemen over een honderdtal jaren als het den toeschouwer
mogelijk wordt om te lachen met hollende nachtmerries die niemand meer berijdt.
Of deze grimmige tragi-comedie dan niet zal gelden als een der hoogste getuigenissen
der hedendaagsche verwarringen, als een der indrukwekkendste en noodzakelijkste
vermaningen?
[verschenen: 2 november 1935]

Op zoek naar een publieke opinie I
Parijs, 16 October [1935]
Vandaag het weekblad Marianne doorbladerend, de trouwe tolk der linksche
intelligentia, stokte mijn aandacht bij twee stukken van paladijnen der letterkundige
muze. De een, Henri de Montherlant, verklaarde waarom hij, hoewel gewoonlijk
rechts zijnde, een linksch manifest onderteekend had. De ander, Marcel Aymé, auteur
van de Groene Merrie, een der amusantste romans die men kinderen niet in handen
geeft, legde uit, waarom hij, hoewel gewoonlijk doorgaand voor links, zijn naam
gezet had onder een manifest van rechts.
Gij hebt geraden, vermoed ik, waarover het gaat bij dezen hutspot in een
omgekeerde wereld? Over de ‘sanctionnisten’ en de ‘anti-sanctionnisten.’ Over de
trek-van-leerders en de zoetjes-aanders. Over een nieuwe passie, en een nieuw
voorwendsel om elkaar in de haren te vliegen, om dierbare vriendschapsbanden te
breken, om op stelten te staan. Ziedaar twee interessante personen die merken dat
ze door hun beste kennissen met den nek worden aangekeken, in afwachting van
erger. Juist als ten tijde der Dreyfusards en Anti-Dreyfusards. Maar ze loopen veel
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vlugger warm dan in de dagen der huurkoetsjes. Tegenwoordig is men reeds op dreef
als men nog aan den slag moet komen.
Over het komische van dit dubbele pro-domo namijmerend (ik zou zeggen het
pathetische als ik niet bang was voor groote woorden) zei ik bij mezelf: Wat moet
de buitenlander denken van de publieke opinie in Frankrijk wanneer de hoofden der
Franschen al zoo hot en haar zwaaien dat twee representatieve figuren zich onteerd
voelen wegens een signatuur? Gesteld dat iemand, op zoek naar die Fransche opinie,
uitstapt te Parijs en botst tegen een Montherlant. Zal hij hem een bekeerling noemen
of een renegaat? Gesteld dat hij in de armen valt van een Aymé. Zal hij hem schilderen
als een afvallige of als een proseliet? Drommels, hij moet waarnemen als neutraal.
Doch is neutraliteit mogelijk bij dezen oorlog van ideeën en gevoelens waar vooral
de neophieten blaken van ijver?
Laten wij 't probeeren. Sinds weken heb ik haar achterjaagd die openbare meening,
die reeks van trillingen welke een toon maken. Ik heb haar niet gezocht op de
ministeries, bij de ingelichte sferen, waar men u precies vertelt wat iedereen weet of
wat in een communiqué klaar ligt. Ik heb ze gezocht in de bioscopen; aan de halten
en op de achter-balcons der autobussen; langs de zinken toonbanken der tappers; in
de pauzes der schouwburgen; op de terrassen der café's waar de eerste vuurpotten
zijn aangestookt; op straat waar het ruikt naar gepofte kastanjes; en in de kranten
natuurlijk, in kranten van allerlei kleur, oplage, omvang en inhoud.
Dat is omslachtig; maar het blijkt tienmaal gecompliceerder dan het oppervlakkig
lijkt. Want er zijn bioscopen en bioscopen. De bioscoop der voorsteden, der
buiten-boulevards reageert op hetzelfde programma geheel anders dan de bioscoop
der grands boulevards, deftige buurten. Het publiek met een trui aan en een pet op,
gilt, fluit, joelt en jouwt schimpscheuten naar de krampachtige, massieve
gelaatsmimiek van Mussolini, naar zijn bolwangige zoontjes, naar het glundere,
goedige geitengezicht van Generaal DeRono, naar alles wat Italiaansch is en
fascistisch. Maar zij kunnen 't niet over zich verkrijgen om te applaudisseeren voor
de heerscharen van den Negus, voor den glimmenden kokosnoot van Tecle Hawarlate,
voor de met leeuwen-manen getooide kruin van Ras Seyoem of Kassa. Het publiek
daarentegen der deukhoedjes en slappe boorden is veel minder eenparig in zijn
sympathieën. Wanneer de eene helft begint te klappen voor een parade of tirade van
den romeinschen dictator, begint de andere helft regelmatig te sissen en te razen. Ik
spreek voor 't gemak van helften, afgaande op het lawaai, dat geen enkelen avond
ontbreekt, nergens, ondanks de aanwezigheid van politie, en ondanks de licht-affiches
die den toeschouwer verzoeken om zich van demonstraties te onthouden. In de
gegoede wijken echter, bij de gezeten burgers, bij den middenstander, en meer nog
bij de kapitalistische heeren en dames is de stemming totaal gewijzigd. Deze kringen
geven bijna even onbewimpeld uiting aan hun voorliefde als hun antipoden uit de
volksklasse. Maar zij ovationneeren Mussolini en de kopstukken der Afrikaansche
expeditie. Zij grinniken en gnuiven: bij de krijgsdansen en de défilé's der Ethiopiërs.
Men voelt dat het maar een haar scheelt of zij zouden manifesteeren tegen de
manoeuvres der Engelsche Vloot, welke zelfs de populairen (het moet waarheidshalve
vermeld worden) met schele oogen aankijken en alleen dulden pour le besoin de la
cause.
Dat is ongetwijfeld schematisch. Het bewijst niets. Het zal niets beslissen. Maar
het is teekenend en typisch als soortelijke warmte. Te meer omdat de onpartijdige
waarnemer, die deze zoogenaamd redelijke schepselen gadeslaat van een hoogte
waar zij niet grooter en niet belangrijker schijnen dan insecten, in alle secties van
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het openbare leven dezelfde nuances, dezelfde contrasten bespeurt van humeur en
opvatting. Naar gelang men in een theater den engelenbak nadert zal men een sterker
anti-Italiaansche stemming gewaarworden. De promenoir's der music-halls zijn tegen
de ‘macaroni’ (scheldnaam voor de Italianen), het balcon is gemengd, parket, parterre
en fauteuils zijn welgezind. Men hoort dat aan de manier waarop de menschen echoën
op de toespelingen der liedjeszangers. In de autobus naar St-Ouen, naar La Villette
(volksbuurten) beschouwen de passagiers Mussolini als een bloeddorstig, roemgierig
tyran, die neergelegd behoort te worden als een wild beest. In de autobus naar Passy,
Trocadéro, Ecole Militaire (kwartieren van gemiddelde bourgeoisie) behandelen de
reizigers hem als iemand die wat wil, kan en durft. Tusschen de tweede en de eerste
klas van forensen-treinen heerscht dezelfde oppositie. De meeningen der café's en
restaurants varieeren volgens de consumptieprijzen der stamgasten. Het glas koffie
van vijf cents zal honderd tegen één den dictator haten en verwenschen. Het glas
koffie van twee dubbeltjes zal hem vergoelijken of verdedigen. Deze onderscheidingen
blijven natuurlijk fragmentarisch. Gelijk alles wat grosso modo geconstateerd wordt
laten zij uitzonderingen toe. Maar niemand, dunkt mij, die elken dag de Parijsche
lucht opsnuift, en die genoeg Fransch kent om met den inboorling een praatje te
houden zonder zijn herkomst te verraden, zal mij de juistheid dezer globale
karakteristiek betwisten.
In de kranten en weekbladen treft dezelfde verdeeldheid en die tegenstrijdigheid
wordt, veroorzaakt door dezelfde factoren. Léon Blum heeft geschreven dat de
pro-Italiaansche pers is omgekocht met romeinsch geld en menigeen in 't binnen- en
buitenland heeft hem deze beschuldiging nagepraat. Zij is a priori niet onaannemelijk,
gezien de reputatie, de gebruiken, de antecedenten der Fransche pers. Niemand echter
was gelukkig genoeg om de huishoudboeken te controleeren van gevers en nemers.
Blum zelf kan geen tastbare bewijsstukken aanvoeren. Wat mij betreft, ik weet er
niets van. Aangenomen echter dat een Fransche krant gekocht kan worden, verbaast
het mij dat het rijke Engeland, of een der pro-Engelsche banken, als de Banque de
Paris, niet een hooger bod gedaan heeft dan Italië dat tamelijk kort bij kas zit.
Het financieel argument lijkt mij nog in een ander en gewichtiger opzicht
onbevredigend. Zelfs al kocht Engeland alle Fransche kranten die overhellen naar
Mussolini, ik geloof niet dat deze trafiek de zaak van Groot-Brittannië langer dan
een week zou baten. Het pro-Italianisme immers (de italophilie zeggen de Franschen)
van een ruim deel der Parijsche pers is geen etiquet dat een kranten-directeur voor
een zekere som gelds op zijn blad plakt of wegschrapt. Het wordt geëischt door de
lezers. Het beantwoordt aan een behoefte die niemand kan loochenen of onderdrukken.
Vraag en aanbod geven hier den doorslag. De Fransche kranten hebben weinig
abonnementen en leven hoofdzakelijk van den losse-nummers-verkoop die
functionneert als voortdurende barometer. Vóór dat het laatste italophiele blad van
de markt verdween zouden nieuwe gesticht worden. Zij zullen een subsidie van
Mussolini misschien niet versmaden. Doch zij zouden hun succes niet danken aan
die ondersteuning maar aan hun oplage, aan het publiek dat zij bestrijken.
Het lijkt mij echter niet dat deze onmiskenbare neiging voldoende verklaard kan
worden uit verwantschappen van ras of taal. Die gelden nog voor Nice en Marseille.
Zij gelden niet meer voor Bordeaux, Lyon en de heele Noorder helft van Frankrijk.
Neen. De sympathieën voor Italië, welke men waarneemt in een ruim deel der
Fransche pers en die zeer nauwkeurig correspondeeren met de gezindheden welke
zich uiten in het dagelijksche leven, gehoorzamen aan dezelfde drijfveeren welke
bewegingen te voorschijn riepen als die der Croix de Feu en dergelijke stroomingen.
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Het is een kwestie van stand, klasse, rang, sociale hiërarchie, maatschappelijk behoud.
Vanaf het moment dat alle communisten, socialisten en andere revolutionnairen
fanatiek en frenetiek tegen Italië storm liepen en van de gelegenheid pogen te
profiteeren om niet alleen het fascisme te verbrijzelen van Rome, maar ook wat zij
het fascisme noemen van een Colonel de la Rocque, kon het niet anders of iedereen
in Frankrijk die burgerlijk denkt en burgerlijke belangen vertegenwoordigt moest de
partij kiezen van Mussolini. Het Fransche gouvernement moge zijn stellingkeuze
bepalen door motieven van andere, van hoogere, van zuiver politieke orde. Voor de
Fransche natie wordt het buitenlandsch aspect der Fransch-Italiaansche betrekkingen
gedomineerd door overwegingen van louter binnenlandschen socialen aard. De
vrienden en vijanden van Mussolini staan precies aan dezelfde zijde der barricaden
als op 6 Februari 1934 en zoowel van de vrienden als van de vijanden heeft elke
Fransche regeering hetzelfde te duchten of te hopen als op dezen historischen,
onuitwischbaren datum.
Er zijn dus twee scherp omlijnde, door onstoffelijke, maar reëele
prikkeldraadversperringen gescheiden publieke opinies in Frankrijk: het Front
Populaire en het Front National. Wie bezit het numerieke overwicht? Waarschijnlijk
het Front Populaire. Doch aan welken kant is het meeste intellect en derhalve de
meeste macht? Als gij 't goed vindt zullen wij dat even objectief - au-dessus de la
mêlée - nagaan in een volgend artikel.
[verschenen: 6 november 1935]

Op zoek naar een publieke opinie II
De overheerschende toon
Parijs, 19 Oct. 1935
Sedert gisteren worden de Franschen binnen drie weken aangezocht door een derde
manifest van intellectueelen en alle drie tractaatjes zijn van verschillende strekking.
Het eene, geredigeerd door de leiders van links, betreurt, dat impertinente en
lichtzinnige lieden juist op het uur dat de Volkenbond voor alle bona-fide-menschen
zijn bestaan rechtvaardigt, een aanval ondernemen tegen het Geneefsche genootschap.
Het andere, opgesteld door Henri Massis, directeur der Revue Universelle, en een
der gedegenste litteraire critici, komt op, in naam der Rede, der idealen van het
Westen, tegen het broedermoorderig conflict dat door het foutieve universalisme der
Volkenbonders wordt uitgebroed en dat de Europeesche civilisatie, dit wil zeggen
de eenige waarde welke telt voor het heden en de toekomst van het menschdom, voor
immer dreigt te vernietigen. Het derde werd uitgegeven door de democratische
Katholieken die in het weekblad ‘Sept’ en in het dagblad L'Aube onder de hoede der
Dominicanen een maatschappelijk systeem bouwen dat voor de modernste niet
onderdoet. Het protesteert tegen ‘het valsche sophisme van de ongelijkheid der
rassen’, beroept zich op ‘la justice et les valeurs éternelles’, kiest vierkant partij tegen
Italië, maar betoogt tevens dat een Europeesche oorlog een onherstelbare ramp zou
zijn.
Deze drie groepen van denkers meenen alle drie gelijk te hebben en de hemel
beware mij om arbiter te willen spelen tusschen zooveel hoofden, en zooveel zinnen.
Alleen reeds over ‘l'inégalité des races humaines’ kan men een debat openen dat
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duren zou tot de volgende eeuw wanneer het niet door een Hitler, leerling van den
Franschman Gobineau, beslecht wordt op de wijze van den Gordiaanschen knoop.
Wie gelijk heeft is trouwens niet van direct belang. Dat zullen wij God en den
molenaar laten scheiden. Wat wij zoeken, zijn niet de beweegredenen, maar de kracht
waarmee de beweegredenen worden voortgestuwd. Wij laten het geding-zelf in 't
midden en vragen slechts naar het aantal en de kwaliteit der advocaten die door hun
onderteekening de drie verschillende stellingen verdedigen. Alleen waar het aantal
zich paart aan de kwaliteit schijnt het mij aanspraak te mogen maken op een lichte
preferentie. Bij een proces als dit, waar de hoogste belangen gemoeid zijn, lijkt de
stem van het onbekende lid eener vakvereeniging mij van minder gewicht dan de
stem van een algemeen gerenommeerd geleerde, kunstenaar of geneesheer, hoewel
wij gaarne toegeven dat ook de geleerde, de kunstenaar en de dokter zich somtijds
vergissen.
Wij vinden dan onmiddellijk dat op het manifest der democratische, progressistische
Katholieken alle namen van werkelijke beteekenis ontbreken. De beroemdste dien
zij hadden kunnen aanwerven, Mgr. Baudrillart, rector der Katholieke Universiteit
en lid der Académie Française, teekende het manifest van Henri Massis, en het is
niet van eigenaardigheid ontbloot een doorluchtig prelaat in oppositie te zien tegen
een voortvarende categorie zijner geloofsgenooten. Wij leggen dus het tractaat van
Sept. en L'Aube terzijde als interessant but not interesting en schakelen het uit als
factor die in de publieke opinie merkbaar medeweegt.
Wat is het dynamisch vermogen van het manifest van links, den omroep van het
Front Populaire? Als namen die over de gansche wereld klank hebben, ontmoeten
wij er Romain Rolland, André Gide, André Malraux, Jean Guéhenno, Jean-Richard
Bloch, Jean Giono en Paul Langevin, de vermaarde physicus; Barbusse zou ook
geteekend hebben als hij niet dood was. Dat is dus acht merkwaardige
persoonlijkheden op het totaal van het Fransche intellect, negen Montherlant
meegerekend, en voor de rest niets dan tweede en derde-rangs figuren naast
anonymiteiten uit de arbeidersbeweging bij het gros. Die propagandistische namen
overigens (Montherlant uitgezonderd) zijn reeds bij dozijnen gelegenheden in 't vuur
gebracht (voor Thaelmann, voor de onderdrukte Chineezen, voor de rebellische
Annamieten, enz.), te grabbel gegooid en eenigszins gedevaloriseerd. Zij doen sinds
lang dienst als passe-partout. Wij gelooven daarom niet ver bezijden de waarheid te
gaan als wij ze een enclave noemen in het ensemble der Fransche civilisatie, een
eilandje langs de kusten van het eigenlijke territorium. Niet te versmaden zeker en
niet te verwaarloozen. Maar beperkt in hun excentrieke sfeer en zonder
daadwerkelijken, rechtstreekschen invloed op de hoofdstroomingen van het Fransche
denken.
Wat is tegenover deze twee ondergeschikte krachten het coëfficiënt, het potentieel,
verzameld op de lijst van Henri Massis, de verdediger van het Westen? Men treft
onder de namen van hen die dit pro-Italiaansche - en anti-Engelsche - manifest
teekenden, alles, of bijna alles, van wat een Fransch publiek en ook een internationaal
publiek samenvat onder den naam Frankrijk. De som der Fransche beschaving.
Directeurs van weekbladen en tijdschriften. Leden van de Académie Française, en
de Académie de Goncourt. De boeiendste en de beste romanschrijvers. De grootste
dichters. De gezaghebbende critici. De verbreidste tooneelschrijvers. De bekendste
chirurgen, dokters en hoogleeraren. Grijsaards, mannen op leeftijd, de aankomende
generatie, de jeugd die haar eerste sporen verdiende. Conformisten en traditionalisten,
non-conformisten en vrijgevochtenen, als Drieu la Rochelle, Marcel Aymé, Maurice
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Martin du Gard, directeur der Nouvelles Littéraires. Ik kan er niet aan denken om ze
allen op te noemen. Het zou een welsprekende lijst zijn van celebriteiten maar ze
zijn te talrijk. In de Fransche civilisatie vormen zij den ouden en den nieuwen adel.
En alle vertegenwoordigers van het ware, het authentieke Frankrijk teekenden deze
frasen, geciteerd uit andere van gelijke heftigheid: ‘Par l'offense d'une coalition
monstrueuse, les justes intérêts de la communauté occidentale seraient blessés, toute
la civilisation serait mise en posture de vaincue. L'envisager est déjà le signe d'un
mal mental où se trahit une veritable démission de l'esprit civilisateur.’
Al zou een Fransch gouvernement, een gouvernement van onverschillig welke
kleur, zulk een standpunt, ‘onpolitiek’ achten, en de nabije of verre consequenties
ervan noodlottig oordeelen, het is niet mogelijk dat een Pierre Laval of een ander
minister die massaal onderstreepte overtuigingen negeert en zich aan haar werking
onttrekt. De pro-Oostenrijksche politiek van Lodewijk XVI wordt beschouwd als
een der causale aanleidingen der revolutie van 1789. Een doortastende pro-Engelsche
politiek zou in 1935 zonder eenigen twijfel het losbreken verhaasten van
omwentelingen welke een ieder sedert een paar jaren verwacht.
Het weekblad ‘Candide’ echter (hoofdredacteur de veel gelezen en gespeelde
roman- en tooneelschrijver Henri Duvernois) heeft gemeend dat Massis en de overige
stemmingvorschers de reeds tamelijk opwindende kwestie te theoretisch, te zijdelings,
te onpersoonlijk hadden aangepakt. Het populair-letterkundige orgaan richtte dus tot
een aantal representatieve en zeer uiteenloopende Franschen op den man af de vraag:
‘Voulez-vous mourir pour le Négus?’
Slechts één antwoord klinkt bevestigend en het is van den Corsicaan, advocaat,
ex-minister Moro-Giafferi. Hij zegt: ‘Wanneer gij me vraagt of ik voor den Negus
wil sterven, antwoord ik u “Ja!”, omdat het voor mijn land is. Ik acht inderdaad niets
gevaarlijker dan de campagne welke op 't oogenblik door een gestipendieerde pers
gevoerd wordt tegen Engeland en waarvan men later de verantwoordelijkheden zal
moeten vaststellen. De kaas welke ons geboden wordt om Italië definitief te
verpletteren is te mooi. Weet gij niet dat de Italiaansche kinderen de aardrijkskunde
leeren in atlassen waar Corsica en Savoye aldus vermeld staan: “Voorloopig verloren
provincies die weldra heroverd zullen worden door Italië?” Geloof mij; de ambitie
van Italië zal zich niet bepalen tot Ethiopië. Daarna zullen de Italianen Tunis willen.
Vervolgens Corsica, Nice, Savoye. Ik houd niet bijzonder van de Engelschen en ik
heb nooit den Negus ontmoet. Maar hen vandaag niet te steunen is een misdaad tegen
Frankrijk’.
Deze zienswijze is overwegenswaard en werd stellig niet geformuleerd voor de
honden en de katten. Doch misdaad of geen misdaad, alle overigen, de vliegeniers
die heen-en-terug den Oceaan overstaken, de schrijvers, de professoren, de geleerden,
de werklieden, de kamerlieden, de tram-conducteurs, de postbeambten, de
warenhuisbedienden, de studenten, antwoorden in min of meer pittoreske termen:
‘Neen, wij willen niet sterven voor den Negus’. Komisch, maar typeerend voor de
gemiddelde temperatuur, is de trouvaille van den chansonnier Martini, attractie van
het Théâtre de Dix Heures (elken avond uitverkocht): ‘Ja, ik wil sterven voor den
Negus, maar in een oorlog die ons verlost van Engeland!’ In het weekblad ‘Gringoire’
(eigendom van den député Carbuccia, schoonzoon van Chiappe, twee Corsicanen;
oplage 500.000 exemplaren) heeft Henri Béraud een philippica tegen Engeland
gepubliceerd van zoo ongeloofelijke felheid, dat de Britsche gezant stappen deed bij
den Quai d'Orsay en dat Reuter op een gegeven moment over de wereld meende te
mogen seinen dat ‘Gringoire’ op bevel der Fransche regeering in beslag was genomen.
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Zoo de order al gegeven werd, het bleef geen uur gehandhaafd. En onder alle overige
symptomen is de schrik der overheden voor het catastrofisch effect dat in dit geval
een beperking der drukpersvrijheid veroorzaakt zou hebben, een der kenmerkendste
aanduidingen Voor het aantal atmosferen dat men op den manometer der publieke
opinie kan aflezen.
Trek nu zelf uw conclusies. De mijne luidt dat Frankrijk den tweesprong waar nog
geaarzeld wordt reeds een eind voorbij is en dat noch Engeland noch de vijftig leden
van den Volkenbond daaraan veel zullen verhelpen. Waarheen die weg leidt, dat is
een andere zaak.
[verschenen: 9 november 1935]

Gekkinnen
Parijs, 25 October [1935]
Heel de stad loopt naar het cabaret A.B.C. om de zusters Schwartz te zien, gisteren
totaal onbekend, verloren in de wemelende menigte, heden een dubbel-ster van de
eerste grootheid, zooals de Koningin der Nacht er maar weinige in haar diadeem
draagt. Zulke sprookjes gebeuren aan het firmament waarheen de astronoom zijn
kijker richt; ze zijn niet minder boeiend en verrassend op het podium van een music
hall.
De eensklaps ontloken dwaallichten gaan door voor Wienerinnen, bij sommigen
voor Berlinerinnen en ballingen van Hitler. De een is een tikje blonder en rijziger
dan de andere, doch op de kleur eener coiffure kan men sinds lang geen peil trekken;
de zwartste verft desnoods zich arisch. Zij kunnen tennaastenbij alles wat ooit op
een estrade vertoond is. Zij spelen piano, banjo, harmonica, saxophoon, mandoline,
tamboer, zij zingen, dansen, declameeren, zij maken gymnastische oefeningen. Maar
zij vormen een genre apart. Het genre vrouwelijke clown en nar.
Zij zeggen het als zij optreden, bij wijze van inleiding. ‘Wij zijn een beetje gek,
menschen, wat we doen is voor de lol en volmaakt idioot, om te gieren, te schateren,
te schudden, te bulken, en een stuip te krijgen. We zijn een lachnummer.’
Tot nu toe hadden de vrouwen haar métier au sérieux genomen. Een acrobate is
ernstig, doodelijk ernstig als een professor in de wiskunde. Een danseres in het
costuum van Eva staart als een marmeren beeld en verroert zich nauwelijks. Een
dierentemster maakt geen grapjes. Josephine Baker mocht in het begin harer carrière
malligheden doen omdat zij negerin was; naarmate zij beroemd en geciviliseerd
werd, leerde zij ze af. De mannelijke clowns zijn flegmatisch, op een afstand, uit de
hoogte. Paljas, Pierrot, Polichinel waren vermommingen van tragiek; zij gnuifden
zooals een ander zou bidden; zij speelden zooals katten en jonge tijgers zich
amuseeren, of apen, met dien zonderlingen ondergrond van gemeendheid, wijding
en gewicht die de grondtoon is der Natuur. De gijntjes van Maurice Chevalier zijn
echt; men lacht of men lacht niet, maar men steekt er den draak niet mee; hij is een
soort van doctor in den humor. De vrouwelijke komieken waren immer schaarsch;
waarschijnlijk omdat spot niet samengaat met een vereering die ons sinds
menschenheugenis werd ingeprent, omdat spot gevoelens krenkt welke ons zijn
aangeboren voor de Rose Mystica. Wij hebben de mesjoggen dirigenten gekend en
hun mesjoggenheid was nog een kunst van bestudeerde contrasten. Zij waren
academisch genoeg om hen niet te minachten. En hoe dikwijls hebben wij gelachen,
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zooals de Barbier van Beaumarchais, om niet te huilen. Bijna altijd. Neen, de absolute
lach, de machinale lach, de lach zonder keerzijde van ernst, de lach zonder het
perspectief van nadenkendheid... die ziet en hoort men alleen in een gekkenhuis.
Doch omdat alles dooreengegooid, overhoopgehaald, omvergerukt, gesloopt en
ondersteboven gekeerd moet worden in een waggelend tijdsgewricht, is ook de humor
er op zijn kop gezet. Ieder komiek van den ouden stempel, man of vrouw, die de
gezusters Schwartz ziet ‘werken’ zal onwillekeurig mompelen: hoe is het
godsmogelijk dat ‘de menschen’ daar wat aan vinden? Zij imiteeren Amerikanen,
opera-zangeressen, Marlène Dietrich, verwarren een blad muziekpapier met haar
zakdoek, scheuren het in stukken en stoppen de snippers in haar corsage, laten haar
avondjapon zakken en maken een reeks buitelingen. Is dat alles wat zij kunnen?
Loopt daarvoor de zaal elken avond stampvol? Maar beste kerel, dat is stupide, dat
is imbeciel. Daar zou men in mijn tijd geen voet voor verzet hebben. Openhartig
gesproken, dat bestaat niet, het is nonsens, onzinnig, meer dan malloot!
Inderdaad, het is niets, het volstrekte niets. Doch de stupiditeit, de imbeciliteit,
het hersenlooze, het idiote, het infantiele, wordt vertolkt met een zoo kolossaal en
automatisch aplomb (ik zou zeggen temperament als dat woord niet een zekere
persoonlijkheid veronderstelde) dat de nonsensicaalste frats en grimas een dol succes
wordt. Omdat een mensch zich nimmer geheel uit het menschelijke en
al-te-menschelijke zijner sfeer kan losrukken, correspondeert die prikkel misschien
met ons besef dat de uitersten elkaar raken. Zooiets als de onwijsheid wijsheid is.
Of Zarathustra die, na alles gepeild te hebben, een kuitenflikker slaat. Maar hoe men
deze opperste zotheid ook uitlegt, zij heeft een wonderbaarlijken vat op het publiek.
En op het idee gekomen te zijn (het idee waarachter geen idee meer ligt) is een
verdienste welke niemand zal geringschatten die ooit ideeën zocht.
De gezusters Schwartz trouwens zijn een teeken des tijds. Zij schiepen niet enkel
een genre, zij lanceerden een nieuwe mode. Zij lanceerden haar binnen de veertien
dagen, wat bewijst dat het fenomeen rustig gekiemd heeft in het onderbewuste en
slechts een signaal wachtte om te ontpoppen en uit te zwermen in processie. Er is
geen cabaret meer of het heeft zijne zottin. Zijne zottin die gebaart als de verpleegde
van een krankzinnigengesticht en na haar nummer door twee ziekenzusters of
ziekenbroeders in uniform wordt weggebracht. La folle of la follette, de gekkin, het
gekkinnetje dat onsamenhangende coupletten afdraait met het gezicht van iemand
die stapel is. In den trant: ‘Waarde idioot, ik overhandig je de sleutels van de stad.
In de la rechts vind je die van de la links en vice-versa.’ Of: ‘De jeune premier
baanwachter is 6759 treinen oud.’ ‘De portieren zijn weggeloopen uit de madeliefjes
en de pioenen’. De van Lotje getikte, die een woesten kreet uitgilt, zich languit op
den grond laat vallen met de zwierende beenen in de lucht, die in de toetsen der piano
bijt, die haar programma kauwt en opeet, die alle denkbare excentriciteiten begaat
welke haar door den bol spelen.
Het publiek staat paf, verbluft, verbijsterd, in de wolken, overstuur. Om iets te
doen, om pret te hebben, omdat het amusant is het oneens te zijn met zijn buurman,
jubelt de eene helft van enthousiasme terwijl de andere helft stikt van kwaadheid.
Verbeeld u vooral niet dat de dames die hier 's avonds een vlaag van waanzin,
epilepsie, Sint Vitus-dans en cretinisme komen simuleeren, van de straat zijn
opgeraapt of tot het uitschot behooren der maatschappij. Geen kwestie van. Zij zijn
geletterd, hebben diploma's, de toestemming van haar echtgenoot en worden gerekend
onder wat men gewoonlijk den goeden stand noemt. Zij houden zich voor modern.
Zij hebben de Dadaïsten gelezen, de surrealisten en andere raaskallers, dwepen met
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Jean Cocteau, Pierre Reverdy, André Breton, Fargue, Raymond Roussel, en - met
een extra-buiging - Saint-John Perse, alias Alexis Léger, directeur-generaal van den
Quai d'Orsay, protégé van Briand en opvolger van Philippe Berthelot. Een dezer
bizarre virtuozen, die men in haar rol van dolzinnige applaudisseeren kan bij ‘Jean
Tranchant’, en die stellig meent een hoogere magie te beoefenen, is Madame Marion
Vandol, de eigen dochter van monsieur Barthe, de quaestor der Kamer van
Afgevaardigden.
Helaas, het ensemble eener maatschappij, eener civilisatie, dat is dikwijls en
meestal de kunst (wat men op een gegeven moment onder kunst verstaat) in actie.
Al zou deze wet de somberste overpeinzingen en voorgevoelens opwekken, al zoudt
gij het paar Engelen reeds in aantocht zien dat de rechtvaardigen dezer stad komt
tellen, de wet is de wet. Kan men zich die zottinnen voorstellen als moeders en
grootmoeders van een nieuw geslacht?
[verschenen: 13 november 1935]

De Ganzen van het Kapitool
Parijs, 29 October [1935]
Eerst hebben zij gesnaterd wat ze konden bij de Senaats-verkiezingen. Laval moest
vallen. Hij kon en zou voorgoed den nek breken. Dat was 't behoud van Frankrijk.
De redding der wereld. Onze slimme rakker, de sjacheraar, de marskamer, had zich
op twee plaatsen candidaat gesteld. Te Parijs, waar hij Duc d'Aubervilliers heet. Te
Clermont-Ferrand, zijn geboorteland, waar men hem Comte d'Auvergne noemt. Een
tweeloop. Wanneer het hier niet lukt dan lukt het ginds. De looze vos ruikt nattigheid.
Hij doet een paraplu open voor de dakpannen die het op zijn neus gaat regenen.
‘Kordaat, jongens. Bedenk wat wij zullen binnenloodsen. We krijgen nog meer dan
we verwachten. Een andere buitenlandsche politiek. Een uppercut voor Mussolini.
Een oplawaai voor Casimir de la Rocque. De genadeslag voor het fascisme. Het
einde der deflatie. De kelders der Banque de France. Het bewind, het bewind. Een
Kabinet dat naar onze pijpen danst. A bas Laval. Laval au poteau. Als hij op een der
twee plaatsen bot vangt moet hij opdoeken. Wanneer hij in allebei druipt is hij ridicuul.
En dat kan niet missen. We hebben de stemmen geteld en herteld. Ze zijn overdadig
in ons voordeel. Als niemand verraad pleegt, als geen enkel gedelegeerde zijn mandaat
misbruikt, - en dat mag niet, dat kan niet, dat zal niet - dan moet de overwinning van
het Front Populaire de reactie op de gevoeligste plek treffen. Wij hebben hem te
pakken, Laval, en zullen hem zien bengelen met plezier.’
Zoo sprak ongeveer de profeet die brood eet: Léon Blum, het opperhoofd der
fascisten-vreters, en natuurlijk gebeurden de dingen juist andersom dan hij ze
aankondigde. Dit orakel is een specialiteit in blunders. De historicus Pierre Gaxotte
heeft een lange lijst aangelegd der voorspellingen van Blum die averechts uitkwamen
(alsof hij 't expres doet!) en hij kan deze laatste aan zijn collectie toevoegen. Laval
werd dubbel gekozen, als Duc en als Comte. Bij de eerste stemming; met een
overweldigende meerderheid. Blum mag zijn schedel met asch bestrooien en
jammerend zich de borst openkrassen met de nagels. Er is verraad gepleegd. En hoe!
Bij de vleet. Zijn heele program werd afgewimpeld. Hetgeen een graf had moeten
worden voor Laval werd een kuil voor het Front Populaire. Groote goden, ik zei dat
reeds dikwijls, doch mag het bij deze gelegenheid nog wel even herhalen: Wat wordt

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Frankrijk goed geregeerd! Hoe naïef zijn zij, die vlasten en vlassen op het aftreden
van Laval! Morgen brengen... Achter de horretjes van louter gebazel, declamatorisch
boerenbedrog is alles geregeld als een ballet.
Toen raakten zij - de ganzen - aan 't kwaken over de nationale bonden: De Jeunesses
Patriotes, de Croix de Feu, de Action Française, de Solidarité Française. Allemaal
oproerlingen. Binnen de vier en twintig uur kunnen zij één millioen man op de been
brengen. Geregeld houden zij mobilisatie-oefeningen. Zij staan klaar om de Centrales
van Post en Telegraaf te bespringen. Als zij ergens aan den horizon verschijnen
gieren de sirenes en loopt het proletariaat te wapen. Zooals in de middeleeuwen toen
de vijand uit Amsterdam te Halfweg gesignaleerd werd in Haarlem, of omgekeerd.
Zijn zulke toestanden duldbaar in een Republiek? Hoe lang reeds heeft Laval gepaaid
met de vooruitzichten dat hij die Bonden onschadelijk zou maken? Het regent
decreet-wetten. Wanneer komt hij op de proppen met een decreet dat ze opheft,
ontbindt, fnuikt en kortwiekt? Genoeg van die samenzweerders, oproerkraaiers,
omwentelaars, mussolinianen.
Laval komt op de proppen. Hij verordent dat ieder die zich een revolver aanschaft,
een mitraillette, een geweer of een ploertendooder zijn uitrusting binnen acht dagen
moet declareeren bij de politie. Wat men er tijdens die acht dagen mee doet is geen
regeeringszaak. Hij gebiedt dat voor alle manifestaties of exercities op den openbaren
weg te voren vergunning aangevraagd moet worden bij de autoriteiten. Verder niets.
En laten wij bekennen dat de Bonden ondankbaar zouden zijn wanneer zij voor zulke
maatregelen Laval's mantel uitveegden. Zij hebben den openbaren weg niet noodig
voor hun oefeningen. Zij kunnen verzamelen blazen op de groote hofsteden van een
agrariër; in het park van een kasteelheer; exerceeren over het grasveld, het gemaaide
koren, de gerooide aardappelen. Bij duizenden, bij tienduizenden. Wie doet ze wat?
Ze zijn op particulier terrein, exterritoriaal gebied.
Met die lapmiddelen namen de Bonden inderdaad genoegen. Maar niet de generaals
van het Front Populaire, en ze hebben schoon gelijk. Meer dan gelijk! Bewonder
echter hun consequentie, hun logica, hun acrobatische positie. Dat zijn lieden
(marxisten, socialisten, communisten, anarchisten, democraten) die, zoover ieders
geheugen reikt, hun mond vol gehad hebben over vrijheid-van-dit en vrijheid-van-dat,
over revolutie, Grand Soir, chambardement universel, mort aux bourgeois, les Soviets
partout, en weet ik wat nog. Nu de anderen, dit is de brave middenstander en de
onnoozele werkgever die hen veertig, vijftig jaar geduldig heeft laten razen en tieren,
nu de ter-dood-veroordeelden dezelfde refreintjes (een beetje verzacht) overnemen,
zich op dezelfde wijze organiseeren, meetings uitschrijven, vergaderingen houden,
propaganda maken, zieltjes winnen en africhten, nu roepen de professioneele
klassen-strijders met verontwaardigde gezichten: dat most niet maggen. Zij worden
plotseling anti-revolutionnair. Zij aanbidden wat zij verbrand en verbranden wat zij
aanbeden hebben. Vrijheid van gedachte? Larie en apenkool wanneer gij niet denkt
zooals wij. Vrijheid van vergadering? Naar den duivel ermee. Vrijheid van drukpers?
Voor de pornografie, ja, zooveel je lust. Voor de politiek, handen thuis en bek toe.
Zijn ze niet onbetaalbaar deze tyrannen en autocraten? Zij eischen wetten welke zij
en hunne voorvaders eeuwen hebben verafschuwd en dikwijls met mannenmoed
hebben bekampt.
Zij krijgen ze niet en ziedaar de ganzen van het Radicaal-Socialistische Congres
met fieren tred in opmarsch naar de Salle Wagram. De crème van het Republikeinsche
Frankrijk, de ruggegraat, het merg. Een machtige, ongeëvenaard gedrilde, krijgshaftige
troep. De meesters der stembus. Meesters van de administratie en de baantjes. Bewust
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van hun kracht. Men behoefde hen slechts te hooren dreigen op den vooravond van
hun jaarlijksch concilie. Zij zouden hun president Herriot het vuur zoodanig aan de
schenen leggen dat hem geen andere uitweg overbleef dan zijn ontslag in te dienen
bij Laval. Zij hadden Poincaré reeds die poets gebakken en Doumergue. Alle goeie
dingen in drieën. Herriot uit het Kabinet, dat was het ministerie tegen den grond. Het
ministerie te gruzelementen, dat was een radicaal-socialistisch gouvernement,
beantwoordend aan den wil des volks. Edouard I (Herriot) op den Quai d'Orsay.
Edouard II (Daladier) aan Binnenlandsche Zaken. Het duizendjarig godsrijk. Alles
zou op rolletjes loopen met Londen, met Genève, met Moskou, met den
Negus-Negusti, met de financiën, met de honderdkoppige hydra der crisis. Een paar
dagen geleden weliswaar konden Edouard I en II elkaar niet luchten of zien. Zij
slingerden wederzijdsche banbliksems naar elkaars hoofden. Edouard I maakte zelfs
aanstalten om er den brui aan te geven. Wanneer men hem niet aan de slippen van
zijn jas had teruggehouden, ware hij uit de Partij gedrost. Maar wat zou dat? Is 't niet
altijd hommeles geweest onder de Radicaal-Socialisten, gelijk 't altijd hommeles is
in de Comédie Française? Zij hebben hun clans, hun klieken, hun tendenties, hun
rossinanten en oude knollen, hun jong-Turken en raddraaiers, hun schismatieken,
hun intriganten, hun tafelschuimers en hun gecompromitteerden. Wat maakt dat uit?
Vlug een edelmoedige, larmoyante redevoering met de hand op het hart als een tenor,
vlug een litanie van onverslijtbare rhetorische tiraden, een banket, een uitstekend
menu besproeid met nectar en ambrozijn van Bourgogne, Beaujolais, Bordeaux en
Champagne, een speech, een toast, nog een toast, een plechtige bezwering, een eed,
een koor van eed-genooten als in de Hugenoten, een pousse-café en allen vallen
elkaar om den hals. Algemeene omhelzing. Edouard I wordt bij acclamatie gekozen
tot president.
L'Union fait la Force. Zij stemmen dagorders, moties, ultimatums, resoluties. Wat
verhindert dat ‘snaterend slobberend kroos’ om in een optocht door de Parijsche
straten te trekken naar het Elysée, naar het Parlement, om Laval aan den dijk te zetten,
om de teugels van het bewind te grijpen die hen constitutioneel en krachtens de
stembus toekomen?
Hè, altijd die Bonden. De Bonden hebben samengezworen tot in den tempel van
het Congres. Uit den nok is geheimzinnig in honderden exemplaren neergedwarreld
het ‘nominale appèl der 140’, d.w.z. het tractaatje waarin de vervaarlijke Maurras
de 140 parlementsleden die manifesteerden voor de sancties verwittigt, dat zij
gefusilleerd zullen worden bij het eerste schot dat per ongeluk zou afgaan tegen Italië.
Sinds een maand beroemt hij zich elken dag op dit deurwaarders-exploot en er is
niemand die hem den mond durft snoeren.
Maar zoodra de Kamer bijeen is zullen zij tegen die Bonden een motie indienen.
Een motie waarvan zij zelf bij voorbaat al rillen en beven. Een motie van emotie. De
zooveelste!
[verschenen: 16 november 1935]

Het einde der volmachten
Parijs, 1 November [1935]
Met den laatsten dag van October verstreek de kwasi-dictatoriale periode waarin een
failleerend parlement zijn bevoegdheid om wetten uit te vaardigen had overgedragen
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aan de regeering van Pierre Laval. Bij het scheiden van de markt werd een sleep van
nieuwe edicten gekoppeld aan de konvooien van 7 decreten, welke vertrokken sedert
Juli. Zij zijn zoo menigvuldig dat de tellers in de war raken. Het eene blad kondigt
er 317 aan, het andere 339. In de staatscourant beslaat hun tekst driehonderd vijftig
klein-bedrukte pagina's en dit boekdeel, te koop voor zes centen, is niet alleen een
supplementair vrachtje voor de postboden die het moeten rondbezorgen. Ieder wordt
geacht de wet te kennen. De citoyen zet zich aan de studie, hij blokt, hij zwoegt op
een materie die even gecompliceerd blijkt als overvloedig. Geen rechtscode is er
waaraan de decreten niet tornen. Geen gewoonte waaraan ze niet peuteren. Geen tak
der nationale bedrijvigheid welke zij met rust lieten. In een massa gevallen geldt de
wet niet meer van gisteren. En heeft Frankrijk niet zoo iets als honderdvijftigduizend
wetten? Zeshonderd decreten van Laval, alles samengerekend, morrelen aan dit
babelsche labyrinth. De advocaten zullen niet met leege handen zitten.
Om de waarheid te zeggen staan wij perplex tegenover deze lawine van een
rijstebrijberg. Wij kunnen ze niet meer overzien, niet meer schatten, en nog minder
meten. Om bij benadering haar directe, zijdelingsche, verre gevolgen te ramen, op
zicht en op korten of langen termijn, zou de citoyen en de journalist die de opinies
belichaamt, een specialist moeten zijn in twintigtallen vakken, even muggezifterig
doorkneed als de twintigtallen bureaucraten die de edicten redigeerden. Dat analytisch
critisch wonderdier bestaat niet. Hij kan misschien gefokt worden per decreet, maar
wat zou de autoriteit zijn van dien super-visor wanneer de regeering zelf hem
gefabriceerd heeft? Wij zijn dus aan het toeval overgeleverd, aan onze gezindheid,
aan ons humeur. Wat te doen als men door de boomen het bosch niet ziet? Kruis of
munt. Wie Laval niet mogen lijden betreuren met een grapje dat hij vijf minuten voor
middernacht niet van zijn tanende volmacht geprofiteerd heeft om een laatste decreet
af te kondigen: het decreet dat alle voorgaande decreten annuleert. Dat is een
opvatting. Zij wordt gedeeld door meer dan de helft van de Fransche natie en wat
kan men in 't oneindige deelen zonder dat ieders part mindert? Een meening. Maar
wie of wat garandeert haar juistheid? Hebben de afkammers der decreten een
programma om de verfoeide en dubieuze maatregelen te vervangen? Het lijkt er niet
op. Sinds weken is het in de maak en verder dan ooit van zijn voltooiing. De hekelaars
zelf gaven toe dat er iets gedaan moest worden. Men kwam niet vooruit met te
zwammen in de ruimte. Alles stagneerde in het parlementaire gekibbel en geleuter.
De orde, het geld, de welvaart poetsten de plaat. Hoeveel tijd zou het parlement
noodig gehad hebben om zeshonderd ingrijpende en dringende wetten uit te
vaardigen? Tien jaren of een halve eeuw? Welnu, Laval smeedde ze in vier maanden.
Dat is een titel.
Wanneer nu deze bescheiden titel door de systematische bestrijders nog aan Laval
betwist wordt, of omgekeerd in blaam, dan vervallen zij in een overdrijving waar de
simpelste omzichtigheid halt gebiedt. ‘Wat zou men zeggen van een Kamer’, vragen
zij, ‘die in vier maanden 600 hervormingen stemt?’ Ieder zou zeggen, dunkt mij, dat
dit knap is, doch de krachten van een normaal wetgevend lichaam geenszins
overschrijdt. Het is een kwestie van arbeidsverdeling en methode die ten eenen male
ontbreken in het Fransche lagerhuis. Maar men repareert zulke mankementen niet
met onderlinge vendetta's, met theatraal handenwringen, met schotschriften en
verguizingen. Als morgen den dag de wensch vervuld werd welken men geschreven
vindt op alle muren, zoowel van Parijs als van de proletarische voorsteden, en Laval
kwam voor den Hoogen Raad of voor een executiepeloton, dan zou men onmiddellijk
op zoek moeten gaan naar een anderen Laval. Tenzij de Franschen een kuur willen
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doen van politieke en financieele anarchie. En of een Herriot het bewind aanvaardt
of een Blum, zijn eerste daad zou zijn om het ensemble der uitgekreten decreten te
laten ratificeeren door de afgevaardigden van het volk. Zij behoefden slechts te
worden afgekondigd en toegepast om te blijven duren. Want zij behelzen een te groot
aantal bepalingen waarop niemand zonder ernstige déraillementen terug kan.
Dat wij dit onoverzichtelijk en bijna onleesbaar receptenboek niet voetstoots willen
veroordeelen beduidt evenwel niet dat wij het prijzen. Neen, zelfs niet met het
klassieke voorbehoud. Wij zouden gaarne weten of deze Lavaliaansche codex, die
de buitenlandsche staatshoofden beschermt tegen caricaturisten, die de
kindertuchthuizen opdoekt, die den landbouw reglementeert en de assuranties, die
de spaarders verdedigt tegen duitendieven, die den handel ordent met de koloniën,
die de koloniën deelachtig maakt met de fameuze reductie van 10% op alle contracten,
die de transporten regelt, de diplomatieke en consulaire dames, de
vrachtwagens-bazaars, de rechtspleging, de administratie, de electriciteit, en nog
meer, nog veel meer, wij zouden willen weten of deze hervorming niet te bedeesd
is voor wat de naaste toekomst schijnt te vergen, of zij daarentegen niet te brutaal is
om zonder gevaar voor instorting als een nieuwe verdieping te wegen op het
monument der honderd vijftig duizend wetten van het verleden. Dautry, Gignoux,
Ruëff, de drie adviseurs der regeering, meer optredend als conservators dan als
omwentelaars, hielden ongetwijfeld rekening met de fundamenten en met de
architectuur. Zij streefden naar het juiste midden. Geen lapwerk maar ook geen
afbraak. Een restauratie en een uitbreiding in den oorspronkelijken stijl. Maar het is
even goed denkbaar dat de volumineuze uitbouw zal bijdragen tot versterking van
het geheel, als dat hij de muren en gebinten uit hun evenwicht zal wrikken. Geen
sterveling kan daarover met de noodige nauwkeurigheid een oordeel vellen. De jaren
en de practijk zullen hier uitspraak doen.
Wat ondertusschen met recht verwonderen mag in deze laatste bezending van
reglementen is het belangrijk aantal teksten die in October verbeteringen geven van
edicten uit Juli, die toevoegen, aanvullen, inlasschen, die zelfs modificaties gelasten
van modificaties. Qua symptoom van overijling, of van fouten in de organisatie, zijn
die detail-veranderingen ongelukkige verschijnsels. Zeker, niets is volmaakt. Doch
behoort een decreet niet onfeilbaar te zijn, tenminste voor eenigen tijd? Is het
verstandig om twijfel te wekken aan de degelijkheid der rest, in een milieu waar
ieder klaar staat om te twijfelen?
Met meer recht nog verbaast wat in den grooten hoop der nieuwe beschikkingen
vergeten en ontzien werd. Geen enkel decreet heeft den minotaurus die leeft van
versch bloed, de vampirische fiscaliteit die het sap van het volk uitzuigt, gebreideld
of den kop verpletterd. De ontelbare burgers die, evenals vóór 1789, zuchten onder
de ongelijkheid en de ongerechtigheden der belastingwetten, hebben in de woestijn
gejammerd. Het schandaal der cumulatie van ambten (in dezen tijd van werkloosheid)
is op de lange baan geschoven. Over het schandaal der frauduleuze pensioenen die
noch oudstrijders noch invaliden zijn maar gewone stembus-klanten, wordt met geen
letter gerept. Toch beweert men dat een globale revisie 1800 millioen aan het budget
zou uitsparen. Maar wie durft? Voor zulke karweitjes is meer noodig dan een
kwasi-dictatuur. Slechts een paar der dozijnen ‘offices’ welke parasiteeren rondom
de ministerieele departementen en enkel dienen om protégés te bergen, zijn
opgeruimd. En zoo verder. Wanneer men gaat opsommen ziet men het einde niet.
Wat echter alle goede en heldhaftige bedoelingen van zes honderd decreten per
slot van zaken dwarsboomt, haast illusoir maakt dat zijn de 25 milliard jaarlijksche
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intrest en aflossingen der Openbare Schuld, de 350 milliard kapitaal van het Fransche
Grootboek dat onophoudelijk toeneemt. Hoe zou de inkrimping van 10% kunnen
baten op zulk een som? Hoe kan een land arbeiden en gedijen dat zoodanig
verhypothekeerd is? Van een lek gesproken, ziedaar een lek. Maar hoe kan een eerste
minister of een President der Republiek, al ware hij oppermachtig, eraan denken het
te stoppen, te kalefateren, daar 't gros zijner onderhoorigen als rentetrekkers de
lafenissen opvangt van dit bodemlooze vat? Op een of andere manier zal men
niettemin het gat moeten vernauwen, dichten en breeuwen, als een land er genoeg
van heeft om doelloos en nutteloos rond te tollen in een vicieuzen cirkel, van het
eene betalingsloket naar het andere. Voordat immers de Franschen 't in hun hoofd
kunnen halen om een militaire actie te beginnen, welke Schuld en Pensioenen zouden
verdubbelen, zal deze last minstens gedeeltelijk moeten worden afgeschud. Met of
zonder de delging en afschrijving die beurtelings revolutie en bankroet heeten in de
geschiedenis.
[verschenen: 20 november 1935]

Een première
Parijs, 5 November 1935
Zou men het zeggen? Ziehier de Affaire, waarvoor in den avond van 6 Februari 1934
honderdduizend oproerige Parijzenaars de Kamer poogden te omsingelen, waarvoor
23 hunner in het asphalt beten, 900 licht en zwaar gewond werden, de Affaire waaraan
de Radicalen te wijten hebben dat zij binnen afzienbaren tijd geen kabinet meer
kunnen vormen, niet meer zullen regeeren; de Affaire die, via Doumergue en Flandin,
Pierre Laval aan 't bewind bracht; de Affaire die aan genootschappen als de Croix
de Feu een stoot gaf welke hun aanhang, hun invloed en hun activiteit
verhonderdvoudigde; de Affaire zonder welke Frankrijk misschien nimmer, in ieder
geval niet zoo spoedig, vriendschapsbanden geknoopt zou hebben met Italië; de
Affaire met behulp van welke Frankrijks politieke oriëntatie waarschijnlijk gewijzigd
zal worden voor de rest dezer eeuw; de Affaire die van stukje tot beetje,
langzamerhand, zoetjesaan, voetje voor voetje, de vulkanen gewekt heeft welke wij
vandaag hooren rommelen uit de verte... de Affaire Stavisky.
Neen, men zou het niet gezegd hebben, gisteren, bij deze eerste audiëntie der
Assises de la Seine, waar het doek opging voor een uitverkocht huis. Een Fransche
rechtszaal verschilt in zooverre van een Fransch theater, dat in den schouwburg de
vertolkers aan het publiek worden voorgesteld, wanneer het scherm valt over 't laatste
bedrijf, terwijl de acteurs van een sensationeel proces deze ceremonieele parade
uitvoeren tijdens de ouverture.
Het decor is ditmaal ongewoon, de mise-en-scène buitensporig. Men valt binnen
in een volle verhuizing. De rechtbank die gedrang en gehos zag aankomen heeft
generale repetitie gehouden, maar ondanks deze voorzorg was niemand op zijn plaats.
De ruimte is de helft te klein, evenals de Opéra bij een trekking der Loterie Nationale.
Supplementaire tafels en stoelen moeten worden aangesleept. Er zijn twintig
beklaagden te bergen en te scheiden, de eenen op vrije voeten, de anderen geflankeerd
door politie. Zij hebben vijftig of zestig advocaten die zich installeeren voor een
langdurig verblijf en door elkaar hollen als bij een inkwartiering. Twaalf juryleden
vinden hun aangewezen zetels. Maar omdat de zittingen weken, maanden zullen
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duren, worden bij loting zes eventueele remplaçanten gekozen om in te vallen als
een collega bezwijkt. Om dezelfde reden heeft de president der rechtbank vier
assessors benoemd die zullen inspringen voor 't geval hem de krachten ontzinken.
Er zijn 51 dossiers welke tezamen 35.000 bladzijden tellen, dag en nacht bewaakt
door onomkoopbare gendarmes. De acte van beschuldiging is een foliant van duizend
getypte vellen, langer dan een roman van Alexandre Dumas. De griffier die haar
moet aflezen, duidelijk en hoorbaar voor de rechters, de jury, de verdediging, de
beklaagden, is geëncadreerd door twee helpers om de lectuur voort te zetten wanneer
zijn stem mocht stokken in de keel. Er zijn tennaastenbij tweehonderdvijftig getuigen,
waarvan de meesten deze galavoorstelling voor geen geld ter wereld zouden willen
missen. Er zijn minstens driehonderd journalisten, genummerd als de advocaten. En
dan zijn er nog de vrienden en de vriendinnen, de kennissen, de verwanten, de leden
der balie, de deurwaarders, de ordebewakers, de fotografen, de loopjongens, de
nieuwsgierigen. Een kakelbonte troep die heen en weer schuifelt in het vroolijk
geroezemoes eener paardenmarkt. Tijdens de pauze wandelt mevrouw Arlette Stavisky
onbekommerd rond alsof zij bij zich thuis receptie geeft. Zij is in een zwart toilet
van gedistingeerde elegantie en draagt een paarsen sjerp om den hals. Haar vage,
afwezige glimlach laat de tanden glinsteren tusschen lippen van karmijn. Alle oogen
volgen haar, vorschen haar uit, trachten een blik op te vangen, en glijden speurend
langs haar rijzig silhouet, wikkend en wegend. Alle oogen vragen elkaar, wellevend
maar zonder omslag: Hoe vin je haar? Men vindt haar mooi, jong en bekoorlijk.
Doch minder onweerstaanbaar verleidelijk dan haar reputatie en een ietsje te veel
mannequin. Zij, mevrouw de weduwe Stavisky, speelt schijnbaar onbewogen en
zonder dat een zenuw op haar effen donzig gelaat onrust verraadt door een trilling,
de hoofdrol van een stuk waarin achter elke scène een spook zal opschemeren, het
spook van haar echtgenoot die gezelfmoord werd in het Vieux Logis. Waarlijk,
ziehier een vrouw die voor geen kleintje vervaard is. Na zulk een confrontatie mompelt
men onwillekeurig: Wat zou zij niet durven? Wat kan zij niet gedurfd hebben?
De tijd, die galant'uomo is gelijk de Italianen beweren en die alles arrangeert, bleek
niet bij machte om een monster-proces definitief te verdagen waarvan hij de instructie
22 maanden met de beste bedoelingen wist te rekken. Maar de scherpe kanten van
een bij uitstek stekelige historie heeft de oude gentleman tenminste afgerond. Aan
de jury zullen twee duizend vragen voorgelegd worden. Men vermoedt dat drie
etmalen juist genoeg zullen zijn om ze te beantwoorden. En daar volgens de wet een
jury tijdens haar beraadslagingen geen verstandhouding mag hebben met de
buitenwereld (evenmin als kardinalen die een paus kiezen op een conclaaf) pijnigen
de scrupuleuze hersens zich reeds af met den puzzle hoe men dit gezelschap
genoegzaam zal afzonderen, hoe men ze zal voeden, laven en soigneeren zonder dat
een kellner of een soubrette papiertjes binnensmokkelt. Want het Parijsche Paleis
van Justitie is op dit gebied minder vertrouwbaar georganiseerd dan het Vaticaan en
een college van kardinalen.
Wie echter meenen zou, dat dergelijke angstvalligheden nog passies
veronderstellen, heeft de plank mis. Chronos, de galante man met den zandlooper,
is geen debutant. Hij heeft uitmuntend werk verricht gedurende den tijd waarin de
maan drie en twintig maal hare baan beschreef. Wanneer de president der rechtbank
zegt dat hij de brieven der getuigen die zich excuseeren nog niet heeft kunnen ordenen
en een advocaat geeft hem ten bescheid, met het gezicht van een droog-komiek: ‘Dit
proces komt een beetje te vroeg’, dan mag iedereen schateren van 't lachen, met een
luchtig hart en niettegenstaande het spook. Raadpleeg slechts de lijst van beklaagden
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en getuigen. Waar zijn de bonzen en mandarijnen der politiek die twee jaar geleden
zóó intiem in deze zaak betrokken raakten dat hun carrière geen oortje meer waard
leek? Waar is Chautemps die den voortvluchtigen Stavisky achterna reisde als
liefhebber van wintersport? Waar is René Renoult die den schavuit voor 50.000
francs ziekenbriefjes leverde welke hem vrijwaarden voor de justitie? Waar is de
ex-minister Dalimier die aan de oplichterij met twee ministerieele circulaires zijn
zegen schonk? Waar is Georges Bonnet die met het seduisante boefje lunchte te
Stresa? Waar Chéron onder wiens toezicht de compromitteerendste talons der chèques
werden weggemoffeld? Waar zijn de ministers die de kas spekten van Albert Dubarry,
directeur van La Volonté, orgaan der jong-turksche radicalen, en handlanger van den
oplichter? Absent; absent. ‘Van den prins geen kwaad weten’ is een spreekwoord
dat ook past in een Republiek, en lang niet slecht. Zij hebben zich laten escamoteeren.
Sommigen zijn zelfs zonder eenige moeite tot senator gekozen. Bonnet is weer
minister. De overigen houden zich koest. Is het niet een waar mirakel dat Dubarry
nog op het beklaagdenbankje zit tusschen twee agenten? Op dezelfde rij als Garrat
en Bonnaure, radicale députés en nog altijd in functie. Bewonder deze arme
zondenbokken, deze zoenoffers. Zij boeten voor de grootere heeren. Zij koopen ze
los. En maak er u niet benauwd over dat zij uit hun schooltje zouden klappen. Wie
zou daar baat van hebben? De ‘fascisten’.
Het jaar 1935 zal waarschijnlijk eer geëindigd zijn dan dit proces. Een verborgen
stem fluistert mij in dat de advocaten af en toe gewèldig met hun mouwen zullen
zwaaien die wijd zijn en dreigend als de vlerken van een pterodactylus, dat zij nu en
dan dramatisch zullen brieschen, maar dat de debatten met oogluikende toestemming
van alle gegadigden grosso modo zullen verloopen als de dialogen van een banaal
flesschentrekkersgevalletje, als het ordinaire zaakje van iemand die valsche
lommerdbriefjes uitgaf, deze valsche lommerdbriefjes garandeerde met valsche
juweelen en met de opbrengst mooi weer speelde tegenover onnoozele halzen, die
te goedig en te goedgeloovig waren om vuil te merken aan den knikker. Doch voor
wat hoort wat; en joost zelf weet niet eens wat er kan gebeuren, welke getuigen men
zal opscharrelen, wat voor corpus delicti men zal oprakelen en welke wending de
discussies zullen nemen, wanneer een der geëscamoteerden of de partij-genooten
van een der geëscamoteerden zouden wagen om een vinger te verroeren. Wanneer
zij bij voorbaat zouden probeeren Laval te wippen. Zoover gaat de oude gentleman
niet, de galante, geduldige Chronos. Dat zal hij nimmer dulden. Wat op zijn lei werd
uitgewischt zou hij weer te voorschijn tooveren als een document, geschreven met
geheime inkt.
[verschenen: 21 november 1935]

De magere koeien
Parijs, 10 November 1935
Volgens de jongste berekeningen en gissingen der deskundigen is de waarde van het
geld dat de Fransche natie achterbaks houdt - thesauriseert zeggen de technici geklommen tot veertig milliard. Hieronder bevindt zich betrekkelijk weinig goud,
daar men millionnair moet zijn, of nagenoeg, om specie in te slaan. De massa dezer
gehamsterde munt schijnt samengesteld te zijn uit flesschen gevuld met
tien-stuiverstukjes en uit pakketten biljetten van honderd en duizend francs. De
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pasmunt, de stukken van een, twee, vijf, tien, twintig francs in brons, nikkel of
simili-zilver, de biljetten van vijftig en vijf-honderd francs vallen minder in de termen
om opgepot te worden. Ze wegen te zwaar, nemen te veel plaats in en blijven bestemd
voor de loopende uitgaven. Er zijn drie klassen van spaarders (de arme, de kleine
man en de middenstander) die wat zij kunnen schrapen becijferen naar hun eigen
standaard. Ieders overvloed en weelde begint bij het muntteeken dat dicht genoeg in
zijn bereik ligt om er beslag op te leggen en het te isoleeren. De werkloozen en de
hulpbehoeftigen maken op dezen regel geen uitzondering. De hemel was hun
goedgunstig die aan den hals eener literflesch en aan een ‘pièce de dix ronds’ op een
millimeter na dezelfde middellijn gaf. Wanneer het recipient vol is, vertegenwoordigt
het twaalf biljetten van honderd. Zou er één armlastige zijn in Frankrijk, behalve
onder de onbehuisden, zou er één werkmansgezin zijn, zelfs als de vader drinkt, waar
de groene flesch ontbreekt die dient als offerblok? Wie ze kon tellen, zou verstomd
staan.
Veertig milliard in baar geld is een fantastische som. Aangenomen dat de experts
lichtelijk overdrijven, veertig milliard min twee of min vijf blijft een ongehoord
bedrag, een som om van te duizelen. Zij vertegenwoordigt bijna de helft der geheele
munt-circulatie van Frankrijk. Wat zou men niet kunnen doen met veertig duizend
millioen in een land dat geen veertig duizend groote en kleine gemeenten telt?
Verbeeld u dat al die nuttelooze dubbeltjes gingen rollen. Een millioen per gemeente.
Verbeeld u dat zij omgezet kunnen worden in arbeid tegen vijf francs per uur. Acht
duizend millioen werkuren. Een half millioen werkloozen zouden er acht jaren voor
werken met een achturigen werkdag en een redelijk salaris. Meer tijd en meer handen
zijn niet noodig om een land te herscheppen in een heilstaat.
Statistici hebben voorgetooverd wat men had kunnen uitrichten met de 6500
milliard francs welke de wereldoorlog gekost heeft. Men had aan elke familie der
Vereenigde Staten, van Canada, van Groot Brittannië, van Frankrijk, van België, van
Duitschland en van Rusland een huis ten geschenke kunnen geven van 62.000 francs,
een mobilier van 30.000 francs, een terrein van twee hectaren; van het overschot had
men elke agglomeratie van twintig duizend families kunnen begiftigen met een
hospitaal, een universiteit, met verscheidene scholen, met een fonds voor de
emolumenten van dokters, verplegers, hoogleeraren en onderwijzers. Doch die 6500
milliard zijn verdwenen. Voor een deel bestaan zij hoogstens nog hier en daar als
schuld, als nachtmerrie, als vloek tot in het vierde geslacht. De veertig milliard
bijeengegaard Fransch kapitaal echter bestaan. Het is geen belegd geld. Het zijn geen
effecten. Het zijn geen spaarbankboekjes, geen depositos. Neen, het is klinkende
munt, ritselende munt. De een draagt ze om zijn hals. De ander begraaft ze in den
grond. Een derde verbergt ze in het kippenhok. Een vierde tusschen de dakpannen,
onder een matras, in een spiegel tusschen hout en glas, achter een lambriseering, in
een kelder onder een oud vat. Men zou ze kunnen opstapelen, ze betasten, erin graaien
met volle handen, ze kunnen zien, met eigen oogen zien. Ga na wat men er mee zou
kunnen bouwen, stichten, aanleggen, graven, dempen, ontginnen, verruimen,
verbeteren. Die bezitters van veertig milliard derven jaarlijks twee milliard aan
interest. Niet zonder wroeging, niet zonder de grimmigheid, van vrekken. Maar liever
dan hun kapitaal te wagen missen zij de opbrengst, vastbesloten om haar te
compenseeren door een nieuwe ontbering, door geperfectionneerde schraperigheden.
En wat zou niet reeds ondernomen kunnen worden met de jaarlijks verloren twee
milliard? Ze zijn het halve of heele budget eener kleine mogendheid.
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Zoo reilt Frankrijk dat men pleegt te vergelijken met een coquette, kurige, verwende
vrouw en dat in zoovele opzichten aardt naar den stuggen, bonkigen boer der
spreekwoorden. Of de koning kwistig leefde of zuinig, de onderdaan heeft altijd
gespaard en zestig jaren republiek konden dien karaktertrek niet verbasteren. De
natuurlijke eigenschap is veeleer aangedikt en uitgegroeid onder het zoogenaamd
democratisch bewind. Lach met zijn thesaurisatie. Hekel haar. Breng hem zijn
domheid aan het verstand. Vergeefsche moeite. Er valt niets met hem te beginnen.
Hij kent haar, zijn domheid. Hij ondervond haar aan den lijve, in zijn portemonnaie.
Hij weet dat twee halfronden bij hem in 't krijt staan. Van de Zuid-Amerikaansche
republiekjes tot aan Japan. De gansche planisfeer. Hij is bestolen vanaf Panama. Hij
heeft nog Russische fondsen in de linnenkast. Hij herinnert zich Thérèse Humbert,
Rochette, Marthe Hanau, Oustric, Stavisky, de Beurs van 1929, de ontelbare
schavuiten, bankroetiers, zwendelaars aan wie hij cijns betaalde, die hem vilden
onder het oog der autoriteiten, en die hem soms geplunderd hebben, terwijl de
autoriteiten een handje meehielpen. Zijn verliezen, vanaf Panama, worden geschat
op vijf honderd milliard. Waar zijn ze? Naar de maan. Naar een maan, waarheen
men nimmer zal reizen in een kanonskogel. Hij mag er naar fluiten. Geen cent zal
hij er ooit van terugzien. Het geld dat hij stort aan een loket, heeft de eigenaardigheid
van te vervluchtigen als rook. Financieele rampen zijn de eenige waarvoor het
gouvernement geen schadevergoeding uitkeert. Wat werd er van Stavisky's
millioenen? Heeft men ook maar één seconde getracht om den buit op de dieven te
verhalen? En de serie is nog niet uit. Er gaat geen week voorbij zonder oplichters en
honderd millioen die met de noorderzon vertrekken. De zakkenrollers toonen niet
de minste neiging om een zoo voordeelig en gemakkelijk ambacht te laten varen.
Zes maanden hechtenis. Op zijn ergst drie jaar. Is het niet beter om veertig milliard
in biljetten en in flesschen te hebben dan al die wind, praatjes over bescherming der
beleggers en andere koude drukte?
Verwonder u dan over alles wat stil ligt en wegkwijnt. Ik weet niet of de
bezuinigingsdecreten gebaat hebben, ik weet niet of zij zullen baten, maar het geld
komt niet los. Integendeel. Het kruipt dieper weg. Te veel vingers die gebrand werden,
jeuken nog. Een klimaat van tolerantie tegenover beurzensnijders kweekte een ras
dat een duit in tweeën bijt. Wat een gewoonte was werd een hebbelijkheid, de
hebbelijkheid een manie, de manie een ziekte. De gewilligste inteekenaar van den
aardbol, het grootste uilskuiken, de klassieke ‘gogo’ vervalt in hypochondrie,
wantrouwt alles en iedereen, maakt van elke mug een olifant, wordt bang als een
wezel, ziet overal spoken, snuift overal bluf, bedrog, gauwdieverij. Maar in zulke
waters vangt men zulke visschen. Hoeveel financiers zouden aan galgen moeten
bengelen, hoeveel zouden met levenslang tuchthuis of bagno gezouten moeten worden
om den stakenden inschrijver het geloof te hergeven in een prospectus? Er werd te
veel wind gezaaid om geen tocht te voelen.
Het zonderlingst is - vooral na de decreten - dat men in deze stuursche atmosfeer
meer dan ooit spreekt over devaluatie. Wordt dit praatje uitgestrooid om de
hamsteraars aan 't schrikken te maken, om hun geld vlottend te krijgen? Het is niet
onmogelijk. Een kunstmatige paniek is misschien het laatste middel, de ultima ratio
van een minister wiens bons geen sterveling koopt. Als de Staat immers met één
geamputeerde munt zooveel milliarden wint, (omdat hij voor 't zelfde goud zooveel
meer biljetten kan drukken) de schat der potters daarentegen zou slinken in gelijke
proporties. Zullen zij zwichten voor dit satanische dreigement? Zullen zij in de bus
blazen en dokken? Ik twijfel eraan. Tot het nippertje zullen zij meenen dat een
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gouvernement welks onderhoorigen veertig milliard hebben bijeengeschraapt niet
kan devalueeren. Wanneer de gansche natie pot, wordt die uitweg inderdaad
onbegaanbaar. Ten eerste wegens de algemeenheid en der omvang der ruïne. Maar
meer nog omdat het eenige symbool dat zin en waarde had, de eenige signatuur welke
vertrouwen schonk, voor de onderdanen zou vervliegen in damp, omdat het laatste
houvast waarop zij steunden hun ontvallen zou.
[verschenen: 3 december 1935]

Andere geit en andere kool
Parijs, 13 November 1935
Langer dan een maand spreekt men wederom over een bezoek van Joachim von
Ribbentrop aan den Quai d'Orsay, over een Fransch-Duitsche verzoening en zelfs
over een accoord. ‘Binnen drie weken zal 't gebeuren’ werd gezegd toen het loopend
gerucht zich in beweging zette. ‘Over veertien dagen’ beweert men op het oogenblik.
Het zal mij niet verwonderen na twee weken als nieuwe datum te hooren opgeven
‘In de buurt van Kerstmis’.
Ondertusschen is Fernand de Brinon, journalistiek amanuensis uit de naaste
omgeving van Pierre Laval, met een officieuze zending naar Berlijn gereisd, waar
hij in een onderhoud van bijna drie uren de gedachten van zijn lastgever heeft pogen
te toetsen aan de zienswijzen van Hitler. Men wordt verzocht het woord pogen te
onderstrepen, want volgens de inlichtingen van uiterst competente lieden die zulke
gesprekken als een pest beschouwen en de aarde liever in tweeën zagen splijten dan
zich te laten beheksen en besmetten met Arischen hocuspocus, zou de Reichsführer
geen boe of geen ba geantwoord hebben op de uitweidingen van den Franschen
boodschapper die zich moest vergenoegen met een monoloog. In de helderste termen:
Hitler zou kwaad zijn en de lomperd Laval kreeg den kous op zijn kop, wat
buitengewoon onaangenaam is voor een eersten minister met wien groote en kleine
mogendheden reeds voldoende sollen.
Moeten wij echter geloof hechten aan den ongepasten solo van iemand, die verleden
jaar Hitler een interview afnam dat als de klaroen-signalen van een tweeden
wapenstilstand den Franschen door merg en been voer? Brinon zweeg onder de
schimpscheuten en deed in zijn krant (L'Information) niet het minste verslag. Maar
de Duitschers richtten een Association Franco-Allemande op, een vereeniging als
het Genootschap Nederland-Frankrijk, waarvan de inaugurale vergadering te Berlijn
wordt bijgewoond door den Ambassadeur André François-Poncet, Von Ribbentrop,
het alter ego, de tolk van Hitler, en verschillende Nazi-chefs in uniform. Hermann
Goering wijdt de brug in die zijn naam draagt, die een Duitschen oever verbindt aan
een Franschen oever, en waarover volgens zijn wensch en geloften slechts de
eendracht zal passeeren naast de vriendschap. Waren een symbool en een invitatie
ooit duidelijker? Mag men uit dergelijke en andere min of meer officieele wenken
niet afleiden dat er iets ‘aan de hand’ is? Dat aan beide kanten de hoop en het geduld.
niet raakten uitgeput? Dat er geprobeerd en gepolst wordt? Dat de kansen nog niet
verkeken zijn? Toen Poncet in de tweede week van November onvoorziens den trein
naar Parijs nam (zoogenaamd voor familie-aangelegenheden) meenden alle wichelaars
voor een tastbaar feit te staan. Toch had hij Von Ribbentrop niet bij zich als
clandestien passagier in zijn valise diplomatique. Maar in de verbeelding der voor-
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en tegenstanders van een Fransch-Duitsch vergelijk was Hitlers confident weer
onderweg en op komst.
Zoo zijn de gegevens van den roman waaraan de ontknooping ontbreekt. Zoo zijn
de sporen die wij volgen, de teekens welke wij trachten te lezen. Interpreteeren wij
ze juist, wanneer wij in den boezem van het Fransche gouvernement een soortgelijk
conflict, een zelfden tweespalt en gewetensstrijd veronderstellen als die welke in den
zomer en den herfst van 1934 voorafging aan de sluiting der overeenkomst met Italië?
De aarzelingen rondom de Fransche reis naar Rome, eerst bij Barthou, en toen Barthou
vermoord was, het gedobber bij Laval, zullen een apart hoofdstuk beslaan als ooit
de voorgeschiedenis geschreven moet worden van nieuwe catastrofen. Hoe dikwijls
werd de datum bepaald? Hoe dikwijls werd hij verschoven? De Quai d'Orsay, de
Commissie van Buitenlandsche Zaken, de regeerders achter de schermen waren zóó
verdeeld, zoo weifelend, zoo besluiteloos, en zoovele malen staakten de stemmen,
dat een ja of een neen ten langen leste slechts verkregen scheen te kunnen worden
door strootje trekken. Gaan? Niet gaan? Een half uur voordat de trein vertrok was
men nog in 't ongewisse over de afreis. En maar weinigen begrepen toenmaals de
reden van dat onophoudelijke terugdeinzen. Waren de Fransche staatslieden malende
geworden? Neen. Mussolini had hen enkel verzocht om een oogje dicht te doen aan
de Roode Zee en den Blauwen Nijl. Zij moesten kiezen tusschen Engeland en Italië.
Keuze tusschen twee onzekerheden. Hachelijke keuze, aan beide kanten bezwaard
door de onvoorzienbaarste gevolgen.
Dezelfde tragi-comedie schijnt zich te herhalen met Von Ribbentrop. Men kan
een roos ontbladeren op het motief: Komt hij? Komt hij niet? De vraag trekt een
scheidslijn tusschen twee partijen, twee kampen. Zij bekogelen elkaar met
hoofdartikelen, met polemieken, met insinuaties, met dreigementen, met
voorspellingen, en weldra, als 't zoo doorgaat, ongetwijfeld met manifesten. Ieder
heeft geraden dat dit bezoek niet gerangschikt kan worden onder de formaliteiten:
dat het niet minder definitief beslissend zal zijn wanneer het plaats vindt, dan wanneer
het wordt afgewimpeld; dat het evenals de Roomsche Reis gemerkt is met het
sfinxachtige motto dat Beethoven boven een strijkkwartet zette: Der schwer gefasste
Entschluss; dat goed en bloed, wel en wee, vrede en oorlog afhangen van een ja of
neen; dat geschipper is uitgesloten. De verantwoordelijken consulteeren elkaar
verbouwereerd: Muss es sein? Zij durfden nog niet antwoorden: Es soll sein.
Maar welke plannen mag een Duitsch diplomaat voor te leggen hebben waarover
de Franschen zoo lang en moeizaam moeten nadenken alvorens erop in te gaan?
‘Territoriale kwesties bestaan er niet meer tusschen Frankrijk en Duitschland sinds
de Saar-kwestie is geregeld’ hebben Hitler, Goebbels, Goering gezegd en herhaald.
Voor de Oostenrijksche onafhankelijkheid zorgen zooveel landen dat Frankrijk zich
niet in 't bijzonder ervoor behoeft op te winden. De behandeling van courante zaken,
zelfs die het daglicht schuwen, eischt niet de komst van een specialen gezant, dat is
de taak der kanselarijen, en als het Hitler beliefde om Von Ribbentrop af te vaardigen
voor peulschilletjes, zou men hem niet weken en maanden aan de deur laten kloppen.
Von Ribbentrop antichambreert dus met een gewichtiger opdracht. Met een
opdracht die de Duitschers dermate aan 't hart ligt dat de Franschen haar niet kortweg
willen afwijzen, maar die de Franschen zoodanig beroert dat zij er eveneens voor
huiveren om haar in overweging te nemen. Hij meldt zich aan met voorstellen die
wegens al hun consequenties even moeilijk kunnen worden geweigerd als ingewilligd.
Met bedoelingen waaraan men reeds consistentie verleent, waaraan men medeplichtig
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wordt, waaruit men zich niet meer geheel kan loswerken, die vat geven op den partner
zoodra hij toestemt in een ernstige discussie.
De prijs voor de Fransch-Italiaansche vriendschap, voor den vrede op de Alpen
en in de Middellandsche Zee, was Ethiopië. Mussolini vroeg de neutraliteit van Parijs
in een hoek waar hij met Frankrijk tegen zich niets kon aanvangen; en het contract
wordt nagekomen. Welken prijs eischt Hitler voor de Fransch-Duitsche vriendschap,
voor den vrede aan den Rijn? In het Europeesche dwangbuis bestaan er voor
Duitschland slechts twee moeilijkheden van ontwikkeling en bevrijding: Westwaartsch
of Oostwaartsch. Als wij geenszins overdreven conclusies mogen maken uit het feit
dat het Fransch-Russisch verdrag nog steeds niet geratificeerd is door de Kamers;
uit de zichtbare verkoeling tusschen Laval en Litvinoff, uit de arrestatie van het
factotum der Soviets Hugo Eberlein (een dubbelagent, maar honderdmaal
compromitteerender voor Moskou dan voor Berlijn); uit de verwoede perscampagne
die Herriot (‘mon ami Litvinoff’) den toegang tot het bewind te gelegener tijd versperd
heeft, uit de wanhopige pogingen van het Front populaire om de situatie voor de
Soviets te redden, uit verschillende alarm-signalen en andere voorboden, dan koos
Duitschland de gemakkelijkste richting. En Frankrijk waarschijnlijk ook, hoewel
Parijs zich nog pas in 't stadium bevindt van preparatieven, stemmingmakerij en
proefballons.
‘Fatale, stupide, onzinnige politiek à la Napoléon III’, profeteeren de beschermers
van Rusland. ‘De positie van 1866, toen Oostenrijk verpletterd werd door Pruisen,
toen Parijs illumineerde voor de nederlaag van Sadowa. Dezelfde fouten in het heden.
Dezelfde onheilen in 't verschiet.’
‘Liever een hypothetisch gevaar dan de onvermijdelijkheid van een oorlog tusschen
Duitschland en Frankrijk, met zijn onberekenbare wederzijdsche verwoestingen en
zijn gebrek aan perspectief’, redeneeren degenen die Hitler noch goede, noch kwade
gevoelens toedragen, maar eer goede dan kwade, en die een geleidelijke infiltratie
van het communisme (zelfs van Stalins gesuikerd communisme) noodlottig achten.
‘Het staat nog te bezien of de Duitsche adelaar bek en klauwen zal scherpen op den
Russischen beer. Hij kan ze ook beschadigen en verslijten. Een oorlog van 1936 is
geen militaire wandeling van 1866.’
Binnenkort vermoedelijk zullen wij voor de tweede maal stelling moeten kiezen.
Frankrijk alleen, helaas, kan den vrede voor zichzelf niet handhaven zonder elders
oorlog te dulden. Het is sterk, maar niet sterk genoeg om in den Europeeschen chaos
een Pax Gallica op te dwingen. Zijn zelfbehoud en minimum veiligheid wordt
geconditionneerd door de verzwakking zijner naaste buren, Italië niet uitgezonderd.
Verschrikkelijke verzoeking om die verzwakking onderhands te bevorderen: Maar
aan wie de schuld? Hunkeren en hollen die buren zelf niet naar hun avontuur? Worden
ze niet tureluursch wanneer men ze waarschuwend even de hand op den schouder
legt? Als het Von Ribbentrop lukt den Quai d'Orsay te betreden, weten wij in ieder
geval waaraan wij ons te houden hebben. De tribulaties van den Volkenbond zijn
nog niet geëindigd. Op alle denkbare sancties heeft de Duitsche economie zich sinds
maanden ingesteld. Zullen vijftig naties de Soviets ter hulp snellen met doeltreffender
wapenen? De vijftig ‘burgerlijke’ naties die vanaf 1918 belegerd, bestookt,
ondermijnd, geharceleerd worden door de Moscovieten? Werkelijk, dat ware het
toppunt.
[verschenen: 6 december 1935]
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Het is nooit te laat
Parijs, 18 November 1935
Gisteren nog ontving Laval de delegaties van drie millioen oud-combattanten die
kwamen protesteeren tegen de anti-Italiaansche sancties en vandaag doen wij op
bevel van den Volkenbond met deze sancties den sprong in 't duister en in 't
onbekende. Tot het laatste moment hebben de Franschen gehoopt op een nieuw feit
dat hen zou ontheffen van een plicht welken zij vervullen met den grootsten weerzin;
op een mirakel dat hen zou vrijstellen van een taak welke een belangrijk deel der
natie niet principieel en niet incidenteel kan aanvaarden.
Die Franschen, met wie men in 't verloop der geschiedenis rekening zal moeten
houden, redeneeren als volgt:
Er is een precedent. Het decreet dat Napoleon op 21 November 1806, kort na Jena,
uitvaardigde te Berlijn, waarmee hij het Blocus afkondigde over het Vereenigd
Koninkrijk en allen handel met Engeland verbood. Kort daarna riep hij de lichting
op van 1807 en zei waarom: ‘Ik heb niet bijzonder veel manschappen verloren. Maar
het uit te voeren plan is het veelomvattendste dat ik ooit ontworpen heb en ik moet
in staat zijn om aan alle evenementen het hoofd te bieden.’ De geheele wereld kent
die evenementen en heeft er slechte herinneringen aan. Zij heeten Eylau, Friedland,
Grande Armée, Moskowa, Beresina, Volkerenslag, Waterloo. Om het Blocus toe te
passen was Napoleon gedwongen de grenzen zijner heerschappij tot in 't oneindige
uit te breiden. Als de Volkenbond even streng is als Napoleon, zal de Volkenbond
machtiger zijn? En de consequenties? Verschillende naties nemen aan de sancties
geen deel. Verschillende naties zullen smokkelen. Als Genève streng is zal het trachten
dit te beletten en de overtreders te straffen. Als Genève niet streng is, waarvoor dan
al dat lawaai en al die strubbelingen?
Er bestaat een tweede precedent: het Blocus van Duitschland tijdens den
wereldoorlog. Het K.K.-brood. De kool-soep. De ondervoeding. De afgrijselijke
toeneming der tuberculose, tot in Noord-Frankrijk. Het ontstellende sterftecijfer van
zuigelingen en onvolwassenen. Toen de geesten gekalmeerd waren in 1919 begon
men zich te schamen over die uithongering van vrouwen en kinderen. Tot een jaar
geleden keek men met een huivering van afschuw terug op die periode van
menschonwaardigen dwang en barbaarsche hardvochtigheid. Gaan wij uit naam van
een ideaal terugvallen in hetzelfde vergrijp? Op last van den Volkenbond mag geen
voedsel geëxporteerd meer worden naar Italië. Maar wat men wèl naar Italië mag
exporteeren is katoen, steenkolen, petroleum, koper. Juist de artikelen welke
onmisbaar zijn voor den oorlog. Als de Russische afgevaardigde aan Eden niet een
kleine poets had willen bakken zou ook de export van rubber geoorloofd zijn gebleven.
Nog een grondstof, onontbeerlijk op de slagvelden, nuttiger voor de krijgsvoering
dan in de keuken, die men zou hebben vrijgelaten als Moskou gepermitteerd had.
Men wil de Italianen dus niet bepaald verhinderen om te vechten, om te kanonneeren,
om te bombardeeren. Maar men wil hun met alle geweld beletten om te eten. Voor
de mannen, voor de soldaten ware die opvatting desnoods te billijken. Een leege
maag is tot zekere hoogte hun verdiende loon, in Afrika en op hun schiereiland. Doch
de vrouwen en de kinderen? De vrouwen nog zijn misschien niet heelemaal
onschuldig. Maar de millioenen kinderen? Wat hebben ze misdaan? Moeten wij over
een poosje de foto's terugzien van uitgemergelde, havelooze, rachitische, teringachtige,
ten doode opgeschreven wezentjes, welke het Blocus achterliet in Duitschland en
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Oostenrijk? Alle sentimentaliteit echter op een stokje. Ware het niet honderdmaal
lo[gischer] en humaner geweest om eerst de Italianen te verhinderen te vechten (door
prohibitie van katoen, koper, steenkolen, petroleum) en daarna, als dat niet hielp,
hun beletten te eten?
Laten wij ondertusschen aannemen dat de sancties lukken. Ondanks zijn voorraden,
ondanks vasten en ontbering ligt Italië op de knieën. Over zes maanden, over een
jaar, over twee jaren, wij weten er niets van. Duitschland, een groote eter, heeft vier
jaren volgehouden. De Italiaan, sober, matig, gewend aan armoe, begunstigd door
de zon, spartelt wellicht nog langer tegen. En wat zullen wij verhoed hebben? Niets.
Italië, dat genade vraagt in Genève, is niet verslagen in Afrika. Niettegenstaande alle
uitvoerverboden zal de Italiaansche soldaat immer beter bewapend zijn dan de soldaten
van den Negus. Gesteld echter dat Badoglio de nederlaag lijdt. Vraag niet wat wij
bevorderd zullen hebben met die nederlaag, welke planetaire omkeeringen, welke
ineenstortingen, omverwerpingen, troebelen en agitatie uit een Italiaansch débâcle
kunnen voortvloeien. Dat is het geheim van goden en andere lotsbeschikkers. Wij
veronderstellen i eenvoudig dat het expeditie-leger na zijn nederlaag de boot neemt
naar Napels. Hoevelen zullen ontbreken op het appèl? In welke ellende zullen zij
hun vaderland hervinden? Hoevelen van Hayle Selassie's onderdanen zullen
gesneuveld zijn? Hoevelen bezweken van honger en dorst? Het dilemma is steigend
en beklemmend. Maar mèt sancties of zonder sancties; wij zullen een moordenden,
een vernietigenden oorlog hebben bijgewoond. Laten wij redelijk zijn en practisch:
Als sancties den oorlog niet kunnen verhinderen, zelfs niet kunnen verzachten - en
slechts zullen verergeren - waarvoor dan sancties? Waarvoor dan sancties terwijl de
zaken reeds zoo slecht gaan? Waarvoor noodelooze complicaties?
Want hoe men 't ook draait of keert, de boycot van Italië op een moment dat de
crisis een beetje begon te luwen, dat het einde van den tunnel in 't zicht kwam, is een
spaak in 't wiel, een misgreep en een schadepost die men werkelijk niet met de haren
erbij hoefde te sleepen. Merk wel overigens dat wij Franschen er lang niet 't slechtst
aan toe zijn en dat wij veel minder tegen de sancties sputteren uit angst voor onze
eigen nering dan uit bezorgdheid voor het algemeene bestwil. Zeker, het zit ons danig
dwars dat metalen die wij overvloedig exporteeren (en die Engeland toevallig niet
exporteert) als ijzererts, oud-ijzer, aluminium, mangaan, chroom, nikkel, enz. op een
verbodslijst staan waar het koper ontbreekt. Dergelijke dubbelzinnigheden zijn in de
hoogste mate betreurenswaardig bij een rechtsgeding dat onder de edelste
voorwendsels wordt aangegaan.
Ze zijn niet bemoedigend. De chemische producten, dat is voor ons een andere
strop. Zullen wij dezen klant ooit terugkrijgen? Waarschijnlijk niet. Daar staat echter
tegenover dat onze boeren, die nog altijd de helft der bevolking vormen, bij de sancties
zullen winnen. In ruil voor onze industrieele producten kochten wij van Italië een
menigte landbouw-voortbrengselen die wij niet noodig hadden omdat wij ze zelf
kunnen leveren, daar zij groeien op eigen bodem of in onze koloniën: rijst, gezouten
en gerookt vleesch, wijn, vruchten, kaas, hennep, delicatessen en spekslagerij. De
sancties ontlasten dus een markt, waar niemand over deze zijdelingsche verlichting
denkt te rouwen. Maar hoe lang zal dat duren? Vroeg of laat moeten wij de oude
betrekkingen hervatten. Welke capaciteiten zullen Italië overblijven als afnemer en
betaler wanneer het blocus lukt? Vergeet niet dat wij bezig zijn een volk van
één-en-veertig millioen zielen met man en macht te verarmen. Hoe dikwijls hebben
economisten na den wereldoorlog aangetoond dat verarming besmettelijk is voor
iedereen? Dat de nooddruft zich als een olievlek voortplant? En wat zullen wij
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vermeden hebben met die tactiek? De mitrailleuses ratelen niet minder hard in de
woestijn en in de bergen, op den beganen grond en in de lucht.
Wij hebben het voorspeld, men heeft niet naar ons willen luisteren. Wij hebben
gepoogd de sancties te verijdelen, te remmen, men heeft het ons verweten. Zegt het
u niets dat Litvinoff een der vinnigste voorstanders was van blocus en boycot. Men
behoeft zijn beweegredenen nochtans niet te zoeken als een naald in een hooischelf.
Hoe troebeler water hoe beter visschen. Zijn wij met blindheid geslagen om zoo in
de Moscovietische vallen te loopen? Vijftig leden van den Volkenbond hebben met
artikel 16 gezwaaid van het Pact. Waarom heeft géén der vijftig gedacht aan Artikel
11? Dit Artikel Elf luidt: ‘elk lid van den Volkenbond heeft het recht om, à titre
amical, de aandacht der Vergadering of van den Raad te vestigen op iedere
omstandigheid die in staat is de internationale relaties te beïnvloeden en die tengevolge
daarvan dreigt den vrede of de goede verstandhouding der naties te verstoren waarvan
de vrede afhangt.’ Vanaf het eerste Italiaansche troepentransport kon dit Artikel Elf
worden ingeroepen. Waarom hebben alle leden van den Volkenbond, zelfs de
ijverigsten, het zes maanden verwaarloosd en genegeerd? Konden wij, Franschen,
het doen op wie Mussolini geen jaartje terug nog zoodanig gebeten was? Beter ten
halve gekeerd dan ten heele gedwaald. Het is nooit te laat om een fout te herstellen.
Wie der vijftig bezit moed en onafhankelijkheid genoeg om te Genève Artikel Elf
in te roepen, nu wegens de sancties de omstandigheden zich opstapelen die dreigen
‘den vrede of de goede verstandhouding der naties te verstoren waarvan de vrede
afhangt’.
Zoo redeneert minstens de helft der Fransche natie. Óf zij gelijk heeft wijze de
toekomst uit. Ik heb een redeneering, die wellicht eenmaal een aanklacht zal worden,
slechts te teekenen als overeenkomstig het oorspronkelijke, als voor afschrift conform.
[verschenen: 11 december 1935]

Naar een dictatuur
Parijs, 21 November [1935]
Op 11 November was de schok vermeden. Vonken spatten doch sprongen niet over.
Twee défilés, een negatieve en een positieve pool voorstellend, kruisten elkaar
scheerlings. Er sloeg geen vlam uit.
Deze dag, Fête de la Victoire volgens de kalenders welke de Posterijen met
Nieuw-Jaar ronddeelen, Fête de l'Armistice voor de officiële etiquette, was vanaf
het begin gewijd aan herdenkingsplechtigheden op het graf van den Onbekende, aan
een troepen-revue langs den Arc de Triomphe die zijn sarcophaag vormt, aan
optochten achter banieren en kransen waarmee den verloren Kameraad een groet
gebracht werd uit het rijk der zon. Er lag altijd meer rouw in de hulde dan vreugde.
Zooals Hamlet, zooals Macbeth had Parijs dien dag bezoek van zijn Schim, van den
afgevaardigde der één millioen vijf honderd duizend andere schimmen, het
onafzienbaar leger der gesneuvelden.
Van lieverlede was de Wapenstilstand de dag geworden der patriotten en
nationalisten, tegen hun zin, tegen wil en dank. Maar communisten, socialisten en
een fractie der radicalen hadden de ceremonie steeds geminacht als een manifestatie
van krokodillentranen, als goedkoope fratsen eener schijnheilige, verstokte,
onboetvaardige bourgeoisie. Slechts eenmaal togen de communisten naar den
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Onbekende: in 1928, om ter eere der anarchisten Sacco en Vanzetti de zerk te gaan
hoonen met vuilnis, fluimen, uitwerpselen en scheldwoorden. Zij verscholen zich
destijds nog niet achter het symbool van gestrekten arm en gebalde vuist. Zij hadden
ook nog geen bondgenooten. Zij waren nog niet de ziel, de spil, de Bredasche
turfschuit en het Trojaansche paard van het Front Populaire.
Dit monsterverbond van maximalisten en minimalisten, van Bolsjewiki en
Mensjewiki, van Fransche Kerenski's en Fransche Lenin's (wij noemen een kat een
kat) dateert uit de lente. Het gaf zijn eerste demonstratie op 14 Juli, verjaring van de
inneming der Bastille, nationale feestdag. De stad was door een politie-cordon
gescheiden in helften; aan den eenen kant de organisaties der burgerij, aan den anderen
kant de chaotische massa's van het proletariaat, en de antagonisten kregen geen
voeling. Zijn tweede exhibitie gaf het Volksfront bij de begrafenis van Henri Barbusse,
den propagandist der Soviets.
Ook deze Russische vertooning liep goed af omdat de burgerlijke tegenstander
niet wenscht te vechten achter een lijkbaar of op een kerkhof. Voor haar derde parade
koos de roode coalitie den Wapenstilstandsdag. Niet om in de persoon van den
Onbekende anderhalf millioen spoken te sussen. Maar om een uur, een plaats, een
weg, en een gedachtenis die bij overlevering op de dagorde staan der nationalisten,
te betwisten, te betwisten aan de gehate reactie. Om op den koop toe te protesteeren
tegen de decreten, de buitenlandsche en de binnenlandsche politiek van Laval.
Zóóver dreef het monsterverbond zijn pretenties dat het de regeering uitdaagde
om de traditioneele bedevaart der patriotten te verbieden. Wat Laval weigeren moest
als onwettig en onconstitutioneel, maar wat aan weerskanten de temperatuur nog een
graadje deed stijgen. Men sprak reeds ronduit over La Bataille de l'Arc de Triomphe.
Na zorgvuldig het voor en het tegen overwogen te hebben van een maatregel die
zoowel bij zijn troepen als bij de wederpartij den indruk kon wekken van
terugkrabbelen en afdruipen, besloot Colonel de la Rocque het défilé der Croix de
Feu dat gewoonlijk 's middags vier uur in de drukte en de geestdrift plaats vond, te
verleggen naar 's morgens acht uur wanneer er niemand op straat is. De Jeunesses
Patriotes namen hetzelfde besluit. De Solidarité Française daarentegen, en de Action
Française wilden van capituleeren niet hooren. Wat er ook gebeuren mocht, de
blauwhemden en de royalisten zouden onder geen enkel voorwendsel hun vaandels
strijken voor de roode vlag van Moskou.
Gehoorzaam aan hun chef marcheerden de Croix de Feu in den vroegen ochtend
naar de tombe onder den triomfboog. Zij werden geschat op 70.000 à 80.000 man.
De Jeunesses Patriotes, de delegaties van Kerkgenootschappen en staatslichamen,
de troepen-revue vulden de rest van den morgen zonder incident. Vanaf het uur der
Vespers echter behoorden de Champs-Elysées aan de scharen van het Front Populaire.
Zij telden 100 à 150.000 koppen en slenterden voort langs de breede avenue met hun
gebruikelijke verachting voor rhythme en discipline. Zij waren een lanterfantend
mengsel van oud-combattanten, députés, een paar reserve-officieren, een paar
aviateurs, een gepensionneerd generaal der brandweer, onderwijzers, ambtenaars,
proletariaat uit de voorsteden, Fransch janhagel en cosmopolitisch rapaille. Hun
volkslied was de Internationale. Toen de stoet in de buurt van het Graf ontbonden
werd overstroomden de deelnemers aan alle zijden de trottoirs zoodat de Solidarité
en de Action Française moesten defileeren tusschen twee dichte rijen van gebalde
vuisten, tusschen twee dichte rijen van gebrulde Internationales, van gejouw, gefluit,
verwenschingen, vloeken, spot, hoon, schimp, beleedigingen en bedreigingen. Onder
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de contingenten der Action Française bevond zich een groep vrouwen en meisjes die
bekogeld werden met gruis en kiezel.
De nationalisten hadden het strikte consigne om geen pink te vervoeren onder den
smaad en volgden het op. Geen spier vertrok op hun strakke gelaat. Deze mannen,
jonge lieden, knapen, vrouwen en meisjes hebben een ander zelfbewustzijn dan hun
ouders, zij hebben ook een solider moreel dan de honderdduizenden Russische
bourgeois die zich lieten afslachten als schapen. De honden blaffen en de karavaan
passeert zeggen de Arabieren. Schelden doet geen zeer. En het leek de Rooden veiliger
om een sigarenwinkel te plunderen en een café dan zich te meten aan gelederen die
onverstoorbaar voortschreden te midden van furiën, woestelingen en dolkoppen.
De botsing was vermeden doch de spanning verhoogd door de reculade van La
Rocque, door het schijnbare overwicht van het Front Populaire. Geen week later (17
November) ontlaadde zich een fragment der zwervende electriciteit te Limoges, 400
kilometer ten zuiden van Parijs. In deze van oudsher socialistische porcelein-stad
had de locale sectie der Croix de Feu volgens alle regelen der wet en der jongste
decreten een bijeenkomst belegd. De vergunning was drie dagen tevoren aangevraagd
en verkregen. De vergadering werd niet in 't openbaar gehouden doch in een manége
welke privaat-bezit is van een Fransch citoyen. Ten overvloede was de réunie niet
bekend gemaakt om elk idee van provocatie te vermijden. Het aantal opgeroepen
Croix de Feu bedroeg ongeveer drie honderd. Niet genoeg om een stad te
overrompelen van 92.000 inwoners. Onder deze drie honderd ‘fascisten’ bevonden
zich verscheidene vrouwen.
Tijdens den middag welke aan de bijeenkomst der Croix de Feu voorafging werden
in Limoges anonieme vlugschriften verspreid die alle verdedigers der republikeinsche
vrijheden in den avond optrommelden naar het stadhuis. Een menigte, volgens diverse
ramingen schommelend tusschen de 1500 en 5000 individuen, gaf aan de uitnoodiging
gehoor. Onder leiding van den senator-burgemeester Betoulle (heusch!) en den député
Valière begaf zij zich naar de manége die tusschen haakjes ongeveer een kilometer
van het stadhuis verwijderd ligt. Met geschreeuw en gezang (Internationale natuurlijk)
begonnen zij de belegering der rijschool. Het gebouw wordt gebombardeerd met
steenen en stukken ijzer. Nadat de vrouwen geëvacueerd zijn door een achterdeurtje
en terwijl men voor den zesden keer naar de prefectuur telefoneert om hulp bezwijkt
een hek onder het geweld der manifestanten. Een der betoogers dringt de manége
binnen. De Croix de Feu schieten. Over en weer vallen gewonden en de belegeraars
deinzen af.
Braak, huisvredebreuk, wederrechtelijke verschaffing van toegang, geweldpleging,
poging tot doodslag, dat zijn vier of vijf inbreuken op het wetboek van strafrecht
waaraan het Front Populaire zich in dit geval onder aanvoering van een senator en
een député heeft schuldig gemaakt. Het recht van vergadering is een der
grondbeginselen van republiek en democratie. De vraag of de Croix de Feu beter
gedaan hadden zich te laten vermoorden dan te schieten wordt daarnaast bijzaak.
Met opzet heb ik elke kwalificatie ontweken die de grenzen der onpartijdigheid
zou kunnen overtreden. Het geldt hier feiten die moeten spreken voor zichzelf. In
wezen zijn die feiten miniem, onbelangrijk. In het Fransche kader echter kan een
dier pietluttige feitjes iederen dag evenementen veroorzaken van wereld-historische
strekking. Zij verraden een scheuring in de Fransche natie welke voortdurend verergert
en die door geen enkel lapmiddel kan worden hersteld. Tusschen het Front Populaire
en het Front National is geen verzoening meer mogelijk. Zij hebben geschilpunten
die niet meer langs wettelijken weg kunnen worden vereffend. Frankrijk is zoover
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gekomen dat het Front Populaire uit het opstootje van Limoges argumenten haalt tot
omverwerping van Laval als medeplichtige der Croix de Feu. Het zou niet
willekeuriger zijn wanneer men een minister omverwierp wegens het model van zijn
neus of de knoop van zijn das. Burgers die dat kunnen dulden of goedpraten zijn rijp
voor een dictatuur welke zich na een korte evolutie zal ontpoppen als een filiaal van
Moskou. Burgers die zulke excessen en zulke tyrannie willen verijdelen zullen weldra
een minimum vrijheid met de wapenen moeten handhaven of heroveren. De
excessen-zelf der eene partij laten geen middenweg open tusschen een dictatuur van
links of een dictatuur van rechts. Een der beide Fronten moet verdwijnen, hetzij door
de guillotine, hetzij door het executiepeloton.
[verschenen: 12 december 1935]

Een bom met vertraging
Parijs, 25 November [1935]
Na een instructie welke dertien maanden gesleept had zou voor het Assissen-Hof
van Aix-en-Provence het proces voorkomen der medeplichtigen van den terrorist die
op 9 October 1934 den Koning van Joegoslavië mitrailleerde te Marseille, Barthou
doodde en generaal Georges zwaar verwondde. De dader zelf, een zekere
Kalemen-Georgiëf-Kerin, Bulgaarsch onderdaan, werd met gespleten hoofd
neergelegd door een sabelhouw van colonel Priollet die te paard de koninklijke
automobiel begeleidde. Drie andere samenzweerders, Krayl, Raitsj en Pospisjil,
waren aangewezen om den aanslag te herhalen in Parijs en in Versailles voor 't geval
de onderneming te Marseille mislukte.
Zooals ik indertijd uitvoerig vermeld heb ontbrak bij Alexanders ontscheping de
meest elementaire politie-bescherming. Zooals ik eveneens omslachtig heb uiteengezet
werden Kalemen's zoogenaamde medeplichtigen gevangen genomen na een opsporing
en achtervolging die te mooi leken om geheel toevallig en geheel waar te zijn. De
drie gearresteerden en beklaagden bleken leden van het genootschap der Oestasji die
met de gewelddadigste middelen en de verdachtste bondgenootschappen de
onafhankelijkheid najoegen der Kroaten. Bij de eerste gerechtelijke verhooren
loochenden zij alles. Daarna legde zij verklaringen af die, hoewel ze voor een deel
geheim gehouden werden, bijna een oorlog ontketenden in Centraal-Europa. Zij
hadden zich geoefend in Hongaarsche, Oostenrijksche en Italiaansche kampen. Hun
wapenen waren gefabriceerd in Duitschland, doch gekocht in Triëst en betaald met
geld van de Ovra, de Italiaansche Gestapo. Hun chef, Ante Pavelitsj, woonde te
Turijn en zijn uitlevering werd door Mussolini geweigerd. De moord geschiedde op
't oogenblik dat Alexander te Parijs de grondslagen kwam leggen tot een toenadering
tusschen de erfvijanden Rome en Belgrado. Nimmer had een politieke aanslag zoo
talrijke, wijd-uitgestrekte en onheilzwangere vertakkingen. Nooit was er zoo weinig
verschil tusschen een proces en een helsche machine. Het simpele onderstrepen van
een dier vertakkingen, een onvoorzichtige of opzettelijke vraag van den verdediger
of van den openbaren aanklager, de loslippigheid van een getuige, konden Europa
in brand steken.
Daarom was het gerechtshof van Aix-en-Provence omheind met
prikkeldraadversperringen. Daarom was het afgezet met cavalerie en voetvolk.
Daarom ondergingen de journalisten, de toeschouwers en zelfs de advocaten een
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meervoudige contrôle van politie en geheime agenten alvorens de rechtszaal binnen
te treden. Men heeft gegrinnikt dat Alexander nog leven zou wanneer hij bij zijn
aankomst op Franschen bodem beschut was geworden met de helft der voorzorgen
die men hier ten toon spreidde. Dit is zonder twijfel juist. Maar wat zou het effect
zijn wanneer in dit paleis van justitie een granaat ontplofte? Wat mislukte te Marseille
(de infernale bijbedoeling, de tweede editie van Serajewo) kan nog lukken te
Aix-en-Provence. Het ontbreekt niet aan lieden die met het grootste genoegen Krayl,
Raitsj en Pospisjil naar de andere wereld zouden zien verhuizen. Hetzij om iets te
verhaasten. Hetzij om iets te verhinderen. Hetzij om iets te verbloemen. Wie van de
eenigszins ingewijden zal durven garandeeren dat de meer dan providentieele arrestatie
van Kalemen's medeplichtigen geen deel uitmaakt der verschrikkelijkste phase van
het complot? Vergeet niet dat de dramatis personae, bekenden en onbekenden,
inwoners of handlangers zijn van den Balkan, die altijd kokenden, smokenden
heksenketel. En daarom ten slotte werd het proces verdaagd, na een paar pathetische
tooneelen die zelfs in de annalen der Fransche rechtbanken een unicum zijn. Verdaagd
tot Januari. Het ware een onschatbare weldaad wanneer dit uitstel afstel kon worden.
Want werkelijk, de gelegenheid is slecht gekozen om nogmaals de meedoogenlooze
spreuk toe te passen van Fiat justitia ruat coelum: Recht geschiede al valle de hemel.
Die verdaging overigens is gehuld in de ondoordringbaarste nevels. Zij was
onvermijdelijk toen Maître Georges Desbons, de advocaat der beklaagden wegens
onvertogen uitvallen eerst geschorst, daarna op staanden voet geschrapt werd als lid
van de balie, om ten slotte door een kapitein der gendarmerie geëxpulseerd te worden
uit de rechtszaal. De nieuwe advocaat heeft 25 maanden noodig om kennis te nemen
van het enorme dossier der beschuldigden.
Maar wie heeft deze opwindende en onverwachte ontknooping gewenscht? Is het
de verdediging? Is het de openbare aanklager? Of speelden zij samen, verdediging
en beschuldiging, een doorgestoken kaart? Ziedaar de rebus. Tien dagen voor de
opening van het proces liepen reeds geruchten in de naaste omgeving van Paul
Boncour (advocaat van Koningin Marie van Joegoslavië die zich tegen alle gebruiken
in civiele partij gesteld had doch bij nadere overweging en ‘in volle vertrouwen op
de Fransche justitie’ haar klacht introk) en Boncour's kennissen vertelden aan ieder
die luisteren wilde dat de rechtbank tot elken prijs Georges Desbons den mond zou
snoeren; dat men hem manu militari zou expulseeren; dat men van zijn opvliegendheid
zou profiteeren om hem te schorsen, te schrappen en tot zwijgen te dwingen.
Het is onmogelijk dat deze geruchten niet zijn doorgedrongen tot de ooren van
Maître Desbons. Als hij oprecht een normaal verloop wenschte van het proces hadden
die praatjes hem tot dubbele omzichtigheid moeten manen. Het was misschien
noodzakelijk om al bij de eerste zitting incidenten uit te lokken door met veel misbaar
tolken te eischen die onafhankelijk waren van de Servische regeering. Hij had zich
echter tienmaal moeten bedenken alvorens den substituut-officier toe te voegen:
‘Mijnheer, u is een beul’, alvorens den president der rechtbank tegen zich op te hitsen
met de uitlating: ‘U zoudt mij met meer ontzag behandelen als ik député was.’
Dergelijke en andere buitensporigheden, welke aanleiding gaven tot de schrapping,
hadden zonder veel moeite geneutraliseerd kunnen worden door even snijdende maar
hoffelijker formules. Desbons heeft openlijk de exorbitante bekentenis afgelegd dat
hij te Parijs, in zijn kantoor, twee Balkanministers op bezoek kreeg en tweemaal
buitenlandsche politieke persoonlijkheden die hem 400.000 francs aanboden als hij
gedurende de debatten twee of drie gevoelige punten wilde aanroeren. Hij heeft ze
de deur gewezen met de woorden: ‘Ik wil Europa niet in vuur en vlam zetten’ en zij
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hebben hem verzekerd dat hij in dat geval niet zou pleiten. Verdiende een zaak, waar
zooveel op het spel stond, niet een tikje zelfbeheersching, ook al heeft Maître Desbons
een heetbloedig temperament?
Doch wie is Georges Desbons? Een kracht ten goede of een kracht ten kwade?
Tijdens de tweede séance van het proces werd aan het hoofd der Jury een verzegelde
enveloppe overgereikt door een bode die kwam van buiten de rechtszaal. Hoewel de
missive ongelezen verbrand werd kon de zonderlinge stap cassatie motiveeren van
elk later vonnis. De president der rechtbank veroorloofde niettemin een overhandiging
welke hij ambtshalve had moeten beletten.
Wat behelsde nu die enveloppe? Zij bevatte no 2 van het weekblad Vendredi, een
pas opgericht, een zeer linksch georiënteerd orgaan. Het nummer verscheen 15
November (drie dagen voor het begin der debatten) en lichtte een curieus
gedocumenteerd doopceel van den advocaat der beklaagden. Volgens deze zegsbron
zou Maître Desbons de intiemste relaties onderhouden met de Romeinsche autoriteiten
en gratis reizen op de Italiaansche spoorwegen, gunst welke slechts aan de hoogste
waardigheidsbekleders van den Staat en de Fascistische Partij verleend wordt. Hij
zou de positie en het systeem der verdediging te Rome hebben vastgesteld in overleg
met niemand minder dan Ante Pavelitsj in eigen persoon en zich op uitdrukkelijk
verzoek van den chef der Oestasji belast hebben met de verdediging der drie Kroaten.
Hij zou daarna Krayl, Raitsj en Pospisjil overreed hebben om al hun vroegere
bekentenissen te herroepen en elk verband tusschen den moord en de internationale
politiek stokstijf te loochenen. De beschuldigden zouden uitsluitend de rol vervullen
van helden en martelaars voor de Kroatische zaak.
Zulke pose ware wellicht niet natuurgetrouw maar zeker verstandig. Zij zou het
krijgsvuur dooven dat elke minuut uit het proces kan opflakkeren en het precaire
evenwicht niet verstoren dat met zooveel inspanning en takt door den Volkenbond
verkregen is bij de behandeling der Marseillaansche tragedie. Wij denken er niet aan
om Maître Desbons deze alteratie der waarheid te verwijten, gelijk de inspireerders
doen van Vendredi. Wij aanvaarden een verdraaiing wanneer zij een cataclysme kan
afwenden. Maar als Georges Desbons inderdaad een taak en een last op de schouders
gelegd werden waarvan vrede en oorlog kunnen afhangen, waarom dan heeft hij niet
met de uiterste behoedzaamheid ervoor gewaakt om ook maar het schijntje van een
voorwendsel te verschaffen aan tegenstanders die zijn kalmeerende actie konden
pogen te belemmeren?
Als de blinden van den ouden Breughel strompelen wij door deze duisternissen.
En wij wagen niet de veronderstelling of het verlangen dat zij worden opgeheven.
Het kleinste glimpje licht zou waarschijnlijk slechts randen van afgronden teekenen
voor onze verbijsterde blikken. Het eenige en het beste wat men hopen kan is dat de
advocaat die Georges Desbons opvolgt het donker nog aandikt. Van hem en van het
Hof kan men zonder overdrijving zeggen dat zij niet alleen het lot in handen hebben
van drie fanatieke samenzweerders, doch van millioenen evenmenschen.
[verschenen: 14 december 1935]

Russische week
Parijs, 30 November [1935]
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Tien Russische geleerden, afgevaardigd door de Academie van Wetenschappen te
Moskou, zijn een week lang de gasten geweest der Universiteit van Parijs. Deze
delegatie bestond uit een economist, twee wiskundigen, een chemicus, een
natuurkundige, een microbioloog, een ingenieur, twee dokters en lest best Otto
Schmidt, die wereldvermaard werd door den tocht van de Tsjelioeskin en het verblijf
op de ijsschots. Hun reis was georganiseerd door het Comité tot bevordering der
intellectueele relaties met Rusland dat gepresideerd wordt door professor Paul
Langevin, die tegelijk van top tot teen pacifist is, een specialiteit in verdelgingsgassen
en een apostel der dictatuur van het proletariaat. Paul Langevin en zijn collega Jean
Perrin versmaden geenszins om bij optochten en meetings de hand te ballen naar hun
vermeende tegenstanders, evenmin als de recente Nobel-prijzen, de heer en mevrouw
Joliot-Curie, ontdekkers van het kunstmatig radium. Hoe kan zooveel geleerdheid
samengaan met een zoo kinderachtige en lachwekkende verheerlijking van brutale
kracht? Ik vraag 't mij af sinds de opgestoken vuist als onderscheidingsteeken
geadopteerd is door denkers en onwetende vechtersbazen.
Geloof inmiddels niet dat de tien roode zendelingen van 't station gehaald zijn
door een communistische fanfare, dat zij een bezoek hebben afgestoken op het
communistische partijorgaan L'Humanité, dat zij zich hebben laten fotografeeren
naast Cachin, Vaillant-Couturier, Thorez en andere profeten van de groote afrekening,
of dat zij een volksbetooging vereerden met hun tegenwoordigheid. Geen sprake
van!
En toch: kleine maar openbare adhaesie-betuiging zou zooveel bolsjeviseerende
ijveraars en aanhanger plezier gedaan hebben in hun ongeduldig hart! Een joviale
verbroedering met den Franschen arbeider, een gulle groet van de Russische
kameraden aan klassegenooten die nog zuchten onder het kapitalistische juk had een
zoo pakkende reclame kunnen worden! Stel u even voor: de meesters van het Kremlin
hebben een ware adoratie voor de wetenschap en zij zenden tien hunner
vereerenswaardigste godheden naar een dier huiselijke, vreedzame feestjes welke
L'Humanité en L'Oeuvre af en toe beschrijven met een traantje van aandoening op
de wimpers, wanneer eer Fransch hoogleeraar gezellig komt keuvelen voor een
gehoor van brave werkmansborsten en aspirant-omwentelaars.
Dat ware tenminste frank geweest en recht voor de vuist. Men zou gezegd hebben:
die vertegenwoordigers van de Russische intelligentsia, sieraden en trots van het
Sovietisch bewind, steken hun opinies niet onder stoelen en banken. Ze hebben gelijk.
Iemand is bolsjewist of is het niet. Er werden in naam van Lenin geen twee à drie
millioen (Chineezen etc. niet meegeteld) ignobele bourgeois uitgeroeid om een soort
van halfbakken neutralen te kweeken zonder overtuiging. Dat summum van
doelloosheid zou monsterachtig zijn. Men had er misschien bijgevoegd: Die geleerde
stakkers kunnen niet anders. Wiens brood men eet diens woord men spreekt. Zij
zitten onder de plak. Zij loopen met een blok aan het been en om den hals.
Tot onze verwondering echter bespaarden de tien kopstukken der sovietische
wetenschap ons dit alternatief. Zij hebben een protocolaire visite afgelegd bij den
President der Republiek. Zij hebben geluncht op het Ministerie van Onderwijs. Zij
lieten zich vieren op professorale banketten en thee's. Zij gaven universitaire lezingen.
Zij bezochten laboratoria en wetenschappelijke instellingen. Zij brachten hun Fransche
collega's op de hoogte van hun nieuwste onderzoekingen. In de Académie des Sciences
woonden zij de installatie bij van een buitenlandsch correspondeerend lid, die per
ongeluk en bij toeval een Rus was, maar geen Roode Rus doch een gevluchte Witte
Rus, een reactionnair, een onverzoenlijk ci-devant! Kortom, het kon niet officieeler
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en burgerlijker en conformistischer. Doch de Communistische Partij met hare
pétroleurs en pétroleuses hebben zij straal genegeerd. Het Fransche proletariaat en
de Fransche omwentelaars bestaan niet voor hen.
Men zou die houding prachtig noemen, haar kunnen waardeeren en verdedigen
als zij niet dubbelzinnig was. Er zijn redenen te over om zich te verheugen over de
stipte onzijdigheid, de gereserveerdheid, het doen alsof er niets gebeurd is en niets
gebeuren zal, der geleerde afgezanten van de Soviets. Waarom ergert zij dan, waarom
wekt zij wrevel en achterdocht? Omdat hun discretie te dwars ingaat tegen de
opgestoken vuisten van Langevin, Berrin, Joliot-Curie en andere celebriteiten. Omdat
men in elke revolutionnaire beweging een aantal hoogleeraars aantreft, biologen,
astronomen, physici, utopisten en luchtspiegelaars die zich bedwelmen aan de oude
illusie dat de wereld het best geregeerd zal worden door colleges van professoren.
Omdat de tien gedelegeerden der Russische wetenschap een geprivilegieerde kaste
vormen in het Soviet-bewind, de uitgelezenste plaatsen, den eersten rang innemen
in hun Staat. Zweven deze heeren reeds ver genoeg boven de aardsche
betrekkelijkheden om voortaan maling te hebben aan ‘de discussies van het forum’,
aan de maatschappelijke theorieën en praktijken? Als dat waar is kan men ze moeilijk
prijzen voor zooveel onverschilligheid. Als dat niet waar is gedroegen zij zich
onoprecht. Men zou hen mogen verdenken van gehoorzaamd te hebben aan instructies
welke hun voorschreven de Franschen te lijmen met een uiterst aangelengd,
onschadelijk en zelfs aanbevelenswaardig sovietisme.
Wetenschap, kunst, sport hebben niets te maken met politiek. Dit valt nog te bezien,
hoewel 't doorgaans beweerd wordt. De argwanende Franschen zullen 't gelooven,
vast en heilig gelooven, wanneer het Kremlin als vervolg op het bezoek der
professoren tien Roode Russische schrijvers afvaardigt naar Parijs, tien letterkundigen,
tien woordvoerders, die zich niet kunnen verschansen en vermommen achter abstracte
formules. En de kwaaddenkende Franschen zullen gelooven aan de onschadelijkheid,
de ongevaarlijkheid, de gerangeerdheid der Soviets wanneer die tien representatieve
letterkundigen op audiëntie gaan bij den President Albert Lebrun, dejeuneeren bij
Mario Roustan, den Minister van Onderwijs, zich laten uitnoodigen op een plechtige
zitting der Académie Française, zich ‘encanailleeren’ met de conservatiefste
instellingen, en daarnaast de Communistische Partij straal negeeren. Dan kon men
uitroepen: Probatum est. Dat ware afdoend. Men zou de gezichten willen zien van
André Gide, Romain Rolland, Jean Guéhenno, André Malraux, Julien Benda, de
redacteuren van L'Humanité en overige mahatma's der Derde Internationale. In den
grond zijn tien Russische geleerden misschien niet burgerlijk-conformistischer dan
tien Russische schrijvers. Doch waarom kan men zich de aanpassing, de
acclimatiseering in Frankrijk van tien sovietische letterkundigen slechts voorstellen
als een kolossale grap?
Vadertje Stalin moge een echte Mefisto zijn, hij zal zulk een grap niet uithalen.
Zij zou een schisma teweegbrengen. Tegen het beetje water dat de bolsjewisten in
hun rooden wijn doen, protesteeren reeds de zuiveren-op-den-graat. André Breton,
uitvinder van het surrealisme, kraait al oproer. Hij spreekt van het kindsche Moskou,
van ‘Moscou-la-Gâteuse’. Hij verwijt de Soviets hun cretiniseering, hun
veridiotisering der volksmassa's, hun platvloersche intellectueele tyrannie. Hij sticht
Contre-Attaque, Tegen-Aanval, op een programma waarmee het verbasterend
communisme moet herboren worden. Breton is heeter gebakerd dan het gemiddelde
Fransche intellect van links. Maar als ooit de letterkundigen hier de comedie komen
vertoonen der professoren, dan zou ieder die zich opgedirkt heeft met een sikkel,
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hamer, vijf puntig sterretje en een scharlaken das, slechts de keus resten tusschen
losscheuring of een bespottelijk figuur slaan.
Zoolang wij dat niet beleven, zullen er voldoende Franschen overblijven om niet
te veroorloven dat hun land dupe en slachtoffer wordt van een maskerade.
Moscou-la-Gâteuse? Ja, waar 't te pas komt in de kraam van 't Kremlin. Ja, wanneer
't Kremlin hoopt zand in de oogen te strooien van den bourgeois. Maar in dezelfde
week, die hier Semaine Soviétique getiteld is, brak de communistische opstand uit
in Brazilië met medewerking van het kindsche Moskou. Dat is overtuigender dan de
civiliteit van alle Russische Academies.
[verschenen: 19 december 1935]

Er is geen Trojaansche oorlog
Parijs, 4 December [1935]
Jean Giraudoux is niet enkel een persoon die meetelt op den Quai d'Orsay, waar hij
eerst gewerkt heeft naast Philippe Berthelot, vervolgens naast Alexis Léger, de twee
meesters van Frankrijks Buitenlandsche Zaken in wier schaduw hij sinds twintig
jaren leeft. Hij is ook een dichter en als zoodanig begaafd met het tweede gezicht.
Voeg deze beide hoedanigheden samen: de diplomaat, op de hoogte van alle geheimen
en verwikkelingen der internationale machinerie; de intuïtieve ziener die kent wat
een ander weet, die weet wat een ander kent. Gij zult dan begrijpen dat menigeen
met een huivering den kraag opsloeg toen hij na de twee bedrijven van ‘La Guerre
de Troie n'aura pas lieu’, het nieuwe spel van Giraudoux, aan de deuren van het
Théâtre de l'Athénée de rumoerige straat inkeek en den doffen hemel. De lucht was
nog niet wintersch en de voorzeggingen van een diplomaat raken onze koude kleeren
niet. Maar als ze gedoubleerd worden met de voorgevoelens van een dichter kan men
ze zich niet herinneren zonder eene rilling. De besten, de dappersten, de
verstandigsten, de menschlievendsten van Ilion en van Hellas hadden in dit stuk
getracht den geesel te keeren. Tevergeefs. Op de duistere kracht die fatum heet heeft
niemand vat. Zij glipt door alle netten, sluipt door alle filters, boort door alle pantsers.
Menigeen dus zag zich plotseling marcheeren in een grijsblauw uniform, met een
ransel van twintig kilo op den rug.
Het drama opent met de woorden van Andromache ‘De Trojaansche oorlog zal
niet plaats hebben.’ Hij zal niet plaats hebben omdat zij niet wil; omdat ieder die
helder van hoofd is hem ontraadt en afkeurt; omdat elk middel zal aangewend worden
dat hem kan verhoeden. Hector, haar man, keerde juist terug van een langen, zwaren
krijg waarin hij een deel van Azië onderwierp. Zeker, hij is geboren voor de wapenen;
boog en pijl, lans en schild brengen hem even gemakkelijk aan 't popelen als paarden
trillen voor een trompetsignaal; het risico der slagvelden, de roes van den strijd lokken
hem als een der hoogste vreugden waarin een sterveling kan wegduizelen; hij houdt
ervan om in die korte uren als een gedelegeerde der goden te beschikken over dood
en leven, om zich vervoerd en bezeten een werktuig te voelen der opperste machten.
Maar voor 't moment heeft hij daarvan genoeg. Hij zal zich inspannen om die
demonische instincten te onderdrukken. Het kermen der gewonden ruischt hem nog
in de ooren en het geween der vrouwen die getroffen werden in haar liefde. Hij kent
den prijs van 't bloed. Hij leerde wat het beteekent een vader te verliezen, een zoon,
een echtgenoot, een vriend. Genoeg offers waarvan het krimpend hart nog niet
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herstelde! Het aandenken zijner gevallen makkers welt in hem op tot een smartelijke
hymne; beurtelings bemijmert, beweent en bezingt hij hen met een brandende
smeekbede, met een stem waarin al hun pijnen naschroeien.
Neen! Geen oorlog met de Grieken. Zijn broer Paris schaakte Helena, de gemalin
van Menelaus, koning van Sparta. Troje is nog in rep en roer over haar intocht. Hij
zal met Paris praten. Die vrouw moet teruggezonden worden alvorens de Grieken
haar terugvorderen. Juist als hij over haar spreekt verschijnt ze. Het is niet de
klassieke, statige Helena der legende en van het epos, maar een zuurzoet, verleidelijk
persoontje, een beetje pervers, iemand die 't wel interessant vindt om als inzet te
dienen van een oorlog, nietig en onbeduidend instrument van 't noodlot, het
kind-vrouwtje, slank, schraal en verontrustend, dat gaarne met vuur speelt. Hector
overreedt haar om terug te varen naar Sparta. Hij dwingt ook Paris om afstand te
doen van zijn bekoorlijke en nukkige prooi. Tijdens de bootreis, gelukkig, is Paris
haar niet te na gekomen, hoewel matrozen beweren dat zij hem nog maar weinig te
weigeren heeft. Haar broze deugd en de eer van Menelaus werden niet gekrenkt. De
schaker kan gedesavoueerd en de beleediging vergolden worden. Maar ziedaar de
oude Priamus. Ilion's koning werd door Helena ingepalmd. Ziedaar Demokos, Troje's
officieele poëet, die haar reeds beschouwt als een inspireerende Muze. Ziedaar de
Trojanen die al dol zijn op de geroofde favoriete. Kan men haar nog laten weggaan
zonder dat de waardigheid van het vaderland, het ‘prestige’ van Troje ernstige schade
lijdt? De grijze Priamus is niet bang van een oorlog, dien hij uit de verte meemaakt.
Declamatorische rhetors als Demokos nemen 't zoo nauw niet met een veldslag meer
of minder. Hij zal hun stof leveren voor patriottische tiraden. Het volk heeft te weinig
verbeelding om te beseffen wat oorlog beduidt zoolang het hem niet aan den lijve
ondervindt. Zoo vat de oud-combattant Hector de zaak niet op. De rampen en de
gruwelen der slagvelden liggen hem te versch in 't geheugen, om hun waarschuwing
te veronachtzamen. Hij drijft zijn pacifistische politiek door en Helena zal vertrekken.
Maar neen, Helena zal niet vertrekken. Voordat zij wordt ingescheept met
verzoenende geschenken landt Ojax, de afgezant van Sparta. Even later stapt Ulysses
aan wal. Zij komen hun koningin opeischen. Hier is zij, zegt Hector, en gereed voor
de terugreis. Met een simpele teruggave echter kunnen de Grieken geen genoegen
nemen en protesteeren tegen den smaad harer verkrachting. Hector tracht te bewijzen
dat Helena geen geweld onderging noch verleid werd en dat er bijgevolg geen reden
bestaat om vergoeding te eischen door de wapenen. De Grieken aanvaarden deze
zienswijze. De Trojanen echter willen niet toegeven dat Paris ongevoelig bleef voor
zijn charmante verovering en nog minder dat Helena onverschillig bleef voor hun
koningszoon. In deze interpretatie krijgt Hector's argument het karakter van een
vernederende uitvlucht. Wordt het ditmaal oorlog? Nog niet. De Trojaansche en de
Grieksche aanvoerder zullen het fatum afwenden zoolang zij kunnen. Hector en
Ulysses, de twee oudstrijders, komen samen aan een rimpelend water, onder een
gelooverd prieel. Zij begrijpen en achten elkaar, reiken elkaar de hand. Ulysses is
geroerd door het zien van Andromache die denzelfden oogopslag heeft als Penelope.
In zijn binnenste weet hij dat hij het onheil medebrengt in de plooien van zijn mantel,
dat hun wederzijdsche goede wil machteloos is tegenover de loerende Nemesis, dat de ramp zal voortspruiten uit het onvoorzienbare. Zal hij vermoord worden op
weg naar zijn schip? In klimmende spanning staart Hector hem na, stap voor stap.
De aanslag gebeurt niet, het onontkomelijke doemt aan uit een anderen hoek. Ojax,
een tikje aangeschoten, vergunt zich onbeschaamdheden tegenover Andromache in
aanwezigheid van haar echtgenoot. Zij sluit ooren en oogen onder den hoon. Hector,
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die alle Grieksche provocaties totnutoe verdroeg, heft de lans op om hem te straffen.
Hij stoot niet toe. Hardnekkig in verlangen naar vrede, hardnekkig genoeg om een
persoonlijke beleediging te verduren, laat hij het wapen zinken. Ojax, ontnuchterd,
deinst af. Demokos echter, de officieele tamboer, razend omdat hij zijn oorlog ziet
missen, schreeuwt verraad en ruit de Trojanen op. Met de lans welke den Griek
spaarde steekt Hector hem neer. In een laatst gereutel beschuldigt de fanatieke braller
Ojax van zijn dood. Tevergeefs roept Hector dat hij de eenige moordenaar is van
dezen zwetser. Het opgehitste volk achtervolgt Ojax, haalt hem in voordat hij zijn
schip bereikt, grijpt hem en steenigt hem. Het onvermijdelijke triomfeert over de
beste bedoelingen. Trojanen en Grieken hebben hun casus belli: Een leugen schaft
het recht dat de waarheid afwees.
Het dient tot niets of wij al probeeren deze ontknooping te verzwakken door de
vraag wat er gebeurd zou zijn wanneer Hector, een opgekropte drift bedwingend,
Demokos niet geveld had. De auteur zal antwoorden dat een Demokos, levend of
dood, dezelfde oorzakelijkheden belichaamt, dezelfde gevolgen teweegbrengt. Als
de auteur geheel oprecht wil zijn zal hij antwoorden dat de stem welk in zijn
onderbewustheid dicteert, hem toefluisterde hoe een oorlog ontstaan kan door een
pacifist. Het is inderdaad Hector die tenslotte de klink van de deur licht waardoor de
furiën ontsnappen die hij poogt te kluisteren.
Er zijn vroolijker schouwspelen in Parijs maar geen indrukwekkender en geen
waar men zoo luchtig de gamma doorloopt der gansche tragische schoonheid, van
haar zachtste, zwevendste intonaties tot de accenten waarbij de hoorder verstart.
Geen stijl is gevleugelder dan die van Giraudoux, geen kunst etherischer, in de scherts,
in de ironie (ook als de ironie een grondklank heeft van wanhoop en ontgoocheling),
in den humor, en zelfs in de kreten van harten die samenkrimpen tot zij breken. Geen
techniek is aristocratischer en doeltreffender tegelijk, edeler en pittiger, vlotter en
inhoudsvoller, actueeler en duurzamer.
Meer dan ooit lijkt het mij jammer dat de analyse van een meesterstuk zich altijd
beperken moet tot het geraamte. Ik zou den indruk willen geven van een verschijning
exceptioneel genoeg om haar niet te banaliseeren met den term genie. Omdat wij in
onzen tijd niets zoo noodig hebben als de gewaarwording en de zekerheid dat in een
beschaving als de onze, die schijnbaar culmineert in rommel en geweld, de geest en
de ziel in hun hoogste vormen tezamen blijven voortbestaan. ‘En op den koop toe
succes hebben’ zou Louis Jouvet daaraan kunnen toevoegen die dit meesterwerk
opvoert.
[verschenen: 24 december 1935]

Naklanken
Parijs, 8 December [1935]
De Prix-Goncourt, hoewel hij slechts vijf honderd gulden bedraagt, is in de letterkunde
onzer planeet de eenige die kan concurreeren met den Nobelprijs welke den laureaat
een fortuintje bezorgt. Het boek dat hem krijgt, maakt een reis rondom de wereld.
De boeken die ernstig in aanmerking kwamen en hem op het kantje missen varen in
het zog van den bekroonde. Die prijswaardige maar afgeketste werken zijn meestal
romans welke geëlimineerd worden omdat de tien litteratoren die de onderscheiding
toekennen, bezwaar voelen de verbreiding te bevorderen van gezichtspunten waartegen
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zij wegens een of andere reden wantrouwen koesteren. Gewoonlijk heeft deze censuur,
ook al is zij motiveerbaar, een omgekeerde uitwerking op het publiek. De winnaar
heeft den prijs, maar de afgescheepte het succes.
Het boek dat dit jaar na het bekroonde het hoogste aantal stemmen behaalde is
‘Invasion 14’ van Maxence van der Meersch. Een echt Vlaamsche naam die in 't
heterogene Frankrijk nog altijd een tikje onwennig klinkt naast de Duitsche,
Corsicaansche, Catalaansche, Bretonsche en Fransche namen. Een naam uit het
nijvere, dicht-bevolkte Noorden dat de helft van het nationale budget opbrengt,
waarop de rest van Frankrijk om zoo te zeggen teert, maar dat zich van de cultureele
stroomingen steeds een beetje afzijdig hield en in de binnenlandsche politiek op verre
na niet den rang inneemt waarop zijn bewoners aanspraak mogen maken en die zij
sinds lang zouden opgeëischt hebben als hun tong even welbesneden, hun
temperament even opdringerig was als het spreek-orgaan en de inborst der
Zuiderlingen. Het zou van een spontane ontwikkeling getuigen wanneer het opduiken
eener toongevende en expansieve figuur als Maxence van der Meersch tot de eerste
symptomen behoorde eener verandering welke aan de achteruitzetting van ‘het
Noorden’ een einde stelt. Er waren tot dusverre Fransch-schrijvende Vlamingen van
den eersten rang (Van Lerberghe, Verhaeren, Maeterlinck) in 't buitenland. Er was
geen enkel Fransch-schrijvend Vlaming van beteekenis in het Fransche binnenland.
Met de intrede en de inburgering van een eminent, exemplair type zou de assimilatie
van Fransch Vlaanderen in het Fransche complex voltooid zijn. Assimilatie zonder
absorptie. Dat Van der Meersch niet een gefranciseerd pseudoniem koos, is stellig
geen toeval maar een teeken. De aansluiting geschiedt zonder zelfverloochening.
De schrijver van ‘Invasion 14’ is in 1907 geboren te Roubaix als zoon van een
industrieel. Hij was dus zeven jaar toen de Duitschers het Noorden van Frankrijk
binnenvielen. Hij was elf toen zij wegtrokken. De jaren waarin de oogen opengaan,
op de grens van Wonderland en werkelijkheid, de jaren waarin het gemoed zijn
bijklanken weeft en strengelt rondom den grond-toon der ziel, bracht hij door in een
dagelijksch decor van verschrikkingen, jammeren, rouw en allerlei ontreddering.
De vier jaren waarin het hart der menschen beproefd werd in de smeltkroes, de
onverbiddelijke smeltkroes waaraan niemand ontsnapte, vriend noch vijand.
Sommigen bleken onmiddellijk van het zuiverste goud. Enkelen zijn langzaam
gelouterd. Anderen werden geleidelijk getransformeerd van dubieuze mengsels in
het edelste metaal. De meesten bestonden uit schuim, slakken, vuilnis en afval, zoowel
bij vriend als bij vijand. Doch voor allen duurde de ijselijke proef meer dan vijftien
honderd dagen en nachten. Dagen en nachten waarin het kanon geen minuut ophield
te grommen. Waarin ontelbare splinternieuwe Feldgrauen naar het vuur marcheerden
om uitgemergeld, gehavend, beslijkt, vol ongedierte en gedecimeerd terug te keeren.
Waarin uitgehongerde leden van hetzelfde gezin elkaar hun portie eten afkaapten en
ieder het rantsoen verborg waarvan men juist kon leven. Waarin de Fransche
kerkklokken moesten beieren voor Duitsche zegepralen. Vijftien honderd dagen in
lompen, zonder kleeren, zonder melk, zonder zeep, zonder geneesmiddelen, zonder
verwarming, zonder licht, zonder een aasje vrijheid, en met tien kilogram steenkolen
per maand in 1917 terwijl het twintig graden vroor. Waarin jongens en meisjes,
mannen en vrouwen als beesten in goederenwagens gepakt werden om weggevoerd
te worden als slaven. Dagen van toorn, van heldenmoed, van lafheid, van wreedheid,
van mededoogen, van tranen en handenwringen over ondraaglijke, eentonige
wederwaardigheden waarin men gevangen zit als in een kooi. In deze atmosfeer, in
deze omgeving, onder zulke kwellingen, temidden van zooveel leed, ontwaakten in
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den kleinen Van der Meersch het bewustzijn, het onderscheid, het geweten. Zooals
alle andere kinderen keek hij rond, luisterde, ondervroeg en dacht na. Onder zijn
schedel, in de weeke hersenstof griften de vreugdelooze, pijnvolle indrukken zich
als op een onverslijtbare gramofoon-plaat. Zij werden zijn herinnering, de kleur van
zijn denken, de achtergrond van het leven, het accoord waarop alle verdere melodieën
welke nog mogelijk waren, zouden pogen te zingen.
Vroeg of laat moest beschreven worden wat de honderd duizenden inwoners van
het bezette gebied - systematisch gedegradeerd, gedemoraliseerd, verlaagd, ontzenuwd
door den veroveraar - verduurd hadden, hoe zij reageerden en welke sporen deze
periode van duisternissen had achtergelaten op het klavier der menschelijke
ervaringen. Wat niet geboekstaafd wordt bestaat niet, heeft nauwelijks bestaan, en
vliegt voorbij zonder nut, zonder rekenschap. Bij de Egyptenaren en in de
middeleeuwen was het God in eigen persoon die boek hield: Liber scriptus proferetur.
Een boek zal opengeslagen worden waarin alles vervat is. Men kan vergeven. Men
mag niet vergeten. Het zou onpractisch en denkende wezens onwaardig zijn als deze
ongehoorde som van lijden op de balans van 1914 verzwegen was gebleven, want
buiten de waarheid is er geen weg langs welken men een stap vooruit kan doen.
Overal worden wij gevolgd door onze daden en het baat niets ze te willen
verdonkeremanen. Zoo beschamend ‘Invasion 14’ naklinkt uit het verleden, het is
beter die stemmen niet te smoren, beter om haar trillingen toegang te verleenen en
uit te putten dan ze immer onverzwakt te laten botsen tegen een blindeering van
zwijgen en heimelijkheid.
Het boek van Maxence van der Meersch overigens zal de Franschen evenmin
verheugen, even erg verootmoedigen als de Duitschers. Er is van alles noodig om
een volk te maken, goede en kwade elementen. Voor de waardeering eener natie,
voor de aanspraken welke zij kan laten gelden op een rang, telt per slot alleen haar
quintessens, haar extract, de kwaliteit der uitnemendsten. Men vindt laag en hoog
bij de Duitschers, edel en gemeen bij de Franschen. De schrijver spreekt geen
eind-oordeel uit. Hij insinueert het zelfs niet. Met een volstrekte onpartijdigheid
verdeelt hij wit en zwart over inboorlingen en invallers. Er waren onmenschen en
gespuis bij de eenen, barbaren en canaille bij de anderen. Van weerskanten waren
er helden en heldinnen, van nature, tegen wil en dank, of uit eigen verkiezing. Ik
weet zelfs niet, als men de 67 hoofdpersonen van dezen roman ging wegen op de
balans van innerlijk allooi of de schaal niet lichtelijk zou overslaan ten voordeele
der Duitschers. Het is waar dat de Franschman altijd kan antwoorden: hebben wij ze
uitgenoodigd? hebben wij ze geroepen om ons lichaam en geest te komen toetsen en
verkrachten aan de hardvochtigste ontbering, aan de bitterste verleiding? Maar noch
Franschen, noch Duitschers zullen het boek lezen zonder een diepe wroeging en
zonder dat de lippen prevelen: hoe was 't mogelijk?
Als litterair verschijnsel behoort ‘Invasion 14’ meer tot het genre fresco dan tot
den roman. Qua compositie kan het vergeleken worden met stukken als de processie
van Derkinderen b.v. die in het Stedelijk Museum te Amsterdam hangt, of met een
wand van gebrandschilderde ruiten. Theoretisch is er een eenheid en centraal-punt
doch men kan het ensemble slechts benaderen door de menigte der gestalten op den
voet te volgen. Dit belet geenszins om elke figuur stuk voor stuk te bewonderen in
het fragment der voorstelling dat zij realistisch meeleeft. Maar eigenlijke handeling
is er niet, hoe moeilijk dat gebrek ook rijmt bij een auteur die een catastrofe beschrijft.
Hij beeldde wemeling maar geen rhythme, beweging maar geen gang, massa maar
geen volheid. Men moet zich echter op een onverstoorbaar doctrinair standpunt
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plaatsen om dit teveel te verwijten als een tekort. Er bestaat geen academie in
Frankrijk om zulken engen maatstaf aan te leggen voor een auteur die vijf romans
uitgaf alvorens te besluiten tot dit aangrijpend relaas. Doch een academie, zelfs een
Académie de Goncourt, is altijd juist te representatief en te officieel om een verhaal
van dezen inhoud te homologeeren met een meerderheid.
[verschenen: 31 december 1935]

Een doode musch
Parijs, 9 December 1935
Den vorigen dag had Thorez, leider der communistische parlementaire fractie, nog
gebulderd naar de banken der rechtsche Partijen: ‘Bandieten! Moordenaars!’ Geen
twaalf uur later vielen Rechts en Links elkaar met vochtige oogen om den hals,
Thorez incluis.
Dat had 's middags kunnen gebeuren. Het gebeurde 's morgens, in een parlement
dat slechts dunnetjes bezaaid was met afgevaardigden. Een paar kwartier voor de
opening der Beurs. Juist op tijd om de makelaars in effecten lyrisch te stemmen.
Onder begeleiding van pindarische jubelkreten vlogen de Fransche Staatsfondsen in
de hoogte, met een zoo formidabel crescendo, dat de zuilen van den beroemden
tempel schenen mee te zingen als snaren van harpen. Wie was ingewijd, of wiens
neus fijn genoeg georganiseerd was om lont te ruiken, had de millioenen voor 't
opstrijken en 't oprapen. Het zou tegen alle tradities ingaan wanneer niemand die
kans had waargenomen.
Na de lunch verschenen de avondbladen met eerste pagina's als affiches. De
aangedaanheid droop uit de chocolade-letters als wasem langs de ruiten. Geen twijfel
aan: men begon dubbel te zien; en zelfs dubbel te slaan. Het was een groote dag. Een
historische dag. Een datum voor de latere schoolboekjes. Waarlijk, Frankrijk is en
blijft het land der miraculeuze omkeeringen. Jeanne d'Arc, Valmy, Marne. Gisteren
nog wolven in menschengedaante, klaar om elkaar te verslinden onder de spottende
blikken der buitenwacht. En opeens koek van één deeg. Dat zou de buitenlanders
leeren om te speculeeren op Fransche verdeeldheden. Waar waren ze, de fascisten,
en de antifascisten, het Front National en het Front Populaire? Versmolten.
Onafscheidelijk hereenigd als Siameesche tweelingen. Wie had dat ooit gedacht van
het Parlement? Men meende, dat het enkel nog maar deugde voor gehaspel en
gehannes, en daar overstelpt het de natie eensklaps met de weldaden der Union
Sacrée. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Toen de brave menschen daar een nacht over geslapen hadden wreven zij zich de
doppen uit. Wat was er eigenlijk aan de hand? Jean Ybarnégaray, in de wandeling
Ybar genoemd, omdat zijn naam te lang is, een ridder zonder vrees of blaam, een
dier dapperen uit den oorlog van wien men ware sprookjes vertelt, député en lid der
Croix de Feu had namens zijn vriend en chef Colonel de la Rocque de ontwapening
voorgesteld der Bonden waarover de volksvertegenwoordiging voor de zooveelste
maal delibereerde. Nota bene: de ontwapening. Niet de ontbinding. Bij het
psychologische moment van Ybar's genereuze redevoering sprong Léon Blum op in
zijn bank en zei: ‘Accoord:’ - ‘Spreekt de heer Blum enkel voor de socialisten of
ook voor de communisten?’ vroeg Ybar. Op zijn beurt rees Thorez overeind en zei:
‘Top!’ De drie wisten niet precies waarover zij accoord gingen, maar zij gingen
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accoord. Algemeene verbijstering en ontroering. Laval voelde dat 't ijzer heet genoeg
was om te smeden. Tegenover het parlement zit hij eenigszins in zijn maag met het
Front National, omdat hij stilzwijgend steunt op Bonden, die de terreur zijn van de
Députés. Ieder dacht dat hij zou tuimelen. In 't mooiste geval gaf men hem een
meerderheid van 20 à 30 stemmen. Zoodra hij de Kamer zag zwijmelen in een heilig
delirium stond hij op en nam acte van de drievoudige verklaring der heeren Ybar,
Blum en Thorez. Hij deelde mede, dat hij in den loop van den middag het Parlement
drie wetsontwerpen zou voorleggen om de eendracht te bezegelen en liet onmiddellijk
een motie van vertrouwen stemmen. Hij kreeg een meerderheid zooals hij er tijdens
zijn bewind nog niet gekend had.
Eerste resultaat: Laval was gered en de Bonden waren niet ontbonden. Hij was
gered door Ybar, lid der Croix de Feu, die bekend staan voor hun Italiaansche
sympathieën, voor hun afkeer van de Soviets, voor hun lauwheid jegens Engeland.
Maar hij was ook een beetje gered, en niet zuinig zelfs, door Blum, doodsvijand van
Mussolini en vurig pro-Engelsch, door Thorez, handlanger van het Kremlin. Om
Ybar's manoeuvre te doen mislukken hadden zij zich slechts koest behoeven te
houden. Het was niet moeilijk om met een kwaadaardige interruptie het debat over
een geheel anderen boeg te gooien.
Maar wie is de dupe? Toen Laval's tamelijk onnoozele wetsvoorstellen 's avonds
in behandeling kwamen waren de gemoederen niet gekalmeerd doch veel minder
eendrachtig. De gelegenheid om de Bonden eens en voor goed te nekken was te
schoon om haar niet met handen en voeten te grijpen. Met tweehonderd
amendementen stoven de afgevaardigden aan op Laval's onschuldigen tekst die in
een ommezien tot onherkenbaar wordens toe versneden, vermalen, vermorzeld en
verknoeid werd. Zooals de Kamer de Wet redigeerde waren de Bonden werkelijk
naar de haaien. Zij konden elken dag en onder elk voorwendsel ontbonden worden
bij decreet van een Minister van Binnenlandsche Zaken. In hun baldadigen haast
hadden de députés een reeks van onjuridische artikelen gebrouwen die onmogelijk
zijn omdat zij niet kunnen worden toegepast wijl zij niet enkel vloeken met de
grondbeginselen van het staatsrecht maar er lijnrecht tegen indruischen. Sommige
paragrafen behooren tot den puursten nonsens. Bijvoorbeeld de paragraaf die verbiedt
in 't gelid te loopen, insignes, vaandels, uniformen en uniformachtige kleeren te
dragen. Of de paragraaf die beveelt dat alle roerende en onroerende goederen
geconfiskeerd zullen worden van ieder die zich laat betrappen met een verboden
insigne, vaandel of uniform. Dat is meer dan dwingelandij. Dat is zuivere waanzin
van satrapen die de kluts kwijtraken. Laval echter, en ook zijn Minister van Justitie
Léon Bérari, liet de overspannenen betijen. Zij broedden hun monster en hij wachtte
zich wel om in die atmosfeer van ijlkoorts de kwestie van vertrouwen te stellen. De
onuitvoerbare wet werd aangenomen met een magnifieke meerderheid. Er ontbreekt
haar niets om in werking te treden dan de goedkeuring van den Senaat. En niet alleen
Laval rekent op de wijsheid der Beschreven Vaderen.
Hierna heffen communisten en socialisten bij voorbaat een triomf-ode aan en
beginnen een scalp-dans. Alle tropheeën der overwinning zijn voor hen. Een leger
van meer dan 700.000 man gaf zich over zonder strijd, gedemoraliseerd door de
vuisten van het Front Populaire. Geen etmaal na den historischen datum die
opgeteekend zou worden in de schoolboekjes, schelden en snoeven de ‘anti-fascisten’
alsof er nimmer van Union Sacrée sprake was en nimmermeer sprake zal zijn. Colonel
de la Rocque, opperbevelhebber der 700.000 confiskeerbaren, en Ybar, zijn
spreekbuis, berichtten, dat zij 't niet zoo bedoeld hebben. Zonder een woord van
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tegemoetkoming of van verslagenheid trekken zij terug op hun oude posities. De
twee kampen scharen zich opnieuw in slagorde, ieder achter zijn verschansingen, en
elk poetst en borstelt zijn uitrusting. Wat natuurlijk is, hoewel niet normaal. Maar
ziehier een effect van den godsvrede dat niemand verwachtte: Tot dusverre leefden
Croix de Feu van La Rocque en Jeunesses Patriotes van den député Taittinger in
vriendschappelijke termen. Zij waren bondgenooten. Na de theatrale kamerzitting
echter schiet Taittinger plotseling uit z'n slof met drie millioen hatelijke tractaatjes
en aanplakbiljetten, waarin hij La Rocque verwijt, dat hij willekeurig en opzettelijk
de Nationale Bonden (Jeunesses Patriotes, Solidarité, Action Française) weerloos
aan hun hypocriete tegenstanders heeft overgeleverd. Het scheelt niet veel of hij
maakt den colonel uit voor een verrader.
Tweede resultaat van den ‘grooten dag’: er heerscht onder de Fransche natie nog
een beetje meer oneenigheid dan voorheen.
De brave menschen die zich verbaasd de doppen uitwreven, vragen mij of ik weet
wat een Baiser Lamourette is. Ik zeg ja en sla een dictionnaire op. Ik lees:
‘kortstondige, onzekere, schijnbare verzoening’. En verder: ‘Lamourette (Adrien)
Fransch prelaat, lid der Wetgevende Vergadering waarin hij een oogenblik van
vermaardheid verwierf. Op 7 Juli 1792, terwijl betreurenswaardige verdeeldheden
de partijen dreigden te verscheuren, hield hij een pathetische redevoering welke een
toenadering deed verhopen tusschen links en rechts. De verbitterdste politieke
tegenstanders, aangegrepen door een algemeene ontroering, verlieten hun banken en
wierpen zich in elkaars armen. Deze broederlijke omhelzingen bleven beroemd onder
de ironische benaming Baiser Lamourette. Toen hij in 1794 het schavot besteeg om
geguillotineerd te worden riep het volk hem toe: ‘Zoen Charlot, Lamourette’.
Charlot was de populaire benaming van den beul. Het duurde twee jaar alvorens
de spreekwoordelijke Lamourette hem zijn hoofd moest toesteken. Vandaag hoor ik
Franschen die hun landgenooten kennen, zes maanden geven als eerste termijn. Hoe
zal men opereeren? Met de guillotine, waarvoor Links altijd een bepaalde preferentie
toonde of met het executiepeloton dat meer een instrument is van Rechts? Moge de
hemel en zijn sterren een démenti geven aan alle ongeluksvogels! Doch wij zijn
minder zeker van het verloop dan ooit.
[verschenen: 30 december 1935]

Een nieuwe ster
Parijs, 12 December [1935]
Ladoumègue, populair onder den naam Julot, heeft Maurice Chevalier opgevolgd
en vervangen. Waar? Nog niet in Hollywood. Maar reeds in 't Casino de Paris, wat
veel moeilijker is.
Voor 't ‘nummer’ dat hij uitvoert heeft men op 't tooneel een baan ingericht als
voor een grooten eekhoorn. Hij rent en danst wat met de lichtvoetige chorus-girls.
Als een marmeren beeld afstekend tegen een strakken achterwand geeft hij op een
electrischen home-trainer een demonstratie van zijn onvergelijkelijke mechaniek.
Als 't niet te ver was zou ik zeggen gaat dat zien; ça vaut le déplacement. Onder zijn
mededingers Larva, Purje, Nurmi, Lovelock, Cunningham, Beccali, heeft alleen
Ladoumègue een tred die waarlijk verdient als goddelijk geprezen te worden, omdat
men een bode der goden, een Mercurius, een Apollo, niet hemelscher en niet aardscher
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kan beeldhouwen dan met beenen, rhythme en loop als die van Julot. In dit opzicht
is hij eenig. Enkel hij kan gerangschikt worden onder de meesterwerken der schepping,
forsch, snel, sierlijk, vanzelfsprekend, vrij van iedere schoolschheid en dwang, zoo
overgeplant uit een ongerepten paradijsstaat. Het publiek bewondert dat instinctmatig.
Het is aangegrepen, gebiologeerd door de volmaakte harmonie dier menschelijke
machine. Alle overige tweevoeters, ook de bekoorlijkste, vallen daarbij in 't niet. Dat
is weliswaar geen sport meer. Men moet van hersenen ontbloot zijn om in 't Casino
den geest te hervinden van het Grieksche stadion. Julot kan dat alleen beweren om
een exhibitie goed te praten die In den grond triest is en waarover hij eigenlijk razend
zou moeten worden. Dat hij echter in dit milieu van klinkklank en vulgaire sensualiteit
nog imponeert als een Olympiër bewijst des te duidelijker hoe superieur hij is, en
hoe alles ondersteboven staat, zelfs in de sport.
Wat een geschiedenis; Julot, te grabbel gegooide nationale glorie, nauwelijks 28
jaar oud, in vollen bloei zijner vermogens, is de zoon van een tuinman. Hij harkte
de paden en wiedde het onkruid bij een directeur der Société Generale, een der
grootste credietinstellingen, die hem onderscheidde en opkweekte als volbloed. Zijn
eerste internationale wedloop op de Amsterdamsche Spelen van 1928 verloor hij
omdat hij stomverbaasd was door Larva ingehaald te worden en de armen ten hemel
hief. Hij was toen pas meerderjarig en het ontbrak hem aan hoofd, moed, moreel en
ervaring. Hij hardde zich in den strijd en sloeg stuk voor stuk alle wereld-records,
die, zooals men weet, het maximum dichtbij naderen en nog slechts verbeterd kunnen
worden met fracties van seconden. Doch een tuinmansjongen is niet rijk, hij had zin
om te trouwen, hij was beroemd over den aardbol, het idool der Fransche stadions,
en voelde neigingen tot onafhankelijkheid. In deze gemoedstoestand begaat Julot
een onvergeefelijke misdaad. Voor een wedloop te Le Havre engageert hij zich tegen
een prijs van zes duizend francs. Zes honderd gulden.
Abomination de la désolation! De leider van den Parijschen tak der Fédération
Athlétique, een zekere Jacob, onder wiens machtsgebied Julot staat ingeschreven,
bedekte zich het aanschijn. Jacob daagt Julot voor zijn vierschaar. Want een athleet,
al zou hij een ode van Pindarus waard zijn, is geen athleet wanneer hij zijn kunst niet
gratis pro Deo beoefent. Het eeuwige geschil tusschen amateurs en professionals.
Overblijfsel uit eeuwen der tournooien, of uit de eeuwen der slaven (het
‘democratische’ Athene had duizenden slaven!) toen de sport, alleen in 't bereik lag
van aristocraten. En niet van tuinmansjongens. Maar zijn er tegenwoordig nog
amateurs onder de celebriteiten der arena, die allen eerste klas leven in dure hotels,
booten en bij hun leveranciers? Ja, zegt Jacob. Neen, antwoordde Julot. Uw heele
amateurisme is een schandalige hypocrisie. Lees het boekje van Gaston Perrier. Hij
bewijst dat de gelauwerde studenten der Amerikaansche hoogescholen slechts
vermomde studenten zijn die door rijke Universiteiten onderhouden worden om
sensationeele records te slaan. Hij citeerde nog tientallen andere voorbeelden. Hij
vroeg: wat doet 't er toe of iemand professional of amateur is wanneer hij den tijd
der 1500 meter verbetert? Hij wist niet dat er minstens een revolutie noodig was om
zulk een simpel begrip in te hameren bij officials. De arme Ladoumègue. Hij
verergerde zijn zaak met een tweede snoodheid. Men bracht hem aan 't verstand dat
de Fédération zijn overtreding door de vingers zou zien wanneer hij verzwijgen wilde
geld opgestreken te hebben. Men souffleerde hem een ontkenning. Men had niets
liever gehoord en geaccepteerd dan een smoesje. Maar Julot bekende. Hij had het
ongelijk en het ongeluk om zuivere koffie te wenschen in een fabriek van cichorei.
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Met Franschen die de wet en de profeten verpersoonlijken valt niet te gekscheren
en daarop werd Ladoumègue geëxcommunieerd uit de almachtige Fédération
Athlétique. Ondanks zijn roem, zijn wereld-records, zijn ongeëvenaardheid. Men
verbande hem van alle sportvelden. In 1932, bij de Spelen van Los Angeles, werd
de eenige Franschman die een eclatante overwinning had kunnen behalen
buitengesloten. De weergalooze Julot was doodverklaard in het democratische,
republikeinsche Frankrijk omdat zijn vader een tuinman was zonder fortuin, omdat
hij op den koop toe niet het hooge lot getrokken had uit de Staatsloterij. De
schriftgeleerden en farizeeërs. De gepleisterde graven. En sindsdien begint er geen
wedstrijd meer in Frankrijk (waar men de burgers bepaald in 't harnas schijnt te willen
jagen tegen de geconstitueerde lichamen) of het publiek schreeuwt een kwartier lang
om Ladoumègue. De heer Jacob laat ze schreeuwen, sinds vier jaren, en de autoriteiten
die orde konden scheppen in het jacobijnsche brein laten den despoot der
gesubsidieerde Fédération zijn gang gaan. Toen kwam deze zomer het Sedan der
Fransche sport. Over de gansche linie en in 't hartje van Parijs werd de Fédération
geslagen door Duitschland. Woedender dan ooit schreeuwden de stadions om
Ladoumègue na deze smadelijke nederlaag. Een krant organiseerde een grandioze
manifestatie. Julot zou loopen van den Arc de Triomphe naar de Place de la Concorde,
heen en terug. Hij liep tusschen drommen van fietsen en auto's, temidden van een
juichende menigte die geschat werd op drie honderd duizend koppen. Met zulk een
orkaan, achter zich van vox populi maakte een minister zich sterk om Julot te
rekwalificeeren. Om hem tenminste te benoemen tot Instructeur van een der
afdeelingen welke Jacob ringeloort. Om de nationale glorie een ordentelijk inkomen
te waarborgen. De minister dreigde zelfs zijn subsidie in te trekken als de Fédération
niet inbond. Maar de onverbiddelijke Jacob triomfeerde over de vox populi, den
minister en Julot.
En daarom acteert Ladoumègue op de planken van een Music-Hall zijn intermezzo
in de dagelijksche vertooning van een Venus-berg. Is het niet kras? Té kras?
Inderdaad, als de Franschen nog niet gemerkt hadden hoe slecht de dingen en de
menschen bij hen op hun plaats staan, kunnen zij het ten overvloede leeren uit de
geschiedenis van Julot.
[verschenen: 2 januari 1936]

Uitersten
Parijs, 16 December [1935]
Sinds zes maanden ongeveer hebben de kranten een rubriek geopend welke ieder die
nog eenige illusie bezit over de menschelijke natuur niet kan lezen zonder afgrijzen
en mismoedigheid.
Het is de kroniek der gemartelde kinderen en der kinderbeulen. Les enfants martyrs.
Les bourreaux d'enfants. Gemiddeld berichten de bladen drie gevallen per dag uit de
verschillende deelen van het land en in plaats van te verminderen door het alarm dat
de openbaarheid teweegbrengt toonen zij veeleer neiging om toe te nemen. Het
publiek wordt overladen met een variëteit van boosaardigheden waarbij een gewoon
verstand moet haperen, een normaal hart moet zeer doen. Het lijkt of er alom tegelijk
een geheimzinnige en gedrochtelijke epidemie is uitgebroken, een psychose van
mishandelingen, een plotselinge ontkieming van vreemde, buitenissige, onverklaarbare

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

monsters die vervullen met walging en tevens een nieuwsgierigheid prikkelen die
overhelt naar het ziekelijke. Soms krijgt men den indruk dat gansch Frankrijk bezig
is zijn kinderen te beuken, te folteren, te verminken.
Ginds breekt de vader bij zijn dochtertje van anderhalf jaar scheenbeen en
sleutelbeen, waarna hij het wicht dwingt rechtop te staan en te loopen. Daar duwt de
moeder de handjes van haar jongetje op de gloeiende kachelplaat. Hier jagen de
ouders een dreumes van twintig maanden ongekleed in den kouden nacht, gaan zich
onbekommerd bedrinken, en den volgenden morgen ligt de kleuter dood in een
weiland. Kleine meisjes, overdekt met kneuzingen, worden zwervend aangetroffen
in de bosschen, in de sneeuw. In een krot, onder lompen, vindt men drie lichaampjes
mager als skeletten, gestorven van honger, terwijl de vader acht welvarende
jachthonden voerde met het brood dat hij de kinderen onthield. Een meisje van zeven
jaar wordt langs den weg opgeraapt dat weggeranseld werd door de moeder en sinds
tien dagen doolde zonder voedsel Vader of moeder rost met de heete pook, rukt de
ooren af, breekt de tandjes uit den mond, verbrijzelt het kopje op een drempel, op
de trede van een trap, met een hamer, wurgt den zuigeling met zijn luiers, sluit het
kind zonder eten op in een hokje boven den beerput, in een vunzigen kelder tusschen
de ratten, brengt het langzaam ter dood met geraffineerde pijnigingen, of schiet het
neer met een revolver, hakt het in stukken met een bijl, rijgt het aan een riek, strikt
het een strop om den hals, knoopt het op aan een boom, verhuurt het aan grijsaards,
onteert en vermoordt het in sadistische koppelarijen; een jong meisje wurgt met de
eene hand langzaam haar zuigeling, terwijl ze met de andere hand hem de borst geeft
(na een roerend pleidooi van den advocaat voor een sentimenteele jury werd ze n.b.
vrijgesproken!)
Genoeg! genoeg! Wat is het raadsel dezer honderden, dezer duizenden erbarmelijke,
weerlooze wezentjes die niets liever zouden doen dan lachen en die werden
voorbestemd om hun uren en hun dagen te doorlijden in een gekreun, in een gehuil
waarnaar niemand luistert, waaraan niemand gehoor geeft zoolang het krijten niet
verstomt en de doodgraver geroepen moet worden? Wat is het raadsel der honderden,
duizenden mannen en vrouwen die zoo verstoken zijn van gevoel, zoo onvatbaar
voor een klacht welke maanden en jaren duurt, zoo verslingerd op tranen en
stuiptrekkingen, zoo ontoegankelijk voor deernis tegenover hun hulpelooze
slachtoffers? Welke razernij koelen zij? Met wat voor woede zijn ze bezeten? Wat
gaat er om in hun brein? Hoe kunnen zij bestaan als tijdgenooten van menschen die
zich zulke ijzingwekkende ontaardingen niet meer konden denken als actualiteiten,
ze nauwlijks durven gelooven en niet vermogen ze te peilen? Wat zijn daarnaast de
oude folterkamers? De werktuigen waarbij men huivert in musea? Het rad, de
Spaansche laars, het vierendeelen, de wipgalg, de pijnbank, de tangen, de houten
zaag, de kokende olie? Dat ten minste speelde zich af onder volwassen menschen,
om min of meer geldige redenen en in de middeleeuwen.
Deze ellendige excessen echter, bedreven zonder aanleiding, botgevierd op zwakke,
onschuldige bloedjes, gebeuren in Frankrijk, in het Frankrijk der twintigste eeuw.
Zij gebeuren zonder eenige uitzondering in de lagere en laagste volksklassen. Er zijn
altijd mishandelde kinderen geweest. Herlees slechts de romans van Dickens, van
Dostojevski, van Gorki. De tortuur is universeel en van de vroegste denkvermogens.
Met een ontstellend gemak ontpopt de cultuurmensch zich in een beul. Vijftig
Duitsche steden hebben verboden om levensmiddelen te verschaffen aan Joden, zelfs
aan Joodsche kinderen. Te Frankfurt-am-Main bezweken er drie wegens weigering
van arische melk. Dat beweert men tenminste. De Fransche monsters hebben geen
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blind fanatisme, geen woeste rassenhaat om zich te verontschuldigen, of om zich
achter te verbergen. Integendeel. Wat zij verbeten en bijna automatisch martelen
brachten zij zelf ter wereld. Zij folteren bovendien in persoonlijk contact, van
aangezicht tot aangezicht, en niet langs den bureaucratischen omweg eener
voedselvoorziening. Trouwens, er geschiede elders wat wil, Frankrijk is Frankrijk.
Hier ontloken na de eeuwen van verwildering waarin de antieke beschaving onderging
de eerste bloesems der menschelijke mildheid. Geen volk mocht met oprechter
verontwaardiging opbruisen tegen verbastering van hoedanigheden welke voortaan
ingeboren leken, tegen herleving van woestheden die schenen uitgedelgd.
Maar moest men 't zeggen? Konden zulke perversies erkend worden tegenover
lieden die stokstijf vertrouwen in den vooruitgang? Natuurlijk lag de oorzaak dier
reïncarnatie van bruten en barbaren niet aan de staatsinstellingen noch aan den
tijdgeest. Als echter de regeeringsmoraal de bestialiseering niet bevorderde, had zij
ze daarentegen voldoende belemmerd? Er zijn nog andere en verontrustende
verschijnselen van het failliet der officieele Fransche ethiek. Doch was deze
verwording, deze terugzinking naar de grimmigheden van holbewoners (en met deze
vergelijking doen wij de holbewoners zonder twijfel onrecht) niet de
afschuwwekkenste post van het bankroet? Kon men er openlijk voor uitkomen? Hoe
zou de propaganda van binnen- en buitenland een bekentenis van vergroving uitbuiten
waarvan de afzichtelijkheid en de frequentie nog nergens en nooit gesignaleerd
waren? Doch mocht men zulke ergerlijke misstanden in den doofpot stoppen en
ongestraft laten voorttieren?
Zoo ontstond de campagne van het gemartelde kind. Het zou mij niet verbazen
als de inspiratie en de eerste stoot gegeven werden door een hoofdstuk uit
Louis-Ferdinand Céline's ‘Voyage au bout de la Nuit’, de desperate en
desespereerende roman waarvan meer dan een half millioen exemplaren verkocht
zijn. Ik bedoel die gruwelijke bladzijden waar man en vrouw van een werkmansgezin
elken Zaterdagmiddag hun dochtertje vastbinden aan een tafelpoot, het kind dat om
genade smeekt geeselen, alleen maar om het plezier van te geeselen, en elkaar, man
en vrouw, terwijl het meisje uithuilt, verliefd omhelzen tegen den gootsteen. Het was
eind 1932 toen deze wraakroepende scène gedrukt werd. Het geweten had twee jaren
noodig om te ontwaken. Het geweten moest zich van te voren vergewissen hoeveel
overdrijving, waarheid of verzinsel er school in dit schokkende tafereel. Maar Céline
loog niet. Hij dikte niet aan. En van toen af was het zeker dat de Fransche natie niet
meer rustig zou slapen zoolang pagina's welke een dergelijke aanklacht behelsden,
een plicht voorschreven die knagen zou tot hij vervuld was. Het is niet de eerste maal
dat de literatuur in Frankrijk zulke diensten bewijst.
Wij zijn nu in vollen kruistocht. Zooals gewoonlijk wordt er niets verbloemd.
Gesloten deuren admitteert de Franschman alleen in de rechtszaal. Niemand behartigt
slechter dan hij zijn eigen spreekwoord van ‘laver son linge sale en familie’.
Oppervlakkigen noemen deze openhartigheid lichtzinnig omdat zij alleen het
schandaal zien. Psychologen weten dat de bekentenis van fouten een groote kracht
veronderstelt en groote krachten aanwakkert.
[verschenen: 6 januari 1936]

Als een nachtkaars
Parijs, 21 December 1935
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Het Stavisky-proces begint de achtste week zijner zittingen en steeds is het
getuigen-verhoor niet afgeloopen. Interesseert het publiek zich nog voor een
onderwerp waarvan het de nietigste détails reeds gekauwd heeft en herkauwd bij de
eindelooze séances der parlementaire enquêtecommissie? Misschien ja, misschien
ook neen. De kranten wijden elken dag minstens een halve pagina van de kleinste
lettersoort aan de gerechtelijke debatten. Al doorloopt de citoyen-lezer ze met een
geeuw van verveling, hij zou boos worden wanneer de redactie ze bekortte of wegliet.
De langdurigste en langdradigste rechtszaak van alle eeuwen voort te brengen behoort
niet tot de prestaties waarvoor men de vlaggen uitsteekt, maar alles tezamen genomen
is het toch een record dat geenszins in ieders bereikt ligt. Om de ongehoorde
slabakkerij, uitrafeling en eentonigheid te verklaren van lieden die als de dood zijn
voor saaiheid, zie ik geen betere uitlegging dan de bevrediging van een afgedwaald
sportief instinct. Want dat waarheid of recht nog ooit zullen boven drijven uit dien
vloed van praatjes gelooft niemand meer... Men laat recht en waarheid over aan hun
lot. Wanneer deze drenkelingen bij toeval zouden opduiken, mag men hun redding
beschouwen als een buitenkansje dat niets te danken heeft aan de lengte der procedure.
In de vijfde week dreigden de twaalf Gezworenen en hun zes invallers met staking.
Voor het district Parijs wordt de Jury jaarlijks bij loting aangewezen uit een selectie
van drie duizend onbesproken burgers die in beginsel de diverse klassen en beroepen
vertegenwoordigen der maatschappij: Een daglooner en een millionnair kunnen even
goed deel uitmaken van het college der Gezworenen als een winkelier of een arbeider.
Aan de dagvaarding welke een juré uitnoodigt voor een zitting van het Assisen-Hof
is de betrokkene gehouden te gehoorzamen en dienstweigering zonder geldige redenen
wordt gestraft met een boete welke (met de opcenten) gaan kan tot 10.000 francs. In
de meeste gevallen was lidmaatschap eener Jury een sinecure, een aangename plicht,
een onderscheiding waarnaar gesolliciteerd werd, en een boeiend tijdverdrijf dat
opwoog tegen een voorstelling in den schouwburg. Het had tot dusverre geen enkel
Gezworene gehinderd dat zijn eervolle functie slechts gehonoreerd werd met een
bedrag van ruim één gulden per dag. Totnutoe had een proces ook nimmer weken
en maanden gesleept. Gedurende al dien tijd moest hij van 's morgens tot 's avonds
zijn zaken in den steek laten, zijn gezin verwaarloozen, zijn vrouw veronachtzamen,
stom als een karper, bewegenloos als een zouten zuil de versuffendste dialogen
aanhooren en dat alles voor een salaris van een tiental armzalige franken. Bij het
tempo waarin men marcheerde kon niemand op een maand af den datum gissen der
uitspraak. Wanneer de beklaagden in appèl gingen, zat men met een da capo van den
heelen potpourri. Als 't iets wilde, kwam de zwendel van Stavisky de Gezworenen
duurder te staan dan de beschuldigden. Dat overschreed de grenzen der billijkheid.
Een der Jurés vroeg derhalve audiëntie aan den Minister van Justitie en ontvouwde
hem zijn bezwaren. De zegelbewaarder had hem in een verwijzing naar wetsartikel
zooveel de onontvankelijkheid zijner klachten onder oogen kunnen brengen. Hij had
de emolumenten van een Gezworene kunnen vergelijken met het traktement van een
soldaat die voor een halven stuiver per etmaal het vaderland verdedigt. Maar Léon
Bérard is iemand met wien men praten kan. Hij verhoogde de Gezworenen tot vijftig
francs per dag.
Wat echter dreef de Jurés tot opstand: een ordinaire centen-kwestie of de indruk,
het gevoel, de zekerheid, de overtuiging, de ergernis dat zij voor 't lapje gehouden
werden door rechtbank, advocaten, getuigen, beklaagden, die hen met hun nutteloos
geleuter een figuur lieten slaan van baliekluivers, dat zij gewoonweg voor spek en
boonen zaten bij zulke ondoelmatige, femelende en slaapwekkende debatten? De
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Gezworenen hebben 't niemand verteld. Maar als het bewustzijn van hun
overbodigheid en tijdverknoeien de aanleiding geweest is tot hun oproerige
demonstratie dan had de minister de consciëntie-stoppers waarmee zij zich lieten
paaien waarlijk voor een koopje. Want na de vijfde week ging het proces door gelijk
het begonnen was: als een goed van buiten geleerde, voorzichtig gemonteerde en
voor geen enkelen der acteurs discrediteerende komedie, welker titel zou kunnen
luiden Blauw-Blauw.
In het souffleurshokje zitten de president Barnaud en de procureur-generaal Roux.
Bij deze Affaire, waar vanaf den aanvang een gouvernementeele partij geplukhaard
heeft met een partij der Oppositie, incarneeren zij uiteraard de belangen van het
Gouvernement. Reeds tijdens het proces van Daudet's gezelfmoorde zoontje heeft
Barnaud de Republiek op de onwaardeerbaarste wijze aan zich verplicht en geen
enkel onbevooroordeeld toeschouwer zal durven loochenen dat de eminente president
bij dit proces diensten bewijst van niet minder gewicht. Er zijn honderd manieren
om dat te doen zonder zich bloot te geven aan betichting van plichtsverzaking, van
rechtsverkrachting, van ambtsmisdaad. Men rangschikt de getuigen zoo dat hun
verklaringen elkaar bijna systematisch neutraliseeren. Men suggereert aan getuigen
een gewenschte uitlating. Of men stelt een vraag in zulke termen dat het antwoord
slechts gunstig kan uitvallen. Of men slikt een vraag in welke een getuige in 't nauw
zou kunnen brengen en die den beklaagde zou kunnen ontrieven. Of men onderbreekt
een getuige op een moment van bedenkelijke loslippigheid. Men intimideert den
getuige. Men vaart tegen hem uit. Men scheept hem af. Men neemt hem in 't ootje.
Men kleineert hem. Men zet hem aan de deur wanneer hij zich onhandelbaar toont.
Men schorst de zitting, men verschuift ze naar den volgenden dag. Of men verzuimt
eenvoudig om kapitale getuigen op te roepen. Men dagvaart ze op 't nippertje, een
kwartier voor de sluiting en juist als zij een verre reis gaan aanvangen. Of men
probeert, onder voorwendsel dat er te veel tijd verbeuzeld wordt aan futiliteiten, om
alle getuigen kort en bondig te schrappen. Deze trucs en andere die wij in de puntjes
zouden specifieeren als uitweiding ons leesbaar toescheen, heeft Barnaud toegepast
met een virtuositeit waartegen de oppositie natuurlijk protesteert maar die geen
directen vat geven op zijn rechterlijken naam, faam en waardigheid. Wie had ooit
kunnen denken dat de directeur der Sûreté Générale slechts gehoord zou worden op
uitdrukkelijk verzoek der Jury? Dat de politie-inspecteur Bonny, die Stavisky als
een soort van engelbewaarder of ordonnans vergezelde op den triomfantelijken weg
zijner schurkerijen, niet gedagvaard zou worden als getuige? Dat men evenmin
Suzanne Avril's getuigenis begeerde, die Stavisky's tusschenpersoon was op de
Ministeries? Dat Barnaud niet de flauwste nieuwsgierigheid zou betoonen naar de
veertig millioen (op een totaal van 250) die spoorloos verdwenen, hoewel Stavisky
al zijn uitgaven nauwkeurig noteerde, en waarvan niemand weet in welke zakken zij
verzeilden? Veertig millioen nochtans is geen kleinigheid.
Het ligt voor de hand dat de chloroformeerende actie van president en
procureur-generaal volstrekt niet gedwarsboomd doch daarentegen vergemakkelijkt
wordt door de dozijnen advocaten der een-en-twintig beklaagden. De phalanx der
verdedigers betracht een solidariteit die even onmerkbaar is als aanbevelenswaardig.
Zij behoefden geen afspraak te maken met de rechtbank, want voor den aanklager
bieden discretie en bedachtzaamheid voordeelen van hetzelfde gehalte als voor de
pleiters. Waarom zouden zij een kwestie welke Barnaud meesterlijk ontwijkt
uitvorschen, verraderlijke zoeklichten richten naar een handig weggemoffelde episode,
mankeerende getuigen opeischen, verzwegen bijzonderheden onderstrepen? Zij
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hebben daar niet het geringste belang bij. Zij zouden hun cliënten slechts schaden,
hun geval verergeren. Kracht bijzetten, den nadruk leggen, de verantwoordelijkheden
zoeken, aandikken, uitvallen, worden onfeilbaar verzwarende omstandigheden voor
de beschuldigden. De fout vermindert niet door een minister, een hooggeplaatst
ambtenaar aansprakelijk te stellen. Integendeel. De beklaagde riskeert driedubbel
gezouten te worden.
Wanneer de rollen zorgvuldig verdeeld zijn blijken deze acrobatieën niet lastiger
dan de platvloersche grond en in de zeven weken dat ze duren viel niemand door de
mand. De eenigen van wie men soms ducht dat ze uit den band springen zijn de
Gezworenen. Het hangt af van den graad hunner dressuur, hunner styleering, hunner
aanpassingsvermogens of de zaak zal eindigen met een sisser. Alle ware
Republikeinen zullen een diepen zucht van opluchting slaken als het zoover is.
Wanneer na het requisitoir, na de pleidooien, na de deliberaties der Jury en na een
zeer mild vonnis, een proces, dat begon met vlammende autobussen, met brand in
het Ministerie van Marine, uitging als een nachtkaars. Bij zulk een verduistering mag
de Justitie gerust enkele veeren laten. Dat is een klein offer voor resultaten van
regeeringskunst, die wellicht geen bijzonder respect inboezemt, en ook geen achting,
maar zeker het soort van ontzag dat men voelt tegenover sommige fantasieën der
natuur.
[verschenen: 7 januari 1936]

Het Hart
Parijs, 24 December 1935
‘Le Coeur’, het nieuwste stuk van Henri Bernstein, beweegt zich precies in
tegenovergestelde lijn van Ibsen's Poppenhuis. Na een serie van knap gedoseerde
incidenten ontvlucht Nora den huiselijken haard. In een andere eeuw zou de auteur
haar hebben laten blijven waar ze was, en daar de psychologie een zeer elastische
materie is, zou hij deze ontknooping even overtuigend gemotiveerd hebben als het
besluit waartoe hij overhelde in 1880, den geboortedatum van Poppenhuis. Rose, de
hoofdpersoon van Bernstein, kiest de partij van haar man na een serie van incidenten
welke niet minder handig gedoseerd zijn dan de peripetieën van Ibsen, en die even
logisch hadden kunnen leiden tot een omgekeerde conclusie. Geen drie jaar terug
zou Bernstein zelf de hekken wagenwijd hebben opengezet. Niet langer dan drie jaar
geleden ware Rose automatisch, omdat 't zoo hoorde, omdat 't nog in de lucht hing,
den minnaar gevolgd in plaats van den echtgenoot. Zooveel is er veranderd en zoo
snel. In de neigingen van het publiek. In de geesteshouding van een dramaturg wiens
antennen bij uitnemendheid zijn afgestemd om hoofd-stroomingen op te vangen. De
‘rechten van het individu’ druischen niet meer in tegen de geschreven wetten, zooals
bij Ibsen. Op dit dissolveerende beginsel zijn wij uitgekeken. Wij hebben er mee
afgedaan. De vrouw is ook geen pop meer. Noch in haar eigen waardeering. noch in
de oogen van den man. En juist omdat de man zijn aanspraken, zijn rechten vestigt
op de geschreven wetten, op het contract, omdat hij een beroep doet op haar
on-popachtigste, rationeelste eigenschappen, loopt Rose niet weg. Tusschen haakjes:
er bestaat niet de minste overeenkomst tusschen Le Coeur en Poppenhuis dan dit
cardinale verschil.
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Maar aan de extremen van het verschil kan men de afstanden meten die de huidige
generatie scheidt van haar voorgangers. Wanneer Rose model wordt gelijk Nora een
soort van prototype is geweest zou de Fransche mentaliteit een fameuze zwenking
maken in de richting der conservatiefste traditie. Dat verwondert mij volstrekt niet.
Ook buiten het tooneel kan men talrijke aanwijzingen waarnemen eener veranderende
oriëntatie. Het zal mij evenmin verbazen als de ingezette richting duurzaam blijkt.
Bernstein is gewend te copieeren naar de natuur. Om als gelijkend erkend te worden
op de Parijsche Boulevards moet het origineel reeds in een menigte exemplaren
aanwezig zijn.
Laten wij ook het drama bezien, na een verschijnsel geconstateerd te hebben dat
wegens zijn merkwaardigheid de prioriteit verdiende. Het speelt te Biarritz, in 1935,
bij de Magueyran's, die sinds drie geslachten de architectuur beoefenden in deze
badplaats welke haar opkomst dankte aan keizerin Eugénie. De vader, Vincent
Magueyran, is even in de vijftig. Hij was dus dertig in 1914, zag den oorlog komen,
onderging hem, draagt er de gevolgen van. In een huis dat te groot werd leeft hij
eenzaam met zijn herinneringen. Zijn eerste vrouw bedroog hem en liet hem in den
steek met twee kinderen. Zijn tweede vrouw, twintig jaar jonger dan hij en gehuwd
uit liefde, stierf aan een kortstondige ziekte. De kinderen trouwden. Zijn zoon
Jean-Claude met de mooie, elegante en niets-doende Rose, een schoolvriendinnetje.
Zijn dochter Cécile, bekoorlijk maar koel, cerebraal en arbeidzaam, met een historicus
die een officieele reis maakt door Canada en in het stuk niet optreedt. De zoon,
preciseert Bernstein, is Front National: de dochter Front Populaire. Als ‘Le Coeur’
begint komen Vincent Margueyran en Cécile juist terug van een tocht in het rijk der
Soviets.
Omdat de bouwkunst te Biarritz niet meer rendeert, werkt Jean-Claude voor een
firma te Parijs en tijdens zijn herhaalde afwezigheden vertrouwt hij zijn echtgenoot
toe aan de hoede en aan den invloed van een romantischen, onbestendigen
schoonvader. Hun laatste scheiding duurde veertig dagen welke Rose sleet in een
leege woning, onder een zachten hemel, met haar jong hart en warm bloed. Gedurende
die lange afzondering en vasten ts zij volgens de regelen der kunst omsingeld,
belegerd, veroverd en bijna ingenomen door Patrick de Pérugnas, een jeugd-vriend
van Jean-Claude. Hij is gefortuneerd, sportief, charmant en onderhoudend. Hij had
den tijd om te leeren hoe men praat met vrouwen die men lijmen wil, den tijd voor
aardigheden en tierlantijntjes, want zijn leven is een lange vacantie. Hij spreekt over
de liefde als een troubadour. Alles zal hij voor Rose opofferen wanneer zij wil
echtscheiden om met hem te trouwen. Terwijl Jean-Claude ploetert te Parijs, kirt en
koert Patrick te Biarritz. Het zou wonderbaarlijk zijn wanneer Rose niet werd
ingepalmd. Een vriendin geeft den laatsten stoot die komt vertellen hoe zij van het
eene avontuur in het andere verzeilde omdat zij zich liet koppelen aan een man van
wien zij eigenlijk niet hield, in plaats van alles te laten varen voor den man dien zij
beminde. Geen geaarzel meer na zulk een bekentenis. De eerste die door Rose wordt
ingelicht van haar besluit tot echtscheiding is haar schoonvader. Vincent,
negentiende-eeuwsch, hersenschimmig, passief en vrijzinnig genoeg om te vergeten
dat Jean-Claude zijn zoon is, antwoordt niets dan ‘Wat jammer’. Het begrip
echtscheiding behoort tot zijn denkgewoonten. Afgesproken: Rose zal haar vrijheid
terugeischen om te leven met Patrick en denzelfden avond zullen zij samen dineeren
bij diens oom.
Coup de théâtre: Jean-Claude komt een dag eer binnenvallen dan hij verwacht
werd. De gansche familie, klaar voor het diner, ontvangt hem met verlegen gezichten.
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Zal men met hem praten voor of na het eten? Neen, daarna. Om de treinkosten uit
te sparen profiteerde hij van de auto van een vriend. Slaperig van acht honderd
kilometer frissche lucht dommelt hij weg in een fauteuil. Hij wordt gewekt door
Patrick die het idee niet zetten kan dat Jean-Claude nog een nacht zal doorbrengen
naast Rose. Met het egoïsme en de ongegeneerdheid van charmante jongens voor
wie alles van een leien dakje gaat, vraagt Patrick aan zijn kameraad zijn vrouw.
Jean-Claude die bij de thuiskomst wel eenig onraad bespeurd had maar niet gissen
kon dat de zaak reeds buiten hem om beklonken was, reageert aanvankelijk slap. Hij
moet zich inspannen om het nieuws te realiseeren. Zijn latente energie ontwaakt
geleidelijk onder den schok. Hij bewaart zijn kalmte. Als Patrick uitgepraat is voegt
hij hem bedaard toe: ‘Ga daar niet verder op door of ik schiet je neer.’ Tot Rose zegt
hij: ‘Jij zoudt verliefd zijn op dien mooien marionet? Nonsens. Je bent mijn vrouw
en je blijft 't. Wij sloten een contract en ik houd van je. Ik wil niet dat je je vergooit
aan een hansworst. Je zoudt er nooit aan gedacht hebben als je je tijd nuttiger besteed
hadt. Voortaan zijn we vennooten. Je gaat met me mee. Je werkt met me. We zullen
kinderen krijgen. Een echte vrouw zul je zijn en geen stuk speelgoed.’ Hij zegt dat
aardig, vriendelijk, doch met klem, met overtuiging, gedecideerd, en zonder poespas.
Hij doet geen beroep op de zenuwen, of op de zinnen. Uitsluitend op de verstandelijke
vermogens, op de zuivere rede. En Rose begrijpt. Zij laat zich overhalen en herwinnen
zonder de klassieke grande scène tusschen man en vrouw. Neen. De groote uitpaken aanpak-scène is tusschen vader en zoon. Vincent belichaamt het verleden. Het
Verleden met zijn aria's over amour en passion, in hoofdletters, dat geringschattend
neerkijkt op vandaag. De generatie van gisteren die zich voortreffelijker acht omdat
zij haar sentimentjes instrumenteerde voor vol orchest, omdat zij tijd te verbeuzelen
had aan droomerijen, aan romans, aan liefdeshistories, aan gevoeligheidjes en andere
liflafferij. De vaders die meenen dat hun zoons geen gemoed hebben omdat zij moeten
zwoegen in de geruïneerde wereld welke zij van de ouderen meekregen als erfdeel.
De failliete voorgangers die op den koop toe nog probeeren de jonge vrouwen van
de wijs te brengen met romantiekerigheden, met den enerveerenden humbug hunner
voorbije jeugd, terwijl de jongeren zich uitsloven om den boel te beredderen en op
te lappen waarin zij werden achtergelaten.
Met deze botsing, waarin het derde bedrijf culmineert, had het stuk kunnen
eindigen. Om de spanning die langzaam opzwelt naar dezen climax regelmatig af te
vloeien vond Bernstein verdere bedrijven niet te veel. Als variaties op zijn hoofdthema
toont hij de weerkaatsingen van het nieuwe geluid waarmee Jean-Claude's hart
eensklaps losbreekt. Vincent die afziet van een 3de huwelijks-experiment. De
snibbige, intellectueele Cécile, die van blauwkous ontbolstert tot vergeet-mij-niet.
De meeste critici hebben den schrijver deze zijlijnen verweten en misschien hebben
zij gelijk, want na de explosie van het derde bedrijf luwt met de spanning ook de
aandacht. Wat mij betreft, ik beschouw constructieve of aesthetische
eigenaardigheden, waarover men uren kan debateeren in het oneindige, als van
ondergeschikt belang, zoolang ze niet absoluut onoverkomelijk zijn. Voor
gebrekkigheden echter waarborgt Bernstein's techniek. Zooals ‘Le Coeur’ is zal het
ongetwijfeld een jaar lang de zaal vullen van het Théâtre du Gymnase. Dit effect kan
bereikt worden met de meest verschillende middelen. Maar dat een dramaturg dit
succes kan behalen met een zoo uitzonderlijk en geprononceerd mannen-type als
Jean-Claude, met een zoo onmodisch en onschoolsch vrouwen-type als Rose, is een
fenomeen waarbij artistieke bijkomstigheden eclipseeren. Het is een verschijnsel dat
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nu reeds gedateerd kan worden als een evenement in de Fransche mentaliteit en de
Fransche maatschappij.
[verschenen: 15 januari 1936]

In dienst der orde
Parijs, 27 December 1935
Zoolang onze tijdgenooten zich herinneren en zoover ze in hun eigen verleden kunnen
terugblikken, zij hebben altijd geleefd met Paul Bourget. Hij werd geboren te midden
der vorige eeuw, en toen hij stierf in den nacht van Kerstmis, had hij den ouderdom
waarop gewoon metselwerk alleen reeds door de kleur der jaren monument wordt.
Toen zijn eerste boek verscheen, in 1875, was het Trocadéro nog niet gebouwd dat
den hedendaagschen toeschouwers een overblijfsel leek van vroegere geslachten en
welks stevige muren met sloopershamer en dynamiet worden omvergehaald. Bourget
heeft de twee torens van dat ongelukkige Trocadéro zien rijzen als minaretten, in de
laatste maanden van zijn bestaan kon hij ze zien neerstuiven als puin. Men zegt dat
bedaagde Parijzenaars, die dat gewrocht van baksteen en majolica-tegels vanaf hun
prille jeugd verfoeid hebben als een architectonische parodie, den afbraak komen
bijwonen als een schouwspel, waar hun opgekropte wrok bevrediging vindt in den
uitroep: ‘Eindelijk, daar gaat het ding...’ Van de generatie onder welke Bourget
debuteerde had menigeen een taaien hekel aan den schrijver die evenals Balzac zou
arbeiden ‘bij het licht van twee flambouwen: godsdienst en monarchie.’ Werd echter
een zijner vroegere lezers bejaard genoeg om bij zijn afscheiden een zucht te loozen
van ‘Eindelijk zijn we van hem verlost’?
Meer dan een halve eeuw heeft hij regelmatig geproduceerd als een goedgewortelde,
saprijke vruchtboom: verzenbundels, twintig volumen novellen, tientallen romans,
tooneel-stukken, critische essais, reisbeschrijvingen. Sommige maakten sensatie, als
Le Disciple, analyse der moordende giffen welke een filosofisch systeem kan
druppelen in het menschelijk gemoed; als L'Etape, beschrijving der maatschappelijke
gevaren die kunnen voortvloeien uit een te plotselinge verheffing in rang en stand.
Sommige werden klassiek als de Essais de psychologie contemporaine, een volledig
inventaris der moderne psyche, als Un divorce, de pathetische en onpartijdige
verdediging der christelijke stelling van de onverbreekbaarheid van het huwelijk.
Van enkele werd de titel spreekwoordelijk, gelijk Le Démon de Midi, welke zijn
naam gaf aan de typische ontredderingen van late liefdes. Alle verkondigden,
handhaafden of hervatten een traditioneele, nimmer wisselende, onwrikbare doctrine
en wereld-beschouwing, in een land, onder een volk, dat zich van boven tot beneden,
van binnen en van buiten trachtte te ontworstelen aan traditie, gebruiken en oorsprong.
Levenslang was Bourget een onwankelbare antipode van den tijdgeest. Dat belette
hem niet om tot zijn dood een enorm publiek te bestrijken van heidenen en geloovigen.
Om tot diep in den avond zijner aardsche omzwerving de fakkeldrager te blijven der
Fransche gedachte. Om leerlingen en navolgers te hebben die niet eens bevroeden
dat zij van hem afstammen. In het complex der Fransche beschaving is deze nooit
verflauwde invloed een der onverklaarbaarste verschijnselen. Want nimmer schreef
Bourget aantrekkelijk. Zijn stijl mist coloriet en nerf. Hij is beenderig, stram
knobbelig, hortend, gewrongen, conventioneel, ongenuanceerd en zelden bekoorlijk.
De onuitputtelijke uitstraling, trefzeker, krachtdadig en duurzaam, dankte Bourget
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uitsluitend aan zijn intellectueele probiteit. Hij zocht nooit waarden dan die hij houden
mocht voor onvergankelijk.
En terwijl hij, zelf immobiel, een geheele bibliotheek aanlegde van eigen werken,
hoe dikwijls heeft hij het décor van menschen en omringende dingen zien verwisselen.
Hoeveel stijlen en modes zag hij komen en gaan, bekransen en verdwijnen, in de
literatuur, in de poëzie, op het tooneel, in de schilderkunst! Ervarener dan wie ook
kon hij de spreuk begrijpen en herhalen van den wijze die zei: ijdelheid der ijdelheden.
Als kind van een onderwijzer, verplaatst van de eene school naar de andere, had hij
het alphabet leeren spellen te Straatsburg, toen Elzas-Lotharingen nog Fransch was.
Straatsburg, waar Goethe zich op de tinnen der Kathedraal had afgericht om niet te
duizelen, werd Duitsch. Een seconde op de klok der eeuwen en Straatsburg werd
wederom Fransch. De ongehoorde, hemelhooge golfslag van twee volken, som van
onberekenbare energieën, was teruggevloeid naar zijn natuurlijk peil, zijn evenwicht,
zijn rust. Alles wat aan de Derde Republiek, in deze periode van titanische inademing
en uitblazing, stuwing verleende, een stuwing onbedrieglijk en onweerstaanbaar als
kosmische krachten, had Bourget gekend in opkomst en ommegang. Bij dozijnen
zag hij groote mannen, geschiedenismakers elk in zijn sfeer, hun baan beginnen,
aflijnen en voltooien. Bezat ooit een land, het antieke Hellas uitgezonderd, zulk een
overdaad en zulk een verscheidenheid van genie als het Frankrijk dezer Derde
Republiek, waarvan hij zoo weinig initiatieven kon bijvallen, die hij moest
bewonderen zonder ze te kunnen beminnen? Onder zijn oogen schreef ieder zijn
bladzijde in het boek der historie, om weg te zweven aan den horizon. Pagina voor
pagina had hij doorbladerd van een weergaloos manuscript, de fabelachtige vertelling
van de metamorphose eener wereld. Zij ving aan met de opschuddingen van Sedan
en de Commune. Zij eindigde onder een Triomfboog. Waar waren ze, al de authentieke
grooten die dit onmetelijk traject hadden afgebakend en volbracht? De straten en
pleinen van Parijs droegen hun namen in blauw email, hun standbeelden. Maar van
alles wat hun stoffelijken verschijningsvorm gekenmerkt had bleef niets over. Het
was verhuisd naar den zolder, bijgezet bij den ouden rommel. Het beste prijkt in een
of ander museum.
Zijn aangewezen opdracht scheen om uit dien draaikolk van wisselvalligheden
het constante te herkennen, te conserveeren, te belichamen in de fictieve gestalte van
een personage. In deze functie was Bourget een symbool geworden, verheven boven
fluctuaties van datum en jaartal, als een gecatalogiseerd kunstwerk dat waarde heeft
doch geen koers. Aan dezen eenigen overlevende van een heldengeslacht, dat zich
onder den dwang der omstandigheden dikwijls had moeten vermommen in karikaturen
van hun zelf, dacht men nog slechts als aan een gedenksteen, een soort van heilige
eik in welks twijgen de eeuwen ruischten, een mausoleum, waar men bloemen strooide
op verjaardagen, waar men droomen gaat als men den tijd heeft. Men wist te goed
dat hij onveranderlijk was, familiair gezegd dat hij niet wegliep. Hier of in 't
hiernamaals, aan deze of aan gene zijde van het graf, incarneerde hij dezelfde wetten,
dezelfde beginselen, dezelfde orde, den zelfden canon. In het Pantheon der
onsterfelijken had hij sinds lang een nis naast Balzac. Als in een middeleeuwsch
mysteriespel kon men citeeren ‘Dood waar is uw prikkel?’ Hij was zijn eigen reliek
geworden terwijl het beste zijner essens heilzaam voortwerkte onder de talloozen
aan wie hij de vonken van zijn vuur heeft medegedeeld.
[verschenen: 21 januari 1936]
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Optisch bedrog
Parijs, 4 Januari 1936
Vanaf begin december geven de Fransche posterijen wekelijksche demonstraties van
de kunst die eenigszins onnauwkeurig televisie genoemd werd, Grieksch-Latijnsche
combinatie van hetgeen de Duitschers Fernsehn heten, wat niet veel juister is. Want
bij gebrek aan een Hollandsch woord (de laatste groote Van Dale geeft van ‘verzien’
vijf beteekenissen: voorbijzien, betalen, wedden, 't gemunt hebben op iets en verkeerd
zien...) bezitten wij voor televisie en Fernsehn den telescoop, den verrekijker en den
bril. Bij de zaak waarover het gaat, transmissie van levende beelden op afstand door
middel van elektrischen stroom, zou van alle bruikbare koppelingen de benaming
radiovisie, radioscoop of telecinema de voorkeur verdienen. Zoolang tenminste de
vox populi niet spontaan een eigen woord uitvindt voor een techniek die op stukken
na nog niet rijp schijnt voor algemeene verbreiding. Wat de huidige toestellen
reproduceeren, doet in ieder geval meer denken aan bijziendheid dan aan verziendheid,
daar de toeschouwers bij wijze van spreken er met den neus op moeten liggen om
de voorstelling gewaar te worden.
Zooals in Duitschland, waarbij de Franschen ongeveer een jaar ten achter zijn,
had de vertooning plaats in een zaaltje van het ministerie, van postkantoren, van
stadhuizen, van musea. De toegangskaarten werden gratis verstrekt op schriftelijk
verzoek. Deze milddadigheid, die niet tot de gewoonten behoort van den Staat, de
nieuwigheid en de reputatie van wonderbaarlijkheid welke ons uit andere landen was
overgewaaid, hadden een kolossalen toeloop verwekt. De vraag bleek honderden
malen grooter dan het aanbod. Voor elk zaaltje schilderden de candidaten in
eindelooze rijen en werden slechts bij groepen van zestig binnengelaten. Dat was
een van de redenen waarom ik de eerste uitvoeringen miste. De andere was dat ik
een kijk-en-luisterpost trof die een mankement had dat dien dag niet te repareeren
viel. Zoo iets kan gebeuren. Doch daarover spreken de kranten niet die reclame
maken voor de minister Georges Mandel. Hij gaat door voor zeer ambitieus en wordt
beschouwd als een der erfgenamen van Laval hoewel hij bloedverwant is van de
Rothschilds. Op Mandels ministerie mag theoretisch niets haperen sinds hij de leiding
nam.
Het is menschelijk dat men de plek waar een mirakel zal geschieden niet betreedt
zonder een brok in de keel, en ik geloof dat ieder deze etiquette opvolgde, hoeveel
mirakelen men ook sinds weinige jaren heeft bijgewoond. Men denkt aan de eerste
bioscoop. De eerste auto. Het eerste vliegtuig. De eerste radio. De eerste grammofoon.
De eerste sprekende rolprent. De eerste foto die een journalist draadloos verstuurde
vanuit zijn automobiel. Met een kinderlijk ongeduld wacht men dat de lampen uitgaan
en vol verwachting klopt ons hart.
De séance begint. Uit het donker doemen twee lichtschermen als kleine vensters.
Zij hebben een formaat van 18 bij 24 centimeter en fosforiseeren meer dan zij glanzen.
Hun schijnsel is gelig, troebel, miezerig, melancholisch als matglas. Men onderscheidt
er letters die men slechts met moeite ontcijfert. De stem van een speaker kondigt een
vedette aan van cabaret en music-hall die zal zingen. Dat was te verwachten. Wanneer
de moderne mensch een middel heeft gevonden om een stem en een gestalte om te
toveren in elektriciteit en die elektriciteit weer om te toveren in stem en gestalte, dan
is het effect waarvoor zulke magie wordt aangewend een pirouette en een straatdeun.
Wat zou ik willen hooren en zien? Werkelijk, ik weet het niet. Maar onwillekeurig
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herinner ik me de persiflage van een beroemd auteur die betreurde dat de gramofoon
niet uitgevonden was toen de woorden weerklonken ‘het worde licht’, bij de
trompetten van Jericho, en bij andere merkwaardige gelegenheden. Wat onze
ongeëvenaarde toverinstrumenten vertolken is meestal niet veel zaaks.
Door de twee vensters gluurt een kopje met scheiding in het haar en zingt een
liedje. Over het mimeerend gelaat, over de leege vlakken van het lichtscherm glijden
horizontale, grauwe strepen. Zooals het gladde water rimpelt waarover een zefier
wuift. Een deskundige legt me uit dat het parasieten zijn. Er bestaat nog geen knop
om die parasieten te supprimeeren. Soms werken ze als lachspiegels van een kermis.
Ziedaar een kort-gerokt danseresje welks beenen bij wijlen onmatig aanlengen, terwijl
zij de romp indeuken en de schedel bollen als een waterhoofd. Men moet gespannen
toeturen en op den voorsten rang zitten want het figuurtje is niet grooter dan een
vinger. Zij heeft anderhalve minuut geduurd wanneer de speaker een scène annonceert
uit La Femme en Fleur. Het is een nieuw stuk van Denis Amiel, waarin de vrijer van
de dochter besluit te trouwen met de moeder omdat hij meer houdt van bloemen in
bloei dan in knop. Minuscule dwergjes dialogeeren terwijl het klank-apparaat praat
met stemmen van reuzen en reuzinnen. De barokke tegenstelling doet me denken
aan een anecdote van Ibsen. Hij vond 't niet prettig zoo klein te zijn en om groot te
lijken liet hij zich altijd fotografeeren naast een kinderstoeltje. Op een keer echter
vergat hij op het kinderstoeltje zijn hoogen hoed die op de foto de proporties kreeg
van een Keulse inmaak-pot. Het contrast dat wij hier waarnemen is nog komieker.
Een vlooien-theater waarvan de acteurs zouden brullen als leeuwen. De menschheid
gezien vanaf het bovenste platform van de Eiffel-toren, waar de vertooning trouwens
wordt uitgezonden. Is het kader van de prent niet vergrootbaar vraag ik mijn
deskundige. Voorlopig niet, want bij verwijding van het formaat zouden de toestellen
onmiddellijk uitgroeien tot dimensies die hinderlijk worden.
Bereikte men in Duitschland, Engeland, Amerika schitterender en praktischer
resultaten dan in Frankrijk? Ik was geen ooggetuige om daarover te oordeelen. Het
ware nochtans verwonderlijk wanneer de niveaus aanzienlijk verschilden, want er
bestaan geen dringende overwegingen waarom een land voor den prijs van miljoenen
een nationaal systeem van radiovisie zou creëeren en pousseeren in plaats van veel
goedkoper school te gaan bij meer-gevorderden. Voor één keer immers zijn geen
militaire belangen gemoeid bij een uitvinding. Wanneer echter de evolutie-trap van
de Fransche televisie mag gelden als algemeene index dan zou men zonder aarzelen
uit deze proeven de consequentie moeten trekken dat het uur niet spoedig slaan zal
waarop de nieuwe kunst de buitenlucht genoegzaam verdraagt om de couveuses van
het laboratorium te verlaten.
Deze twijfelende opinie heeft zich nog in mij versterkt na een bezichtiging van
het studio waar vorm en lijn worden omgezet en ontleed in atomen, in moleculen,
in electronen en stippels van licht. Het is een vertrek van tamelijke afmetingen, een
gemiddeld bioscoop-atelier. Zoeklichten, lantaarns als vuurtorens, groote en kleine
lichtbakens gapen langs de wanden, op den vloer, vanaf het plafond, in de hoeken,
en aan een luchtbrug. Tezamen ontwikkelen zij een gloed van meer dan
honderdduizend kaarsen. Zij veroorzaken tevens een hitte die schommelt tussen 50
en 60 graden Celsius. Een temperatuur waarop men zich brandt. Die alle
muziekinstrumenten ontstemt. In deze hel moeten de acteurs zingen, dansen,
voordragen. Om die foltering te verzachten wordt een koude luchtstroom ingespoten,
een soort van waaiend gordijn gehangen tusschen de schroeiende ovens en het tooneel,
maar ondanks die verkoeling zijn de spelers er slechter aan toe dan eertijds een stoker
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in de Roode Zee. Het licht echter verzengt niet alleen, het verblindt. Het verbleekt
en vermoordt de kleuren, de nuances. In dien filter van vuur wordt alles wit op zwart,
zwart op wit, of transparant als een zeef. Om op het projectiedoek niet over te komen
als een kippen-ei, als een volle maan, moet de acteur zich toetakelen als een
carnavals-masker, en willen de lippen bijvoorbeeld zichtbaar blijven dan moeten zij
pikzwart geschminkt worden. De rest navenant. De bewegingen zijn uitgemeten
binnen een ruimte die met koperen spijkers in den vloer is afgeperkt. Hoeveel
kunstenaars zullen in een dergelijk dwangbuis over hun vermogens beschikken?
Voor hoelang? Is iemand dikhuidig genoeg om zulke ‘voetlichten’ een kwartier te
ondergaan zonder een beroerte te krijgen?
Het zal dus morgen nog niet gebeuren dat een alziende lens door de muren en
daken onzer woningen spiedt, dat wij geradioviseerd worden op straat of dat gij in
Indië het pandemonium aanschouwt van de Parijsche Beurs. Den bioscoop dreigt tot
nu toe niet het minste gevaar van overgeplant te worden naar de huiskamer. Het is
waar dat een gelukkige inval elken dag de aspecten van het probleem grondig kan
wijzigen. Maar zoolang honderdduizend kaarsen door het raampje van den kijk-post
slechts dat nevelige, gedempte schijnsel weerspiegelen van aquarium en
zonsverduistering, zal men met eenig recht mogen vragen of de televisie zich bij
ongeluk op een weg zou bevinden waar zij dood moet loopen.
[verschenen: 23 januari 1936]

Nummer honderd
Parijs, 5 Januari [1936]
De Fransche Republiek, die 65 jaar werd in 1935, viert met het Cabinet Albert Sarraut
haar honderdste ministerie. Het is een jubileumcijfer, een wereld-record, en een
aanleiding tot ontelbare flauwe grappen, want het cijfer 100 heeft in 't Fransch dezelfde
bijbeteekenis als in 't Hollandsch, terwijl het woord cabinet den dagelijkschen klank
behield die bij ons langzamerhand het veld ruimde voor twee letters. De uitnoodiging
om te spotten is des te verleidelijker in het land van Rabelais, overvloeiend van
schuinigheden, wijl alle respect voor parlementaire cabinetten verloren ging. Onder
het zeven-jarig bewind van Doumergue werden 16 ministeries gevormd. Nog geen
vier jaren presideert Albert Lebrun den Franschen Staat en reeds aanschouwt hij het
12de cabinet dat wordt samengesteld onder zijn auspiciën. Loubet had er 6. Fallières
7. Poincaré 12. Millerand, weggejaagd van het Elysée, na een kortstondig bewind,
5. Als 't zoo doorgaat zal Lebrun er 20 tellen. Vroeger, toen men leefde als God in
Frankrijk, hinderde dat niemand, een ministerie meer of minder. Maar tegenwoordig,
nu schraalhans keukenmeester is, beoefent jan-en-alleman de conjunctuur-vorsching
en de hooge staatkundige wetenschappen. Met een lantaarn kan men den citoyen of
de citoyenne gaan zoeken die niet redeneert: Wat zoudt gij zeggen van een huisvrouw
die elke zes maanden van dienstboden wisselt? Van een bank, een fabriek, een
handelsbedrijf waar elk half jaar de directeur en het leidend personeel aan den dijk
gezet wordt? Wat zou er terecht komen van den pot, van de linnenkast; van het
vaatwerk, van het kasboek? - En wat moet men daarop antwoorden? Dat het nog
erger kon?
Het honderdste Cabinet der 65-jarige Marianne, grillige huisvrouw (hoe ouder
hoe gekker) bevat achttien ministers en vijf secretarissen-generaal. Een goed voorziene
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collectie. Te veel om niets uit te richten, te veel om bij de pakken neer te zitten. Maar
te veel ook, waarschijnlijk, om iets nieuws of iets nuttigs te ondernemen. In ieder
geval niet te weinig. Gegeven de antecedenten zijner voorgangers en gegeven de
incidenten van zijn ontstaan (binnen vier-en-twintig uur verschoot Sarraut van kleur
en werd van korenblauw rozig-rood) wikt en weegt men natuurlijk hoe lang het zal
duren. Zes dagen? Drie weken? Tot de verkiezingen? Bon Dieu alles is mogelijk en
de drie ramingen hebben een gelijken graad van probabiliteit. Wilt gij dat wij tezamen
dit panopticum even doorloopen en onderzoeken wat men links en rechts op deze
excellenties heeft aan te merken? Hetgeen bij de geboorte van een ministerie
interesseert is niet zoozeer de waarde der leden als wat de zeshonderdkoppige hydra
van het parlement hun verwijt. Welaan dan. Suivez le guide.
Albert Sarraut, Premier en Binnenlandsche Zaken. De broer van Maurice, doctor
angelicus der Radicalistische leer. In 1928 sprak hij te Constantine (Algiers) de
onsterfelijke woorden: ‘Le Communisme, voilà l'ennemi.’ Kan hij met dit devies in
zijn schild vandaag het Fransch-Russisch pact laten ratificeeren, wat Laval niet wilde,
wat de Duitschers als een provocatie beschouwen, maar wat niet enkel de
communisten doch ook de socialisten, in hun haat tegen Hitler, van Sarraut zullen
eischen? Kunnen de communisten, wier bulletins hij moeilijk missen kan, stemmen
voor den Premier die dat onvergetelijk motto lanceerde?
Jean Zay, secretaris-generaal van den cabinetsformeerder, geboren in 1904. Een
der onstuimigste Jong-Turken der Radicale Partij. Op 't kantje van communist. Toen
hij student was (niet zoo lang geleden dus) publiceerde hij een gedicht in proza,
getiteld De Vlag, en dat begon: ‘Vijftien honderd duizend zijn er die sneuvelden
voor deze driekleurige vuiligheid...’ Het vervolgt in denzelfden trant. Toen de
advocaat Jean Zay zich op politiek terrein begon te roeren, hebben welmeenende
vrienden deze ‘smeerlapperij’ uit een vergeeld tijdschriftje opgediept. Tot het eind
zijner dagen zal dit poëem den glimmenden, papperigen Zay merken als een
Caïns-teeken.
André Beauguitte, secretaris-generaal van Binnenlandsche Zaken. Overlooper der
gemodereerden. Protégé van wijlen Poincaré. Rechts is woedend op hem wijl hij
zich afgeeft met gezelschap van rekels als Jean Zay.
Pierre-Etienne Flandin, Buitenlandsche Zaken. Voorzitter der Alliance
Démocratique, invloedrijke, vrijzinnige fractie. Toen het ministerie in wording
verkeerde beweerde hij op gewichtige punten met Laval van meening te verschillen.
Zijn partij hield daarop een stormachtige vergadering waarna hij de verklaring aflegde
dat hij 't in alle opzichten met Laval eens is. Geprononceerd pro-Engelsch. Doch
voor zoover pro-Engelsch anti-Italiaansch zou kunnen beduiden, behoeft hij niet te
rekenen op de stemmen zijner groep.
Paul-Boncour, Minister van Staat, dit wil zeggen van den Volkenbond. Heeft
Mussolini in 't Fransche parlement uitgescholden voor ‘César de Carnaval’. Was van
1926 tot 1928 de beschermengel van mevrouw Arlette Stavisky. Zit sinds de
onthulling van het schandaal nergens vast in 't zadel en met een brok in zijn maag.
Generaal Maurin, Oorlog. Diende reeds onder Doumergue in deze functie. Sarraut
had aanvankelijk Generaal Georges aangezocht, onderchef van den Staf, die, naar
verluidt, bondig antwoordde: ‘Zut!’ wat zooveel beteekent als ‘Je zuster!’ Een kwaad
voorteeken. Generaal Georges werd zwaar gewond aan de zijde van Koning
Alexander, en Sarraut, toenmalig minister van Binnenlandsche Zaken, moest zijn
ontslag nemen onder beschuldiging van oogluikende medeplichtigheid met de daders
van den Marseillaanschen moord.
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Marcel Déat, Luchtvaart. Doctor in de wijsbegeerte. Weet niets van een
vliegmachine, maar dan ook niets. Henri de Kérillis, hoofdredacteur van de Echo de
Paris, en oorlogsvliegenier, heeft aangeboden om hem den luchtdoop te geven. Hij
zal tegelijkertijd wijzen waar de motor is en waar de staart. Men lacht. De nieuweling
Déat had recht op een neutraler departement. Hij is begaafd en niet onsympathiek.
Een tikje aarzelend. Geboren in 1894, in de politiek sinds 1932 en gedebuteerd als
socialist, was hij reeds lid van drie partijen.
Georges Mandel, Posterijen. Als secretaris en manusje-van-alles van Clemenceau
was hij de schrik der Rooden. Raadselachtig, hoffmannesk personage. Heeft de
reputatie van te luisteren en te loeren aan alle sleutelgaatjes. Acht zich bestemd voor
de hoogste waardigheden en de schitterendste toekomst. Weinig bemind, maar een
veelbelovende horoscoop.
Marcel Régnier, Financiën. De verantwoordelijke man der decreten. Als een lid
der oppositie het wetsvoorstel indient om de decreten op te heffen, tuimelt het Cabinet
denzelfden dag. Waarom? Omdat Régnier dit voorstel niet kan aanvaarden en omdat
de linksche voorstanders van het ministerie de verfoeide decreten, waartegen zij de
felste campagne gevoerd hebben, onmogelijk kunnen verdedigen.
François Piétri, Marine. De onafzetbare strooman der Admiraliteit. Heeft geen
invloed op het regeeringslot.
Henri Guernut, Nationale Opvoeding, alias Onderwijs. Een der bezienswaardigste
corypheeën van links. In 't begin van den oorlog liet hij zich afkeuren wegens
verzwakking zijner geestelijke vermogens. Als president van de Ligue des Droits de
l'Homme ageert hij voor alle Thaelmannen en alle koloniale oproerkraaiers. Als
voorzitter der parlementaire enquêtecommissie in de Affaire Stavisky bewaarde hij
de voornaamste zijner gecompromitteerde collega's voor de oneer eener
rechtsvervolging. Welk een programma! Voor technisch Onderwijs flankeerde men
hem met een andere nul, een zekeren Jules Julien.
Georges Bonnet, Handel. Onveranderd. Vijf milliard deficit op de balans en invité
van Stavisky te Stresa.
L.O. Frossard, Arbeid. Dezelfde. Waande de werkloosheid te beteugelen. De
werkloozen vermeerderen echter elke week met gemiddeld vier duizend en
overschrijden het niveau der maand waarin hij voor den eersten keer minister werd.
Louis Nicolle, Openbare Gezondheid. Een der machtigste patroons van 't
industrieele Noorden. Humaan en vooruitstrevend, doch aartsvijand van alles wat
zweemt naar socialisme. Wegens zijn toetreding tot het Cabinet heeft hij reeds
hommeles met de gematigd rechtsche partij welke hij vertegenwoordigd sinds 1924.
Tot welke goocheltoeren de socialisten ook hun toevlucht nemen, zij moeten de
kameraden van het Noorden verzaken om Nicolle te kunnen steunen.
René Besse, Pensioenen. Een zwaar invalide uit den oorlog.
Jacques Stern, Koloniën. Archi-millionnair en een der steunpilaren van de Haute
Banque. Nog een pil welke socialisten en communisten niet kunnen verorberen
zonder zich te verslikken. Behoort met Nicolle tot ‘de twee honderd families’ welke
de linksche vuurvreters gezworen hebben uit te roeien.
Yvon Delbos, Justitie. Een zuiver radicaal, van onberispelijk gedrag. Bijna een
unicum. Om een paar stemmen van de Union Socialiste te winnen gaf men hem
Maxence Bibié als secretaris-generaal. Beiden riskeeren niets meer. Het
Staviskyproccs is afgeloopen.
De Chappedelaine, Koopvaart. Visch noch vleesch. Heeft gezeten in allerlei
cabinetten: van Tardieu, Laval, Daladier, etc.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Camille Chautemps, Openbare Werken, met Pierre Mazé, een andere Jong-Turk,
als adjudant. Het nooit weerlegde, magistrale requisitoir van Tardieu, dat onafwijsbaar
concludeerde tot Chautemps' verstandhouding met diverse ontmaskerde boeven,
drukte op de faam van den ex-president der Radicale Partij een signalement als
gebrande letters in het vel van een galeiboef. Natuurlijk, de vrienden van Chautemps
zijn hem reparatie schuldig. Maar zijn vijanden ontwapenen niet en oordeelen zijn
portefeuille een niet te verduwen uitdaging. Zij meesmuilen: Waarom gaf men hem
niet Justitie? En zinspelend op de dubbele beteekenis van Travaux Publics (Openbare
Werken en Dwangarbeid) smalen zij: ‘Het zijn de gendarmes die hem tot Travaux
Publics hadden moeten uitnoodigen!’
Paul Thellier, van Landbouw. Bijgenaamd ‘de groote Roodbol’. Geen maand
geleden heeft hij door een interventie, die zijn naam voor den eersten keer in opspraak
bracht, Laval zoo niet gered dan toch aanzienlijk tot zijn redding bijgedragen. Evenals
Niccole is ‘le Grand Rouquin’ een der eerste députés van 't Noorden die minister
worden. Gelijk Nicolle is hij een antipode der socialisten. Zonder hun electorale
posities te ondermijnen kunnen de zeer gedisciplineerde onderdanen van Léon Blum
onmogelijk voor hem stemmen. Welk een gewetensvraag! Het spreekt vanzelf dat
Thellier, versch gekozen in 1934, gehaspel heeft met zijn eigen groep, die hem bij
de Kamer-stembus in den steek zal laten. Hij had echter te veel lust in een marokijn
om niet toe te happen.
Et voilà! Ik geloof dat wij ze alle 23 gehad hebben. Met hun voor. Met hun tegen.
Is dat een homogeen ministerie? Het lijkt meer op een warwinkel. Op het huishouden
van Jan Steen. Op een mand vol krabben. Op een uitdragerij. Het zou me
ondertusschen geen oogenblik verwonderen als deze gouvernementeele
onbestaanbaarheid betrekkelijk duurzaam bleek. Is dit Cabinet-Sarraut niet juist wat
Frankrijk noodig heeft? Door den aard zijner bestanddeelen is het gedoemd tot
onbeweeglijkheid. Zooals Links Pierre Laval belet heeft om een voet te verzetten,
zoo zal Rechts Pierre-Etienne Flandin verhinderen om een vinger te verroeren. Plus
ça change plus ça reste la même chose. Links en Rechts trekken aan 't zelfde touw.
Voor vandaag hebben zij alleen de uiteinden verruild.
[verschenen: 12 februari 1936]

De steppen hebben dorst
Parijs, 7 Januari [1936]
Sommigen noemen hem Monsieur Loyal, wat ongeveer het midden houdt tusschen
een hypocrieten, zoetsappigen deurwaarder van Molière en August de Domme van
een circus. Het is geen eerenaam. Het is meer een titel om er diensten mee te bewijzen
dan groot op te gaan. Maar wilt gij knap werk bewonderen van een diplomaat die in
het politieke spel van een-twee-drie-klaveraas voor de gladste kwartjes-vinders uit
Oosten en Westen niet onderdoet?
Op een goeden dag treedt een vertegenwoordiger der Soviets bij hem binnen en
zegt na de gebruikelijke complimenten: ‘Wij hebben geld noodig in Moskou.’
Monsieur Loyal antwoordt: ‘Hm!’ Dat hm klinkt universeel en hij specificeert, terwijl
zijn hand aandachtig over het mozaiek der tafel strijkt: ‘Met het meeste genoegen,
voor zoover 't van mij afhangt. Hoeveel?’ Hij had dat verzoek sinds maanden zien
aankomen. Het maakte hem bijna ongeduldig dat het uitbleef. Daarom ten slotte
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draaiden de bioscopen in Parijs gastronomische kruidenierswinkels af uit het
bolsjewistisch paradijs. Daarom ging Stalin op bezoek bij zijn oude moeder. Daarom
werden de militaire graden in eere hersteld en het Vierde Gebod. Daarom benoemden
zij een ris Maarschalken aan 't hoofd der roode heerscharen.
Terwijl Monsieur Loyal zich verkneutert aan deze idyllische tafereelen en in zijn
binnenste een beroemd coupletje neuriet (‘Ça ne valait pas la peine, assurément - De
changer de gouvernement’) legt de Moscovietische gezant zijn verlangens bloot:
‘Acht honderd millioen, een klein milliard.’ Tusschen twee vingers aait Monsieur
Loyal het koord der telefoon en herhaalt zijn volapuksche monosyllabe: ‘Hm!
Accoord; een milliardje om mee te beginnen. Dat is niet te veel. Juist genoeg voor
den vorm. Kleine geschenken onderhouden de vriendschap. De kunst alleen zal zijn
om het eerste schaap over de brug te krijgen. Ronduit gesproken, als Fransche
Regeering behoeven wij 't niet te probeeren. Onze onderdanen zijn zoo kolossaal te
grazen genomen! Onnoodig om 't geheugen op te frisschen met détails, het uwe niet
noch het mijne. Tusschen 1889 en 1914 gaf Rusland 47 leeningen uit in Frankrijk.
Alles bijeengerekend, schulden van den Staat en schulden van particulieren, kapitaal
en achterstallige rente, hebben wij een te goed van 107 milliard papieren franken.
Er niet meer over te praten ware verreweg het beste. Maar de honderdduizenden
Franzoeski die met gecalligrafeerde vignetten van den Tsaar in hun kast en in hun
maag zitten zullen dat nimmer permitteeren. Nimmer! Niet zoozeer om de knikkers
als wel om 't spel. Begrijp dat tenminste. Een schuld welke de Soviet-Unie in beginsel
niet wil erkennen, kan de rest der wereld in beginsel niet prijsgeven. Al gelooven
onze Franzoeski niet dat ze er nog ooit een halven cent van zullen innen, van de kern
der zaak kunnen zij niet afstappen. Dat is een fundamenteele kwestie. Rood en zwart.
Anti-kapitalisme of kapitalisme. De schuld te erkennen zonder te betalen zou minder
fnuikend zijn voor de moraal, het recht en de gemoedsrust, dan de schuld te betalen
zonder ze te willen erkennen. Wat zouden de andere naties zeggen wanneer wij
toegaven op dit chapiter? Hoe zou de rest onzer schuldenaars redeneeren? Om een
schoone lei te hebben is er niets meer noodig dan de Soviets uit te roepen in een land.
Het zal lang duren alvorens wij zulk een premie kunnen uitloven voor ieder die
communist wordt. Onmogelijk. Een officieele leening aan Rusland op dergelijke
basis behoort tot de luchtkasteelen. Doch wij laten het hoofd daarom niet zakken.
Gij hebt al kruidenierswinkels, maarschalken en andere tsaristische souvenirs die
herleven. Gij zult niet eeuwig tegenstribbelen voor tsaristische schulden. Wij moeten
daar iets op vinden.’
‘Inderdaad, wij moeten daar iets op verzinnen’, beaamde de zendeling van Stalin.
‘Een poosje geleden’, hernam Monsieur Loyal met een vertrouwelijken glimlach,
‘hadden wij een soortgelijk geval met Joegoslavië dat krap bij kas was, doch uit
overwegingen van anderen aard niet in de termen viel voor officieelen steun. Wij
hebben de moeilijkheid netjes ontdoken. A propos, is er niet een bankier, een
fabrikant, een handelsfirma, die u uit eigen zak, laten wij zeggen twee honderd
millioen voorschiet? Met een kleinen wenk aan de Caisse des Dépôts et Consignations
zouden wij 't sommetje kunnen afronden tot één milliard. In principe verstrekt deze
Kas geen voorschotten aan particulieren doch slechts aan gemeenten, provincies en
openbare instellingen. Dat is waar. Maar de Kas kan aan den Staat leenen en wat
verhindert den Staat om te leenen aan particulieren? De Caisse des Dépôts gireert
acht honderd millioen op de Schatkist. De Schatkist gireert hetzelfde bedrag op
rekening van den heer X. Deze heer X, die de welwillendheid had om twee honderd
millioen ter beschikking te stellen van de Soviets gireert een milliard op Moskou.
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De moeilijkheid om garant te zijn zonder te garandeeren is daarmee uit den weg
geruimd. Een simpel procédé van boekhouding. Wie heeft er iets tegen in te brengen?
Hebt gij een bankier?’ De gedelegeerde van het Kremlin had niet enkel één bankier
die geneigd was om een stapeltje millioenen te verschaffen als eerste inleg. Hij had
er twee, en op zulke voorwaarden had hij er gemakkelijk twintig gevonden.
‘Uitstekend’, besloot Monsieur Loyal, ‘de affaire is in orde.’ En hij belde het
Ministerie van Financiën op.
De zaakwaarnemer van Moskou was in de wolken. Hetgeen mislukte te Londen
(een crediet van twintig millioen pond) lukte te Parijs. Hij zag het gezicht al der
Engelschen. Achter de Britsche grimassen de woedende tronies der Duitschers. Welk
een charmante verrassing voor Berlijn, deze gecamoufleerde leening! Ook Monsieur
Loyal voelde zich in zijn nopjes. Wat kon men hem verwijten? Geen zier links.
Hoogstens een verdachte inschikkelijkheid rechts. Een hoop onmisbare menschen
had hij door zijn schappelijkheid aan zich verplicht. Voor de Soviets en hun vrienden
ging hij vrij uit. Hij had gedaan wat hij kon, wat hij moest, wat men van hem
verwachtte en vergde. Zij wisten dat er eenig blameerend risico verbonden was aan
de machinatie. De blaam kon niet terugvallen op Monsieur Loyal want wie zou hem
op dit punt openlijk durven berispen?
De weg echter van de Caisse des Dépôts naar de Schatkist, van de Schatkist naar
de twee bankiers, is lang en bezaaid met valstrikken. Wat doodeenvoudig schijnt in
theorie (enkele handteekeningen op een gezegeld papier) blijkt ontzettend
gecompliceerd in de practijk. De gewoonste operatie eischt weken en maanden. Kan
Monsieur Loyal dat helpen? Het is de vloek en de zegen der bureaucratie. Ligt de
fout bij hem als de telefoons ooren hebben, als er ergens een duplicaat slingert, een
brouillon wegwaait en in verkeerde handen verdwaalt? Weet iemand overigens hoe
het gebeurd is, hoe het geheele complot bij een financieel specialist belandde die het
onthulde in het weekblad Gringoire? Elk ministerie heeft van ouds zijn lekken. Er
bestaat geen brandkluis die zich voor zekere bezweringen niet automatisch ontsluit,
op den juisten tijd, als een klokkespel dat begint te tinkelen wanneer het uur vol is.
Het departement van Monsieur Loyal heeft meer lekkage dan eenig ander, en als bij
toeval, lekken die immer van pas komen. Hij vloeit niet over van sympathie voor de
Soviets. Mag men hem daarom aansprakelijk stellen voor een pech waarbij de heele
onderneming spaakloopt? Dat zou overdreven zijn. Tot 't laatste toe toonde hij zijn
goeden wil door den ijver der groote dagbladen drie weken in te toornen. Slechts bij
stukjes en beetjes liet hij het schandaal eener vermomde Soviet-leening doorsijpelen
tot de eigenlijke informatie-pers.
Het is zonder twijfel ook nog te danken aan Monsieur Loyal dat men zich niet
verontwaardigt doch ironisch spot. Fichtre! De Moscovieten die onophoudelijk
snoeven op hun economisch en financieel herstel, op hun bloei, hun welvaart, hun
wonderbaarlijken voorspoed, die voortdurend pochen dat ze geen werkloozen hebben,
wier binnenlandsche leeningen als bij tooverslag werden volteekend en overteekend,
wel drommels! deze onvolprezen en onovertrefbare wereldhervormers zitten om een
schepje geld verlegen!?! Waarvoor? Wat zouden zij ermee aanvangen? Verlangen
zij misschien dat de Franzoeski zelf de communistische propaganda betalen in
Frankrijk en Koloniën? Terwijl de eenen lachen, kijken de handlangers op hun neus.
Moeten zij een dementi wenschen of een zwijgende bekentenis? Het eerste komt
even ongelegen als het tweede. De eenige die de goed gebakken poets met een stalen
gezicht bijwoont is Monsieur Loyal. Maar al past dit bij zijn rol, bewijst het dat hij
de streek heeft uitgevoerd of begunstigd?
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Hij weet van niets.
[verschenen: 30 januari 1936]

Een alchemist
Parijs, 10 Januari [1936]
Zoo voegt Jules Romains het negende en tiende deel van Les Hommes de bonne
volonté toe aan de acht voorgaande. Ze zijn getiteld Montée des périls, Stijging der
gevaren, en Les Pouvoirs, De Machten. Vertrokken in October 1908 met zijn
goudgroenen herfst, bereiken wij October 1910 en Juni 1911, met zijn blauwzonnigen
zomer die als een onvergetelijk décor gehangen heeft over gansch Europa. De groote
staking van het najaar 1910 en de Affaire d'Agadir van 1911 bepalen de tonaliteit,
de kleur en het psychisch klimaat der wijdvertakte handeling. Twee gedrochten heffen
tezamen hun kop op uit de afgronden. Revolutie en Oorlog. Uit de verten achter de
wolken waant men de paarden te hooren hinniken van de ruiters der Apocalyps.
Eerste voorteekenen van den ondergang eener wereld. Aan het monster Revolutie
zullen wij slechts ontsnappen wanneer het zich laat wurgen door het monster Oorlog.
Dat is tenminste de opvatting van den schrijver. Hij doet 't voorkomen alsof de
bourgeoisie, geplaatst tegenover een minotaurus die levende offers eischt, hem enkel
verbidden kan door zich in den muil te werpen van een anderen draak. De uitleg is
een beetje simplistisch. Met goocheltoeren van dit slag escamoteert men
hoofdbrekende problemen op arbeidersmeetings, zonder ze op te lossen. De
rudimentaire redeneering schijnt mij een denker, een kunstenaar, een groote geest
als Romains onwaardig. Mijn bewondering echter vindt zelfs hier een
verontschuldiging. Persoonlijk, dunkt mij, kan hij niet gelooven aan de oppervlakkige,
eenzijdige verklaring van een zoo gecompliceerd fenomeen als oorlog. Hij gaf haar
omdat zij leitmotievisch in de lucht hangt, gisteren gelijk vandaag, en als zoodanig
een der aspecten vormt van het menschdom dat hij natuurgetrouw schildert in zijn
grenzenloozen roman.
Waarlijk, grenzenloos. Wij kunnen hem volgen, wij volgen hem met de
gespannenste nieuwsgierigheid, wij reikhalzen naar nieuwe afleveringen, en ik voor
mij, gebiologeerd door dezen verteller, zou met onverflauwbare aandacht twee
volumen per week verwerken wanneer de auteur vermocht ze te produceeren. Doch
wij kunnen hem steeds niet overzien, ook niet na dit tiende deel. Nog altijd verwijdt
en verwijdert zich de gezichtseinder. Als in een breede, drukke, eindelooze avenue
vol menschen wisselt voortdurend het perspectief en het milieu. Links en rechts
kijken wij door zijstraten. Haar geur, belichting, tempo, timbre is altijd anders. Onder
onze voeten raast rommelend de ondergrondsche voorbij in dubbele richting. Tusschen
de menigte ontmoeten wij vroegere kennissen van allerlei stand, van alle mogelijke
ambachten, petroleummagnaat, bankwerker, automobielfabrikant, modiste, dichter,
député, courtisane, onderwijzer, minister, lichtekooi, student, priester, bisschop,
politieagent, winkelier, loopjongen, makelaar, etc., oud en jong, rijk en arm, hoog
en laag, beroemd of zonder naam, maar altijd interessant. Kent iemand het aantal
zijner kennissen? Neen, ze zijn niet te tellen. Zoo ook hier, in Les Hommes de bonne
volonté. In enkele bladzijden weten wij alle eigenaardigheden van hun lichaam, geest
en ziel, in hun oneindige, barokke, bizarre, fantastische, moreele en inmoreele
verscheidenheid. Het is ongeloofelijk van hoeveel menschen-exemplaren, en zelfs
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dieren-exemplaren, Jules Romains harten en nieren doorgrond heeft, ongeloofelijk
hoe bondig, zakelijk, reëel, suggestief, levend en boeiend hij de verschillendste, de
uiteenloopendste, de tegenstrijdigste typen van binnen en van buiten afteekent. Wij
staan stil en zij maken hun praatje, hun duizendvoudig genuanceerde praatjes over
alle denkbare onderwerpen. Wij gaan verder, terwijl zij hun beweging elders
voorzetten. Waar is hun doel; hun eindpunt? Wij kunnen 't niet eens gissen. Menschen
komen ons achterop die wij nooit zagen en wij worden over hun intiemste
verborgenheden ingelicht. Niets verwondert ons. Alles past bij elkaar. Nergens horten
wij. Soms peilen wij bodemloosheden van gedachte en ontroering zonder bijna ons
ervan te vergewissen, zooals wij verre sterren zien zonder duidelijk besef van de
afstanden, die wij met een oogopslag overbruggen.
Luide en gedempte kreten wellen op, de vroolijkste en de somberste, die men nooit
geraden heeft, die men enkel hoort van de verrukkelijkste zangers, die u doorhuiveren
als een plotselinge stormbui. Maar steeds stroomt het verhaal verder als een volle
straat. Waarheen? De menschheid vraagt het zich af sinds haar verschijning op aarde.
Weten de onnoemelijke personages van Romains 't zelf? Elke stap kan hun
individueele, hun collectieve baan vertragen, versnellen, wijzigen, afbreken. Dat
ingrijpen van 't kleinste in 't groote, van 't grootste in 't kleine, de verdeeling der heele
noot in halven, kwarten, achtsten, zestienden, twee-en-dertigsten, vier-en-zestigsten,
hare herleiding tot eenheden, hoe beheerscht Romains daarvan het rhythme en de
mechaniek! Als de hemelsbreede tonen van een koraal, statig, weidsch en
fascineerend, golft de gezamenlijke actie van horizon naar horizon. Op dezen
generaal-bas, tegen dit geruisch als van een zee, als van een woud, als van een stad,
componeert, improviseert de organist zijn onuitputtelijke variaties. Ernstige en
speelsche. Verhevene en platvloersche. Heroïsche en elegische. Kamermuziekjes en
symphonieën der natuur. Alles wat men kan opsommen of verzinnen. En hoe
gemakkelijk zeg ik dat! Alsof de ontwerper en uitvoerder dezer conceptie zonder
precedent slechts op een knop behoeft te drukken om het kant en klaar uit een lade
te halen. Maar om een punt van vergelijking te vinden, moet men teruggaan tot het
Laatste Oordeel, tot het plafond der Sixtijnsche Kapel van Michel Angelo. Qua arbeid
en scheppingsvermogen zal de confrontatie nog uitvallen ten voordeele van Romains.
Want Buonarotti had een houvast, hij illustreerde zijn bijbel. Terwijl de schrijver
van Les Hommes de bonne volonté in den aanvang niets had dan zijn verbeelding
en een leeg velletje papier.
Karakteristiek voor deze techniek van perpetuum mobile is hoofdstuk acht van
het negende deel dat tot opschrift draagt: ‘Geboorte van een klein meisje.’ Ergens
in een woning in een straat van Parijs komt een kind ter wereld. De ‘roman’ telt reeds
drie duizend pagina's en wij kennen noch den vader noch de moeder. Zij krijgt een
naam: Françoise. We zijn echter in 1910. Alvorens Françoise kan meetellen als
individu zullen wij in 1925 zijn. Wat moeten zij daar opeens, ouders en kind? Wat
bedoelt de auteur ermee? Barensnood van een nieuwen tijd? Neen, Romains heeft
niets van een symbolist. Wij zoeken tevergeefs. Wij begrijpen niet. Doch op het
negatief onzer herinnering prent deze anonieme familie zich onuitwischbaar in. Wij
vergeten haar niet meer. Wanneer wij er even op gingen doormijmeren zouden wij
er naklanken bemerken van een ander Bethlehem en het reliëf der sfinx. Maar
onherkenbaar, als een paar silhouetten in den mist, in de schemering. Er wordt
eenvoudig een nieuw mensch geboren. Nietige en overweldigende gebeurtenis. Een
nieuwe kreet mengt zich in het orgelend koor der levenden. Hij beduidt nog niets.
De vage stem van een vaag zieltje. Doch terwijl Laulerque, lid van een geheim
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genootschap, in 't Zuiden van Frankrijk een huis huurt waar met duistere doeleinden
een invloedrijke persoonlijkheid van Centraal-Europa (een aartshertog) gesequestreerd
zal worden, terwijl ministers aarzelen bij een tweesprong, onzeker van den weg welke
naar vrede leidt of naar oorlog, terwijl alles zijn gang gaat, de machines en de
menschen, terwijl ieder zijn hersenschimmen najaagt waarover volkeren en enkelingen
kunnen struikelen, voltrekt zich ergens een ondoorgrondelijk, eeuwig en alledaagsch
mysterie. Bij den Oceaan die uit druppels bestaat, voegt zich een andere druppel.
Men kan een monument als Les Hommes de bonne volonté, zoolang er aan
gebouwd wordt, niet anders beschouwen dan in afwachting en in vogelvlucht. Gelijk
een kathedraal heeft het zijn karikaturale waterspuwers, zijn min of meer diabolieke
ornamentatie, satyrs, priapen, duiveltjes en duivelinnetjes, waarover de smaken zullen
verschillen. Gelijk het is echter, overtreft het reeds al het voorafgaande. Het is een
compendium, een encyclopedie van alles wat zich in 't eerste kwartaal dezer eeuw
geroerd heeft in Frankrijk, het mooie en het leelijke, het kwade en het goede. Zooals
hij Parijs, reusachtig complex, heeft samengevat, probeerde het zelfs nog niemand.
En of men zijn meeningen aanhangt of niet (Romains is tennaastenbij Front Populaire),
hij toont zich in zulken graad een meester dat hij alles, het. smerige en het reine, het
afstootende en het aanlokkende, het hatelijke en het liefelijke, bestraalt met een glans
van schoonheid, drenkt in een atmosfeer van menschelijk mededoogen en begrip,
die niet alleen artistiek vervoeren, doch buiten welke men 't voortaan niet meer
vermag te zien.
[verschenen: 28 januari 1936]

Ten einde raad
Parijs, 16 januari [1936]
De vermomde Russische leening, een eerste die vast en zeker geen laatste zou zijn,
is afgesprongen. Toen het betaalbriefje van Monsieur Loyal, na verschillende
ministeries doorloopen te hebben, op een slakkengangetje, den directeur bereikte der
Caisse des Dépôts et Consignations, was er zooveel leven in de brouwerij dat de chef
eener instelling die evenveel milliarden bestuurt als de gouverneur der Banque de
France, zich gehouden achtte zijn Raad van Toezicht te alarmeeren. Dit college van
inquisiteurs oordeelde even onverbiddelijk als bij een dergelijk geval de Regenten
der Bank gedaan zouden hebben. De Schatkist vraagt acht honderd millioen voor
een combinatie welke het daglicht niet zien mocht? Morgen brengen. Sinds ruim een
maand heeft die belabberde Schatkist een eigen leening van twee milliard in uitgifte
waarop niet voor de helft is ingeteekend. Laat zij den hoogen hoed hanteeren van de
goochelaars als haar dat belieft, maar de Caisse des Dépôts is geen bedeeling. Wat
zouden de gepensionneerden en verassureerden zeggen wanneer zij hun duiten zagen
vertrekken met de noorderzon der Soviets? Hoe zouden de inleggers reageeren der
spaarkassen? Deining bij de Caisse des Dépôts, die de fundamenten vormt van het
staatscrediet, dat ontbrak er nog maar aan!
De nieuwjaarsfooi voor Vadertje Stalin is dus van de baan. Als hij werkelijk in 't
nauw zit en in plaats van dobberend gestabiliseerde roebels versch geld noodig heeft
voor zijn cosmopolitische sloopers-onderneming, dan zal hij er zich door heen moeten
slaan zonder subsidies van den Franschen petit bourgeois en rentenier, wiens uitroeiing
hij zoo vurig gewenscht heeft en waarschijnlijk voortwenscht in 't geniep. Er bestaat
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geen onaangenamer bezigheid dan zelf het mes te slijpen waarmee men gemold
wordt. Deze ergernis blijft den zuinigen Franschman tenminste gespaard. Hoe de
gehaaide Stalin en de gewiekste Litvinoff uit den knel raken dat is hun eigen zaak.
Wij zijn aan krasse dingen gewoon. Maar dat de inbreker om een voorschot hengelt
uit de brandkast die hij wil forceeren, en dat dit verzoek genadig in overweging
genomen wordt door den bankier die de sleutels bezit, dat is op verre na nog niet het
extravagantste. De overtreffende trap van het krasse ligt in de brandkast zelf. Snuffel
achter de wanden van ijzer. Schuif de geheimste lade open. Wat vinden wij? Niets.
Zij is leeg. Niet alleen leeg bij wijze van spreken, gelijk alle schatkisten ter wereld
op 't oogenblik leeg zijn, maar leeg in absoluten zin, het leege dat niet bijgevuld kan
worden, het leege waarvan de natuur een afschuw heeft.
Deze Schatkist, die onder pressie van stekeblinde of gewetenlooze politieke klieks
neigingen toonde en aanstalten maakte om acht honderd millioen uit te leenen aan
de Russische wolven die de kleeren dragen hunner gekraakte slachtoffers, deze
Schatkist zou zich den koning te rijk achten wanneer zij zelf ergens een schepje
millioenen kon incasseeren, en gelukkiger nog wanneer zij het binnengeloodste geld
langer dan een dagje in handen kon houden. Maar, zoo gewonnen, zoo geronnen.
Wat deed de thesaurier al niet om rond te komen? Een leening, uitgeschreven voor
Algiers, heeft hij in de wacht gesleept en geen cent is gegaan naar de eigenlijke
bestemming. Een leening voor de spoorwegen werd verzwolgen op dezelfde manier.
Een leening voor het Crédit National dito. De eene en de andere, tot den laatsten
stuiver, in een ommezien, opgeslorpt door de schatkist. Wat bleef er van over? Geen
sikkepit. Wat baatten deze foefjes van overschrijving? Totaal niets. Vóór het eind
van December was de heele opbrengst der drie emissies vervlogen. Wind, overal
wind. De belastingen leveren schrikbarende tekorten. De handelsbalans heeft nog
altijd een deficit van vijf milliard. Honderd vijftig duizend faillissementen binnen
één jaar. En de duizenden die een affaire liever opdoeken dan bankroet te gaan en
burgerrechten te verliezen! Wat hielp de 10% korting op de uitgaven zult gij zeggen?
Geen zier? Integendeel! Zonder die inkrimping had de Schatmeester zijn loketten
reeds ettelijke weken mogen sluiten.
Het is klaar als een klontje: de Schatkist heeft geen geld en geen crediet. Als de
Staat zich tot de banken wendt antwoorden de bankiers: ‘Wildet gij mijn deposito's
op de vlucht jagen?’ Hij zoekt zijn heil in hocus pocus en hoe meer hocus pocus hij
toepast hoe minder vertrouwen hij inboezemt. Want kunstgrepen als de leeningen
voor Algiers, de spoorwegen en het Crédit National lukken geen viermaal. Een serie
van drie is meer dan mooi. En denk u even in de plaats van den Franschman die
veertig milliard op zak heeft in klinkende munt, veertig milliard die hij redde uit de
universeele paniek. Wat zoudt gij doen in zijn geval? Vanochtend belooft men u een
revolutie rechts. Vanavond maakt men u bang met een revolutie links. Sinds drie
maanden is een ministerieele crisis niet van de lucht en wat er ook aan Laval moge
mankeeren. als beheerder der staatsmiddelen zult gij onder de bekende candidaten
geen betere ontdekken. Iedereen voorspelt u bij de aanstaande verkiezingen een
overwinning van het Front Populaire. De eenen verbeiden deze vermoedelijke
bewindsaanvaarding met vinnige geestdrift, de anderen met een bittere bekommernis.
‘Het zal er heet toe gaan,’ zegt u de eerste grondwerker in zijn loopgraaf en de eerste
tapper achter zijn toonbank die gij polst over hun meening. ‘Ça va barder!’
Gij hebt misschien lust om te applaudisseeren uit sympathie voor den
Negus-Negusti? Maar kent gij 't programma van 't Front Populaire dat ons als de
guillotine van Damocles aan een dunne paarden-haar boven 't hoofd bengelt? Zijn
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recente publicatie heeft de verkiezingscampagne geopend. Het is alles zeer oud, bijna
even oud als Lenin. Wij hadden den tijd om 't van buiten te leeren. Het bevat de
socialiseering der Banken, te beginnen bij de Banque de France. De socialiseering
van den heelen verderen winkel: verzekeringsmaatschappijen, scheepvaart, mijnen,
gas, electriciteit, spoorwegen, meststoffen, enz. De aandeelen in deze diverse
ondernemingen zullen geconverteerd worden in lijfrenten op den Staat, met dien
verstande dat zij de hoogste pensioenen van tegenwoordig niet zullen overschrijden.
Gegeven de limiet der hoogste pensioenen, correspondeert de beraamde hervorming
nauwkeurig met een onteigening in massa. Met een algemeene verarming. Een
proletariseering van gansch Frankrijk. Wie zich niet goedschiks laat proletariseeren
loopt groote kans dat men hem menschlievend dresseert met een revolver in den nek,
zooals geschiedde onder het driemanschap Lenin-Trotzki-Dzjerzinski, en nu nog
onder Vadertje Stalin. Gij gelooft daar niet aan? Ik evenmin. Daar komt niets van in
Frankrijk. Niets! Maar men kan nooit weten. Al zou de berg zijn muis baren na de
geweldige keel welke hij heeft opgezet, de dreigementen zijn ruim voldoende om de
dappersten te verlammen. Misschien kregen de Franschen den schrik niet beet, doch
voor alle securiteit kijken zij de kat uit den boom. Hebben zij ongelijk? Men moet
van top tot teen verpolitiekt zijn om niet te begrijpen dat geen sterveling inteekent
op Fondsen die over vier maanden geconverteerd kunnen worden in lijfrenten waarvan
het maximumpeil reeds nu is vastgesteld.
Men hoort dus weer het oude liedje van kortgeleden: in Maart moet er vier milliard
zijn, in Mei zeven milliard, op eind Juni elf milliard, voor buitengewone uitgaven,
voor tegenvallers, door deficitten. Met dit verschil dat het gouvernement een jaartje
terug zichzelf en zijn onderdanen nog paaien kon met het wondermiddel der decreten.
Waar echter zal men op 't oogenblik, en met rampspoedige verkiezingen in 't zicht,
vier, zeven, elf supplementaire milliarden vandaan tooveren? Alle schroeven zijn tot
knappens toe aangedraaid. Op elk gebied is het summum bereikt van draagkracht.
De laatste doekjes voor het bloeden zijn opgebruikt. De citoyen die nog geld heeft,
veel of weinig, kruist de armen en staakt.
En omdat alle binnenlandsche bronnen momenteel zijn opgedroogd hoort men
ook weer mompelen van een leening in Engeland, op korten termijn, in ponden
sterling, niet in francs, en tegen draconische diplomatieke voorwaarden. Een
gemoderniseerde editie der Burgers van Calais. Geen stroppen om den hals zooals
onder Edward III en Philippe de Valois. Doch het lam naast den leeuw in 't hofje van
Eden. Zullen de Franschen dezen lichten last en dit zachte juk aanvaarden? Nauwelijks
verliet dit gerucht de mentale sferen of er werd gefluisterd over een conflict tusschen
de Regeering en den Gouverneur der Banque de France, die zijn medewerking weigert
aan de operatie. De bevelvoerders der onderaardsche vesting van de Rue de la Vrillière
denken niet aan capituleeren. ‘Schaf ons een goede politiek en wij schaffen u goede
financiën’ herhalen zij met een beroemd thesaurier der vorige eeuw.
Men zou kunnen afwegen wie van beide partijen de sterkste is. Wat doet 't er toe?
Getwist en geklaag zullen de Schatkist niet spekken. Tot elken prijs echter,
onverschillig hoe, en om 't even door wie, moeten de kassen gevuld worden. Een
minister heeft nog hoogstens tien weken tijd om zijn maatregelen te wikken. Daarna
bestaat er geen maatregel meer welken de omstandigheden hem niet kunnen opdringen
en waarvoor hij genoeg bewegingsvrijheid zal hebben om terug te deinzen. Ça va
barder, zooals de straat zich uitdrukt. Spoedig kent de gulden wellicht den triomf
van de eenige en allerlaatste representant te zijn van het goud.
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[verschenen: 4 februari 1936]

De tooverleerling
Parijs, 20 Januari [1936]
Op de Parijsche Rechtsfaculteit doceert Gaston Jèze een specialen cursus voor
derde-jaars-studenten die gevolgd wordt door ongeveer vijftig leerlingen. Reeds
vroeger hadden zijn hoorders een (rot) appeltje met hem te schillen gehad wegens
een ongelukkig woord dat hem ontviel over de reactionnairen, die hij rangschikte
onder de uitstervende menschsoorten. Dat was niet alleen onhistorisch, onfilosofisch
(niemand kan ageeren zonder ergens op te reageeren; elke actie sluit reactie in) maar
bovenal onpsychologisch. Want dat bijna alle hoogleeraren der Sorbonne avant-gardist
zijn, en dat bijna alle studenten sinds een tiental jaren hoe langer hoe reactionnairder
worden, is een der merkwaardigste verschijnselen in het geestelijke leven van
Frankrijk. Het dient tot niets om een fenomeen, dat de leiders der intelligentie zeer
onbehaaglijk stemt, te loochenen of te verkleinen. Een feit blijft een feit, ook al noopt
het een republikeinsch hart tot de onverkwikkelijkste conclusies. En zonder eenige
overdrijving mogen de studenten erop roemen dat het Quartier Latin de eenige wijk
is van Parijs waar socialisten en communisten geen toegang hebben. Wie dezen
toestand wil verbeteren, zou minstens negentienden der universitaire jeugd moeten
onthoofden om haar andere koppen op te zetten.
Vanaf den dag dus dat Gaston Jèze te Genève als advocaat van Ethiopië zijn
opzienbarend requisitoir uitsprak tegen Italië en tegen Mussolini's binnenlandsch
bestuur, kon men er ongeveer vast op aan dat meer dan tienduizend studenten in de
rechten op de gelegenheid zouden aanvliegen om een reeds oude rekening met hun
professor te vereffenen. In 't buitenland, waar Jèze's redevoering stormachtigen bijval
gevonden heeft, zal men zich misschien over deze opwelling verbazen en ergeren.
In Frankrijk echter, waar de uitvallen van Jèze zelfs bij de verdedigers van Ethiopië
eenige bedenking verwekt hadden, is die studenten-drift, hoe onsympathiek ook voor
sommigen, verklaarbaar en aannemelijk. Een aantal leerlingen der Ecole Normale
Supérieure waar het onderwijzend personeel gekweekt wordt, die mannen modelleerde
als Romain Rolland en Jules Romains, hebben in een epistel aan den minister van
Nationale Opvoeding het ‘geval Jèze’ gedefinieerd met een onpartijdigheid welke
niets te wenschen overlaat en die des te opmerkelijker is, daar de Ecole Normale in
het universitaire conflict dat ging losbreken, neutraal zou blijven.
Een professor, bezoldigd door het Fransche gouvernement, zoo redeneeren zij,
die zijn diensten verhuurt aan een vreemde mogendheid, heeft zonder twijfel vrijheid
van meening, doch slechts in beperkten graad vrijheid van handeling. Als
woordvoerder van den Negus had hij zijn offensieve redevoering die indruischte
tegen de toenmalige tendenties der Fransche regeering, kunnen uitspreken voor een
Internationaal Hof. De beslissingen, daar genomen, beïnvloeden nimmer de groote
richtingslijnen van een land. Maar zijn pleidooi zooals het was, heftig tegen Italië,
contrarieerend voor den Quai d'Orsay, kon hij niet houden tegenover een Diplomatieke
Assemblée, waar besluiten vallen welke bindend zijn voor de algemeene politiek
van den Staat. Jèze, Fransch ambtenaar, eminent hoogleeraar der Parijsche faculteit,
en opgeluisterd door het prestige dat afstraalt van Frankrijks voornaamste universiteit,
schiep als antagonist der Fransche delegatie een wanorde, welke een Staat, bezorgd
voor zijn prerogatieven, niet had mogen dulden. Het is in principe betreurenswaardig

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

dat een professor door zijn leerlingen verhinderd wordt in de uitoefening van zijn
ambt. Met een tweede wanorde poogt men de eerste te remedieeren. Dat is niet
rechtmatig maar stellig rechtvaardig. De wanorde der studenten te onderdrukken kan
de regeering niet ontheffen van den plicht om de wanorden van professor Jèze te
beteugelen welke voor de gansche natie veel ernstiger en gevaarlijker zijn.
Zij hadden goed praten. Tegenover Genève en tegenover Ethiopië had de Fransche
regeering de handen niet vrij genoeg om den onbesuisden hoofdleeraar-advocaat in
't openbaar te desavoueeren met een schorsing, en zijn geval werd een der lastigste
van de tallooze onontwarbare verwikkelingen welke de Afrikaansche blunder in de
wereld bracht.
Het kan een gouvernement onverschillig zijn om de massa der studenten tegen
zich te hebben, maar het blijkt nimmer raadzaam ze in 't harnas te jagen. Alle groote
en kleine beroeringen, in 't Westen en in 't Oosten, beginnen met een gisting op de
hoogescholen. Het is het voorrecht en de eigenschap der jeugd om te voelen wat
waggelt en wat hecht staat, om den eersten stoot te geven voor een stap verder, om
hindernissen te nemen zonder ze vooraf te meten. Hun élan daarbij is onberekenbaar.
Men weet waar ze starten. Men weet nooit waar ze aankomen. Men weet vooral nooit
wat ze onderweg met zich meesleepen. Hun voorbeeld is aanstekelijk en wat ze zich
in 't hoofd gehaald hebben, krijgt men er nimmer uit met geweld.
Ditmaal hadden zij in hun kop gezet dat de advocaat van den Negus niet meer zou
doceeren in een Fransche universiteit. Zij volgen de traditioneele tactiek van kabaal,
optochten en stinkbommen, gecompleteerd met traangassen. Wat zou een autoritair
en ondubbelzinnig gouvernement gedaan hebben? Het hadde de vijftig leerlingen
van Jèze zorgvuldig gefilterd aan den ingang van het les-lokaal, ieder geflankeerd
met een of twee klabakken en de deuren versperd met schildwachten. De cursus van
Jèze ware doorgegaan. Maar wat doet de regeering van Pierre Laval, die nooit
imperatief en nog minder recht-door-zee kon zijn? Hij laat schreeuwen, joelen, fluiten
en zwavelen. Daarna sluit hij de gansche Rechtsfaculteit en geeft vrijen tijd aan
14.050 studenten. Zelfs dit onbeduidende relletje beschouwt hij met zijn
dubbel-aangezicht. De eene kant lacht naar den Volkenbond. De andere kant toont
hoe moeilijk hem alles gemaakt wordt. Aan beide zijden vraagt hij excuus.
Zijn systeem voert hem in een impasse waar hij voor- noch achteruit kan. Langs
de straat spannen de studenten een enorme banderolle met het opschrift: ‘Jèze, sac
au dos’. Zij zegt wat ieder denkt. In het onderbewustzijn der Franschen heeft de term
sac au dos een hatelijken klank waarvan geen enkele taal het equivalent bezit. De
drie woorden vatten alle misère samen van de kazerne en van de slagvelden, de
landerige en de onmenschelijke. Terwijl overal elders de oorspronkelijke beteekenis
van ‘ransel’ verdoezeld of verbloemd is, behield sac au dos, ransel op den rug, voor
de Franschen heel de expressie der armzaligheid in uniform. Sinds zes maanden werd
sac au dos de oppermachtige spreuk die de menschen opzweept of den mond snoert,
aanhitst of versteent.
Onder het motto ‘Jèze, sac au dos’ wordt een waarschuwings-staking geproclameerd
van acht-en-veertig uren. Vijf en dertig duizend toekomstige meesters en doctors
leggen het werk neer. Den eersten dag regent het achter de beslagen ruiten. Slecht
weer om over de boulevards te hossen. Den tweeden dag schijnt de zon en zes honderd
stakers moeten worden gearresteerd. De onrust slaat over naar Dijon, Lyon, Grenoble,
Marseille, Toulouse. ‘Dat is tenminste één overwinning welke Mussolini zonder te
liegen kan rondbazuinen’, spotten de linksche bladen.
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De vergelijking zou misschien juister zijn wanneer het succes der staking de
poorten heropend had van de Rechtsfaculteit. Doch de Rechtsfaculteit blijft gesloten
en de lock-out gehandhaafd. Er is geen gouvernement op aarde dat onder dezelfde
omstandigheden vrijwillig zou terugkrabbelen. Heeft men echter ooit studenten de
nederlaag zien lijden wanneer zij in opstand komen tegen hun regeering? Kan Jèze
ongelijk bekennen door zichzelf af te danken? Zijn vrienden zouden 't hem nooit
veroorloven en om twintig geldige redenen is hij aan zijn zaak standvastigheid
schuldig.
Men zoekt een Salomons-oordeel in een conflict dat alleen schijnt beslecht te
kunnen worden met gummistokken en ander wapentuig. Ik ken geen oplossing, zelfs
al zou de tooverleerling die ook dezen bezem in beweging zette, verdwijnen door
een valluik. Dat is het zonderlingst. Hij schijnt pas weg te duiken nu alles schots en
scheef gaat.
[verschenen: 8 februari 1936]

Het stond geschreven
Parijs, 22 Januari [1936]
De astrologen hebben de teekenen in den hemel niet misduid. Laval, zeiden zij, zal
niet vallen in November, en ook niet in December, hoewel de sterren hem ongunstig
zijn. Maar half-Januari toont zijn horoscoop en de horoscoop van zijn Kabinet
aspecten, die moeilijkheden aankondigen (in het 7e huis o.a. dat de contracten
voorstelt) waaraan hij slechts zal kunnen ontsnappen, door de wijsheid der slang te
paren aan haar sluwheid. Die bovennatuurlijke en voor menschen ietwat antipathieke
mengeling van vermogens heeft niet meer tot zijn beschikking gestaan. In de
vervalsching van stembriefjes welke ik signaleerde op 31 December, uitte zich de
laatste en heftigste stuiptrekking van energie die hem veroorloofd was.
Zoo boekt de astrologie nieuwe lauweren als Laval de zijne voorloopig verliest.
Versmaad haar niet, deze ondoorgrondelijke wetenschap. Hitler heeft zijn wichelaar.
Hij had zelfs een wichelaar, vertelt men, die zijn eigen onzalig einde niet wist te
voorzien, in ieder geval niet kon verijdelen. Mussolini heeft zijn sterrenlezer en hij
onderneemt niets, zelfs geen eenvoudige reis, zonder vergunning der planeten. De
meeste Fransche ministers hebben hun kaartlegsters en horoscooptrekkers. Zij
raadplegen de orakels. Zij laten de uitspraken openbaar maken. Of die waarzeggers
geïnspireerde occultisten zijn, laat ik in 't midden, maar zij toonen zich eminente
politici. Eminent genoeg om ongeloovigen de verdenking in te boezemen dat er uit
den mond der profeten de stem spreekt van een regisseur, gelijk er in de godenbeelden
der Egyptenaren een mannetje verborgen zat en gelijk de Delphische Pythia zich bij
wijlen liet suggereeren door geschenken. Voor de eerste helft van Februari kondigen
de Parijsche astrologen een serie bloedige botsingen en andere gewelddadigheden
aan. Een uitstekende gelegenheid om hen wantrouwend te verifieeren.
Wat mij aangaat, ik heb in begin November zonder hulp der sterren geschreven
dat Laval 't even lang zou uithouden als het proces van Stavisky. Als ik mij verder
had durven wagen op deze uiteraard gladde en onzekere banen zou ik gezegd hebben:
en geen dag langer. Op enkele uren na ware mijn voorspelling uitgekomen. Inderdaad:
toen de juryleden in de zaal hunner beraadslagingen soldaten-kribben opsloegen om
het antwoord op de bijna twee duizend vragen te overwegen in de armen van
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Morpheus, begonnen Herriot en het Uitvoerend Comité der Radicale Partij het
waggelend ministerie van Laval zoodanig te rammeien, van voren en van achteren,
dat er geen twijfel kon bestaan of de aanvallers beschikten over verjongde krachten
en hadden voortaan vrij spel.
Dit is geen gissing. Het is gevolgtrekking uit waarneembare gegevens. De Affaire
die Doumergue aan 't bewind had gebracht, hield Laval nog in evenwicht op het
slappe koord. Zoolang de instructie traineerde, kon geen enkel Radicaal de
verwoestingen schatten welke het schandaal zou aanrichten in zijn groep, in de
electorale en gouvernementeele positie zijner partij. Zoolang de debatten duurden,
kon géén Radicaal zich veilig achten. Scabreuze en menigvuldige medeplichtigheden
der politie en der magistraten hadden het ergste van de Radicalen afgewend. Maar
dat ergste waarin een compleet débâcle dreigde, kon elk oogenblik opdoemen uit het
verhoor of uit de simpele oproeping van een getuige. Zelfs al zou Laval als hoofd
der Regeering, als hoofd der Justitie, dit vermorzelende wapen niet gehanteerd hebben,
de Radicale Partij kon niet besluiten tot beslissende manoeuvres voordat de
eindvonnissen waren uitgesproken.
Volgens gewoonte heeft Laval, in plaats van een standpunt te kiezen dat conform
zou geweest zijn aan de zuivere, strikte rechtvaardigheid, laten smokkelen. Het heele
proces is getruqueerd.
Wilt gij bij het scheiden dezer markt van sjacheraars nog een voorbeeld om toe te
lichten hoe diep de Radicalen in de modder raakten en hoe zij eruit zijn gebaggerd?
De député Louis Proust is president van het Comité Mascuraud, het voornaamste
en zeer invloedrijke Radicale verkiezings-agentschap. Bij de instructie der Affaire
was hij door de mand gevallen. Hij kon niet ontkennen stappen ondernomen te hebben
om de rooverijen van Stavisky te begunstigen hoewel hij op de hoogte was van alle
verdenkingen die op de manipulaties van zijn beschermeling rustten. De souche van
een der chèques draagt zijn naam met vermelding van twee-en-een-half millioen.
Stavisky's banklooper getuigde dat hij meermalen dikke enveloppes overhandigd
heeft aan Louis Proust. Het was zonneklaar dat Proust voor zijn Comité de
belangrijkste sommen incasseerde welke Stavisky gedistribueerd heeft om onmisbare
diensten te beloonen. Genoemde Proust echter wordt niet in staat van beschuldiging
gesteld.
Een deel der juryleden vindt dat zonderling en verlangt dat Proust tenminste
gehoord worde als getuige. Met tegenzin belooft het Hof hun voldoening van dezen
wensch. Maar gelijkertijd strooit men het gerucht rond dat Proust vertrokken is naar
Afrika. Men geeft de verzekering dat hij op 5 Januari terug zal zijn. Men bericht dat
hij de boot miste doch arriveeren zal op den 11den, juist tijdig genoeg om te getuigen.
Hij komt noch den 5den, noch den 11den, en op 16 Jan. zijn de debatten definitief
gesloten. Denzelfden dag echter verschijnt hij in de Kamer. Hij heeft deze
onbeschaamde poets kunnen bakken aan de Jury, aan het Gerecht, aan de Moraal
zonder dat iemand er een hand voor omdraait. De bewering dat de verkiezingen van
1932 gefinancierd zijn door Stavisky blijft een praatje. Niets is bewezen.
Zulke doodelijke zwakheden, en tientallen andere, leverden de Radicale Partij
genadeloos over aan een regeerder die de macht bezat, en per ongeluk den moed kon
hebben, om haar 't mes op de keel te zetten. Maar als Laval gedacht heeft uit die
verschrikkelijk kwetsbare plekken munt te slaan door ze te sparen (gelijk reeds
Doumergue deed) en zijn ministerieel bestaan te rekken door ze te ontzien, dan
vergiste hij zich deerlijk. De Radicalen kennen evenmin dank als zij weten van
bescheidenheid of gewetensknagingen. Zij kennen slechts hun belangen en hun
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politieke stokpaardjes. Van den député Henri Garat zei de president der Rechtbank
Barnaud, die onmogelijk verdacht kan worden van anti-radicale of onrepublikeinsche
gevoelens: ‘Ik heb een schuldige tegenover mij, een zwaar schuldige wiens bestraffing
ik vraag. Nooit was schuldigheid beter bewezen dan de uwe!’ en nauwelijks was het
verdict gevallen, nauwelijks was Garat, door een milde jury veroordeeld tot twee
jaar gevangenisstraf, in hooger beroep en voorloopig op vrije voeten, of hij ijlde naar
de Kamer waar hij door de vrienden in triomf verwelkomd en met een apotheose
gehuldigd werd.
En nauwelijks was de zaak Stavisky met een zachtzinnig vonnis provisorisch uit
de wereld of het Uitvoerend Comité der Radicale Partij spoorde uit alle hoeken van
Frankrijk naar Parijs om de demissie te bewerken van Laval door de ontslagneming
af te troggelen der radicale leden van het ministerie. Om Laval, zooals zij zich
uitdrukten, weg te jagen met een schop onder een zeker lichaamsdeel. Hun soviet
telde ongeveer acht honderd wraakgierige koppen en vergaderde in het blinkende
klatergoud en het roode pluche der receptie-zaal van het Hôtel Continental. Laval
die den dag te voren in de Kamer nog een meerderheid behaalde van 64 stemmen
(en ditmaal zonder fraude met bulletins) werd door deze club gewipt.
Zij hadden geen enkel ander mandaat dan hun lidmaatschap der Radicale Partij.
Hun ingrijpen was anti-parlementair en anti-constitutioneel. Doch op dit gebied
hebben Links en Rechts elkaar niets te verwijten. Ook de verjaging van Daladier op
6 Februari 1934 (de man van het ‘smeltend geld’ dien zij met acclamaties op den
voorzitters-zetel heschen) was onparlementair en onconstitutioneel. Gelijk de President
der Republiek toenmaals zwichtte voor den drang der Nationalisten, zoo homologeert
hij vandaag de revanche, de rehabilitatie der Staviskianen. Even deemoedig als
Doumergue zijn biezen pakte, even onderdanig knijpt Laval uit.
Werkelijk, ik zou liever hebben dat al deze kromheden (de chèque van Proust
inbegrepen) tot het rijk der fabels behoorden. Het is niet prettig dat een onpartijdig
waarnemer alleen reeds door ze te vernoemen den indruk kan wekken van
vooroordeelen. Maar helaas, die kromheden zijn geen verzinsels. Het zijn
nachtmerries. Want van zulke buitensporigheden kan ten slotte niet alleen het lot
afhangen van ons continent, doch van den ganschen aardbol.
[verschenen: 11 februari 1936]

Parijs - New-York
Parijs, 28 Januari [1936]
Om eens van pech te spreken: In dezelfde week dat Frankrijk en Portugal met het
oog op een vliegtuigverbinding over den Atlantischen Oceaan, een accoord teekenen
betreffende landingsrechten en havenwerken op de Azoren, gaat de
Lieutenant-de-Vaisseau-Paris naar den kelder. De magnifieke machine, die reeds
dertig millioen francs verslond, had binnenkort den eersten proeftocht moeten
uitvoeren. Zij was naar de Antillen gevlogen om de feestelijkheden op te luisteren
der driehonderdjarige vereeniging dezer eilanden met Frankrijk. Komend van
Fort-de-France meert het reusachtige toestel in de baai van Pensacola, langs de
noord-westkust van Florida. Terwijl de geheele bemanning aan wal is en met de
Amerikaansche collega's een glaasje ledigt, breekt midden in den nacht een
onvoorzienbare cycloon los die het vliegschip zoo leelijk tegen een kabel zwiept dat
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het omslaat en zinkt. Het werd opgedregd met een gebroken vleugel, uitgezakte
motoren, waterschade, een hoop andere averij, en keert terug per vrachtboot. De
commandant denkt ongetwijfeld: nog liever vlakweg een ongeluk dan zulk een
stomme wanbof. Het is de tweede keer dat de ‘Paris’ onverhoeds besprongen wordt
door een stormvlaag. Eerst in Le Havre waar een plotselinge rukwind hem bij het
opstijgen in de masten van een vischaak dreef. Alle dingen in drieën. Zou men soms
niet zweren dat er achter de zichtbare wereld werkelijk gnomen huizen, sylphen,
undinen en salamanders, zoo heetten in vroegere eeuwen de geesten van aarde, lucht,
water en vuur, die 't maar zelden goed met ons meenen?
Het Portugeesch accoord inmiddels is beklonken. Zooals dikwijls gebeurt in
Frankrijk, waar altijd tegenstrijdige machten tegen elkaar optornen, werd het bedisseld
onder deplorabele omstandigheden welke gemakkelijk vermeden hadden kunnen
worden. Toen Oceaan-vluchten nog golden voor sprookjes en legenden uit het
verzonken Atlantis, hadden Franschen die den blik naar de toekomst wendden, te
Lissabon reeds optie aangevraagd voor een vliegtuigbasis op de Azoren. Zij kregen
de optie en het privilege voor een appel en een ei, want er waren geen concurrenten.
Vanaf 1919 betaalden zij jaarlijks het pietluttige sommetje van 209.000 francs. In
1933 echter, tijdens het paroxisme van den internationalistischen roes, (waarvan niets
zou overblijven dan een geweldige kater) liet een minister, die Pierre Cot was, het
monopolie verstrijken onder voorwendsel dat hij geen credieten beschikbaar had.
Hij vond geen 200.000 francs op een budget van twee milliard! De Portugeezen
grepen de gelegenheid bij de haren. Wat bijna cadeau gegeven was en wat een domoor
niet wist te waardeeren, moest drie jaar later peperduur en onder harde voorwaarden
worden teruggekocht. Een Portugeesche haven, bij voorkeur Lissabon, zal kopstation
worden, en niet Bordeaux. Alle installaties op de Azoren zijn nationaal eigendom
van Portugal. Een verzoek om monopolie is afgewimpeld. Op den koop toe eischt
Portugal gunstige handelsvoorwaarden. Hetgeen exclusiviteit der Franschen was,
wordt hoogstens een prioriteit welke zij spoedig met Amerikanen, Engelschen en
andere gegadigden (Hollanders, Duitschers, Italianen) zullen moeten deelen. Al
bestond er geen enkele andere reden waarom de portefeuille van Luchtvaart bij de
laatste regeeringscrisis werd toegekend aan een filosoof, de formidabele blunder der
Azoren zou een voldoend motief zijn om Pierre Cot voor zekeren tijd op stal te
houden waar hij zich in stilte verbijt. De Radicalen redden gaarne den schijn maar
zij gelooven aan de immanente justitie.
Ondanks dien flater hebben de Franschen een noemenswaardigen voorsprong.
Menig gezantschap vertrok reeds naar New-York en naar het eiland Fayal om de
technische, diplomatische en commercieele prospectie voort te zetten. Van de
resultaten vernamen wij enkel dat de Noord-Atlantische lijn een ontzaglijk kostbare
onderneming zal worden. De Azorische havens liggen onder alle winden en zijn
slecht beschut tegen deining en zware zee. De vulkanische, bergachtige
grondgesteldheid is onvoordeelig voor het aanleggen van terreinen. De toerusting
van Horta, dat de minste wisselvalligheden schijnt op te leveren, wordt geschat op
eventjes vijftig millioen francs. Wie zal die onmisbare constructies betalen? Wie zal
ze bouwen? Wie zal ervan profiteeren? Het goedkoopst zou zijn een
Fransch-Engelsch-Amerikaansche pool. Maar de organisatie van een pool begint
onvermijdelijk met eindelooze schermutselingen.
De behoefte echter schept niet alleen het orgaan, het orgaan schept ook de behoefte.
De Franschen beschikken over het noodige materiaal voor oceaan-reizen en zij
bezitten bovendien een ongeëvenaarde ervaring als luchtzeevaarders. Meer dan zestig
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maal reeds staken hun machines zonder het geringste incident het water over van
Dakar naar Natal, van Afrika naar Zuid-Amerika. Op de wegen naar het Oosten zijn
zij nog onze minderen, doch een brief gepost te Parijs wordt binnen 70 uren 12.000
K.M. verder afgestempeld te Buenos-Aires. Dat is knap en geeft een idee van wat
zij zullen bereiken wanneer zij pootaan gaan spelen in de richting van Saigon. Vanaf
5 Januari kruisen twee Fransche vliegmachines elkaar regelmatig en wekelijksch in
het onherbergzaam gebied van fantastische wolkgevaarten en waterhoozen, dat de
Fransche matrozen sinds menschenheugenis pot au noir noemen, de Engelschen
cloud-ring. Dit materiaal en dit keurkorps van piloten, voortdurend en geduldig
uitgebreid, moet benuttigd worden. Zoo komt Noord-Amerika aan de beurt om
bevlogen te worden, het koste wat het wil.
Zooals de Oceaan-vliegtuigen nu zijn - groot, massief, veilig, maar betrekkelijk
langzaam - blijft een haven op de Azoren onontbeerlijk. Doch als de basis gereed is,
in 1937 of '38, zullen de Franschen dan nog een tusschenlanding noodig hebben? Ik
zag dezer dagen den Typhon van Caudron-Renault, het nieuwste meesterstuk van
den ingenieur Marcel Riffard, het toestel waarvan men sinds een jaar sensationeele
prestaties verwacht. Hij is in de verf, karmijnrood, en heeft nog slechts drie proeven
te doorstaan van den technischen dienst, de onbuigzame, streng-bij-de-leersche
Service Technique die in den Douglas (hij kocht een exemplaar voer de dissectie en
publiceerde een rapport) eigenaardigheden ontdekte welke hij bij een Fransch fabrikaat
niet zou hebben laten passeeren. De Typhon nadert dus het einde zijner tallooze
beproevingen. Hij is zoo goed als luchtwaardig. En opgepast! Als hij houdt wat hij
belooft (Riffard blufte nimmer) zal hij minstens een omwenteling teweeg brengen
in 't postverkeer. Met deze machine hoopt Rossi de reis Parijs - New-York heen en
terug te maken binnen acht-en-veertig uur en nog tijd te vinden voor een bezoek aan
Manhattan. Hij zegt 't niet om sylphen en salamanders te tarten, maar hij zal 't doen.
Hij kan 't doen. Zie, hoe comfortabel de bestuurder gehuisvest is temidden der
dozijnen instrumenten en schakelaars. De radio insgelijks. De twee motoren
ontwikkelen elk 230 p.k. en heffen in minder dan 700 meter een gewicht van den
grond van 4000 K.G. Bij die 4000 K.G. behooren 2600 liter benzine en toch is er
nog een bergplaats van één kubieke meter voor 200 K.G. post Als de motoren werken
op twee-derde der nominale kracht (met 300 effectieve p.k. derhalve) haalt de Typhon
een snelheid van 310 K.M. per uur en bezit hij een autonomie van 7500 K.M. Op
volle kracht vliegt hij 380 K.M. per uur. Dat is even snel als de beste militaire jagers.
Met dit verschil dat de Typhon meer dan tweemaal zwaarder weegt, tweemaal minder
energie gebruikt en benzine inneemt voor een tienmaal grooteren tijdsduur dan de
militaire jager.
Het kost moeite om het ensemble dezer cijfers, en vooral hun onderlinge proporties,
te aanvaarden als werkelijkheden. Zij zijn veel ongeloofelijker dan de afmetingen
en de duizenden paardekrachten van mastodonten als de Lieutenant-de-Vaisseau-Paris.
Wie durft in deze hasardeuze regionen der vleugels anticipeeren met een gerust hart?
Maar als de cijfers vandaag of morgen reëel blijken, plaatsen zij de luchtvaart voor
een geheel nieuw feit. De trajecten Parijs -Saigon, Amsterdam - Batavia, zullen
regelmatig afgelegd kunnen worden in twee etappen en in veertig uren. Zonder zich
te haasten. Zonder zich af te beulen. Met een machine die geen monster is, geen
schaap met vijf pooten, maar met een courant, secuur toestel dat als een automobiel
in 't bereik ligt van iedereen.
[verschenen: 14 februari 1936]
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De straffers gestraft
Parijs, 31 Januari [1936]
Zoowel uit Italië als uit de Fransche ministeries van Handel en Financiën komen
rapporten binnen welke een algemeenen kijk geven op de werking der sancties. De
berichten zijn van dien aard dat men ondanks de regeeringswisseling een rumoerige
campagne kan verwachten onder de zinspreuk: ‘Is het Recht goed dat de schuldigen
niet weet te straffen zonder ook de onschuldigen te treffen?’ Of: ‘Is het geen krom
Recht dat de onschuldigen harder straft dan de schuldigen?’
Beide motto's formuleeren een stelling die zonder twijfel voor aanvaller en
verdediger onaanvechtbaar blijkt, omdat zij dagelijks bewezen wordt door de feiten.
Voorbeeld uit de duizenden: Een handelaar boekt een schadepost van vijf ton omdat
een order krachtens de besluiten van Genève niet uitgevoerd kan worden, of omdat
het door den Italiaanschen klant bij wijze van représailles geannuleerd is. De Italiaan
voorziet zich onder den dekmantel eener Oostenrijksche firma in Tsjechoslovakije;
of speent zich van de koopwaar als het een luxe-artikel geldt; of richt zelf een fabriek
op welke het product dat hij niet missen wil voortaan vervaardigd. Wie is in de drie
gevallen het slachtoffer? Niet de Italiaan. Hij wint in twee opzichten bij den gang
van zaken en het derde beperkt zich tot een ongerief. Wie betaalt het gelag? Wie lijdt
de schade? Alleenlijk de Franschman. Ten eerste het hoofd van het bedrijf. Ten
tweede zijn personeel waarop hij moet bezuinigen, of dat hij zich genoodzaakt ziet
te ontslaan. En wat werd bereikt met de procédure en het procédé? Niets, absoluut
niets. De Italiaan kan een langen neus maken tegen den sanctionnist; zeggen, schrijven
en per radio omroepen dat hij de sancties aan zijn laars lapt, waarvoor hij zich
inderdaad niet geneert.
Of men het probleem beredeneert van een Fransch standpunt of vanuit een anderen
geografischen gezichtshoek, het blijft even irriteerend, ontgoochelend en om ronduit
de waarheid te zeggen, demoraliseerend. Heb slechts zes maanden geduld en de
Italianen, waar de chemisten niet stil zitten, zullen in industrieele hoeveelheden wol
fabriceeren uit een bijproduct van melk. Wat een kaas had kunnen worden, wordt
eenvoudig een kous, een trui, een muts, een das. Des te erger voor de schapen van
Australië, Afrika en hunne eigenaars. In 't begin zal die wol een beetje duur zijn. Wat
doet dat ertoe?
In een oorlogvoerend land wordt geld spoedig een fictie, en munt slaan uit papier
is zeker niet moeilijker dan wol halen uit melk. Of jute uit brem. Of katoen uit
cellulose. Of cellulose uit een andere materie. Of vlas uit onvruchtbare gronden die
altijd braak lagen. Laat Rusland en zijn vlas, Egypte en zijn katoen, Zweden en zijn
cellulose, Britsch-Indië en zijn jute, Australië en zijn wol, een jaartje sanctionneeren
en alle condities waaronder deze voortbrengselen totnutoe verhandeld en gefabriceerd
werden, zullen gewijzigd zijn tot het onherstelbaar nadeel der natuurlijke producenten.
Dit wordt niet geconstateerd uit sympathie voor Italië doch omdat het een realiteit
is waartegen geen haarklooven of sputteren helpt, een realiteit waaraan de twintigste
eeuw zich goed- of kwaadschiks zal moeten onderwerpen. Bij den huidigen stand
der wetenschappen zijn sancties geen straf meer voor dengene tegen wien ze worden
toegepast. Maar een prikkel. Een wonderbaarlijke stimulans. Een zweepslag die den
schranderen menschelijken tweevoeter aanspoort tot inspanningen en
spitsvondigheden welke zonder die opporring buiten zijn bereik en boven zijn
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vermogen zouden gebleven zijn. Een soort van verjongingskuur. Een trompetsignaal
dat reveille blaast. Steeds waren de beproevingen, zoolang de mensch deze planeet
bewoont, de kortste weg en het doelmatigste middel tot een hoogere volmaaktheid.
Er is geen lijden, geen tegenspoed, geen ongemak dat niet op een of andere manier
de hersenkronkels verrijkt van een welgeschapen hoofd. Hoe konden de Geneefsche
comité's vergeten wat alpha en omega vormt der menschelijke historie, wat niet alleen
geleerd wordt door de mystici van alle godsdiensten, maar zelfs door Darwin (struggle
for life!) en ten overvloede door ervaringen welke geen kwart eeuw oud zijn? Hoe
konden zij al die lessen verwaarloozen? Als zij even hadden nagedacht, zonder passie,
met koele koppen, zouden zij op het misdrijf geen vergelding gesteld hebben die den
dader een dienst bewijst. Een onschatbare dienst welke van-nu af aan reeds beschouwd
kan worden als een belooning, als een premie.
En een vergelding welke op de toepassers der wet terugvalt als een onverdiende,
zware en absurde straf. Lyoneesche firma's hadden een vordering van ongeveer
honderd millioen francs op Italië welke zij niet kunnen innen. Wie derft deze som?
Wie profiteert ervan? De Italiaan drinkt geen champagne meer, geen Bourgogne,
geen Chartreuse, geen Benedictine. Hij parfumeert zich niet meer met Coty of
Houbigant. Wie is ermee gebaat? Wie wordt het kind van de rekening? De omzet in
de textiel daalde met 10%. De hars met 40%. Er is geen branche in den handel, de
industrie, de kunstnijverheid, den landbouw, van de ganzeveeren tot het kantwerk
van Calais, van de pharmaceutische producten tot het naaigaren, van de
soldaten-dekens tot de zijde-weefsels, van de meststoffen tot het verguldsel, van de
machines tot schoenpoets, knoopen en dierenhuiden, er is geen tak van de Fransche
bedrijvigheid die wegens de sluiting der Italiaansche markt niet zeer gevoelige
verliezen boekt, loopend in honderdtallen van millioenen. Wie is de benadeelde?
Wat Italië niet van Frankrijk krijgt, koopt het in Duitschland of elders. Maar wie is
de dupe? Wien worden de duimschroeven aangezet? Misschien den Italiaan. Doch
buiten kijf knellen zij den Franschman het ergst. Wie is de gestrafte? Iedereen die
de sancties toepast. Iedereen behalve de Italiaan.
De Staat die de sancties uitvoert is een abstractie, welke elke kwestie automatisch
transformeert in statistiek. Genève, dat de sancties uitvaardigde, is een verzameling
van zulke abstracties. Zij zijn als de God van Kloos: ze zien niet, hooren niet, voelen
niet, denken niet. Zij zijn zeldzame wezenheden die zich uitdrukken in cijfers en
tabellen. Het gebied echter waarover zij decreteeren bestaat uit legioenen van
kwetsbare, bijna weerlooze, stumperige stervelingen. Wat een getal is op een
handelsbalans, een simpel plus of minus, concretiseert zich voor duizenden en
tienduizenden in een faillissement, in armoede, in werkloosheid, in ziekte, in
ontbering, in kinderen die hun studies moeten onderbreken, in myriaden van
kwellingen, verdrietigheden, plagen. Twee abstracties, de Staat en de Super-Staat,
eischen deze offers van hen in naam van een Ideaal, in naam van het Recht. Wat
deert dat Staat en Super-Staat? Weinig of niets. Maar wie kan loochenen en hoe zal
men het tallooze stakkers uit het hoofd praten dat Ideaal en Recht op hen neerkomen
als een onverdiende, onduldbare straf? Als een straf, die hoofdzakelijk en haast
uitsluitend onschuldigen treft. En waarvoor? Met welk nut? Noch het Ideaal, noch
het Recht zullen door het aanrichten van ontelbare groote en kleine nooden versterkt
of bevredigd worden. Zulk Recht daarentegen brengt de slaperigste gewetens tot
opstand.
Zal het nog ooit lukken zulke ongerijmdheden te laten rijmen? Wij zitten in 't
schuitje en moeten varen. Het is echter meer dan tijd om een der doorslaandste en
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gevaarlijkste argumenten die tegen Genève worden uitgespeeld te ontzenuwen. Het
is meer dan ooit geraden om een reeds klemmende argumentatie niet te verzwaren
met nieuwe motieven tot ongeloof en wrevel.
[verschenen: 19 februari 1936]

Een voldongen feit
Parijs, 20 Februari 1936
Op Maandag 17 Februari heeft tusschen Parijs en Chartres (88 k.m.) de eerste autorail
gereden waarvan de motor werkt met gas van houtskool dat aan boord gefabriceerd
wordt door een generator. Aan den proefrit namen deel de ministers van Openbare
Werken, Landbouw en Oorlog. Drie ministeries inderdaad zijn betrokken bij de
bewegingsorganen van het nieuwe vervoermiddel: Landbouw, welks bosschen de
houtskool leveren, Openbare Werken dat de transporten controleert, Oorlog dat van
de transporten afhangt als een spin van haar web. Het initiatief tot de demonstratie
was genomen door Raoul Dautry, directeur der Staatsspoor, en een der drie adviseurs
van het vorige gouvernement. Aan de Gare Montparnasse, waar het rijtuig vertrok,
werd 75 kg. houtskool ingeladen voor een motor van 220 p.k., voor het vervoer van
honderd passagiers en voor een afstand van 100 km. Kosten der brandstof: 22.50
francs. Kosten per reiziger en per kilometer: 0.002 francs. Omgerekend in Hollandsch
geld wil dit zeggen: twee cent per passagier en per 100 km. Deze wagen haalt een
snelheid van ongeveer honderd km. per uur.
Eerste vraag die zich opdringt: Bestaat er een brandstof welke in goedkoopte ooit
zal kunnen wedijveren met de houtskool? Ga slechts even na, op de vleugelen uwer
verbeelding, hoe de naphta, de benzine, de olie gewonnen worden, hoe hun surrogaten
groeien, de olijf, de druif, het apennootje, de cocospalm, waaruit men met duivelsche
alchimistenkunsten benzine en olie stookt. Hoe de steenkool ontrukt wordt aan het
binnenste der aarde. De bruinkool. Hoeveel heksentoeren en geldoffers de synthetische
olie vergt. Herinner u dan een oogwenk, als een bladzijde van Moeder de Gans, met
den geur van brandenden mutserd die niet onderdoet voor wierook, hoe wonderbaarlijk
gemakkelijk men houtskool vervaardigt. In den doofpot naast een ouderwetschen
bakkersoven. Zonder erbij te denken. Overal waar men een tak opraapt. Overal waar
een boom of een struik wortelt. Waar men snoeit, hakt, een bosch dunt, waar men
sprokkelt. Gij hebt het antwoord. Neen, er bestaat geen serieuze concurrent van de
houtskool. Hij is onbestaanbaar, zelfs al zou men werkelijk petroleum maken van
gezouten water, zooals onlangs een uitvinder beweerde die niets meer van zich hooren
liet. Ieder die zich een beetje moeite getroosten wil, kan een kleine installatie inrichten
om houtskool te winnen. Het is niet eens noodig levend geboomte in eigendom te
bezitten. Uw automobiel loopt met een versleten stoel, afval en afbraak, wanneer gij
daarop gesteld of daartoe gedwongen zoudt zijn.
Andere vragen waarop men bescheid wenscht: Werkt die mechaniek? Kan men
erop bouwen? Laat zij u niet in den steek? Betaalt men niet terug aan slijtage van
den motor wat men uitspaart op de brandstof? Ruikt of rookt ze niet onhebbelijk? Is
ze gecompliceerd? Is ze niet smerig als een stoommachine? Eischt ze niet veel meer
onderhoud?
Het zal dezen zomer juist tien jaren geleden zijn dat ik hier voor den eersten keer
schreef over gasmaskers op auto's, over wat de Franschen ‘gazogène’ betitelen. Ik
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zou toen de mogelijke bezwaren tegen een origineel idee nauwelijks hebben durven
formuleeren, uit vrees voor een ontmoedigend hoofdknikken. Men moet echter weten
wat er gebeurt in de wijde wereld. Men moest weten op welk zwaar probleem vijftig
heldere en volhardende koppen zich afsloofden. Wat zij te berde brachten marcheerde
zoo goed en zoo kwaad als 't ging. Niet slechter dan de eerste benzine-motors. Ook
niet veel beter. Men verloor geregeld 20 à 40 minuten om den motor in beweging te
krijgen. De gasmaker stond in den weg als de ketels en schoorsteenen der vroegste
locomotieven. Zij waren op verre na niet bewerktuigd om zindelijk, vlug en niet te
dikwijls geleegd en gevuld te worden. Zij hadden onvoorziene stoornissen. Zij waren
veel meer dan een belofte. Maar nog geenszins de vervulling, gelijk men haar begeert
zoolang men de vrije keus heeft.
Vandaag echter kan vermeld en bewonderd worden wat er in tien jaar door een
aantal schrandere en koppige zoekers bereikt werd. Gij hebt het trouwens reeds
kunnen gissen. Een Dautry noodigt geen drie ministers uit voor een proefrit waaraan
nog eenig gevaar verbonden is voor pech. Een dag later paradeerde door het
oefen-kamp Satory (bij Versailles) een colonne militaire vrachtwagens en een colonne
militaire personen-wagens in tegenwoordigheid van Pétain. Op een signaal moesten
beide colonnes afrijden met kouden motor en een gegeven afstand afleggen in de
reglementaire militaire snelheid, die voor de gemotoriseerde troepen bepaald is op
30 k.m. per uur. Men inviteert geen maarschalk-hoofdinspecteur bij een repetitie,
niet waar, tenzij de flauwste kans op een fiasco is uitgeschakeld. Het rapport over
het experiment stond inderdaad gelijk met een overwinningsbulletin van de houtskool.
De machine werkt, - wat men noemt werken. Even secuur als onverschillig welke
benzinemotor en soepeler dan de modernste Diesel. Men zet een kraantje open en
hij start. Op de personenwagens werd de gasmaker onvindbaar voor de geoefendsten
speurder. Zij zijn perfect gestroomlijnd. De houtskool is misschien ietwat omslachtiger
en een tikje minder proper dan benzine. Daar weegt ruimschoots tegen op dat elk
gevaar voor brand is afgewend.
Maar nu de consequenties. Stel u het ondenkbare geval voor dat petroleum-sancties
moeten toegepast worden op Frankrijk. Geen enkel technisch bezwaar verhindert
voortaan om alle benzine-auto's, of olieauto's, te transformeeren in houtskool-auto's.
Een metamorphose welke zich onder normale omstandigheden, zonder dwang en
noodzaak, zal uitstrekken over tien of twintig jaren, zou zich voltrekken in een paar
maanden. De ervaring van den vorigen oorlog heeft geleerd met welk een
verbluffenden spoed de fabrieken uit den grond verrijzen wanneer het vaderland in
last verkeert. Wat heden tot op zekere hoogte alleen voor Frankrijk geldt, zal over
luttele jaren gelden voor alle modern geoutilleerde naties. De Franschen verkochten
reeds brevetten hunner houtskool-auto's aan het Zwitsersche leger. Een doelmatige
‘gazogène’ blijft geen minuut langer geheim dan een buitenlandsche mogendheid
dit ernstig wil. Er is geen model dat niet onmiddellijk de grens over gevoerd,
onderzocht en gecopieerd kan worden. Men behoeft niet een der heksen uit Macbeth
te zijn om te voorspellen dat overal de bosschen op marsch zullen gaan, en ditmaal
niet als takken gedragen door tweevoeters, doch op wielen voortbewogen door
houtskool.
De houtskool-auto, de houtskool-trein danken hun ontstaan aan de bedreiging van
benzine-gebrek waarmee de petroleum-trusten de Fransche veiligheid, de Fransche
weerkracht, de Fransche economie hardnekkig hebben gepoogd te kortwieken, te
verlammen, te ontzenuwen. Ik zei dit reeds in 1926 en sindsdien heeft de
onverbiddelijke houding der trusts zich niet gewijzigd. Als een inbreker met
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dievenlantaarn, als een wildstrooper, als een bedelaar, steeds achtervolgd door een
internationale politie, zocht de Franschman naar petroleum. De eenige pipe-line
welke hij bemachtigde (een zij-lijn van Mossoel) is niet gevrijwaard voor
‘ongelukken’. De Marokkaansche bronnen werden om onverklaarbare maar geenszins
onbegrijpelijke redenen dichtgemetseld na aangeboord te zijn. Officieel te bekennen
dat er petroleum kan opwellen in Afrika staat gelijk met bijna automatisch rampen
af te roepen over de gebieden welke Frankrijk in dat werelddeel beheert.
Het gevolg dezer kortzichtige en stugge tactiek is geweest de houtskool, het
handzaamste en eenvoudigste van alle tot nu toe gebruikte surrogaten. Het is
overbodig dit thema verder uit te diepen om te beseffen wat de gevolgen zullen zijn
wanneer de petroleum-toevoer ooit wordt afgesneden tijdens een oorlog, 't zij in
Frankrijk, 't zij elders. Honderdduizenden benzine-auto's zouden zonder talmen
herschapen worden in houtskool-auto's. De benzinevoorraden, opgeslagen in
vredestijd, zullen over een kritieke periode van 3 à 4 maanden heenhelpen. De metalen
vogels, in afwachting dat zij beschikken over houtskool-motoren, zullen vliegen met
het sap van druiven en andere landbouw-voortbrengselen. Een geheel nieuwe sectie
van bedrijvigheid zou zich ontwikkelen met een koortsige, tooverachtige haast en in
alle richtingen ontplooien. Zal de olie ooit zijn hegemonie heroveren wanneer de
industrie der houtskool-auto eenmaal georganiseerd is? Men kan 't altijd hopen. Maar
vertrouw er niet te veel op, want de houtskool is minstens viermaal goedkooper in
't gebruik dan benzine, tweemaal goedkooper dan olie.
Tegenwoordig behoorde men minder dan ooit te vergeten dat de Franschen ten
tijde van Napoleon suiker leerden fabriceeren uit beetwortelen toen de toevoer van
koloniale producten was onderbroken. Het suiker-avontuur echter zal een
onbeduidende episode blijken vergeleken met de verrassingen welke verschillende
sleutel-industrieën zullen beleven bij een volgende afsluiting. Dat springt in 't oog
voor ieder die nuchter rondkijkt in Frankrijk, om te zwijgen van Duitschland. Het
springt dermate in 't oog dat onze naneven 't waarschijnlijk als een der
ondoorgrondelijkste raadselen zullen beschouwen waarom de hedendaagsche
verantwoordelijke leiders zoo doof en blind konden voorbijgaan aan de duidelijkste
teekenen des tijds.
[verschenen: 10 maart 1936]

Jacques Bainville †
Parijs, 22 Februari [1936]
In de Académie Française was Jacques Bainville opgevolgd aan Raymond Poincaré.
Het slot der herdenkingsrede waarmee hij op 7 November zijn lidmaatschap inwijdde,
parafraseerde een passage uit den Philoctetes van Sophocles. De passage waar de
ongeneeslijk door de vergiftigde pijlen van Hercules gewonde en op Lennos
achtergelaten held na een eenzaamheid van vijf jaren een krijgsmakker die hem
bezoekt ondervraagt naar 't lot zijner afwezige vrienden. Hij krijgt onveranderlijk
ten antwoord: dood, dood! en roept ten laatste uit: ‘O, ik, ongelukkige!’ Op de wijze
van Philoctetes hield Bainville, zelf doodelijk gewond, zijne revue: ‘Waar is Foch?
Dood... Waar is Joffre? Dood... Waar zijn Poincaré, Lyautey, Clemenceau, Barthou,
Briand, Jules Cambon, Maurice Barrès? Dood, dood...’ In de resonans der roemrijke
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namen hoorde men den kreet die gesmoord werd: ‘O, ik, ongelukkige!’ Wat hij zei
klonk als het luiden eener verre doodsklok. Hij zou niet genezen, zooals Philoctetes.
Hij leed aan de kwaal van Napoleon, wiens geschiedenis hij schreef, en was reeds
ziek genoeg om de dagen die hem restten te tellen.
Vreemde, zeldzame figuur, deze journalist, historicus, romanschrijver, dichter en
specialist in financieele kwesties, die met Léon Daudet en Charles Maurras, een der
stichters en hoofdmannen was der Action Française. Ik heb mij altijd afgevraagd
waaraan hij zijn radioactiviteit dankte, waarop die mysterieuze invloed berustte welke
aan zijn korte zinnen een zoo voelbaar gewicht en overwicht gaf, tot welke natuur
het fluïdum behoorde dat zijn woorden doordringender maakte dan alle andere. Ik
heb nooit een verklaring gevonden die mij geheel bevredigde. Hij had niets van het
rhetorische, rumoerige, bacchantisch orgelende en draaiorgelende dat Daudet
onderscheidt, niets van het lyrische, profetische, inwendig gloeiende, het harde, soms
verscheurende, wreede van Apollo, dat Maurras kenmerkt, en toch boeide hij niet
enkel de kenners, maar als de rattenvanger en de heer Halewijn der fabel sleepte hij
een ontelbaar publiek mede op de tonen zijner melodie welke eer schraal klonk dan
diep, eer koel dan lokkend.
Hij was de minst gepassionneerde der royalisten, de minst declamatorische der
patriotten, de minst romantische der schrijvers, de minst pittoreske, de minst
bedwelmende, en desniettegenstaande werden zijn boeken die historische onderwerpen
behandelen verkocht in honderdduizenden exemplaren en gelezen als succes-romans.
Nooit trad hij op in meetings, nimmer defileerde hij bij parades. Niets deed hij om
een oppervlakkige of luidruchtige populariteit te verwerven, niets om zich aanhangers
te ronselen, niets om een plaats te veroveren in het gemoed der menigte, onder het
jonge intellect, of in het bestuur van den Staat. Men zwoer niet bij Bainville. Hij
wekte geen hartstochten. Hij ontketende geen polemieken. Hij kwam niet in de
gevangenis gelijk Daudet. Hij had geen lijfwacht noodig gelijk Maurras. In het
royalistisch tumult, onder de benden der onstuimige camelots du roi en hun dikwijls
vermetel getier, vertegenwoordigde hij de stilte, de rust, de harmonie, de kalmte. En
toch luisterde men naar niemand liever en aandachtiger dan naar dezen bijna
gedesincarneerden rationalist. De degen, dien hij als lid der Academie aangordde,
was hem ten geschenke aangeboden door de jeugd der Universiteit. In zijn nabijheid
hielden alle stormen op met razen. Hij had geen voor- of tegenstanders. Hij had
slechts hoorders en bewonderaars. Geen vereerders, geen verafgoders, misschien.
Maar toch zouden honderden voor hem door het vuur zijn geloopen. Zou de zuivere
rede, die hij belichaamde, nog zooveel macht bezitten in Frankrijk dat zij kan
bezielen? Of was zijn rust dermate toegespitst naar het uiterste dat zij onmerkbaar
het andere uiterste raakte en beweging in gang zette? Geen zonderlinger fortuin kon
dezen passieloozen waarnemer worden weggelegd dan rondom zijn lijkbaar de
toevallige gewelddadigheden samen te pakken die wellicht de oorsprong en de
ouverture zullen blijken van een strijd waarvoor hij levend nimmer het signaal zou
hebben gegeven.
Nauwelijks een jaar geleden teekende ik hem in dit blad als de man die altijd gelijk
heeft, als de telepathische gedachtenlezer die zonder zich ooit te vergissen het brein
uitvorschte der diplomaten en het denk-apparaat doorgrondde der kanselarijen. Hij
heeft alles voorzien, alles voorspeld, en alles heeft zich bewaarheid. Zelden zond de
Quai d'Orsay een nota naar de Wilhelmstrasse, naar het Foreign Office, naar de
Consulta, of Bainville publiceerde in de Action Française of in de Liberté dagen
vooruit de repliek op de nota en berichtte zelfs hoe de Quai d'Orsay zou reageeren
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op die repliek. Zijn anticipaties stemden een minister of een secretaris-generaal van
Buitenlandsche Zaken menigmaal ongeduldig. Men heeft hem verweten dat hij de
wederpartij manoeuvres inspireerde welke zij waarschijnlijk niet gevonden zou
hebben op eigen houtje. Men duidde het hem euvel dat hij in de kaart scheen te spelen
van Berlijn, Londen, Moskou of Rome. Het inconveniënt en de schuld echter lagen
niet bij Bainville. Zij waren bewijzen en proeven van een logischen geest. Hij
analyseerde een staatkundig vraagstuk als een algebraïsch probleem, onverschillig
voor de min of meer aangename gezichtshoeken der oplossing en uitsluitend bezorgd
voor haar juistheid. Het is mogelijk dat hij de Wilhelmstrasse, hoewel hij
anti-Duitscher was, onvrijwillige diensten bewezen heeft. Maar hoevele en hoe
gewichtige diensten had hij niet kunnen bewijzen aan den Quai d'Orsay wanneer
men daar zijn raadgevingen even oplettend gewikt had als ginds bij den vijand:
Bainville's critiek op het Verdrag van Versailles is een standaardwerk waarvan de
draagkracht beter begrepen zal worden naarmate de onvermijdelijke gevolgen
afvloeien uit de aanvankelijke oorzaken. Voor zoover wij tot heden de nauwkeurigheid
zijner previsies, geschreven in 1919, kunnen controleeren, boezemt de criticus
onvergelijkelijk meer eerbied en vertrouwen in dan de vervaardigers van dit
diplomatisch instrument. Waarom was hun verstand zooveel zwakker, hun kijk
zooveel beperkter dan de inzichten van Bainville? Alle volkeren zouden op 't
oogenblik niet te wapen vliegen wanneer deze waarschuwer voor de officieele leiders
van Frankrijk en Europa niet geroepen had in de woestijn.
Zoo is de donker gekleurde hulde die gebracht wordt op dit graf. Wat zou deze
encyclopedische en practische persoonlijkheid gerealiseerd hebben wanneer een
nuance in zijn denken hem vergund had effectief deel te nemen aan het bestuur der
Fransche Republiek? Zijn leidmotief luidde: ‘ça finira mal.’ Maar gestadig arbeidend
tot zijn laatsten dag, bijna tot zijn laatste uur, weersprak hij zijn eigen pessimisme.
Ça finira mal? Voor de Republiek, bedoelde hij. Niet voor het Fransche vaderland.
‘Wat behouden en gered werd, is niet tevergeefsch geweest. Er zijn daden en
gedachten die voortwerken tot over het graf. Altijd zijn er handen om den fakkel op
te vangen en over te reiken. En voor herlevingen is er nog het geloof.’ Met deze
woorden nam hij afscheid van Poincaré. Zij zijn ook bij hem toepasselijk.
[verschenen: 11 maart 1936]

Wie wind zaait...
Parijs, 24 Februari [1936]
In alles: let op het einde... Ik heb geen opinie over den ‘aanslag’ waarvan Léon Blum
het gelukkig geredde, nauwelijks bezeerde slachtoffer geweest is, en die desondanks
beweeklaagd wordt als een tweede Bethlehemsche kindermoord. Maar ik kan me
onmogelijk laten wijsmaken dat de gruwelbare misdaad met voorbedachten rade
geschiedde.
Niemand immers kon bevroeden dat de socialistische leider juist den faubourg
Saint-Germain zou kiezen, en op dat uur daar zou passeeren, toen hij zich in de
automobiel van den député Georges Monnet uit de Kamer naar zijn aristocratisch
domicilie begaf op het Ile Saint Louis. Geen sterveling kon het weten behalve zijn
chauffeur, die Georges Monnet in eigen persoon was, de stichter van de Roode Valken
(Fauçons Rouges), een niet minder offensieve vereeniging dan de Camelots du Roi,
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de Konings-kraaiers. Te veronderstellen dat deze Monnet onder één hoedje zou spelen
met de Royalisten, of dat hij een gentle hint zou hebben laten doorsijpelen naar het
kamp der fascisten, is natuurlijk de zuiverste waanzin.
En al hadden de belagers van Blum door middel van lagen en listen vernomen dat
zij het grijze hoofd der Fransche Internationalen weerloos en in gezelschap eener
dame (mevr. Germaine Monnet) konden aantreffen in een straat welke voor den
lijkstoet van Bainville was afgezet, zij zouden niet alleen aartsploertig - dat ware
desnoods nog begrijpelijk - maar bovenal aartsdom gehandeld hebben, wanneer zij
dat moment en die omstandigheden hadden aangegrepen om hun tegenstander een
plebejische kastijding toe te dienen, welke veel leek op een lynch-partij. Als hun
slechts een aasje gezond verstand overbleef, konden zij op hun vingers natellen dat
zij de gansche publieke opinie tegen zich in 't harnas moesten jagen wanneer zij de
uitvaart van een hunner grootste en dierbaarste geestverwanten (uitvaart welke
begeleid werd door een ex-premier, een minister in functie, een maarschalk, diverse
beroemdheden van kunsten en wetenschappen) profaneerden door een vulgaire
kwajongensstreek. Maar vooral konden zij ervan overtuigd zijn dat de meerderheid
der Kamer, de meerderheid van het Gouvernement en de antifascistische pers met
alle gewenschte misbaar op 't incident zouden aanvliegen om de toepassing te eischen
van de draconische wetten die onlangs tegen de Action Française en de andere
Nationale Bonden gestemd en afgekondigd werden. Men kan alles denken wat men
wil van de royalisten. Behalve dat zij uilskuikens zijn en uilskuikens van zulk kaliber.
Al heb ik dus geen opinie over de eigenlijke afkomst van de opstoppers welke aan
Blum zijn uitgedeeld, het lijkt mij onaannemelijk dat het sensationeele relletje met
opzet, met toeleg, met voorbedachten rade door de Action Française is uitgebrouwen.
Gesteld echter dat het zoo ware, het bewijs moest geleverd worden alvorens het
Gouvernement wettig kon optreden tegen den bond der monarchisten. Vandaag, tien
dagen na de baldadigheden, na verschillende arrestaties, na talrijke huiszoekingen,
is dat bewijs nog niet voorhanden. Zelfs de film, die een amateur-fotograaf maakte
van 't opstootje, kon dat onmisbare bewijs niet verschaffen. Doch Sarraut wachtte
zoo lang niet. Geen zes uren verstreken na den aanslag of de Action Française was
bij regeeringsdecreet ontbonden. De wet gebood Sarraut om eerst den Raad van State
te consulteeren, alvorens over te gaan tot uiterste maatregelen. Hij schond die wet.
Hij overtrad nog een andere wet toen hij het Front Populaire vergunning verleende
tot de manifestatie welke het vergoten bloed van Blum zou uitwisschen. Drie volle
dagen moeten verloopen tusschen de aanvrage en den datum waarop een betooging
zal plaats hebben. Deze voorwaarde was niet vervuld. De onwettigheid heerschte
echter niet alleen in de regeering. Zij heerschte ook op straat. Denzelfden dag dat
Léon Blum een paar schrammen opliep werd een royalistisch bureau aangevallen
door trawanten van Georges Monnet. Een dokter, wiens broer commandant is van
een onderzeeër, verloor bij dat gevecht een oog. Geen huiszoeking evenwel werd
verricht onder de knokkers van Monnet. Het spreekt vanzelf dat zij nog minder
ontbonden werden. Het scheelde een haar of de justitie vergat de aanvallers op te
sporen.
Het is van weinig belang of Albert Sarraut zich door zijn overijling in een postuur
brengt dat hem leelijke parten kan spelen bij het beroep dat de Action Française tegen
haar ontbinding heeft ingediend bij den Conseil d'Etat. Het is van oneindig meer
belang waarop Sarraut als hoofd van de Fransche regeering aanstuurt en wat hij
daarmee riskeert.
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In alle andere tijden zou men lachen om de porren welke geïncasseerd werden
door een député die als socialist een technicus is van den burgeroorlog. Blum was
het die de rechtsche partijen in de Kamer toesnauwde: ‘Ik haat u.’ Blum was het die
voor revolutie de uitdrukking verzon van ‘Vacantie der legaliteit’. Blum was het die
pas twee weken geleden in zijn krant dreigde 10 à 15.000 arbeiders uit de Parijsche
voorsteden te mobiliseeren tegen de Universiteit om de studenten te temmen van
Gaston Jèze. Toen Clemenceau in 1919 werd neergeschoten (tot zijn dood hield hij
een revolverkogel in de longen) smaalden de socialisten over ‘ambachtsongeval’ en
‘risico van het beroep’. Als deze termen ooit gebruikt mogen worden, dan is het
zeker in dit geval voor Léon Blum.
Bij de wending echter welke de zaak neemt, valt er niet te gekscheren met een
martelaar die noch wenscht dat men handelt volgens zijn woorden, noch volgens zijn
werken. Van 1924 tot 1935 bedreven de marxistische vrijschutters van Léon Blum
1439 aanslagen tegen personen, onder wie zich députés bevonden, van een burgerlijk
soort weliswaar dat niet in aanmerking komt voor den martelaarskroon. Die
vrijschutters maakten 36 dooden, 525 zwaar-gewonden, 4769 licht-gewonden. Behoef
ik te zeggen dat het jacht-tableau der Nationale Bonden in de verste verte niet
vergeleken kan worden met deze cijfers?
Over die socialistische en communistische vrijschutters nu, schreeuwend als de
vermoorde onschuld, strekt het Fransche gouvernement op de opzienbarendste wijze
de beschermende hand uit. Zij worden kwasi officieel. Onder protectie van politie
en Garde Républicaine marcheeren zij door Parijs. Achter ontelbare roode banieren.
Met de Internationale als volkslied, waarin beloofd wordt dat de kogels der soldaten
voor de generaals zullen zijn. Duizenden vuisten worden opgestoken, zelfs door de
jochies en het kleinste grut. Duizenden kelen bulken: Les Soviets partout!
Toeschouwers die op de trottoirs een Marseillaise durven aanheffen worden met
politie-knuppels weggeranseld. In den optocht zijn er delegaties van Marokko, Tunis
en Indo-China die gillen: ‘Colonies libérées’.
Ziedaar de nieuwigheid, de tragiek, het gevaar, de drama's in kiem. Wat kan er
onder dergelijke auspiciën, met een regeering die gijzelaar werd van de revolutionnaire
partijen, die als verdediger optreedt van de revolutionnaire losbandigheden en
utopieën, wat kan er onder dergelijke medeplichtigheden terechtkomen van de
verkiezingen? De triomf der roode vlag, van sikkel en hamer. Zeker: nog is niets
verloren. Aanzienlijke krachten van tegenweer zijn ongebroken. Zij blijven in reserve.
Maar als de behoudende, patriottische, nationalistische elementen zoo doorgaan, zich
zonder kikken laten ringelooren en muilbanden, dan zal Frankrijk nog voor de zomer
eindigt een Sovietische Socialistische Republiek zijn, een aanhangsel van Moskou,
met alles wat daaruit maatschappelijk, politisch, militair, economisch, koloniaal kan
voortvloeien voor Europa en voor de overige deelen der ontwrichte wereld.
Doch wie wind zaaide, weet hij ook uit welken hoek de storm opsteekt? Ik herhaal:
in alles, let op het einde.
[verschenen: 13 maart 1936]

Een mooie speculatie
Parijs, 25 Februari [1936]
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De Fransche leening te Londen, welke wij een poos terug aankondigden als
problematisch, is gesloten via Lazard Brothers. Zij bedraagt veertig millioen pond
sterling, tegen 3%, voor een termijn van negen maanden. De terugbetaling kan
facultatief vervroegd worden. Alles tezamen genomen zijn deze condities gunstig
en menig land zou zich ermee gelukwenschen. Of 't kascrediet vergezeld ging van
een onderpand in goud of een gelijkwaardige hypotheek bleef twijfelachtig. De eenen
beweren van niet, de anderen zeggen ja, en zoowel op de Place de la Bourse als in
de City zijn de meeningen daarover onzeker. Men moet zich vergenoegen met de
droge mededeeling dat de Engelsche en Fransche Bank met elkaar in bespreking
getreden zijn, zonder nadere aanduiding omtrent den aard dier besprekingen. De
minister van Financiën laat het ondertusschen voorkomen alsof de Britten
philanthropisch genoeg waren om hem drie milliard francs ter beschikking te stellen
tegen overgaaf van zijn simpele handteekening.
Naar allerwegen verluidt waren de onderhandelingen zeer laborie[us] en duurden
bijna twee maanden. Vanwaar deze dobberingen bij een zoo eenvoudige operatie
aan welke al wat Shylocksch is vreemd schijnt? Zelfs wie luisteren achter de deuren
kunnen er slechts een slag naar slaan. Daudet en Maurras hebben beiden geschreven
dat de leening werd toegestemd in ruil voor de ontbinding der Action Française, die
de Engelschen systematisch dwarsboomt in hun Afrikaansche politiek, in hun
Vloot-conferentie, en overal. Een hooggeplaatst Engelschman zou die zonderlinge
uitwisseling ter kennis gebracht hebben aan een hooggeplaatst Franschman, die haar
weer overbriefde aan de royalistische leiders. Hoewel de Action Française
herhaaldelijk bewijst dat zij rekenen kan op de onverwachtste medewerkers (op de
ministeries, bij de politie, bij de Generale Staven, onder de gelederen der
Franc-Maçonnerie) klinkt ons hare uitlegging romantisch en ongeloofelijk. Maar het
moet erkend worden dat de Fransche regeering dikwijls aanleiding geeft tot praatjes
over inmenging van buitenlandsche gouvernementen in zuiver binnenlandsche
aangelegenheden. Deze week nog liet zij op verzoek der Duitsche Ambassade het
Zondagsnummer in beslag nemen van Le Journal dat een geïllustreerd artikel bevatte
over de vrouwen in het leven van Adolf Hitler. Het onnoozele stuk was slechts in
zooverre hinderlijk dat de auteur zich bemoeide met dingen die niemand aangaan.
Berlijn had zonder twijfel recht om te vragen hoe de Franschen 't zouden vinden
wanneer men in Duitschland een doorknede historie publiceerde over het intieme
leven van Albert Sarraut, wien door zijn tegenstanders verweten wordt niet alleen
het uiterlijk te hebben van een gorilla maar ook de zeden. Het was echter de plicht
der Parijsche regeering om den Duitscher te beletten censuur uit te oefenen en den
Franschman te verhinderen om te schermen met groote woorden als onafhankelijkheid,
vrijheid van gedachte en de heele santekraam. Zij had vooral de kwaadwilligen, die
haar beschuldigen van buigzaamheid tegenover Engeland, geen argumenten moeten
verschaffen, waar 't zoo verleidelijk is om te redeneeren per analogie.
Als iedereen gaarne zou vernemen welke inschikkelijkheden de leening
vergemakkelijkten, men kan ook grosso modo zeggen dat niemand zich in zijn sas
voelt over de operatie, behalve de schatmeester Marcel Répnier, bijgenaamd de dwerg
van Vichy. Die gemelijkheid en die voldoening zijn beide verklaarbaar. De makelaars
zien hun commissie langs den neus gaan. De spaarders missen hun rente. Régnier
evenwel heeft drie milliard, of liever veertig millioen pond, loopt geen kans de
loketten te moeten sluiten en kan de verkiezingen kalmpjes afwachten. Houd in 't
oog, om de ontevredenheid der bankiers en spaarders te gissen, dat er veertig milliard
verborgen en bevroren liggen in particuliere schuilhoekjes van allerlei soort, klinkende
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munt onttrokken aan de circulatie. Het is een ongehoorde meevaller voor Régnier
dat hij dezen weerbarstigen geld-klomp, die voor geen 3% en ook voor geen 4 of 5%
aan 't rollen komt, nog éénmaal braveeren en tarten kan met een spotlach. Dat is
minder prettig voor de eigenaars. ‘Gij pocht op die 3%, antwoorden zij den minister.
Gij vergelijkt het crediet dat de Fransche Staat geniet in 't buitenland met het crediet
dat zijn onderdanen hem toekennen. Een kunst! Wij ook willen uitleenen tegen 3%,
maar dan zonder uw moordende belastingen, zonder inkorting op de coupons, zonder
uw fiscale inquisitie en zonder de voortdurende bedreiging van morgen wakker
geschud en leeggeplunderd te worden door een bewind van communisten.’
Maar als de Fransche markt hopeloos geblokkeerd is voor den Franschen Staat,
waarmee zal dan Régnier of zijn opvolger de 40 millioen pond terugbetalen? ‘Een
gewone seizoen-leening’ noemde de minister het Londensche kas-crediet. Een kleine
besproeiing voor een periode van lagen waterstand. Doch in 1933, '34 en '35 waren
er ook seizoen-leeningen. Zij konden nog geplaatst worden in Frankrijk. Geen enkele
der drie echter werd gerembourseerd. Negen maanden dat is kort dag. Zij vliegen
snel voorbij. Is er eenige kijk op dat de Schatkist in November over drie milliard aan
contanten zal beschikken? Geen denken aan. Alles loopt spaak. Het resultaat der elf
nieuwe handelsverdragen welke Georges Bonnet bedisselde en teekende in 1935
(met Zuid-Afrika, Canada, Finland, Zweden, Noorwegen, Holland, Griekenland,
Hongarije, Duitschland, Turkije en Portugal) eindigden allen met een gevoelig deficit.
De zaken gaan hoe langer hoe slechter. Twaalf groote hotels in Parijs sloten hun
deuren. Alle overigen zitten tot over de ooren in de schuld, en staan op springen.
Wekelijks vermenigvuldigen de werkloozen regelmatig met 6 à 7000 zielen. Waar
geld vandaan te halen? De wettelijke marge der schatkist-bons (15 milliard) is reeds
ruimschoots overschreden. Voor Maart had men drie milliard noodig en men heeft
ze dank zij Londen. Maar in Juni is er een lek van zeven milliard. Tusschen Juli en
December gaapt een gat van tien milliard. Deze cijfers zijn onderhevig aan
schommelingen. In één richting echter. Zij kunnen niet minderen. Zij kunnen
vermeerderen.
Wat dan? Zullen de drie milliard der Engelschen geconsolideerd worden? De
Nationale Schuld van Frankrijk zou daarmee klimmen tot heli astronomische bedrag
van drie derd zestig milliard. Is dit getal eindeloos uitzetbaar als het Heelal van
sommige sterrenkundigen? Op papier misschien. Of in een droom tusschen waken
en slapen. Doch als het cijfer niet meer rekbaar blijkt omdat het nationale inkomen,
in 1935 gezakt tot beneden de 150 milliard, de interesten niet meer kan opbrengen?
Wacht tot Mei, evenals Marcel Régnier. Niet veel later dan bloeimaand zullen de
gebeurtenissen het wellicht als een sauve-qui-peut van de daken schreeuwen. Want
laat 't u eens en voor altijd gezegd zijn dat het Front Populaire zich openlijk,
onomwonden en onveranderlijk uitgesproken heeft voor de devaluatie. De stembus
derhalve (misschien ‘gecompleteerd door het geweer’ zooals de socialist Jules Guesde
schreef) zal beslissen of de veertig millioen pond worden geconsolideerd, dan wel
of zij aan Lazard Brothers worden terug betaald in den vorm van vier à vijf milliard
francs, wat om-en-om hun waarde kan worden wanneer de goudvoorraad der Banque
de France opnieuw gemonsterd en geschat is. Niet alleen Lazard Brothers zullen zich
dan de handen wrijven van genoegen. Doch zelfs het gouvernement of het Comité
de Salut Public dat twintig milliard schoon geld in kas zal hebben. Tot hoe lang?
Bah! Après nous le Déluge...
[verschenen: 16 maart 1936]
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Op de planken
Parijs, 26 Februari [1936]
Het Théâtre Pigalle is heropend. - Eerste nieuws! Was het gesloten? - Al twee, drie,
vier jaar. Wij zijn den tel kwijt. Op een goeden dag waren er geen liefhebbers meer
en ik geloof dat Max Reinhardt de laatste was met een monumentale vertooning van
Die Lustige Witwe. Zij viel als een baksteen en dat overkwam haar nog niet in haar
lange carrière. Reinhardt, op wie het kwade oog rust sinds Hitler aan 't bewind is (en
toch danken de Duitschers hem de kunst der massaregie!) vertrok naar Hollywood
waar hij een nieuwe sof boekte met Shakespeare's Midzomernachtsdroom.
Henri de Rothschild, eigenaar van den schouwburg, wist niet meer wat hij ervan
denken moest. Hij had vijftig millioen gestoken in het Théâtre Pigalle en sinds langer
dan een eeuw zijn de Rothschilds gewoon dat geld rendeert. Voor zoover hij kon
nagaan had hij niets verzuimd om de vijftig millioen rendabel te maken. De vestibule
met haar vernikkelde tralies leek op een enorme koelkast, op den ingang van een
doolhof, op de schakelkamer eener electrische centrale. Van buiten zag zijn tempel
eruit als een fort; van binnen was hij belegd met kostbaar hout en welluidend als een
vioolkas. Zijn tooneel had een machinerie zooals er geen tweede ter wereld bestond.
Op liften rezen de décors uit den kelder, daalden neer van den zolder, of rolden langs
rails aan over den beganen grond. Om de perspectieven te verwisselen als de prenten
van een stereoscoop drukte de regisseur eenvoudig op een knop. Hij beschikte over
een lichtklavier dat in verscheidenheid van tinten kon wedijveren met zon, maan en
dampkring. Geen schatten had Henri de Rothschild gespaard om het volmaaktste
apparaat te vervaardigen dat ooit door een spel-leider gehanteerd werd. Aan alles
had hij gedacht. Behalve aan deze onomstootelijke waarheid: Een mensch met fantasie
heeft geen machinerie noodig en een mensch zonder fantasie zal nooit weten wat hij
met een machinerie moet aanvangen. De ervaring leerde hem de soliditeit van dit
axioma beseffen. Uitgezonderd Donogoo van Romains voerde zijn ongeëvenaard
theater niets op dan stroppen. Maar van één stuk kan een schouwburg niet bestaan.
En als een Rothschild desnoods aanneemt dat een zaak niet rendeert, hij zal er zich
nimmer in schikken dat er geld bij moet. Na een aantal experimenten die afdoend
bleken sloot hij dus de poorten van het Théâtre Pigalle. Dat gebeurde in den tijd dat
Parijs begon een sikkeneurige stad te-worden.
Hij was de eenige niet. Hij was slechts de eerste. Twaalf theaters der Ville Lumière
gingen failliet bij gebrek aan toeschouwers. Nog vijftig bleven er over, - niet
toeschouwers maar schouwburgen, - ongerekend de cabaretten, de dancings, de
circussen, de bioscopen. Voor al deze amusements-fabrieken moeten stukken en
stukjes geschreven worden die bevallen. Welk een industrie! Welk een behoefte! De
gansche aarde, Hottentotten, Patagoniërs en Papoea's inbegrepen, kan aan die aanvraag
niet voldoen. Talent en genie behooren tot de schaarsche handelsartikelen die niet
lijden aan overproductie. En ziet gij de noodzakelijkheid in van een een-en-vijftigste
theater terwijl twaalf failliet gingen en minstens twintig tobben, wurmen in armoede?
Ik niet. De dosis illusie ontbreekt mij om me in te beelden dat een onderneming
lukken kan waar een Rothschild bot ving.
Maar wij hebben een Polycrates wien een ring jeukt aan den vinger en die ernaar
hunkert om hem in zee te werpen. Hij deed het reeds verschillende malen en een
visch bracht hem terug. Deze geluksvogel heet Gustave Quinson. Hij bezit en beheert
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zeven Parijsche theaters. Hij is een soort van prins, koning, keizer van het tooneel,
regeerend over kluchten, drama's, comedies, operetten. Meen niet dat deze
amusements-magnaat een der zonen van het oude volk zou zijn die krioelen in dit
vak. Quinson is een onvervalschte Ariër, even leep als handig, gehaaider dan al zijn
collega's tezamen. Twee joden weten wat een bril kost. Quinson weet dat voor zichzelf
alleen, zonder hulp van anderen. Ziedaar de man die Rothschild de les wil lezen.
Hij begint niet slecht: hij veronmoderniseert het Théâtre Pigalle.
Cubisme, tubisme, nudisme, purisme verdwijnen. Hij maakt het bewoonbaar,
huiselijk, gezellig, familiair. Zoo deden ook de Russen toen alle experimenten op
hun beklagenswaardige proefkonijnen-onderdanen waren uitgeput. Zij zetten Le
Corbusier aan den dijk, die een Volkspaleis ontworpen had in naakte
parallelogrammen en bouwen hun paleis in Renaissancestijl, naar de mode der
Grands-Ducs. Het vervolg van Quinson echter is veel minder gelukkig. Toen zijn
achtste schouwburg geacclimatiseerd was, keek hij rond naar een op te voeren stuk
en daar wordt hij volslagen onbegrijpelijk. Want hij ontdekte niets dan ‘Europe’ van
Maurice Rostand, spruit van een doorluchtigen vader, auteur die niet zijn eerste fiasco
beleeft op de planken, en ook niet zijn eerste succes, maar die nooit zoo faliekant
mistastte als in deze vertelling voor onmondige kinderen.
‘Europe’ dat is een hofstede en een grenspaal. Twee pachters, Blaise de Franschman
en Hans de Duitscher willen die grenspaal verplaatsen. Maar ook de Italiaan Pietro,
de Rus Samovar en zelfs een Chinees hebben stem in 't kapittel. Dan woont daar nog,
gezegend met vele kinderen, op haar kasteeltje te midden van een vijver, Lady Yorick
die haar dagen doorbrengt met ruzie te stoken tusschen de buren. In 't Oosten achter
de grenspaal heerscht een niet bij name genoemde, bloeddorstige, wraakzuchtige
tyran. De zoon van Hans die viool speelt en de dochter van Blaise zijn verliefd op
elkaar. Doch elk uur verwacht men de mobilisatie, en Blaise reciteert bombastische,
menschlievende tiraden.
Dat is het eerste bedrijf. Het tweede brengt ons naar de hoofdstad van den tyran
die vóór de oorlogsverklaring een krijgsraad belegt met zijn ministers en generaals.
‘Zijn wij klaar?’ vraagt hij. ‘Ja’, antwoordt de minister van financiën, de minister
van luchtvaart en zelfs de maarschalk van het gas. De tyran (even gemakkelijk
herkenbaar als Lady Yorick!) aarzelt nog. Als hij 't mobilisatie-bevel gaat teekenen
voelt hij zich onlekker worden. Hij krijgt een benauwdheid. Hij valt flauw. Doch hij
wint tijd. Op het juiste moment verschijnt aan zijn sponde een Fransche ziekenzuster
in de gedaante van Sainte Thérèse de Lisieux. In de roerendste verzen pleit zij voor
goedheid en mededoogen. In levende beelden toovert zij hem de groote veroveraars
en hun slachtoffers voor den geest: Cesar, Napoleon, Bismarck, overwinnaars,
overwonnen en geruïneerd door hun overwinningen. De dictator stopt zijn ooren toe
voor het misdadig gejoel dat uit patriottische kelen opgalmt van de straat. Hij zwicht
voor de hemelsche genade en het resultaat is dat hij in het derde bedrijf een banket
van een Volkenbond presideert waar men eet en drinkt op gezondheid van den Vrede.
Men zal nooit genoeg en nooit te veel drinken op een gezondheid waarmee de
onze zoo nauw samenhangt. Het doel van Maurice Rostand is boven allen lof
verheven. Doch het is onbekwaam om middelen te heiligen welke, zooals gij ziet,
beter voegen voor Zondagsschool en patronaat dan voor den berg der Muzen. Jammer!
Niet voor den vrede die hier geen pleidooien noodig heeft. Jammer echter dat zulke
weldadige pacifistische idyllen nimmer gedeclameerd worden in de landen waar
tyrannen den scepter voeren. Jammer voor het Théâtre Pigalle dat met dergelijke
stukken niet lang geopend zal blijven. Maar wat, te drommel, bewoog de handige
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en leepe Quinson tot de monteering eener dramatische ode waarvan hij droomen kon
dat zij gespeeld zou worden voor stoelen en banken... hoewel zij een gepoëtiseerde
vertaling is van de pathetische ontboezemingen die de ongenoemde dictator sinds
eenigen tijd uitzendt over Frankrijk? Helaas! Hij bereikt er niets mee en geeft slechts
stof tot praatjes, even onvriendelijk voor Quinson, als voor den dictator en zijn dichter.
[verschenen: 17 maart 1936]

Het avontuurlijk verbond
Parijs, 28 Februari [1936]
Toen het zijn beurt was tijdens de parlementaire debatten over het Fransch-Russische
pact om de zienswijze te vertolken der Communisten, heeft Gabriel Péri verklaard
dat hij met des te meer genoegen het verdrag zou stemmen daar hij vriendschap
voelde voor het Nieuwe Rusland en Duitschland verfoeide. De jonge wildebras
voegde hieraan toe dat zijn Partij zich in elk geval zou houden aan de beruchte motie
van het Internationaal Congres te Stuttgart in 1907, welke de arbeiders verplicht tot
ingrijpen, om door den val der kapitalistische organisatie te verhaasten daarmee een
einde te maken aan het bedrijf der belligerenten. Zijn heele redevoering was doorspekt
met termen die stonken van klasse-haat en burgeroorlog. Zoo waren de Fransche
socialisten in 1914. Midden-Juli van dat jaar, terwijl alles reeds kraakte, adviseerde
Jean Jaurès nog de algemeene werkstaking. Zoo zijn de Communisten in 1936. Men
kan saboteering van de mobilisatie niet duidelijker aankondigen dan Péri. Gelet op
hun strenge discipline kan men gerust denken dat zij aldus optreden met toestemming
van Moskou. Misschien zelfs op bevel van Moskou. Gedachte aan het principe van
Bismarck: Zeg vierkant wat gij doen wilt en niemand zal u gelooven.
Een fraaie bondgenoot! Philippe Henriot, schitterend redenaar, met een stem als
een klaroen, niet bang van den duivel en zijn mallemoer, heeft een tafereeltje
opgehangen van de activiteit der bolsjewisten in Frankrijk. Hij citeerde de nummers
der chèques waarmee de verkiezingen gesubsidieerd zijn. De nummers der chèques
waarmee de machines, het papier en de redacteurs betaald werden der Humanité van
Elzas-Lotharingen, een krant welke openlijk het separatisme en de autonomie predikt
dezer twee provincies die 400.000 uitstekende soldaten kunnen leveren. Die chèques
waren uitgegeven door Hugo Eberlein. Vanaf 23 September 1935 zit deze Eberlein
in een gevangenis te Straatsburg. Zes maanden terug zat hij nog in het Komintern,
naast Vadertje Stalin in eigen persoon, dictator van alle Ruslanden. Een mooie
bondgenoot, wat! De kameraden van Eberlein en Stalin, brieschend van woede,
hebben Henriot uitgescholden als razenden. Voor moordenaar. Voor deserteur. Voor
suppoost van Hitler en Mussolini. Voor smeris. Voor klabak. Zij hebben hem
geoorvijgd. De chèques hebben zij niet kunnen tegenspreken.
Die chèques, dat verraad, die trouweloosheid, die onduldbare inmengingen, die
dubbelhartige kuiperijen zijn ten overvloede bevestigd door Jacques Doriot. Doriot
is niet minder communist dan Stalin, Trotzky, Radek of de spion Eberlein. Hij was
de vriend van Abd-el-Krim, sultan en bevrijder van het Rif. Doriot heeft de oproervaan
gezwaaid in Noord-Afrika, als trawant van 't Kremlin, als oud-leerling der
Hoogeschool voor Wereld-Revolutie. Maar hij heeft genoeg van Moskou, zijn
tyrannie, zijn draaierijen, zijn barbaarsche uitbuiting van den werkman. Hij is geen
afvallige, geen overlooper. Hij bleef de vijand der burgerlijke maatschappij. Doch
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onder zijn communistische schors behield Doriot een menschelijk hart. Deze
anti-kapitalist wil geen Europeesch bloedbad, aangericht ten believe van den
Moskovietischen hoogmoedswaanzin, en het messianisme der Derde Internationale.
Hij is patriot, hij is Europeeër, hij zou Frankrijk willen behoeden voor de verderfelijke
hinderlaag waarin het gelokt wordt. Met de klemmendste bewijzen heeft hij de
monsterachtigheid, de imbeciliteit aangetoond van een verbond tusschen Parijs en
Moskou, het onnatuurlijke, het tegenstrijdige, het onvereenigbare, het doodelijke,
het stompzinnige. Wat kon daartegen worden aangevoerd? Niets, want het loopt de
spuigaten uit. De voorstanders van het pact stonden met den mond vol tanden. Zij
durfden niet eens brullen, zooals tegen Henriot. Zij zwegen als moffen, wetend dat
de vechtlustige burgemeester van Saint-Denis middelen bezit om, onverschillig wien,
den mond te snoeren.
Dat waren de drie negatieve hoofd-momenten der debatten welke geduurd hebben
vanaf 11 Februari. Maar Cassandra, die waarschuwde voor het Houten Paard en niet
gehoord werd, is van alle tijden. Of het orakel spreekt met de stem van Gabriel Péri,
van Philippe Henriot, van Jacques Doriot, men slaat zijn vermaningen in den wind.
Men zag redenaars, gisteren nog pacifist door dik en dun, anti-militairisten van
beroep, de macht ophemelen der bolsjewistische legers en luchtvloot. Aangenomen
dat dit waarheid is, bestaat er afgrijselijker argument voor iemand die de kunst kent
van te lezen achter de woorden? Andere redenaars betoogden dat het Covenant van
den Volkenbond een voldoende waarborg is voor de veiligheid van de
Soviet-Republiek en dat een afzonderlijke alliantie beschouwd moet worden als
overbodig. Nuttelooze redeneering! Edouard Herriot had den treurigen moed om te
beweren dat de heele affaire Eberlein hem onbekend was. Waarmee maakte deze
politicus zijn tijd zoek toen hij als minister regeerde? En behoorde hij niet
onmiddellijk de dringende consequentie uit de affaire Eberlein te trekken zoodra
men haar aan zijn verstand bracht? Goeie morgen! Hij gaf er de voorkeur aan om te
betoogen dat de Franschen die geld leenden aan Rusland hun verdiende loon kregen
toen het bolsjewistische Kremlin de schulden schrapte van den Tsaar! Zij hadden
zich beet laten nemen door hun gouvernement. Hun eigen gouvernement. Een
gouvernement van Radico-Socialisten nota bene! waar Edouard Herriot heden ten
dage eere-president is! Denkt gij echter dat een der parlementariërs hem dezen
dood-doener in 't gezicht slingerde? Dat de zaal opsprong? Neen. Men is onder
kameraden. Zij vinden 't vanzelfsprekend dat Herriot vóór de schuld is aan Amerika,
doch tegen de schuld van Rusland!
Meer nog: Men had overvloedig gezegd en geschreven dat de Fransche Generale
Staf het Russische pact met een gunstig oog aanzag. Bij alle mogelijke gelegenheden
is de opinie der Militairen eer een fnuikend bezwaar dan een aanbeveling. Op z'n
best gelden hersens onder een képi voor quantité négligeable. Maar wie het bloed-pact
met Moskou verdedigden zeiden ditmaal: ‘Zelfs Weygand is pro!’ Wat wil nu het
geval? Twee dagen voor het verdrag in stemming komt, publiceert Weygand (Chef
van den Staf toen de alliantie bekonkeld werd) een communiqué waarin hij mededeelt
dat men hem nimmer over het verdrag geconsulteerd heeft. Dat bericht (een
donderslag bij helderen hemel!) verplaatst geen drie, geen twee stemmen. Het
verplaatst niet één stem. Maar dat lijkt me nog niet het ergste. En ook de leugen over
Weygand's standpunt lijkt mij niet het ergste. Maar is het geen pure krankzinnigheid
dat een regeering een alliantie kan beredderen met een staat als Rusland (kolos die
altijd onder verdenking staat van leemen voeten te hebben) zonder zijn Generalen
Staf te raadplegen!?
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De Duitschers hebben officieus en officieel laten doorschemeren, laten voelen,
laten weten dat zij een Fransch-Russische alliantie als iets zeer onaangenaams
opvatten, als een uitdaging, als een poging tot omsingeling. Het heeft niet geholpen.
In het eene interview na het andere proclameert Hitler zijn vredelievende bedoelingen
jegens de Franschen. Het volk luistert met gespannen aandacht. Het Volk hoort. Bij
het parlement echter, het socialistisch-communistisch Front-populaire-parlement,
klopt hij aan doovemansdeur. Liever een verwoest land, liever vier, vijf, tien millioen
nieuwe dooden dan toenadering tot Hitler! Italië is afkeerig van het Fransch-Russisch
verdrag? Het parlement heeft daar maling aan. Polen, Hongarije verbergen nauwelijks
hun misnoegdheid. Wat doet dat ertoe? En Nippon? Juist één etmaal voordat de
Fransche Kamer het pact ratificeert ruimen de Japanners het gouvernement uit den
weg dat hun expansie-drang naar Mongolië, China en Rusland - niet in den weg
stond, neen! doch in bezadigde etappen wilde verwezenlijken. Men sust: ‘Het
Fransch-Russisch verdrag geldt slechts voor Europa.’ Ja, natuurlijk. Maar is er nog
iemand onder de politici door welke het rampzalige Frankrijk, en nog enkele andere
landen sinds 1920 bestierd wordt, langoor genoeg om eraan te twijfelen dat
Duitschland en Japan een geheim verdrag sloten? Diezelfde Fransche langooren
hebben het verdrag afgeketst dat hun van 1924 tot 1926 door Tokio is aangeboden.
En in dezen winter zenden zij oorlogsvliegtuigen van het nieuwste model naar
Indo-China. Ik onderstreep niets. Onnoodig te onderstrepen voor ieder die niet uit
de maan komt gevallen.
Honderd bedenkingen zijn er tegen het Fransch-Russische pact. Op geen enkel
der tegenwerpingen die in 't Parlement gemaakt werden is geantwoord. Waarom
niet? Men heeft geen stommetje gespeeld. Integendeel. Er is in 't oneindige geleuterd.
Doch er bestaat geen redelijk antwoord, evenmin als er bewijsgronden bestaan ten
gunste van het verbond. Niettegenstaande die verpletterende constateeringen is de
alliantie bekrachtigd met een meerderheid, zoo kolossaal (twee honderd stemmen)
dat zij demonstratief wordt. Hebben wij met alle gegevens voor oogen niet het recht
om te vragen: Wie van de twee partijen liegt, bedriegt het hardst? Of welke van de
twee contracteerenden is het meest bedot?
Het pact kreeg zijn zegen van de Fransche Kamer en de Russen jubelen. Nu nog
een ratificatie van den Senaat en weldra zullen de Franschen mogen jammeren. Als
tenminste niets tusschenbeide komt in deze verzameling van grijsaards, of in dit land
waar altijd dingen gebeuren en gebeurd zijn die men niet gelooven en niet hopen
kon.
[verschenen: 18 maart 1936]

Een welverdiend standbeeld
Parijs, 29 Februari [1936]
Zoo gaat men twee jaar na zijn dood, te Nancy, waar hij woonde en leeraarde, een
standbeeld oprichten voor Emile Coué, den genialen psycholoog. Men zou kunnen
opmerken, zonder een appreciatie te willen leggen in deze woorden, dat verschillende
helden der menschheid, en daaronder van de grootste, jaren na hun overlijden nog
wachten op deze dankbaarheid in steen en brons. Dit toont tenminste hoe springlevend
de gedachtenis is aan den stichter van het Couéïsme, en hoe duurzaam zijn invloed.
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Hij was een der vertegenwoordigers eener richting in het Westersche denken welke
men naar mijn meening te veel verwaarloost, bijgevolg onderschat, en die, toen hij
verscheen, in decadentie verkeerde. De essence zijner leer is ouder dan men kan
nasporen en ik zou haar niet willen ruilen voor alle wijsheid van fakirs, lama's en
andere profeten. Zij vond reeds een uiting in het Fransche spreekwoord dat dateert
uit de middeleeuwen en bijna vergeten werd: ‘Tant on crie Noël qu'il vient’ (men
roept zoolang Noël tot het komt), en in het bewonderenswaardige gezegde waarvan
Anatole France een vers maakte: ‘En croyant aux roses on les fait éclore’ (door te
gelooven aan de rozen doet men ze ontluiken). In werkelijkheid is Frankrijk
eeuwenlang Couéïst geweest. Doch zonder het te weten. Coué zelf stamde rechtstreeks
uit de school van psychologen en psychopathen die haar bakermat had te Nancy en
waaraan de naam verbonden is van Paul Brouardel. Deze geleerden waren de eersten
die proefnemingen deden over de werkdadigheid der menschelijke intelligentie van
binnen naar buiten en van buiten naar binnen.
Maar de roem van Emile Coué was oneindig luidruchtiger en universeeler dan die
zijner professorale voorgangers en als iemand nog bewijzen noodig heeft van de
doelmatigheid zijner ‘uitvinding’, hij kan haar vinden in Coué's eigen welslagen, in
de ontzaglijke verbreiding zijner methode, in het feit dat zijn bescheiden woning
meer dan die van Ghandi, van Tolstoï, van kwakzalvers en wonderdoeners, een
tijdlang het middelpunt is geweest der aarde. Men bezong hem in liedjes. Hij was
hoofdpersoon in alle tooneel-revues. Men maakte ontelbare grappen op hem in woord
en beeld. Snaaksche journalisten namen hem te grazen in tallooze artikelen en
gefingeerde interviews. Er was bijna niemand onder de inlichters van de publieke
opinie die hem voor ‘vol’ hield en als ernstig beschouwde. Toen hij stierf, even in
de zestig, verdubbelde de vroolijkheid. ‘Was dat alles wat hij kon?’ vroeg men. Een
type als Coué had minstens honderd jaar moeten worden. Waarvoor dienden zijn
foefjes als men het leven er niet eens mee kon rekken boven de doorsnee-maat? Hij
had de lachers niet op zijn zijde. Maar met de eerlijkste, de kinderlijkste, de minst
pretentieuze middelen had hij de opmerkzaamheid getrokken van millioenen
tijdgenooten en dit is niet zoo gemakkelijk als 't er uitziet. Het gelach verminderde
overigens niet het effect. Uit alle oorden van Frankrijk, uit alle hoeken der wereld
togen pelgrims naar Nancy. Niet van de eersten de besten. Er waren magistraten
onder, diplomaten, staatslieden, militairen en zelfs maharadja's uit Indië. Duizenden
dankbetuigingen bevestigden de heilzaamheid der kuur.
Die kuur was van een inderdaad belachelijken eenvoud. Oogenschijnlijk had zij
zoo weinig diepte, zoo weinig geheim, dat zij door het gemis aan mysterie en
hocus-pocus excentriek werd en fascineerend. Door haar gemeenzaamheid, door
haar verregaande alledaagschheid werd zij buitenissig en bijna bovennatuurlijk. Geen
geleerde poespas. Geen dikdoenerij. Geen uitweidingen over de zenuw-centra, de
reflex-bewegingen, de hormonen, de electrische natuur der cellen etc. Coué wist dat
het meerendeel der menschen ziek was. Hij legde echter geen handen op. Hij stuurde
de zieken en zwakken niet naar den apotheker om pillen, drankjes, capsules, tabletten
te slikken met onbegrijpelijke, vreemdsoortige namen. Hij rakelde geen medicamenten
op van Chineezen of Brahmanen.
Hij zei gewoonweg: Neem een touwtje. En ziehier de gebruiksaanwijzing. Gij legt
er twintig knoopen in. 's Avonds, in bed, in het rustige donker, voordat gij gaat slapen,
laat gij dat koord door uw vingers glijden. Bij elken knoop zegt gij zonder speciaal
aan iets te denken, en zonder speciale overtuiging: ‘Elken dag en in alle opzichten
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gaat het hoe langer hoe beter.’ Doe dat iederen avond en gij zult gewaarworden dat
alles hoe langer hoe beter gaat.
Meer had Emile Coué het menschdom niet te vertellen. Men kan dat aanlengen in
honderd boeken. Men kan er de Stoïcijnen bijhalen en hun beroemde formule ‘Non
dolet’, die de pijn negeerden. De Yoghi's. De psychotherapie. De therapeutische
suggestie. De hypnose. Het blijft 't zelfde. Het komt op 't zelfde neer. Maar op alle
bekende recepten heeft Coué's artsenij onloochenbaar dit voordeel: zij is de minst
ingewikkelde. Zij ligt in ieders bereik.
Men kan ermee spotten. Men kan eraan twijfelen. Men kan vragen of zijn bezwering
ooit een razende kiespijn verlicht heeft, of zij opweegt tegen aspirine. Ik weet er niets
van, doch houd in principe alles voor mogelijk. Eén ding is zeker: een menigte onzer
kwalen, en stellig de graad onzer kwalen, is van louter subjectieven oorsprong of
hangt voor een aanzienlijk deel af van onze verbeelding. Deze waarheid kan dagelijks
gecontroleerd worden aan kinderen. Als een baby zich stoot en gij vliegt verschrikt
naar hem toe met den uitroep: kassian, wat heeft hij zich bezeerd, zal hij het huis bij
elkaar schreeuwen. Wanneer gij daarentegen doet alsof er niets gebeurd is zal hij in
de meeste gevallen doorgaan met zijn spelletje.
Trouwens, het ligt niet in mijn bedoeling om op te treden als apostel van een
thaumaturg en als propagandist van het touwtje met twintig knoopen. Hoewel het
geen kwaad kan en hoewel men hoogstens kans loopt, dat 't meevalt, zal ik geen
enkelen ongeloovige aanraden om de panacée van Coué te probeeren. Ik heb slechts
verslag te geven van de resultaten. En een standbeeld voor den man over wien men
zich zoo dikwijls vroolijk gemaakt heeft, schijnt mij een noemenswaardig resultaat.
Want een standbeeld kost geld en het spreekt vanzelf dat het initiatief niet genomen
is door de bevorderaars der wetenschap die gedoceerd wordt op de hoogescholen,
noch door de autoriteiten. Die hielden Coué voor een ongevaarlijk maniak, voor
iemand in wiens bol het niet geheel pluis is. Neen, het monument wordt bekostigd
door hen die persoonlijke redenen hebben om Coué te beschouwen als een weldoener.
En wie, die wel bij 't hoofd is, zal niet wenschen dat zij zich vermenigvuldigen
als de zandkorrels aan het zeestrand? Wij zouden niet alom hooren en lezen van den
morgen tot den avond dat alles hoe langer hoe slechter gaat en daarom alleen reeds
zou misschien alles hoe langer hoe beter gaan.
[verschenen: 20 maart 1936]

Onweer in den Levant
Parijs, 2 Maart [1936]
Syrië als nationale formatie verkeert in het stadium waarin Holland zich bevond toen
de graven van zus om het andere jaar oorloogden tegen de hertogen van zoo. De tijd
van Gijsbrecht van Aemstel. Met dit verschil echter, en met deze verzwarende
omstandigheid, dat Holland bewoond was door menschen die tennaastenbij tot
hetzelfde ras behoorden, ongeveer dezelfde taal spraken, denzelfden godsdienst en
dezelfde zeden beoefenden, dus vrij gemakkelijk vereenigbaar waren toen de
Hereeniger verscheen, terwijl Syrië bewoond wordt door de heetgebakerde
representanten van een dozijn der uiteenloopendste rassen die meer dan een dozijn
van de veelslachtigste talen en dialecten spreken, de tegenstrijdigste godsdiensten
aanhangen, de ongelijksoortigste zeden naleven en die tengevolge van hun onheuglijk
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gehaspel dermate aan hun fatsoen gehecht zijn dat zij elkaar met wellust naar de
andere wereld zenden om de manier waarop een kopje koffie gepresenteerd wordt.
Een fameuze melting pot. In dien smeltkroes mengde de Groote Alchemist
Maronieten, Aloeieten, Wahabieten, Koerden, Drusen, Pan-Arabieren, Jong- en
Oud-Turken, Joden, Armeniërs, afstammelingen van de laatste Phoeniciërs en weet
ik wat nog. Omdat Syrië van oudsher een naam draagt (what is in a name) en een
gefedereerde republiek vormt, geplaatst onder Fransch mandaat, zijn al die kakelbont
getimbreerde heeren nationalist. In den loop der geschiedenis werden zij beurtelings
onderworpen door de Pharao's der Egyptenaren, door de Perzen, de Grieken, de
Romeinen, de Kruisvaarders, de Turken. Doch dat vergeten zij. Ze gaan terug tot de
schepping der wereld, de zondvloed, de toren van Babel. Zij eischen hun
onafhankelijkheid, wat onder de gegeven omstandigheden overeenkomt met alles
wat Europeaan is in zee te werpen en vervolgens elkaar uit te moorden. Alsof hun
ethnische hutspot op zichzelf genomen niet reeds aanleiding genoeg verschaft tot
gisting en onevenwichtigheid, worden zij op den koop toe bewerkt door konkelaars
van vreemde mogendheden, agenten van Italië, Rusland en zelfs Japan.
Het duizendjarig godsrijk met de verzoening van den leeuw en het lam, de kat en
de muis, zou zijn aangebroken als dat goed ging. En waarlijk het gaat verkeerd. Voor
den zooveelsten keer staat Syrië op stelten. Boycot van Fransche koopwaren. Intense
agitatie. Vrijwillige sluiting van de winkels, de bazaars, de kraampjes, de stalletjes.
Gedwongen sluiting van de universiteit en de middelbare scholen. Manifestaties.
Botsingen tusschen politie en de bevolking. Interventie van de troepen.
Automitrailleuses, tanks en vliegtuigen. Dooden bij tientallen, gewonden bij duizenden
te Damascus, Aleppo, Homs, Hama, Beyroeth, langs de eenige pipeline (een zijtak
van de Engelsche hoofdleiding) waaruit Frankrijk petroleum pompt. Dat duurt meer
dan veertig dagen en in de Fransche kranten (die vol stonden met foto's en
telegrammen over de onlusten aan den Nijl) lazen wij daarover geen veertig regels.
Dat kan veertig weken duren en waarom geen veertig jaren? Frankrijk, begeesterd
en verblind door zijn democratisch ideaal, beging de onvoorzichtigheid om in deze
gefedereerde Republiek en staalkaart van nationaliteiten het parlementarisme in te
voeren, met een eersten minister, een kabinet, een huis van afgevaardigden, en een
grondwet. Men kan zich voorstellen hoe dat systeem functionneerde onder
haatdragende en nog half-nomadische onderhoorigen die sedert eeuwen geregeerd
waren met de sabel. Het parlement dat onder Europeanen, wier democratische
opvoeding na honderden jaren nog niet voltooid is, dikwijls werkt als een broeihaard
van klassenstrijd en latente burgerkrijg, werkte in Syrië, waar die opvoeding nog
beginnen moest, als de klassieke twistappel. Vanaf zijn aanvang viel er met het
parlementaire organisme niets uit te richten. Het bleek zelfs niet bekwaam om het
belastingstelsel te hervormen dat nog dateert uit de dagen der Turksche
overheersching. Als de volksafgevaardigden geen oorlog voerden tegen elkaar,
voerden zij obstructie tegen den Hoogen Commissaris die het mandaat uitoefende.
Herhaaldelijk moest de constitutie worden geschorst, het parlement verdaagd. Of de
Hooge Commissaris de Jouvenel heette, Sarrail, Ponsot, of de Martel, die vandaag
het ambt waarneemt, hij was altijd te hard voor de eenen, te mild voor de anderen.
Om den haverklap kwam het land in rep en roer. Beschikt de Quai d'Orsay, onder
wiens beheer Syrië hoort, niet over het geëigende personeel? Daar de administratie
van dit gewest vergeleken kan worden met een eierdans durft men over de
eigenschappen van een bruikbaar bestuurder nauwelijks een meening uiten. Zooals
Pilatus moet hij zich elken morgen afvragen: Wat is de waarheid? Wie heeft gelijk?
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De eenige die tot dusverre in Syrië geregeerd heeft zonder de minste strubbelingen
is Generaal Weygand. Doch deze virtuoos van den gulden middenweg, gehoorzaamd
en vereerd door zijn veelkleurige onderdanen, werd in 1924 zonder de minste geldige
reden telegrafisch (!) door Herriot teruggeroepen en hoewel zijn vertrek de aera van
troebelen en moorden opende, is er weinig kijk op dat hij ooit telegrafisch in zijn
ambt wordt hersteld, al zou geheel Syrië dat eischen. Want Weygand is een
zoogenaamd fascist, een reactionnair, een man van rechts; en boven de orde, boven
de welvaart, boven den vrede, gaat de partijpolitiek met haar dikwijls dwaze, dikwijls
halsbrekende stokpaardjes.
Het evenement der jongste tribulaties is geweest de verzoening tusschen Christenen
en Mohammedanen. De patriarch der Maronieten, Zijne Zaligheid Monseigneur
Antoine Arida (beproefd vriend van Frankrijk) werd op 5 Januari in de Moskee der
Omayaden te Damascus door Fakri Bey Baroudi, een musulmansch chef, uitgeroepen
tot geestelijk en wereldlijk hoofd aller Staten van de Levant. Het feit was uniek in
de annalen van den Islam. Bij de begrafenis van een Mohammedaan, gedood tijdens
de onlusten, reciteerde de onmetelijke lijkstoet niet de ritueele formule ‘Allah is
groot en Mohammed is zijn profeet’ maar ‘Allah is groot en de Maronietische
patriarch is de gezegende van God.’ Ik geef u in duizend te raden hoe de Hooge
Commissaris op die zeldzame verbroedering reageerde. Hij liet Fakri Bey Baroudi
veroordeelen tot deportatie.
De karakteristiek der oproeren, als consequentie van dit vonnis uitgebroken, was,
dat het meerendeel der straat-betoogingen uitgevoerd werd door knapen van acht tot
vijftien jaar, alsof 't een tweede kinderkruistocht gold. Zij waren gewapend met
dolken, als de Hitlerjugend, en met slingers, als de kleine David. Voor zoover ik
weet is deze revolutionnaire tactiek nog nergens gebezigd. Zij is tegelijkertijd laf en
handig. Zonder in onvergeefelijke onmenschelijkheden te vervallen, kan een troep
soldaten niet met mitrailleuses en zelfs niet met geweren schieten op een zwerm van
jonge kinderen die hen van alle zijden bespringt. Bekogeld door enorme keisteenen,
met doorgesneden banden, heeft men in Aleppo en Damascus automitrailleuses
gezien, welker bemanning zich verdedigen moest met inderhaast geïmproviseerde
slingers. Een gendarme werd door jochies afgemaakt met elf dolkstooten in den rug
en niet een zijner kameraden die zich op nauwelijks vijftig meter afstand bevonden,
had het hart om te vuren. Dat geeft te denken. Niet zoozeer dat er lafaards zijn die
schuilen achter zulke kwetsbare borstweringen, als wel dat er zooveel fanatisme
broeit in de hoofden van knapen die ternauwernood de jaren van verstand bereikt
hebben.
Wat beoogen de ophitsers die zich verbergen achter deze broze legers welke door
het Ethiopisch conflict en door de parallelle woelingen in Egypte (nabuurstaat) op
hol slaan als paarden onder den steek van horzels? Niet alleen de onmiddellijke
ontruiming van Syrië door de Franschen. Maar wat twee hunner afgevaardigden met
een weergalooze onbeschaamdheid als vredesvoorwaarden voorlegden aan den
Hoogen Commissaris: Herstel van Syrië in zijn natuurlijke grenzen, dit wil zeggen
van Turkije tot aan den Sinaï, Palestina inbegrepen dat onder Engelsch mandaat staat,
en eveneens Transjordanië inbegrepen dat onder Engelsch protectoraat geplaatst
werd.
De Hooge Commissaris de Martel is met twee vertegenwoordigers van Syrië
onderweg naar Parijs. Voor het welzijn van Frankrijk en van Europa, voor de rust
op een der gevoeligste kruispunten van dit halfrond moet men hopen dat hij (of zijn
opvolger) terugkeert met doeltreffende instructies. Dan echter zal eerst iets moeten
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veranderen in den boezem-zelf der Fransche regeering. Want de voornaamste opruiers
en aanstichters zitten hier, zij maken deel uit van het Front Populaire, zij worden
geduld in optochten en meetings. Zoolang Albert Sarraut proclamaties en provocaties
tot opstand niet onderdrukt gelijk die welke door het ‘Comité central du Parti
communiste de Syrië’ bij herhaling gepubliceerd zijn door L'Humanité mag De
Martel zooveel deporteeren als hij wil, het zal niet baten doch den toestand slechts
verergeren. Maar wat kan Sarraut? De kameraden die oproer zaaien in Syrië stemmen
in Parijs voor zijn gouvernement...
[verschenen: 23 maart 1936]

In hun element
Parijs, 4 Maart [1936]
Wie is niet een beetje warm geloopen voor de democratische beginselen (- les
principes éternels! -) toen hij omstreeks twintig was? Alleen de wijzen, denk ik, en
de droogstoppels. Wie heeft nooit gedroomd onder den vrijheidsboom en wie werd
niet bekoord zooals Eva en Adam onder den boom der kennis? Gij zult goden gelijk
zijn! Wie heeft nooit geloofd of wie voelde nooit een groote toegevendheid voor de
Rechten van den Mensch, dat nieuwe symbolum der Apostelen? Lees de schrijvers
der laatste vijftig jaren, als gij daarvoor den tijd hebt, de schrijvers van alle landen
der aarde, en gij zult merken dat weinigen, zeer weinigen, niet gezwicht zijn voor
de verleiding der slang, van het verre Oosten tot het verre Westen, van den opgang
der zon tot aan haar ondergang.
Wat waren die theorieën edelmoedig en begeesterend zoolang men ze niet in
werking zag! Welk een genoegen om er over te filosofeeren (‘om er over te dazen’
zouden wij heden liever zeggen) in kleine, rustige landen als Holland, en Zwitserland,
in welgeordende staten als Engeland, in stevig bestuurde rijken als Duitschland! Wij
stonden even ver van de practijk en van de werkelijkheid alsof wij disputeerden over
de sexe der engelen, gelijk de theologen van Byzantium. Men kon revolutionnair
zijn zonder achterdocht en zonder waaghalzerij. Wij disserteerden op veiligen afstand.
In de regionen der zuivere rede. Wij bouwden een wereld van abstracties. Er was
daar niets wat ons waarschuwde of ontnuchterde, niets wat ons af en toe een koud
bad toediende, wat ons wees op de relativiteit van ondermaansche zaken. Nimmer
zagen wij de revolutie en de revolutionnairen in hun element, in hun dagelijksche
doen. Altijd door een gekleurde bril. Herinnert gij u een der hoofd-thema's uit
Jean-Christophe van Romain Rolland? Deze Jung-Deutsche neo-Beethoven was
revolutionnair in Duitschland. Tengevolge van een relletje met Pruisische soldaten
moet hij vluchten. Hij smokkelt zich de grens over en verzeilt in Frankrijk. Hij voltooit
zijn moreele opvoeding en zijn artistieke vorming in het rumoer van Parijs. Maar
wat voor opvoeding! Van aarts-revolutionnair wordt hij gaandeweg aarts-conservatief.
Die heldere kop, die brave borst, dat rechtschapen karakter had de omwentelaars en
hervormers meegemaakt in hun gedoente. De gekleurde glaasjes vielen van zijn
oogen. Hij zag een enorme meerderheid van tuig, een nietige minderheid van
utopisten. De conclusie werd niet uitgesproken, maar zij lag erin besloten en luidde:
Een fatsoenlijk, eerlijk mensch, die onbevangen rondkijkt en verstandig oordeelt kan
in Frankrijk geen revolutionnair blijven. Zoo redeneerde Romain Rolland bij het
ontwerpen van zijn roman. Hij woonde toen in Frankrijk. Vandaag is hij
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omwentelingsgezinder dan zijn Jean-Christophe. Doch hij woont in Zwitserland...
Hij werd zeventig jaar en dit feest is uitsluitend gevierd door revolutionnairen. Hun
gehalte veranderde niet. Steeds tellen zij één procent illusionnisten tegen 99% rapalje.
Een onaannemelijke verhouding voor iemand die gezonde hersens heeft. Een proportie
waarbij men de edelaardigste theorieën moet beschouwen als strychnine of
nitroglycerine.
En wie van geen enkele ondervinding nog geleerd zou hebben kreeg tot zijn
stichting het voorbeeld van Drancy. Drancy is het type der revolutionnaire localiteiten
uit de omstreken van Parijs. De zoogenaamde roode ceintuur. Een bevolking,
systematisch opgekweekt in haat en afgunst, die de luxe-stad niet aanschouwen kan
zonder dat in haar onderbewustzijn de gedachte oprijst van plundering. Een gemeente
van duizend krotten tegen honderd karakterlooze woningen, ordeloos verspreid over
vervuild en rommelig bouwterrein. Het stadhuis is nieuw, proper en aantrekkelijk.
Aan den vlaggestok echter wappert niet de driekleur maar het roode vaandel. In de
raadszaal is de traditioneele buste van Marianne (onlangs gemoderniseerd met een
plebejische facie in plaats van het klassieke Grieksche profiel) vervangen door de
twee nurksche koppen van Marx en Lenin. Tot Mei 1935 was Drancy socialistisch.
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen dier maand werd Drancy communistisch evenals
dozijnen stadjes en steden in de omgeving der hoofdstad.
Die banale localiteit was socialistisch geworden op een manier die op geen stukken
na overeenstemde met de leuze van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, met de
Rechten van den Mensch, met de grondwet. Het internationalistische contingent van
Drancy behandelde deze artikelen als nonsens, zotteklap, larie en apekool. Zooals
in menige andere Fransche plaats onderhielden de vooruitstrevers een troep knokkers
die de vergaderingen der tegenpartij saboteerden met knuppels en projectielen, die
hun terreur uitoefenden tot in de nabijheid der stembus. Alleen in Drancy echter
hadden zij den pittoresken bijnaam van ‘de Gladiatoren’.
Aan hun hoofd stond een zekere Mahomet Guetaff, intiem vriend van den
socialiseerenden burgemeester, door wien hij belast was met het beheer van het
gemeentelijk werkloozen-fonds. Deze Guetaff was Noord-Afrikaan, doch van
onbekende nationaliteit. In ieder geval bezat hij geen Fransch burgerrecht, noch iets
wat erop leek. Dit verhindert hem volstrekt niet om een kiezerskaart te bemachtigen
en zijn stem uit te brengen, propagandisten aan te werven. Hij recruteerde zijn
vechtersbazen uit het uitschot van Marokkanen en Algerijnen, die min of meer wettig
verblijf houden in sommige volksbuurten van Parijs en in de agglomeraties der naaste
omgeving. Guetaff schreef deze onversaagde en gewetenlooze kornuiten in op het
register der werkloozen en betaalde hun soldij uit de fondsen die hem waren
toevertrouwd. Zoo bezoldigde de bemiddelde burgerij uit eigen zak de bandieten die
hen tyranniseerden. Ik geloof niet dat men in China of elders ooit een vernuftiger
strooperij verzonnen heeft.
Al die ongerechtigheden waren den burgemeester, de gemeenteraadsleden, de
politie-autoriteiten van Drancy bekend en het is bijna onmogelijk dat zij ontsnapten
aan de aandacht van prefect en onder-prefect. Toen het gemeentebestuur overging
in communistische handen aanvaardden de moscovieten de erfenis zonder beneficie
van inventaris, het gladiatoren-corps inbegrepen. Het duurde tien volle maanden
alvorens het schandaal uitlekte omdat een der deugnieten, die zich te kort gedaan
achtte, de afzetterij aan het licht bracht. Men mag dus gerust veronderstellen dat
zonder een verklikker de communisten zouden zijn doorgegaan met het gebruiken
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van pretorianen wien het als huurlingen volmaakt onverschillig is in wier dienst zij
knokken mits zij betaald worden.
Ziedaar de democratie; niet in haar ware gedaante zonder twijfel; doch in al haar
bestialiteit. In hoeveel bloed-roode en vuur-roode gemeenten rondom Parijs bekostigt
men uit dezelfde kassen (met de penningen van hongerlijders!) soortgelijke
compagnieën, van vrijbuiters, die vandaag nog stokken hanteeren, maar morgen
misschien geweren, die vandaag nog ‘supporters’ zijn op verkiezingsvergaderingen,
morgen misschien beulen bij executies? Het zou een mirakel zijn wanneer alleen de
‘democraten’ van Drancy op 't snuggere idee waren gekomen om de verdediging
hunner beginselen toe te vertrouwen aan het uitvaagsel der koloniën. Dat zij
lijfwachten om Franschen te dresseeren ronselen onder kleurlingen, speculeerend op
een smeulenden haat, lijkt mij in deze schavuitenstreek verreweg het luguberst, het
misdadigst, het weerzinwekkendst. Al werden zulke praktijken nergens toegepast
dan in Drancy, zij zouden overtuigend aantoonen dat men tot onder den rook van
Parijs het stuur kwijt is.
Waarlijk, om reactionnair te worden als men 't nooit geweest is, ultra-reactionnair
als men alle vijf bij elkaar heeft, bestaat er geen probater middel dan de progressisten
in hun element te zien!
[verschenen: 24 maart 1936]

De stem uit het graf
Parijs, 7 Maart [1936]
Drukker dan gewoonlijk hebben Franschen en Duitsche vluchtelingen dit jaar
gebedevaart naar het graf van Heinrich Heine. Het was tachtig jaar geleden dat hij
ter ruste ging op het kerkhof Montmartre dat toenmaals te midden van stille bossen
en wijngaarden lag, waar de dooden plaats hadden in overvloed, en dat tegenwoordig
omkneld zit tussen hooge huizen, verzinkt in de nooit eindigende stadsgeruchten die
overdag aangolven van de ijzeren brug welke de tomben overwelft, en die 's nachts
aanwaaien uit de tingeltangels. Tachtig jaar is geen getal om belangrijke
feestelijkheden op touw te zetten. Maar het cijfer omvat bijna drie generaties, en de
omstandigheden spoorden aan om het wezen te herdenken van hem die een der
grootste dichters was van Duitschland, die begraven werd op Franschen bodem en
wiens stoffelijk omhulsel, hoewel hij zooveel harten verrukt heeft met zijn woord,
zooveel componisten inspireerde met zijn muziek, nooit werd teruggevraagd door
zijn vaderland.
Hij trok vrijwillig in ballingschap, omdat hij, toen reeds, 't niet kon uithouden
onder zijn landgenooten. Het kostte hem niet de minste moeite om zich in te burgeren
te Parijs, om zich volkomen te assimileeren aan de Fransche atmosfeer. Het
gouvernement van Louis-Philippe vergemakkelijkte hem de verhuizing en uit de
geheime fondsen van Buitenlandsche Zaken ontving hij een jaarlijksche toelage van
4800 francs, welker verantwoording men onlangs in de boekhouding van den Quai
d'Orsay heeft teruggevonden. In die tijd was dat een aardig sommetje, ruim genoeg
om ordentelijk rond te komen, en menig groot Fransch kunstenaar genoot nimmer
die begunstiging van het lot en van zijn regeering. Men heeft nooit geweten welke
diensten Heine bewees in ruil voor die subsidie. Men heeft 't nooit begrepen. Men
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kan 't zelfs niet gissen. Doch als hij verschillende malen van godsdienst veranderde,
hij verwisselde nooit van nationaliteit, noch van taal.
In een modewinkel ontmoette hij een Française met wie hij trouwde, die hem
vertroetelde zoolang hij valide was, die hem verpleegde toen hij ziek werd en bijna
blind, maar die hem het leven vergalde met haar gekakel en haar geborneerde
domheid. De venijnige grap die hij maakte op zijn sterfbed is misschien niet authentiek
maar zij werd beroemd. ‘Beloof mij te hertrouwen’, zei hij tot de gewillige
echtgenoote, ‘dan is er tenminste iemand die mij betreurt!’ Dit ongelijksoortig
huwelijk belette hem niet om in een vriendenkring, waarvan de beroemde namen
gegrift staan op de marmersteenen van hetzelfde kerkhof van Montmartre, de
genoegens te smaken van het Fransche leven. Met een onverstoorbaar goed humeur.
‘Ik voel mij te Parijs als een visch in 't water’ schreef hij aan een Duitschen kennis.
‘Of liever, neen. Beter nog. Als gij ooit een visch in 't water ontmoet denk dan dat
hij zich voelt als Heinrich Heine te Parijs.’ De Fransche geestigheid had niets meer
te leeren toen Heine afzakte naar de oevers van de Seine. Zij had reeds Voltaire
voortgebracht en tutti quanti. Maar niet minder dan de Duitsche poëzie beïnvloedde
Heine de Duitsche Witz, waarvan hij kan gelden als de oervader. Goethe's vroolijkheid
is log, lomp en ongevleugeld vergeleken met Heine's aetherische, lichtvoetige scherts.
De Franschen kennen hem slechts onder den voornaam Henri. Merkwaardige
bijzonderheid, die een profetisch, occultistisch tintje heeft: zijn familienaam wordt
hier uitgesproken als Haine, wat Haat betekent, en wat voor een Franschman het
geheele lyrische aspect zijner bekoorlijke figuur, voor de eenen bewust, voor de
anderen onwillekeurig, omduidt en belicht met flakkeringen van de meer dan
tweeduizendjarigen volkerenstrijd. En de meeste Franschen die de pelgrimsreis
ondernemen naar zijn gebeenten, vervullen dezen plicht niet zoozeer om het
aandenken te verlevendigen van een zanger als wel om een orakel te huldigen dat
na tachtig jaar nog actueel genoeg bleef om met vrucht geraadpleegd te worden. ‘Als
men heden ten dage nog luisteren wilde naar zijn stem en naar zijn waarschuwingen’,
heeft Bainville meer dan eens geschreven, ‘dan zou de onverklaarbare subsidie van
Louis-Philippe met kapitaal en interest vergoed zijn!’
Heine kende zijn Pappenheimers, maar onder de humor en de amusante boutade
hadden slechts weinigen de diepte en de gedegenheid vermoed dier kennis. Zij was
intuïtief en atavistisch, maar berustte niet minder op directe observatie. De geest van
het ras, gekneveld in ghetto's die geopend werden op het geraas der tamboers, op het
geschal der trompetten der Fransche Revolutie, accordeerde met de waarnemingen
van een intellect dat een der helderste en scherpste was der negentiende eeuw. ‘Het
is u totaal ontschoten’ placht hij te herhalen, ‘gij hebt er niet de flauwste herinnering
van dat zekere Conrad V, gewoonlijk genoemd Conradin, de laatste der Hohenstaufen,
in 1268 met negen van zijn vrienden geëxecuteerd is op bevel van Charles d'Anjou.
Maar “zij” hebben dat niet vergeten. Zij broeien daar nog altijd op. Wees er zeker
van en houd 't u voor gezegd dat zij u dat bij de eerste de beste gelegenheid betaald
zullen zetten.’
In zijn Portretten en Satiren wemelt het van passages die men niet kan lezen zonder
huivering wegens het profetische der visie, wegens het ongeloofelijk ‘Zeitgemässe’
der voorgevoelens, der temperatuur en der psychologische karakteristiek. Lees slechts.
Men zou zweren dat zij geschreven zijn in 1932:
‘Op de Wartburg kraste het verleden zijn duister ravengezang en in het schijnsel
der toortsen werden dwaasheden gezegd en gedaan die de donkerste middeleeuwen
waardig waren. Er heerste die bekrompen teutomanie die overvloedig griende van
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liefde en geloof, doch wier liefde slechts bestond in haat tegen den vreemde en wier
geloof, dat slechts onverstand was, niets beters wist uit te vinden dan het verbranden
van boeken.’
En nog dit: ‘In de groote Bierkeller van Göttingen heb ik eens bewonderd met
welk een degelijke eruditie onze Alt-Deutsche vrienden de verbanningslijsten
opmaakten voor den dag waarop zij aan het bewind zouden zijn. Hij die afstamde,
al was 't maar in den zevenden graad, van een Franschman, een Jood of een Slaaf
zou veroordeeld worden tot ballingschap.’
Zoover als Heine beweert durfden de Alt-Deutschen, gemetamorphoseerd in
Jung-Deutsche Hakenkruisers, niet geheel te gaan. De nakomelingen der Fransche
Hugenoten, die zij niet missen kunnen, zijn tot nu toe gespaard. Ook de Slaven die
te talrijk zijn. Voor de Joden hebben zij de stamboom niet nagevorscht tot den
zevenden graad. Maar in haar algemeene zin, in haar hoofdlijnen, heeft de voorspelling
zich voltrokken. En wie zou gewaagd hebben om dit omstreeks 1830 aan te kondigen,
behalve een troepje fanatieken en behalve een geïsoleerden ziener?
Na een drievoudige bittere ervaring (1870, 1914 en 1930, datum der ontruiming
van Mainz, datum der bijna gelijktijdige explosie van 't Hitlerianisme) werden de
Franschen tenminste een beetje wijzer. Voor een deel danken zij hun voorzichtigheid,
hun wantrouwen aan Heinrich Heine. Kan men hetzelfde zeggen van de rest der
wereld?
Maar wat baat het deze herinneringen op te rakelen tegenover een zerk, een steenen
beeld en een hoopje asch? De Duitschers hebben met nog meer zorg en meer rouw
zich deze kwellende vraag gesteld dan de Franschen. Het is te laat. Voor de zooveelste
keer diende een orakel tot niets, letterlijk tot niets. Als orakels tot iets gediend hadden
zouden de Franschen nog te Mainz zijn, humane beginselen zouden nog heerschen
in Duitschland en vrede ware nog mogelijk voor de menschen van goeden wille.
[verschenen: 25 maart 1936]

Een sterktemaat
Parijs, 9 Maart [1936]
Er is in de wijde wereld geen chauffeur, geen mecanicien, geen electricien meer die
niet weet wat een ampère is. Maar wie kent André-Marie Ampère, die een eeuw
geleden stierf? ‘Aux Grands Hommes la Patrie reconnaissante’ staat in gulden letters
geschreven op het fronton van het Pantheon en in de kille kelders onder den koepel
borg het Dankbare Vaderland naast twee of drie werkelijk beroemde en nuttige
mannen, een aantal onbekende grootheden die vooral hadden uitgemunt als
woordenkramers en officieele praatjesmakers. Toen echter in 1921 een der
wonderbaarlijkste ontdekkingen herdacht werd van alle eeuwen vond men op het
kerkhof Montmartre het graf van den ontdekker - en het was Ampère - in den
schandaligsten toestand van verwaarloozing. Geen mensch had er sinds jaren naar
omgekeken. Als de geleerde wereld hem niet vergat, als de Sorbonne zijn
laboratorium-tafel bewaarde met haar instrumenten, - men merkte met verbazing dat
een der heilrijkste wereldhervormers nergens zijn monument had in Frankrijk waar
het nochtans krioelt van bronzen en steenen celebriteiten in slipjas. Af en toe moeten
ze zelfs worden opgeruimd omdat ze in den weg staan, omdat ze werkelijk te leelijk
zijn en omdat ze alleen dienen als vluchtheuvel voor de musschen.
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Hoewel veranderd in een sterktemaat voor electrischen stroom, in een wijzerplaat
die elk uur van het etmaal geraadpleegd wordt door millioenen en millioenen oogen,
heeft deze uitvinder geen geluk gehad. Hij heeft geen dankbaarheid, geen werkelijk
menschelijk contact gevonden, het onmetelijke genie, welks effect door een
Amerikaan, toentertijd president der internationale electrotechnische commissie,
geroemd is in deze termen: ‘De electriciteit wordt toegepast in alle wetenschappen,
in alle kunsten, in alle industrieën, kortom in alle behoeften, in alle afdeelingen der
moderne civilisatie. Wanneer wij die toepassingen afzonderlijk konden bestudeeren
zouden wij gewaarworden dat in alle zich electrodynamische acties of reacties,
electromagnetische verschijnselen voordoen volgens de beginselen en de theorieën
van Ampère. De tooversleutel welke al die wonderbaarlijke poorten geopend heeft,
is ons verschaft door Ampère...’
Neen, de eigenaar en de schenker van dien toover-sleutel welke het aanschijn der
aarde veranderde, welke de deuren ontsloot van een sprookjesland, waar wij geen
tijd meer hebben om al het miraculeuze te beseffen en te waardeeren, neen, deze
goede genius heeft geen geluk gehad. Hij was een mensch, overloopend van
enthousiasme, bijgevolg even schuchter als gevoelig, en schuw om de eenvoudige
reden dat zijn fluïdum, zijn radiaties geen uitweg vonden, niet bruikbaar waren. Een
soort van Jean-Jacques Rousseau, van Beethoven der hoogere wiskunde. Op zijn
twaalfde jaar las hij de mathematici Euler en Bernouilli in hun latijnschen tekst. Toen
te Lyon, waar hij geboren werd in 1775, hem de tijding bereikte van de inneming
der Bastille, stortte hij tranen van ontroering. Doch vier jaar later werd zijn vader,
fatsoenlijk koopman en onberispelijk vrederechter, geguillotineerd door de
revolutionnairen. Hij was toen 18 jaar en had een esperanto uitgevonden om den
wereldvrede te bevorderen, om de naties tot elkander te brengen. Te Poleymieux,
schilderachtig dorpje op de helling der Saône waar hij woonde (zijn huis is in 1927
gerestaureerd met geld van Amerikaansche burgers!) werd zijn buurman, den
kasteelheer Guillin du Montet, oud-gouverneur van Senegal, letterlijk verscheurd
door een bloeddronken volksmenigte, in stukjes gesneden door een slager en
rondgedeeld onder het gepeupel, dat de tanden zette in het vleesch. In 1794 moest
hij vernemen dat het doorluchtige hoofd van Lavoisier, grondlegger der moderne
chemie, gevallen was op het schavot. ‘De Republiek had geen geleerden noodig’
zooals men toenmaals zei, zooals nog Pasteur constateerde om de rampen van 1870
te verklaren, en zooals nog bleek in 1921 toen men Ampère's graf moest zoeken
onder het onkruid. Gelukkig heeft Frankrijk geleerden ondanks de Republiek.
Ampère was dermate verbouwereerd, verpletterd door de terugslagen eener
gebeurtenis welke hij met tranen had toegejuicht, dat hij bijna het verstand verloor,
en een jaar lang zoo ontzind bleef dat hij niets kon doen dan bloemen plukken en
met zand spelen als kinderen. Een jong meisje, Julie Caron, redde hem van deze
verbijstering. Langzaam ging hij weer aan 't werk en uit dezen tijd van wedergeboorte
dateeren de verrukkelijke brieven, idyllisch als zomer-dauw, de melodieuze versjes,
ontroerend en simpel als Japansche haikai, die eertijds zijn uitgegeven, waarvan
bewonderaars reeds in 1921 een herdruk vroegen, waarop men zelfs nog in het jaar
van zijn eeuwfeest tevergeefs wacht. Zou men ergens waar een Ampère kon geboren
worden zoo handelen met een weergalooze nagedachtenis? Het dankbare vaderland!
Woorden, woorden...
‘Le bonheur qui charme la bergère’... zooals gezongen wordt in 't liedje, ‘le bonheur
ne dure qu'un instant.’ Eerst in 1799 trouwde hij met zijn goede fee daar Ampère
toen pas zijn kost kon verdienen. Om een plaats te krijgen als gymnasium-leeraar
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schreef hij een memorie over de kansberekening (Considerations sur la théorie
mathématique du jeu), die niemand kon begrijpen die Ampère niet evenaarde in de
wiskunde. Zijn traktement echter was zóó laag dat hij zich moest scheiden van vrouw
en kind om te gaan onderwijzen in Bourg, en toen hij zich in 1804 eindelijk kon
installeeren als leeraar te Lyon, stierf Julie tengevolge van gebrek en ontbering. De
periode van licht had vijf jaren geduurd. Zijn eenige, zijn groote liefde was
onvervulbaar geworden door den dood. Opnieuw verviel hij in den nacht der wanhoop.
En opnieuw ging hij aan het werk. Arm, eenzaam, maar weldra beroemd onder zijn
collega's van den aardbol. Het lag echter in zijn lotsbestemming dat hij een der groote
mannen zou blijven die zoowel ontsnapte aan de aandacht van Bonaparte als van
Napoleon I.
Wat men opmerkt in Beethoven treft in gelijke mate bij Ampère. Zijn moreel was
even bewonderenswaardig als zijn genie. Zijn hart even goed, even zuiver, even rijk
als zijn verstand. Niet enkel wegens zijn uitvindingen verdiende hij vereenzelvigd
te worden met een sterktemeter, maar ook wegens zijn psychische hoedanigheden.
Zijn ingeboren goedheid werd onder de beproevingen die hij leed niet alleen nimmer
vertroebeld, maar langzaam gelouterd steeg zij tot mystieke hoogten. Wij moeten
hem danken omdat de duizenden dynamo's, de duizenden fabrieken en alles wat
verband houdt met electriciteit rechtstreeks ontspringt aan zijn brein, maar wel
beschouwd zouden wij hem nog meer moeten huldigen als een der helden of heiligen
die vereerd worden als beschermers en voorbeelden. Doch dit is een andere zijde
zijner persoonlijkheid en hier raakt hij, als vriend van Ozanam, den herontdekker
der franciscaansche poëzie, den godsdienst. Alles bij elkaar genomen echter, zijn
beteekenis onder een tijdelijken en een eeuwigen gezichtshoek, kan men zich moeilijk
weerhouden om de feestelijkheden welke Frankrijk aanricht voor dit jubileum zeer
mager te oordeelen. En is het een voldoende verontschuldiging dat men ampère's
kent, maar niet Ampère?
[verschenen: 26 maart 1936]

Rijzende zon
Parijs, 11 Maart [1936]
Juist toen in Nippon het waarschuwings-offer gebracht werd dat een half ministerie
slachtte op de altaren van het vaderland las ik Soleil Levant van René Jouglet,
gedeeltelijk roman, gedeeltelijk reportage, die in de puntjes en zoo natuur-getrouw
als geoorloofd is, dezelfde epische, plechtige, wreede gebeurtenissen verhaalde welke
plaats grepen te Tokio.
Ik geloofde mijn oogen niet hoewel geen vergissing mogelijk was. Het titelblad
vermeldt dat de druk van het boek geëindigd werd op 29 Januari 1933 terwijl de
patriottische terechtstelling (terechtzetting ware een nauwkeuriger term) getelegrafeerd
werd op 26 Februari. Op dien datum en gedurende de dagen welke volgden, kon ik
het voornaamste nieuws van kranten en radio overslaan. Welk een treffer voor een
auteur! Vroeger zei ik reeds dat Frankrijk onder zijn letterkundigen van middelbaren
leeftijd een nergens geëvenaard équipe van inlichters bezit. Als ze niet in 't volle
daglicht werkten en met onvervalschte paspoorten zou men ze verspieders mogen
noemen. René Jouglet, beter als journalist dan als litterator, is één van de

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

schrijversbende die zoowel voor eigen genoegen als voor andere doeleinden de wereld
afreist, en meer zegt dan dikwijls aangenaam is te hooren.
De korte inhoud van Soleil Levant? Een troepen-transport in 1935. De vierde
divisie van het Japansche leger vertrekt van Osaka via Dairen, Moekden, Kharbin
naar de grenzen der zee-provincie waarvan Wladiwostock het centrum is. De
manschappen, de hooge en lage officieren, denken dat 't er ditmaal op los zal gaan.
Zij denken ook te marcheeren in 't diepst geheim. In Osaka echter zit een mooie
spionne en te Kharbin intrigeert een tweede mooie spionne, de eene ex-gravin, de
andere ex-barones, die een Japanschen luitenant, zoon van een der groote trusters,
en Westersch opgevoed, zoo begoochelt dat hij zonder 't te weten den Russischen
vijand op de hoogte brengt van het marschorder en onvrijwillig verraad pleegt.
Als de troepen hun kwartieren opslaan en de eerste verschansingen aanleggen
worden zij in een donderend geraas overvlogen door een vloot van driehonderd
vier-motorige Soviet-vliegtuigen welke kartons laten vallen met een opschrift in het
Japansch: ‘Saluut aan de Vierde Divisie!’ De Russen hebben van die aardigheden
en waarschijnlijk kan het hun weinig schelen hoeveel kwaad bloed de uitstekendste
grappen zetten. Met een ongeduld, dat vooral al de officieren enerveert, wachten de
Nippons het bevel tot oprukken. Er wordt echter geen voorwaarts gecommandeerd,
doch aftocht geblazen. In hun kabels kwam een kink van den kant van Amerika, van
den kant van Engeland, van den kant der Japansche trusts. De soldaten moeten hun
biezen pakken tegenover een tegenstander die hen gehoond en getart heeft.
Nogmaals bezweek het gouvernement van Tokio voor invloeden en overwegingen
welke niets uitstaande hebben met strategie en nationale belangen, doch vierkant
tegen strategie en nationale belangen indruischen! Een Kolonel geeft het bevel tot
den terugmarsch, schiet zich daarna een kogel in het hart en zijn officieren eischen
dat de doode met den revolver in de hand naar zijn vaderland wederkeert. 's Nachts
vergaderen een aantal gegradeerden en manschappen, zonder onderscheid van rang,
in een schuur. Met verschillende argumenten ontvouwt ieder een gelijkluidend
standpunt en velt hetzelfde vonnis. De ministers die de belangen van het leger en
van de natie ondergeschikt maken aan de consideraties van kooplieden onder wier
bewind de natie verkommert en de krijgsmanseer schade lijdt, moeten zich straffen
of zullen gestraft worden.
Op een zonnigen middag rennen auto's met officieren en soldaten door de straten
van Tokio. Zij dringen het ministerie binnen, en terwijl de massa der samenzweerders
zich langs de wanden schaart, presenteeren drie officieren den minister een in zijde
gewikkelden dolk met een hoffelijke toespraak. Ook de Nippons hebben van die
vriendelijkheden! De minister weigert de uitnoodiging. De drie aanvoerders schieten
hem neer en schieten daarna zich zelven voor den kop. Op een baar worden zij
weggedragen door hun kameraden die als steenen beelden een lijfwacht vormen tot
de militaire commandant van Tokio verschijnt, de gevallenen salueert en de levenden
in arrest stelt. Onder die levenden bevond zich een jonge held, zoon van een door de
trusts geruïneerden porceleinbakker, die het voorrecht genoot zijn naam genoemd te
zien door den Mikado. Hij is verliefd op het zusje van den luitenant die zonder erg
de Russen in de kaart speelde en die zich kastijdt door met zijn auto in volle vaart
in een afgrond te rijden. Maar de liefdes-geschiedenis is bijzaak. Een stukje regenboog
in een onweershemel, tusschen twee buien. Een vogel die nog even fluit op een tak,
in de stilte, voordat de storm gaat loeien.
Wat dit boek echter buitengewoon maakt en leerzaam zijn niet de feiten, is niet
de previsie der feiten, maar de psychologie, het timbre, het karaat, het gehalte der
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zielen welke de Japansche materie bewegen. Wonderbaarlijk! Claude Farrère, een
oud-zee-officier, aan wiens boek de indrukwekkende film La Bataille ontleend werd,
kent de Nippons. Hij nam indertijd vrij precies de temperatuur op van hun heroïsme,
hun innerlijke exaltatie, hun oververhitting, die onzichtbaar uitstraalt als x-stralen
en onmerkbaar brandt als radium. Maar hier, bij Jouglet, zijn wij even ver van Farrère
als Moskou ligt van Tokio. Om ergens een equivalent te vinden van de rust in den
lyrischen waanzin, van zelfbeheersching in de ziedende opwinding, van geluidloos
zwijgen terwijl in elk hoofd, in elk hart een orkaan schijnt te woeden, moet men
teruggaan tot de Thermopylae van Leonidas.
Er is géén persoon in dezen reportage-roman wiens inwendige structuur en spanning
niet alle perspectieven afteekent eener catastrophe. Ieder Nippon van Jouglet lijkt
geformeerd als zijn eiland waar elk oogenblik een aardbeving kan losbarsten, waar
elke minuut de Critias van Plato voltooid kan worden die verhaalt van het verdwenen
Atlantis. Natuurlijk, het is onmogelijk om de onderdanen van den Tenno, den Spruit
der Zon, den Hemelschen Zoon, niet te bewonderen in alles waarin zij het Westen
evenaren en zelfs in alles waarin zij het Westen nimmer zullen overtreffen. Hun
hersenstof mist de creatieve eigenschappen en zal ze misschien nog eeuwen missen,
volgens een wet die Charles Nicolle kort voor zijn dood geformuleerd heeft. Doch
met dat al is het onmogelijk om hen te bewonderen zonder dat u even een lichte
rilling over den rug kruipt.
[verschenen: 27 maart 1936]

De man van de straat
Parijs, 15 Maart [1936]
Zeven dagen gingen heen nadat het zwaard van Siegfried Wotan's speer verbrijzelde,
welke de Verdragen beschermt. Zie ‘Der Ring des Nibelungen’, van het ontwaken
der Rheintöchter tot den brandstapel van Brünnhilde en het wegschemeren der goden.
Het mankeert daar niet aan teksten en voorspellingen. Op een dag zal ik ze alle
citeeren, den heelen levensloop van Hitler, bovennatuurlijk product (ectoplasma
zouden de spiritisten zeggen) der Wagneriaansche muziek. Voor vandaag wilde ik
alleen gadeslaan hoe de Franschen zich gedragen onder het weerlichten en het
getrappel van dezen nieuwen rit der Walküren.
Men observeert in de eerste plaats het curieuze en komieke verschijnsel eener
omgekeerde wereld. Alles staat op z'n kop. De Briandisten, d.i. zij die reeds
pro-duitsch waren in 1914, en pro-duitsch bleven tijdens den geheelen oorlog, de
Briandisten die na 1918 aan hun boezem een addertje voedden waarvan zij niet
geloofden dat 't ooit gif-tandjes zou krijgen, deze Cocus Magnifiques kraaien op 't
oogenblik het hardst van allen Cocorico. Deze anti-militairisten, waarvan de meesten
regelmatig vertikt hebben voor de oorlogscredieten te stemmen, deze beroepspacifisten
die de milliarden der fortificaties van de ‘Ligne Maginot’ bejammerden als door de
ramen gesmeten geld, werden plotseling ‘de soldaten van Valmy’, ‘les soldats de
l'an Deux’. Zij belichamen het grootste mirakel dat Hitler ooit verrichtte en ooit
verrichten zal. Zij maken nog een licht onderscheid tusschen het Duitsche volk en
zijn ‘onderdrukkers’ doch als 't van hen afhing, stemde de Volkenbond onverwijld
sancties tegen Berlijn, om ‘de bruine pest’ te wurgen. Zij, die Engeland een maand
terug het ijverigst steunden, vinden den Britschen Leeuw bij deze gelegenheid lijzig,
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slaperig, suf en zij verbergen niet eens hun gehumeurdheid. Als 't aan hen lag zouden
zij op staanden voet van leer trekken. Het eenige wat hen weerhoudt zijn de
verkiezingen. Zij hebben slinks getracht ze te verschuiven, maar dat is mislukt, en
voor hun kiezers te komen met een oorlogszuchtig program lijkt een gewaagde
onderneming. Dat geeft heel wat complicaties en tribulaties onder het Front Populaire
dat ik u altijd geraden heb te wantrouwen als gentlemen-inbrekers en te schuwen als
de ‘Roode Dood’. Een halve week reeds dreigen zij in nauwelijks bedekte termen
om uit den Volkenbond te treden, hun voormalig ‘schild ende betrouwen’. Zij zijn
ertoe in staat. Zij zijn ook in staat om in naam der wet (‘Recht geschiede al valle de
Hemel!’ gelijk ik onlangs herinnerde) de geburen van Duitschland mee te sleepen
in het avontuur der sancties. En hoe zoudt gij dat vinden?
Ook bij de anti-Briandisten, de z.g. patriotten en nationalisten ligt alles
ondersteboven. In 1914 offerden zij met geestdrift goed en bloed. Na 1918 koesterden
zij tegen Duitschland een onverslijtbaren wrok wegens de noodelooze en menigvuldige
wandaden welke de vijand bedreef in hun vaderland. Als men geluisterd had naar
hen zouden ‘bek en klauwen van het roofdier’ nimmer zijn aangegroeid. Om dit te
verhinderen hebben zij niet gedaan wat zij konden, doch om het te doen hadden zij
de Japansche methode moeten volgen. Vandaag verschijnt juist Charles Maurras,
poëet en prozaïst die lauweren verdient, voor den rechter van instructie omdat hij
redeneert als Mitsuru Toyama, hoofd van den Kokuryukai, alias de Zwarte Draak.
De zwarte draken echter waren niet talrijk genoeg in Frankrijk, en nog om andere
redenen voelden zij zich gekortwiekt. Maar nu, terwijl de situatie is zooals zij
geleidelijk werd, accepteeren zij haar. Zij foeteren niet tegen Duitschland, zij hakken
en schelden uitsluitend op hun eigen gouvernement dat voor den eersten keer na
1918 standvastigheid toont. Dit is het tweede mirakel, volbracht door Hitler, minder
compleet dan het vorige, maar niet minder verbluffend. Te beweren dat de
anti-Briandistische patriotten pro-duitsch geworden zijn zou op 't moment niet geheel
beantwoorden aan de waarheid. Doch zij zijn flink op weg. Zij werden reeds drommels
neutraal. Op een vergadering der Francisten heeft men kunnen roepen: Heil Hitler!
zonder het geringste protest. Alle patriotten weliswaar zijn geen Francisten. Doch
geen enkel patriot zal sancties veroorloven tegen Berlijn. Zij blijven op dit punt
consequent want zij vervloekten de sancties toen 't Italië betrof. Zij kunnen echter
ronduit hun meening van de daken schreeuwen. Juist wegens de verkiezingen. Want
de gemiddelde Franschman, die wenscht te leven in pais en vree, verfoeit alles wat
den toestand kan verergeren.
Klamp dien gemiddelden Franschman aan op straat. Vraag hem niet: ‘Wordt het
oorlog?’ Hij geeft daarop geen bescheid. Maar zeg hem met een glimlach: ‘Zoo,
beste kerel, ga je je laarzen insmeren?’ Dat is de klassieke uitdrukking. Dat begrijpt
hij en hij zal u antwoorden: ‘Wij hebben tien oorvegen gekregen zonder nijdig te
worden, waarom zouden wij ons kwaad maken om de elfde?’ Praat hem niet over
de eeuwigheid van Verdragen! Hij heeft daarover de opinie van de beroemdste juristen
en staatslieden, Hugo de Groot, Richelieu en... Hitler. Verdragen eindigen zoodra
iemand [regel ontbreekt] voor te steken. Volg hem in de arbeidersbuurten, aan den
zinken toonbank der tappers en zeg hem langs uw neus weg: ‘Een mooie gelegenheid
om Thaelmann te bevrijden!’ Hij zal u platonisch aankijken, zonder te informeeren
overigens waar 't u scheelt. Maar op slag wordt gij verdacht. Schuifel met hem binnen
in de bioscopen, de accuraatste van alle thermometers. Op 8 Maart werd te Cocherel
de sterfdag van Briand herdacht door Paul Boncour, temidden eener deputatie van
kachelpijpen. De scène wordt afgedraaid en de heele zaal sist, fluit en brult: Au
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poteau Boncour! A bas Sarraut! A la porte Flandin! Op 7 Maart trokken de Duitsche
soldaten Rijnland binnen en ook die tafereelen verschijnen op het doek. Niemand
verroert. Men geeft taal noch teeken. Men gnuift zelfs niet om den burlesken
parade-pas.
Het ware overdreven te beweren dat er niet een beetje deining te bespeuren viel
onder de Parijzenaars toen de kranten verschenen met letters als koeien, wijl men
het in Keulen hoorde donderen. Maar onmiddellijk herwon iedereen zijn
zelfbeheersching, zijn dagelijksch scepticisme. En dit, dunkt mij, kenmerkt het klimaat
met zijn atmosfeer. En hierop moet gewezen worden als op het voornaamste der
symptomen: Alle opwinding, alle enerveering, alle excitatie, alle intransigentie
emaneert uit de regionen van het gouvernement. De gouvernementale theatraliteit
vertolkt volstrekt niet de opinies van de Fransche natie en in zooverre is zij zuiver
kunstmatig. Om deze reden echter zijn de ministerieele declamaties des te
merkwaardiger en misschien des te bedenkelijker. Waarop stuurt het gouvernement
aan? Op een oorlog met Duitschland? Stellig niet. Stellig niet ten minste volgens
menschelijke berekening, welke kan falen met onzekere factoren als een overspannen
Sarraut die zich op dreef moet houden, gelijk hij zelf bekende, door piqûres van
caféïne. Doch als het Fransche gouvernement geen oorlog wenscht (omdat oorlog
na tien oorvijgen pure krankzinnigheid ware en als zoodanig opgevat zou worden
door drie kwart der bevolking!) wat beoogt het dan met zijn onverzoenlijkheid?
Ziedaar een raadsel dat ik zou trachten te verhelderen, als 't op dit gebied vergund
was hypotheses te vormen. Eén punt slechts wil ik aanstippen, hoewel het u paradoxaal
zal lijken: Men krijgt hier niet de impressie dat de hoofdmanoeuvre gericht is tegen
Duitschland.
[verschenen: 30 maart 1936]

Ontgoochelden
Parijs, 16 Maart [1936]
Wie zal zijn geloof in het parlementarisme niet voelen wankelen wanneer hij ziet
hoe de uitnemendsten onder de afgevaardigden als slotsom hunner ervaringen het
volk komen mededeelen dat het systeem niet deugt, dat zij de hoop om 't te verbeteren
laten zinken, dat de moed en lust om ‘te doen alsof’ hun ontbreekt?
Vlak voor de verkiezingen wordt deze ontnuchterende bekentenis in 't openbaar
afgelegd door Compère-Morel, Henri Clerc, Georges Bonnefous, André Tardieu, en
zonder twijfel is de rij nog niet gesloten. De députés die volgens de geijkte uitdrukking
niet de hernieuwing vragen van hun mandaat, zijn niet de eersten de besten en waren
van hun herkiezing zoo goed als zeker. Compère-Morel behoort tot de kopstukken
en de veteranen van het socialisme. In zijn dagen van enthousiasme vond hij een
apéritif uit dat hij Le Popu doopte, afgeleid van Le Populaire, het orgaan der partij,
en waarmee hij de Fransche esdeapeeërs een even geducht wapen verschafte als Das
Kapital van Marx, want bij de stembus worden de zieltjes het gemakkelijkst gewonnen
en de geestdrift het vlugst aangewakkerd met een borrel. Le Popu blijft de glaasjes
vullen en de proletarische harten verkwikken, maar de brave Compère-Morel zegt
de Kamer en het Socialisme vaarwel omdat er met de eene noch met het andere iets
te bereiken valt voor 't gemeene best. Het eenige dat men hem zou kunnen verwijten
is dat hij 't evidente nu pas merkte. Doch beter laat dan nooit.
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Henri Clerc vertegenwoordigt Savoie als député en radicaal, hij is burgemeester
van een bekend kuuroord in de bergen, en een tooneelschrijver die gespeeld werd
tot in Holland. Zijn aftreden van de parlementaire planken wordt door dezen
intellectueel toegelicht met de zakelijkste overwegingen, doch in elken intellectueel
schuilt een moralist. Onmogelijk, zegt hij, om als député een eerlijk man te blijven
zonder archi-millionnair te zijn. Wij moeten een stand ophouden. Wij moeten twee
domicilies bekostigen, een in ons district, een in Parijs. Zoowel in ons district als in
de hoofdstad moeten wij royaal onze verkiezingsagenten trakteeren, op straffe van
ongenade wanneer wij op de centen passen. Daarvoor keert men ons een salaris uit
van 60.000 francs. Daarmee moeten wij weerstand bieden aan de verleidingen van
allerlei trusts, magnaten en naamlooze vennootschappen als wij financieele wetten
te stemmen krijgen. Verbaas u dan nog dat er Staviskyanen zijn tot onder de ministers.
Elk jaar beschikken wij over milliarden terwijl ons eigen budget niet klopt. En elken
dag is er iemand die ons koopen wil en rijk betalen. Neen, ik heb genoeg van al die
bekoringen in een woestijn waarvoor een Antonius (de Antonius met het varken)
bezwijken zou. Ik leg er 't bijltje bij neer. Ons honorarium zal nooit geëvenredigd
zijn met de sommen die ons worden aangeboden als bachschisch. Het mandaat van
afgevaardigde is een luxe welke een fatsoenlijk mensch zich niet kan permitteeren.
Georges Bonnefous, een der figuren van de gemodereerden, gooit het over een
anderen boeg. De parlementariërs, biecht hij, zijn een manusje-van-alles geworden.
Zij zijn zes honderd en elk hunner waant voor één zeshonderdste koningschap uit te
oefenen, volkssouverein te spelen, maar in werkelijkheid daalden zij af tot den rang
van dag-hitje. Als gij wist hoeveel bedelbrieven en wat voor verzoekschriften zij
ontvangen van de tallooze kwibussen die zich inbeelden een parlementslid naar hun
pijpen te doen dansen als een hansworst! Hoe dikwijls gebeurt 't niet dat een dier
snuiters beleefd verzoekt om het groote lot der staatsloterij te laten vallen op zijn
nummer! De afgevaardigden dienen het land niet meer. Zij dienen enkel nog
particuliere belangen en belangetjes. In waarheid dienen zij tot niets. Met dat al
worden zij hoe langer hoe onpopulairder. Alle appetijten te bevredigen is
onbestaanbaar en zoowel de goede als slechte burgers scheren goede en slechte
député's over denzelfden kam.
In een brief aan zijn kiezers en in een boek dat weldra verschijnen zal maar dat
onder den titel ‘Waarom ik eruit trok’ reeds in afleveringen gepubliceerd wordt door
het weekblad ‘Gringoire’, oordeelt André Tardieu nog hardvochtiger en misprijzender
over het parlementaire stelsel. Hij beschouwt het vraagstuk niet van het standpunt
van een simpelen afgevaardigde doch uit den gezichtshoek van een regeerder. Hij
was Minister van Openbare Werken, van Binnenlandsche Zaken, van Landbouw, en
ten slotte Premier. ‘Men hervormt de pest niet’ luidt het leidmotief zijner redeneering.
Men verbetert geen cholera. Voor een regeering die regeeren wil is een parlement
erger dan pest en cholera tezamen. Een minister heeft niet, gelijk de meikevers
waarmee kinderen sollen, één draad aan den poot, maar honderd, maar duizend
draden. Hij - de minister! - kent rust noch duur. Hij wordt niet alleen overstelpt door
sollicitanten die hij naar den mond moet praten, door ontelbare woordelijke en
schriftelijke kwesties welke hem dag en nacht achtervolgen en harceleeren als
zwermen van muggen. Doch nauwelijks bezit hij zijn portefeuille of van alle kanten
complotteert men om haar te ontfutselen, met kunstgrepen van zakkenrollers, met
de kwade trouw van zwendelaars, met de schavuitigheid van verraders en intriganten.
Zijn zoogenaamd ‘bewind’ (er is wind in bewind zou Victor Hugo zeggen) bepaalt
zich onvermijdelijk tot een onophoudelijke zelfverdediging en draait uit op
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voortdurende capitulaties. Hij kan geen enkel initiatief nemen waaraan niet gemorreld
wordt tot er niets van rest dan de schijn van een schijntje. Geen enkele reform kan
hij voorstellen die niet geamendeerd wordt tot niemand er baat of last van heeft.
Wanneer de Kamer u geen beentje licht dan werpt de Senaat u een stok in de wielen.
En altijd met dezelfde perfidie, dezelfde laaghartigheid, dezelfde gluiperigheid. Dat
systeem is kaduuk en rot. Het laat niets intact, niets gezond. Het is onverdraaglijk
voor de natie. Het is onverbeterlijk voor wie deelnemen aan dat eeuwig gewroet, dat
beschamend gemier, en niet verbeterbaar langs parlementairen weg. Een eerste
vereischte voor iemand die nuttig wil zijn voor zijn land, is, dat hij het parlement
den rug toekeert.
Dit is geen einde, voegt Tardieu toe aan zijn requisitoir, het is een begin. Maar het
begin van wat? Toen kapitein André Tardieu zijn gouvernementeele carrière aanving
heb ik hier geschreven dat Frankrijk zou gaan tot waar hij ging. Ik bedoelde dat in
den meest optimistischen zin, want Tardieu leek mij aan den parlementairen horizon
te rijzen als een ster van de eerste grootte. Als ik mij echter vergiste in de oriëntatie
van het traject, ik heb mij niet vergist in het parallellisme der reis. Samen zijn zij
gegaan. Tardieu en Frankrijk, in een impasse. Hij beukt tegen den muur die hem de
baan verspert. Heeft hij nog genoeg jeugd, nog genoeg energie, genoeg vertrouwen
om den uitweg te forceeren? Het beste deel van Frankrijk is het altijd met hem eens.
Doch Frankrijk wacht geen schrijver, hoe begaafd ook. Het wacht geen redenaar.
Het wacht een man.
[verschenen: 31 maart 1936]

Overbodigheden
Parijs, 18 Maart [1936]
Natuurlijk moet ik schrijven over ‘Bolivar’ en ‘Oedipe’, de twee evenementen van
het artistieke demi-saison. Gaarne had ik u deze moeite bespaard. Kent gij Bolivar?
Zoo ja, dan behoeft gij niet naar de Comédie Française te gaan waar de keerpunten
zijner geschiedenis vertoond worden, met de praal, de overdaad en het klatergoud
van een historischen optocht. Zoo neen dan behoeft gij evenmin naar de Comédie
Française te gaan want de vertooning zal u niets leeren. De tekst van Jules Supervielle,
een aristocratisch dichter en charmant sprookjes-verteller, is broos als spinrag en ijl
als de kringetjes die insecten teekenen op het water. Hij vond dat ruim voldoende
voor een drama omdat hij, hoewel Fransch poëet, uit Zuid-Amerika komt, waar zijn
vrijheidsheld, verlosser van Venezuela en stichter van Bolivia geleefd en gestreefd
heeft voor zijn ideaal. Hij is ermee opgegroeid, zooals wij met Garibaldi. Het huwelijk
van Bolivar, de schielijke dood zijner jonge vrouw in de wittebroodsweken, het
aandenken harer vrijheidslievendheid dat hem achtervolgde en bezielde als een gelofte
die vervuld moest worden, Bolivar's triomfwagen die getrokken wordt door jonge
meisjes (waarvan hij 't mooiste uitkiest als maîtresse), het nachtelijk bal van den
Spaanschen generaal die de weduwen en dochters der gefusilleerde insurgenten
dwingt te dansen met de fusilleurs, en na elke ronde een paar danseressen laat
executeeren (Kermesse héroïque!), de samenzweringen tegen Bolivar, afgeweerd
door zijn betooverende minnares, zijn abdicatie, de schim zijner nooit vergeten
echtgenoote die zijn laatste oogenblikken troost, dat waren denkelijk allemaal
onderwerpen van de gravures welke hingen in de kinderkamer van Jules Supervielle
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toen de dichter het alphabet begon te spellen. Later had hij slechts zijn gedachten
even terugwaarts te wenden om die herinneringsbeelden op te roepen met al hun
aroom. Zonder woorden. Doch wij zijn minder familiair met Bolivar dan hij. Minder
familiair met Bolivar dan met Richard III, en Shakespeare oordeelde tekst en uitleg
niet overbodig. Wat is Bolivar met zijn talrijke tafereelen en zijn ontelbare requisieten?
Een mislukte film. Wat zouden wij den ganschen avond aanvangen ondanks
bewonderenswaardige tooneelen als de overtocht der Andes? Zonder de
ontvlammende gratie van Marle Bell (de maîtresse) zouden wij ons vervelen. Zonder
de muziek van Darius Milhaud zouden wij alle moeite en kosten van het schouwspel
verloren achten. Maar de componist van het Sionistische volkslied hervond den
muziek-ader van zijn ‘Saudades de Brezil’ en het is meer dan waarschijnlijk dat van
Bolivar niets zal overblijven dan een Suite voor orchest en een stel gramofoon-platen.
Ik durf nauwelijks vragen of gij Oedipus kent, de jeugdige held die trouwt met
een vrouw welke lichtelijk ouder is dan hijzelf, tenslotte zijn moeder blijkt, waardoor
hij tegelijk zijn eigen vader, zijn eigen stiefvader, de vader, de oom en de stiefbroer
werd zijner kinderen. Misschien nog meer, doch ik laat dat over aan uw
scherpzinnigheid. Het thema is in de mode als de militaire reminiscenties in de
kleeding der dames. Freud maakte er een complex van. Stravinsky bezong het met
aria's en koren. Jean Cocteau en André Gide varieerden het in proza. Om te zwijgen
van Sophocles! Doch voor het bijna onmogelijke geval dat iemand de biografie van
Oedipus vergat, of lacunes zou hebben in zijn memorie, kan hij zijn geheugen
opfrisschen in de Groote Opera. De librettist Edmond Fleg hervat het verhaal vanaf
Oedipus' wieg om te eindigen in het Heilige Bosschage, waar de zondaar
kwijtschelding van de goden verwerft voor fouten die zij hem werkelijk niet konden
aanrekenen en waarover zij homerisch behoorden te lachen in hun olympische
baarden. Op dit gegeven construeerde de beroemde viool-virtuoos Georges Enesco
een enorme muzikale machine, buitengewoon gecompliceerd, die hij zijn levenswerk
noemt, en welke wij moeten eerbiedigen met het ontzag dat honderdduizenden noten
inboezemen. Met alle respect gesproken, liever u dan ik. Het is een werk dat men
volgens de gangbare formule verscheidene malen moet hooren, om te ontwarren wat
het bevat aan genie, talent, ambitie, handigheid, raffinement en rompslomp. Ik
endosseer deze schifting aan den tand des tijds, die aan dezen nieuwen Oedipus een
kluifje heeft dat hem misschien verheugen zal. De uitvoering, de koren, de decors,
de costumeering, de solisten zijn magnifiek en als ooit de vorm den inhoud behoorde
te dekken en te redden, dan hier.
Maar deed ik niet oneindig beter met u te schrijven over het succes van André
Birabeau's ‘Fiston’? Fiston beduidt zooveel als Ventje, Jongen, en is tenminste
actueel. Een bescheiden bediende trouwt, zijn vrouw schenkt hem een zoon en gaat
er mee op den loop voor een voordeeliger partij. Sinds dertig jaar heeft hij eega noch
kind teruggezien. Hij werd modest portier eener ministerieele anti-chambre, stipt op
zijn post, waar hij excellenties ziet komen en gaan bij dozijnen. Zijn wettige
echtgenoote ontwikkelt zich ondertusschen tot een courtisane eersteklas, die haar
zoon bombardeert tot radico-socialistisch minister. Geen haar op 't hoofd van den
vader denkt eraan dat de minister die op een goeden dag binnenstapt zijn zoon zou
kunnen zijn. Tot de moeder verschijnt waarin hij zijn vrouw herkent. Tableau, wat
men noemt! Zij willen hem loozen en bieden hem een schitterende betrekking aan.
Hij weigert, want als zijn zoon geen minister meer is, zal hij altijd nog portier zijn.
Wijl hij lid is van de vakvereeniging kunnen zij hem niet aan den dijk zetten. Men
verdraagt hem dus in stilte en incognito. Dat gaat uitstekend tot ‘Ventje’, getrouwd
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met een aardige vrouw, zich verslingert aan een actrice die met alle ministers die de
portier meemaakte hetzelfde spelletje speelde. Hij waarschuwt ‘Fiston’ die niet
luisteren wil. Hij wordt kwaad en geeft den minister een draai om de ooren. Omdat
er getuigen waren wordt hij op staanden voet ontslagen. De communisten verheffen
hem tot martelaar van het proletariaat. Zij kiezen hem tot député. Het ministerie valt.
Er wordt een Front-Populalre-cabinet geformeerd en de vader krijgt de portefeuille
van den zoon.
Dit is een tikje geforceerd, maar komiek, en het verbazingwekkende blijft binnen
de grenzen der waarschijnlijkheid. Wie in Parijs tegenwoordig gekscheert met
ministers en parlement zal altijd de lachers op zijn hand vinden. Wanneer dit knappe
stuk echter een reis om de wereld doet, kan men voor den millioensten keer zeggen
dat de Fransche auteurs (Birabeau note bene is volstrekt geen ‘reactionnair’!) een
zonderling begrip hebben over propaganda.
Maar is het propaganda wanneer men leest dat Emile Cohl zich heeft moeten laten
inschrijven als werklooze? Deze humoristische teekenaar is de uitvinder van de
techniek der levende prentjes waarmee Mickey Mouse de wereld veroverde. Toen
Walt Disney den vorigen zomer Parijs bezocht, ontving Emile Cohl het Legioen van
Eer met een huldigende toespraak van Mickey's schepper. Daar kon de schoorsteen
niet van rooken. En weet gij hoe oud deze uitvinder is in het jaar dat hij om een
ondersteuning moet bedelen? Twee en negentig! En raad eens wat men hem als
belooning uitkeert? Tien francs per dag!
Waarlijk, er is veel niet in den haak waarover men moeilijk kan spotten... Zelfs
na ‘Fiston’ denkt menigeen: ‘De grappen hebben lang genoeg geduurd.’
[verschenen: 2 april 1936]

Fiasco
Parijs, 19 Maart [1936]
Bij een film van Antoine de Saint-Exupéry, auteur van de onvergetelijke
‘Nachtvlucht’, moet men even stilstaan, ook al fluisteren de echo's dat het niet de
moeite waard is. In vertrouwen gezegd had ik mijn geloof in Saint-Exupéry reeds
verloren na zijn bezoek aan Rusland. Een reis naar het rijk der Soviets is de
deugdelijkste toetssteen voor iemands oprechtheid of voor zijn intelligentie. Wanneer
hij terugkomt met conclusies als ‘URSS’ van Ernest Mercier, magnaat der electriciteit,
voormalig geldschieter der Croix de Feu, die het wit en zwart op zijn balans zoodanig
verdeelt dat hij niemand afstuit maar ook niemand lekker maakt, dan heb ik niets
aan te merken hoewel ik Mercier mag verdenken het evenwicht tusschen licht en
donker opgeschikt te hebben terwille van de verstandhouding en de bestellingen.
(Over dit relaas van een polytechnicus die kwasi machinaal een boekje opendoet
waarbij de goede verstaander kippenvel krijgt, hoop ik binnenkort uitvoeriger te
spreken.) Doch wanneer hij terugkeert, gelijk Saint-Exupéry, met uitsluitend fabels
in den trant van Münchhausen, die hij als Uylenspiegel tracht zijn Lamme Goedzak
van een lezer op den mouw te spelden, dan is het billijk om voortaan te twijfelen aan
zijn karakter of aan zijn hersens. Aan allebei zelfs. Ondanks die weinig bemoedigende
voorgevoelens ben ik zijn film gaan zien, welke Anne-Marie heet.
Welnu, alleen het onderwerp reeds bewijst dat de schrijver van ‘Nachtvlucht’ in
een minimum van tijd en zonder eenige gewetenswroeging lager gezakt is dan de
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middelmatigste der scenario-fabrikanten. Op het terrein eener groote
luchtvaart-maatschappij (Caudron-Renault) vormen vijf piloten een groep apart, een
groep gelijk Joseph Kessel er een beschreef en verfilmde in ‘L'Equipage’. Zij hebben
geen namen doch slechts bijnamen. Zij zijn Detectieve, de Denker, de Verliefde, de
Bokser, de Boer. Elk dezer onafscheidelijken heeft het uiterlijk van zijn etiquet.
Op een morgen breekt de Denker bijna den nek bij een proefvlucht. Het is de
schuld van den ingenieur die de plannen teekende, roepen de vier kameraden en op
een holletje rennen zij naar het studie-bureau om zijn ontslag te eischen. Dat is nooit
vertoond, zelfs niet wanneer Air-France een afgedankt toestel uitzendt dat verongelukt,
gelijk onlangs tweemaal gebeurde. De piloten hebben een juistere opvatting van hun
taak en van de discipline. De snaken van Saint-Exupéry echter galoppeeren naar den
directeur. Goed. Zij botsen tegen een meneer dien zij houden voor den ingenieur en
door elkaar schudden. Hij is de portier, als in een film van Buster Keaton en andere
afgezaagde moppen. Dan verschijnt de eigenlijke ‘ingenieur’. Hij blijkt een jong
meisje van beneden de twintig dat wij met een passer cirkels zagen trekken op papier.
Onbestaanbaar. Er zijn geen ingenieurs van beneden de twintig. Hoogstens teekenaars.
De piloten van Saint-Exupéry, eer weggeloopen uit een Bohème-roman van Murger
dan van een vliegveld, staan met hun mond vol tanden als verlegen scholieren. In
minder dan geen tijd wint het bevallige schepsel Bokser, Boer, Denker, Verliefde en
Detectieve om elk harer vijf vingers. Zij heeft hun slechts te vragen om haar piloteeren
te leeren en ieder van de vijf wordt haar professor. Charmant. Maar een zuiver
bakersprookje, zonder een grein van originaliteit. Uitstekend voor een tennis-scenario.
Belachelijk in een milieu van luchtvaart.
Het spreekt vanzelf dat elk der vijf instructeurs in zijn binnenste verkikkerd raakt
op zijn verleidelijke leerlinge. Zij heeft echter een eigen aanbidder die de Uitvinder
heet, rozen kweekt, sterrenkunde beoefent, Chopin speelt, een hypermodern
gemeubileerde kamer bewoont, met uitschuifbare divans, een levende incarnatie is
van een Schubert-Album (Ausgewählte Lieder!) en die bijgevolg zijn hospita klinkend
de wangen zoent, een triomfantelijke Polonaise aanheft, en alles overhoop gooit
wanneer Die Schöne Müllerin hem de eerste blijken geeft harer genegenheid. Dat
probeert frisch te zijn, naïef en juveniel. Dat is onnoozel als verlepte romantiek. Zij
herinnert aan een der recente meesterwerken van het Soviet-tooneel, dezen winter
opgevoerd te Parijs, dat geen acht dagen op 't programma gebleven is wegens te
buitensporige beuzelachtigheid van den inhoud. De Franschen voelen misschien min
of meer voor Rood. Doch aan kindsch worden zijn ze nog niet toe, en eer tot hun
verbazing dan tot hun stichting bespeuren zij dat Moskou Die Blaue Blume exporteert
als laatste nieuws van den vooruitgang.
Maar ik vergeet de Vijf. In hun hart jaloersch op het Schubert-Album meenen zij
dat de liefde hun leerlinge van streek brengt en verstrooit in haar werk. Gezamenlijk
trekken zij naar het bloemige atelier van den Uitvinder, en verzoeken hem Anne-Marie
voorloopig met rust te laten. Hij is in de wolken. Hij zweert alles wat de professoren
wenschen en houdt woord. Als compensatie verzinnen de groote jongens dat een
hunner haar elken dag een smachtend briefje zal schrijven en zij belasten den Denker
met dit bulletin van teederheden. De Denker verstrikt zich in zijn eigen netten. Hij
leent zijn mascotte (een wassen balletje) wanneer Anne-Marie haar brevet haalt en
stort zelf brandend omlaag wanneer hij op een acrobatisch toestel proefvliegt. De
vrienden schreien een traan, maar de ingenieur heeft dezen keer geen schuld, hoewel
de carburator al haperde bij het vertrek. Met een onovertrefbare vermetelheid
prepareeren de leeraars hun piepjonge debutante voor een gevaarlijk record en aan
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het portret van den Denker belooft zij te overwinnen. Met niet minder onvervaarde
lichtzinnigheid wordt zij een orkaan tegemoet gezonden. Bestaat er geen
weerberichtendienst in Frankrijk? Zeker, die bestaat. Maar een vliegtuig, bestuurd
door een zwakke vrouw, in bliksem en regen, is pakkend op het witte scherm en
aandoenlijk.
Een tweede dwaasheid: de commandant van een vliegkamp heeft zestig bombardiers
uitgestuurd in denzelfden gutsenden storm. Werden de Fransche commandanten gek?
Neen. Maar Saint-Exupéry had nog een dramatische episode noodig. Anne-Marie
riskeert vergruizeld te worden door de zestig bombardiers die zij moet kruisen. De
Vier dolle professoren, die weer Vijf tellen omdat zij den Uitvinder in hun club
hebben opgenomen, hollen naar een generaal en zetten het geval uiteen. Niets aan
te doen. Het lucht-eskader is vanaf den grond niet bereikbaar. Deze nieuwerwetsche
toestellen hebben nog geen radio aan boord. Klinkklare nonsens. Alle Fransche
bombardeerders hebben draadlooze. Doch Saint-Exupéry vond 't boeiender om het
eskader in den stikdonkeren, gierenden nacht een jager achterna te zenden met het
bevel om rechthoekig te zwenken. ‘Het order wordt niet gediscuteerd’ zegt de
commandant der bombardeerders. Alsof men in het leger orders discuteerde!
Ondertusschen zwalkt Anne-Marie boven Angoulème. Haar radio werd onklaar.
Zij heeft nog een kwartier benzine en gilt het angstig uit. De vrienden springen in
een vliegtuig en landen zonder bezwaar in de stad waarboven zij blindelings
rondcirkelt. Waarom vinden zij zoo maar het veld en waarom vindt Anne-Marie het
niet? Raadsel! Of liever: melodramatische bladvulling. Zij steken vuren aan en de
vliegenierster ziet ze niet. Dan krijgt de Uitvinder een idée. Met zijn kameraden wipt
hij in een auto en ijlt naar de electrische centrale. Onderweg halen zij den
burgemeester uit zijn bed en laden hem in met den commissaris van politie. Zij
dringen de centrale binnen, boksen het personeel tegen den grond. Door middel van
den schakelaar die het heele net beheerscht seint de minnaar met alle lantaarns van
Angoulème in Morse-schrift het bericht naar het vliegtuig: ‘Twaalf kilometer Noord,
verlicht terrein!’ Anne-Marie behoeft dan nog slechts te landen en haar held om den
hals te vallen in de auto.
Werkelijk, dat alles houdt geen steek. Van begin tot eind blijft het penibel
dilettanten-werk. Van den burlesken kant bekeken is het te ernstig, van den ernstigen
kant is 't te burlesk. Geen enkel personage en geen enkel gegeven beantwoordt aan
de werkelijkheid, niet in 't groot en niet in 't klein. In ‘Nachtvlucht’ was elk woord
echt. In ‘Anne-Marie’ zijn alle woorden, alle tooneelen valsch. Zal Saint-Exupéry
ooit deze vergissing te boven komen? Men zou er sterk aan gaan twijfelen. Ik wensch
hem echter toe dat een der hatelijkste en voor vliegeniers allerminst gepaste boutade
door hem zelf bewaarheid wordt. Zij luidt: ‘Het fiasco vormt karakters, het succes
cabotins.’ Moge hij een karakter hervinden door het échec van ‘Anne-Marie’ dat hij
verloor in den triomf van ‘Vol de Nuit’.
[verschenen: 8 april 1936]

Een goede kennis
Parijs, 20 Maart [1936]
Ziehier een gezicht dat wij meer gezien hebben. In de kranten vindt men zijn portret
naast den laatsten moordenaar, de nieuwste voorjaars-hoedjes, het jongste
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wereld-record van sex-appeal, Flandin die lijkt op een rob terwijl de tooverfee hem
verandert in een minister, en Anthony Eden die lijkt op Narcis, even voordat een
genadige god hem de gestalte zal geven eener bloem. Genadig, zeg ik. Want het is
vast niet onaangenamer bloem te zijn dan mens.
De foto is de Os van Mi-Carême, dien wij noemen de Paasch-Os. Hij werd
gelauwerd als een Romeinschen Caesar, behangen met festoenen als wijlen de minnaar
van Lady Chatterley, en gepoetst alsof hij zich naar een banket begeeft. Hij kijkt
daarom niet snuggerder dan een gewone os die stierlijk het land heeft. Hij gaat
inderdaad naar een feest. Op een zegekar, tusschen herauten, geëscorteerd door vier
magere koeien welke 't zelfde voorstellen als, in den droom van Joseph en de vrouw
van Potifar, die hij door elkaar haspelt doch waaraan hij vierkant maling heeft, wordt
de Os naar het abattoir geleid. Over een weg van twaalf kilometer, dwars door Parijs,
vergezeld van andere triomfwagens en fanfare-korpsen, rolt hij majestueus den dood
tegemoet. Verbeeld u niet dat hij onkundig is van zijn lot en van het eindstation.
Zeker citeert hij voor zich zelf het zangerige vers van Vergilius over den os die
stervend zich de groene velden herinnert waar hij geweid heeft. Dulces moriens
reminiscitur Argos... Het was niet precies een viervoeter wiens oogappel dit liefelijk
landschap weerkaatste, maar een jeugdig krijger. Maar hij is aangedaan en men kan
't hem niet kwalijk nemen dat hij zich verwart met een held. Hij weegt meer dan
duizend kilo, schoon aan den haak.
Om den Donderdag op te vroolijken van Mi-Carême hadden de autoriteiten hun
onderdanen dit zeldzame schouwspel aangeboden dat sinds den oorlog niet meer
vertoond werd. Men hoopte dat de hooge hoed verdwenen was in de kraters van
bommen en granaten. En hij keerde terug. De lange rokken hetzelfde. De Paasch-Os
dito. Men dacht dat de wereld verstandig geworden was. ‘Clopinette’, zooals de
Franschman vertaalt voor ‘goeie morgen!’ Of ‘la peau!’ Er was een onnoemelijke
menschenmenigte op de been om zijne majesteit te huldigen. De Apis der Egyptenaren
ondervond niet meer bekijks en vereering wanneer hij als plaatsbekleder der
hemelingen gevoerd werd naar zijn tempel. Ook niet de Triomf-marsch uit Aïda.
Ook niet Charley Chaplin toen hij Parijs bezocht. Evenmin andere hoog-verhevenen,
die de eerbied mij verbiedt te noemen, werden door hun geloovigen of door hun
aanhangers ooit verwelkomd met zulk een geestdrift en onder zulk een volksgedrang.
Het is niet gemakkelijk te wedijveren met een opgedirkten os. Ziedaar dictatoren,
nationale profeten, bekranst, toegejuicht, aangebeden, geflikflooid, de waarde van
de populariteit en de populariteit in haar ware gedaante. Gij hadt 't misschien vergeten?
Hier wordt het u geleerd, als u 't niet meer weet.
Een os declameert geen holle tirades vanaf een balcon, een estrade en voor de
micro. Doch bij het volumen hersens dat hij bezit onder zijn dikken schedel is het
niet gewaagd te meenen dat hij denkt. Hij denkt wellicht niet veel, maar hebben de
grootste wijzen méér gedacht dan wat men kan samenvatten op een octavo-velletje?
De moeilijkheid is om zijn gedachten te raden gedurende zijn rit naar het abattoir.
Ten eerste: wie is hij die verdiende uit te varen onder dergelijke Hosanna's? De
zielsverhuizers mogen fantaseeren dat hij een keizer belichaamt die terugviel in de
benedenste regionen der materie om herboren te worden voor dezen triomf. Waarom
niet? Hij zou dan zijn klassieken kennen. Hij zou weten dat de Tarpejische Rots niet
ver is van het Kapitool. Zo stapte Julius Caesar uit zijn zegewagen om vermoord te
worden door de senatoren. En Nero die Rome amuseerde tot men genoeg van hem
had en hij gekeeld werd door een slaaf. Robespierre, die het Opperwezen in processie
door Parijs geleidde onder acclamaties, alvorens zelf het schavot te bestijgen onder
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gejubel. Allemaal Paasch-Ossen. Waar zijn de Paasch-Ossen van straks? Wie
garandeert u dat hij in zichzelf niet de zin mompelt die volgens Suetonius de groet
was der zwaardvechters: Ave Caesar, Morituri te salutant... De rollen alleen zijn
omgekeerd. De Caesar is hij en de ontelbare opgeschrevenen brengen hem hun groet.
Ons tijdperk vloeit niet over van vroolijkheid. Wij kunnen elken dag verwachten dat
de sterren uit de lucht vallen. Het is echter niet de schuld van den braven os dat onze
eeuw hem slechts macabere en isegrimmige beelden voor den geest roept op zijn
laatste reis.
Het kan ook zijn dat hij maar een ordinair humorist is, een sarcasticus, die
meesmuilt: Als gij niet rond het gouden kalf kunt dansen, danst gij rond een vetten
os. Ezels die gij zijt. Myriaden stommerds? Legioenen uilskuikens! Wilt ge weten
wie ik ben? Ik incarneer en reïncarneer de onsterfelijke, grondelooze, onuitroeibare
Domheid, de onpeilbare, zelfverzekerde, leeghoofdige, onbewuste, logge, loodzware,
machtige, onverzettelijke, bulkende, loeiende, kwijlende, grazende, herkauwende
Domheid, die gij met bloemen bestrooit, waarmee gij onder geschetter en gedaver
van trommen en trompetten door uw stad host. Met het gewicht van één ton weeg ik
op deze fleurige kar. Maar met het gewicht van duizenden tonnen druk ik op uw
koppen. Ik heb nooit kakelbonte boulevards bewandeld en nooit zoveel
benzine-luchtjes opgesnoven. Voor de laatste maal zal ik de zon zien schijnen en de
lente ruiken, want gij hebt de pretentie om mij te slachten aan het einde van dezen
tocht. Ongeneeslijke idioten! Alsof men de Domheid kon dooden! Gij zult altijd
Paasch-Ossen onder u hebben, en altijd zult gij ze bekransen, bekronen, op zetels
verheffen, applaudisseeren, kushandjes toewerpen, rondrijden op vier wielen, vleien,
aanbidden en gehoorzamen. Zo ging het reeds toen ik Apis heette. Zoo zal het zijn
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Aldus sprak niet de os. Maar als hij niet te goedig was, het arme beest, dan had
hij 't kunnen denken zonder overmatig bijdehand te zijn.
[verschenen: 9 april 1936]

Op een graf
Parijs, 23 Maart [1936]
De Kamer is dood. Met een lantaarn zoekend onder de duizenden artikelen die haar
uitgeleiden zult gij geen mensch ontdekken die roept: ‘Leve de Kamer’. Zij was de
vijftiende der Republiek en ofschoon er aan dit cijfer niets bijzonder noodlottigs
kleeft laat zij een aandenken achter van pech, wanbof, stroppen, soffen, gemodder,
en andere mieserigheden. Haar felste hekelaars noemden haar ‘La Chambre Maudite’,
en het is meer dan waarschijnlijk dat zij dezen bijnaam zal behouden voor de Historie.
In vier jaren versleet zij elf ministeries. Eén daarvan verdronk in het bloed van
een oproer. Twee werden opgedoekt tengevolge van civiele pronunciamento's, die
niet verschoonbaarder zijn dan militaire pronunciamento's. De overige acht bezweken
aan de grillen, de kuiperijen, de draaiziekte der volksvertegenwoordigers. Op de
kermissen verscheen een spel dat de Kamer van Afgevaardigden voorstelt, waar men
met een bal of met een geweer een mannetje kan wegkogelen. Voor de grap en om
geen moeite te krijgen met de politie heette de kraam: Chambre des Réputés. Alle
burgers lazen: Chambre des Députés en zij gooiden of schoten erop los.
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Haar batig saldo is zoo goed als nihil, haar deficit onmetelijk. Zij verlaagde het
budget van vijftig milliard tot veertig. Maar de bespaarde tien milliard werden bijna
geheel te niet gedaan door het foefje van buitengewone credieten, waarvoor zij een
speciaal fonds schiep dat aan het budget groeide als een uitwas. In 1932, toen de
overleden Kamer in functie trad, bedroeg de Openbare Schuld 282 milliard en enkele
millioenen. Op 1 Januari 1933 bleek deze ballast verzwaard tot 322 milliard. Voor
den huidigen datum kent men nog geen preciese getallen, maar zeker steeg het totaal
boven de 340. Een verhooging van zestig milliard in vier jaar, ondanks de
amortisatiekas en hare aflossingen, ondanks de schijnbezuinigingen, ondanks een
conversie welke zich bepaalde tot een simpele amputatie voor de inschrijvers! De
interest der leeningen waarmee het tekort der spoorwegen gedekt wordt, beliep zestig
millioen in 1932. Voor 1935 klom deze post tot elf honderd millioen! Het staat ieder
vrij om zich illusies te maken over de gezondheid der financiën. Deze gezondheid
beantwoordt volkomen aan de beroemde definitie van den dokter-humorist die
beweerde dat zij een precaire toestand is welke niets goeds voorspelt. Gedurende
dezelfde periode daalden de soliedste staatsfondsen gemiddeld twintig punten. Het
aantal werkloozen verdriedubbelde. Men stemde plannen die nooit, of slechts
gedeeltelijk, of altijd te laat werden verwezenlijkt. Ieder zwetste en niemand sloeg
de handen aan 't werk. Resultaat: nederlagen langs de geheele economische linie.
Ruïnes in het onmiddellijk verleden. Rampen in het naastbije verschiet.
Doch de financieele catastrofe welke de scheidende Kamer heeft aangericht of
met gekruiste armen toezag, is niet het ergste der verwijten waarmee zij overstelpt
wordt. Het débâcle harer moraliteit overtreft het wanbeheer van haar bestuur. Geen
enkele legislatuur heeft zoodanig in de vuilnis gebaggerd als de Vijftiende. Dat er
dieven, kapers, stroopers en boeven zijn onder zes honderd afgevaardigden is normaal.
Een ‘gemengd bericht’ gelijk Chautemps zei van de Affaire Stavisky. Dat zij worden
vrijgesproken is vergeefelijk. Maar dat de schavuiten na een jaar hechtenis met toasten
en fanfares worden gehuldigd, gaat boven alle petjes. Dat zij na hun vrijspraak kranten
oprichten alsof er niets gebeurde is een toppunt. Een Frot bleef paradeeren na geknoeid
te hebben met een bankroetier. Een Cot braniet nadat zijn cabinetschef gearresteerd
en veroordeeld is wegens een zwendel die loopt in millioenen. Een Garat, een
Bonnaure, een Raynaldy, een Renoult, allen beschuldigd van overtuigend bewezen
flesschentrekkerij, hebben de Russische alliantie gestemd, en steken de vuist op in
de rangen van het Front Populaire.
De incoherentie dezer Vijftiende Kamer ging samen met haar immoraliteit. Zij
begon met de credieten der defensie te besnoeien. Zij ontredderde de bevelvoerende
kaders door de afschaffing van vijf duizend reserve-officieren. Zij liet het
anti-patriotisme der onderwijzers oogluikend toe of moedigde het aan, hoewel 't
zulke angstwekkende proporties aannam dat de ouders der kinderen protesteerden.
Zij veroorloofde dat de anti-Fransche propaganda zich vrijelijk ontwikkelde in
Noord-Afrika en in de koloniën. Zij heeft geduld dat Frankrijk door gekleurde
onderdanen gehoond en uitgejouwd werd op Parijsche meetings, in Parijsche
optochten. Toen zij deze misselijke losbandigheden aanwakkerde, waande men nog
dat Hitler nimmer aan het bewind zou komen. Rusland zocht nog niet naar een
bondgenoot om de spits af te bijten en de kastanjes uit het vuur te halen. Herriot
schrapte de schulden van Duitschland. De fameuze Gleichberechtigung werd
toegekend door Boncour. Dat struisvogel-optimisme duurt tot 1935. Dan voert dat
kortzichtige parlement den tweejarigen dienstplicht in. Het verdubbelt de weermacht
der koloniën. Het recruteert gespecialiseerde officieren bij de vleet. Van Oost tot
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West reizen parlementaire commissies benauwd de grenzen af om te controleeren
of kanonnen en soldaten op hun post zijn. In den nacht dat zij hun mandaat neerleggen
trekken zij nog zes milliard uit als extra-credieten voor de defensie. Papieren geld
natuurlijk. Schatkistbons. Inflatie! Maar zei Goering niet: ‘Geld ist Dreck!’?
De contradicties in Binnenlandsche Zaken evenaarden de incoherentie der
Buitenlandsche Zaken. Gedurende meer dan drie weken heeft de Kamer getracht het
verkiezingssysteem te verbeteren en een corrupte stembus te rehabiliteeren. Boter
aan de galg. Op een avond was er een meerderheid voor een eerlijke methode. Den
volgenden morgen werd die eerlijke methode door dezelfde meerderheid verworpen.
Na een maand geleuter besloot men te stemmen zooals men gewoon was: in de
gebruikelijke atmosfeer van locale egoïsmen en gekonkel. De dames in de keuken,
dat spreekt vanzelf. Het vrouwenkiesrecht is zonder boe of ba weggebonjourd door
de Radico-Socialistische Partij, die zich beklad zou achten wanneer men haar niet
hield voor liberaal en vooruitstrevend. Van alle nieuwigheden echter waren
vrouwenkiesrecht en veredeling van kiessysteem nog de minst dringende. Gewichtiger
staatshervormingen, over welker urgente noodzakelijkheid het ieder eens is, zijn
bedolven onder twee jaar studie, twee jaar rapporten, twee jaar paperasserij, om ten
slotte achter de bank te gaan, te verdwijnen onder 't stof, uitgesteld en afgesteld. Het
Schip van den Staat blijft een oude trekschuit. Zoo heeft ieder hinder maar niemand
last.
Daarvoor teekende de President der Republiek 276 decreten waarmee hij ministers
benoemde en onderministers. Bedroevend! Verbeeld u een bank, een fabriek, waar
binnen vier jaren 276 patroons zouden defileeren in het directie-kantoor. Doch het
slimste hebben wij denkelijk nog niet bijgewoond. In Juli lijkt dit parlement dat alom
wordt uitgevloekt misschien een schat, een dot, en wellicht betreuren wij het als het
beste der mogelijke Kamers!
[verschenen: 11 april 1936]

Onder het oog van barbaren
Parijs, 27 Maart [1936]
Indertijd beschreef ik u de foltering en de genoegens van den Haak, toen dit nieuwe
volksvermaak werd gelanceerd in het cabaret dat ‘De Mier’ als uithangbord droeg
van neon-letters.
Gij herinnert u waarschijnlijk niet, want er valt zoo veel te onthouden, en de Haak
verbreidde zich niet over de wereld. Hij is uiteraard het instrument voor een magneet
gelijk Parijs, waar overvloed heerscht aan alles omdat alles erheen getrokken wordt,
het uitschot en het puikje. Hier alleen kan men een soort slavenmarkt aanrichten van
het talent. Of een soort vuilnisbelt van geestelijken afval, waarin de voddenrapers
graaien.
In den grond is de Haak niets anders dan dat. Een ris onbekende beginnelingen
(elken avond andere) trad gratis op, zingend, dansend of spelend, en deed zijn uiterste
best voor een publiek van wilde dieren, dat getemd moest worden met ‘een nummer’.
De toehoorders waren vrij om te jouwen, te fluiten, te sissen, of te applaudisseeren.
Voornamelijk jouwden zij. Wanneer het gejoel een climax bereikte die gevaarlijk
werd voor de meubels, verscheen er uit de schermen een reusachtige haak welke den
uitvoerder, man of vrouw, bij de lurven pakte en in de coulissen sleepte. Zonder dat
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de vergelijking hinkt kan dit publiek op één lijn gesteld worden met voddenrapers.
Het verschilde slechts in zooverre van dit onsterfelijk gilde dat de voddenraper de
ondoofbare hoop koestert om een voorwerp van waarde op te scharrelen tusschen
de lompen, terwijl de liefhebbers van den Haak uitsluitend komen om zich te
verlustigen aan menschelijke prullen, om zich te verkneuteren in het armzalig figuur
dat hun hoofd-van-jut sloeg onder de krijschende beschimpingen. En te zeggen dat
de Franschen zich beroemen mochten in hun taal geen woord te hebben voor
Schadenfreude! Als 't woord hen nog ontbreekt, zij bezitten het ding sedert enkele
jaren in overdaad.

Vooruitgang
Kort geleden kreeg de Haak - Le Crochet - zijn deel van den vooruitgang. Hij werd
radiophonisch. Hij bestrijkt de planeet onder presidium van den Minister van
Posterijen Georges Mandel, bijgenaamd Jeroboam. Hebben wij ons nog te beklagen?
Ja. Het ware mooi geweest om de stumpers die een conservatorium afliepen en met
een eersten prijs in hun zak er tegen opzien om kellner of kellnerin te worden in een
restaurant, het zou philanthropisch geweest zijn om die verschoppelingen in de stilte
van een studio te laten defileeren voor den micro, op zoek naar een bestaan, of op
zoek naar den roem. Maar dat was niet amusant. Dat loonde de moeite niet, noch
den electrischen stroom. De attractie van den Haak schuilt niet in den solist, doch in
de toeschouwers. De muziek is niet op de estrade doch in de zaal. Men werpt geen
rotte eieren of schimpscheuten naar een radio in de huiskamer. Wat voor genoegen
steekt erin om een zanger te executeeren door een knop om te draaien? Het pleizier
is om den veroordeelde levend te hooren villen.
Omdat men het publiek niet kon bergen in een studio, dat gewoonlijk te klein is,
bracht men 't studio naar het publiek. Elken Maandag, zoolang het duren zal, wordt
de Salle Pleyel gehuurd voor een wekelijksche executie. De zaal, die in den volksmond
haar naam behield hoewel zij naar Rameau genoemd werd sinds Pleyel elders zuiniger
moest gaan wonen, kan ongeveer vijf en twintig honderd personen bevatten. Iederen
Maandag loopt het gebouw stampvol. Geen dirigent, geen virtuoos, al heet hij
Horowitz of Toscanini, trekt zooveel menschen als dat rijtje candidaten van wie
niemand den naam kent. Een micro, en roode lampen die stilte gebieden, zijn
geïnstalleerd op het podium. Niemand heeft het recht om te praten, te lachen, te
schreeuwen, te gieren. Kwansuis. Iedereen snapt 't. Wat men niet geeft wordt
genomen. Nauwelijks klinken de eerste noten of het rumoer begint. Het gaat crescendo
naarmate de solist of de soliste in de rats zitten, angst zweeten, zich in bochten
wringen, een krop in de keel hebben, zich verslikken, trillen op hun beenen, en ten
slotte oprispingen uitstooten in plaats van tonen.

Zedelijke mond
De dames klokken, kakelen en keffen van de pret. De heeren balken, blaffen en
janken. Geen sterveling die zich schaamt bij deze moreele moord-partij. De
verontschuldiging ligt voor de hand: Het slachtoffer is niet verplicht zich bloot te
stellen aan dezen schandpaal. Hij werd niet gedwongen tot de marteling. Zelfs niet
uigenoodigd. Hij weet wat hem wacht. Wanneer 't hem niet bevalt kan hij thuis
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blijven. Hij krijgt zijn kans. Smoesjes! Men verbloemt eenvoudig dat hij zijn kans
krijgt als Daniël in den leeuwenkuil, als Androcles in het circus. Om deze tierende
menigte te vermurwen, die hier enkel bijeen loopt om haar gal te loozen, om haar
slecht humeur bot te vieren, zou een debutant sterker of begenadigder moeten zijn
dan Daniël, Androcles en Orpheus te zamen.
Maar o macht der hoop! Nooit ontbreekt het aan aspiranten voor deze folterbank.
Ze zijn zeker van hun vonnis, dat hier niet geveld wordt met neergestoken duimen
doch met opgeheven armen. Toch wagen zij zich aan de proef voor deze
duizendkoppige, wreede jury, liever dan met hun talent of met hun inbeelding van
talent te verdwijnen in de anonieme kudde.
Had Richard Wagner zich ooit zulk een modernen Meistersinger-wedstrijd kunnen
droomen? Kan het volmaakter? Zeker! Zoodra de televisie in het bereik ligt van
iedereen. De symbolische Haak moet hier, voor de radio, vervangen worden door
het gelui van een gong. Als de televisie in de puntjes werkt en voor een prikje te
koop staat zal de voddenrapershaak in eere hersteld worden, en naast het krekeltje
van den haard zullen wij aanschouwen hoe men de gezakten dezer examens wegsleurt
van het tooneel.

Vervelende kinderen
Maar nu reeds mogen wij constateeren aangeland te zijn op een der overtreffende
trappen van civilisatie. Verwonder u niet. Deze barbaarschheid is wel degelijk een
uiting van culmineerende beschaving. Van een beschaving die de uiterste toppen
harer Himalaya's benaderd heeft. Kijk even achteruit, over de lagere kimmen, de
dalen, de golvende uitloopers van het voorgebergte, om de afgelegde afstanden, de
beklommen hoogten te meten. Bedenk dat de minst-bedeelde der ‘gestraalde’ en
‘gedropen’ executanten ten tijde van Karel den Groote den indruk zou gemaakt
hebben van een louter genie, van een wonderschepsel, en nog in de Renaissance, in
de dagen van Mozart en Beethoven, gewaardeerd zou zijn geworden als een
merkwaardig specimen zijner kunst. Denk aan de eeuwen die noodig waren om een
zelfs voor ons nog zeer draaglijk exemplaar te produceeren dat hier radiophonisch,
dit wil zeggen tot aan de grenzen van het uitspansel, wordt weggejouwd.
Met andere woorden: wij gedragen ons als kinderen die zich vervelen tusschen
hun speelgoed en 't moedwillig vernielen. Wij wanen altijd nieuwe amusementen te
zullen hebben. Verwend als we zijn sinds vijf eeuwen beginnen wij te vergeten, in
onze breek-woede, dat er kunstenaars waren die opgevolgd werden door een woestijn
van duizend jaren absolute leegte. Vooral om deze reden, daargelaten nog de
onmenschelijkheid, zegt de Haak mij weinig goeds. Geen dier duizenden baldadige
sloopers, millioenen geworden door de radio, zijn bekwaam tot bouwen. En ook dit
reeds leerde de geschiedenis: met sloopers die niet kunnen bouwen vangt een periode
aan van barbaren.
[verschenen: 14 april 1936]

Naar Berlijn?
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Parijs, 28 Maart [1936]
In 1870 liep het volk samen rond de nog niet verbrande Tuilerieën, het keizerlijk
paleis, en schreeuwde: ‘A Berlin.’ Een minister die militair was had gezworen in de
Kamer dat er geen knoop mankeerde aan de uniformen. Daarmee was alles gezegd.
In 1914 bleken de Franschen voorzichtiger geworden en schreven met krijt of kalk
op de spoorwagons: ‘Plezier-trein voor Berlijn’.
Deze trein zou vier jaar reizen, met ontzaglijk oponthoud, en nimmer arriveeren
op de plaats van bestemming. Na 7 Maart 1936, nog wijzer en nog schuwer, vragen
zij zich af met een gevoel van beklemming:
‘Moeten wij naar Berlijn gaan?’
Niet met de wapens in de hand, en niet in tanks natuurlijk. Geen enkel Fransch
staatsman, die schijnbaar in dubio beweert te zijn, zou daarover een referendum
durven uitschrijven. Een donderend ‘Neen!’ zou hem antwoorden uit alle kelen en
elke verdere politiek verlammen.
Niet of hij zal vechten onderzoekt dus de citoyen in zijn benard geweten. Maar of
hij zal deelnemen aan de Olympische Spelen.
De kwestie is voor 't eerst opgeworpen door Claude Farrère die ouder wordend
hoe langer hoe meer verjongt. Gevaarlijke gemoedstoestand en gevaarlijk onderwerp.
Hij komt er een beetje laat mee op de proppen. Men had eraan moeten denken in
1932. Toen was Hitler reeds aardig onderweg. De gansche wereld echter, en bij name
Léon Blum (wiens falikante profetieën vandaag dienst doen op de verkiezingsaffiches
zijner tegenstanders) voorspelde dat de huisschilder nooit en nimmer zijn
scepter-verfkwast zou zwaaien over Duitschland.
Destijds en toenmaals zou het verstandig geweest zijn om te denken aan het
Engelsche gezegde dat luidt:
‘You never can tell’, of aan de Grieksche spreuk die raadt ‘Vergeet niet te
wantrouwen’. In 1932 de Olympische Spelen toekennen aan Berlijn was minstens
voorbarig en een tikje vermetel. Als ik een meening te geven had, zou ik het doen
in den vorm van een Fransch spreekwoord: ‘Nu de wijn getapt is moet men hem
drinken.’ Of hij goed smaakt of slecht. Of hij het hart verheugt of zwaar op de maag
ligt.

De bezwaren
Farrère ondertusschen schudt autoritair zijn grijzen kop en concludeert:
‘Ik weet het niet.’ Die twijfel evenwel klinkt als een pertinente ontkenning.
Wat argwaant hij? Partijdigheid, vooroordeelen van de Germaansche stammen?
Unfair play? Volstrekt niet. Wat verwijt hij den Duitschers?
Niet meer dan dit: Te Garmisch-Partenkirchen zijn ze te vriendelijk geweest voor
de Fransche deelnemers. Hoewel de vertegenwoordigers der Gallische stammen niet
opperbest waren en hoogstens derderangs, hebben zij ze overstelpt met
tegemoetkomingen en toejuichingen.
Klaarblijkelijk gehoorzaamden de Duitsche supporters aan een wachtwoord. Daar
was een applaus-brigade aan 't werk gezet.
Want de Franschen als ski-loopers of bobsleerenners, de Franschen als
representanten eener mogendheid met een zeker politiek verleden, met een onzekere
politieke toekomst, verdienden niet zulke voorkomendheden, niet zulke overdreven
huldebetuigingen. Dat is niet normaal. Dat is zelfs bedenkelijk.
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In een land immers waar een opzichtige succes-brigade werkt, kan ook, als de
wind gedraaid is, een fluitjes-bataillon gecommandeerd worden. Even onverdiend.
Wie garandeert ons in Augustus de gehumeurdheid van Hitler, de temperatuur van
Dr. Joseph Goebbels? Aan wat voor verrassingen stellen de Franschen zich bloot
wanneer de ontvangst afhangt van invloeden welke zichtbaar geregeld worden op
een propaganda-ministerie, buiten alle sport om? Misschien staat die barometer op
mooi weer. Misschien schijnt de zon. Maar even misschien regent het incidenten.
Wat dan? ‘Ik weet het niet.’ Doch houd de zaak in 't oog. ‘Wij hebben zooveel
gelegenheden, hier en daar, om kaakslagen te collectionneeren in de wereld, dat wij
ze werkelijk niet behoeven na te loopen.’

Franschen zijn sportief
Het is waarschijnlijk dat de Duitschers na dat gemopper verzuchten: ‘Op welken
voet, in 's hemels naam, moeten wij met die eeuwige sputteraars dansen?’ Zij hebben
ongelijk.
Present company excepted bestaat er op aarde geen sportiever volk dan de
Franschen. Dit lijkt een boutade.
Het is nochtans de nuchtere waarheid, waarvan alle Hollanders kunnen getuigen
die een match wonnen te Parijs, of die te Parijs een match bijwoonden. De Franschen
organiseeren niet alleen honderden wedstrijden van allerlei soort die zij regelmatig
verliezen, wat hun reputatie schaadt, en zelfs, zooals bij automobielen, hun export.
Maar geen enkel publiek staat zoo grif klaar als het Fransche om een nationaal team
met een oorverscheurend misbaar naar alle duivels te verwenschen, wanneer dat
team redelijke verwachtingen teleurstelt. Men heeft dat tallooze malen kunnen
constateeren, en onlangs nog bij den Fransch-Hollandschen voetbalwedstrijd. Zij
handelen zoo niet uit spijt, de Franschen, omdat een overwinning hen ontschiet. Zij
doen dat louter om het spel. De beste zal altijd hun sympathie en hun steun verwerven.
Applaus-brigades of scheld-bataillons hooren op de Fransche sportvelden tot de
onmogelijkheden. Met woede hebben de Parijzenaars vorige week de Uruguyanen
van Montevideo uitgeveterd die voetbalden als een bende dolle stieren in de arena.
Met woede maar met een strikte rechtvaardigheid. Deze onbetwistbare nationale
eigenschap zal u verduidelijken waarom de orkaan van hoera's, waarop zij te Garmisch
geen recht hadden, hun verdacht toeschijnt en onprettig stemt.

Het oordeel der sportslieden
Doch hoe oordeelen de sportslieden over een geval dat hen persoonlijk raakt? Men
heeft hen van alle kanten geïnterviewd en van alle kanten hebben zij er zich van
afgemaakt met een Jantje-van-Leiden. Er was een Peloponesische Oorlog die jaren
lang duurde en waarvoor de Olympische Spelen niet zijn afgelast, in geen enkele der
drie perioden van den krijg.
Is er reeds oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland? Alors, quoi! Waarom ons
te haasten? Waarom zenuwachtige beslissingen te nemen of tergende voorstellen
indienen?
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Wat voor nut kan dat meebrengen? Wij zouden de buren slechts ophitsen en onze
tradities verloochenen. Wij hebben de sport steeds geplaatst boven en buiten de
diplomatie, boven en buiten de politiek. Het spreekt vanzelf dat het gouvernement
ons kan verbieden naar Berlijn te gaan.
Een dergelijk bevel zouden wij als onderdanen opvolgen. Met even weinig
enthousiasme overigens als wij ons zullen laten mobiliseeren. Omdat 't moet.
Verwacht evenwel van ons geen initiatief op een terrein dat met onze terreinen geen
andere overeenkomst bezit dan de naam en de letters.
Een bravo daarom voor de Fransche sport. Zij moge alle wedstrijden verliezen,
zij verliest niet het woord. En laten wij alle goden van den Olympus, de goden van
de boven- en van de onderwereld bidden dat het den Franschen athleten vergund
moge zijn om in Augustus te defileeren door het stadion van Berlijn. Er bestaat geen
wensch waarmee ons eigen geluk zoo nauw gemoeid is.
[verschenen: 15 april 1936]

Hot en haar
Parijs, 2 April [1936]
Op een Zaterdagmiddag, terwijl alle kantoren gesloten zijn, worden plotseling de
Regenten der Banque de France samengeroepen en verhoogden het disconto tot 5%.
De linksche pers beschreef de vergadering ongeveer in den trant der griezelige scène
uit de Hugenoten waar de ponjaards gezegend worden en waarvan men juist den
honderdsten verjaardag vierde. De rechtsche pers sprak over een klassieke operatie,
onaangenaam doch noodzakelijk. Honderd jaar geleden, volgens een beroemde
definitie, begonnen Katholieken en Protestanten elkaar uit te moorden op muziek
van een Jood. Hoewel de tegenpartijen van naam verwisselden is de verhouding
tegenwoordig even hartelijk. Maar wie componeerde de muziek en wie slaat de maat.
De zuiverste Ariërs, de ergste reactionnairen, volgens de luidsprekers van het Front
Populaire.
Inderdaad, wie een maand terug nog eenvoudig uitgescholden werd voor fascist,
wordt heden reeds gedoodverfd als Hitleriaan. Het staat in pyramidale letters te lezen
op muren en schuttingen. Jammer, zou ik haast zeggen, dat het gros der Fransche
Hitlerianen hun titel nog niet verdienen.
Inmiddels is de frank gered voor den zooveelsten keer. Wat een bestaan! Wat een
treurig, ellendig bestaan om immer in gevaar te verkeeren, om altijd door rampen
bedreigd te zijn, om voortdurend gered te moeten worden, en zijn leven lang te
dobberen als een drenkeling die precies tijd heeft om eventjes lucht te happen tusschen
twee golfstooten waarin hij verzinkt! Hoor hem om hulp schreeuwen telkens als hij
ondergaat. Wie zou daar niet bang van worden? Zijn geweeklaag snerpt als de kreet
van sirenen die alarm blazen op de daken, op de torens. En zie hoe hij bij elke
onderdompeling ballast uitgooit om weer boven te drijven. Sinds die noodseinen
duren - dat is ongeveer drie jaar - verloor hij twintig milliard in baar goud aan gewicht.
Twee milliard guldens in gele specie zijn geen peulschilletje. Met dat al is hij steeds
niet gered en houdt hij met moeite den kop boven water. Wat zal er overblijven van
den vermaarden onderaardschen goudschat wanneer dat zoo doorgaat? De laatste
poging om hem op 't drooge te brengen kostte in nauwkeurige cijfers (provisorisch!)
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1.135.993.416 francs. Wij bedoelen ‘de laatste’ natuurlijk bij wijze van spreken.
Want een oever is nog niet in 't zicht.

Gehengel
De gewone sterveling, die dollar, pond en gulden enkele onbeduidende fracties ziet
schommelen begrijpt niets meer van dat gehengel en van deze permanente neigingen
tot consternatie. Hij leest de commentaren der pers.
Maar wanneer hij een linksch orgaan openslaat als L'Oeuvre, dat harde kastijdingen
eischt voor de misdadigers die aansprakelijk zijn voor de financieele paniek, dan
wordt hem uitgelegd hoe de fascisten den schrik en het defaitisme organiseeren op
de geldmarkt om het republikeinsch bewind te ondermijnen.
Wanneer hij daarentegen een rechtsch blad raadpleegt als Je Suis Partout, of tien
andere, dan wordt hem met doorslaande bewijzen aangetoond dat het gouvernement
van nu, en in heviger mate nog het gouvernement van straks, de eenige aanstichter
is van de onrust, den argwaan en de nachtmerries.
Wie te gelooven of wie te vertrouwen? Tot zekere hoogte hebben beiden gelijk.
Het is onloochenbaar dat de zoogenaamde fascisten een vleug van angst en
onbehaaglijkheid exploiteeren welke als een dunne mist zweeft over het gansche
land. Of die uitbuiting der latente vrees een gezonde, patriottische tactiek is, laat ik
in 't midden; à la guerre comme à la guerre. Doch om die gure stemming te misbruiken
moest zij eerst aanwezig zijn en het lijkt mij onbetwistbaar dat elk der vele kabinetten
welke elkaar sedert 1932 als meteoren opvolgden (flauw schemerende, fluks
uitgedoofde meteoren trouwens) heeft bijgedragen tot het leveren der portie angst
en der dosis onveiligheidsgevoel welke de tegenstander kon benuttigen als
uitgangspunt. Onnoodig om op te rakelen wat voorbij is, dikwijls herkauwd werd,
en overvloeit van argumenten voor achterdocht. Wilt gij een frappant voorbeeld dat
dateert van de vorige maand?

Beschuldiging
Het gouvernement heeft de Beurs beschuldigd dat zij met politieke bijoogmerken de
daling der staatsfondsen in de hand werkt. Wat gebeurde echter op 7 Maart? De
middag-edities der dagbladen meldden den intocht der Duitsche troepen in Rijnland.
De noteering is flauw. Op klokslag kwart over twaalf wordt het bericht officieel
gelogenstraft door het grootste Fransche nieuws-agentschap. Officieel! De koersen
vliegen omhoog. Het dementi evenwel was valsch. Het was in zulken graad valsch
dat het enkel gegeven kon zijn om een financier, gelieerd met een minister, of een
minister, gelieerd met een financier, de gelegenheid te verschaffen zijn slag te slaan.
Een uitgezochte gelegenheid overigens. Doch manoeuvreerde de Beurs hier de
Politiek of manoeuvreerde de Politiek de Beurs?
Wilt gij een nog treffender staaltje dat niet ouder is dan de vorige week? De Beurs
colporteert geruchten over een aanstaande devaluatie, embargo op het goud en
gedwongen conversie. De fondsen dalen, de deposito's worden opgevorderd in massa
en het begint storm te loopen bij de spaarkassen. De Minister van Financiën, Marcel
Régnier, roept de pers bijeen. Hij loochent alles en legt energieke verklaringen af in
de meest orthodoxen zin. Tegelijkertijd echter houdt Marcel Déat, lid van hetzelfde
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kabinet als Régnier, zijn eerste verkiezingsredevoering te Parijs. Hij spreekt zich
vierkant uit tegen de deflatie welke Régnier tot dusverre heeft toegepast. Wat
beteekent dat? Is er een middenweg tusschen deflatie en inflatie waarvan wij den
naam nog niet kennen? Hoe zal men hem noemen? Reflatie? Voor Déat in ieder
geval is de periode der bezuinigingen geëindigd. Hij wil geen offers meer brengen
op de altaren van een sluitend budget. Hij kent een andere manier om de tering te
zetten naar de nering. Zij vormt het tweede hoofdpunt van zijn programma. Nog
sterker dan de ‘reflatie’ contrasteert het met Régnier's orthodoxie. Hij resumeert 't
bondig als ‘Grondige reorganisatie der Banque de France’.
Het idee hangt in de lucht. Daladier verkondigt het en Raymond Patenôtre. Niet
alleen het Front Populaire bezit het auteursrecht dezer hersenschim. Men vindt haar
terug bij Paul Reynaud, die ingeschreven staat onder de ‘nationalen’. Maar wat wil
dat zeggen ‘Grondige reorganisatie der Banque de France?’ Kortweg dit: het beetje
onafhankelijkheid dat de Bank behield tegenover den Staat is nog te veel. Het
emissie-instituut is nog niet compleet tot de orders van het gouvernement. Het verloor
niet alle vrijheid. Het opent de sluizen van zijn crediet niet zoo wagenwijd als een
minister dat dikwijls wenscht. De bankiers die het beheeren denken te conservatief.
Met zoete lijntjes hebben zij zich niet laten overhalen. Zij zullen gedresseerd worden
door een wijziging der statuten, die hen aan handen en voeten bindt ten gerieve van
plannen-makers, demagogen en andere eminente zakkenrollers.

Fantasten
Een Marcel Déat, die gisteren prof in de philosophie was, vandaag minister van
Luchtvaart, kan morgen minister van Financiën worden. Dat is meer vertoond in
Frankrijk. Een Daladier, Patenôtre, Paul Reynaud dito. Het ontbreekt niet aan
reflectanten voor een ‘grondige reorganisatie der Banque de France’. Ieder die
rekening houdt met de realiteit zal moeten toestemmen dat hun theorieën niet bepaald
geschikt zijn om het weerstandsvermogen van den franc te versterken, of om de
speculanten in de baisse te ontmoedigen. Zijn er menschen die hun mogelijkheden
strenger wikken naar de realiteit dan de groote speculanten? Misschien alleen de
groote geleerden. Bewijs: de speculanten hebben de Banque de France in een paar
jaren twintig milliard aan goud gekost. Zij zullen haar nog meer kosten zoolang men
de plannen-fabrikanten niet den mond snoert, vooral wanneer die fabrikanten minister
zijn. En zoolang men fantasten, sophisten, politieke avonturiers en financieele
kwakzalvers niet onschadelijk maakt zal de franc gered moeten worden tot er niets
meer is om hem ermee te redden.
[verschenen: 20 april 1936]

Op het geloei der sirenen
Parijs, 4 April [1936]
Menigmaal hebben wij gehuiverd bij de gedachte wat er zou gebeuren wanneer de
oorlog ons overviel in het slapende Parijs ‘als een dief in den nacht’. Want oorlog
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zullen wij hebben, vroeg of laat, in dit tè gelukkige, van honing en melk overvloeiende
land, waar een minister, die zich verontrust over den teloorgang, besloot een telling
te houden van de verlaten hofsteden en de braakliggende, eertijds rijke akkers, welke
terugvallen tot den natuurstaat nadat de voorzaten duizenden jaren gezwoegd hebben
om ze te zuiveren van keisteenen en te bevruchten met humus. Men kan ontelbare
pacten sluiten, pacten met de antipoden, pacten met de maan, pacten met de planeten,
maar alle voorzorgen bezwijken voor het onontkomelijk fatum dat de bijna ontelbaar
geworden uitgestorven boerderijen roepen om bezitters en beploegers.
Voor dien oorlog is zoo goed als alles gereed aan de grens. De vijf of zes rijen van
ijzeren balken en spoorstaven, gebetonneerd in den grond, wachten hoe de tanks zich
zullen spietsen op staken van cyclopen welke zij niet kunnen buigen. De soldaten
legeren onder wallen welker dikte de trillingen dempt van het zwaarste bombardement.
Maar achter deze onneembare grenzen is zoo wat niets klaar voor de open steden
en haar weerlooze bevolking. Ik heb me dikwijls een luchtaanval voorgesteld van
Parijs. Zonder oorlogsverklaring. Of een kwartier na de oorlogsverklaring. Of
gedurende den loop der krijgsbedrijven. Het moment is een kwestie van minder
belang wanneer onder elke omstandigheid het resultaat onveranderlijk vaststaat. Een
eerste vloot van vijandelijke luchtvaarders vaart aan op de vliegvelden en levert slag
aan de Fransche eskaders. Zij wint of wordt overwonnen. Wat doet dat er toe voor
ons, civielen? Een tweede vloot zweeft bijna gelijktijdig aan boven de stad en werpt
haar bommen. Zij behoeven niet eens gas-bommen te zijn. Met brand-bommen reeds,
geoorloofd oorlogsmiddel, hebben wij ruimschoots ons bekomst. Wanneer wind en
weer een beetje dienen, zullen wij geroosterd worden als wentelteefjes. Wanneer de
aanval doelmatig wordt geconcipieerd en uitgevoerd, kan men een paar millioen
burgers, ouden en jongen, omringen met een cirkel van vuur. Alle brandspuiten van
geheel Frankrijk zouden ontoereikend zijn om de vlammen te blusschen. Onze eenige
uitweg ware een bad in de Seine. Het geval overigens is voorzien en gedurende
verschillende eeuwen reeds geschilderd in een serie visioenen die onlangs verzameld
zijn door den oud-combattant Georges Gaudy, onder den titel ‘Le Destin de la France’.
Tusschen haakjes: vindt gij 't niet merkwaardig dat de profeten en de profetessen
alleen Parijs gekozen hebben als mikpunt hunner voorspellingen? Zelfs bij de zieners
inspireerde de Ville-Lumière, het moderne Babylon, altijd een soort van wrok of
afkeer.

Schuilplaatsen?
En waar hadden wij moeten vluchten voor het vuur des hemels? Zeker, er bestaan
schuilplaatsen in diverse wijken. De nieuwe huizen-blokken bezitten hun eigen
bom-vrije, gas-vrije kelders. Maar allen tezamen kunnen niet het honderdste part
bergen der bevolking. Hoevelen bovendien zouden kerkers blijken voor levend
begravenen, waaruit niemand ontsnapt wanneer de muren boven den grond
ineenstorten?
Toch is geen enkele stedeling gemakkelijker tegen lucht-aanvallen te verdedigen
dan de Parijzenaar. Hebt gij als toerist ooit gedoold door de Parijsche catacomben?
Zij zijn vermeld in alle Baedeker's die dateeren van onheuglijke tijden. Vroeger
bezocht men ze tweemaal per maand, in een warme winterkleeding, met stevige
schoenen aan de voeten en een vetkaars in de hand. De gids leidde u een uur lang
door eindelooze, donkere, vochtige, kille gangen, half opgevuld met rijen doodskoppen
en onderdeelen van geraamten, afkomstig van afgedankte of overvolle Parijsche
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kerkhoven. Dit vergane en verdorde menschdom, opgestapeld langs de wanden en
in uithoeken, wordt geschat op zes à zeven millioen personen, die allen gelachen en
bemind hebben, al ware het slechts één minuut van hun bestaan. Hun bleeke
overblijfselen, uniek als verzameling, wekken geen vroolijke gedachten en met een
zucht van opluchting begroet gij de zon wanneer gij uit dit rijk van zwervende,
spokende larven terugkeert tot het licht.
Doch wat men u vertoond heeft als Catacomben is slechts een miniem gedeelte
van het onderaardsch Parijs. Dezelfde galerijen, hier en daar sinds anderhalve eeuw
geschoord met houten stutten om inzinkingen te verhoeden, strekken zich over
tientallen kilometers uit onder de stad, gemiddeld zeventig meter beneden de
oppervlakte. Het Parijs dat zich met zijn monumenten en woningen verheft boven
den grond, werd in deze duistere gangen en grotten uitgegraven. Men verdoolt spoedig
in dit labyrinth van onderwereldsche straten waar weinigen zich verder wagen dan
het punt waar de dag wegglimmert in een stipje. Maar het zou geringe moeite en
kosten vergen om den doolhof bewoonbaar te maken welks zoldering beveiligt tegen
kogels van elk kaliber. Voor alle eventualiteiten, en zelfs als pittoresk uitstapje voor
vreemdelingen in vredestijd, konden deze hooge en wijde tunnels uitgerust worden
met een primitief confort van electrische verlichting, wegwijzers, logementen,
proviandmagazijnen, installaties voor luchtverversching, een begaanbaren bodem,
en enkele andere attracties. In uren van nood (die dagen kunnen worden) zouden
minstens één millioen menschen daar secure huisvesting vinden. De geriefelijkheid
hangt af van de organisatie. Het schijnt me geenszins onmogelijk dat op den duur
het onderaardsche Parijs met het ondermaansche zou kunnen wedijveren. Als de
essentieele organen der maatschappij verplaatst en beschermd worden in de diepten
waar de stad haar wortels schiet, zou de bewoner voortaan niets te vreezen hebben.
Noch brand, noch verstikking. Doch dit is een toekomstvisioen dat pas verwezenlijkt
zal worden door de achterneven. Sommige tijdgenooten hebben eraan gedacht. Er
is over gesproken en geschreven. Maar men heeft niets gedaan. Vóórdat de
Franschman de handen uit de mouw steekt, moet de koning geen geld meer hebben
om zich een paar laarzen te koopen, gelijk in de dagen van Jeanne d'Arc.

Graafwerk
Zonder twijfel omdat wij nog niet tot daaraan toe zijn, werd een aanvang gemaakt
met graafwerk in bescheidener proporties, en gisteren is de eerste toevlucht ingewijd
op den dag harer voltooiing. Zij daalt tot 25 meter onder den grond (ruim voldoende
voor het geweldigste geschut), kan acht duizend personen bevatten, en mag erop
roemen de grootste te zijn der wereld. De schuilplaats is een lager liggend verlengstuk
van een station der Ondergrondsche Spoor en dezelfde deur welke leidt naar de
treinen van de ‘Métro’ verleent toegang tot de veiligheidsgalerij, waar luchtdichte
schotten en een lichte atmosferische overdruk alle infiltratie van gevaarlijke gassen
verhinderen. Om echter niet alleen bestand te blijken tegen bommen maar ook tegen
billijke critiek zou de hoofd-ingang zóó beschut moeten zijn dat een ongelukkig schot
hem niet kan versperren. Met zulke toevallige treffers werd geen rekening gehouden
in dit eerste asyl, dat het prototype is van 130 andere stations die ingericht zullen
worden op dezelfde manier.
Honderd dertig maal acht duizend geeft 1.040.000. Dat is veel zegt de optimist.
Dat is weinig, antwoordt de pessimist, op een bevolking van om-en-om drie millioen.
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Het zou voldoende kunnen zijn als men twee-derde der inwoners ontruimt. Als echter
een schuilplaats geopend en gesloten wordt in de vijf minuten welke het alarm volgen,
in vijf minuten evacueert men geen stad. Maar het voornaamste bezwaar tegen de
130 vluchtoorden blijft dat slechts één ervan klaar is. Wat de overige betreft, moet
men hopen dat de hypothetische vijand die vroeg of laat op den horizon gesignaleerd
zal worden aan iedereen den tijd gunt om ze zonder haast te voleindigen en te
inaugureeren.
[verschenen: 21 april 1936]

Negatieven
Parijs, 7 April [1936]
De verkiezingscampagne, welke drie weken duurt, is gisteren officieel geopend met
het aanplakken der affiches op de houten paneelen die de Staat in elke gemeente ter
beschikking stelt van de candidaten. Alsof een menigte veelkleurige bloemen op
denzelfden dag opengaan overdekt zich het land eensklaps met het reusachtig confetti
der plakkaten. Het zou een wonderlijken indruk maken wanneer men die plotselinge
ontluiking vanuit de stratosfeer kon gadeslaan door een telescoop. De bewoners van
Mars beelden zich misschien in dat een hoekje der Aarde onverhoeds getooid wordt
met een kaleidoscopische flora.

Niet volgens de wet der pendule
Overigens niets nieuws en niets moderns. Behalve dit ander opmerkelijk verschijnsel
dat voor den eersten keer, zoover het geheugen der tijdgenooten reikt, de verkiezingen
niet zullen verloopen volgens de wet der pendule. Deze wet gebood dat een linksche
Kamer moest opgevolgd worden door een rechtsche, of omgekeerd. Voorbeelden:
1914 linksch, 1919 rechtsch, 1924 linksch, 1928 rechtsch, 1932 linksch. De uitslag
der stembussen van 1936 zal zeer vermoedelijk linksch zijn. Dit is des te zonderlinger
daar dezelfde wet ook scheen te gelden voor Engeland. Met het onderscheid dat de
Fransche slinger geregeld naar rechtsch bewoog als de Britsche schommelde naar
linksch. Dit verschil van rhythme is een der voornaamste oorzaken waarom de
Fransch-Engelsche politiek na den oorlog nimmer geaccordeerd kon worden. Als de
wet echter in 't bijzonder aan afwijkingen onderhevig schijnt, in 't algemeen blijft ze
van kracht. Want te Londen werd Baldwin vervangen door Baldwin en te Parijs lijkt
een ‘Front Populaire’ in de plaats te treden van het ‘Cartel’, wat op 't zelfde neerkomt
en op 't zelfde zal uitdraaien. Dat wil zeggen orde, harmonie en welvaart voor
Engeland, eindeloos krakeel en toenemende warboel voor Frankrijk.

Het Fransche schaap is gedweeër dan de andere schapen
Dit zou kunnen bewijzen dat de Franschman hardleerscher is voor de ervaring dan
de Brit. Het toont vooral aan, dunkt me, dat de herdershonden der Fransche
verkiezingscomités hun stemvee beter in bedwang hebben en op het gewenschte pad
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houden. Onvergelijkelijk beter. Of dat het Fransche schaap gedweeër luistert dan
alle andere schapen. Wanneer er iets moest springen, als het volk eenig besef had
van zijn zwakheid of van zijn kracht, dan vlogen alle stembussen van Frankrijk
onverwijld in de lucht. Niet zoozeer om de resultaten eener stemming, hoe jammerlijk
en monotoon ze ook zijn. Maar omdat elke Fransche verkiezing spot met het gezond
verstand, met de eenvoudigste rechtvaardigheid en zelfs met de cijfers.

Tardieu, de stijlvolle republikein
Wie daarover ingelicht wil zijn, leze het boek dat André Tardieu juist bij het begin
der campagne gepubliceerd heeft. Wat men ook denke van Tardieu (tot onder zijn
vrienden gaat hij door voor betweterig, arrogant, categorisch en dikwijls
onuitstaanbaar) hij is een der prinsen van het republikeinsch bewind, een zijner
helderste koppen, een zijner praegnantste figuren. Of hij spreekt of schrijft, zijn stijl
is van een rang, waartegen alle parlementaire collega's, virtuozen der afgezaagdste
rhetoriek, bedeesd moeten opzien. Met het grootste gemak slaat hij ze door de
kwaliteit zijner hersens, de degelijkheid zijner cultuur. Deze onmiskenbare en
onverdraaglijke superioriteit zou voldoende zijn om hem te bannen uit de
parlementaire sferen eener democratie die zoo laag zakte als de Fransche. Maar met
of zonder de goedkeuring van benijders en tegenstanders zullen Tardieu's
beschouwingen over ‘Le Souverain Captif’ genoteerd worden als een historische
daad. Op de aanstaande verkiezingen oefenen zij waarschijnlijk weinig invloed uit.
De inwerking echter op de evolutie der Fransche republiek zal langdurig en
onberekenbaar zijn.

Gevangen Soeverein
De ‘Gevangen Soeverein’ is het volk, verstrikt en geboeid in de leugens zijner leiders,
in de leugens der beginselen waarmee men het opvoedt, waarbij het indommelt. Wat
blijkt die volkssoevereiniteit zoodra zij geanalyseerd wordt? Een immense
mystificatie. De natie mag haar vertegenwoordigers kiezen, maar niet haar candidaten.
De candidaten worden aangewezen in besloten comités en clubs, op welker
beslissingen het volk geen vat heeft. Die comités hebben voor hun propaganda geld
noodig, dat hun slechts verstrekt wordt wanneer zij zich overleveren aan de contrôle
van belanghebbende financiers.
Na deze eerste schifting mag het volk zijn keus doen en de minst antipathieken of
de meest belovenden afvaardigen. [Allerlei] soorten van onderwerpen echter, waarover
de competentie van het Zwitsersche en het Amerikaansche volk b.v. sinds lang erkend
is, zijn voor de Fransche kiezers gemerkt met een bordje van verboden toegang. Men
vraagt zijn stem voor een vaag of dubbelzinnig program, voor een kleur die meestal
gezichtsbedrog is, voor een idee zonder inhoud, voor een illusie. Doch zij die het
heft in handen hebben, wachten zich wel om de opinie van het volk te vragen over
concrete gevallen welke zijn beurs, zijn hachje, zijn hart en zijn leven raken. Hoe
dikwijls reeds werden maatregelen gestemd waarvoor de afgevaardigden niet gekozen
waren en waarvoor het volk hen nooit gekozen zou hebben!
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Het kiesrecht slechts in naam algemeen
Deze leugenachtige volkssoevereiniteit wordt geregeld door een even leugenachtig
algemeen kiesrecht. Onder dien bedrieglijken naam wordt het recht om te stemmen
geweigerd aan 72% der Fransche bevolking. De vrouwen stemmen niet. Het leger
en de rest der landsverdediging stemt niet. De minderjarigen kunnen zich laten
vertegenwoordigen voor de tribunalen maar niet op de volkstribune. Waarom hebben
zij geen rechten in het staatsbestuur? Waarom worden de politieke rechten waarop
zij onbetwistbaar aanspraak hebben, niet gedelegeerd aan den vader, aan de moeder
of aan den voogd? Men begrijpt dat de gekken niet stemmen, de misdadigers, de
gefailleerden. Maar is het niet schandalig en ongerijmd om de massa 72%
niet-stemgerechtigden met hen gelijk te stellen?

Negentienden heeft geen medezeggenschap
Hoe doen echter de 28% die stemrecht bezitten? Gemiddeld één vierde maakt
regelmatig van haar bevoegdheid geen gebruik. Blijft dus over 21%. Daaruit zou
logisch geconcludeerd moeten worden dat op veertig millioen Franschen vier burgers
op de vijf geen afgevaardigde hebben. Verder zou daaruit volgen dat het lot van
Frankrijk beredderd wordt door een meerderheid van ongeveer 4.000.000 stemmen
plus één. Gedurende een legislatuur heeft negentiende der bevolking derhalve niets
in de pap te brokken. Doch dat is de schijn en de werkelijkheid blijkt nog scheever.
De herders van dit gedecimeerde stemvee hebben de kiesdistricten zoo listig afgerond
en de kiesmethoden zoo willekeurig gecompliceerd dat bij elke verkiezing de geslagen
candidaten anderhalf millioen stemmen méér tellen dan de gekozen candidaten. Of
de oogenschijnlijke meerderheid rechtsch is of linksch, Frankrijk wordt steeds
geregeerd door een effectieve minderheid.
Men kan daarom gerust beweren dat de eigenlijke Fransche natie zoo goed als
niets geweten en nog minder gewild heeft van de groote evenementen harer historie.
Verwonder u dan nog over de chronische conflicten welke uitbreken tusschen het
volk en de zoogenaamde volksvertegenwoordiging. Of verbaas u nog over de
onpopulariteit van een parlement, dat in wezen niets is dan een despotisme van
minoriteiten. Gekozen met praktijken van bluf, humbug, bedrog, geknoei en
onredelijkheid, kan dit parlement niet eens zijn fundamenteele beginselen handhaven.
Periodiek moet het zichzelf demissionneeren en in plaats van wetten uit te vaardigen
zijn toevlucht zoeken in decreten.

Tardieu's aanklacht blijft zonder antwoord
Tot nu toe hebben de bestuurders der Fransche Republiek op de hoonende en
vermorzelende aanklacht van een hunner eminentste ambtgenooten gereageerd met
een stom zwijgen. Blijkbaar zitten zij ermee in hun maag, en daarenboven zijn zij
geheel in beslag genomen met de toebereidselen hunner electorale keukens. Doch
al zou de beschuldiging van Tardieu zonder antwoord blijven (en ik zie niet goed
wat men erop kan antwoorden) de stoot is raak. Wanneer de verkiezingen per ongeluk
slechter zouden uitvallen dan over 't algemeen gevreesd wordt, motiveert Tardieu's
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boek van te voren reeds een verweer der werkelijke natie. Het is alleen jammer dat
hij zich op een gewichtig moment bepaalt tot negaties. Waar zullen wij aan toe zijn
wanneer het constructieve gedeelte verschijnt zijner critiek, dat hij belooft voor
December? ‘Behoudens een catastrofe’ voegde hij toe aan die belofte. En meer dan
een catastrofe hangt de Franschen boven 't hoofd, gedurende het interval dat deze
lente scheidt van den nog verren winter.
[verschenen: 22 april 1936]

Staatsmans dilemma
Parijs, 11 April [1936]
Het plan der Paix Française, antwoordend op het plan van den Deutschen Frieden,
is door de Franschen zelf verwelkomd met een doffe onverschilligheid. Behoudens
enkele kranten als L'Humanité en Le Populaire die den preek voor de visschen met
open mond bewonderen, drukt de pers bijna unaniem haar scepticisme uit over het
broedsel van den langen Flandin en den korten Boncour. De auteurs mogen op de
foto's hun voordeeligste poses aannemen, de een met zijn zes voet zes duim, de ander
met zijn golvend kapsel, goedige lobbes of parmantige kemphaan, hun product en
hun persoon wekken weinig sympathie en geen greintje geestdrift. Men gelooft hier
aan niets meer. Men wantrouwt alles.
Het zou dus normaal zijn wanneer de Franschen de eersten waren om te voelen
dat het plan-rataplan hunner afgezanten door den Volkenbond slechts ontvangen kon
worden met twijfel en ongeduld, of, gelijk Geneviève Tabouis telegrafeert, met
miskenning. Maar neen. Zoo tuk als ze zijn op hun nationale logica zij zullen nimmer
toegeven dat Genève niet behoeft te juichen voor een memorandum waarover Parijs
meesmuilt. Zeg de Franschen vooral niet dat zij met hun plan gerust thuis hadden
kunnen blijven. De opmerking maakt hen woedend. ‘Wat!’ grommen zij, ‘wij zouden
de eenigen zijn onder de naties die niet het recht hebben om een plan te berde te
brengen? Moet men eerst een verdrag in de snippermand gooien om behandeld te
worden met beleefdheid en plichtplegingen?’

De Fransche gemoedsgesteldheid
Dat is lichtelijk overdreven. Doch om de Fransche gemoedsgesteltenis te begrijpen
moet men altijd een paar pagina's terugbladeren in de geschiedenis van het land. Het
verdrag van 1815 b.v. verbiedt hen nog steeds de omstreken van Huningen te
versterken. Tot heden toe hielden zij zich stipt aan een bepaling waarmee de
geallieerden van Waterloo zich een invalspoort reserveerden op de Fransche grens.
Ondanks de overwinning van 1918 bleef de clausule van kracht. Huningen, dat in
1815 door generaal Barbanègre met een garnizoen van 135 manschappen gedurende
drie maanden verdedigd werd tegen 25.000 Oostenrijkers, vormt juist tegenover
Bazel een bres in den muur der huidige Ligne-Maginot. Materieel dreigt daar
betrekkelijk weinig gevaar want de opening is nauw en het geschut draagt ver. Evenals
Locarno echter herinnert die bres aan een verpletterende nederlaag. Zij bestendigt
een beperking der nationale souvereiniteit. Moreel schrijnt zij pijnlijker dan Locarno
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dat vrijwillig werd aangegaan, terwijl het verdrag van 1815 als diktaat is opgelegd.
En het stemt bitter te moeten ervaren hoe gansch vanzelfsprekend iedereen 't vindt
dat Frankrijk het verpande woord na honderd twintig jaar nog respecteert, en hoe
luchthartig sommigen erover heenstappen wanneer een andere mogendheid beloften
schendt die nauwelijks tien jaar oud zijn.

Schadelijke ondervinding
Van zulke kleinigheden zouden wij nog een tiental soortgelijke kunnen citeeren
zonder verder terug te gaan dan het Barrière-Tractaat dat duurde van 1715 tot 1783,
en de Barrièresteden waarin onze Nederlandsche Republiek bezettingen legde. De
Franschman heeft regelmatig ondervonden dat een verdrag van ijzer bleek wanneer
het gesloten werd tot zijn schade, van het ordinairste papier daarentegen wanneer
het geteekend werd in zijn voordeel. Nooit heeft hij kunnen wennen aan deze
singulariteit van het ongunstig lot. Hij kon zich ook nooit doeltreffender weren dan
door zijn decepties lijdzaam te verkroppen. Niemand verwijt den Franschman zijn
passiviteit bijtender dan hijzelf. Zijn kranten loopen sinds jaren over van deze klacht.
Maar wat kon hij doen terwijl het Verdrag van Versailles stuk voor stuk afbrokkelde?
En Locarno met één slag in puin viel? Er bleef hem geen keuze dan een verderfelijke
oorlog of het indienen van een plan. Zelfs al vermaand[e] de atavistische ervaring
hem niet tot twijfel, hoe zou hij onder dergelijke omstandigheden vertrouwen kunnen
stellen in het ontwerp van een Franschen Vrede? Een Fransche Vrede! Dat gebeurde
nog niet in de historie. Dat is te mooi om waar te zijn.
Bij toeval, per ongeluk, of met opzet (wie zal het uitmaken?) gaan de Parijsche
proposities in een harer voornaamste punten uit van een hersenschim welks
verwezenlijking zweemt naar het onmogelijke en waarvan niettemin het verdere
bestaan afhangt van den Volkenbond en van het Covenant. Wij bedoelen artikel 12
der ‘dispositions politiques’ dat in beginsel de organisatie aanneemt eener
internationale weermacht te land, ter zee en in de lucht. Het is de tweede keer dat de
Franschen met dit idee voor den dag komen. Zij zullen er nimmer van afstappen.
Niet alleen de rest hunner voorstellen (militaire en economische ontwapening, regeling
van het koloniaal statuut, etc.) maar ook hun toekomstige gedragslijn tegenover den
Volkenbond zal onderworpen worden aan de realiseering dezer utopie.

Gelijk in theorie
Zooals gewoonlijk hebben de Franschen gelijk in theorie en in princiep. Op het
fronton hunner rechtsgebouwen staat de kernspreuk gebeiteld Gladius Legis Custos.
Het zwaard beschermer der wet. De code bekent met dit devies zijn onmacht zonder
de gendarmes. Orde is een precair, labiel iets dat slechts bewaard kan worden met
politie en marechaussee. Wat geldt voor de binnenlandsche orde geldt in niet mindere
mate voor de buitenlandsche orde. Zonder wet vervalt het internationale leven tot
willekeur, redeloosheid en avontuur. Doch zonder wapens is een internationale wet
niets meer dan een samenvoeging van ijdele woorden. Men kon dat op goede gronden
vermoeden in 1930 toen de Fransche conceptie voor 't eerst werd geformuleerd. Wij
weten dat met zekerheid na het Ethiopisch experiment. Zachte sancties hebben niets
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verhinderd en harde sancties konden slechts toegepast worden met risico van oorlog.
Tot het aanvaarden van dat risico en het voeren van zoodanigen oorlog bezat de
Volkenbond niet de middelen. In 't bijzonder wilde geen enkele der mogendheden
zich opofferen en in 't algemeen was niets georganiseerd en zelfs niets voorzien.
Gelijke plichten, gelijke lasten (alle verhoudingen in acht genomen) zal het
hoofd-beginsel moeten zijn bij de stichting eener internationale macht die optreedt
als beschermer eener internationale wet.

Maar hoe is de practijk?
Zoo echter de Franschman gelijk heeft in theorie, zal het hem ooit lukken zijn theorie
om te zetten in practijk? Dozijnen bijna onoverkomelijke bezwaren waarschuwen
ons voor illusies. Wij hebben slechts voor 't grijpen: Een leger, een marine, een
luchtvloot eischen een operatie-basis, zonder welke iedere krijgsverrichting tot
mislukking gedoemd is. Het slagveld kan liggen in alle hoeken en uithoeken van
Europa, en zelfs van vijf continenten, van alle zeeën. Waar zal Genève's weermacht
moeten legeren om met een minimum vertraging en een maximum effect
gemobiliseerd, getransporteerd en geconcentreerd te worden naar een der gevoelige
plekken der planeet, of liever, om modest te blijven, naar een der vulkanische punten
tusschen Wladiwostock en Dublin? Elke mobilisatie, elke concentratie vergt lange
voorstudies der Generale Staven. Hoe en door wie zullen deze Generale Staven (die
men niet improviseeren kan) gekozen worden zonder misnoegen te veroorzaken
onder vijftig participeerende volken? Zullen zij homogeen zijn? Er bestaan
verschillende krijgstactieken. Welke zal domineeren? Elk volk heeft een soort van
nationale oorlogvoering. Hoe zal men ze smeden en kneden tot eenheid van opvatting?
Iedere natie heeft haar eigen vuurwapenen. Ook deze complicatie zal herleid moeten
worden tot enkelvoudigheid. Wie zullen de Geneefsche leveranciers zijn? Tot welke
natie zal de opperbevelhebber behooren? Ten slotte deze cardinale vraag: wat zal er
gebeuren wanneer Genève's weermacht, luchtvloot of marine de nederlaag lijden?
Want ook die eventualiteit moet men onder 't oog zien zoolang er niet aan te denken
valt dat de oprichting eener internationale politie vergezeld zal gaan met een
algemeene en totale ontwapening van alle mogendheden der aarde.

Een onontkoombaar probleem
Het probleem schijnt inderdaad onoplosbaar. Toch stelt het zich automatisch voor
aan een redelijken geest. Men kan 't niet ontwijken. Verstand en instinct zeggen ons
dat het de eenige oplossing biedt die niet leidt tot een nieuwen chaos en tegelijk den
ouden chaos ordent. Maar het kleinste verwezenlijkbare concept, het bescheidenste
begin van uitvoering zou nuttiger zijn dan de duidelijkste aanschouwing van een
lumineus gedachten-beeld. Helaas echter, duizendmaal helaas, zoodra men den droom
vangen wil in een vorm vervluchtigt hij als de kleuren die men met gesloten oogleden
waant te zien in den nacht. Zou hij een fantoom zijn onzer verbeelding als de
Quadratuur van den Cirkel en de Steen der Wijzen? Zoo ja, dan moet men sommige
artikelen reviseeren van het Covenant. Zoo neen, dan geve een militair het bewijs
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dat het aangeboren begrip eener internationale defensie voor verwerkelijking vatbaar
is, tot behoud van ieder en tot gevaar van niemand.
[verschenen: 27 april 1936]

Spiegels
Parijs, 14 April [1936]
De moord op Louis Leplée zou mij minder getroffen hebben wanneer ik onder de
intieme vrienden van den doode, op wier inlichtingen de justitie haar nasporingen
baseert, niet den naam gevonden had van Philippe Hériat. Ik was juist bezig ‘Miroirs’
te lezen, het laatste boek van den jongen romanschrijver dat de critiek unisono
ophemelt.
Een ‘boîte de nuit’ te exploiteeren, een ‘Môme Piaf’, schraalbeenige, ragebollige,
schorre, vulgaire straatmeid, te lanceeren als het nec-plus-ultra van den Parijschen
Venus-berg, en vervolgens op een mooien morgen neergeschoten te worden door
vier bandieten die eerst netjes aankloppen daar ‘de baas’ niet houdt van het rinkelen
der electrische bel, dat zijn banale bofjes en wanbofjes welke iedereen kunnen
overkomen. Er gaat geen week, geen halve week voorbij zonder dat in 't drukst van
de stad, op klaarlichten dag of in den geïllumineerden nacht, en ondanks 12.000
agenten, een mensch gemold, een vrouw geschaakt, een bank of een banklooper
geplunderd wordt te midden van mikkende revolvers. Men leest die gemengde
berichtjes met niet meer emotie dan het nummer eener autobus. Maar dat de
vermoorde, die onder ons gezegd, slecht genoeg befaamd was om eertijds de galeien
te roeien, uitstekende relaties onderhield met litteraire kringen, verheft het ongeval
tot den rang van een cultuur-historische gebeurtenis. Tusschen haakjes: verlies uw
tijd niet aan ‘Miroirs’ van Philippe Hériat. Het is de vale geschiedenis van een
onbeduidend slappeling die zich zacht spiegelt aan vijf of zes andere modellen van
litteraire dames- en heeren-confectie. Niet 't minste belang. Zelfs de episode der
kazemat, waar twee soldaten onder een schrikbarend bombardement in slaap vallen
en van liefde droomen, schijnt mij alleen curieus als thema. Het contrast tusschen
het gedaver der kanonnen en Eros die blijft rondwaren onder de ratelende bommen,
is tè frappant om niet teleur te stellen wanneer het losjes wordt uitgewerkt door een
haastig auteur. Totnutoe gaf Hériat zich op zijn best in ‘La Foire aux Garçons’. Dit
boek, accuraat als een politierapport, beschrijft de artistieke milieu's van weinige
jaren geleden toen jonge arrivisten zich door rijke, min of meer verwelkte vrouwen
lieten koopen en betalen als op een slavenmarkt. Vandaar de titel. Het onderwerp is
misselijk doch geschilderd volgens natuur en met talent.

Merkwaardige verbinding
Bij het abjecte uiteinde van Oscar Dufrenne, deze andere kermisklant die
gemeenteraadslid was en candidaat voor de Kamer, dwongen de omstandigheden
om een verband te leggen tusschen de politiek en de weerzinwekkendste decadentie.
De dood van Leplée is zindelijker geweest. Zijn moraliteit echter was niet properder

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

en de rol die hij speelde trekt een verbindingsteeken tusschen de verachtelijkste
ambachten en de kunst.
Gelijk verschillende cabaret-houders voelde de exploitant van ‘Gerny's bar’ (een
fameus uithangbord in de Avenue de la grande Armée) zich geroepen tot beschermer
der Muzen. Het is de jongste mode. Ter afwisseling op danseressen die geannonceerd
worden als naakt, hyper-naakt, super-naakt, laat men een dichter of een schrijver
optreden voor een lichtelijk aangeschoten publiek dat zelfs voor poedelnaakt geen
hand meer verdraait. Zoo zag men op de planken der nachtkroegen celebriteiten als
Colette, Max Jacob, André Salmon, Francis Carco, om slechts de oudsten te noemen
en de bekendsten.
Ze zijn geen kinderen en ze weten wat ze doen. Te spreken over profanatie van
hun verzen, liedjes en proza in een atmosfeer van knallende champagne-kurken,
narren-kappen, broeiende geurtjes en beschaafde bestialiteit, zouden zij stellig
opvatten als een uiting van puriteinsche gezindheid. Wij hebben evenwel noch de
mentaliteit van een philister noch van een zedenmeester. Ontelbare malen zagen en
betreurden wij hoe heiliger dingen geprofaneerd worden voor beschonkenen: een
fragment van Bach, een citaat uit Parsifal. Wij zijn geneigd om te vergoelijken dat
zij uit de tegenstelling van het laagste een soort van wrange wanhoop puren waarmee
zij hun verveling pogen te kruiden. Wat wij echter niet kunnen aanvaarden als
vereenigbaar met hun waardigheid en met de waardigheid der kunst is de herkomst
van het geld waarmee zij gehonoreerd worden. ‘Geld ruikt niet’ zei Vespasianus toen
hij belasting hief op de retirades van Rome, die in 't Fransch nog zijn naam dragen
(vespasienne). Er zijn echter gevallen waarin geld meer dan stinkt en één daarvan is
de opbrengst eener boîte de nuit.

Een weerzinwekkende handel
Al deze etablissementen, die op zware kosten zitten, werken met verlies en niettemin
vinden hun exploitanten met het grootste gemak een commanditairen vennoot.
Waarmee vullen zij hun tekort? Met heimelijken trafiek in roesgiften, cocaïne en
overige chemicaliën welke in het Fransch ‘afstompingsmiddelen’ heeten, met den
handel in blanke slavinnen, met uitbuiting der mannelijke en vrouwelijke prostitutie.
Schaarsch zijn de leden van hun personeel die niet nauwe relaties onderhouden met
de ‘irréguliers’.
Reeds vóór den oorlog werden deze ‘onregelmatigen’ geschat op ongeveer 20.000.
Tegenwoordig overschrijden zij alleen voor Parijs de 50.000. Zij leggen hun wet op
aan de nachtelijke wereld. Van den grooten ‘baas’ als Leplée, die letterkundigen en
importante personages aan huis ontvangt, tot den kleinsten groom die fungeert als
postillon en den zwarten portier die den ingang bewaart, zijn allen hun onderdanig.
Of zij deze dwingelandij goedschiks dulden of kwaadschiks, hun onderdanigheid
maakt hen medeplichtig aan een geboefte dat de Amerikaansche gangsters en
racketeers niets te benijden heeft.

Chantage
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Dit leger van elegant gekleede en muzikale boeven (zij zwijmelen voor een
harmonika) is trouwens ouder dan de Amerikaansche genootschappen waarmee men
hen heden vereenzelvigt. Vroeger voerden zij den titel van Peaux-Rouges en pas
toen Chicago een reputatie verwierf welke de hunne overschaduwde raakte de naam
Roodhuiden in ongewoonte. Ook in dit opzicht hebben wij niets geleerd en niets te
leeren van de Nieuwe Wereld. De gebruiken der outlaws zijn gecopieerd naar de
reglementen der hors-la-loi, der irréguliers. Waar zij niet stelen rantsoeneeren zij.
Overal waar de wettige overheid faalt treden zij in hare plaats. Zij beboeten den
industrieel die den fiscus fraudeert. Van den garagist die gestolen auto's verhandelt
eischen zij hun part in de winst. Op elke ondeugd oefenen zij chantage uit en meestal
na de ondeugd zelf geprovoceerd te hebben. Zij smokkelen de cocaïne maar weldra
betaalt de cocaïnomaan een dubbelen tol: de koopwaar en de geheimhouding. Wien
hun cijnsbetaling weigert wordt òf verklikt aan de politie, of door onvervaarde
kornuiten gesaboteerd in zijn onderneming, of, wanneer dreigementen en ultimatums
niet helpen, koelbloedig geëxecuteerd zooals de ongelukkige Leplée. Menigeen won
in dit bedrijf een fortuin en meer dan één film, meer dan één boîte de nuit, meer dan
één theater wordt gecommanditeerd met chéques waarvan de provisie geleverd is
door een som van misdaad en onpeilbare ellenden.

Afgezakt
Nooit is de moordenaar ontdekt van Oscar Dufrenne, de vriend van Malvy en de
amuseur van Parijs. Het zal vermeld mogen worden als een rariteit wanneer men de
vier smeerpoezen opspoort die hun rekening vereffenden met Louis Leplée, den
koning der nachtkroegen. Bijna met zekerheid kunnen vooraf de doodslagen worden
aangewezen waarop geen straf staat. Maar als 't ons sinds lang niet meer verwondert
om de politiek gemengd te zien met het uitvaagsel, wij zullen tijd noodig hebben om
ons te schikken in het schandaal dat kunst en letteren afzakten tot commensalen en
tafelschuimers van gespuis. Het is verre van bemoedigend voor de civilisatie om te
constateeren dat haar kunst den Maecenas heeft welken zij verdient, en tegelijk te
moeten waarnemen dat ruim de helft van tooneel en literatuur degenereerde in
exhibitionisme en pornografie.
[verschenen: 28 april 1936]

Op haren en snaren
Parijs, 17 April [1936]
De hoofdstad van Frankrijk en van de Civilisatie is overstroomd door een papieren
springvloed van communistische propaganda. Onophoudelijk spoelt de bandjir nieuwe
golven van traktaatjes, speciale edities, geïllustreerde affiches, groote en kleine
aanplakbiljetten, brochures, extra-nummers van kranten en weekbladen, beschilderde
doeken, gedecoreerde muren en gevels, schreeuwend van kleur, schetterend van
enthousiasme.
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Die bolsjewistische reclame achtervolgt burgers, boeren en buitenlui langs de
straten en tot in hun huizen. Men wordt er daas van. En Parijs is nog niets vergeleken
bij de provincie. In elk district stelde de partij van sikkel en hamer haar eigen
candidaat en betaalt zijn campagne. De plakkaten en vliegende blaadjes die bestemd
zijn voor het gansche land worden tot in het nietigste gehucht verdubbeld met
manifesten voor locaal gebruik. Vandaag den dag, in deze week, moest gij een toertje
kunnen doen in een straal van honderd kilometer rondom het centrum dat de navel
der wereld genoemd is. Niet om het landschap te bewonderen in zijn witten sluier
van pere-, appel- en kersebloesem. Maar om u rekenschap te geven van het geweld
dat ontplooid wordt tot het inlepelen, inpompen, instampen, opleggen, opdringen
eener hallucinatie die spot met elke waarheid en met alle feiten.

De rijkste partij
In hun strijdmiddelen staan de communisten kwantitatief en kwalitatief tot de overige
partijen, de rijkste en de best georganiseerde niet uitgezonderd, als drie tegen één.
Geen enkele concurrent kan tegen hen op. Radicalen, socialisten, democraten,
republikeinen worden verzwolgen en bedolven onder de lawinen van communistisch
papier. Alle andere partijen, fracties en groepen slaan een figuur van armoedzaaiers,
van kale en bedeesde bijloopers die niet voor vol meetellen en zich nauwelijks durven
vervoeren. Wat mankeeren zij om zich op die manier te laten overtroeven door de
bolsjewiki? Zitten ze zóó diep in de put? Of zijn ze alleen maar krapper bij kas, de
gunstelingen der assurantie-maatschappijen, de handlangers der ‘industrieele
congregaties’, de trawanten ‘der twee honderd families die het land uitzuigen’, de
huurlingen der tyrannen van de Banque de France en filialen, zijn ze zooveel krapper
bij kas dan de vertegenwoordigers van het verdrukte proletariaat?
Men zou inderdaad kunnen vragen waar de recruten der Derde Internationale het
geld vandaan halen. Een campagne gelijk zij voeren, kost een bom duiten welke niet
kan worden gefourneerd door particuliere subsidies en nog minder door de bijdragen
van den werkman. Het is bepaald jammer dat Renaudel ter ziele ging, de socialist
op wiens initiatief indertijd een commissie benoemd werd om de herkomst te
onderzoeken der electorale kasmiddelen van alle partijen zonder onderscheid. Die
Renaudel was een gewiekste rakker. Gelijk vanzelf spreekt, begon hij zijn
naspeuringen bij rechtsch en zoodra zijn commissie de buurt naderde van linksch
viel zij in zwijm. Zij kon nimmer worden bijgebracht en gaf in stilte den geest. Er is
weinig kijk op dat zij ooit gereïncarneerd wordt. Maar ziehier een verdwijning welke
men mag betreuren. Niet omdat de enquête vandaag eerlijker verricht zou worden
dan gisteren. Wie zich daarmee paait is een ware goedbloed. Doch omdat het komiek
zou zijn de gesalarieerden van het Komintern en het Kremlin te zien paradeeren met
de uitgestreken gezichten en de schijnheilige facies der toonbeelden van burgerlijke
braafheid waarop zij plachten te hakken in hun karikaturen.

Het program
Het mooist echter in de campagne der communisten is niet hun enorme kapitaalkracht
doch hun program. Wie zich de bolsjewiki voorstelt zooals ze zich hebben laten
kennen in Rusland, in Hongarije, bij koloniale opstanden, en anderhalf jaar geleden
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nog in Frankrijk bij de muiterijen te Brest en te Toulon, waant te droomen tegenover
de idyllen in woord en beeld waarmee zij schuttingen en muren beplakt of beverfd
hebben. Men staat verstomd. Niet alleen onder de Fransche partijen, maar nergens
ter wereld zult gij een vreedzamer, een stichtelijker, een menschlievender, een
huiselijker, een knusser, een prettiger gezelschap vinden dan onder de tegenwoordige
volgelingen van Lenin en Stalin. Een hunner affiches stelt een familie voor van vader,
moeder en hun schat van een kind. Om even gelukkig te zijn als dit exemplaire
echtpaar behoeft gij slechts communistisch te stemmen. Wat snoezig! Wat
honneponnig! Is het geen aterling die met zulk een tafereel voor oogen nog durft
beweren dat de Russische omwentelaars zich vijftien jaar hebben afgesloofd om elk
spoor van familiegeest te vernietigen in het hart van man, vrouw en kind? Hier
speculeert men op de sentimentaliteit, ginds dresseert men de kinderen tegen hun
ouders. Welk een pech dat zij in de verzamelde werken hunner dalaï-lama's geen
enkelen zin kunnen citeeren die ongeveer klinkt als Où peut-on être mieux qu'au sein
de sa famille!
In hun eerste leugen zijn de communisten niet gestikt. Behalve een genoeglijk
leventje, het dagelijksch brood en den eeuwigen vrede kunnen zij dus gerust de
vrijheid beloven. Zij zeggen alleen niet wat voor vrijheid. Zij vertellen hun kiezers
niet dat in Rusland elk soort van vrijheid, de vrijheid van gedachte, de vrijheid van
drukpers, de vrijheid van spreken, de vrijheid van vereeniging, de vrijheid van staken,
de vrijheid van reizen, de vrijheid van doen en laten, en nog een aantal andere vóór
de revolutie hoog-geroemde vrijheden gesmoord, verdelgd, in tak en wortel zijn
uitgeroeid. Welke vrijheid zal den Franschen resten onder de zweep der Moscovieten?
De vrijheid zonder twijfel om alle kluisters gehoorzaam en zwijgend te dragen.

Nationaal!
En daarbij werden de Parijsche communisten, voor 't eerst sinds de afkondiging der
Derde Internationale, patriottisch, nationaal, Fransch. Eindelijk hebben zij de les
begrepen welke de oude filosoof en letterkundige Julien Benda, een echte Mephisto,
hun sedert maanden en maanden heeft voorgepraat: willen de Fransche
revolutionnairen zich van Frankrijk meester maken en Frankrijk belichamen, willen
zij hun energie verhonderdvoudigen, willen zij met een herboren élan de aarde
omvademen, dan moeten zij het internationalisme afschudden en patriot worden.
Eindelijk! De moeilijkheid was om dit idee te rijmen met hun vroegere beginselen.
Doch evenmin als de communisten stikten in hun eerste leugen, buitelden zij bij hun
eersten draai. In volle vaart nemen zij ook deze bocht, na zooveel andere bochten,
en kantelen niet. Het begrip ‘Frankrijk’ wordt voor de voormalige professioneele
anti-Franschen een nieuwe werkelijkheid. Zij teekenen een reusachtige kaart van het
vaderland en vullen haar met het motto ‘libre, forte, heureuse’. Ook het begrip natie
wordt geannexeerd en zij roepen in vlammende letters ‘Vive l'union de la Nation’.
Onder alle Fransche politieke partijen konden alleen de royalisten een dergelijk
devies gebruiken zonder zich te ridiculiseeren want de aanhangers van Maurras
genoten de reputatie van chauvinisten door dik en dun. Het is waar dat de
communisten de ‘twee honderd families’ nog uitzonderen van de Fransche Natie.
Voor 't overige echter evenaren zij de heetstgebakerden en kitteloorigsten der
patriotten. Zelfs de ouderwetsche klassestrijd is verwezen naar den rommelzolder.
Een tamme formule gelijk ‘de rijken moeten betalen’ resumeert voor 't moment den
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haat tegen middenstand en bourgeoisie, den ingekankerden, botten haat welke tot
dusverre de voornaamste stimulans was der communistische actie.

Zoete broodjes
Is er een partij in Frankrijk, behalve de partij van Moskou, die het zou wagen om als
boeman en als propaganda een verwoeden Hitler af te beelden met een mes tusschen
de tanden? Zoo maaien de Fransche bolsjewisten het gras weg onder de voeten van
alle liefhebbers. Zoo schieten zij onder de duiven, en visschen de vijvers af van
vrienden en van tegenstanders. Het communisme bakt de zoetste broodjes. Het
communisme is botertje tot den boom. Het leerde opzitten en pootjes geven.
Wat zullen de Moscovieten ermee winnen? Als deze brief u bereikt kent gij reeds
den uitslag van een strijd die schijnbaar kalm verloopt en veel lijkt op een
spiegelgevecht. ‘Niemand bang maken’ luidt het wachtwoord, en ‘ieder honing om
den mond smeren’. Er viel nog geen enkele doode doch dramatische verrassingen
zijn niet uitgesloten. Wanneer evenwel het Spaansche ‘Frente Popular’ den Franschen
geen voorsmaak gaf van wat hun Front Populaire kan worden, en wanneer de
Franschen nog niet bemerkt hebben dat hun vriendschap voor Rusland hun reeds een
gedeeltelijke mobilisatie en bijna een oorlog berokkende aan den Rijn, dan zijn ze
werkelijk hardleersch. Doch ook het omgekeerde kan gebeuren. En wanneer zij niet
in den val loopen, reken hun dit dan ook aan als een noemenswaardige verdienste
want de bedrieglijkste klemmen en de verleidelijkste strikken zijn uitgezet om hen
te vangen.
[verschenen: 2 mei 1936]

Vox Populi
Parijs, 19 April [1936]
Het was de Zondag van Quasimodo zooals de Franschen blijven zeggen vanaf de
middeleeuwen, wat wij vroeger Beloken Paschen noemden. Een gelige zon scheen
in een hemel van verschoten blauw. Hoewel de klok nog elf uur moest slaan, krioelde
er reeds een bonte en jolige menigte van voetgangers, fietsen, motorwielers en auto's
door de voornaamste straat van Pantin, voorstad van Parijs. Taxi's met radio's en
fanfare-corpsen vulden de lucht met muziek, gelal en gejoel. Bloemenverkoopsters
ventten de eerste lelietjes-van-dalen. Het volk vierde het ontwaken der lente.
Tusschen de boomen bengelde een lap met het opschrift Départ. Men kan niet
overal de lente feesten gelijk in Strawinsky's Sacre du Printemps of gelijk de
Bretonners die zich verkleeden als Druïden om op een menhir offers te plengen aan
de geesten der elementen. Hier luidde men het voorjaar in met een wedstrijd. En
geen banale wedstrijd. Maar een ren van steenkolensjouwers die een zak met vijftig
kilo anthraciet op hun rug droegen. Om het te gelooven moet men het gezien hebben.
Er waren 127 concurrenten die tusschen een dubbele rij van bewonderaars hun
aanloop namen in de richting van Aubervilliers dat 4 K.M. 200 M. verder ligt. Zij
werden vergezeld en aangemoedigd door den ‘Jazz des Charbonniers’. De winnaar
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legde het traject af in minder dan twintig minuten en werd beloond met een prijs van
duizend francs. Hij leek een beetje geradbraakt bij de aankomst. Maar niettemin, dat
is sport, en de pootige kerel kan ieder op zijn nummer zetten met de uitnoodiging:
doe je 't me na?

‘Bougnat’
De groote triomf echter was niet voor hem, doch voor een anderen ‘bougnat’ die
Pierre Laval heet. Het is altijd sneu wanneer een aardigheid moet worden toegelicht.
De Fransche ex-premier en vriend van Mussolini kreeg dezen familiairen spotnaam
omdat hij uit Auvergne komt, de bakermat der kolensjouwers of handelaars in
brandstoffen, die daar worden aangeduid als ‘bougnat’, een woord dat men niet in
de dictionnaires vindt, doch in elken volksmond.
De term vat alles samen: een pint ontzag, een loodje misprijzen, een korreltje lof,
een greintje list en een aasje hekel voor de keeren dat men bedot wordt. Bij elkaar
vormt dat 't type van een sympathieken, getapten, snuggeren citoyen. Lang niet
iedereen kan den titel voeren met eere. Voor Laval, die in zijn jeugd menigmaal een
zak steenkolen gesjouwd heeft, beteekent het zwarte etiquet meer dan een adelbrief.
Als burgemeester van Aubervilliers ging hij daarom met zijn stralendsten grijnslach
den winnaar van den wedren tegemoet en drukte hem de hand terwijl dozijnen
fotografen de scène filmden voor 't witte doek. Hij had gehoopt dat de bekroonde
een Auvergnaat zou zijn en 't bleek een Algerijn. Doch om het vestaalsche vuurtje
der populariteit te onderhouden woog de manifestatie op tegen een herdenking der
stichting van Rome.

Referendum
Men kan daaraan weinig waarde hechten, maar zoo gaat 't in de wereld. Dezelfde
week overhandigde onze ‘bougnat’ aan de pers zijn beschouwingen over de
internationale situatie, waarmee hij de Duitschers verkwikte, de Italianen bemoedigde,
de Britten ontstemde, de Russen een demper opzette, de Fransche ministers
dwarsboomde en bleek maakte van kwaadheid. Waar moeit hij zich mee, Laval!
Inderdaad. Ieder mag de vraag opperen met de verontwaardiging waartoe hij in staat
is. Maar dezelfde week ook trad Laval gelauwerd en voldaan uit een andere
competitie, welker uitslag zonder eenigen twijfel de opinie van het Fransche
gouvernement beïnvloed heeft tot in Genève.
De Amerikanen en de Engelschen gaven het slechte voorbeeld van het
dagblad-referendum en ik zei reeds een maand geleden dat deze hobby bezig was
over te waaien naar Frankrijk. Niets is op 't oogenblik gevaarlijker voor het stuur
van een Fransch minister dan de overigens onschuldige manie van te plebisciteeren
over alles en nog wat. Hitler weet 't, want hij is uitstekend ingelicht. Zonder eenige
aarzeling kon hij de Fransche regeering inviteeren om haar onderdanen te laten
stemmen over enkele preciese kwesties, hangende tusschen Parijs en Berlijn. Hij
voorzag hoe 't antwoord zou uitvallen. De pochende en brieschende Sarraut van zijn
kant bespeurde dadelijk de hinderlaag en den kuil. Hij heeft flair. Hij dacht zich van
de hachelijke invitatie te kunnen afmaken met het armzalige voorwendsel dat de
Fransche natie bestuurd wordt door een regelmatig gouvernement dat een trouwe
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weerspiegeling is van den volkswil. ‘Hij durft niet’ hebben de Duitschers
waarschijnlijk gemompeld toen zij hem de uitdaging toewierpen. Hun handschoen
echter werd opgeraapt door Le Journal die erop gesteld was te bewijzen dat Sarraut
geldige redenen had om niet te durven.

‘Le Journal’
Le Journal is een krant die het midden houdt tusschen Le Petit Parisien en Le Matin.
Het blad wordt gealimenteerd en dus gecontroleerd door Horace Finaly, groot-meester
der Banque de Paris et des Pays-Bas, geadministreerd door Darblay, een regent der
Banque de France, en Pierre Guimier van het agentschap Havas. Zooals ieder die
een bank, eigendommen, aandeelen of fabrieken bezit, zijn deze heeren ieder voor
zich een der zijtakken die groeien op den stamboom der beruchte ‘twee honderd
families’, een der spruiten van het met tallooze telgen gezegende roofriddergeslacht
dat de Franschen zoogenaamd overwoekert en uitbuit. Daar zij uitgeroeid moeten
worden, en daar hun aanstaande uitroeiing als lokaas dient op het programma van
partijen welke Sarraut ostentatief gesteund heeft, is het begrijpelijk dat Finaly, Darblay
en Guimier lust gevoelen om den premier een kool te stoven hunner gading. Doch
of zij hem goed of slecht gezind zijn is van ondergeschikt belang. Zij konden slechts
slagen wanneer hun persoonlijk sentiment accoord ging met den grondtoon van de
openbare meening.

Zes vragen
Zij legden hun lezers zes vragen voor en zoowel om het genoegen der eenen als de
ergernis der anderen te rekken hebben zij de antwoorden geclassificeerd met de
langzaamheid van den goochelaar die een toer gaat uitvoeren. Het plezier en de spijt
duren reeds veertien dagen. Van trapje tot trapje zijn wij geklommen tot twee honderd
duizend stemmen en nog is het einde niet in 't zicht. Tot waar zullen zij stijgen? Waar
zullen zij ophouden? Uit hun hardnekkigheid mag worden afgeleid dat ook het publiek
het raffinement apprecieert in een referendum.
Op de vraag ‘Meent gij dat de Europeesche vrede afhangt van de Fransch-Duitsche
toenadering’ hebben 148.211 geantwoord ja, 44.696 neen.
‘Gelooft gij dat wij 't met Duitschland kunnen eens worden?’
122.286 ja - 56.600 neen.
‘Hebt gij vertrouwen in het Fransch-Russische pact?’
159.764 neen - 29.644 ja.
‘Gelooft gij dat de Volkenbond erin slagen zal om in Europa een duurzamen vrede
te doen heerschen?’
151.452 neen - 35.096 ja.
‘Moeten de vrouwen stemmen?’
129.354 ja - 59.852 neen.
‘Welke zijn de vier Fransche staatslieden die u het meeste vertrouwen inboezemen?’
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Lavals triomf
Deze slotvraag bleek de verraderlijkste. Vanaf den aanvang der publicatie van de
antwoorden was er geen moment sprake van Sarraut, Boncour, Herriot, Doumergue,
Blum, en andere oppergoden der Fransche politiek die men dagelijks kan hooren
uitfluiten in de bioscopen. Maarschalk Pétain, op wien enkelen een vluchtige hoop
gebouwd hadden, werd slechts eenmaal vernoemd honoris causa. Flandin bleef als
vijfde een paar dagen op de been met 16.756 stemmen en ging toen voorgoed van
de baan. Franklin-Bouillon behield den vierden rang met 19.840. Mandel den derden
met 37.839. Tardieu arriveert tweede met 67.648. Pierre Laval, aan 't hoofd vanaf 't
begin, haalt de eerste plaats met 78.812 stemmen.
Natuurlijk, al die cijfers bewijzen niets absoluuts. Le Journal is slechts een krant
onder tien andere van gelijke importantie. Maar het is de algemeene overtuiging dat
de proporties eender zouden blijken wanneer geheel Frankrijk kon geraadpleegd
worden. Als Sarraut en Flandin na deze polsing zich niet meer erop zullen beroemen
de tolk te zijn der Fransche natie, onze bougnat kan voortaan aanspraak maken op
hun successie. Voor de gewichtigste posten van zijn ministerie heeft hij in Tardieu
en Mandel reeds de aangewezen titularissen.
[verschenen: 4 mei 1936]

Duel op den oceaan
Parijs, 22 April [1936]
Na een overwintering in het droogdok zal de Normandie binnenkort weer zee kiezen
en koers richten naar New-York. Het schip was nauwelijks drie maanden in dienst
of het drijvende paleis dat men roemde als een voleindigd meesterstuk werd
veroordeeld tot stillegging. Op zijn tweede reis had het reeds vijf honderd vaklui
meegenomen die onder vollen stoom gebreken poogden te herstellen welke voor den
dag gekomen waren bij den eersten triomphantelijken tocht in volle vaart. Wat men
geen lapmiddelen kan noemen, omdat het woord contrasteert met het fonkelnieuw
organisme van den mechanischen reus, bleek weldra peuterwerk. De halve boot
moest onttakeld worden. Dit geschiedde zonder eenige ruchtbaarheid en niemand
telde ditmaal de arbeiders die hamerden in de flanken, niemand gaf inlichtingen over
den aard der reparaties. Als de Blue Ribbon echter niet veroverd was zou de
tegenvaller en de teleurstelling zijn uitgedijd tot een nationale ramp. Doch de Blauwe
Wimpel wappert op de kantoren en de masten der Compagnie Génerale
Transatlantique. Tot welken prijs? Zonder de rekening gezien te hebben kan men
gerust zeggen dat er onder de hemelen geen kostbaarder sieraad bestaat dan dit reepje
doek. En dat niets duurder betaald wordt dan het prestige der vlag.

Veranderingen
Tijdens de rustpoos in het dok onderging de Normandie belangrijke veranderingen.
De schroeven, van Britsch fabrikaat, werden vervangen door schroeven van Fransch
maaksel. Zonderlinge menschen, de Franschen. Zij hebben de reputatie van ijdel te
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zijn, waanwijs, zelfgenoegzaam, geborneerd in hun chauvinisme, opgesloten achter
de omheining van 's lands tuintje. Maar kunt gij u een Engelschman voorstellen die
een der essentieele voortbewegingsorganen van een vaartuig, waarvoor hij schatten
van kapitaal en intellect gemobiliseerd heeft, laat vervaardigen in Frankrijk? Of een
Duitscher? Of een Italiaan?
Neen, Brit, Duitscher en Italiaan, behoudens uiterste noodzaak, zouden dat niet
doen. Voor hun trots en hun eigenliefde, bij den eenen verborgen, bij de anderen
opzichtig, wordt een overwinning minder stralend en streelend die behaald zou zijn
met snelheidswerktuigen van buitenlandschen oorsprong. Hij zou 't zich verwijten
en het verwijt niet lang verdragen. Hebben de Britten hun ‘Queen Mary’ niet gedoopt
met champagne afkomstig uit Australië? Men kan de nationale lichtgeraaktheid
moeilijk verder drijven. Doch in al haar overdrevenheid zijn zulke scrupules en
susceptibiliteiten een onwaardeerbare prikkel tot volmaking en volmaaktheid voor
een volk dat zich door nationale gewetensbezwaren laat beheerschen met verstand.
Ik twijfel eraan of de Franschman in zijn voordeel handelt wanneer hij die
particularismen versmaadt als kleinzielige pietluttigheden. Ik weet evenwel zeker
dat hij voor de Normandie nooit Fransche schroeven gefabriceerd zou hebben, indien
de Engelsche hem voldoening verschaft hadden.

Vibraties
Als de schroeven verbeterd zijn om de snelheid te verhoogen, de achtersteven werd
versterkt om een vaart van meer dan dertig knoopen gedurende vier etmalen draaglijk
te maken voor de passagiers. Er is geen schip ter wereld dat bij 't overschrijden of
bij 't naderen van een zekere snelheid niet begint te vibreeren, en ieder die gevaren
heeft op proefstoomende oorlogsbodems of paketbooten kan daarvan meepraten. De
Normandie ontsnapte niet aan deze wet. Volgens de meeste achterdekpassagiers
echter gingen haar vibraties de perken van het menschelijk uithoudingsvermogen te
buiten. Zoolang de machines draaiden op volle kracht sidderde het schip als een
trilpopulier. Men kon geen kopje thee aan den mond brengen zonder morsen, de
borden dansten op tafel en waar schilderijen hingen, slingerden zij aan den wand. In
zijn achterste helft was het kolossale vaartuig letterlijk onbewoonbaar. Aan slapen
viel niet te denken. Wanneer men de geruchten gelooven mag, raakte een deel der
bemanning en der reizigers, met wie het record geslagen werd, totaal uit hun voegen
door de bevingen die dag en nacht de zenuwen martelden. Het is mogelijk dat deze
klachten zijn aangedikt door kleinzeerige personen of door handige concurrenten op
een druk-bevaren traject. Maar het is ook mogelijk dat de ingenieurs gevreesd hebben
dat de boot zelf uit de voegen zou raken onder het voortdurend gehort. Men ontmoet
nog altijd lieden die in ernst beweren dat de Titanic nimmer tegen een ijsberg is
gestooten, doch in tweeën brak bij eenzelfde recordpoging waarvoor de Normandie
van onder tot boven trilde als water dat gaat koken. Wat daar ook van zij, moeite
noch kosten werden gespaard om het euvel te verhelpen. Of dat lukte zal men vroeg
of laat hooren, zelfs al worden de rapporten bewaard achter een veiligheidsslot.

Een raadsel
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Het is mij inmiddels een raadsel wat de directeuren der Transatlantique plotseling
bezielt die sinds jaar en dag zich niet bekreunden om dat Blauwe Lint en die er heden
alles op zullen zetten, alles aan zullen wagen om het te behouden. Wanneer de
fascinatie van dit onderscheidingsteeken den Brit in gelijke mate opwindt als de
hypnose welke het uitoefent op den Franschman, dan kan dat snelheids-duel slechts
eindigen met een nationalen rouw. Figuurlijk gesproken wel te verstaan. Doch zelfs
in een figuurlijken rouw zal geen van beide partijen zich schikken zonder gevoelens
van de bitterste ontgoocheling.
Want vergeet niet dat de Queen Mary’, Normandie's mededingster, twee jaar eer
op stapel werd gezet dan de Fransche boot, en uitsluitend met het doel om ter zee de
traditioneele Britsche suprematie te herstellen welke van de Bremen der Duitschers
en de Rex der Italianen een geduchten knauw had gekregen. Toen de Franschen met
een hoop verontschuldigingen, tekst en uitleg hun Normandie aankondigden,
onderbrak John Brown het werk op de Clyde onder voorwendsel van geldgebrek.
Hij voelde zich niet op zijn gemak en wilde weten waartoe de concurrent in staat
was. De ingenieurs der ‘Queen Mary’ bezochten de Fransche werf. Met de grootste
schappelijkheid werden zij in de geheimen der Normandie ingewijd. Zoodra
Normandie's bouw echter zoover gevorderd was dat een modificatie van den romp
en de machinerie als onwaarschijnlijk beschouwd kon worden, togen de Engelschen
opnieuw aan den arbeid. Zij verbeterden de lijnen van den kiel, in 't bijzonder van
hun achtersteven. Zij perfectionneerden de machines die aanvankelijk 160.000 p.k.
zouden ontwikkelen, evenals de Normandie. Van 160.000 p.k. werd de drijfkracht
der ‘Queen Mary’ eerst opgevoerd tot 180.000, daarna tot 200.000 en als het noodig
is zal zij 225.000 p.k. bereiken. Ondertusschen bleef de Fransche boot steken bij de
160.000 p.k. van het oorspronkelijke ontwerp.

Een verrassing
Toen de Normandie in het dok gesleept werd stonden bijgevolg de kansen
aanmerkelijk ten gunste der Engelschen. Het ware normaal wanneer het Blauwe Lint
verhuisde van de Transatlantique naar de Cunard White Star. De Franschen zouden
't geenszins behoeven op te vatten als een vernedering wanneer bleek dat Brown aan
de Clyde profiteerde van de ondervindingen van Penhoët aan de Loire. Zij geven
zich evenwel niet gewonnen. Heden nog weergalmt de Normandie van het gedaver
der hamers; maar de toegang tot het schip is verboden. Hebben zij een verrassing in
petto? Zou de geschiedenis der vibraties een dier smoesjes zijn waarmee de
Transatlantique vanaf den beginne haar offensieve bedoelingen gemaskeerd heeft?
Men moet de kranigheid der Franschen bewonderen. Hun koppigheid echter is
verontrustend en des te verontrustender, daar niets op spel staat dan het prestige.
Verwierven zij niet meer dan genoeg prestige met de formidabele snelheden van hun
Cassard (45 knoopen), van hun Terrible (43 kn.), van hun kruiser Bertin met zijn 40
knoopen? Waarom kost 't hun zooveel inspanning om de ‘Queen Mary’ met haar
voorsprong van 50.000 p.k. een winst van één knoop, misschien twee knoopen te
gunnen?
[verschenen: 5 mei 1936]
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Gelijkenissen
Parijs, 28 April [1936]
Wel, wij zitten tusschen stemming en herstemming, ongeveer als tusschen hangen
en wurgen. Zaterdagmiddag was een aandeel der Banque de France, waarvan
om-en-om 25.000 Franschen één of twee stuks bezitten, nog 7830 francs waard.
Maandagavond kon men hetzelfde papier koopen voor 7365. Dat is 465 minder en
gij kunt daaruit afleiden hoe het ging met de rest der fondsen. Alleen omdat de ‘bolsj’,
zooals ze heeten, hun biljetten in de stembus hebben verdubbeld. Hoe laag zullen
we kelderen wanneer ze verdriedubbelen? Van inflatie gesproken lijkt dit er eene
van de bovenste plank. Desondanks veroorloven de competente lieden ons niet om
een meening te hebben over den einduitslag. En met dat al zijn we dermate
gehypnotiseerd, gebiologeerd, gefascineerd, geobsedeerd, gehallucineerd door de
houten urn, door het offerblok, door de cijfers, door den heelen idioten mikmak, dat
onze hersens pal staan als een heetgeloopen motor, of zeurend voortpiepen als een
uitgedraaide gramofoonplaat. Niettemin wil ik probeeren om u met twee parabels
toe te lichten hoe de communisten van 1932 tot 1936 konden stijgen van 796.630
stemmer, tot 1.453.923. De eene parabel is zuivere waarheid, gegarandeerd echt. De
andere is verdichting maar niet minder authentiek.
In het mooiste rijk onder de zon leefde een gannef, genaamd Rossé. Hij had geen
geld noch crediet. Maar hij bezat een onbegrensd vertrouwen in het geloof zijner
tijdgenooten, het geloof dat bergen verzet, zalig maakt en wonderen verricht. Toen
hij absoluut platzak was stichtte hij een Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van
de leeuwen der Sahara. Als de makreelen van Captain Cook, als eenvoudige
sardientjes, zou zijn maatschappij den koning der woestijn aan den man brengen in
conserve-blikjes. In allen ernst, ik debiteer geen grappen. Zijn onmetelijk vertrouwen
werd niet beschaamd. Hij vond inschrijvers, geldschieters, en een raad van beheer.
Toen het kapitaal binnen was ging de onderneming failliet. Rossé werd gearresteerd
en veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. Dit bewijst hoe weinig rechtvaardigheid
er bestaat op het ondermaansche. Men had den uitvinder van leeuwen-in-blik moeten
decoreeren en zijn aandeelhouders in den bak moeten stoppen. Voor hun bestwil.
Voor het bestwil hunner erfgenamen.

Goed bestede tijd!
Terwijl de uitvinder dezer bewonderenswaardige industrie het jaartje uitzat, verloor
hij zijn tijd niet. Hij kreeg een nieuwe ingeving en keerde op vrije voeten in de
samenleving terug met een ontdekking welke hij noemde L'Eau sex-appellante. De
sex-appelleerende vloeistof was gewoon water van de waterleiding, helder, kleurloos,
geurloos en smakeloos, dat door een simpel etiquet de kracht verwierf om bij den
ooievaar naar believen een jongen te bestellen of een meisje. Het werd gebotteld in
flesschen die elk vijftig francs kostten en welke de aanstaande moeder leegdronk
gedurende den tijd der blijde verwachting. Het etiquet was roze voor de meisjes,
blauw voor de jongens.
Geen enkele consumente beklaagde zich. Raadpleeg alle statistieken der aarde en
gij zult zien dat het sex-appelleerende water op de twee halfronden en in de vijf
wereld-deelen overal 50% gevallen van welslagen moet boeken. Voor een Dokter
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Mirakel is 50% een zeer aannemelijke verhouding. De onvergelijkelijke Rossé ware
dan ook nimmer tegen de lamp geloopen wanneer hij zich vergenoegd had met de
opbrengst der productie. Welke moeder of welke vader die op factuur een jongen
kocht heeft 't hart om te procedeeren wanneer er een meisje in de wieg ligt! Maar de
weergalooze kwakzalver bood per advertentie de betrekking aan van ‘Directeur des
Etiquettes’. Een sinecure. De post werd verleend tegen een storting van 30.000 francs
als borgstelling. Elf meldden zich aan en elf werden benoemd. Toen de twaalfde
verscheen om roze en blauw te controleeren vond hij elf mededirecteurs die op het
Laboratorium Rossé dezelfde functie uitoefenden voor denzelfden prijs. Per ongeluk
had deze twaalfde een sardonisch temperament. Hij barstte uit in een schaterlach en
na zijn collega's hupsch gegroet te hebben begaf hij zich naar de politie.

Ongeloofelijk
Verbaast het u nog dat de ‘bolsj’ hun stemmen verdubbelen in een land waar ondanks
verplicht onderwijs, ondanks een aangeboren pienterheid, een ingeschapen
achterdocht, een atavistische schraperigheid, zulke ongeloofelijke dingen mogelijk
zijn? Mij ook! Doch een figuur als Rossé dwingt mij om aan te nemen dat er in de
Fransche natie een zeker contingent ongeneeslijke sullen, goedzakken, onnoozele
halzen, uilskuikens en andere droomers aanwezig is. De gecamoufleerde communisten
behoeven hun slechts een flesch water voor te zetten met een lekker etiquet en het
gaat erin als nectar. Als gesmeerd.
En nu de tweede parabel. Het is een stuk in drie bedrijven en een proloog dat met
zeldzamen bijval gespeeld wordt door het Theâtre de L'Oeuvre. Titel: Les Vaches
Maigres. Haar auteur René Aubert, een veelbelovend debutant, is nog een beetje
schematisch, een tikje poppekasterig (wat hij gemakkelijk zal afleeren), maar niemand
kan hem verwijten dat hij zijn tijdgenooten teekent met een slap handje. De magere
koeien verklaren alles ginnegappend failliet, het fatsoen, de eer, de rechtschapenheid,
de arbeid, de plichtsbetrachting, de voorzorg en nog een aantal andere burgerdeugden
welke ons werden ingeprent in voorbije tijden die nimmer zullen wederkeeren.

Een onberispelijk mensch
Wij wonen het leven bij van een onberispelijk mensch die zoo werd afgewogen en
afgepast dat hij slechts weerzin kan inboezemen voor alle soorten onberispelijkheid.
Zijn vrouw, verliefd op een gestorven dichter die zich op z'n belachelijkst getoond
heeft in den proloog, is een domkop en een droogpruim. Hijzelf, Honoré Balthazar,
punctueel bediende in vredestijd, dapper soldaat in den oorlog, model-echtgenoot,
voorbeeldig huisvader, consciëntieus belastingbetaler, is even stupide, even prozaïsch,
even dor en uitgemeten als zijn brave Antoinette. Vier en twintig jaar lang heeft hij
cent voor cent bijeengepot en de spaarduiten belegd in de zaak van zijn patroon. Hij
wordt chef van 't personeel en zet een hooge borst op. Hij weigert ondersteuning aan
zijn broer, een kladschilder, en aan zijn zwager, een oplichter, die in de dalles zitten.
Waarom volgen zij zijn voorbeeld niet, in plaats van te slampampen, te brassen en
te zwieren? Maar wacht. De crisis komt. Het handelshuis van Honoré gaat op de
flesch. Hij vervalt tot armoede en zijn dochter doet een misstap welke de situatie niet
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verbetert. Terwijl hij en zijn familie hongerlijden verdienen zijn broer en zijn zwager,
die vertrouwensman werd van een minister scheppen gelds. Het zijn canailles doch
geschikte kerels. Op hun beurt vragen zij Honoré: waarom volg je ons voorbeeld
niet?? Zij bieden hem een meer dan verdachte positie aan met een vorstelijk salaris
en de zekerheid van een ronde som te incasseeren als hij in de gevangenis raakt. De
held der magere koeien raapt al zijn moed samen. Niet om eerlijk te blijven, maar
om een schurk te worden. Knarsetandend verzamelt hij al zijn energie, teekent een
contract en wordt schurk. Want zooals de wereld reilt en zeilt is er in de voordeelige
baantjes slechts speling voor boeven en schavuiten.

Cynisch
Men moet teruggaan tot den Figaro van Beaumarchais om een tooneelstuk te vinden
waar cynische waarheden zoo schamper, schaamteloos en schertsend in het gezicht
worden geslingerd van den toeschouwer, die niet meer weet, of hij huilen moet of
lachen, en die om niet te huilen gaandeweg giert.
Dat is het klassieke klimaat van toestanden die op hun eind loopen.
Een comedie als De magere koeien en 1.453.923 revolutionnaire stembulletins
groeien uit denzelfden voedingsbodem en in hetzelfde seizoen.
[verschenen: 9 mei 1936]

Opstandigen
Parijs, 5 Mei [1936]
Een tromgeroffel, en Claude Farrère treedt binnen onder den koepel der Académie
Française, om geïnstalleerd te worden op den zetel van Louis Barthou. Hij wordt
voorafgegaan door Pierre Benoit die hem zal ontvangen, en begeleid door den Duc
de Broglie en Maréchal Franchet d'Esperey die hem introduceeren.
De zaal is stampvol. Tusschen de uniformen en de voorjaarstoiletten bemerkt men
twee zwaar gedecoreerde Nippons die groeten en begroet worden met oostersche
buigingen. Hun aanwezigheid huldigt Farrère voor den roman, welke hem geïnspireerd
werd door de overwinning van Admiraal Togo te Toeschima op de Russen. Tevens
voor de film, ontleend aan 't boek, waarin de ziel van Nippon als een zwerm
leeuweriken opjuicht naar de zon.
Farrère stak de eerste redevoering af, omdat het gebruik der Académie wil dat de
opvolger den lof uitspreekt van zijn voorganger. Hij begon met te vertellen hoe hij
kennis maakte met Barthou in het schuitje van een lossen luchtballon. ‘Gij, als
marineofficier’, zei Barthou, die toen minister van Openbare Werken was, ‘gij moet
een kaart kunnen lezen en weten welken kant wij uitgaan.’ Hij voelde zich niet
heelemaal op z'n gemak in hooger sferen. ‘Wij drijven westwaarts’, constateerde
Farrère. ‘Des te erger’, grinnikte de minister. ‘Om terug te reizen naar Parijs zullen
wij de Staatsspoor moeten nemen. Op die lijn weet men wanneer men vertrekt. Doch
nooit wanneer men aankomt.’
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De tocht eindigde zooals hij voorspelde. Dien dag hadden de luchtschippers slechts
vijf uur vertraging op dat geprivilegieerde spoorwegnet, waar ieder deed wat hem
beliefde.

Barthou
Dit is sinds verbeterd, hoewel nog niet lang. Maar het was de eerste steek welke
Farrère toediende aan de bedrijven en misdrijven van het onberekenbare en tegelijk
ontoerekenbare wangedrocht dat men een democratischen Staat noemt. Klaarblijkelijk
had de romanschrijver, heer zijner scheppingen, en de zee-kapitein, meester aan
boord, niet het geringste respect voor de politiek, de politici, de politikasters. En
vanaf zijn wieg om zoo te zeggen was Barthou het product en het model geweest
van de politiek en de politici.
Kind van een winkeliertje in ijzerwaren, achtereenvolgens jongste
gemeenteraadslid, jongste afgevaardigde en jongste minister van Frankrijk, leerde
hij vanaf zijn prilste jeugd om uit de verschillendste vaatjes te tappen. Even plooibaar
als slim, even wispelturig als uitgeslapen, verstond niemand als hij de kunst om de
huik naar den wind te hangen. Hij interesseerde zich voor alles en geloofde aan niets.
Ja, toch. Kort voor 1914 bewoog deze scepticus hemel en aarde om van het parlement
een wet af te troggelen voor de verlenging van den militairen dienstplicht. Dank zij
die wet, welke op 't nippertje de effectieven vermeerderde, werd de nederlaag
afgewend en kon de ontgoochelde overwinning bevochten worden. Afgetroggeld
echter is het juiste woord. Lees b.v. in de Mémoires van Jules Clarétie, directeur der
Comédie Française, welke zonderlinge listen Barthou gebruiken moest om een paar
stemmen te ronselen. Men moest zelfs vrouwelijke leden mobiliseeren van het theater
dat de reputatie heeft van officieelen harem der Republiek. Met zulk kunst- en
vliegwerk werd het vaderland gered. Zou het anders kunnen met kiezers die
analphabeten, met députés die botteriken zijn en lafaards, met het algemeen stemrecht
dat de staatszaken bedisselt in den blinde? Het tragische is dat Barthou ten slotte het
slachtoffer werd van een systeem waarvan hij geprofiteerd had. Zoo slecht als
Frankrijk beschut was in 1912, zoo slecht was Barthou beschut toen hij naast
Alexander van Servië werd neergeschoten te Marseille. Waar bevond zich dien
middag de Garde Mobile, welke eenige maanden terug het parlement zoo dapper
verdedigde tegen de weerlooze manifestanten der Place de la Concorde?

Heftige taal
Gedurende de heele electorale campagne is geen heftiger taal gevoerd dan bij deze
receptie van het illustre gezelschap dat in de wandeling ‘de oude dame’ getiteld
wordt. Schimpscheuten, satiren, epigrammen en onomwonden toespelingen vloekten
met alle usanties der academische compagnie, doch zij werden aangedikt met applaus
als de tiraden in een schouwburg.
Toen het zijn beurt was chargeerde ook Pierre Benoit. Barthou kreeg een kogel te
Marseille, naast Alexander, Farrère zijn opvolger had een kogel gekregen te Parijs,
naast Paul Doumer, den President der Republiek, dien hij tevergeefs met zijn lichaam
trachtte te dekken. Na beide aanslagen zette men de verantwoordelijke chefs der
politie met pensioen aan den dijk en beloonde hen met promotie zoodra de ontroering
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en de toorn geluwd waren. Kon Benoit deze drama's met hun wasems van clandestien
verraad en sluipmoord, verdoezelen in tegenwoordigheid van een der voornaamste
getuigen? Wie zal ze vergeten, zoolang het tergend raadsel niet is opgehelderd waarom
het escorte, dat reeds klaarstond om Barthou en Alexander te vergezellen en te
beschermen, een paar minuten vóór den moord uitdrukkelijk werd afgelast? Hetgeen
geschiedde onder Sarraut als minister van Binnenlandsche Zaken, moest herdacht
worden onder Sarraut als hoofd der Fransche Regeering. Want ook Sarraut, eerst
gedemissionneerd op eisch der publieke opinie, maakte promotie nadat de
verontwaardiging gezakt was. Van beide aanslagen bleek de dader een vreemdeling.
Reden te over voor Benoit om te hoonen: ‘Er zijn wetten uitgevaardigd, welke den
toegang tot ons land verbieden aan de afstammelingen der vorsten die Frankrijk in
den loop der eeuwen vormden tot wat het is, maar wij hebben geen wetten om het
internationale uitvaagsel te keeren dat Frankrijk met alle middelen poogt te
ontwrichten.’
Wanneer de dingen in zulken graad scheef gaan met medewerking der overheden
moet er tenminste een plaats blijven waar het knagend geweten zich bevrijden kan.
Er is in elk hart meer ruimte disponibel voor ontsteltenis dan voor heldenmoed en
zelden protesteert het verstand met toestemming van het instinct. Onder de collega's
van Benoit en Farrère waren er, die hun uitvallen niet goedkeurden, omdat zij wisten
wat zij waagden. Het moment is niet bijster geschikt om openlijk in oppositie te
treden tegen een gouvernementeele kaste, die tot heden regeerde onder het mom der
verdraagzaamheid, maar trappelt van ongeduld om de maskers af te werpen. ‘Wij
zijn misschien de laatste Académie-leden’ zuchtten sommigen na de philippica tegen
de staatinstellingen en staatsmisbruiken van Frankrijk. Zij zagen het illustre
genootschap reeds ontbonden als een vulgaire organisatie van anti-republikeinen.

De rijke Académie
Het pretext van fascisme zou uitstekend te pas komen wegens de nalatenschap, want
‘de oude dame’ zit er warmpjes bij. Haar fortuin wordt geschat op meer dan één
milliard. Zij is derhalve even rijk als de kloosterorden op wier vermogen de Republiek
aasde in den aanvang dezer eeuw, het beruchte milliard dat verduisterd werd door
een schavuit die nog altijd boet in het bagno van Guyana. Een der prinsen over wie
Benoit 't had, de Duc d'Aumale, vierde zoon van Louis-Philippe, en veroveraar van
Algiers, werd verbannen uit het leger en uit het land, wijl hij behoorde tot een der
vorstenhuizen die in duizend jaren de Fransche natie schiepen. Om een Republiek,
welke hem behandelde met zooveel ondank en uitstiet als een paria, met gelijke munt
te betalen, vermaakte hij aan de Académie al zijn bezittingen, het domein van
Chantilly met het kasteel, met de stallen die nog mooier zijn dan het kasteel, met het
park van Le Nôtre, het bosch van 2450 hectaren, de bouwgronden, de hofsteden en
een kostbare verzameling van schilderijen en kunstwerken, een Louvre-museum in
't klein. Ongeveer een jaar geleden informeerde een minister voor de eerste maal of
dit onwaardeerbaar legaat door den testamentaris beheerd wordt volgens de bepalingen
van den erflater. Dat was het signaal voor een campagne die nog duurt. Het uitzicht
op den buit verhoogt de vinnigheid van den strijd hoewel men 't over de potverdeeling
niet eens is.
Sommigen adviseeren de stichting van een soort Franschen Nobel-prijs. Anderen
geven de voorkeur aan 5000 pensioenen van 6000 francs voor oude letterkundigen
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boven de zestig, of 200 jaarlijksche giften van 50.000 francs en 20 reisbeurzen van
100.000 voor jonge litteratoren. Het ontbreekt noch aan oude noch aan jonge schrijvers
die geen bezwaren zouden hebben tegen een gouvernement dat zulke milddadige
voorstellen in overweging neemt, en die geen Académie zullen beklagen welke zoo
mooie veeren laat.
De plaats welke het Fransche geweten koos om zich te luchten is dus volstrekt
geen asyl. Men leeft er geenszins veilig. Een nieuwe candidaat voor Guyana verbeidt
met zijn kornuiten misschien reeds het uur der plundering. Het dient tot niets om
zich onder dergelijke omstandigheden een apart risico op den hals te halen door een
manifestatie van vrijheidszin. Maar hoe meer de Académie riskeert en hoe meer zij
te verliezen hoeft, des te beteekenisvoller wordt een uiting van onafhankelijkheid
die ruim een milliard kan kosten nu de tyrannen in aantocht zijn. Een milliard voor
de vrijheid, waarlijk, dat is niet goedkoop maar ook niet te duur, en als les voor het
huidige Europa een billijke prijs.
[verschenen: 20 mei 1936]

Commentaren
Parijs, 7 Mei [1936]
De troep is bij elkaar. Turksche trom, clarinet, piston, bombardon en de toegetakelde
hansworsten, die het geachte publiek van Frankrijk en Navarre onder een hoop
spektakel om zich heen hebben verzameld, schuiven met een paar laatste grimassen
terug in hun tent. Stilte op de estrade waar de caissière Marianne troont met de
Phrygische Muts op haar eene oor. Stilte rondom het Palais-Bourbon, volgens Colonel
de la Rocque het Marais-Bourbon, volgens andere grapjassen de Chambre des
Députés, des Réputés, of gelijk van ouds de Folies-Bourbon. Het ontbreekt niet aan
namen. Maar moeras of tingeltangel, de voorstelling gaat beginnen. Alles is verloren
behalve de humor. Tout va très bien zingt het actueele succes-deuntje. Tout va très
bien schreef de onverslijtbare Rip boven zijn jongste revue.
Doch gekheid op een stokje. Nu de herrie voorbij is en alvorens het lawaai opnieuw
aanvangt, lijkt het me niet overbodig om op de Fransche verkiezingen enkele
kantteekeningen te maken welke de inlandsche pers verzuimd heeft. Met
voorbedachten rade gebruik ik het woord inlandsche. Graag of niet graag moet men
Frankrijk voorloopig beschouwen als een aanhangsel van Rusland. Op z'n best een
filiaal. Op z'n ergst een kolonie. In ieder geval een ap- of dependentie.

De commissies
Verbaas u als gij wilt maar be[denk] even dit: Het zijn de parlementaire commissies
die eigenlijk 's lands zaken beredderen (nationale defensie etc.) in klein comité. Van
haar beraadslagingen lekt gewoonlijk niets uit en haar beslissingen worden door de
Kamer meestal gehomologeerd met toelichtingen welke het essentieele opzettelijk
verzwijgen. De commissies nu, ingewijd in alle staatsgeheimen, worden niet gekozen,
doch benoemd naar verhouding van het aantal stemmen welke een partij afvaardigt
naar het parlement. In de nieuwe Kamer tellen de orthodoxe communisten, van de
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Russische confessie, twee-en-zeventig leden. Zij zullen bijgevolg vertegenwoordigd
zijn in alle of in de voornaamste commissies.
Dat is op zichzelf niets bijzonders. Verschillende leden evenwel die zullen zetelen
in de commissies van het Fransche parlement, zetelen tegelijkertijd in het Komintern
van Moskou waar Stalin heer en meester is. Concludeer nu zelf. Ik voor mij zou de
roode neo-chauvinisten wel eens willen hooren wanneer het feit zich voordeed dat
‘fascistische’ leden van het Fransche parlement regelmatig gingen vergaderen met
Hitler te Berlijn, met Mussolini te Rome, en instructies kregen uit Duitschland of
Italië. Zij zouden jammerend van de daken schreeuwen dat Frankrijk's zelfstandigheid,
Frankrijk's onafhankelijkheid de verschrikkelijkste gevaren loopt. Niet ten onrechte.
Maar wat geldt voor den een, geldt in dezelfde mate voor den ander. Ik zie geen
onderscheid tusschen onderworpenheid aan roode, zwarte of bruine inspecteurs en
instructeurs. Als de Fransche natie dezen vorm van onderdanigheid aanvaardt, kan
men met een variant het beroemde woord van Bismarck op haar toepassen en zeggen:
Frankreich annektiert sich selbst. Het annexeert zich aan Rusland. Het koppelt zich
aan Moskou.
De telegraaf heeft u zonder twijfel gemeld dat de anti-fascisten een weergalooze
zegepraal behaalden aan de stembus, dat hun koenste verwachtingen overtroffen,
hun stoutste droomen verwezenlijkt zijn. Hoewel geneigd om ieder zijn meug te
laten, moet ik protest aanteekenen tegen die voorstelling der uitslagen omdat zij niet
beantwoordt aan de werkelijkheid.
Zeker, ik weet dat Franklin-Bouillon, de nationalist, in het stof beet, en Jean Fabry,
de voormalige minister van oorlog, en Pierre Cathala, de luitenant van Laval, en
Désiré Ferry, de luitenant van Tardieu, en Jean Goy, een der bruggenbouwers tusschen
Parijs-Berlijn, en Gignoux, een der drie adviseurs van het vorige gouvernement, en
nog zooveel anderen waarop de tegenstander eigendunkelijk het étiquet plakte van
fascist. Deze tegenvallers echter worden ruimschoots vergoed door de nederlaag van
Henri Guernut, beschermer der vermoorde revolutionnaire onschuld, van Jean
Longuet, kleinzoon van Karl Marx, van Ernest Chauvin, rapporteur der wet tegen
de Nationale Bonden, van Alexandre Varenne, die Indo-China momentaan
bolsjeviseerde, van Henry Torrès, rapporteur van het Fransch-Russische pact, van
Jean Piot, hoofdredacteur van L'Oeuvre en als zoodanig de voornaamste promotor
van het Front Populaire. Is het geen Pyrrhus-overwinning die met zulke verliezen
gekocht wordt?
Men zou de opsomming kunnen voortzetten. Doch voor wat ik wil aantoonen is
het onderdeel van minder gewicht dan de groote lijn. In den verkiezingsstrijd, gevoerd
onder de leuze ‘weg met het fascisme’, gingen 124 zetels verloren. Wie wonnen ze?
De communisten 62, de socialisten 49. Dat is tezamen honderd-elf. Op wie werden
ze veroverd? Op de socialisten van de nuance Boncour, Marquet en Déat; op de
Radicaux-Socialisten, op de Radicaux Indépendants, op de Républicains de Gauche,
op de dissidente Communisten. Dit wil zeggen op groepen en partijen die te velde
trokken onder den anti-fascistischen oorlogskreet.

De winst
In totaal echter (omdat de nieuwe Kamer drie leden meer telt dan de oude) werden
127 zetels gewonnen. Wij zagen dat communisten en socialisten daarvan honderd-elf
in de wacht sleepten. Rest dus 16. Aan wie vielen zij ten deel? Aan de Union
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Républicaine Démocratique, de partij van Louis Marin, wier effectief steeg van 77
tot 88 en aan de Conservateurs die groeiden van 6 tot 11. Het vraagt stellig geen
bewijs dat conservatieven reactionnairen zijn, derhalve fascisten volgens de gangbare
terminologie. Maar als één politieke partij in Frankrijk met eenigen grond het etiquet
fascist verdient is het de groep-Marin. Na 6 Februari 1934 trad zij altijd en
onveranderlijk op als ‘six-févriériste’. [Zij] verloochende nimmer de gedragsregels
welke tot het conflict leidden tusschen natie en parlement, conflict dat eerst beslecht
werd met geweren, daarna met geschipper.
Zoo staan wij voor den zonderlingen paradox dat de anti-fascisten een sensationeele
overwinning bevochten, maar uitsluitend op hun eigen geestverwanten, en dat de
zoogenaamde fascisten onbetwistbaar zegevieren. Quod erat demonstrandum. De
hoofdvijand is noch verpletterd, noch verslagen. Ik geef toe dat het leveren van dit
bewijs verheugender geweest zou zijn wanneer het plotselinge opgloeien van 't
parlementaire spectrum naar scharlaken en vermiljoen geen verschijnsel was dat men
om verschillende redenen duchten moet. Ik kleineer of negeer de ramp niet van de
bolsjewistische doorbraak. Ik tracht ze alleen te verhelderen door het noteeren van
een aspect dat genoeg soliditeit getuigt om vertrouwen in te boezemen voor de
evolutie der mazelen waarmee het Fransche volk eensklaps zit opgescheept.

Doriot
Mijn derde commentaar betreft de campagne en de figuur van Jacques Doriot. Ziehier
een man. Hij is burgemeester en député van St.-Denis, vroeger bakermat en kerkhof
der Fransche koningen (Montjole-Saint-Denis), tegenwoordig industrieel centrum.
Zijn aanhangers noemen Doriot naïevelijk Le Grand. Voor zijn vijanden is hij de
Renegaat. Gebouwd als een athleet, intelligent, vechtlustig, begaafd met het
magnetisme der gepredestineerde volksleiders, geschoold dóór Moskou en te Moskou,
van jongsaf opgekweekt in den Sovietischen Serail en bekend met al zijn kronkels,
de vertrouweling der bonzen die op het Kremlin de wereldrevolutie voorbereiden,
zou het Doriot niet de minste moeite gekost hebben om te klimmen tot de opperste
trappen der communistische hiërarchie. Stalin, zijn vriend, vroeg hem niets dan strikte
gehoorzaamheid.
Voor zijn herkiezing had Doriot geen pink behoeven te verdraaien wanneer hij
candidaat gebleven was van Moskou. Want te St. Denis is iedereen communist.
Welnu, deze enkeling revolteert zich tegen zijn gebieders op den dag dat hij hen
voldoende kent om hun verborgenste bedoelingen te doorzien. Hij klaagt hen aan
als vijanden van Frankrijk, als verraders van het proletariaat, van het menschdom,
van de beschaving, als perfide samenzweerders tegen den vrede, als omkoopers van
alle gewetens, als uitlokkers van onheilen waarmee zij hun macht zullen vestigen
over de gansche aarde.
Hoeveel waarheid steekt er in zijn beschuldigingen? Nu de communisten 72 zijn
in het Fransche parlement, d.i. talrijker dan in de Spaansche Cortes, zal de toekomst
het weldra leeren. Dit echter pleit voor Doriot's oprechtheid: Alleen staand in zijn
opstand tegen ‘het moscovietisch gespuis’, heeft hij alles gewaagd. Alles! Om hem
te bestrijden in St. Denis, om hem tot elken prijs te verbrijzelen, delegeerde Stalin
zijn intiemsten medewerker, kameraad Mickaïlov, een der eerste generaals der roode
legers, oproerstoker in Britsch-Indië, gearresteerd op bevel van het Colonial Office,
zwemmend ontsnapt van de boot die hem vervoerde tot Marseille, op 't oogenblik
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vertegenwoordiger te Parijs van het Tass-agentschap, correspondent van de Prawda
en oppermachtig in de Fransche sectie der Derde Internationale.
Op 't nippertje behield Doriot in dezen ongelijken strijd tegen Moskou de overhand.
Wat echter interesseert in dit duel is niet de afloop. Maar de overwegingen welke
‘Le Grand’ noopten om den kamp aan te binden dien zijn geweten hem gebood. Stel
u slechts even voor wat ons bedreigt wanneer Moskou is zooals het zich onthulde
voor den afgevaardigde van St. Denis. Stel u even voor wat wij tegemoet gaan
wanneer de 72 lakeien van Stalin zijn gelijk Doriot ze brandmerkt: als bewuste of
onbewuste uitvoerders van een infernaal complot.
[verschenen: 25 mei 1936]

De huid van den beer
Parijs, 9 Mei [1936]
Wat denken de Franschen over de bezetting van Addis Abeba en de daaruit
voortvloeiende gebeurtenissen, zoowel in Rome als in Abessynië? Niet veel goeds.
Het hindert speciaal de militaire vaklui (minder hen die in kranten schrijven dan hen
die men onder vier oogen spreekt) dat het foudroyante van den Italiaanschen opmarsch
als gelijksoortig element vergeleken wordt met het slakkengangetje der Fransche
penetratie in Algiers en in Marokko. Zeven maanden voor Badoglio! Tien, twintig
jaren voor Bugeaud, voor Lyautey! De disproportie is te excessief om een militair
niet te ergeren wanneer hij meent te bespeuren dat in het contrast een aanduiding ligt
opgesloten van de superioriteit der Italiaansche legers en der Italiaansche
oorlogsvoering.
Deze deskundigen hebben hun antwoord klaar. Ten eerste, zeggen zij, opereerden
wij te voet, de Italianen op wielen. Al hadden wij over honderden auto's beschikt in
Marokko en Algiers, ze zouden ons van weinig of geen nut geweest zijn, omdat de
terreingesteldheid en de transportmogelijkheden in Noord-Afrika diametraal
verschilden met de omstandigheden tegenover welke Badoglio zich geplaatst zag in
Ethiopië. Tot aan den buitenomtrek der rijken van Sultan en Bey vonden wij passabele
verkeerswegen, doch nauwelijks hadden wij de grens overschreden of het land werd
onbegaanbaar en hoe dieper wij doordrongen hoe meer wij ontmoetten die ons tempo
vertraagden. Voor de Italianen was de toestand juist andersom. Langs de peripherie
van Ethiopië werden zij geremd door een onontgonnen terrein doch toen deze
wildernis gebaand en doortrokken was, lagen berijdbare wegen voor hen open en
hoe dichter zij 't centrum naderden van het land hoe meer zij hun vaart konden
versnellen.
Ten tweede hadden de Italianen overvloed van vliegtuigen welke de Franschen in
de aanvangsperiodes der Marokkaansche verovering moesten missen om de
eenvoudige reden dat ze niet bestonden. Men geeft er zich in 't algemeen onvoldoende
rekenschap van tot welken graad het vliegtuig de oplossing van strategische en
tactische problemen vergemakkelijkt tegenover een tegenstander die geen vliegtuigen
of slechts een miniem aantal vliegtuigen bezit, wat het geval was met den Negus.
De vliegmachine dient niet alleen tot het bombardeeren van steden en kampementen
of tot het mitrailleeren van troepen. Dat zijn haast bijkomstigheden in een oorlog als
de Ethiopische. Men doet dat op den koop toe. Het terroriseeren, demoraliseeren en
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decimeeren van den vijand is altijd meegenomen. Dat staat buiten twijfel. Maar de
principale, de onwaardeerbare rol der vliegtuigen was in Abessynië dat zij gefungeerd
hebben als oog der bevelvoerders. Badoglio zag. Zijn generaals zagen. De Negus
daarentegen en zijn generaals waren zoo goed als blind. De Italianen konden alle
bewegingen uitvoeren welke zij wenschten zonder dat de tegenpartij ooit tijdig of
tennaastenbij was ingelicht. De Ethiopiërs konden geen regiment verplaatsen, zij
konden zich zelfs niet verroeren, zonder dat de patrouilleerendc vliegtuigen hun
manoeuvre onmiddellijk ter kennis brachten van het Italiaansche opperbevel. Onder
dergelijke voorwaarden gevechten te leveren in geregelde slagorde is pure waanzin.
Als het waar blijkt wat men beweert: dat deze funeste en in dit geval boven alles te
vermijden krijgsvoering den Negus werd aangeraden door Europeesche adviseurs,
dan mogen die adviseurs onbegrijpelijke uilskuikens heeten van den eersten rang.

Afgeloopen?
In Marokko stonden derhalve de partijen ongeveer gelijk, wat de zintuigen betreft,
deze onontbeerlijke inlichters der hersens, en uitgezonderd de artillerie. In Abessynië
verschilden het terrein en de tegenstanders zooveel als mogelijk was in 't voordeel
van den aanvaller. De verdediger was stekeblind, de belager helderziend. Daaraan
kan men nog toevoegen, hoewel van ondergeschikt belang, dat de Arabier per slot
een blanke is en de Ethiopiër een zwarte. De zwarte toont zich dapper met het geweer,
de kling, het mes, de bajonet, in een gewoel van man tegen man, hij is onversaagd
in kogelvuur, doch met de zenuwen welke de natuur hem gaf houdt hij geen stand
onder een eenigszins gerekt bombardement. Deze anthropologische ervaring hadden
de Franschen reeds opgedaan in 1914. De oorlog in Ethiopië schijnt haar opnieuw
te bevestigen. Als het bommen en granaten regent, poetst een zwarte de plaat.
Maar, ten derde: wie verzekert ons dat de veldtocht geëindigd is met den intocht
te Addis Abeba, met de vlucht van den Negus, met de pompeuse vredesverklaring
van Mussolini? Pas op voor surprises. Sinds een eeuw heeft de ondervinding ons
geleerd dat de bezetting van een stad en zelfs van een hoofdstad niet veel beduidt in
Afrika en volstrekt niet correspondeert met de werkelijke verovering van een land,
en nog minder met de pacificatie der bewoners. De Franschen hadden weinig tijd
noodig om Algiers en Constantine in te nemen. Nog lange jaren echter hebben zij
talrijke en bloedige gevechten moeten leveren om er zich te handhaven en hun
overheersching geleidelijk uit te breiden in het omringende gebied. Reeds in 1912
commandeerde Lyautey te Fez en te Marrakech, de twee hoofdsteden en bovendien
heilige steden van Marokko. Maar nog in 1932 streed een compleet Fransch leger in
de binnenlanden. Hinderlagen, oproeren van schijnbaar onderworpen stammen,
slachtingen van geïsoleerde contingenten, waren niet lang geleden de dagelijksche
beslommeringen van het bezettingscorps. Wie durft in 1936 beamen dat de
Marokkaansche affaire in militair opzicht geliquideerd is? Geen sprake van. En
zouden de Arabieren zooveel taaier, koppiger, vrijheidslievender zijn dan de
Abessyniërs, beroemd en berucht om hun trots? Of de Fransche soldaat dermate
inferieur naast den Italiaanschen soldaat? Men kan niemand beletten optimistische
veronderstellingen te maken. Doch de eene en de andere behooren tot de
onwaarschijnlijkheden. Misschien zelfs tot de ongerijmdheden. Het is jammer dat
er sinds zes maanden een menigte voorspellingen van de oordeelkundigste profeten
der gansche wereld averechts verkeerd zijn uitgekomen. Dat wakkert niet den lust
aan om te orakelen.
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Begint Mussolini's avontuur pas?
Wanneer evenwel de ingewanden van 't hoen, de vogelvlucht, 't koffiedik, het
gesmolten lood, de inktvlekken, de glazen bol, de kaarten der waarzegsters, de
horoscopen der astrologen en de perspicaciteit der meeste kamer-strategen niet
onherroepelijk gecompromitteerd waren door het napoleontische rhythme van
Badoglio's veldtocht, dan zou de Fransche militair u gaarne in vertrouwen mededeelen
dat naar zijn meening Mussolini's avontuur in Abessynië pas begint. Maar kan men
ooit weten met die Ethiopiërs? Vanaf Herodotus leven zij in een waas van legenden,
sprookjes en fabels.

De Koning der Koningen
Het moet intusschen erkend worden dat de laatste handelingen van den Koning der
Koningen zijn prestige in Frankrijk niet verhoogden. Merkwaardige bijzonderheid:
een gebaar dat hem wellicht tot eer strekt wordt hem 't hardst verweten: Even voor
dat hij den trein nam naar Djiboeti bevrijdde hij Ras Haïloe uit de ijzeren kooi waarin
de zoon van den Godzjamitischen koning Takla Haïmanot met ketens aan de beenen
sedert vier jaren zat opgesloten.
Met meer dan vorstelijke praal ontving deze zelfde Ras in 1931 een Fransche
wetenschappelijke missie, welke onder leiding stond van Marcel Griaule. Ondanks
het droevige lot van een verlichten prins, aan wien de gelukkigste herinneringen en
nauwe vriendschapsbanden hem verbonden, bleef Griaule - artillerie-officier en
ontdekkingsreiziger - een der warmste voorstanders van Ethiopië's onafhankelijkheid
en van zijn binnenlandschen status quo. Ofschoon zijn vriend verkommerde in een
kerker, was Griaule, die uitstekende boeken publiceerde over de Ethiopiërs, een der
velen die den Negus poogden te redden met woorden.
Het publiek verheft zich niet zoo gemakkelijk boven de betrekkelijkheden als een
geleerde. De gemiddelde Franschman die de telegrammen las over een prins in een
ijzeren kooi krabbelde direct achteruit en voelde zijn sympathieën tanen. Deze reactie
was instinctmatig want het tafereel raakte hem persoonlijk. Waarom? Zijn eigen
geschiedenis verhaalt hem van een tiran (Lodewijk XI) die een onderdaan (Kardinaal
La Ballue) opsloot in een onderaardsche kooi, bij welker spijlen Zijne Majesteit
regelmatig kwam informeeren naar de gezondheid van zijn gevangene. Dat is alles
wat den doorsnee-Franschman heugt van Lodewijk XI dien hij op school leert
verfoeien. In een oogwenk had de ongenadige straf van Ras Haïloe hem teruggebracht
naar de duisterste middeleeuwen.
[verschenen: 26 mei 1936]

De Bruidegom
Parijs, 11 Mei [1936]
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Neen, zij zijn minder slim dan ik dacht. Zij hebben, precies als de oude adel, niets
vergeten, niets geleerd. Het is weer dezelfde historie van vroeger. In den roes hunner
overwinning plakken de communisten affiches aan die in den ronde proclameeren
wat ongeveer luidt als ‘Smerige bourgeois, je beurs of je leven!’ En tegelijk berichten
zij dat ze (ondanks hun aantal en ondanks hun beloften) niet deelnemen aan het
volgend gouvernement, maar 't broederlijk zullen steunen. Het wordt tijd dat die
stommerds een cursus doorloopen van zakkenrollerij, racketeering en hooger
gangsterisme. Naar de avondschool, naar de avondschool! Zij snappen nog niet, de
onnoozelen, dat de inbreker geen kennisgeving zendt, of aan de alarm-bel trekt,
alvorens een deur te forceeren. Bah! De menschelijke domheid is waarlijk
ondoorgrondelijk en onmeetbaar.
Wat onvermijdelijk gebeuren moest bleef niet uit. Hun waarschuwing viel niet in
doovemansooren. De smerige bourgeois die nog een kapitaaltje bezitten gingen een
toertje maken naar Londen, Genève, Brussel of Amsterdam, kortom overal, behalve
naar Spanje. Die bevorderaars van het vreemdelingenverkeer hadden een koffertje
bij zich dat zij bewaakten als hun oogappel. Wie geen gecalligrafeerde papieren of
delfstoffen van waarde te exporteeren had kocht sterlings, guldens, zweedsche kronen
of belgische franken die niet zoo spoedig opnieuw zullen kelderen omdat ze pas
gedevalueerd zijn. Dat meent men tenminste. In een ommezien was alles verhuisd,
of onderweg, of op 't punt om de biezen te pakken, alles wat roerend was, alles waarop
een draconisch gouvernement dreigde beslag te leggen in Juni. Gepulveriseerd,
gevaporiseerd. Het is fantastisch zoo gauw iet kan slinken tot niet. Zoo haasten zich
zelfs nooit de mieren met haar eieren wanneer men per ongeluk het dak oplicht van
een nest. Laat de bandieten nu maar komen. Zij kunnen roepen ‘handen op’! Ze
zullen de kas leeg vinden. Slim, niet waar? Knappe kerels, die communisten, behalve
wanneer ze in de lorum zijn, letterlijk of figuurlijk, bij 't vieren van een triomf. Het
resultaat was dat Sarraut, minister-ad-interim geworden, de bankiers uitnoodigde tot
een conferentie. Gij kunt u voorstellen wat voor hart zij den onvoorzichtige toedragen
die een vendel roovers in de vesting haalde. ‘Springen of niet springen, that is the
question’ citeerden zij vanaf den drempel waar hij hen verwelkomde. ‘Vandaag wij,
met onze deposito's, morgen gij, met uwe spaarkassen. Er is slechts één mensch rijker
en machtiger dan de vijf Rothschlids tezamen. Dat is Monsieur iedereen.’

‘De jonge bruid’
Als Sarraut niet kaal was zou hij zijn haren hebben uitgerukt. Op een holletje zond
hij een bode naar den troonopvolger Blum, die als Manitoe van 146 socialisten het
lot zal bestieren van Frankrijk. Dat verbeeldt hij zich in ieder geval en dat is
constitutioneel normaal. Toen hij binnenstapte vloog Sarraut op hem toe, viel hem
bijna om den hals en stiet den subliemen kreet uit: ‘Frankrijk wacht u als een jonge
bruid!’ Was het ernst of kortswijl? Ik weet het niet. Ik zou deze aria zonder muziek
niet eens gelooven wanneer ze niet in de kranten gedrukt stond.
Men zal nog dikwijls lachen om dit eerste vers van een hooglied. Maar authentiek
of niet, de tekst beduidde: ‘Pak haar niet te hardhandig aan, de jonge bruid. Behandel
haar met zachtheid. Na alles wat ze van u gehoord heeft en met de praatjes die er
loopen, is het lieve kind niet erg op haar gemak. Geen wonder. Zoo onschuldig! Zoo
bedeesd! Breng haar niet verder van streek. Bedaar haar onrust. Gij hebt in uw jeugd
zulke aardige bladzijden geschreven over de wenschelijkheid, voor jonge meisjes,
van een huwelijk-op-proef. Een prachtige gelegenheid om die theorieën toe te passen.
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Kalmpjes aan. Maak haar vooral niet aan 't schrikken met uw bruuskheid. Van 't
eerste tête-à-tête hangt alles af.’ Wie zich achteraf waarschijnlijk amuseerde is Albert
Sarraut. Hij gaf de karikaturisten en liedjeszangers een nieuw en onverhoopt motief.
Léon Blum als Bruidegom. Dat is geen Lohengrin. Dat is Offenbach.
En de uitverkorene bracht zijn eerste serenade. In het vierkant zaaltje van het Hôtel
Moderne, met begeleiding van den Nationalen Raad der Socialistische Partij, per
radio verbonden aan de bevallige oorschelp der aangebedene.

Zoet als manna
Als parelende morgendauw daalden de woorden neer uit een hemel blozend van
ochtendrood. Een beetje strooperig misschien, maar zoet als manna. Welk een
opluchting en welk een verkwikking! Geen enkele dissonant. De jonge bruid zal niet
gedevalueerd worden. Hoe had men dat gerucht ooit kunnen uitstrooien! Zooals ze
is, Minerva met helm, lans en schild, zal ze ook niet ontwapend worden. Niet direct
tenminste, niet totaal, maar voetje voor voetje, progressief. Evenmin zal ze worden
uitgekleed en leeggeschud. Zuivere laster! Zij houdt wat ze heeft. Haar eigendom.
Geen syllabe over een extra-heffing op het kapitaal, over een telling van haar
vermogen. Men zegt dat wel, maar men doet dat niet. Zij trouwt met Blum op
huwelijksche voorwaarden. Hij vraagt geen bruidschat. Niets te vreezen dat haar
fortuin verbrast wordt. Een ideaal echtgenoot, zooals Oscar Wilde zei. Niettemin wil
Blum de baas zijn. Haar personeel en haar relaties die niet in zijn smaak vallen zullen
met een bedankje congé ontvangen. Geen fascisten aan huis of andere suspecten.
Dat is 't minst wat een smetteloos republikein in zijn woning kan vergen. Blum is
toeschietelijk, maar hij eischt het commando in al zijn volheid, ‘la plénitude du
commandement’. Een overweldigend applaus begroette deze aankondiging van
schoonmaak want de 1.887.209 socialistische kiezers vlassen op een baantje of op
promotie in hun baantje.

Het program
Wie zou over zulk een poeslief aanzoek niet in de wolken raken, behalve natuurlijk
de ingeschrevenen op de zwarte lijst? Alles op zijn tijd. De communisten vermomden
zich vóór de verkiezingen, Blum daarna. Had hij eigenlijk wel raad noodig van
Sarraut? Hij is leep genoeg voor zich zelf te begrijpen wat hem te doen staat. Vooreerst
zich zonder opschudding en zoo wettig mogelijk nestelen in het bewind, als de wolf
in het bed van grootmoeder. Roodkapje niet aan 't schrikken maken. Een lente
aankondigen vol rozengeur en maneschijn, en zijn gebroed deponeeren als de koekoek.
Wat naar revolutie zweemt en wat paniek kan veroorzaken voorloopig van de baan
schuiven. Wanneer hij het heft in handen heeft komt de rest. Het program van 't Front
Populaire. Het program der Confédération Générale du Travail. Reglementeering
der banken, reglementeering van de balans der banken en naamlooze
vennootschappen. Afschaffing van den regenten-raad der Banque de France.
Veertig-urige arbeidsweek zonder salaris-verlaging. Instelling van een nationaal
werkloozen-fonds; instelling eener pensioen-kassa voor bedaagde werklieden. Een
kassa voor oorlogs-pensioenen. Opschorting der gerechtelijke beslagleggingen en
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revisie der schuldvorderingen. Uitvoering van groote openbare werken. Enzoovoort,
enzoovoort.
Dat zal de bruid schatten en schatten kosten. Vincent Auriol, leerling van Professor
Jèze en aanstaand minister van Financiën, raamt de jaarlijksche uitgaven welke de
socialistische plannen zullen meebrengen op vijf en dertig milliard. Hij waant ze uit
den grond te stampen met superbelastingen op alle inkomens boven 75.000 francs,
met verzwaring der successierechten (die reeds een catastrofe zijn), met
supplementaire heffingen op de winsten van gas, water, electriciteit en andere feitelijke
monopolies. Zooals gij ziet, heeft hij nog illusies, Auriol.
Maar Blum ook heeft nog illusies. Zou hij anders zijn serenade zingen? ‘Reik mij
de hand, mijn leven!’ Hoe dichter wij den fatalen datum naderen hoe meer wij
benieuwd zijn of de bruiloft zal doorgaan en wanneer zij doorgaat hoe lang de
wittebroodsweken zullen duren.
[verschenen: 29 mei 1936]

Een harde dobber
Parijs, 14 Mei [1936]
Groote goden - en kleine - ik heb een erratum te herstellen dat mij sedert menige
maand reeds zwaar op de maag ligt. Om accuraat te zijn: vanaf den dag zelf waarop
ik schreef dat men met een Pou-du-Ciel wel kan vallen, dat men wel een buil ermee
kan oploopen of blauwe plekken, maar dat men er niet doodelijk mee kan
verongelukken. Tien duizend lezers zullen zich dat niet herinneren. Tien of vijf
hebben 't misschien onthouden. Mij heugt het hoe langer hoe meer sinds ik hoorde
dat de Pou-du-Ciel doordrong tot Nieuw Caledonië.
Waarlijk, den dag dat ik die referentie voor mijn verantwoording nam, had ik,
zooals de Grieken, een koek moeten offeren aan den Nijd. Of zooals ik meermalen
een der origineelste vertegenwoordigers van de beweging der Tachtigers zag doen,
had ik de laatste droppels van mijn glas ter aarde moeten plengen. Bij elken beker
dien hij ledigde liet hij een bodempje over dat hij op den grond stortte met de
half-ernstige, half-schertsende woorden: ‘Voor de demonen.’ Geen etmaal, inderdaad,
was mijn vermetele verzekering onderweg of de eerste pou-du-cielist verbrijzelde
zich den schedel en werd levenloos opgeraapt. Het is niet meer dan billijk te
vermelden dat hij tegen een kiosk vloog en dat hetzelfde lot hem getroffen zou hebben
met een automobiel, met een paard of met een fiets. Sindsdien echter waren er anderen
die hun schuitje verloren, die op den rug omdraaiden en zich niet meer in de normale
positie konden brengen, of die met de neus naar beneden gingen zonder dat de
machine wilde luisteren naar het stuur. In Frankrijk kwamen er zeven op die
onverhoedsche wijze aan hun eind, onder wie enkele beproefde piloten. In Engeland
twee. Dat is weinig in het ensemble der civiele lucht-vaart. Dat is veel voor den
Pou-du-Ciel, ‘welke iedereen kan fabriceeren in zijn keuken’, of ‘welke iedereen
kan construeeren die een kist kan timmeren’, de Pou-du-Ciel, secuur als een
kinderwagen.

Een harde slag
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Een zoo zwarte serie van noodlottige buitelingen is een harde slag voor het vliegtuig
dat vanaf zijn geboorte door de kenners bejegend werd als basterd. Onder de
Franschen gingen stemmen op om het gevaarlijke speelgoed te verbieden. Ook onder
de Britten. Zij kregen totnutoe geen voldoening, en buiten kijf terecht, want wanneer
men alles moest verbieden wat gevaar oplevert, bleef er zelfs geen stoel over om op
te zitten. Bij de faam van onbetrouwbaarheid welke de machine zichzelf berokkende
voegde zich in Frankrijk het officieele rapport der piloten van den Technischen Dienst
van Villacoublay. Ofschoon ellenlang en voor niet-deskundigen onverteerbaar is het
in extenso gepubliceerd door het weekblad L'Aéro, tegen alle gewoonten der
Franschen in, die de rapporten over tegenspoeden regelmatig wegmoffelen. Na den
Pou-du-Ciel tot het naadje van den kous onderzocht en uitgeplozen te hebben, met
en zonder modificaties, geraakten de vaklui tot conclusies welke hierop neerkomen:
de handzaamheid is geringer dan die van een gewoon vliegtuig derzelfde categorie;
de mogelijkheid van veilig vliegen is praktisch begrensd tot een wind van ongeveer
tien meter per seconde; bij horizontale vlucht is het excedent van den motor miniem;
de tijd van rollen bij het opstijgen is betrekkelijk lang; het opstijgen eischt een zekere
behoedzaamheid bij dit soort van toestel; het vliegtuig landt zonder moeite en normaal,
op voorwaarde dat het neerkomt met een genoegzame snelheid welke hooger blijkt
dan 70 k.m. per uur.
Dit getuigschrift klinkt zonder twijfel allesbehalve brillant. Het spreekt vanzelf
dat wij den Technischen Dienst als onbevooroordeeld beschouwen, als ontoegankelijk
voor de suggesties en insinuaties van concurrenten die de furore van den ketterschen
Pou nooit goed hebben kunnen slikken. Wij twijfelen ook niet aan de onfeilbaarheid
der ingenieurs-piloten van Villacoublay. Maar brachten zij niet reeds een rapport uit
dat in gewichtige onderdeelen ongunstig luidt voor den Douglas welke op de
moeilijkste trajecten dagelijks zijn voortreffelijkheid bewijst? Moest de Fransche
machine die dit voorjaar den dienst zou overnemen op Saigon, een machine, toegerust
met alle denkbare certificaten en keurmerken der Technici - een uitstekend toestel
overigens - niet ter elfder ure worden aangehouden? Een sauf-conduit van
Villacoublay is niet gemakkelijk verkrijgbaar doch zulke ervaringen boezemen geen
overmatig vertrouwen in.

Beloften geschonden
Al deze overwegingen echter kunnen het feit niet annuleeren dat de Pou-du-Ciel de
beloften schond waaraan wij op gezag van andere deskundigen geloofden, en juist
de beloften welke ons karakteristiek leken bij uitnemendheid. Die deskundigen
hebben ons eigenschappen voorgespiegeld als absoluut welke relatief bleken in 't
gebruik. De vleugels van den Pou functionneeren als parachute? Mogelijk. Maar niet
altijd. De Pou kent geen ‘perte de vitesse?’ Hij glijdt niet uit op den vleugel? Geen
kans om er den nek mee te breken? Dat leek waar in een aantal gevallen. Doch er
bestaan uitzonderingen en al zouden zij een regel bevestigen, ze vergoelijken niet
een zekere overdrijving en verhinderen nog minder dat men ermee moet rekenen.
Zelfs al zouden de mislukkingen te wijten zijn aan knutselaars, aan hen die de kist
niet timmeren volgens de voorschriften, aan betweters die een ‘verbetering’ willen
experimenteeren, wat doet dat ertoe? Reden te meer om te waarschuwen voor het
risico. Vooral omdat de Pou een fenomeen is. Volgens de laatste berichten der
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competentste vaklieden kan niemand precies zeggen waarom de Pou eigenlijk vliegt
en evenmin waarom hij eigenlijk tuimelt.
Is het democratisch insect, dat een beetje te demagogisch gelanceerd werd (mea
culpa!) daarmee veroordeeld? Zijn ijveraars zullen dit nooit toegeven. Honderd-vijftig
Pou's vliegen in Frankrijk, elken Zaterdag of Zondag dat hun auteur rijk genoeg is
om de monsterachtig dure benzine te betalen, en minstens vijf honderd wachten op
de vlakte het oogenblik af der exaltatie waarin de vervaardiger zijn Rubicon oversteekt
zonder te denken aan zijn begrafenis. De uitvinder Henri Mignet werd gedecoreerd,
bezit een eigen vliegveld (de grond is goedkooper dan de benzine) en werkt aan een
‘Baby’ om zijn vrouw mee te nemen in de lucht. Want het is niet goed dat de mensch
alleen zij, gelijk men in een boek geschreven vindt, zelfs niet in het element der
vogels.
Men eindigt ten laatste waarmee men redelijkerwijze had moeten beginnen.
Franschen en Engelschen gaan den Pou bestudeeren in den wind-tunnel. Slechts een
wetenschappelijke studie zal aantoonen wat hij waard is of wat met het procédé
bereikt kan worden. Maar al zou de Pou-du-Ciel geheel ontpluimd en geplukt de
‘blazerij’ verlaten, al zou hij verdwijnen uit de hemelen, men kan geen toestel
opnoemen dat door de illusie welke het wekte zulle een stoot heeft gegeven aan de
vulgariseering der luchtvaart. Zoowel onder de massa als onder de fabrikanten. Het
valt nog te bezien of hij een hersenschim is doch ook in die hoedanigheid heeft hij
zijn verdienste en geen weerga. Hij beantwoordde aan een behoefte welke eerst na
zijn ontstaan door een dozijn constructeurs begrepen werd. Hij opende en bespoedigde
de aera van het goedkoope vliegtuig, dat weldra zal concurreeren tegen de goedkoope
automobiel en haar overvolle, stinkende, onvrije, onveilige wegen zonder uitzicht.
Het is loyaal dit te erkennen, en bij de negen dooden van den Pou-du-Ciel niet te
vergeten dat het verkeer op wielen jaarlijks evenveel graven delft als een oorlog.
[verschenen: 27 mei 1936]

De Roman-riool
Parijs, 21 Mei [1936]
Voor een paar dubbeltjes kan men tegenwoordig de riolen bezoeken, die de darmen
zijn, de ontlastingskanalen der groote stad. De bewoners van Parijs en de toeristen
waren allengs zoo nieuwsgierig geworden naar het uitzicht en het leven dezer geheime
organen, dat een welgezinde overheid meende die weetlust niet langer te mogen
miskennen.
Men stapt in op de Place de la Concorde; het eindstation bevindt zich op de Place
de la Madeleine, naast de kerk welke een copie is van het Parthenon. De afstand
tusschen beide punten bedraagt ongeveer een halve kilometer. Doch als de
onderaardsche reis kort schijnt wat betreft de lengte van den weg en de wijzers der
klok, het vreemde van den tocht maakt de minuten tot uren.
Langs ijzeren ladders daalt men af in een diepen put, uitmondend op een kade
waar een bark gemeerd ligt met haar schipper. Onder druipende gewelven,
fosforiseerend in het schijnsel der lampen, voert de boot u door wemelende strepen
van licht en donker op de wateren van een zwarten stroom. Er valt niet veel te zien
in een beklemmende lucht, behalve de webben van geleidingsdraden, de flonkering
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der wanden en de borrelingen van het vette zog. Maar doe wat Dante deed op zijn
reis door de negen hellekringen en knoop een praatje aan met den veerman. Hij is
daar om de schuit voort te boomen met zijn stok. Hij is tevens uw gids. Zelfs zonder
een dubbeltje extra zal hij u vertellen uit welke ingrediënten het vloeibare slijk waarop
wij dobberen is samengesteld. Wat hij van den bodem oprakelt met zijn krommen
haak. Welke ongeboren geesten hier zweven over den glimmenden modder, of
sluimeren in een drabbig graf. Welke spoken zwerven onder de steenen bogen, waar
niemand zich kan schrammen zonder gevaar van besmetting met lijkengif. Wat er
wurmt en gist naast de gedrochtelijke ratten, de verwilderde katten die hier verdoolden
om elkaar te beoorlogen. Hoe hij dagelijks tusschen de flakkerende glanzen van zijn
lantaarn met dikke hooge laarzen baggert door het geklots der onbeschrijfelijke
vuilnis welke de superbe stad eindeloos afscheidt, gelijk droesem van een nectar die
bedrieglijk parelt in de zon.
Wanneer ik overheid was zou ik zeker een dergelijke rondvaart niet hebben
aangeboden aan mijn onderhoorigen. Men kan aangenamer ontspanningen verzinnen.
En minder misanthropische dan het schouwspel van een Babylon dat onder uw oogen
wegvloeit als een ontbindend cadaver. Ik zou ook dit uitstapje op de rivier van drek
en gootnat in deze krant niet vermeld hebben als de laatste vermakelijkheid van het
Parijsche gemeentebestuur. Maar zij komt mij te goed van pas om erover te zwijgen.
Want niets lijkt zoo sprekend op een excursie door de pestilente riool-soppen als de
nieuwe roman van Louis-Ferdinand Céline, en niemand staat dichter bij den
putjesschepper en zijn geurtjes dan deze kortelings wereldberoemd geworden auteur.
Hij noemde zijn werk ‘Mort à crédit’. Waarom ‘Dood op crediet’? Omdat men
niet contant behoeft te dokken? Omdat Magere Hein verkoopt op afbetaling? Ik weet
't niet. ‘Mort à crédit’ is een uitstekende titel, in harmonie met de grondtonen en de
bijtonen van het hedendaagsche bewustzijn en onderbewustzijn. Er bestaat echter in
de Fransche taal een woord van vijf letters dat als opschrift van dit compacte boekdeel
de voorkeur verdiende. Het populaire woord van Cambronne waarmee de slag van
Waterloo eindigde. Céline gebruikt het duizendmaal. Hij schrijft het voluit. In
ontelbare obsceniteiten en viezigheden is het zijn leidmotief. Een mestkever heeft
niet meer belangstelling voor de materie waarmee hij zijn balletjes rolt dan de
geletterde maniak die in zijn inktkoker en aan de punt zijner pen onophoudelijk een
excrement vindt. De ouderwetsche straatmusch, aanvallend op een hoopje dampende
vijgen in den tijd toen er nog paarden waren, is niet happiger dan Céline. Slechts in
zooverre verschilt de schrijver van kever en musch, dat het insect en de vogel hun
bezigheid vervullen met een ingeboren dartelheid, terwijl de letterkundige zijn
velletjes papier blijkbaar bekladde met een doffe verveling, met een isegrimmigen
menschenhaat, met den moed der wanhoop en met het besef zijner machteloosheid.
Dit is ongelukkig. Men kan het boek herdoopen. Men kan het noemen naar de
substantie, waarmee het den lezer overgiet, op termijn, gratis, voor de geef, van
onderen tot boven, in ongekende hoeveelheden: ‘Merde à crédit’ om cru te zijn als
de auteur. Doch daarmee wordt het niet verteerbaar of ook maar comestibel.
Te veel is te veel, zooals Jan Rap zegt en zijn maat. Waar bleven de dagen van
Zola, van Mirbeau, van de andere realisten? Men kon toen een boek nog expurgeeren
door er enkele scènes uit te lichten, of enkele rauwe zinnen. Waar bleven de dagen
der Dadaïsten, Surrealisten en andere producenten van nonsens en zwijnerij? De
smerigheid lag in 't perspectief van al hun gedachten, doch zij was niet overal
aanwezig. Het brein dezer geobsedeerden trof op de aschvaalten, op de vuilnisbelten
en in dolhuizen van het leven (zooals zij 't zagen) nog af en toe een spoor, een restant,
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een naklank van wat de menschelijke geest en ziel geweest waren alvorens een bende
van litteraire voddenrapers begon ze systematisch te verbeestelijken. Waar bleven
zelfs de dagen van ‘Voyage au bout de la nuit’ van dezen zelfden Louis-Ferdinand
Céline? In dien duisteren, onmetelijken en beschimmelden tunnel ontwaarde men
verre lichtsprankels als de belofte eener uitkomst. Honderd pagina's op de 623
verschaften nog een genoegen dat eenigszins herinnerde aan een wereld die niet
enkel bevolkt was door gedegradeerde varkens, opgetuigd met uitwerpselen. In ‘Mort
à crédit’, ruim gerekend, telt men er geen 50 op de 697, geen vijftig waaruit niet
stinkende modder opspat met rotte wasems. En misschien oordeelt Céline dien
achteruitgang nog een schrede voorwaartsch. Ook in deze richting immers valt een
zeker ideaal te bereiken voor halsstarrige aasgravers en krengtorren in
menschgedaante, en Céline is er de man naar om geen rust of duur te kennen alvorens
een boek van 898 pagina's voor honderd procent bestaat uit woorden, doordrenkt
van schunnigheid, braaksel en nihilistisch venijn.

Lager kan het niet
Ik heb de hijgende, de hikkende, de gorgelende, de liederlijke, de lasterlijke, de
plebejische, de muffe, de doodsche, de raaskallende, de hallucinatorische, de ranzige,
de beursche, de abjecte, de infecte, de verpestende uitweidingen van ‘Mort à crédit’,
voor de helft geredigeerd in dieventaal en koeterwaalsch, voor de andere helft
krioelend van stippeltjes ......, ik heb die myriaden stippeltjes en dat kwijlend,
schuimbekkend gelal van een hystericus en necropaath doorworsteld van 't begin tot
't eind. Gij meent misschien dat ik het boek in een hoek had moeten smijten? Neen,
onmogelijk. Ten eerste, omdat het was aangekondigd als een litterair evenement, als
het gewrocht van een genie. Men wil dat controleeren. Men wil zien hoever de
kwakzalverij gaat. Ten tweede omdat het nuttig is te weten waaraan wij toe zijn. Het
is een afgrijselijk, maar ondanks alles een boeiend, ontstellend en aangrijpend
avontuur om den ondergang, de vernietiging bij te wonen van het intellect, dat
geleidelijk neerzinkend, afdaalt tot de uiterste schachten en krochten der verlaging,
tot afgronden waar het nog slechts schreeuwen en bidden kan om zijn eigen verdelging
of om zijn redding. Op dit hellende vlak is ‘Mort à crédit’ een der laatste etappen.
Het kan misschien nog een tikje gemeener, want de uitgever liet sommige passages
blanco. Doch veel lager kan 't niet. De grenzen van het goddelooze, ziellooze,
geestlooze, hersenlooze en machtelooze zijn bijna bereikt. De kunst heeft menige
periode gekend van aanstekelijke verhevenheid. Op 't oogenblik zitten wij in een
epidemie van bestialiteit welke wij moeten doorzieken om er aan te ontsnappen of
om er aan te sterven.
Doch tenslotte wenscht gij waarschijnlijk te hooren waarover de roman eigenlijk
handelt. Het is de geschiedenis van een vicieus, slecht opgevoed jongetje, welks papa
als klerk werkt op een assurantie-maatschappij terwijl de mama een winkeltje houdt
van kantwerk en antieken rommel. Na de lagere school wordt hij als leerjongen
geplaatst bij een kleermaker, daarna bij een juwelier. Tengevolge van scabreuze
incidenten zetten beide patroons hem op straat. Zijn familie (een uitgezochte collectie
van malloten) zendt hem naar een pensionaat in Folkestone om Engelsch te leeren.
Hij speelt het klaar om nog een graadje gedegenereerder en zonder een woord
Engelsch te kennen bij zijn ouders terug te keeren. Hij werpt zijn vader een
schrijfmachine naar het hoofd en loopt het huis uit. Eindelijk verzeilt hij bij een soort
van uitvindertje, luchtschipper, zwendelaar en hansworst die zich voor den kop schiet.
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De jonge held, Ferdinand geheeten, evenals de auteur, wordt dan in bescherming
genomen door een oom. Daarmee is het verhaal uit, behoudens de mogelijke
vervolgen. Want als de schrijver deze autobiografie aanvangt beoefent hij reeds de
geneeskunde, gelijk Céline, en op een manier welke geen vertrouwen wekt in dokters.
Dat is alles. Een oud, afgezaagd, versleten en skelettig onderwerp. De rest is
pornografisch vulsel. Maar die rest beslaat zeven honderd pagina's. Wanneer ik u
fatsoenshalve niet 't geringste idee kan geven van Céline's misselijke en eentonige
fantasieën, uit den omvang van ‘Mort à crédit’ kunt gij tenminste afleiden welke
massa's drek hij heeft moeten aansleepen om een scharminkelig thema uit te dijen
tot een lijvig boek.
[verschenen: 8 juni 1936]

Een zwarte lijst
Parijs, 23 Mei [1936]
Andere tijden, andere straatroepen op de Boulevards. Men kan den zin ook omkeeren:
andere straatroepen, andere tijden.
‘Koopt de lijst der jonge meisjes om te trouwen, met namen en adressen’, bulkten
venters de voorbijgangers in 't gezicht... zoolang er Boulevards waren, en tot voor
kort geleden. De veiligheidsscheermesjes, de trekkingslijsten der loterijen, de lijsten
der niet-opgevorderde loten, hebben de jonge meisjes om te trouwen nooit kunnen
verdringen. Bestonden ze, die ‘jeunes filles à marier’? Waren de adressen echt? Ik
heb 't nooit geverifieerd. Er drentelen zooveel jonge meisjes rond op de Parijsche
Boulevards, van den laten ochtend tot den vroegen morgen, die niets liever wenschen
dan op staanden voet te trouwen, zonder formaliteiten, dat ik nooit begrepen heb hoe
de catalogus der candidaten een rendeerende handel kon zijn. Te meer omdat een
eenigszins volledige lijst den omvang zou moeten bezitten van een volumineuzen
telefoongids, en niet van een paar velletjes rozig papier.
Dat werd 't verleden. Zij doekten op, de jonge meisjes, in het seizoen van
madeliefjes en eereprijs. Als een tweede Charpentier nog ooit een tweede ‘Louise’
componeert zullen zij wellicht naast den ‘kleerkoop’ worden opgenomen onder de
gewende straatroepen van Parijs. Voor vandaag zijn ze van de vlakte. Wat geen enkel
marskramerartikel vermocht, lukte de politiek. De openbare vriendin No. 1 ruimde
het veld voor de nummers der openbare vijanden. Men kan nergens meer van een
vermouth-cassis en de excentriciteiten der stad genieten op een café-terras, of een
gore snoeshaan brult u in de ooren: ‘Koopt de lijst der Twee Honderd Families, met
namen en adressen.’ Tevens duwt hij u een bedrukt vod onder den neus, als ware 't
een ruiker rozen, een revolver en het verloren testament eener suikertante.
Zoo dubieus de lijst was der huwbare nimfen, zoo echt is dit document van de
bevoorrechten der fortuin. Wie kwam op de gedachte om van de Deux Cents Familles
een voorspoedige nering te maken? Is het een geïsoleerde goochemerd? Is het een
politieke partij? De redacteur der lijst bleef anoniem. Maar de samenstelling kostte
hem weinig inspanning. Hij kon copieeren uit de extra-aflevering van Le Crapouillot,
tijdschrift met dikwijls verdachte bijbedoelingen, dat een completen stamboom
publiceerde der moderne roofridders, in een formaat om op den muur te spelden, met
hun heele doopceel, met al hun vertakkingen, met de kantoren waar zij hun tantièmes
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opstrijken, met hun portretten, kortom met alles en nog wat. Of hij kon overschrijven
uit een speciale editie van La Flèche, het weekblad van Gaston Bergery, stichter van
het Front Commun dat het Front Populaire zou worden, die tot opmontering van de
dansers der toekomstige Carmagnole dezelfde karwei had ondernomen, met minder
illustraties doch met een bijtender tekst.

Giftige fontein
Ziedaar de bronnen eener giftige fontein waarvan het grootste schandaal is dat men
haar in 't klein mag tappen en colporteeren langs de straat. Als wachtwoord voor een
verkiezingscampagne, als oorlogskreet op affiches en vaandels, heeft men nimmer
iets frappanters uitgevonden dan de Twee Honderd Families. De snaak, die deze
wapenspreuk bedacht, verdient een standbeeld, ook al zou hij Rus zijn naar verluidt.
Hij was neronisch onmenschelijk doch hij had den goeden smaak om in 't vage te
blijven. Zeker, om Israël te verlossen van al zijn zonden en plagen behoefde men
slechts twee honderd zondenbokken in de woestijn te jagen, de zwartsten onder een
donker-gekleurde kudde, maar hij zei niet welke. Hij gaf geen naam en adres. Hij
liet het volk in den zoeten waan dat het paradijs herwonnen kon worden met een
handomdraaien. Twee honderd is een getal tot waar iedereen kan tellen. Zelfs met
een schavot op den achtergrond schrikt het niet af. Het is matig en het fascineert door
wat het belooft. De meesten zagen er niet tegen op om Twee Honderd ongenoemde
Families te ruilen voor gouden bergen.
De opvolgers van dezen genialen propagandist overschreden het vrij onschuldige
stadium der neutraliteit. Zij gingen een stap verder. Wat nog te gewaagd leek in April
werd gedurfd in Mei, na den triomf. Zij preciseeren. Zij noteeren de huizen waar
men de deur mag inbeuken, waar men de brandkasten kan openen met steekvlammen,
op welker dak het billijk is den rooden haan te laten kraaien, met welker inwoners
men geen plichtplegingen maakt doch korte metten. Dat lag in de lijn, ook al zou 't
niet voortzetting zijn van een overlegd plan. ‘Koop de lijst der Twee Honderd
Families, met namen en adressen!’ Wat kan dit geschreeuw anders beduiden dan een
beroep op de volkswraak, een merkteeken op de muren, een aanwijzing der
beklaagden, een vonnis in petto, een impliciete vogelvrijverklaring, een insinuatie
van Terreur? Als dat geen uitnoodiging in den dop is tot plunderen, wat is 't dan?
Het getuigt van een vreemde inschikkelijkheid dat de politie dit bedrijf niet stopzet,
en rekels niet inrekent die speculeeren op de leelijkste instincten en de somberste
vooruitzichten.
Maar als het document echt is, daarom is het niet betrouwbaar. Curieuze
bijzonderheid: er zijn geen linksche bankiers, geen kapitalisten, industrieelen en
andere geldwolven van linksch. Tenminste voor zoover ze bestaan, de linksche
magnaten van Beurs, Handel en Nijverheid - wat moeilijk te loochenen valt omdat
men ze met name kan noemen - zij mankeeren op de lijst der tirannen die geveld of
gevild moeten worden. Kochten zij een vrijgeleide? Kregen zij kwijtschelding voor
den dag des oordeels? Betaalden zij hun tol? Het is een buitenkansje voor hen dat
de natie welke men tegen de overigen opruit haar oogen in den zak draagt. Een tweede
buitenkansje dat hun rechtsche collega's niet op hun beurt een lijst aanrichten. Ik
begrijp wat hen weerhoudt. Men vecht niet met dergelijke middelen. Doch ronduit
gesproken zou ik dit bezwaar aan den kapstok hangen en niet talmen met représailles.
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De klucht
Gelijk in alle drama's ontbreekt ook hier niet de kluchtige kant. Men beweert dat
meer dan één financier die in de knel zit, gaarne een aardige duit geofferd zou hebben
om te fungeeren op een tableau dat après tout een bewijs is van vermogen en
solvabiliteit. Het is een niet te onderschatten aanbeveling en geen geringe
onderscheiding om als gelijkwaardig genummerd te worden tusschen een aristocratie
die boogt op leden als Schneider, de Wendel, Exbrayat, Mirabeau, Vernes, Neuflize,
Brincard, Lehideux, Mallet en honderd anderen van den oudsten en hoogsten
geld-adel. Men zegt eveneens dat de lijst dezer nieuws feudalen gestoffeerd is met
zeven dooden, twee buitenlanders, een half dozijn geruïneerden en een tiental
figuranten wier chèques door de onvoorzichtigste bankiers niet geaccepteerd worden
zonder garantie van incasseering. Doch om het getal der Twee Honderd Families vol
te maken moet men waarschijnlijk niet letten op een paar onnauwkeurigheden. De
figuranten verhinderen niet dat de hoofd-rollen er zijn.
Het fortuin dezer vervloekten en verdoemden wordt geschat op vijftig milliard
francs. Voor Twee Honderd is dat een spaarpot waarbij elke revolutionnair zal
likkebaarden. Geconfiskeerd en verdeeld over veertig millioen Franschen zou die
rijkdom een grafiticatie van 1250 francs opleveren per individu, niet eens voldoende
om een maand vacantie te betalen. In aanmerking nemend dat groote fortuinen zich
gewoonlijk de weelde veroorloven van lage interesten, hebben de Twee Honderd
Families een vermoedelijk jaarlijksch inkomen van één milliard. Voor Twee Honderd
is dat een niet te versmaden winstje. Uitgestrooid over een volk van veertig millioen
geeft dat 25 francs per man. Juist genoeg om één dag per jaar uit visschen te gaan.
Wie dat ééne milliard wil overschrijven op het budget zou er eerst de belastingen ongeveer driekwart - moeten aftrekken. Wie die vijftig milliarden (bestaande uit
effecten, huizen, fabrieken, landgronden, ect.) wil omzetten in contant geld, in mooie
stapels van bankbiljetten, zou roerende en onroerende goederen in veiling moeten
brengen. De regeering die dat probeerde zou zich een onmetelijk en onberekenbaar
bankroet op den hals halen. Wat zou er overblijven van den fabuleuzen schat? Wind,
niets dan wind. Maar ruimschoots wind, genoeg voor een orkaan.
Het spreekt van zelf dat dergelijke redeneeringen niet behagen aan de theoretici
der gelijkheid. Dat de argumentatie onomstootelijk is, zal de Twee Honderd misschien
niet vrijwaren voor guillotine, vlucht of verbanning. Als zij zich redden van den beul
zullen zij dat overigens niet danken aan woorden. Doch voor de welvaart van veertig
millioen Franschen moet men wenschen dat een regeering, die nog een greintje
gezond verstand heeft, zoo spoedig mogelijk gelast de zwarte lijst der Twee Honderd
onverwijld te vervangen door de rozige van vroeger, de lijst der jonge meisjes om
te trouwen.
[verschenen: 9 juni 1936]

Een mand vol krabben
Parijs, 27 Mei [1936]
Zoo gaat 't. Herriot, een dikke vriend der Soviets, had Laval getorpedeerd omdat
diens buitenlandsche politiek hem niet beviel. Daar komt Blum, prijsgekroond als

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

een nieuwe Maccabeeër, en biedt hem den Quai d'Orsay aan. Hij bidt en smeekt. Hij
soebat dagen lang. Maar Herriot weigert. En als gij weten wilt waarom, zegt hij tot
de reporters die hem onderwerpen aan de pijnbank, vraag het dan aan Blum.
Op dit punt echter is Blum stom als een karper. Hij zoekt naar een Minister van
Buitenlandsche Zaken als Diogenes naar een mensch, als de raaf der Arke Noach's
naar een tak. Hij tracht te lachen voor de camera's, hij steekt een vuist op (tegen wie?)
bij revolutionnaire plechtigheden, doch onder een gekschering en een gebaar van
dreigement verbergt hij in somber zwijgen zijn kwellend geheim.
Kan onze Fransche Dauphin belijden dat hij zelf reeds getorpedeerd is en vóórdat
hij den troon besteeg? Neen, geen denken aan. Alles verbiedt hem die bekentenis.
Zijn positie als kroon-pretendent. Zijn eigenliefde. Zijn spijt. De volleerde list
waarmee het projectiel is afgeschoten dat hem gevaarlijke averij berokkent. De
kanonniers die zoogenaamde vrienden zijn, kameraden tegenover wie hij mooi weer
moet spelen, zelfs al draaien zij hem een loer. Neen, verwacht niet dat hij misères
aan 't licht brengt welke hem in 't donker al genoegzaam verontrusten. Doen alsof,
is de eenige gedragslijn van een triomfator die niet verraden mag dat zijn wagen rolt
met losse schroeven.
De torpedeering nochtans werd verricht, en door een man met wien Blum bij
uitstek moest rekenen, op wien hij zelfs voorwendde te bouwen. Door Léon Jouhaux,
secretaris-generaal der Confédération Générale du Travail en tegelijk een der
opzichters van het Internationaal Arbeidsbureau te Genève. Hij heeft de civiele lijst
en de macht van een hofmeier. Dit belet hem niet om in theorie anti-kapitalist te zijn.
In de praktijk is hij glad als een aal, opportunist als een kameleon, tacticus als de
slang. Wanneer ik arrebeider was zou ik hem aan de galg wenschen. In mijn kwaliteit
van affreus bourgeois neem ik mijn hoed voor hem af, met een idéetje van waardeering
in mijn groet dat te kennen geeft: prachtig gemanoeuvreerd.

Staat in den Staat
De Confédération du Travail (devies: welzijn en vrijheid) is een Staat in den Staat,
of probeert het tenminste te worden, evenals de vroegere gilden. Wat deze federatie
aller vakvereenigingen eigenlijk vermag kan niemand gissen omdat zij sinds jaren
niets meer waagde. Maar zij toonde zich immer buitengewoon gesteld op haar
zelfstandigheid. Zij streeft in dezelfde richting als het socialisme en het communisme.
Doch parallelle lijnen raken elkaar niet en alle uitnoodigingen om zich te laten inlijven
onder de vlag van de Tweede of de Derde Internationale werden afgewimpeld door
het bestuur. Het meerendeel der troepen wenscht in zijn binnenste het
tegenovergestelde, maar zoo beveelt 't de generaal Jouhaux.
Toen het Front Populaire zijn schitterende overwinning behaalde, zag Jouhaux
zich voor het dubbele probleem geplaatst om zichzelf te handhaven als
opperbevelhebber en de Confédération als een onafhankelijk, autonoom organisme.
Hij werd van twee kanten aangeklampt en bestookt. Door Blum die hem wilde
spannen voor zijn zegekar. Door Stalin die hem wilde fnuiken in zijn macht om hem
daarna te zekerder te nekken. De een offreerde hem een portefeuille. De ander gelastte
over gansch Frankrijk de oprichting van comité's welke het komend gouvernement
zouden controleeren. Zij moesten het ‘ministerie der massa's’ vormen waarover de
bolsjewisten voorbarig gejubeld hebben. Zij waren tevens volksraden, soviets in de
kiem.
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Uit proletarischen gezichtshoek bekeken had de portefeuille aanvaard moeten
worden. En ook de comité's, want in het revolutionnaire mechanisme zijn zij een
gewichtig, een onmisbaar onderdeel. Zij stellen een officieus gezag tegenover het
officieel gezag. De grenzen tusschen officieus en officieel vervagen. Van lieverlede
vloeien zij in elkaar over. Zij verzinken. Tenslotte weet niemand meer waaraan zich
te houden. Wie is baas, de comité's of de wettige regeering? Als de verwarring haar
hoogtepunt bereikt, slaat het uur der omwenteling. Officieus nestelt zich in de zetels
van officieel. Zoo hebben de revolutionnairen gewerkt in 1790. Zoo werkten zij in
1917. Zoo meenden zij te werken in 1936.

Formeele order
Maar wat doet Jouhaux? Hij heeft onmiddellijk bespeurd dat zijn Federatie overbodig
wordt wanneer Comité's de actie overnemen van de Confédération. Om te verhinderen
dat die parasitaire uitwassen haar in een minimum tijds overwoekeren en verstikken,
verbiedt hij de machtige Confédération du Travail deel te nemen aan de Oprichting
der Comité's du Front Populaire. De order luidt formeel en wordt opgevolgd. Dat is
een eerste nederlaag voor Stalin en het Komintern. Het ‘ministerie der massa's’
verdwijnt in de nevels der vrome wenschen.
Dan krijgt Blum zijn schot dat, door den weeromstuit, Stalin treffen zal voor de
tweede maal.
Bij de weigering van een portefeuille had Jouhaux zich kunnen vergenoegen met
een uitstekend motief: de Nationale Raad der Confédération, vergaderend te Toulouse,
verbood aan haar leden de cumuleering van bestuurs-ambten en ministerieele functies.
Aftreden als secretaris-generaal lokte Jouhaux weinig aan en strookte geenszins met
zijn verholen bedoelingen. Hij voelde zich geroepen voor een hoogere taak. Met
vorige gouvernementen had de Confédération geschipperd. Aan een socialistische
regeering zou zij haar wet opleggen.
Zonder zich te onteeren had Jouhaux ook kunnen schipperen met Léon Blum.
Doch bewegend op rood terrein ontpopte de leider der Confédération zich plotseling
als karmijnkleuriger dan de chef van de Fransche Sociale. Om een uitdrukking van
Shakespeare te gebruiken: Jouhaux overherodeste Herodes.
Blum, op den drempel van het bewind, leert onderscheid maken tusschen het
mogelijke en het onmogelijke. Hij sust. Hij kalmeert. Hij krabbelt achteruit. Hij zit
op en geeft pootjes. Daar verschijnt Jouhaux en legt de zweep erover. Geen
concessies! Geen compromissen! In volle vaart vooruit. Binnen zes maanden mag
er in Frankrijk niet één werklooze meer zijn. Als er geen geld is voor openbare werken
zal het tekort gedekt worden met ‘arbeidswissels’ getrokken op de Banque de France.
Alle oorlogs-industrieën (waar beginnen die en waar houden ze op?!) moeten in de
kortste keeren genationaliseerd worden. De Staat moet een her-verzekeringskassa
stichten welke zal aanvangen met de nationaliseering der assurantie-maatschappijen.

Schrik
Blum en zijn vrienden schrokken zich een aap. Dat catastrofale programma herplaatste
niet alleen Jouhaux en de Confédération op hun voetstuk, maar het stelde een
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reform-peil vast beneden hetwelk geen enkele concurrent kon gaan. Een ware ramp.
Zulk een program was onuitvoerbaar doch willens nillens moest men het in
hoofdtrekken adopteeren. Aan een kabinet echter, dat zoo wis en zeker een
déraillement tegemoet snelde, kon Herriot, die ondervinding heeft van catastrofen,
niet zijn medewerking verleenen. Dat was vijf vliegen in één klap: Blum overtroefd;
Jouhaux geconsolideerd als secretaris-generaal; de Confédération in de voorste rij
van den vooruitgang; de dikke vriend der Soviets voorloopig van de baan; een bittere
pil voor vadertje Stalin.
Zoo zijn de coulissen van het Populaire Front. Zoo is de keerzijde eener
overwinning. En ik laat de meest scabreuze hypothese terzijde: dat Léon Jouhaux
zou handelen in commissie der ‘industrieele congregaties’, wat absurder schijnt dan
het waarschijnlijk is.
Ten langen laatste zal Blum natuurlijk een minister van Buitenlandsche Zaken
ontdekken, presentabel of niet, en opgewassen of niet tegen de schrikbarende
verantwoordelijkheden van zijn post. Het kabinet, een maand in wording, behoort
op tijd gereed te zijn op straffe van een mal figuur te slaan. Maar wellicht rijst de
vraag bij u op waarom Blum-zelf den Quai d'Orsay niet neemt? Wel, zijn dokter
ontraadt emoties aan een nieuweling in de staatskunst die debuteert op zijn
vier-en-zestigste jaar. Blum laboreert aan den nervus sympathicus. Met het noodige
respect gesproken over Frankrijk's premier: deze volkstribuun lijdt aan vapeurs en
flauwten als een markiezin der achttiende eeuw.
Vorige week nog, op een vergadering in de Salle Wagram, viel hij in zwijm na
successievelijk jas, vest en boord te hebben afgeworpen. Dit delicate, labiele
zenuw-systeem is een der onbekende factoren van de naaste toekomst, doch minder
problematisch dan de invloeden van Jupiter en Saturnus. En het parlement zou geen
mand vol krabben zijn, elkaar verscheurend met hun schaar, als men daar dien factor,
en de manier om hem te benuttigen, uit het oog verloor.
[verschenen: 10 juni 1936]

Geen nieuws, slecht nieuws
Parijs, 6 Juni [1936]
Verschillende dwingelanden hebben in den loop der eeuwen gezocht naar een afdoend
middel om de stem van het volk tot zwijgen te brengen. Het is hun nimmer gelukt,
wat zij ook verzonnen en probeerden. Als men gelooven mag wat er verteld wordt
dan ontvangen zelfs Hitler en Goebbels geregeld een exemplaar van de Rothe Fahne,
het clandestiene orgaan hunner doodsvijanden, ondanks de pijnbanken der Gestapo,
ondanks een leger van stille agenten.
Toch is de Openbare Meening niet van goddelijken en onsterfelijken oorsprong.
Niets valt gemakkelijker dan haar den nek om te draaien. Wij hebben dat
proefondervindelijk ervaren. Telegraaf en radio kunnen seinen, redacteurs schrijven,
linotypisten het geschrevene omzetten in letters van lood, rotatiepersen de klossen
papier afrollen en gevouwen dagbladen spuien bij tienduizenden per uur... Het dient
tot niets. ‘Ga je gang maar’, zeggen de autocraten van 1936. Aan de deuren der
drukkerij plaatsen zij een piket schildwachten. Kan binnentreden wie wil. De toegang
is vrij. Maar geen enkel exemplaar van de krant verlaat het gebouw. Geen enkel

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

bereikt de straat. Het verbod luidt formeel en wordt uitgevoerd met stiptheid. Pogingen
om het cordon der bewakers te verbreken zijn nutteloos en zouden enkel leiden tot
relletjes, want op alle punten beschikken de schildwachten over reserve-troepen.
Simple comme bonjour. Men behoefde er slechts aan te denken. Niemand staakt en
niettemin is de Publieke Opinie uit de wereld. De vrijheid van drukpers, waarvoor
ettelijke revoluties gemaakt werden, zit gevangen tusschen muren, even
onoverkomelijk als de grachten, bruggen en wallen der Bastille. De kranten mogen
in de energiekste termen een daad laken van onduldbare willekeur, en zwart op wit
verzet aanteekenen tegen de flagrantste onwettigheid. Het baat niets. Hun protest
wordt gesmoord aan den uitgang van de drukkerij en niemand zal het lezen.
Alleen drie organen ontsnapten aan deze tyrannieke censuur: de Humanité der
communisten, de Populaire der socialisten, en... de Action Française der royalisten.
De Justitie van de Derde Republiek kon den ouden Charles Maurras veroordeelen
tot elf maanden hechtenis wegens zoogenaamde opruiing tot moord. Op straat echter
durven noch communisten, noch socialisten zich meten met zijn weerbare aanhangers,
die, sinds zij ontbonden zijn als monarchistische partij, in plaats van de lelie der
koningen, een keukenmes dragen als insigne in hun knoopsgat. Het Keukenmes van
Charlotte Corday. Het keukenmes van Damocles, dat Charles Maurras boven het
hoofd der politici hing, wier fanatisme Frankrijk riskeert te storten in een oorlog voor
hersenschimmen.

Parijs onherkenbaar
Parijs zonder kranten is onherkenbaar gedurende deze druilerige Junidagen, welke
het record slaan van alle koude zomers sinds er metereologische bureaux zijn om de
weersgesteldheid te registreeren. De atmosferische temperatuur daalde tot beneden
tien Celsius. Geen kachels natuurlijk en nergens centrale verwarming. Men huivert
in winterkleeding. Overal verkleumde gezichten, en roode neuzen welke geen poeder
kan wegschminken. Maar de psychische thermometer zakte nog lager en schommelt
rondom nul. Niemand wist dat de krant in ons dagelijksch gedoente zooveel ruimte
inneemt. Bij de gesloten kiosken krijgt men een vlijmenden indruk, alsof het
denk-apparaat eensklaps dienst weigert. Ook de provinciale, ook de buitenlandsche
bladen zijn aan de circulatie onttrokken, want het personeel van Hachette, die het
transportmonopolie van bedrukt papier uitoefent, ging in staking. Niets passeert. De
rekken der boekverkoopers met hun honderd titels zijn leeg, en tegenover de leegte
merkt men pas wat men ontbeert. Een vitale stroom is uitgeschakeld. Men voelt zich
onbehaaglijk als tegenover weggescheurde pagina's te midden van een boeiend
verhaal. Ieder loopt met zijn ziel onder den arm. Wat is een lunch zonder de venters
die rondschreeuwen met Paris-Midi, met de middag-editie van den Intransigeant?
Het eten smaakt niet. De wijn verliest zijn bouquet. Alles zinkt weg, in een grauw
zwijgen, alsof er een doode in huis is. Heb je ooit van je leven! Welk een idee om
het nieuws stop te zetten. Juist nu men het nieuws niet kan missen! Wat werkt nog?
Wat ligt stil? Zullen er straks nog treinen zijn, en taxi's en benzine voor de auto's?
Want overal gist het. Overal kruisen de werklieden de armen alsof er gehoorzaamd
wordt aan een occulte order. Rondom Parijs. In 't Noorden bij de mijnwerkers en
wevers. In het Oosten en in 't Centrum bij de metaal-arbeiders. In de abattoirs. In de
warenhuizen. Bij de gas-fabrieken, de waterleiding. Bij de groote kruidenierstrusts.
Een nerveuze beklemming sluipt aan over de stad als een vlaag kille nevel. In den
namiddag meldt een particuliere radio-post dat het personeel van een der grootste
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banken (Crédit Lyonnais) het werk neerlegt en zich opsluit in de kantoren. Het bericht
blijkt voorloopig valsch. Maar een uur later, of morgen, of overmorgen, kan het echt
zijn. Geen rook zonder een vuurtje. Waar gaan we heen wanneer de bank-bedienden
zich gedragen als de fabrieks-arbeiders, hun loketten grendelen, hun chefs
requestreeren of naar huis jagen?

Adieu....
Adieu deposito's! Adieu safes, chèques, wissels en coupons! De beklemming zwelt
aan tot een vage paniek. Men begint voorraad in te slaan. De leveranciers hebben
aan hun vaste klanten getelefoneerd dat zij voor de proviandeering niet kunnen instaan
omdat alle vrachtrijders staken. Zullen wij uitgehongerd worden? Langs de winkels
rijen de koopers zich in 't gelid als tijdens den oorlog. Op kruispunten scholen troepjes
mannen en vrouwen samen en discuteeren den toestand. Er is niet meer politie dan
gewoonlijk. De soldaten echter zijn geconsigneerd in de kazernes alsof men een
staatsgreep verwacht. Paris-Soir (oplage twee millioen drie honderd vijftig duizend
exemplaren) verschijnt niet. De Beurs echter heeft een aanval van optimisme.
Waarom? De nationale fondsen rijzen bij sprongen terwijl alles schots en scheef gaat.
terwijl alles zou moeten kelderen. Wat beteekent dat? Geschiedt dat op commando?
Of willen ‘de kapitalisten’ bij voorbaat het verwijt ontzenuwen dat zij de onrust, de
verwarring aanwakkeren en exploiteeren? Men kan slechts gissen. De berichten
welke de radio uitzendt bepalen zich tot de bleekste neutraliteit. Met minder accent
dan een automaat dreunt de speaker de feiten af van een land in woeling dat schijnt
te branden en te koken, doch waar ten slotte niets gebeurt. Men begrijpt er niets meer
van. Men tast in het volslagenste duister. Waarom blijft de overheid werkeloos,
terwijl tallooze inbreuken op de persoonlijke vrijheid en het eigendomsrecht haar
verplichten tot ingrijpen? Waarom laten de burgers, die de reputatie hebben van
onderdrukkers en uitzuigers, zich de tallooze inbreuken gedwee welgevallen, zonder
het geringste verweer? Wat schiet er over van de onschatbare democratische vrijheid?

De Action Française maakt zaken
Ondertusschen maakt de Action Française zaken en propaganda. Zij vertienvoudigt
haar oplaag. Vanaf zes uur in den ochtend tot in den nacht galmt het geschreeuw
harer verkoopers over de Boulevards en door de straten. Het blad der royalisten, het
blad dat in elk nummer met zijn Damocles-keukenmes zwaait naar Léon Blum, het
blad dat Der Angriff evenaart in antisemietisme, gaat erin als gesneden en geboterde
koek. Voor L'Humanité en Le Populaire toonen de Parijzenaars niet de flauwste
sympathie. Dit is een der zonderlingste paradoxen, en tegelijk een der
onverklaarbaarste raadselen in deze tragikomische klucht van verwikkelingen: Dat
het orgaan eener ontbonden partij de geheele publieke opinie kan beheerschen en
vertolken, terwijl haar verwoedste tegenstanders reeds aan 't bewind zijn. En nog
een andere kreet dan de roep van het ‘integrale nationalisme’ weerklinkt door Parijs:
‘La Bataille! La Bataille voor de verdediging der Fransche vrijheden! Koopt het
antwoord der Twee Honderd Families! Koopt de lijst der Vijf Honderd Profiteerders
van het Front Populaire!’ Het tractaatje van acht vellen druks somt de banken op, de
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kasteelen, de landgoederen, de bosschen, de roerende en onroerende rijkdommen,
de sinecures, de millioenen of milliarden welke in 't bezit zijn van socialisten en
communisten. Wat hun fortuin betreft, doen de Vijf Honderd waarlijk niet onder
voor de Twee Honderd. Paul Faure, Minister van Staat, die op een zeer recente
meeting nog sprak over ‘het gevoellooze kapitaal, voortgesproten uit plunderingen
en diefstallen’ krijgt hier zijn bekomst in een repliek welke raak is.
Geheimzinnige bijzonderheid: Den eersten dag dat La Bataille op straat werd
uitgekraamd liet de politie het in beslag nemen en de venters arresteeren. Geen etmaal
daarna waren de verkoopers op vrije voeten en het schotschrift in alle handen. Blum
(een der Vijf Honderd Profiteerders: eigenaar van het mooiste tafelzilver van
Frankrijk!) Blum bestuurt misschien. Maar wie regeert?
[verschenen: 23 juni 1936]

Het hek van den dam
Parijs, 8 Juni [1936]
De laatste keer dat ik de koersen der Banque de France als barometer raadpleegde
van het heerschend vertrouwen stonden haar aandeelen op 7365. Dat was begin Mei.
Vandaag noteeren zij 5745. Aangezien het meerendeel dezer effecten in 't bezit is
van lieden die er warmpjes bijzitten, kan men niet beweren dat de kapitalisten zich
onderling sparen of gespaard worden in den storm.
Men kan evenmin zeggen dat zij de solidariteit beoefenen. Toen op Nieuwjaarsdag
1935 de gouverneur Clément Moret als een loopjongen aan den dijk gezet werd door
de regeering (wie was het ook weer? Ik geloof Flandin...) stond Jean Tannery klaar
om hem op te volgen. Er zijn nog maar weinig ambachten waar het personeel niet
in staking gegaan zou zijn om den patroon (in casu het gouvernement) het
eigengereide en drieste (of trieste) zijner handelwijze aan 't verstand te brengen.
Tannery is nog geen anderhalf jaar in dienst of hij wipt op dezelfde manier het raam
uit en Labeyrie treedt binnen door de deur, gecommandeerd door Blum die erop
gesteld was zijn bewind te inaugureeren met dit symbolisch en soeverein gebaar. Hij
had slechts te fluiten. Als Labeyrie bij toeval geweigerd had om den post te betrekken
zouden zonder twijfel tien zeer schappelijke candidaten voor het gouverneurschap
zijn toegesneld.

De vuist van madame Joliot-Curie
Begrijp mij wel: ik heb niets tegen Emile Labeyrie. Hij is procureur-generaal van
het Rekeningen-Hof, welks rapporten regelmatig twaalf jaar vertraging hebben,
hetgeen niet belet dat Labeyrie een financieel genie kan zijn. Het eenige verwijt dat
men hem zou kunnen toevoegen, of het eenige punt dat argwaan zou kunnen
inboezemen, is de ijver waarmee hij bij de verschillende paraden van het Front
Populaire met opgestoken vuist gemarcheerd heeft in de voorste gelederen. Dat
mevrouw Joliot-Curie, ontdekker van het kunst-radium, zoo iets doet is vergoelijkbaar,
want atomen en electionen plegen zich niet te storen aan de kleur van een ministerie
of de politieke overtuiging van een geleerde. Pasteur was rechtsch, Marcelin Berthelot,
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de onmetelijke chemist, dacht linksch, en beiden verrichtten ten volle de taak waarvoor
zij geroepen werden. De opgestoken vuist van madame Joliot-Curie is
verbazingwekkend om de onwijsheid welke zij verraadt in een geest welke geboren
scheen om te zweven boven het betrekkelijke. Maar per se vormt zij voor de dochter
van den grooten Curie geen bezwaar om den vader te evenaren. Dat echter een
financier, dat een gouverneur van de Banque de France, bij revolutionnaire optochten
de gebalde hand opheft tegen de bezittende klasse waarvan hij deel uitmaakt, tegen
het Kapitaal waarvan hij profiteerde, waarvan hij het nut, de onmisbaarheid en de
onwrikbare wetten als technicus moet kennen, ziedaar twee tegendeelen welke wij
onmogelijk kunnen vereenigen, ziedaar een barokke, groteske houding welke een
gunstig oordeel geenszins bevordert en alle voorteekenen plaatst onder de
bedreigendste aspecten.
Vergelijk ook de mobiliteit van dit uiterst gewichtig ambt, de lichtzinnigheid
waarmee de regeerders ermee sollen, vergelijk die wispelturige mutaties met de
vastheid, de duurzaamheid welke men waarneemt in alle overige landen. Toets deze
veranderlijkheid aan de regels van het nuchter verstand, van de simpele en gezonde
ideeën.

De vijfde gouverneur na 1926
Ziehier de vijfde gouverneur die wij meemaken na 1926, na de eerste zware crisis
van den franc. Vier zijn nog in leven. Waarom werden zij benoemd? Waarom werden
zij afgezet? Als zij zich onbekwaam toonden was hun aanstelling een fout en een
domheid. Als zij daarentegen de vereischte kundigheden bezaten was hun ontslag
pure willekeur en waanzin. Het een of het ander. In beide gevallen handelde het
gouvernement dat benoemt en afzet als een warhoofd die niet weet wat hij wil, als
de slapelooze die zich in zijn bed omdraait van den eenen naar den anderen kant, als
de stuurman die het roer heeft doch de richting kwijt is. Een vakman met zelfrespect
moest zich tot zulke kinderachtige, doellooze experimenten niet leenen. Een
emissie-instituut behoorde niet afhankelijk te zijn van een kabinetswisseling of van
een resultaat der stembus. Waar men dergelijke toestanden als normaal beschouwt,
waar de eerste de beste charlatan, mits hij een voldoende aantal stemmen van
onbevoegden verzamelt op zijn naam - wat niet moeilijk is - en waar elke politieke
ignorant of avonturier naar believen kan tornen aan de opperste leiding van 's lands
Bank, daar moest men de financiën op de hoogescholen niet laten doceeren als een
wetenschap doch liever als een kansspel. Al die benoemingen en ontslagen getuigen
van een wonderbaarlijke minachting voor de realiteit van cijfers en getallen.
Bij het vertrek van Tannery duikt achter een persoon op wier eigenschappen wij
niet anticipeeren, dezelfde vraag op, maar nog gemarkeerder dan bij vroegere
bestuurswisselingen. Een officieel communiqué verzoekt ons om de aanstelling van
Labeyrie niet te interpreteeren als een wijziging der positie van het gouvernement
betreffende de Fransche munt. Blum heeft inderdaad bij herhaling verklaard dat hij
niet eraan denkt om te devalueeren. Wanneer echter de huidige regeering ten opzichte
der valuta de orthodoxie belijdt harer voorgangers, waarom dan vervangt men den
gouverneur der Bank? In het verstrekken van voorschotten aan de Schatkist heeft
Tannery zich tijdens zijn korte werkzaamheid nimmer onbuigzaam getoond. Over
het anderhalf jaar zijner ambtswaarneming beloopt deze vermomde inflatie nagenoeg
twintig milliard. Geen motief dus om hem te vervangen. Gelijk wij destijds voorzien
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hebben, en gelijk in de bedoeling lag van het toenmalig gouvernement, was Tannery
geen onplooibaar penningmeester. Doch waarom krijgt hij een boterbriefje wanneer
alles bij het oude blijft?

Leugen of mystificatie
Deze veronderstelling van continuïteit kan slechts leugen zijn of mystificatie. Het is
onwaarschijnlijk, hoogst ondenkbaar, het is onmogelijk dat Blum de totnutoe
ingenomen positie ten opzichte van de munt zal handhaven, wanneer ook maar de
helft der plannen verwezenlijkt wordt welke hij in de regeeringsverklaring aankondigt.
Niemand waarlijk zal de veertig-urige arbeidsweek welke Blum belooft, rangschikken
onder de sensationeele hervormingen. Niemand, zelfs niet de patroons, betwist de
rechtvaardigheid, de menschelijkheid van alle salaris-verhoogingen welke de
werkgevers met of zonder dwang op uitnoodiging van Blum hebben toegestemd.
Maar zoowel Blum als Labeyrie weten, dat in een wereld waar diverse landen de
achten-veertig-urige arbeidsweek nog niet hebben geratificeerd of toepassen met
elasticiteit, de invoering der veertig uren als een onafwendbare, een vernietigende
ramp zal losbreken over de Fransche nijverheid wanneer de maatregel niet
tegelijkertijd gecompenseerd wordt door een devaluatie der munt. Reeds nu verkoopen
verscheidene takken der Fransche industrie beneden den kostprijs, en reeds nu
vermindert maandelijks de export en de binnenlandsche omzet. De geringste
vermeerdering der productie-kosten zal een stillegging meesleepen van de
gezamenlijke bedrijven zonder uitzondering. En de oorzaak dezer wanhopige situatie
schuilt nergens anders dan in een even draconisch als gecompliceerd belastingsysteem
dat ieder minister sinds jaren belooft te verlichten en dat ieder minister sinds jaren
regelmatig verzwaard heeft.
Het minimum bijgevolg van Blum's programma voert rechtstreeks tot dit
onvermijdelijk alternatief: óf de Fransche economie moet springen, en met haar
Blum, en met Blum het heele republikeinsche bewind, óf de franc moet springen. Er
is middenweg noch uitweg. Het springen van Blum of het springen der munt zal niet
geschieden zonder geweldige beroeringen. Het is ook geenszins uitgesloten dat eerst
de valuta in de lucht vliegt en daarna op den koop toe de socialistische minister en
zijn medeplichtigen die gedurende de stakingen hebben veroorloofd dat het
eigendomsrecht geschonden, de persoonlijke vrijheden verkracht, en de rechten van
kapitaal tegenover arbeid geannuleerd werden. Zulke inbreuken mogen ongestraft
blijven, zij blijven stellig niet ongewroken, al zou men de vergelding moeten betalen
met een ruïne.
Trouwens, waarom zou enkel de franc vast staan waar alles wankelt? Waarom
zou alleen de franc taboe zijn, onaantastbaar, onschendbaar, geheiligd, in dit rijk van
gebalde en opgestoken vuisten waar voor 't oogenblik geen ander recht geldt dan dat
der vuist en waar men trappelt van ongeduld om verdere daden te voegen bij het
gebaar? Een dergelijke paradox zou naar nonsens zweemen. Neen! Het is onbekend
wat de nieuwe gouverneur der Banque de France doen zal. Het is echter meer dan
duidelijk wat er van hem verwacht wordt.
[verschenen: 24 juni 1936]
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Tout va très bien
Parijs, 10 Juni [1936]
Het feestelijke interval tusschen lente en zomer dat de Parijzenaars in navolging van
Londen ‘Le Saison de Paris’ genoemd hebben, vangt aan als een veertigdaagsche
vasten. Het programma is dun en middelmatig als de vermakelijkheden van een
derde-rangsch kuur-oord dat zijn beste beentje voorzet. Een openluchtspel bij de
Notre-Dame, met een verbeterde uitgave van ‘Le Vray Mistère de la Passion’, dat
Oberammergau in décor en technische middelen overtreft, maar 't in wijding en
eenvoud nooit op zijde zal streven. Een gecostumeerde optocht van ‘De Arbeid’ met
een Russisch tintje, waar niemand naar vroeg omdat iedereen er den buik van vol
heeft. Een wielerwedstrijd in de Tuilerieën. Een paar kermissen. En daarmee is alles
verteld.

Quelle pitié!
What a pity! murmelen de weinige Angel-Saksers die het Kanaal overstaken. Quelle
pitié! herhaalt de Franschman die in zak en asch de toebereidselen gadeslaat van
festiviteiten waarvoor de régisseurs zich niet hebben uitgesloofd. Want wat men ook
moge beweren, de doorsnee-Franschman zit in zak en asch. Alle lust om op een
vulkaan te dansen is hem vergaan. Om de maat vol te maken annonceerde het Front
Populaire het voornemen om zijn overwinning te vieren met een plechtige marsch
dwars door de hoofdstad. Op de Place de la Concorde zou een soort van Altaar des
Vaderlands opgericht worden als in de dagen der groote voorvaders. Deze maskerade
tenminste is afgelast tot 14 Juli, herdenking van de inneming der Bastille, in welken
kerker volgens betrouwbare geschiedschrijvers alles tezamen één sadist en drie
falsarissen uit hun ketenen verlost zijn op dien memorabelen dag van bevrijding.
Vóór veertien Juli zal er nog heel wat water stroomen onder de bruggen der Seine.
Maar men zegt dat om wat te zeggen. Het gesimuleerde optimisme zelfs heeft
afgedaan. Zij die aandacht schenken aan de geestelijke stroomingen duiden het als
een symptoom dit er sinds het begin van dit jaar bijna geen week verloopt of ergens
verschijnt een nieuwe biografie van Robespierre, den aanstichter der Terreur. Op
gevoelige temperamenten werken die geschriften als een komeet tijdens de
middeleeuwen en de oudheid. Ik voor mij wil het schavot zien alvorens eraan te
gelooven. De verhitting echter in aanmerking nemend der populaire gemoederen zou
het me weinig verwonderen dat er een guillotine in aantocht is op de cosmische
stralen welke wij met geen enkel toestel of zintuig kunnen gewaarworden, doch die
niettemin reeds ‘Universalia’ gedoopt werden door Léon Daudet in een boek dat veel
gelezen maar met scepticisme begroet is. Deze Universalia zouden een soort van
radio zijn, reizend door de regionen van het eindelooze uitspansel, en periodiek
hetzelfde goede of slechte répertoire afzendend (met enkele varianten) naar de
bewoners der Aardschors, die niet anders kunnen wegens hun onzichtbare voelhorens
dan contact krijgen met dat hemelsche koor van golven. Ik durf er dus niet op zweren
dat ginds geen Robespierre voor de micro staat of een andere Spartacus.
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Slechte reclame
Als 't programma van La Saison mager is, de bezoekers zijn schaarsch. Zij blijven
liever thuis, zij trekken liever elders dan te riskeeren eensklaps zonder eten, zonder
drinken, zonder bediening te zitten, gelijk overkwam aan de gasten van Majestic,
waar bij voorkeur diplomaten afstappen, en wat gebeurd is of elke minuut gebeuren
kan in honderd andere hotels. Het personeel legt beslag op de installatie, snijdt water
en electriciteit af, stuurt den eigenaar de laan uit (die vruchteloos hulp vraagt bij de
politie!), laat de klanten over aan hun lot en danst met de soubrettes op de melodieën
van een gramofoon, volgens de nieuwste methode van staken. Om zijn koffers naar
't station te brengen vindt de logé zelfs geen kruier. Uitstekende reclame bij de opening
van het toeristen-seizoen, lijkt u niet? Prachtige propaganda voor het
vreemdelingen-verkeer. Het zal hun rouwen, de stakkers van kellners,
bordenwasschers, koks en kamerjuffers. Maar hoewel ze niet beseffen wat ze doen,
de ezels, het kan niet ontkend worden dat ze logisch zijn. Sinds ze een krant kunnen
lezen hebben zij het socialisme hooren fulmineeren tegen de weelde. Sinds ze kunnen
zingen hebben ze gebrald ‘Nous ne sommes rien, soyons tout’ en andere coupletten
van de Internationale, naast kameraad-president Léon Blum, die luidkeels meebrult.
Weg dus met de weelde die hen de oogen uitstak. Weg met degenen die ‘alles’ waren,
terwijl zij zich moesten vergenoegen met ‘niets’. Zij vergeten alleen dat Parijs immer
een luxe-stad geweest is en dat de drie millioen inwoners van Parijs, de vier millioen
inwoners der Parijsche voorsteden altijd geleefd hebben van de luxe, van de overdaad,
ook nog gedurende de crisis zoo goed en zoo kwaad als 't ging. Zij begrijpen niet,
de stumpers, dat de leuze ‘weg met de luxe’ in den letterlijksten zin beteekent ‘weg
met Parijs’. Eigenlijk moet men ze beklagen, want wat de leiders nooit geleerd
hebben, kunnen de volgelingen niet weten, en terwijl de stakers elken nacht kampeeren
op den naakten grond of op de harde planken van fabrieken en magazijnen kan men
iederen avond de kopstukken van het revolutionnaire front in gedecolleteerd
gezelschap champagne zien hijschen onder de lusters van Chez Maxim's. Daar wordt
niet gestaakt, op vijf honderd meter van 't Parlement!

Nieuw object van verzekering
Dat alles stemt weinig tot feesten, noch om wat is, noch om wat het te worden dreigt.
Een kennis toonde mij dezer dagen een schrijven dat hij ontving van lieden die zich
assureurs noemen. De brief was persoonlijk en confidentieel. Doch op den afstand,
in tijd en ruimte welke Soerabaja nog scheidt van de Ville-Lumière, schijnt de
schending van een geheim, dat trouwens slechts unilateraal werd toegezegd, mij geen
zaak om scrupules in te boezemen. Ik openbaar dus den inhoud met een gerust
geweten.
Bedoelde assureurs, die tot dusverre verzekerden tegen diefstal, brand, hagel,
overlijden, zelfmoord en anders ongevallen, verwittigden hun cliënt dat zij in de
tegenwoordige omstandigheden aanleiding hebben gevonden om hun activiteit uit
te breiden tot assurantie tegen buitenlandschen oorlog, bombardementen
(lucht-bombardementen inbegrepen), oproeren, burgeroorlog, troebelen, onwettige
bezetting, confiscatie van eigendommen, en, als aanhangsel, kwaadwilligheid - in 't
Fransch malveillance. De verzekeraars wijzen erop dat de premies voor deze soorten
van risico, uiteraard onderhevig aan schommelingen en afhankelijk van wisselende
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factoren, op 't oogenblik een neiging vertoonen tot stijgen. Voorts wordt gespecificeerd
dat de slachtoffers der vernoemde onheilen hun schadevergoeding zullen ontvangen
in sterlings, betaalbaar te Londen. In de huidige conjunctuur behoort deze laatste
clausule tot de modellen van welsprekendheid. Een der ‘kwaadwilligheden’ waarvoor
men zich te Parijs zal wenschen te dekken in de eerste plaats is een sluiting der
banken.
Een epistel als dit kan gecommentarieerd worden met boekdoelen. Daarvoor werd
de formule uitgevonden van ‘commentaar overbodig’. Zij is meestal een recept tegen
voorbarige zwartgalligheid. Laten wij 't toepassen. Want het is niet prettig en nog
minder geruststellend om in den breede te gaan constateeren dat er geen maatschappij
bestaat die verzekeren kan tegen een cataclysme, en dat Frankrijk ongeveer het eenige
land is op de beide halfronden waar de hypothese van een algemeene, grandioze,
totale ontwrichting in ernst kan worden overwogen en in ponden sterling geprijsd...
terwijl in alle tingeltangels, op alle instrumenten en uit alle borsten het liedje klinkt
Tout va très bien, Madame la Marquise! Het charmante deuntje keerde terug uit de
oude doos onzer betovergrootmoeders, met of zonder ‘Universalia’. Gelijk
Robespierre, tenslotte, die 't misschien al geneuried heeft en direct met deze muziek
op zijn gemak en op dreef zal zijn.
[verschenen: 26 juni 1936]

Een revanche
Parijs, 12 Juni [1936]
Er was in de laatste jaren der vorige en in de eerste der tegenwoordige eeuw te
Aix-en-Provence een oud mannetje dat schilderde. Zijn uiterlijk deed denken aan
een gepensionneerd majoor. Hij was opvliegend, eenzelvig, wantrouwend, hangerig,
maniak, misanthroop, buitengewoon gesteld op zijn onafhankelijkheid, overdreven
achterdochtig en daarenboven lid van het kerkbestuur. Hij ging door voor een nar
en een machtelooze, maar genoot in zijn genre een zekere reputatie, en in 1883 kreeg
hij twee andere ‘origineelen’ op bezoek, Gauguin en Vincent van Gogh, die zich
gevestigd hadden te Arles en afkwamen op de faam van den excentrieken zonderling.

Schoolkameraad van Zola
Voor een belangrijk deel dankte hij die averechtsche beroemdheid aan Zola wiens
schoolkameraad hij geweest was op het lyceum. Later correspondeerden zij samen
en ze zagen elkaar terug in Parijs. Zij waren dikke vrienden tot Zola den slechten
inval had om hem als hoofdfiguur te kiezen voor L'Oeuvre en hem te teekenen in
dezen roman als een mislukt genie. De held van Zola maakte zich van kant toen hij
merkte dat hij ‘zijn meesterwerk’ nimmer zou kunnen verwezenlijken. Het model
dat den schrijver zijn onderwerp inspireerde had zich eenvoudig teruggetrokken in
de afzondering, in de eenzaamheid, ver van de wereld, nog verder van den roem, als
een kluizenaar, als een boeteling, als een asceet. Dat stond gelijk met zich voor den
kop schieten, met in de Seine springen. In den kring van Zola's vrienden en kennissen
werd hij legendair. Zij wisten wie hij was, de held van L'Oeuvre. Hij heette Paul

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Cézanne. Eén keer per jaar gaf hij teeken van leven, als een schim die nog rondspookt
op de plek waar een te felle wensch of een te dierbare herinnering hem bindt. Wanneer
de tijd kwam der exposities zond hij een colli zijner laatste doeken aan het adres der
jury. Zij werden regelmatig geweigerd. Men kende geen schilder die zoo dikwijls
en zoo unaniem geweigerd was als Cézanne. Ook in dit opzicht had hij zijn weerga
niet. Tot zijn dood bleef hij ‘Hors Concours’.

Steeds kostelijker anecdotes
Hoe meer het oude mannetje verrimpelde en vergrijsde, hoe kostelijker anecdotes
men debiteerde op zijn rekening. In schetsen, welke schenen te bestaan uit louter
vormlooze vegen, kon hij een kwartier, een uur piekeren op één penseelstreek. De
appelen en citroenen zijner stillevens rotten onder het werk, de uien schoten uit. De
bloemen verlepten in de vazen en ten einde raad nam hij kunstbloemen voor zijn
studies. Na honderd-vijftien poses wierp hij ontevreden en moedeloos een portret in
den hoek met de woorden: ‘Jammer, het witte hemd beviel me wel.’ Tientallen
landschappen liet hij steken in een stadium dat volgens den auteur onvoltooid en niet
meer voltooibaar was.
Maar hoe minder hij slaagde hoe halsstarriger hij zich inspande. Toen zijn moeder
stierf, van wie hij hield met hart en ziel, volgde hij haar begrafenis niet tot het kerkhof
omdat hij geen paar uren voor zijn werk wilde missen.

Verwoed fanatisme
Rainer Maria Rilke citeerde later dit verwoede fanatisme als een zijner sublieme
karaktertrekken. Met zulke obstinate passie zwoegde hij en men kan zelfs zeggen
dat hij eraan overleed. Om geen paar uren te verliezen bleef hij op een dag doorwerken
onder een onweer en een gutsenden regen. Hij liep een pleuris op, ging te bed en gaf
twee dagen daarna den geest zonder ooit op een officieele tentoonstelling te zijn
toegelaten. Bij het afscheid had hij even weinig bewonderaars als bij het debuut.
Gelukkig kon hij zich deze weelde veroorloven, want van zijn vader, eerst
hoedenmaker, vervolgens bankier, erfde hij een fortuintje. Wat had Cézanne moeten
beginnen zonder dat reisgeld? Toen Octave Mirbeau, een zijner zeldzame vroege
vereerders, en zelf een beetje extravagant, maar invloedrijk, voor Cézanne aan den
Minister van Schoone Kunsten het Legioen van Eer vroeg, antwoordde zijne
excellentie verontwaardigd: ‘Als ik een lintje te veel had decoreerde ik liever den
satyr van het Bois de Boulogne.’ Er zwierven toen reeds satyrs in dien Parijschen
lusthof.
Is dat pas dertig, veertig jaar geleden? Men kan 't zich nauwelijks voorstellen.
Vandaag kosten de appeltjes van Cézanne minstens duizend gulden per stuk. Hij
werd een fenomeen. Zijn doeken hangen in de voornaamste musea: te Londen, Berlijn,
New-York, München, Hamburg, Oslo, Praag, Moskou, en zelfs in 't Louvre. Met
een hoop moeite en kosten heeft men ze getransporteerd uit de meest afgelegen
oorden der aarde om ze voor den duur van één seizoen te verzamelen in het land van
hun oorsprong.
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Défilé voor den miskende
Te Parijs, waar autoriteiten, schilders, critici, kunstkenners en een ontelbaar publiek
een jaar terug defileerden langs de Italianen der Renaissance, en vorigen herfst langs
de Vlaamsche Primitieven, daar defileeren zij nu voor Cézanne, de outlaw, voor
Cézanne aan wien men eigenlijk nooit echt en oprecht heeft kunnen wennen, voor
Cézanne, ontboeid uit den tooverban zijner quarantaine, gerehabiliteerd, bewierookt
en geaureoleerd met het gansche stralen-spectrum der glorie. ‘Tout arrivé’ zegt de
Franschman onvertaalbaar. Ook de eerste expositie van een meester die geboren
werd in 1839 en stierf in 1906. Voor de opening zijner tentoonstelling had ‘Schoone
Kunsten’ zelfs de leerlingen uitgenoodigd der scholen.
Ik gewaag van dezen triomf zonder persoonlijk ermee te kunnen instemmen. Het
zal mij nooit lukken om op tien meter afstand een expressie te waardeeren welke
naar mate men dichter nadert een verwarde puzzle wordt van tinten. Ik ben een
verstokt voorstander van het tegenovergestelde procédé. Het spiegeltje op De Bankiers
van Quinten Metsys, een spiegeltje van nauwelijks drie centimeter doorsnede waarin
de schilder een heelal samenvat, ontsluit mij den zevenden hemel. Maar of het
impressionisme analytisch is, zooals bij Seurat, Pisarro en Monet, of synthetisch,
gelijk bij Cézanne en zijn school (want hij stichtte onvrijwillig een school van kegels,
cylinders en bollen) ik kan slechts mijn onvermogen bekennen om sympathisch te
vibreeren met emoties en sensaties welke zooveel anderen klaarblijkelijk verrukken.
Over smaken en kleuren echter valt volgens het spreekwoord niet te twisten. En het
is verwonderlijk genoeg een verlangen tot uiting vervuld te zien, een streven bereikt,
een taaie wil ten volle gerealiseerd, een ideaal erkend, om Cézanne te eerbiedigen,
zoo niet als een der grootsten, dan toch als een der machtigsten.
[verschenen: 22 juni 1936]

Een capitulatie
Parijs, 14 Juni [1936]
Hoe 't eigenlijk gegaan is met de stakingen?
De eersten braken uit op 26 Mei, in vliegtuigfabrieken die werken voor den Staat.
Wij waren toen nog onder het bewind van Albert Sarraut, die levenslang heeft
uitgeblonken door woorden en nimmer door daden. Als hij onmiddellijk behoorlijke
maatregelen genomen, en de arbeiders (nauwelijks drie duizend) desnoods met
gewapende macht uit de fabrieken geëxpulseerd had, zou de beweging in de kiem
gesmoord zijn. Maar Sarraut verroerde geen vinger. Integendeel. Hij stak beide
handen uit. Onder het voorwendsel van nationale verdediging dwong hij de patroons
om de eischen van hun personeel zonder discussie in te willigen.
Van twee zijden beschouwd was deze slapheid verderfelijk. Ten eerste werkte zij
aanstekelijk op het ensemble der arbeiders. Ten tweede belastte zij den opvolger van
Sarraut met een verpletterende hypotheek. Een socialist, gelijk Blum, ook al
veroordeelde hij wellicht in zijn binnenste de abdicatie van het gouvernementeele
gezag, kon er geen oogenblik aan denken om tegenover het proletariaat strenger op
te treden dan een radicaal gelijk Sarraut. Van hun kant oordeelden de arbeiders terecht
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dat een opstand die niet onderdrukt was door een bourgeois, minstens getolereerd
zou worden door een kameraad-citoyen.
In de gezamenlijke pers zag geen enkel orgaan het alzijdige gevaar van een
revolutie in aantocht. Geen enkel blad merkte de onberekenbare consequenties van
het precedent dat geschapen werd door de zwakheid van Sarraut en door het welslagen
van den eersten lock-in. Geen enkel sommeerde Sarraut tot ingrijpen, tot herstel van
recht en wet, tot respect van een eeuwenoud maatschappelijk statuut. Zonder hun
hersens af te pijnigen hadden de leiders der publieke opinie nochtans kunnen voorzien
dat een, of twee, of drie lock-in's beteugeld kunnen worden, maar geen duizend en
zelfs geen honderd, want om een menigte groote, gemiddelde en kleine fabrieken te
onderwerpen die belegerde vestingen zijn geworden, verspreid over het gansche
territorium als evenveel haarden van opstand, zou het gouvernement niet genoeg
hebben aan de gendarmerie, zelfs niet aan de staande troepen, maar een geheel [leger]
op de been moeten brengen.

‘Lock-in’
Tusschen haakjes: het woord lock-in, als tegenstelling tot lock-out schijnt mij met
de minste letters uit te drukken wat het bedoelt. De tactiek welke het aanduidt wordt
door de Franschen schilderachtiger genoemd ‘grève sur le tas’, staking op den hoop.
Wij zouden waarschijnlijk zeggen ‘staking bij de pakken’. Maar dat zijn geen
technische termen en lock-in verdient de voorkeur. In een periode van werkloosheid,
waar de patroon voor ieder staker zonder eenige moeite een remplaçant vindt, is de
methode van ‘bij de pakken neerzitten’ de aangewezen strijdvoering. Ik kan niet met
zekerheid zeggen of ze in Frankrijk werd verzonnen. In Frankrijk is zij ondertusschen
voor den eersten keer toegepast op enorme schaal, en vanuit Frankrijk zal zij zich
ongetwijfeld als een epidemie voortplanten over de landen waar het liberalisme de
vrijheden verwierf en handhaafde die vandaag verstikt worden door de democratie.
De rollen immers zijn verwisseld. Keizers en koningen werden constitutioneel. Een
ander en tirannieker slag van heerschers - de anonieme massa - verscheurt de
constitutie, maakt zich meester van den scepter en bestijgt den troon als autocraat.
Doch laten wij terugkeeren tot ons uitgangspunt de onvergeeflijke lamlendigheid
van Albert Sarraut.
Hoe moet men zijn houding verklaren om ze te begrijpen? Dat valt niet licht, want
men heeft de keus tusschen verscheidene en tegenstrijdige hypotheses. Om te beginnen
kan men aannemen dat Sarraut te stom is om verder te kijken dan zijn neus. Of dat
hij uit baloorigheid over zijn nederlaag aan de stembus de eerste is geweest om ‘la
grève sur le tas’ toe te passen, en gedurende de maand zijner tusschenregeering de
zaken te laten waaien. Men kan ook veronderstellen dat hij Léon Blum bij gelegenheid
van zijn bewindsaanvaarding een dier poetsen heeft willen bakken welke onder
politici niet zeldzaam zijn. Even goed echter kan het vermoeden geopperd worden
dat hij met Blum onder één hoedje gespeeld heeft om door oogluikende toelating,
zelfs door heimelijke aanwakkering van wanorden, het stemmen der terugstootendste
en avontuurlijkste desiderata van het Front Populaire (waarvan hij lid is) te
vergemakkelijken en te bespoedigen.

Blum in het complot?
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Men moet inderdaad wel gelooven dat Blum zelf in het complot was. Want waarom
ontwikkelt zich een algemeene en formidabele agitatie juist op het moment dat een
messiaansch minister-president de sleutels ontvangt en de poorten zal openen van
het Beloofde Land? Om de bourgeoisie bang te maken. Om haar te terroriseeren.
Om elke poging tot tegenstand van meet af te verbrijzelen. Hoewel Blum in de
beroering zijn autoriteit dreigde te verliezen (en haar effectief verloor) is deze
manoeuvre vanzelfsprekend en - vanuit zijn standpunt - verdedigbaar.
Maar de gebeurtenissen groeiden Blum zoo zichtbaar boven het hoofd en weldra
bleek hij zoo weinig meester van de opgeroepen en ontbreidelde geesten dat men
zich gedwongen ziet de gissing te maken of wellicht op Blum in eigen persoon niet
de stimulant en de foltering gebruikt is der paniek.
Door wie? Bij den aanvang door Jouhaux en de Confédération du Travail. Doch
niet langer dan tot 7 Juni, datum van een accoord tusschen patroons en werknemers,
dat volgens Jouhaux gelijkstaat met een loonsverhooging van 35%, en waarin hij
aanleiding vond om alle actie op te schorten. Bij den aanvang eveneens door de
Communisten. Doch wederom niet langer dan tot 7 Juni, want het komt momentaan
niet te pas in de kraam van Stalin om den Franschen bondgenoot te ontwrichten door
binnenlandsche orkanen, op een tijdstip dat Frankrijk's leger elken dag onmisbaar
kan worden op de slagvelden. Daarom was Maurice Thorez, vazal der Moskovieten,
de eerste die het wachtwoord gaf ‘dat de bewuste arbeider een staking moet weten
te beëindigen’. De stakingen evenwel duurden voort. Zij verbreidden zich in steeds
versnellend tempo. Na de fabrieken en de waren-huizen, werden de winkels, de café's,
de kantoren, de zalen der bioscopen etc. bezet door het personeel dat zich dag en
nacht in de lokalen installeerde als heeren en meesters.

Trotzki
Die tweede, alles overstelpende vlaag van verzet is door de eenen ten laste gelegd
aan de Vierde Internationale (het ‘integrale’ communisme) van Leo Trotzki, die kort
geleden nog ongehinderd intrigeerde in Frankrijk dat hem asyl verschafte. Anderen
hebben de groote patroons (‘le haut patronat’) beticht van machiavellistische
berekeningen, wier conclusie geweest zou zijn, als zij geslaagd waren, dat een
gouvernement van het Front Populaire de Garde Mobile had moeten doen oprukken
tegen hen die vijf weken te voren hun stem uitbrachten voor datzelfde gouvernement.
Dit hardnekkige gerucht is oncontroleerbaar omdat niemand zich in de kaart laat
kijken. Het wordt echter tot zekere hoogte bewaarheid door het feit dat de regeering
van Blum het orgaan der Trotzkianen ‘La Lutte Ouvrière’ in beslag heeft genomen.
Dat Trotzki zich allieert met antipoden behoort tot zijn oude gewoonten en het ligt
eveneens in zijn lijn om het land te teisteren en te knakken, waarop de eenige hoop
gevestigd is van zijn doodsvijand Stalin, wiens val hij beoogt en verwacht.
Wat ‘de groote patroons’ betreft, zij zijn van nature misschien geneigd om een
verbond te sluiten met den duivel. Doch als de lakschheid der regeering, de openlijke
verklaring van Blum dat hij de bezetting der fabrieken en andere particuliere
eigendommen niet zal contrarieeren, hen mocht drijven tot deze uiterste
paardemiddelen, dat zou mij noch verwonderen, noch ergeren.
Wanneer Blum echter La Lutte Ouvrière confiskeerde, hij heeft geen enkele
wandaad, geen enkele provocatie der Trotzkianen durven beteugelen. Automobilisten
en voetgangers zijn straffeloos gerantsoeneerd ten bate van collecte-bussen der
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stakers. Politie en gendarmerie zijn op non-activiteit gesteld. Hij is gezwicht voor
dwang. Hij heeft zonder voorwaarden gecapituleerd, en het Parlement met hem.
Beiden, Blum en het Parlement, zijn de overwonnen, de slachtoffers dezer
onbloedige revolutie, de eenige dooden der ‘drooge guillotine’. Maar hiermee is 't
niet uit, hiermee zijn Blum's tribulaties niet ten einde. Nooit behaalden overwinnaars
een glansrijker en gemakkelijker zegepraal. Dat smaakt naar meer. De stakingen
luwen. Doch pretexten om nieuwe te ondernemen zullen niet ontbreken want reeds
stijgen de prijzen der levensbenoodigdheden. Dat is onafwendbaar. Waar meer geld
circuleert wordt duurder gekocht. Het is ook onafwendbaar dat Blum vroeg of laat
zal moeten regeeren en commandeeren. 't Zij de ‘bezetters’, die hij heden steunt en
die zich reeds erfgenamen wanen van de bezitters. Of, als de ‘bezetters’ niet
gehoorzamen... de geweren, wanneer stokken tenminste niet helpen.
[verschenen: 1 juli 1936]

Tijd te veel
Parijs, 18 Juni [1936]
Tusschen de zes-en-dertig ministers, secretarissen-generaal,
ondersecretarissen-generaal, ministers-van-staat, ministeressen, adjunct-ministers
en verdere varianten van een excellentie, bevindt zich in het Cabinet-Blum ook een
Sous-Secrétaire d'Etat des Loisirs.
Hoe zullen wij den naam vertalen van een ambt dat het parfum heeft der frivoliteiten
en overige galanterieën uit de eeuw van Louis XV en XVI? Het schijnt dat wij,
Hollanders, gewerkt hebben terwijl anderen zich amuseerden, want voor ‘loisir’
bezitten wij niet eens een goed woord. ‘Snipperuurtjes’ zegt mijn dictionnaire. Dus
een Ministerie van Snipperuurtjes? Neen, dat klinkt te mal. Een Minister van Vrijen
Tijd? Dat gaat ook niet. Wat dan? Van Verzetjes? Van Zalig Nietsdoen? Van
Ledigheid? Een Ministerie van Ontspanning of Uitspanning? Een portefeuille van
Tijdverdrijf? Dit laatste is misschien nog het beste, aangezien er tijd verdreven moet
worden. ‘Frankrijk verveelt zich’, zei Alphonse de Lamartine in het midden der
vorige eeuw. Léon Blum citeert het beroemde gezegde niet, maar hij doet alsof de
Fransche natie zich zal gaan vervelen.
Men kan wel merken dat hij een ex-tooneelcriticus is, en zoetgevooisd poëet in
zijn jonge jaren (daar blijft altijd iets van hangen), een dilettant die ‘Nieuwe
Gesprekken van Goethe met Eckermann’ schreef, en dat hij op den Quai Bourbon
een historisch huis bewoont dat toebehoorde aan een aristocratisch geslacht. Hij is
de eerste regeerder die een cabinet noodig oordeelde van zes-en-dertig leden. Een
optocht. Een bruiloft. Een tooneelgezelschap. Een razzia. Een meeting! Kortom,
precies zooveel als er volgens een bekend auteur die nog niet weerlegd is, dramatische
situaties kunnen bestaan, de komische inbegrepen.

Ministerie van Tijdverdrijf
Het Ministerie van Tijdverdrijf is ingesteld met het oog op de veertigurige
arbeidsweek, hetgeen neerkomt op een zes-urigen werkdag. De wet, welke het
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hoofdnummer vormt van een sociaal programma, is door de Kamer aangenomen met
een meerderheid van 385 stemmen tegen 175, op een totaal van 613 députés. De
Senaat zou haar gaarne verworpen hebben doch vond den moed niet om in conflict
te treden met den volkswil, uitgedrukt door het algemeen kiesrecht.
Het mankeerde in beide assemblées niet aan ongeluksprofeten. Daar waren er die
adviseerden om de wet op te schorten tot zij kans had internationaal te worden. Zij
voelden geen lust om roekeloos in de kaart te spelen van concurrenten, waar nog
acht, tien of twaalf uur per etmaal gewerkt wordt, èn voor een prikje. Daar waren er
die het gouvernement en hun collega's bezwoeren om de wet voorloopig niet toe te
passen op de koopvaardij, welke reeds voor de helft onttakeld ligt en voor de andere
helft ondanks overvloedige subsidies zieltoogt. Daar waren er ook die den land- en
tuinbouw tenminste wilden uitzonderen. Daar waren er die jammerden over het
kolossale lek dat de nieuwe wet zou slaan in het budget der staatsbedrijven, in de
balansen der particuliere ondernemingen. Doch de jeremieerders behoorden allen
tot de oppositie. En is het ooit vertoond in een parlement dat men anders dan pro
forma luistert naar de klemmendste argumenten der oppositie? Heeft men ooit
bijgewoond dat de oppositie gelijk krijgt? Ook al wordt haar gelijk door de feiten
van de daken geschreeuwd? De ongeluksprofeten derhalve praatten in den wind. Zij
mochten blij zijn dat men hen geen inktkokers naar het hoofd slingerde. Op haar
verkiezingsplakkaten had de regeerende partij ‘minder werk voor meer geld’ beloofd,
tafeltje-dek-je's en de gebraden duiven van luilekkerland. Zij moet haar beloften
gestand doen. Ziedaar dus de periode van rozengeur en maneschijn bij de vleet, met
zijn Minister van Tijdverdrijf. Van Verpoozing. Van Vertier. Van Rust-roest-niet.

Voorbeelden trekken
Natuurlijk rekent het gouvernement van Léon Blum er achteraf op dat de overige
Europeesche, Amerikaansche en Aziatische naties in zijn humanitaire en
philanthropische voetsporen zullen stappen, hetzij uit enthousiasme, hetzij door
overreding, hetzij na een gewelddadige actie hunner arbeidende klasse. ‘Wie weet’,
las ik in een der meest-verbreide organen, ‘of de besmetting zelfs niet zal overwaaien
naar landen onder dictatoriaal bewind?’ Met zulke kluitjes stuurt men elkaar in het
ruischen van het ranke riet. Waarom niet, te drommel! Men heeft tijd tot spelevaren.
Maar dat overwaaien staat nog te bezien. Gesteld dat een gouvernement besluit de
schatten, welke de veertig-urige arbeidsweek nutteloos verslinden zal, geheel of
gedeeltelijk te besteden om arbeiders boven de vijftig of boven de vijf-en-veertig
jaar een draaglijk pensioen uit te keeren, en de jonge lieden, wier gezonde kracht
expansie eischt, acht uur per dag aan 't werk te laten? Zes jaar geleden heb ik deze
thesis ontwikkeld in dit blad. Zij is nog nergens aangenomen. Want simpele ideeën,
zei de astronoom Laplace - de Laplace van Kant - doen zich 't laatst voor aan den
menschelijken geest. Hij zei 't overigens tevergeefs, wijl simpele ideeën steeds blijven
komen met de trekschuit. Maar in gemoede, lijkt u een maatregel welke jonge handen
werk verleent en de oude handen rust verschaft, niet honderd maal logischer dan het
op stal of op halven stoom zetten der jonge en rijpe mannen? Is hij niet humaner,
socialer en volgens alle waarschijnlijkheid zelfs economischer? Hij zou in ieder geval
een portefeuille van Tijdverdrijf uitsparen, met de kosten van het daaraan verbonden
budget, die door de communisten geraamd worden op één milliard.
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Doch Blum heeft Roosevelt willen navolgen die met de veertig-urige arbeidsweek
een part meende te absorbeeren zijner millioenen unemployed. De leuze ‘minder
werk en meer geld’ stamt uit het hoopgevende aanvangsstadium van het
Amerikaansche experiment. Zoodra bleek dat de proef mislukte, dat na een tijdelijke
en korte afneming der werkloozen een verhooging optrad van hun aantal, zou een
realist de leuze hebben opgedoekt als bedrieglijk, teleurstellend en waardeloos. Blum
echter is geen realist. Hij is een illusionist die zich zelf en anderen drogbeelden
aanpreekt met de volleerde redekunst van den sophist. Trouwens, eenmaal in 't schuitje
gezeten, moest hij varen. Zijn electorale clientèle zou er niets van begrepen hebben
als hij theorieën herroepen had die aangenaam waren en houdbaar leken.

Experiment
Maar ondanks alle uitvluchten zullen wij beleven dat het experiment van Blum,
wanneer hij aanblijft, zich ontwikkelt volgens dezelfde normen als het experiment
van Roosevelt. Tijdens de eerste maanden zal de vraag naar arbeidskrachten
vermoedelijk toenemen - wanneer er tenminste in de kleine en gemiddelde bedrijven,
wegens de verzwaarde lasten, niet te veel faillissementen zijn die een schijnbaren
aanloop verlammen. Na dezen kortstondigen vloed zal langzaam en zeker, en zelfs
definitief, de ebbe invallen. De cijfers der werkloozen zullen opnieuw vermeerderen.
Waarom? Omdat de producent zich heeft aangepast bij de nieuwe levensvoorwaarden.
De menschelijke energie welke men hem ontnam, heeft hij gezocht en teruggevonden
bij de machine. De producent doet dat niet voor zijn genoegen. Ook niet om
economisten en maatschappelijke hervormers te dwarsboomen. Hij zoekt hulp bij
de machine omdat zijn bedrijf in gevaar verkeert. Omdat hij het ziet stranden. Omdat
hij den ondergang poogt te verhoeden. En hoe meer wij den arbeidsduur verkorten,
hoe meer het machinisme de menschelijke arbeidskrachten zal decimeeren. Om dit
te vermijden zou men alle uitvinders moeten opknoopen, wier vernuft juist door de
moeilijkheden van den producent gescherpt wordt. Men zou de strengste en de
willekeurigste verbodsbepalingen moeten uitvaardigen. Men zou perfectionneering
der machines, of aankoop van geperfectionneerde machines met de zwaarste straffen
moeten beboeten. Men zou een universeel tempo der productie moeten decreteeren.
Men zou er zich in moeten kunnen schikken dat een bedrijf niet meer rendeert. Over
een eeuw zijn zulke droomen misschien verwezenlijkbaar. Maar nu? Waan,
drievoudige waan.

Niets geleerd
Van den zes-urigen arbeidsdag zullen Blum en zijn aanhang geleidelijk afdalen tot
den vier-urigen, en ten slotte tot den twee-urigen arbeidsdag of de acht-urige
arbeidsweek. Met hetzelfde, onveranderlijke resultaat van steeds toenemende
werkloosheid. De wetten welke hij laat stemmen en de mentaliteit waaraan zij
ontspruiten toonen dat hij niets, letterlijk niets, geleerd heeft van de invoering van
den acht-urigen arbeidsdag en van zijn vernielende consequenties. Vanaf dien datum
immers (en niet van den wereldoorlog of daarvoor) dagteekent de promotie van den
geduchtsten onderkruiper waarmee de arbeider ooit te kampen had: de Machine. Ook
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deze opvatting is een der ‘simpele ideeën’ waarover Laplace gesproken heeft, die
markies was hoewel zoon van een boer.
Doch laten wij niet vlugger gaan dan de violen. De eerstkomende maanden zullen
interessant zijn voor de Fransche economie. En voor 't socialisme in 't algemeen,
waarvan alle experimenten (in Engeland, Duitschland, Italië, Scandinavië, Australië)
tot dusverre verongelukten. De portefeuille van Tijdverdrijf, welks titularis den
symbolischen naam draagt van Lagrange (De Schuur) is nog leeg. Men kan tien tegen
één wedden dat, naar gelang zij zich vult, ook de maat vol wordt.
[verschenen: 30 juni 1936]

Fout op fout
Parijs, 20 Juni [1936]
Baron Louis is de financier die de Fransche geldmiddelen in orde bracht na den val
van Napoleon Bonaparte en drie-en-twintig jaar oorlog.
Sinds lang wordt Vincent Auriol door zijn partijgenooten ‘de Baron Louis der
Sociale’ genoemd alsof het beheer der Schatkist hem pas kon worden toevertrouwd
na een kapitalistisch Waterloo. Omdat dit fatale uur geslagen heeft naar men beweert
(ik geloof er niets van) zullen wij dezen grooten man een beetje van nabij beschouwen.
In de wandeling heet hij Cent-Vingt Auréoles. Nomen est omen. Zijn vrienden
gebruiken het grappige anagram met de naïeve overtuiging van lieden die een wonder
verwachten. Zijn tegenstanders (vijanden heeft hij niet) bezigen het gekscherend als
een uitdrukking welke niet geratificeerd zal worden in de geschiedboeken, maar in
de nieuwe avonturen van een Don Quichotte. Wanneer de lange, magere silhouet
van Léon Blum inderdaad aan Don Quichotte doet denken, vooral wanneer hij zijn
platten, breed-geranden flambard draagt, Vincent Auriol roept onweerstaanbaar de
figuur van Sancho Panza voor den geest. Hij is kort en gedrongen, bol-rond van
uiterlijk, bol-rond van innerlijk. Geen scherpe kanten, van buiten noch van binnen.
Hij praat weinig doch zeer rap, met een beetje schelle stem, en altijd joviaal. Zelfs
de cijfers krijgen bij hem iets amicaals, als sobats aan wie men een familiairen por
kan uitdeelen. Wanneer Cent-Vingt Auréoles alléén was in het Ministerie zou hij
slechts goed humeur en optimisme inspireeren. Doch hij is een van de zes-en-dertig,
onder wie verschillende stijfkoppen, dondersteenen, dwepers en rancuneuze
secretarissen.

Uit Languedoc
Hij dankt deze blijde en bruisende inborst zonder twijfel aan zijn geboortestreek, Le
Languedoc, waar hij twee-en-vijftig jaar geleden te Revel, een dorpje in een rijke
vallei, het levenslicht zag. Zijn ouders waren van bescheiden kom-af. Een gezin als
duizenden andere in Frankrijk, dat zich met stage vlijt en spaarzaamheid opwerkt
naar de rangen der welgezeten bourgeoisie onder het motto ‘als 't voor vandaag niet
is dan is 't voor morgen’. Na een klim van honderd, misschiet van twee honderd jaren
werd de eind-etappe bereikt door Vincent. Hij maakte uitstekende klassieke studies
te Toulouse. Op de Parijsche Universiteit haalde hij zijn titel in de Rechten en werd
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advocaat. Hij bleef daar niet steken en de balie diende hem slechts als antichambre
der politiek. Reeds in 1914 vaardigde Muret, een plaatsje in de buurt van Toulouse,
hem af naar de Kamer en sindsdien kende zijn geluk geen enkele eclips. Toen het
Front Populaire in 1921 onder den naam van Cartel des Gauches zegevierde voor
den eersten keer werd hij benoemd tot president der Commissie van Financiën. Dat
de Fransche financiën en de franc een jaar later naar den ondersten kelder gingen
berokkende de reputatie van Vincent Auriol niet de geringste schade. Hij behield
zijn aureolen omdat hij altijd kon zeggen: ‘Als men den raad der Socialisten gevolgd
had!’ Bij uitnemendheid is hij dus de Financier, en ten overvloede heeft hij ervaring
van catastrofen.
Met eigen oogen heeft hij de doodsangsten bijgewoond waarin de toenmalige
bevelvoerders samenkrompen tot zij een veilig heenkomen vonden in de vluchthaven
Poincaré.
Curieus: destijds werd de ramp ontketend door een brief welken Léon Blum op
25 Maart 1925 in naam zijner Partij richtte tot den minister-president Edouard Herriot
dien hij sommeerde tot een kolossale heffing op het Kapitaal. Wijlen Renaudel
noemde dat ‘het geld nemen waar het is’ en dit simplistische recept gold geruimen
tijd als een tooverspreuk. De eerste socialisten hadden gesproken van ‘eigendom is
diefstal’, de laatsten keerden de formule om en zeiden ‘diefstal is eigendom’. Maar
als de dierbare stem van Renaudel bij plechtige gelegenheden (zooals onlangs in een
stadion) nog wordt afgedraaid op gramofoon-platen, de erfgenamen zijner idee wagen
zich niet meer aan een toepassing van Renaudel's primitieve beginselen. Léon Blum
vergat zijn historisch document van 25 Maart 1925, dat vergeelt in een lade der
archieven. Vincent Auriol brengt op de Kamer-Tribune tot kennis der natie dat hij
als middel om de kas te spekken de kapitaalheffing van de hand wijst. Hij houdt haar
misschien in petto. Want eerstdaags krijgt Blum waarschijnlijk hetzelfde ultimatum
van de communisten dat de marxistische leider indertijd overhandigde aan Herriot.
Provisorisch echter probeert Auriol de zoete lijntjes. Men kan zijn programma
resumeeren in één frase: ‘Laat de kapitaaltjes tot mij komen.’

Serenade
De socialist Auriol bijgevolg heeft zich aangepast bij de anti-revolutionnaire traditie,
hij toont geleerd te hebben van de ondervinding: hij blijkt kneedbaar, en daarom
alleen reeds zou men willen wenschen dat hij op een weg, geplaveid met zulke goede
voornemens, niet struikelt.
Doch reeds de brave Doumergue, de lange Flandin, de dwerg Régnier tokkelden
hun serenade voor het kapitaal en zij voegden eraan toe: ‘Wij zijn blut, maar zie eens
hoe zuinig ik ben! Hoe secuur! Hoe solide!’ Zij zongen hun refrein voor niets. Geen
duit viel in het zakje. En daar verschijnt Auriol met dezelfde muziek, op een anderen
tekst: ‘Wij zitten op zwart zaad. Tot over de ooren in de dalles. Zooveel milliarden
tekort hier, zooveel daar. Vier-en-twintig tezamen. Maar zie eens hoe royaal ik ben!
Lang genoeg hebben wij krom gelegen. Wij zullen de dubbeltjes laten rollen. Wij
gaan smijten met het geld.’
Zouden de beleggers meer fiducie hebben in Cent-Vingt Auréoles dan in papa
Doumergue en de rest? Dat zou de eerste paradox niet zijn welke in onzen tijd normaal
wordt. Toen echter de roode vlaggen nog niet wapperden door de straten, toen de
fabrieken, winkels, boerenhofsteden, bioscopen, hotels en cafés nog niet overmeesterd
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waren door het personeel, toen de Zwitsersche Automobiel-club haar leden nog niet
behoefde te waarschuwen voor een toertje door Frankrijk, toen de helft van het
Fransche volk nog niet de vuist opstak tegen de andere helft, toen de nationale
drie-kleur nog geen opstandig embleem was geworden dat men op straat onderdrukt
en dat men hijscht bij wijze van protest, toen de President der Republiek nog niet de
biezen behoefde te pakken voor den kreet ‘Vive la France!’, zooals gisteravond
gebeurde bij een apotheose der Marseillaise tegenover 't graf van Napoleon, toen de
Banque de France nog zelfstandig was, toen de Banken nog niet bedreigd werden
met een zoogenaamde controle, toen reeds, in die bedaarde, idyllische tijden van
Olim, verborgen dertig milliard francs zich in binnenlandsche, en dertig andere
milliard francs zich in buitenlandsche schuilhoeken, deels in den vorm van biljetten,
deels in den vorm van goud... alsof de eigenaars voorzagen wat hun boven 't hoofd
hing. De ronde getallen zijn van den ronden Vincent Auriol zelf. En juist nu terwijl
de minister van Financiën tracht te leenen met kleine bons op korten termijn, zoekt
de Minister van Binnenlandsche Zaken hommeles met de nationale bonden. Hij
ontbindt de Croix de Feu, Jeunesses Patriotes en Solidarité Française met een
pennestreek. Van twee dingen één: óf zij waren niet gevaarlijk met hun optochten
en dan behoefden zij niet ontbonden te worden: óf zij vertegenwoordigden een reëele
macht en dan zal hun schriftelijke ontbinding weinig helpen. Maar in ieder geval
was 't niet het moment voor de regeering om de Bonden tegen zich in 't harnas te
lagen. Zeker niet voor Vincent Auriol. Om de eenvoudige reden dat ze tennaastenbij
anderhalf millioen meerderjarige leden tellen en voor 't grootste deel gerecruteerd
zijn onder de bezittende klasse.

Nationale bonden
Let wel dat er tusschen 1871 en 1918 in Elzas en Lotharingen Fransche nationale
bonden bestaan hebben welke de Duitschers nooit durfden of wilden ontbinden in
de veroverde provincies waar zij dikwijls hardhandig bestuurden. De Franschman
zou een aartsdomoor moeten zijn en een echte pantoffelheld wanneer hij uit sommige
gegevens en vergelijkingen niet enkele conclusies trok welke de taak der regeering
geenszins zullen verlichten. De Confédération du Travail, die het geheele economische
leven verstoorde, en ontelbare wetsverkrachtingen heeft aangemoedigd, is niet
ontbonden. Aan de Communistische, aan de Socialistische bonden wordt niet getornd.
Dat spreekt vanzelf. Maar als ik Croix de Feu was, of Volontaire National, of Action
Française, of vrijwilliger van eenige andere ‘fascistische’ organisatie, zou ik geen
seconde aarzelen om tenminste mijn financieele gedragslijn te bepalen tegenover
een gouvernement, dat mij in den ban doet en behandelt als paria. Zouden de
ontbonden Franschen waarlijk een speciaal wachtwoord noodig hebben om te
begrijpen wat hier bedoeld wordt?
Vincent Auriol moge dus Baron Louis zijn, de Financier, de Technicus, en zelfs
genie bezitten, de Minister van Binnenlandsche Zaken. Roger Salengro, hoofd der
Politie, is geen psycholoog. Zijn onbesuisd en overbodig machtsgebaar sneed voor
honderdduizenden inteekenaars de communicatie af met de Schatkist. Gebrek aan
psychologie is een karaktertrek welke gewoonlijk duur betaald wordt in Frankrijk.
[verschenen: 4 juli 1936]
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De strijd der vlaggen
Parijs, 27 Juni [1936]
Toen de arbeiders en bedienden een roode vaan heschen op de bezette werklokalen,
toen rood-gepavoïseerde automobielen de straten doorkruisten als estafetten een
slagveld waar de overwinning in aantocht is, en toen de politie deze ‘stichters eener
nieuwe orde’ liet betijen alsof eigenaars en eigendommen tot den rang van oude
koeien behoorden welke men niet uit den sloot haalt, toen pas, ja toen pas had de
gemodereerde burger een reflex van zelfverdediging.
In 's hemels naam, werp geen steen naar hem. Sinds menschenheugenis was hij
opgevoed om gemodereerd te zijn met passie, gelijk de burgers van een groot aantal
andere landen, om lijdzaam te zijn met enthousiasme. De contradictie dezer termen
in aanmerking genomen had hij een probleem opgelost dat lastiger schijnt dan het
vierkant van een cirkel. Want de gemodereerde burger is lang niet dom, zelfs niet
wanneer hij slaapt.
Nog half dommelend kreeg hij een inval. ‘Kijk’, zei hij, ‘als de anderen de roode
vlag uithangen, kunnen wij de driekleur laten wapperen aan onze vensters. Als de
anderen hun knoopsgat sieren met een eglantier of met een reusachtige klaproos, dan
kunnen wij een nationale kokarde op onze borsten spelden. Als de anderen hun
Internationale bulken kunnen wij een vurige Marseillaise aanheffen.’ Zoo gezegd,
zoo gedaan. Aan een menigte ramen, op de motorkappen der auto's, op de revers der
jassen verscheen het bleu-blanc-rouge. De dames droegen op haar linker boezem
een boeketje van blauwe korenbloemen, witte madeliefjes en roode anjers. Waar een
lijzige Internationale dreunde werd een stevige Marseillaise ingezet.

Een treffen
En zoo is het gebeurd. Op een middag met honderden hartstochtelijk-bezadigde
forenzen uitstappend in de Gare St. Lazare, dat reeds gediend heeft als uitgangspunt
eener operette van Offenbach (La Vie Parisienne) vond ik het station, bij wijze van
spreken, op zijn achterste pooten. De enorme zaal des Pas Perdus, die gemakkelijk
negen à tien duizend personen kan bevatten, was veranderd in een kolossale
concertzaal. Diverse gemengde koren, onophoudelijk versterkt door de passagiers
der binnenrijdende treinen, gaven een uitvoering voor een publiek dat uitsluitend
bestond uit executanten. De eenen vertolkten ‘Allons enfants de la patrie’, hoewel
ze de kinderschoenen ontwassen waren. De anderen ‘Debout, les damnés de la terre’
hoewel ze er volstrekt niet uitzagen als verdoemden. Daar de twee melodieën niet
gezongen kunnen worden in canon-vorm zooals Broeder Jakob, raakten de partijen
voortdurend van de wijs. Klaarblijkelijk konden zij niet tot een accoord komen, en
geërgerd over dat negatieve resultaat gingen zij aan 't bakkeleien. Om maat te houden
vonden zij geen geschikter middel dan de maat te slaan op elkanders koppen. Toen
de zaal stampvol was werd de uitvoering voortgezet op straat, met begeleiding van
rinkelende ruiten en rondvliegend café-materiaal.
Omdat dezelfde tooneelen zich herhaalden bij elken intocht en uittocht der nijvere
bevolking verkeerden St. Lazare en de omringende buurten twee dagen later in staat
van beleg. De bewaking was toevertrouwd aan een bataljon van gardes-mobiles, die
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niet poesje voor en poesje na zijn, zooals de ervaring herhaaldelijk getoond heeft.
Weldra dus heerschte een schijnbare orde in het kopstation der Amerikaansche
toeristen en der voornaamste scheepvaart-lijnen. Maar voor 't overige gedeelte van
Parijs en van het Fransche grondgebied, de koloniën inbegrepen, bleek de vocale
match van de Gare St. Lazare slechts het signaal geweest te zijn van een onrust welke
veel lijkt op een incubatie van razernij.

Razernij
Terwijl de patriotten alom de driekleur begonnen uit te steken, in het knoopsgat, aan
de vensters of op de auto's, tirailleerden alom benden franctireurs die zich tot taak
gesteld hadden om het nationale symbool af te rukken. Zij drongen de huizen binnen,
alsof 't gewone fabrieken waren. Wanneer zij stieten op een gesloten deur
vergenoegden zij zich voorloopig met een ‘Internationale’, begeleid door ketelmuziek.
Zij noodzaakten de automobilisten te stoppen, denationaliseerden het voertuig, en
als de bestuurder tegenspartelde pavoiseerde hij met een bloedneus in de verlangde
kleur. Om de haverklap werden onschadelijke voorbijgangers gemolesteerd van
beider kunne, die zich niets te verwijten hadden tegenover apachen en woestelingen
dan een provoceerend insigne.
Want men zei 't ronduit, men verkondigde 't op meetings, men drukte 't zwart op
wit in sommige kranten: de Fransche vlag was een provocatie geworden voor een
gedeelte der natie. Als op een afgesproken sein rezen alom spionnen en verklikkers
te voorschijn, die in steden, dorpen en gehuchten de recalcitrante vaderlanders mores
leerden, of, wanneer zo in de minderheid waren, de ‘opstandelingen’ signaleerden
bij het locale comité, wat provisorisch de naam is voor soviet. De minst fanatieke
heethoofden vervaardigden een vlag voor eigen gebruik: zij bestaat uit een rood doek
waarin aan de linkerzijde een klein driekleurig vierkant genaaid is dat door een strook
geel gescheiden wordt van het domineerende vermiljoen.
Wat de Marseillaise betreft konden zij bezwaarlijk vergeten dat de Fransche
Revolutie door Europa gemarcheerd heeft op haar rhythmen. Het trof bovendien
slecht dat juist dit jaar de honderdste sterfdag gevierd wordt van Rouget de l'Isle die
haar componeerde. Zij zijn dus geneigd de melodie te behouden zoolang haar klanken
niet spontaan versterven. Maar nu reeds brengen zij nieuwe teksten te berde. Zij
willen voortaan zingen: Enfants de toutes les patries... In plaats van Aux armes,
citoyens: Sans armes, citoyens! ‘Wij zullen geen slaven meer zijn der koningen van
ijzer en staal. Wij zullen de grenzen vernietigen, wat onze voorvaderen niet gekund
hebben.’ En zoo verder. De eerste Marseillaise opende een aera van drie-en-twintig
jaar oorlog. Wanneer de tweede vervult hetgeen zij belooft, is de laatste soldaat die
haar ideaal verwezenlijken zal nog niet geboren. Dit verhindert de dollemannen
geenszins om te zingen: Sans armes, citoyens. Wanen zij dat overal de vuist volstaat,
gelijk tot nu toe in Frankrijk?

De politie
Al die onwettigheden en wanorden geschieden terwijl de politie toeziet met een
lodderoog, waar zij de revolutionnairen niet een handje helpt door met gummistokken
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te beuken op de nationalisten. Dat is ergerlijk, bedroevend of komisch, ik laat u de
keus, maar het is door en door logisch. De heer Léon Blum, als chef der Section
Française de l'Internationale Ouvrière, gelijk de officieele titel luidt der Franschen
Socialisten (afgekort Sfio) heeft sinds jaar en dag gestreden onder het embleem der
roode vendels. Zoolang hij de leider was eener politieke minoriteit, duldde hij het
nationale symbool met een zekeren wrevel, zoo niet met minachting. Hij mag 't met
openlijk verloochenen zoolang een verschoten driekleur wappert op de
regeeringsgebouwen en aan 't hoofd der regimenten. Doch eisch niet van hem dat
hij de Fransche kleuren beschermt wanneer zij in botsing komen met zijn roode vlag.
Hij kan geen instructies uitdeelen die gelijkstaan met verzaking eener vaan aan welker
triomf hij zijn leven gewijd heeft. Het is hem zelfs niet vergund rekening te houden
met het feit dat de Fransche socialisten numeriek nauwelijks een twintigste deel
vormen der bevolking van Frankrijk, dat het gezamenlijke Front Populaire bij de
verkiezingen 5.440.990 stemmen verwierf (waaronder een massa halfslachtige
bijloopers) en het Front National 4.886.516 stemmen, die zonder uitzondering tot de
overtuigden behooren. Dit is 52,6% tegen 47,4%. De meerderheid, al zou er geen
afval onder zijn, is niet groot genoeg om zich langdurige tyrannie of willekeur te
veroorloven.

Een conflict
Wanneer Blum echter, als leider der Sfio en vaandrig der roode banier, de driekleur
niet kan verdedigen, als chef van het gouvernement daarentegen kan hij haar nog
moeilijker verbieden, tenzij hij ze wettig afschaft. Hoe zal dit conflict, dat elken dag
in scherpte toeneemt, evolueeren en beslecht worden?
De burgerman had de Internationale en de roode vlag getolereerd zonder
kleingeestigheid. Het minst wat de proletariër kon doen was deze onbekrompenheid
te beantwoorden met een minimum verdraagzaamheid, tegenover de kleuren der
Derde Republiek en haar volkslied. Hij bleek daartoe niet in staat. Bij zijn afkeer
voor de nationale symbolen toont hij een neiging tot doortastendheid, alsof hij,
bouwend op den steun of de neutraliteit der overheden, binnenkort voor roekelooze
excessen niet meer zal terugschrikken. Sedert eenige weken hing menigmaal reeds
over Parijs de atmosfeer van beklemming en geladenheid, als ware de ‘jour de gloire’
aangebroken, waarop de straatkeien, zooals men vroeger zei, vanzelf uit den grond
omhoog gaan. Hoe eer hoe liever. Dan zal uitgemaakt worden wie definitief de baas
is.
In afwachting dier beslissing zullen de onderdanen van alle landen welke rood,
wit en blauw in hun vlag voeren (meer dan een dozijn) verstandig handelen om niet
met nationale kokarden en andere gevaarlijke onderscheidingsteekenen te gaan toeren
door Frankrijk. Zij stellen zich bloot aan brutaliteiten van hetzelfde allooi als de
Fransche ‘democraten’ sinds dertien jaar verwijten aan het bewind van Mussolini en
sinds drie jaar aan het regime van Hitler.
[verschenen: 13 juli 1936]

Terug tot de norm
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Parijs, 1 Juli [1936]
Sinds 1932 was het Fransche automobilisme in rouw, en de wereld der renners in
zak en asch. Dat jaar won een Alfa-Romeo der ‘Scuderia-Ferrari’ (expres
georganiseerde renstal voor auto's) den voornaamsten prijs van het toenmalige
continent, den Grand-Prix der Fransche Automobiel Club. Het was de eerste keer
niet, en in zooverre behoefde de nederlaag niet bejammerd te worden als een nationale
ramp - ofschoon Fransche wagens plachten te zegevieren sinds de instelling van
automobiel-wedstrijden, een sport welke ontstond in Frankrijk. Doch dien keer bracht
Alfa-Romeo een type op de baan dat geconcipieerd en gefabriceerd was onder
omstandigheden welke concurrentie uitsloten. Het was de beroemde ‘Monoposto’,
welke inderdaad niet enkel voor de Franschen maar voor alle merken der aarde een
zwarte serie opende van stroppen en wanbof. Zoo had een dictator het gewild en
geboden. Italië moest de snelste natie zijn te water, te land, in de lucht, en om dat
plan uit te voeren op vier wielen had hij onbegrensde credieten ter beschikking gesteld
zijner auto-fabrikanten. Gedurende drie jaren beheerschte de Monoposto alle
strijdperken. Te Tunis, Algiers, Brno, Monte-Carlo, Monthléry, Monza, Le Mans,
Casablanca, Spa, Berlijn, overal krijgen de Franschen klop. Ook de Duitschers, de
Amerikanen, de Engelschen telden niet meer mee naast de fulgurante Italiaansche
machine, die zong als een vol orgel en reed als de vurige wagen van den bijbelschen
profeet.

Concurrentie
Tot overmaat van ramp verscheen er een tweede dictator. In Berlijn. Hij deed wat
de eerste gedaan had, want de spreuk der antieke goden sic volo sic jubeo is het motto
der dictators. Hij wilde, hij gebood. Met den tooverstaf der onbeperkte credieten
materialiseerde hij het bliksemende voertuig zijner droomen. Hij kwam, zag en
overwon gelijk een andere Caesar. Op de baan van Monthléry moest de vlam-roode
Monoposto der Italianen het in 1935 afleggen voor de groote, sneeuw-witte Mercedes
der Duitschers. Men vertelde dat zij, alles tezamen gerekend, twaalf millioen mark
gekost had. In plaats van één onoverwinnelijken mededinger hadden de Franschen
er voortaan twee.
Waarlijk, de snelheid is de specialiteit der dictators. Zij maakt een integreerend
deel uit van hun prestige, hun reclame, hun commercieele tactiek.
Zoolang een democratisch, honderdkoppig bewind het onmetelijk nut hunner
methode niet begreep, of zich machteloos toonde om de methode toe te passen, was
elke poging om de verloren lauweren te heroveren vechten tegen de bierkaai. Geen
enkel automobielfabrikant kan uit eigen zak twaalf millioen mark fourneeren voor
de constructie van een renwagen. En het honderdkoppig bewind begreep niets. Het
kon niets. Een openbare inschrijving voor den bouw van een Franschen renwagen
bracht 600.000 francs op, waar minstens twintig millioen noodig waren. Het
gouvernement had natuurlijk niet ingeteekend en zag lijdelijk aan hoe een zijner voor
den fiscus winstgevendste industrieën geëlimineerd werd uit alle competities. Op
den koop toe misten de wedstrijden voortaan elke aantrekkelijkheid omdat de uitslag
tevoren vaststond. Van de 23 wedstrijden welke gedurende 1935 in Europa verreden
werden, wonnen de Franschen er slechts 2, en die 2 waren nog van ondergeschikt
belang. Twee op de drie-en-twintig: Het contrast dezer verhouding drukte
schreeuwender dan alle lamentaties den omvang uit van de débâcle.
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In den put
Men zat in een put, met geen ander perspectief dan de wensch, om eruit te komen.
Bij de gedachte wat Duitschers en Italianen verrichtten met zooveel beperkter
middelen aan beschikbaar kapitaal en vernuft, raasden de auto-fabrikanten, gelijk
alle Franschen in hun binnenste razen die zich bewust zijn van hun voorsprong... en
hun achteruitgang. Hier baat echter geen klagen of woeden. Een dictator was er niet.
Begrip, inzicht, doorzicht en leiding ontbraken. In de loterij der stembus beteekent
de industrieel minder dan niets omdat hij geïsoleerd staat tegenover myriaden
individuen die interessantere klanten zijn voor den politicus. Met zulk een systeem
is men aangewezen op zichzelf. Welaan, men zou zichzelf redden, uit den put, en
uit de knellen van regeerders die de automobiel slechts waardeeren als fiscale
melkkoe.
Het probleem deed zich voor als volgt: Sinds een vijftal jaren hebben de
automobiel-rennen plaats volgens een reglement dat ‘de internationale formule’
genoemd wordt. Die formule bestond in bijna absolute vrijheid voor den constructeur.
Na achtereenvolgens de fabrikanten gebonden te hebben aan maximum gewicht,
maximum cylinderinhoud, maximum benzine-verbruik en andere voorschriften welke
de techniek bevorderden door het opstapelen van bezwaren, vond de commissie die
de wedstrijden reglementeert (en waar de Franschen een minderheid vormden) geen
beteren spoorslag voor de inventie der ingenieurs dan de opheffing van alle regels.
Vrijheid blijheid. Dat was het devies der Abbaye de Thélème - doe wat je wilt -,
een charmante fantasie van Rabelais, waarvan de geest tot den huidigen dag heeft
voortgeleefd op Montmartre. Qua basis voor de automobiel-constructie gaf het ‘Fais
ce que veux’ dezelfde vruchten als het zou geven qua maatschappelijk statuut. Het
leidde onmiddelijk tot extravaganties en excessen. Op wagens die leeg 750 k.g.
wogen zag men motoren van 6 liter welke meer dan 500 p.k. ontwikkelden. Per
honderd kilometer verslonden deze monsters 90, sommige 100 liter benzine. En geen
gewone benzine, maar een soort van extra-dry dat afzonderlijk voor deze
élite-creaturen getapt werd, een mixtuur welke tienmaal duurder kostte dan de gewone
motor-spirit. Men zag ook dat deze geraffineerde en acrobatische aristocraten, die
theoretisch een snelheid haalden van 300 k.m. per uur, volstrekt niet de prestaties
uitvoerden welke men redelijkerwijze van hen verwachten mocht. Zoodra een traject
het gemiddelde naderde van een gewonen weg met zijn hellingen en krommingen
verloren deze virtuozen het beste hunner superioriteit. Zij waren onoverwinnelijk op
de baan. Doch met de courante automobiel, welke men koopt in een winkel, hadden
zij geen overeenkomst meer dan de naam.

Een proef
De afkeer der Franschen voor de ‘internationale formule’ berustte dus niet enkel op
een kwestie van geld, maar goed beschouwd evenzeer op een kwestie van principes
en van karakter. Het ergert hen om den renwagen te bestudeeren als een ‘ding an
sich’, als een l'art pour l'art. Het stuit hun tegen de borst om machines te concipieeren
en experimenten te ondernemen welke nutteloos zijn voor de dagelijksche practijk
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en steriel voor den werkelijken vooruitgang der techniek. Maar zij waren er zich
volkomen van bewust dat zij een belachelijk figuur zouden slaan door de
‘internationale formule’ te verwerpen en precies het omgekeerde te doen van hun
triomfeerende concurrenten, wanneer zij niet tevens de performances hunner
mededingers overtroffen of minstens evenaarden. Daarom hebben zij drie jaren
geaarzeld met het nemen van een besluit en van een proef.
Dit is de voorgeschiedenis van den Grand-Prix welke op Zondag 28 Juni te
Monthléry over een afstand van duizend kilometer verreden is door ‘voitures de
sport’ die nauwkeurig beantwoordden aan de definitie van den internationalen
sport-code. Bijgevolg een volledig geëquipeerden twee-persoonswagen, met
spatborden, tochtscherm, weg-spiegel, lantaarns, starter, en in alle onderdeelen
conform aan den prijscourant van de deelnemende firma. Geen compressor op den
motor en geen overvoeding. En benzine welke geleverd wordt door de organiseerders
en die niet mag verschillen van de brandstof welke de pompen bottelen langs den
openbaren weg. Kortom, in alle opzichten het tegenovergestelde van sensationeel,
phenomenaal en circusvertooning.
En nu de resultaten van een wedstrijd, waaraan 38 Fransche en buitenlandsche
wagens deelnamen. Voor 't eerst sinds 1931 werd de Grand-Prix wederom gewonnen
door een Franschen wagen, op den voet gevolgd door twaalf andere Fransche wagens.
De beste tijd per groote Mercedes van Rudolf Carracciola voor een ronde van ruim
12 k.m. bedroeg in 1935 (met hindernissen weliswaar) vijf minuten, 30 seconden.
De beste tijd van Chiron op Alfa-Romeo zonder hindernissen was 5 m. 19 sec. in
1934. De beste tijd van 1936 is 5 m. 36 sec. geweest op een Franschen wagen. De
winnaar van den prijs verbruikte 25 liter benzine per 100 k.m., ravitailleerde slechts
twee-maal op duizend kilometer en legde dezen afstand af in een gemiddelde
uursnelheid van 125 k.m.
Dit bewijst dat men tot het alledaagsche gezonde verstand, tot het normale, tot het
practische kan terugkeeren zonder noemenswaardig aan efficiency in te boeten. Als
les en als moraal verdient deze conclusie overweging tot in dictatoriale landen.
[verschenen: 14 juli 1936]

Bij een andere staking
Parijs, 4 Juli [1936]
Na een opvoering van Tosca, om het seizoen waardig te sluiten, had het personeel
der Opéra-Comique zich ‘bij de pakken’ neergelegd als gewone bankwerkers van
Renault, en het gebouw ‘bezet’. De orchest-leider Albert Wolff, een dier groote
Fransche dirigenten, de sterren van den schouwburg, kampeerden in de fauteuils,
logeerden in de loges, naast de machinisten, de portiers, de schoonmaaksters, de
juffrouwen die de plaatsen aanwijzen en de kruiers die bagage sjouwen naar den
trein wanneer de troep op tournée gaat.
Kan men zich Mengelberg, of Toscanini, of Furtwängler, of een andere ‘groote’,
voorstellen in dezelfde situatie en in hetzelfde gezelschap als Albert Wolff en zijne
sterren? Neen, zoover is men nog niet buiten de Fransche grenzen. Of, als men zoover
was, dan keert men geleidelijk terug tot normaal peil en evenwicht, gelijk in Rusland.
De balans der Parijsche artisten sloeg dus geweldig door. Ze helde dermate over dat
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zij uit het lood raakte. Met een beetje goeden wil zou het zeer rommelige en
heterogene bivouak der Opéra-Comique geïnterpreteerd kunnen worden als een
onheilspellend symptoom van verwording, ontreddering, verval, en wat erger is, als
een blijk van achterlijkheid, verschijnselen die des te zorgbarender zijn daar ze een
staats-theater betreffen van den eersten rang.

In Marokko
Doch het is nog te vroeg om den waren zin der teekenen te duiden, en ik voor mij
geloof dat 't niet zoo'n vaart zal nemen. Let slechts op wat er gebeurt in... Marokko.
Vlak voor de troonsbestijging van Blum werd daar tot resident aangesteld Albert
Peyrouton dien ik met des te meer genoegen meng in kunstzaken omdat hij een roman
schreef, getiteld ‘Le Char des Dieux’. Peyrouton kwam van Tunis, waar hij met
energie de wanorde herschapen had tot orde. Derhalve is hij het zwarte schaap van
communisten en socialisten, de onrustzaaiers bij uitnemendheid. Vanaf den datum
zijner benoeming tot den dag van heden eischen Le Populaire (orgaan van Blum) en
L'Humanité (orgaan van Moskou) Peyrouton's ontslag en onmiddellijke terugroeping.
Liefst per telegraaf.
Verbeeld u den indruk welke deze laffe capitulatie zou maken op de reeds roerige
Arabieren, die zoowel daar als elders altijd loeren op de gelegenheid.
Daar er werkelijk gevaar dreigde voor een domme streek zonden de Franschen
van Marokko een delegatie naar Parijs met de mededeling aan het gouvernement dat
zij zich desnoods gewapenderhand tegen het vertrek van Peyrouton zouden verzetten.
A la bonne heure! Zoo wordt Peyrouton's post een krachtproef, een toetssteen voor
echt en onecht, een grenspaal tusschen mogelijk en onmogelijk. De zaak is nog niet
beslist. De resident, die stakers manu militari laat verdrijven uit de fabrieken, kan
nog teruggeroepen worden. Uitstekend.
Als Blum deze consequentie trekt uit zijn theorieën toont hij een meer dan
gemiddelden durf. Maar ik moet mij sterk vergissen wanneer hij 't onaangenaam
vindt dat hem van de zijde der Fransch-Marokkaansche ‘Fascisten’ een tikje geweld
wordt aangedaan. Om zijn eigen marxisme en het internationalisme van
geestverwanten of bondgenooten te remmen komen excessen van patriotten hem in
gelijke mate te stade als excessen van omwentelaars. Wanneer men ook de burleske
episode der Opéra-Comique van uit dezen gezichtshoek beschouwt zal men haar
zien in de meest juiste belichting, dunkt me. Zij is een buitensporigheid welke halt
gebiedt aan ieder die niet wenscht te derailleeren.
Nog een week, nog veertien dagen, en de bezetting, de inbezitneming der bedrijven
verdwijnt in het verleden dat nimmer wederkeert.

De directeur
Het musiceerend en arbeidend personeel der Opéra-Comique eischte ondertusschen
niets van de regeering dan het ontslag van hun directeur die zes jaar geleden door
een vergeten gouvernement was aangesteld. In 1914 fungeerde deze directeur (P.B.
Gheusi) als adjuaant van Maarschalk Gallieni (een emplooi dat de Franschen ‘kapstok’
noemen), hij had voortreffelijke relaties met een krant als de Figaro, bewoog zich in
mondaine kringen, wat geen onoverkomelijk bezwaar is om eenige notie te hebben
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van muziek. Maar zijn hooge en lage ondergeschikten verweten hem dat hij de
standing van de Opéra-Comique (bakermat van Carmen, Manon, Pelléas et Mélisande,
Louise en zooveel andere meesterwerken) omlaaghaalde door het opvoeren van
operettes en door het monteeren van onbetwistbare stroppen.
Dat is zuivere waarheid en in zooverre hadden de opstandelingen gelijk.
De Opéra-Comique, een zeer dure onderneming, vervult geen noemenswaardige
rol meer in het Fransche kunstleven. Zij drijft op een bekend, zoo niet verouderd en
afgezaagd répertoire. Wat echter de stakers compleet uit het oog verliezen is het feit
dat alle Opera-theaters der wereld in het zelfde geval verkeeren.
Om een of andere duistere reden heeft de genius der muziek zich afgewend van
een kunstgenre, waarmee eertijds fortuinen en roem verworven werden, en dat zonder
twijfel even geschikt bleef als voorheen om fortuin en roem te verstrekken aan
componist en dichter die de eigenschappen bezitten om in het genre te slagen. Uit
macht der gewoonte, en wijl men het instrument dat Opera heet niet onbenuttigd wil
laten, heeft men overal beproefd om bedoelden Genius te forceeren, men is
voortgegaan met het schrijven van dikke partituren, doch voor een resultaat dat nihil
was of niet ver boven het middelmatige uitreikte. Kortom, sinds een twintigtal jaren
heerscht er algemeen gebrek en schaarschte aan chefs-d'oeuvre voor het gezongen
tooneel. Het zou interessant kunnen zijn, en misschien de moeite loonen, om de
oppervlakkige en de diepere oorzaken na te speuren van een verzwakking der muzikale
vermogens welke is ingetreden bij den aanvang dezer eeuw. Doch zulk een thema
overschrijdt den omvang van een kranten-artikel.

Zijn werk
Als ik dus zonder indulgentie in Gallieni's kapstok een flagrante onbekwaamheid
constateer voor het ambt van Opera-directeur, ik moet tevens erkennen dat de schuld
niet ligt aan Gheusi. Zeker heeft hij zich niet uitgesloofd op het verzinnen van
moderne ensceneeringen (en in dit opzicht zakte de Opéra-Comique tot het niveau
van een uitdragerswinkel) doch voor de hernieuwing van het répertoire deed hij wat
hij kon. Ik weet niet welke manuscripten sluimeren in zijn bureau doch niemand kan
hem ten laste leggen dat hij zich een belangrijke première heeft laten ontglippen die
onderdak kreeg in België of in Duitschland, gelijk vroeger herhaalde malen
geschiedde, toen sterren en schoonmaaksters zich minder bekommerden om het lot
der kunst. Van zulke premières, die een goudmijn blijken voor de exploitanten en
een durende verrukking voor de toeschouwers, is op 't gebied der Opera sinds
nagenoeg twintig jaar nergens gewag gemaakt. Geen sterveling kan ze uit den grond
stampen. Gheusi's collega aan de Groote Opera, de parfumeur Rouché, is er niet beter
aan toe. Wanneer Rouché het Ballet niet had als eenige toevlucht, en vooral wanneer
hij den danser Serge Lifar (incarnatie van den Parijschen Eros) niet had om het
eveneens verwelkende Ballet een vleugje leven in te storten, dan zou ook het personeel
der Grand Opéra de regeering kunnen verzoeken den parfumeur, ondanks zijn
millioenen, de laan uit te sturen. Toch mag men veilig aannemen dat beide directeurs
weinig verzuimd hebben om bij te dragen tot ontluiking van een werk dat zelden hun
reputatie schaadt zoodra het hun kas spekt. De geest echter blaast niet enkel waar hij
wil, doch ook wanneer hij wil. Een Mascagni, een Leoncavallo vlogen niet bijster
hoog. Maar met al zijn macht is het Mussolini tot nu toe niet gelukt een muziek te
voorschijn te roepen, die 't eenigszins haalt bij Paljas en Cavaleria Rusticana, en voor
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welke de aarde zou openstaan als voor een nieuwe lente. Het is voorbarig om een
oordeel uit te spreken over de magie van Hitler en Goebbels. Volgens de meeste
waarschijnlijkheid echter zullen ook zij in dit onderdeel hunner cultuur een formidabel
deficit boeken.
Naar verluidt denkt het gouvernement van het Front Populaire in den persoon van
Jean Zay, minister van Nationale Opvoeding, ook op dit terrein baanbrekend te werk
te gaan. Des te beter. Ik wensch hem een succes in den trant van Rigoletto en Gounod's
Faust. Maar het is niet de barometer die storm verwekt, niet de thermometer welke
de temperatuur doet stijgen of dalen en de globale gesteldheid van het klimaat in
aanmerking nemend, blijf ik tot nadere berichten sceptisch omtrent den bereikbaren
invloed van kunstmiddelen die elders - zelfs bij de Russen - gebezigd worden met
zoo luttel effect.
[verschenen: 22 juli 1936]

Een bom
Parijs, 7 Juli [1936]
Toen gij de foto's bekeken hebt van het veelhoofdige Fransche ministerie heeft uw
blik vanzelf stilgehouden bij Georges Monnet. Dat kan niet anders.
Hij ziet er niet uit als een minister. Ook niet als een député. Zelfs niet als een
tijdgenoot. Zijn ovale kop, gekapt alsof hij een zwarte muts draagt, zijn gebruinde,
tanige huid, de holle, sombere, strakke oogen, de smalle schouders, de lenige, rijzige
gestalte, doen denken aan een vroegmiddeleeuwsch altaar-stuk, verdwaald in een
museum of bij een antiquaris. Hij lijkt zóó weggeloopen van een primitief en kostbaar
schilderij, een Jan van Eyck, een Rogier van der Weyden. Met een ruige pij aan, en
de lendenen omgord met een koord, zou hij in levenden lijve een donateur kunnen
voorstellen, die met gevouwen handen schuinsch opziet (beschroomd maar
onwankelbaar) naar een Christus of naar een Madonna.
Figuren gelijk Georges Monnet vindt men geen twee in Frankrijk, en misschien
niet in Europa. Hij is de zoon van een Parijsch magistraat, een notabele van ouder
op ouder, een echte ‘grand bourgeois’. Geknipt voor een roman.
Want een speling der natuur maakte dezen notabele tot vader van twee
ongelijksoortige jongens. Beiden waren buitengemeen begaafd. Doch de een ontpopte
zich als een verschrikkelijk ‘fascist’, dit wil zeggen een ontbonden Croix de Feu,
vijand no. 1 van het volk, tegenstander van de Republiek der Kameraden, reactionnair.
En ten overvloede ontpopte hij zich als een afgrijselijk kapitalist, dit wil zeggen
bankier. De ander werd Minister van Landbouw, in het Cabinet-Léon Blum. Zulke
uiteenloopende karakters en carrières ontwikkelen zich niet in één dag. Hun
contrasteerende vorming beduidt een langjarig tweespalt in den boezem eener familie.

In den oorlog
De jonge en weergalooze Georges werd juist op tijd geboren om van den wereldoorlog
niets te beleven dan de laatste gevechten. Hij heeft ze geleverd met wanhoop en
woede, zonder eenigen lust in den krijg, zooals de meesten zijner landgenooten. Dat
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was ruim genoeg. Hij had de ervaring der slagvelden niet noodig om te peilen wat
het begrip oorlog bevat aan prehistorische, barbaarsche, onredelijke elementen. Uit
de maanden welke hij doorbracht in uniform zou hem dan ook slechts een
beklemmende herinnering zijn overgebleven wanneer het Fransche leger niet
grootendeels bestaan had uit boeren. In de kazerne en onder het vuur maakte de
stedeling kennis met een onvermoed slag van menschen, met een nieuw aspect der
aarde.
Dit is de oorsprong van Georges Monnet's passie voor den landbouw. In zijn
Parijsche haardstede teruggekeerd praatte de jeugdige ex-combattant over niets anders
meer dan hofsteden, akkers, ploegen, veestallen en graanschuren. In de buurt van
Soissons stichtte hij een model-hoeve. Zij ging failliet, ondanks de wetenschappelijke
methoden van exploitatie. Terwijl hij nog piekerde over zijn tegenspoeden viel hem
een nummer in handen van l'Etincelle, het orgaan van de uiterst linksche groep der
socialistische partij. ‘De Vonk’ ontstak hem in gloed voor de zuiver-marxistische
leer. Hij begon met Léon Blum te misprijzen dien hij slechts kende door artikelen
van een blaadje dat hem bestreed. Doch Georges Monnet had het volle licht nog niet
aanschouwd, en zoodra hij in persoonlijk contact kwam met den socialistischen
profeet, die trouwens een charmeur is, sloeg zijn gereserveerdheid om in blakende
geestdrift. Hij leest, studeert, blokt, mediteert. Hij organiseert den bond van jonge
militanten, de Roode Valken genaamd. Hij trouwt met de secretaresse eener
socialistische sectie, die de echtgenoote was van den zoon van Léon Jouhaux,
grootmeester der Confédération du Travail. Het is Georges Monnet die de afgetakelde
Citroën bestuurt bij den ‘aanslag’ op Blum, welke doelmatiger geëxploiteerd werd
dan de model-hoeve. Hoewel absoluut nul als redenaar, zonder de geringste
oratorische gaven (hij heeft een hakkelende, kortademige, eentonige voordracht)
klom de spruit van den notabele in de kortste keeren op tot de eerste rangen der
Socialistische Partij en verwierf zich een plaats onder de kopstukken.

Bolsjewistisch
Ziedaar ten voeten uit de minister aan wien Frankrijk het ensemble der
landbouw-wetten dankt, waarvan Paul Reynaud beweert dat ze ‘als een kanon van
420 gericht zijn op de Fransche financiën.’
Zij komen hierop neer dat de graanhandel nagenoeg overgaat in handen van den
Staat. Aan het Ministerie van Landbouw wordt een ‘Nationaal-Graanbureau’
toegevoegd, beheerd door de vertegenwoordigers van producenten, consumenten,
molenaars, en verdere beroepen die zijdelings of rechtstreeks betrokken zijn bij de
graan-teelt. In elk der 87 departementen van Frankrijk zal een comité worden ingesteld
dat de leiding krijgt over regionale coöperatieven. In beginsel is elk producent
verbonden, en gebonden aan zulk een coöperatieve. Het departementaal comité
verdeelt onder de diverse coöperatieven de aanvragen der molenaars, en verdeelt
insgelijks, naar gelang der leveranties, de sommen welke door de molenaars gestort
zijn volgens een prijs die door het centraal-bureau bepaald en geregeld wordt. Deze
prijs zal voornamelijk afhangen van, en beantwoorden aan de behoeften der
producenten. Er bestaat dus geen enkel normaal en organisch verband meer tusschen
den Franschen graan-koers en de koersen der Wereld-markt. Vanaf den datum waarop
de wet wordt afgekondigd zal overigens de noteering der koersen van koren en haver
verboden zijn op de handelsbeurzen. De Fransche prijs voor het quintaal koren (100
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K.G.) schijnt volgens diverse ramingen te zullen schommelen tusschen 145 en 165
francs, dit is tusschen 14,50 en 16 gulden! Vorige gouvernementen hadden gedurende
de ergste crisis-jaren met kunst en vliegwerk een prijs gehandhaafd van 111, 119 en
78 francs over 1933, '34 en '35. De hoogste prijs welke genoteerd werd in het
maximum-jaar der bloeiperiode bedroeg 161, 52 francs voor 1928.

Eenvoudig
Eenvoudiger kan het niet. De wet supprimeert elke vrije concurrentie, niet alleen
met het buitenland maar ook voor het binnenland. Het puike, het goede, het
middelmatige, het slechte koren gaat allemaal in één zak. De eigenaars van vette
gronden hebben geen voordeel meer, de eigenaars van magere gronden hebben zich
niet meer te beklagen. Tevens supprimeert de wet met één pennestreek den totalen
graanhandel. Volgens globale schatting zijn er op 't moment in Frankrijk 20.000
kooplieden, 15.000 makelaars, 25 à 30.000 agenten, met hun personeel en
huisgezinnen tezamen om-en-om 300.000 individuen tellend, die geschrapt worden
uit de samenleving. ‘Wat moet er van hen terecht komen?’ vroeg de voorganger van
Georges Monnet. ‘Ze hebben genoeg gestolen’ interrumpeerde een communist. Dat
is een opvatting, maar geen antwoord, geen motief en nog minder een argument.
Geen enkele huidige natie, Rusland wellicht uitgezonderd, is onmenschelijk genoeg
om een gansche categorie van burgers te straffen met een collectief doodvonnis,
onder voorwendsel van diefstal. Zal er trouwens minder aan den strijkstok blijven
hangen van de duizenden en duizenden nieuwe ambtenaars die als bestuurders der
coöperatieven jaarlijks een bedrag te manipuleeren krijgen van meer dan zes milliard
francs? Men zal even weinig personen vinden die dit vertrouwen verdienen als
personen die dat vertrouwen blindelings willen schenken.

Fiasco
Ik zal mij niet wagen aan de critiek, noch aan de verdediging eener wet waarvan een
dubbelganger in Tsjechoslowakije niet lang geleden uitliep op een volslagen fiasco.
Toen zij in 1934 door Georges Monnet voor de eerste maal werd ingediend stemden
de Radicalen unaniem tegen het ontwerp. Vandaag hebben de Radicalen uit discipline
unaniem ervoor gestemd. Deze draaierij getuigt niet pro of contra een tekst van
twintig artikelen, maar zij is ook geen aanbeveling. Het is nog minder geruststellend
dat drie verzoeken om verdaging, vijf tegen-ontwerpen en honderd-negentien
amendementen, uitgaand van de oppositie, zonder vorm van proces, zonder een schijn
van ernstig onderzoek, zijn afgewimpeld. Het dictatoriale cachet der wet kon niet
duidelijker onderstreept worden dan door deze eigendunkelijke procedure. Alvorens
op commando aan te nemen dat Georges Monnet behalve het graan ook de wijsheid
in pacht en in monopolie heeft, zou ik deze gewaagde veronderstelling gaarne gestaafd
zien door een begin van bewijs dat geldiger is dan een autocratisch dictaat. Dat de
pogingen van alle voorgaande gouvernementen om den graanprijs tegen redelijkheid
en realiteit in te stabiliseeren op ettelijke verdiepingen boven den wereld-koers,
mislukt zijn, sluit volstrekt niet in dat het plan van Monnet beter is en ipso facto recht
heeft op een gunstiger lot. Eer het tegendeel.
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Men behoeft Georges Monnet echter slechts eenmaal gezien te hebben om zich
te vergewissen dat hij aan elk soort van consideraties maling heeft.
Hij is een type van den koelbloedigen fanaticus die op de puinhoopen zijner
vroegere overtuigingen een nieuw geloof bouwde, waarmee hij voortaan staat of
valt. Even kalm als hij 300.000 menschen veroordeelt tot broodeloosheid (zonder
zelfs te denken aan schadevergoeding, waartoe het Burgerlijk Wetboek hem nochtans
verplicht), even kalm zal hij zijn kanon van 420 richten op de Fransche financiën.
Want ik vergat te zeggen dat de onkosten van zijn heele graan-bureau (met een
systeem van voorschotten enz.) gedekt moet worden door de Banque de France, die
eveneens zal moeten bloeden voor de ontelbare smokkelarijen welke de wet als 't
ware met voorbedachten rade uitlokt, en welke een leger van controleurs en douaniers
niet zal verhinderen.
[verschenen: 20 juli 1936]

De stem van Verdun
Parijs, 13 Juli [1936]
Niet het vaagste voorgevoel had mij gewaarschuwd, toen ik in de stilte van den avond
de knop der radio omdraaide, dat ik te midden van een drama zou vallen gelijk er
slechts verzonnen kan worden in het brein der heldendichters.
Zooals iedereen, las ik reeds in Januari, dat een schare oud-combattanten der naties,
die deelnamen aan den oorlog, zich in Juli zouden verzamelen te Verdun, om op het
grootste kerkhof der aarde en tegenover het grootste knekelhuis van alle tijden aan
de dooden de gelofte te doen dat de levenden de bede zouden vervullen waarmee
hun makkers gesneuveld waren. In een Parijs, getooid met driekleuren, dat ondanks
den regen blijder scheen dan gewoonlijk, had ik den Minister van Pensioenen onder
den triomfboog de fakkel zien ontsteken aan de blauwe vlam welke opfladdert uit
het graf van den Onbekenden Soldaat. Als een dwaallichtje in den nacht vertrok de
toorts naar het Oosten, naar Reims, naar Bar-le-Duc, om op te stijgen langs La Voie
Sacrée, de voor immer Gewijde Weg, naar het onmetelijke Golgotha van Douaumont.
dat wijder is dan de horizon. Doch hoewel men deze namen niet kan schrijven,
spreken of bepeinzen zonder een koude siddering van rouw, dacht ik gelijk de massa
der toeschouwers: A quoi bon! Een ceremonie of minder... Een plechtigheid, die
afstompte tot formaliteit... Een symbool, welks zin verbleekte en verduisterde als
een oude mythe... Gelooft nog iemand aan de kracht der formule, waarmee hij
voorwendt de zichtbare en onzichtbare wereld te bezweren, te vermurwen? En zooals
men in een verloren oogenblik, onverschillig welke golflengte neemt (om te weten
wat er ‘in dien hoek’ gebeurt) schakelde ik den stroom in op de antenne van
Radio-Paris, die mij zou verbinden met Verdun.

Overweldigend
Het wonder geschiedde onmiddellijk. Met de eerste vlagen van geluid kwam het de
kamer binnen op accenten, welke de hoogste poëeten niet evenaren. Ik had geen tijd
meer om te vragen of 't echt was. Het overstelpte me als het geluid van een heftigen
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storm. Het vervoerde mij in de regionen zonder dimensies, waar de zeven hemelen
gelegen zijn der ontroering. Voor één keer was de spreker een leidsman, aan wien
men zich grif kon toevertrouwen, als aan een kunstenaar, die in de moeilijkste rollen
den onfeilbaar juisten klank vindt, niet te veel en niet te weinig. Hij had de gave der
oprechtheid tegenover de veertien duizend witte kruisen van den dooden-akker, die
zich uitstrekt als voorhof van den tempel-mausoleum, dat de vermorzelde
overblijfselen bevat van vijf honderd duizend gevallenen, vermalen door de kanonnen.
Hij was anoniem, gelijk allen, die medewerkten aan dezen pelgrimstocht naar het
rijk der schimmen. Maar men voelde, dat hij hun makker geweest was, op het stroo,
in het slijk, onder het vuur en gas der hellingen van Froide-Terre en Fleury, dat hij
de gruwelijke dagen, weken, maanden van 1916 en '17 had doorworsteld op de
grenzen van hier en hiernamaals, in een eindelooze zieltoging.
Gelijk de recitant van een mysteriespel kon zijn stem verglijden in muziek, toen
hij verhaald had, hoe de flambouw, gedragen door een blinde en geleid door twee
verminkten, de treden opsteeg van den ontzaglijken sarcophaag. Geen geritsel stoort
de rust van den peilloozen nacht en de zwijgende menigten van veteranen,
bewegingloos als schildwachten. Zij zijn honderd duizend overlevenden. Een kalm
grafgezang van Gabriel Fauré vertolkt het nooit gestilde leed, dat niemand sedert
twintig jaren kan noemen en dat ieder ondergaat. Men kent de melodieën niet, die
klinken als uit een andere, verre sfeer. Ook een koor uit Saint-Christophe van Vincent
d'Indy, vredig en egaal, schijnt neer te zijgen uit den mateloozen koepel der sterren.
Uit den toren, massief als een zerk en van vier zijden geteekend met het Kruis, dreunt
de langzame roep der klok. Het gelui vervloeit onmerkbaar in den Treurmarsch der
Götterdammerung, de verpletterendste en verheffendste van alle kreten, welke de
mensch geslaakt heeft. Zal ik deze muziek, die tegelijk wondt en heelt, nog ooit
kunnen hooren, zonder dat mijn gedachten wegzwerven naar de doodenstad van
Douaumont? Voor de eerste maal leek zij haar volle macht te ontplooien in een kader,
dat bij haar psychisch volumen past: met haar breed-welvend geklaag, haar rukken,
haar titanische schokken, aanwaaiend van het grootste slagveld der geschiedenis.

‘Aux Morts’
Wederom davert de klok, luider en harder, de eenig mogelijke echo op die uitbarsting
van smart. Maar wij zijn de gestorvenen niet dicht genoeg genaderd en als het gebeier
wegzinkt in de afgronden van den zwarten nacht, dalen wij nog een verdieping lager
af in het gebied der geesten. Trompetten dolen langs de tomben. Uit de vier
windstreken schalt gedempt en doordringend het signaal ‘Aux Morts’. De tonen
huiveren, alsof de graven zich zullen openen.
Zijn wij bereid? Werd 't hart genoeg vermorzeld om het te confronteeren met de
dooden, om oog in oog te spreken met de legioenen, die zich offerden? Daar gromt
een kanon, en nog een kanon somber weerkaatsend over de heuvels. Is dat het
antwoord? Neen. Van alle kanten schetteren klaroenen. Zij blazen ‘Staak het vuur’.
Plotseling klatert en klettert een sprakeloos gedruisch, alsof het gansche kerkhof in
opstand geraakt. In het duister heeft het leger der overlevenden zich tastend verspreid.
Ieder betrekt zijn wacht tegenover een der veertien duizend kruisen, die bleek
opschemeren in het donker. Opnieuw vervaagt elk geluid in een ongehoorde stilte,
waarbij men zou wanen van de bewoonde wereld te zijn afgesneden. Uit deze
fantastische leegte verrijst de stem van een invalide. Zij klinkt warm, sonoor,
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vibreerend, natuurlijk en bekend als de stem van een buurman, doch een
ondefinieerbare bijtoon heeft haar gemoduleerd naar de wijding van een orakel. Hij
is de koor-leider der vijfhonderd duizend, die hier vergruizeld werden, de koor-leider
der smeekelingen van de naties welke het berouwend aandenken verzamelde op den
calvarieberg van Verdun. Speelde ooit een acteur met zooveel eenvoud in waarheid
een verhevener rol? Is ooit een tekst gereciteerd onder aangrijpender omstandigheden
en op een tragischer plek? De woorden zijn waardig om gebeiteld in graniet de
vergetelheid te trotseeren, in alle vertalingen:
‘Omdat zij, die hier en elders rusten, slechts in den vrede der dooden getreden zijn
om den vrede te stichten der levenden, en omdat het ons onheilig zou zijn voortaan
te gedoogen hetgeen de dooden verfoeid hebben, - zweren wij den vrede te bezwaren
en te willen, welken wij danken, aan hun offer.’
Een orkaan van schorre kelen, toegeknepen door de ontroering, loeit af en aan:
‘Je le jure.’

De eed
De eed wordt herhaald en gezworen in verschillende talen. Ik tel vijf volken, naar
de volgorde van hun verschijnen voor de microfoon: de Duitschers, de Italianen, de
Engelschen, de Denen, de Amerikanen. Waar waren de overigen. Verdwaalden zij
in een landschap, dat de bommen tot woestijn maakten voor immer? De afwezigen
brachten de eenige nuance van teleurstelling in een ritueel, dat zich totdusverre had
afgewikkeld met een bijna ondenkbare perfectie. Doch om zuiver menschelijk te
blijven, spontaan, en niet de impressie achter te laten van een ingestudeerde
vertooning, was het per slot beter dat er iets ontbrak. Het zou te mooi en te
overweldigend geweest zijn, wanneer de gansche aarde in denzelfden nacht getuigd
had voor de menschen van goeden wille. De tekortkomingen van het einde versterkten
het vertrouwen in de oprechtheid van het geheel.
Hoeveel Franschen, hoeveel Europeanen luisterden dien avond naar de stemmen
van Verdun en Douaumont? Zij hebben in heldere en schorre tongvallen van
weduwen, weezen, moeders, kinderen en oudstrijders hooren opschreeuwen naar het
uitspansel: ‘Pour la Paix du Monde’ of ‘Nie wieder Krieg’. Ondanks de angst, welke
zij uitdrukten en mengden met een wankelende hoop, is het mogelijk, dat men ze
vergeet. Maar is het mogelijk de lugubere hymne te vergeten, die inzette, toen voor
het laatst alle menschelijk gerucht verstomde rondom de bewaakte graven? Het was
een elegie, uitgevoerd door het radio-electrisch apparaat, dat men in Frankrijk naar
den naam van zijn uitvinder een Martenot noemt. De voornaamste karakteristiek
dezer zingende electriciteit is een gedesincarneerde, immaterieele, etherische,
onwezenlijke toon, die van de zachtheid van een zefier kan aanzwellen tot het geweld
van een cycloon, doch altijd onstoffelijk blijft en buiten-aardsch. Begeleid door een
klavier dat gehamerd werd als een carillon van doodsklokken scheen het instrument
van Verdun een onbeschrijfelijke klacht te verklanken uit het onzienbare, een klacht,
die kermend, zuchtend, schreiend, jammerend en verscheurend door merg en been
sneed, de klacht der millioenen, die vreezen in den vrede der dooden getreden te zijn
zonder door hun offer de ellenden der menschheid verlicht te hebben. Het was de
stem der gesneuvelden, en met een citaat uit Mozart's Zauberflöte kon men zeggen
‘Nie hab' ich so etwas gehört noch gesehn.’ In die minuut kon men ook gelooven,
dat de offers niet vergeefsch waren.
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[verschenen: 25 juli 1936]

De nieuwe Muze
Parijs, 17 Juli [1936]
Op welken datum La Maison de la Culture is gesticht zou ik niet precies kunnen
zeggen, doch sinds eenige maanden roert deze onderneming zich bijzonder. Zij levert
het decor en de requisieten van de meeste gouvernementeele festiviteiten. In vorige
optochten hadden wij één of twee portretten van zes vierkante meter oppervlakte
welke werden voortgereden of voortgesjouwd als heiligenbeelden. Bij de jongste
processies waren er minstens tien.
Robespierre, Marat, Rouget de l'Isle, Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau,
Karl Marx, Maxime Gorki, Jaurés, Henri Barbusse en ik weet niet wie nog. De heele
santekraam uit het jaar 1 van 1789 en het jaar 1 van 1917, meer dan levensgroot, en
expressief als reclameborden. Zelfs Degeyter, de betreurenswaardige componist der
Internationale, dit hopelooze, vreugdelooze gezang van overwonnenen. Want niemand
vergisse zich: Degeyter's teemende, moeizaam samengeflanste melodietje, vol
vervelende herhalingen, is een gezang van overwonnenen. Er zit geen schot in, en
milliarden kelen zullen dat nimmer verhelpen. Vergelijk het slechts met Rule
Brittannia, met God save the King, met het Wilhelmus en de Marseillaise (die samen
eenige muzikale verwantschap bezitten), met Deutschland über Alles, zelfs met
Spangled Banner en met Giovanezza. Zoodra psychische en nerveuze reacties
controleerbaar worden, gelijk een volt en een ampère zal een apparaat deze meening
bevestigen. Al kan zulke overtuiging bij gebrek aan instrumenten niets zijn dan een
losse bewering (de schoonheid der Venus van Milo is eveneens een losse bewering)
ze is een der zekerheden waarvoor ik mijn hand in 't vuur zou steken. De Internationale
klinkt voorbestemd om te eindigen in een nederlaag, en niet vroeg of laat, maar vroeg
tout court.

Kladderij
Het verheugde me ondertusschen matig op een Parijsch plein het portret van haar
componist te aanschouwen in schutting-formaat. Die kladderij heeft slecht één goeden
kant: ze geeft de schilders werk. Doch zoek er geen talent in, fantasie, of zelfs maar
een zweempje van fut. Dat is te veel gevergd van deze portrettisten. Is 't ook te veel
gevraagd? Volstrekt niet. Voor een kermis-deern beschilderde Toulouse-Lautrec de
doeken van een tent, welke nu nog in hun verweerden toestand, na overal
rondgezworven te hebben onder regen en zon, in alle onderdeelen fonkelen en
weerlichten van zijn somber, demonisch genie. Men staat er bij stil als voor een
monster; of als voor den engel met het vlammend zwaard. De Barbusse, de Gorki
der Parijsche Kultuur-apostelen raakt me niet nader dan een profane oliebollen-kraam.
Deze kunst is hoogstens geschikt voor moejiks, met hun ikons en isbas, met hun
middeleeuwsche mentaliteit van vóór den beeldenstorm. Of voor negers, die zich in
de binnenlanden van Afrika vergapen aan de hemelsche schepselen van een
geïllustreerden prijscourant der Samaritaine. Maar voor de uitgeslapen, pientere
Franschen? Happen ze werkelijk toe in het vulgaire lokaas dezer nieuwerwetsche
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afgoderij? Dat zou een ander blijk zijn van nationale degradatie. Alvorens het te
gelooven wil ik afwachten hoe lang deze uit Rusland geïmporteerde mode duurt.
Onder meerdere vermakelijkheden had La Maison de la Culture in het Alhambra
(doorgaans een music-hall) een reeks voorstellingen georganiseerd van Romain
Rolland's ‘Quatorze juillet’, historisch fresco in drie tafereelen en evenveel bedrijven.
Het was geen noviteit. Wijlen Gémier monteerde het stuk reeds in 1902. Hoewel
deze opvoering in de annalen der tooneelliteratuur niet gemerkt staat als een
overweldigend succes, maar veeleer als een honorabele sof, lieten de stichters van
het Kultuur-Huis (wat een naam!) zich niet afschrikken door het uitzicht van een
tweede fiasco. Alsof zij betalen uit een onuitputtelijke kas, hebben zij de zaak
grootscheeps aangepakt. Zelfs grandioos. Een lange ris vrouwelijke en mannelijke
eerste-rangssterren der Comédie Française verleende haar medewerking temidden
eener ontelbare figuratie van burgers en burgeressen van allerlei stand, met en zonder
kroost, waarbij evenmin gekeken was op een mannetje als men in 't veen kijkt op
een turf. Voor de muzikale begeleiding had men de kunst ter hulp geroepen van niet
minder dan zeven componisten: Jacques Ibert, Darius Milhaud, Arthur Honegger,
Georges Auric, Albert Roussel, Charles Koechlin, Daniël Lazarus, van wie de
meesten, zooals gij ziet, zich kunnen beroemen op een planetaire reputatie. Alles
getuigde van rijkdom, overvloed en overdaad.

Boter aan de galg
Het spijt me waarlijk een resultaat te moeten boeken welks nietigheid mij blootstelt
aan den schijn van partijdigheid. Maar al die weelde was boter aan de galg gesmeerd
en waartoe dient het dit te verbloemen? Ten eerste is Rolland's ‘Quatorze Juillet’
wat hij noemt een ‘atmosferisch drama’. Hij teekent voornamelijk de stemming, het
klimaat, de temperatuur waarin de dingen gebeurd zijn en niet de nauwkeurige manier
waarop ze gebeurden. Op zichzelf genomen is dat geen bezwaar. Voor de
wetenschappelijke waarheid gaan wij niet naar het theater doch naar de archieven.
Maar juist de atmosfeer, het klimaat, de stemming van 14 Juli 1789 behoort tot de
onderwerpen welke de geschiedvorschers der laatste dertig jaren met de strengste
nauwgezetheid bestudeerd hebben, en al hun conclusies, zoowel in 't klein als in 't
groot, druischen lijnrecht in tegen de wijze waarop Romain Rolland de feiten voorstelt.
Ziedaar een hinderpaal van belang. In 1830, 1848, 1870 kon men zich nog verwarmen
aan geromantiseerde verdichtsels, zelfs in 1900 kon men zich gewillig laten beetnemen
door sprookjes en ficties. Doch niet meer in 1936. Wij weten te exact hoe alles zich
heeft toegedragen, vóór, gedurende en na de bestorming der Bastille.
Deze hinderpaal zou misschien niet onoverkomelijk geweest zijn als Romain
Rolland over de suggestieve vermogens, de insinueerende poëzie beschikt had van
een Shakespeare, die het klimaat van een historisch stuk arrangeerde naar zijn
goddelijk believen. Maar deze hypnotische macht, deze mediamieke stroom ontbreekt
volkomen aan de natuur van Romain Rolland, gelijk ze zich exterioriseerde in
‘Quatorze Juillet’. Hetgeen uit het gegons, het rumoer, het geschreeuw, het kabaal
der deinende volksmenigten bovendrijft is een min of meer gelukte tirade, een
rhetorische declamatie, welke men verwerpt of applaudisseert, ieder naar gelang
zijner politieke nuance. Doch het is nimmer een accent waar men, om het familiaar
uit te drukken, ‘niet van terug heeft’, nimmer is het een intonatie waarbij onder de
betoovering van het woord de bedenkingen zwijgen. Wat die tiraden betreft, hier
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hebt gij er een, welke ontvangen werd met donderend applaus: ‘De wanorde is reeds
een begin van rechtvaardigheid.’ Ik beken ronduit zoowel mijn onwil als mijn onmacht
om met zulke motto's in te stemmen. Een andere, eveneens toegejuicht met een
oorverdoovend lawaai: ‘Lodewijk verliest zijn kroon, een andere koning bestijgt den
troon: het canaille!’ Tot mijn stomme verbazing ging deze zin uit den mond van een
reactionnair bij 't revolutionnaire publiek (waaronder verschillende ministers) erin
als gesneden koek. Ik rekende op meer consequentie in de reflexen der gasten van
het Kultuur-Huis.

De muziek
De uitgestrektheden welke Romain Rolland leeg laat, worden door zijn zeven musici
niet gevuld. Zoo vermetel het lijkt om een dergelijk aantal meesters en bloc te
veroordeelen, ik moet deze verantwoordelijkheid aanvaarden.
Om te bewijzen dat men even goed een team componisten kan verzamelen als een
team voetballers, of om het gouvernement 't hof te maken, is een geheele school
toegevlogen op een tekst welke nauwelijks twee uren duurt en op een taak waarvoor
één notenschrijver ruim volstaan kon. Met het gevolg dat zij velen zijn doch niet
veel. Ik hoop van harte dat hun ijver en hun loyauteit beloond zullen worden, maar
zonder vrees voor démenti durf ik voorspellen dat er van hun partituren geen maat
zal overblijven. Zij vertegenwoordigen een summum van onbeduidendheid welke
bij den slotdans (beschenen door de stralen van den dageraad) een climax bereikt in
de tierlantijnen van Daniël Lazarus. Hij zakt af tot het peil van een bier-avondje,
waar klanken noodig waren van de Eroïca en de Negende Symphonie.
Sinds Romain Rolland de gebombardeerde kathedraal van Reims op één lijn stelde
met ‘de stad van Kant, bedreigd door de Kozakken’ (alsof deze ongelijksoortige
waarden vergelijkbaar waren) vertoeft hij in Zwitserland. De auteur achtte het uur
nog niet geslagen om te repatrieeren. Hij woonde de voorstelling bij aan de radio.
Na de uitvoering (door het orchest besloten met de Marseillaise, door de zaal echter
- zonder orchest! - met de Internationale) adresseerde hij een telegram aan zijn
vertolkers dat dezelfde trotsche satisfactie uitsprak als de boodschap die Wagner tot
zijn landgenooten richtte na de première der Meistersinger: ‘En nu, mijne heeren,
hebt gij een kunst.’ Deze twee geesten worden inderdaad door niets gescheiden dan
door een kloof. De een taxeerde zich juist. De ander vervalt in overschatting. Wagner
had gelijk. Romain Rolland beeldt zich wat in en tot zijn verontschuldiging kan men
slechts aanvoeren dat hij 't niet expres doet.
[verschenen: 3 augustus 1936]

Met stoom
Parijs, 20 Juli [1936]
Er is geen bijhouden aan. De machine om wetten te maken werkt op volle kracht.
Wie meende dat Laval met zijn decreten, of de potentaten die regeeren te Berlijn en
Rome, het record geslagen hadden in kleineering en neerhaling van het
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parlementarisme moet zijn opinie grondig herzien. De kameraden Blum en Salengro
redden weliswaar den schijn. Zij zenden hun parlement niet naar huis. Zij veroorloven
nog dat 't stemt. Maar zij ageeren met grootere brutaliteit, haast en dwang dan de
satrapen over den Rijn en over de Alpen. Wanneer alles in Frankrijk nog gebeurt
zonder geweld, niets gebeurt meer zonder schrik voor geweld, waarvan de bedreiging
zorgvuldig boven de hoofden van eventueele opposanten wordt uitgehangen. Overal
loopt als een wachtwoord het gerucht dat de partij of de groep (al ware het de Senaat)
die een politieke manoeuvre waagt welke het ministerie zou kunnen omverwerpen,
een oproer riskeert van ‘de massa's’.
Zoo heeft het gouvernement in een handomdraaien beslag gelegd op de Banque
de France die sinds zij werd opgericht door Consul Bonaparte aan alle revoluties der
negentiende eeuw ontsnapt was.
De regenten en de tweehonderd voornaamste aandeelhouders (de ‘200 Families’)
worden uit hun macht en ambt ontzet. Men vervangt hen door een college van zes
en twintig raadsleden, gekozen uit de diverse secties der economie en benoemd door
de regeering. Zij zijn geen verantwoording meer schuldig aan de 40.000
aandeelhouders, die mogen vergaderen zooveel zij willen doch elken invloed
verliezen. De raadsheeren zijn uitsluitend aansprakelijk voor het gouvernement, waar
de middelen niet ontbreken om hen te doen marcheeren in 't gelid, en zoo noodig te
dresseeren. Feitelijk wordt aldus het Cabinet, bijgestaan door een gouverneur dien
het naar welbehagen kan aanstellen of afdanken, absoluut meester over het disconto,
het crediet, het geld en de bankbiljetten-drukpers.

Het crediet
Als eenden in een water-vijver kan een verzameling ministers voortaan plassen en
plonzen in het goud, in het fortuin, in de financiën der Fransche natie. De ministers
zullen dat misschien niet doen. Zij maakten misschien de heiligste voornemens om
nimmer te knoeien. Maar zij gaven zich de macht.
Zij zullen deze macht wellicht niet misbruiken? Dat is mogelijk. Doch waarom
ruimden zij alle beletselen welke hen kunnen dwarsboomen uit den weg? Het crediet
bleef tot dusverre een verdienste. Het kan zijn dat het crediet soms of dikwijls een
privilege was. In een roman van den socialistischen auteur Pierre Hamp (L'Or) vindt
men het magnifieke hoofdstuk van een industrieel die in een onderaardsche kluis der
Bank zijn vruchteloos gebed stort en vruchteloos op de knieën valt voor een
onverbiddellijk gouverneur. Dergelijke scènes zullen waarschijnlijk niet meer
plaatsgrijpen. Maar als het crediet, zooals in dit geval, geen kwestie meer is van
verdienste, of, zooals vermoedelijk in andere gevallen, geen kwestie meer van
privilege, dan kan het nog slechts functionneeren als een gunst. Daar beslissen niet
meer de cijfers van een balans noch de voorrechten eener kaste, doch de bloote
willekeur en eigendunk.
Men zal spoedig merken of het nieuwe systeem een verbetering is op het oude.
De betrokkenen en onterfden, ci-devant heerschers over de Fransche financiën,
hebben de hervorming aanvaard zonder een pink te verroeren. Terwijl onder alle
vorige gouvernementen, zelfs onder het bewind van Doumergue en Laval, het goud
bij 't geringste alarm op de vlucht sloeg, toont het tegenover de wetten van Blum,
welke logischerwijze een sauve-qui-peut moeten veroorzaken, veeleer neiging tot
de terugreis. De Beurs, die om de haverklap koorts kreeg, bewaart haar kalmte. Wat
beduidt deze wonderbaarlijke en onverklaarbare koelbloedigheid? Is het de stilte
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voor den storm, de geslotenheid van een complot? Of het zwijgen van een graf en
het besef der machteloosheid? De oogenschijnlijke bedaardheid heeft een
onrustbarende keerzijde. Tusschen 1 Januari en 15 Juli is er in de spaarkassen van
den Staat 1.947.405.837 francs méér teruggehaald dan ingelegd! Voor de eerste helft
van Juli alleen bedraagt het deficit 261.133.055 francs. Het zijn niet de kapitalisten
die met deze terugvorderingen het gouvernement plebisciteeren doch de kleine luyden
waarvan de meerderheid gestemd heeft voor het Front Populaire. Hun hart moge
linksch zijn, hun portemonnaie bleef instinctmatig rechtsch.

Protesten
Er waren in de Kamer 111 afgevaardigden die protesteerden tegen de inbeslagneming
der Banque de France. Een dag daarna werden de oorlogsindustrieën genationaliseerd
en er bevonden zich in het parlement nog slechts 89 volksvertegenwoordigers die
zich kantten tegen een maatregel waarvoor Engeland zich gehoed heeft uit
overwegingen van zelfbehoud en nationale verdediging. Hetgeen zes maanden geleden
ondenkbaar leek, de onttroning der z.g. kanonnen-koningen, is geschied in een
ommezien. Men heeft nauwelijks beraadslaagd over het eigenlijke wetsontwerp. Men
discuteerde enkel over de modaliteiten van onteigening en terugkoop.
Wie inderdaad zal profiteeren van een operatie welker kosten zuinig geraamd zijn
op één milliard? In de eerste plaats de vermaledeide kanonnen-koningen zelf. Men
zou waarlijk zweren dat de verwoede perscampagne welke sedert jaren tegen hen
gevoerd werd, betaald is door de marchands de canons in eigen persoon. De
revolutionnaire wetgever heeft zich angstig gewacht om rekening en revisie te eischen
van de fabuleuze oorlogswinsten welke zij behaalden tusschen 1914 en 1919.
Verwonder u niet. Het was de socialist Albert Thomas die tijdens den oorlog een
voorstel afketste om de kanonnen-fabrieken te militariseeren en een einde te maken
aan het schandaal dat de soldaat elke minuut kans liep te sneuvelen voor een soldij
van vijf stuiver per etmaal, terwijl de arbeider zonder noemenswaardige risico
wapenen vervaardigde voor tien gulden per werkdag. Verwonder u evenmin dat de
socialisten zich niet vergenoegd hebben met het instellen eener strenge, desnoods
draconische contrôle op het beheer en de prijzen der De Wendels, Schneiders en
consorten. Dat had doeltreffend kunnen zijn en afdoend. Dat zou weinig gekost
hebben.
Het had de deur opengelaten voor onderlinge concurrentie welke het vernuft der
uitvinders van verdelgingsmiddelen aanspoort. Maar dat was te eenvoudig.
Daarmee viel voor niemand iets mee in de wacht te sleepen. Het is voor iedereen
voordeeliger dat de wet een duizend millioen kost. Begrijpt gij waarom een regeering,
die bij elke gelegenheid haar ontwapeningsutopieën proclameert, nog een schoon
milliard steekt in den aankoop van fabrieken voor oorlogsmateriaal? Ik niet. In alle
opzichten is dat weggegooid geld. Doch de marchands de canon zijn ‘binnen’, en dit
schijnt voor 't oogenblik het voornaamste. Niemand vraagt naar de rest.

Amnestie
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Op denzelfden dag werd een goedertieren amnestie afgekondigd voor politieke
delinquenten, de amnestie waarvoor de bolsjewiki en soci's zich heesch hebben
geschreeuwd bij tallooze meetings en paraden. De poorten der gevangenissen zijn
wagewijd ontsloten. Alleen in Indo-China zijn door de burgerlijke justitie 426
algeheele graties verleend, 94 verzachtingen van straf en 107 voorwaardelijke
invrijheidsstellingen, door de militaire justitie 43 graties en 22 verzachtingen. In
Annam en Tonkin werden 561 graties en bevrijdingen verstrekt. De slachtoffers der
bandieten en opstandelingen van Yen Bay zijn vergeten, doch niet hun moordenaars.
Op een totaal van 1871 veroordeelden genieten in deze kolonie reeds 1277 misdadigers
de clementie van het Front-Populaire en de overigen hebben vooruitzicht op genade.
De eenige misdadiger in gansch Frankrijk (koloniën, mandaten en protectoraten
inbegrepen) aan wien door een speciaal besluit van Kamer en Senaat de
gouvernementeele gratie geweigerd wordt is Charles Maurras, 68 jaar, poëet,
prozateur, filosoof en journalist. Hij zal elf maanden zitten. Toch dreigde hij sommige
parlementariërs slechts onder voorbehoud met zijn papieren keukenmes, terwijl de
republikeinsche Victor Hugo naar aanleiding van Napoleon III vierkant schreef: ‘Gij
kunt dezen man dooden met gerustheid.’ Klaarblijkelijk deelt de Fransche Assemblée
geenszins de gevoelens der buitenlanders die op Charles Maurras uit de hoogte
neerkijken. Kamer en Senaat nemen hem dermate au sérieux dat zij er niet voor
terugdeinzen zich odieus te maken en hun tegenstander te coiffeeren met een
martelaarskroon.
Inmiddels sticht La Rocque, de colonel der ontbonden Croix de Feu, een nieuwe
partij en bazuint een lawine van adhaesies. Jacques Doriot, de dissidente communist,
volgt hem na en in drie weken bereikt zijn blad L'Emancipation Nationale een oplage
van 250.000 exemplaren. Desondanks is er geen spoor van emancipatie tegenover
Moskou. Het vliegtuig-motor-kanon 23 dat de vrienden van Stalin een alledaagsch
handelsartikel noemen, de vijanden van het Kremlin daarentegen een uniek en
weergaloos wapen, wordt door minister Pierre Cot uitgeleverd aan de Soviets. Met
dat al zou Auriol nog willen dat zijn leening van baby-bons slaagde en vlotte. Zij die
niet inteekenen worden door Blum per radio gedenonceerd als mauvais citoyens. De
communisten strooien praatjes rond dat de inschrijving gesaboteerd en geboycotteerd
wordt door de Banken. En in afwachting van het vervolg bulderen zij bij elke
straatbetooging uit volle borst: de politie is met ons! Dat valt nog te bezien. Maar
dat zou geen oplossing zijn wanneer bij de vaart, waarmee we stoomen, de mechaniek
spaak loopt.
[verschenen: 4 augustus 1936]

Jubileum
Parijs, 23 Juli [1936]
De Vrijheid gaat haar vijftigsten verjaardag vieren. Wel te verstaan niet het idee dat
met Gelijkheid en Broederschap den onsterfelijken republikeinschen drieling gevormd
heeft welke geboren werd met 't eerste ochtendgloren.
Maar de Vrijheid die, met haar vuurtoren in de rechterhand, de wereld verlicht bij
den ingang der haven van New-York, bijna honderd meter boven den waterspiegel,
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en tegelijk den zeevaarder of luchtschipper het einde aankondigt zijner reis naar het
land der wolkenkrabbers, bioscoop-sterren, douanetarieven en namaak.
Hoeveel tijdgenooten weten nog dat deze reusachtige toortsdraagster (46 meter
zonder haar voetstuk) in brons gegoten is te Parijs en aan de Vereenigde Staten ten
geschenke gegeven werd door Frankrijk? Haar wieg stond in een kolossaal atelier
der Avenue de Versailles, waar zij een bezoek ontving van Victor Hugo, den
vergrijsden zanger der vrijheid. In haar binnenste was een wenteltrap getimmerd en
ter gelegenheid der wereld-tentoonstelling van 1878 banketteerde men in haar hoofd,
dat beklommen werd als een toren.
Haar vader was een zekere Bartholdi, dezelfde die den Leeuw van Belfort hakte
in de bergrots als herinnering aan een heldhaftige verdediging welke Bismarck
weerhield de stad te annexeeren. Ik spreek van een ‘zekere’ Bartholdi, omdat niet
één Franschman op de honderd duizend zonder behulp van een dictionnaire zou
kunnen zeggen dat hij ondanks zijn Italiaansch klinkenden naam een Elzasser was,
afkomstig uit Colmar, en schepper van twee cyclopische monumenten, waarvan het
eene tenminste een universeele beroemdheid geniet. Ikzelf trouwens wist 't ook niet.
Hij raakte zóó vergeten dat Parijs, altijd op zoek naar celebriteiten, verzuimde een
straat naar hem te noemen.
Zijn roem werd in zulken graad onpersoonlijk dat ik twijfel of Bartholdi's naam
bij dit halve eeuwfeest zou zijn opgerakeld als de Fransch-Amerikaansche ceremoniën,
welke de vijftigste verjaring der enorme dame herdenken, niet gepresideerd werden
door commandant Pugnet, die toevallig de achterneef is van den beeldhouwer en de
eerste kapitein der ‘Normandie’, deze andere ongeëvenaarde kolossus van Fransche
fabricatie.

Als geroepen
Dank zij de schelmschheid van den klopgeest, welke gelijk de Puck van een
transcontinentalen midzomernachtsdroom het menschdom te grazen schijnt te nemen,
komt het jubileum der ‘Vrijheid die de wereld verlicht’ als geroepen. Oh-la-la! Het
afgodsbeeld is van onvergankelijk metaal. Zijn altaar verrijst op fundamenten, hecht
als de aarde, uit de golven en zal nog lang de stormen tarten. Doch wat bleef er over
van een geloof en van een eeredienst waarvoor zooveel martelaren stierven op de
slagvelden, op de barricaden, op de schavotten, op de pijnbanken en in de kerkers
van tirannen? Wat ervan restte zou het onderwerp kunnen verschaffen voor een
sarcastisch epos in evenveel zangen als er dagen zijn in een schrikkeljaar. Een
gemoderniseerde editie van Gulliver's Reizen, door een virtuoos van den grimmigen,
zwarten humor, als Swift was. Hij zou een ontdekkingstocht doen door de
verschillende landen der aarde en simpel noteeren wat mag en wat niet mag. Wanneer
hij in Amerika aan wal stapt zie ik hem reeds den mond opensperren voor de
hygiënische contrôle als een paard dat de kooper in den bek kijkt, of als op de markt
een visch die rozige kieuwen moet vertoonen om door te gaan voor versch. Ik zie
hem de revue passeeren der genumeroteerde, gecatalogiseerde, gestandaardiseerde,
genivelleerde, geuniformiseerde burgers, die de slaven werden van een of ander
communisme, socialisme, fascisme, nazisme, collectivisme, en aan wie op bevel van
een super-autocraat, die de ergste autocraten en theocraten uit het verleden verre
overtreft, niet alleen elke vrijheid van denken, doch zelfs de vrijheid van droomen
verboden is. Maar kan zulk een moderne Swift nog bestaan? En als hij bestond, in
hoeveel landen zou zijn boek gedrukt mogen worden? Hoogstens in drie of vier, en
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misschien niet voor lang meer. Want waar de vrijheid niet dood, mors-dood is, daar
ligt zij op apegapen, en zoowel de bourgeoise liberaal als de anarchistische libertair,
eertijds antipoden, vinden elkaar terug in de belachelijke categorie der achterlijke,
ouderwetsche laatkomers die overal hebben afgedaan en voor wie de autoriteiten
enkel nog een oogje in 't zeil houden om hen beter onschadelijk te maken en te
temmen.

Sater-spel
Wie in dit sater-spel een eereplaats zou verdienen is de député Pomaret, natuurlijk
front-populaire, en van top tot teen democratisch. Ook zonder dat men zijn naam
uitspreekt gelijk behoort als Pomaré, zou deze handhaver der Rechten van den Mensch
een kleinkind kunnen zijn van Pomaré IV, Tahitische vorstin en laatste spruit eener
dynastie van Pomaré's, die gedwongen werd het protectoraat te aanvaarden van
Frankrijk. Volgens de legende heerschte in haar Staat een sociale wet die altijd de
verbeelding getroffen heeft der Franschen en welke Pomaret naar grootmoeders
voorbeeld (maar een tikje boosaardiger) wil toepassen op zijn landgenooten. Wanneer
Pomaré's onderdanen den leeftijd naderden waarop men hun maatschappelijk nut in
twijfel mocht trekken, waren zij genoodzaakt in den kruin van een kokosboom te
klimmen welke, zoodra zij boven waren aangekomen, door de jonge en struische
leden van den stam uit alle macht geschud werd. De grijsaard die kracht genoeg bezat
om zich vast te klampen bracht er het leven af tot de volgende proef. Het oudje dat
omlaag tuimelde had gewoonlijk niets meer te vertellen, omdat hij met gebroken nek
en ribben den laatsten adem uitblies.
Het wetsontwerp dat Pomaret heeft voorgelegd aan het oordeel der Fransche Kamer
weegt minstens op tegen het vernuftige gebruik dat Pomaré's koninkrijk verloste van
onnuttige eters. Zeker hebben de Franschen, gelijk de meeste geciviliseerde volkeren,
pensioen-bepalingen en leeftijds-grenzen, waarop het een burger, ongeacht zijn
waarde en vitaliteit, niet meer geoorloofd is een staatsambt te bekleeden. De sinistere
Pomaret acht dezen maatregel onvoldoende om baantjes te verschaffen aan de
struische leden van den stam die, naar zijn meening, trappelen van ongeduld om de
oudjes te wippen.
Hij geeft dus eenvoudig in overweging om de uitoefening der professions libérales
te verbieden aan citoyens en citoyennes die den leeftijd bereikt hebben van
vijf-en-zestig jaar. Onder ‘professions libérales’ verstaat de Franschman in 't algemeen
de beroepen waarvoor studie vereischt is. Ongeveer alle beroepen vallen derhalve
in de termen der wet. Uitgezonderd de politiek, dat spreekt vanzelf. Stel u voor dat
een Blum 't volgend jaar automatisch zou moeten aftreden als een ordinaire
hoogleeraar, verdwijnen als een medicus, opdoeken als een advocaat!

Verlies
Wanneer het niet jammerlijk was zou men ermee lachen. Pomaré IV verleende als
laatste kans aan haar onderdanen nog een soort van godsoordeel. Pomaret I scheert
al zijn onderhoorigen over denzelfden kam. De droge guillotine voor ieder die zes
kruisjes en een half achter den rug heeft. Men moet een Goethe beletten zijn tweeden
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Faust te dichten, een Verdi zijn Othello en Falstaff, een Wagner zijn Parsifal te
componeeren. een Michel Angelo, Leonardo da Vinci, een Haydn, een Sophocles,
een Vondel, een Aeschylos en zooveel andere stokouden, een Plato, een Bergson,
een Pasteur, een Roux, een Nicolle om zich te bemoeien met muziek, poëzie, filosofie
of geneeskunde. Men zou een lijst kunnen aanleggen van honderd genieën wier
voorbarig uiteinde een ramp zou beduid hebben voor het menschdom wanneer ze op
den wettelijken leeftijd uit den klapperboom waren geschud; een lijst van
tienduizenden uitmuntende tijdgenooten (schrijvers, dokters, geleerden, ingenieurs,
etc. etc.) wier plotselinge afdanking, om niet te zeggen executie, een onberekenbaar
verlies zou meesleepen in alle takken der menschelijke bedrijvigheid. Het is waar
dat dit weinig belang heeft voor wie zich op 't standpunt stelt van een wilde.
Men kan zich paaien met de gedachte dat zulk een ongeloofelijke wet per slot
verworpen zal worden. Dat is niet zeker, hoewel waarschijnlijk. De eersten die tegen
de plannen van Pomaret verzet aanteekenden waren de studenten der faculteiten. Er
moge tekort zijn aan baantjes, de jeugd der hoogescholen wenscht geen munt te slaan
uit de opvattingen van een barbaar. Het goede compenseert het kwade. Niet alles
werd decadent en van de wijs en stapel.
Maar Pomaret is stellig niet de eenige dolle in het wetgevend lichaam van Frankrijk.
Al ware hij echter de eenige, hij verplicht mij te constateeren hoe laag wij raakten:
zoo laag, dat er in een democratisch parlement zonder blikken of blozen aanslagen
kunnen beraamd worden tegen de elementairste menschelijke vrijheid, aanslagen
gelijk er in de koppen van de beruchte dwingelanden der geschiedenis niet zijn
opgedoken.
Voor het vijftigste jaar der Liberté éclairant le monde is dat een lamentabele
samenloop van omstandigheden. Omstreeks denzelfden tijd dat men de Vrijheid van
brons oprichtte werden de mannen geboren die haar zouden vernietigen als idee.
[verschenen: 5 augustus 1936]

Het Alibi
Parijs, 23 Juli [1936]
Om de brandklok te luiden op het geschikte uur heeft het Fransche gouvernement
zelfs onder Blum nog niets beters uitgevonden dan het dagblad L'Action Française.
Dit is tamelijk komiek als men even bedenkt hoeveel redenen er bestaan voor het
huidige bewind om een orgaan te supprimeeren dat den minister-president niet anders
pleegt aan te duiden dan onder den naam van ‘het Kameel’, om de beurt in 't mannelijk
en in 't vrouwelijk, le chameau, la chamelle, welke term in de Fransche taal een
toppunt vertolkt van minachting. En geloof niet dat doctrinaire scrupules (als b.v. de
vrijheid van drukpers) de regeering weerhouden om een krant te kortwieken die
dagelijks de giftigste beschimpingen voegt aan de vlijmendste critiek. Deze week
liet de Justitie een brochure in beslag nemen welke onder den titel ‘Het Leven van
Léon Blum’ voor den prijs van twee dubbeltjes een aantal beweringen in den handel
bracht waarvan wij de meeste reeds gelezen hadden in het orgaan der royalisten.
Vindt Blum een brochure zooveel onaangenamer dan een krant om eraan herinnerd
te worden dat hij zijn universitaire studies heeft moeten onderbreken wijl hij bij een
examen betrapt is op spieken? Wij zullen den inhoud van ‘La Vie de Monsieur Léon
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Blum’ niet overbrieven omdat de Fransche premier hem beleedigend oordeelt. Maar
niets verhindert ons te constateeren dat menig nummer der Action Française meer
strafbaren hoon heeft uitgestort over het hoofd der regeering dan het pamfletje van
den weinig bekenden Fernand Sorlot, directeur eener nog minder bekende ‘Action
Publique’. Uit dit verschil van behandeling leiden wij af (voor den zooveelsten keer)
dat de krant der royalisten onmisbaar, is in een zoo uitstekend georganiseerde
republiek als de Fransche. Onontbeerlijk voor het van dubbelzinnige maar
noodzakelijke karweitjes.
Welk blad inderdaad was vrij genoeg van alle officieele en officieuze banden om
alarm te slaan zonder iemand te compromitteeren, toen het Spaansche Frente Popular
aan de collega's van het Front Populaire hulp verzocht in den vorm van vliegtuigen,
bommen, kanonnen, mitrailleuses en munitie? Geen enkel behalve L'Action Française,
in den ban bij wereldlijke en geestelijke autoriteiten. Zij leert de Republiek haten,
doch heeft nimmer dienst geweigerd wanneer essentieele belangen van het vaderland
op 't spel staan. Vanaf haar oprichting, bijna dertig jaar geleden, is zij langs de
verholenste omwegen de spreekbuis geweest van de meest verschillende en de meest
eminente staatslieden.
Personaliteiten welke zij overlaadde met bitteren smaad hebben niet geaarzeld
haar te gebruiken als kanaal voor informaties van 't hoogste gewicht, terwijl zij van
haar kant nimmer weifelde om degenen als inlichters te bezigen die zij 't heftigst
bestreed.

‘Normaal’
Het is dus geenszins verbazingwekkend dat zij haar gewone rol vervult onder het
bewind van Léon Blum dien zij niet kan noemen zonder schelden. Het is eveneens
normaal dat men op alle ministeries van het huidige cabinet ambtenaars aantreft om
aan L'Action Française geheime en nauwkeurige mededeelingen te verstrekken
waarvan de bekendmaking een schijnbare strop beteekent voor de regeering. Ook
ditmaal heeft de manoeuvre geëvolueerd volgens het klassieke schema. Men begint
pianissimo met een simpele vraag.
Den dag daarna wordt met onvolledige bijzonderheden een handig crescendo
ingezet. Het voert den volgenden morgen met feiten, namen en cijfers naar een forte.
De regeering geeft geen dementi. Andere bladen worden ongerust en nemen het
thema over. De couloirs der Kamer verliezen haar kalmte. Een député kondigt een
interpellatie aan. Met uitroepteekens (Blum-la-Guerre!) en vette koppen wordt een
geweldig fortissimo ontketend. Geen enkele krant kan nog zwijgen over het geval.
De Senaat adviseert den President der Republiek de bijeenroeping van een urgenten
Cabinets-raad, waar 't heet toegaat. Een halfslachtig communiqué sust de kokende
gemoederen met de verzekering der non-interventie van Frankrijk. ‘Blum-la-Guerre’
moet achteruitkrabbelen’ bericht L'Action Française met advertentie-letters. Het
offensief is geslaagd.
Maar inmiddels zijn de vliegtuigen, de bommen, de wapenen en de millioenen
patronen onderweg naar de Pyreneeën. Het oorlogsmaterieel werd gevraagd aan de
regeering. Het zal niet geleverd worden door den Staat, maar door particulieren.

De bedoeling
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Wat bedoelt dan zulk een campagne? Niets anders dan het verschaffen van een alibi
aan het gouvernement der Republiek.
Dat alibi eener laborieus afgetroggelde neutraliteitsverklaring is niet enkel bestemd
voor de Spanjaarden. Het dient eveneens voor de Europeesche mogendheden die den
kamp der Spaansche fascisten volgen met onverholen sympathie. Even rechtmatig
als de regeering van het Frente Popular zich richt tot het gouvernement van het Front
Populaire kunnen de insurgenten zich wenden tot Rome en Berlijn. Zoowel de
opstandelingen als hun Duitsche en Italiaansche geestverwanten verbeiden misschien
slechts het voorwendsel eener Fransche bemoeiing om zich op de slagvelden van
Spanje te solidariseeren. Tot elken prijs moest dit pretext worden ontkracht in principe.
Ruim een week is eraan gewerkt om het te ontzenuwen. Niet met een licht hart heeft
Blum zijn wapenbroeders oogenschijnlijk verzaakt. Hij toonde zich taai alsof hij
door zijn koppigheid de portée der verloochening wilde vergrooten. Zijn
halsstarrigheid heeft 't Frente Popular ten deele aan Frankrijk verplicht. Doch wat
telt dat? Wat moet men denken en wat kan men verwachten van een gouvernement
dat reeds in de eerste dagen van een opstand om munitie bedelt, en dat tegen contante
betaling afgedankte vliegtuigen tracht te koopen uit de reserve van het Fransche
luchtleger?
Zoo draait en draalt, voor de tweede maal binnen het jaar de diplomatie van Parijs
besluiteloos tusschen regen en drop. Tien maanden geleden in het Ethiopisch avontuur.
Heden bij de Spaansche contra-revolutie. De karakteristiek dier diplomatie was
laveeren onder Laval. Hij blijft schipperen onder Blum. Wanneer de een niet beter
is dan Scylla, de ander blijkt niet meer waard dan Charybdis. Wat deed Blum toen
er een boot te Bayonne verscheen om kanonnen te laden, een boot te Marseille om
bommen in te schepen, een vliegtuig op Le Bourget om de vracht te betalen met
goud? Hij deed 't zelfde wat Laval gedaan zou hebben. In plaats van onmiddellijk
rechtsomkeert te commandeeren, hield hij ze aan 't lijntje. Het vermoedelijk resultaat
zal 't zelfde zijn. Geen der betrokken partijen zal hem ten slotte dank wijten.

‘Debutanten’
Het moet evenwel erkend worden dat de Fransche diplomatieke ditmaal de
moeilijkheden niet opzettelijk is gaan zoeken. Het Frente Popular van Madrid,
vertrouwend in de gemeenschap der gebalde vuisten, is het Front Populaire van Parijs
theatraal om den hals gevlogen. Zonder eenige discretie zijn de bewindvoerders van
Madrid en Barcelona opgetreden alsof zij zeker waren van Blum's medewerking. In
hun zenuwachtigheid of overmoed hebben zij zich gedragen als debutanten en
waaghalzen. Zij gingen zich te buiten aan onomwondenheid waar een tikje
geheimhouding oneindig verstandiger geweest zou zijn. Blum moge gloeien van
geestdrift voor het Spaansche antifascisme, het is hem niet veroorloofd openlijk partij
te kiezen, zoolang 't in Europa krioelt van fascisten die hij riskeert voor het hoofd te
stooten. De eerste taak van het Fransche gouvernement en zijn eerste plicht was deze
vergissing te herstellen, het verbindingsteeken dat Madrid opzichtig omlijnd had te
verdoezelen. Daaraan is men druk bezig. Of het de Spaansche republikeinen baten
zal, is een andere zaak. Als de Action Française zich leent tot het scheppen van een
alibi, een simpel alibi is voor de mannen die haar inspireeren stellig niet het eenige
doel.
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[verschenen: 12 augustus 1936]

Banden
Parijs, 1 Augustus [1936]
Van alle volken die aan den wereldoorlog hebben deelgenomen kan geen enkel met
zulke zuivere en hooge gevoelens op dit tijdperk terugblikken als Canada. Vier
honderd duizend Canadeezen, op een bevolking van ruim zeven millioen, stortten
zich in den strijd. Allen, van den eersten man tot den laatsten, waren vrijwilligers.
Zonder dwang verlieten zij huis en haard voor de verdediging van een land, dat zij
nimmer gezien hadden, waaraan zij weinig verplicht waren en welks binnenlandsch
beheer hen dikwijls krenkte in hun dierbaarste overtuigingen. Uit eigen verkiezing
ruilden zij een kalm geluk voor de verschrikkingen van de loopgraven en de
slagvelden. Zestig duizend verloren het leven. Tien duizenden keerden verminkt,
gewond, verzwakt terug naar hun geboorteland. Deze offers werden toegestemd en
volbracht met geen andere drijfveer dan een vaag en broos, maar onkreukbaar en
grandioos ideaal. Sinds de kruistochten was zulk een feit niet meer geboekstaafd in
de geschiedenis van het menschdom. Dat het ideaal onvervuld bleef, veredelt nog
het lijden waarmee 't werd nagestreefd en vermindert niet de verheven schoonheid
van het doel. Onder alle volkeren welke gedurende vier jaren dood en verwoesting
zaaiden zijn de Canadeezen de eenigen die mogen rouwen zonder wroeging.
De gesneuvelden en de overlevenden hadden in Ottawa hun monument dat negen
jaar geleden werd ingewijd door Edward VIII toen hij Prins van Wales was en boven
welks poort de zin gegraveerd staat: ‘Alles is goed zoo, want daar-ginds slaapt een
gelukkig soldaat onder zijns gelijken.’ De raadselachtige spreuk klonk als een
onvoltooide symphonie, afgebroken te midden eener melodie welke haar beloften
onverwezenlijkt laat. Het ‘daar-ginds’ bood geen rustpunt waar de herinnering wijlen
kon, het was wijd als de oceaan, ver als het uitspansel, diep als het leed, en de
gedachten bleven zwervend. Er lag te veel in ‘daar-ginds’ en niet genoeg voor een
volk dat het devies in zijn wapen schreef: ‘Je me souviens.’ Het was als een vraag
tot de afgronden die niet antwoordden. De eind-pijler ontbrak der brug langs welke
Canada over een oneindigheid verbinding zocht met den Franschen grond waar de
aarde vermengd is met het sterfelijk omhulsel zijner gevallen zonen.

Het antwoord
Na negen jaren kwam het antwoord in zijn dichterlijksten en verheevensten vorm
van ‘daar-ginds’, de heuvel-kam van Vimy. Zes duizend Canadeesche
oud-combattanten waren de zee overgestoken om in tegenwoordigheid van hun
koning bezit te nemen, voor eeuwig en onvervreemdbaar, van een stukje Frankrijk.
Zij scheepten zich in om de verzen van een dichter te maken tot levende waarheid.
Was het beeldspraak wat Rupert Brooke zong in zijn onvergetelijk sonnet ‘The
Soldier’?
If I should die, think only this of me:
That there's a corner of a foreign field
That is for ever England...
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Neen, zeker niet voor het lyrisch hart, dat zoo spoedig na dit gezang zou worden ‘A
pulse in the eternal mind’ en rust in een der Ionische eilanden. Doch nergens werd
het symbool tastbare werkelijkheid. Voor ‘daar-ginds’ was het weggelegd om in
realiteit te transponeeren een verlangen dat alleen gefluisterd kon worden als
dichterlijke fantasie. Verander slechts England in ‘That is for ever Canada...’ Het
Britsch dominion dat negen provincies telt verwierf een tiende, integreerend deel
uitmakend van zijn territorium. Frankrijk stond een stuk af van zijn grond. Hier, in
Vimy, in het voormalige Artois, ontving Edward VIII den President der Republiek
als gast. Welke Canadees, hetzij van Engelschen of van Franschen oorsprong, zal
niet opnieuw ieder in zijn taal, den aanroep voelen opwellen van Carducci: ‘Noi che
t'amammo, o Francia’. Wij die u beminden o Frankrijk! Het Frankrijk van nooit en
van immer, van niemand en van ieder, het Frankrijk, tegelijk wankel en vast, labiel
en bestendig welks geest vanaf den aanvang over de Europeesche duisternissen
gezweefd heeft als een scheppend licht.
Er zijn gebaren en accenten, zoo rechtstreeks ontsproten uit de psychische regionen,
dat men ze niet meer verwacht in onzen tijd, welks zielsarmoede bejammerd is in
menigvuldige klachten. Men spreekt met gemak en vervoering over die echo's uit
het ander gebied wanneer men ze aantreft in een drama, in een schilderij, een muziek,
een beeld, een gedicht, een tempel, welke vorige geslachten ons schonken als erfenis
van liefde, geloof en hoop. Het is moeilijker ze te herkennen wanneer ze ontstaan
onder onze oogen, nog moeilijker om ze in gelijkwaardige uitdrukkingen kenbaar te
maken, want men zou de grootste kunstenaars moeten evenaren. Voor ieder die kon
doordringen tot de kern en den zin der dingen speelde de ceremonie waarmee de
pelgrimstocht der Canadeezen beëindigd werd op het plan der Orphische Mysteriën.
En ik aarzel om een verhaal te doen van een plechtigheid waarin al het geheim
besloten ligt dat de levenden vereenigt met de dooden.

Een zinnebeeld
Toen in 1934 het vierde eeuwfeest herdacht werd der landing van Jacques Cartier in
Noord-Amerika, had een Canadeesche boer voor het Comité France-Amérique den
wensch geuit om een zak koren te ontvangen, gegroeid in Frankrijk. Twee jaar daarna,
op den vooravond der onthulling van het gedenkteeken, werd dat koren gemaaid te
Vimy, rondom het monument waarvan het voetstuk, massief als een borstwering, en
de twee forsche torens, gebeeldhouwd in de spits, zich eenzaam verheffen boven de
golvende akkers. Het graan werd verpakt in een beschrijnwerkt koffertje, gedecoreerd
met een oude ets, die de ontdekking van Canada voorstelt door Jacques Cartier. Het
zal gezaaid worden te Gaspé, waar Cartier het anker uitwierp, te Gaspé vanwaar de
eerste vrijwilligers vertrokken in 1914.
Onpeilbaar zinnebeeld vol beteekenis en wijding, als het offer op de altaren. Kende
de oude Canadees de regels van Brooke?
There shall be in that rich earth a richer dust concealed;
A dust whom England bore, shaped, made aware,
Gave, once, her flowers to love, her ways to roam.

De wensch van den boer vervulde den droom des dichters. Zoo komen zij terug naar
huis, de zestig duizend, rijker stof eener rijke aarde, waar zij streden, waar zij
overwonnen, welker ploegvoren gedrenkt zijn met hun bloed, en waar zij zich zoo

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

intiem vereenzelvigden met het land dat hun stem opklinkt uit het ruischen der
wuivende halmen. Wie over eenigen tijd in Canada het brood breekt met een glimlach
(A laughter learnt of friends) kan zeggen met een bijzonder geluid in de woorden:
Dat is koren uit Frankrijk, koren uit de Fransche loopgraven.
Zoo bloeien langzaam een nieuwe liturgie en nieuwe riten op uit de graven, uit de
streken die onder het groen niets zijn dan een onmeetbaar graf. Misschien volgen
wij aldus een gebod op der dooden. Misschien zijn zij onze beste beschermers. Hoe
dieper hun gedachtenis gegrift blijft in ons dagelijksch denken, hoe zekerder zij ons
zullen bewaren voor nieuwe onheilen en voor nieuwe jammeren die wij niet meer
zouden kunnen dragen.
[verschenen: 19 augustus 1936]

Blériot
Parijs, 5 Augustus 1936
Zonder dat iemand erop verdacht was heeft de eerste van de groote pioniers der
luchtvaart het tegenwoordige verwisseld met het toekomstige.
Een paar dagen voor zijn dood gaf hij nog een interview aan de radio. Hij kuchte,
hoestte, proestte, hakkelde en stotterde in de micro dat het een klucht was.
Volgens Fransche gewoonte hield men hem na deze potsierlijke vertooning een
beetje voor 't lapje. ‘Van zijn eerste Kanaalvlucht heeft hij een verkoudheid
overgehouden waarvan hij na zeven en twintig jaar nog niet genezen is’ werd o.a.
geschreven. De lachers bewezen hoe voorzichtig men moet omgaan met spot. Blériot
sprak zijn laatste woorden en weinig later was hij een lijk. Hij stierf in enkele seconden
aan een bloedstremming, als ik zoo den term embolie vertalen mag die hier
veelvuldiger gebruikt wordt dan in de rest der wereld tezamen.
Het spreekt vanzelf dat het verscheiden van zulk een man ons met een ruk achteruit
voert in het verleden. Toen hij begon aan de luchtvaart, na gedebuteerd te hebben
als fabrikant van automobiellantaarns, was er niets anders dan het toestel van Clément
Ader, die den naam uitvond van ‘avion’.
Het had de gestalte eener reusachtige vleermuis en was gecopieerd naar een
vliegenden hond, een kalong welke de uitvinder kookte in water om de maat te nemen
van het skelet. Het werd voortbewogen door een stoommachine die twee schroeven
dreef van reepjes bamboe, beplakt met doek. Dat was in 1896-1897. Bij de proef,
welke beslissen moest over een subsidie van de regeering, rolde het zonderlinge,
vier-wielige gedrocht een halven kilometer in den mist alvorens te kantelen. Had het
gevlogen? De officieele controleurs, onder wie twee generaals, beweerden niets
gezien te hebben. De vrienden van Ader houden tot den huidigen dag stokstijf vol
dat over een afstand van 300 meter het terrein geen spoor vertoonde van de wielen.
Op 't oogenblik denken zij er nog aan om met een ervaren piloot de proef te herhalen
op het model dat geëxposeerd is in het museum der ‘Arts et Métiers’. Maar voor
Clément Ader, die zijn gansche fortuin - acht millioen - gestoken had in zijn
experimenten, was elke kans op subsidie verkeken. Vliegen met een toestel zwaarder
dan de lucht gold toenmaals als pure waanzin voor alle competenties, die met bewijzen
in de hand aantoonden dat het zwaarste der vliegende dieren, de albatros, slechts elf
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kilo woog, en dat het krankzinnig was om te denken dat de mensch beter zou doen
dan ‘de natuur’.

Proeven
Er bestond dus niets in dan een ontmoedigende hersenschim toen Blériot op de
wereld-tentoonstelling van 1900 tegenover Ader's impressioneerende stoom-vleermuis
geroepen werd door de innerlijke stem die sinds Icarus den mensch tevergeefs maar
onophoudelijk had bekoord tot hemelvaring. Vanaf 1903 probeerde hij
achtereenvolgens twaalf verschillende modellen en verbrijzelde er elf onder zijn
gewicht. Zij heetten ‘De Eend’, waarschijnlijk omdat Canard zoowel een loos
verzinsel is als een vogel. De eerste, een toestel met slaande vleugels (probleem dat
tot heden onopgelost bleef) bracht slechts teleurstellingen. De tweede was een zeiler
die op de Seine voortgetrokken werd door een race-boot. De derde had twee motoren
doch weigerde op te stijgen. De vierde breekt bij de eerste proef. De vijfde verheft
zich enkele decimeters van den grond. De zesde, een soort van waterjuffer, vloog op
5 April 1907 25 meter, daarna 140 en 150 meter, op een hoogte welke men nog
controleerde door het spannen van een wollen draad, en viel te pletter. De zevende,
met concave vleugels, vliegt 500 meter doch valt in splinters bij een volgende proef.
De achtste en de negende, eendekkers gelijk de vorige, blijven 8 minuten 40 seconden
in de lucht op 6 Juli 1908. Vruchteloos beproeft Blériot meer te halen uit den tienden
en den elfden. Hij maakt zijn balans op. De experimenten hebben hem 800.000 francs
gekost. Voor dien tijd een kapitaal. Voor Blériot bijna zijn geheele bezit. Wat hem
rest waagt hij in nummer twaalf. Dat was het vliegtuig der eerste Kanaalvlucht, in
den stralenden morgen van 25 Juli 1909. Hij won den prijs der Daily Mail (25 000
francs) en een universeele beroemdheid. De formule bleek gevonden. Tot aan den
oorlog zijn het de eendekkers van Blériot die alle records slaan: Parijs - Rome;
Engelsche rondvlucht; overtocht der Middellandsche Zee; de Pyreneeën, etc. Tijdens
den oorlog construeerde hij den Spad, de beste der jagers. En na den oorlog bouwde
de man, die aanving en gelukkig was met een traject van 25 meter, het vliegtuig dat
tweemaal den Atlantischen Oceaan overstak en den afstand van 9.104 kilometers
aflegde die totnutoe niet overschreden werd. Welk een baan beschreef dit leven!
Toen hij stierf was hij slechts 64 jaar, waarin de mensch zijn vermogens meer
uitbreidde dan gedurende de 64 voorgaande eeuwen.
Bestond er ook elders dan in Frankrijk niets behalve de rookende en blazende
kalong van Clément Ader, toen Louis Blériot zijn aanloop nam in de atmosfeer? De
Amerikanen zeggen: Wij hadden de gebroeders Orville en Wilbur Wright, die vlogen
vanaf 1903. In 't algemeen wordt deze meening gedeeld door de wereld-opinie en
zelfs door de publieke opinie van Frankrijk. Zij wordt echter betwist door de Fransche
deskundigen, en, naar het mij toeschijnt, met degelijke argumenten.

Geheimhouding
Gehandicapt door een bescheidenheid die verplicht is wanneer men pro domo pleit,
voeren zij bij de verdediging hunner prioriteits-rechten deze motieven aan: Men kan
niet betwijfelen dat het toestel der Wright's sinds 1903 gevlogen heeft te Dayton
(Ohio), omdat de vluchten zóó ultra-geheim geschiedden, dat vijf jaar later geen
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sterveling het geringste document kon verstrekken betreffende hun motorische
vliegtuig. Dit bewijst hun verlangen om niets van hun ontdekking te laten uitlekken.
Die strenge geheimhouding bewijst eveneens dat wij (dit wil zeggen Blériot, Farman,
de gebroeders Voisin, Bréguet, Caudron en andere Fransche zoekers) niets, maar
dan ook absoluut niets van hun ontdekkingen konden leeren. Om zich te vergewissen
dat wij inderdaad niets van hen geleerd hebben behoeft men trouwens slechts een
foto van den eersten bruikbaren Blériot te vergelijken met een foto van den eersten
Wright welke men te zien kreeg in Frankrijk. Van de machine van Wright is letterlijk
niets overgebleven in de vliegtuigen van heden, terwijl het geraamte, de lijn, het
concept van den Blériot die het Kanaal overstak, vandaag nog als uitgangspunt en
grondslag dient der moderne vliegtechniek. Als de Wright's ontwijfelbaar gevlogen
hebben, de practische en ontwikkelbare formule der vliegmachine is gevonden door
Franschen, die werkten in 't openbaar, onder 't oog van jan-en-alleman.
Maar sterker nog. Toen de Wright's in 1908 arriveerden in Frankrijk met de
bedoeling om hun uitvinding te verkoopen aan het Ministerie van Oorlog en op 8
Augustus een vlucht verrichtten van 8 minuten 45 seconden, had Blériot reeds op
zijn actief de bovenvermelde toer van 8 minuten 40 seconden, Voisin op 30 Mei een
vlucht van 12 k.m. 750 m., Farman op 13 Januari een rondvlucht van één k.m. Al
deze datums getuigen onomstootbaar tegen de stelling der Amerikanen. Al waren
de Wright's werkelijk de eersten die vlogen, dit zou moreel niet spreken in hun
voordeel. Wat zoudt gij denken van een Pasteur en van een Roux die hun serum
tegen dolheid en diphteritis gedurende vijf jaar opsluiten in een kluis, tot er uitzicht
bestaat op een aannemelijk bod?
Om dubbele redenen derhalve moet men concludeeren dat Orville en Wilbur
Wright geen recht hebben op den onprijsbaren roem der ontdekking en realiseering
van het vliegtuig.
Zoo vermaard Blériot geweest is in de periode der inventie, ook hem werd niet de
volle maat geschonken der verschuldigde erkentelijkheid. In het Legioen van Eer
was hij slechts officier. Gedurende zijn laatste jaren kwelden hem zware financieele
zorgen. Zooals de meesten ging hij ontgoocheld heen en onbevredigd. Hij had nog
een commercieele luchtverbinding willen verwezenlijken tusschen Parijs en
New-York, wat het lot hem niet vergunde.
[verschenen: 17 augustus 1936]

Bij de boeren
Parijs, 8 Augustus [1936]
Het regent. Het gietregent en het motregent. Het drupregent, het stortregent. Het
druilt, het buit, het gutst, het plast, het plenst. Het regent dakpannen en oude wijven
met of zonder klompen. Wat een water, wat een water in de drie dimensies van een
regenmeter! Wat een nattigheid in de vierde dimensie tijd. Als het gisteren of
eergisteren begonnen was, zouden wij niet klagen. Het begon op den eersten dag van
Juli, of op 't eind van Juni, of midden Mei. Wij raakten onder de grauwe luchten den
tel kwijt. Houdt gij van cijfers? Het observatorium in het Parc-Saint-Maur werd
opgericht in 1873. Sinds 63 jaar registreert het voor Juli een gemiddelden regenval
van 55 mm. Een exorbitant en tot toen toe onbekend maximum van 119 mm. werd
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bereikt in 1920. Welnu, in de gezegende Julimaand van 1935 wordt een record
genoteerd van ruim 155 mm. Dat is ongehoord, en de barometer blijft even laag als
de modderige wolken.
Als ik geen toeschouwer was van deze dagelijksche overstroomingen onder donder
en bliksem zou ik gelooven dat die cataracten een verzinsel zijn van speculanten in
graan. Daar zijn er die nog zitten met gevulde silo's, met ongedorschte schelven uit
het vorig jaar. Of dat al dat water te voorschijn getooverd is door de verbeelding van
importeurs. Waarom niet? Het is hun vak om de koersen te manipuleeren in hun
voordeel. Hoe duurder een mud binnenlandsch koren kost hoe meer zij verdienen
op een mud ingevoerd uit het buitenland. De grootste graan-importeur is niet voor
niets eigenaar van een der grootste avond-bladen en niet alleen voor zijn genoegen
bouwde hij een eigen radio-omroep. De Fransche Staat fabriceert lucifers, tabak,
sigaren, en cigaretten. De Fransche Staat zal voortaan ook kanonnen vervaardigen,
grof en licht geschut, kruit en kogels, in exclusief eigendomsrecht. De Fransche Staat
echter importeert nog geen graan. Tot dusverre vergenoegde hij zich met het opkoopen
tegen fancy-prijzen van het overschot en het deerde slechts enkele dwarskijkers dat
dit overschot voor een aanzienlijk deel bestond uit import. Het zijn de socialisten
niet, noch de communisten, die dit zonderlinge en voor sommigen winstgevende
bestuur zullen reorganiseeren ten bate der gemeenschap.

Eén droge dag
Maar neen, de eindelooze regen is werkelijkheid. Toen het per ongeluk één dag zoo
goed als droog bleef, en juist op den dag der monster-betooging waarbij één millioen
vuisten en knuisten werden opgestoken ter eere van den Haat (‘zij zijn met hun Haat
door het leven gegaan’) gnuifden de hofnarren van de triomfeerende regeerders:
‘Drommels, zelfs le Bon Dieu is Front Populaire geworden. Hij heeft een petje
opgezet in plaats van zijn ouden stralenkrans.’ Dat was niet kwaad bedacht, meenden
zij. In den avond opende le Bon Dieu opnieuw de hemelsche sluizen toen de laatste
heethoofden die een koud bad noodig hadden onder dak waren. Het scheelde niet
veel of voor zulk een gunst zouden de geestverwanten der Spaansche kerkverbranders
en gravenschenders, de Sansdieusistes zooals ze zich noemen (letterlijk: de
Zondergoddelingen) le Bon Dieu op hun knieën bedankt hebben.
Tot stichting dezer snaken, die zoowaar een vaandel bezitten, moest Georges
Duhamel een Civilisation II schrijven. Helaas, hij zal 't niet doen, want gelijk de
Moloch voor de Carthagers is de Democratie heilig voor de Intellectueelen.
Terwijl 't almaar regende rijpte het graan zooals 't kon. Geen phosphaat, of
super-phosphaat vermag de stengels voldoende veerkracht te verleenen, om de aren
te torsen in een zomer zonder zon. Hoewel, mager van korrel, wijl het onkruid de
weligste sappen had opgeslorpt, zwikten koren, haver en gerst, helden over, bogen
om en legden zich neer, topzwaar van het vocht. Voor de ouderwetsche zeisen was
dat niet erg; het werk duurde alleen wat langer. Met de moderne
maaimachines-schovenbinders zijn de gevallen halmen evenzooveel calamiteuze
struikelblokken. De messen pakken niet; ze glijden er over heen; of zij happen in 't
honderd en snijden waar zij grijpen kunnen. Dat vertelt tenminste de boer van wien
men zegt dat hij, gelijk zijn varken, knorrende vet wordt.
Er is geen jaar waarin hij harder gemopperd heeft. Zoo miserabel de oogst uitviel,
hoe kreeg hij hem binnen met dat onophoudelijk kletsende water? De garven moeten
drogen alvorens geladen te worden in de schuren of opgestapeld in mijten. En alles

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

samengerekend, met vrouwen en kinderen, zijn er in dit land twintig millioen boeren,
allen gelijkelijk slecht bedeeld, wat zij ook verbouwden, en allen gelijkelijk slecht
gehumeurd.
Vanaf den dag dat het groen der velden ging vervloeien in stroogeel rumineerden
de exploitanten der 2.421.933 landbouwetablissementen van Frankrijk het verdrietige
idee van redden wat te redden valt. Dat is een gemoedstoestand waarin men geen
flauwe aardigheden verdraagt en vooral geen tegenwerking. Het is ook een situatie
waarin men het meest bloot staat aan de kwaadwilligen die laf genoeg zijn om te
speculeeren op een ongeluk. Zij mankeeren niet in onzen tijd.
Wie zou ooit geloofd hebben dat er na zulk een rampspoedig seizoen menschen
te vinden waren om stakingen te kweeken op het moment van den oogst?
Een akker is geen fabriek, waar men het bedrijf naar believen kan stop zetten
zonder directe schade voor de productie in wording. Alles wat de boer voortbrengt
is onderworpen aan de wetten der organische natuur. Elke onderbreking is dood,
ontbinding, verrotting. Meer dan eenig ander ambachtsman slijt de landbouwer zijn
leven temidden van vergankelijkheden. Dit zijn zonder twijfel waarheden als koeien
die loeien zoodra men ze een half uur te laat melkt. Wanneer de agitators deze
waarheden niet kennen zijn ze te dom om voor den duivel te dansen. Zoo zij ze
kennen, en desondanks op het kritiekste uur den loop der zaken trachtten te stremmen,
zijn zij misdadigers. Voor den gemiddelden particulier was met hun sabotage een
som gemoeid van enkele duizenden francs. Voor de natie, voor de collectiviteit, een
bedrag van milliarden.
Van waar kwamen die verderfelijke [op]ruiers? Men beweert dat de meesten
vreemdelingen zijn, zoowel ten opzichte van het Fransche volk als ten opzichte van
den landbouw. In Rusland zouden zij zonder vorm van proces gefusilleerd zijn.
Overal elders waren zij onschadelijk gemaakt op menschelijker manier. In Frankrijk
hebben ophitsers nog het recht om in naam der vrijheid de helft der bevolking
rechtstreeks te ruïneeren en de andere helft door den weeromstuit. Weet gij een woord
voor zulk een graad van verblinding? Mocht iemand nog aarzelen omtrent de
gezindheid welke deze gouvernementeele non-activiteit heeft opgewekt bij de boeren,
bij de burgers die niet tot het proletariaat behooren en die geen importeurs zijn van
graan, stel u dan voor dat u hetzelfde gebeurde.

Mislukt plan
Doch wat de menners ook beoogden, en in wier dienst of met wier hulp zij ook
ageerden, hun plan viel in duigen. Alles is hier mogelijk, maar geen staking bij de
boeren, maar geen revolutie in communistische richting bij den landbouw. Ten eerste,
omdat van de 2.421.933 hofsteden welke de boeren als eigenaars of pachters beheeren
1.341.112 volgens de officieele statistieken géén gesalarieerd personeel hebben,
1.048.715 hebben minder dan vijf loontrekkers, 23.885 minder dan tien, 5.754 minder
dan twintig, en de rest verdwijnt in de massa. Terwijl de industrie geconcentreerd is
in een dozijn beperkte ruimten, is het landbouw-bedrijf versnipperd over het geheele
Fransche grond-gebied. Men zou kunnen probeeren de boeren in 't harnas te jagen
tegen den kasteel-heer, tegen den grondbezitter. Dat de knechts mobiliseeren tegen
de boeren-patroons is wegens de verbrokkeling der arbeids-effectieven tactisch
onuitvoerbaar en psychologisch onbestaanbaar. Want - en dit is de tweede reden
waarom een agitatie in den landbouw niet kon slagen - de boer verschilt evenveel
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van den stedeling als een in het open bosch groeiende kastanje verschilt van de
verschrompelde boomen der boulevards.
Men solt niet met den boer zooals men gesold heeft met den grooten of kleinen
patroon der stad. Hij heeft 't laten merken. Gelijk alle ‘croquants’ - boerenpummels
- eertijds solidair waren tegen den ouden adel der autocratie, zoo waren nu alle dorpers
solidair tegen den adel der bureaucratie van Parijs, die droomt over ‘kolkhozen’ en
uitroeiing van ‘kulaks’. De croquants voelen niets voor een nieuw absolutisme. Zij
zullen de laatsten zijn die de beginselen der Revolutie van 1789 vergeten en verzaken.
En daar zij telefoon hebben, automobielen, motor-fietsen, geweren, gaffels en vorken,
behoefden zij elkaar slechts op te bellen om honderd kilometer verder te gaan maaien
bij een collega die alarm sloeg.
Zij werden uitgescholden voor groen-hemden. Voor staking-brekers. Voor
opstandelingen. Voor anti-republikeinen. Men praat van klopjachten op arbeiders-wild.
De regeering wordt aangepord om hun piep-jonge organisaties te ontbinden. Zou er
een beter middel zijn om ‘fascisme’ te propageren dan al die nonsens en overdrijving?
De Fransche landbouwer heeft geweigerd een schralen oogst te laten rotten terwijl
de prijzen stijgen. Ziedaar de quintessens. Een boer laat zich desnoods overhalen om
niet te zaaien. Een regeering die hem kan beletten te maaien wat hij gezaaid heeft,
is nog niet in 't zicht.
[verschenen: 25 augustus 1936]

Verkeerde kijk
Parijs, 10 Aug. [1936]
De Paramount, een der grootste bioscopen van de boulevards, moest vorige week
herhaalde malen ontruimd worden door de politie. In een menigte andere zalen
beleefde men ongewoon heftige incidenten. De toeschouwers (en dat gedurende de
vacantie-maand!) waren slaags geraakt in het donker. Waarom? Om de Spanjaarden
die hier dezelfde tegenstrijdige hartstochten, polemieken en conflicten veroorzaken
als verleden jaar de Ethiopiërs? Neen, de voor- en tegenstanders, in 't zelfde kamp
gebleven, bepalen zich vooralsnog tot fluiten of applaudisseeren naar aanleiding van
Madrid en Sevilla. De uitgedeelde klappen vielen tengevolge van een film welke het
gouvernement in de Parijsche cinema's - graag of niet - liet afdraaien als propaganda
voor de schatkist-bons van Vincent Auriol. Van een resultaat gesproken is dat niet
precies wat men beoogde, en verre van schitterend.
De prent heet ‘Terug tot het Leven’. Zij werd gemonteerd door Germaine Dulac
onder toezicht van Jules Moch. Als Germaine Dulac, auteur van menige interessante
sketch, een specialist is in het vak, Moch is een gedropen socialistisch député die
zich onmisbaar hield voor de hergeboorte van Frankrijk, en zich bij gebrek aan een
zetel door Blum liet installeeren in het confortabele baantje van cabinetchef des
eersten ministers. Wie hem ergeren wil spreekt zijn naam uit als Moche, waartoe
men het volste recht heeft (de eenen zeggen Foch, de anderen Fock) maar hetgeen
beteekent ‘allesbehalve mooi’. Tot overmaat van ramp beantwoordt het signalement
aan de ongewenschte uitspraak. Jules Moch is een lange, magere, gebrilde sprinkhaan.
Wat wij om onbekende redenen noemen een sladood. De vogelverschrikker van het
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Front Populaire, doch een zijner machtigste en fanatiekste leden. De
stembus-nederlaag vervult hem met wrok. Hij zal haar nimmer verduwen.

De film
Zijn film die de meeste bioscopen op stelten zette begon met een ouden boer, zooals
men er alleen nog ontmoet in operettes uit het midden der vorige eeuw. Deze halve
sul verloor een koe waarvoor hij geen nieuwe kan aanschaffen omdat de melk (zestien
cent de liter...) te goedkoop is. Hij was te arm, te krenterig, of te stompzinnig om het
beest te verassureeren, maar hij heeft een dochter die eind-examen middelbaar haalde
en rondloopt zonder betrekking. Zij had beter gedaan op de koe te passen dan te
blokken op de Fransche klassieken. Bij gebrek aan een ambacht heeft zij een verloofde
die eveneens zonder werk lanterfant. Dit aanstaande echtpaar jeremieert omdat het
geen huiselijken haard kan stichten, maar trekt den neus op voor karweitjes waaraan
men de handen vuil maakt en laat ze over aan Polen, Ruthenen, Moraviërs, Slovaken
en Portugeezen. Er is ook nog een bedaagde moeder die de wijsheid bezit van Salomon
en de Koningin van Saba, maar nog niet gemerkt heeft dat er zesmaal meer
buitenlandsche arbeiders zijn in Frankrijk dan Fransche werkloozen. Dit pastorale
viertal redeneert in 't oneindige over andere koetjes en kalfjes, nuchter overigens en
buitensporig banaal.
Tot zoover gaat alles goed, behoudens de verveling die patriottisch verdragen
wordt. Doch plotseling slaat Jules Moch op hol. Wij vernemen dat heel deze agrarische
ellende te wijten is aan ‘de slechte Franschen’ die niet inteekenen op de leening, aan
‘het goud der priesters’ dat de vlucht nam naar den vreemde, en buiten de grenzen
vertoeft in plaats van de regeering ter hulp te snellen in haar regenereerende taak. Er
ontstaat een verdacht geritsel en geschuifel onder het publiek, doch de lompheden
worden geslikt zonder noemenswaardig verzet. Dan echter wordt er een coupletje
afgestoken op ‘de émigrés van Coblentz’ die in dienst van tyrannen de republiek
belaagden bij haar oorsprong. Die toespeling op de voorvaders van Graaf de la Rocque
en andere anti-revolutionnaire kopstukken is meer onnoozel van vinding dan venijnig
van effect. Maar juist omdat zij dermate stupide is, vooral in verband met het doel
van de film, brengt zij de bezadigdste burgers uit haar voegen. De woede bereikt het
kookpunt wanneer het witte doek onmiddellijk na deze tirade (op geruïneerde paria's
die per slot slechts vluchtten om niet het schavot te bestijgen) een manifestatie
vertoont van het Front Populaire waar in een onafzienbare uitgestrektheid van tergend
gebalde vuisten en verwrongen gezichten een anonieme stem de vrijheid verheerlijkt
‘welke wij moeten weten te verdedigen na haar veroverd te hebben’ en daarna de
sanatoria, de stadion's, de tuin-steden, en op Russische wijs de motor-tractie bezingt
waarop iedere Franschman zich zal kunnen trakteeren wanneer de leening lukt.

Onverstand
Wat de menschen kwaad maakt in een dergelijk misbaksel is niet zoozeer de
onhoudbaarheid van het uitgangspunt, de middelmatigheid van het bedenksel, de
boosaardigheid van den ondertoon en de bijbedoelingen, als wel de overmaat van
onverstand, het totale gebrek aan tact, aan psychologie, aan diplomatie waarvan de
hoofden getuigen die zulk een scenisch gewrocht produceerden en goedkeurden. Een
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minister die in het hart zijner onderdanen een snaar wil aanroeren (snaar die gauwer
ontstemd dan herstemd is), mag zich vergissen op het klavier waar hij de passende
toets zoekt. Men vergeeft 't hem wanneer hij er een paar tonen naast slaat, er boven
of er onder. Maar wat moet men van een regeering denken, onhandig genoeg om
twee, drie octaven mis te tasten? Men kan met reden duchten dat zij zich in andere
zaken even schromelijk vergaloppeert als bij dit tendentieuze, provoceerende
levensbeeld en even kolossale blunders begaat, misschien zelfs flaters van enormer
kaliber. Betreffende de intelligentie van het gouvernement was de film een openbaring.
Een gewaarwording waarbij men allen vasten grond voelde wegzinken onder zijn
voeten.
Wanneer 't gouvernement een onderneming, waarmee zijn programma volgens de
eigen woorden der ministers staat of valt, opzettelijk had willen boycotten en
torpedeeren, zou het moeilijk een geschikter wapen hebben kunnen uitkiezen dan
zulke aansporingen, tegelijk onaangenaam en ongerijmd. Het is niet alleen
verwonderlijk, het is ontstellend hoe onoordeelkundig, hoe linksch, hoe averechtsch,
hoe vierkant tegen den draad in, het team van Léon Blum vanaf zijn formeering
propaganda gevoerd heeft voor de idealen welke het vertegenwoordigt en voor de
verkrijging der middelen om ze te vrijwaren. Alle reclame, in 't klein en in 't groot,
druischt lijnrecht in tegen het karakter, het temperament, de tradities en de reflexen
der Franschen, zooals zij zich langer dan twintig eeuwen hebben leeren kennen in
hun geschiedenis. Moet men dit zonderlinge feit verklaren uit de omstandigheid dat
er in de aderen van Léon Blum en van meer dan dertig zijner directe medewerkers
geen druppel vloeit van het bloed der Keltische, Frankische, Gallische, Germaansche
(etc. etc.) rassen of stammen die samensmolten tot de Fransche natie? Ik zou de
uitlegging niet durven onderschrijven want men kan haar bezwaarlijk bevredigend
achten waar zooveel onvervalschte Franschen zich onder de vlag scharen van leiders
die niet tot hun volk behooren en slechts zeer kortelings tot hun nationaliteit. Voor
mij blijft het een raadsel dat een beweging als het Front Populaire de modelleering
en de verspreiding harer ideeën kan toevertrouwen aan personen die zelfs op
genoegzaam geacclimatiseerde buitenlanders den indruk maken van lompe ignoranten,
ongelikte beren, onvoldoend geadopteerde elementen, en in het concert der Fransche
natie zeer duidelijk hoorbare dissonanten.

Gevaarlijke lieden
Het zijn gevaarlijke lieden die de wijsheid versmaden van het spreekwoord: men
vangt meer vliegen met een lepel honing dan met een vat azijn. Wanneer de leening
slaagt ondanks deprimeerende factoren welke men naar hartelust heeft
vermenigvuldigd, mag iedereen zich verheugen over een mirakel. Volgens de laatste
berichten echter bedroeg de inschrijving, na langer dan zes weken geopend te zijn
geweest, nauwelijks twee-en-een-half milliard francs. Vergelijk dit met de Engelsche
leening. die in één morgen volteekend en overteekend werd! Welk een drama voor
Léon Blum om met zekerheid te weten dat er in Frankrijk minstens evenveel geld
beschikbaar is als in Londen! Zal hij wagen met geweld te nemen, zooals hij reeds
verscheidene keeren dreigde, wat men hem niet gewillig geeft voor zijn Danaïden-vat?
Ook dit zou vloeken met twintig eeuwen Fransche historie.
[verschenen: 27 augustus 1936]
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Een beetje kras
Parijs, 16 Augustus [1936]
In ronde getallen hebben de Franschen 135.000 openbare onderwijzers, van wie
85.000 gegroepeerd zijn in een syndicaat. Deze vak-vereenigden houden jaarlijks
een congres waar zij den corpsgeest versterken en het program voorbereiden dat zij
als opvoerders der natie willen experimenteeren op hun jonge, vatbare proefkonijntjes.
Daar op elk gebied de neutraliteit een vervolmaking eischt welke slechts bereikbaar
is voor enkele uitzonderlijke Wijzen (plus enkele uitzonderlijke botterikken) hebben
deze congressen dikwijls reeds aanleiding gegeven tot protesten, zoowel bij de ouders
die de vorming van hun kroost moeten overlaten aan de schoolmeesters, als bij de
regeering die de afgeleverde leerlingen moet kunnen gebruiken als burgers. Maar
nooit is er over de opinies welke de vertegenwoordigers der 85.000 onderwijzers ex
cathedra verkondigd hebben, meer geschreven en gesproken dan onder het
gouvernement van Léon Blum. Ofschoon gij gemakkelijk raden zult waarom, ben
ik er zeker van dat de werkelijkheid uw verwachtingen overtreft. Oordeel slechts.
Onder het hoofdstuk ‘algemeene beginselen der Fransche politiek’ waren in het
prospectus dat als werkplan diende van de congressisten, de volgende standpunten
geformuleerd:
‘De dienstbaarheid is verkieslijk boven oorlog.’ In den tekst staat ‘la servitude’.
Het stuit me echter tegen de borst dit woord te vertalen door slavernij, hoewel deze
term [de] eigenlijke beteekenis aanduidt.
‘Wij denken, met Marceau Pivert dat de oorlog de grootste lafheid is, en, met Léon
Blum, dat de oorlog een onuitwischbare smet is.’ Tusschen haakjes: Aan dezen
Marceau Pivert, een der jonge en meest fanatieke lama's van het revolutionnaire
socialisme, heeft de regeering de directie toevertrouwd van de Staats-Radio. En in
't voorbijgaan: Noch Léon Blum, noch een zijner vier broers heeft deelgenomen aan
den wereldoorlog.
Wij zetten de citaten voort:
‘Bij dienstbaarheid (slavernij) komt men er misschien bovenop. Maar men komt
er niet bovenop bij oorlog. Wij zullen nimmer toestemmen om oorlog te voeren tegen
wien het ook zij.’

Gebruiksaanwijzing
Dat zou zelfs den slechten verstaander voldoende kunnen schijnen. Doch de 85.000
hebben de gebruiksaanwijzing willen voegen bij de beginselen:
‘De onderwijzers moeten het volk onderrichten dat zijn vijand zich bevindt in zijn
eigen land.’
‘De nationale verdediging intimideert niet, zij irriteert.’
‘Vanaf den dag dat gij defensieve oorlogen als geoorloofd erkent zal men u alle
oorlogen voorstellen als zoodanig.’
‘Het Duitsche leger is een gevaar; maar geen erger gevaar dan het Fransche leger.’
‘Men moet den buitenlandschen invaller niet ontvangen met mitrailleuses, maar
met tractaatjes.’
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‘Wij vragen, met Léon Blum, dat de ontwapening unilateriaal zij, en voor het
voorbeeld.’
‘De grenzen moeten gedemilitariseerd worden.’
Met zulke schoolmeesters, lagere, middelbare en hoogere, vrouwen en mannen,
zit de Fransche natie opgescheept. De leeraressen der meisjes dresseeren de
toekomstige moeders. De leeraars der knapen onderwijzen dat het beter is deserteur
te zijn dan te vechten als soldaat. Zij maken geen onderscheid meer tusschen een
goede en een kwade zaak. A priori negeeren zij alle argumenten, welke kunnen
worden ingeroepen tot rechtvaardiging van een krijg. Zij loochenen zoowel de
geestelijke als de stoffelijke belangen van vaderland, natie en ras.

Wel burgeroorlog
De eenige vorm van gewapend conflict welke zij nog aanvaarden als toelaatbaar is
de burgeroorlog. Zij verklaren het uitdrukkelijk: ‘De onderwijzers moeten het volk
onderrichten dat zijn vijand zich bevindt in zijn eigen land.’
Zooals Anatole France sarcastisch zei: ‘In een burgeroorlog weet men ten minste
op wien men schiet.’ Daarom zonder twijfel, tegelijkertijd consequent en inconsequent
met hun eigen beginselen, zonden zij geen telegram naar Madrid, dat, gelijk iemand
suggereerde, had kunnen luiden: ‘Staak onzinnig verzet. Dienstbaarheid beter dan
burgeroorlog. Bij dictatuur komt men er misschien bovenop. Bij burgeroorlog riskeert
men te sneuvelen in den strijd, gefusilleerd te worden of levend geroosterd.’ Omdat
zij den burgeroorlog niet onder de verboden plichten rekenen van den citoyen zamelen
zij geld in ten bate van het Frente Popular. En daarom hebben zij bij de monumentale
manifestatie voor den Vrede in het Parc de Saint-Cloud met gebalde vuisten
geschreeuwd naar de tribune waar Léon Blum presideerde: ‘Vliegtuigen voor Spanje!
Kanonnen voor de Spanjaarden!’

Warhoofden
Verg geen logica van dergelijke warhoofden. Doch wat moet men aanvangen met
ongelukkigen die door een aangeboren gebrek belet werden verder te zien dan het
einde hunner neus? Het buitensporige hunner cynische theorieën wijst aan dat zij het
stadium waarop men met hen redeneeren kan overschreden hebben of er nog niet
zijn aangeland. Wanneer zij voor de menschelijke rede, waarop zij zich beroemen,
doordringbaar waren, zou men tot hen kunnen zeggen: Wat gij zijt, de rechten die
gij geniet, de zeer precaire, alom bedreigde civilisatie welke gij verwierft, dat alles
hebben uw voorvaderen geen anderhalve eeuw geleden voor u veroverd onder den
kreet: ‘De vrijheid of den Dood.’ Om persoonlijk aan de dienstbaarheid te ontsnappen,
om andere volken te bevrijden van hun onderdrukkers, om staten te stichten, hebben
die voorvaderen tientallen omwentelingen en oorlogen bevorderd of ontketend. Gij,
en millioenen uwer lotgenooten, zoudt armzalige keuterboertjes gebleven zijn,
lijfeigenen, slaven, verschoppelingen tot den huidigen dag, en nog langer, wanneer
zij hun tegenstanders uitsluitend bestreden hadden met tractaatjes. Dat het fortuin
van Frankrijk u onverschillig is kan men desnoods begrijpen, en zelfs waardeeren,
daar gij bereid zijt iets op te offeren waarvan gij rechtstreeks en zijdelings profijt
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trekt. Maar heeft de Idee welke Frankrijk totdusverre in de wereld vertegenwoordigde
voortaan zoo weinig waarde dat gij daarvoor uw vel niet meer zoudt willen
schrammen? Op die Idee nochtans komt alles aan. Zonder deze Idee, en zonder de
wapenen, barbaarsch of niet, welke haar beschermen, welke zelfs de karikatuur
beschermen en vrijwaren welke gij van de Idee gemaakt hebt, zoudt gij er geen
seconde aan kunnen denken om ook maar het duizendste part van den nonsens (van
de wijsheid als gij verkiest...... de uitersten raken elkaar), van de humanitaire
zwetserijen uit te kramen die schering en inslag zijn uwer congressen en uwer
pedagogie op school.
Ja, wat moet men aanvangen met opvoeders van het volk, die onverschillig wie,
Hitler, Mussolini, Stalin, Tamerlan of Gengis-Khan aan de grenzen willen
verwelkomen met confetti van tractaatjes? Zij zijn 85.000. Zij zijn niet onverhoedsch
neergestreken als een zwerm vliegende mieren, of in een vochtigen nacht uit den
grond gerezen als paddestoelen. Noch hun aantal, noch hun mentaliteit zijn
toevalligheden. Zij zijn de vruchten van vijftig jaren officieel onderwijs, het Fransche
onderwijs dat door onwetende buitenlanders zoo dikwijls gebrandmerkt is als
nationalistisch en chauvinistisch. Van andere meesters zijn zij de leerlingen. Van
toovermeesters die geesten ontbreidelden welke zij nu tot elken prijs wederom zullen
moeten vangen in de flesch om niet zelf op de flesch te gaan. Men merkt dat een
beetje laat, wijl men steeds gewaand had dat de hoofdstroomingen des tijds zouden
afhangen van de leiding de[r] Parijsche Alma Mater. De universitaire autoriteiten
bleven dat hopen tot de springvloed van reactie losbrak en aanstormde welke slechts
geweerd kan worden met middelen die zij bestreden hebben, geminacht en verguisd.
En al zouden zij heden geneigd zijn terug te keeren van hun dwalingen (hetgeen ik
niet durf beamen), hun succes, getuige de menigte hunner adepten (85.000!) heeft
niet enkel de toekomst van hun land voor geruimen tijd versperd, maar ook de
toekomst der Idee, welke door hun land werd belichaamd.
Het is een drama waaraan sterker zenuwen zouden bezwijken dan die van Léon
Blum, wanneer men er middenin staat. Hij kan hopen dat de onderwijzers, van wie
de meesten reserve-officieren zijn, bluffen, pochen, braniën voor de galerij. Hij kan
zich paaien met de gedachte dat hun gesnoef niet van gisteren dateert en dat ze zoo
noodig zullen marcheeren als in 1914, toen op 28.309 gemobiliseerde onderwijzers
(reeds danig aangetast door de anti-patriottische bacil) 17.691 gedecoreerd werden
met het oorlogskruis, 2.307 met de militaire medaille en 7.407 sneuvelden. Hij zou
tenslotte een ongerust geweten kunnen sussen met de filosofische overweging dat
zoowel bij meesters als scholieren de natuur boven de leer gaat en dat zelfs meermalen
het verzet der natuur wordt aangevuurd door de overdrijvingen der leer.
Doch geen dezer drie veronderstellingen verschaft eenige zekerheid.
Het zijn uitvluchten welke een leider, tenzij hij een charlatan is, niet zal accepteeren
als gedragslijn. Een begin van helderheid in de hersens van hen die ‘de algemeene
beginselen der Fransche politiek’ ontwerpen, of een zweem van oprechtheid als de
helderheid bijgeval niet zou ontbreken, dat zou oneindig waardiger zijn en tegelijk
oneindig verstandiger en voorzichtiger.
[verschenen: 1 september 1936]

Den dans ontsprongen?
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Parijs, 20 Aug. [1936]
‘Zou het waar zijn wat Bardoux schrijft in het nummer van 15 Augustus der Revue
de Paris?’
Zoo luidt de vraag waarmee men elkaar deze week aanklampt. Ik heb haar gesteld
gelijk de meesten, tien, twintig malen, en evenmin als de rest der denkende
tweevoeters een bevredigend antwoord gekregen. De zaak zou de moeite kunnen
loonen, in deze dagen, terwijl de klokken voortdurend ernstiger de uren slaan. Jacques
Bardoux, zoon van Agénor Bardoux, een der stichters van de Republiek, behoort tot
den hoogen republikeinschen adel. Vanaf zijn prilste jeugd onderhoudt hij intieme
relaties met de voornaamste civiele en militaire chefs.
Bovendien is hij lid van het Institut de France, het ensemble der vijf academiën,
dat slechts bezadigde lieden herbergt. Hij spreekt niet voor de vuist weg. Wanneer
hij schrijft, wikt hij zijn woorden. Men kan daaruit afleiden hoe verbaasd menigeen
heeft opgekeken bij het lezen van een artikel waarin Bardoux beweert dat de
communisten in den vroegen morgen van Vrijdag 12 Juni op het punt hebben gestaan
om zich meester te maken van het bewind. Ik herinner mij den datum als gisteren.
Geheel Parijs was op dien kritieken dag der stakings-week oververzadigd met
menschelijke electriciteit waarin men zich bewoog als in een onweerswolk.
Hetgeen volgt resumeert naar den tekst van Bardoux de gebeurtenissen welke niet
plaats vonden (evenals de Trojaansche Oorlog van Giraudoux) en die weer kunnen
aanzweven zooals ze toen zijn weggedreven.

De plannen
Bij de meeting in het Sport-Paleis, op Zondag 1 Juni, had Maurice Thorez, vazal en
favoriet van Moscou, zich uitgedrukt in termen van ongekend geweld.
Hij verklaarde in tegenwoordigheid van Léon Blum en temidden van een
onbeschrijflijk enthousiasme, dat de Communistische Partij welke de huidige regeering
loyaal steunde, niettemin niets met dit gouvernement gemeen had en dat zij binnenkort
- ‘Hoor wat ik zeg, kameraden: binnenkort...’ - aan het bewind zou zijn. Een publiek
van 30.000 personen begroette deze verzekering met een stampvoetende geestdrift,
met een overstelpend geloei van haat, vreugde en strijdlust, gelijk men nimmer in
een openbare vergadering beleefd had. De mannen brulden. De vrouwen stortten
tranen. Vreemde bijzonderheid: Onder dien orkaan van losbarstende hartstochten
rees Léon Blum op van zijn stoel, greep de handen van Thorez en bleef ze drukken
terwijl de toehoorders staande een donderende Internationale aanhieven.
Toen op Dinsdag 9 Juni bleek dat de successen der communisten zich bliksemsnel
uitbreidden, nam het Comité van Actie der Partij nieuwe besluiten. Speciale agitators
werden uit Parijs in automobielen afgezonden naar de provincies. Het overwicht dat
de communisten reeds uitoefenden in de Confédération Générale du Travail, moest
onbetwistbaar worden vastgesteld. Dienzelfden dag dus brak een heftige twist uit
tusschen Racamond, communistisch kopstuk, en Jouhaux, den grooten menner der
socialisten. Voor 't eerst in zijn leven moest Jouhaux zwichten en toen hij even later
in de Arbeidsbeurs het woord wilde voeren voor de stakende kellners was hij
genoodzaakt de vlucht te nemen voor de bedreigingen van vier gewapende
communisten die den ingang der zaal bewaakten.
Na alzoo baas geworden te zijn van de Confédération du Travail besloten Thorez
en zijn collega's, het bewind te nemen in den avond van Donderdag 11 Juni. De
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Parijsche politie was sinds langen tijd handig bewerkt. In een groot aantal posten
groetten de agenten elkaar met de gebalde vuist. Een deel der kaders alleen was nog
behept met nationale, dit wil zeggen anticommunistische gevoelens. Ook onder de
Garde Mobile had de Communistische Partij sinds een jaar knap werk verricht, wat
haar des te gemakkelijker viel daar bij manschappen en officieren de wrok nog
nagistte over den hoon waarmee zij door de ‘patriotten’ overladen waren na de
bloedige botsingen van Februari 1934.

Blum gepolst
Op Woensdag 10 Juni werd Léon Blum gepolst in het geheim. Ontredderd en reeds
zeer ongerust gaf hij de impressie dat zijn tegenstand zich zou bepalen tot vormelijk
verzet. Alles was dus in orde. Zelfs de atmosfeer der straat waar alom spontane
samenscholingen gesignaleerd werden van galgentronies, temidden eener leegloopende
bevolking, welke zonder werk was, zonder kranten en zonder café's. Ook de Croix
de Feu, die van de toebereidselen lucht kregen, waren klaar, hadden gedeeltelijk
gemobiliseerd en strategische punten bezet. Volgens de beweringen van Bardoux
bevonden ook de Duitschers zich gereed. Een Fransch ingenieur die in een stad van
Rijnland de periodieke beraadslaging bijwoonde van een Fransch-Duitsch consortium,
werd door zijn collega's ironisch bejegend met de gebalde vuist en met inlichtingen
die aan duidelijkheid niets te wenschen overlieten. ‘Wat! Bent u niet te Parijs? Maar
de revolutie is voor vanavond, of op 't laatst voor morgenochtend Vrijdag, iedereen
hier weet 't. Men heeft ons gezegd dat Goebbels bij Hitler heeft aangedrongen om
de gelegenheid te benutten en de Duitsche troepen terstond te laten opmarcheeren
naar Frankrijk. Totnutoe heeft Hitler geweigerd.’ In den nacht van Donderdag op
Vrijdag kon de Fransche ingenieur belangrijke troepenbewegingen waarnemen. Van
andere zijde overigens wist men dat groepen vliegtuigen geconcentreerd waren langs
de grenzen. Deze mededeelingen bevestigen trouwens de waarschuwingen welke de
Fransche gezant te Berlijn, André François-Poncet, voortdurend gegeven heeft in
zijn mondelinge communicaties en in zijn dépêches. Een echo dier geruchten van
krijg en revolutie klinkt daarenboven op in de toespraak welke Himmler, voormalig
hoofd der Gestapo en gepromoveerd tot de opperste leiding der gezamenlijke
Reichspolitie, gehouden heeft bij zijn ambtsaanvaarding. Op dien elfden Juni zei hij
letterlijk dat overeenkomstig de verklaringen van Hitler zelf, een actie geboden zou
zijn wanneer Duitschland omsingeld werd door gebolsjewiseerde Staten.

Uitgesteld!
Het merkwaardigste van dit complot is niet dat het mislukte doch dat de uitvoering
met onderlinge toestemming werd verschoven. Diverse nood-seinen waren
doorgedrongen tot ministers die méér bezwaren voelden tegen de bolsjewiseering
van Frankrijk dan Léon Blum. Het schijnt dat de situatie gered is door Lebas, minister
van Arbeid en socialist van Roubaix, die dreigde de intrige te onthullen en het
Ministerie van Oorlog te verwittigen. Na woelige deliberaties waarbij Blum de
onschuld speelde, zouden de pro-bolsjewistische leden van het Cabinet zich tot
Moscou gewend hebben met het verzoek om Thorez, officieele blaffer der Soviets
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en in de wandeling de ‘mooie Maurice’ genaamd, den muilkorf aan te binden. Het
Kremlin, dat wegens de rapporten zijner talrijke agenten de kansen op welslagen van
een kwasi automatischen staatsgreep minder gunstig beoordeelde dan de eerzuchtige
Thorez, adviseerde volgens de wenschen van het Fransche gouvernement, en le Beau
Maurice gaf gehoorzaam een tegen-order. Gelukkig werden zijn bevelen opgevolgd
met discipline.

Buitenissigheden
Men begrijpt waarom een historie van dit allooi zich niet laat verifieeren. De
‘verraders’ kikken niet; zij hebben genoeg verteld. De samenzweerders zwijgen als
het graf. Wie rechtsch is gelooft aan 't verhaal; wie linksch is spot ermee of doet
alsof. Een wetenschappelijke scheiding van de dosis waarheid en het percentage
fantasie moet bij gebrek aan documenten uitgesteld worden tot nader bericht. Wat
mij betreft, ik ben in mijn waarnemingen van een mierennest pro noch contra; ik sla
gade en noteer. Ik denk hoogstens dat de door Jacques Bardoux vermelde feiten niets
onwaarschijnlijks hebben in het milieu waar zij zich ontwikkelden. Als toelichting
van deze meening citeer ik dit voorbeeld. Roger Salengro, minister van
Binnenlandsche Zaken, verwelkomde op 16 Augustus de Fransche deelnemers der
12e Olympiade bij hun thuiskomst met een speech waarin hij de hoop uitsprak dat
het Duitsche en Oostenrijksche volk weldra hun vrijheid zouden heroveren.
Verontwaardiging der Duitschers over deze nonsensicale en ongepaste inmenging
in hun binnenlandsche aangelegenheden. Toorn der Franschen die den internationalen
toestand gevaarlijk genoeg achten om geen kwasterige en dolzinnige provocaties te
veroorloven. Démenti van den dérailleerenden minister, die erkennen moet dat hij
zijn mond heeft voorbijgepraat. Wie is deze excellentie welker waardigheid van
nature nog zooveel respect inboezemt dat sommige buitenissigheden ons
onverklaarbaar lijken? In 1914 was Salengro wielrijder bij het 313de regiment
infanterie. Op een dag verdween hij in de vijandelijke linies en keerde niet weerom.
Hij werd door den krijgsraad berecht en ter dood veroordeeld wegens desertie.
Hetgeen hem niet verhinderde burgemeester te worden van Rijssel en Minister van
Binnenlandsche Zaken.
Simpele opmerking: Persoonlijkheden met antecedenten van dit soort (en zij
krioelen in het Front Populaire) zijn geen garantie van soliditeit omdat zij blootstaan
aan allerlei pressie daar iedereen vat op hen heeft. Wat kan men van zulke mannen
niet verwachten? Het beste zonder twijfel. Maar ook het slechtste.
[verschenen: 4 september 1936]

Kunst en staat
Parijs, 24 Augustus [1936]
Er zijn in Frankrijk meer dan veertig duizend kunstschilders, van wie geen vier
honderd fatsoenlijk den kost verdienen met hun verfdoos, en geen veertig die elke
week baden in weelde. Er zijn 4.500 dramatische auteurs, van wie 4.000 per jaar met
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hun stukken een tantième incasseeren dat het bedrag van 25 francs (een rijksdaalder)
niet overschrijdt. Onder de overigen bevinden zich 5 millionnairs en 495
armoedzaaiers. Het Genootschap van Letterkundigen telt vijftien honderd leden, van
wie een honderdtal erin slaagt min of meer geriefelijk te leven van hun pen, terwijl
de rest zich zoo goed en zoo kwaad mogelijk er doorheen slaat. Dat zijn de
voornaamste takken der industrie van den geest. Er bestaan nog dichters, componisten,
beeldhouwers, architecten, en andere soorten van kunst-nijveraars over wie de
statistieken zwijgen. Stellig is de verhouding tusschen uitverkorenen en geroepenen
onder hen niet gunstiger dan in de andere secties van den Helicon en den Parnassus.
Ik beklaag ze niet, want niemand verplichtte hen een beroep te kiezen dat niet
rendeert, en met een minimum goeden wil sterft tegenwoordig niemand van gebrek.
Maar per slot zijn al die tienduizenden vermomde bedelaars, priesters van denzelfden
eeredienst, waar ieder debuteerde met de verbeelding dat hij een genie was. Omdat
menig genie deze planeet betrad en verliet als een verstooteling, als een mislukkeling,
en omdat zooveel genieën dikwijls pas ettelijke jaren na hun dood naar waarde geschat
werden, hebben wij geen enkel deugdelijk criterium om de pretenties van een debutant
die slecht arriveert in twijfel te treden. Al hadden wij het criterium, ik geloof niet
dat wij het recht zouden hebben om iemand te veroordeelen tot de mondjesmaat op
grond van een tikje minder talent. Juist omdat talent en genie gaven zijn welke geheel
gratis en zelfs met een klaarblijkelijke grilligheid worden uitgedeeld door moeder
natuur, zou er onder de kunstenaars een volstrekte gelijkheid moeten heerschen.
Zeker in een maatschappij die zooveel volmaaktheid belooft als de marxistische en
waarvan de hervormers nooit terugschrikken voor de gruwelijkste handtastelijkheden
om hun utopieën te verwezenlijken. Niet minder stoffelijke welvaart voor de kleine
dan voor de groote mannen van het kunstbedrijf, maar in géén geval meer belooning
voor de kleinen dan voor de grooten. Want ook dit gebeurde ontelbare malen in het
verleden en niemand weet of die omkeering der waarden een zeldzaamheid werd in
het heden. Doch als 't beschamend is, hoewel niemand erom rouwt, dat een Mozart
kon verkommeren in ontbering, terwijl een Hassler zich verrijkte en op den koop toe
zich permitteeren kon een Mozart te dwarsboomen (een frappant voorbeeld onder
honderden), het is buiten kijf nog beschamender dat ettelijke millioenen loontrekkers
en gesalarieerden door den wetgever begiftigd worden met twee weken betaalde
vacantie (op kosten der patroons) terwijl niemand ook maar omkijkt naar de massa
der artisten die men met een leege maag laat dansen voor een leeg buffet.

De schuld van het marxisme
Hoe meer deze achteruitzetting van ouden datum is, hoe meer haar voortbestaan de
marxistische democratie blameert, volgens welke de Franschen bestuurd worden.
Heeft Jean Zay, Minister van Nationale Opvoeding en aanverwante artikelen, bemerkt
dat het contrast tusschen de twee manieren van behandeling een beetje harder vloekt
dan welvoeglijk is onder een kunstlievend gouvernement welks voorzitter in zijn
jonge jaren sonnetten rijmde? Wij moeten altijd het beste veronderstellen. Wij nemen
dus aan dat hij werd aangegrepen door een nijpend berouw toen hij bespeurde dat
zijn collega's, na gedurende twee maanden holderdebolder wetten gemaakt te hebben
ten gunste van alle categorieën van arbeiders, juist degenen verwaarloosd hadden
die tegelijk het onmisbaarst zijn voor de samenleving (omdat zij de verveling
verdrijven) en tegelijk op de onbeschaamdste wijze door hun evenmenschen worden
geëxploiteerd. B.v.: Een gramofoon-plaat, afgedraaid door de Radio, bezorgt ontelbare
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hoorders genoegen; de Fransche Radio beschikt over een jaarlijksch inkomen van
honderd-vijftig millioen francs; de kunstenaar aan wien de plaat haar leven dankt,
de Radio voor een aanzienlijk deel haar populariteit en haar 150 millioen, krijgt geen
centime. Dat is een der dozijnen waarlijk onbegrijpelijke misbruiken welke men kan
aanhalen als men gedurende een half uur zou willen lamenteeren.
Wat was nu het resultaat der gewetensknagingen van Jean Zay? Bij 't scheiden
van de markt, terwijl Léon Blum reeds zijn koffers pakte, zijn vermaard tafel-zilver
rangeerde en de antieke meubels overhuifde met hoezen, deponeerde de minister van
nationale opvoeding bij het bureau der Kamer een wetsontwerp voor een verbeterde
reglementeering der auteurs-rechten en der uitgevers-contracten. Wat hij begin Juni
had kunnen doen verschoof hij tot Augustus. Waarom zou hij zich gehaast hebben?
Het lot van den kunst-schepper is verre van schitterend doch met hem bestaat er niet
het geringste gevaar dat hij het werk neerlegt. Laat hij desnoods staken! Tien, twintig
jaar. Wij zullen zien wie het langst volhoudt. Beschikken wij niet over een onmetelijke
en onuitputtelijke reserve van de heiligste goederen der menschheid, opgestapeld in
den loop der eeuwen? Er is genoeg voorraad om de fabrikanten van hemelsche of
aardsche schoonheid voor eenigen tijd te kunnen missen.

Uitstel
In de beste der werelden die men kan bedenken vangt zoo de lotsverbetering van den
kunstenaar aan met een uitstel. Wanneer het wetsontwerp gedurende de vacantie niet
spoorloos verdwaalt in een kast of in een mand zal het op zijn vroegst
midden-November door de volksafgevaardigden bediscuteerd worden. Het verschil
met de rest der natie is treffend. Men gunde de chefs der economie niet zooveel tijd
om de witte vlag te hijschen voor hun personeel.
Maar al zou minister Zay zich per mirakel beijverd hebben voor lieden die bij
uitstek aangewezen zijn om aan 't lijntje te worden gehouden, wat had dat veranderd
aan den kern zijner plannen? Deze kern heeft een kleurtje Front-Populaire, doch het
eigenlijke der zaak laat hij blauw-blauw. De tekst van zijn wets-ontwerp is duister,
muggenzifterig, haarklooverig en dubbelzinnig. Het is een dier uitgezochte teksten
waar de parlementariër, bedreven in zulke streken, slechts een komma behoeft te
verplaatsen zonder dat iemand het merkt, om hem onschadelijk te maken voor den
gever en bijna nutteloos voor den nemer. Garandeert de tekst, gelijk hij luidt, tegen
draconische contracten en faillissementen? Men kan 't slechts hopen. Het ware te
mooi en te eenvoudig wanneer die overtuiging vaststond als een paal van gewapend
beton boven water. Waarborgt het wets-ontwerp den armen schrijver of schilder of
bouwmeester of uitvinder de vrijheid, het dagelijksche brood, een gepensionneerden
ouderdom en assurantie tegen diverse ongemakken, om niet te gewagen van betaalde
vacantie? Geen sprake van. Niet meer en niet minder dan in de oude maatschappij
zal de arbeider die werkt met hart en hersens in het beloofde land der ‘nieuwe orde’
van den hak op den tak leven als de vogelen der lucht. Dat ingebeelde
wereldhervormers daarover woorden verspillen is niet eens hinderlijk. Het is normaal.

Frazen
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Het ligt voor de hand, dat menigeen aan het minste greintje manna de voorkeur zou
gegeven hebben boven een wisselvallig wets-ontwerp van Jean Zay. Alles
welbeschouwd echter kan men ook deze dingen nemen zooals ze komen. De
verhouding tusschen geestelijk en wereldlijk, tusschen eeuwig en tijdelijk is een
onoplosbaar probleem. Wat zou men op onze aarde moeten aanvangen met types als
Shakespeare, Rembrandt, Mozart, Beethoven en een duizendtal andere, wanneer men
reeds tijdens hun leven de absolute zekerheid had dat hun persoon een kapitaal
belichaamt dat zelfs in milliarden guldens niet geraamd kan worden? Zij zouden
waarschijnlijk die eersten zijn om te zeggen: laat ons met rust.
Het ergste inderdaad wat een Gorki in zijn veelbewogen leven overkwam, erg
genoeg om zijn genius te doen verstommen, was opgesloten te worden in een paleis
en te dienen als reclame-zuil voor een bewind. Is er een bruikbare middenweg tusschen
de uitersten niets of alles? De revolutionnaire Jean Zay zou hem hebben aangewezen
als hij hem ontdekt had. Doch gelijk al zijn voorgangers beperkte hij zich tot holle
en dubieuze frazen. Dit evenwel zal hij nimmer toestemmen, verondersteld dat hij
bescheiden genoeg zou zijn om de meening te vragen der gegadigden, eenvoudigweg,
zooals een minister zich informeert naar de opinie der leden van een
arbeiderssyndicaat. Zoover zijn de vertegenwoordigers nog niet van den Franschen
geest en totzoover zullen zij niet geraken onder hun hedendaagsche heerschers.
[verschenen: 10 september 1936]

De onbekende mensch
Parijs, 27 Augustus [1936]
Toen de film L'Appel du Silence (De roep der stilte) voor 't eerst op het doek
verscheen van een bioscoop der Champs-Elysées was het Maart. Het is de
geschiedenis van Charles de Foucauld, Lotharingsch edelman, geboren te Straatsburg
vóór den oorlog van 1870, die van brillant cavalerie-officier apostel werd der
Afrikaansche woestijnen, in dienst van een dubbel geloof: God en Vaderland. Ik
weet niet of hij ooit verheven zal worden op de altaren.
Maar zijn leven verliep als bij een ander aantal heiligen: de ziel ontwaakt langzaam
te midden der aangenaamste verstrooiingen, zij maakt zich geleidelijk meester van
de geheele persoonlijkheid, zij ontwortelt den mensch als 't ware van den aardschen
bodem waaruit hij groeide, bevrijdt hem van alle banden, van alle betrekkelijkheden,
en doortrilt hem met haar stralen tot elk atoom onderworpen is aan haar wet. Het
koninkrijk der hemelen, gelijk geschreven staat, lijdt geweld. Zij zijn de geweldigen
die het innemen met opoffering van hun gansche zelf. Het onderwerp van L'Appel
du Silence, zooals men ziet, heeft niets gemeen met de gebruikelijke bioscoop en
niets aanlokkelijks voor een publiek als het Parijsche, dat men meestal houdt voor
wat het oppervlakkig schijnt.
Zoo dachten alle specialisten der film-industrie, waarvan de Franschen, vooral na
den exodus der Duitsche bannelingen, de contrôle verloren. Toen Léon Poirier, auteur
nochtans van successen als ‘Verdun’ en ‘La Croisière Noire’, met zijn scenario,
ontleend aan de biografie van Charles de Foucauld, aanklopte bij machtige firma's
die zonder gevaar een mogelijke strop kunnen riskeeren, vond hij nergens gehoor.
Geen der magnaten van de internationale rolprent had lust om op zijn enorme
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budgetten, waar zooveel verspild wordt aan prullen en bocht, een sommetje uit te
trekken voor een plan dat volgens hem commercieel niet slagen kon wegens het
onactueele, het ernstige, het onverstaanbare, het confessioneele van het hoofd-thema.
Zij formuleerden hun gehechtheid aan het profane en het vulgaire, hun afkeer voor
het hoogere in minder uitgelezen woorden, wat hun ongunst niet kon verergeren
maar wat ieder ander dan Poirier ontmoedigd zou hebben.

Inschrijving
Poirier echter was gehypnotiseerd door de figuur van Foucauld, en is een karakter
dat zich zelfs door schijnbaar onoverkomelijke bezwaren niet van de wijs laat brengen.
De hulp welke de vaklieden en de kapitalisten van de film hem weigerden ging hij
zoeken bij het publiek zelf en bij een élite. Hij organiseerde een tournée van meer
dan honderd lezingen, begon Frankrijk te doorkruisen in alle richtingen en had het
geluk met zijn energie en overtuigingskracht belangstelling te wekken voor een
onderneming en voor een held die door geen enkele competente autoriteit rendabel
geacht werd. Om de reusachtige kosten te dekken der opnamen welke in Frankrijk
moesten geschieden, in Algiers, in Marokko en in de Sahara, opende hij een
inschrijving waarop ruim honderd duizend zijner landgenooten à fonds perdu
inteekenden.
De ervaringen welke hij als propagandist en als regisseur van zeer gevarieerde
décors heeft opgedaan, de buitengewone moeilijkheden der realiseering vertelde hij
in een brochure die dezer dagen verschenen is. Zij bekroont den triomf.
Het ontbreekt me niet aan vertrouwen in de Franschen maar toen ik een der eerste
voorstellingen zag van L'Appel du Silence redeneerde ik, ondanks de vele nuances
van ontroering en bewondering welke de film in mij opriep, niettemin aldus: Het is
uitstekend en verdienstelijk om een kunststuk te produceeren dat men in allen deele
kan beschouwen als een meesterwerk, met weinig kans om zich te vergissen. Maar
dat is niet voldoende. Voor een meesterwerk moet er een publiek zijn en honderd
duizend inteekenaars in Frankrijk vormen nog geen publiek in Parijs. Alleen de tijd
kan de proef leveren. Vergelijkingspunten bestaan hier niet want op het répertoire
van de bioscoop is deze film uniek. Meer dan dat: zij is een weddingschap; kruis of
munt, in alle beteekenissen. Wanneer L'Appel du Silence zes maanden de menschen
naar de Champs-Elysées trekt heeft Poirier glansrijk gewonnen. Maar als alles is
gelijk 't behoort moet Le Père de Foucauld tegen 't einde van den zomer zijn evangelie
gaan verkondigen in een der grootste cinema's van de Boulevards. Hij zou daarmee
doorslaand bewijzen nog veel meer te zijn dan een goede film. Hij zou niet alleen
aanduiden dat het publiek genoeg begint te krijgen van den poespas, den liflaf, den
opgedirkten rommel, de flauwiteiten, de beschaafde laagheden waaraan
schoonheidsfalsarissen hun vernuft en hun geld verkwisten, doch tevens zou hij
toonen dat de edelste stemmen nog altijd weerklank vinden in de gemoederen der
tijdgenooten (waaraan men zou kunnen gaan twijfelen) en dat bij talloozen het
verlangen opduikt om het juk der potsenmakers af te schudden.

Succes
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Wel, hij heeft 't gedaan. Zijn prediking, begonnen in de woestijn, zet Charles de
Foucauld voort op de Boulevards, tegenover de bureaux van Le Matin. In het
rumoerigste kwartier der stad leert hij wat we missen temidden van ons lawaaierig
speelgoed voor groote menschen: een streven dat een offer waard is; een doel dat
het beste der drievoudige menschelijke natuur (de animale, de intellectueele, de
spiritueele) niet systematisch negeert, of amputeert of onbenuttigd laat; een weg die
niet opzettelijk afwijkt van het Eeuwige. Volgens de termen van Nietzsche: Doch
alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Langs dien weg welke hem voeren
zal tot de stilte en de rust der opperste kimmen volgt men Charles de Foucauld vanaf
zijn doopsel, en de étappen worden gemarkeerd door het uurwerk der Kathedraal
van Straatsburg. Hij was vroeg wees, een rebelsch scholier, een leerling der
Cadettenschool van Saumur die gaarne fuift, een dapper soldaat, een onhandelbaar
officier die liever ontslag neemt dan op bevel van zijn commandant de bons te geven
aan een opzichtige maîtresse. Hij was ook de eerste Europeesche ontdekkingsreiziger
die Marokko doortrok, vermomd als Jood, omdat de Arabieren de Joden dermate
verachten dat zij niet eens naar hen omkijken. Wij zien hem als Parijzenaar, op een
soirée in een van de salons der Derde Republiek, waar Jaurès een elegante tirade
afsteekt en Henri Marey een apparaat demonstreert waarin de kiem ligt van de
bioscoop. Hij keert terug tot den godsdienst zijner vaderen, wordt Trappist en spit
den tuin van een klooster van Jeruzalem.
Maar het zwijgen der Trappisten evenaart niet de stilte der woestijn. Hij wordt de
pelgrim, de kluizenaar der Sahara en dringt steeds dieper door in de dorre
oneindigheden van schroeiend zand. Voor de nomaden is hij de afgezant uit een
fabelachtig land. Waar hij verschijnt worden de wapenen gestrekt. Als de oorlog van
1914 uitbreekt en Afrika in rep en roer raakt is zijn aanwezigheid sterker dan een
onverwinbare vesting. Hij was echter bestemd tot den offerdood en ook voor hem
stond geschreven dat een der zijnen hem zou verraden. In 1916 werd hij vermoord
door de Touaregs. Naast het houten kruis dat geplant werd op zijn graf heesch men
de Fransche vlag.

Betoovering
Dit schema heeft niet meer om 't lijf dan elk ander schema. Het merkwaardigste van
L'Appel du Silence is inderdaad dat deze film het onuitsprekelijke verneembaar
[maakt.] Waardoor? Niet door de muziek [die] overal vrij middelmatig en overbodig
blijft. Niet door den tekst, de foto's en door het spel der acteurs, hoe voortreffelijk
ze ook zijn. Het lijkt mij veeleer dat de suggestie, die hier werkelijk de kracht heeft
eener betoovering, uitgaat van het ononderbroken beroep op den innerlijken mensch,
wat Chesterton noemde The everlasting Man, die in onze civilisatie van lieverlede
de Onbekende Mensch werd. The Call of the Wild is vervangen door The Call of the
Mind. De hoogste virtuositeit van Poirier was om deze insinueerende stem te doen
opklinken zonder een spoor van femelarij, propaganda of tendentie. Zijn film is even
louter en onthecht van bijkomstigheden als Charles de Foucauld was, toen hij het
ondermaansche verliet. In den grond is dit de voornaamste voorwaarde van een
kunstwerk, en die 't moeilijkst te vervullen valt: dat de copie in alle opzichten gelijk
blijft aan 't voorbeeld. En ik prijs zelden genoeg de Franschen om mij niet te
verheugen dat zij dit beseft hebben en door het te beseffen banen openden in een
gelukkiger richting.
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[verschenen: 8 september 1936]

De witte dame
Parijs, 29 Aug. [1936]
Zij is weggezweefd als een schim in de maan-nevels, enkele dagen voor dat zij
honderd jaar zou worden, en er was in Frankrijk geen geheimzinniger vrouw dan
Juliette Adam. Wanneer men over haar sprak kwam er onwillekeurig een klank van
plechtigheid in de stem, alsof men zich met ontzag en eerbied onderhield over een
Druïdesse, een zieneres die in den nacht der winterevening met een gouden mes den
misteltak ging plukken in den kruin der eiken. Wie over haar schreef poogde
instinctmatig iets van het geritsel uit te drukken dat feeën maken als zij dansen rond
den tooverboom. Tot aan de jongste generatie der journalisten had de vereering voor
haar figuur zich bestendigd. Sinds bijna een halve eeuw leefde zij teruggetrokken in
de oude en verwereldlijkte abdij van Gif waarheen de Jansenistische nonnen gevlucht
waren toen zij onder Lodewijk XIV verjaagd werden uit Port-Royal. Maar ondanks
de afzondering en de vergetelheid waarmee zij zich omfloerst had ging geen
verjaardag voorbij zonder dat eenige pelgrims den weg namen naar het bemoste
klooster in het romantische park, om met een interview van enkele woorden het
aandenken te bewaren van haar die genoemd werd ‘la grande Française’ of ‘L'Aieule
de la Patrie’.
Hoeveel fictie, hoeveel werkelijkheid, hoeveel verbeelding en legende lag er in
de mythologische voorstelling welke de Franschen zich gevormd hadden van de
venerabele en vermaarde, hoewel in 't buitenland haast onbekende overgrootmoeder?
Was Juliette Adam metterdaad het fenomeen van aantrekkingskracht, de menschelijke
magneet die de voortreffelijksten harer tijdgenooten onweerstaanbaar naar zich
toehaalde, het psychische brandpunt waar een aantal gedachten werktuigelijk
samenvloeiden om de intensiteit te bereiken waarmee zij konden opgloeien tot een
vuur? Of was zij eerder het ideëele schepsel dat verschillende der eminentste mannen
geboetseerd hadden naar het evenbeeld hunner droomen omdat zij 't noodig hadden
of nuttig achtten als herkenningsteeken en belichaming hunner eigen wenschen?
Inspireerde zij of was zij het effent eener gezamenlijke inspiratie? Ik heb dat nooit
met voldoende duidelijkheid kunnen onderscheiden en de Franschen hebben hun
ideaal nimmer vanuit dezen gezichtshoek willen onderzoeken. Zij geven de voorkeur
aan het mysterie. Zij hebben deze Isis behangen met den kostbaarsten tooi en zullen
haar voorloopig niet ontsluieren. Wat mij betreft, het heeft me steeds verbaasd dat
van de vele boeken welke zij sedert 1858 schreef (romans, novellen, essais, mémories,
reisverhalen) geen enkel nog gelezen wordt of leesbaar toeschijnt. Doch dat is geen
bewijs. Men kan middelmatig zijn als auteur en zeer groot als karakter, - zoo goed
als 't omgekeerde. En wat doet 't er eigenlijk toe? Welke ook haar ware natuur was,
zij heeft een zeldzame en zonderlinge rol vervuld in de Fransche geschiedenis.

Biografie
Van zichzelf heette zij Juliette Lamber, haar vader was dorpsgeneesheer die haar
opvoedde als vrijdenkster, en haar eerste stappen in het leven volgden een normale
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baan. Zij huwde een Parijsch advocaat onder wiens naam zij debuteerde als
letterkundige. Toen haar man stierf, hertrouwde zij na een kort weduwschap met
Edmond Adam, politicus, financier en stichter van het Comptoir National d'Escompte,
een der groote Fransche banken, tijdens den oorlog van 1870 stond hij te Parijs aan
't hoofd der politie. Hij was twintig jaar ouder dan zijn echtgenoote aan wie hij een
schitterend bestaan verschafte en die hij bij zijn overlijden benoemde tot universeel
erfgename. Het testament werd betwist door de familie en moest gepubliceerd worden.
Toen zij haar proces gewonnen had, beschikte zij over een reusachtig fortuin dat zij
meer dan vijftig jaar ongerept beheerde temidden van allerlei financieele tribulaties.
De belangrijkste datum dezer tweede periode van haar leven is het jaar 1879. Zij
heeft haar roeping ontdekt en richt een tijdschrift op dat zij den eenvoudigen naam
gaf van Nouvelle Revue en gedurende zeventien jaar persoonlijk leidde. Haar beeltenis
heeft den omslag gesierd en zij was zoowel mooi als machtig en gefortuneerd genoeg
dat niemand aan dit ongewoon vertoon aanstoot nam. Beseffend dat niets blijvends
verricht wordt dan wat gebaseerd is op geestelijke waarden, omringde zij zich met
een staf medewerkers van den allereersten rang, een Guy de Maupassant, Pierre Loti,
Paul Bourget, Jean Richepin, Paul Margueritte, Anatole France, Maurice Barrès,
Léon Daudet, Rosny-Aîné, etc. die allen in 't vervolg een wereld-reputatie zouden
verwerven.

Een centrum
Zoo werd zij het natuurlijk centrum der Fransche civilisatie en der Fransche
renaissance na de nederlaag. Met een weergaloos inzicht en met een vrouwelijke
diplomatie aan welke niemand in Frankrijk weerstand biedt, wist zij zich ieder te
associeeren die haar aandacht verdiende. De generaals die beroemd zouden worden
in 1914 frequenteerden omstreeks 1885 haar salons als jonge officieren. In deze
salons, waar alle ontdekkingsreizigers bij hun terugkeer uit Afrika of Azië zich
aanmeldden als bij hun natuurlijke gebiedster, zijn de grondslagen gelegd van
Frankrijks koloniale imperium. Daar zijn eveneens de plannen uitgebroed der
Fransch-Russische alliantie. Hoe duur dit bondgenootschap Frankrijk ook te staan
kwam aan geld en bloed, en hoe dikwijls het ook betreurd is, niemand heeft het
Juliette Adam verweten bij haar dood. Het was een politieke noodzakelijkheid, een
conditio sine qua non voor de herovering der twee provincies, met welker annexatie
Bismarck een ondoofbare vendetta had doen opborrelen tusschen hem en die
gepredestineerde beschermster der Derde Republiek. Hij was de IJzeren Kanselier.
Zij voerde voor haar vrienden geen andere titel dan ‘Maman’.
In haar tijdschrift had zij zich belast en vergenoegd met de rubriek Buitenlandsche
Zaken. Wat ongeloofelijk schijnt voor ons die deze bladzijden nooit geciteerd zien
en die van zulke occulte invloeden geen equivalent kennen onder onze tijdgenooten,
wordt niettemin gestaafd door de getuigen van Juliette Adam's overredingsgaven en
fascineerende vermogens. Haar maandelijksch bulletin woog op tegen alle
krantenartikelen, het ontwrichtte de berekeningen der staatslieden, het was de eenige
Fransche stem die daadwerkelijk gezag uitoefende, en Bismarck placht te zeggen:
‘Hoe raak ik deze vrouw kwijt?’ Een harer meesterzetten was het opkoopen eener
onvoorzichtige briefwisseling van den Duitschen kanselier en haar door middel van
Gortschakoff ter kennis te brengen van den Tsaar der Russen. In dezen particulieren
vorm vervolgde zij haar arbeid nadat La Nouvelle Revue ophield te verschijnen.
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Kolonel Marchand, een der ‘kinderen’ van ‘Maman’, nationale held geworden te
Fachoda, dicht bij de Ethiopische grens, waar hij de vlag moest strijken voor
Kitchener, had onder Von Waldersee deelgenomen aan de expeditie tegen de
Chineesche Boksers. Toen hij via Siberië terugkeerde naar Frankrijk hadden
voorstanders eener Fransch-Duitsche toenadering een samenkomst beraamd tusschen
den representant der Fransche patriotten en Wilhelm II. Zoodra Juliette Adam lucht
kreeg van ‘het complot’ zond zij per specialen koerier een missive van zes pagina's
aan Marchand, waarin zij hem bezwoer zich niet te laten beetnemen door de keizerlijke
list. En Marchand, die een absoluut vertrouwen had in ‘Maman’ stapte onderweg
niet uit. ‘Dat is een trek onder duizend’ zegt Daudet aan wien zij den brief toonde.
Daudet overdrijft waarschijnlijk. Doch al was het slechts een trek onder honderd, hij
zou volstaan om haar ten voeten uit te teekenen als personificatie der Revanche.

Femme fatale
Zij is een der weinigen op wie men de boutade kan toepassen van Pascal over
Cleopatra's neus, die het aanschijn der aarde veranderd zou hebben als hij een beetje
langer geweest was. Er is niet veel voor noodig om de sprokkels versnipperde energie
samen te voegen tot een bundel waaruit vlammen zullen opschieten. Als Juliette
Adam bij dezelfde dosis sprankelende geest een greintje minder schoonheid bezeten
had, zou dan het lot van Frankrijk niet anders zijn uitgevallen? Zoo weinig positieve
bescheiden men op 't oogenblik heeft over de resultaten van de werkzaamheid dezer
Femme Fatale, men kan nochtans gerust antwoorden ja. Daarom, vermoed ik, deed
zij niet haar intocht in het bevrijde Straatsburg, naast de militaire chefs, gelijk
sommigen gewenscht hadden. Het zou te duidelijk geweest zijn welke grootsche en
geduldige opzet een halve eeuw geïncarneerd was geweest in een liefelijke gestalte.
Verschijningen als zij treden pas in 't volle licht wanneer de historicus uit stof en
asch de oorzaak naspeurt, welke archieven verzwijgen.
[verschenen: 12 september 1936]

Coups de Théâtre
Parijs, 3 September [1936]
Sedert Nieuwjaar functionneert in de hoofdstad een instelling die haars gelijke niet
heeft over de gansche wereld. Zij heet S.V.P. Men heeft deze letters slechts neer te
drukken op 't automatische telefoon-toestel en men wordt in verbinding gesteld met
een organisatie die tegen een kleine vergoeding al uw wenschen bevredigt in den
kortst mogelijken tijd, mits zij niet zijn van het soort der Duizend-en-één-Nacht.
S'il Vous Plait... Wilt gij weten over hoeveel voetvolk Hannibal beschikte in den
slag van Zama? Welke de koers was der Royal Dutch of de horoscopische stand der
planeten op 6 April 1921? Hoe Engeland genoemd wordt in 't Japansch? Hoeveel
pond koren Rusland exporteerde in 1913 en in 1935?
Hebt gij op een uur dat iedereen slaapt een aspirine noodig, een flesch likeur met
gebakjes, een sleutel voor een kast-op-slot? Verlangt gij te vier uur in den ochtend
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gewekt te worden? Ontbreekt u de nieuwste vergelijkende tabel der wereld-vloten,
of de laatste redevoering van Vincent Auriol in extenso? Wilt gij een Papoeaanschen
paradijs-vogel koopen, ergens een bouquet laten bezorgen met uw naamkaartje? Of
in uw garage de benoodigdheden ontvangen voor een pic-nic? Is er een machinerie
defect in uw woning, de koelkast, de radio of het electrische fornuis? Om in al deze
verlegenheden uit de penurie geholpen te worden, en nog veel gekkere dan men
verzinnen kan, is er niets noodig dan geabonneerd te zijn op de telefoon. Onverschillig
waar, wanneer [en] waarvoor staat er een gedienstige geest klaar. Het antwoord
bereikt u per fiets of per motor en de kosten worden verrekend bij de termijnbetaling
van het abonnement. Het wonderlijkste van deze onovertrefbare onderneming is dat
zij werd opgezet door den Staat, die in Frankrijk de reputatie heeft van alles falikant
verkeerd te doen.

Perfect
De inrichting is zoo perfect dat men zich weldra met ongeveinsde verwondering zal
afvragen waarom het gouvernement zelf zich niet wendt tot S.V.P. voor het uit den
weg ruimen eeniger moeilijkheid. Zoo onder anderen Jean Zay, minister van Schoone
Kunsten en hoofd-van-jut nummer één van het cabinet. Hij had op zich genomen om
de gesubsidieerde Staats-theaters te hervormen, de Opéra, de Opéra-Comique, de
Comédie Française, Vestaalsche haarden der Fransche cultuur. Hij beloofde ze te
verlossen van de atmosfeer der Boulevards, bezwangerd met mondaine lach- of
traangassen, en van den traditioneelen Maecenas, een ware pest. Na twee maanden
overpeinzing wist hij nog geen raad met 't probleem en moest een besluit nemen.
Zou de beslissing van Jean Zay slechter uitgevallen zijn wanneer hij direct na zijn
ambtsaanvaarding het onvergelijkelijke S.V.P. had opgebeld? Vermoedelijk niet.
Hij heeft in ieder geval veroorloofd om te veronderstellen dat een advies van het
telefoon-bureau hem de critieken sparen kon welke hij zich op het dak haalde uit
eigen initiatief. Dat ware zooveel gewonnen. Een minister zelf zou hebben aangetoond
dat er met S.V.P. niets meer behoeft te haperen in zijn brein of op zijn departement.

Zaak van gewicht
Dat had een uitstekenden indruk kunnen maken, want wanneer iets marcheert in 't
klein, mag men altijd hopen dat het zal marcheeren in 't groot. En de zaak is van
gewicht. Vanaf het jaar dat Napoleon bij Talma lessen ging nemen in declamatie en
gebarenspel (Commediante, Tragediante zei Pius VII tot hem) kan de Comédie
Française met recht beschouwd worden als een Conservatorium van Staatslieden.
De député uit den achterhoek of uit de volksbuurten komt er de hoffelijke manieren
leeren die hij nooit gehad heeft, of die hij verloor in de brooddronken brutaliteit van
den verkiezingsstrijd. Wanneer hij ambitieus is (en op zes honderd afgevaardigden
zijn er altijd een paar dozijn Napoleons in den dop) zal hij zich installeeren als
beschermer eener opkomende ster, die hem geduldig ontbolstert, zijn rhetorische
effecten styleert en hem onderricht in de kunst van het toilet. Hij profiteert van haar
onderwijs en zij van zijn parlementaire successen. Maar die opvoeding is een heele
karwei want meestal bevindt de leerling zich in ernstig beschadigden toestand.
Napoleon ondanks de lessen van Talma, Gambetta ondanks de zorgen van Juliette
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Adam, en zooveel levenden die ik niet wil opsommen, doch van wie een foto
voldoende is, werden nimmer echte gentlemen. Een categorische imperatief echter
noopt den democraat om vroeg of laat te aanbidden wat hij verbrand heeft. En hoe
lastiger het blijkt een Thorez en consorten te fatsoeneeren, en hen aldus te bevrijden
van een hinderlijk inferioriteitscomplex, van des te meer belang is het dat een instituut
als de Comédie Française een rang handhaaft waarop zij zich doelmatig kan kwijten
van haar opvoedende taak.
Wat de Opéra en de Opéra-Comique betreft, sinds Voltaire worden zij gehouden
voor een maatstaf van welzijn, secuurder dan de barometer der Beurs.
De Opéra, meende de encyclopedist wiens naam men schonk aan een fauteuil, dat
is het beeld van Parijs op zijn groote dagen, in zijn praal, bij zijn feesten.
Wilt gij nagaan in hoeverre het vertrouwen herleeft als de maatschappij een dier
schokken heeft gekregen waarvan hij duizelt? Wilt gij weten of zij haar levenslust
herwon, of zij weer vlot raakt na gestrand te zijn, en met volle zeilen aanstevent op
het ruime sop van overvloed en genot? Voltaire kon niet zeggen: Bel S.V.P. op. Hij
zei: Ga naar de Opéra. Wanneer men zich daar weer begint te amuseeren, trekken
alle klassen er voordeel van, wordt eerst de stad, daarna het gansche land florissant,
en is de situatie gered. Bij elke der catastrofen die uit de geschriften van den oervader
der moderne revolutie voortsproten werd deze bewering bewaarheid. Waarom zou
het heden anders zijn? Zoolang de foyer der Opéra niet fonkelt van diamanten en
parelen zal een minister van financiën weeklagen boven den ledigen bodem zijner
schatkist.

Onmisbaar
De drie Instituts de Beauté zijn derhalve onmisbaar in een land waar de barbaren
probeeren den toon aan te geven. Maar wat bedacht Jean Zay om ze voor den
ondergang te behoeden? Vergemakkelijkte hij hun bestaansvoorwaarden? Verlichtte
hij hun belastingen (één derde der recette)? Verhoogde hij hun subsidie in een periode
waar de regeering nergens op een dubbeltje kijkt?
Nationaliseerde hij de drie onontbeerlijke ondernemingen? Volstrekt niet. Bij de
Comédie Française verving hij Emile Fabre, suspect na de voorstellingen van den
oproerigen Coriolanus, door Edourd Bourdet, den eigenaar der
boudoir-en-boulevard-theaters Femina en La Michodière, den gevierden auteur van
La Prisonnière, het neusje van den zalm, en andere stukken, even frivool als gepeperd
en adellijk, in den zin van jachtwild. Dit is het ergste niet, want met Bourdet kan
men décolleté's lokken naar een schouwburg. Als dat niet kunstzinnig gezien is, noch
Front Populaire, het kan tenminste commercieel zijn.
Doch hij flankeerde Bourdet, zelf een vakman, met vier regisseurs van de bovenste
plank: Jacquet Copeau, Charles Dullin, Louis Jouvet en Gaston Baty.
Bij deze vier meesters bestaat geen gevaar dat La Maison de Molière afzakt tot
een dramatisch schooltje in de conventioneele beteekenis. Drie evenwel onder hen
beheeren een eigen theater en zullen dus verplicht zijn zichzelf te beconcurreeren.
Dat was niet noodig. En wie zal de rekening betalen van die ruïneuze en overdreven
weelde?
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Onbesuisd
Met de Opéra en de Opéra-Comique sprong de minister nog onbesuisder om. Jacques
Rouché, die met het batig saldo der aromen van Pivert sinds twintig jaar de gaten
stopt der eene, en die menigmaal jammerde over de moeilijkheid om rond te komen,
wordt op den koop toe belast met het beschermheerschap over de andere. In plaats
van een einde te maken aan het verfoeide Maecenaat, verdeelt men den Maecenas
in tweeën en verdubbelt men de rampzalige gevolgen welke aan zijn millioenen
werden toegedicht. Alsof hij echter spijt had over zijn inconsequentie schoof Jean
Zay zijn geldschieter een completen soviet op den hals van muzikale adviseurs. Voor
de Opéra Georges Auric, Arthur Honegger, Jacques Ibert, Darius Milhaud, Charles
Koechlin, Daniël Lazarus, Albert Roussel, - denzelfden toevallig die de muziek
leverde voor Romain Rolland's Quartoze Juillet - plus Reynaldo Hahn, Gustave
Charpentier en Gabriel Pierné. Met hun tienen zullen zij de muzikale voelsprieten
regelen van den kapitalist. Voor de Opéra-Comique evenwel, niet minder belangrijk
dan de Opéra, bepaalde hij zich tot een enkelen bewaker: André Moriotte, die indertijd
een zekere bekendheid verwierf door het belachelijke proces dat hij voerde tegen
Richard Strauss over het eigendomsrecht van den tekst van Salomé en wiens
compositie, onder ons gezegd en geenszins gezwegen, wegens het ouderwetsche en
onpersoonlijke van den stijl niet aan te hooren is.
Wie zich opkikkert met een druppel parfum van Pivert kan zich voortaan verbeelden
de gansche lyrische kunst van Frankrijk te steunen. Doch alle gekheid op 'n stokje.
Het beheer van den minister veroorzaakt heel wat rumoer en verraadt op zijn wijze
een gedachtenverwarring in de hooge sferen. Van den eenen Zay leeren allen. Ieder
kan regelrecht uit zijn fantasieën afleiden dat er iets niet in den haak is.
[verschenen: 14 september 1936]

Twee mooie uitvindingen
Parijs, 7 September [1936]
Een dezer morgens werden de Franschen verrast door de stem van de radio die
mededeelde dat een Engelsch dokter een elixer ontdekt had om de waarheid te zeggen
en dat hij zoo vriendelijk was zijn drankje ter beschikking te stellen der Parijsche
politie. De geslepenste misdadigers, of ieder ander persoon, die er een lepeltje van
verorbert, wordt ongeschikt om een feit te verbloemen met leugens en listen. Ten
overvloede noopt een onweerstaanbare drang hem de geheimen van zijn diepste
binnenste te onthullen en op te biechten met een totale onnoozelheid. Dat de uitvinder
het voortbrengsel zijner scheppende gedachten en zijner distilleerkolven aanbood
aan de concurrenten van Scotland Yard komt eenvoudig omdat er aan de Côte d'Azur
een Engelsche dame vermoord is. Hoewel verdacht op de deugdelijkste gronden,
lukte het totnutoe aan den vermoedelijken dader, toevallig Englander genaamd, om
alle agenten en alle rechters van instructie die hem uitvragen te pakken te nemen.
Het is niet de eerste keer dat geprobeerd wordt een vocht te brouwen waarvan het
doel zou zijn om dat gedeelte der hersenkronkels uit te schakelen waarmee de mensch
zich naar den eisch der omstandigheden een persoonlijkheid construeert. Als het
mengsel van den Engelschen dokter per ongeluk niet gerekend mag worden tot de
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orde van humbug of kwakzalverij, zal het stellig niet de laatste keer zijn. De theorie
van den vrijen wil, welks domein men schijnt te betreden met dit medicament, wordt
niet alleen bekampt met theologische en filosofische overwegingen. Vrije wil is ten
slotte synoniem met zelfbeschikking en talloos zijn de middelen waarmee men vanaf
de vroegste tijden beproefd heeft om den mensch de kostbaarste der gaven te
ontrukken welke Prometheus voor hem roofde uit de woningen der goden, een gave
die hem zoo sterk vermag te maken dat geen der myriaden folterwerktuigen welke
verzonnen werden, afdoende bleek om hem te overwinnen.

Blum's linkerarm
Dit zal niemand weerhouden om het elixer te zoeken en ook niet verhinderen om het
op een kwaden dag te vinden. Voor vandaag gelooven wij er niet aan, al was 't enkel
maar omdat de radio het aankondigt die bij de helft der Franschen elk crediet verloor
sinds zij tendentieus en dogmatisch gedirigeerd wordt door Blum's linkerarm, die
den naam draagt van een generaal en van een specht (hij heet Marceau-Pivert) en
die inderdaad aan de stramme partijdigheid van een krijgsman de luchtigheid paart
van een vogel. Doch wij duchten het drankje voor morgen. Als het afkooksel bewaard
kon worden op het Ministerie van Justitie, geborgen in een kluis met een
ondoorgrondelijk letterslot en te voorschijn gehaald bij exceptioneele gelegenheden,
dan kon men zich desnoods schikken in het bestaan van een satanisch mengsel.
Ofschoon voortdurend het gevaar zou dreigen dat het recept gestolen en min of meer
gevulgariseerd wordt. Wanneer het echter in den handel gebracht werd als een
courante medicijn, zelfs al verstrekte de apotheker het slechts op ‘doktersvoorschrift’,
wel, dan mag men zich afvragen of het niet de ergste zou zijn der rampen welke de
Grieksche Eva liet ontsnappen uit haar doos en waarvan sommige waarschijnlijk nog
geen contact kregen met een menschelijk brein.
Zonder een zweem van aarzeling kan men voorspellen dat het waarheids-elixer
een revolutie zou veroorzaken, onafzienbaarder in haar gevolgen dan het buskruit,
de stoom, de electriciteit en Das Kapital van Marx tezamen.
De samenleving, niet alleen gelijk wij haar kennen en met veel moeite in labiel
evenwicht houden, maar elke samenleving, zoolang de mensch niet de volmaaktheid
bereikt heeft van bovenaardsche wezens (die we nooit aanschouwd hebben, doch
welker bestaan wij vermoeden omdat wij ze kunnen denken, omdat enkelen onzer
soortgenooten streefden naar die ontoegankelijke, onherbergzame hoogten), alle
samenleving zeg ik, zou onmogelijk worden in een eindeloozen strijd.

Stel u voor...
Verbeeld u slechts een vergadering van den Volkenbond waar men in het drinkglas
van de voornaamste solisten een druppeltje van het heillooze vocht smokkelt. Stel u
voor dat op het congres der Staatshoofden die President Roosevelt wil vereenigen
rondom een groene tafel, een scheutje van het helsche aftreksel vermengd wordt met
de mondbenoodigdheden van sommige gasten. Denk u een diner van zakenlieden
die entre poire et fromage een affaire beklinken, een vergadering van aandeelhouders
die met den raad van beheer een balans discuteeren, een banket van diplomaten, een
zitting der volksvertegenwoordigers, een minister die een regeeringsverklaring aflegt
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en waar een verwenschte snaak gedachten en tongen zou ontbinden met een vloeistof
welke op honderd manieren kan worden toegediend. Of een krant, in landen waar
de plaag heerscht der officieuze pers, in landen waar de journalisten schrijven op
commando, een krant die eensklaps geredigeerd zou worden onder den invloed der
infernale chemie. De spionnen der gansche wereld krijgen een nieuwe taak. In
Frankrijk zouden zij niet rusten alvorens in den mond van Maurice Thorez een lepeltje
geloodst te hebben van een sap dat zonneklaar openbaren kan wat het gekonkel
beduidt van een communist die binnen twee maanden ultra-patriot wordt. Overal
elders zouden de ontmaskeraars de handen vol hebben aan hun nieuwe sport. Maar
wie ondertusschen 't meest verliest in dezen match is niet de leugen doch de waarheid.
Hoe meer het drankje wordt aangewend hoe meer de eerlijke, nuchtere waarheid
zal inboeten aan geloofwaardigheid. Men zal voortaan niemand vertrouwen van wien
niet met zekerheid vaststaat dat hij 't elixer slikte. Gelukkig kan door een
vooruitstrevend afgevaardigde een wetsontwerp tot verplichte inneming worden
voorgesteld, zoodra de fabricatie geïndustrialiseerd is.

Iets anders
Doch zooals Pirandello zei, heeft ieder zijn eigen waarheid en het kan gebeuren dat
iemand tot elken prijs een waarheid hooren wil, niet gelijk zij is maar zooals hij haar
wenscht. In deze moeilijkheid kwam natuur ons tegemoet, dank zij de wet der
compensatie (geformuleerd o.a. door Charles Nicolle) welke al haar uitingen regelt.
Terwijl een Engelsch dokter het elixer stoofde dat den mensch begiftigt met een
onweerstaanbare waarheidszucht, ontdekte een Fransch dokter het serum waarmee
de koning der schepping gereduceerd kan worden tot een sprekende, redeneerende
automaat, tot een soort van gramofoon-plaat die werktuigelijk de geluiden
reproduceert welke men op haar inschrijft, en zonder dat de patiënt ophoudt normaal
te schijnen, welvarend, in zijn gewone doen en laten. Geen psychische magnetiseering
bijgevolg (of wat men zoo noemt), geen suggestie waarvoor sommige individuen
niet vatbaar blijken, doch physieke hypnose, transponeering of camoufleering der
persoonlijkheid met louter organische middelen. Het product zou een mixtuur zijn
van narcotische substanties als scopolamine en chloral, gecombineerd met andere
ingrediënten. Uit de resultaten, verkregen bij de behandeling van morphinomanen
en cocaïnomanen, leidde men de gebruiksaanwijzing af op recalcitrante, hoewel
overigens gezonde wezens, die een wil bezitten of opinies belijden welke niet conform
zijn aan de kleur van den tijd, aan de doeleinden eener overheid, aan de verlangens
van een tiran.
Men beweert dat de inenting voor den eersten keer zou zijn toegepast op de
kameraden van Lenin die zich met een zoo onthutsende eenstemmigheid schuldig
betuigden aan samenzwering tegen den rooden Tsar Stalin. Want zoolang de gansche
menschheid niet ingespoten is met het diabolieke brouwsel van den Franschen dokter
(hoe jammer dat hij anoniem blijft!) zullen er lieden zijn die het onbegrijpelijke
willen begrijpen en die een verklaring zullen zoeken van het monsterachtige raadsel
dat de zestien beklaagden ons stellen door zich niet alleen met vreugde over te leveren
aan hun beulen, maar vooral door met zooveel weerzinwekkende geestdrift de ideeën
te verzaken waarvoor zij millioenen menschen hebben afgeslacht.
Ook met dit tweede tooverkruid als uitgangspunt kunnen fabelachtige
veronderstellingen geopperd en fantastische romans verzonnen worden. Een kleine
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injectie op een regeeringshoofd, een generaal, een chauffeur, een trein-machinist,
een bankier, en zij spreken en handelen volgens wat hen gesouffleerd is. Een goed
gedoseerde inspuiting op Thorez en Thorez wordt chauvinist, hij weigert voortaan
de vuist op te steken, hij preekt de Nationale Unie. Waarom niet? Men kan dat
beschouwen als sprookjes in den trant van Wells. Men kan eraan twijfelen tot men
het met eigen oogen gezien, de duivelsche ampoule met eigen vingers betast heeft.
Maar hebben wij niet het voorbeeld Van der Lubbe die, laten wij niet vergeten, zoo
goed als uniek is in de annalen der criminaliteit? Het serum van den Franschman is
wellicht slechts de perfectionneering van een ander dat niet geheel doelmatig bleek
in 't gebruik. En wees er gerust op: wanneer er na het proces van Moskou nog nuances
noodig zijn, gradaties (het effect was een beetje opzichtig), onmerkbare modulaties
van mineur naar majeur, en vice versa, subtieler geschakeerde overgangen van
crescendo naar decrescendo - men zal ze zoeken en men zal ze vinden, zoo niet nu
dan straks. Er zal zelfs gezocht worden naar slimmer, tot een Ram of een Mozes het
teeken verheft dat verlost van de demonen die wij eigenhandig gecreëerd hebben.
[verschenen: 22 september 1936]

In den put
[zonder datum, begin oktober 1936]
Ieder is terug in het groote Babylon, na de min of meer mislukte verpoozing van de
nationale vacantie. Ofschoon een geleerde dezen zomer den ‘biologischen tijd’ heeft
ontdekt (hetgeen zeggen wil dat de dagen langer of korter zijn naar gelang zij geleefd
worden door een jong of oud organisme, wat we reeds wisten, maar wat nog niet in
grafische tabellen was geregistreerd), ofschoon dus ieder voortaan geacht kan worden
rond te loopen als een onbedrieglijke klok, hebben de uren overal eindeloos geschenen.
Hoe dat? Zijn we allen verjongd? Daar Voronoff - en zijn apen - zich aansloten bij
het Front Populaire zou dat een voor de hand liggende verklaring kunnen lijken.
Maar neen, de reden is eenvoudiger. Wij hebben ons allen catastrofisch verveeld,
aan 't strand, op 't land, in de bergen, onder den onophoudelijken regen. Zoowel de
voormalige gefortuneerden als de kersversch bevoorrechten, de zoogenaamde
‘Lagranges’, geheeten naar den minister van tijdverdrijf, die hen in regeeringstreinen
expedieerde naar regeeringspensions, voor regeeringsvermaken tegen
regeeringsprijzen, wat niet verhinderde dat hun spaarpot leeg was bij de terugreis,
en hun hart somber als de Zondag van het befaamde fenomenale liedje.

Sneeuw
Half September reeds lag de pas van den kleinen Sint-Bernard versperd onder de
sneeuw. Eind-September sneeuwde het regelmatig in de Vogezen en op gemiddelde
hoogte in Savoje. Bij ons binnenkomen in Parijs werden we verwelkomd door een
gure bries, waarvan de meteorologen beweren dat het een tochtwindje was, afkomstig
uit Groenland. De wetenschap is steeds een schrale troost geweest (wie zijn kennis
vermeerdert vermeert zijn smart...) en vooral in dit bijzondere geval, daar niemand
een middel kende om de vensters te sluiten voor den Groenlandschen tocht. Terwijl
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de duizendkleurige heerlijkheid der herfstbloemen verkommerde onder den killen
adem van het noorden, brandde natuurlijk nergens een kachel waar de verwarming
collectief geschiedt en begrepen is in den huurprijs. Wat de warmte betreft, hangt de
Fransche stedeling minder af van de zon dan van zijn dictatorialen huisportier, die
zooveel is als een gevangenbewaarder, en sedert menschenheugenis begint deze
cerberus te stoken op 15 November. Dat is de macht eener ongeschreven traditie.
Het gebruik dateert misschien van de Gallische voorvaderen. Was het vroeger
gewettigd door een milder klimaat? Zakken de ijsschotsen van honderd eeuwen
geleden weer langzaam af naar het Zuiden? Wij weten er niets van, omdat de
statistieken ontbreken uit de dagen toen men wijn verbouwde op de hellingen van
Montmartre en Suresnes, de stad der Soefisten. Maar wie tegenwoordig kouwelijk
is, redt zich tot half Nov., met een vuurtje van hout of eierkolen in den smallen
schoorsteen, of verkleumt en verkniest naast een electrischen radiator. Wat het humeur
geenszins verbetert als men door de koude ruiten de pracht aanschouwt van een
paarlemoeren hemel. Er is niemand die niet huiveringen in zijn stem voorspelt, dat
wij dezen winter gedurende drie maanden zullen schaatsen op de Seine en bedolven
zullen worden onder tien meter sneeuw.

Winkelsluiting
Behalve door de buitenissigheid van een gederailleerde temperatuur werden de
Parijsche verlofgangers bij hun thuiskeer verwelkomd met de verplichte
winkelsluiting. Menige Europeesche natie, die zich eerder liet socialiseeren dan de
Fransche, maakte reeds kennis met dezen aanslag op de individueele vrijheid van
den staatsburger, met deze belemmering van het handelsverkeer, met deze
vermindering van gezelligheid en comfort. Zij hebben zich goedschiks kwaadschiks
neergelegd bij een dwangmaatregel welke geen koning, keizer of despoot uit het
verleden zou hebben durven uitvaardigen. De Franschman, die zes revoluties
ondernam om een onprijsbare vrijheid te veroveren en om de volkeren van het heelal
in de weldaden van zijn onvolprezen verwerving te doen deelen, heeft misschien van
inborst al, meer moeite dan zijn overige soortgenooten om te wennen aan een
willekeurige beperking in zijn doen en laten. Daar komt nog bij dat men hem hier
van kindsbeen af scherper leerde redeneeren en critiseeren dan elders, uitgezonderd
bij ons. Het normale gevolg daarvan is, dat de man-van-de-straat zich mopperend
afvraagt: Waarom, drommel, sluit men een dag per week de kruideniers, de
melkwinkels, de slagers, de groenteboeren, de bakkers, de apotheken, en niet de
herbergen, en niet de bioscopen, en niet de theaters, en niet de transporten, en niet
de hotels? Dat is nonsens. Doch een principe dat aanspraak wil maken op
aannemelijkheid moet in al zijn consequenties aanvaard kunnen worden door een
elk. Waarom een wekelijksche schadepost voor den winkelier in
levensbenoodigdheden, plus ongerief voor hunne klanten, en niet voor den tapper
van spiritualiën, den handelaar in amusementen? Tot overmaat van ergernis had een
bureaucratische administratie de verplichte sluiting vastgesteld op Maandag, ter eere
waarschijnlijk van de vroegere Maandaghouders. Dat werd gevoeld als een der
myriaden kleingeestige, noodelooze plagerijen, waarin het Fransche ambtenaarsdom,
verzuurd en machtbewust, sinds den oorlog uitmunt en waarmee het zich achter alle
loketten gehaat maakte. Verbeeld u: We hadden al den Engelschen Zaterdag, we
hielden den internationalen Zondag, en wie voor het week-end de stad uitgaat, moet
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voortaan provisie inslaan voor den Franschen Maandag, op straffe van een leegen
pot. Wat bij den Franschman overbleef van hun spreekwoordelijken, welgezinden
glimlach bezweek aan dezen laatsten speldeprik van een nijdassig pietluttig noodlot.
Men verdraagt een vierkante ramp dikwijls beter dan een serie peuterig getreiter
waar men weerloos tegenover staat.

Parijs is nurksch
Zoo draagt er alles toe bij om het restantje van ingeboren opgewektheid te
ontmoedigen, te vergallen, te verslijten, om dagen die reeds grauw genoeg zijn nog
te versomberen. Parijs is nurksch, norsch, kribbig, bekommerd, neerslachtig. Ik
constateer dat niet uit mezelf, want het past den gast niet zich te beklagen over den
gastheer, die hem zou mogen toevoegen: wij hebben u niet geroepen. Maar de
Parijsche inboorlingen constateeren het voor mij in hun gesprekken, in hun kranten,
in hun boeken. De een roemt Londen, de ander Berlijn, een derde Rome, en niet
weinigen zelfs Moskou. Daar tenminste staakt de werkman niet te hooi en te gras,
voor een ja of voor een neen. Een der grootste fabrieken van kunstzijde heeft veertien
dagen stilgelegen omdat twee arbeidsters, alle twee lid nota bene der Confédération
van Jouhaux, elkaar buiten fabriekstijd en op straat in de haren waren gevlogen.
Precies als in 't eerste bedrijf van Carmen! Het is voor niemand opmonterend te
moeten bekennen: na alle offers en na allen heibel zijn we zoover gekomen. Temidden
der Automobiel-tentoonstelling, de jaarlijksche attractie van den Parijschen herfst,
staakt het personeel van hotels en restaurants voor een futiliteit. Verschillende der
groote karavanserails, zelfs Crillon waar de upper ten logeert, moeten ontruimd
worden door de politie. Zijn de kellners gek geworden? Wel neen. Zij probeeren het
maximum te trekken uit een gouvernement dat den klassenstrijd in zijn vaan schreef.
Dat is ruïneus maar logisch. Men bracht hun den kolder in den kop en joeg hen op
hol. Het baat niet om hen nu te zeggen zoetjesaan. Niets baat en niets zal baten,
zoolang we onder de vlag varen van den klassenstrijd, want er is altijd Blum boven
Blum. Na alle concessies, winsten, voordeelen, behaald op den middenstander, is de
arbeider nog isegrimmiger en prikkelbaarder geworden dan voorheen. Ik zei reeds
na de capitulatie van Juni: dat smaakt naar meer.
Een algemeene, heimelijke beklemming schijnt uit den grond te wasemen.
Wat kan de Franschen daaroverheen helpen? Niets. Niet de polka die men tracht
te doen herleven na den wals. Niet de liefelijke, zacht-besnaarde, smeltende Tino
Rossi, die de ster is der Revue van het Casino de Paris, en niet de bruine langbeenige
Joséphine Baker, star der Folies-Bergère. Alle sterren, van de eerste tot de laatste
grootte, werden Front Populaire. Zij hebben gratis gezongen en gedanst in de bezette
werkplaatsen, doch niemand ontwapend. Wat dan? Men weet 't niet. Men wacht en
rumineert. Men klemt de tanden op elkaar. Men vorscht den horizon. Men zou zweren
dat elke vroolijkheid morsdood is.
Doch waarom zou ze niet herrijzen als de polka?
[verschenen: 19 oktober 1936]

Het mooie avontuur
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Parijs, 3 October [1936]
Wat dunkt u van het volgende? In den morgen van den dag waarop te middernacht
de Fransche munt gedevalueerd werd, had een zoodanige razernij zich meester
gemaakt van de Beurs, dat men de diverse transacties in valuta moest stopzetten. Al
wie eenige betrekking onderhield met officieele kringen (van een minister tot aan
zijn bode en diens loopjongens) had lucht gekregen van de gouvernementeele plannen
en speculeerde erop los met de haast van iemand die niets riskeert dan de gelegenheid
te missen. Het was voorzichtig en verstandig om aan deze dolheid een einde te stellen,
alleen reeds omdat er op de makelaarskantoren geen bijhouden aan was. Uitstekend.
Terwijl echter de loketten der wisselaars op bevel dicht gingen, bleven de loketten
der postkantoren geopend tot 's avonds half zeven. Men kon daar buitenlandsche
postwissels verzenden, waarvan het maximum in Frankrijk bepaald is op veertig
pond sterling. Zonder eenige formaliteit en zoovele malen als men wenschte (in
verschillende bureaux desnoods) kon iemand die geld disponibel had dit bedrag
versturen aan vrienden, kennissen, bloedverwanten of aan zich zelf, te Londen, of
elders, in sterlings, belga's, zweedsche, noorsche kronen, piasters of wat anders.
Veertig pond is geen fortuin, doch vele kleintjes maken een groote, en elke
internationale postwissel leverde een nettowinst van twaalf pond zonder het geringste
risico.
Een mooier zaakje heeft de Staat nimmer gesuggereerd aan zijn ontelbare klanten
en slechts zij die de onwaardeerbare kans verkeken zullen het hart hebben om den
minister van posterijen (een onberispelijk man, zeer geletterd en muziekliefhebber)
verwijten te doen. Niettemin heeft zijn vergeetachtigheid bij het ensemble der
bevolking dat niet over contanten beschikt een wrangen nasmaak achtergelaten.
Liefst had de geheele natie willen profiteeren van zulk een meevaller.

Zonderling
En hoe zoudt gij het onderstaande opvatten als 't u zelf overkomen was?
Twee dagen vóór de devaluatie werd eensklaps de inschrijving gesloten op de
leening der Baby-bons met een bedankje aan hen die gehoor gegeven hadden aan
den oproep van de regeering. Het Ministerie van Financiën had voor deze uitgifte
een ontzaglijke reclame gemaakt, tienmaal meer dan voor de staatsloterij welker
publiciteit voortreffelijk verzorgd is, en dank zij dit kunst- en vliegwerk werd er
ingeteekend voor ruim vier milliard. Het meerendeel der inschrijvers waren leden
van vakvereenigingen en behoorden tot den arbeidenden stand. In twee etmalen tijds
slonken hun vier milliard tot ongeveer drie milliard. Want hoewel het waardeverlies,
voortvloeiend uit een devaluatie, dikwijls gerekend mag worden onder de afdeeling
illusie, hier werd het tastbare werkelijkheid door de zonderlinge handelwijze van het
gouvernement. Ook die brave menschen en lichtgeloovige dupes hadden zich
buitenlandsche postwissels kunnen zenden en hun vier milliard zouden
vermenigvuldigd zijn geworden tot bijna zes milliard. Niets werkt ontnuchterender
dan zoo'n simpele rekensom die boven niemands petje gaat. Dat zweemt naar grove
afzetterij waarbij men niet alleen zijn duiten kwijt is, doch op den koop toe een
erbarmelijk figuur slaat. De elementairste vormen zijn niet eens in acht genomen.
Men voelt zich behandeld als voetvegen, als waschlappen, als stoffels en sullen.
Welk een ongegeneerdheid ligt er in die twee dagen! Als 't nog twee weken of twee
maanden geweest waren! Is 't mogelijk dat de proletarische inschrijvers dat zonder
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meer over hun kant laten gaan? Zij behoeven niet begaafd te zijn met buitengewone
onderscheidingsvermogens om te concludeeren dat de haaierigste kapitalist après
tout fatsoenlijker optrad dan de socialisten Blum en Auriol.

Dubbelhartig
Maar wat moeten wij denken van de zeldzame dubbelhartigheid waarmee het
gouvernement zijn operatie heeft beraamd en uitgevoerd? Zeker, het
historisch-materialisme van Marx erkent geen moraal. Het kent geen ander ideaal
dan het oogenblikkelijk of toekomstig profijt. Zijn evangelie beperkt zich tot de
ethiek welke door Thomas Carlyle is gesymboliseerd in de beroemde parabel van
den varkenstrog. Alle Franschen echter en alle Europeanen zijn nog geen
historisch-materialisten. Dat scheelt wat. Hoe zullen zij het gedrag en de mentaliteit
kwalificeeren der marxistische heerschappen die de Fransche devaluatie hebben
bekokstoofd? Het woord immoreel kan hier niet gebezigd worden en cynisch is een
term welke onvoldoende oplucht.
Op 6 Juni legt Blum in de Kamer de categorische verklaring af dat het niet in zijn
bedoeling ligt om de kosten van het regeeringsprogramma te dekken met een
munt-operatie. ‘Het land heeft niet te verwachten noch te duchten, zei hij letterlijk,
dat op een mooien morgen de muren beplakt zullen zijn met de witte affiches der
devaluatie, de witte affiches van een monetairen staatsgreep. Getrouwheid aan onze
verbintenissen zal onze regel zijn.’ En zonder ertoe gedwongen te zijn bekent hij
gedurende de Kamer-debatten dat hij in dezelfde week van 6 Juni onderhandelingen
geopend heeft met Amerika en Engeland over een amputatie van den franc.
Tezelfdertijd verklaarde Vincent Auriol aan een interviewer van de Tribune des
Nations: ‘Gij vindt mij door-en-door gekant tegen de devaluatie en juist wegens de
voorzorgen welke zij neemt om haar terugstootend karakter te verbloemen. Het is
waar dat er slechts sprake is van aligneering. Doch om te aligneeren moet er een
vaste lijn zijn. Nauwelijks gealigneerd op dollar en sterling zouden wij direct
gedesaligneerd worden. Kan men voor dergelijke onzekerheden een der essentieele
punten opofferen van een politiek programma en zich uitspreken tegen het gedeelte
der bevolking dat een gouvernement gelijk het onze bij voorkeur tracht te begunstigen,
wijl het billijk en maatschappelijk evenwichtig is om aldus te handelen?’ Op 25 Juli,
terwijl de onderhandelingen met New-York en Londen in vollen gang waren,
verzekerde Auriol nog plechtig: ‘Het wel-begrepen eigenbelang der bezitters van
goud en biljetten zal hen aansporen om hun geld te beleggen, vooral nu, terwijl het
gevaar eener devaluatie is afgewend en de monetaire situatie van Frankrijk volkomen
geruststellend wordt’. Helaas, driewerf helaas. Deze woorden vertolken geen vage
meening maar een standpunt. En als woorden vervliegen, geschriften blijven. De
Vereeniging van Belastingbetalers heeft deze uitlating van Auriol met datum en al
in vette letters geafficheerd op muren en schuttingen. Zij heeft zelfs een aanklacht
tegen hem ingediend wegens oplichterij.

Màg dat
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Een denker heeft gezegd dat de mensch absurd is die nimmer van opinie verandert.
Men citeert gaarne deze spreuk in een land waarvan de bevolking slechts bij
uitzondering uitblinkt in standvastigheid. Maar is het gepermitteerd om in zóó korten
tijd zóó grondig van meening te verwisselen? Is het daarenboven permitteerbaar om
vier maanden lang openlijk en geestdriftig een theorie te belijden en de onderdanen
geld af te troggelen met een theorie die vanaf den aanvang door de regeering verzaakt
en verworpen is? Zelfs in onze dagen hebben immoraliteit en cynisme een grens
waar zij moeilijk geduld worden. Natuurlijk heeft niemand Blum en Auriol vertrouwd
en geloofd, behalve zijn aanhangers. Inderdaad, men heeft goud gehamsterd zoolang
men kon en de stroomannen die hun naam wilden leenen aan een koop die strafbaar
dreigde te worden, genoten reeds in Augustus een honorarium van vijf honderd franc
per persoon en per keer. Dat een minister gewantrouwd wordt is echter geen reden
om systematisch te liegen en te huichelen. Dat zal in ieder geval niet als
verontschuldiging gelden bij hen die naïef genoeg waren om aan de leugens geloof
te hechten.
Zoo is het bedenkelijkste dezer devaluatie ten slotte dat men zonder er in beginsel
vóór of tegen te zijn haar moet afkeuren wegens de manier waarop zij is voorbereid
en uitgevoerd. Zij heeft weinig voorstanders en haar bestrijders hebben gemakkelijk
spel. Men begrijpt niet goed hoe een land dat voor acht milliard per jaar meer
importeert dan exporteert (deficit op de handelsbalans dat automatisch stijgt tot elf
milliard) voordeel kan vinden in de operatie. Vervolgens is het minstens roekeloos
om eerst de loonen te verhoogen, alle productie-kosten te vermeerderen, een wettigen
prijs te bepalen voor het graan (een der belangrijkste factoren der Fransche economie)
en daarna te devalueeren. Naar de meeste waarschijnlijkheid zal dit dubbele
onverstand twee duurte-golven veroorzaken in plaats van één. Men kan met recht
het nut in twijfel trekken eener verlaging van de munt, wanneer de gansche wereld
verlaagt, terwijl niets zwart op wit gegarandeerd is betreffende dollar en sterling.
Het is kwakzalverij en boerenbedrog om te devalueeren met een budget in wanorde,
met een budget dat op geen stukken na sluit en welks sluiting door de regeerders
beschouwd wordt als oud-modische klein-burgerlijke muizenis. Een dergelijke
devaluatie waarborgt geenszins tegen nieuwe inflatie en onvermijdelijke
consequenties. Integendeel. Zij roept ze te voorschijn.
Tegen de ‘techniek’ van Blum-Auriol kunnen nog een aantal andere bezwaren
worden te berde gebracht. Hoe zal men die opstapeling van onredelijkheden
neutraliseeren in een land waar alle tucht ontbreekt en alle hekken van den dam zijn?
De proef kan slagen. Men weet nooit hoe een koe een haas vangt. Maar zelfs als zij
slaagt, wat sterk te bezien valt, Blum-Auriol zullen in de Fransche geschiedenis de
schande dragen van hun ‘monetairen staatsgreep’ die nu reeds door de meerderheid
der natie gekarakteriseerd en betreurd wordt als een bankroet, en niet enkel als een
vrijwillig en noodeloos, doch als een frauduleus bankroet. Wie op de naaste toekomst
wil vooruitloopen kan daaruit afleiden welke ongenaden Blum en zijn consorten
boven 't hoofd hangen wanneer hun experiment mislukt, waarop menigeen reeds
rekent.
[verschenen: 20 oktober 1936]

Een getuigenis
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Parijs, 7 October [1936]
Het gaat vermoedelijk overal als hier, waar ik menschen ken voor wie de lezing der
kranten sinds het uitbreken van den Spaanschen burgeroorlog een soort van
dagelijksche marteling geworden is. Wegens de gruwelen. Wegens de monsterachtige
wreedheden waarvan de rechts-getinte dag- en weekbladen sedert tien weken geregeld
de verbijsterendste staaltjes opdisschen. Staaltjes van het afschuwelijkste sadisme.
Staaltjes van de ijselijkste bestialiteit. In lange rijen. Eentonig. Zonder veel variatie
in het afgrijselijke. En daarbij onuitputtelijk.
In den beginne geloofden de Franschen die verhalen niet, want zij zijn liberaal
geboren en opgevoed, zooals u en ik. Van de achttiende-eeuwsche filosofen hebben
zij vooral onthouden dat de mensch van nature goed is, en zelfs des te beter naar
mate men hem minder civiliseert. De Fransche Revolutie, druipend van bloed, met
Marat, Danton, Robespierre, dat was het verleden.
Al jaren maakt men er literatuur van in proza en poëzie. De Russen en de Chineezen
hadden hun niets geleerd, die lagen te ver af in de ruimte om hun oogen te openen.
Het gezegde dat ons uit de dagen van Alva in 't geheugen bleef (‘het gaat er Spaansch
toe’) kenden zij niet of hadden zij vergeten. Trouwens, in den loop der eeuwen
verloren die woorden hun brandende kleur en zakten geleidelijk af van drama naar
klucht.
Neen, al die nachtmerries leken onbestaanbaar onder het zonlicht. Was Pablo
Picasso, uitvinder van het cubisme en habitué der Parijsche haute volée, niet benoemd
tot directeur van het Prado-Museum te Madrid? Hebben wij in de salons van de
Ville-Lumière de mollige dame niet zien rondwandelen die als een
onderscheidingsteeken den titel draagt van Pasionaria? Pasionaria beteekent
Passiebloem. In de vormen der Passiebloem vond de volksverbeelding alle werktuigen
uitgedrukt (doornkroon, geesel, lans, kruis, hamer en spijkers) der Passie. De associatie
is verdacht en getuigt van slechten smaak. Doch zag die weelderige matrone eruit
als een gedepraveerde helleveeg?
Was het denkbaar dat die tanden, blinkend tusschen de geschminkte lippen, den
hals hadden afgebeten van een evenmensch, een priester, naar men vertelde?
Neen, dat was onmogelijk. Bakerpraatjes. Overdrijving. Tendenz-verhalen.
Weliswaar schreef Marcelino Domingo, ex-minister van het Spaansche onderwijs,
die gastvrijheid verwierf in de linksche pers, over ‘den heiligen toorn des volks’. De
uitdrukking bevat wat ieder er wenscht in te leggen. Zij kan vermommen hetgeen
men wil verhelen. Desnoods spreekt zij dezelfde taal als de rapporten over de gruwelen
der gouvernementeelen welke de junta van Burgos heeft ingediend bij den
Volkenbond. De heilige toorn des volks! Zou het toch waar zijn en niet verzonnen,
wat het brein verwerpen moest als onaannemelijk?

Uitvlucht
Wij hadden een uitvlucht noodig omdat het Frente Popular en het Front Populaire
naar elkaar gecopieerd zijn. Wij zochten de uitvlucht, want de Franschen zijn koppig
in hun waan. Zij meenden ze gevonden te hebben in het paaiende smoesje: Wat
misschien gebeurd is in Spanje kan niet gebeuren bij ons.
De Spanjaarden zijn een beetje achterlijk. Zij hadden een ‘model-gevangenis’
maar geen scholen. Tot voor korten tijd verschrompelden hun intellectueele vermogens
in de degradeerende atmosfeer van een Habsburger, van aristocratie en clerus. De
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sterke wijn der vrijheid steeg hun naar het hoofd. Zij zijn er nog niet aan gewend.
Wat zij aan buitensporigheden kunnen bedrijven moeten wij vergoelijken. Maar bij
ons is de toestand verschillend. Diametraal tegenovergesteld. Wij hebben zeventig
jaren republiek en democratie achter den rug en in het merg. Geen gevaar voor
groeistuipen als 't volk ontwaken zou. Van ouder op ouder hebben wij den milk of
human kindness gedronken bij volle teugen. Wij bereikten het toppunt eener civilisatie
waarvoor wij gedurende vier jaren een idealistischen oorlog gevoerd hebben. Gesteld
dat wij nog een revolutie maken, wij zullen het netjes doen, wij zijn een beschaafde
natie, rijp voor elken vooruitgang.
Plotseling worden de wolken van dit beminnelijk en ietwat hoovaardig optimisme
uit elkaar gereten met het geweld van een bliksem. De Franschen ontvangen uit den
schielijken lichtstraal niet de uitvlucht die zij zochten maar de aankondiging, het
verpletterend bewijs van mogelijkheden welke zij met hun gansche hart verwierpen.
Een corpus delicti. Mevrouw Clotilde Formysin richt een smeekschrift tot den
President der Republiek. Wie is deze smeekelinge? De echtgenoote van Edouard
Formysin, artiste lyrique, 33 jaar, vader van twee kleine kinderen, en lid van de Parti
Social Français, de nieuwe naam der ontbonden Croix de Feu van Colonel de la
Rocque.

Dáár ook!
Edouard Formysin bracht zijn vacantie door te Soissons, waar nog menige fabriek
(ondanks de verzekeringen van het gouvernement) ‘bezet’ is door stakend personeel.
In den avond van 10 Sept. wordt hij door patrouilleerende stakers betrapt op het
aanplakken van affiches welke niet gunstig luidden voor de Confédération Générale
du Travail, de arbeidersvereeniging van Jouhaux die pocht op vijf millioen aanhangers.
Een zestal individuen slaan hem neer en sleuren hem half-bewusteloos mee naar een
bezette fabriek. Daar wordt hij leeggeschud, opnieuw mishandeld en in afwachting
van nadere bevelen opgesloten. Te half drie 's nachts komt men hem halen. Men
hijscht hem schrijlings op den stang eener fiets en transporteert hem zoo naar een
tweede fabriek aan 't andere einde der stad. Hier zetelt in een volop verlichte zaal
een soort van revolutionnaire rechtbank, omringd door een bende tierende
woestelingen. Hij ondergaat een kort verhoor, waarna hij met algemeene stemmen
ter dood veroordeeld wordt.
Zoodra het vonnis is uitgesproken valt de geheele bende op hem aan en ranselt
hem met stokken dat het bloed hem uit neus, oogen en ooren gulpte.
Telkens als hij neertuimelt wordt hij met schoppen en slagen overeind gezet.
Wanneer hij niets meer is dan een bloedend wrak, kleeden zijn beulen hem
spiernaakt uit, onderwerpen hem aan een mishandeling die welvoeglijkheidshalve
niet nader kan worden omschreven en schilderen hem rood met menie. Daarna smijten
zij hem op straat, sleepen hem een eind uit de buurt, knuppelen hem nog tweemaal
en laten hem voor dood achter.
Bij kennis gekomen, had de gefolterde nog de kracht om naar huis te kruipen, viel
in zwijm op den drempel zijner woning waar hij gevonden werd door de eerste
voorbijgangers. Opgenomen in het hospitaal, constateerden de dokters een
schedelbreuk, een verbrijzelden neus, een gebroken borstbeen, een der oogen geheel
verminkt, het andere gedeeltelijk, plus een menigte ondergeschikte verwondingen

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

en kneuzingen. Zijn vrouw diende een aanklacht in en vijf der daders, mannen van
25 tot 44 jaar wier schuld onbetwistbaar vaststond, werden in hechtenis genomen.
Na tusschenkomst van drie excellenties, onder wie Georges Monnet, minister van
Landbouw en député van Soissons, een procureur-generaal en een prefect die zich
meer bekommerden om hun carrière dan hun geweten, werden de vijf bandieten
letterlijk aan den rechter van instructie ontrukt en op vrije voeten gesteld.
Men wilde de zaak in den doofpot stoppen. Vandaar het smeekschrift van mevrouw
Clotilde Formysin aan den President der Republiek.
Welnu, in welk opzicht verschilt een Fransch revolutionnair van een Spaanschen
revolutionnair? De een is een toelichting, een opheldering, een verduidelijking van
den ander, en de ander van den een. Beiden leven in een geciviliseerde,
gemechaniseerde maatschappij en behielden de mentaliteit van kannibalen. En is
eigenlijk de Fransche revolutionnair per slot niet onthutsender in zijn brutale
schaamteloosheid dan de Spanjaard? Want let wel dat Frankrijk nog niet in revolutie
verkeert, evenmin in burgeroorlog, dat de marxistische barbaren (wien drie ministers
ter hulp snellen!) nog niet de baas zijn - hoe zullen zij huishouden wanneer zij
commandeeren? - en dat het doodvonnis geveld werd wegens het plakken van een
bedrukt papiertje!
Als ooit het Latijn te pas kwam, dan hier het halve vers van Virgilius: Ab uno
disce omnes: afgaande op één, kent men de rest.
[verschenen: 21 oktober 1936]

Twee weken later
Parijs, 14 October [1936]
Zoo gehard men op den duur zijn mag, de krant geeft soms dingen te lezen die
werkelijk een pijn berokkenen welke dagen en weken nog wordt nagevoeld. Ik reken
tot deze verrassingen de mededeeling dat zich onder de 26 raadsheeren, door
Blum-Auriol aangesteld om de Banque de France te bewaken en de voormalige
regenten te vervangen, een meneer bevindt, een zekere Georges-Michel-Auguste
Grandadam, overigens onbekend, die op 25 Januari 1910 veroordeeld is wegens
bedriegelijke bankbreuk.
Men heeft goed praten dat dit lang geleden is, dat schuld en boete verjaard zijn,
dat er kwijtschelding bestaat voor alle zonden, dat er in de hemelen meer vreugde
heerscht over één berouwvol zondaar dan over negentig rechtvaardigen, maar al die
redenaties verhinderen niet om ten sterkste te betwijfelen of genoemde Grandadam
nu precies de rechte man is op de rechte plaats, zelfs in een samenleving waar diefstal
reeds gemakkelijk eigendom werd alvrens eigendom diefstal was, volgens de bekende
socialistische theorie. Zoo lang er op veertig millioen Franschen nog 26 financieele
competenties aangewezen kunnen worden met een onbesproken verleden, en zonder
ze bepaald met een lantaarn te moeten gaan zoeken, was het niet strikt noodzakelijk
om iemand met frauduleuze antecedenten op te nemen in een college, waarop vooral
in de huidige conjunctuur zelfs geen schijntje van verdenking mag rusten. Natuurlijk,
men begrijpt hoe de benoeming gebeuren kon. De persoon in kwestie behoort tot de
boffers. In een zwalkende wereld, overhoop gehaald door den oorlog en zijn nasleep,
dreef hij boven. Hij kwam maatschappelijk in aanmerking voor den positie en met
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het oog op zijn positie ware het meer dan indiscreet geweest om hem inzage te vragen
van zijn strafregister. Doch dat is geen verontschuldiging. Als Hamlet nog leefde
zou hij juist in dien samenloop van omstandigheden aanleiding bespeurd hebben om
te zeggen dat er iets niet pluis is in den staat van Denemarken.

Weg...
Graag of niet graag, een dergelijke toevalligheid brengt niemand op zijn gemak en
werpt een schaduw over het stralendste optimisme, dat uiteraard schaarsch blijft en
slechts geleverd wordt op commando. Ik zou echter niet willen beweren dat wegens
één rotten appel in de mand de eerste der wekelijksche balansen welke de Banque
de France na de devaluatie gepubliceerd heeft, met buitengewoon wantrouwen begroet
is. Neen, het is billijk om na een faillissement de boekhouding met bijzondere
aandacht te onderzoeken. Maar stellig heeft het niemand bovenmate verbaasd te
bemerken dat men na de herschatting van het goud der Bank het spoor van
dertien-en-een-half milliard grosso modo kan terugvinden op de balans, doch dat
drie-en-half milliard zoekraakten en verdwenen zonder achterlating van adres.
Het voorradige goud namelijk is sinds de devaluatie zeventien milliard papieren
francs meer waard en slechts ruim dertien daarvan werden verantwoord. Waar bleef
het overschot? Men weet er niets van. De balans verstrekt niet de flauwste inlichtingen
omtrent een som welke nochtans geenszins kan gelden als quantité négligeable. Op
een totaal dat naar de honderd milliard loopt is alles gecijferd tot den laatsten stuiver.
Vergissen wij ons misschien? Tellen wij verkeerd? Volstrekt niet. Eminente
economisten constateeren eveneens het gapende gat. Daar zij geen systematische
tegenstanders zijn van het gouvernement hopen zij dat het vermiste bedrag goed
besteed werd, voor een of anderen dringenden wissel op de Schatkist, voor de subsidie
van een of anderen bondgenoot, die gisteren de hand opstak of die morgen kan
aankloppen. Dat is de waarschijnlijkste verklaring. Doch daar men rondtast in het
zwartste duister is niemand verplicht haar te aanvaarden, en kwaadwilligen die geen
gelegenheid verzuimen om het gouvernement in de wielen te rijden, roepen reeds
luidkeels: houd den dief. Ook dat is een uitlegging. Zij is geoorloofd wegens de
vrijheid van drukpers, wegens het mysterie waarin de Bank haar operaties gedompeld
heeft, en vooral omdat zij uitstekend te pas komt in de kraam der politieke strategen
die Léon Blum met zijn trawanten niet willen zien vertrekken als martelaars en
verongelijkten doch 't liefst zouden laten hangen als openbare boosdoeners en
onbevoegden. Het was onverstandig van Blum en onvoorzichtig van den gouverneur
der Bank die doorgaat voor een willig werktuig in handen der regeering, om van den
eersten stond af aan vat op zich te geven en voedsel te verschaffen aan de gulzige
achterdocht welke sluipend rondloert naar een kluifje. Wel beschouwd is het zelfs
onbegrijpelijk en even verdacht als de tegenwoordigheid van een exbankroetier in
den Raad van Toezicht der Banque de France.

Geheimzinnigheid
Hoe meer de Bank en het gouvernement zich hullen in geheimzinnigheid hoe minder
men hen zal vertrouwen. Dat kan niet anders want de Franschen zijn geen schapen
doch wijsneuzige kinderen die voortdurend aankomen met een nieuw waarom. Zij
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houden niet op met zeuren tot zij een antwoord krijgen dat hen den mond stopt. Zoo
hadden zij nauwelijks het communiqué onder oogen waarmee de gouverneur Labeyrie
de functionneering van het stabilisatiefonds poogt te verduidelijken of zij sloegen
aan 't zaniken. Waarom is dat communiqué gesteld in een taal die wij niet verstaan
en die wij nauwelijks spreken? Waarom is het geschreven in een Fransch dat wij op
vijf, zes manieren kunnen interpreteeren? Als men ons niets vertellen wil wat wij
kunnen snappen, waarom zwijgt men dan niet liever? Waarom al die foefjes en
draaierijen? Wanneer metterdaad vrede gesloten is op de slagvelden der valuta, in
ieder geval wapenstilstand, zooals men voorwendt, waarom dan al die stiekemheid,
dat gekruip in het donker, dat gesmoes alsof men ons niet hooren mag? We zijn dus
nog niet veilig? En waarom zijn we niet in veiligheid? Gaven Amerika en Engeland
niet hun zegen over de devaluatie? Wat zouden wij dan nog te duchten hebben, als
onze eigen ministers ons tenminste niet beetgenomen hebben? Wanneer de
speculanten, of wanneer zelfs Pond en Dollar in eigen persoon iets achter de mouw
hebben, niettegenstaande de verzekeringen van het gouvernement, waarom looft men
dan als 't ware een premie uit aan de defaitisten, een aanmoediging aan de
paniekzaaiers door het publiceeren eener onzuivere balans en het verkondigen van
onontwarbare orakeltaal? De gouverneur der Bank is geen beginneling. Hij is geen
leerjongen meer. Was het zijn bedoeling om alle kaarten te verhaspelen? Maar waarom
zulk een bedoeling temidden der algemeene eendrachtigheid? Was die eendracht
slechts geveinsd? Waarom veinsde men haar dan sapperdekriek? En wat zit daar
allemaal achter? Wat zal ons dat nog kosten? Al die tegenstrijdigheden immers
worden vroeg of laat betaald en vermoedelijk zelfs duur betaald.
De Beurs doet niets om deze voorgevoelens van naderende onheilen te kalmeeren.
De Beurs is niet almachtig, zij is echter ook niet machteloos. Doch zij is vertoornd
tegen het gouvernement wegens de heffing van 50% welke Blum heeft laten stemmen
op alle valuta-transacties welke zijn gesloten tusschen 21 en 25 September. Het gaat
bij die verbolgenheid minder om de knikkers dan om het spel. Waarom 21 September
en niet 15 Augustus, 1 Juli of 31 Mei? De gekozen datum is een schreeuwende
ongerechtigheid. De draconische belasting treft en straft den gemiddelden en den
kleinen valuta-handel, de werklieden ter elfde ure, maar laat de groote wisselaars
ongedeerd, de vrijbuiters die over kapitaal genoeg beschikten om drie, zes, negen
maanden van te voren positie te nemen ten opzichte van een evenement dat zij met
een gerust hart voor onafwendbaar konden houden. Ten overvloede heeft de regeering
aan bankiers en makelaars opgave bevolen van alle namen en adressen der
buitenlandsche klanten die tusschen 21 en 25 September beurs-operaties verricht
hebben in Fransche effecten. Dat zijn bekrompen plagerijen zoowel voor den lastgever
als voor hem die de opdracht uitvoert. Waarom zonder noemenswaardig profijt
zooveel menschen kwaad te maken op een moment dat men hun welwillendheid 't
hardst noodig heeft?

Gevaarlijk
Eenerzijds vordert de regeering van haar onderdanen het blinde, naïeve geloof des
kolenbranders, anderzijds ondermijnt, verzwakt, verwoest zij dat dat geloof met
onbezonnenheden die te zichtbaar zijn om niet te verontrusten. De tactiek is gevaarlijk.
Wie haar toepast beweegt zich te midden van voortdurende hinderlagen met een
buiteling in 't zicht. Want hoe meer bescheidenheid een gouvernement oplegt aan de
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critiek, des temeer recht zal de critiek hebben om zich veeleischend te gedragen
wanneer de rekeningen worden vereffend welker sommen zich in het
ondoordringbaarste geheim opeenhoopen. Op den dag dat de sluiers moeten vallen
zullen de menschen zich nog onverbiddelijker toonen dan de cijfers, en alles gebeurt
alsof wij rechtuit en met volle kracht op dat uur aanstevenen.
[verschenen: 26 oktober 1936]

Een nieuwe tijd
Parijs, 15 October [1936]
In oude papieren bladerend, bleef ik steken bij de voorspelling der Pyramide van
Cheops. Enkele duizenden jaren vóór Christus had dit monument aangekondigd dat
op 29 Mei 1928 een periode van bedruktheid en troebelen zou aanvangen voor het
menschdom, en indertijd had het mij toegeschenen dat ik u van een dergelijke
kennisgeving niet onkundig mocht laten. Men weet nooit waartoe iets dienen kan.
Eerlijk bekend had ik de gansche profetie vergeten en er niet meer aan gedacht terwijl
zij onder onze oogen in vervulling ging, vollediger dan den meesten onzer
tijdgenooten lief was. Iemand mag nog zoo sceptisch staan tegenover de sfinx en
haar geheimen, zulk een terugblik geeft een zonderlinge gewaarwording. Wij zijn
tuk op teekens uit de onkenbare regionen, maar de speling van een greintje twijfel
willen wij niet missen. Met den voorbarigen wensch om die vrijheid van twijfelen
te redden opende ik het boekje van Charles Barbarin, pas van de pers, dat mij
denzelfden dag in handen viel. Het tooit zich met den titel Le secret de la Pyramide
en werd geschreven om met bewijzen aan te toonen dat op 15 September 1936 het
tijdperk van chaos een einde nam, dat op dien datum een nieuwe aera aanbreekt.
Ronduit gezegd, als 't zoo doorgaat zal het menschelijke brein weldra geen raad
meer weten met de Pyramide van Cheops, deze steenen manifestatie van een intellect,
hooger dan het onze. Amerikaansche ingenieurs hebben getuigd dat wij modernen,
met al onze machines, dat bouwwerk niet eens zouden kunnen namaken, en, sterker
nog, anderen hebben beweerd dat wij met al ons geld en techniek het zelfs niet
behoorlijk zouden kunnen sloopen. Astronomen hebben geconstateerd dat haar
afmetingen in verborgen taal een kennis vertolken van dingen op de aarde en boven
de aarde waarvan mannen als Newton en Keppler nog geen notie hadden.

Ideaal
Toen haar eerste steen gelegd werd, verdeelde de lijn, getrokken door haar centrum,
niet alleen de Nijl-Delta in twee gelijke helften maar ook de continenten, wat des te
lastiger viel daar Amerika nog niet ontdekt was. Zij is bijgevolg de ideale Meridiaan,
die het meeste vasteland bestrijkt, in tegenstelling tot Parijs, en meer nog in
tegenstelling tot Greenwich dat Parijs op de kaarten onttroonde. Van alle monumenten
is zij het eenige dat met een summum van bereikbare nauwkeurigheid georiënteerd
werd door een architect dien wij met al onze instrumenten niet zouden kunnen
overtreffen, en moeilijk evenaren. Zij is derhalve een ideaal kompas. De maat
waarmee zij door de bouwers gemeten werd (de pyramidale El en de pyramidale
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Duim) is bovendien de ideale duimstok voor de meeste afstanden op aarde en in het
heelal. Onze meter, becijferd door de geleerden der Fransche Revolutie, in
onveranderbaar metaal gesmeed, bewaard als een kostbare schat door het
Centraal-Bureau van Maten en Gewichten te Saint-Cloud, hoewel hij in 1841 ongeveer
twee-tiende millimeter te kort bleek, deze fameuze Meter, berekend naar den omtrek
der Aarde, is een gebrekkig en onbetrouwbaar werktuig, vergeleken met de pyramidale
El, die ontleend werd aan de Pool-As, de eenige maat op het ondermaansche die
gedurende honderden eeuwen niet krimpt of rekt. Tien millioen maal de El van
Cheops geven inderdaad met een precisiteit waarop de tegenwoordige wetenschap
niets heeft af te dingen, den afstand van de Pool naar het middenpunt der Aarde.
Honderd milliard maal de pyramidale Duim geven den afstand welken de Aarde
gedurende een etmaal aflegt in haar loop om de zon. Merkwaardig echter: wanneer
de Pyramide den afstand uitdrukt tusschen Aarde en Zon (een rekensom waarop het
menschdom tot 1900 gezwoegd heeft) begint zij plotseling te tellen in de maat der
Fransche Revolutie. Zwijgend verzoekt zij ons om haar hoogte in huidige meter te
vermenigvuldigen met één millioen. Men heeft dan 148.208.000 kilometers, de beste
raming van alle eeuwen en die slechts een luttel verschil levert met het approximatieve
getal (149.400.000) waarover 18 observatoria na twee jaar rekenen in 1900 accoord
gingen.
Bij geen der geleerde exegeten van de Pyramide vond ik eenige verwondering
over het feit dat de architect bij het codificeeren van dezen afstand zijn El (0.635.660
meter) eensklaps in den steek laat en kennis blijkt te hebben van den Franschen
maatstaf. Leid daaruit geenszins af dat de fantasie een overmatige rol speelt in hun
commentaren op deze Schriftuur van graniet. Neen, andere bevindingen zijn te positief
om ze te kunnen loochenen. De spits der Pyramide b.v. ontbreekt. Maar deel den
omtrek der vierkante basis, gelijk ze was, door tweemaal de hoogte, zooals ze zijn
moet, (4 x 232.805: 2 x 148.208) en gij verkrijgt het getal der wijzen, de verhouding
tusschen middellijn en cirkel, 3.1416, de pi, waarvoor gedurende eeuwen de mensch
zijn hersens heeft afgemarteld. Zoo was, en wederom met behulp van Fransche
Meters, de kwadratuur van den cirkel reeds opgelost alvorens het probleem gesteld
werd.
Dat is te mooi om toevallig te zijn. Te meer omdat geen enkele der 80 overige
pyramiden voor dergelijke berekeningen en bevindingen in aanmerking komt. De
rebus welke de architecten van Cheops achterlieten aan het nageslacht is uniek. Naast
alles wat ik opsomde leest men er nog den duur van het jaar, van het schrikkeljaar,
den duur van de schommeling der aard-as (dag van Brahma), de densiteit der aarde,
haar gewicht, en waarschijnlijk zal men nog verbazingwekkender lessen aantreffen
in dit onverslijtbaar handboek wanneer de oogen voor andere verborgenheden
opengaan. En totnutoe kon de successievelijke onthulling van dit compacte mysterie
slechts geconstateerd worden, met of zonder huivering. Een verklaring is niet in 't
zicht. Noch van het raadsel harer materieele constructie, noch van het veel dieper
raadsel hoe Cheops' pyramide ongeveer zes duizend jaren geleden kon verrijzen als
een soort vademecum van kennis, waarvan het meerendeel pas in de laatste twee,
drie eeuwen verworven werd.

Voorspeller
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Erken dat we met al ons rationalisme danig in den klem zouden zitten wanneer
onomstootelijk bewezen kon worden dat dit gewrocht van zes milliard kilo niet alleen
een reservoir is van verduurzaamde wetenschappen doch daarenboven een profetische
chronologie waarin de voornaamste data der menschelijke geschiedenis staan
opgeteekend, vanaf het jaar nul tot aan de voleindiging der tijden.
Werd dit onweerlegbaar bewijs geleverd? Voor zoover ik durf oordeelen dunkt
mij van niet. Doch ik kan niet verhelen dat, alles wel gewikt en gewogen, de oorzaak
dier tekortkoming misschien minder ligt aan de pyramide zelf dan aan mankementen
in de methode waarmee zij onderzocht werd. Deze studie is te jong en te
gecompliceerd om nergens mis te tasten, vooral in het stadium van voorbereiding.
Want om de toekomst te lezen uit de binnenwanden van couloirs, de galerij, de eerste
nauwe passage, de anti-chambre, de tweede enge doorgang die uitmondt in de
zoogenaamde Kamer des Konings, moest men tevoren het verleden kennen. De
verklaarders van dezen granieten bijbel hadden voor hun aanvangswerk geen enkel
hecht en betrouwbaar houvast.
De Kruisiging van Christus b.v. is een gebeurtenis welke verdiende geboekstaafd
te werden in de profetische annalen der Egyptische theocraten. Het lukte inderdaad
om het merkteeken te bepalen dat scheen te duiden op dit evenement. Maar in welk
jaar precies van zijn leven is Christus gekruisigd?
De traditie zegt in zijn drieëndertigste; doch de historici zijn minder apodictisch.
En zie wat Colonel Garnier overkwam. In zijn boek ‘La Grande Pyramide, son
constructeur et les prophéties’, verschenen in 1905, stelde de auteur het uitbreken
van den wereldoorlog vast voor 1913. Dat was een benadering die bijna de waarde
heeft van juistheid, want behalve dat de wereldoorlog volstrekt niet behoefde uit te
breken, had hij evenveel kans om uit te breken in 1906, 1912 of 1916 als in 1914.
Waarom echter beging Colonel Garnier zijn lichte vergissing? Omdat hij den leeftijd
van Christus bij het moment der kruisiging meende te moeten bepalen op 31, en elke
Duim-lengte der Groote Galerij, - zinnebeeld der Christelijke Aera - vertegenwoordigt
één zonnejaar. Het spreekt vanzelf dat met een steunpunt als de wereldoorlog de
exegeten hun werk zouden hervatten. Volgens de jongste berekeningen is Christus
geboren in 't jaar 4 vóór onze tijdrekening (het jaar 3996 der Pyramide), door Johannes
gedoopt in 't jaar 27 (4026 der Pyramide) en gekruisigd op 7 April 30,
twee-en-een-half jaar na zijn doopsel.
Wat moeten wij daarvan gelooven? Dat is de vraag. Maar tusschen de gewijde
literatuur der oude Egyptenaren en de inwendige architectuur der Groote Pyramide
(verborgen, tot de toegang door de Arabieren van Kalif Al-Mammoen geforceerd
werd) bestaat een parallellisme dat, als 't voorshands niets afdoende bevestigt, de
gewaagdste hypothesen niettemin bevordert. En daar 't nu eenmaal zeker is dat dit
ontzaglijk bouwstuk nimmer gebruikt werd als pharaonisch graf, wil onze
menschelijke logica dat de berg van meesterlijk geordende rotsblokken en haar
innerlijke structuur bestemd geweest moet zijn voor iets anders. De Pyramide van
Cheops is een monumentaal symbool van het kennend verstand. Waarom zou zij niet
tevens de kristallisatie zijn van het intuïtieve weten?

Geduld!
Wat er ook van zij, de menschheid, na de nauwe passages en de anti-chambre
doorworsteld te hebben, waar elke Duim-lengte slechts telt voor een maand, heeft
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den drempel van de Kamer des Konings overschreden op 15 September 1936. Het
lot dat ons daar wacht is onbekend, want de Pyramide, in tegenstelling tot andere
profetieën, voorspelt wèl den datum doch niet den aard van het voorval. Deze
eigenschap bracht reeds menig teeken-duider in verlegenheid, die op een aangewezen
uur uit het verleden nergens een correspondeerend feit vond in de geschiedenis. Hier
behoeven zij zich niet af te matten noch hun toevlucht te zoeken in interpretaties die
slechts een meewarigen glimlach wekken. Er is op 15 September niets bijzonders
gebeurd in de waarneembare wereld. Weten wij echter ooit waar en wanneer iets
begint of ophoudt? Van de draden welke de Nornen spinnen zien wij hoogstens het
uiteinde en nimmer lukt het gewone stervelingen haar kluwen geheel te ontrafelen.
De architecten der Pyramide waren Übermenschen en 't lijkt niet overdreven om
minstens van hen te verwachten dat zij de dingen zagen in hun oorsprong. Het
belangrijkste voor 't oogenblik is dat wij een doortocht waar alle volkeren gebukt
gingen achter ons hebben. Elke symboliek zou ijdel zijn als deze ons bedroog. Weder
kan de mensch het hoofd oprichten in de Koningskamer die ook genoemd wordt
‘Zaal van het Oordeel en de Zuivering der Naties’, ‘Terugkeer tot het Ware Licht
dat uit het Westen komt’, ‘Letterlijke tegenwoordigheid van den Meester van den
Dood en van het Graf’. Dat klinkt mooi hoewel niet erg duidelijk. Maar is het te veel
van ons gevergd om geduld te hebben tot wij den algemeenen zin ontwaren als de
lijnen in wording zich afteekenen? Geeft het reeds geen opluchting te vernemen dat
er iets nieuws aanvangt na al het oude dat zoo weinig voldoening schonk? Wij
bevinden ons wellicht nog verre van een duizendjarig godsrijk. Misschien moeten
wij een toer maken door de Kamer des Konings. Maar alles wijst erop dat het nieuwe
in ieder geval beter zal zijn dan het oude.
[verschenen: 2 november 1936]

Super flumina Babylonis
Parijs, 18 October [1935]
Luider dan Jeremias gelamenteerd heeft over het weduwschap van Jeruzalem,
jammeren de Franschen bij de leege plaats die de Belgen achterlieten door hun
scheiding en vertrek.
Het ‘Bonsoir, Messieurs!’ van Leopold III, met andere woorden de
neutraliteitsverklaring der Brusselsche regeering, heeft de Fransche natie doorboord
tot in de ziel. Vanaf den trotschen Quai d'Orsay tot aan het geringste der provinciale
blaadjes, vanaf uiterst-linksch tot uiterst rechtsch, waart er door het Fransche land
een weeklaag bij de Jobstijding van den Belgischen koning.
Op het thema van ‘Waaraan hebben wij dat verdiend?’ rolt zij haar treurige
roulades. ‘Wat hebben wij jullie gedaan, Belgen, edel volk, oude krijgsmakkers, die
bij ons een toevlucht vondt in de bitterste beproeving, die met ons het duurste bloed
vergoot voor het nobelste doel, wat hebben wij jullie gedaan om ons op die manier
te laten schieten? Was het zóó erg dat onze Rooden hun betaalde vacantie kwamen
doorbrengen aan de oevers van de Sambre en de Maas, dat zij een beetje de vuist
opstaken en de Internationale brulden tusschen het strand der zee en de Ardennen?
Was het zóó erg dat wij Léon Degrelle met ophef de deur wezen, dat wij aan de grens
den chef der Rexisten en zijn vrouw met politie uit den trein haalden, terwijl wij de
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helleveeg van Madrid die zich La Pasionaria noemt, huldigen in de couloirs der
Kamer en sadistische anarchisten uit Barcelona acclameeren op Parijsche meetings?
Is het heusch zoo erg dat wij den gefriseerden Maurice Thorez, hoofd eener
Fransche regeeringspartij, veroorloven om te Straatsburg, op honderd meter van de
Duitsche grens, te gaan uitbulderen dat het gezicht van Hitler hem misselijk maakt
en zin geeft om te kotsen? Nu ja, hij heeft 't gezegd, de harlekijn, maar onder
bescherming van twintig duizend gendarmes, en uit het stenografische verslag is zijn
geraaskal netjes geschrapt! Werden we daarom gevaarlijker bondgenooten dan tien
jaar geleden? Merkt gij niet dat het Fransche volk zich reeds aardig onlekker begint
te gevoelen op het gezicht van den mooien Maurice?

Waarom?
En riskeert gij niet veel meer zonder ons dan met ons? Denk eens wat wij al geslikt
hebben zonder een spier te verroeren. Nog op 7 Maart van dit jaar snoefde Sarraut
dat hij Berlijn niet meer zou aankijken zoolang Straatsburg lag onder het vuur van
Hitler's kanonnen. Dit is allemaal van niet 't minste belang. Wij hebben honderdmaal
getoond dat men ons gerust op de teenen kan trappen. Maar dat kan geen reden zijn
om den bons te geven aan zoo kalme en geduldige lieden als wij, om twintig jaar
politiek, het werk van Briand en Berthelot, naar den grond te halen. Hadt gij liever
een bondgenoot die bij elke gelegenheid den sabel trekt en zooals Mussolini een
aantal divisies mobiliseert? Mijn hemel, wat hebt gij ons te verwijten? Dat wij ons
hart openen maar onze portemonnaie sluiten, zooals een uwer revueschrijvers
geschertst heeft?
Pardon! Juist terwijl wij onze douane demobiliseeren (zonder eenige
contraprestaties van andere naties) wenscht gij ons bonjour. Waarom? En de
collectieve veiligheid? En het nieuwe Locarno? En Artikel 16 van het Covenant?
Wat doet gij daarmee? Gij brengt dat allemaal naar den zolder, bij den ouden rommel
en de rest der wankelende stokpaardjes? Maar zeg ons tenminste wat wij misdreven
hebben, wij, chevaliers sans peur et sans reproche, tegen den dierbaarsten strijdbroeder
van 1914?’
Aldus jammert het gansche Frankrijk, alsof 't waarlijk lijdt onder een slag, physiek
en moreel, die hard aankomt. Nooit hoorden wij in Parijs een zoo algemeenen en
zorgvuldig georchestreerden treurmarsch. Alsof men alle hoop en illusie voor immer
ten grave draagt.
De Franschman echter, onder zijn geschilderd masker, is sentimenteeler dan men
denkt en stort grif een traan. Doch tot in het verdriet blijft hij redelijk. Het ontgaat
hem niet dat de beslissing van Leopold III aan den feitelijken toestand weinig of
niets verandert. Zeker, hij verliest een bondgenoot.
Een aantal regimenten waarop hij kon bouwen, waarop hij zijn eigen mobilisatie
inrichtte, ontvallen hem. Die Belgische divisies evenwel waren nimmer bestemd om
te vechten in Frankrijk. Gesteld dat de Belgische Oostgrens niét wordt aangevallen
dan zijn de regimenten van Leopold III voor de Franschen overbodig. Gesteld dat
zij wèl wordt aangevallen dan zullen de Belgen haar ongetwijfeld zelf verdedigen.
Waarschijnlijk nog met meer spontaneïteit en moed nu zij zich bevrijdden van den
Franschen leiband dan wanneer zij zich eraan gekluisterd konden meenen.
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Inconveniënt
De eenige schaduwzijde van den nieuwen toestand is dat de Belgen, als zij behalve
hun Oostgrens ook hun Zuidgrens gaan versterken, niet geld genoeg zullen hebben
om fortificaties uit te voeren met de noodige zorgzaamheid, en niet genoeg soldaten
om ze te bezetten. In ieder geval zal de neutraliteit hun meer dan het dubbele kosten,
wat de kwaliteit der vestingwallen dreigt te schaden. Maar in dit inconveniënt hebben
de Franschen reeds twee jaar geleden voorzien door hun eigen vesting-gordel langs
Luxemburg en de Belgische grens uit te bouwen tot aan Valenciennes en verder. Zij
hebben dit jaar zelfs manoeuvres gehouden onder den rook van Rijssel.
Als wij dus moeilijk kunnen uitmaken hoeveel theatraliteit er schuilt in hun
smart-vertoon, zonder eenigen twijfel spelen zij komedie wanneer zij doen alsof het
besluit des Belgischen konings hen overrompeld heeft. Volstrekt niet. Zij verwachtten
den Belgischen omkeer reeds tijdens de laatste levensjaren van Albert, en meer nog
na diens tragisch uiteinde. Zij hebben onmiddellijk hunne voorzorgen genomen en
den stoot gepareerd.
Dat de Belgen weinig lust voelen om ter wille van de relaties tusschen Parijs en
Moskou meegesleept te worden in een oorlog begrijpen de Franschen volkomen. Het
ontbreekt hen zelf aan de flauwste neiging voor een kruistocht ten gunste van sikkel
en hamer. Maar ook in deze onderstelling nog bespeuren zij een argument om den
internationalen toestand ongewijzigd te achten door België's afval. Want aangenomen
dat zulk een oorlog uitbreekt, het zou meer dan een wonderbaarlijk mirakel zijn
wanneer de Belgen aan den dans ontsnapten zoolang een aanvaller zijn hoofd moet
stooten op het beton van Lotharingen. Ook in dit geval zal Frankrijk de Belgen dus
aan zijn zijde treffen. Tenzij Brussel de vlag strijkt of zich in het andere kamp schaart,
twee absurde hypothesen welke men niet eens in overweging neemt.
Wat beduidt dan al dat luien der Fransche alarm-klokken en al dat misbaar en die
geveinsde ontsteltenis? Over wat mij in de hoogste mate intrigeert kan niemand mij
inlichtingen verschaffen omdat niemand er zich schijnbaar voor interesseert. Ik zou
natuurlijk een persoonlijke opinie kunnen opperen over dit raadsel, welks
ondoordringbaar scherm ontwijfelbaar een manoeuvre verbergt. Men vergete nimmer
dat kunstmatige rookwolken niet alleen gebruikt worden in de moderne oorlogvoering
doch meer dan ooit toepassing vinden in de diplomatische strategie aan wier hoofd,
wat Frankrijk betreft, iemand staat die tevens een hermetisch-cubistisch poëet is. Om
echter de toekomst te voorspellen wacht ik liever tot met behulp van traangassen en
andere middelen Blum getuimeld is, het Front Populaire in scherven ligt en de
Fransch-Russische banden tot flarden zijn gescheurd.
[verschenen: 3 november 1936]

Ter dood veroordeeld
Parijs, 21 October [1936]
Hoe men ook moge denken over de toelaatbaarheid van den oorlog, het zal nog lang
duren alvorens desertie naar den vijand geldt als een bewijs van goed gedrag en een
blijk van karakter. De mensch is zoo geschapen dat hij niet anders kan dan den lafaard
instinctmatig te verachten. Geheel Frankrijk volgt dus met een spanning, die moeilijk
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haar malaise verbergt, het verloop der campagne welke eind-Augustus door het
weekblad Gringoire is ingezet tegen de eer, de honorabiliteit van Roger Salengro,
socialistisch burgemeester van Rijssel en Minister van Binnenlandsche Zaken. Destijds
heb ik met een enkelen regel melding gemaakt van de openbare aanklacht. Sindsdien
heeft zich een volumineus dossier opgestapeld over deze hachelijke zaak en de
simpele rechtvaardigheid gebiedt mij om kennis te geven van zijn inhoud.
De beschuldiging, vervat in den vorm van 25 zeer preciese vragen, kwam hierop
neer: Heeft Roger Salengro, wielrijder bij het 6e bataillon van het 233ste Regiment
Infanterie, gedurende den nacht van 6 op 7 October 1915, na een mislukten en
moorddadigen aanval bij de beruchte Ferme Navarin, de Fransche linies verlaten
onder voorwendsel van een gesneuvelden kameraad te gaan zoeken, in werkelijkheid
om over te loopen naar den vijand, en werd hij voor dit feit door den krijgsraad der
51ste Divisie bij verstek ter dood veroordeeld, ja of neen?
Wat was het beste dat Roger Salengro na deze aantijging te doen stond? Hij had
onmiddellijk de samenroeping moeten eischen van een jury d'honneur. samengesteld
uit veteranen van alle politieke partijen. Zoo deed indertijd zijn socialistische collega
Antériou, minister van Pensioenen, die door een tegenstander ongegrond beticht
werd de kwaliteit oud-combattant geüsurpeerd te hebben. Of hij had ironisch kunnen
bekennen: ‘Inderdaad ben ik veroordeeld zooals honderden andere krijgsgevangen
die in 't zelfde geval verkeeren als ik, en wier proces, een beetje haastig gevoerd, na
den oorlog herzien is.’
Roger Salengro versmaadde deze eenvoudige tactiek, om welke redenen dan ook.
Onder de 25 pertinente vragen kiest hij er ééne uit en antwoordt met een bondig
démenti: Hij is nimmer door een Franschen krijgsraad berecht, doch door een
Duitschen krijgsraad die hem twee jaar gevangenisstraf oplegde wegens
arbeidsweigering.

Bezwarende getuigenis
De onvoorzichtige! Het weekblad dat Salengro's démenti publiceert begeleidt het
met de zeer bezwarende getuigenis van Colonel Arnould. De commandant verhaalt
tot in de puntjes de omstandigheden waaronder de desertie plaats greep. In de stilte
van den avond heeft hij een schot gehoord en de kreet ‘Camarade!’ Onderweg had
Salengro een orderofficier der 24ste compagnie ontmoet die aanbood hem te
vergezellen, welk voorstel Salengro afsloeg. In den morgen, die op de desertie volgde,
werden de commando-posten van 't 233ste overvloedig gebombardeerd. Op deze
gronden redigeerde Colonel Arnould eigenhandig het rapport dat leidde tot Salengro's
terdoodveroordeling (bij verstek) door den krijgsraad.
Eenmaal gelanceerd in deze richting kan Salengro niet meer terug. Tot de
gezamenlijke pers richt hij een tweede démenti. Gringoire drukt het en encadreert
het met de verpletterende getuigenis van Albert Jourdin, industrieel te Caen. Jourdin
diende in 't zelfde regiment als de wielrijder Roger Salengro. Als sergeant-fourrier
heeft hij meermalen het doodvonnis van Salengro gecopieerd en in de archieven van
het regiment moeten sporen bestaan van deze geschriften.
Derde démenti van Salengro, die in een deel der pers reeds den bijnaam kreeg van
‘de cyclist’. Het is even onzakelijk als de vorigen.
Ondertusschen wendt een député van Rijssel zich tot Daladier, minister van Oorlog,
en verzoekt volledige publicaties van het rapport, het proces en het dossier. Daladier
antwoordt pas op een tweede schrijven. Hij verschuilt zich achter het pretext dat
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administratieve gebruiken hem verhinderen de opgevorderde documenten betreffende
den wielrijder Salengro openbaar te maken. In 't voorbijgaan echter licht hij uit een
der getuigen-verklaringen een zinsnede die gunstig luidt voor den beklaagde, en als
't ware per ongeluk laat hij zich ontvallen dat de zaak Salengro op 20 Januari 1916
behandeld is door den krijgsraad.

Triomf
Triomf der beschuldigers. De krijgsraad, welke door Salengro, minister van
Binnenlandsche Zaken, halsstarrig geloochend en gelogenstraft werd, wordt bekend
en bevestigd door den minister van Oorlog! In elk ander land zou een Salengro na
zulk een ontmaskering en na zoo op heeterdaad als flagrante leugenaar betrapt te
zijn, onder gejouw hebben moeten aftreden. Blum echter en het gansche cabinet
waren onbesuisd genoeg geweest om zich bij den aanvang der affaire in het
communiqué van een ministerraad solidair te betuigen met Roger Salengro. Zij zijn
voortaan aan hem geketend. En daarenboven vermeit men zich nergens zoo gaarne
als in de Fransche politiek aan het spel van kat en muis.
Na bekend te hebben geoordeeld te zijn, en na beweerd te hebben dat hij werd
vrijgesproken, zal Roger Salengro, wereld-kampioen van démenti's, zich voortaan
hullen in een obstinaat zwijgen. Doch met dezelfde obstinaatheid wordt de campagne
voortgezet. Eén punt was duister gebleven. Op welke motieven kon de verdwijning
van Salengro aanhangig gemaakt worden voor een militaire rechtbank? Wij vernamen
dat de politie in November 1915 een brief onderschepte waarin Salengro vanuit een
Duitsch gevangenkamp aan zijn zuster schreef dat hij zijn hachje in veiligheid had
weten te brengen. Men zag met spijt dat de wielrijder zich niet alleen gedragen had
als een haas, doch als een uilskuiken.
En nieuwe getuigenissen voegden zich bij de voorgaanden. Het 233ste regiment,
hoewel bijzonder geteisterd, telde niettemin nog overlevenden. Allen waren niet
dood. De een na den ander defileerde in de kolommen van Gringoire, ofschoon
Colonel Arnould in de pers geprotesteerd had tegen de nauwelijks verbloemde
bedreigingen waaraan hij na zijn onthullingen over Salengro blootstond. De kapiteins
Lafaux en Damois, de sergeant Robitaille, de maréchal-des-logis Danset, de korporaal
Ducrocq staafden de feiten en gaven completeerende bijzonderheden. Adjudant
Dessaint verklaarde formeel dat hij het doodvonnis hoorde voorlezen. Eugène
Sénéchal, landbouwer, kwam getuigen dat hij als korporaal de wapenen gepresenteerd
heeft toen het doodvonnis werd uitgesproken. Verschillenden onderstreepten het
bombardement waarop zij getracteerd werden na de verdwijning van Salengro dien
zij eenparig beschouwden als deserteur, en wat nog erger is, als een verrader. Omdat
de cyclist in één [van] zijn démenti's geïnsinueerd had dat de aanklagers slechts
gedreven konden worden door lagen en verfoeilijken partij-haat, legde ieder der
beschuldigers zijn staat van dienst over, zijn ridderorden, zijn
onderscheidingsteekenen, zijn citaten op legerorder, zijn wonden. Men kreeg den
indruk dat slechts de dappersten der dapperen toegelaten waren om te getuigen.
Alleen zij die met volledig recht de lafheid van een voormalig krijgsmakker mochten
oordeelen.
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Verpletterend
Wat kon Roger Salengro daartegenover plaatsen? Tot dusverre niets dan de
beminnelijke uitlatingen van een zijner chefs, kapitein Grard, welgezinde
complimenten aan iemand die 't ver kan brengen, maar welke niet het minste verband
houden met het gebeurde in den avond van 6 October 1915. Niets dan het korte
uittreksel van Daladier, en welk dossier bevat niet tenminste één gunstig getuigenis?
Niets dan de verzekering van vroegere lotgenooten dat Salengro zich behoorlijk
gedroeg in de Duitsche krijgsgevangenkampen.
Maar het is voortaan onmogelijk dat de verpletterende verklaringen van negen
krijgsmakkers, die nimmer gedagvaard zijn, en wier rechtschapenheid niemand in
twijfel mag trekken, het is voortaan onmogelijk om die getuigenissen niet te
confronteeren met de officieele lezing van het proces, van het vonnis, van het geheele
dossier.
Waarom is Salengro niet de eerste die de publicatie eischt van dat dossier? Waarom
is hij niet de eerste geweest om een eere-raad te eischen? Zoolang Salengro deze
vragen laat stellen motiveert hij reeds argwaan. Een natie, een district, een stad
kunnen niet geregeerd, vertegenwoordigd, beheerd worden door een deserteur, kunnen
zich evenmin toevertrouwen aan een persoon op wien zeer ernstige verdenkingen
rusten van desertie en verraad. Wanneer Roger Salengro, minister van Binnenlandsche
Zaken, Afgevaardigde van het Département du Nord, Burgemeester van Rijssel en
een der kopstukken van de Socialistische Partij, niet een coup de théâtre in reserve
heeft welke hem zuivert van elken blaam en uitstekend te stade zou komen, is hij
een verloren man. Zóó verloren dat men bijna medelijden zou krijgen met de
dramatische situatie van een erbarmelijk mensch die tuimelt van het toppunt zijner
macht, na zich in de binnenlandsche politiek een weg omhoog gebaand te hebben
als ‘slachtoffer van den oorlog’.
[verschenen: 4 november 1936]

Eerste aanmaning
Parijs, 26 October [1936]
Toen 't Radicaal Socialistisch dagblad La République in September de muren van
Frankrijk liet overplakken met kolossale, blauw-wit-roode en anticommunistische
affiches, voelde zelfs de argelooze voorbijganger dat er iets op til was. Het is altijd
een bijzonder teeken in de Fransche Republiek wanneer een kranten-directeur
plotseling zijn geld uit de ramen begint te werpen. Dit beduidt zonder mankeeren
dat een groep kapitalisten, een ‘economische congregatie’ (wat hier de tamelijk
barokke naam is voor een trust) of soms de regeering in levende lijve zich voor hem
interesseert. Het beduidt eveneens dat de geldschieters een idee in 't hoofd hebben
dat hun een aantal millioenen waard lijkt, om het te lanceeren, te pousseeren, te
consolideeren. Voor een opmerkzamen lezer die het blad in kwestie gedurende enkele
dagen raadpleegt, is het meestal geen detectivewerk om onder de verschillende
thema's het leid-motief te onderkennen waarvoor de dubbeltjes rollen. Dat een zoo
doorzichtige, opzichtige truc nog geregeld slaagt bij een intelligent publiek zou
kunnen liggen aan het tekort aan opmerkzaamheid waarmee de gemiddelde
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Franschman zijn krant leest. Maar het lukken van die vrij brutale foefjes kan ook
hieraan worden toegeschreven dat het gemanifesteerde idee beantwoordt aan een
openbare behoefte en correspondeert met sluimerende wenschen van het publiek.
Hier, in het geval van La République en haar opzienbarende [knech]ten, kon geen
twijfel bestaan. [De] directeur, Monsieur Emile Roche, is niet een der groote
journalisten (er zijn op 't oogenblik geen groote journalisten in Frankrijk) doch de
geschiktste der stroomannen. Lid van de Radicale Partij, congres-redenaar, leider
van een harer belangrijkste organen. Maar geen dogmatische figuur, niet de geringste
neiging voor sectarisme of fanatisme. Geen opportunist in den slechten zin, doch
een uitgezochte persoon voor compromissen, welke nimmer kunnen compromitteeren.
Een zekere dosis animo, soms geestdrift, maar geen greintje dynamisme. Volstrekt
geen chef, bijna het tegendeel. Wanneer hem een taktische beweging wordt
opgedragen zal zij niet bepaald verongelukken, maar zij heeft alle kans om slechts
het minimum op te leveren der mogelijke resultaten. Een magneet van beperkte
capaciteit. Hij zal een niet te versmaden aantal aanhangers tot zich trekken, doch
nooit een meerderheid en nog minder de massa. Hij zal remmen, zonder gevaar van
ooit voort te stuwen of op hol te slaan.
Hij was juist wat de Radicale Partij voor 't moment noodig had. Tumult, critieken,
verwijten, bevliegingen om haar vrijheid te hernemen, bedreigingen tegen de
hinderlijksten der bondgenooten van het Front Populaire, de communisten. Doch
geen breuk en geen breekschade. Voorloopig niet. Dat ware een verkeerd systeem
omdat de Radicalen, een tikje in de verdrukking maar steeds nog het kernpunt der
Fransche politiek, niet aansprakelijk mogen gesteld worden voor den eventueelen
janboel die zal volgen op een breuk. Trouwens, zij zullen niet breken met de
Moscovieten, omdat zij nimmer geheel willen breken met het Kremlin. Zoolang
Rusland zich allieeren kan aan een andere mogendheid (zij hechten even weinig
gewicht aan de antibolsjewistische banvloeken van Hitler als aan de anti-Duitsche
mobilisaties van Mussolini op den Brenner) zoolang zal het Fransch-Russisch pact
een noodzakelijk kwaad zijn, en het minste der onvermijdelijke kwaden.
Er zijn betere en onschadelijker middelen om de communisten te elimineeren in
Frankrijk. Ze eenvoudig te laten betijen en te rekenen op 't gezonde verstand der
natie. Hun excessen te dulden, misschien zelfs aan te wakkeren. Opdat ieder met vol
besef oordeele en concludeere. Hen uit te putten, af te jakkeren, tot den naad te
verslijten door hen langzaam naar posities te lokken welke voor den blindste en den
domste hunner aanhangers onaannemelijk zijn. Hun hersens te verwarren, hun
gemoederen te vertroebelen tot niemand meer weet waar hij 't heeft. Van Thorez een
ultra-patriot te maken, een sabel-rinkelaar, en hem naar de grens te sturen om uit te
varen tegen Hitler. Inderdaad. Ware Thorez gekocht en betaald om de Communistische
Partij de grootst denkbare schade te berokkenen in de oogen der Franschen, dan had
hij niet macchiavellistischer kunnen handelen dan door op één dag 157 meetings te
willen beleggen in den Elzas. Meer nog dan door Duitschland zijn zij door de Fransche
bevolking opgevat als een stompzinnige provocatie. Slechts 10 gingen door, maar
het effect der beraamde 157 op het nationale geweten is gebleven. Het werkt na. Hoe
meer excessen in zekeren zin, hoe liever. De kunst is om een schijnbare verwarring
te domineeren, om de leiding te bewaren. Daarvoor wordt zorgvuldig gewaakt. De
kunst is ook om den tegenstander dien men ten verderve wil voeren niets te laten
merken, en zoo te laveeren dat alle terugwegen zijn afgesneden als hij voor den
gapenden kuil staat. Ook op dit gebied zijn de Radicalen volleerde strategen. Zij
hebben het bewezen in de fluctuaties van het Panama-schandaal, van de Dreyfus-zaak,
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van de Stavisky-affaire. Zij zijn bezig het opnieuw te toonen. Men zou hen daarvoor
des te guller bewonderen wanneer niet telkens bleek dat zij voor hun slijtingsoorlog
den paradoxalen steun genieten van het Kremlin, waar de extravagante orders
gedicteerd worden welke de secretaris-generaal Thorez stipt uitvoert.
Wie derhalve meende, met hoop of met vrees, dat de schetterende plakkaten van
La République een scheuring voorbereidden, te voltrekken op het jaarlijksche concilie
dat de Radicalen ditmaal hielden te Biarritz, kwam bedrogen uit. Neen, noch scissie
tusschen geestverwanten, noch breuk met bondgenooten. Maar alles wat karakteristiek
was voor het Front Populaire, en alles wat den gemiddelden Franschman
ontoelaatbaar, onduldbaar toescheen, is geweerd, verworpen en verzaakt. Toen
sommige militante extremisten een Internationale probeerden aan te heffen werden
zij overdonderd door de Marseillaise. Toen zij elkaar wilden groeten met opgestoken
vuisten, rezen spontaan en energiek de gestrekte handen omhoog eener meerderheid
die zich herinnerde dat hun voorvaderen met deze mimiek (niet uitgevonden door
Mussolini of Hitler) op 20 Juni 1789 den beroemden eed zwoeren in de Salle du Jeu
de Paume. Om confusie met diverse fascisten te verhoeden hebben zij daarna liever
een nieuw gebaar gekozen dan zich te schikken in de nijdige, haatzaaiende,
onverzoenlijke vuist. Zij voegden de beide handen samen op een wijze welke sinds
het verste verleden bekend is als ‘de mystieke handdruk’, symbool van eendracht,
solidariteit, samenwerking en vrede, dat men aantreft tot op de vroegste monumenten
der Egyptenaren. Ik geloof niet dat het gebaar ingang zal vinden bij 't volk (de
Franschman heeft genoeg aan 't militaire saluut) doch als groet op een congres van
Radicalen is de uiting reeds meer dan een symbool: een veelbeteekenend symptoom.
De sociale en politieke vraagstukken (bezetting der fabrieken, stakingen,
revolutionnaire agitatie, neutraliteit tegenover Spanje) zijn behandeld onder denzelfden
anticommunistischen gezichtshoek. Het spreekt vanzelf dat de Radicalen, virtuozen
in het redigeeren van moties die de kool en de geit sparen, hun ongeschokt vertrouwen
betuigen in het Front Populaire, doch dit belet hun niet om zich op de essentieele
punten unaniem schrap te zetten tegen de buitensporigheden der kameraden, zoowel
van de Tweede Internationale als van de Derde.
De gematigdheid der termen waarin de Radicalen hun resoluties vervat hebben is
wederom niets dan een kwestie van taktiek. Perfide misschien, maar doeltreffend.
De communisten immers kunnen zoo redelijke en schappelijke voorwaarden tot
samenwerking niet afslaan zonder zich als vijanden te ontpoppen tegenover het
ensemble der natie, en even moeilijk aanvaarden zonder zich nog verder te
devalueeren als revolutionnairen. Om hun invloed niet te verliezen zullen zij hem
moeten matigen. Voor een neteliger alternatief konden professioneele omwentelaars
niet geplaatst worden.
Per slot vormen de communisten een minderheid welke bij elke tusschentijdsche
verkiezing blijkt te slinken. Het hangt voortaan uitsluitend af van hen of zij zich
tegenover het ensemble der bevolking en der openbare macht in 't ongelijk wenschen
te stellen. Zij bevinden zich op 't oogenblik in den hoek waar de slagen kunnen vallen
en als het grootste probleem der Fransche binnenlandsche politiek geweest is om
hen zoover te krijgen, dan werd 't magistraal opgelost. Nooit schijnt hardheid
gewettigder dan na een loyale proeve van geduld.
Het verloop zal uitwijzen of deze kantteekeningen bij de campagne van La
République en het Congres der Radicalen te optimistisch zijn. Ik bedenk daarbij dat
het gros der Radicalen wordt gerecruteerd uit den Franschen middenstand. De
Confédération du Travail snoeft op vijf millioen leden (volstrekt niet allen socialist
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of communist) doch naast vijf millioen loontrekkers telt Frankrijk zes millioen kleine
en groote bedrijfsleiders.
[verschenen: 9 november 1936]

Wijlen de vrijheid
Parijs, 29 October 1936
Wij hadden 't onlangs over de plannen van Pomaret député, in geestelijke lijn
afstammeling van Pomaré IV, laatste vorstin van Tahiti, op wier zee-omstroomd
machtsgebied de Oudjes verplicht waren jaarlijks in een klapperboom te klauteren,
waarna men den stam schudde en het leven spaarde van hem en haar die er niet
uitviel. Daar de overigen niet opgevangen werden in een tapijt van hare majesteits
brandweer bewezen zij afdoende nuttig te zijn tot niets. Een pittoreske variatie op
mastklimmen en een verzetje voor de jeugd. De Europeesche naamgenoot der vorstin,
moderner dan het doorluchtig voorbeeld dat hem inspireerde, had wat humaners
bedacht. Hij diende eenvoudig een wetsontwerp in om de uitoefening van een beroep
te verbieden aan dokters en andere intellectueelen boven den leeftijd van 65 jaar. De
wet werd nog niet gestemd. Zij staat nog te pruttelen in den heksenbrouwketel eener
commissie. Maar gestemd of niet, men mag honderden patriarchen die het menschdom
gesierd hebben met hun wijsheid en genie, vanaf Melchissedech tot aan Hokusai,
gelukkig achten dat zij onze tijdgenooten niet geweest zijn. Men zou hen gewoon
den mond gesnoerd hebben in een civilisatie waar het kindsche dreigt te triomfeeren
zonder medewerking van een enkelen grijsaard.
Het was niet mogelijk voor den wetgever om een overtreffende trap te verzinnen
van een wetsontwerp dat een moreel doodvonnis bedoelde te vellen over tienduizenden
evenmenschen, meestal respectabel, dikwijls verdienstelijk, soms onschatbaar en
onvervangbaar, aan wien men niets te verwijten had dan dat ze nog leefden. Men
moet het onmogelijke dus niet vergen. Maar zich niet kunnende overtreffen heeft de
wetgever zich geëvenaard. Het is echter niet een député die een hengel uitgooit om
een monster te visschen, doch het gouvernement zelf. Met den ernst en de waardigheid
die zijn functie aankleeft, heeft het een decreet overwogen om paria's te maken.
't Is zooals ik het zeg. Op 20 Juni was er een wet gestemd welke voorschreef dat
voor staatsambtenaars de cumulatie van pensioenen en andere emolumenten
gesupprimeerd zou worden. Wat verstaat gij daaronder? Natuurlijk dat dezelfde
ambtenaar niet pensioen kon trekken en tegelijk een of anderen staats-post kon
bekleeden. Zoo bedoeld en zoo verstaan was de maatregel billijk hoewel hard. Aldus
werd de wet geratificeerd door Kamer en Senaat. Maar met aanhangsel van een apart
artikel, specificeerend dat de wijze van toepassing der genoemde wet bepaald zou
worden door decreten van den ministerraad, uit te vaardigen vóór 31 October.
Hoe die decreten straks zullen uitvallen doet er vandaag niet meer toe. Het
interessante is hoe ze geweest zijn, hoe ze konden opkomen in het brein van een
minister als Auriol, die, naar algemeene opvatting, nog niet getikt is van lotje, en die
reeds de verzuchting doet slaken: wat zou het zijn als er een streep doorliep? Want
de decreten zijn gedrukt geweest, enkele exemplaren raakten kwijt, circuleerden
clandestien, kwamen terecht op redactie-bureaux van kranten. Men heeft ze gezien,
gelezen. En waarlijk, hun strekking, hun inhoud, ongeloofelijk en onbegrijpelijk,
stond in evenredige verhouding tot het kabaal dat één millioen staatsambtenaars
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kunnen veroorzaken die in hun dierbaarste belangen en overtuigingen worden
aangetast.
Wat behelsde dat satrapische edict? Het vaardigde 't verbod uit om een
staatspensioen te cumuleeren met eenig particulier salaris, welk ook. Het zou voortaan
niet strikt verboden zijn om op een zekeren ouderdom, die voor een aantal categorieën
begint op vijftigjarigen leeftijd, te arbeiden. Maar wie persisteerde om voort te werken,
om de levensvoorwaarden van zijn huisgezin te verbeteren, om een klontje boter te
voegen in de spinazie, een stukje kaas op het brood (de pensioenen zijn niet fameus)
mocht jaarlijks zes duizend francs van het oververdiende voor zichzelf behouden
doch moest het overschot storten in de Schatkist. Zelfs de toekomstige smokkelaars
had Auriol niet vergeten. Op straffe van boete was de werkgever der gepensionneerden
gebonden om op het Ministerie van Financiën aangifte te doen van hun arbeid en
van hun loon.
Ongehoord! Een waardig pendant tenslotte der wet-Pomaret-I, en dat noemen de
marxistische regeerders van Frankrijk Democratie! Nóg een dier socialistische
decreten waarover de gefortuneerde jongens, de stamhouders der Twee Honderd
Families, zich niet behoeven te verontrusten. Maar de burgers met een modest
fortuintje? Neem twee leerlingen van een der hoogescholen. De een gaat in
staatsdienst, de ander in een particuliere onderneming. De eerste heeft het vooruitzicht
tot zijn laatsten snik slaaf te worden van de Schatkist. De tweede bewaart zijn vrijheid.
Een Pierre Loti b.v., gepensionneerd als zee-officier, zal tot zijn dood boeken schrijven
doch het Ministerie van Financiën zal zijn honoraria opstrijken - minus 6000 francs
voor den auteur! Een prachtige aanmoediging om zijn krachten te wijden aan het
leger, de vloot, de administratie van het Vaderland! Behalve in de uiterste mate
onrechtvaardig was het decreet ook nog schadelijk, en het paarde zijn stompzinnigheid
aan de ergerlijkste schennis der Rechten van den Mensch. En dat van zoogenaamde
democraten! Men was verstomd, ontsteld, verbijsterd, onthutst. Zelfs de Société des
Gens de Lettres, waar men diverse gouvernementen liefst te vrind houdt, uitte haar
verbazing in een unaniem en verontwaardigd protest.
Als men lust had tot lachen zou het vermakelijk zijn om sommige lieden aan wien
het beleid van een volk en een land is toevertrouwd, bezig te zien met denken. Met
het elaboreeren eener gedachte die bij hen meestal het uitgangspunt is eener daad
met al haar vervaarlijke gevolgen. Camille Chautemps, Minister van Staat, advocaat
van zijn vak en als zoodanig geen ongeletterde, geen ezel, verklaarde vorige week
op een groot banket te Orléans, in tegenwoordigheid van verschillende ministers,
dat er in onze dagen geen sprake meer kan zijn van erfelijkheid voor patroons, van
een hereditair patronaat. De scepter en de kroon aan de besten, ook in handelszaken,
in de fabrieksbedrijven, dat lijkt een lumineus idee en men applaudisseerde met
frenesie. Dat is misschien nog een onteigening op komst: het verbod aan den vader
om een onderneming na te laten aan zijn zoon. Maar dat is niet het slimste, en
trouwens ook niet amusant. Het komische, het clowneske ligt in wat Chautemps, een
man van ontwikkeling, zich verbeeldde toen hij zijn gedachte uitbroedde. Hij waant
dat een koopman, een bedrijfsleider zich nestelt in een directeurszetel met nog minder
daadwerkelijke deelneming in den gang van zaken dan een constitutioneel koning
op zijn troon. Hij geeft er zich geen seconde rekenschap van dat, wanneer de opvolger
niet deugt, de onderneming wis en zeker op de flesch gaat. Hij schijnt er niet de
flauwste notie van te hebben dat, overal waar een commercieele of industrieele
dynastie bestaat, die continuïteit juist te danken is aan de gaven, de eigenschappen,
de energie, de vindingrijkheid, de waarde van den opvolger, dien men zou willen
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straffen en fnuiken omdat hij per ongeluk wettig erfgenaam is. Het drong niet tot
hem door dat precies daarom, wegens de vereischte persoonlijke waarde,
zaken-dynastieën uiterst schaarsch zijn (op den grooten hoop) en dat minstens 90%
der bedrijven gemiddeld om de vijftig jaar automatisch van eigenaar verwisselen.
Kan een absurd, onhoudbaar idee lichtzinniger geconcipieerd, geformuleerd en
toegejuicht worden? Ik weet niet of zulke dwaze, geborneerde, scheeve en gevaarlijke
invallen ooit opduiken in de richting-gevende hoofden van landen waar de vrijheid
van pers zeer beperkt is, waar de journalisten schrijven op dictee. In Frankrijk worden
de malle inspiraties gecontroleerd, gecorrigeerd, vertraagd of afgewimpeld door een
pers die geen blad voor haar mond neemt en desnoods alarm blaast. Stel u voor wat
er in de kortste keeren hier gebeuren zou wanneer de Pomaré's en overige Auriols
hun gezag uitoefenden zonder toezicht. Een niet te overzien aantal onherstelbare
stommiteiten. En deze rem, onmisbare contrôle, deze onontbeerlijke
veiligheidsinrichting, deze regulator, deze garantie tegen halve garen, deze assurantie
tegen dolkoppen zou Léon Blum in ongereede en onbruik willen brengen door nieuwe
wetten on de vrijheid van drukpers? Men moet er niet aan denken... Omdat het een
ramp zou zijn, tenminste een ramp in petto.
Maar dat is een andere historie. Dit brouwsel is nog niet gaar. Het staat te stoven
onder een schedel welks eigenaar hoofdredacteur-directeur is van een krant die
herhaaldelijk wegens misbruik der drukpers-vrijheid veroordeeld werd toen zijn
patroon Blum nog niet aan 't bewind was. Savoureer de ironie van het parodistische
aphorisme dat men uit Blum's gedragslijn zou mogen afleiden: opdat niemand de
drukpers-vrijheid overtrede is het beter haar direct te nekken. Savoureer het tot de
affaire actueel wordt.
[verschenen: 10 november 1936]

De strop wordt nauwer
Parijs, 2 Nov. [1936]
Het zijn de Fransche socialisten die den slogan uitvonden ‘Geen man, geen cent’
voor militaire oogmerken. Als zij een beetje consequent waren met hun beginselen
zouden zij gezegd hebben toen Roger Salengro beschuldigd werd van desertie naar
den vijand: ‘Kameraad-Minister, wij verwijten u niets. Ontvang daarentegen onze
oprechte en warme gelukwenschen. Gij handeldet volgens principes, welke wij in
1915 en gedurende den ganschen oorlog hebben aangehangen. Het Vaderland? Bah!
Een smoesje van kapitalisten. De Duitscher is niet minder de broeder van den
Franschman dan een inboorling van Parijs, Brest of Bordeaux. Wapens neder! Gij
hebt ransel en geweer afgeworpen. Weerloos zijt gij overgeloopen naar een
tegenstander die niets liever gedaan zou hebben dan hetzelfde wanneer hij de kans
gezien had. Bravo! Gij gaaft een voorbeeld aan het menschdom der vijf werelddeelen,
aan alle volkeren der aarde, een voorbeeld dat verdient geprezen en vereeuwigd te
worden in brons. Uw naam beduide voortaan een grenspaal en datum tusschen twee
tijdvakken: het oude waarin woorden niets waren dan woorden, het nieuwe waarin
het Woord een zin behield die verlossing bracht.’
Aldus hadde Léon Blum gesproken, ware hij geweest van het ras van Pierre
l'Ermite. Bernard de Clairvaux, Jeanne d'Arc en andere profeten. Ik had dat experiment
wel willen bijwonen. Het heelal hadde misschien gedaverd zooals het niet meer
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daveren zal alvorens de signalen weerklinken der trompetten van het Oordeel. In elk
hart zou een sprankje hoop zijn als een lichtje in een duister woud.

De minister-ex-ketelmaker
Maar hij kon niet, de ongelukkige, want hij is van het slag der salon-socialisten,
zooals de heele bende trouwens der roode kameraden. Hebben zij metterdaad ooit
iets geriskeerd? Waar is de lijst hunner martelaren? Het Livre d'Or waarin zij hunne
handteekeningen schreven is een register van hooge, rijk-bezoldigde ambten, posten
en sinecures. Zelfs Roger Salengro, die op 3 Augustus 1914 nog te Rijssel gearresteerd
werd wegens antimilitairistische agitatie, durft niet bekennen.
Veranderde hij tenminste van opinie? Verzeilde hij in het militairisme? In het
imperialisme? Volstrekt niet. Hij bleef antimilitairist. Hij heeft niets afgezworen.
Zijn collega Blancho, ex-ketelmaker, en onder-minister van Marine, leidt den
Generalen Staf der Vloot in drie arsenalen rond tusschen een horde bezetenen die
met opgestoken vuisten de officieren toebrullen, dat de kogels voor de admiralen
zullen zijn, als de kannibalen 't in hun hoofd halen (couplet van de Internationale)
om helden van hen te maken. Wanneer Salengro te doen had met het Leger zou hij
popelen van verlangen om de generaals een soortgelijke poets te bakken. Maar als
dat zijn overtuiging is, waarom bekent hij dan niet ronduit een deserteur te zijn,
waarom beroemt hij er zich niet op, waarom laat hij zich niet citeeren op dagorder?
Omdat hij bang is zijn baantjes te verliezen, zijn baantje van minister, van député,
van burgemeester. Omdat hij nimmer iets gewaagd heeft waar een schijntje van
gevaar dreigde. Ingerekend te worden op 3 Augustus 1914 was nog een manier om
zijn hachje in veiligheid te brengen. De nor is secuurder dan de loopgraaf.
En twintig jaar daarna jammeren hij en zijn socialistische trawanten over de
‘lasterlijke aantijgingen’ waaraan hij bloot staat in ‘een vuige, haatverblinde pers’.
Léon Blum, apostel van ‘geen man, geen cent’, laat geen gelegenheid voorbijgaan
om in redevoeringen de ‘afschuwelijke beschuldigingen’ te brandmerken, waarmee
lafaards pogen de eer van zijn vriend Salengro te schandvlekken. Komaan, Kameraden
Blum en Salengro! Wie zijn de lafaards? Aan welken kant is de eer? Onderzoek een
minuut uw geweten. Hoe kan het lasterlijk, schandelijk en afschuwelijk zijn een daad
bedreven, een beginsel betracht te hebben dat conform is aan 't hoogste gebod? Hoe
kon edel goud zoo snel veranderen in 't gewoonste lood? Neen! de ware oneer, de
werkelijke laagheid is niet een deserteur te zijn, doch niet te durven uitkomen voor
beginselen en overtuigingen die een beter lot verdienden dan gepreekt te worden
door bloodaards en kwakzalvers. Maar zoo wil het de ironie tegenover de huichelaars
der utopie. Zij stooft de farizeeërs deze onverteerbare kool. Helaas! Zou het niet de
eigenlijke kwaal zijn van onzen tijd, zijn geheime ziekte, wellicht zijn onheil, dat
principes die op zichzelf genomen respectabel zijn, of 't konden worden, in handen
vielen van hazen-gebroed? Verwondert u dan nog, Blum, Salengro en consorten, dat
in de wijde wereld een massa jonge lieden slechts walging voelen voor de volgelingen
van Marx!

Verstikkende atmosfeer
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Omdat de moreele atmosfeer onadembaar geworden was, daar Salengro zoowel een
jury d'honneur weigerde als rechtsvervolgingen te gelasten, tegen de aanklagers die
hem herhaaldelijk daartoe uitnoodigden, zocht Blum zijn toevlucht in een commissie
om de zaak uit te pluizen en haar bevindingen te formuleeren na onderzoek. Die
commissie bestond uit twee oud-combattanten, aangewezen door Blum. Zij werd
voorgezeten door Generaal Gamelin, opperbevelhebber der landsverdediging, die
assistentie vroeg van een magistraat en in een open schrijven uitdrukkelijk
onderstreepte dat de vierschaar welke hij presideerde in géén geval opgevat kon
worden als een jury d'honneur of iets wat daarop leek.
Jammer, dood-jammer: de gevolgde procedure was een uitvlucht doch geen
uitkomst. Het resultaat stond te voren vast en niet aldus wordt de eer
schoongewasschen van een publiek persoon op wien de verdenking rust van
infameerende gedragingen. Hoe immers, zonder het betreurenswaardigste schandaal
te verwekken, kon Gamelin iets anders opdiepen uit de militaire archieven dan
Daladier, zijn Minister van Oorlog, die in September op grond van volledige en
deugdelijke bescheiden ter kennis van de natie had gebracht dat Salengro door een
krijgsraad werd vrijgesproken? Het was onbestaanbaar dat Gamelin zijn Minister op
zulk een gewichtig punt zou logenstraffen en daardoor reeds was de commissie in
haar oorsprong (daargelaten nog de kans op partijdigheden in de keuze der leden)
gediskwalificeerd als een nuttelooze vertooning voor de galerij. Dat echter de
Opperbevelhebber gemengd raakte in een affaire, die van enkel menschelijk en
zuiver-militair sinds lang ontaardde in politieke krakeelen, was voor menigeen een
reden te meer om de handelwijze te laken van Blum en zijn vriend Salengro.

Het zakboekje
Zoo weinig ondertusschen de enquête vertrouwd werd, de uitslag viel mee boven
alle verwachting. Het trof dat de Generalissimus geenszins geneigd was zich te laten
manoeuvreeren. Toen hij bespeurde dat onder de papieren welke hij te controleeren
kreeg het militaire zakboekje van Salengro ontbrak, had hij dit verzuim door de
vingers kunnen zien. Niemand zou het bemerkt hebben, en als iemand het bemerkt
had, geen sterveling zou den moed gevonden hebben om de moreele onkreukbaarheid
van den Opperbevelhebber in twijfel te trekken. Doch als Gamelin een schandaal
vermijden wilde, hij houdt niet van conscientiestoppers. Hij liet Salengro's zakboekje
opvragen bij het mobilisatie-bureau te Rijssel. En wat bleek uit dit essentieele
document, de conduitestaat van den soldaat, zijn doopceel, zijn onmisbaar vrijgeleide,
zijn onvervangbaar identiteitsbewijs? Dat de eerste pagina was uitgescheurd en nieuw
overgeplakt in 1932. Dat de notitie betreffende zijn berechting door den krijgsraad
was uitgeschrapt en door een andere hand herschreven. Bijgevolg: het militaire
zakboekje van Salengro bewijst niets, noch voor noch tegen, het werd een waardeloos
document. Maar juist als zoodanig geeft het aanleiding tot dubbelen argwaan. Zeker.
Salengro is bij verstek vrijgesproken met een meerderheid van 3 stemmen tegen 2.
Van alle kanten echter komen specialisten der militaire rechtspraak opdagen die
verzekeren dat het zoo goed als uniek is, in ieder geval een uiterst zeldzaam feit, dat
een beklaagde door een krijgsraad bij verstek wordt vrijgesproken. En automatisch
komt de vraag op of Salengro wellicht door twee krijgsraden berecht is: door een
eerste die hem ter dood veroordeelde en van welks vonnis de voorloopig onvindbare
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sporen verdonkeremaand zijn; door een tweede die hem, om welke reden dan ook,
vrijsprak met een geenszins schitterende meerderheid.
Inmiddels klom het getal der overlevende krijgsmakkers die getuigen dat Salengro
een deserteur is, een verrader en een ter-dood-veroordeelde, tot veertien. Een der
laatsten is Colonel Hepp, commandant van Salengro's regiment, en Adjudant Macke
die door een beschrijving van het slagveld onbetwistbaar aantoont dat Salengro in
den avond van 6 October 1915 de Fransche linies onmogelijk kon verlaten zonder
zich prijs te geven aan een wissen dood of aan vrijwillige gevangenschap.
Zoo staat de zaak van den Minister van Binnenlandsche Zaken, den wielrijder
Salengro, aan wien een der humoristische weekbladen een eere-fiets gaat aanbieden,
bekostigd uit een nationale inzameling. Tot dusverre ontbreekt het verpletterend
bewijs dat aan alle aarzelingen een einde maakt. Het wordt met spanning gewacht.
Want gelijk de Affaire Salengro zich laat aanzien is zij één der voornaamste gangen
eener dynamiet-mijn, gegraven in 't donker, en misschien reeds jaren in voorbereiding,
waarmee ‘men’ probeert niet alleen kameraad Salengro en het ministerie-Blum maar
het heele Fransche socialisme in de lucht te doen vliegen.
Maar wie is die ‘Men’ aan wiens zijde stilzwijgend zich de Opperbevelhebber
Gamelin geschaard heeft???
[verschenen: 14 november 1936]

Wat te gelooven?
Parijs, 5 November [1936]
Dezer dagen werd op verzoek van Minister Vincent Auriol (alias Cent-Vingt Auréoles
van Financiën) voor een rechter van instructie geroepen Alfred Fable-Luce. Hetgeen
men hem ten laste legde was ‘aanranding van het staatscrediet’, elastisch misdrijf
bij uitstek, dat hoofdzakelijk bedreven wordt in tijden waar de schatkist gelijkt op
het vat der vijftig koningsdochters die geen man wilden.
Doch laat ik eerst den beschuldigde voorstellen. Alfred Fabre-Luce is de zoon van
den directeur van een der grootste Fransche credietinstellingen. Hij is getrouwd met
een prinses de Faucigny-Lucinge, een der betooverendste Parisiennes. Daarbij heeft
hij een der helderste, schranderste, scherpzinnigste, critische, analytische koppen
van de jonge generatie. Een type om te fungeeren in een Brain-Trust. Zijn geheele
zenuwstelsel schijnt georganiseerd ten dienste van het denkapparaat. Hij is van alles
op de hoogte. In de glorie-dagen van Poincaré schreef hij ‘La Victoire’, een
schampere, ijs-koude ontleding der diplomatische geschiedenis van den wereldoorlog,
welk boek in den hoek werd gestopt omdat het den patriotten te zwaar op de maag
lag. Hij schreef ook een studie, cynisch maar bruikbaar, over het sexueele probleem
in de moderne maatschappij. Hij maakte een tocht rondom de aarde en gaf een
reis-verhaal uit. (‘Waarover de wereld droomt’) dat de meest poëtische en
nauwkeurigste schildering van Bali bevat welke door een literator werd voortgebracht.
Bovendien is hij nog dramaturg en liet een tooneelstuk van zich opvoeren (zonder
veel succes) in het theater van Henry Bernstein. Ten slotte stichtte hij een eigen
weekblad en noemde het ‘L'Assaut’, de Fransche vertaling van Der Angriff. Ziedaar
de persoon met zijn hebben en houden. Een individualiteit die haar weg zoekt en
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voorbereidt, geleid door een kloeken, voortvarenden, onverzadelijken, doorborenden
geest. Hoever zal hij 't brengen?

Een artikel
Wat dezen spruit van een geldmagnaat in de gelegenheid stelde om nader kennis te
maken met de politie was een artikel dat hij titelde ‘Het fijne van de devaluatie’ of
‘een nieuwe Stavisky-affaire’. En om direct de waarheid te zeggen, wie het las kon
grinniken: daar breekt mijn klomp van. Men stond paf. Men had er niet van terug.
‘Er is geen twijfel mogelijk, schrijft hij, wij bevinden ons tegenover het kolossaalste
politiek-financieele schandaal van na den oorlog. Al in Juni begon het gouvernement
Blum-Auriol de coups de Bourse te protegeeren. Beschermd door de regeering,
ingelicht door hare diensten, materieel ondersteund door de Openbare Kassen, heeft
een kliek van speculanten naar believen het lot geregeld van de beleggers. Na zich
een poos getraind te hebben met ondergeschikte, maar reeds scandaleuze operaties
in staatsfondsen en aandeelen Banque de France heeft zij de devaluatie benuttigd als
een enorme razzia. Op den huidigen dag, nogmaals steunend op de medewerking
van het gouvernement, maakt zij zich gereed om het egalisatiefonds der valuta te
bezigen voor hare manoeuvres. Er valt geen minuut te verliezen om haar bedrijf stop
te zetten.’
Dat zijn schrikbarende beschuldigingen in betrekkelijk gematigde termen.
Het staatscrediet zal er stellig niet beter bij varen wanneer een citoyen als
Fabre-Luce de Fransche regeering en haar aanhang assimileert met een bende
beurzensnijders. Het ergste is dat hij niet verzuimt zijn beweringen te staven met een
aantal goed gekozen voorbeelden. De coups de Bourse van 19-22 Juni, van 3 Juli,
van 7 en 9 Juli, etc. En dan het zaakje van de Banque de France. Er zijn gepondereerde
lieden die u met den grootsten ernst der wereld komen vertellen dat de gouverneur
Labeyrie geen sikkepit verstaat van zijn vak. Maar zie even of hij zijn vak verstaat,
volgens de lezing welke Fabre-Luce geeft van zijn werkzaamheid! Het program van
het Front Populaire, handvest van het gouvernement-Blum, behelsde de nationalisatie
der Banque de France, dit wil zeggen de conversie van acties in obligaties. Tot het
laatste moment liet de gouverneur de menschen in den waan dat zulks zijn plan was.
Toen hij op 't punt stond om er officieel van af te zien, schorste hij de noteeringen,
onder voorwendsel om manoeuvres van speculanten te vermijden. Simpele afleiding,
want zijn vrindjes hadden in de periode van baisse welke deze schorsing voorafging
druk gekocht. Half-Juni stond de actie op 5.500 francs. Op den vooravond der
schorsing noteert zij 6.165; de koopers wonnen reeds 10%. Bescheiden benefice,
maar dat voortdurend groeit naarmate de bedotte verkoopers tegen hoogere koersen
terugkochten. Op 25 September - één dag voor de devaluatie - stijgt de actie boven
de 7000. De speculanten sleepen meer dan 25% in de wacht, dank zij den gouverneur
Labeyrie. Dat is niet te versmaden, noch een zoo behulpzaam gouverneur van het
nationaal emissie-instituut, noch het batig saldo. Maar om deelachtig te worden aan
deze kapitalistische gunsten moet men Front Populaire zijn, dit wil zeggen een
anti-kapitalist door dik en dun, communist of socialist, die met Labeyrie de vuist
opsteekt. O tempora, o mores!

Gezegend land!

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Gezegend, driewerf gezegend land waar men zulke enormiteiten zwart op wit kan
laten drukken zonder spoorslags gefusilleerd te worden of verbannen naar een
concentratiekamp. Natuurlijk heeft Fabre-Luce aan den rechter die hem verhoorde
geantwoord dat het geenszins in zijn bedoeling lag om door een karakteristieke
belichting van potverdeelende ministers en hooge ambtenaars het staatscrediet aan
te randen, doch dat hij het in tegendeel heeft willen vrijwaren, door verdere
plunderingen der veertig roovers te beletten.
Ondertusschen houden wij ons hoofd vast omdat het draait. Wij zouden Léon
Blum en zijn gezellen willen naschouwen als onberispelijke figuren. Uit sentimenteele
overwegingen, waarvan de voornaamste luidt dat hij en zijn kameraden après tout
op 't oogenblik Frankrijk vertegenwoordigen, en Fransche ideeën die meer dan ooit
de kracht behoeven der oprechtheid, der eerlijkheid. Maar waar is de waarheid? In
de gevangenis met Charles Maurras? Of in de paleizen van het gouvernement met
Léon Blum? Ik heb Blum in de radio zijn budget voor 1937 hooren verdedigen en
nimmer betrapte ik een denkend wezen op een ergerlijker serie van grove leugens,
gedebiteerd op een toon van overtuigdheid. Het budget zou fatsoenlijker zijn dan
alle voorgaanden en het moffelt drie der aanzienlijkste posten weg. Het zou sluiten
en het heeft een zichtbaar gat van vier milliard, een verborgen gat van eventjes
drie-en-twintig milliard. En zoo voorts. Als Blum zichzelf gelooft is hij een
ongelukkige, een zieke, een mythomaan, want zijn verzinsels kunnen gecontroleerd
worden met de reken-machine. Als hij zich daarentegen niet gelooft is hij een
misleider, een miserabel bedrieger. Het een of het ander. Beide kunnen slechts rampen
veroorzaken. Welke zal den Franschen duurder kosten: de ruïnes aangericht door
den mythomaan of teweeggebracht door den handlanger van speculanten?

De uren geteld!
Men zou echter zweren dat de uren van Blum's bewind geteld zijn want de fiscale
identiteitskaart komt weer op de proppen. Het is een papier dat een portret draagt,
een nummer, stempels en handteekeningen, een papier dat door den belastingontvanger
wordt afgeleverd, en dat een rentetrekker voortaan zou moeten vertoonen om een
coupon te kunnen innen op een bank. Een vernuftig middel voor den schraperigen
fiscus om elke fraude te onderdrukken, behalve die welke zou voortspruiten uit
vervalsching van de papieren. Globaal geschat echter zijn er in Frankrijk acht millioen
rentetrekkers en couponknippers, evenveel ongeveer als Frankrijk soldaten
mobiliseerde in den wereldoorlog. Niemand kan gissen hoevelen op die acht millioen
wenschen te smokkelen. Doch telkens als in 't verleden de fiscale identiteitskaart te
berde gebracht werd, kreeg de natie beroeringen waaraan het ministerie bezweek,
en hiernaar kan het aantal der fraudeurs eenigermate geraamd worden. Het scheelt
daarom niet veel of de instelling complotteeren der fiscale identiteitskaart staat voor
een minister-president gelijk met een poging tot zelfmoord.
Doch als Blum-Auriol werkelijk de suppoosten zijn van zakkenrollers der Haute
Finance, zullen die hem dan zoo maar stilletjes laten uitknijpen? Tenzij, dat spreekt
vanzelf, het land in zes maanden tijds reeds voldoende is kaalgevreten door
sprinkhanen en meikevers. (Tusschen haakjes; het deficit der spaarkassen bedraagt
2.737.893.563 francs en 32 centimes vanaf 1 Jan. 1936!) Mon Dieu, wat te gelooven?
Welk een roman, als er ook maar één zin waar is in de recriminaties van Fabre-Luce!
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Welk een uitvinding, het Front Populaire, voor hen die het financierden! En welk
een plaag......
[verschenen: 16 november 1936]

L'étendard sanglant
Parijs, 9 November [1936]
Men kan tot in 't oneindige discuteeren over diverse punten van Léon Blum's
regeeringsprogramma zonder dat de balans merkbaar en definitief ten voordeele van
een der debaters overslaat. Alle standpunten in sociologie, economie, financiën, etc.,
de meest kettersche, de meest dwaze niet uitgezonderd, kunnen theoretisch verdedigd
worden, en met succes, door een gevatten, schranderen kop. Tot de feiten, de
onafwendbare en mechanisch onvermurwbare feiten uitspraak doen met een vonnis,
waar geen lieve moederen meer helpt, waartegen geen hooger beroep bestaat. Ieder
die polemiseert voor of tegen Blum wéét dat in zijn binnenste. Niemand in beide
kampen is overtuigd van den uitslag, hoewel allen het air aannemen van overwinnaars.
De Blumisten zelf spreken slechts over ‘het experiment-Blum’, daarmee impliciet
en expliciet erkennend dat men het resultaat van het experiment, van de proef, moet
afwachten. Wat er ten slotte uit de spiralende retorten te voorschijn zal komen, iets
goeds of iets kwaads, iets nuttigs of iets schadelijks, kan geen sterveling zeggen met
absolute zekerheid. Misschien loopt het goed af en heeft Blum gelijk. Misschien
krijgt Blum ongelijk omdat alles faliekant en averechts verkeerd gaat. Al zijn
handelingen, maatregelen, hervormingen genoten tot dusverre het benefice van den
twijfel. Voor zijn aanhangers was dit een onwaardeerbaar voordeel. Voor zijn
bestrijders een serieuze handicap.

Wat blijft
Maar als men in dubio kan verkeeren over de methode waarmee het reëele, het
concrete, het materieele wil aangepakt worden om de beste vruchten af te werpen,
er zijn daarentegen ideëele, spiritueele, abstracte concepties welke de speling van
den twijfel nimmer zullen veroorloven aan een mensch wiens hart op de juiste plaats
klopt. Onder deze onaantastbare geestverschijningen behooren de vrijheid van
gedachte, de vrijheid van opinie. Om een geheimzinnige reden, welke Kant de
categorische imperatief zou noemen, is daarover niet de minste weifeling toelaatbaar.
Wij zijn hier als het ware in het domein der volstrekte, algemeene Waarheid. Geen
aarzeling is mogelijk. Wat de intelligente Franschen (de meerderheid der natie) of
zij links of rechts waren, blauw, wit of rood, nimmer konden goedkeuren, wat de
linkschen zelfs het scherpst laakten in den Salazar der Portugeezen, den Hitler der
Duitschers, den Mussolini der Italianen, den Dollfuss der Oostenrijkers, den Mustapha
Kemal der Turken, was de gewelddadige verkrachting der gewetens. Waarvoor zij
koningen van den troon joegen, wat zij Napoleon I minder vergaven dan Waterloo,
Napoleon III minder dan Sedan, is de onderdrukking der vrije gedachte. Wat zij
schreven op de tafelen der wet die de Rechten van den Mensch heeten, wat zij nimmer
zullen ruilen (op den duur) tegen alle schatten der aarde, waarvoor zij lange eeuwen
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gevochten hebben in 't donker en in 't licht, was de onafhankelijkheid van den geest.
Tegen deze machtige hersenschim trad Léon Blum in het strijdperk. Dezelfde Blum
die op dit chapiter zijn verwijten slingerde naar de hoofden van Salazar, Hitler,
Mussolini. enz. Van deze vervaarlijke, onwrikbare Chimère overtrad hij totnutoe
driemaal het eenig gebod.
Wat zijn vrienden die hem toejuichen nimmer lukken zal, is het rechtpraten, het
uitwisschen dezer even onbegrijpelijke als onverschoonbare en onvergeeflijke
overtreding. Juist van hem die de vrijheid genoot om gedurende jaren in heftige,
onbewimpelde termen tot revolutie op te hitsen tegen een klasse, tegen een
maatschappij en tegen het wettig gezag.

Een fout
Hoe kon hij vallen in zulk een onbetwijfelbare fout? Zij is verbazend. Stellig, het
ergste op 't gebied van willekeur kan verwacht worden van een Cabinet waarin een
socialistisch Minister van Staat zetelt - Paul Faure - die een partijgenoot, Emile
Sabatier, wiens vrouw hij begeerde, liet opsluiten in een krankzinnigengesticht na
hem een hoogen post te hebben aangeboden in de koloniën. De landen zijn schaarsch,
waar socialistische potentaten aanleiding gaven om illusies te koesteren over hun
karakter, fatsoen, rechtschapenheid, logica en moraal. Maar lijkt het in dit speciale
geval-Blum niet alsof te gedienstige vleiers, zijn passies, antipathieën en
hoogmoedswaanzin handig benuttigend, hem een leelijke poets hebben willen bakken
met de bedoeling om hem even odieus af te maken als ridicuul?
Eerst laat hij Charles Maurras gevangen nemen, twee uren nadat de oude
dichter-filosoof-polemist in laatste instantie veroordeeld is tot elf maanden hechtenis.
Aan het laagste janhagel van boeven en dieven verleenen de Fransche usanties drie
dagen respijt om eenige schikkingen te treffen. Aan den directeur der Action Française
werden zelfs geen twee uren gegund, want op 't moment zijner arrestatie trad hij uit
het restaurant waar hij gedineerd had. Met uw verlof: dat zijn geen manieren. Het is
ook niet slim. Gesteld dat Maurras het hazenpad gekozen hadde dat zou zijn eer en
zijn roem niet vermeerderd hebben. Terwijl nu... Waarom werd hij met een dusdanige
strengheid bejegend, en waarvoor zit hij eigenlijk? Omdat hij in zijn krant 140
parlementsleden gedreigd heeft te keelen met het keukenmes van Charlotte Corday
als er ten gevolge van hun plannen (verzwaring der sancties tegen Italië) een oorlog
mocht uitbreken. Natuurlijk, dat kon bittere, bloedige ernst worden. Doch
ondertusschen was de bedreiging dubbel voorwaardelijk. Kon iemand zich in gemoede
voorstellen dat Maurras eigenhandig of met behulp van Janitsaren zoo maar 140
députés zou mollen? De hypothese is burlesk. En let wel dat patente moordenaars in
Frankrijk bij de vleet worden vrijgesproken. Het individu b.v. dat in 1919 Clemenceau
een kogel in den rug schoot, sneuvelde verleden maand onder de gelederen van het
Frente Popular. Neen, werkelijk, de veroordeeling wegens pers-misdrijf van Maurras,
juridisch betwistbaar, was psychologisch een flater, welke door zijn bruuske arrestatie
werd uitgedijd tot een fout die elken dag der elf maanden zal toenemen in gewicht.
De gevangenschap van een der meesters der Fransche literatuur is des te barokker
en hatelijker daar Blum geen ander profijt ervan trekt dan het besef van een
machtsgebaar. Want Maurras, gekerkerd in de politieke afdeeling waar de
gedetineerden enkele faciliteiten van beweging genieten, publiceert dagelijks een
hoofd-artikel onder den schuilnaam Pellisson. Om de ironie van dit pseudoniem te
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waardeeren, moet men zich herinneren dat de litterator Pellisson onder Lodewijk
XIV vijf jaren doorbracht in de Bastille wijl hij enkele welsprekende memoires
redigeerde ten gunste van den in ongenade gevallen financier Fouquet, doch later
door den Roi-Soleil benoemd werd tot zijn geschiedschrijver.

Léon met de narrekap
Dergelijke paradoxen zweemen naar zotheid en coiffeeren hem die er het slachtoffer
van wordt met de narrekap. Het schijnt dat Léon Blum dit niet meer begrijpt. In de
week der arrestatie van Maurras richtte de minister-president zijn ultimatum tot
Havas. Hij gaf het agentschap te kiezen tusschen de regeeringssubsidie en de
medewerking van Pierre Guimier, een der actiefste administrateurs en de eigenlijke
leider van het bekende nieuwsbureau.
Waarom? Uitsluitend omdat Guimier tevens directeur is van een krant (Le Journal)
die zich critieken permitteert op de regeering van het Front Populaire. Guimier
scheidde van het agentschap en zijn ontslag zal de fiducie in de betrouwbaarheid der
Havas-berichten niet verhoogen. Geen vier-en-twintig uur echter na dit flagrante
machtsmisbruik, zonder precedent in de Fransche Republiek, dwong Blum den
ex-burgemeester van Parijs François Latour tot aftreden als commissaris der
tentoonstelling van 1937. Waarom? Uitsluitend omdat Latour met 42 andere
gemeenteraadsleden (die Blum niet ontslaan kan!) een adres van sympathie-betuiging
onderteekend had voor Charles Maurras! En wederom in dezelfde week verbood hij
in een cabaret van Montmartre een onnoozel satirisch liedje dat een denkbeeldige
ambassade van Kamchatka bezong, ambassade die expres gedecreteerd werd om den
neef van een minister een baantje te bezorgen.
Men kan verschillend oordeelen over Maurras. De eenen noemen hem een
stokouden, dooven, ouderwetschen, onleesbaren leuteraar. De anderen huldigen hem
als een genie dat onwankelbaar de maatschappelijke restauratie construeert van het
Frankrijk en het Europa der naaste toekomst. Men kan verschillende meeningen
hebben over Guimier, Latour en een chansonnier. Doch over de wijze waarop Blum
in deze vier gevallen de vrijheid van gedachte met voeten trad is slechts één meening
mogelijk. Zij wordt broederlijk gedeeld zoowel door hen die Maurras houden voor
een zeurkous als hen die in Maurras eerbiedigen den tolk der onveranderlijke wijsheid.
Hierover gaan allen accoord: dat Blum verviel in een dwingelandij waartegen op
verscheidene tijdstippen der Fransche historie de Marseillaise werd aangeheven met
haar twee karakteristieke regels:
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé...
En een extravaganter vergissing kon Blum niet begaan dan de Franschen het
bewustzijn te geven dat l'Etendard sanglant de la tyrannie als twee druppels water
lijkt op zijn Roode vlag.
[verschenen: 21 november 1936]

Een groot man
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Parijs, 12 November [1936]
Er zijn reeds dozijnen boeken verschenen over den subliemen beeldhouwer Auguste
Rodin, gestorven in 1917, te midden van het krijgsgeraas, doch geen is er dat op
verre na de indrukken nabijkomt, van bewondering en vereering, van spijt en van
meewaren, welke de biografie achterlaat die Judith Cladel wijdt aan den held van
haar jeugd en van haar leven.
Al vroeg raakte zij intiem gemengd en verstrengeld in het lange drama van Rodin's
bestaan. Zij was de dochter van Léon Cladel, een verdienstelijk, vandaag een beetje
verwaarloosd romanschrijver, wiens sympathieën gingen naar de nederige lieden,
naar de boeren, de zwoegers, de armoedzaaiers, en bij wien Rodin aan huis kwam
toen zij nog korte rokken droeg en een vlecht. Want Rodin, van zeer bescheiden
komaf, was bij zijn debuut, dat duurde tot hij de vijftig ruim overschreden had, een
gewoon handswerkman gelijk de steenhouwers der middeleeuwen die het kantwerk
beitelden der kathedralen. Alles is geordend op dit ondermaansche en geen atoom
gaat ooit verloren. In het onmetelijke Parijs bevond zich een litterator, even modest
als gecultiveerd, om den jongen, armen arbeider als een gelijke in zijn huiselijken
kring te ontvangen en hem van stond af aan, toen hij nog bijna niets gemaakt had,
met een profetische zekerheid te erkennen als één der grootste beeldhouwers van
Frankrijk en van de wereld. Behalve zijn genie was dit het eenige werkelijke geluk
dat de goede fee in 1840 neerlegde bij de wieg van Rodin. Maar het was
onwaardeerbaar.
Zoo grifte hij zich onuitwischbaar in de jeugdige herinnering van Judith Cladel,
met zijn hooge struische statuur, zijn rossen, golvenden baard, oplettend gezeten aan
de sobere huistafel, weinig spraakzaam, gaarne luisterend, rustig, en niettemin altijd
vervuld van een innerlijken gloed. Haar jonge jaren werden onvergetelijk overstraald
door zijn lichtende aanwezigheid. Zij wist hoe fier deze werkman was, hoe edel van
inborst, hoe ongeloofelijk consciëntieus en intransigent in alles wat zijn kunst betrof,
hoe onmenschelijk hij zich moest afsloven om in ondergeschikte betrekkingen zijn
brood te verdienen, zich proper te kleeden, een onderdak te hebben, en daarenboven
de kosten te betalen om in zijn vrije uren onvermoeibaar voort te arbeiden, te midden
der uiterste ontbering, aan de verwezenlijking der gestalten welke in zijn geest
opdoemden.

Een moeilijke weg
Zij volgt hem van etappe tot etappe, meest van dichtbij, soms uit de verte, op een
moeilijken weg die voerde van strijd naar strijd. Zonderlinge, raadselachtige
bestemming, het lot van Rodin, tragisch zoolang hij onbekend bleef, tragischer nog
toen hij eenmaal beroemd was. Toen hij voor vijf francs per dag op de ateliers van
fortuinlijker beeldhouwers ploeterde in gebrek, scheen alles te hebben samengezworen
om zijn genius te smoren, om hem te beletten te ontluiken, en zich te openbaren.
Zoodra hij, naar de zestig gaande, een celebriteit werd, eerst een Fransche, daarna
een universeele glorie, scheen alles samen te zweren om den drager van dien
onbluschbaren fakkel te wonden in zijn persoon, te verzwakken in zijn vermogens,
te sloopen, te vernietigen.
Men laat hem driemaal zakken voor een toelatingsexamen der Academie van
Beeldende Kunsten. Egoïstische patroons signeeren kloekmoedig de meesterwerken
welke hij vervaardigt voor een hongerloon. Zijn eerste belangrijke beeld dat hij
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exposeert onder eigen naam (‘Het bronzen tijdperk’ of ‘Het Ontwaken der
menschheid’) verraste dermate de critici en kunstenaars dat men hem beschuldigde
het beeld overgoten te hebben op levend model. Zij die hem betichtten van een
onkwalificeerbaar procédé ontnamen hem de middelen om zich te rechtvaardigen.
Over een debutant zulken laster uit te strooien (maar hoe kon een handwerksman,
simpel vormer en gieter, zulk een meesterstuk scheppen?) was het toppunt van
wanbof. Met al zijn latere hoofd-werken, zijn Burgers van Calais, zijn Porte de
l'Enfer, zijn Balzac, eerst besteld door de Société des Gens de Lettres, daarna met
misbaar geweigerd, ondervond hij soortgelijke deprimeerende tegenspoeden, misères
die zijn moed geknakt, zijn energie verbrijzeld, zijn scheppingskracht gedoofd zouden
hebben ware hij niet Rodin geweest. Doch Rodin was een incarnatie, een acte van
naïef, onwankelbaar geloof.

Grootheid van karakter
Hij was in zulken graad eerlijk, fatsoenlijk, rechtschapen, puur en sereen, zoo weinig
macchiavellistisch, dat hij alle beroerdigheden en beproevingen, gelaster, gekuip,
gekonkel, intriges, kwade trouw, verdachtmakingen en de ergerlijkste machinaties
ondergaan kon zonder dat hij eenigermate ervan leed, zonder zich ooit te beklagen
of zich verongelijkt te achten, met een constante ruimte van blik en grootheid van
karakter die niet de geringste inspanning van hem vergde omdat zij geheel spontaan
en natuurlijk was. En zijn nederige gezellin Rose-Marie Beuret was van 't zelfde
allooi als de meester aan wien ze met ziel en lichaam toebehoorde. Wanneer in de
dagen van roem de Japansche gezant te Meudon Rodin's atelier bezoekt en den
onverwachten wensch uit om de gastvrouw te begroeten verschijnt zij in het toilet
waarmee zij bezig is de wasch te doen.
De openlijke en geniepige bestrijders vermogen niets per slot tegen een geest die
zich manifesteeren wilde in beeld. De verafgoders echter, de bewierookers, de
aanbidders bleken veel gevaarlijker dan de versmaders, de bedillers, de verachters.
Als de Faam den beeldhouwer en teekenaar, die ook schrijver wordt, na 1900 omhangt
met haar mantel van purper, als Rodin verkoopt, als hij rijk is, als eindelijk zonneklaar
blijkt dat zijn handen en hoofd een onberekenbaar kapitaal vertegenwoordigen, strijkt
een bende van internationaal en aristocratisch racaille op hem neer als een zwerm
gieren. Edelvrouwen van Amerikaanschen bloede, kunstkoopers, avonturiers,
vrouwelijke intriganten, notarissen en mannen der wet, ministers, ambtenaars van
Schoone Kunsten en museumdirecteurs der Fransche Republiek vallen op hem aan
om den schatgraver te exploiteeren. Hij gaf zich niet aan hen over, zij maakten zich
van hem meester. Dat viel hen des te gemakkelijker daar Rose Beuret, met wie Rodin
pas trouwde in het jaar van zijn dood, niet het gezag kon uitoefenen eener wettige
echtgenoote, weinig smaak had voor orde en regelmaat (van die fout kon Rodin haar
nimmer genezen) en naast haar eigenschappen tot op haar ouden dag ook de
eigenaardigheden behield van een natuurkind die haar ongeschikt maakten voor de
rol van officieele huisvrouw. Rodin, te zuiver van harte om zich gekuip en geknoei
te kunnen voorstellen, en die au-fond alleen verstand had van zijn kunst, was totaal
ongewapend om zich tegen kuipers en knoeiers te verzetten. Het lag niet in zijn lijn
om menschen als zoodanig te taxeeren en zelfs zijn trouwste vrienden lukte het niet
hem op zijn hoede te brengen. Weerloos viel hij in de klauwen van het meest selecte
gespuis, de upper ten thousand van den aardbol. Zij plunderden zijn ateliers. Zonder
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tusschenkomst van Judith Cladel zouden zij hem compleet onteigend hebben. Zij
lieten hem zes, zeven testamenten teekenen en op zijn sterfdag nog, even voor zijn
laatsten ademtocht, gaven zij hem een pen in handen om onder codicillen zijn
roemrijken naam te schrijven. Doch wat het misdadigst is, en het treurigst: van een
organisme dat gebouwd scheen om minstens een eeuw te duren maakten zij binnen
tien jaren een volledig wrak, dat allengs verviel tot kindschheid en zich slechts bij
vleugen bewust werd van den grandiozen geest dien het geherbergd had. Op Kerstdag
van 1916 brachten zijn aanbidsters hem speelgoed en aaide hij aandachtig een
mechanisch konijntje.

De ‘Cordelia’
Van dezen King Lear is Judith Cladel de Cordelia geweest. Toen haar bescherming
het onmisbaarst werd verstiet de meester haar onder beschuldiging van ingebeeld
verraad, om den tuin geleid door diefachtige, vernielzuchtige, perverse creaturen.
Arme Rodin! Was dat einde onafwendbaar? Harmonieert het in geheime resonnanties
met de onvoltooide vormen welke hij schonk aan sommige zijner statuen? Of ligt
het onvoltooibare van dit leven aan de kleur van onzen tijd waarin meer dan ooit te
voren de menigte der lilliputters macht verleend werd om hun woede, haat en wrok
te koelen tegen de grootheid, welke zij niet konden beletten? Uit de laatste
hoofdstukken van Judith Cladel's biografie stijgt zulk een trieste beklemming op dat
men bij momenten wenscht haar niet gelezen te hebben. Men zou schrik krijgen van
den roem en voor beroemde personages. Zij betalen te duur waarvan zij slechts
middelmatig genieten en de hemel beware hen die onder onze oogen blootstaan aan
dezelfde langzame, men zou zeggen opzettelijke uitmergeling en aftakeling als Rodin.
Groote mannen waren altijd lastige fenomenen. Waren zij echter ooit hinderlijker
dan nu?
[verschenen: 25 november 1936]

De halve luchtvaart
Parijs, 17 November [1936]
Zonder het expres te doen werd de vijftiende internationale luchtvaart-tentoonstelling
een trouwe afspiegeling van den Volkenbond in zijn tegenwoordige gedaante. Op
de vorige expositie, die tweejaarlijksch is, verkeerde het Hakenkruis nog hartelijk
genoeg met de Phrygische Muts om modellen welke den Franschman jaloersch
schenen te maken, openlijk te offreeren voor elk aannemelijk bod. Dezen keer schittert
Duitschland door afwezigheid. Italië, welks stand zoo lang men zich herinnert altijd
een der hoofd-attracties was, ontbreekt op de presentie-lijst. Amerika, ondanks de
toenaderingspogingen der laatste maanden, zond slechts één zijner motoren. België
is absent. Daarentegen kwamen de Russen, de Polen, de Tsjechen, de Engelschen
en de Hollanders, dezen met twee machines die allebei in 't oog vallen: de geel-roode
‘Maaier’ van Fokker en een jager van Koolhoven. Men kan dus opmerken dat de
helft der wereld-activiteit ontbreekt en juist de helft die om begrijpelijke redenen
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zoowel de kenners als de profanen het meest interesseert. Het geval wordt des te
drukker gecommentarieerd daar aan den automobiel-show van dezen herfst Duitschers
en Italianen nog deelnamen. Hebben zij op gebied van vliegtechniek niets nieuws te
vertoonen? Of hebben zij iets dat zij liever niet te kijk stellen in een ruimte waar
iedereen ongehinderd fotografeeren mag? De indruk welke de thuisblijvers wekken
is niet gunstig en onprettig. Men bekommert zich betrekkelijk weinig om de
Amerikanen, maar 't zou de moeite waard zijn om bij benadering te kunnen gissen
wat Duitschers en Italianen bereikten in de twee verloopen jaren, op welke prestaties
zij vlassen en met welke cijfers zij zich paaien op den huidigen dag. Doch zij houden
zich schuil en het feit van dit verstoppertje spelen (opgevat als onheusch, bijna als
unfair) werpt over den vijftienden Luchtvaart-Salon de sombere schaduwen der
politiek. Gelukkig is Fokker als leverancier van 22 gouvernementen uiteraard
internationaal en Koolhoven in wezen neutraal. Men zou anders kunnen denken dat
zij verzeilden in een gezelschap dat reeds de allures heeft van een groep, een bloc,
een formatie, een kamp.

Militair cachet
Gelijk haar voorgangers is deze expositie voornamelijk militair en het publiek dat
haar bezoekt met een prachtige onbewustheid komt om zoo te zeggen bij voorbaat
een kijkje nemen onder de monsters van den Apocalyps, die voortdurend
moorddadiger worden en sluikscher, steeds geschikter om dood en verderf te zaaien
uit de hemelen. Men kan zich moeilijk een tentoonstelling verbeelden van kanonnen,
mitrailleuses, pantserwagens waartegen geen protest zou oprijzen en eigenlijk ligt
er in de exhibitie dier vliegende verdelgingswerktuigen iets gedrochtelijks, dat de
goede smaak, als de gewetens zwijgen, met verontwaardiging van de hand zou moeten
wijzen.
Het dient echter tot niets zich daarover te verwonderen of daartegen te sputteren.
Zoolang de militairen de beste en haast de eenige klanten blijven van de
vliegtuigfabrieken valt daaraan niets te veranderen. En zeker niet de volgende week
noch het volgend jaar zullen wij de lucht even overstelpt zien met eendekkers als de
wegen en straten met auto's. Het element der vogels is voor den mensch een luxe
welke alleen bekostigd kan worden met speciale, exorbitante budgetten, en hoe meer
de luchtvaart evolueert naar een relatieve volmaaktheid, des te duurder wordt zij,
des te weelderiger en aristocratischer. De merkwaardigste toelichting hiervan is de
gedaante-verwisseling van den Pou-du-Ciel. Meen niet dat het onooglijk insect
verkommerde wijl het werd afgekeurd door de technische bureaux. Integendeel.
Zonder zijn afkomst te verloochenen veredelde het zich in diverse metamorphosen.
Voor de Franschen stichtte men een Société des Aéronefs Mignet, voor de Engelschen
een Mignet Aircraft Company, voor de Amerikanen een Aircraft Corporation. Dat
is nog mooier dan ik indertijd verwachtte. Maar de individueele fabricatie voor welke
de amateur ongeveer vijf honderd gulden betaalde is stopgezet en de modellen welke
Mignet's vennootschappen in den handel brengen, keurig afgewerkt, blinkend van
nikkel en lak, kosten vijf à acht maal duurder in aankoop, gebruik en onderhoud dan
het prototype waarvoor de groote trom geslagen is.
Hetzelfde contrast onderscheidt Lioré's eerste autogiro's van de laatste zeer
verbeterde, zeer verfraaide editie welke op dezen Salon prijkt. Het primitieve
geraamte, bijna karikaturaal van schematischen eenvoud, ontwikkelde zich tot een
soort van gevleugeld boudoir, meesterstuk van nijverheidskunst en waarschijnlijk
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zonder weerga. De bewonderaars mankeeren niet bij dit verleidelijk tweepersoons
optrekje, dat bijna vertikaal kan stijgen en dalen, het veiligste misschien van alle
bestaande luchtverkeersmiddelen, en waarvan de militaire versie bij de manoeuvres
in Champagne bewezen heeft dat het de eenige machine is die bij elke
weersgesteldheid kan uitvliegen. Doch om haar aan te schaffen moet men een
fortuintje neertellen. Juist wegens de kwaliteiten welke dit voertuig zouden kunnen
vulgariseeren (kwaliteiten per slot die niet geraffineerder zijn dan het comfort eener
gewone automobiel), wordt het onbereikbaar voor gemiddelde beurzen. De laagste
prijs op dezen Salon voor een sportvliegtuig van het courante type bedraagt 23.000
francs. Menigeen heeft reeds gezocht naar een civiele formule welke vijftien honderd
gulden niet te boven zou gaan, maar zonder haar te ontdekken. De populaire luchtvaart
is dus nog lang niet in zicht, en zal ook niet in zicht komen, tenzij de regeering haar
met reusachtige subsidies aanwakkert. Want daargelaten de aankoopprijs der machines
is één middag vliegen op de meeste toestellen dikwijls bijna even duur als een week
vacantie op den platten grond.
Alvorens op een luchtvaart-expositie het overwicht der militairen te veroordeelen
behoort men ook te bedenken dat alle experimenten en alle vooruitgang waarvan
sport- en handelsvliegtuigen partij trekken door de budgetten der landsverdediging
bekostigd worden. Dit geldt zelfs voor de ongeëvenaarde Caudron's die zonder
regeeringsprotectie niet bestaan zouden. Waar de civielen zich moeten vergenoegen
met de kruimels, hebben zij tenminste de zekerheid van secuur voorwaarts te gaan
in de achterhoede en in het voetspoor der soldaten.

Onbekende waarde
De Diesel-motor van Louis Coatalen, een juweel van vorm en afmetingen (12
cylinders in V) is een mirakel, als hij geeft wat hij belooft: 550 p.k. en de soepelheid
van een dynamo. Doch hij zou nimmer gebouwd zijn, als er geen luchtleger was om
hem te benuttigen. Wat is een Potez 63, een Hanriot 220, een Amiot 341, een Bristol
Blenheim, waard in den oorlog? Wij weten er niets van. Zelfs de militaire chefs
zullen het niet precies weten, vóórdat de machines beproefd zijn op de schaal van
een werkelijken strijd. Maar wij kunnen eenigszins benaderen wat ze waard zullen
worden in den vrede. Het meerendeel dier gloednieuwe toestellen, vliegende,
vuurspuwende torpedo's, beweren de 500 k.m. per uur te halen of te overschrijden.
Op een lijn waar men het aflossingssysteem wilde toepassen zouden zij dus in dertig
uren naar Indië vliegen. Dit tempo, vergeleken met de gemiddelde snelheden in sport
en handel, wijst op een voorsprong die zoo spoedig mogelijk moet worden
teruggewonnen.
Wanneer het inmiddels geen jagerslatijn is wat de constructeurs ons toespreken
op hun reclameborden. De bezoekers immers kunnen slechts bezichtigen op een
respectabelen afstand en moeten de fabrikanten vertrouwen op hun woord. Ieder
bewaart zoo zorgvuldig mogelijk zijn geheim. De machine van Koolhoven (met
dubbelen propeller, motor achter den piloot, en nog andere eigenaardigheden waarnaar
men slechts kan raden) blijft voor den opmerkzaamsten toeschouwer niets dan een
zeer rank silhouet, als 't ware gewikkeld in een grauw foedraal, dat hem intrigeert,
fascineert, doch waarbij hij niet wijzer wordt dan hij is. Men vertelt dat de nieuwe
motor van Rolls Royce (de Merlin van 1200 p.k.) 's nachts bewaakt wordt door een
schildwacht. Hetgeen hij bijgevolg overdag te zien geeft wordt van niet 't minste
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belang geacht en zoo is het gesteld met alle curiositeiten welke op deze expositie
een nader onderzoek waard schijnen.
Dat men onder zulke omstandigheden den Salon lichtelijk ontgoocheld en ontstemd
verlaat, kan ik niet verbloemen. Waartoe dient een vertooning waar het
bezienswaardige wordt weggemoffeld? Voor het prestige. Voor de propaganda. Doch
als het daarvan afhangt kunnen alle exposanten zich geklopt en geslagen erkennen
door de Russen. Onder de wijde vleugels van den Ant. 55 (geïnspireerd door een
Franschen Dewoitine) exposeeren zij een meer dan levensgroote foto van een
verjongden, beminnelijken Stalin, die omringd door de aantrekkelijkste bloemen
eener lachende jeugd, mijmerend speurt naar een verren horizon. Het beeld is nog
verrukkelijker dan wat de radio van het Komintern den luisteraars elken dag op den
mouw speldt. Voor zoover luchtvaart geen techniek is maar stemmingmakerij spannen
de Sovjets waarlijk den kroon.
[verschenen: 2 december 1936]

De gevaarlijke waarheid
Parijs, 20 November [1936]
Niemand was verdacht op het onzalig uiteinde van Roger Salengro. Niemand kon
de jammerlijke ontknooping voorzien van een drama, welks eerste twee bedrijven
wij beschreven onder de titels ‘Ter dood veroordeeld’ en ‘De strop wordt nauwer’.
Het gebeurt niet elke eeuw dat een Minister van Binnenlandsche Zaken in functie
het leven verlaat door het opendraaien van een gaskraantje in de keuken. Bij vriend
en vijand was de consternatie onmetelijk, en het eenige in deze afgrijselijke
geschiedenis waarbij geen komedie gespeeld en niet geveinsd werd. Ieder herinnerde
zich hoe Napoleon den zelfmoord gekenmerkt had in een legerorder: hij vergeleek
hem met desertie op het slagveld. Er was letterlijk niemand die in zijn binnenste niet
oordeelde dat Roger Salengro niet het recht had om de verdenking welke op hem
rustte te verzwaren door op een somberen November-avond te vluchten in den dood.
Hoe had hij dat kunnen doen? Een commissie die den schijn en het prestige had
van een militair tribunaal sprak hem vrij van blaam. Een interpellatie in de Kamer,
slapjes toegelicht door een tegenstander, met een diabolieke vernuftigheid ontzenuwd
door Blum en Daladier, eindigde met een triomf voor den beschuldigde, slechts 63
députés op de 600, één op de tien, weigerden de nietigheid te erkennen van
betichtingen welke een massale meerderheid ongegrond en onhoudbaar verklaarde.
Een gewoon burger, sterk door zijn geweten, sterk door zijn onschuld, zou na zulk
een uitspraak zijn taak kalm en vastberaden hebben voortgezet. Waarom dan niet
een almachtig minister, die sinds twintig jaren gestaald is in een dagelijkschen strijd
tegen onverzoenlijke vijanden? Op het moment der beslissing had Roger Salengro
kunnen denken aan zijn oude, zieke moeder wier hart door de tijding verscheurd zou
worden. Aan zijn broer Henri. Aan zijn zuster Jeannette. Aan zijn vriend Léon Blum.
Aan zijn Partij. Aan de honderdduizenden arbeiders die hem hun vertrouwen schonken
en die hij in den steek liet. Aan zijn stad Rijssel. Aan zijn ontelbare kameraden.
Waarom leek dat alles eensklaps zoo waardeloos in de oogen van een wanhopige
die geprezen werd als onvermoeibaar? Welke verschrikkelijke, ondragelijke last,
welke vrees woog daar tegen op?
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Nagelaten brieven
Maar wist Roger Salengro zelf, tot even voor de klok zijn laatste uur sloeg, dat geen
andere uitkomst hem overbleef dan het gebaar, dat hem van alle aardsche kwelling
bevrijdde? Hij liet 3 brieven na als testament. Twee zijn gedateerd van 16 November.
Op den derden is de 16 doorgeschrapt en vervangen door een 17, datum van zijn
overlijden. Het is dus waarschijnlijk, dat alle drie geschreven werden op denzelfden
dag, en dat Salengro vergat zijn vergissing op de twee eersten te corrigeeren. Doch
hoe die aarzeling ook uitgelegd moete worden, op denzelfden 17den Nov. schreef
Salengro een vierden brief aan Emile Roche, directeur van het dagblad La République
en hoofdman der anticommunistische radicalen. Het was de invitatie tot een feest,
en ik vertaal den tekst woordelijk omdat hij psychologisch van 't hoogste gewicht
is:
‘Dus Zondag wachten wij u op het perron van den trein uit Parijs. Een
optocht zal ons van het station naar het stadhuis geleiden, waar
achtereenvolgens het woord zullen voeren Roger Salengro, Emile Roche,
Arthur Ramette, Georges Dumoulins, Léon Blum.
Wegens den beschikbaren tijd, en omdat het bovendien slechts een saluut
aan het gouvernement betreft, zal elke redenaar slechts vijf minuten
spreken.
Wij hebben afgezien van het plan om te lunchen.
Ik wacht met ongeduld uw instemming.
Mijn toegenegen gevoelens. Mijn levendige sympathie.
Roger Salengro.’
Hoe is het mogelijk, zegt Emile Roche, die dit schrijven publiceerde, dat de man die
Dinsdagavond zulk een brief dicteerde en teekende, zich enkele uren later kon
zelfmoorden? Is dit de taal van een bedrukte, van een hopelooze, van iemand die
geen raad meer weet? Welke walging heeft hem plotseling aangegrepen en overstelpt?
Wat dreef hem om zich te verlossen van zijn zorgen?
Of hij wil of niet, Emile Roche geeft aan iemand die den tragischen knoop poogt
te ontwarren, deze redeneering in den mond: Wat gebeurde er gedurende de paar
uren die Roger Salengro eenzaam doorbracht in zijn woning op den Boulevard Carnot
te Rijssel, waar de dienstbode afwezig was, waar niets hem wachtte dan twee borden
koud eten? Werd hij getelefoneerd? Kreeg hij een bezoek? Ontving hij een brief van
een particulier boodschapper? Want het kan bijna niet anders: in de stilte en de
eenzaamheid van den nacht welke Salengro omringde greep een incident plaats. Hij
zag zich plotseling wankelen op den rand van een afgrond. Hij voelde zich eensklaps
verloren. En radeloos begaf hij zich naar den stoel in de keuken waar zijn vrouw
achttien maanden geleden bezweek in een schielijke bloedspuwing.
Wij kennen dus niet alle elementen van het drama. Wij missen het gewichtigste:
de stonde waarin misschien een Deus ex machina optrad met een aankondiging,
waarover wij niet de minste hypothese mogen vormen, maar die een raadsel stelt dat
niemand vermag te ontwijken. Gedachtig aan den spreuk ‘van de dooden niets dan
goeds’ zouden wij dezen overledene willen laten rusten in den vrede welken hij
gezocht heeft. Eigenlijk was Salengro een beklagenswaardige stakker. Hij leed aan
tering en aan een hartkwaal. Hij heeft zijn opklimming naar het Kapitaal
verschrikkelijk duur betaald aan de Nemesis, die alles en allen meet met haar

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

onbedrieglijken maatstok. Maar zullen de omstandigheden veroorloven dat de schim
een rust deelachtig wordt welke den levende ontzegd bleef?

Martelaar!
In twee der openbaar gemaakte testamentaire brieven, aan Blum en aan zijn broer
Henri, werpt Roger Salengro zich op als een slachtoffer van laster en smaad. Hij
betuigt tot zijn laatste levensteeken, dat hij geen deserteur was en geen verrader. Het
ware misschien onbillijk en onrechtvaardig geweest, maar verstandig, wijs, voorzichtig
en wellicht noodzakelijk, om aan deze stem uit het hiernamaals het zwijgen op te
leggen, in ieder geval om haar met een sourdine te dempen. Zij komt immers van
iemand die met een onverklaarbare hardnekkigheid zoowel een jury d'honneur van
de hand gewezen heeft als herhaalde uitnoodigingen tot rechtsvervolging tegen zijn
bekladders. De inconveniënten daarvan zijn meer dan drievoudig en wij moeten ze
onderstrepen omdat zij een funesten invloed kunnen uitoefenen op het vervolg der
geschiedenis, als straks het doek opgaat over het derde bedrijf der jammerlijke
tragedie.
Léon Blum en de geheele pers van het Front Populaire heeft Roger Salengro
verheven tot martelaar der Socialistische Zaak. In termen die onaannemelijk zijn
voor de tegenpartij. Die de tegenpartij moet afschudden of waaraan zij zal te gronde
gaan. Voortdurend hebben Blum, zijn radio en zijn kranten gesproken van infame,
ignobele, laffe bandieten, eerlooze roovers, fascistische moordenaars, verachtelijke
huurlingen, omkoopbare scribenten, misselijke en misdadige trawanten, spionnen
en beulen van machten die de vrijheid belagen van het volk, den naam bevlekken
van Frankrijk. Wat beduiden deze woorden en het heftig accent waarmee zij roepen
naar wraak? Zij snijden den weg af der verzoening. Zij zijn een uitdaging. Zij
beantwoorden smaad met smaad, schimp met schimp, laster met laster. Daarbij kan
Blum het niet laten. Hij moet straffen en beteugelen. Maar ook de mannen die
campagne tegen Salengro gevoerd hebben, onder wie zich veertien hooge en lage
officieren bevinden, allen gedecoreerd, allen gewond, sommigen verminkt, authentieke
oorlogshelden, ook hun is het niet vergund onder deze afrekening de eindstreep te
trekken. Na de stem van een doode leggen de kreten van Blum hun den onafwijsbaren
plicht op om zich te zuiveren van aantijgingen die hen onteeren.

Entweder oder
Wat echter zou kunnen leiden tot treuriger consequenties: dat de beschuldigers
onomstootelijke bewijsstukken bezitten van Salengro's schande, of dat de
onbetwistbare documenten hun ontbreken? De eene veronderstelling sluit het débâcle
in van Blum en alles wat hij belichaamt. De andere zijn zegepraal over alles wat hij
bevecht en alles wat hem weerstaat. Van beide zijden evenwel zijn de passies nog
opgeschroefd dat de een noch de ander zich zonder uiterst verzet zal schikken in een
nederlaag vol oneer.
De hemel beware ons daarom voor het onweerlegbare document. Wij uiten dezen
wensch met des te meer nadruk daar de laster een gebruikelijk wapen is in de Fransche
politiek, een wapen dat menigeen bedreigd en menigeen gewond heeft (Poincaré,
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Malvy, Caillaux, Chautemps, Tardieu, Laval, Doriot, wat moesten en moeten zij niet
hooren?!), doch waaraan tot dusverre niemand stierf. Terwijl alle ‘zelfmoorden’ uit
de geschiedenis der Fransche Republiek, vanaf Colonel Henry der Dreyfus-Affaire
tot aan den raadsheer Prince der Stavisky-Affaire, altijd zijn opgevat door linksch
als bekentenissen van schuld.
[verschenen: 10 december 1936]

Een erbarmelijk bankroet
Parijs, 24 Nov. [1936]
Ruim drie jaren geleden bekeerde André Gide zich tot het bolsjewisme. De
aanwerving van een wereldberoemd schrijver, rijk en onafhankelijk, die sinds den
oorlog voor de jonge generatie van de beide halfronden den toon aangeeft als ware
hij dirigent eener Harmonie der Sferen, beduidde voor de Soviets een aanwinst die
gelijkstond een overwinning. Een onbedaarlijk gejubel steeg op uit de gelederen der
revolutionnairen, terwijl de anti's van verslagenheid niet wisten waar zij 't zoeken
moesten. Wij hebben mee gejammerd in hun koor. Het was niet moeilijk te voorzien
dat onder Gide's herdersstaf een groot deel van de aankomende Intelligentsia in het
communisme zou verzeilen. Wat ook geschiedde. Met al haar aria's van
vrijgevochtenheid is de tegenwoordige jeugd niet slimmer dan die van vroeger. Als
één schaap over den dam is, volgt de rest.
Gelijk de pelgrim ter bedevaart tijgt naar Rome, het Heilige Land en Mekka, zoo
reisde de nieuwe gelovige naar Moscou. Men zag hem met nieuwsgierigheid
vertrekken en met ongeduld verbeidde men zijn terugkeer, want het stond vast dat
hij een boek zou meebrengen van zijn tocht. Het mankeert niet aan inlichtingen over
Rusland maar zoowel aan de slechtste als aan de beste hangt steeds een luchtje van
partijdigheid. Een boek van Gide daarentegen garandeert in ieder geval een
aangeboren waarheidsliefde. Hij is de geïncarneerde Geest der Kritiek. Sommigen
hebben hem vereenzelvigd met den baarlijken Duivel, wat mij overdreven schijnt
omdat hij véél loochent doch niet alles.
Het boek is verschenen (Retour de l'U.R.S.S.) en als 't degenen niet geheel bevredigt
die de Moscovieten verfoeien, het zal nog minder bevallen aan hen die zweren bij
het Kremlin. Eén ding is zeker: wanneer Gide's ‘Reis naar den Congo’ (een eenzijdige
aanval op de Europeesche kolonisatie-methoden) tot de werken behoort die de
Komsomols het gretigst lezen, dit rapport over zijn bevindingen van het
bolsjewistische civilisatie-systeem zal de grenzen van Rusland niet overschrijden.
Behalve als contrabande. Hij proclameert nog zijn gloeiende liefde voor het
communisme, zijn rotsvast geloof in de marxistische utopie, zijn hoop dat de
ondergang zal worden afgewend, of het essentieele gered. Maar die drie deugden
verwarmen hem niet meer en om te doen alsof, moet hij reeds al zijn autosuggestieve
krachten samenrapen. In elk van de drie nestelde zich de worm van den twijfel. Een
menigte zijner teleurstellingen en demoraliseerende ervaringen bekent hij
onbewimpeld. Maar waar hij er doekjes om windt sijpelt uit iedere bladzijde, uit
iedere regel de beklemmende gewaarwording eener ontgoocheling, de knagende
wroeging van een kapitale fout begaan te hebben en aansprakelijk te zijn voor de
dwaling van ontelbare andere. Op zichzelf zijn zulke uitingen van een ex-profeet
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reeds merkwaardig. Zij zijn nog opmerkelijker daar de auteur zich volkomen bewust
is welk een strijdmiddel hij in handen geeft aan hen die hij reactionnairen noemt.
Wij moeten Gide danken dat hij den tweestrijd waarin dit besef hem wikkelde besliste
ten gunste der waarheid, door zijn boek te schrijven en te publiceeren. Het is
gemakkelijker genie te hebben dan karakter. De man die ‘Retour de l'U.R.S.S.’ uitgaf,
verdient onze hulde.

Wat bracht het?
Wie zal zeggen wat het roode Rusland voor Gide en zijn volgelingen geweest is?
Meer dan het vaderland van zijn keuze: een voorbeeld, een gids. En wat vindt hij er?
Hij resumeert in zijn voorrede hetgeen hij in verdere hoofdstukken zal toelichten, en
wij citeeren letterlijk: ‘Er is daarginds goeds en kwaads; ik zou moeten zeggen:
uitmuntends en van het ergste. Het uitmuntende werd verworven ten koste, dikwijls,
van een ontzaglijke inspanning. De inspanning heeft niet altijd verkregen wat zij
beweerde te verkrijgen. Soms kan men denken: nog niet. Soms vergezelt en doubleert
het ergste het beste, men zou haast zeggen dat het ergste de consequentie is van het
beste. En van het meest stralende gaat men met een ontstellende onverhoedschheid
over in het meest sombere.’
Wat is voor Gide het meest stralende? De cultuurparken, de kindertuinen, de
fabrieken, de hotels van enkele badplaatsen, en de parade ter gelegenheid van Gorki's
begrafenis. Het was misschien noodzakelijk in Rusland om daarvoor een revolutie
te maken doch het zal lichtelijk overdreven lijken om daarvoor enkele miljoenen
menschen af te slachten. Bij het defilé voor Gorki verbaast hij zich over de pracht
van het urenlange schouwspel. ‘Natuurlijk, zegt hij, waren die volmaakte wezens
getraind, geprepareerd en gekozen; maar hoe zou men niet een land en een regiem
bewonderen dat in staat is ze voort te brengen?’ Onnoozele vraag, met alle respect
voor Gide. In praal van parades doet het land van Hitler en Mussolini niet onder voor
de Soviets. Maar een pagina verder schildert hij het gewone volk, dat langs de catafalk
defileert na de soldaten: Een grauwe, gore, doodsche, peniebele, eindelooze massa
van mannen, vrouwen, kinderen, grijsaards, allen sjofel gekleed, die er ongelukkig
en ellendig uitzien. Waarom vraagt hij niet eveneens en even naïef: ‘hoe zou men
niet een land en een régime verachten dat zulke havelooze wezens voortbrengt?’ Dat
ware tenminste logisch.
Het stralende in de Sovjet-Unie is dus schaarsch en beperkt zich tot manifestaties;
die men niet slechter, meestal even goed en dikwijls beter in elk beschaafd land
aantreft.

Verlaging van den mensch
Maar wat verstaat Gide onder het sombere? Zonder vrees om de bedoelingen van
den auteur te verdraaien kunnen wij het definieeren als: de degradatie van de mensch,
de vermindering, de bederving zijner uiterlijke en innerlijke kwaliteit. Zij heeft Gide
meer bekommerd en meer leed gedaan dan hij op 't oogenblik zeggen wil. Maar hij
verheelt haar niet, want hij ontmoette haar op alle trappen van de Soviet-maatschappij,
welke maatschappij, zooals men weet, die door uitmoording van twee klassen de
trappen had afgeschaft.
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Hij ontmoette haar in de grenzenlooze gedweeheid van het volk dat in lange rijen
voor de winkels wacht waar niets anders verkocht wordt dan bocht, rommel en
smakelooze prullen. In de opmerking van een ambtenaar: ‘waarom zouden wij de
kwaliteit verzorgen? De Staat, eenig producent en eenig consument, heeft geen
concurrent!’ In het reusachtige model-kippenhok, ingericht als een paleis, maar dat
geen versche eieren vermag te leveren. In de indolentie der arbeiders, voor wie men
het ‘stakhanovisme’79 heeft moeten uitvinden en de ongelijkheid van de salarissen
weer moest instellen om ze aan 't werk te krijgen. In de verafgoding van Stalin aan
wien Gide geen telegram mag zenden zonder hem te flikflooien. In de onuitstaanbare
wijsneuzigheid van het jonge grut (hier is alles zóó prachtig, zegt hem een enthousiaste
knaap, dat zelfs de kinderen zich verwonderen!), in de stompzinnige betweterigheid
der universitaire jeugd (‘wij studeeren geen vreemde talen meer omdat wij niets meer
van andere volken kunnen leeren.’), in de botte verwatenheid van een officier die
uitroept ‘Om alles te vertellen wat er voor nieuws, moois en groots verricht wordt
in U.R.S.S. zou men niet genoeg papier vinden in de heele wereld!’

Nederigheid en arrogantie
Hij herkende die degradatie aan de gewelddadige fatsoeneering van alle hersens naar
hetzelfde model. Aan de manier waarop de onderdanen van Stalin een
‘superioriteitscomplex’ wordt ingepompt. Aan het kunstmatig onderhouden
obscurantisme: een onderwezen arbeider vraagt hem of er ‘reeds trams en autobussen
rijden in Parijs’! Aan de nederigheid van de kleinen, de laatdunkende arrogantie van
de grooten. Aan de slaafschheid van allen. Aan het conformisme van de geesten.
Aan de despotische onderdrukking van elke vrije gedachte, van elke critiek, en van
de gewilligheid, de natuurlijkheid waarmee die onderdrukking aanvaard wordt. Ieder
denkt en redeneert ‘in de lijn’, in de lijn die de kranten aangeven. Wie zich een
seconde buiten de lijn waagt is een onherroepelijk verloren mensch. In de eerste
plaats de kunstenaars. Types als Beethoven, Keats, Baudelaire, die van nature ‘buiten
de schreef’ gaan, zijn er in de Soviet-Unie leelijker aan toe dan paria's en
‘besprizornis’ (verlaten kinderen): zij hebben alle kansen op bestaan verbeurd.
Gide kennende, geloof ik, dat hij graag zijn gansche fortuin en zelfs zijn leven
gegeven zou hebben, wanneer hij zich daarmee kon loskoopen van conclusies als
deze, die het geweten hem dicteerde: ‘In alle geval is er deceptie. Als 't niet Stalin
is, dan is het de mensch, het menschelijk wezen, dat teleurstelt.’ Wat men beproefde,
wat men wilde, wat men bijna bereikt meende, na zooveel bloed, na zooveel tranen,
was dus ‘boven de menschelijke macht’? Moet men nog wachten, berusten, of zijn
hoop naar later verleggen? Dat is het wat men zich in U.R.S.S. met benardheid
afvraagt. En dat deze vraag u bekruipt is reeds te veel. Na zooveel maanden, zooveel
jaren inspanning had men 't recht zich af te vragen: zullen zij eindelijk het hoofd een
beetje kunnen oprichten? - ‘Nooit zijn de hoofden dieper gebogen geweest.’ - ‘En
ik twijfel of vandaag in eenig land, al was 't in het Duitschland van Hitler, de geest
minder vrij, meer gebukt, meer vreesachtig (geterroriseerd) en meer gevazaliseerd
is.’
79

Een vraag van Gide is te aardig om haar te verzwijgen: ‘De arbeider doet dus in vijf uren het
werk van vijf dagen. Maar komt dit niet hierop neer, dat hij eerst vijf dagen noodig had om
het werk van vijf uren te doen?’
De vraag wordt slecht ontvangen en men geeft geen antwoord!
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Onder het reisgezelschap van Gide bevond zich een Nederlander, bewonderaar
van Gide en bewonderaar van de Soviets. Hij heet Jef Last. Als hij een fatsoenlijk
man is zal hij uit alle macht tot de verbreiding bijdragen van het boek dat iets veel
ergers uitspreekt dan een materieel failliet: een moreel failliet.
[verschenen: 9 december 1936]

In het dwangbuis
Parijs, 28 November [1936]
Gij denkt misschien, omdat Blum een wet heeft ingediend tegen de drukpers, dat de
Franschen tot dusverre leefden onder het bewind der volstrekte losbandigheid.
Dat zou kunnen, gezien de toon die wordt aangeslagen zoowel links als rechts,
wanneer ze goed-en-wel op 't oorlogspad gaan. Maar het is niet zoo. Want de
Franschen bezitten de wet van 1881, welke langer dan een halve eeuw de verhouding
tusschen de natie die leest en de natie die schrijft tot wederzijdsche tevredenheid
geregeld heeft.
Deze wet, bestaande uit slechts zeven artikelen, was even doelmatig als kort en
bondig. Men behoefde haar tekst niet te forceeren om Zola voor de rechtbank te
sleepen toen hij zijn fameus J'accuse geschreven had. Dank zij de wet van 1881 zijn
de communisten veroordeeld en tot zwijgen gebracht die de vrouw van Salengro een
‘effroyable prostituée’ noemden toen zij nog geen bondgenooten waren van de
socialisten. Zij beweerden zelfs dat zij zich tijdens den oorlog misdragen had met
Duitsche officieren, welke afschuwelijke aantijgingen hun geenszins verhinderden
om achter de lijkbaar van Salengro te lamenteeren tegen de ‘fascistische’ lasterpers!
Het was dezelfde wet waarmee een minister den journalist liet veroordeelen die
het Panama-schandaal onthulde vóórdat het vier maanden later officieel ontdekt
werd. Het recht dezer wet bijgevolg gaf den machthebbers reeds voldoende middelen
tot onrecht: In 1917 kregen Maurras en Daudet boete wegens laster tegen schavuiten
die enkele weken daarna gefusilleerd moesten worden als spionnen. In 1927 werd
Daudet gezouten met vijf maanden opsluiting omdat hij een taxichauffeur (in wiens
taxi Daudet's zoon Philippe zich ‘gezelfmoord’ zou hebben) had aangetast in zijn
eer en goeden naam. Het is dus ongegrond wanneer Blum (een advocaat) klaagt over
de mildheid der wet van 1881. Die mildheid hing af van de rechters. Simpele
beleedigingen konden gestraft worden met zes dagen à drie maanden gevangenis.
Het is eveneens ongegrond wanneer Blum jammert over de traagheid der
rechtspleging. Dat slakkengangetje lag uitsluitend aan de rechtbanken. Wanneer de
regeering wenschte spoed te maken stond geen enkele paragraaf of toevoegsel de
Justitie in den weg. Getuige de Straatsburger journalist en de verantwoordelijke
beheerder van het dagblad die Vincent Auriol deed arresteeren in Augustus omdat
zij bericht hadden dat de franc binnenkort gedevalueerd zou worden. Van een tip
gesproken, dat was een tip! Zij bleven in voorloopige hechtenis tot Auriol in
September gedevalueerd had.

Storm oogsten
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Wat is dan het nut of het genoegen, dat Blum verwacht met de meer dan veertig
artikelen zijner wet van 1936? Eerlijk gezegd, begrijp ik er niets van. Ik zie alleen,
dat hij zich een hoop rompslomp op den hals haalt, die hij zich had kunnen sparen,
dat hij een massa lieden in 't harnas jaagt zonder eenig noemenswaardig voordeel,
en dat hij zich gratis blootstelt aan verdenkingen, verwijten en reacties waarvan hij
weinig pleizier zal hebben.
Alle pers-misdrijven, welke tot nu toe door het Assisen-Hof en dus door de Jury
berecht werden, wil hij naar de correctioneele rechtbank verwijzen. Dat was het
gebruik onder de koningen, de keizers, de tyrannen. Vanaf 1822 hebben alle liberalen,
alle echte republikeinen geprotesteerd tegen een procedure die leidde tot
verdonkeremaning der debatten, en die den beklaagde overleverde aan den willekeur
van magistraten op wie het gouvernement vat heeft omdat zij afzetbaar zijn, in
tegenstelling tot de magistraten van het Assisen-Hof op wie de regeering zulke pressie
niet kan uitoefenen. In de gedwongen correctionaliseering van alle pers-misdrijven
zal derhalve steeds iets infameerends liggen, èn voor het gouvernement, dat zich een
middel verschaft om vonnissen te dicteeren, èn voor de rechters die voor het alternatief
geplaatst worden van: heldenmoed of lafheid. Zij mogen dapper zijn of zwak, hun
uitspraken zullen steeds ontvangen worden met argwaan. Met des te meer wantrouwen
zal men hen heden bejegenen daar een ‘commissie van garantie’ welke in 1934 door
Doumergue bij decreet werd ingesteld om de correctioneele rechters onafhankelijk
te maken van gouvernementeele invloeden, in 1936 door Blum bij decreet werd
afgeschaft. (Beide contradictoire decreten werden geteekend door denzelfden President
der Republiek! Arme Lebrun......) In het licht der huidige agitatie tegen de vrijheid
der drukpers krijgt de opheffing der ‘Commissie van garantie’ haar ware beteekenis.
Zij was een eerste en noodzakelijke etappe. Zij geeft dwingelanden wederom de
handen vrij. Dat kan te pas komen in de kraam van Blum en zijn onbesuisde
raadslieden. Maar wat zal het hun baten? Ondanks alle regeeringspogingen om een
zaak weg te moffelen en een beklaagde te wurgen, in 't donker zal de pers altijd
middelen vinden om aan een proces de gewenschte ruchtbaarheid te verleenen. In
1869 opende een krant een inschrijving voor Baudin, volksafgevaardigde die in 1851
op een barricade sneuvelde tegen de troepen van Napoleon III. De regeering maakte
van die inschrijving een rechtszaak welke correctioneel behandeld werd. Doch met
zijn pleidooi in dit proces vestigde Gambetta (een der stichters van de Republiek)
zijn reputatie van volkstribuun.
Men zou haast zeggen dat Blum en zijn kameraden de Fransche geschiedenis niet
kennen, of dat zij haar vergaten of dat zij niets ervan leerden. Wanen zij zich
machtiger dan Lodewijk XVIII, Karel X, Louis-Philippe en Napoleon III? Wanen
zij de Fransche natie in die mate veranderd dat zij meenen met slinksche en geniepige
kunstgrepen een beginsel te kunnen schenden dat door Victor Hugo een der drie
fundamenteele waarheden genoemd is van elke democratie: volkssouvereiniteit (hier
belichaamd door de Jury), algemeen stemrecht, en vrijheid van drukpers?

Merkwaardige differentiatie
Men zou ook zeggen dat Blum zijn tramontane kwijt raakte. Zijn wetsontwerp maakt
onderscheid tusschen groote en kleine kranten. Hij wil de groote zwaarder beboeten
dan de kleine. Wat beduidt dat? Een faciliteit voor den kapitaalkrachtigen overtreder.
Bijna een aanmoediging hoewel zij duur kan kosten. Wie echter niet wenscht te
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dokken, loost zijn critiek (zijn hoon, zijn schimp, zijn laster) in een der kleine
weekblaadjes, die krioelen, die slechts een kortstondig bestaan hebben, doch waar
alle ‘schandalen’ aanvangen. Is die ‘kleine pers’ minder gevaarlijk, dus minder
strafbaar dan de groote? Verre vandaar. Zij brengt alle zaken aan 't rollen en juist
daar wordt alles op touw gezet.
Hij vergaloppeert zich nog erger in het artikel (No. 42!), dat naast den schrijver
niet meer den gérant aansprakelijk stelt voor den inhoud van een blad doch den
eigenlijken directeur. Op zichzelf is dit een uitstekende bepaling. Maar dikwijls zal
het gebeuren dat de directeur een politicus is, zooals Léon Blum b.v., Paul Faure,
Cachin en anderen, gedekt door de parlementaire immuniteit. Wat dan? Het billijkst
schijnt u waarschijnlijk dat voor pers-delicten de parlementaire immuniteit
automatisch worde opgeheven? Gij vergist u. Blum wenscht haar speciaal in dit geval
te handhaven. Wanneer de schuldige tot het parlement behoort zal de
verantwoordelijkheid gedragen worden door een rits van personen die zich uitstrekt
van den schrijver tot den afficheplakker en waar de justitie de keuze heeft tusschen
den auteur, den gérant, den uitgever, den drukker, den hoofdredacteur, den verkooper,
den verspreider. Waarom ook niet de postbode, te drommel, nu men toch aan 't
opsommen slaat?
Zonderling en draconisch is het artikel dat bedoelt de buitenlandsche pers te
censureeren door haar eventueel den toegang te verbieden op Fransch territorium.
De Franschman zou niet meer mogen weten wat men over de grenzen denkt van
Blum's regeering! Zoo handelen ook Hitler, Mussolini en Stalin ten aanzien hunner
onderhoorigen. Merkwaardiger echter nog luidt artikel 35 volgens welk de rechtbank
gemachtigd wordt om een beklaagde die vrijgesproken is, niettemin schadevergoeding
op te leggen, zelfs al bewijst hij de gegrondheid der beschuldiging welke hij een
politicus aanwrijft! Extravagant is zonder twijfel artikel 27 dat ‘valsche berichten’
(zonder onderscheid van goede of kwade trouw) straft met een boete die kan stijgen
tot honderd duizend francs. Daarmee kan elke krant die niet op een wit voetje verkeert
met het gouvernement van Léon Blum in de kortste keeren genekt worden. Wat
immers is een ‘valsch bericht’? Was het een valsch bericht toen het gouvernement
bekend maakte onder géén voorwendsel te zullen devalueeren (en er ondertusschen
hard aan werkte) of was het een valsch bericht toen de Straatsburger journalist meldde
dat de devaluatie met rassche schreden naderde? Het ware bericht was valsch, het
valsche bericht bleek waar.
Doch het monumentaalste is dat Léon Blum in eigen persoon en categorisch
geprotesteerd heeft tegen het wetsontwerp dat hij deze week verdedigen moet. Want
bij elk schandaal, waarvan de modder afspat op de regeering wordt een minister
bekropen door de onweerstaanbare lust om de pers te muilkorven. Het laatst onder
Chautemps, wiens minister van Justitie, gecompromitteerd in de Affaire-Stavisky,
een in vele opzichten gelijkluidenden tekst op de proppen bracht tot ringelooring van
de pers.
Blum schreef toen, in Le Populaire van 15 Januari 1934, over de uitschakeling der
Jury en haar vervanging door professioneele rechters:
‘Geheel de Republikeinsche doctrine, sinds de Fransche Revolutie, vloekt met
deze nieuwigheid, want ik wil mij niet bedienen van het woord hervorming. De
negentiende eeuw is vervuld van deze debatten. Altijd hebben de Republikeinen de
competentie der Jury in zake politiek als een der substantieele voorwaarden
beschouwd der vrijheid van drukpers. Men zal mij antwoorden met het tafereel van
een groot deel der actueele pers; men zal mij aantoonen dat de omkoopbaarheid, de
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onderwerping aan geldmachten sommige vormen van laster nog minder duldbaar
maken. Ik weet dat allemaal...
Het doet er niet toe. Liever nog een ontaarde pers, dan een geknechte pers. Wat
ik in ieder geval ontoelaatbaar acht is het optreden van een répressieven rechter, dit
wil zeggen van een rechter wiens beroep bestaat om te veroordeelen in naam van het
Staatsgezag in processen waar datzelfde Staatsgezag in 't gedrang is. Ik zou mijn
plicht meenen te verzaken als ik dezen alarmkreet niet uitstiet.’
Wanneer dit citaat nog dateerde van twintig jaren her, in plaats van twee! Om zich
in een avontuur te storten dat hem geen geluk zal bezorgen, en hoogstens schande,
noemt hij vandaag zwart wit en wit zwart. Wat scheelt hem? Hij merkt niet eens dat
hij ‘fascistische’ wapenen smeedt welke tegen hemzelf gehanteerd zullen worden
op den eersten dag dat hij niet meer aan het bewind zal zijn en eenvoudig directeur
van Le Populaire.
[verschenen: 15 december 1936]

Draaiende vleugels
Parijs, 30 Nov. 1936
Een feit van belang heeft zich voorgedaan tijdens de vijftiende
Luchtvaart-Tentoonstelling, een feit van zoo buitengewone strekking dat het in zijn
levende actualiteit de gansche expositie naar den achtergrond verdrong en de
gewaarwording gaf dat een nieuwe mijlpaal in den grond is gezet op den weg dien
de mensch zich baant naar de toppen: Boven het vliegveld van Villacoublay heeft
de ‘gyroplane’ van Louis Bréguet op vijftig meter hoogte vier-en-veertig kilometer
afgelegd in rondvlucht.
Men weet wat het is: een gyroplaan, want reeds Leonardo da Vinci wist het. In de
bibliotheek van Milaan bevindt zich een teekening welke een breede propeller
voorstelt bevestigd op een verticale as. De schets is vergezeld van een notitie die
luidt: ‘Als dit instrument, in den vorm van een schroef, goed gemaakt is, dit wil
zeggen in linnen doek waarvan de poriën gestopt zijn met stijfsel, en als men het
snel genoeg draait, geloof ik dat een dergelijke schroef zich in de lucht zal boren als
in een moer en dat zij zal opstijgen.’ Dat klinkt zonder twijfel naïef en primitief. Een
geweldige afstand scheidde den beker van de lippen. Doch zoover men kan nagaan
dateert het idee uit de vijftiende eeuw en sindsdien heeft het de droomers, dichters
en denkers niet meer losgelaten.
De gyroplaan van Louis Bréguet is metterdaad een schroef welke zich in de lucht
boort als in een stuk zacht hout, of liever twee schroeven (twee ‘rotors’) op dezelfde
as, boven elkaar, maar draaiend in tegenovergestelde richting. Op het toestel dat
tegenwoordig geëxperimenteerd wordt, en dat twee duizend kilo weegt, hebben zij
een doorsnede van zestien meter en bestrijken een cirkel van twee maal honderd
vierkante meter lucht. De maximum omwentelingssnelheid der rotors bedraagt 145
toeren per minuut. Zij worden gedreven door een motor van 350 p.k. die 15 maal
sneller draait dan de rotors. Men kan hun beweging dus even gemakkelijk met de
oogen volgen als de wieken van een ouderwetschen windmolen. Trouwens het beste
beeld dat men van Bréguet's gyroplaan kan geven is het karkas van een omgevallen
windmolen die zou liggen op zijn rug en welks voetstuk toegerust ware met een
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hoogte- en richtings-stuur. Hij steunt op zeer wijdbeensche pooten, welke nog
voorzien zijn van wielen, overblijfsel der vroegere vliegmachine, en die waarschijnlijk
mettertijd zullen verdwijnen daar hij ze niet noodig heeft omdat hij niet behoeft te
rollen. De bestuurder is op 't oogenblik gezeten in een soort van schilderhuisje dat
hem beschermt tegen den tocht welke veroorzaakt wordt door de rotors. Een
voortbewegings-schroef is er niet en deze cardinale karakteristiek onderscheidt de
gyroplaan van de diverse autogiro's. Op de autogiro, voortgetrokken door een
propeller, draait de rotor los. Op de gyroplaan dienen de dubbele wieken, bewogen
door den motor, tegelijk als vleugels en (door verstelling der as en der schroefbladen)
als drijfkracht.
Bréguet begon dit toestel in 1905. Hij liet het schieten wijl de techniek een andere
richting nam, omdat het logisch schijnt dat men moet kunnen vliegen om pas daarna
te kunnen zweven. Hij bouwde den Bréguet No. 14, die den oorlog hielp winnen en
zonder welken de Franschen er mooi aan toe geweest zouden zijn tegenover de
Duitschers. Eerst in 1935 hervatte hij het idee zijner jeugd, in samenwerking met
den ingenieur Dorand, en vermoedelijk aangespoord door de resultaten die verkregen
werden door de autogiro van La Cierva, door de beloften welke zij inhield en welke
de Spaansche uitvinder klaarblijkelijk voorbijzag. Men is altijd het kind van een
vader en dozijnen schakels verbinden het model van heden aan de vluchtige inspiratie
van Leonardo da Vinci.
In de Kerstweek van 1935, op een leeg vliegveld, verliet de gyroplaan van Bréguet
voor den eersten keer den aardbodem, bestuurd door den ingenieur Maurice Claysse.
De duur der vluchten werd geteld met een chronometer in de hand, genoteerd in
minuten en seconden. Maar de bereikte snelheid bedroeg reeds 99 k.m. En de piloot
behaalde twee wereld-records. Hij bleef 3 minuten 47 seconden in de lucht en voerde
een kringloop uit van 500 meter. Op 22 September van dit jaar bracht hij het
wereld-record der hoogte op zijn naam en op het toestel, dat steeg tot 158 meter. Een
sprong. Sinds 13 October 1930 was dit wereld-record voor de categorie van
draaivleugelige luchtmachines het eigendom van den Italiaan Marinello Nelli die
dezen dag op een toestel van Ascanio. dat drie schroeven meer heeft dan de gyroplaan
van Bréguet, geklommen was tot... achttien meter.
Men mocht nog twijfelen, in September, aan de levensvatbaarheid, de bruikbaarheid
van het principe en van het systeem, of sceptisch de realiseering, de eind-voltooiing
van het procédé verschuiven tot sint-juttemis. Want de eigenschappen die een
mechaniek vertoont op de korte baan van luttele minuten en enkele meters verbeurt
ze dikwijls op de lange baan van kilometers en uren. Op het gebied van
schroefvleugels is reeds zooveel uitgevonden en met geestdrift aangekondigd dat de
proeve van den tijdduur nimmer bleek te kunnen doorstaan. Na November echter is
die argwaan tegenover de gyroplaan van Bréguet niet meer redelijk. Een machine
die 44 kilometer aflegt in de rondte op een hoogte van 50 meter, die één uur in de
lucht blijft, die nog twee, drie uren kon cirkelen wanneer de constructeur het nuttig
geoordeeld had, zulk een machine ‘loopt’, en door te ‘loopen’ verheft zij het beginsel
waarvan zij uitgaat boven elken twijfel. Zij is voor talrijke verbeteringen vatbaar,
die moeite, geduld, kennis, kunst, geld en een beetje geluk vergen, maar nu al heeft
zij proefondervindelijk en genoegzaam bewezen dat haar grondslagen juist zijn, niet
illusoir, en rijk aan mogelijkheden.
Bij de gyroplaan van Bréguet schijnt men dus te mogen spreken van een nieuwe
ontdekking, van een keerpunt, van een essentieelen vooruitgang. Het vliegtuig dat
wij vandaag bezigen en dat reeds klassiek werd, dit wil zeggen een soort volmaaktheid
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bereikte, zal niet onmiddellijk sterven. Doch het is opgeschreven ten doode, gedoemd
te verdwijnen, wanneer de gyroplaan eenigszins beantwoordt aan gewettigde
verwachtingen. Zijn voordeelen zijn te groot, te onschatbaar om het huidige type
niet te overvleugelen. De beste der courante machines heeft nog een vlak terrein
noodig van minstens twee honderd vierkante meters om op te stijgen of te dalen en
elke landing op oneffen bodem blijft levensgevaarlijk. De gyroplaan stijgt of daalt
rechtlijnig, op het water of op den grond. Een gewoon vliegtuig kan zijn snelheid
verliezen en neerploffen. De minimum snelheid van den gyroplaan is practisch en
van nature onbeperkt. Wanneer de motor der hedendaagsche vliegmachine defect
raakt is het toestel schipbreukig en overgeleverd aan alle toevallen. De motor van
een gyroplaan kan onklaar worden en bezwijken maar het toestel daalt zwevend,
verticaal, of in schuine lijn, en de gesteldheid van het terrein heeft niet de geringste
importantie. De vliegmachine is uiterst gevoelig voor luchtwoelingen, de gyroplaan
schroeft zich vast in de atmosfeer. Als de piloot het wenscht kan hij zich op een
gekozen stip immobiliseeren, als een sperwer die den omtrek afloert naar een prooi.
Natuurlijk, de rotors kunnen breken. Maar de ervaring, opgedaan met den rotor van
La Cierva, leerde dit gevaar genoeg kennen om het te kunnen ondervangen en ook
op dit gebied ontwikkelt zich elken dag de techniek.
Dat zegt Bréguet, een veteraan der luchtvaart en van den vliegtuigbouw. Hij spiegelt
reeds snelheden voor van 500 à 650 k.m. per uur en een gyroplaan die in tien uren
zal reizen van Parijs naar New-York. Het is waar dat hij binnen een jaar ontzaglijke
vorderingen maakte. En bij de vaart waarin hij marcheert zullen wij spoedig weten
waaraan we ons te houden hebben.
[verschenen: 17 december 1936]

Op de planken
Parijs, 2 December [1936]
Langzaam is het tooneel dezen winter van wal gestoken en nog langzamer komt het
op dreef. Verschillende schouwburgen openden met een zoo evidenten strop dat men
hun de bedoeling kon toeschrijven van de misbaksels uit te kiezen voor den aanvang
van het seizoen. Doch eilaas, zij doen het niet met opzet maar uit onschuld. Wat
echter in het Théâtre de L'Oeuvre gebeurde, dat teert op een uitstekende reputatie,
beleefden wij nog nimmer. Het grootste deel der tooneel-critiek, en niet de kleine
jongens, verliet onder het tweede bedrijf in optocht de zaal om te protesteeren tegen
de kwaliteit van het stuk. Niet om het moreele gehalte, wel te verstaan. Dat is de
zaak van den politie-commissaris. Maar om het intellectueele peil dat tot een
ongekende en onverdraaglijke laagte was afgezakt. Alvorens de Franschman zich
overgeeft aan dergelijke openbare onhoffelijkheden, welke de goede smaak afkeurt,
heeft hij heel wat geslikt dat hem het bloed naar het hoofd joeg.
Hoe zoo iets mogelijk is, ziedaar het raadsel. Ten eerste, dat een auteur na diverse
fasen van lager, uitgebreid en middelbaar onderwijs doorloopen te hebben, zulk een
ontoonbaar prul voortbrengt en...... zonder het zelf te merken. Ten tweede dat de
theater-directeur, die niet van gisteren is en meestal van zessen klaar, paperassen
accepteert waarvoor geen sterveling een cent zal willen bieden per kilo omdat ze niet
eens wit zijn doch beschreven. Ten derde dat de acteurs, de regisseur, de machinisten,
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de schoonmaaksters en zelfs de brandweer, na de eerste repetitie niet de armen ten
hemel heffen en roepen: Halt; Weg met dat tuig.
Dit alles is inderdaad onbegrijpelijk. Kruiwagens en geld zijn geen voldoende
verklaring en maken het geheim dat hier schuilt nog duisterder, want in dit geval
nemen ook de kruiwagen en de geldschieter deel aan de algemeene stommiteit. Het
is des te onbegrijpelijker daar de intellectueele standaard van het Fransche volk een
niveau bereikte dat geen enkel schoolmeester stellig ooit heeft durven fantaseeren.
Toen onlangs een groot avond-blad een prijsvraag uitschreef voor korte vertellingen
kreeg het meer dan zestig duizend inzendingen. Bij karrevrachten werden de
manuscripten aangevoerd. Zestig duizend auteurs op een bevolking van veertig
millioen zielen vormen een percentage dat men met evenveel bewondering mag
salueeren als met ongerustheid. Wanneer ieder schrijft, wie zal dan lezen? De
boekhandel metterdaad klaagt steen en been. En een ongedacht handelsartikel kwam
op de markt: het opengesneden, fonkelnieuwe boek dat voor oud verkocht wordt.
Het eenige rondborstige succes dat totnutoe een signalement verdiende is behaald
door Fric-Frac van Edouard Bourdet, den nieuwen administrateur-directeur der
Comédie Française, Frankrijk's eerste en roemrijkste theater. Het wordt gesnoeid in
het geparfumeerde, knusse zaaltje van ‘La Michodière’, en als het stuk geen achtste
wereldwonder is, het schijnt mij billijk dat wij afscheid nemen van den dramaturg
die vermaardheid verwierf met De Rubicon, La Prisonnière. Het zwakke geslacht en
andere werken, waaraan charmante, soms gepeperde herinneringen verbonden zijn.
Want ofschoon nog in de kracht van zijn leven zal Edouard Bourdet niet meer
schrijven wanneer hij de traditie getrouw blijft. De traditie die eischt dat een directeur
der Comédie Française zijn dramaturgische loopbaan opoffert aan zijn administratieve
functie. Waarom? zult gij zeggen. Heeft een kunstenaar, aangesteld door het Front
Populaire, geen maand betaalde vacantie? Pochte Lope de Vega niet dat hij een stuk
maakte in één dag? Beweert Sacha Guitry niet dat een week hem voldoende is voor
een heele comedie? En de Barbier van Sevilla, met al zijn kruisen en mollen,
gecomponeerd in drie weken? Kan Bourdet met zijn vruchtbaarheid niet hetzelfde?
Zeker, dat lijkt allemaal juist. Doch het wordt niet passend geacht dat de
administrateur der Comédie Française stukken laat opvoeren van zichzelf. Het is ook
niet voorzichtig. Slaagt het stuk dan zou men mopperen: ‘wordt hij daarvoor
gesalarieerd door de belastingbetalers? Het mankeerde er nog maar aan dat 't sof
was.’ Valt het stuk minder gelukkig uit dan zou men smoezen: ‘te drommel, iemand
kan geen twee dingen tegelijk doen’. In beide gevallen zou men hem nog het
compliment toevoegen dat hij misbruik maakt van zijn invloed en de deken een beetje
onbescheiden naar zich toetrekt. Dat zijn vooroordeelen en kletspraatjes. Accoord.
Doch zoo redeneert het publiek en menig collega. Daartegen optornen is vechten
tegen de bierkaai. Het is dus meer dan waarschijnlijk dat Bourdet het voorbeeld zijner
voorgangers zal navolgen en de auteurspen opbergt.
Wij betreuren dit van harte. Dat is immers een auteur minder die altijd wist te
boeien of te amuseeren en zulke figuren zijn tegenwoordig dun gezaaid. Wanneer
wij elke maand een avond hadden als die van Fric-Frac dan lag het Parijsch tooneel
niet op apegapen. En hoe jammer dat wij deze klucht moeten beschouwen als een
testament: Voor een carrière als die van Bourdet, voor een talent als het zijne kon
men alles te zamen genomen hopen op een schitterender slot dan dit koddige spel
waarvan ik aarzel het onderwerp aan te roeren. Zooveel als 't om het lijf heeft, zoo
inhoudsloos en hol is het van binnen, onder den tooi van een virtuozen dialoog.
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Ter zake niettemin. Fric-Frac, voor een deel geschreven in het bargoensch (dat
om de tien jaar van vocabulaire verandert en onverstaanbaar wordt), is een term die
beteekent ‘diefstal met inbraak’. Het stuk speelt onder crapule en canaille. De jonge
Marcel is bediende bij een juwelier, wiens dochter Renée, een bekoorlijk addertje in
den dop, op hem verliefd raakte. Samen gaan zij op een Zondagmorgen toeren in
een bosch, waar Marcel, een onnoozele hals, slechts oogen heeft voor een zekere
Loulou. Die Loulou is vervuld van een zekeren Tintin, dien wij niet zullen zien omdat
hij zes maanden uitzit achter tralies en matglas. In zijn afwezigheid wordt de
beminnelijke Loulou gechaperonneerd, in het bosch en op de trottoirs, door
Jo-les-bras-crassés, die zijn naam dankt aan den karaktertrek dat hij liever lui dan
moe. Wij zouden zeggen Jo-met-'t-slappe-handje. In een zoo slecht geordende
maatschappij echter als de onze moet ieder werken en Tintin, een niese met een joven
ponem, om een taal als Bourdet te gebruiken, heeft splint noodig daar het menu der
gevangenis niet smaakt naar zijn bek. Men snapt de rest. Loulou geeft rendez-vous
aan Marcel in een verdacht café'tje, waar de politie toevallig een inval doet. Men
vraagt hem zijn papieren, die hij niet heeft omdat zijn portefeuille door Jo gerold is.
Hij wordt ingerekend doch vrijgelaten zoodra Loulou de portefeuille terugbrengt.
Maar in het arrestanten-lokaal hebben de agenten volgens hun gewoonte hem duchtig
afgerost en om zich te troosten belegt hij met Jo een formidabele zuippartij die
aanleiding wordt tot een onbetaalbare dronkemans-scène. Loulou port Jo zoolang
aan tot hij besluit in te breken bij den juwelier. Daar vindt het heele gezelschap zich
terug, de vader, de dochter, de bediende en de schooiers, als in elke echte vaudeville.
Renée grijpt de gelegenheid aan om haar aanstaanden echtgenoot een bekentenis te
laten teekenen dat hij deelnam aan den inbraak. Zoo dat geen onderpand is van liefde,
zij heeft hem voortaan in bedwang. Gij denkt dat Jo haar dit papier nog even ontrolt?
Mis. Dat is 't eenige wat Bourdet vergat.
Zonder twijfel, bij zulk een gegeven kan men niet spreken van geniaal of origineel.
Maar als gij zaagt hoe het is uitgewerkt en hoe het stuk vertolkt wordt: De perfectie.
Alleen door natuurgetrouw te spelen worden allen onovertrefbaar, van 't kleinste
acteurtje tot de eerste solisten. Dit is trouwens het fabrieksmerk van Bourdet. Wanneer
hij van de acteurs der Comédie Française voor anderen vergt wat hij placht te eischen
en te bereiken voor zich zelf - de perfectie - dan zou de minister misschien toch geen
slechten ruil gedaan hebben voor het Fransche tooneel door den schrijver Bourdet
te veranderen in een ambtenaar......
[verschenen: 18 december 1936]

Het muzikale front
Parijs, 7 December [1936]
Het is zeer lang geleden dat een componist in een Parijsche concertzaal ovaties
ontving welke vergeleken kunnen worden met de hosannah's waarmede de hoorders
Darius Milhaud hebben bejubeld na de Fransche première van ‘Christophe Colomb’,
opera in twee deelen. Zoo muisstil men bleef bij de tafereelen, zoo rumoerig ging
men te keer bij het slot-accoord. Ofschoon de karos van den auteur gemotoriseerd
was zou het publiek, in extase tot op straat, de paarden gaarne hebben uitgespannen,
gelijk in den goeden ouden tijd. Het leek op een sprookje, uit de dagen van Rossini,
Verdi, Liszt, ‘toen de dieren praten konden’ zooals grootmoeder zei.
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Het leek ook op een soort van revanche. De eerste uitvoering van het werk vond
plaats in 1930 te Berlijn, toen de dichter van het libretto, Paul Claudel, gezant was
der Fransche Republiek in de Duitsche hoofdstad. Het stuk viel daar in het water als
een baksteen, hoewel 't vertolkt werd onder de schitterendst denkbare omstandigheden.
Voor de monteering, die een combinatie eischte van bioscoop en tooneel (destijds
nog een modern idee), had de Staatsoper geen geld en geen moeite ontzien. Er
behoefde geen wachtwoord gegeven te worden om ieder te doen begrijpen van hoeveel
gewicht het was 't hof te maken aan een ambassadeur die zijn eigen dichterlijke gaven
zeer hoog aansloeg, die in zijn vaderland nog geen enkel werkelijk succes geboekt
had, en die dagelijks de onrustbarendste rapporten ontving van zijn attaché's. Het
was in deze periode dat Ossietzki, Nobelprijs voor den vrede in 1933 (zes jaar te
laat), aangeklaagd en gevonnist werd wegens hoogverraad. Het was eveneens in deze
periode dat Briand, gelijk hijzelf bekende, alle ongunstige rapporten naar de
prullemand verwees. Philippe Berthelot, beschermer van Claudel, troonde nog als
directeur-generaal op den Quai d'Orsay. Bestond er een geschikter middel om slechte
indrukken en onbehaaglijke voorgevoelens te verdoezelen, uit te wisschen, dan den
gezant van Frankrijk en zijn geaccrediteerden componist, zijn protégé Milhaud te
huldigen als afgevaardigden der Fransche cultuur? De bedoeling was des te
prijzenswaardiger, des te verdienstelijker, daar Claudel zich tijdens den oorlog in
verschillende geschriften geuit had als een heftig anti-Duitscher, en o.a. Goethe
vereenzelvigde met een ezel. Ook in dit opzicht speelde Berlijn de mooie rol. Het
eenige ten slotte waarvoor niemand kon instaan was de houding van het publiek.
Zou het toehappen? Zou het de beteekenis van dezen artistieken bruggenbouw
beseffen? Neen, de brave menschen waren niet rijp voor zulk een experiment.
Na een paar voorstellingen verdween Christoffel Columbus van het repertoire
omdat de zaal leeg bleef. Wat had moeten schetteren als een triomf liep uit op een
nederlaag en een vernedering. Uit soortelijke ervaringen wellicht ontkiemde bij Dr.
Goebbels later het plan om de kunstcritiek te dresseeren door haar af te schaffen.

Rehabilitatie
Hun triomf, dien Berlijn weigerde, en meteen hun rehabilitatie, vonden Claudel, een
zeer geprononceerd katholiek, en Darius Milhaud, componist van het Sionistisch
volkslied, te Parijs. De zaak was grootscheeps aangepakt, als of 't een evenement
gold, een datum in de geschiedenis der Fransche beschaving. Uit Nantes had men
de beste der Fransche zang-vereenigingen laten overkomen, het koor der Schola
Cantorum dat zijn partij met de grootste zorg had ingestudeerd en met een
onwaardeerbare volmaaktheid uitvoerde. Het orkest van zijn kant had weken lang
gerepeteerd wat tot de uiterste zeldzaamheden behoort in de Fransche
muziek-beoefening omdat repetities geld kosten en de recette verslinden. De solisten,
vooral de mannen-stemmen, van het zuiverste brons en klinkend als klokken, waren
gekozen met een overleg dat slechts rekening hield met het muzikale resultaat, hetgeen
eveneens betrekkelijk schaarsch is hier. De dirigent was Pierre Monteux, en om te
zeggen dat er iets mankeerde aan de uitvoering zou men waarlijk moeten vervallen
in muggenzifterij.
Als 't mij dus ooit gespeten heeft me niet te kunnen aansluiten bij een Fransch
geluid, een Fransch enthousiasme, en mij genoopt te zien accoord te gaan met de
Berlijners, dan is het bij deze manifestatie waaraan niets ontbrak dan een aannemelijke
muziek.
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Zonder eenigen twijfel heeft Milhaud talent, maar hoe gebruikt hij het?
Verbeeld u een simpele melodie, weinig genuanceerd, tamelijk eentonig en vlak,
altijd primitief, zoowel in haar structuur als in haar accent. Rondom die melodie,
populair en bijna kinderlijk, kruipt en wroet een krioelend, voortdurend dissoneerend
orkest, waarvan het dikke, klodderende geluid, wanneer men het op zijn beurt
analyseert, weer overmatig eenvoudig en onbeduidend wordt. De algemeene
gewaarwording die men krijgt, lijkt op een broeiende, kokende, borrelende, grauwe,
rommelige en banale chaos, massaal en massief, die moeizaam en vergeefs worstelt
om een gestalte te scheppen uit louter niets, uit grondstoffen welke het oprapen niet
waard zijn.
Dat duurt geen kwartier. Dat duurt ononderbroken meer dan twee-en-een half uur.
Af en toe fragmenteert, prismatiseert de componist zijn zwaren, strooperigen,
klotsenden klankstroom in glazige harmonieën, zeer bekoorlijk in haar gezeefde,
gedempte aquarium-tinten, doch al die momenten van verademing tezamen beslaan
op de gansche lengte van het werk geen tien minuten, ruim geteld.

Rusteloos en redeloos
Het rhythme lijdt aan hetzelfde euvel als de klank. Zijn voornaamste beweging is
een rusteloos en redeloos, nergens motiveerbaar getrippel, gedrentel, getrappel,
gedraaf zonder einde, zonder doel, zonder halte, zwervend, dolend, loodzwaar ten
langen leste, en doodelijk vermoeiend. Het misbruik van onrust heeft dezelfde
gevolgen als bij anderen de overdaad van rust. De effecten worden genivelleerd,
geëgaliseerd, heffen elkaar op, geneutraliseerd, geannuleerd. Niets blijft over dan
een uniforme dreun, waarop niemand meer reageert alvorens hij stokt in een
slot-fermate.
De expressie gaat mank aan hetzelfde gebrek als de klank en de beweging. Alles
lijkt op het voorafgaande en op het volgende. Of de tekst (een samenvatting der
biografie van den wereld-ontdekker met apostolische tendenties) verhaalt van de
schuldeischers die bij Columbus krijschen om hun geld, of de tekst (sterk beïnvloed
door het primitievisme der drama's van Maeterlinck) de ontvangst vertelt van den
zeevaarder bij den Spaanschen koning, zijn eerste reis, het oproer der matrozen, de
bespotting der Indiaansche afgoden, Christoffel schildert beladen met ketenen, of
dwalend als een landlooper, om van een De Profundis op te stijgen en los te breken
in een Alleluja, Milhaud componeert onverstoorbaar dezelfde lallende, luidruchtige
muziek, een gelijkluidende muziek voor de heterogeenste tooneelen. De auteur raakte
dermate verslingerd aan deze manier van stijl, dat b.v. waar het koor zingt ‘het wordt
stil’, het instrumentale ensemble zijn eenvormige, drukke kabaal machinaal voortzet.
Sinds Meyerbeer had men zulke parodistische tegenstrijdigheden niet meer
bijgewoond en niet meer met opgetogen gezichten aanhoord.

Onophoudelijk rumoer
Zoo overladen, overwoekerd deze compositie reeds aandoet, er gebeurt nochtans
veel in het koor, en vooral in het orkest, dat het menschelijke oor niet vermag op te
vangen en waar te nemen. Men kan met elken vakman de weddenschap aangaan dat
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hij na een kwartier luisteren niet meer in staat is om nauwkeurig aan te duiden welke
instrumenten het gedruisch veroorzaken, waar de monotonie slechts verbroken wordt
door andere monotonieën. De aandacht duizelt, het oor verdooft. Het ligt voor de
hand dat dit onophoudelijk rumoer, gelijk de Niagara, de waterval van Schaffhausen,
het gedender van een trein, het geraas van een motor, het gebeuk van negertrommen,
den hoorder kan brengen in een toestand van onbewuste of bewuste exaltatie. Maar
deze globale indruk beperkt zich tot een samenkrimping der zenuwen. En wanneer
al het noten-materiaal dat Milhaud bezigt, niet bruto benuttigd was maar netto,
geordend, afgerond, belijnd, doorzichtig, overzichtelijk, wat bleef er dan over van
deze overweldigend-plebejische, onuitsprekelijk barbaarsche wereld in flarden en
lompen? Een respectabel, geduldig métier. Doch geen ziertje noemenswaardige
muziek.
Hoe men echter ook oordeelt over den Christophe Colomb van Darius Milhaud,
de compositie wordt een duidelijk en veelzeggend teeken wanneer men haar uit de
regionen der lucht-trillingen transponeert naar het domein der werkelijkheden waarvan
zij een zingende schaduw is. Zij verklankt een menschdom in roering, in gisting, in
ondoordringbare duisternissen welke nog geen sprankje licht gescheiden heeft. Het
zou vreemd zijn, fantastisch, bijna ongeloofelijk, als deze kunst representatief bleek
voor een deel der Franschen, talrijk genoeg om het geestelijk klimaat van hun land
te beïnvloeden.
[verschenen: 23 december 1936]

Een staalkaart
Parijs, 9 December [1936]
Het zijn merkwaardige bekentenissen, de brieven waarmee het nieuwe weekblad
‘Confessions’ zijn eerste nummer heeft geopend. Brieven van Fransche vliegeniers
die strijden aan de zijde der Spaansche Rooden en van wie reeds veertig kameraden
naar beneden zijn geschoten. Aan de echtheid kan niet getwijfeld worden. De
afzenders hebben allen onderteekend op een na, en zijn bekend in de bars waar men
piloten recruteert voor den wereldoorlog in duodecimo formaat welke wordt
uitgevochten op het Iberisch schiereiland.
De eerste is een deserteur van 19 jaar, dokterszoon, die zich verveelde te Metz
waar hij in garnizoen lag. ‘Aan den overkant, zegt hij, hebben zij gesnapt dat er met
onze wacht aan den Rijn niets te doen valt. Daarom zijn ze liever van leer getrokken
in Spanje. Onze ministers hebben misschien redenen om neutraal te blijven. Maar
ik ben geen minister.’ Met een mécanicien stemt hij of zij samen zullen uitknijpen
om te gaan vechten. Twee stemmen vóór, nul tegen; een mooie meerderheid. Een
bloedverwant verschaft hun reisgeld waarmee zij zich zonder moeite over de grens
smokkelen. Vier dagen later zijn zij lid van het escadrille ‘Espana’, opgericht door
den schrijver André Malraux.
Als de jonge piloot enkele Fiat's en Junker's heeft neergelegd gaat hij bij de
communistische partij trouwen met Rosario. De formaliteiten zijn beperkt tot een
minimum en de kosten bedragen slechts zes francs vijftig centimes, in welken prijs
de uitgaven voor de echtscheiding begrepen zijn.
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De tweede poetste in hemdsmouwen de plaat op een Fransch vliegveld dicht bij
de grens. ‘Doe je jas uit’, zei hem een kameraad, ‘ga naast de kist staan en doe alsof
je een mécanicien bent. Als ze je achterna willen zitten, zet je de kraan open en ga
je er van door.’ Met zijn baadje aan flarden gereten door den wind strijkt hij neer te
Barcelona. Op zijn Dewoitine heeft hij negentien gevechten geleverd en allen tegen
een overmacht. Maar zijn onprettigste herinnering is een bombardements-nachtvlucht
op een Potez 54. De piloot was een Spanjaard en hij zat naast hem met een revolver
in de hand om hem zijn bekomst te geven als hij 't in zijn hoofd mocht halen verraad
te plegen. De verdere bemanning bestond uit een Rus, een Duitscher en twee Tsjechen,
allen verknocht aan ‘de zaak’, doch die mekaar niet verstonden omdat ieder niets
kende dan zijn eigen taal. Het bombardement natuurlijk mislukte daar de bestuurder
bang was en zigzagde als een dronkelap.

De derde
De derde is een geboren jager, hoewel hij achtereenvolgens het beroep uitoefende
van bankier en van technisch adviseur der Metro-Goldwyn. Hij was reeds vrijwilliger
in 1915 en verwierf zijn eerste lauweren (militaire medaille en Legioen van Eer) in
1916. Hij arriveerde in Spanje met het escadrille Espana, welks aankomst waarlijk
verdiende geboekstaafd te worden. Nauwelijks neergedaald werden de Fransche
vliegeniers tot scheidsrechters uitgeroepen. Een delegatie van onderofficieren wilde
de officieren fusilleeren. Een delegatie van soldaten wilde de onderofficieren
fusilleeren. Een delegatie van arbeiders wilde iedereen fusilleeren, wat de kwestie
vereenvoudigde.
In een pakkend résumé beschrijft hij een luchtgevecht: ‘Mijn derde overwinning
behaalde ik aan 't eind van een lange corrida boven Toledo. Guidez, Doherty en ik
tegen acht Fiat's. Ik had met een onzer tegenstanders een prachtig duel van twintig
minuten. Het lukte den Italiaan om mij zijlings een laag te geven die klonk als een
hagel kiezelsteenen op een blikken trommel. Achttien gaten achter mijn zitbank.
Maar hij had zich tien centimeter vergist, dit wil zeggen één duizendste seconde. Die
misrekening was hem noodlottig. Met dertig mitrailleurkogels schoot ik hem naar
beneden.’
De vierde, een onderwijzer, is een idealist en ‘dient’. De eerste die hij neerlegt is
een Heinkel. Van 23 Augustus tot 15 October, zegt hij, waren wij slechts vier jagers
tegen honderd-zeventig vijandelijke toestellen, waaronder twee-en-twintig jagers,
en nooit hebben wij den strijd ontweken. Hij vertelt van een muilezeldrijver die met
zijn beest twee honderd kilometer afdraaft in geforceerde marschen om het commando
te verwittigen dat de Duitschers een dépôt van benzine, bommen en vliegtuigen
hebben ingericht te Olmedo. De boer eischt een bombardement en bestijgt de machine
zooals hij zijn muilezel zou bestijgen. Wanneer de raid tot ieders genoegen geëindigd
is met een reusachtigen brand keert hij per viervoeter terug naar zijn haardstede.

Huurling
De vijfde, die anoniem blijft, is een huurling. Min of meer zijn ze allen huurlingen,
doch hij is de eenige die er geen doekjes om windt. Hij verdient vijftig duizend francs
per maand, en een assurantie tegen ongelukken van drie honderd duizend dito, zwart
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op wit. Dat is niet te veel zoolang men, numeriek inferieur, groote kans loopt op een
blauwe boon of erger, want de Rooden, beweert hij, behandelen de vliegeniers die
in valscherm dalen als krijgsgevangenen, doch bij de Witten riskeeren zij
barbaarschheden welke onder geciviliseerden niet moesten voorkomen. Van dat
kannibalisme hangt hij een aardig tafereeltje op. ‘De vrouwen zijn altijd de razendsten.
Toen de fascisten een school te Madrid gebombardeerd hadden was er geen houden
aan. Den volgenden dag werd een Duitsch piloot genoodzaakt zich omlaag te werpen
in een parachute. Hij kwam terecht op een dak van de stad. De vrouwen hebben hem
in de straat gesleept en hem met haar tanden het gelaat en de oogen verscheurd. Zoo
wreekten zij haar kinderen.’
Het doet dezen huurling klaarblijkelijk plezier zijn mond voorbij te praten en hij
vertelt nog een smakelijke anecdote, die de mentaliteit der regeering van Madrid in
het rozigste daglicht stelt. Zekeren nacht, tegen de ochtendschemering, arriveert op
het terrein van Barajas een minister met zijn vrouw, zijn gouvernante, zijn hond en
zijn papegaai. Hij wil direct met de heele troep geëvacueerd worden naar Barcelona.
Men antwoordt hem dat er geen piloot disponibel is. De minister begint te schreeuwen:
‘Pilote francese fusilado.’ Dan besluit men toch maar om Bourgeois wakker te maken.
‘Kerel, daar is een minister die je wil fusilleeren.’ Bourgeois is een type, dat niet
opziet tegen een harde kluif. Voor bombardementen is hij een baas. Meer dan vier
duizend uren in de lucht. Men noemt hem God de Vader. Heel zijn equipage voert
de bombardementen uit met een sigaar in den bek en een mand vol flesschen in het
schuitje. En of hij vliegt of vecht, Bourgeois heeft altijd op z'n kop een strooien hoed,
waarvan de rand begint af te rafelen sinds hij gebeukt wordt. Als Bourgeois op het
terrein verschijnt probeert de minister tegen hem uit te varen. ‘Heb ik van me leven’,
antwoordt de ander, ‘geen gesputter, hè, als je je met je vrouw, je dienstbode, je hond
en je papegaai wilt inschepen! Verstaan?’

Prettige toestanden
De zesde is een uitbreker. Een die den vrede ontvluchtte omdat hij den oorlog in het
bloed heeft. Iemand die zich herboren voelt in de gevaren van den krijg ondanks de
hachelijkste wederwaardigheden. Op een dag moet hij met een Bloch 210 (bombardier
welke volgens de lijsten van het Fransche luchtvaartministerie ingeschreven staat
als geheime machine) een noodlanding doen bij het dorp Damiel, waar de
republikeinsche militie en de anarchisten, hoewel beiden behoorend tot het Frente
Popular, bezig zijn elkaar uit te moorden. Door beide partijen wordt de Bloch
ontvangen als een vijand. De bemanning moet zich met drie mitrailleuses verschansen
en verdedigen in het toestel. Ongeveer te twee uur in den nacht terwijl militie en
anarchisten elkaar afslachten rolt een vrachtwagen over den weg welks motor door
zijn klank doet denken aan den motor van een vliegtuig. Terstond barst van alle
kanten een helsch vuur los. Allen bekogelen elkaar, de Bloch, de militie en de
anarchisten.
Deze uittreksels, dunkt me, zijn instructief voor de werkelijke situatie in Spanje,
en daarenboven verschaffen zij door de verscheidenheid der karakters vrij
nauwkeurige en volledige inlichtingen over de hoedanigheden van het Fransche
luchtleger en zijn huidige temperament.
Het ligt voor de hand dat de Generale Staven der vier betrokken mogendheden,
Italianen, Duitschers, Franschen en Russen, zich niet alleen geïnteresseerd hebben
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voor de kwaliteit van het personeel, maar in 't bijzonder voor de eigenschappen van
het gebruikte materiaal, bij deze proeven in miniatuur doch op levensware schaal.
Het is echter onmogelijk om over die confronteering van methoden on machines
een onpartijdige, betrouwbare inlichting te verkrijgen. Wij weten niet eens met
zekerheid of de jonge reserve-onderofficier die met een Dewoitine 500 den Duitschen
acrobaat Fieseler heeft neergehaald, hem omlaag schoot in een gevecht of op 't
moment eener landing. Om Franco en zijn aanhangers niet te verdrieten is een deel
der Franschen grif bereid om een geheele portie hunner luchtbewapening (onder
andere de Blériot-kanon 91, de Dewoitine 37, de Potez 54, de Bloch 210) klakkeloos
af te kammen. Om het gouvernement van Madrid en zijn geestverwanten naar
welgevallen te believen verzuimt een ander deel der Franschen niet dezelfde machines
buitensporig op te schroeven. Alleen over de voortreffelijkheid van den Jager D-500
heerscht eenparigheid van meening.
Hoewel 't dus schijnt dat de Franschen zich knap hebben heengeslagen door de
moeilijkheden van een land ten prooi aan anarchie en wanorde, zal men toch geen
definitieve opinie kunnen formuleeren over de praktische waarde van het materiaal
zoolang het niet den vuurdoop getrotseerd heeft in een oorlog die van beide zijden
georganiseerd is in plaats van geïmproviseerd. Maar over het personeel, over de
bemanning, over haar moreel, haar paraatheid, haar ondernemingsgeest, haar krasse
verachting voor leven en dood, haar onversaagdheid en haar gewiekstheid, daarover
kan men van nu af gerust zijn.
[verschenen: 29 december 1936]

In het licht der sterren
Parijs, 12 December [1936]
Te tien uur 's avonds, aangekondigd door het klokgebeier van Westminster, nam
Edward VIII in de Engelsche radio-posten afscheid van zijn volk en van zijn troon.
De toespraak duurde even acht minuten. Precies zes minuten over half elf gaven de
Fransche posten het vaarwel van Windsor Castle eerst in den Engelschen tekst, daarna
in een Fransche vertaling. De redevoering des konings was gramofonisch geregistreerd
en binnen het half uur kon de opname met een vlekkelooze zuiverheid gereproduceerd
worden. Over zulk een technische prestatie, wonderbaarlijk wanneer men even
bedenkt wat er voor noodig was om haar onberispelijk te doen lukken, is niemand
meer verbaasd. Het hoort zoo... in een eeuw waar de menschen als verwende kinderen
hun geluk niet kennen.
Zoo beluisterden wij tweemaal in een zeer geringe spanne tijds de meest
dramatische boodschap der geschiedenis en een der verscheurendste uitingen van
het menschelijk hart. Wie gevoelig was voor stembuigingen kon de
gemoedsbewegingen van den spreker volgen alsof zij geteekend werden in een
grafische lijn. Zij waren zoo helder verneembaar, hoewel Edward zijn aandoeningen
beheerschte, dat men ze niet zou durven ontleden uit vrees voor indiscretie of uit
vrees om te duizelen boven de afgronden eener desolate, gemartelde ziel. Maar de
weeke, milde, vermoeide intonatie van God bless you all en de gedempte uitroep
van God save the King, rauw, heesch, beklemd en bijna dreigend, zal mij bijblijven
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als de angstkreten die men soms in 't donker hoort van een groote stad, of van een
bosch vol mysteriën.
Op de keuze van Edward waren de Franschen nog minder voorbereid dan de
Engelschen. In hun binnenste hebben zij haar moeilijker aanvaard dan de onderdanen
van den voormaligen soeverein, wiens regeering van 323 dagen de herleving gezien
heeft der Entente Cordiale.
Wanneer een van de toppunten in de Britsche literatuur Antony and Cleopatra is
van Shakespeare, waarin de Romein zijn scepter verliest terwille van een vrouw, een
der hoofd-momenten in de Fransche literatuur is Bérénice van Racine, waarin een
ander Romein, de Titus die de wallen sloopte van Jeruzalem, de vrouw prijsgeeft
voor de kroon. Er moge veel wankelen in de traditioneele zeden van Frankrijk, menige
gezichtshoek moge gewijzigd worden, menig woord van inhoud verwisselen en
menig idee van kleur, maar aan de conceptie dat de plicht gaat boven de passie, de
rede boven de zinnen, de last wanneer hij redelijk is boven de lust al ware ze
onschatbaar - aan deze opvatting die hem werd ingeprent door zijn vorsten en door
zijn schrijvers, is de Franschman ondanks alles instinctmatig gehecht gebleven. Het
vermaarde gezegde van Pascal ‘le coeur a des raisons que la raison n'a pas’ heeft in
't Fransche bewustzijn nooit meer werkelijkheid en aantrekkingskracht verkregen
dan een geestige boutade.

Een tragedie
Juist deze maand is in het Théâtre de la Porte-Saint-Martin een tragedie vertoond
welk een conflict behandelt van dezelfde orde als waarin Edward VIII verwikkeld
raakte. Het is ‘Napoléon-Unique’ van Paul Raynal, de trotsche, stroeve auteur van
‘Het Graf onder den Triomfboog’, die uit de biografie van Bonaparte de episode
lichtte zijner scheiding van Joséphine. In 't eerste bedrijf verdedigt hij zijn liefde
tegen Fouché, in 't tweede bedrijf tegen zijn moeder, in 't derde - één onmetelijke
scène tusschen Napoléon en Joséphine - tegen zichzelf. Wanneer er niemand meer
is om hem tegen te spreken en te weerstreven zwicht Bonaparte voor Napoléon en
verstoot de eenige vrouw die hij ooit oprecht en spontaan bemind heeft. Het begrip
der suprematie van het belang boven het sentiment is den Franschen dermate
ingeworteld dat Raynal zelfs vermeed te suggereeren hoe weinig geluk zijn offer
bracht aan Napoléon de Eenige. Zijn scheiding van Joséphine valt inderdaad samen
met de eerste voorboden van zijn ondergang. Hier zou de eenzaamheid van een hart
geduld kunnen worden als het preludium der eenzaamheid op de rots van Sint-Helena.
In 't kort, wanneer het de Franschen vrijstond hun gevoelens te ontboezemen
zouden zij om allerlei redenen de abdicatie van Edward VIII betreuren als een ramp,
als een bankroet van waarden en beginselen die niet onderhevig mogen zijn aan
schommelingen.
Maar wie het meest geschokt worden in hun overtuigingen, bedrogen in hun
verwachtingen, beschaamd in hun berekeningen door de troonsverzaking des konings,
dat zijn niet de politici of diplomaten, doch de astrologen en die aan 't eind van elk
jaar hun instrumenten opnemen om de toekomst te lezen uit sterren en planeten. Wij
hebben er toevallig een die de wetenschappelijke astrologie beoefent, een die door
de Daily Mail en de Sunday Dispatch geroemd is als de grootste astroloog der wereld,
hoewel hij er niet uitziet als een magiër doch als de positiefste der marskramers die
omstreeks Kerstmis hun tentjes opslaan langs de boulevards, volgens een gebruik
dat stamt uit de middeleeuwen.
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Maurice Privat
Het is Maurice Privat. Hij was secretaris van Clemenceau, hoofdredacteur van
verscheidene dagbladen, vriend van Poincaré die hem de directie gaf van den
Eiffel-toren, en uitvinder van den radio-krant, want iets wat heden vanzelfsprekend
lijkt moest in 1924 nog door iemand worden uitgevonden. Een tijd lang redigeerde
hij een serie van ‘Geheime Documenten’ die betrekking hadden op de ruchtbaarste
personen der actualiteit, en waarin Tardieu, Laval, Ivar Kreuger en de Corsicaansche
Bandieten verschenen naast Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Een studie over ‘Lyon, ville
secrète’ bracht hem in aanraking met de occultisten en mystagogen der hoofdstad
van de Rhône, en hij kwam zoo onder den indruk hunner kunst dat hij alles liet varen
voor de wichelarij.
Weldra had hij drie voorzeggingen van beteekenis op zijn actief: den moord van
president Doumer, den dood van Albert I en den aanslag op Barthou. Het scheelde
niet veel of hij werd de staats-astroloog der Derde Republiek. De vrucht dier celebriteit
was een geheel boekdeel, gepubliceerd in November, betreffende de gebeurtenissen
welke op de twee halfronden zullen plaats grijpen in 1937.
Hij nam daarin ook den uitvoerigen horoscoop op dien hij voor de Sunday Dispatch
getrokken had ter gelegenheid der kroning van Edward VIII. Nimmer reikten de
hemelsche machten een schitterender, een harmonischer, een onbewimpelder
getuigschrift uit voor een sterveling, en nimmer deden de gesternten prachtiger
beloften. Niet enkel alle aardsche voorspoed en de hulp van occulte machten waren
Edward toegezegd. maar daarenboven een gemalin, zijner waardig, die hij zou
liefhebben, die hij zou kronen, die zijn arbeid en zijn roem zou deelen, die hem mooie
kinderen zou schenken. Zelfs de kroning welker datum gekozen was op aanwijzing
van den astroloog van Buckingham-Palace, zou geschieden onder de gunstigste
auspiciën. Aan het einde zijner loopbaan zou Edward VIII, strevend naar het
universeele, tronen als arbiter bij uitnemendheid van den ganschen aardbol. Er is
niets, voegde de profeet hieraan toe, dat zou kunnen opwegen tegen zoo verheven
zekerheden.

Een ‘slag’
Welk een slag (en ik zou nog meer voorbeelden kunnen citeeren) voor de
‘wetenschappelijke astrologie’! Zij blijkt niet betrouwbaarder dan het koffiedik. Van
den eenen kant is dat jammer. Van den anderen kant kunnen wij ons troosten met de
kans dat ook de rest der voorspellingen omgekeerd zal uitkomen. Want hoewel Privat
1937 ‘het jaar van herstel’ titelde, bericht hij een mislukten aanslag op het Fransche
staatshoofd, een nieuwen president der Republiek, een dictator, oproeren die zullen
noodzaken tot sluiting der Wereld-Tentoonstelling, opstand in Fransch Noord-Afrika,
een ellendige en harde winter, revolutionnaire woelingen in een menigte landen,
zelfs in 't land van Stalin en van den Mikado, den val van Hitler, de terugkeer der
Habsburgers, een zeer ernstige ziekte van den koning der Belgen en een reeks verdere
veranderingen waaronder men weinig verbeteringen bespeurt. Onder de dingen
waarvoor de hemel ons moge hoeden noteer ik de vervaardiging van petroleum uit
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zeewater en een procédé om goud te maken. De ontdekker van dezen steen der wijzen
zal een jong man zijn, waarschijnlijk een Hollander, en die protestant schijnt te zijn,
zoon van een dominee, klein, van smalle gestalte en lichtelijk gebogen, een beetje
stijf van uiterlijk, bleek van tint, behaard van lichaam, met een stug en gewoonlijk
nurksch karakter, die aan jicht lijdt aan de voeten. Zijn gedachte is vlug en hij werkt
in afzondering. Mocht gij een chemicus kennen die aan dit signalement beantwoordt,
waarschuwt hem dan niet dat zijn ontdekking dreigt ‘opgesloten’ te worden door
energieke tusschenkomst van Groot Brittannië. Hij verdient het lot van 'n openbaar
boosdoener, want hij berokkent de ruïne van alle munten, welker naderende dood
gemeld wordt door de intrede van Plutus in het teeken van den Leeuw.
Bij een astroloog die zich zoo geducht in de vingers sneed zou men haast wenschen
dat hij ronduit een oorlog voorzegt. Maar neen: hij zwijgt over wat allen duchten en
allen zien aankomen...
[verschenen: 30 december 1936]

Wat is er van den nacht?
Parijs, 16 Dec. [1936]
Uit alle richtingen ontvangen wij wenken die ons, als wij Noach waren, zouden
aansporen om onze toeverlaat te zoeken in een arke. Maar wie zich bergen wil, waar
zal hij kunnen schuilen? Bestaat er in het ronde van den aardbol een vluchtheuvel
voor het verdelgende vuur dat de mensch sinds jaren in zijn magazijnen heeft
opgestapeld? Dat is de laatste consequentie der inbraak van den titan Prometheus.
Het uur nadert, dat men Zeus gelijk zal geven, die den dader strafte.
Wij zijn als in het sprookje van Edgar Poe over den put met den slinger. Wij leven
naast een helsche machine die wij niet kunnen stilzetten, die wij dag en nacht hooren
tikken als een wekker, waarvan wij de raderen langzaam zien wentelen naar het fatale
punt waar zij het onheil inschakelen. En het is niet eens fantastisch niemand meer te
kunnen ontmoeten die de ontploffing niet ziet aankomen. De ongeluksprofeet, in
woord, in geschrift, in beeld, werd een even ordinair verschijnsel als de politieagent
of de taxichauffeur. Alle oogen zijn gekeerd naar de ramp, alsof niet wij haar naar
ons toetrekken maar alsof zij ons tot zich opzuigt als een machtige pomp.
Blum kent ze, doch in het openbaar poogt hij haar nog te loochenen. Hij gebaart
echter als een roeier op den rand van een wielenden draaikolk. Hij aanvaardt de
bedreiging nog niet, maar hij bespeurt haar, hij erkent haar. Dat hij in het fatum nog
niet berust, dat hij zich weert, dat hij zich niet schikken wil is trouwens zijn
regeeringsplicht, en het eenige verschil met honderd, met duizend anderen. Gisteren
was het Georges Duhamel, vandaag Pierre Dominique, die het noodsein hijschen.
Men kan ze niet meer opsommen, de waarschuwers die verwittigen dat Frankrijk in
doodsgevaar verkeert, dat Frankrijk zal ondergaan, dat wij niet zullen ontsnappen,
dat wij op een morgen zullen wakker worden als Duitschers, wanneer wij tenminste
deze ontpopping overleven. Het zonderlinge is dat niemand schrik heeft.
Alles volgt zijn gewoon beloop. Een minister nagelde den eersten bout van een
slagkruiser die over drie jaar pas klaar zal zijn. Ga kijken op het terrein der Expositie.
Holland legde den eersten steen. Overal wordt gegraven, gemetseld, gehamerd.
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Niemand gelooft dat de Tentoonstelling zal doorgaan. Iedereen werkt alsof zij in
Mei geopend zal worden.

Het onafwendbare
Men kent het onafwendbare. Zoo goed en zoo kwaad als dat hier in de tegenwoordige
omstandigheden kan, bereidt men zich erop voor, zonder haast en zonder vrees. Men
meent te weten dat het moment der uitbarsting niet ver meer afligt. De winter zelfs,
die vroeger een bondgenoot was der pacifisten, wordt niet meer vertrouwd. Of de
dagen kort zijn of lang, of 't sneeuwt of regent, of de akkers geploegd en bezaaid
zijn, al die factoren werden voor de moderne oorlogvoering van ondergeschikt belang.
Zij waren het overigens reeds voor de oude. Denk slechts aan de veldslagen van
Napoleon: Austerlitz. Jena, Eylau, enz. De koude heeft Verdun niet belet. Het water
verhinderde niet de offensieven aan de IJzer.
Men rekent ook niet op een oorlogsverklaring. ‘De eerste nacht kan ons één millioen
zielen kosten’ zei een der Fransche militaire chefs, en hij bleef daarbij koelbloediger
dan een tank die rolt over een mierenhoop. Groote goden, hoe zal men ze begraven?
Waarlijk, alle hoop is ons niet ontzonken, maar de illusies welke nog niet geheel
verzwonden werden broozer dan de gekleurde zeepbel die siddert op den zoom eener
aarden pijp.
Er bleef nog maar eene vraag naar welke de politiek zich richten kan, omdat zij
de eenige is welke men zich stelt met ongewisheid: Waar zal Duitschland toeslaan?
In 't Oosten van Europa? Of in 't Westen?
Beeldt u niets in, antwoordt de een. Hitler raast en tiert tegen de bolsjewisten, doch
zijn troepen concentreert hij langs de Fransche grens. Het contact tusschen de
bevelhebbers der Reichswehr, die weinig lust hebben in een Oostelijke expeditie, en
sommige kopstukken van het Roode Leger, is nimmer verbroken geweest, het is niet
eens verbloemd geworden. Sinds Von Seeckt terugkeerde in Duitschland, werd dat
contact zelfs vernauwd. De Reichswehr, toegerust en gedresseerd voor een
foudroyante campagne, deugt niet voor de sneeuwvlakten van Rusland. Wat moet
zij met haar gemotoriseerde divisies aanvangen in eindelooze streken zonder wegen?
Wat kunnen haar vliegtuigen uitrichten boven onafzienbare steppen, bosschen, akkers
waar de steden geïsoleerd liggen en voor 't meerendeel slechts groote dorpen zijn?
Let ook op hun handelsrelaties. Gedurende 1936 exporteerde Duitschland veertien
maal meer naar Rusland dan in 1935. Op 't oogenblik schelden zij elkaar uit en spelen
boeman. Maar wat is gemakkelijker onder dictatoriaal bewind dan een
front-verandering der publieke opinie? Hoe dikwijls reeds nam Mussolini een
vierkanten draai? Hoe lang is het geleden dat Litvinoff en zijn kranten niets dan de
venijnigste sarcasmen hadden voor Frankrijk en voor den Volkenbond? En nu?

Een andere meening
Aldus klinkt de eene klok. De andere geeft een diametraal tegenovergestelden
grondtoon. Vergis u niet, zeggen zij die aan de touwen trekken. Schilder den duivel
niet zwarter dan hij is. Wanneer de Duitschers hun haat, hun afschuw uiten voor het
bolsjewisme zijn ze eerlijk en oprecht. Zij hebben het communisme van dichtbij
meegemaakt, in hun eigen land en vlak in de buurt. Het is hun heilige ernst wanneer
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zij spreken over de noodwendigheid eener afrekening met Moskou. Wederzijdsche
vriendelijkheden of geschimp zijn uiterlijkheden die daarbij minder tellen dan niets.
De Duitschers hebben een aparte manier om de Russen aan te pakken. ‘Ich kenne
meine Russen’, placht Hindenburg te herhalen. Hij was de opvolger van den Moltke
die reeds in 1847, terwijl Nicolaas I de geliefde oom was van den koning van Pruisen,
de grenslijn bestudeerde welke in 1917 bij verdrag van Brest-Litovsk werd vastgesteld.
Ook Hindenburg heeft een opvolger. Als hij in Rusland druiven wenscht te plukken
die hem in Frankrijk misschien te hoog hangen of te zuur lijken, dan hebben wij
altijd ruimte en speling genoeg om hem min of meer te dwarsboomen zonder in de
affaire te worden meegesleept.
Doch er is nog een derde partij, die der onbevooroordeelden, welke redeneert:
Hitler zal oorlogen. Wellicht wil hij niet. Maar hij moet, als leider van een talrijke
natie, die verteerd wordt door wrok en ontbering. Naar welken kant zijn ambitie ook
gekeerd is, naar 't Westen, naar 't Zuiden, naar 't Oosten, binnen Europa of buiten
Europa, hij kan niets beginnen, hij kan geen enkel doel bereiken alvorens Frankrijk
vernietigd te hebben. Of wij de eerste of tweede zijn die aangevallen worden, wij
hebben niet één kans op de tienduizend om buiten schot te blijven.
En met dergelijke vooruitzichten gaan de Franschen het nieuwe jaar tegemoet.
Reeds versterken zij over acht à tien kilometer diepte, achter de gansche linie hun
Oostelijken forten-gordel welke voor oninneembaar gold.
[verschenen: 31 december 1936]

De afloop
Parijs, 21 December 1936
Men zei dit jaar dat op het lijstje der Fransche candidaten voor den Nobel-prijs voor
Letterkunde ook de naam vermeld stond van Roger Martin du Gard. Daar de
Zweedsche onderscheiding vooral in de literatuur een uitstekend zaakje beduidt
(bijzonder voor den uitgever) en daar de reflectanten geïntroduceerd worden door
de officieele lichamen van hun land, concludeerde men uit de candidatuur-stelling
van Roger Martin du Gard dat zijn groote roman-cyclus ‘Les Thibault’ beëindigd
moest zijn, of minstens de voltooiing moest naderen.
In 1929 verscheen La mort du Père, zevende halte eener reis, ondernomen in 1921,
en waarvan niemand de plaats van bestemming kon gissen. Vanaf 1929 had de auteur
zijn lezers in den steek gelaten, alsof hij zelf niet meer wist waarheen zijn menschen
hem voerden. Gelukkig is een der geruchten waartoe de Nobelprijs aanleiding gaf,
bevestigd. Roger Martin du Gard krijgt hem niet, maar zijn uitgever vermeerdert
onze bibliotheek eensklaps met drie nieuwe en volumineuze vervolgen van Les
Thibault. Is de schrijver daarmee klaar?
Neen, nog niet. Het geheel eischt de bekroning van een ‘Epiloog’, en hoewel wij
bij de eerste weken van den wereldoorlog zijn aangeland, waarin menige levensdraad
voorbarig werd afgesneden, zie ik niet goed hoe de auteur met minder dan duizend
pagina's zich van al zijn personages kan afmaken. Op zichzelf genomen zou dat geen
bezwaar vormen. Wij willen gaarne het idee aanvaarden dat een kunstwerk, zoo
weinig gebonden aan ruimte en tijd als de roman, nimmer behoeft te eindigen en
zelfs niet eindigen kan. Steeds immers blijft er iemand of iets over om het rhythme
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voort te zetten. Doch als een auteur dat standpunt kiest moet hij de productie niet
zeven jaren orderbreken. In dien tijd kan men met het beste geheugen heel wat
vergeten, en telkens van voren af aan beginnen schijnt waarlijk te veel gevergd.

Twee thema's
Het is evident dat van tien substantieele boeken slechts globale indrukken genoteerd
kunnen worden in een krant. Men moet zich beperken tot de quintessens, tot 't schema,
tot de vogelvlucht. Dit heeft tenminste één voordeel: men keert terug tot het stadium
waarin de schrijver aanving toen hij zijn werk op stapel zette en de fundamenten
legde.
Roger Martin du Gard nam twee hoofd-thema's, contrasteerend als de thema's der
klassieke symphonie, en werkte ze parallel uit. Elk is belichaamd in een patricische
familie. Het harde, struische, ruige, mannelijke element wordt geïncarneerd door
Oscar Thibault, die katholiek is. Het weeke, vrouwelijke element wordt
vertegenwoordigd door Jérôme de Fontanin, een Hugenoot en protestant. Dit strookt
weinig met onze opvattingen doch op gezag van den auteur mag men gelooven dat
die algemeene karakteristiek niet de waarnemingen weerspreekt welke men doen
kan in Frankrijk. Oscar Thibault, sanguinisch, autoritair temperament, wijdt zich na
den dood zijner vrouw, gestorven bij de bevalling van zijn tweeden zoon Jacques,
aan sociale werken. Jérôme de Fontanin, die eveneens twee kinderen heeft, Daniel
en Jenny, vertroebelt het bestaan zijner echtgenoote met de tallooze buitensporigheden
van een Don Juan, waarvan hij de insinueerende inborst heeft en het charmante
uiterlijk. Beide antipodische gezinnen komen met elkaar in aanraking door middel
van een lyceum, waar Jacques en Daniel school gaan en hartstochtelijke, hoewel
onschuldige vriendschapsbetrekkingen aanknoopen. Het cahier waarin zij hun
gepassionneerde ontboezemingen uiten, wordt ontdekt in een lessenaar. De knapen
nemen samen de vlucht. De politie spoort hen op te Toulon waar zij worden
teruggehaald door Antoine die dokter is en de oudste zoon van Oscar Thibault. De
schok bezorgt Jenny een meningitis welke, als de medici haar opgeven, genezen
wordt door een adept der Christian Science, maar die de kiemen achterlaat van een
instinctieve, smeulende antipathie tegen Jacques. Als de kinderen van hun escapade
huiswaarts keeren wordt Daniel door zijn moeder (de vader maakt juist een slippertje)
met blijdschap ontvangen als de verloren zoon. Oscar Thibault, hardvochtig en
ondoordringbaar, sluit Jacques op in een model-verbeteringsgesticht, dat hij zelf
heeft opgericht. Wanneer Jacques bijna compleet is afgestompt door de tucht, de
eentonigheid en de omgeving, trekt Antoine zich het lot aan van zijn broer, bevrijdt
hem tegen den wil van den meedoogenloozen vader, en belast zich met zijn verdere
opvoeding.

Panorama
Dit is de inhoud der eerste deelen die de gezichtsvelden bepalen van den roman.
Door Oscar blijven wij tot op zijn doodsbed in contact met de bedienaars van den
katholieken godsdienst. Via Antoine, zeer begaafd, energiek en rechtschapen als zijn
vader, maar minder intransigent op elk gebied, onderhouden wij uitvoerige en nauwe
betrekkingen met de medische kringen. Een geheel volume behandelt niets dan de
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consultaties van één dag. Zoolang Jacques studeert, hebben wij relaties met de
Universiteit. Daniel, die schilder wordt, brengt ons in de milieux der kunst, en, omdat
hij aardt naar zijn vader, in de milieux van het amusement. Wij ontmoeten Jérôme
op avontuur in de verschillende hoeken der hoofdstad; zelfs op de Oudezijds
Achterburgwal van Amsterdam waar een zijner vele maitresses in verdachte
omstandigheden sterft. Op dit panorama, waar menschdom en civilisatie zich ontrollen
in hun voornaamste en altijd interessante aspecten, zijn de koloniën niet verwaarloosd.
Oscar Thibault heeft een pleegkind, Gisèle, dochter van een kolonel en een inboorlinge
van Madagascar. Op Gisèle zal Antoine verlieven zoodra de Joodsche Rachel, wier
liefde hem ontbolstert van de beperkende invloeden zijner jeugd, wordt teruggeroepen
naar Afrika, als de raadselachtige slavin van haar nog raadselachtigeren meester
Hirsch. Tusschen Gisèle en Jenny zal Jacques dobberen, en beiden zal hij ontwrichten
wanneer hij voor den tweeden keer het ouderlijk huis en zijn herinneringen ontvlucht,
ditmaal voorgoed, om slechts terug te keeren bij een sterfbed waar zijn vader in
dagenlange, afgrijselijke stuiptrekkingen kampt met den dood. Onder al deze
getourmenteerde, krampachtige karakters geneigd tot onvrede en ongeluk, beweegt
Madame de Fontanin zich als de personificatie van een edeler materie, omringd en
beschut door een innerlijk licht dat in de diepste duisternissen soms wankelt maar
niet uitdooft. Haar gelijkwaardig pendant onder de katholieke figuren van den roman
is l'Abbé Vécard, de geestelijke leidsman van Oscar.

Het slot
In de drie pas verschenen slotdeelen, omvangrijker dan de zeven voorgaande en
getiteld Zomer van 1914, trekt Roger Martin du Gard de noodzakelijke consequenties
uit de psychologische gegevens. De laatste weken van den vrede: Jacques,
dienstweigeraar geworden, socialist, pacifist en internationalist, heeft zich aangesloten
bij de revolutionnaire kringen, die met verholen oogmerken ageeren, intrigeeren,
wroeten te Lausanne en Genève. Hij is te jong, te eerlijk, te naief, te fanatiek, te
onbesuisd om gelijk de meesten zijner kameraden niet de dupe te worden van hun
chef, den satanischen Meynestrel, ‘le Pilote’, eerst vliegenier, daarna
beroepsomwentelaar. Wat is de bijgedachte van diens occulte agitatie? Zooveel
mogelijk last berokkenen aan alle gouvernementen door opruiing van het proletariaat,
maar zonder het eigenlijke doel te schaden door het voorbij te streven. Dat geheime
doel blijft de oorlog, omdat enkel uit de rampen van een oorlog een werkelijk
revolutionnaire situatie zich ontwikkelen kan. Wanneer bona-fide spionnen (onder
wie Jacques zich bevindt) hem de documenten in handen spelen, welke onomstootelijk
de medeplichtigheid bewijzen der Duitsche en Oostenrijksche Generale Staven in
de verscherping der diplomatieke crisis, en wanneer Meynestrel door publiceering
dier documenten de volkeren zou kunnen wakker schudden, hun verblinde regeeringen
op de noodlottige helling tijdig zou kunnen remmen, vernietigt de revolutionnair
liever de beschuldigende papieren dan ze te benuttigen ten gunste van den vrede.
Wij zouden gaarne weten of deze thesis van Roger Martin du Gard op een historische
basis berust. Zij is van gewicht omdat ze weder actueel werd. Voor een echten
omwentelaar is een revolutie nooit te duur betaald, al zou ze twintig, dertig millioen
dooden kosten, en sommigen verdenken Stalin met zijn Komintern van dezelfde
infernale bijbedoelingen waarmee Meynestrel achter een humanitair masker de
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volkeren naar de slachting drijft. Wij zijn klaarblijkelijk in de periode der valsche
profeten.
Jacques wijkt uit naar Genève als de oorlog losbreekt, welks voorgeschiedenis
met de uiterste omslachtigheid (en onpartijdigheid) door den schrijver geanalyseerd
wordt, dag voor dag, bijna uur voor uur. Hij heeft zijn gansche fortuin anoniem ten
geschenke gegeven aan het Bureau der Socialistische Internationale, want hij
wanhoopt nog niet, hij gelooft nog niet aan het failliet der revolutionnaire
broederschap. Hij smeedt het krankzinnige plan om vanuit een vliegmachine een
manifest, dat de hoofden verhelderen moet, uit te strooien over de vijandelijke linies.
Tot het bittere einde is hij slachtoffer en dupe van zijn idealen, van zijn illusies. Het
vliegtuig wordt bestuurd door Meynestrel die zelfmoordbevliegingen heeft sinds de
vrouw, die zijn mascotte was, hem verliet. Hij werpt het toestel naar beneden. ‘De
Piloot’ verbrandt met de traktaatjes. Jacques, zwaar gewond opgeraapt, wordt in de
paniek van een terugtocht door den kogel van een Fransch gendarme afgemaakt als
spion.
Nu nog de epiloog van dezen ondergang eener wereld. Van de dozijnen personages
vertrokken pas drie (Oscar, Jacques en Jérôme) uit dit jammerlijke dal van tranen.
De overigen, min of meer ontredderd, worstelen in den storm. En wat zou Roger
Martin du Gard na twintig jaren anders kunnen constateeren dan dat hun schipbreuk
en al hun lijden vergeefsch waren? Men heeft alles vergeten en zoo weinig geleerd
dat zelfs dit te constateeren vergeefsch zal zijn.
[verschenen: 5 januari 1937]

Het ontstaan eener mythe
Parijs, 24 december [1936]
Jean Mermoz verdween bij zijn vier-en-twintigsten overtocht van den
Zuid-Atlantischen Oceaan. Verdwenen in het water, in het vuur, in de lucht? Wij
weten er niets van. Hoewel het vliegtuig La-Croix-du-Sud voor alle zekerheid twee
radio-zenders aan boord had op een reis van drie duizend kilometer boven zee
(desnoods kan er één defect raken, maar geen twee), seinden Mermoz en zijn vier
medevarenden niet het geringste teeken dat kon inlichten over de laatste seconden
welke zij samen doorleefden in een onbekend punt van het uitspansel. Weg te gaan
van deze aarde zonder achterlating van eenig spoor gold voor sommige wijsgeeren
der oudheid als het wenschelijkste uiteinde van een mensch. Het lukte niet altijd om
den indruk te wekken dat een meester van leven en dood ten hemel was opgenomen.
Van Empedocles die in den Etna sprong, braakte de perfide vulkaan een paar sandalen
uit. Wat niet in de macht lag van wonderdoeners, verwierf Mermoz zonder erg: een
aureool van mysterie. Hij vertrok zoo, dat hij dagelijks kon terugkeeren om bij een
kameraad binnen te stappen.
Men gelooft dat niet. Maar een stem fluistert in het binnenste van myriaden harten
dat er tusschen Mermoz en de overlevenden een band is, ijler dan de moleculen van
het dunste straaltje licht, en onverbreekbaarder dan de verbinding welke het oog
maakt met de verste sterren. Zonderling. Alsof er ergens uit de afgronden een signaal
gegeven was, en alsof men zich haasten moest om de communicatie niet te missen,
begon ieder met het spinnen van dat onstoffelijke rag, vanaf de minuut dat men geen
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nieuws had over La-Croix-du-Sud. Er waren vijf mannen aan boord, doch de
millioenen gedachten concentreerden zich uitsluitend en machinaal op één. Met een
ongekende snelheid verdichtten zij zich tot een stroom van sympathie die alom
weerklanken opriep alsof hij de sterkte bezat om elkeen af te stemmen naar zijn
golflengte.

In staat van beschuldiging
Mirakel eener persoonlijkheid die zich oplost in den aether en vandaar uit haar hoogste
kracht ontwikkelt. Toen Mermoz voor den laatsten keer uitvloog verkeerde hij in
staat van beschuldiging op order van zijn regeering.
Hij was gedagvaard voor den rechter wegens wederoprichting van ontbonden
bonden. Hij was Croix de Feu, de voornaamste der luitenants van Colonel de la
Roque, een zoogenaamd fascist, defileerde aan 't hoofd van contra-revolutionnaire
parades en voerde het woord op anti-gouvernementeele meetings.
Zijn tegenstanders haatten hem. Het Front Populaire der Franschen verfoeide hem
niet minder dan het Frente Popular der Spanjaarden. Te Barcelona, waar een aanslag
tegen hem was voorbereid, kon hij niet meer landen. Te Valencia en Alicante werd
op hem geloerd. Te Oran (Fransch territorium) moest het vliegveld bewaakt worden
door de garde mobile en voor alle securiteit omringden vrienden hem met een lijfwacht
sinds men drie leden der Spaansche militie gearresteerd had, bewapend met revolvers.
Voor zijn eigen zaak zou Mermoz nimmer gewelddadige middelen toegepast of ook
maar in overweging genomen hebben. Niettemin achtervolgde een dubbele vijand
hem tot den dag zijner verdwijning met de artikelen eener hypocriete wet, met de
wapenen van sluipende bandieten.
Hoe ingevreten die vijandelijke gevoelens ook schenen, zij verdwenen alsof ze
waren uitgebrand door een plotseling opvlammend vuur. Den eersten dag hoorde
men Franschen elkaar nog toevoegen: ‘Boontje komt om zijn loontje. Jullie hebben
Salengro gedood; 't lot eischte Mermoz.’ Maar terwijl de Franschen nimmer
eensgezind zullen oordeelen over een of ander politicus, zelfs niet bij zijn graf,
dachten zij den derden dag reeds, terwijl schepen en watervliegtuigen nog den Oceaan
afzochten, unaniem over Mermoz. Allen zonder onderscheid, socialisten en
communisten, prezen de ongemeene, weergalooze eigenschappen van hem die door
zijn vrienden betreurd werd als een chef. Toen op een avond het valsche bericht uit
Brazilië binnenkwam, dat La-Croix-du-Sud drijvend was teruggevonden, onderbraken
alle theaters en bioscopen hun voorstelling om het telegram te annonceeren als een
tijding welke het publiek meer zou verkwikken dan het heele programma. De
radio-posten werden te midden hunner emissie uitgeschakeld om zonder verwijl een
nieuws te verbreiden waarnaar ieder hunkerde. Men had nooit zoo iets bijgewoond
en niemand stond verbaasd.

Het begin
Dit was echter pas het begin der fanfares welke de Faam bazuinde met al haar koper.
In de Kamer werd de minister van Luchtvaart geïnterpelleerd omdat hij getalmd had
met Mermoz te citeeren op de dagorder der natie. Pierre Cot, die tot de tegenstanders
behoort en vliegmachines smokkelt naar het Frente Popular, gaf de mooiste
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verontschuldiging welke de omringende gemoedsgesteltenis hem kon suggereeren:
hij had de hoop nog niet laten varen op de redding en de behouden terugkomst van
den piloot die zoo dikwijls den dood tartte en overwon. En hij redigeerde een dagorder
zoals er na den val van Guynemer, die vijf-en-zestig vijanden versloeg, niet meer
werd afgekondigd. Op zijn beurt werd de minister van Justitie geïnterpelleerd met
het schampere verwijt dat Mermoz nog niet geschrapt was van de lijst der beklaagden.
Waarmee kon hij anders antwoorden dan met het erbarmelijke zinnetje dat de
rechtsvordering vanzelf was uitgestorven? Met algemeene stemmen besloot de
Parijsche gemeenteraad een straat te noemen naar hem wiens stoffelijk omhulsel,
door de golven verzwolgen, mentaal herschapen werd als het symbool van den
louteren held. In alle bioscopen acclameerde men zijn beeltenis. Geïllustreerde
tijdschriften wijdden hem extra-nummers. Uitgevers kondigden biografieën aan.
Eigenhandig ging de directeur van Air-France een krans werpen in den Oceaan op
de vermoedelijke plek der schipbreuk. Begeleid door de dankzeggingen eener gansche
natie werd Mermoz opgenomen in het Pantheon der onsterfelijken wier aandenken
niet meer uit de herinnering der levenden kan worden weggewischt. Hij veranderde
in legende.

Het geheim
Het is mogelijk dat zulk een stralende apotheose spontaan geschiedde. Het is ook
mogelijk dat een wachtwoord gegeven werd om deze vergankelijke verschijning te
transformeeren tot heros, half-god, te sublimeeren tot ideaal. Maar is het niet
merkwaardig dat vereering welke bovenmatig zou kunnen lijken zoo gereedelijk en
vastbesloten het voorwerp vond van haar reikhalzen? De Franschen hulden Mermoz
in een aura dat hem past als een afgietsel bij zijn vorm. Men zou gemeenzaam kunnen
zeggen dat zijn aura hem als geknipt zit.
Waarom? Ziedaar het geheime, het onverklaarbare bij 't ontstaan van een fabel uit
een schim. Mermoz was een piloot als honderd andere piloten. Hij debuteerde met
den bezem en het vegen van loodsen. Hij klom op tot mecanicien en maakte motoren
schoon. Als bestuurder deed hij verdienstelijke dingen, doch die menig ander in zijn
plaats verricht zou hebben als hij toevallig gemankeerd had. De fortuin onderscheidde
hem niet bijzonder. Hij had niet meer en niet minder geluk dan vele zijner kameraden
op een post waar zooveel afhangt van onberekenbaren bof of pech. Dat is juist het
wonderbaarlijke. Naast zijn normale kwaliteiten bezat hij een ondefinieerbare
eigenschap welke zijn makkers instinctmatig aanvoelden wanneer zij hem schertsend
den titel gaven van aartsengel. Men zal er nooit in slagen haar te ontleden of haar te
begrijpen want zij werkt als een toover. Het viel samen, dat, als een granaatappel die
openbarst en uiteenstuift, de mystieke energie die hij meedroeg, bevrijd werd op een
oogenblik dat Frankrijk behoefte heeft aan een adoratie. En het schiep zich een mythe.
[verschenen: 12 januari 1937]

Pleidooi voor Blum.
Parijs, 27 December [1936]
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Een conflict is ontstaan tusschen het gouvernement en het hoogerhuis van den Senaat.
Het zooveelste. Waarover, dat doet er niet eens toe. De zaak is zoo: Als de Senaat
gebleven was waarvoor hij niet lang geleden nog doorging, dit wil zeggen een
verzameling van keurige oude heertjes, of als hij nog was waarvoor de constitutie
hem bestemde, 't passieve tegenwicht der wijsheid dat de onbezonnen en groenere
jonkheid der Kamer als een blok aan haar beenen meesleept, kortom wanneer de
Senaat nog de Senaat was die de kabinetten van Tardieu en Laval voor een wissewasje
in den grond boorde als papieren scheepjes, dan had Léon Blum naar den kelder
moeten gaan. Voor de zooveelste maal. Men rekende erop, hier en elders. Men
popelde er reeds bij, in Frankrijk en in 't buitenland. De vermoedelijke erfgenamen
lunchten rondom het Palais Bourbon van de Kamer, dineerden rondom het Palais du
Luxembourg van den Senaat. Een kabinet immers wordt samengesteld na een goed
menu, naast een puike flesch (behalve door Blum die slechts water drinkt) en nimmer
was er zoo druk gebanketteerd als in de laatste weken. Men mompelde zelfs dat Blum
zich de namen der genoodigden van een Chautemps, van een Daladier, en van hun
vrienden, regelmatig liet thuis bezorgen. En de vraag werd deze: Als Blum vallen
moet, als hij logischerwijze niet overeind kan blijven, waarom, parbleu, tuimelt hij
dan niet?
Wie aldus redeneerden verlangden dat hij tuimelen zou en zij zagen niet wat hem
staande hield. Het is meestal gevaarlijk om te denken in de lijn van onze wenschen,
die belangrijke factoren van een probleem naar believen riskeeren te vergrooten of
te verkleinen. Maar wie kan zich daar geheel voor hoeden? Hoevelen kunnen zich
beroemen een kwestie zuiver objectief te stellen en op te lossen? In dit geval niet
eens een dozijn van twaalf. Dat toont onweerlegbaar de uitkomst der verwachtingen.

Wat met vergat
Allen, tot wier ongenoegen of misnoegen Blum de teugels voerde van het bewind,
verwaarloosden in hun diagnostieken en prognostieken een element dat aanvankelijk
niet van den eersten rang scheen. Zij merkten slechts wat hij tegen zich had en tegen
zich kon krijgen. Overbodig om dat ‘tegen’ nog eens op te sommen; men deed 't
meer dan ruimschoots. Het ‘tegen’ was formidabel, en hoe langer men ernaar keek,
tuurde en staarde, hoe formidabeler het werd.
Men lag er met den neus op en het werd tenslotte zoo kolossaal dat men niet meer
bespeurde wat Blum vóór zich kon hebben. Wanneer iemand drie maanden terug
geschreven had dat Blum nuttig was, noodig, noodzakelijk, onmisbaar, onontbeerlijk,
een waar buitenkansje, een gunst der goden, wie zou dezen spectator niet beschouwd
hebben als een amateur van excentrieke paradoxen? En toch! Zouden die verborgen,
zorgvuldig vermomde eigenschappen van Léon Blum niet als de oorzakelijke reden
verdedigd kunnen worden zijner gouvernementeele solidariteit? Bij gebrek aan beter,
dat geef ik gaarne toe. Maar een reden moet er zijn, al ware het een minder goede.
Wij hervatten daarom het probleem van een diametraal tegenovergesteld standpunt,
vanuit een gezichtshoek welke totnutoe werd verwaarloosd. Wat zien we? Zeker,
Blum en diens socialistische trawanten zijn de stichters, de aanstokers, bestendigere
eener menigte sociale, financieele, economische beroeringen, troebelen, wanorden,
onzekerheden, van feitelijke, eventueele of virtueele catastrofen. Zooals Gaston Jèze,
de fameuze advocaat van den Negus, deze week zei: ‘Het Front Populaire trekt een
wissel op zichzelf en hoopt op een wonder.’ Of zooals L'Oeuvre bekende, een van
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Blum's ijverigste supporters: ‘Blum is aan 't bewind om maatschappelijke toestanden
te verbeteren en de boekhouders kunnen ophoepelen.’
Moderne variant van Après nous le déluge Volgens de meeste waarschijnlijkheid
loopt dat verkeerd af want het deficit der handelsbalans neemt toe in geweldige
afmetingen en uit de openbare spaarkassen wordt elke maand voor honderden
millioenen méér teruggevorderd dan ingelegd. Doch ‘plaie d'argent n'est pas mortelle’
beweert het oude Fransche spreekwoord. Men sterft niet aan een geld-kwaal, vooral
niet nu, waar het begrip geld elastischer is dan het geweten der veertig roovers. En
hoe 't ook afloopt, het zou onverstandig zijn om Blum en consorten niet de
aansprakelijkheid te laten van hun beheer en van hun illusies. Het verdient zonder
twijfel overweging dat op een mooien, of liever een leelijken dag de arbeiders-agitatie
kan ontaarden in serieuze botsingen met het wettig gezag. Bij deze gelegenheid zal
het voor ieder beter zijn dat hij die verantwoordelijk is voor de wanorde ook de
onderdrukking commandeert.

De defensie
Maar een motief van oneindig ernstiger belang helpt den berg van bezwaren verzetten
welke het gouvernement van Blum opstapelde. Tot hoevelen is 't doorgedrongen dat
de Kamer het budget der nationale defensie gestemd heeft in den tijd van vijf minuten?
Op den kop af vijf minuten, zonder nader onderzoek, zonder commentaren, ondanks
zeer aanzienlijke extra-credieten voor leger en luchtvaart. Onder geen enkel der
voorgaande regeeringen van de Derde Republiek, zelfs niet tijdens den wereldoorlog,
was die haast, die gedweeheid, dat blinde vertrouwen in de militairen bestaanbaar
of ook maar denkbaar. Nog geen jaar geleden, ofschoon de internationale situatie
reeds niet pluis was, zetten de Rooden zich als één man schrap tegen de
landsverdediging.
Ook dit jaar, hoewel de toestand inmiddels kritiek werd, zouden zij het
oorlogs-budget verworpen hebben, ware Blum niet aan 't bewind geweest. Want zij
zitten vastgesnoerd op hun stokpaardjes. Zij kunnen er niet af, ook al bedreigt hen
een ramp. Het bewijs? De Socialistische en Communistische jeugd-bonden, verstokte
pacifisten en ontwapenaars, die onophoudelijk om interventie schreeuwen in den
Spaanschen burger-strijd, lieten duizenden affiches aanplakken tegen Daladier,
minister van Oorlog, waarin zij, op den toon van een ultimatum, onmiddellijke
vermindering eischten van den dienstplicht en verjaging uit het leger van de
‘fascistische’ officieren. Vermindering van diensttijd terwijl 80% der Duitsche
krijgsmacht gegroepeerd staat langs de Fransche grens! Een jaar geleden zou een
ministerie dergelijken waanzin hebben moeten slikken. Doch vandaag? In denzelfden
nacht dat de raaskallende affiches werden opgeplakt liet Blum ze door de politie
afscheuren.
Prachtiger nog: Op order van Daladier is de toegang tot de kazernes ontzegd aan
alle kranten van het. Front Populaire, L'Oeuvre, L'Humanité, Le Peuple, Blum's eigen
krant Le Populaire, etc. etc., en Blum bekrachtigde dit verbod. Ander feit dat veel
lijkt op een borgstelling: in plaats van Gouraud moest een nieuwe militaire gouverneur
benoemd worden van de vesting Parijs. Er zijn verschillende soorten van generaals,
de slappe en de harde, de sympathieke en zij die men schilderachtig uitscheldt voor
gueules de vaches (letterlijk, vertaald koeiensmoelen) tusschen welke Blum een
keuze kon doen die hij met eenige moeite had kunnen opleggen aan den Generalen

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Staf. Of de keuze hem vrijstond of niet, de benoeming stelde allen gerust die niet
huilen met de wolven. Het bevel over Parijs werd opgedragen aan Général Prêtelat,
die de reputatie heeft van een ijzeren Hein. De juiste man. Omdat de Franschen,
terecht of ten onrechte, een Putsch duchten van de dubbelhartige, achterbaksche
communisten, inaugureerde Prêtelat zijn post met een duidelijke demonstratie. elken
nacht laat hij een convooi van tanks en automitrailleuses een ronde doen door ‘de
roode ceintuur’, de marxistische voorsteden welke La Ville Lumière omringen met
een gordel van janhagel en galgenaas.

Als koek
Al deze maatregelen van veiligheid en zelfbehoud zouden onder vorige ministeries
de heftigste opposities ontketend hebben en gestuit zijn op handtastelijk verzet. Onder
Blum gaat ze erin als gesneden en geboterde koek. Dat is wat waard. Onder de huidige
omstandigheden is het zelfs zooveel waard dat ik er niet op zou durven zweren dat
het heele Front Populaire, met zijn anti-fascisme, zijn misbaar van heb-ik-jou-daar,
zijn gerammel van holle leuzen die geregeld het tegenovergestelde bereiken van wat
ze beoogen, niet een uitvinding is van hen die door weer en door wind, door dik en
door dun de werkelijke meesters bleven van Frankrijk, dit wil zeggen de Grand
Etat-Major.
Onder Blum tenminste zal in geval van oorlog de weermacht gemobiliseerd kunnen
worden zonder dat men sabotage heeft te vreezen. Onder Blum kunnen de
schooljongens gemilitariseerd worden gelijk in Italië en in Duitschland. Onder Blum
pingelt men niet op een paar milliarden meer of minder voor de bewapening. Dat
zijn geen kleinigheden. Zij worden duur betaald. Maar voor wat hoort wat. Men heeft
niets voor niets en wie het doel wil, moet ook de middelen willen. Qui veut la fin
veut les moyens. Als er een grandioze comedie gespeeld wordt zou het niet eens
behoeven te verbazen wanneer Léon Blum in het complot was. Dit echter zullen wij
nooit vernemen daar 't niet noodig is dat wij 't weten bij een manoeuvre waar alleen
het resultaat telt en bij technici die met evenveel gemak een minister camoufleeren
als een stad verbergen onder kunstmatige nevels en wolken.
[verschenen: 13 januari 1937]

De mooie Suzanna
Parijs, 30 December [1936]
Natuurlijk praat iedereen over ‘het schandaal van den Quai d'Orsay’, omdat de kranten
er vol van staan, de eenen op komische, de anderen op tragische wijs. Het is
verleidelijk voor een journalist om een artikel te titelen ‘Briand heette in werkelijkheid
Suzanna Linder’. Na tien dagen ondertusschen kan niemand met zekerheid zeggen
wat het ‘schandaal’ om 't lijf heeft, veel of weinig, diamanten van Zuid-Afrika of
parels van Japan. Het werd aan de groote klok gehangen door Le Journal, waar Pierre
Guimier baas is, de gewipte administrateur van Havas. Dit zal Blum leeren om zich
een dagblad-directeur tot vijand te maken door hem te behandelen als een loopjongen
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na hem niet te hebben kunnen koopen met een vorstelijke subsidie. De bron waaruit
de affaire opborrelt is bijgevolg een beetje troebel. Zij zou ronduit verdacht zijn als
niet twee der hoofdpersonen gearresteerd waren, wat klinkklaar aantoont dat men in
sommige hooge sferen het schandaal geenszins schuwt, doch daarentegen in de hand
werkt.
Des te beter, of des te erger, naar ieders verkiezing. Men zal voortaan mogen
denken dat sinds het einde van den wereldoorlog de Fransche buitenlandsche politiek
geïnspireerd en gedomineerd werd door een vrouw, gelijk in de vette jaren der
favorieten. Wat dunkt u van die politiek? Dat zij een waar huishoudentje was van
Jan Steen, uitloopend op burengerucht? Of dat zij een meesterstuk is geweest van
stuurmanskunst tusschen klippen en zandbanken? De eer van een en ander komt toe
aan Suzanna Linder, van oorsprong onbekend, doch beeldschoon en van beroep
typiste. In 1919 namelijk kreeg zij kennis met Philippe Berthelot, directeur-generaal
van den Quai d'Orsay, viel in zijn armen, veroverde zijn hart, werd zijn maîtresse en
bleef 't tot zijn dood, gelijk Philippe tot zijn dood in 1932 de regisseur bleef van
Frankrijk's Buitenlandsche Zaken. Wij mogen deze intieme snaren van het particuliere
leven aanroeren zonder den minsten schroom, omdat Philippe, een fameus
menschen-verachter en overtreder van conventies, zijn liaison (hij was getrouwd)
overal en altijd geafficheerd heeft, op internationale conferenties en bij de zittingen
van den Volkenbond.

Duizelingwekkende carrière
Hij, de diplomaat, telde 53 jaar toen hij zijn muze ontmoette. De gevaarlijke leeftijd.
Zij, de typiste, was even in de twintig. De gestalte van Maya met al haar
begoochelingen. Het zou jammer geweest zijn, en onvereenigbaar met den roes van
het geluk, wanneer zij een proefperiode had moeten doormaken om ingewijd te
worden in de geheimen der hoogere staatkunde. Zij werd ontheven van alle examens
en trad onmiddellijk in het heilige der heiligen, aan de hand van Philippe. Bij die
bliksemsnelle ontluiking (zij groeide als een bloem onder de bezwering van een fakir)
verloor zij de aardsche betrekkelijkheden niet uit 't oog. Met haar salaris van achttien
duizend francs per jaar kocht zij zich perceelen te Saint-Ouen, twee persoonlijke
behuizingen te Parijs, twee villa's te Riva Bella aan den Côte d'Azur, ontving zij
gezanten en jonge arrivisten der Carrière, speelde zij plaque's van vijftig louis, alsof
het stuivers waren, aan de roulettes der Casino's. Alles werd bekostigd uit de geheime
fondsen van den Quai d'Orsay. Waar de belastingbetaler al niet goed voor is in een
republiek die zóó weinig geld had voor de wetenschappen dat het Huis der Chemie,
gesticht ter gedachtenis van Philippe's beroemden vader, slechts gebouwd kon worden
dank zij de opbrengst eener internationale en nationale inschrijving!
Suzanna's invloed duurde zoolang Philippe leefde, hij hield op toen de Patroon
stierf. Zij bleef achter met twee kinderen, een hoop schulden en haar jaarlijksche
traktement van typiste. Gelijk de zorgeloos zingende krekels van Riva Bella had zij
geen voorraad opgespaard voor den kalen winter. Even ras als de bloem van den
fakir ontbloeid was, verwelkte zij. Wat te beginnen? Haar invloed op den Quai d'Orsay
en op de ambassades was getaand doch niet geknakt. Zij bezat menig dossier
betreffende officieele persoonlijkheden. Tot menig archief had zij toegang. Menig
consul en andere ambtenaars waren haar een post verplicht, of een promotie. Al deze
souvenirs stelden haar in staat om een deugd te maken van den nood. Zij was nog
bruikbaar voor filibustiers.
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Een prooi
Zoo viel zij als een te gemakkelijke prooi in de klauwen van Micha Rozenfeld, alias
Baron Rosen. Het is ongelukkig dat men zulke termen mag bezigen voor iemand die
vrije entrées had in het Hôtel Matignon, de residentie van den minister-president
Blum en diens cabinetschef Blumel. Doch Micha Rosenfeld (- ‘een naam om redacteur
te zijn van Le Populaire’ - ‘te kortelings ontsnapt uit een ghetto van Smolensk om
reeds minister van Onderwijs te worden in Frankrijk’ hoonen de tegenstanders -)
Micha Rosenfeld had moeten vluchten naar België wegens uitgifte van chèques
zonder provisie en de betreding van Fransch grondgebied was hem verboden sinds
Maart van dit jaar. De stembusoverwinning van het Front Populaire, hooge relaties,
en het feit dat de Blum's, de Blumel's, Zay's, Moch's en andere uitverkorenen niet
gauw den neus ophalen, veroorloofden hem in Juni wederom zijn intocht te doen in
Parijs. Men zou 't nauwelijks gelooven als Baron Rosen er zelf niet op gepocht had
tegenover den rechter van instructie.
Want Suzanna Linder, gevolmachtigde van den Quai d'Orsay, ex-maîtresse van
Philippe Berthelot, verhuisde naar een gevangenis, en Micha Rosenfeld, de gast van
Hôtel Matignon, zit in de nor. Zelfs wanneer alles waarheid is waarvan men hen in
't honderd beticht (ondanks de nieuwe wetten tegen laster!) hoe konden zij daar
belanden zoolang de Blum's en Blumel's de lakens uitdeelen? Dat gaat boven ieders
petje. Dat begrijpt niemand, of iedereen doet alsof hij 't niet begrijpt. Hebben zij
werkelijk voor tientallen millioenen wapenen gesmokkeld naar Madrid? Maar Pierre
Cot in eigen persoon smokkelt vliegtuigen naar Spanje! Elken avond te 22.05 vertrekt
van de Gare d'Orsay een koppel wagons met vrijwilligers naar Barcelona! Hebben
zij werkelijk den moorddadigen houwitser 80 en het modernste anti-luchtvaart-geschut
uitgeleverd aan het Frente Popular? Maar dat zouden zij nimmer gekund hebben
zonder onnoemelijke medeplichtigheden in de onbereikbaarste regionen! En wat dan
nog als het zoo was? Gaf Blum zelf niet de verzekering aan kameraad De Los Rios
bij hun beruchte samenkomst van eind-Juli dat hij wel middelen zou weten te vinden
om Madrid krachtdadig te steunen, ook al verklaarde Frankrijk zich kwansuis neutraal?
Gesteld dat Suzanna Linder werkelijk een paar honderd diplomatieke bescheiden op
den Quai d'Orsay verduisterde of verkwanselde, moest daarom Micha Rosenfeld
gearresteerd worden? Was Baron Rosen niet de aangewezen ontduiker van Blum's
geveinsde neutraliteit?
Het vreemdste van dit ‘schandaal’ is dat er geen manier bestond om het in den
doofpot te stoppen alvorens het ruchtbaar werd. Hoe moeten Blum of Blumel zich
voelen wanneer zij op zulke struikelblokken stooten, wanneer iemand op wien zij
geen vat hebben hen vanuit de schermen in de wielen rijdt, wanneer zij hun effectieve
macht op zoo flagrante wijze beperkt, gebonden, besnoeid, gefnuikt zien? Eigenlijk
zou dat het schandaal van het schandaal mogen heeten. Men vertelt niet hoe Blum
dergelijke grappen opneemt. Doch anderen lachen erom en gnuiven erover. Ook deze
poets is uitstekend gebakken.
[verschenen: 14 januari 1937]
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Een mea culpa
Parijs, 4 Januari [1937]
Werkelijk, de bolsjewistische intelligentsia maakt moeilijke tijden door. Zes weken
terug kon men haar nog zien snoeven, geuren, braniën over de Groote Mannen voor
wie een licht was opgegaan aan den kant van Moskou en die zich met de offergaven
van hun genie, geleid door de vijfpuntige ster, op weg begaven naar het wonderland
van den verlosten en herboren mensch. Zij wist niet veel, de jonge intelligentsia,
maar zij had gaarne geloofd en die Groote Mannen waren haar getuigen. Zij waren
hare bevestigers, hare inwijders, hare zegenaars. Zij consacreerden het Communisme.
Want die omstreeks twintig is zweert niet bij een politicus. Hij zweert bij een schrijver.
En men gaat slechts voor een politicus door 't vuur als een schrijver hem
gehomologeerd en geratificeerd heeft. Dat is een natuurwet waaraan niemand zich
onttrekken kan. De Kunstenaar is de garantie, de gouddekking van de ideeën welke
circuleeren in een maatschappij. Wat hij niet bekrachtigt, blijft zielloos en waardeloos,
of wordt 't na een korten termijn. Hij is ook het eenige wat rest van een maatschappij
wanneer alles vervallen is tot stof.
Deze toetssteen moge zijn wat men wil, een overblijfsel van oud bijgeloof, een
klein-burgerlijk aanwendsel, de bolsjewisten hebben er niet aan kunnen knoeien,
niet mee kunnen smokkelen. Zij schikten zich naar de algemeene wet.
Toen André Gide, rijk, en beroemd op alle meridianen van den aardbol, overliep
naar het communisme, hebben zij de vlaggen uitgehangen en geïllumineerd als voor
een overwinning. Laten wij bekennen dat het de moeite waard was. Toen
Louis-Ferdinand Céline, even berucht over de twee wereldhelften als Gide beroemd
is, toen de onverbeterlijke, onbuigzame, ontembare Céline die nergens thuis was,
nergens op zijn gemak, die nergens paste, te Moskou binnenviel als in een veilige
haven, te Moskou rust vond als in ‘den eindelijken stal’ om Boutens te citeeren,
hebben zij vuurwerk afgestoken en de sirenen laten zingen. Zij hadden gelijk. Figuren
als Gide en Céline beteekenen meer voor het revolutionnaire klimaat van een land,
dan honderd afgevaardigden in een parlement en duizend volksmenners bij meetings
en stakingen. Door hun voorbeeld, door hun prestige, door de magie van hun woord
sterken zij de overtuiging der eenen, schokken zij die der anderen. Hun mes snijdt
van twee kanten. Aan deze zijde der barricade zweepen zij de strijders op, aan gene
zijde zaaien zij twijfel, moedeloosheid, verwarring. Wij mogen dat gerust toegeven
nu het gevaar voorbij is. Er bestaat voor de vitaliteit eener geestesstrooming geen
duidelijker, geen geduchter krachtmeter, dan de adhaesie van superieure
individualiteiten, en de Russen hebben u ingrepen.

Staaltjes
Wilt gij een paar toonbare staaltjes uit den ganschen hoop?
‘Het volk is Koning. De Koning springt van pret. Hij heeft alles, maar hij heeft
geen hemd. Ik praat over Rusland.
Dat programma van het Communisme? Ondanks alle ontkenningen van top tot
teen materialistisch. Eischen van een bruut ten dienste van bruten. Vreten? Het vette
snuit bekijken van den papperigen Marx... en als ze nog vraten, maar 't is precies het
omgekeerde wat er gebeurt.
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Voor de hersens, voor het pleizier, hebben zij in Rusland de mechaniek. Om de
waarheid te zeggen maakt de machine alles vuil en kapot, haalt alles naar beneden
wie er dichtbij komt. Maar de machine dat is “bon ton”, dat geeft een air van proleet,
van vooruitgang, van arrebeid, van basis... men neemt er nog eens van, men vraagt
er weer opnieuw van, men laat er zich de uitlaatkleppen van paffen en knallen.
Qua Opstanding is dat dunnetjes; een ware verrottigheid zelfs. Ze stompt den
mensch een beetje erger af en dat is alles. Zich verlaten op de machine, dat is enkel
een excuus te meer om met de verrottigheden door te gaan.
Kijk toch even uit je doppen hoe de splint in Rusland er weer bovenop is gekomen.
Hoe het geld zijn tyrannie heeft teruggekregen en nog wel in 't kwadraat. Op conditie
dat men hem flikflooit slikt Popu alles. Daarginds is de onderdaan Popu afzichtelijk
geworden van pretentie. En het schrikbarendste fenomeen is dat hoe ongelukkiger
men hem maakt, hoe meer hij bluft en opschept.
Wij tenminste, wij amuseeren ons nog in Frankrijk. Wij zijn nog onderdrukten.
Wij kunnen alle boosaardigheden nog schuiven op rekening der bloedzuigers, der
uitpersers. Maar als je niets meer te vergruizelen hebt en als je zelfs niet meer
kankeren kunt...
Hij is beschermd Proletovitch, beschermd als niemand ooit te voren, achter honderd
duizend prikkeldraden, dit troetelkindje van het nieuwe systeem, beschermd tegen
de onreinigheden van buiten, uit een afgetakelde, aftandsche wereld. Van zijn eigen
misère onderhoudt Proletovitch de meest overvloedige, de meest achterdochtige, de
meest krengige, de meest sadistische politie der planeet. Laat Proletovitch eens
probeeren zijn neus buiten de deur te steken. Men kan ze daarmee uitdagen de
Sovjet-Autoriteiten. Zij zullen niet wagen de deur open te doen. Niemand zou er
blijven.
Ah! hij is vervangen, de baas, de patroon! Ze zijn weer op de estrade geklommen,
de nieuwe uitsmijters. Zie ze, de nieuwe apostelen met een dik buikje en een groote
keel... De heele heibel was dus daarvoor... In de coulissen heeft men de firma
veranderd... Neo-profiteerders, neo-kremlins, neo-snollen, neo-Lenins, neo-alles. In
't begin waren ze oprecht misschien... Tegenwoordig hebben de rekels gesnapt.’
[verschenen: 20 januari 1937]

Een laagheid in den hemel
Parijs 7 Januari [1937]
Ziehier alle bijzonderheden welke tot dusverre bekend werden over een geval dat
zonder twijfel in de latere kronieken gebrandmerkt zal worden als ‘de eerste misdaad
in de lucht’. In afgrijselijkheid overtreft zij wat door menschen bedreven is op aarde
en op zee. Zij bezoedelt het blazoen van een corps dat dikwijls en terecht vergeleken
is met een moderne ridderschap, zonder vrees of blaam.
De luchtvaart-attaché der Fransche Ambassade te Madrid is commandant Cahuzac.
Bij den pousse-café van een kameraadschappelijken maaltijd vertelt deze officier
gaarne de volgende geschiedenis: ‘In de omstreken van Madrid wilde een man mij
trakteeren op een glas xeres. Maar hij stond erop dat ik het zou drinken uit de ciborie
van den bisschop eener stad die nog in de macht is van het Frente Popular.’ En de
commandant voegt hieraan droogjes toe: ‘De man die mij een dronk aanbood uit de
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ciborie van een bisschop had dien bisschop eigenhandig vermoord.’ Niets typeert
beter het milieu dan zulk een ‘anecdote’.
Om de verbinding te onderhouden met Parijs had Cahuzac tot zijn beschikking
een Potez 54. Van nature is deze machine een bombardementsvliegtuig, tamelijk
recent, waarvan Pierre Cot een tiental exemplaren voor oorlogsdoeleinden fourneerde
aan de strijdkrachten van het Frente Popular, Frente Crapular, gelijk Generaal de
Castelnau zegt. Stellig beging de Fransche regeering een onvoorzichtigheid en een
onverschoonbare fout door de passagiers van haar gezantschap te laten reizen in een
militair toestel, hoewel ontwapend, hoewel duidelijk voorzien van Fransche
onderscheidingsteekenen, en ofschoon aan weerszijden in groote letters op de flanken
der machine geschilderd stond ‘Ambassade de France’. De aard van het vliegtuig en
het feit dat menige Potez 54 in dienst is van Madrid stelde bloot aan onaangename
avonturen. Sommigen beweren dat enkele leden van het Fransche cabinet als 't ware
opzettelijk een vergissing en een incident gezocht zouden hebben, om uit te buiten
tegen Franco. Doch deze onderstelling is te bar. Daarvoor trouwens bestaat geen
schijn van bewijs.

De start
Op 8 December, tegen den middag, staat de gedemilitariseerde bombardier te Madrid
op het terrein van Barajas klaar om te vertrekken naar Toulouse, bestuurd door Boyer,
een piloot der Ambassade. De twee motoren draaien reeds. Op 't laatste moment
worden op last van den Spaanschen bevelhebber van het vliegveld, en zonder eenige
verklaring aan den piloot (heer en meester aan boord) zeven Spanjaarden ontscheept
met hun bagage. Als de Potez opstijgt vervoert hij den bestuurder met zijn radio,
twee jonge meisjes, dokter Héry die voor het Roode Kruis van Genève een enquête
gehouden heeft over den toestand in Spanje, André Cocteau, vertegenwoordiger van
Havas, en Louis Delaprée, bijzondere correspondent van Paris-Soir, uitmuntend
reporter, zonder politieke kleur, die eerst vertoefde in het kamp van Burgos, daarna
in het kamp der gouvernementeelen, en even overwipte naar Parijs waar hij een
vrouw heeft en vier kinderen. Als Boyer wegrolt wordt juist de schroef in beweging
gezet van een jager die zich bevindt op enkele meters afstand van den Potez.
Ongeveer honderd kilometer verder in de buurt van Alcala, op 3500 meter hoogte
en steeds boven gouvernementeel gebied, tikt de radio Boyer op den schouder en
wijst hem op een vliegtuig dat dichtbij boven hen rondcirkelt. Hij wil ons groeten,
denkt Boyer, en voert de gebruikelijke manoeuvre uit om te antwoorden op wat hij
voor een saluut hield. Enkele minuten later vliegt de machine naast den Potez met
een tusschenruimte van vierhonderd meter. Boyer en zijn radio kunnen duidelijk de
roode strepen waarnemen die karakteristiek zijn voor de machines van Madrid.
Het begeleidend vliegtuig klimt nog een paar honderd meter zonder dat de Fransche
stuurman het in zijn spiegel uit 't oog verliest. Plotseling stuift de jager aan op den
Potez en geeft vuur. Boyer ziet de vlammen flitsen uit den loop der mitrailleuses.
Hij bewaart zijn kalmte en brengt onmiddellijk zijn Potez buiten het schootsveld
van den vijand. Een seconde bedenkt hij zich. Zal hij doorzetten tot Alcala en aldus
een tweeden aanval riskeeren? Of zal hij veinzen getroffen te zijn? Hij besluit te
dalen in spiralen. Een zijner wielen echter, zooals hij later constateerde, was defect
geraakt door een kogel en bij de noodlanding ging de machine over den kop. Dank
zij de kunst, de tegenwoordigheid van geest van den stuurman werd het toestel wel
verbrijzeld doch er brak geen brand uit. De passagiers werden opgeraapt temidden
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der overblijfselen. Allen, behalve Boyer en de radio, waren gewond door de kogels
van den jager. Hoewel Héry, zelf gewond, deed wat hij vermocht, en hoewel Boyer
op een holletje een geneesheer was gaan halen die acht kilometer afwoonde, bezweek
Delaprée aan zijn kwetsuren.

Zonderling
Zonder eenigen grond werd te Parijs de wandaad, zoodra het bericht binnenkwam,
ten laste gelegd aan Franco en geëxploiteerd tegen Burgos. De journalistenkring, tot
stomme verbazing van de meesten zijner leden, verspreidde zelfs een communiqué
om de rebellische Witten uitdrukkelijk te betichten. In de portefeuille van Delaprée
hadden de Spanjaarden een briefje gevonden waarin de ietwat heetgebakerde reporter
bij de redactie van Paris-Soir geprotesteerd had tegen het niet-opnemen van enkele
zijner artikelen, en de niet erg fijngevoelige onderhoorigen van Madrid schrokken
er niet voor terug, om dat geschrift in handen te spelen van Fransche anti-fascistische
intellectueelen. De ‘Internationale vereeniging van Letterkundigen tot verdediging
der Cultuur’ (zoo zoo!) liet van het papier, gestolen op het lijk van Delaprée, een
affiche maken en aanplakken. De politie, fatsoenlijker dan de cultuur-verdedigers,
liet de plakkaten afscheuren, waartegen de Bond der Rechten van den Mensch (kijk
kijk!) weer bezwaar aanteekende. Dezelfde internationale vereeniging wilde ter eere
van den gedooden journalist een litterairen prijs stichten, tegen welke plannen
Delaprée's vrouw zich kantte met de uiterste heftigheid en zich solidair betuigde met
de redactie van Paris-Soir. In de herrie had de krant zijn oplage merkbaar zien krimpen
en dat terwijl de Soviets pogingen doen tot aankoop of oprichting van een
concurreerend avondblad.

Achter de schermen
De dood van Delaprée was barbaarsch, huichelachtig maar behendig geëxploiteerd
ten voordeele van Madrid. Doch overdaad schaadt. Achter de schermen werkten
tegenstrijdige krachten. Zij ageerden zóó doeltreffend dat het Fransche gouvernement
zich genoopt zag tot de publicatie van het communiqué dat op 1 Januari losbarstte
als de spreekwoordelijke donderslag bij helderen hemel. De waarheid, waarvan
ingewijden reeds enkele weken op de hoogte waren, kon niet langer worden
weggemoffeld. Een vliegtuig van het Frente Popular had den Potez der Fransche
Ambassade verraderlijk aangevallen en als een sluipmoordenaar gemitrailleerd.
Begrijpelijkerwijze achtte de minister van Buitenlandsche Zaken Julio Alvarez del
Vayo zich genoodzaakt tot een logenstraffing. Hij weet echter niets van luchtvaart,
deze hidalgo, en evenmin de persoon die zijn grotesk dementi inspireerde. Hij
verbeeldt zich o.a. dat vliegtuigen die ergens gaan bombardeeren een uur tevoren
verkenners zenden. Een dezer verkenners, uit Burgos natuurlijk, zou den Potez der
Ambassade ontmoet en neergeschoten hebben. Als hij zijn tegenstanders expres
wilde alarmeeren kon die verkenner waarlijk niets beters verzinnen! Om alleen te
loopen is zulk een redeneering een tikje te dwaas.
Doch waarom bedreef een vliegenier van Madrid-Valencia met voorbedachten
rade een domheid, een laagheid, een weerzinwekkende schurkenstreek, welke zijn
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gouvernement enkel kan schaden? Het is evident dat de schuldige nimmer ontdekt
zou zijn wanneer de machine verbrand was. Als hij daarop rekende, is zijn toeleg
mislukt. Naar de motieven echter kan men slechts raden, want zijne excellentie Del
Vayo zal ze niet vertellen. Wilde men de rapporten verdonkeremanen van dokter
Héry? Wilde men Boyer straffen omdat hij Fransche vrijwilligers repatrieerde, die
er genoeg van hadden te dienen onder een smerige en besmeurde vlag?
Wat doet er het motief eigenlijk toe? Een ignobele sluipmoord is koelbloedig
beraamd om ijskoud uitgevoerd te worden in den hemel en men vond een vliegenier
bereid voor deze afschuwelijke, verachtelijke onderneming. Hij schreef een nieuw
en onuitdelgbaar Kainsteeken in de annalen van het menschdom.
[verschenen: 23 januari 1937]

Ieder zijn meug
Parijs, 9 Januari [1937]
Driekoningen is voorbij en sluit de stralende reeks der winterfeesten. Wij hebben
den koek gegeten met den verborgen boon erin, die hier meestal een porceleinen
zuigeling is, gewikkeld in windselen, en ieder maakt zijn balans op, de een van wat
hij inde, de ander van wat hij uitgaf.
De geboorte van den verlosser en de hernieuwing van het licht worden bij voorkeur
gevierd met smullerijen in de restaurants, met slemperijen in de cabaretten, wat de
Franschman ‘réveillon’ noemt, en het omzetcijfer der eet-en-drinkhuizen gold in
deze periode steeds als een aanwijzing voor de tevredenheid van den staatsburger
en zijn financieele capaciteiten. Het vorig jaar was 't de réveillon van Laval. Hij bleek
erbarmelijk, want de theaters, de cafés, de nachtkroegen waren leeg. Dit jaar was 't
de réveillon van Blum en het Front Populaire. En het kan niet ontkend worden, het
is de zuivere waarheid, dat hij, zoo niet in oprechte, ongedwongen vroolijkheid dan
toch in klinkende munt, de schitterendste van vervlogen tijdperken geëvenaard heeft.
Het liep niet enkel storm in de kerken maar ook in de cafés. Met verrukking hebben
de vrienden van Blum de kilometers beuling geteld die verorberd zijn, de manden
oesters, de kisten champagne, de kudden ganzen, die, gevuld met kastanjes, in
Frankrijk de rol spelen welke elders opgedragen wordt aan de kalkoenen. Het biljet
van duizend was de eenheids-prijs van een gemiddeld oud-jaarsmaal, en men noteert
dat met opgetogenheid als een politieke zegepraal. Grappig: toen de socialisten nog
niet aan 't bewind waren, doch in de oppositie, werden al die braspartijen, dat
geschrans, gezuip en gedans regelmatig uitgekreten en geschandvlekt als egoïstische
zwelgerijen eener hartelooze, schaamtelooze bourgeoisie en de marxistische
karikaturisten teekenden uitgemergelde kinderen die met bleeke neuzen op de ruiten
der restaurants hun maag vulden met de geuren van het geroosterd gevogelte.
Nu Blum regeert zijn de schranserijen in een handomdraaien het onomstootelijke
bewijs geworden van de uitstekendheid der socialistische theorieën en een aansporing
tot optimisme. Hoewel de straten nog krioelen van bedelaars, wat niemand die Parijs
aandeed, mij zal tegenspreken.

Luilekkerland?
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Al gaat het nog niet goed, zou men daaruit moeten concludeeren, het gaat hoe langer
hoe beter, want de dubbeltjes rollen, tot in het centenbakje der bedelkinderen.
Inderdaad, dit is de officieele opvatting, welke buiten de Fransche grenzen vooral
gehuldigd wordt door de Engelschen, die sinds de installatie van Blum een
eigenaardige neiging toonen om Frankrijk te schilderen als een luilekkerland, badend
in rozengeur en in het schijnsel der volle maan. Er bestaat echter geen onderwerp
waarover de Franschen niet polemiseeren tegen elkaar, en ook ten opzichte der
festijnen van de zonnewende is de natie verdeeld in antifascisten en fascisten, die
zelfs de rijstebrijbergen en de zwermen van gebraden duiven te baat nemen om van
leer te trekken.
De eenen pochen dat het tafeltje-dekje echt is, geen namaak, en citeeren met trots
een uiterst loffelijk artikel van de Times... Zij negeeren alle schaduwzijden of
verklaren ze voor provisorisch en voorbijgaand. Zij zien slechts de confetti en de
serpentines der Parijsche fuivers, de gedweeheid van het parlement, de betrekkelijke
bezadigdheid van het werklieden-syndicaat, het aanpassingsvermogen der
communisten, kloek in woorden, tam van daden. Wat zoowel voor de arbeiders als
voor de patroons een staking kost als die der metaalbewerkers van het Noorden,
welke reeds zestig dagen duurt, loopt hun langs de koude kleeren. Dat ondanks alle
decreten de levensmiddelen-prijzen regelmatig blijven stijgen, kan evenmin hun
temperatuur verhoogen. Dat de rijks-spaarkassen binnen een jaar vier milliard aan
beleggingen verloren (de opbrengst eener leening) en wat altijd gehouden is voor
een veeg teeken, daarover maken zij zich niet dik noch druk. Al het ongunstige en
zelfs het hachelijke is tijdelijk. Laat de ongeluksvogels krassen en huilen zooals ze
gebekt zijn. Geen enkele voorspelling van uilen en kraaien komt dit jaar uit zooals
ze bedoeld is. Jammer voor de profeten, maar mooi zoo, en lekker!

Wat bewijst dat?
De anderen grommelen dat lekker niet langer is dan een vinger. Accoord, de
kruidenier, de confiseur, de wijnhandelaren doen zaken. Men verdringt zich op den
Mont-Blanc, met sneeuwschoenen en ski's. Er is jool in Parijs, leven in de
bierbrouwerij. Doch wat bewijst dat? Heel die wederopleving is schijnvertoon. Het
eenige wat Blum in zes maanden bereikte is dat hij de menschen, vooral de jonge
menschen, wakker schudde uit hun dommel en routine. Zij betasten hun portemonnaie
die nog niet gerold is, zij tellen hun duiten die nog niet geconfiskeerd zijn. ‘Idioten
die wij waren’ roepen zij uit. Wij hebben tot nu toe met onze spaarpenningen de
oplichters verrijkt der vijf werelddeelen. Wat een idioten om honderd francs te potten
en er tien terug te krijgen, of nul en niemendal. Idioten om krom te liggen met een
gecalligrafeerd papiertje in de lade dat morgen misschien geen stuiver meer waard
is, idioten om zich te verassureeren alsof de naaste toekomst niet pikzwart was, alsof
alle seinen op veilig stonden, ondanks bolsjewisme en andere methoden van
wettelijken roof, plundering, diefstal, onteigening, onterving. Idioten!
Hetgeen geprezen wordt als een wederopleving is niets anders dan een natie, die,
gekweld door de somberste voorgevoelens, plotseling aan 't potverteren slaat, de
blommetjes buiten zet, die zich opeens het ‘carpe diem’ herinnert en de mogelijke
vreugden plukt van den kortstondigen dag, zonder zorgen voor morgen, zich
verheugend zoolang er nog een sprankje licht gloeit in de lamp. In economistische
termen uitgedrukt: ‘De beweging van toenemende geldcirculatie houdt aan. Doch
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een blik op de koersen verraadt dat de ontdooide kapitalen aangewend worden voor
de aanschaffing van consumptie-waarden en niet voor aankoop van productieve,
duurzame goederen.’

Een onderzoek
En als een rapier zwaaien de anderen met een studie van Fernand Baudhuin, vermaard
Belgisch economist, wiens sympathieën voor het socialisme bekend zijn. De Blumisten
staken het ijlings onder stoelen en banken, zoodra zij den titel zagen die luidt: ‘De
stand in Frankrijk eener partij welke men bezig is te verliezen.’
Het onderzoek van den geleerde draait hierop uit dat de genezingsverschijnselen
te zwak en te dubieus zijn, terwijl de factoren van spoedige verergering in geenen
deele werden uitgeschakeld. De veertig-uursche arbeidsweek, sinds anderhalve maand
in toepassing, heeft slechts een miniem percentage der werkloozen geabsorbeerd.
De handel blijft slap. De vermeerderde activiteit der industrie is zeer precair. De
productie is gedesorganiseerd. Ondanks het deficit van het budget, enorm
ondertusschen, komt de Schatkist twee of drie milliard per maand te kort. Als de
Staat ze niet leenen kan zal hij ze moeten vragen aan de emissie-bank, welker balansen
een aanwas der inflatie-credieten registreeren van gemiddeld zeven honderd veertig
millioen per week. De devaluatie en het respijt dat zij bood heeft Frankrijk niet weten
te benuttigen om zijn economie te reorganiseeren. Een nieuwe kritieke periode is
daarom in aantocht en zal vermoedelijk weldra geopend worden.
Het zou niet de eerste keer zijn dat een eminent economist, die werkt met
statistieken, zich vergist als een gewone waarzegster die werkt met ruiten aas en
klaveren boer. Dat vergemakkelijkt niet voor een wantrouwig toeschouwer de vorming
eener persoonlijke meening. Maar ik signaleer als een zonderlinge coïncidentie dat
de professoren in de economie (de Belgische aanmaner is geen unicum) dezelfde
opinie aanhangen als de champagne-hijschers en overige boemelaars die liever alles
wat ze kunnen er door brassen dan een beetje, of een beetje veel, te verbeuren zonder
er genoegen van gesmaakt te hebben. De statistische tabellen zeggen per slot hetzelfde
als het instinct dat uit de verte een luchtje opsnuift van krach's en panieken.
Ik ben zeer nieuwsgierig om proefondervindelijk te ervaren hoe dicht wij bij de
waarheid zijn, of hoe ver er vandaan, wanneer intellect en intuïtie, rekenen en gissen,
eenparig tot gelijke slotsommen komen.
[verschenen: 26 januari 1937]

Bagatellen
Parijs, 12 Januari [1937]
Hoe iets te presenteeren dat op 't eerste gezicht, en zelfs op 't tweede, eigenlijk met
geen tang is aan te pakken? Ik stel me de vraag naar aanleiding van het programma
der Parijsche theaters die hun repertoire omstreeks Kerstmis vernieuwd hebben met
de artistieke voortbrengsels van den zomer en den herfst.
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Niet dat ze beurscher zijn of wormstekiger, of zuurder, of wranger, of meliger zijn
dan de oogst van vorige seizoenen. Welneen. Het litteraire peil daalde niet. Het
moreele, of liever het immoreele, amoreele niveau bleef stationnair, waarschijnlijk
omdat het moeilijk lager kon zakken. Maar al die geschminkte menschen van de
benedenste plank, dames en heeren gewoonlijk uit den gezeten middenstand, met
hun ontelbare en eentonige schavuitigheidjes, schunnigheidjes, ploertigheidjes,
lafheidjes, voosheidjes en bedriegerijtjes, komen vandaag voor het voetlicht en dienen
zich aan met allures van verzekerdheid, van evenwichtigheid, van gewetensrust, van
't hoort zoo, van zelfvoldoening, kortom met air van de natuurlijkste onschuld,
waarvoor zij vroeger nooit het verlof gekregen zouden hebben van hun auteur.
Eertijds, en dat is geen vier maanden geleden, gaf die auteur hun nog een tintje
schroom, een aasje gegeneerdheid, een vleugje nadenken, een greintje terughouding,
alsof er iets bestond, of alsof er misschien iets bestaan kon, noem 't noodlot, God,
duivel, zedelijk besef, eer-gevoel of iets anders, dat hen controleerde, bij gelegenheid
op de vingers tikte en somwijlen aanmaande tot matigheid en bezinning. Dat alles
is van de baan. Het verdween alsof het nooit bestaan had. Het werd niet eens een
overwonnen standpunt, want het liet niet de flauwste sporen achter. Een Chinees of
een neger die voor de eerste maal een Parijschen schouwburg binnentreedt zou zich
in gemoede kunnen verbeelden dat de oevers van de Seine bewoond worden door
menschen welke nooit en nimmer aardsche of hemelsche wetboeken gekend hebben
in hun particuliere leven, en waar ten overvloede de groote en kleine schunnigheden
schering en inslag zijn.

Een voorbeeld
Wat moeten wij beginnen met deze vrijgevochten maar platvloersche wezens, die
geen wijder uitzicht bezitten op de omringende wereld dan de infusoriën, en die geen
nauwer contact hebben of zoeken buiten hun vicieuze cirkeltjes dan de oester en de
mossel? Als wij ze aantroffen onder onze verwanten, vrienden of kennissen zouden
wij ermee verlegen zitten en hen den rug toedraaien Hun wederwaardigheden zijn
banaal, triviaal en afgezaagd. Men kan ze bijna niet vertellen zonder den schijn op
zich te laden van den lezer in 't ootje te nemen. In Ma Liberté b.v. van Denys Amiel
zijn een weduwnaar en zijn dochter aan elkaar verknocht tot op 't randje der
welvoeglijkheid. De vader trouwt en de dochter trouwt. Maar de een verwaarloost
zijn vrouw en de ander haar man. Terwijl vader en dochter naar een concert zijn,
halen stiefmoeder en schoonzoon hun schade in op een divan en in een scène waarvan
het realisme een ouderwetschen dragonder zou doen blozen. Zij worden daarbij
betrapt door den weduwnaar en zijn troetelkind. Dubbele echtscheiding. Vader en
dochter vertrekken naar een winter-sportoord. De weduwnaar flirt in het dal, het
lievelingetje in het hotel. Voor den vorm meldt zij haar vader in telegramstijl dat zij
den meneer van kamer 126, aan wien ze zelfs niet is voorgesteld, op haar kamer
ontboden heeft. Meneer Honderdzesentwintig verschijnt. Na wat gebabbeld te hebben
over 't weer, de temperatuur, de sneeuw zijn ze genoeg op dreef om elkaars intiemste
herinneringen te kennen. ‘O, ik, zegt het glasheldere meisje in al haar frischheid, ‘ik
heb een man gehad en twee of drie minnaars, doch die tellen zoo weinig mee dat ik
nooit aan hen denk.’ Vijf minuten later zijn ze verloofd en onderweg naar een nieuwe
huwelijksche catastrofe.
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Nog zoo één
De hoofd-personages in ‘Un Homme comme les autres’ van Armand Salacrou zijn
Raoul, ‘een man als de anderen’, die kwansuis van zijn vrouw houdt, wat hem niet
verhindert om haar bij elke gelegenheid op de snoodaardigste wijze te bedriegen, en
zijn eega Yveline die een aanbidder vond in Roger, een vriend des huizes. Deze
voorbeeldige familie heeft 'n schurftig schaap onder haar leden, Denis, de broer van
Yveline. Denis heeft geprobeerd 'n oude coquette, die hem diensten en gunsten
bewees, te mollen in haar badkuip. Hij ontslipte op 't nippertje aan de klauwen van
het gerecht, doch zijn maîtresse die hem tot de misdaad aanspoorde ging voor twee
jaren in de doos. De verwelkende dame heeft geen rancune tegen haar moordenaar,
omdat zij verkikkerd op hem is, en geflankeerd door zijn maîtresse komt zij Denis
die woont bij Raoul vergiffenis schenken en terugroepen. De maîtresse profiteert
van dit buitenkansje om Raoul aan den haak te slaan, Raoul, die onweerstaanbaar is
voor zijn hitje, dat op gezag van een kaartlegster beweert in blijde verwachting te
verkeeren en haar meester deswegen achternazit. Men zou de kluts kwijtraken van
minder en al deze verwikkelingen brengen Raoul compleet van streek. Hij biecht de
heele lijst zijner uitspattingen en laagheden aan zijn vrouw die niets gemerkt heeft.
Yveline, ontnuchterd, ontredderd en wanhopig ontloopt den huiselijken haard met
zijn krekeltjes en vergooit zich op straat aan den eersten den besten onbekende. Denis,
die in Yveline een beschermster had, wordt hierdoor opgewekt tot een bevlieging
van berouw. Hij zet zijn maîtresse en de verlepte coquette aan de deur. Waarop Raoul
en Yveline zich verzoenen in de overtuiging dat hun niets beters te doen staat dan
de scherven zoo goed en zoo kwaad mogelijk te lijmen tot een toonbaar geheel.

Brrr...
In ‘Jeu dangereux’ van Henri Decoin schiet een zekere Pierre zich een kogel in de
borst wegens jaloezie op de minnaars van Suzanna, zijn vrouw. Hij herrijst van den
dood en geneest tevens van zijn jaloerschheid, wat de echtgenoote razend maakt.
Om hem te tergen organiseert zij een rendez-vous in de garçonnière van Guido, een
Zuid-Amerikaanschen ladykiller, en noodigt Pierre per anoniemen brief op de
afspraak. Als de twee hun verliefde duo willen inzetten treedt de man binnen. Hij
schopt geen herrie doch tapt een serie moppen, geeft het koppel zijn zegen en gaat
heen. Van spijt smijt Suzanna alles wat haar in handen valt tot gruizelementen. Guido,
die even voor haar aankomst aan een mondaine aanbidster de bewijzen zijner
onvermogens geleverd heeft in het alcoof, slaat verschrikt op de vlucht. Suzanna,
door het dolle heen, belt haar man op en schiet zich op haar beurt een kogel in de
borst naast het telefoontoestel. Ook zij herrijst van den dood in haar wettig domicilie,
man en vrouw koeren en kirren alsof er niets gebeurd is en kunnen trekkebekkend
van voren af aan beginnen.

Bedenkelijk
Dat zijn de successen van drie bekende theaters. Ik zou de opsomming met zes andere
kunnen vervolgen doch ik ben bang dat gij genoeg hebt van een lectuur die neerkomt
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op gemengde berichten. Ook de nieuwe Bernstein (‘Le Voyage’) is niets dan een
chassé croisé van enkele losse paartjes, gekruid met goedkoope overspeligheden.
Elk auteur debiteert die versleten clichés in een tintelenden dialoog, doorspekt met
kwinkslagen, even schitterend van vorm als leeg, hopeloos leeg van inhoud.
Alle thema's en onderwerpen die vroeger overhelden tot drama of zelfs melodrama,
tot een min of meer pathetische of lyrische intonatie, die behandeld werden als
zeden-schets of karakterstudie, blijken dezen winter uitgewerkt in de lijn van scherts
en klucht. Het merkwaardigste echter is niet dat het gros der auteurs zich geleend
heeft tot deze misvorming, vervalsching, depreciatie van allen ernst in kortswijl, van
ieder menschwaardig gevoel in zijn karikaturale copie. Het meest curieuze is dat het
publiek zijn schrijvers drijft in deze richting en schaterlacht, giert, grinnikt, gnuift,
applaudisseert bij elke boutade en geestigheid die een der sentimenten krenkt,
kleineert, degradeert welke de grondslagen zijn, en trouwens de eerste manifestaties,
eener ware beschaving. Dat publiek denkt niet meer: het leven een droom; zijn
filosofie werd: het leven is een paskwil. Zou dit niet een der welsprekendste teekenen
des tijds zijn welke men bij 't begin van het jaar kan waarnemen in de Fransche
hoofdstad? Zij trad in de fase waar men vierkant spot met alles en nog wat.
[verschenen: 27 januari 1937]

In het rijk van Eenoog
Parijs, 23 Januari [1937]
Het schijnt dat wij gedurende den tijd eener week (wat lang is) de randen van kloven
en afgronden gescheerd hebben om van te duizelen, dat wij meer dan zes volle dagen
tusschen vrede en oorlog, leven en dood gezweefd hebben als de slaapwandelaar die
wakker geschrokken wordt op den nok van het dak.
Men beweert dat in ieder geval. Wat mij persoonlijk aangaat, ik heb er niet méér
van bespeurd dan wat eerst als een onduidelijke zefier, en van lieverlede met het
lawaai van een vliegenden storm zintuigelijk tot me doordrong.
Dit wil zeggen dat er noch in het briesje, noch in den orkaan de diepere en
onontkoombare stem klonk welke men slechts waarneemt met het soort van orgaan
dat postduiven de richting wijst.
Bij menschelijke wezens veroorzaakt die zonderlinge vibratie een ziekte welke
den naam kreeg van psychose. Dat wij geen seconde eraan geleden hebben, ook niet
in een lichten graad, verhindert ondertusschen geenszins dat men alle moeite gedaan
heeft om ze ons in te enten, of om ze te simuleeren. Het is niet van belang ontbloot
om na te pluizen hoe het geval zich heeft toegedragen en bedisseld werd. Er blijkt
minstens uit dat de kostbaarste goederen der menschheid aan een menigte
hoog-geplaatste of zeer invloedrijke personen even veilig zijn toevertrouwd als een
helsche machine aan de grijpers van klein grut. Een professor heeft dezer dagen op
grond van statistieken verklaard dat over honderd jaar, wanneer 't zoo doorgaat, de
gansche wereld gek zal zijn. Zou 't kunnen dat deze geleerde een optimist is, gezien
de vaart welke sommigen in 't gangetje probeeren te zetten?

Ad interim...
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Welaan dan. Blum, de Premier, was op kerstvacantie te St. Raphaël en plukte mimosa
in licht-grijs costuum en schoenen van box-calf, gelijk de oppositiebladen berichtten.
Yvon Delbos, Minister van Buitenlandsche Zaken, vertoefde aan de sponde van zijn
ouden, zieken vader, wien aanvallen van asthma de keel toesnoerden. Daladier,
Minister van Oorlog, en Gasnier-Duparc, Minister van Marine, bevonden zich op
inspectie, ver van Parijs. Dus de vier voornaamste regeeringsposten waren bezet met
interim's die meestal onbesuisder zijn dan de titularissen, ten eerste omdat zij de
verantwoordelijkheid kunnen afschuiven, ten tweede omdat zij dikwijls categorischer
en imperatiever optreden, zoodra zij de kans hebben, dan de patroon. Op den Quai
d'Orsay werden Frankrijk's gewichtigste affaires beheerd door den secretaris-generaal
Pierre Vienot, door de eenen uitgemaakt voor een jong broekje (hij is over de veertig)
zonder ondervinding, driest, voortvarend en roekeloos, door de anderen met kiemende
bewondering gewaardeerd als een groot minister in den dop.
Een uitgezochte gelegenheid, deze regeerings-vacature, voor degenen die een slag
willen slaan, en voor hen die er niet tegenop zien om aan het uithalen eener streek
mee te werken. Een gelegenheid, welke zij niet mooier konden droomen. Geen
toezicht. Geen directe contrôle. Geen teugel, geen rem. Ruim tijd genoeg om de
gebeurlijkheden in beweging te brengen. Knap is wie ze staande houdt als de dingen
eenmaal aan 't rollen zijn.

Gerucht...
Hebben de vuurtje-stokers zoo geredeneerd? Misschien niet. Maar ze hadden aldus
kunnen redeneeren en metterdaad begon en verliep de geschiedenis alsof er in dien
trant geredeneerd was.
Eensklaps sloop het gerucht rond dat de Duitschers troepen ontscheept hadden in
Spaansch-Marokko. Volgens Piet honderden manschappen. Volgens Klaas heele
regimenten, een gansche divisie. De journalisten weten aanvankelijk van niets. Want
als zij in de Kamer toegang hebben tot de Salle des Pas-Perdus en der Quatre
Colonnes, de z.g. Couloirs intérieurs daarentegen zijn verboden terrein voor hen, en
in dat heiligste der heiligen werd het onrustbarende gerucht voor 't eerst opgevangen
door een twintigtal parlementariërs, die zich speciaal interesseeren voor
Buitenlandsche Zaken.
Waar kwam het rumoer vandaan dat in zijn krassen vorm gelijkstond aan een casus
belli of op z'n zachtst aan de invitatie tot een casus belli?
Vandaag nog kan men slechts ernaar gissen. Doch de oorsprong hier is niet het
belangrijkst. Het essentieele, het fundamenteele is de manier waarop degenen, in
wier handen het lot berust der volkeren, reageerden op een fatale en bijna
ongeloofelijke tijding.
Het eerste agentschap dat het onheilzwangere nieuws verbreidt is Reuter, Engelsche
firma. Wat doet de momentane plaatsvervanger van Yvon Delbos op den Quai
d'Orsay? Verwittigt hij zijn superieur? Vraagteeken. Laat hij het bericht onderzoeken?
Neen. Pierre Viénot noodigt de vier voornaamste Fransche agentschappen uit om
het klakkeloos over te nemen. Op eigen gezag roept hij daarna de Generale Staven
samen van Leger, Vloot en Luchtvaart. De escaders van Brest en Toulon, onder
voorwendsel van voorjaars-manoeuvres, stoomen naar Casablanca, aan de Atlantische
kust van Afrika. Viénot geeft tevens instructies aan een deel der pers dat tot zijn
bevel staat en uiteraard voor elke anti-Duitsche suggestie op de loer ligt. De
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diplomatieke dagblad-schrijvers, de deskundigen, zij die precies weten wat de inzet
is van het spelletje (millioenen levens o.a.), zij die valsche berichten behooren te
schuwen als een kat de heete soep, zij, de onvolprezen competenties, marcheeren als
één man met slaande trom.
En niet de eersten de besten. Maar Madame Geneviève Tabouis, dochter van een
generaal, nicht van Cambon, en op den Quai d'Orsay als kind aan huis. Naast deze
autoriteit, gereputeerd voor de degelijkheid harer informaties, de duistere Pertinax
van de Echo de Paris, journalist met het ijzeren masker. Le Populaire van Léon Blum,
Le Peuple van Léon Jouhaux, de dictator der arbeiders en de winsttrekker van twaalf
of dertien directoriale fauteuils. Vanzelfsprekend ook L'Humanité der Communisten.
Geen van allen neemt een blad voor den mond. De oorspronkelijke geruchten zwellen
schielijk aan tot onduldbare, monsterachtige feiten. ‘De Duitschers leggen in
koortsachtige haast versterkingen aan te Melilla en te Ceuta. Kanonnen van 420 (toe
maar!) bedreigen Gibraltar.’ ‘Wij hadden gelijk!’ schreeuwt L'Humanité in titels van
zeven kolommen. Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Paris-Soir gaan op hol. ‘De
maskers vallen’ schrijft Raymond Patenôtre, milliardair, député en ex-minister. ‘Wij
hadden te doen met een hysterischen Bismarck.’ De deftige Madame Tabouis in
L'Oeuvre: ‘Wij zouden bijna aarzelen om voort te gaan met het geven van berichten
die ons uit onbetwistbare bron bereiken over de Duitsche actie in Noord-Afrika, zóó
onwaarschijnlijk dreigen zij te luiden wegens hun veelvuldigheid.’ Pertinax
onderstreept dat dubbel en dik met: ‘Elke aarzeling zou noodlottig zijn. Noord-Afrika
is aangevallen!’

Een onderhoud
Daarop gelast Pierre Viénot vertoogen te richten tot de gouvernementen van Burgos
en Berlijn, terwijl Blum en Delbos hun vacantie bekorten en zich ijlings naar de
hoofdstad spoeden. Omdat Frankrijk nog niet gezind is de regeering van Franco op
eenigerlei wijze te erkennen, bleef de rekenschap die gevraagd werd aan de Witten,
beperkt tot de gedachtenwisseling van een Franschen consul en een Spaanschen
bevelhebber te Tetoean. Te Berlijn echter had de Fransche gezant André
François-Poncet een onderhoud met Hitler. De Spaansche colonel en de Duitsche
Führer-Kanselier antwoordden beiden: ‘Alles waarover men zich bij u opwindt is
verzinsel en leugen; wij respecteeren de bestaande verdragen.’ De Spanjaard voegde
hieraan toe: ‘Wanneer men ons niet wenscht te gelooven op ons woord, kom zelf
dan kijken’ en hij gaf een militair vrijgeleide om te inspecteeren naar believen.
Bij tooverslag verzwonden de Duitsche regimenten, de fortificaties en de kanonnen
van 420. De pers verstomde temidden van haar heksensabbath. Maar L'Humanité
meldde niet in titels van zeven kolommen ‘Wij hadden ongelijk’. De parmantige
journalisten die een week lang de ernstigste beschouwingen baseerden op verdichtsels,
de gevaarlijkste conclusies trokken uit onwaarheden, de onbekookte Viénot, die
halsoverkop en hoe langer hoe harder een alarm blaast dat onafzienbare onheilen
kon ontketenen... allen zijn nog in functie. Zij voelen zich geenszins beschaamd.
Niet eens verbouwereerd.
Toch stuurden zij regelrecht aan op een oorlog en krachtens de nieuwe wetten op
de valsche berichten moeten zij in de gevangenis zitten. Want wat zou het vervolg
geweest zijn wanneer de Spaansche colonel geantwoord had ‘Bemoei u met uw eigen
zaken’, en Hitler, in diplomatieke termen, ‘Wat verbeeldt u zich?’ Zij hadden eenig
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recht om zulk een bescheid te geven. Zij zouden daarmee een knoop gelegd hebben,
een strop, waaruit Frankrijk zich niet meer kon losmaken zonder hem door te hakken
of zonder zich volslagen te ridiculiseeren. Hitler was zoo vriendelijk om deze
gelegenheid niet aan te grijpen. Waaruit wellicht mag worden afgeleid dat de
verfoeilijke intrige niet gesmeed is te Berlijn.

Bedenkelijk
De Franschen praten gaarne over ‘de dépêche van Ems’. Het telegram dat Bismarck,
om den oorlog van '70 uit te lokken, zoo arrangeerde dat het ‘als een roode lap moest
werken op den Franschen stier’, gelijk Von Moltke en Von Roon zeiden bij het
historische diner van 13 Juli 1870. Maar als de herinnering den Franschen bijbleef,
zij vergaten blijkbaar de les. Met ‘de Franschen’ bedoelen wij natuurlijk hen die op
't oogenblik het bewind voeren, die een jaar geleden nog verwoede pacifisten waren
en die zich onbegrijpelijk lichtzinnig, blindelings, spoorslags in den kuil zouden
storten welke met een duivelsche perfidie, en Joost weet door wie, voor hen gegraven
werd. Al is de afloop goed, de handeling, de hoofd personen, het spel en zelfs de
figuranten, zijn meer dan bedenkelijk.
[verschenen: 30 januari 1937]

De kwaal en het middel
Parijs, 23 Januari [1937]
Zonder twijfel ben ik eenige maanden overtijd met ‘L'Homme, cet inconnu’, het
boek van Dr. Alexis Carrel, dat in de bovenste kringen van den intellectueelen
parnassus gehouden wordt voor het standaard-werk dat het voorbije jaar zal merken
met zijn naam. Doch beter laat dan nooit. Met ‘De Mensch, die onbekende’ is men
tenminste zeker nooit tè laat te komen omdat hij over een kwart eeuw en langer nog
geraadpleegd zal worden in de bibliotheken als het compendium van hetgeen een
onzer eminentste tijdgenooten weet, denkt, vreest en hoopt betreffende een
samenleving welke de moderne heet.
Dr. Alexis Carrel is geboren te Lyon en maakte zijn medische studies in Frankrijk.
Op het moment dat een jong geneesheer zich moet vestigen in een geordende
maatschappij gaf hij de voorkeur aan de wijde wereld boven een regelmatige carrière.
Hij trok naar Amerika en brak zich baan. In 1914 nam hij deel aan den wereldoorlog
met een modelhospitaal, door hemzelf ingericht, en dat de Duitschers platschoten.
Bij het einde der vijandelijkheden keerde hij terug naar de Vereenigde Staten en
werd directeur van het Rockefeller Instituut te New-York. Zijn experimenten met
geamputeerde organen die gescheiden van het lichaam, afzonderlijk voortleven in
een flesch, maakten hem beroemd. De recentste zijner ontdekkingen, waarvan Charley
Lindbergh de mechanische onderdeelen verzorgde, is een kunstmatig hart. Van buiten
gezien lijkt hij geenszins op den schepper van den toekomstigen homunculus, de
eerste schakel van een splinternieuw ras. Hij is een klein, gedrongen, bonkig mannetje
met een massief, kaal-geschoren, onbeweeglijk gelaat, zwarte oogen achter een
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hoornen bril, een ongerimpeld voorhoofd en een ronden schedel, meestal gecoiffeerd
met een eigenaardig middeleeuwsch hoedje, dat meer bij een clown schijnt te passen
dan bij een meester in de wetenschappen.

Drie vakken
Methodisch ordende Carrel zijn boek in drie vakken. Het eerste introduceert den
patiënt, want het ligt voor de hand dat een dokter niet schrijft over welvarenden doch
over zieken. De lijder, die geestelijk en lichamelijk uit de voegen hangt en dus uit
zijn evenwicht raakte, wordt haarfijn uiteengerafeld met het ontleedmes en den
microscoop, vanaf de oer-cel tot aan de hoogste uitingen zijner individualiteit, de
geraffineerde en gecompliceerde instrumenten van zenuw-leven en hersenfuncties.
Het is een anatomische les van den allereersten rang, welke men leest met verbazing
en verrukking. Zij heeft deze bijzonderheid dat de auteur ziel en lichaam, geest en
stof, physiologie en psychologie, mechaniek en moreel, rede en intuïtie, verstand en
instinct niet concipieert als gescheiden door lucht-dichte schotten. Geen grenspalen
meer, die de grootste vergissing waren die men begaan kon. Geen rooi-lijnen, geen
bakens tusschen het materieele en het immaterieele. Beiden vloeien over in elkaar
tot een ondeelbaar geheel en wie dit loochent, of wie dit verwaarloost, miskent,
verdrukt, verstikt, vermoordt onze geheimste, onze diepste, onze waardevolste en
onze meest specifieke krachten. Dr. Alexis Carrel, gelijk men merkt, is een spiritualist.
Hij aarzelt niet te zeggen: ‘Er is evenveel waarheid in Ruysbroeck den mysticus als
in Claude Bernhard den physioloog.’ Hij erkent zelfs de macht van het gebed dat hij
in staat acht om geheimzinnige invloeden uit te oefenen op onbekende realiteiten,
zonder dat wij weten hoe, en effecten teweeg te brengen welke ons bovennatuurlijk
schijnen.

De kwaal
In het tweede vak behandelt hij de kwaal. De moderne geciviliseerde, beroofd van
zijn ziel, ontdaan van het onmisbaarste zijner organen dat men liet afsterven of
amputeerde, het zoodanig verminkte creatuur verkwijnt, teert weg. Hij won niets bij
de operatie, hij boette het voornaamste erbij in: zijn middelen van bestaan. In alle
opzichten, en temidden van al zijn machinerieën, is hij minder mensch dan zijn
prehistorische, primitieve voorvader. Niet enkel de karakters verslappen, maar ook
de weefsels degenereeren. Een organisme, waarvan de geestelijke helft braak ligt,
waarvan de stoffelijke helft overvoed, oververwarmd, vertroeteld, verwend wordt,
overdreven beschut tegen de guurheden van weer en wind, verliest zijn
weerstandsvermogens. Alles ontaardt en alles begint te rotten. De capaciteiten, noodig
voor hoogere doeleinden, onontbeerlijk voor esthetische, religieuze verrichtingen,
verminderen, verflauwen, verdwijnen. In een menschheid zonder vleugels,
gedemoraliseerd en afgestompt, geketend aan domme bezigheden, verslaafd aan nog
dommere pleziertjes, in deze samenscholing van een soort van vischkuit, kikkerrit,
kaviaar, in dit amorphe mengelmoes zonder geweten, zonder bewustzijn, zonder
beter ideaal dan een comfortabel welzijn, zonder God, zonder noblesse, zonder
edelmoedigheid, ijdel, opgeblazen, tevreden, verzadigd en versuft, in dit krioelende
en automatische mierennest is geen plaats meer voor heiligen, voor groote kunstenaars,
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voor genieën. Maar het wemelt er daarentegen van zenuwzwakken, van heele of
halve krankzinnigen, van achterlijken, van alcoholici, van misdadigers, wier aantal
in schrikwekkende proporties toeneemt en wier opsluiting, verpleging in gestichten
jaarlijks milliarden verslindt, weggeworpen geld op het totaalbudget der menschheid.
Zooals gij ziet is Dr. Alexis Carrel ook een realist zonder illusies, die zijn patiënt
niet pluimstrijkt of hem iets op den mouw speldt.

De kuur
De derde sectie van ‘L'Homme, cet inconnu’ is gewijd aan de kuur, aan de medicijnen,
aan de recepten, wanneer wij in degradeerende ontbinding niet willen ondergaan.
De pil is bitter en hij verguldt haar niet. Hij snijdt, hij kerft, hij snoeit, hij houwt, hij
hakt. Noch in 't verleden noch in het heden zult gij een hervormer vinden die hem
ook maar even nabijkomt, dien hij niet verre en verre overtroeft. De directeur van
het Rockefeller Instituut droomt inderdaad van een geheim college van
Leeken-priesters, een Raad van Tien, Prinsen der Wetenschap, een Universitaire
Generale Staf, die volmacht zou hebben om met ijzeren hand het menschdom te
onderwerpen aan dezelfde soort van behandeling waarmee de schitterendste resultaten
bereikt zijn bij hoenders, konijnen, honden, paarden, vruchten, bloemen, graanbouw
en wijnteelt. Hij wil de aarde veranderen in een onmetelijk Sparta, honderdmaal
verergerd, en haar bewoners dresseeren in de strengste tucht. Daar de voorschriften
der godsdiensten onvoldoende zijn gebleken en overigens niet worden opgevolgd,
zal de wetenschap hen vervangen. Wie niet deugen kan of niet deugen wil zal op de
humaanste wijze worden opgeruimd. Geen echtscheiding meer, alvorens het kroost
beland is. Volstrekt niet iedereen trouwens zal in het systeem van Dr. Carrel kunnen
huwen. Van gelijkheid tusschen man en vrouw kan geen sprake zijn. De bioloog
Carrel lacht ermee, zooals hij lacht met de gelijkheid der personen.
Hij verwijt de vrouw wat hij ‘haar verraad’ noemt en wijst de opstandelingen terug
naar haar kinderen, spinrokken en huishouden. De steden en fabrieken zouden ontlast
worden van haar overdadige bevolking, de landgronden en overige rijkdommen
opnieuw gedistribueerd, de opvoeding, de scholen, de zeden, de geest des tijds radicaal
en compleet gereformeerd. Op elk gebied, en overal, en altijd, en door ieder, en ten
opzichte van ieder, zou uitsluitend getracht worden naar de verkrijging van kwaliteit,
en niet, gelijk tot dusverre, naar de productie en reproductie eener lamentabele,
minderwaardige kwantiteit, deze schande der twintigste eeuwsche civilisatie, deze
verlaging van het begrip Mensch.
Zooals gij eveneens bespeurd zult hebben is Dr. Alexis Carrel, spruit van het
democratische Lyon, een volbloed aristocraat in zijn tendenties en een allesbehalve
zacht heelmeester. Ik zou echter niet gaarne met hem spotten hoewel de lust me
bekruipt, parallel met de rilling die me bij 't lezen van zulke ordonnanties langs den
rug sluipt. Verbeeld u dat Carrel gelijk heeft, en dat voor 't behoud van den mensch
de revisie van alle ideeën en de meest draconische maatregelen onafwendbaar zijn.
Hij mag geacht worden er meer van te weten dan wij allen tezamen. Of verbeeld u
dat hij ongelijk heeft, dat hij niettemin school maakt met zijn Raad van Tien, die bij
Roosevelt's braintrust reeds in de lucht hing, en dat de macht hem en zijn aanhangers
op een of andere manier in handen valt! Men kan zich zelfs verbeelden dat er niets
gebeurt; en zich toch ongerust voelen over de ontluiking van zulke extreme,
uitmiddelpuntige theorieën in een zeer geleerd en helder hoofd. Want men weet
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zelden vanwaar een idee komt, nooit tot hoever 't gaat. En van alle revoluties dunkt
mij die van Carrel nog de minst aanlokkelijke.
[verschenen: 8 februari 1937]

Promoties
Parijs, 25 Januari [1937]
Georges Bonnet is benoemd tot ambassadeur van Frankrijk te Washington.
Zegt de naam u nog iets? Neen? Wel, door de onverwachte promotie nochtans is
hij onderweg om typeerend te worden voor de moraal van een eeuw, van een land
en van een bewind. Herinnert u slechts even dat Georges Bonnet de minister van
Handel was die op de conferentie van Stresa den tijd vond en zonder er erg in te
hebben, onder vier oogen, intiem en familiair, te dejeuneeren met den zwendelaar
Stavisky; Bonnet, de minister die den vertrouwensman van den flesschentrekker
verbonden had aan zijn cabinet, o, zonder er kwaad in te zien, en die de candidatuur
voor de gevangenis van een berucht beurzensnijder omtooverde in een candidatuur
voor het Legioen van Eer. Dat zijn de aanspraken welke Bonnet kan uitoefenen op
de gunsten der huidige regeering.
Want andere rechten of eigenschappen heeft hij niet, behalve een minister te zijn
geweest op wiens departement alles averechts verkeerd ging. En van promotie
gesproken is de post bij het Amerikaansche Kapitool er een die meetelt. Iedereen
desnoods kan een portefeuille bemachtigen. Maar het is niet voor ieder weggelegd
om gebombardeerd te worden tot gezant in een der zes cardinale hoofdsteden van
den aardbol.

Ieder op zijn beurt
Zoo krijgt de een na den ander zijn beurt, die betrokken raakte in het schandaal van
den lommerd van Bayonne, de provinciale Oome Jan, welke met gedienstige
hulpvaardigheid van excellenties, député's, magistraten en politie, leeningen uitgaf
als een kleine mogendheid, een groote stad, een kapitaal bedrijf. Niemand der
aanstichters, beschermers en profiteerders dezer schavuiterij nam er genoegen mee
om een paar lichte schrammen op te loopen en met enkele kreukels in zijn eer ontsnapt
te zijn aan een avontuur, dat tegelijk goor was en potsierlijk, en waarin ze gezwadderd
hadden als in hun natuurlijk element. Men liet Dubarry, die achttien maanden gezeten
had, een nieuwe krant oprichten, en te drommel, hij vond niet alleen geld maar zelfs
lezers. De afgevaardigde Louis Proust, die een chèque geïncasseerd had van twee
millioen drie honderd vijf en twintig duizend francs, als belooning uitgereikt door
den oplichter, werd benoemd tot rechter aan een rechtbank in Bretagne. Een derde
is aangesteld tot betaalmeester-generaal in een kolonie. Een vierde is gedecoreerd
met het nationale onderscheidingsteeken in zijn knoopsgat. Een vijfde en een zesde
werden raadsheeren bij het Hof. Een zevende vertrekt als ambassadeur. Een achtste
fungeert als minister van Staat in het cabinet-Blum en stond reeds verscheidene malen
gereed om het volgend ministerie te vormen, wat men beschouwen mag als een
toppunt van rehabilitatie. Het is Camille Chautemps die met zijn broer en zijn neef
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gedurende tien jaren tegen vorstelijke honoraria de diverse rechtszaken bepleit heeft
van den gauwdief.
Chautemps die de actie van het parket stopzette, Chautemps, die Stavisky's
parlementair factotum steunde bij de verkiezingen van 1932, die Stavisky's
straffeloosheid beredderde, zijn vlucht organiseerde, zijn dood, en die ten slotte zijn
papieren ontfutselde aan de justitie.

Als een droom
Waarom rakel ik deze oude geschiedenissen nog eens op? Niet om me te verlustigen
in een zekere aftakeling, verval van krachten, hersenverweeking, afstomping der
gewetens en andere symptomen van onverstoorbare zielsrust, zenuwverslapping,
cretinisme, veridiotiseering in het rijk der Franschen. Zelfs niet om ze te constateeren,
want ik zou me deerlijk laten misleiden door den schijn. Maar eenvoudig om mij te
vergewissen dat ik niet droom. Dat ik nuchter en klaar-wakker sta in de werkelijkheid
van den vollen dag.
Gisteren, in plaats van het Concertgebouw te nemen of een andere uitvoering,
volgde ik aan de radio het half dozijn redevoeringen welke te Lyon werden
uitgesproken op het reusachtige banket van het Front Populaire, waarbij Blum de
Duitschers voor den zooveelsten keer van het kastje naar den muur stuurde met het
dilemma (dat helaas alleen voor Duitschland geldt): géén crediet, of iets van dien
aard, dat geretourneerd kan worden in den vorm van blauwe boonen. Tusschen
haakjes: er bestaan aangenamere tijdpasseringen dan een ganschen middag luisteren
naar de officieele rhetorica der Franschen. De Parijsche komieken, volgens de
gewoonte van den pot die den ketel verwijt dat hij zwart ziet, parodieeren met
voorliefde het gegalm van Hitler en Mussolini. De welsprekendheid hunner
landgenooten is geen haar beter, noch verschillend, met deze bezwarende
omstandigheid dat zij als razenden een keel opzetten over beuzelachtigheden waarvoor
een verstandig mensch geen pink zou verroeren.
Bij dit feestmaal waar veertien ministers, de twee presidenten der Kamer, tientallen
kopstukken van het Front Populaire aanzaten, waar de eedgenooten hun geloften van
trouw tot in den dood hernieuwden, dat begon en eindigde met een dreunende
Internationale en doorspekt was met ontelbare roffels op de woorden van
vive-Blum-vive-Blum, werd door alle redenaars de affaire-Stavisky op het tapijt
gebracht. Zij noemden weliswaar den naam niet van het doorluchtig personage dat
op hun banket rondspookte en spraken slechts over den Six-Février, zes Februari
1934, datum waarop de horden van het fascisme te velde trokken (onder de leuze
‘wij willen een proper Frankrijk’) en onmiddellijk in 't zand beten der Place de la
Concorde. Men kan echter Stavisky evenmin isoleeren van den Six-Février als men
zich Panamisten kan denken zonder het kanaal van Panama. Wanneer er Fransche
fascisten bestaan of bestaan hebben, het Stavisky-schandaal riep ze te voorschijn.
Zonder Stavisky geen fascisme in Frankrijk. Zonder Stavisky, bacil overgewaaid uit
het ghetto van Kief, ook geen anti-fascisme, geen Front Populaire. Graag of niet
graag, een vulgaire zwendel is de oorzaak, de oorsprong en blijft de grondslag eener
beweging welke de Fransche natie splitst in twee vijandelijke kampen. Zij die vandaag
aan 't bewind zijn geven 't trouwens gaarne toe, op voorwaarde dat men niet kikt
over een lommerd. Zij komen er grif voor uit. Zij schamen zich niet. Jammer dat gij
de dolle toejuichingen niet kondt hooren waarmee Chautemps geacclameerd werd
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telkens dat een spreker zijn naam vermeldde, en de apotheose welke hem huldigde
toen de President van den Bond der Rechten van den Mensch het stoïcisme prees
waarmee hij twee jaren de lasterlijkste aantijgingen geduldig verduurd heeft. Het
was geen tooneel-donder die losbrak, geen orkaan van plaatijzer. Uit een paar duizend
monden steeg het geloei op van een waren cycloon.

Te wonderbaarlijk
Aan zulke dingen kan men niet direct wennen. Het is te wonderbaarlijk om niet een
poos perplex te staan. Naar believen kan men wat zwart is wit noemen, en wat rood
is blauw, doch dit neemt niet weg dat in de kleurengamma der natuurkundigen de
tint die wij aanduiden als rood 483 trillioen trillingen zal maken per seconde en blauw
630 trillioen. Men is even nauwkeurig, even objectief ingelicht over het karaat der
promotie-Stavisky. Of zij in de gevangenis zit of paradeert op banketten, dat verandert
geen zier aan haar eigenlijk gehalte. En dit is juist het treurige, het tragische. Zij heeft
zich opgedirkt met looze tierelantijnen om op het Fransche schouwtooneel de rol te
spelen der Democratie.
Er zijn altijd schandalen geweest. Schandalen zullen er altijd zijn. Onder de
koningen werden de corrupten opgeknoopt of verdwenen uit de circulatie. Onder de
Revolutie beklommen zij de guillotine. Tegenwoordig is het klimaat voor knoeiers
en knoeierij gezonder. Wie door de mand viel, wie op heeterdaad betrapt werd, wien
zijn beste vrienden in den steek moesten laten, verpletterd door de bewijzen, eischt
eerst rehabilitatie en daarna schadevergoeding voor de doorstane angsten. Geen
wonder, niet waar, dat deze paladijnen op hetzelfde banket te Lyon betreuren dat
andere volkeren een vrijheid missen, welke op zooveel manieren gebruikt kan worden
en misbruikt!
[verschenen: 10 februari 1937]

Steekspel ter zee
Parijs, 27 Januari [1937]
Goed beschouwd is er geen grootscher en verheffender schouwspel denkbaar dan de
titanen-strijd welke de Normandie en de Queen Mary uitvechten op den Oceaan.
Twee formidabele firma's, een Fransche en een Engelsche, wierpen elkaar de
handschoen toe. Alles wat hun landen kunnen verzinnen en vervaardigen, alles wat
een civilisatie vormt, is bij hun duel betrokken. Niet enkel de duizenden werklieden
en technici van een scheepswerf, maar ook de honderdduizenden arbeiders en
ingenieurs van twintigtallen nationale industrieën. Alles wat men in een land kan
aantreffen vindt men tegenwoordig op een boot. Wat men op een boot vindt is er
ook in het land. De kamp begint met het trekken der eerste lijn op een vel
teekenpapier, hij vertakt zich naar ontelbare richtingen en per slot is er geen bedrijf
dat er niet mee gemoeid raakt. Aan beide zijden hebben myriaden burgers getracht
het beste te presteeren, het hoogste te bereiken dat in hun macht lag. Niet onbewust,
doch met hun volle besef. Ieder geeft zich waarschijnlijk geen rekenschap van het
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ensemble, waarbij twee rassen, twee culturen, twee intelligenties, twee mentaliteiten
in competitie komen, doch in het detail was ieder doordrongen van het belang zijner
taak. De worsteling is ook niet toevallig, maar aan weerskanten opzettelijk en als
zoodanig erkerd.

Hoffelijk
Zij kan het pure licht verdragen want de kamp wordt gevoerd met de grootste
loyauteit. Evenmin bij de Franschen als bij de Engelschen is er 't flauwste spoor van
geprikkeldheid, van schamperheid, van slecht humeur, van kleingeestigen, uitdagenden
naijver, of van den parvenu-achtigen trots welke in 1902 de Deutschland, die de Blue
Ribbon veroverd had, de haven van Plymouth deed binnenloopen met een kolossaal
wit doek op haar romp dat in even kolossale letters proclameerde Made in Germany!
Het Fransch-Engelsche tournooi is spannend doch te hoffelijk en te ridderlijk om
kwaad bloed te zetten. Toen de Normandie, bijna voltooid nog in dok lag, werden
de Engelsche ingenieurs der Queen Mary, nog in haar eerste stadium, toegelaten om
een kijkje te nemen, en, als er reden voor was, van de Fransche inzichten partij te
trekken. Fair play van superieur allooi gelijk dit door een Brit slechts kan gewaardeerd
worden.
Zoo is vanaf den aanvang alles vermeden wat een bekrompen en hatelijk
antagonisme kon suggereeren of aanwakkeren. Alles daarentegen werd te hulp
geroepen wat den wedkamp kan veredelen. Het duel verloopt alsof het doel niet is
den tegenstander te wonden, buiten gevecht te stellen, te overwinnen, maar alsof
niets anders beoogd wordt dan een verscherping van het vernuft, een vooruitgang
der techniek, een perfectionneering van de bewonderenswaardigste der menschelijke
vermogens. Het is nog niet gebeurd geloof ik dat twee volkeren zich met elkander
meten op zulk hoog plan, met al hun energie, met al hun intellect, met al hun
vaardigheid, maar in de regionen der zuivere rede en ontoegankelijk voor inferieure
factoren of motieven. Dat is wellicht civilisatie in een onovertrefbare trap. In ieder
geval getuigt het van eigenschappen waarop de twee naties die haar verwierven
zouden mogen roemen, als lof vereenigbaar was met haar bezit.
De eerste match, die der snelheid, is na menige vergeefsche poging, gewonnen
door de Queen Mary. Ondanks herhaaldelijke verwisselingen van driebladige
schroeven in vierbladige, en omgekeerd, ondanks modificaties van den achtersteven,
en ondanks verbeteringen aan de machines heeft de Franschman het tekort totnutoe
niet kunnen inhalen. Hoewel het geen oneer is om met 83.000 ton en 160.000 p.k.
geslagen te worden door de 200.000 p.k. voor de 85.003 ton van zijn mededinger,
en hoewel hij zich bij dergelijke verhoudingen zou kunnen vergenoegen met het
merkwaardige feit dat rivaliseeren tot de mogelijkheden behoord heeft, geeft hij den
moed en de hoop nog lang niet op. Wederom ging de Normandie in het droogdok
voor nieuwe veranderingen en experimenten. Zwaar gesubsidieerde maatschappijen,
die straks vermoedelijk nationaal eigendom zullen worden, behoeven niet terug te
schrikken voor proefnemingen waarvan de goedkoopste millioenen kost.
De match der snelheid blijft bij uitstek een wedstrijd voor lente en zomer, voor
mooi weer en kalme zee. Het probleem der snelheid is echter slechts één van de
aspecten der scheepsbouw-techniek. Een niet minder gewichtige kwestie, en die
enkel beslecht kan worden in herfst en winter, bij storm en ontij, is de zeewaardigheid
van een schip, zijn vastheid op golven als bergen. In hoeverre zouden reuzen als de
Normandie met een modern geconcipieerden kiel, en de Queen Mary, klassiek gelijnd,
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stampen en slingeren? Attendons l'hiver zeiden de Franschen met vertrouwen en wij
zullen verder zien. Let winter come dachten de Engelschen met dezelfde gerustheid.
Ook op dit gebied zullen wij jullie kloppen bij de eerste gelegenheid die zich voordoet.

In den storm
En de herfst is gekomen, de winter, met hun orkanen van equinox en zonnewende.
Queen Mary en Normandie hebben elkaar gekruist over golven van achttien meter
hoogte, echte wolkenkrabbers. De Queen Mary arriveerde op haar bestemming met
dertien uren vertraging, afgejakkerd, geradbraakt en gehavend. Haar snelheid was
gezakt tot 25 knoopen 73. Zij had gedanst en gezwalkt als een notedop. Op de reis
naar New-York stierf de barman der cocktails een plotselingen dood, op den terugtocht
overleed een steward. Men had een heele lading gebroken beenen aan boord, verstuikte
voeten, ontwrichte armen, gekneusde ledematen en erger. Alles wat breekbaar was
lag aan scherven. Het is niet de schuld van het schip, verklaarde de kapitein bij zijn
aankomst, doch uitsluitend van den storm, de ontzettendste welke men ooit had
doorgemaakt. Waartoe dient het eigenlijk, concludeerden de kranten, om booten te
bouwen van cyclopische afmetingen wanneer zij bij woelige zee dobberen als een
kurk? De voorbarige critici verzekerden tegelijkertijd dat de Normandie er even
slecht aan toe was geweest en de veilige haven bereikt had met een vertraging van
achttien uren.

De overwinning
Het was een ongegrond gerucht, een boud beweren, een schrale troost. De directie
der Compagnie Générale Transatlantique, onder wier vlag de Normandie vaart,
meende openlijk te moeten protesteeren. Zij zond aan de Engelsche pers in
achtereenvolgende communiqué's de vergelijkende staten van dienst der voornaamste
booten die, juist voor Kerstmis, in denzelfden storm den Oceaan hadden overgestoken.
De Aquitania der Cunard (45.000 ton) had de reis gedaan in 7 dagen 45 minuten,
met een vertraging van 24 uren op de dienstregeling. De Europa van de Nord-Deutsche
Lloyd (50.000 ton) in 6 dagen, 11 uren, 25 minuten, en eveneens met een vertraging
van 24 uren. De Manhatten der A.T. Lino (24.000 ton) met een vertraging van 36
uren. De Queen Mary 13 uren. De Normandie integendeel had een snelheid kunnen
handhaven van 29 knoopen 92 en was binnengestoomd met een vertraging van slechts
vier uren. Onder de hachelijkste omstandigheden had de Fransche boot een
schitterende en ontegenzeglijke overwinning behaald op al haar concurrenten. Dat
is vermeldenswaardig. Doch het prachtigste schijnt mij dat de Engelsche kranten de
communiqué's der French Line geplaatst hebben zonder commentaar en zonder eenige
polemiek.
Ook de Queen Mary is op 't oogenblik in dok te Southampton. Naar verluidt zal
zij 't omstreeks denzelfden tijd verlaten als de Normandie de dokken van Le Hâvre,
eind-Februari als de griep 't veroorlooft. Om tezamen het duel te hervatten, totdat de
suprematie en haar lauweren onbetwistbaar zijn in dezen wedloop naar de
volmaaktheid, een kortstondige volmaaktheid weliswaar, doch die evenveel
toewijding, inspanning en offers eischt als onverschillig welke andere.
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[verschenen: 11 februari 1937]

Een moord in een park
Parijs, 4 Februari [1937]
Op Maandagmorgen was Dimitri Navachine voor het publiek nog een volslagen
onbekende. Slechts enkele ingewijden hadden van hem hooren spreken.
Dinsdagmorgen werd Dimitri Navachine (wij houden ons aan de Fransche spelling
van zijn naam) door de meeste kranten gevierd als het grootste economische genie
van deze eeuw. Om een beroemd man te worden moest iemand hem eerst vermoorden,
op klaarlichten dag, bij regen en storm, in het Bois de Boulogne, de Parijsche
Lust-waranda.
Hij viel aan den voet van een acacia, de zinnebeeldige boom van een geheim
genootschap, en de eerste lijkwade welke hem dekte was een nummer van L'Humanité,
het communistische dagblad dat de moordenaar op de plaats der misdaad had
achtergelaten. Daar begon het mysterie van den dood dat Navachine omwikkelde
met ondoorzichtbare nevels, na een leven dat gehuld was geweest in een wolk, het
waas waarachter fabelachtige personages hun incognito bewaren.
Een commissaris, toegesneld met een paar agenten, onderzocht het slachtoffer ter
plaatse en constateerde twee wonden veroorzaakt door een vuurwapen, gelost à bout
portant. Een kleine revolver. Men preciseerde zelfs het kaliber: vijf millimeter.
Rondom den acacia werden drie patroonhulzen opgeraapt die niet waren afgeschoten
met los kruit. Een voorbijganger verklaarde het geluid van schieten te hebben
vernomen. De commissaris liet zich bij deze ambtsverrichtingen fotografeeren en
alle bijzonderheden van den aanslag kwamen naast de foto in de nieuwsbladen.
Een dag daarna werd het heele relaas gelogenstraft. De kwetsuren waaraan
Navachine bliksemsnel bezweek waren niet toegebracht met een vuurwapen, doch
met een lang, puntig werktuig, zeer spits en zeer snijdend, een dolk of een degenstok.
Een der stooten had de long en een slagader doorboord. Drie steken hadden het gelaat
en den hals getroffen. Het lijk vertoonde niet de minste sporen van een projectiel.
Dat de politie in de uitoefening van haar vak een dergelijken blunder begaat is vrijwel
ongehoord. Maar het is stellig een unicum dat de zonderlinge flater openlijk erkend
wordt. De autoriteiten zouden niet anders gehandeld hebben wanneer zij aanvankelijk
den waren aard van het wapen hadden trachten te verbloemen, en vervolgens, bij
nader inzicht of tot de orde geroepen, de aandacht wilden vestigen op de
eigenaardigheid van het moordtuig.
Er waren nog andere aanduidingen, welke een tamelijke verwarring en een
zeldzame emotie verrieden in diverse hooge kringen.
Den dag waarop Navachine gedurende zijn gewone ochtendwandeling uit den weg
wordt geruimd, zou Charles Spinasse, minister van Nationale Economie, bij hem
dejeuneeren. Even voor het afgesproken uur begeeft hij zich naar Navachine's woning
waar de ontstellende moord hem wordt meegedeeld, en waar hij verneemt dat het
lijk naar een commissariaat is getransporteerd. Hij begeeft zich naar het politie-bureau
om het stoffelijk overblijfsel te salueeren. 's Avonds staat deze schijnbaar eenvoudige
daad van piëteit vermeld in de eerste editie van Paris-Soir. In de tweede editie echter
waren de regels uitgelicht, wat slechts geschied kon zijn tengevolge van een of andere
invloedrijke tusschenkomst. Het kleine incident, onmerkbaar voor het publiek,
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ontsnapte niet aan enkele oplettende waarnemers. Dat de minister van een zoo
gewichtig departement als Nationale Economie zijn intieme relaties met Navachine
verzwijgen wilde bewees evenzeer dat Spinasse ze van beteekenis oordeelde als dat
hij er niet rond voor durfde uitkomen. En Navachine was beurtelings de economische
en financieele adviseur geweest van Kerenski, van Lenin, van Trotzki en van Stalin.
Tot voor enkele jaren bekleedde hij een officieelen post als directeur der grootste
crediet-instelling welke de Soviet-Unie oprichtte in het buitenland. Hij moest
demissionneeren doch nimmer wist men met zekerheid of hij in ongenade viel bij
het Kremlin, gelijk zoovele anderen, of dat hij het nuttiger achtte om zijn
werkzaamheid voort te zetten achter een scherm. De vraag lag voor de hand:
Navachine, bij wien aan huis Spinasse kwam lunchen, welke rol speelde deze
ondefinieerbare Rus gedurende de laatste zes maanden in de geleidelijke
collectiviseering, sovietiseering der Fransche economie? Een man daarentegen, die
in frappante tegenstelling met Spinasse, zijn opinie niet onder stoelen en banken stak,
was Anatole de Monzie, voormalig minister van Onderwijs en Schoone Kunsten,
auteur van origineele essais, een der scherpzinnigste koppen der Fransche politiek,
en een menschenkenner, critisch, sceptisch, wiens appreciaties vertrouwen verdienen.
Ook hij was toegesneld, onthutst, om het omhulsel te groeten van den geest die zijn
vriend was geweest. Op het commissariaat viel hij temidden van een zwerm
journalisten, die hem onmiddellijk omringden met hun notitieboekjes en schrijfgerei.
Voor de reporters was de ontmoeting met Monzie een waar buitenkansje. Met korte,
driftige woorden licht hij hen in omtrent de eigenlijke figuur van Navachine. Op zijn
gezag huldigen de kranten den vermoorden Rus als de geniaalste economist van
onzen tijd. Op zijn gezag ook berichten de dagbladen dat Navachine een der hoogste
waardigheden vervulde (de 32ste graad) in de Franc-Maçonnerie van den Schotschen
Ritus.
Waarom onderstreepte Monzie expresselijk deze bijzonderheid en waarom werd
zij gepubliceerd? Dit druischt tegen alle gebruiken in. Gelijk min of meer bekend is
gaan de Vrijmetselaars van den Grand Oriënt en de Vrijmetselaars van den Schotschen
Ritus niet accoord over het fundamenteele punt waaruit alle, verdere theorieën
voortvloeien of dat ze beïnvloedt als een magnetisch veld: het godsbegrip. Navachine
was ‘Deïst’ met alle consequenties verbonden aan dit idee. Wanneer Anatole de
Monzie de aandacht heeft willen vestigen op deze differentiatie en op een latente
tweespalt, dan had hij daarvoor zonder twijfel een geldige reden.
Wij wenschen haar niet in samenhang te brengen met den moord, hoewel de
weduwe van Navachine in een interview met Paris-Soir beschuldigend gewaagde
over ‘een obscure kracht, die noch het fascisme is, noch het bolsjewisme, maar die
in de wereld een zeer groote plaats inneemt’. Nog minder zouden wij een verband
willen leggen tusschen Monzie's uitlatingen en het auto-ongeluk (botsing) dat hem
overkwam en dat hem bijna het leven kostte, twee dagen nadat hij de
afscheidswoorden uitsprak op Navachine's graf. Tot nader order behoort elke uitleg
van zulke toevalligheden tot het rijk der pure fantasie. Geenszins daarentegen riskeeren
wij te dwalen als wij een opinie van Anatole de Monzie interpreteeren in het licht
der gebeurtenissen. In 1932 redigeerde hij een voorwoord bij twee dikke boeken,
gevuld met statistieken en tabellen, welke Dimitri Navachine uitgaf over de
economische, financieele, commercieele problemen onzer eeuw. Monzie schreef
daar den zin welke destijds orakelachtig klonk en dien wij vandaag beter kunnen
begrijpen: ‘Ik verzoek Navachine te lezen om onder het publiek de adhaesie te
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vergemakkelijken voor ondernemingen van wederopleving waarvan weldra sprake
zal zijn op het forum.’

Blijft wel onvindbaar
Het is haast natuurlijk, dat de politie nog zoekt naar den moordenaar die de
oogenschijnlijke improvisatie gebruikte als grootste list in de beraming zijner daad.
Men zal hem niet vinden, tenzij een der betrokken partijen besluit tot decisief
ingrijpen. In afwachting van een onwaarschijnlijke beslissing betichten de
communisten de Gestapo, hun antipoden de Gepeoe. Sommigen pogen de figuur van
Navachine te kleineeren. Anderen trachten hem te bekladden. Onder de praatjes, het
gebazel, de drukte, verdoezelt elk herkenbaar spoor. Inmiddels vervaagt de doode
zelf in de stilte van het kerkhof.
Wat te concludeeren uit dit ensemble van gegevens? Om iets af te leiden zou men
volstrekt zeker moeten zijn van de juistheid der feiten. Hetgeen hier niet het geval
is. Doch één ding tenminste blijkt met voldoende duidelijkheid eruit: Dat Dimitri
Navachine een uiterst belangrijke verschijning was, vermoedelijk een der ‘drie
honderd’ die volgens een bekentenis welke Walter Rathenau deed kort voor zijn
gewelddadigen dood, in 't geheim de wereld regeeren. Dat sommigen op zijn
verdwijning (welke koerswijzigingen kan nasleepen) een verbazenden prijs stelden.
Wat in deze zaak inderdaad onze diepste verbazing wekt is, dat zelfs in de sferen
van een Navachine ideeën nog bestreden worden met argumenten ad hominem. Gelijk
in de wildernis, bij de gangsters, onder barbaren. Gelijk overal, op den keper
beschouwd, en altijd misschien.
[verschenen: 15 februari 1937]

Zaken zijn zaken
Parijs, 10 Februari [1937]
Het is werkelijk een curieuze geschiedenis, die Fransche leening van veertig millioen
pond te Londen. De vorige leening, gevraagd voor negen maanden, was nauwelijks
terugbetaald of men sloot een nieuwe, insgelijks voor veertig millioen pond en voor
denzelfden tijd. Toen de eerste werd aangegaan bracht ze drie milliard francs in kas.
Toen ze gerembourseerd werd kostte zij ruim vier milliard francs.
Niet vanwege den interest. Dat zou een fameuze woekerwinst zijn, welke de wet
verbiedt. Doch wegens de devaluatie. Gesteld echter, wat hier het geval is, dat een
Engelsche bank die in Parijs een filiaal bezit, of een Fransche bank die een filiaal
heeft in Londen (er is een bank waarvan men moeilijk precies kan zeggen of ze
Fransch of Engelsch is), gesteld dat zulk een instelling met de verrekening belast
wordt. Men behoeft geen bijzondere baas te zijn in de financieele om te begrijpen
dat die bank één milliard francs schoon in haar zak steekt, plus de commissie
natuurlijk.
Het fraaiste is dat de Fransche regeering indertijd, met Régnier als minister, het
recht verzocht had en verkreeg om de terugbetaling te vervroegen en dat zij van die
bevoegdheid geen gebruik maakte. Zij had de veertig millioen pond b.v. kunnen
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rembourseeren één dag voor de devaluatie, of één week, of één maand. Dat zou haar
één milliard francs bespaard hebben. Hoewel alles denkbaar is kan men zich niet op
den mouw laten spelden dat er met een greintje goeden wil niet veertig millioen pond
sterling te vinden zijn in Frankrijk op een bepaalden datum. En één milliard is geen
peulschilletje. Men kan er een slagkruiser van vijf en dertig duizend ton mee bouwen.
Of een nieuwe Normandie. Of een heele model-stad van duizend model-huizen tegen
één millioen het stuk. Of vijftig magnifieke stadions. Of honderd sanatoria. Of wat
gij wilt. Maar neen, men liet dat milliard liever naar den kelder gaan. Het is
fantastisch. Als iemand ooit geïncarneerd wordt in de sfinx van Thebe kan hij de
voorbijgangers dit raadsel opgeven. Hoe is 't mogelijk dat dergelijke dingen gebeuren
onder een socialistisch minister die het air en de allures aanneemt van een fatsoenlijk
man - wat nog niet het zonderlingst is - maar op den koop toe van serieus en
gewetensvol rekenaar.

Gemurmel
Als de pers tegen de wegmoffeling van dat milliard niet enkele bedeesde protesten
verheven had zou zij waarlijk te dom zijn, niet om voor den duvel te dansen, maar
voor het gouden kalf. Zij heeft juist zacht genoeg gemurmeld om den braven citoyen,
den onbetaalbaren man-van-de-straat niet te alarmeeren met overbodige muizenissen,
en juist hard genoeg om de betrokken bankiers aan 't verstand te brengen, dat zij in
den kijker loopen. Een eerste aanmaning bleek voldoende Zij was kosteloos, vermoed
ik, gelijk alle eerste aanmaningen.
Een tweede was absoluut noodeloos en bijgevolg eveneens gratis. Zoo redeneeren
de narren van Shakespeare als een ergerlijke en amusante waarheid hen de tong
brandt. Lees hierin echter niet de minste insinuatie, waarvan ik a noch b zou kunnen
staven, doch beschouw 't als een simpele constateering. Met een milliard kan men
ook duizend kranten den mond snoeren en nog een half milliard opzij leggen voor
eigen genoegen. Maar honni soit qui mal y pense wanneer men ziet dat de dagbladen
die deze affaire aanroerden hun minimalen plicht deden op een manier welke denken
doet aan het verschaffen van een alibi. Als de schitterende operatie vroeg of laat ter
sprake komt kunnen zij met de hand op 't hart staande houden dat zij de regeering
haar raadselachtige manipulaties onder den neus duwden en de burgers die zullen
dokken behoorlijk verwittigden.

De invloed der devaluatie
Het incident dat de eerste Engelsche leening van veertig millioen pond opvroolijkte,
als ik zoo zeggen mag, was de devaluatie. Men kan zich afvragen of de tweede niet
gekarakteriseerd zal worden door een soortgelijken samenloop van omstandigheden.
Het nieuwe crediet is verleend voor een periode van drie maanden, tweemaal voor
drie maanden hernieuwbaar, en nog een keer voor één maand. Ma foi, bij de
vermelding der condities krijgt men niet den indruk van binnen te stappen in het
bureau van een minister, behangen met kostbare Gobelins, doch bij een verdachten
geldzoeker gelijk men er aantreft in ouderwetsche romans en in de
advertentie-kolommen van moderne dagbladen. De onderhandelingen zijn zeer
laborieus geweest en zeer gecompliceerd. Men weet nog altijd niet nauwkeurig of
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de leening enkel gedekt is met een gelijkwaardig gewicht aan goud, geconsigneerd
door de Banque de France, met een borgstelling der spoorwegen, of gegarandeerd
door beiden tegelijk, wat geen sterveling zou verwonderen. De rente die 3% was
klom tot 3½, wat betrekkelijk duur is, en het schijnt normaal dat ook de overige
voorwaarden verslimmeren. Men beweert dat dit opgevat moet worden als een teeken
van het vertrouwen dat Engeland heeft in het Parijsche gouvernement en zijn
financiën. De Britten wagen niet veel maar ondertusschen staken de Fransche
renteniers.
Wat een nieuwe munt-amputatie betreft, als pendant van dezen penibelen wissel,
zou ik niet willen anticipeeren. Tien maanden evenwel is kort dag en het kan nuttig
zijn eraan te herinneren dat een tweede devaluatie niet enkel in overweging genomen
mag worden als lapmiddel, als doekje voor 't bloeden, als pleister op een houten
been, doch ook als volmaakt wettige manoeuvre, welke de regeering voor zich
reserveerde als dat van pas kan komen.
De franc is nog niet gestabiliseerd. Zijn waarde is nog niet onveranderlijk
vastgesteld. Volgens de jongste monetaire wetten moet die waarde gehandhaafd
worden tusschen twee uitersten welke correspondeeren met 49 en 43 milligram fijn
goud. Tusschen deze grenzen kan de minister per decreet de exacte en definitieve
waarde van den franc bepalen, gelijk 't hem goeddunkt en wanneer 't hem belieft.
Morgen, over veertien dagen, over zes maanden.
Vincent Auriol zweert bij hoog en laag dat geen haar op zijn hoofd eraan denkt
om ook maar een halven milligram te laten vallen, doch Cent-Vingt Auréoles heeft
even hard gezworen dat hij nooit en nimmer zou tornen aan wijlen den franc van
Poincaré. Het is mogelijk dat hij ditmaal woord houdt doch allesbehalve
waarschijnlijk. De bankier derhalve die de nieuwe Engelsche leening voor zijn
rekening wenscht te nemen riskeert geen slechten mazzel. Veertig millioen pond
sterling staan vandaag gelijk aan vier milliard twee honderd millioen francs. De
wettige marge is zes milligram. Vermenigvuldig zes milligram fijn goud met vier
milliard twee honderd millioen en gij zult merken hoeveel kleintjes een groote maken.
Het verschil is geenszins te versmaden.
En wie durft er iets liefs om te verwedden dat de marge niet ruim overschreden
zal worden? Wie durft ervoor instaan dat die marge nog wettig zal zijn in November,
als de tien maanden achter ons liggen? Auriol heeft eigenmondig het deficit van
budget en schatkist voor 't kopende jaar geraamd op zes-en-dertig milliard. ‘Waar
zult gij ze vandaan halen?’ voegde Caillaux hem toe in den Senaat. Caillaux houdt
van ronde taal. Maar Georges Potut heeft den minister in Le Journal voorgerekend
dat het deficit in werkelijkheid niet 36 milliard bedraagt doch 55 milliard. Potut
groeide niet met den laatsten regen, zooals de Franschen zeggen. Hij is een député
die meetelt, radicaal-socialist, lid van het Front Populaire, een economist van
beteekenis, et tout et tout. Wat heeft Auriol hem geantwoord? Dit: ‘O, wij kennen
de campagnes van Le Journal; wij weten wat daarachter steekt’. Inderdaad. De krant
heeft een appeltje te schillen met Blum, zooals gij weet, wegens de affaire Havas.
Maar het ongeluk wil dat bijna tegelijkertijd Gaston Jèze, de vermaarde advocaat
van den Negus en financieel specialist van de bovenste plank, in La Dépêche de
Toulouse, het groote orgaan der radicalen, per slot van rekening tot dezelfde eindsom
komt als Georges Potut. Het heugt nog ieder dat niet langer geleden dan Pierre Laval
(mais où sont toutes ces neiges d'antan? Voorbij, voorbij!) Gaston Jèze door de partij
van Vincent Auriol met lauweren bekranst werd wegens zijn onafhankelijkheid ten
opzichte van het openbare gezag!
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Een catastrophe
Maar 36 milliard deficit of 55 milliard... Een paar meer of minder? De acht maanden
van Blum's bewind kostten aan de Banque de France voor 20 milliard Auriol-francs
aan goud. Met zulke cijfers goochelend verliest men 't laatste aasje van respect voor
een getal. Zoetjesaan wordt het milliard een millioen, tenzij 't millioen een milliard
wordt, naar uw verkiezing. Wij sturen recht aan op een catastrofe zegt Gaston Jèze.
Geloof hem als gij wilt. Doch het ziet er naar uit alsof 't geen banale dagen zijn die
weldra zullen aanbreken voor de speculanten.
[verschenen: 23 februari 1937]

Zijn eerste reis
Parijs, 13 Februari [1937]
Dat treft goed. Men vertelde dat Jean Cocteau een lintje wenschte en bij de laatste
uitdeeling van onderscheidingsteekenen is hij niet gedecoreerd. Het was de eerste
promotie van het Front Populaire en men kon haar meten met de el. Een ware
voorjaars-opruiming van rood band. Een echte uitverkoop. Zij was zóó lang dat de
kranten wegens plaatsgebrek de voornamen en de titels der geridderden moesten
weglaten, tot wederkeerig leedwezen, want een krant doet zijn lezer gaarne een
genoegen.
Het effect dier eindelooze lijst van onbekende grootheden was dat niemand wist
wie erop stond doch dat iedereen merkte wie ontbrak. Dat een excentriek type als
Jean Cocteau, die de Fransche letteren sinds twintig jaar in opspraak brengt van
New-York tot Tokio en van Reykjavik tot Kaapstad, niet met het Legioen van Eer
behangen wordt door een ministerie van reactionnairen, vrienden van academici en
andere droogstoppels, dat is tot zekere hoogte nog aannemelijk. Maar dat fraaie
geesten als Blum en Zay hem tegen zijn zin ignoreeren, hem straal negeeren op een
lijst welke honderden mediocriteiten bevat die niemand leest, wier eenige verdienste
ligt in het politiek sausje waarmee de middelmatigheid wordt opgedischt, dat is
volslagen onverklaarbaar. Als iemand recht heeft op een lintje van een
vooruitstrevend, modernistisch, kunstzinnig gouvernement, dan is het vast Cocteau.
De onhebbelijkheid moet niet te ver gaan. Dan ergert men zich niet meer over de
massa der gedecoreerden, maar over den enkeling die gemist wordt. Ieder spreekt
over Jean Cocteau. In plaats van de meneer die gedecoreerd is, een twijfelachtig
genot, werd hij de meneer die geen lintje kreeg, een, schitterend succes. Hij maakt
van het opstootje gebruik om zijn nieuwste boek te lanceeren en natuurlijk spreekt
ieder over dat nieuwe boek. Hij bracht het mee van een reis rond de wereld en om
Blum en Zay aangenaam te zijn (de eene dienst is de andere) droeg hij het op aan
André Gide, die zooals gij weet eveneens terugkwam van een memorabelen tocht
(naar Rusland) waarvan het relaas hem de banvloeken uit hooge en lage sferen op
den hals haalde. Het scheelt niet veel of Gide werd evenals Radek ‘het geile serpent’
na enkele maanden geleden nog ‘het licht der letteren’ geweest te zijn. Over vrijheid
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van gedachte had de groot-inquisiteur Torquemada ongeveer dezelfde opvattingen
als de fraaie geesten van het huldig cabinet.

Lumineuze inval
Het was een origineele inval om de ‘Reis om de wereld in tachtig dagen’ van Jules
Verne over te doen langs hetzelfde traject en in denzelfden duur, zestig jaren na het
verschijnen van den roman en ruim dertig jaren na den dood van zijn auteur. Het
idee kon slechts opkomen in het brein van een dichter, die zooveel door de wolken
zwalkte als Cocteau. Het lijkt gewoon, en geen sterveling had eraan gedacht, zelfs
niet de journalisten van Amerika en Frankrijk die werkten voor Gordon Bennett.
Waarom niet? Misschien omdat het onverwezenlijkbaar was in den tijd dat Stanley
met veel bombarie Livingstone ging zoeken in de binnenlanden van Afrika. Zoudt
gij ooit geloofd hebben, als Cocteau de proef niet genomen had, dat de reis van
Phileas Fogg en Passepartout, waarvan de avontuurlijkheid en het sprookjesachtige
een halve eeuw lang millioenen jongensharten (en meisjesharten!) ontvlamde, in
onzen tijd, met zijn paketvaarders, sneltreinen, auto's welke overal zee en land
doorklieven, juist op 't kantje af uitvoerbaar is door een zonderling die 't in zijn kop
krijgt om de verzinsels te controleeren van een schrijver die zijn jeugd verrukt heeft?
Het is de werkelijke waarheid. Phileas Cocteau sloeg het record niet van zijn
voorganger en wie lust voelt om het te verbeteren, kan 't altijd probeeren. Hij vertrok
op 28 Maart van het vorig jaar uit Parijs met het plan om op 7 Juni vóór middernacht
terug te zijn, reizend met dezelfde vervoermiddelen als de extravagante helden van
de roman, dus zonder gebruikmaking van de vliegmachine. De voornaamste etappes
voor Phileas waren Londen (voor Phileas Cocteau Parijs, wat op 't zelfde neerkomt),
Rome, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Hongkong, Yokohama, San Francisco,
New-York, Londen (Parijs). Welnu, met drie uren oponthoud hier, vijf uren vertraging
daar, drie dagen die hij moet verliezen in Singapore, met een aansluiting die men
niet mist, of met aansluitingen welke door de transportmaatschappijen niet berekend
zijn om een record te slaan, kan 't op 't nippertje. Op voorwaarde dat de toerist geen
minuut verspeelt, geen bijzondere pech ondervindt, en erin toestemt om zich als
levende bagage en ijlgoed per taxi, tram, rickshaw of pousse-pousse van sleeping-car
naar scheepskajuit, van station naar havensteiger, te laten transporteeren zonder veel
meer van de aarde te zien dan wat men waarneemt door een spoorwegruit of een
patrijspoort. Gelukkig nog voor onze eigenliefde van geciviliseerden dat de tocht
hem gelukt is binnen den vastgestelden termijn.

Profetische blik
Dus ook in dit opzicht ontpopt zich Jules Verne, amusements-schrijver voor de jeugd,
als een profeet, een voorlooper, een wegwijzer en pionier. Zeker, wij danken Jules
Verne rechtstreeks geen enkele uitvinding, maar er is ook geen enkele ontdekking
der laatste vijftig jaren waarvan de stille ziener de eerste gedachte, het grond-idee,
het zaad niet in zijn boeken heeft uitgestrooid. Het merkwaardige van dezen
Westerschen droomer was dat al het wonderbaarlijke dat hij fantaseerde tot de
mogelijkheden behoorde. Reeds herhaalde malen zijn de ontdekkingen opgesomd
welke hij in de meest preciese termen heeft voorvoeld en als 't ware aangewezen.
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Wij zijn wellicht nog lang niet aan 't einde der reeks. Maar na de reis van Cocteau
zal men zich stellig met meer aandacht gaan afvragen of Jules Verne de uitvinders
zelf niet gesuggereerd heeft, geïnspireerd, of hij, die zijn huisje te Amiens nimmer
verliet, niet beschouwd zou moeten worden als de eigenlijke schepper die de geesten
der wetenschap ontboeide welke sinds vijftig jaren den inhoud en het aanschijn van
het leven hervormden. Een klein vonkje in 't onderbewustzijn is altijd genoeg geweest
voor het bewerken van een mirakel. Nog dezer dagen, in een artikel van Le Journal
des Débats, bekende Georges Claude, de toovenaar van vloeibare lucht, ammoniak
en neon, dat hij er geenszins zeker van was of het idee om energie te winnen uit het
temperatuursverschil tusschen zeewater van den bodem en zeewater van de
oppervlakte, hem niet ongeweten ingegeven zou zijn door kapitein Nemo van Twintig
duizend mijlen onder de zee.
Al leerde de reis van Cocteau, realiseering eener lange rij van voormalige
onmogelijkheden, niets anders dan dat, men mag ermee tevreden zijn. De
cinematografische weerspiegeling eener wereld, haastig gezien door het kijkgaatje
van een voorbijsnellend voertuig, maakt den lezer niet wijzer dan het doorbladeren
van een prentbriefkaarten-album. Soms is hij niet eens accuraat, wat weinig
vertrouwen inboezemt voor de rest zijner inlichtingen. Hij beweert o.a. terloops dat
het Parthenon van den Atheenschen Acropolis verwoest werd door het bombardement
eener Engelsche vloot. Pardon! Wat lord Elgin deed, die neerhaalde wat nog overeind
stond, om de mooiste fragmenten te vervoeren naar Londen, is erg genoeg. Het waren
echter niet de Britten maar de Venetianen die in 1687 het Parthenon kanonneerden
nadat de Turken van Minerva's tempel, die beurtelings kerk en moskee was geweest,
ten slotte een kruitmagazijn gemaakt hadden. De menschen van toen hadden geen
betere begrippen over vandalisme dan de menschen van gisteren te Reims, van heden
in Spanje, van straks op een ander punt der planeet.
Men raadpleegt Cocteau echter niet als een Baedeker, doch eer als een dier
pittoreske gidsen, die met tal van apocriefe of authentieke anecdoten voor den toerist
een ommegang veraangenamen door de paleizen van Versailles of door Paris at night.
Après tout schijnt Cocteau me verrukter over de herinneringen aan Jules Verne's
Tour du Monde dan over zijn eigen wederwaardigheden. Tachtig dagen is te kort
om niet daas te worden, meer dan oververzadigd, en thuis te komen met een kater
en een indigestie. Maar hij noemde zijn Journaal ‘Mon premier Voyage’ en gelijk
het spreekwoord zegt: ce n'est que le premier pas qui coûte, waaraan de humorist
toevoegde: de eerste stap... en ook een beetje de laatste stap. Wat dunkt hem
ondertusschen (in afwachting dat hij dit ondermaansche ‘verzat van leegheid’
voorgoed vaarwel zal zeggen) van Een reis naar de Maan. Naar het Middelpunt der
Aarde, of Twintig duizend mijlen onder de Zee?
[verschenen: 1 maart 1937]

Caesar's Nalatenschap
Parijs, 17 Februari [1937]
Is het, omdat ik pas de onlangs verschenen Fransche vertaling gelezen had van
Ferdinand Mainzer's ‘Erfenis van Caesar’, dat de Julius Caesar van Shakespeare,
vertoond op Montmartre, in het kleine, pakhuisachtige theatertje van Charles Dullin
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(met alle garanties bijgevolg wat betreft het artistiek klimaat), mij met 't verkeerde
been 't pleintje op deed stappen, het knusse operette-pleintje dat voor den schouwburg
ligt, en me ontgoocheld, wrevelig tegen den dichter, sarcastisch tegen den heelen
dichterlijken santekraam naar huis liet gaan als een dier talrijke bedelaars wier petje
op den laten avond nog leeg is?
Ik zag Julius Caesar nochtans niet voor den eersten keer. Op school vertaalden we
de weergalooze redevoering van Antonius (‘I come to bury Caesar, not to praise
him’) waarvan de woorden vallen, ritselen, krassen, kraken, ratelen, huiveren met
een altijd onbekenden klank, zeldzaam verontrustend, spokend met geluiden
waartegenover men zich weerloos voelde. Zonder bijster bedreven te zijn in de
Romeinsche geschiedenis heb ik ook enkele globale noties in den vorm van data en
namen. Daar een Engelsch staatsman gezegd heeft dat er niets gebeuren kan op de
wereld wat niet reeds geboekstaafd is in de historie van Rome consulteer ik
verschillende standaardwerken bij elk belangrijk evenement om den Britschen paradox
te toetsen aan de werkelijkheid.
Tot dusverre heeft hij gelijk. Maar het was de studie van Mainzer, die het me
opnieuw bewees, en niet Shakespeare. Mag ik het bekennen? Met alle bewondering
en vereering merkte ik plotseling, dat hij scheerlings langs zijn onderwerp was
heengegleden, zonder het te raken. Het is, alsof hij geen raad wist met zijn
hoofdpersoon, die reeds verdwijnt in het derde bedrijf. Hij maakt er een zieke van,
een vermoeide, zonder grootheid, zonder veerkracht, die beurtelings de teekenen in
den hemel, de voorspellingen der wichelaars dapper tart, beurtelings onbesloten
wankelt van her naar der, als iemand die doodop is aangekomen aan 't einde zijner
baan.

De volkspsyche
Hij geeft ons een versleten, afgejakkerden Caesar. Zonder de redevoering van
Marcus-Antonius zouden wij nauwelijks vermoeden met hoeveel magnetisme, met
hoeveel occulte machten de man geladen was, die vermoord werd op
zes-en-vijftig-jarigen leeftijd, die zich wikkelde in zijn toga om willig en onvervaard
het lot te aanvaarden, toen hij Brutus herkende onder de samenzweerders. Deze
versmalling van Caesar tot schaduw van zichzelf stemt niet overeen met de historische
waarheid. Zij is ook niet bevorderlijk voor de ontwikkeling, de interesse, de dynamiek
van het drama. Een verminderde Caesar maakt Cassius tot een nurksch, kribbig,
kankerend soldaat, Brutus tot een onnoozelen, snoeverigen intellectueel, tastend,
ronddolend in filosofisch-politieke theorieën, kortom, beiden tot zwetsers, opgeblazen
rhetors, die voortdurend herhalen dat zij zullen verklaren waarom zij Caesar uit den
weg ruimen en die per slot heelemaal niets uitleggen behalve dat zij persoonlijk met
de zaak verlegen zitten maar tuk zijn op de vrijheid, tuk tenminste op tirades over
de vrijheid, en verbeten tegen de tyrannie. Een gereduceerde Caesar geeft ook de
mooie rol aan Marcus-Antonius, wat hij volstrekt niet verdiende. Want Antonius
was een volleerde, een ongeloofelijke canaille. En als er geen redenaar is in de oudheid
en in den modernen tijd, die zijn verzengende toespraak ooit evenaarde, zelfs niet
uit de verte, het wekt beklemmende, bijna ondraaglijke gewaarwordingen om te zien,
hoe een dergelijk canaille een menigte kan laten dansen naar zijn pijpen, hoe hij haar
in een handomdraaien binnenste buiten keert. Ja. Shakespeare taxeerde de volkspsyche
op haar juisten prijs. Doch goochelarijen als die van Antonius zijn te actueel om er
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de schampere, de snijdende ironie van te genieten. Er bevinden zich op 't oogenblik
te veel van dergelijke canailles in onze buurt.
Indrukken echter als deze, afhankelijk van de belichting, van het gezichtspunt
neemt men desnoods zooals ze zijn. Maar wat ik, bijgelicht door den lantaarn van
Mainzer, voortaan niet meer zal kunnen begrijpen, noch vergoelijken, is de stilte
waarin Shakespeare bijna alles gewikkeld heeft wat als oorzakelijk gevolg met den
dood van Caesar en dus met zijn figuur, met de quintessens zijner persoonlijkheid
verband houdt. Daarover zwijgt het stuk als het graf ondanks de algemeene slachtpartij
van het einde, die in den grond een afrekening blijft tusschen particulieren.
Shakespeare laat zijn gecostumeerde personages paradeeren, braveeren tot het doek
zakt, hij laat Caesar optreden als klopgeest, doch over wat er eigenlijk gebeurd is
tusschen zijn moord in den Senaat en de troonsbestijging van Augustus rept hij met
geen woord, met geen lettergreep.
Hij had kunnen laten gissen, dat de persoon van Caesar door de bovenaardsche
machten (die zooveel teekenen zenden in de eerste tooneelen) als een borg gesteld
was, als een soort van gijzelaar, voor het leven, het welzijn, het geluk van
honderdduizenden zijner medemenschen. Maar hij verzuimt dat, hij vergeet het.
Alles eindigt in den bleeken dageraad van Philippi, wanneer Brutus zich in het zwaard
stort van Straton, den gezel zijner studiejaren. En toch, als Shakespeare Caesar
geplaatst had in de fosforiseerende weerglanzen der ontelbare rampzaligen die zijn
dood betaalden met hun eigen dood, zou hij zijn verschijning verruimd hebben met
een zonderling fascineerend aureool, hij zou ze geteekend hebben in haar ware
gedaante. En toch zou niets doeltreffender geweest zijn voor de onderrichting der
toeschouwers aan wie zoo zelden de oogen geopend worden voor de feiten. Zij
zouden, alle verhoudingen in acht nemend, een parallel kunnen trekken tusschen den
moord b.v. van Calvo Sotelo, die de furiën ontketende boven Spanje, en den moord
van Caesar, welke Rome stortte in een afgrond van misdaden. Of andere parallellen
die vermanen tot voorzichtigheid.

De maatregelen
Hoor den geschiedschrijver. Het is, alsof men een hedendaagsche kroniek leest. Niet
wetend, waar de soldij te halen voor hun leger van 250.000 soldaten, noodig voor
de handhaving der orde in Italië, offeren de driemannen Antonius, Octavianus en
Lepidus, vrienden en verwanten aan de eischen van hun gemeenebest. Zij maken
verbanningslijsten op, welke den haat koelen der eenen, de roofzucht der anderen.
Elk hoofd werd geprijsd en voor elk eminent man, die aan de woede van Antonius
werd overgeleverd, moest deze een offer brengen van gelijke waarde. Toen men geen
enkel rijk man meer vond noch een politiek tegenstander om buiten de wet te stellen,
werd meer dan een derde van den Senaat, werden twee duizend kapitalisten en
grondeigenaars veroordeeld om te verdwijnen. Wat intellectueelen aangaat als Cicero
en de beroemde grammaticus Varro, men zou hun een afstraffing toedienen welke
hen zou heugen.

De uitvoering
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Toen deze beschikkingen getroffen waren, ging men over tot de uitvoering. Italië
werd ondergedompeld in een oceaan van laagheid en bestialiteit. Een tijdgenoot
dezer afgrijselijkheden heeft kunnen schrijven, dat men eenige toewijding aantrof
bij de slaven, een beetje bij de vrijgelatenen, maar geenszins bij de kinderen. Elk
burger, zonder onderscheid van rang of stand, moest één tiende van zijn fortuin, en
één jaar van zijn inkomen ‘leenen’ aan de driemannen. De verklikker, die een
overtreder der decreten aanbracht, ontving vijf en twintig duizend denari en als hij
slaaf was, de vrijheid. Vele veroordeelden en verdachten sloegen de hand aan zichzelf.
Cicero ging moedig den dood tegemoet. Een schurk, dien hij met weldaden overladen
had, hieuw hem het hoofd af en de rechterhand en ijlde met deze trofeeën naar Rome
om zijn premie te innen. Antonius feliciteerde hem. De echtgenoote van den triumvir,
de afschuwelijke Fulvia, welke Cicero in zijn redevoeringen gegispt had, nam het
hoofd van den vermoorde op haar knieën, spuwde erop en doorboorde de tong van
den Vader des Vaderlands met eene naald. De confiscatie van geld en eigendommen
gaf inmiddels niet de resultaten welke de driemannen ervan verwachtten. Zij merkten,
dat het gros van het fortuin van een land zich niet bevindt in 't bezit van enkele
honderden millionnairs (de Twee Honderd Families) maar bij honderdduizenden van
lieden die tot den middenstand behooren, zonder de millioenen individuen te tellen
die het kleine volk vormen. Gaandeweg moesten de triumvirs ervaren en erkennen
dat de gefortuneerden een gewichtige rol spelen in het budget van een Staat en dat
de fiscus een slechte zaak deed door het supprimeeren der groote vermogens.
Dat alles roert de Julius Caesar van Shakespeare niet aan. Het is trouwens de vraag,
of men 't ons zelf heeft onderwezen op de schoolbanken. De geschiedenis wordt
altijd onvolledig, oppervlakkig of tendentieus gedoceerd, zoowel door de kunstenaars
als door de paedagogen. Kijk: de Fransche Staat gaat een film draaien over de
Revolutie. Hij zal bekostigd worden uit een nationale inschrijving en getiteld zijn
La Marseillaise. Wilt gij er wat om verwedden, dat hij ophoudt met Valmy, waar
Goethe, het kanon hoorend donderen, de woorden sprak ‘hier begint een nieuwe
tijd’? Wilt gij er wat om verwedden dat de film met geen woord zal kikken over de
Terreur, over de Guillotine, over de Massaverdrinkingen van Nantes, over de
September-moorden, over de Slachtingen te Lyon, over Marat, Danton, André
Chenier, Lavoisier, en Robespierre, hoogepriester van het Etre Suprême en La Déesse
Raison. Robespierre die op een kar naar het schavot rijdt terwijl hij zijn verbrijzelden
kaak ondersteunt met zijn hand en een laatsten blik richt naar het huis zijner vrienden
Duplay dat nog altijd bestaat? Wilt gij er wat om verwedden, dat de film evenmin
zal kikken over zekeren Napoleone Buanaparte, jong artillerie-officier, die uit de
verte aanschouwde hoe Lodewijk XVI op een balcon verscheen, toegetakeld met
een roode muts? Meer dan ooit niettemin zou 't nuttig zijn om het volk aan 't verstand
te brengen, wat een Revolutie is, wat ze kost en hoe ze onvermijdelijk eindigt.
[verschenen: 2 maart 1937]

Curiositeiten
Parijs, 20 Februari [1937]
Het is me tot nu toe nog steeds gelukt filosofisch genoeg te worden om typische
feiten, symptomatische verschijnselen waarvoor de Franschman geen spier meer
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vertrekt, te aanvaarden met een stalen gezicht, en zelfs niet om onverstoorbaar te
slikken wat de rechtgeaarde inboorling verduwt zonder dat het hem een seconde
zwaar op de maag ligt. Zou dat een houding zijn welke hij aanneemt of zou de
Fransche natie tegenover sommige lastige gevallen niet alleen de tactiek toepassen
van den vernuftigen struisvogel maar ook de fabelachtige spijsvertering verworven
hebben waarmee dit snuggere dier naam maakte? Ik weet het niet. In den strijd om
het bestaan is niets verwonderlijk. De behoefte schept het orgaan gelijk de vermaarde
bioloog zei. Doch zoowel bij de eene als bij de andere veronderstelling moet ik mijn
inferioriteit bekennen, want bij menige rariteit ontsnapt mij in alle toonaarden nog
de opmerking: dat is kras.
Zoo de kwestie van de geldigverklaring der verkiezing van zekeren Fernand Valat.
Een futiliteit zonder twijfel, maar voor de geaardheid der menschen niet minder
karakteristiek dan de strepen van een kleurenspectrum voor de bestanddeelen van
den Melkweg. Bedoelde sinjeur was communistisch burgemeester van Alès, en liet
zich in die hoedanigheid betrappen op diefstal. Hij pleegde verduisteringen in benzine
welke een expert raamde op 18.367 francs.
Een peccadille. Geen goudmijn voorwaar, doch ieder doet wat hij kan en de diefstal
was onloochenbaar. Genoemde Valat werd dan ook veroordeeld tot een
gevangenisstraf van zes maanden. Hij ging in hooger beroep, van rechtbank naar
rechtbank, tot aan de laatste instantie van het opperste Hof. Nergens werd hij speciaal
gezouten wegens deze driestheid, maar ook nergens kreeg hij vrijspraak. Want als
de Fransche magistraten dikwijls het woord spreken van hen wier brood zij eten, er
blijven minstens een aantal rechters over in Frankrijk die niet gekscheren met de
justitie.

Opnieuw gekozen
Fernand Valat bracht dus een half jaar door in de kerkers der Republiek. Hij verloor
daarmee zijn burgerlijke en politieke rechten. Ten gevolge van een formeel vonnis
wegens diefstal was hij geen kiezer meer, en wie geen kiezer is kan niet gekozen
worden zooals de wet voorschrijft. De ingezetenen evenwel van Alès, gekrenkt in
hun gevoelens van eigenliefde, van onfeilbaarheid, van locaal chauvinisme, van
saamhoorigheid, beschouwden het vonnis der diverse rechters als een aanslag op
hun eigen persoon. Zij zagen er volstrekt geen been in om hun onteerden stadgenoot
opnieuw uit te roepen tot burgemeester en successievelijk te kiezen tot lid der
provinciale staten en tot volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Alle smaken
immers zijn in de natuur. Het ligt eveneens voor de hand dat Fernand Valat zich die
onverhoopte gunstbewijzen gaarne liet welgevallen. Ieder maakt carrière zooals hij
kan.
Dit verhindert ondertusschen niet dat hij een onbetwistbare dief is, die naar de
letter en naar den geest der grondwet niet mag zetelen in het parlement. Het algemeen
stemrecht wascht veel schoon, maar het verleent geen amnestie voor misdrijven als
verduistering. Waar zouden wij in de kortste keeren verzeilen wanneer 't anders ware?
De parlementaire immuniteit zou logisch kunnen beginnen vóór de verkiezing, bij
het stellen van een candidaatschap. Waarom eigenlijk niet? Is alles reeds niet anders?
Hebben de collega's van Fernand Valat, collega's van het Front Populaire natuurlijk,
zijn verkiezing niet gevalideerd omdat zij een gebod is der Vox Populi? Behoeft het
gezegd? ‘Ik vraag u de beslissing te ratificeeren van het algemeen stemrecht’ orakelde
zekere Règis, socialistisch député van Algiers, en klaar was kees.
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Een prachtige paradox! Wie de wetten maken, leeren ze te schenden, en wie ze
schond maakt nieuwe. Valat vertegenwoordigt het Fransche volk tot 1940. Niets
belet hem om President der Republiek te worden onder het teeken van sikkel en
hamer. Hij heeft de benijdenswaardigste vooruitzichten. Geen enkele krant
protesteerde tegen zijn validatie, behalve de onverbeterlijke Action Française, die
haar verontwaardiging luchtte met deze lapidaire zinsnede: ‘In de vorige Kamer
recruteerde men dieven onder de député's, in de huidige Kamer recruteert men député's
onder de dieven.’ Treurig zooals de zaak gesteld is kan men het blad desnoods ongelijk
geven, doch niet weerleggen.

Nog een staaltje
Ziehier een andere proeve van dezelfde mentaliteit. Abel Gardey, die de laatste dagen
herhaaldelijk vernoemd is als eventueel Minister van Schatkist (met of zonder Auriol)
onthult in den Senaat een schandaal waar hij rapporteur is der financieele commissie.
Wat beweert Gardey? Hij toont met bewijzen aan dat de toelagen welke de Tweede
Kamer heeft bestemd voor werklooze en behoeftige kunstenaars uitgekeerd worden
aan lieden die noch werkloos zijn, noch behoeftig, noch kunstenaars. Hij heeft 170
dossiers onderzocht en 79 ervan wederrechtelijk en bedrieglijk bevonden. Een mooi
percentage.
Hij citeerde voorbeelden. Onder de begenadigden ontmoette men studenten,
kaartlegsters, iemand de twaalf duizend francs huur verwoont en zelfs de directrice
van een Institut de Beauté. De Senaat, geërgerd door de buitensporigheid der
misbruiken, schrapt de heele subsidie en laat de enkele echte hongerlijders boeten
met de massa der tafelschuimers. Jammer voor de stakkers. Uitstekend voor de
klaploopers. Maar daarmee houdt de geschiedenis op. Geen haan kraait er verder
naar. De zaak is uit de wereld. Niemand vraagt restitutie van de frauduleus geïnde
sommen. Niemand eischt bestraffing van de bedotters die zich met misdadige
bedoelingen titels en hoedanigheden toeëigenden. Gij denkt misschien dat iemand
geïnformeerd heeft naar de ambtenaars die het order teekenden om gesmokkelde
uitkeeringen te doen? Abuis. Men praat er niet eens over. Het zijn luchtelfen,
etherische fantomen die de pen hanteerden op de quitanties. Zelfs de belangstelling
van Gardey strekt zich niet tot hen uit. Zij bestaan niet. En dit is het vreemdste. Daarin
immers ligt opgesloten dat de plundering van het budget klaarblijkelijk niet gerekend
wordt onder de strafbare vergrijpen. Men onderdrukt met alle mogelijke middelen
de belastingontduikers die den schatkist weigeren te voeden. Men knijpt een oogje
dicht voor de ontelbare parasieten die haar leegscheppen. Want zonder eenigen twijfel
gaat 't hier zoo van laag tot hoog op alle trappen der rijkssubsidies.

Een derde voorbeeld
Een derde voorbeeld om aan te toonen tot welken graad het raderwerk van bestuur
en beheer in dit land van lieverlede versleten en defect raakte.
Er is onlangs een wet gestemd om de 2% belasting op het zaken-omzetcijfer te
vervangen door 6% op de productie. Schijnbaar simple comme bonjour. In de
staatscourant inmiddels beslaat de nieuwe wet 96 kleingedrukte kolommen.
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Wat eenvoudig, helder, duidelijk, zakelijk had kunnen, had moéten klinken, werd
een monument van nonsensikale, hakkelende, stotterende, idiote, onverstaanbare
wartaal. Op 15 Februari zou de wet van kracht worden. Zij is verschoven tot den
28sten omdat niemand er iets van begrijpt, omdat zij aanleiding is tot eindelooze
discussies, interpretaties, tegenstrijdige opvattingen, onoplosbare rebussen. Zelfs de
belastinginspecteurs weten er geen raad mee. Het is hun vak om munt te slaan uit
den citoyen en nooit verschafte de wetgever hun een dubbelzinniger instrument.
Maar ook de inspecteurs konden 't onderling nog niet eens worden. Het parlement
heeft gewoonweg geredeneerd alsof een zelfde tekst op alle takken van nijverheid,
op de textiel, de voedingsmiddelen, de chemie, de metalen, de mechaniek, enz.
bruikbaar was. Waar evenwel begint de productie van een koekje, een wollen jurk,
een kachel, een stoel, een boek? Met een beetje goede wil riskeert de Franschman
niet 6% te betalen doch zesmaal zes procent, zoo niet meer. Fabrikanten, verkoopers,
en koopers zullen ieder op hun beurt den tol passeeren. Als de wet tenminste, die
een ongeloofelijke, ongehoorde paperasserij vereischt, ooit in werking zal kunnen
treden, of in toepassing zal kunnen blijven. Nu reeds, terwijl ze nog is opgeschort,
heeft elke belastingcontroleur in een industrieel centrum als Parijs al meer dan twee
honderd duizend supplementaire bescheiden te viseeren.

Een laatste model
Ten slotte nog een laatste model van legislatieve en administratieve verdwazing. Zij
is even stupide als misselijk, hatelijk en monsterachtig. Frankrijk heeft een laag
geboortecijfer. Tè laag. Men klaagt erover. Sinds ettelijke jaren zoekt men naar
remedies tegen een langzame uitsterving. Welnu. Bij de recente verhooging der
inkomstenbelasting is de vrijgezel die honderd vijftigduizend francs incasseert,
verzwaard met 16%, de vader van twee minderjarige kinderen met 25%, de vader
van vier minderjarige kinderen met 29%!
Hoe slagen de lieden erin die zoo iets gedrochtelijks verzinnen en stemmen om
zich normaal te vinden voor den spiegel? Hun botheid is grondeloos, grenzenloos,
peilloos. Hoe spelen zij 't klaar om zich ten overvloede in te beelden dat dergelijke
grapjes lang kunnen duren? De menschen behoeven zich desnoods niet eens te
verzetten. De dingen zelf komen daarbij in opstand en sleepen de menschen mede.
[verschenen: 8 maart 1937]

Moderne adel
Parijs, 24 Februari [1937]
Hoewel ze niet zijn doorgedrongen tot het eigenlijke Hollandsche folklore bewaart
gij in het archief uwer herinnering vermoedelijk de verhalen over Le Seigneur, den
Kasteelheer, drinkeboer, veelvraat, vechtersbaas, vrouwenbeul, en eigenaar van
onmetelijke landgoederen bebouwd door heele of halve lijfeigenen, behuisd in krotten,
slovend van den vroegen morgen tot den laten avond, van wier zwoegen de meester
geregeld het leeuwenaandeel inpalmde, en verbraste, dat spreekt van zelf. Volgens
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de legende galoppeerde de adellijke potentaat, als hij een hert, everzwijn of gewone
haas achternazat, met zijn heele familie van paarden, honden, vrienden en lakeien
zonder eenige gewetenswroeging door het rijpende graan, dat de landman geknakt
mocht oprapen en ook nog dankje zeggen wanneer zijn dochter niet verkracht noch
zijn hut in brand gestoken was.
Zoo is de globale en courante voorstelling welke de Fransche boer zich maakt van
een Seigneur, den grootgrondbezitter uit het verleden. Of de zeden in werkelijkheid
zoo scheef waren is de vraag. Wij kennen de toedracht slechts door middel van een
propagandistische, partijdige, tamelijk suspecte en overvloedige literatuur.
Waarschijnlijk is er een aardige dosis fantasie en overdrijving bij. Voelde de feudale
landbouwer zich bijster ongelukkig? De muziek, welke uit die eeuwen is overgewaaid,
bewijst eer het tegendeel. Maar gelukkig of rampzalig, de boer heeft in 1789, aan
het eind der meest zorgelooze, onbewolkte periode welke het menschdom beleefde,
revolutie gemaakt om eigenaar te worden van een perceel grond. Hetzelfde
gepassionneerde verlangen om een stukje land het zijne te noemen dreef ook den
Russischen boer in 1917 naar de omwenteling. Een paar jaar geleden den Spaanschen
boer. Over een poosje misschien den Oost-Pruisischen en den Poolschen boer.

Ellende en dwingelandij
Of de Rus en de Spanjaard hun geluk vermeerderd, hun welvaart verhoogd en den
grond waarop zij ploeteren als eigendom verworven hebben, is geen geheim dat de
goden bewaren in hun schoot. Ieder die zijn pen niet verkocht, of wiens oogen niet
verblind zijn door het fanatisme, door den haat, door een lage jaloezie kan het
constateeren. De laatste die met desolate berichten uit het paradijs der Soviets
huiswaarts keerde is kameraad Kléber Legay, de socialistische secretaris van den
Franschen mijnwerkersbond. In plaats van geluk en vrijheid ontdekte hij
onmenschelijke ellende en dwingelandij, in plaats van de gewaande superioriteit
vond hij overal een jammerlijke inferioriteit. De laatste die Spanje ontvluchtte om
zijn heil te zoeken in Parijs, is Dokter Maranon, geneesheer met een wereld-reputatie
en een der bewerkers van de Spaansche omwenteling. Hij belijdt zijn mea culpa in
Le Petit Parisien, dezelfde krant waarin Andrée Viollis, onlangs gedecoreerde
journalistieke dame, propaganda voerde voor de handlangers van Barcelona en
Madrid. Nooit las men in weinig woorden verschrikkelijker dingen. ‘Wij hebben de
revolutie gemaakt - schrijft Maranon - om één Ferrer te wreken en één Cirva. Zij, de
Rooden, hebben dertig duizend Ferrers en vijf duizend Cirva's gedood die slechts
schuldig waren aan vrijheid van gedachte. Nog dagelijks vermoordt men duizenden
mannen en vrouwen, verdacht van onafhankelijkheid van opinie.’ Wat het geluk en
de rest betreft, dat een revolutie schenken kan, zijn de Russen en Spanjaarden gediend,
meer dan ten volle, keizerlijker en koninklijker dan onder Nicolaas II en Alphons
XIII.

Een brochure
Doch de toestand in de Sovjet-Unie en in Spanje is nog niet gestabiliseerd en het zou
onredelijk zijn aan een bloedigen, kreunenden chaos definitieve gegevens te ontleenen
om te bepalen waarop een revolutie kan uitdraaien.
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Wie zich een meening wil vormen over den gang, de ontwikkeling, de
mogelijkheden, de waarschijnlijkheden eener omwenteling heeft een beteren getuige
dan een serie van provisorische episoden. Wij hebben een schuldige, wiens
antecedenten een tijdvak beslaan van bijna anderhalve eeuw, die bekennen moet
omdat hij onmogelijk loochenen kan. Hij heet Frankrijk. Zijn aanklager is een dunne
brochure van Comte de Fels, directeur der Revue de Paris. De adellijke titel van den
schrijver misleide niemand. De Graaf de Fels is democraat en republikein. Trouwens
hij treedt niet met voorbedachten rade op als aanklager der Fransche Revolutie. Niet
opzettelijk. Maar incidenteel. Hij laat de afleiding dezer conclusie over aan den lezer.
De titel van zijn geschriftje luidt: ‘Alle werklieden moeten eigenaars worden.’
Een bijtitel, variatie op hetzelfde thema: ‘Tous prolétaires? Non. Tous propriétaires.’
Andere ondertitel: ‘Een monsterachtig kapitalist: de Staat. Laat de Staat betalen!’
Het eerste wat men daarbij denkt is: demagogie, fata morgana, luchtkasteelen,
utopie. Hersenschimmen van iemand, die in het troebele water waar wij reilen en
zeilen een spiering uitgooit welke hem niets kost, om misschien een kabeljauw te
vangen. Al bladerend echter blijft men bij sommige cijfers onwillekeurig steken.
Men tikt zich verbaasd voor den kop en roept uit: Parbleu! Wat het groot-grondbezit
aangaat en de individueele eigendomsmogelijkheden zijn wij na anderhalve eeuw
revolutie precies even ver als in het jaar 1500, 1600 en 1700.

Een waarheid
Ziedaar een waarheid die onder het bezinksel van myriaden kubieke meter marxistisch
papier, bedrukt met marxistische profetieën ongeschonden en stralend wordt
opgegraven. Wie had ooit kunnen droomen dat de Fransche Staat eigenaar is van zes
millioen hectaren grond in den vorm van domaniale wouden, bosschen, weiden et
cetera? Geef u even rekenschap: Zes millioen hectaren is zestig milliard vierkante
meter. Zestigduizend vierkante kilometer. Bijna evenveel als de oppervlakten van
Holland en België te zamen.
Waar komen ze vandaan die zes millioen hectaren? Van de kroon, van de koningen,
de hertogen, graven, markiezen, baronnen, van de ci-devant's die pech hadden tijdens
den zondvloed, van de kloosters, van de geestelijke en wereldlijke orden. Waar gingen
ze heen, toen ze geconfiskeerd werden? Naar het volk? Naar de arbeiders, naar de
boeren? Morgen brengen... Zooals gij ziet gingen ze naar den Staat. Maar L'Etat c'est
moi, zei Lodewijk XIV. Wie is vandaag de Staat? Het ensemble der natie? Welneen.
Dat is pure fictie, want niemand profiteert ervan. Niemand? Wacht even. De Staat,
wat betreft de zes millioen hectaren grond, is een korps van ambtenaren, een soort
van kaste, gekweekt in speciale scholen. Uitstekend. En wat doen zij met die zestig
milliard vierkante meters, ruim toereikend om een bevolking te voeden van vijftien
millioen zielen, vruchtbaar genoeg om gedurende eeuwen een verkwistenden,
weelderigen, kunstzinnigen en talrijken adel te onderhouden, om te zwijgen van de
studieuzen clerus? Niets, absoluut niets.

Het mirakel
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Et voilà. Ziedaar het mirakel der revolutie. Die landstreken, die provincies, met haar
rivieren, beken, wouden, bosschen en weiden, eertijds een onuitputtelijke bron van
overvloed, brengen niets meer op. Niets! Zij liggen braak.
Waar ze niet braakliggen zijn ze niettemin improductief. Zij rendeeren niet.
Het hout is onverkoopbaar. De liefhebbers van jachtterreinen worden hoe langer
hoe schaarscher naarmate de bezittende klasse uitgeroeid en de natie geproletariseerd
wordt. De Staat is eigenaar van zes millioen hectaren grond en legt er geld bij!
De Graaf de Fels adviseert om deze landerijen te distribueeren onder de arbeiders.
Twee duizend vierkante meter met een huisje erop voor elk der twee millioen
gezinnen, in persoonlijk, erfelijk eigendom. Een rationeel idee. Maar om het te
verwezenlijken moet hij niet rekenen op den socialistischen Blum, den
communistischen Thorez en Cachin. Deze heeren verkeeren nog in het stadium der
collectiviseering. Zestig duizend vierkante kilometers braakgrond zijn hun niet
voldoende. Zij willen het gansche land en de gansche natie. Het land improductief,
de natie een volk van paupers.
Het zal mij verwonderen wanneer 't gebeurt, zoowel 't eene als 't andere.
Doch met dat al heeft Tardieu gelijk die preekt: de heele revolutie moet worden
overgedaan.
[verschenen: 9 maart 1937]

Opera 37
Parijs, 28 Februari [1937]
Een brand, die zich gelukkig beperkte tot binnen de muren, had het inwendige der
Opéra verwoest tot aan het dak, juist toen op 't eind van den vorigen zomer het nieuwe
seizoen in 't zicht was. Hoe jammer, zuchtte menigeen, dat de vlammen niet zijn
uitgeslagen! Ze hebben 't monument beschadigd van beneden tot boven. Waarom
hebben ze 't niet geroosterd, verkoold, vernietigd van binnen en van buiten?
Want de Opéra, begonnen onder Napoleon III, na vijftien jaar bouwen in 1875
voltooid onder de Republiek, behield onverzoenlijke tegenstanders. De eenen vinden
haar te pompeus en opgedirkt, de anderen verwijten haar dat zij meer dan elf duizend
vierkante meter van den duursten grond van Parijs in beslag neemt, die bijna een
eeuw geleden reeds tien millioen goud-franken kostte. Men legt haar ook ten laste
dat zij als grootste theater der wereld in verhouding de minste plaatsen heeft voor
toeschouwers. Zij is inderdaad slechts exploiteerbaar als philanthropische instelling.
Haar onderhoud alleen verslindt het grootste deel der mogelijke recettes. Om haar
enorm tooneel, groot als een plein, berekend voor de ontplooiing van optochten,
parades, volksfeesten waardig te vullen met zangers en décors, zou de directeur
moeten beschikken over de civiele lijst van een keizer en daarbij genoeg behagen
moeten scheppen in leege praal om niet te pingelen. Na het brandje heeft alleen de
schoonmaak, de opverving, en de betrekkelijke moderniseering van de installatie
drie-en-twintig millioen gevergd, waarvan slechts een klein gedeelte kan verhaald
worden op de assurantie. Hoewel papieren franken van Auriol, raapt men zulk een
som nog niet op onder de hoeven van een paard. Men zal er langer dan een jaar voor
moeten zingen en dansen.
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Een vondst
Toch is de restauratie, de opknapping bekrompen tot een minimum, als bij menschen
die een cent tweemaal omdraaien alvorens ervan te scheiden. De muren zijn gereinigd
en uit het vuil zijn hupsche schilderijen te voorschijn gekomen, waarvan geen
sterveling zich het bestaan herinnerde, zelfs niet de patriarchale abonné's die zich
een halve eeuw gespiegeld hebben in den befaamden spiegel (7 meter bij 10) welke
een wand vormt van den Foyer de la Danse, waar de gratiën van het corps de ballet
zich tijdens de pauze vereenigen als in een Venusberg. Ook het marmer is opgepoetst
tot het weder blonk. Het verguldsel is bijgewerkt, het stuc herpleisterd. De matglazen
bollen der verlichting, die het gas overleefd hadden toen 't verdrongen werd door de
electriciteit, zijn eindelijk vervangen door lampen van hedendaagsch fabrikaat.
Maar de rood-pluche opschik, de fluweelen garnituren der loges van de tweede
verdieping die onweerstaanbaar doen denken aan gemeubileerde kamers met pension,
zijn zoowel gespaard door den stoffeerder als door het vuur. De orkest-ruimte is
vergroot, maar het antieke, zeurige, dempige orgeltje, dat meer dan twee duizend
malen de kerk-scène van Faust bedorven en verknoeid heeft is niet vernieuwd, niet
opgelapt en zelfs niet herstemd. De mozaïeken van den beroemden grand escalier,
eer geconcipieerd voor gepluimde opera-helden dan voor twintigste-eeuwers, glanzen,
schitteren, stralen. Maar dat de heer des huizes ze liet opboenen is alles wat men van
hem eischen kon. In de loges der artisten immers is nog steeds geen stroomend water.
Zij behelpen zich met een waschbak en een waschkom. Wanneer zij warm water
noodig hebben moet het gekookt worden op het gaskomfoor der concierge, vier
verdiepingen lager.

Boven haar stand
Dat zelfs een millionnair-Maecenas als de huidige directeur Rouché zich verplicht
ziet het noodzakelijkste te verwaarloozen, dat hij, na een fortuin gespendeerd te
hebben, bekennen moet te roeien met de riemen die hij heeft, bewijst den nazaat
tenminste in welk een paleis de dramatische muziek onder Napoleon III geherbergd
werd. Om de waarheid te zeggen woonde zij eenigszins boven haar stand. Men
begrijpt de lieden die bejammeren dat de Grand Opéra niet geheel te gronde ging.
Met het geld dat de reparatie kostte, de verfrissching en een onvoldoende verjonging,
had men een nieuwe kunnen bouwen en een betere, een bruikbare.
Hetgeen er van de financieele middelen, versnipperd in den schoonmaak, overbleef
is besteed aan de machinerie van het tooneel. Ook hier verwezenlijkte Jacques Rouché,
auteur eener interessante studie over de mise-en-scène, op verre na niet wat hij
wenschte, kende en gaarne gerealiseerd had. In technisch opzicht blijft de Parijsche
Opéra onderdoen voor de Scala van Milaan en menig buitenlandsch theater van de
oude en de nieuwe wereld. Treurig voor Frankrijk, waar de Groote Opera ontstond,
treurig voor Parijs waarvoor de beroemdste werken van het répertoire gecomponeerd
zijn, doch men kan niet prijzen wat ontbreekt. Wie den achterstand constateeren wil
behoeft trouwens slechts het boek te raadplegen van Rouché.
De voornaamste en misschien eenige noviteit waarmee het nationale instituut der
Franschen zich verrijkte bestaat in het zoogenaamde panorama, een
half-cylindervormige, vrij zware achterwand van metaal, asbest en mica,
blauw-kleurig, die naar believen kan rijzen in den koepel of dalen in den kelder. Op
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dit gewelfde achterdoek, kolossaal van afmetingen, kunnen met een lichtklavier
zwervende wolkjes, atmosferische horizonnen, zee-gezichten, natuur-impressies,
meteorologische fenomenen als bliksem, donder en schuimende golven, of met behulp
van bioscopische apparaten de Rit der Walküren, de Walpurgisch-nacht, het
Bacchanaal van Tannhauser, het wandelende décor van Parsifal, en andere
fantasmagorische, hallucinatorische verschijnselen geprojecteerd worden. Het effect
is idyllisch, charmant, betooverend, hemelsch, verrukkelijk ontzagwekkend,
schrikbarend, majestueus, lyrisch of dramatisch, volgens de voorschriften van het
libretto en de luimen van den regisseur. Op welke trap van schoonheid men dezen
tooverlantaarn voor groote menschen moet rangschikken, of hij bewondering verdient
of een meewarig knikje, zal afhangen van de bedoeling waarmee de toeschouwer
zich naar het theater begeeft.
De een gaat voor de muziek, de ander voor de vertooning. Wie niet voor de
vertooning gaat heeft in ieder geval het voordeel van een kijkspel wanneer de muziek
hem per ongeluk verveelt.
Er is heel wat gerateld en gekakeld over de voorstelling waarmee de
opgekalefaterde Opéra werd ingewijd. Behalve den President der Republiek, het
corps diplomatique en een doorluchtigen gast van Java, den Mangkoenegoro die met
gemalin en dochter, vergezeld van gezant Jhr. Loudon, de uitvoering bijwoonde,
bestond het publiek uitsluitend uit de clientèle der ministers en der ministeries. Jean
Zay, minister van Onderwijs, had het totaal der twee duizend beschikbare
plaatskaarten ingepalmd, uitgezonderd twee welke hij genadiglijk reserveerde voor
den directeur Rouché. Bij de distributie der biljetten had hij niet alleen het elegante,
mondaine Tout-Paris volslagen genegeerd doch zelfs de leden der Kamer van
Afgevaardigden.

Gouvernementeele selectie
Het kan moeilijk geloochend worden dat deze zuiver gouvernementeele selectie, fine
fleur van het Front Populaire, allesbehalve uitmuntte door de kwaliteiten van brio,
sierlijkheid, toiletten, edelgesteenten en sex-appeal waaraan men bij Parijsche gala's
gewoon is. De minister echter stelde er prijs op om zijn getrouwen, de lijfgarde der
regeering, de pioniers der toekomst-maatschappij te toonen aan de vertegenwoordigers
der vreemde mogendheden.
Het resultaat was deplorabel en de pers der oppositie heeft Zijne Excellentie
geblameerd wegens deze miskenning en sabotage van het karakter en de reputatie
der Fransche hoofdstad. Wanneer alle komende officieele gala's van dit poovere
allooi zijn zou men er zich terecht over mogen beklagen. Maar van den anderen kant,
dunkt me, is een heele geruststelling dat al die grauwe, stoffige omwentelaars een
invitatie voor kapitalistische ontspanningen als Mein lieber Schwan van Lohengrin,
de zwijmelende melodieën van Massenet's Ariane, de kuitenflikkers en overige
capriolen der balletdanseressen, met zooveel voldaanheid, zooveel naieve blijdschap
aanvaarden. Hoe eer zij zich in den plooi zetten, hoe eer zij zich acclimatiseeren, hoe
beter.
[verschenen: 15 maart 1937]
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De goede stemming
Parijs, 3 Maart [1937]
Vanaf haar vroegste en vaagste levensteeken is de Expositie 37 een aanleiding geweest
tot onmin. Eerst heeft men lange maanden gekibbeld of men haar houden zou. Ja of
niet. De revolutionnairen waren contra, de anti-revolutionnairen pro. Daarna is er in
't oneindige getwist over de plek waar zij haar tenten zou opslaan. De eenen wilden
midden in de stad, zooals gewoonlijk, de anderen buiten de poorten, in 't vrije veld,
gelijk de jaarbeurs en de Koloniale Tentoonstelling van Lyautey.
Vervolgens is er in den treure gediscuteerd en gedisputeerd over wat men zou
exposeeren, over den naam en de titels waarmee zich zou aankondigen en tooien.
Een aantal verstandige lieden, onder wie de organiseerders zelf, merkten opeens dat
er eigenlijk niets ten toon te stellen viel. Niets nieuws tenminste, niets dat frappeeren
kon, niets dat rijp was, en àf, en voorloopig definitief in een evolueerende, zoekende,
tastende wereld.

Krakeel
Nadat men over dit bezwaar met moeite was heengestapt, en nadat men zich met een
dooddoener van de stijlkwestie had afgemaakt, begon men opnieuw te harrewarren
of zij zou doorgaan, of het niet beter was haar te verschuiven naar gunstiger tijden.
Zoolang zij niet officieel geopend is, zal het geschil hangende blijven. Maar men
zond de uitnoodigingen, men bestelde de affiches, men begon met de reclame.
Toen de eerste spade in den grond gezet zou worden om de palen der schuttingen
te planten brak het krakeel los over wat men zou sloopen, wat men zou laten staan
en wat men in de plaats zou bouwen. Het Trocadéro, dat zijn buikigen romp en zijn
mollige speeldoostorens uitdagend etaleerde in het perspectief van Eiffel's rijzigen
wolken-krabber, wilden de eenen tot de fundamenten slechten, de anderen wilden
het afbreken voor de helft, en een derde partij wilde het voor den duur der expositie
vermommen in een toonbaar monument. Voor de camoufleerders werd zelfs een
prijsvraag uitgeschreven, en na den winnaar bekroond te hebben, besloot men tot
afbraak.

Geen ‘clou’
Nauwelijks was deze ruzie geluwd, of men raakte aan 't herriën over de leiding, over
't ontbreken van een sensationeele attractie, over den omvang, over de kosten. Van
drie en dertig hectaren dijde de onderneming geleidelijk uit tot meer dan tachtig.
Doch steeds is er niets dat lijkt op wat men een ‘clou’ noemt. De tentoonstelling is
echter duurder dan een expositie ooit gekost heeft. Zij slaat alle records. De Koloniale
van 1931 welke 110 hectaren bestreek had 561 millioen francs verzwolgen. Op den
internationalen tentoonstellings-kalender stond de Koloniale genoteerd als een
expositie der eerste categorie. Die van 1937, ‘Kunst en Techniek in het Moderne
Leven’, behoort slechts tot de tweede categorie, bestrijkt geen honderd hectaren en
haar uitgaven overschrijden reeds het milliard. Zelfs als men rekening houdt met de
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devaluatie, met de verhooging der loonen en de stijging der prijzen, is duizend
millioen een som die verwondering baart en bijgevolg stof geeft voor nieuwe
polemieken.

Oponthoud
Al dat gedisputeer veroorzaakte geweldige vertragingen, eerst in 't maken der plannen,
daarna in de uitvoering. Men toog weliswaar aan 't werk doch 't was ondoenlijk om
de handen uit de mouw te steken en de zaken stevig aan te pakken. De veertig-urige
arbeidsweek en ontelbare stakingen, zoowel op 't terrein als in de fabrieken welke
het materiaal leverden, verzwaarden nog de taak van aannemers en exposanten die
werken met Fransch personeel, dat om de haverklap en voor elk wissewasje den
arbeid neerlegt en in optochten meetings trekt.
Bij den aanvang reeds had men getwijfeld of de tentoonstelling op den bepaalden
datum zou kunnen openen. Toen het van lieverlede duidelijk, glashelder, zonneklaar
geworden was, dat een groot deel der expositie op geen stukken na gereed zou zijn
als men in 't zelfde gangetje bleef doorgaan, werd Léon Blum ter hulp geroepen als
hoofd der regeering en als aanvoerder van het strijdend proletariaat.
Blum dus verscheen op het emplacement, baggerde met een talrijk gevolg door
de slijkplassen, strompelde over balken, smalspoor en afval naar een estrade om het
woord te richten tot de werklui. Hij werd ontvangen met het geroep ‘Kanonnen en
vliegtuigen voor Spanje’, ‘Blum-à-l'action’, want alle jongens der bouwvakken die
hij kwam flikflooien en pluimstrijken zijn vuur-rood en als ze niet van ijver blaken
voor de expositie, zij branden van geestdrift voor het Frente Popular.

Verstoppertje
Dat was niet het ergste. Aan hun gekrijsch raakte men gewend. Maar de tribune waar
Blum oreerde was bespannen met een reusachtig doek waarop in monumentale
drukletters te lezen stond: ‘De opening der expositie op den 1sten Mei is een veldslag
van de arbeiders en van het Front Populaire tegen het Fascisme. Wij zullen hem
winnen.’
Slechts één blad publiceerde de foto van dit document in haar geheel. Alle andere,
zelfs 't orgaan van Blum, arrangeerden het cliché zoodanig dat de gevaarlijkste
woorden ‘veldslag tegen het fascisme’ wegvielen. Dat verstoppertje spelen met de
waarheid diende evenwel tot niets. Het kwaad was gesticht. In tegenwoordigheid
van Blum, en op z'n minst met Blum's oogluikende instemming, was de expositie
geproclameerd tot een anti-fascistische opzet. Of met ‘fascisten’ bedoeld werden de
Fransche werkgevers, de Fransche exposanten of de dictatoriale gouvernementen
die aan de expositie deelnemen, bleef in 't midden. Wien de schoen paste trok hem
aan.
Tevergeefs echter had Blum de arbeiders gebeden, gesmeekt, gesoebat om zeven
dagen van de week te werken, bezworen om op Zaterdag en Zondag niet te spijbelen,
om geen Maandag te houden. Vergeefs spiegelde hij hun voor dat de opening der
expositie gevierd zou worden als het meest grandioze Feest van den Arbeid dat men
ooit had bijgewoond. Hij praatte in den wind. Tot nu toe vertikte 't de bewuste
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proletariër om op rustdagen gereedschap te hanteeren, zelfs niet om een veldslag te
winnen. Doch het tartende behangsel van Blum's tribune miste zijn effect niet op de
zoogenaamde fascisten onder de Fransche bevolking. Men organiseert geen
tentoonstelling tegen de helft eener natie. Het laatste sprankje enthousiasme voor de
expositie dat den bourgeois restte, vervloog in de lucht, maar de Franschen hadden
een twistappel te meer. Hier stond geschilderd met kapitale letters wat zoo dikwijls
geïnsinueerd was: dat de bezittende klasse van fabrikanten, handelaars, patroons de
expositie voorbedachtelijk saboteerden om Blum een poets te bakken. Alsof iemand
voor 't simpele pleizier om Blum te dwarsboomen zijn bedrijf stopzet, geld verliest,
zich ruïneert, failliet gaat en den winkel sluit!

De fascistische Seine!
Om deze fanatieke dwarsdrijvers een genoegen te doen kwam toen de Seine, langs
welker boorden de tentoonstelling zich uitstrekt. Het had weken achtereen geregend.
De sneeuw was vroegtijdig gesmolten en overal tegelijk. De rivieren zwollen. Een
deel van Europa stond onder water. Alom werd dit beschouwd als het normale gevolg
van een abnormaal natten winter. Maar in Frankrijk waar de Seine een deel der
expositie overstroomde, was het een streek der fascisten. Ik verzin niets. Ik overdrijf
evenmin. De Seine is fascistisch. Zij contrarieert Blum en het Front Populaire die de
expositie tot ‘de hunne’ maakten. Wat zou de Seine dus anders kunnen zijn? Het
dagblad L'Oeuvre dat indertijd affiches aanplakte in den trant van ‘De stommerikken
lezen niet L'Oeuvre’, dit intelligente blad der intellectueelen verscheen vandaag met
een vetten kop om te annonceeren ‘De Seine is met ons!!! roepen in koor de
tegenstanders van de expositie.’ Het blad had reeds gemeld dat de fascistische
geloovigen bedevaarten verrichtten naar Saint-Pierre-du-Gros-Caillou en novenen
hielden voor Sainte-Jeanne-Chantal om van de hemelsche machten een stijging der
Seine te verwerven. Dit was natuurlijk bedoeld als grap, als fijne ironie. Maar de
eeltige kameraad die het leest, slikt dat als heilige ernst. Hij verorbert zulken zotteklap
met evenveel smaak als de ezel zich vergast aan distels en brandnetels. Want hij leest
nog extravagantere snakerijen in L'Humanité en Le Populaire. Er blijft altijd iets van
hangen, zei Basile, wiens laster-aria tegenwoordig zeer wordt toegejuicht door de
aanhangers van het Front Populaire.

Lamentabel
Onder dergelijke auspiciën prepareert men de expositie 1937, waar de
doorsnee-arbeider liefst zoo lang mogelijk zou lanterfanten, tot in Juni, tot in Juli als
't kan, omdat hij er vorstelijk (timmerlieden vijftien gulden per dag!) betaald wordt.
Doch wie dat zegt, wordt uitgescholden voor fascist. Het is belachelijk. Het is
pietluttig, triest en lamentabel. Het is kinderachtig. Kinderachtigheden evenwel
bepaalden reeds meermalen den loop der geschiedenis. En bij de mentaliteit welke
de grapjes van het Front Populaire verraden, voelt men waarlijk geen lust tot lachen.
De expositie waarvan Blum en Auriol hun heil verwachten in den financieelen nood,
kan slechts slagen of mislukken. Als ze lukt, zal 't te danken zijn aan het anti-fascisme.
Als ze in 't water valt zullen zij 't wijten aan de fascisten. Dat is nu reeds afgesproken.
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[verschenen: 16 maart 1937]

De vuisten ontbald, handen gestrekt
Parijs, 6 Maart [1937]
Het scheelde voortdurend een haartje of in mijn bloemlezing van curiositeiten onder
het gouvernement van Léon Blum gaf ik een eereplaats aan het punt dat de spil zou
worden waaromheen, in strategische termen gesproken, de
Populaire-Front-verandering moet draaien die hij deze week uitvoert.
Maar telkens dacht ik: neen, het is te mal, te zot, te extravagant, en op den keper
beschouwd leek de zaak daarenboven ook te serieus.
Inderdaad, het was volgens de weergalooze, onbetaalbare munt-wetten van
September jongstleden niet alleen verboden in Frankrijk om goud te exporteeren,
maar ook de import van het edele metaal was ontzegd aan den vrijen citoyen der
Derde Republiek. Om een klompje gele specie te verhandelen in het binnen- of in 't
buitenland moest de Franschman een autorisatie kunnen vertoonen van de Banque
de France. Het papier was niet moeilijker verkrijgbaar dan een der ontelbare
bureaucratische paperassen waarmee de moderne staatsburger van nieuwjaar tot
oudjaar geplaagd en getreiterd wordt. Doch meer dan alle overige tezamen stelde
het den toonder bloot aan suspiciën eener regeering wier mond overliep van
dreigementen; hij waagde zich aan vexaties van allerlei soort, om te zwijgen van de
mogelijkheid eener wettige of onwettige confiscatie. In korte woorden: de toonder
eener goud-autorisatie van de Fransche Bank signaleerde zichzelf als iemand, bij
wien iets te halen viel.

Draconische boeten
En Blum, en Auriol, en het heele Populaire Front meende in allen eenvoud dat dit
gaan zou van een leien dakje. Zij hadden reeds beslist en gelast dat de Fransche
goudeigenaar de winsten der devaluatie, dit wil zeggen een waarde-vermeerdering
van ongeveer 40%, derven zou. Te Parijs kostte het goud in 1937 officieel evenveel
als in 1936, wat onmiddellijk een kolossale smokkelhandel in 't leven riep. Verder
hadden zij draconische boeten uitgehangen boven de hoofden der bezitters die hun
goud niet declareerden, of onvoldoende declareerden. Verbeeld u dat zoo iets gebeurde
met koper, katoen, diamant, platina, nikkel, rubber, chroom. Hebben al die
grondstoffen niet ongehinderd geprofiteerd van de devaluatie? Waarom
uitzonderingsmaatregelen en terroriseerende verordeningen betreffende het goud?
Het werd er slechts begeerenswaardiger om, fabelachtiger en verleidelijker. Doch
hoe aanbiddelijker het werd, hoe minder men het zag. Het pakte zijn biezen, het
maakte zich uit de voeten, het verborg zich in den grond, het verdween over de
grenzen.
Met het goud echter vluchtten ook de kapitalen en tot comble van onverstand
belette Blum den terugkeer van de kostelijke, onontbeerlijke substantie welke hij
verjaagd had, welke hij wenschte te bezitten, waarnaar hij reikhalsde, waarvan hij
afhing, die hij niet ontberen kon en wier gemis hem schaakmat moest zetten in een
afzienbaren tijd.
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De oorzaak
Bij het constateeren van dergelijke dwaasheden verwonderen mij minder de resultaten
(welke een kind voorspellen kon als een kind zich met zulke beuzelarijen bezig hield)
dan dat ik mij verbaas over de oorzaak. De oorzaak is hier de mensch. De mensch
Léon Blum. De mensch Vincent Auriol, Paul Faure, Léon Jouhaux en de rest van de
exemplaire, buitenissige bokkenschieters wier denk-orgaan òf in de windselen bleef
steken, òf ontwricht raakte door de passie, of nimmer redelijk leerde functionneeren.
Alles hebben deze menschen wat een ministerieele portefeuille, een parlementair
mandaat, een directeursfauteuil verleenen kan, behalve een toereikende dosis gezond
verstand, helderheid van hoofd, realiteitszin, welke niet verworven wordt met de
stembus, noch verstrekt door het algemeen kiesrecht, noch bevorderd door het
dagelijksch contact met hersenschimmige volksmassa's die den chef commandeeren
na hem gekozen te hebben.
Het stond geschreven dat deze experimenten in domheid en gebrek aan psychologie
moesten uitloopen op een catastrofe. Zij was onvermijdelijk, onafwendbaar. Waarom
zou het Fransche socialisme het bankroet ontwijken en sluiten met een batig saldo,
terwijl over de gansche wereld het socialisme proefondervindelijk failliet ging? Wie
zich niet laat beïnvloeden door antipathie of sympathie zal voor een privilege ten
gunste van Léon Blum geen enkele geldige reden bespeuren. Maar wat op 't oogenblik
interessant is, lijkt me minder het feit der catastrofe dan wel de wijze waarop Blum
zijn nederlaag, zijn capitulatie aanvaardt, en reageert op zijn Canossa, op het
rechtsomkeert, op de onderwerping waartoe hij gedwongen wordt, op het dwangbuis
dat hij verplicht is aan te trekken.

Weder vrijheid
Hij hergeeft het goud zijn vrijheid. Hij belooft de tering te zetten naar de nering.
Geen nieuwe uitgaven, geen lotsverbeteringen meer (behalve voor de kleine
ambtenaars) en geen additioneele credieten. Om de veiligheid van den handel te
bewaken en te waarborgen benoemt hij een commissie van vier deskundigen. Een
dezer is de honoraire gouverneur der Banque de France Charles Rist, gerenommeerd
specialist voor zieke valuta, orthodox financier van top tot teen. De ander is Jacques
Rueff, brein dat werkt als een ideale rekenmachine, en op den koop toe de
voornaamste adviseur der bezuinigings-decreten waarmee de verfoeide, vermaledijde
Pierre Laval zich den haat berokkende van de geheele Fransche natie en bijzonder
van den proletariër. Bijgevolg verbrandt Blum alles wat hij aanbeden heeft, wanneer
tenminste oprechtheid en geen simulatie als leidende gedachte bij deze verzaking
zijner princiepen en theorieën voorzit.
Maar aanbidt de fiere Blum ook wat hij geen drie weken terug nog roekeloos in
't openbaar verbrandde? Beleed hij schuld? Bekende hij zich vergist te hebben? Uitte
hij, bij gebrek aan berouw dat men moeilijk vergen kan van een valschen profeet,
tenminste eenige spijt, eenig leedwezen over de aangerichte onheilen en ruïnes in 's
lands financiën en economie? Toonde hij de elementaire waarheid begrepen te hebben
dat overal waar de staat een bedrijf ‘nationaliseert’ een bron van inkomsten voor den
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fiscus automatisch opdroogt? Desavoueerde hij zijdelings of rechtstreeks zijn Jouhaux,
zijn Faure, die in elke Zondagsche redevoering de collectiviseering eischen van
banken, assuranties, transporten et cetera? Beloofde hij deze fanatieke
onderbevelhebbers te muilkorven? Kan men verwachten dat men ze zal neutraliseeren?

Gehuichelde rondborstigheid
Geen kwestie van. Hij stemt het zelf toe: ‘Ik wil niet veinzen wat ik niet meen.’ Hij
wordt dus niet liberaal uit overtuiging, maar onder dwang of uit list. Doch zelfs deze
rondborstigheid is gehuicheld. Blum werd niet wijzer, niet verstandiger door de
ervaring, hij werd evenmin fatsoenlijker, eerlijker, waarheidslievender. Waaraan
immers wijt hij de ramp zijner negen maanden beheer? Aan de uitgaven voor de
nationale defensie. De ongelukkige! Een kind, herhaal ik, zou hem kunnen
weerleggen. Een kind kan weten dat Blum en Auriol zelf hun deficit veertien dagen
geleden geraamd hebben op een zes-en-dertigtal milliarden. (De deskundigen
becijferen het op veertig milliard.) Een kind eveneens kan weten dat de buitengewone
bewapenings-credieten op de begrooting van 1937 niet meer bedragen dan
acht-en-een-half milliard.
Eén kwart dus van het erkende lek. Eén vijfde van het vermoedelijke gat. De rest,
acht-en-twintig milliard of twee-en-dertig milliard, zijn regelmatige uitgaven,
voortvloeiend uit het experiment-Blum, zijn verkwistingen, zijn verspillingen.
Nu evenwel het fraaiste. De apostel van ‘geen man, geen cent’, de gewezen
antimilitarist, pacifist, ontwapenaar, internationalist Léon Blum excuseert en beroemt
zich tegelijkertijd dat hij het budget gedesorganiseerd heeft terwille der defensie!
Tevens echter, in naam der nationale verdediging en niet in naam van het
experiment-Blum! - doet hij een beroep op de penningen der spaarders om het gat
te vullen met een leening.

‘Chantage?’
Het is mogelijk dat het grootste deel der Franschen deze invitatie opvat en van de
hand wijst als pure chantage. Ik geloof 't niet. Nergens en nooit na 1914 vraagt een
gouvernement vergeefs om wapenen. Als 't Blum belieft chantage te plegen, de
Franschen zullen ervoor bukken. Want zij die uit beginsel zouden moeten en willen
tegenspartelen aanschouwen niet zonder grimmige voldoening hoever men een
socialist gekregen heeft op den weg van verloochende, verzaakte, afgezworen
overtuigingen waaraan hij zijn leven gewijd heeft. Waarlijk dat mag knap heeten.
Men past op Blum de tactiek toe van Joffre die zei: ‘ik knabbel ze af.’
Doch dit is een locaal, particulier gezichtspunt. Een onpartijdig waarnemer die
hen geval gadeslaat uit een algemeenen hoek kan niet anders concludeeren dan dit:
uitstel van executie of niet, de ondergang is onontkomelijk. Als Blum's leening
mislukt is er een tekort van nagenoeg dertig milliard, en de staatskassen sluiten haar
loketten. Slaagt de leening daarentegen dan klimt de schuld van Frankrijk tot
om-en-om vier-honderd-vijftig milliard, met het vooruitzicht van gelijke sprongen
in elk der komende jaren.
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Bereken de interesten dezer astronomische som en wat zij beduidt voor een
bevolking van veertig millioen, als gij ramen wilt hoelang dit nog duren kan.
[verschenen: 23 maart 1937]

Nieuw geluid
Parijs, 10 Maart [1937]
Wanneer iemand op 't moment de lichtstad kon samenvatten en overzien in een langen
oogopslag, gelijk de insectoloog doet met bijenkorf en mierennest, zou hij observeeren
dat door de samenscholing van vitale substantie een magnetische stroom schijnt te
varen die de voelsprieten aan 't trillen brengt alsof zij langzaam ontdooien onder 't
contact van zacht, prettig, streelend, behaaglijk fluïdum eener onbekende soort.
Het zonderlinge fenomeen is geen gezichtsbedrog. In de Harmonie der Sferen
moet men het reeds kunnen ontwaren zonder telescoop. Aan een duidelijke wijziging
der kleurengamma die als een tweede atmosfeer boven de stad zweeft. Het bruin en
grijs minderde. Het geel werd milder. Het rosse verdween.
Het geheel versmelt tot de rozige tonaliteiten van een dageraad. Wie er midden-in
zit merkt het misschien niet omdat men meeglijdt in de geleidelijkheid van den golf;
of hij moet zich nog even inspannen om de wisseling te bespeuren welke zich pas
aankondigt in voorboden, gelijk een knop die gloeit in warmere tinten voordat hij
gaat uitbotten.

Parijs wacht
Maar waarlijk, het is alsof Parijs de nadering voelt eener ontwaking en zich opmaakt
voor een nieuwen dag. Alsof het wacht op een teeken, een signaal van den
onzichtbaren waker die op de tinnen van een verborgen paleis in een eindeloozen
nacht getuurd heeft naar het eerste glanzen van een vreugdevuur. Dat is allemaal
geheimzinniger, wat er omgaat in een complex als Parijs, dan men in woorden kan
weergeven. Het speelt op de randen der intuïtie. Het waart rond als een poëtisch
gerucht dat nog zoekt naar rhythme en klank, het deint af en aan als een melodie
welke nog niet is vastgelegd. Waar komt 't vandaan, uit welken hoek? Men zou 't
niet kunnen zeggen. Het is meer vermoeden dan zekerheid. Er bestaat geen barometer
voor deze verschijnselen.
Zelfs als er uit hooge regionen een parool gegeven werd, het bevel om 't humeur
te veranderen, zou men zich kunnen vergissen als iemand die uit de nuances van het
avond-rood raadt dat het morgen mooi weer zal zijn. Hoeveel tooverspreuken heeft
men de laatste vijf, zes jaren niet geprobeerd van hoogerhand, hoeveel wachtwoorden?
Ze gingen 't eene oor in het andere uit. Men had nauwelijks het verlangen om te
reageeren, geenszins den wil, in 't geheel niet den drang, in de verste verte niet den
moed.

Opkikkeringen
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Men beproeft 't nog eens om de beklemming te verdrijven, om de benauwenis, de
kommer, de zorg, de muizenissen, het gemier, de balsturigheid, de isegrimmigheid,
het nurksche, het verzuurde, het hangerige, het muffe, het slappe, het suffe, het
mieserige te expulseeren van een territorium dat eenmaal onder de vroolijkste, de
luchthartigste, de zonnigste, de beminnelijkste, de lichtzinnigste, de geestdriftigste,
de vurigste geteld heeft van den aardbol. En er zijn meer blijken van genezing, van
opkikkering dan bij vorige pogingen. Zijn ze definitief? Ik hoop 't omdat ieder geleden
heeft, geremd is onder de universeele oppressie, doch ik weet er niets van.
Moet men ze op rekening schuiven van Blum en zijn team? Ik heb daar geen
bezwaar tegen. Maar evenmin als voor het fiasco van vroegere goede bedoelingen
de figuren van Doumergue, Laval of Flandin aansprakelijk zijn, evenmin zouden wij
den persoon van Blum verantwoordelijk willen stellen voor een ontluikend succes.
De vreugde, de helderheid van gedachte, de ononderbroken klaarheid van het gemoed,
wat Goethe verstond onder Heiterkeit (woord dat het Leitmotiv geweest is van zijn
gevoelsleven), de natuurlijke, spontane lust die opwelt uit een allegro van Beethoven,
Mozart, Rossini en zelfs uit hun adagio's, die sprankelende, tintelende sensatie van
ongedwongen, ongekunsteld welbehagen, is iets mysterieuzers dan dat een mensch
voorloopig zou kunnen beweren haar te reglementeeren. Blum bijvoorbeeld kan aan
de radio verordenen om bij voorkeur gezellige, opwekkende muziek uit te zenden.
Dat is een factor welke hij niet verwaarloosd heeft. Doch daar houdt zijn macht ook
op. Blum kan geen werk uit den grond stampen als het kwartet van Jean Françaix,
een meesterstuk van Mozartiaansche, Rossiniaansche bekoorlijkheid waarvan ik deze
week de eerste uitvoering hoorde en dat stellig zijn ontstaan niet dankt aan de knusse
jovialiteit der radio. Het stond trouwens naast 't tweede kwartet van Honegger, die
componeert onder hetzelfde bewind, maar die gekweld wordt door een menigte
klopgeesten en sombere demonen. Neen, het probleem is niet simpel genoeg om het
op te lossen met een regeeringsdecreet.

In de theaters
De opklaring is het onmiskenbaarst in de theaters, waar de invloed van het
gouvernement zich beperkt tot de ordebewaking en een occulte censuur. Nog lang
niet in alle. Slechts in vier of vijf op de veertig. Maar die vier, vijf of zes maken geld
en men kan er van verzekerd zijn dat de overigen hen gaarne zouden navolgen.
Wanneer 't uitsluitend aan den auteur lag (we zullen de overheid er verder buiten
laten) waarom produceerde Jean de Letraz dan na Bichon geen enkel stuk dat lachen
deed en publiek trok? Jammer dat ik geen samenvatting kan geven van La Fessée,
zijn eerste bof na verschillende jaren van sof. Het is de geschiedenis eener ongetemde
feeks die door haar echtgenoot gekastijd wordt aan den achterkant, van welke scène
een overbuur een foto neemt, welk kiekje in omloop raakt, wat aanleiding geeft tot
allerlei burleske verwikkelingen, zelfs tot een candidaatschap voor de Tweede Kamer.
Het corpus delicti zou te dikwijls moeten terugkeeren in een resumé om me daaraan
te wagen. Laten we ons bepalen tot de vermelding dat deze amusante klucht sinds
Januari het record slaat van alle Parijsche recettes. Maar ze had even goed twee of
drie seizoenen geleden geschreven kunnen worden. Waarom niet? Dat is juist het
raadsel.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

‘Madame est avec moi’
En Pierre Veber met zijn ‘Madame est avec moi’? Sinds jaren verveelde men zich
in het Palais-Royal dat bij uitstek de schouwburg is van dartele grappen. Men kan
veilig veronderstellen dat Gustave Quinson, de directeur, gansch Frankrijk heeft
afgezocht om een succes te bemachtigen. Even gerust kan men gelooven dat Pierre
Veber niet met opzet triomfen verzuimd heeft en alle genoegens aan lauweren
verbonden. Welnu, het zal niemand verbazen wanneer ‘Madame est avec moi’ een
gelijke rondreis maakt over de wereld als ‘Niets te declareeren?’ van denzelfden
auteur, die niet jong meer is. Doch voor de vinding van het onderwerp behoefde hij
zich niet af te sloven.
Een attaché der Fransche Ambassade te Brussel, pas getrouwd, en alleen
terugreizend naar zijn post, ontmoet in den trein een jonge dame, eveneens pas
getrouwd, die aan de grens wegens enkele snuisterijen strubbelingen heeft met de
Belgische douane. Hij geeft haar uit voor zijn vrouw en de bagatellen reizen per
valise diplomatique. Op het perron echter wordt hij reeds verwelkomd door zijn
gezant, wat hem noodzaakt de charmante passagierster met haar heele familie
(waaronder waardige pendanten van Fientje Beulemans) regelrecht naar de
Brusselsche ambassade te loodsen, waar Madame l'Ambassadrice natuurlijk, om de
complicaties te vermeerderen, verliefd is op den attaché. Een geheel bedrijf lang
hotst Veber deze personages door elkaar als een goochelaar, sluit ze op, laat ze los,
moffelt ze weg, combineert ze in alle posities, wettige en onwettige, maar altijd in
een dol tempo, tot de heele bende terecht komt op een politie-commissariaat, waar
de commissaris klaar staat om in een soirée de rol van Faust te gaan zingen. Want
de ambassadeur heeft verschillende leden van het gezelschap die hij voor oplichters
houdt laten inrekenen.
Dat is onvertelbaar koddig. Men lacht zich krom, een bult, een aap en stuipen.
Accoord. Maar noch thema noch bewerking van het stuk is gebonden aan tijd. Veber
had 't even goed kunnen schrijven in 1907, in '17, in '27 als in '37. Alles was aanwezig:
de auteur, de acteurs, het theater, het publiek. Alles? Derhalve het gunstige klimaat.
Wie of wat ondertusschen regelt dat klimaat?

Een aankomend schrijver
En dan Jean Anouilh met zijn ‘Voyageur sans bagage’. Ziehier een aankomend
schrijver op zoek naar 't publiek dat hem totnutoe ontglipte. Hij is de eerste die eraan
denkt om het avontuur van Anthelme Mangin, soldaat die zonder geheugen,
onherkenbaar, uit den oorlog en een krijgsgevangenkamp terugkeerde, op de planken
te brengen. Bijna twintig jaar intrigeert en passionneert de tragedie van dezen waarlijk
‘onbekenden soldaat’ de Franschen. Anouilh laat hem onder behandeling van een
psychiater herstellen, zijn verleden hervinden, zijn familie, zijn bagage, zijn
maatschappelijk zelf, doch met weerzin en wrevel terugdeinzen voor alles wat achter
hem ligt, wat zijn ik modelleerde, en als hij kiezen moet tusschen diverse sollicitanten
die hem opeischen, opteert hij ten slotte voor een Engelschman. Zonder iets aan te
dikken had dit stuk een vlijmende satyre kunnen worden tegen de familie, tegen de
maatschappij, tegen de natie, tegen een aantal andere begrippen die veel modernen
onder invloed van Gide leerden verwarren met vooroordeelen. Vijf jaar her zou
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Anouilh zijn gegeven in dien trant bewerkt hebben. Nu transponeerde hij het in een
lossen toon. Men schatert niet, maar men glimlacht.
Er is dus buiten kijf iets veranderd in de Parijsche psychologie, en iets aan 't
veranderen. Zal 't duren, groeien, gedijen? Noodelooze vraag. Waarom zou 't niet
duren? Aan alles komt een eind, ook aan den sluimer der schoone slaapster in het
bosch.
[verschenen: 24 maart 1937]

In wonderland
Parijs, 13 Maart [1937]
Niet als mogelijk intekeenaar, en ik ook niet om te hooren wat zij mee te deelen
hadden, maar als amateur van wat de Franschman een ‘document humain’ noemt,
heb ik vier achtereenvolgende dagen geluisterd naar het S.O.S. dat voor het welslagen
van de bewapeningsleening is uitgezonden door Blum, door den President der
Republiek, door de presidenten van Kamer en Senaat, door den
kardinaal-aartsbisschop van Parijs.
Welk een wonderbaarlijk en onwaardeerbaar instrument is de radio voor het Gezag,
voor de Openbare Macht, voor de Overheden, wanneer dezen zonder verwijl, zonder
uitstel, van mensch tot mensch, zonder bemiddeling en over alle hindernissen heen
zich willen wenden tot de massa der onderdanen! Voor 't eerst in de geschiedenis
krijgt de uitdrukking ‘onderhoorige’ haar letterlijke en volledige beteekenis. Het
woord is geen zinnebeeld meer voor de menigten van millioenen die nimmer anders
dan figuurlijk of per tusschenpersoon onder het bereik kwamen van de stem van het
Gezag. Wie een knop omdraait en een wijzer verzet (wat weinigen kunnen nalaten)
is voortaan in rechtstreeksche relatie met het staatshoofd en onder directen invloed
van het totaal van de werkingen welke een menschelijk organisme kan teweegbrengen
met behulp van spraak en taal. Want een goede micro vertolkt even getrouwelijk (en
zonder verlies van intensiteit) de enkelvoudige accenten die, uitgaand van het
cerebrale, zich richten tot het cerebrale, alswel de oneindig gegradueerde nuances
van het emotioneele, die uitgaand van zenuwen en hart, duizendvoudig geschakeerde
weerklanken wekken in het onbegrensde gebied van instinct en ziel.

Vroeger en nu
Vroeger had de Openbare Macht, die haar wenschen kenbaar wilde maken, niets tot
haar beschikking dan het spreekgestoelte, de pers, het affiche en de omroeper. Van
deze vier verbindingsmiddelen ageerde alleen de tribuneredenaar direct op de
luisteraars, maar zijn effect was beperkt tot de draagwijdte van zijn geluid en de
omvang van het lokaal. De pers en het affiche werken beiden met vertraging. Ze
blijven evenals de ouderwetsche omroeper, slechts een indirecte echo van het
oorspronkelijk woord, een altijd verzwakte en dikwijls misvormde echo. Men gaat
er verstrooid aan voorbij. Men leest ze slordig in onzen tijd waar ieder haast heeft.
Zij missen bovendien de suggestieve vermogens van het persoonlijk contact, het
hypnotiseerende, het galvaniseerende, het magische, het meesleepende, het
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overredende of het simpel boeiende, al het waarneembare dat kan oprijzen uit een
levende stembuiging. Want niet alleen in den beginne was het woord, maar ook in
het vervolg.
Nu komt de premier Blum, de president Lebrun ieder toespreken in zijn huiskamer,
in zijn bureau, en ieder kan zich zonder eenige moeite verbeelden dat bij deze
exceptioneele gelegenheid het Hoofd van de Staat, het Hoofd der Regeering hem
persoonlijk zijn geld vraagt. Over eenigen tijd, als de televisie meer geperfectionneerd
en gevulgariseerd is, zullen de premier en de president in het kijkraam verschijnen,
de oogen opslaan naar elk hunner onderdanen die hoe langer hoe onderhooriger
worden, en aan ieders huiselijke haard een visite afleggen in effigie. Tot de techniek
zoover gevorderd is dat zij een gestalte materialiseert in drie dimensies en haar
verbreiden kan in een onuitputtelijk aantal exemplaren. Bijna in vleesch en in bloed
zullen de premier en de president dan hun bezoeken brengen, de hand reikend alvorens
haar op te steken.

Lebrun's angst
Maar nu reeds hoorde men in de micro de ademhaling van Blum en wat kon men al
niet afleiden uit het rhythme, het crescendo en decrescendo van dat zachte geblaas?
Men hoorde Lebrun aanhoudend weifelen en schommelen tusschen omfloerste
intonaties van behoedzaamheid, van een vage ongerustheid, van zich niet geheel op
zijn gemak te voelen, van in een vreemde, paradoxale, ietwat onconstitutioneele,
zeer verantwoordelijke situatie te verkeeren (garandeerde hij in zekere zin niet
persoonlijk het gevraagde geld?), men hoorde hem van den aanvang tot het einde
aarzelen tusschen de bedwongen angsten van een kapitein die zijn schip ziet zinken
en de lichtere, helderder tonen van de gezagvoerder die tegen de klippen op nog
vertrouwt, zich vastklampt aan het geloof dat niets definitief verloren is, vooral niet
wanneer de schuit klaarblijkelijk naar de kelder gaat. Als er echter uit het timbre van
Lebrun niet de geringste vermoeienis opklonk, noch fysieke noch moreele, de tongval
van Blum daarentegen kon geen moment een soort van afmatting verhelen, iets
desolaats, iets uitgeputs, iets geknakts, iets schampers, een bitterheid die hij niet
geheel kon onderdrukken, niet geheel kon verdoezelen, een sombere loomheid,
beurtelings vermengd met sprankjes hoop, beurtelings met het treurig achteromzien
van iemand die in werkelijkheid schipbreuk lijdt.
Eertijds moest men op zeer intiemen voet verkeeren met een regeerend personage
om zulke waarnemingen te doen. Alleen zijn vrouw, zijn confident, zijn dierbaarste
vriend of de spreekwoordelijke kamerdienaar voor wien, volgens gezegde, niemand
groot is, kon zoo diep en even gemakkelijk doordringen in de roerselen van een
gemoed, in de verborgenste schuilhoeken eener individualiteit die het lot bedisselde
van allen en tot voor korten tijd slechts genaakbaar was voor zeer weinigen.

De micro verraadt alles
Tegenwoordig kan elkeen dat die ooren heeft en aandacht. Als de goede verstaander
slechts een half woord behoeft, de verraderlijke micro geeft veel meer dan dat halve
woord. Men zou micro en loudspeaker kunnen vergelijken met een vergrootglas
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waaronder de klank zich weerloos zonder eenige kans op verschuiling, op
achterbaksheid, op terughouding, op fraude, op veinzerij, moet laten observeeren,
scalperen, analyseren. Die klank pluist zichzelf uit, hij ontrafelt zichzelf in het
gevoelige, subtiele apparaat, als 't ware gezeefd, gefilterd, ontdaan van alle
vermomming, alsof het toestel hem herleidt in infinitesimale fracties om tenslotte
niets te laten passeeren dan het wezenlijke. Op deze schaal ontsnapt het miniemste
détail niet aan een opmerkzaamheid welke geenszins genoodzaakt is zich in te
spannen. En à propos: wij wikken en wegen de voordrachten van staatslieden; wij
doorgronden hen tot in hart en nieren. Men heeft daarvoor geen permissie noodig.
Is het echter reeds geoorloofd om muziek-critiek uit te oefenen aan de radio? Het
wordt tijd dat officieele lichamen als toonkunstenaars-vereenigingen deze kwestie
in overweging nemen, nu zoowel de zenders als de ontvangers een volmaaktheid
van reproductie bereikt hebben die een in alle opzichten motiveerbaar oordeel
veroorlooft over een componist of een vertolker. Het eenige wat een criticus nog kan
hinderen zijn atmosferische storingen, doch wat beteekenen die naast de stoornissen
die men dikwijls ondervindt in een zaal?

Summum
‘Na de radio, placht de historicus Jacques Bainville te zeggen, houd ik niets meer
voor onmogelijk.’ Hiervan, en van alles wat in de radio zweemt naar het mirakel,
kreeg ik denzelfden avond, dat Lebrun op bezoek was, nog een sterkere
gewaarwording vanuit Holland. Ik had Hilversum ingeschakeld om het vioolconcert
te hooren van Sem Dresden. Op 't laatste moment echter scheen het programma
gewijzigd te zijn, want in plaats van het Concertgebouw, dat was aangekondigd
brachten de aether-golven mij in communicatie met den Jan-van-Gent, die in storm
en regen de verduisterings-oefeningen controleerde van de lucht-verdediging boven
Gelderland. Op 500 kilometer afstand kon ik het vliegtuig ‘stap voor stap’ volgen
op zijn tocht door de duisternissen van aarde en hemel. Ik zag zijn drie boord-lichten
glanzen gelijk ze me beschreven werden. Ik hoorde de bemanning spreken met de
contrôle-posten van Nijmegen, Arnhem, Zutfen, Apeldoorn. Het merkwaardigste
was, dat ik in 't hartje van Frankrijk, den Jan-van-Gent nog uitstekend verstond,
wanneer de posten van Apeldoorn of Zutfen signaleerden, dat hun verbinding met
het vliegtuig verstoord werd door morse of parasieten. Het was een zonderlinge,
onvergetelijke sensatie om plotseling en onverwacht op achthonderd meter hoogte
boven de overstroomde IJsel-waarden te zweven, boven de Geldersche weiden, boven
de onzichtbare steden, boven de treinen die een lichtstreep teekenden in het
onmetelijke zwart. De afstand verscherpte nog de gewaarwording van iets fabelachtigs,
iets ongeloofelijks. Ik onderging een soortgelijke impressie van verwondering, van
verruktheid, van weg-zijn, als toen mij voor de eerste maal Moeder de Gans verteld
werd, van de verzonkenheid, waarin Don Quichotte verdwaalde wanneer hij zijn
ridderromans las uit perkamenten folianten. Men was niet enkel in een sprookje, in
een heldendicht maar in volle mythologie.

De Baselaars
Parijs, 17 Maart 1937
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Zij is geen succes, de groote socialistische bewapeningsleening. Zij is een victorie.
Zij is een triomf. De som welke Vincent Auriol, met zijn Cent-Vingt Auréoles tijdens
zomer, herfst en winter niet bijeengeschraapt kreeg in den duur van zes weken, werd
hem deze lente aangedragen in het verloop van zes uren. Een dag langer en Auriol
zou geroepen hebben Houd op! Houd op! Het is dan ook overbodig om de ministers
te feliciteeren. Zij feliciteeren zich zelf onder het objectieve oog der camera's, en
hun glorierijke foto, waar de ronde Auriol lijkt op den ouden Aeolus, die den wind
maakte, en waar Blum zijn best doet om voor een keer eens niet sip te kijken,
verschijnt zelfs in de bladen der oppositie. Achter de gouvernementeele zegekar zult
gij tevergeefs den slaaf zoeken die de overwinnaars herinnerde aan de
vergankelijkheid der aardsche ijdelheden, zooals bij de Romeinen gebruik was. Men
heeft hem uit wandelen gestuurd met betaalde vacantie.
Het ligt geenszins in mijn bedoeling om als doublure op te treden van dezen
vertegenwoordiger der antieke wijsheid, die zijn rol opzei als een panegaai, maar die
voor een broos geluk zijn bestendig ongeluk gaarne zou verruild hebben. In mijn
voorlaatsten brief echter schreef ik dat men op Blum de tactiek van Joffre toepaste
die zei: ‘Ik knabbel ze af’, en gij vindt 't misschien een zonderlinge manier om iemand
af te knabbelen door hem tien milliard in den schoot te werpen. Toch is het zoo. In
hoeverre Blum's voorspoed breekbaar is, zal de toekomst leeren. Hij lijkt mij tamelijk
solide. Doch in afwachting van de lessen der toekomst zit Blum gevangen onder een
lawine van biljetten. Meer dan tien millioen biljetten van duizend zijn van de daken
on hem neergefladderd als in een film. Dat is een heele stapel en hoeveel zouden zij
wegen? Zwaarder dan een gansche kudde nachtmerries.
Daar komt hij niet meer onderuit. Prijs de Franschen evenwel niet om hun
patriotisme dat in grauwe nevels oplaait als een Paasch-vuur. Die deugd heeft met
deze zaak niets te maken. De Franschen zouden aartsdom, volslagen idioot geweest
zijn als zij niet ingeschreven hadden op een leening welke wordt uitgegeven tegen
een rente van 4½%, waarop men naar verkiezing kan inteekenen, zoowel voor 't
kapitaal als voor den interest, in dollars, in sterlings, in Zwitsersche francs of in
Fransche francs, waarvan de coupons verrekend kunnen worden in een bank te Basel,
en die vrijgesteld zijn van belastingen.

Het symbool: Basel
Voor den kapitalist, voor den financier, voor den belegger, voor den anti-marxist
klinkt elk dezer woorden als een juichende klaroenstoot. In de oogen van iederen
Franschen makelaar, iederen Franschen spaarder en voor iederen Franschen marxist
was Basel een symbool geworden. Zoo iets als ‘Kennst du das Land?’ Het symbool
der vrijheid. Daarheen emigreerden geld en goud. Het symbool van een vluchtheuvel.
Daarheen ontglipte men den fiscus.
Herinner u het schandaal van enkele jaren terug: academie-leden hooge adel.
diplomaten en geestelijke waardigheidsbekleders, die men betrapte op
belasting-ontduiking in Basel! Want de Fransche ministeries hebben Blum en Auriol
niet afgewacht om het land anti-kapitalistisch te administreeren. Men zou echter
zweren dat de Fransche kapitalisten geduldig een Blum en een Auriol verbeid hebben
om de marxistische hydra voorgoed haar honderd koppen te verpletteren.
De fameuze Baselsche affaire immers bleef hangen tot Auriol op de planken
verscheen en Auriol was onnoozel genoeg om onmiddellijk na zijn
bewindsaanvaarding de oudbakken dreigementen te hervatten. Uit puur leedvermaak,
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omdat ik de pappenheimers ken, heb ik er het lijstje van aangelegd. De eerste
aanmaning dateert van 20 Juni 1936. Alle Baselaars, en zij waren legio, moesten
zich op appèl melden. Algeheele kwijtschelding van straf voor wie zich presenteerde.
Arrest, zware boeten en de openbare schandpaal voor de mankeerenden wier namen
men had. De laatste termijn was 15 Juli. Bij nader overleg werd die laatste termijn
verschoven naar 1 September. Vervolgens op 7 September. Dan op 10 October.
Daarna op 15 November. De allerlaatste termijn was 1 Februari. Toen bleek Auriol
au bout de son latin. In plaats van straf kregen de Baselaars een premie van 40%.
En per slot werd Basel het symbool van het Caudijnsche Juk waaronder Blum en
Auriol moesten passeeren Van een victorie gesproken, voorwaar dat is een victorie.
Doch niet voor het marxisme. Neen... De Franschen die Blum hun geld toewierpen
handelden niet hoofdzakelijk uit overwegingen van eendracht maakt macht. Om
trouwens den patriottischen kant der plotselinge scheutigheid van de leeners te
apprecieeren zou men precies moeten weten hoeveel der tien milliard zijn ingeteekend
in dollars, sterlings, en Fransche francs. Maar daarover zwijgen de
overwinningsbulletins.
Als voor 't oogenblik geen aanleiding bestaat om den Franschman te prijzen wegens
zijn deugd, in ieder geval kan men bewondering koesteren voor zijn vaardigheid in
't manoeuvreeren. Zie slechts: Blum, de klassestrijder, was gewapend. Hij beschikte
over garde mobile, gendarmerie, politie en weermacht. Tot den aanvang dezer maand
meende hij geldige redenen te hebben om die wapenen desnoods te gebruiken. Hij
verdacht, terecht of ten onrechte, tweederde zijner landgenooten van tekort in
loyalisme en gebrek aan loyauteit. Hij noemde hen fascisten en stak de vuist tegen
hen op.

De grief
Wat was zijn voornaamste, zijn eenige grief tegen deze delinquenten en recalcitranten,
die hij vroeg of laat zou moeten dresseeren? Dat zij weigerden met hem mee te
werken. Dat zij hem hun steun onthielden. Dat zij hem tersluiks dwarsboomden,
slinks stokken in de wielen gooiden, dat zij hem met allerlei streken handicapten en
saboteerden. Op welk terrein? Op het gebied van defensie? Van landbouw of sociale
wetgeving? Van onderwijs? Van openbare orde? In al deze domeinen gedroegen de
vervaarlijke fascisten zich braaf als lammetjes. Nergens vond Blum verzet. Hij kon
doen wat hij wilde. Het eenige wat haperde waren de financiën. Voor Blum's eerste
leening had de citoyen weinig animo getoond. Zijn tweede leening, nochtans reeds
voor de nationale verdediging bestemd, slaagde niet beter.
Die mislukking was het eenige, uitsluitende argument, dat Blum in een vlaag van
kloekheid had kunnen bezigen als pretext om het proletariaat, ‘de massa's’, te
mobiliseeren tegen de onwilligen, tegen de bezitters. En dit eenige voorwendsel om
met beslistheid, met strengheid, met vastberadenheid te werk te gaan ontneemt men
hem, na hem eerst op alle principieele punten voetje voor voetje gedwongen te hebben
tot capitulatie. Men ontneemt hem dat laatste en eenige voorwendsel door hem met
enthousiasme ter hulp te snellen nadat hij gecapituleerd heeft. De President der
Republiek, een ‘reactionnair’ die nimmer in een wit blaadje stond bij Blum, wordt,
met alle respect gesproken, in eigen persoon voor zijn triomfwagen gespannen. Wat
heeft Blum de kapitalisten, de bourgeois, de middenstanders, de boeren nog te
verwijten na de tien milliard welke tusschen haakjes een veilige belegging vormen
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en een zeer aannemelijken interest opleveren? Niets, absoluut niets. Tegen een
categorie van burgers die zoo offervaardig, met opzijzetting van alle
vooringenomenheden een gouvernement bijstand verleenen, kan datzelfde
gouvernement geen dwangmaatregelen uitvaardigen, geen confiscaties gelasten en
nog minder de garde mobile commandeeren.

Metamorphose
Als socialist, als marxist, als revolutionnair is Blum bijgevolg door de Baselaars
geliquideerd. Tegen zijn zin wellicht, ondanks zichzelf, maar dat was juist de kunst.
Men had Blum, die nimmer van zijn leven een oorlogsbudget heeft willen steunen,
zoolang hij in de banken der oppositie zetelde, reeds omgetooverd in een militairist
van het zuiverste water. De dag is nu aangebroken waarop hij metamorphoseeren
kan in een beschermer en verdediger van kapitaal, eigendom, erfrecht, enzoovoort.
Wat nu bijzonder interessant zou zijn te vernemen is de toedracht van den moord
op Navachine, ‘den geniaalsten economist dezer eeuw’, bij wiens verdwijning ik
begin Februari schreef dat zij koersveranderingen kon meesleepen. Verder den naam
van den moordenaar, of liever van zijn lastgevers, die natuurlijk onbekend bleven.
Onze nieuwsgierigheid zou geheel bevredigd worden als iemand ons inlichtingen
wilde verschaffen over het verband dat al of niet bestaat tusschen den dood van
Navachine, de gedaanteverwisselingen van Blum en het oproer der communisten
van Clichy dat in de rij der evenementen juist op zijn tijd komt. De sfinxen echter
zijn van steen en er is geen Ariadne om een draad te ontrollen, die, als wij hem
mochten volgen, ons waarschijnlijk zou voeren tot de centraalkrachten van een
politiek, en van drama's welke zich zonder uitzondering nooit dichter laten naderen
dan het souffleurshokje.
[verschenen: 2 april 1937]

Contrasten
Parijs, 20 Maart [1937]
Op den avond der relletjes te Clichy (vijf dooden, twee à drie honderd gewonden)
bevond Léon Blum zich in de Opéra waar het Philharmonisch Orchest van Londen
een concert gaf onder leiding van Sir Thomas Beecham.
De illustre dirigent, niet minder illustre dan de ontdekker eener panacee in den
vorm van pillen, kwam uit Duitschland waar hij gespeeld had voor de bruinhemden
van Hitler, alvorens zijn stok te zwaaien over alles wat officieel is in het Fransche
marxisme en in de entourage van Frankrijk's Premier.
Het was een zeer luisterrijke uitvoering. Voor het bezoek aan Parijs van Sir Thomas
Beecham, die ondanks zijn verdiensten en een reeds respectabelen leeftijd in de
laatste editie van het gezaghebbendste muziek-lexicon nog niet is vernoemd, had
Léon Blum zich gestoken in rok en witte das, terwijl zijn echtgenoote, ik schreef
haast zijn gemalin, the first lady, een sleep droeg, en behangen was van 't kapsel tot
aan de ceintuur met opzienbarende juweelen.
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‘Mort à Blum!’
Het publiek in de zaal was ruim genoeg van blik en geweten om dezen kostbaren
opschik, deze flonkerende tegenstelling tusschen woorden en daden, met een zekere
ingenomenheid te begroeten. Doch de bewoners van Clichy, die een plein hunner
stad doopten naar de in Amerika geëlectrocuteerde anarchisten Sacco-en-Vanzetti,
de ingezetenen van Clichy die bezig waren de revolvers te laden, het straat-plaveisel,
de rioolroosters en de hekken der boomen op te breken, hebben nog niet den graad
van evolutie bereikt welke een breeden kijk verleent op dingen en menschen. Zij
bulderden ‘Mort à Blum!’
Noch de tenue van Blum, noch het toilet zijner echtgenoote die hem overal begeleidt
als zijn schaduw, veroorloofden het ministerieele echtpaar om naar het slagveld te
snellen, om zich op een barricade te werpen, om een woedende, razende volksmenigte
tot bedaren te brengen. Hij zond daarom zijn cabinetschef en naamgenoot André
Blum, zich noemende en schrijvende Blumel, die zooals men weet naast den minister
van Binnenlandsche Zaken een paar kogels opliep.
Dit is zeer jammer, want Clichy ligt geen vier kilometer verwijderd van de Opéra.
Behalve dat Blum de gelegenheid miste om zijn beweerde populariteit te toetsen aan
de werkelijkheid, behalve dat hem de kans ontsnapte om zijn eigenschappen te toonen
als volksmenner, en behalve dat hij het kritieke uur liet vervliegen waarin de chef
getuigt zijn lot te beheerschen niettegenstaande de intriges, de machinaties, de
complotten en het mogelijke verraad van ondergeschikten, had Blum minstens ook
vijf levens kunnen redden van jonge lieden, wier bloed om wraak roept en wier lijken
geëxploiteerd zullen worden. Dit alles bewijst van welke kleinigheden een staatsman
afhankelijk is.
Gedurende de pauze van het concert overhandigde de President der Republiek
eigenhandig aan Sir Thomas de onderscheidingsteekenen van commandeur in het
Legioen van Eer. Maar tijdens de pauze vernam men eveneens het overlijden van
Sir Austen Chamberlain, president van het comité dat deze artistieke manifestatie
organiseerde, en een der weinige Britsche staatslieden voor wie Afrika niet begint
te Calais, gelijk de Franschen zeggen om de ongenaakbaarheid uit te drukken, en te
betreuren, tusschen Engeland en Frankrijk.

Hachelijk moment
En hoe gemakkelijk men zich ook in de Parijsche Opéra kan isoleeren van de
buitenwereld, zoodra men de marmeren trappen betreden heeft en wandelt onder een
plafond van mozaïek, hoe afgesloten men zich ook voelt, als in een onderzeesch
paleis, als in een monumentale duikerklok, afgezonderd van de stad, van het land en
van de planeet, en hoe alles, de praal der omgeving, de aantrekkelijkheid van het
Ewig Weibliche vertegenwoordigd in zijn bevalligste exemplaren, en de algemeene
mondaniteit ook meewerkte om de toehoorders te verplaatsen naar een schijnbaar
ontoegankelijke sfeer, niettemin had een kabouter in de hermetische schotten een
spleetje gevonden om er doorheen te glippen en ons met een dier grapjes uit den
koker van Puck te herinneren aan het brooze, het kreukbare, het relatieve van de
zorgvuldigste, de onovertrefbaarste toevluchtsoorden.
Door een futiel détail zag men alles wankelen. Na afloop van het eerste gedeelte
van een programma dat niet bijster interessant was noch opwekkend (het bestond uit
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répertoirenummers van Haydn, Handel, Elgar, Delius, Berlioz, en een voor haar
amusanten humor geréputeerde maar ietwat ontnuchterende fuge van Lord Berners)
wilde Sir Thomas Beecham komen bedanken voor de ovaties waarmee hij
welstandshalve gehuldigd werd. Hij heeft een grijs baardje in een blozend aanschijn,
korte armpjes (welke weergaasch vlug kunnen zijn), een gedrongen figuur en een
begin van corpulentie. In de afgemeten passen van een gentleman die geen emoties
meer kent wanneer het slot-accoord eener symphonie is uitgeklonken, begaf hij zich
naar het voetlicht met de bedoeling om de estrade te beklimmen vanwaar hij
gedirigeerd had. Hetzij echter dat Sir Thomas zich te zwaar opheesch aan de leuning,
of dat hij zijn gestalte met volle kracht liet wegen op een getimmerte dat daar niet
voor berekend was, of dat de stellage te slordig was vastgeschroefd, het gestoelte
begon plotseling te schommelen en zou met dirigent en al naar beneden zijn getuimeld
als van weerszijden de eerste en tweede violen niet waren toegesneld om een buiteling
te midden der applaudisseerende en juichende toehoorders te verhoeden. Als de
violisten hun tegenwoordigheid van geest behielden en als er over het publiek
nauwelijks het begin rimpelde van een glimlach of een ander blijk van opluchting
terwijl het gevaar voorbij ging, het moet met bewondering erkend worden dat ook
Sir Thomas geen seconde zijn afgemeten kalmte verloor. Hoogstens heeft hij in zijn
binnenste gemompeld: Those Franchie: Als 't tenminste een Franschman was aan
wien de zorg werd toevertrouwd voor de inrichting van het podium.

Een symbool
Reeds vóór het einde der pauze, toen geruchten begonnen door te sijpelen over de
schietpartij te Clichy, kreeg het burleske incident de allures van een symbool. Het
symbool van alles wat in de commandoposten van het Fransche gouvernement op
losse schroeven staat. Van alles wat waggelt, kaduk, vermolmd, opgebreeuwd met
lapwerk, bijeengeflanst met stopkalk en een laagje verf, maar dat bij de eerste
onvoorzichtige beweging kan neerkwakken.
Terwijl Blum naar de muziek luisterde, met een verstrooid oor zonder twijfel,
terwijl zijn echtgenoote, stralend in haar diamanten, complimenten in ontvangst nam,
schoot het Front Populaire op het Front Populaire. Misschien heeft Blum toegestemd
in de operatie. Misschien is hij door haar overrompeld. Maar hetzelfde
communistische janhagel waarop de geweren werden aangelegd der garde mobile,
bulderde een week geleden nog: ‘de politie is met ons’. Den morgen van denzelfden
dag waarop een aantal belhamels in 't stof zouden bijten, werden zij door Le Populaire,
het orgaan van Blum, nog opgepord, aangehitst, opgezweept, om deel te nemen aan
de betooging welke Blum's politie met vuurwapenen zou onderdrukken. Om te
manifesteeren waartegen, groote hemel? Tegen een handje-vol aanhangers van La
Rocque, die de pretentie hadden om met vrouw en kinderen een gewone
bioscoop-vorstelling bij te wonen, zonder redevoeringen, zonder eenig politiek
karakter. In de oogen der ingezetenen van Clichy bedreigde dit handjevol ‘fascisten’
(nauwlijks vier honderd) de rust, de vrijheid van het proletariaat, en met de sirenen
van het stadhuis werd de strijdbare arbeider samengeroepen om have en goed te
verdedigen tegen een vijand die het lef had een film te willen zien. Zij trokken in
scharen van duizenden, boven hun biertje, overspannen, baldadig, brooddronken,
bloedgierig. Waren de onschadelijke bioscoop-gangers in hun klauwen gevallen, zij
zouden ze gelyncht, gevierendeeld, verscheurd hebben.
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Wie bracht het canaille op hol?
Een dergelijke koortsachtige exaltatie voor een nietigheid is fanatisme in zijn
zuiversten toestand. Maar wie stookte dit canaille op tot kookhitte? Door wie werd
't over 't paardje getild? Wie bracht 't op hol? Wie gaf het de inbeelding van baas te
zijn, van een dictatuur uit te oefenen en zich voortaan alles te mogen permitteeren,
zelfs het dwaze, zelfs het absurde, de abjecte tyrannie inbegrepen?
Het was Blum. Eerstens Blum in eigen persoon op meetings waar hij met gebalde
vuist zong ‘Du passé faisons table rase. Le monde va changer de base: Nous ne
sommes rien soyons tout!’ gelijk de Fransche Internationale raaskalt. Tweedens,
derdens, vierdens was 't nogmaals Blum door den mond zijner gedelegeerden, kranten,
affiches, tractaatjes. En terwijl Blum in de Opéra den Carnaval Romain van Berlioz
bisseerde knalden te Clichy de geweren.
[verschenen: 6 april 1937]

Auprès de l'empereur
Parijs, 23 Maart 1937
Acht jaar na zijn verscheiden is het stoffelijk overblijfsel van Foch bijgezet in een
der kapellen die, tusschen de vier ontzaglijke pilaren welke den dubbelen koepel
dragen van de Kerk der Invaliden, de crypte omringen waar Napoleon in zijn
rood-porfieren tombe zijn laatsten slaap slaapt ‘aan de oevers van de Seine, te midden
van het Fransche volk dat ik zoo bemind heb.’ De drie andere kapellen bevatten het
overschot van Vauban, vestingbouwer, Turenne, veldheer, twee broers van den keizer,
Joseph, koning van Spanje, Jérôme, koning van Westfalen, en een bronzen schrijn
met het hart van diens gemalin, Catherina van Wurtemberg.
Daar ligt Foch voortaan zoolang de menschelijke eeuwigheid duurt, onder het
onwezenlijke en onveranderlijke blauwe licht dat de crypte omfloerst, op tien meter
afstand van den Opperbevelhebber aller krijgshoofden. Wanneer het visioen van
Heine's ‘die Grenadiere’ eenige werkelijkheid bevat, behoeft de Keizer niet over zijn
graf te rijden om herinneringen te wekken aan het zalige leven, maar kan hij zich
altijddurend met hem onderhouden, in het geritsel van den dag, in het zwijgen van
den nacht.

Uiterste eenvoud
De plechtigheid der overbrenging van Foch's gebeente vond haar grootheid in den
uitersten eenvoud van het ceremonieel. Het kon niet simpeler en daardoor
aangrijpender. Rondom den cirkel van Napoleon's graf was juist ruimte genoeg voor
de afgevaardigden der ontbonden regimenten, welker vaandels het gouden Altaar
hulden in boeketten van driekleur, en het publiek wachtte bij de hekken die den Dom
scheiden van de straat. Links van Napoleon, tegenover Turenne, hebben plaats
genomen op paars overtrokken zetels de leden der opperste Raden van leger, vloot
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en luchtvaart en het corps diplomatique. Rechts, tegenover Vauban, zitten de vrouw
van Foch, zijn kinderen, zijn kleinkinderen, de Generale Staf, en de
Kardinaal-Aartsbisschop van Parijs, in purperen toog. Een dalende zon gloeit door
gulden glasramen en mengt haar vuur met het blauw dat zweeft boven de crypte.
Aangekondigd door een Marseillaise, die uit de verte door de roerlooze stilte boort,
treedt de President der Republiek binnen, gevolgd door de drie ministers der
landsverdediging, den minister van Onderwijs, de voorzitters van Kamer en Senaat,
en Maarschalk Pétain, in oorlogsuniform. Zij zetten zich neer aan den linkervoet van
het Altaar.

Aux morts
Eensklaps schettert uit een klaroen het signaal Aux Champs en de lijkkist van Foch,
overhuifd met de vlag, wordt aangedragen op de schouders van acht gehelmde en
gelaarsde soldaten in veld-tenue. Hun groep is de trouwe reproductie van het
mausoleum waarin de overwinnaar rusten gaat: acht krijgers die een baar torsen van
lauweren waarop de maarschalk ligt uitgestrekt. Zij plaatsen Foch voor het Altaar,
in het bosch der vlaggen die zegevierden, op een grijzen katafalk. Het orgel bruist.
Een koor heft een gewijd gezang aan. De Kardinaal reciteert de liturgische gebeden
en zegent het lijk. Een poignante jongensstem zingt Kyrie eleison en sterft weg onder
het hooge gewelf.
Dan treden wederom de acht soldaten aan, zooals Landowski ze beeldhouwde,
nemen Foch op hun schouders, en maken een ronde om het graf van Napoleon.
Voorop schrijdt de Kardinaal in zijn purperen gewaad. Vlak achter de baar de fanion
van den Maarschalk, gedragen door een sergeant. Daarna drie helden uit den oorlog:
luitenantkolonel Fonck, de luchtvaarder, fregat-kapitein Feuillade, de legendaire
marine-fuselier, en kapitein Poirot, de infanterist, dertien maal geciteerd op
leger-order. Dat is alles. In een stilte die onbeweeglijk is als de muren trekt de kleine
stoet een kring rondom de witmarmeren balustrade vanwaar men in de crypte van
den keizer neerziet, en richt zich naar de kapel van Sint-Ambrosius. De vaandels
buigen voor een laatsten groet. De oudstrijders in civiel en de aanwezigen
blootshoofds maken het militair saluut. Terwijl de lijkkist in het graf geschoven
wordt klinken zacht en verscheurend de tonen van het signaal ‘Aux Morts’, uit de
verte bijna onhoorbaar herhaald als een weghuiverende echo. Men is sprakeloos en
behalve door den priester is er geen woord gewisseld. De ceremonie eindigt met de
stem van den klaroen als met de bazuin van een engel. Het licht weifelt aan den
horizon. De hekken worden ontsloten en het volk van Parijs begint in het half-donker
te defileeren langs de twee mannen uit wier tombe en uit wier assche het
geheimzinnige ruischen ontstijgt dat den geest der levenden opzweept tot branding,
gelijk de wind de golven der zee.
Er is geen menschelijk graf waarheen uit alle hoeken der aarde zooveel pelgrims
samenstroomen als de porfieren zerk in de diepe crypte waaronder Napoleon rust,
omringd door de flarden der veroverde vlaggen en door de twaalf cyclopische beelden
die als twaalf paladijnen zijn onsterfelijke overwinningen symboliseeren. Foch zal
voortaan deelen in de fascineering, in de hypnose uitgeoefend door den Keizer, de
eenige keizer die na Karel de Groote fabuleus werd en bleef voor het gezamenlijke
menschdom.
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Napoleon en Foch
Totnutoe was 't Napoleon alleen, die hier radieerde door het lood heen der doodkist,
door den steen heen van den massieven sarcophaag. Want het fluïdum van een
Vauban, van een Turenne, merkwaardige figuren overigens, is verzwakt, verflauwd,
en slechts waarneembaar voor kenners die historisch zijn afgestemd. De emanaties
van Napoleon echter trillen onbluschbaar, ondoofbaar voort. Die van Foch zullen
voorloopig even sterk vibreeren, omdat zij jong zijn en een klankbodem vinden in
tallooze tijdgenooten.
Foch, maarschalk van Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen, was een localer, een
beperkter verschijnsel dan het universeele fenomeen Napoleon, doch beiden hebben
dit gemeen dat wij hen nooit zullen kennen, nooit zullen omvademen, doorgronden,
overzien. Beiden immers verrichtten een taak, welke ver buiten de menschelijke
proporties uitreikt, bij Napoleon weliswaar onvergelijkelijk weidscher dan bij Foch.
Haar niettemin volvoerd te hebben verleent hun iets bovennatuurlijks, iets demonisch,
iets onkenbaars.
Nergens evenwel ontmoeten wij, alledaagsche menschen, onszelf zoo volledig,
zoo bruisend, zoo actief, zoo zoemend en gonzend, als tegenover het onkenbare,
tegenover het half-goddelijke en het goddelijke, het onpeilbare, waar het zich dermate
duidelijk, dermate ontegenzeglijk incarneerde als bij Napoleon, en genoegzaam om
er mystisch in open te bloeien als bij Foch. Wie nauwelijks voldoende van hen weet
om hen op een afstand te naderen, en meer nog wie kan onderdompelen, verzinken,
oplossen in hun onbegrijpelijke maar onweerlegbare natuur, zal er met een schok,
met een siddering, onmiddellijk aansluiting krijgen met die raadselachtige bron van
energie waar de brooze, vergankelijke mensch geloof put in het onmogelijke en in
het eeuwige.

Electriseeren
Ieder die in deze onaardsche belichting een stonde mediteert tegenover een der
honderd aspecten van Napoleon, - de Napoleon der strategen, der diplomaten, der
wetgevers, der politici, der administrateurs, der financiers, de Napoleon die Kaper
was voor Byron, Bevrijder voor Heine, Messias voor Mickiewicz, Parvenu voor
Balzac, Keizer voor Hugo en Musset, individu voor Taine, de Napoleon van Emerson
en Carlyle, de Napoleon der Eroïca van Beethoven, allen verschillend maar allen
dezelfde, en ieder die even mediteert voor de twee of drie aspecten van Foch, de
Foch van veertig jaren garnizoensleven, de Foch, die de Bataille de France leverde,
welke acht maanden duurde, de grootste veldslag der geschiedenis, behoeft noch den
een noch den ander te bewonderen, te vereeren, te verheerlijken: men kan hen
weerstreven, verguizen, haten, kleineeren. Maar ieder, die in de nabijheid komt van
het hoopje stof en beenderen, dat zij achterlieten, zal ondervinden hoeveel waarheid
nu nog besloten ligt in de woorden, welke Napoleon zei van zichzelf, en die even
toepasselijk zijn op Foch: ‘ik heb de gave om de menschen te electriseeren.’
Dat was de wonderlijke deugd van Napoleon's graf en zij is nog vermeerderd sinds
ook hij er rust, aan wien op 26 Maart 1918 het lot in handen gelegd werd van het
aardrijk.
[verschenen: 5 april 1937]
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Alles gewikt en gewogen
[zonder datum, ca. 28 maart 1937]
Het Ministerie van Arbeid heeft dezer dagen een nota gepubliceerd waaraan wij de
volgende inlichtingen ontleenen:
‘In de fabrieken waar de veertigurige-arbeidsweek op 't oogenblik van toepassing
is bedroeg in 't begin van Februari 1936 het aantal werklieden 1.330.037.
Begin Februari 1937 bedroeg in dezelfde fabrieken het totaal der werklieden
1.408.988. Er is dus in Februari 1937 een vermeerdering van 78.951 werkhebbende
arbeiders.’
Dat klinkt met al zijn drogen eenvoud als een overwinningsbulletin. Op 't eerste
gezicht zal menigeen bij het lezen der cijfers denken: dat zijn mooie,
noemenswaardige resultaten van een maatregel welke niet meer inspanning en vernuft
vergde dan een kleine wet. Een wetje, dat men vijf, zes jaar geleden had kunnen
uitvaardigen, wanneer de toenmalige leiders der Fransche economie geen
kapitalistische botterikken geweest waren. Want het is klaarblijkelijk de bedoeling
van den socialistischen minister J. Lebas om de vermindering der werkloosheid in
verband te brengen met de invoering der 40-urige-arbeidsweek. Hij zegt het niet
ronduit. Maar hij suggereert het duidelijk. En gelukkig voor den minister gaan de
meesten die zijn communiqué lezen niet verder dan het eerste gezicht. Anders zouden
zij onverwijld de opmerking maken dat 78.951 in dienst genomen arbeiders
ternauwernood 10% beduiden op het ensemble der geheel of gedeeltelijk werkloozen.
Met eenig recht zouden zij gaan twijfelen aan de doeltreffendheid van een maatregel
welke een bekend statisticus en economist destijds deed schrijven dat Frankrijk
wegens de 40-urige-arbeidsweek weldra arbeidskrachten tekort zou komen.

Lichte verbetering
Op geen stukken na werd deze voorspelling bewaarheid. Men kan echter niet
ontkennen dat in de situatie van den Franschen arbeider een lichte verbetering is
ingetreden. De 78.951 die hun gereedschap hervatten zijn een realiteit. De 10% die
weder loon trekken in plaats van steun zijn eveneens een realiteit. De heele vraag is
slechts: in hoeverre droeg de invoering der 40-urige-arbeidsweek bij tot verbetering
van den toestand? Is zij de eenige factor geweest? Was zij de voornaamste factor?
Ziehier de kardinale kwestie, waarover de minister zwijgt en die hij verbloemt.
Zij was een factor, maar noch de eenige noch de belangrijkste. Integendeel. Het
is moeilijk haar een nummer te geven in de reeks paardemiddelen waarmee het zieke
Fransche staatshuishouden sedert vorigen zomer gemedicineerd wordt. Maar of men
de 40-urige-arbeidsweek aan 't begin zet van de doktersrecepten, in 't midden of aan
't eind, de lijst der remedies is zoo lang dat men afzonderlijke redenen moet hebben
om de veertiguursweek te vernoemen als notabele stimulans. Dit is het geval voor
de massa der werklieden wier wekelijksche taak zij verlicht heeft. Dit is ook het
standpunt van hun minister, die de veertig uren gebruikt ten bate zijner propaganda.
Maar als de belanghebbenden het effect der veertig uren roemen, de onpartijdige
waarnemer ziet zich genoopt tot minder optimistische bevindingen.
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Het resultaat der nieuwe arbeidsweek is mooi en schappelijk wanneer men haar
isoleert van het ensemble der maatregelen die werkverschaffing en herleefde
bedrijvigheid beoogden. De winst daarentegen is poover, bedroevend, beschamend
en onrustbarend voor de naaste toekomst, wanneer men niet alleen het ingrediënt
beschouwt maar 't gansche preparaat, niet enkel een onderdeel van het mechanisme
doch de geheele toerusting waarmee sinds maanden gepoogd wordt om een fatale
catastrofe te verhoeden.

Ingrijpende maatregel
Hoe immers bereikte men de 10% waarmee het aantal der lediggangers verminderde?
Zij kunnen niet anders dan armzalig heeten, die 10%, in vergelijking met de
ingrijpende verordeningen waarvan uitkomst gehoopt werd.
De buitenlandsche arbeiders zijn bij honderdduizenden naar huis gezonden. Zij
waren geroepen en gekomen om het tekort te dekken der anderhalf millioen
gesneuvelden van den oorlog. Die leemten zijn aangevuld door de economische
conjunctuur. Als de vijftien honderdduizend dooden terugkeerden zouden zij
ingeschreven worden als werkloozen, naar mate zij de plaats innemen der
vreemdelingen die men repatrieert.
De militaire dienstplicht is verlengd met een jaar. Vier honderdduizend soldaten
in de kazernes, dat is vier honderdduizend arbeiders minder in de werkplaatsen, de
kantoren en de hofsteden.
Ook de schoolplicht is met een jaar verlengd. Vier honderdduizend kinderen die
rekensommen maken en aardrijkskunde leeren behoeven geen ambacht te zoeken in
handel, nijverheid en landbouw.
Ontelbare nieuwe posten, ambten, emplooien zijn ingesteld welker opsomming
meer dan een pagina van dit blad zou beslaan. Overal heeft men de politie versterkt.
De effectieven der garde mobile zijn aanzienlijk uitgebreid.
Dat is allemaal spuiing voor de arbeidsmarkt. Om de opruiming te versnellen
verschafte men tallooze jonge mannen een baantje door in alle takken der
staatsinrichting de ouderen tegen heug en meug te pensionneeren.
De franc werd gedevalueerd in de hoop den export te vergemakkelijken en bijgevolg
leven te brengen in de brouwerij. Niettemin is de uitvoer gekelderd. Maar hoe diep
zou hij reeds gezakt zijn zonder die kunstmatige prijsverlaging en hoeveel arbeiders
derhalve danken aan de devaluatie nog hun precaire bezigheden?
Men heeft openbare werken ondernomen waar bedeelden een broodwinning
vonden. Ook de Tentoonstelling van 1937 absorbeert een percentage werkloozen dat
moeilijk te schatten valt omdat haar gunstige invloed zich niet beperkt tot het terrein
der expositie. Credieten werden verstrekt aan den détail-handel, aan de klein-industrie,
waarmee faillissementen zijn afgewend, en waarmee in vele gevallen de mogelijkheid
geopend is om personeel in dienst te nemen.
Om-en-om twintig milliard zijn gestoken in de bewapening. Hoeveel
fabrieksschoorsteenen zouden vandaag rooken, hoeveel hoog-ovens vlammen, hoeveel
machines draaien van die twintig milliard? Zonder eenigen twijfel hebben de
buitengewone en massieve bestellingen een onmetelijken en gelukkigen terugslag
uitgeoefend op allerlei groote, gemiddelde en kleine bedrijven die arbeiders hebben
kunnen aanwerven, of die de noodzakelijkheid zagen afgewend om arbeiders te
ontslaan.
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De vrijwilligers
Dan zijn er nog de Fransche vrijwilligers die gingen vechten in Spanje. Men spreekt
er weinig over rondom de groene tafels der diplomaten, wat niet wegneemt dat die
vrijwilligers bestaan. Hoe groot is hun aantal? Officieele cijfers ontbreken en alle
andere opgaven zijn even oncontroleerbaar als onbetrouwbaar. Zij worden echter
geschat tusschen de vijf-en-dertig en vijf-en-veertig duizend man van wie volgens
de geruchten reeds 5.400 sneuvelden.
Wij houden die getallen eer voor te laag dan te hoog. Maar te hoog of te laag, zij
worden geraamd bij duizenden. En wanneer de afgrijselijke Spaansche burgeroorlog
al niet uitgebroken is om de Fransche werkloosheid te lenigen, of om Frankrijk te
zuiveren van zijn ergste janhagel, het kan niet geloochend worden dat de duizenden
jonge kerels die hun hachje wagen te Madrid hun plaats geruimd hebben, 't zij als
arbeiders, 't zij als werkloozen, in de fabrieken of aan de loketten der steunkassen.
Welnu dan, al deze menigvuldige pleisters tot verzachting eener maatschappelijke
kwaal brachten slechts een genezing teweeg van 10%. Let wel dat de meesten dier
zalfjes niet naar believen vernieuwd kunnen worden. Men kan den militairen
dienstplicht en den gedwongen schooltijd niet verlengen in 't oneindige. Men kan
niet altijd posten creëeren, ambtenaars pensionneeren, de munt devalueeren, credieten
inwilligen. Niet elk jaar kan men twintig supplementaire milliarden uittrekken voor
de bewapening.
Voeg daarbij dan de veertig-urige-week om tot den bodem het machtelooze, ja
het hopelooze te peilen van de poging welke op 't oogenblik in Frankrijk beproefd
wordt om zich drijvende te houden. Natuurlijk is een minister die zijn portefeuille
en zijn theorieën verdedigt geneigd tot optimisme. Maar na een dozijn factoren even
gewichtig als de veertig uren genegeerd te hebben, na aldus de statistieken op de
folterbank te hebben gelegd om ze te laten getuigen in de gewenschte richting, na
alle gegevens van het gecompliceerd probleem naar hartelust vereenvoudigd of
verdoezeld te hebben moet men waarlijk beschikken over een onuitputtelijke voorraad
illusie, of tevreden zijn met luttel, om zich over zoo weinig te verheugen als minister
Lebas, en zich als zijn onderhoorigen te vergenoegen met een musch die op sterven
na dood is.
[verschenen: 12 april 1937]

Veertig of twee duizend?
Parijs, 30 Maart [1937]
In onze vorigen brief hadden wij 't over de veertig-urige-arbeidsweek en haar meer
dan dubieuzen invloed op de arbeidsmogelijkheden voor den werkman. Die invloed
is niet enkel dubieus maar miniem en een kleine rekensom kan dit aantoonen. De in
ronde getallen 1.330.000 Fransche werklieden voor wie de veertig uren in toepassing
zijn getreden, maken elke week 1.330.000 maal 8 arbeidsuren vrij, en elk jaar
10.640.000 uren maal 52 arbeidsweken, hetgeen geeft 553.280.000 arbeidsuren die
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ter beschikking komen van den werklooze. Volgens de nieuwe sociale wetten werkt
een arbeider per jaar 40 uren maal 52 is gelijk aan 2008 uren, in ronde getallen 2000
uren. De vrij gekomen 553.280.000 arbeidsuren deelend door de arbeidsprestatie
2000 verkrijgt men de plaatsbaarheid voor 276.640 werkzoekenden. De minister die
zich feliciteerde met een toename van 78.951 bleef dus in zijn tevredenheid ver
beneden hetgeen theoretisch en praktisch bereikt had moeten worden.
De tamelijk illusoire arbeidsmogelijkheden echter der veertig-urige-arbeidsweek
zijn niet het eenige aspect waardoor deze sociale hervorming hare twijfelachtigheid
bewijst. Onder den gezichtshoek van arbeidsvermogen heeft de nieuwe wet zich niet
minder bedrieglijk laten kennen en behalve bedrieglijk ten overvloede riskant, ruïneus,
kwaadaardig, onbruikbaar, kortom als een zware handicap voor den werkgever, en
van den weeromstuit (op eenigszins langeren termijn) voor den werknemer. De
volkeren die lust mochten hebben om de Franschen in hun ontgoochelende
begoochelingen na te volgen zullen verstandig handelen met het einde af te wachten
van de proef en zich lang genoeg te spiegelen om ten minste niet de fouten en
vergissingen te copieeren van een systeem dat veel beloofde en weinig hield.

Voorbeelden
Een paar voorbeelden zullen dit toelichten. Er moest een boot te water gelaten worden
op een werf waar de veertigurige week den arbeid reglementeerde. Het schip kon
slechts van stapel loopen bij hoogen vloed en het hoogtij viel toevallig op een
Zaterdag. Doch naar de Fransche opvatting der veertigurige-week is de Zaterdag een
rustdag. De arbeiders, prat op hun kersversch veroverde rechten en Prinzipienreiter
zooals men er nooit heeft bijgewoond, vertikten te werken. De directie der werf kon
haar uiterste best doen om haar personeel aan 't begrip te brengen dat het volgende
hoogtij pas een maand later zou optreden, dat de boot al dien tijd voor niemandal op
het droge zou staan... zij had goed praten. Het hielp niets voor arbeiders die de zee
nog niet geeselen gelijk Xerxes, die nog niet de pretentie hebben (het scheelt weinig)
om de golven te commandeeren, maar die zich reeds aanmatigen om zich niet te
storen aan het getij.
Ander teekenend geval dat zich herhaalde malen heeft voorgedaan.
Een paketboot, met vaste dienstregeling varend op Amerika, liep een Fransche
haven binnen met passagiers en lading, die gelost moet worden in een bepaalde
tijdsruimte. De Fransche dokwerkers echter, die wettelijk de veertigurige-week nog
niet genieten doch haar reeds toepassen, hebben dit arbeidsrooster verdeeld in zes
werkdagen van elk 6 uur 40 minuten, die wederom onderverdeeld zijn in twee helften
van elk 3 uur 20 minuten. Met deze chronometrische, disciplinaire, stijfkoppige
conceptie van den havenarbeid kan men zonder twijfel een boot lossen, maar in
hoeveel tijd, of met hoeveel supplementaire ploegen? Op die extravagante
fractionneering van den tijd zijn de scheepvaart-maatschappijen nog niet ingericht
en het is waarschijnlijk dat de meesten de Fransche kaden zullen mijden liever dan
zich te onderwerpen aan zulke voorwaarden. Voor dezen keer was het resultaat dat
de lading slechts gedeeltelijk gelost kon worden, de boot terugstoomde naar New-York
en van daar weder koers zette naar Frankrijk in de hoop dat 't ditmaal beter zou
lukken. Zooals men ziet hebben de Fransche dokwerkers (gesteund door de
vakvereenigingen) grandioos maling aan crisis, aan concurrentie, aan gezond verstand,
aan alles wat relatief is. Gelijk vijftig jaar geleden de negers der binnenlanden van
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Afrika, gelijk de mossel in haar schelp, leven zij in het volle absolute tegenover de
rest der wereld.

Geborneerde mentaliteit
Derde karakteristiek staaltje van een geborneerde, baloorige, wijsneuzige, schadelijke
mentaliteit.
Het had de heele week gestortregend op de terreinen der expositie, waar de
arbeidsvoorwaarden primo gecontroleerd worden door een gedelegeerde van elke
werkplaats, welke gedelegeerden secundo bewaakt worden door gedelegeerden der
Groote Confederatie, die tertio wederom gesurveilleerd worden door een Comité der
Vakvereenigingen. Een prachtige machine om te muggeziften, te haarkloven, charmant
en gecompliceerd. Die drie arbeidsraden hadden geconstateerd dat van Maandag tot
en met Donderdag het werk zoo goed als totaal had stilgelegen wegens het water en
wegens het slijk. Zij constateerden eveneens op Vrijdag het doorbreken eener stralende
zon. Een normaal redelijk mensch zou gezegd hebben: morgen allen present,
kameraden, om den verloren tijd in te halen. Maar jawel! Terwijl de zon scheen lag
de expositie verlaten achter haar schuttingen en toen het werk na twee rustdagen
hervat werd, goot 't opnieuw.
Dergelijke misbruiken en de lamentabele mentaliteit waaruit zij voortvloeien
worden snel onhoudbaar. De veertigurige-week, toegepast op het gansche salariaat,
is desnoods een nobele, een humane, een wenschenswaardige instelling doch het
blijft de vraag of zij doorgevoerd kan worden in een atmosfeer die grondig vergiftigd
is door het beginsel van den klassenstrijden waar de relatie tusschen patroon en
arbeider door den werknemer beschouwd wordt als een systematische en voortdurende
vijandigheid. Men zint daarom nu reeds op een regeling die den werkgever minder
bloot geeft aan plagerijen, aan geterg, aan willekeur, aan conflicten, aan lijntrekkerij,
aan geniepige sabotage, aan schadeposten die mettertijd onherstelbaar kunnen worden.

Oplossing
Paul Elbel, député der Vogezen en Front Populaire, meent de oplossing gevonden
te hebben in het tweeduizendurige-arbeidsjaar en heeft met een honderdtal zijner
parlementaire collega's een wetsontwerp ingediend met deze strekking. Voorloopig
zou dit nieuwe statuut slechts toepasselijk zijn op ambachten die afhangen van de
seizoenen (zooals de bouwvakken, de brouwerij, de beetwortelen, de openbare
werken, het hotelbedrijf, etc.) en als de wet zoowel den werkgever als werknemer
zou verplichten tot twee duizend uren gesalarieerden en rendeerenden arbeid per
jaar, het ontwerp specificeert eveneens dat in het kader der 2000 uren de arbeidsweek
in geen enkel geval de 48 uren overschrijden zal.
Het voornaamste voordeel van dit wetsplan schijnt te zijn dat het de inconveniënten
van den ‘slappen tijd’ zou opheffen. Dat staat nog te bezien met een maximum van
45 uren in het drukke seizoen, met een minimum van 35 uren per week als de natuur
of het ambacht een vertraagd tempo oplegt. Zeker hergeeft de beraamde wet noch
den patroon noch den arbeider die werken wil hun onafhankelijkheid en
bewegingsvrijheid. Zij stelt daarentegen problemen welke misschien niet onoplosbaar
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zijn maar die ongetwijfeld aanleiding zullen geven tot menigerlei verwikkeling en
nieuw geharrewar. Dezelfde gesalarieerde b.v. zou het gansche jaar hetzelfde strikt
omschreven beroep moeten uitoefenen, en wat vanzelf spreekt hoewel 't een
onuitvoerbare en onduldbare tyrannie veronderstelt, eenzelfde gesalarieerde zou het
gansche jaar slechts een uniek beroep mogen uitoefenen. Met behulp van nieuwe
paperassen kan dat natuurlijk gecontroleerd worden. Maar ook de uren zullen
gecontroleerd moeten worden door middel van een persoonlijk zakboekje in 't bezit
van den arbeider, op de lijsten van den patroon, op de registers van den Staat, van
de Vakvereeniging, en wellicht zelfs van de Groote Confederatie. Welk een
boekhouding! Om te beginnen zullen de nieuwe paperassen een nieuw paradijs
openen voor de bureaucraten waarvan het marxisme altijd en alom gekrioeld heeft.
Zooals de toestand echter nu is kan hij niet lang blijven. Wanneer het ontwerp van
Elbel verworpen wordt zal men wat anders zoeken. Speculatieve ideologen die een
land en een volk in handen hebben als een proefkonijn, kijken gewoonlijk niet op
een experiment meer of minder. Zij glijden van 't een in 't andere tot men hen
onschadelijk maakt als de nuchtere feiten halt gebieden.
[verschenen: 15 april 1937]

Rij van edelingen
Parijs, 3 April [1937]
Wanneer de edellieden nog gebakerd waren gelijk ten tijde der Cadetten van Gascogne
en de Drie Musketiers, of een beetje minder heet maar nog aardig warm als gewone
burgermenschen uit de regeeringsjaren der presidenten Fallières en Poincaré, dan
had Henri Bellamy zeker een paar honderd duels op degen en pistool voor den boeg
en waarschijnlijk zou hij sinds eind Maart reeds rusten onder enkele duimen zand
en een steenen zerk.
Maar in het land waar men een kwart eeuw geleden nog getuigen ontving wegens
een kranten-artikel of een litteraire critiek duelleert men niet meer na den oorlog, of
slechts bij hooge uitzondering en zonder gevaar voor schrammen. Ik wil niet beweren
dat de auteur die ‘Echte en valsche Adel’ schreef gerekend heeft op deze verzachting
der zeden, op die afkoeling der temperatuur van het blauwe bloed, maar toen hij zich
aan 't napluizen zette van een stapel stamboomen, aan 't distilleeren van hatelijke
venijnigheden en aan 't bezoedelen van zooveel blazoenen welke men voor vlekkeloos
hield, wist Henri Bellamy in ieder geval dat hij weinig of niets riskeerde. Hij heeft
juist één uitnoodiging ontvangen om met het wapen zijner keuze op het terrein te
verschijnen en de affaire is niet doorgegaan wijl de geleerde archivaris, dapperder
op papier dan op rapier, zich haastte te verklaren dat 't geenszins zijn bedoeling
geweest was om den persoon die hem uitdaagde te beleedigen of aan te tasten in zijn
eer.

Ondermijning
Hij komt er goedkoop af omdat men tegenwoordig genoegen neemt met een
kleinigheid. Intusschen werkt het rondgestrooide vergif, en Le Crapouillot, het oude
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loopgravenblaadje, uitgegroeid tot een der populairste geïllustreerde tijdschriften,
die de zure vrucht van Bellamy's nasporingen publiceerde, vervolgt rustig en
gemoedelijk de eenmaal gestelde taak, welke bestaat in de geduldige ondermijning
eener maatschappij. Laten we hopen dat het nog lang zal duren alvorens men op de
ruïnes van Babylon de extra-nummers van Le Crapouillot zal doorbladeren over De
Financiers en de Democratie.
De Kermis der Weerhanen, Meneer Uilskuiken en zijn Bankier. De Meesters der
Wereld, Les Marchands de Canons, De Twee Honderd Families, en nog een dozijn
andere studies over den oorlog, over de politie, over de pers, welke bij volle teugen
het nihilisme inlepelen, welke wrevel aanwakkeren, hekel, misprijzing, verguizing,
wrok of eenvoudig maar twijfel tenopzichte van het bestel van zoovele zaken, een
bestel dat zonder deze satanische inblazingen draaglijk en geenszins onwijs zou
toeschijnen aan het meerendeel der citoyens die zelden kwaad vermoeden als men
't hen niet onder den neus brengt. In de serie der uitgaven van Le Crapouillot die
bewust of onbewust een ontzenuwing, een ontmanteling der instincten van behoud
beoogen, zal ‘Vraie et Fausse Noblesse’ geciteerd kunnen worden als een der teekenen
en voorteekenen waaraan men nu voorbijziet doch waarvan men later zegt, wanneer
de hemel de ongelukken niet verhoed heeft welke de menschen beramen: ‘Geen
wonder dat 't zoo gegaan is.’

Atavistische veete
Niet voor den eersten keer wordt de adel aangevallen in min of meer doorwrochte
schotschriften en Henri Bellamy signaleert er verschillende. Bijna elk Franschman
komt ter wereld met een atavistische veete tegen ‘het kasteel’ waaraan de natie tot
1789 tol, cijns en schatting betaald heeft.
En er zijn zóóveel kasteelen in Frankrijk (ongeveer veertig duizend) met
golfterreinen van acht kilometer lengte gelijk de Huize waar Mrs. Simpson haar
intrek nam, dat men die snaar slechts even behoeft aan te roeren om een
gepassionneerden weerklank te wekken bij zeer heterogene, kakelbonte menigten
van kleine luijden, arbeiders, boeren en bourgeois.
Dat is niets nieuws. Totnutoe kon die snaar periodisch getokkeld worden (men
begint er al mee op de lagere school) zonder ander nadeel dan een vlaag van
langzaamaan platonisch geworden rancune. Maar geleidelijk veranderde de inborst
der menschen, zij werd nijdiger, wranger, begeeriger, positiever, actiever,
vastberadener, en Bellamy's pamflet verschijnt op een tijdstip waar het aangeslagen
geluid alle kans heeft om boven- en onder-tonen te doen meetrillen welke het
verkregen accoord somberder en dreigender kleuren dan vroeger.

Geen onderscheid meer
Want wij leven in een tijd die bezig is alle gave van onderscheid te verliezen. Een
klasse, moedwillig en brooddronken, naief en onwetend, vertoont zich opnieuw aan
den horizon, honderdvijftig jaar na de eerste revolutie, een klasse, baldadig en
onstuimig, die de jaren des verstands nog niet bereikt heeft. Wij leven inderdaad in
een tijd waar 't mogelijk was dat de communisten van een Normandisch dorp affiches
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aanplakken welke de ducs de Broglie prijsgeven aan de verachting hunner
medeburgers ‘omdat zij in overvloed en weelde zwelgen zonder ooit gewerkt te
hebben.’ Maurice de Broglie, nota bene, burgemeester van bedoeld dorp dat zijn
naam draagt, is lid der Académie Française, en zijn broer Prince Louis de Broglie,
lid der Académie des Sciences, Nobelprijs, ontdekker der dubbele natuur van het
licht, grondlegger der mécanique ondulatoire, een genie waarover niet alleen een
land zich mag verheugen doch het gansche menschdom. Maurice en Louis de Broglie
zijn de uitloopers van een geslacht dat Frankrijk dient sinds vijf generaties en als
modellen van lieden ‘die nimmer gewerkt hebben’ is hun voorbeeld waarlijk gekozen
met inzicht. Tegenover de Broglies plaatsen de Normandische communisten ‘de
pachters en ossendrijvers’! Men zou erom lachen, men zou medelijden hebben met
primitieve hersens die enkel handenarbeid als nuttig en handwerkers als levenswaard
erkennen, wanneer aan 't eind van zulke opvattingen niet het executie-peleton in 't
perspectief lag voor elk intellect, van adel of niet.
Aan dezelfde geborneerdheid, aan hetzelfde Calibansche elementarisme lijdt
toevallig ook Henri Bellamy. Er zijn in Frankrijk slechts 132 families die een
voorvader kunnen toonen tot aan de vijftiende eeuw, en slechts 397 families wier
stamboom met zekerheid wortelt in het oude ridderschap. Men zou den adel dus
kunnen prijzen die op zulken begrensden voedingsbodem, met zulke beperkte teeltkeus
nog merkwaardige mannen voortbrengt als Maurice en Louis de Broglie (zonder te
spreken van anderen) gelijk men lagere klassen prijst omdat zij figuren leverde als
Rodin en Debussy. Dit is een standpunt waarmee alle verdere critiek vergoelijkt had
kunnen worden op een kaste die vele gebreken heeft, en die, maar niet meer of minder
dan de overige standen, aan menig euvel mank gaat.

Er deugt niets
Doch neen, zulk een gezichtshoek is te simpel rechtvaardig, te billijk, te normaal,
om aanvaard te worden door een schamperen, bevooroordeelden geest als de
genealoog Bellamy. Voor hem deugt er niets in den adel, noch in den echten, noch
in den valschen. De echte heeft òf verdachte, ridicule, scabreuze, immoreele,
verachtelijke oorsprongen, òf hij kocht zijn blazoen voor een hoop zilverlingen, òf
hij nam de wapens op tegen het volk dat door zijn geslacht eeuwen lang was uitgebuit,
òf hij vergooide zich voor een bruidsschat, aan de dochters van Amerikaansche
industrie-koningen, òf hij vegeteert als een karakterlooze nietsnutter, en al de jaren
dat de aristocratie heerschte over Frankrijk schonk zij 't aanschijn aan geen enkel
exemplaar dat in de oogen van den auteur genoeg genade vindt om vernoemd te
worden. Hij kent en ziet slechts het barokke, het burleske, het parodistische, het
ergerlijke van aanspraken welke sedert eeuwen gebaseerd zijn op niets. Wat de
valsche adel betreft, die overal tiert, in de financiën (behalve de Rothschilds!), in de
diplomatie, in het leger, in de letterkunde, in de Raden van Beheer der Naamlooze
Vennootschappen, in de Haute Banque, in de politiek en in de reactionnaire
journalistiek, al deze kraaien die zich tooien met gestolen pluimen, die titels voeren
van graaf, hertog, baron, markies, waarop zij niet 't minste recht hebben, die dikwijls
zelfs niet bestaan, al die verkleede personages zijn in 't onschuldigst geval ijdeltuiten,
in 't slimste geval falsarissen en oplichters. Tusschen opsnijder en flesschentrekker
is de afstand meestal niet groot. Voor deze faciliteiten, meent Bellamy, zou de Staat
die uit alles munt slaat, tenminste belasting kunnen laten betalen. Zoo democratisch
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werd Frankrijk nog niet met zijn zestig duizend edelen, waarvan een ruim deel
promoveerde onder de Derde Republiek.
Het is bepaald jammer dat geen enkel der honderden gediskwalifeerde, met naam,
toenaam en portret vernoemde familie-hoofden zich totdusverre verdedigd heeft,
uitgenomen de unieke duellant, die nog gelooft aan het middeleeuwsche vuistrecht.
In afwachting van de argumenten der wederpartij, die wij vermoedelijk nimmer
zullen hooren, voeg ik dit extra-nummer van Le Crapouillot bij de symptomatische
documenten welke naar menschelijke berekening het uiteinde, den ondergang
aankondigen van een tijdvak.
[verschenen: 17 april 1937]

French cancan
Parijs, 6 April [1937]
Er soms weinig noodig om een gelukster te doen dalen of, juister gezegd, om te laten
merken dat zij afneemt en taant.
Zoo heeft een taaie perscampagne tegen Italië, tegen Mussolini en het fascisme
minder effect gemaakt op de gevoeligste zenuwdraden van de publieke psyche dan
de kogel welke door mademoiselle Magda Fontanges is afgevuurd op monsieur de
Chambrun in den couloir van een trein die op vertrekken stond. Het schot van een
parelmoeren revolver heeft meer gemoedsroerselen in beweging gezet dan alle
kanonnen van Ethiopië. meer dan al het tumult der Italiaansche nederlaag bij Madrid.
Men zou niet kunnen zeggen waarom. Magda Fontanges, dochter van den
kunstschilder Coraboeuf, verdienstelijk maar onbekend, is wat de Franschen ‘une
petite peste’ noemen, en die een verstandig man schuwt als zoodanig. Zij was te
woelig, te druk, te weinig stabiel om een intrigante, een avonturierster van den eersten
of tweeden rang te worden, waarvoor haar schoonheid en ambitie haar schenen te
bestemmen. Maar wie in haar klitten verward raakte kwam er niet gemakkelijk uit
los. Het was haar gewoonte te hengelen naar vooraanstaande persoonlijkheden doch
wanneer zij de begeerde prooi eenmaal aan den haak had, bleek zij niet opgewassen
tegen de situatie.

Mislukte poging
Vergeefs had zij haar vangarmen uitgeslagen naar wijlen François Coty.
De schatrijke parfumeur, een hinderlaag vreezend en gedachtig aan de kernachtige
spreuk van zijn bloedverwant Napoleon ‘En amour, la seule victoire c'est la fuite’
had zich tijdig uit de voeten gemaakt. De ex-actrice van het Odéon en gescheiden
vrouw van een onder-prefect had meer succes bij een voormalig minister-president,
dezelfde toevallig die Mussolini in het Fransche parlement karakteriseerde als César
de Carnaval en die zelfs in de wandeling den bijnaam draagt van Robespierrot.
Misschien smaakte hij de geneugten eener liefde gelijk men er alleen nog maar in
de bioscoop ziet, doch de idylle heeft hem berouwd zooveel haren als hij heeft op
zijn geonduleerd hoofd. Magda Fontanges weet te strikken maar niet te boeien en
toen zij ophield te behagen begon voor Robespierrot de ellende van een voortdurend
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schandaal. Zij heeft hem geoorveegd in een restaurant. Zij heeft zijn
verkiezings-redevoeringen onderbroken met haar amoureus gekrijsch. Hij durfde
zich nauwlijks meer in 't openbaar vertoonen uit schrik voor standjes van de ontembare
feeks.
Een banaal vrouwspersoon ten slotte, deze ontketende furie. Curieus was dat de
politie haar liet betijen. Om den socialistischen minister van Staat Paul Faure te
verlossen van den lastigen en onhandelbaren echtgenoot eener maîtresse sloot men
hem (den echtgenoot) op in een gekkenhuis.

Oeff...
Te Parijs slaakte menigeen een oeff van verlichting toen mademoiselle Fontanges
door Désiré Ferry, directeur van La Liberté, pro-Italiaansch orgaan, naar Rome
gezonden werd met een journalistieke opdracht. Want het aanvallige, ongebreidelde
creature schreef ook in verscheidene kranten van ondergeschikt belang. In de kortste
keeren knoopte zij zich in de eeuwige stad brillante relaties aan. Zij interviewde
Mussolini. Wat is natuurlijker dan dat zij den almachtigen dictator onweerstaanbaar
vond en vanaf de eerste minuten gereed stond te bezwijken onder de betoovering
zijner legendaire oogen? Dat lag op haar weg. Het stond waarschijnlijk op haar
programma.
Wat zonderlinger schijnt is het vuur waarin Mussolini ontbrandde voor de
ondernemende journaliste. Dat vertelt men tenminste. Of liever: zij zegt het. Waarheid
of verzinsel, wat doet 't er toe? Magda Fontanges heeft voor niets teruggedeinsd om
in een zaak die niet tot de onmogelijkheden behoort de verbeelding aannemelijk te
maken als werkelijkheid. Toen de vlam van den dictator na twintig bezoeken een
stroo-vuurtje bleek, toen de deuren volgens het gebruik voor haar gesloten werden,
toen men haar afscheepte met een chèque van 25.000 lire voor de terugreis, toen alle
echo's zoowel te Parijs als te Rome zich voor haar opdringerige smeekbeden
oost-indisch doof toonden schoot zij in de Gare du Nord op den Ambassadeur, die
inmiddels zijn post verlaten had.
Als in de romans voor midinettes beschuldigt zij den gezant haar geluk verwoest
te hebben. Met een rookenden revolver in de hand speelt zij de verlaten vrouw.
Mis-en-scène of reëele tragedie? Wie zal ooit weten of zij niet met los kruit geschoten
heeft, of met een dier kogels van celluloïd, als de projectielen waarmee Blum de
bewakers der openbare orde wil uitrusten? Een doode of een zwaar-gewonde in deze
komedie zou te veel geweest zijn en met een lichte kwetsuur is de impressie niet
minder.

De impressie
Om die impressie te beoordeelen, of duidelijker uitgedrukt, om een idee te krijgen
van de impressie welke men van hoogerhand met een gegeven geval wil bewerken,
moet men niet de groote kranten lezen, maar de weekbladen in octavo-formaat
waarvan de Fransche kiosken wemelen. Alles wat welvoeglijkheidshalve, of wegens
de politieke contacten van een krant, in een dagblad geen plaats vindt, alles wat een
diplomaat, een kamerlid, een minister, een journalist of de overheid, op de tong,
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achter den mouw, in de gaten heeft en wenscht te loozen buiten iemands
verantwoordelijkheid, alles wat men mompelt omdat men 't nog niet kan uitbazuinen,
en alles wat in 't geheim te pruttelen staat in de brouwketels van diverse keukens,
alles wat wroet, gist, broeit in den vorm van larven, bacillen, microben alvorens door
te breken, dat alles verzeilt, verschuilt, nestelt zich, schiet zaad, ontkiemt in de kleine
wekelijksche pers waarop de Franschman verzot is en die hij in ongekende
hoeveelheden verslindt.
Die veelkleurige blaadjes van gemiddeld zestien pagina's welke zooveel ernst
verbergen tusschen ironie, kwinkslagen, onschuldige veegen uit de pan, kletspraatjes
en achterklap, zijn een soort van aschvaalt, maar zooals men een gansche beschaving
kan reconstrueeren uit een vuilnishoop, zoo kan men onmiddellijk en zonder kans
op vergissing (als men eenige routine heeft) de quintessens bepalen van wat de
doorsnee-Franschman denkt, of wat men verlangt dat hij zal denken, uit een literatuur
waarvan elke regel, ja elk leesteeken, betaald is door dengene die ze inspireert. Bij
ons zou men spreken van schandaal-pers, bij blaadjes die krioelen van insinuaties.
De Franschman beschouwt ze als hoekjes waar men geheimen smoest, verklapt,
beloert, als sleutelgaten waardoor men spiedt, deuren waarachter men luistert en
dingen opvangt die het daglicht nog niet verdragen. En hij zou er zich niet met
hartstocht voor interesseeren als een langjarige ondervinding hem niet overtuigd had
dat het meerendeel dier gefluisterde confidenties op realiteiten berust.

Uit de circulatie...
Na de arrestatie van Magda Fontanges heeft men in haar woning beslag gelegd op
zeer stichtelijke brieven, foto's en souvenirs, waaruit met bijna wisse zekerheid kan
worden afgeleid dat haar proces niet voor den rechter zal komen. De heldin zal
discreet uit de circulatie verdwijnen. Maar de wijze waarop het eenigszins potsierlijke
incident door de week-pers is aangepakt, de virtuositeit waarmee het is uitgebuit om
te tornen aan een prestige, om een reputatie te verkreukelen, om een imposante figuur
te kleineeren, te vulgariseeren, te nivelleeren tot een peil waar zij geen respect en
geen ontzag meer inboezemt, om een man van zijn voetstuk te halen, om er joviaal
een beetje mee te sollen, om er den draak mee te steken... die heele verbazend knappe
orchestratie van de vox populi leert meer omtrent het klimaat dat men voor hem
toebereidt, de lucht welke hem uit Frankrijk zal aanwaaien, dan een rechtszaak kan
doen. Een proces zou in dit geval een tikje opzichtig zijn en het doel missen.
Van deze chronique scandaleuse is hiermee genoeg aangestipt om verdere
bijzonderheden te kunnen negligeeren. Ik zou er over gezwegen hebben als zij, gelijk
de onderstroom eener rivier, niet evenwijdig liep met de telegrammen der laatste
maanden. De telegrammen lieten den Franschman koud. En ziehier het merkwaardige:
Dat Mussolini Ethiopië veroverde, dat hij zijn heil zoekt in Berlijn, dat hij Joegoslavië
poogt te vervreemden, dat hij zich proclameert tot beschermer der Musulmannen,
dat hij een oogje heeft op Tunis, dat hij het eilandje Pantelleria versterkt vlak
tegenover de Fransche oorlogshaven Bizerte, dat hij de Roode Zee wil beheerschen
gelijk de Middellandsche Zee, dat hij zich voor geruimen tijd kan vestigen op de
Balearen om de communicatie tusschen Frankrijk en Afrika te onderscheppen, dat
hij de hand probeert te leggen op Spanje, dat hij met een gansch leger zou kunnen
opduiken aan den voet der Pyreneeën, maanden gemobiliseerd en geconcentreerd
voordat de oorlog uitbreekt, al dit formidabele risico voor den Franschen vrede en

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

de Fransche veiligheid deed hem sympathisch minder afbreuk, berokkende hem
psychologisch minder schade in de gevoelens der massa dan het gekakel over een
ordinaire amourette met een geëxalteerde jonge dame. Wat al niet nuttig is om de
bakens een eindje te verzetten!
[verschenen: 20 april 1937]

Nieuws uit den barbierswinkel
Parijs, 9 April [1937]
De laatste categorie van onderdanen welke ik in 't harnas zou jagen, wanneer ik een
gouvernement was dat acrobatisch evolueert op het slappe koord, de laatste die ik
pardoes tegen 't lijf zou loopen, en de eerste die ik papperlapap in zijn sas zou brengen
als ik hem wat onbesuisd op de teenen getrapt had, is de coiffeur. Voorzeker, op dit
punt zou ik geen moment weifelen, zoo klaar en helder zie ik de te volgen gedragslijn
afgeteekend.
Als ik kiezen moest tusschen Jouhaux, den volumineuzen, gewichtigen potentaat
der arbeidersvereenigingen, en den hupschen coiffeur, ik koos zonder aarzelen den
coiffeur.
Het is bij een baardscheerder (diepzinnig symbool!) dat Don Quichotte, ridder van
de droevige figuur en van het ideaal, zich de voornaamste onderdeelen aanschafte
zijner wapenrusting. Het is de Barbier van Sevilla die in een paar tirades, knetterender
dan vuurwerk, alle argumenten voor de Fransche Revolutie samenvatte, en ze vanaf
de planken inlepelde aan ontelbare toeschouwers, met en zonder muziek. De guillotine
werd vergeleken met zijn gereedschap en heette het nationale scheermes. Het zijn
de nakomelingen van dezen Barbier die hun tong niet minder rad en scherp roeren
dan hun voorzaat en prototype. Zonder kwaad van hen te spreken kan men zeggen
dat zij het aardje behielden van hun vaartje.

Onmisbaar
En ondanks de uitvinding van Gilette, van het electrische scheermes, van inzeepen
zonder water en kwast, bleven zij machtige en onmisbare personages in de moderne
maatschappij. Geen burger is er, jong of oud, die zich niet elke maand (op z'n minst)
een half uurtje in de afhankelijkste positie weerloos aan hem overlevert. Sinds enkele
jaren ook geen burgeres, nu alle haren gegolfd en de papillotten gemechaniseerd zijn.
Wie is de groote man van Parijs? Ontegenzeglijk Antoine, en zijn leerling-concurrent
Antonio, die kapsels boetseeren als een beeldhouwer. De kranten publiceeren artikels
over hen als over celebriteiten van kunsten en wetenschappen. Al zijn de overigen
slechts Antoine's in duodecimo-formaat, de burger en burgeres moet hen chronisch
een der magnetiseerbaarste ledematen toevertrouwen hunner individualiteit. De
Barbiers opereeren in de onmiddellijke nabijheid der hersens en vlak bij het derde
oog der theosofen, de zetel der intuïtie. Zelfs al kikten zij geen woord over de koetjes
en kalfjes van den dag, wie zal den invloed schatten hunner suggesties wanneer zij
hun klanten de handen opleggen in de vorm van een shampooing en een
frictionneering? Ook al doen zij 't niet met voorbedachten rade, wie kan geheel
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ontsnappen aan de werking van een contact dat tegelijk met hun fluïdum eveneens
hun humeur, hun opinie, hun gezindheid in het diepste binnenste der cliënten
deponeert als een figuurlijk korreltje mosterdzaad? Als iemand weet waar Abraham
de mosterd haalde is het de coiffeur.

Onnoodige onmin
Met dit altijd glimlachende, aromatische gilde, dat over demonische, en als 't wil
diabolieke vermogens beschikt, raakte het Fransche gouvernement in ernstigen onmin.
Geheel onnoodig ten overvloede. Dermate noodeloos dat men verstomd zou staan
wanneer de verbazingscapaciteiten sedert een tiental maanden in Frankrijk niet
merkbaar waren afgestompt.
Ten eerste werden de kappers in opschudding gebracht door een wet van 29 Januari.
‘Nu is het uw beurt om beschermd te worden door den wetgever’ zeiden de député's
en zonder verdere waarschuwing, bij nacht als alle katten grauw zijn, stemden zij
een tekst waarvan artikel primo luidt dat het voortaan niet alleen verboden is om een
kapperswinkel op te richten, maar bovendien om hem ‘te vergrooten, te verplaatsen
of te beheeren zonder machtiging van den Minister van Arbeid’.
Oprichten, dat kan er desnoods nog mee door. Maar vergrooten? Wat is dat voor
een flauwe aardigheid? Een coiffeur die een bediende méér neemt, een coiffeur die
er een fauteuil bijzet, een tussenschot laat afbreken, twee van die imponeerende,
folterbankachtige ondulatiewerktuigen monteert in plaats van één, begaat hij
vergrooting, ja of neen? Die uitbreiding zou niet mogen zonder bureaucratische
mikmak? Iemand die totdusverre de heeren geschoren heeft en geknipt, zou geen
dames mogen kappen zonder ministerieele vergunning? Waarom die draconische en
pietepeuterige bedilzucht juist voor de coiffeurs? Waarom niet voor alle andere
beroepen en ambachten? Dat kan wat moois worden als de wet pas een begin is van
een serie!

Ongeloofelijk
Artikel secundo namelijk klinkt nog veel ongeloofelijker: ‘Als [lees: Alle]
coiffeurswerkzaamheden zullen verboden zijn welke verricht worden buiten den
salon, behalve wanneer de gezondheidstoestand van de cliënt het vereischt.’ Zooals
de tekst geredigeerd is mag de coiffeur niet meer scheren of kappen buiten zijn winkel
behoudens gevallen van ziekte en overlijden. (Zal de barbier een doktersattest moeten
kunnen vertoonen?) Maar ook de Fransche staatsburger, vrijheidsminnaar in merg
en been, fier op zijn Republiek, vijand van alle tyrannie, zal in zijn huis niet meer
kunnen ontvangen wie hem belieft, behalve wanneer hij sterft of geneest van een
ziekte! En deze wet is geen grapje. De overtreder stelt zich bloot aan boeten van
1000 tot 5000 francs (te vermenigvuldigen met tien wegens de opcenten!) en van
den recidivist zal de zaak eenvoudig gesloten worden. Gelijk men ziet meenen de
Fransche député's 't uitstekend; 't zijn beste lieden; alleen maar een klein beetje van
de wijs. Wat zal dat worden als wij ooit een echte dictatuur beleven!
Op zichzelf genomen ware dit ruim voldoende om bij zoo schrandere, veelzijdige
lieden als de afstammelingen van den Barbier, argwaan te wekken omtrent de
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verstandelijke begaafdheden van parlement en regeering. Maar tweedens loopen de
coiffeurshoofden op stelten wegens de invoering der veertig-urige arbeidsweek.

Een week van vijf dagen
Onverhoeds, zonder aanzegging, twee dagen voor zijn toepassing, is de maatregel
op 5 April als verplichtend uitgeroepen voor détail-handel (uitgezonderd
voedingsmiddelen) en het klein-bedrijf. Gelijk in de groot-industrie echter ontpopt
de reglementeering zich in werkelijkheid niet als een persoonlijken arbeidstijd van
veertig uren maar als een algemeene arbeidsweek van vijf dagen. Twee dagen per
week wordt alle werk stop gezet. Als supplementaire rustdag naast den Zondag kiest
het Ministerie volkomen arbitrair, zonder eenig overleg, tusschen Zaterdag en
Maandag, hetgeen de onaangenaamste complicaties sticht in huisgezinnen waar man
en vrouw in verschillende takken van nijverheid werken en wat daarenboven de
meeste neringen en ondernemingen practisch gedurende drie dagen per week verlamt.
Van het enorme onderscheid dat bestaat tusschen een week van veertig uren en
een week van vijf dagen lijdt iedereen (zelfs de werklooze ondervindt er geen baat
van) doch 't meest van allen de coiffeur. Niet alleen omdat een bedrijf in vijf (vier)
dagen onmogelijk kan opbrengen wat het in zeven dagen opbrengt. Doch wanneer
laat de doorsnee-mensch zich gewoonlijk een tikje bijpoetsen en opfleuren? Gedurende
de dagen dat hij rust geniet. Maar de rustdagen van citoyen en citoyenne zijn ook de
gedwongen rustdagen van den kapper! Hoe dit dilemma te ontwarren? Hoe het ieder
naar den zin te maken? Salomon met al zijn wijsheid zou er perplex voor staan. Het
is waar dat men de patroons bij hooge gunst verlof verleende om zelf te werken
terwijl het personeel zich op hun kosten verlustigt. Zonder gekheid! Het gouvernement
kon niet duidelijker laten merken hoeveel maling het heeft aan het welzijn van den
patroon, die après tout ook een mensch is. Die verongelijkte mensch had liever gezien
dat wat hij derft aan winst in gelijke verhouding werd afgetrokken van zijn belasting.
Geen denken aan echter. Hoe trouwens zou hij 't klaarspelen om alles zelf te
beredderen wanneer de klanten zich per ongeluk ophoopen?

Tegen het bewind
De Barbier van 1937 is derhalve tegen het socialistisch bewind gelijk de Barbier van
't eind der achttiende eeuw tegen het ancien régime was. De coïncidentie is
vermeldenswaardig, al declameert de Barbier van 1937 niet.
Hij suggereert des te meer, de weergalooze diplomaat, terwijl hij automatisch en
passief keuvelt onder het schuimen der zeep, het ruischen van het mes of het ritselen
der schaar. En de complete natie passeert onder zijn handen!
[verschenen: 27 april 1937]

Om een bal
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Parijs, 13 April [1937]
Het terrein der volkerenpsychologie is bij uitstek wisselend en wat men hier observeert
voor 't eene jaar blijft niet dikwijls geldig voor het andere.
Zoo moet herroepen worden wat ik hier eenigen tijd geleden schreef over het
strikte onderscheid dat de Franschen maken tusschen sport en politiek. Zij hebben
deze loffelijke eigenschap verloren en ook dit mag betreurd worden als een der
menigvuldige wandaden van het Front Populaire.
Toen de vorige week bij de opening van den Zesdaagsche het Italiaansche team
aanreed om zich te presenteeren, werden zij uit alle hoeken van den engelenbak
uitgefloten, uitgejouwd en uitgescholden voor fascisten. Het woord dat hier den
grimmigste hoon uitdrukt, klinkt voor de Italianen waarschijnlijk als de hoogste eer.
Niettemin slaat het Fransche publiek een richting in welke ieder zal spijten die elk
soort van onverdraagzaamheid afkeurt, en welke ieder zal verontrusten die zich
voldoende rekenschap geeft van de mate waarin een sportsman tegenwoordig zijn
nationale vlag niet alleen belichaamt maar ook vertegenwoordigt.
In 't voorbijgaan: De Zesdaagsche van 1937 is verreden in het tempo eener
ouderwetsche begrafenis. Er ontbrak niets dan een volle zaal, een greintje animo en
de treurmarsch van Chopin: Zoo gaat alles naar de bliksem toe.
De premies uitgeloofd voor twee ronden stegen zelden boven de honderd francs,
ondanks de devaluatie en de welvaart. Na middernacht was er geen kip meer in de
zaal behalve het personeel en een aantal souteneurs die uitkeken of hun vriendinnetje
terugkeerde van volbrachten werktijd. Ostentatief toonden de renners dat zij hun
ambacht aan hun laars lapten, als de bewuste arbeiders eener genationaliseerde
fabriek, en het was een openbaar geheim dat zij zich voor deze lammenadige prestatie
van gesalarieerde lanterfanters op de been hielden met behulp van apothekersmiddelen
die voor paarden en hazewindhonden strafbaar zijn. Welk een decadentie! En welk
een sof!

Een ontmoeting
Dezelfde week als de Zesdaagsche, op Zondag 11 April, zou in het Parc des Princes
de ontmoeting plaats vinden tusschen de nationale elftallen van Italië en Frankrijk.
De organiseerders verwachtten voor deze match een meer dan gebruikelijken toeloop
en om wanordelijkheden te vermijden hadden zij beslist dat de wedstrijd gespeeld
zou worden met gesloten loketten. Alle toegangskaarten moesten van te voren gekocht
worden en drie dagen vóór den vastgestelden datum bedroeg de recette reeds meer
dan zes honderd duizend francs. Toen de laatste toebereidselen getroffen werden
voor het normale welslagen eener productieve vertooning kwam uit Rome plotseling
het telegram dat de fascistische autoriteiten de Italiaansche voetballers verboden
hadden te vertrekken naar Parijs. Redenen, opheldering of toelichting van het verbod
werden niet verstrekt. Rome gaf droogweg te kennen: wij spelen niet met jullie. Twee
etmalen voordat de scheidsrechter den aftrap zou fluiten werden de aangegane
verbintenissen ongegeneerd verbroken. De Franschen konden zulk een order slechts
incasseeren als het toedienen eener oorvijg.
Zonder twijfel kregen de Franschen wat hun rechtens en billijkheidshalve toekwam.
Bij de uitvaart der vijf slachtoffers der relletjes van Clichy werden in een stoet van
een millioen manifestanten die de dooden uitgeleide deden, tientallen plakkaten
rondgedragen met het opschrift: ‘Fascistes Assassins’.
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Al ware deze kwalificatie van Moordenaars Fascisten geen pertinente en brutale
leugen, zij gaf geen pas tegenover een buitenlandsch gouvernement. Maar Blum zelf
steekt de vuist op tegen het fascisme en Blum zelf heeft de Internationale
Tentoonstelling geplaatst onder antifascistische auspiciën. Hoe zou Blum het opvatten
als hij uit Rome van hetzelfde laken een pak kreeg aangemeten? Blum heeft dus
driedubbel ongelijk. Wie begon? Hij.

Politiek is geen sport
Politiek echter is geen sport. Toen Mussolini het besluit nam om de Franschen te
boycotten kon hij onmogelijk inlichtingen bezitten betreffende de anti-Italiaansche
heibel welke de roestige rust verstoorde van den Zesdaagsche. Men kan zijn
voelhorens hieromtrent prijzen doch men moet het minstens voorbarig, zoo niet
onredelijk oordeelen om op louter gissen een optreden te baseeren dat de vreedzame
sport met een ruk verplaatst naar het domein eener agressieve diplomatie. Het was
te voorzien dat vroeg of laat een voetbal aanleiding zou worden tot strubbelingen
welke naar kruit ruiken. Menigeen in Frankrijk heeft dit voorspeld. Maar dat is geen
argument om het initiatief te nemen tot den eersten stap. Het ware verstandiger
geweest den Franschen met een kleinen variant de uitnoodiging toe te voegen waarmee
de slag van Fontenoy aanving: ‘Messieurs les Français, tirez les premiers.’ Het is
waar, als de Franschen eerst geschoten hadden (in aanwezigheid van een gezant die
tegenwoordig - waarom eigenlijk? - alle wedstrijden bijwoont) dat de breekschade
definitief en onherstelbaar geweest zou zijn. Bijgevolg handelde Mussolini wijs en
toch heeft hij schuld.
Voor wie het naadje van den kous wil weten (een kous op den kop der Franschen)
volgt hier de juiste toedracht der netelige zaak. De Italiaansche voetbal-bond,
demonstraties duchtend van communisten en socialisten, had aan de Fransche federatie
gevraagd of zij in staat was de absolute handhaving der orde te garandeeren. Hierop
antwoordden de Franschen dat troebelen, welke totnutoe nimmer gesignaleerd waren,
ook bij deze gelegenheid niet te vreezen schenen, maar dat zij geen absolute
waarborgen konden verleenen, dat geen enkel incident van zulken aard zich zou
voordoen. Meer konden zij moeilijk beloven, want elke volksverzameling, hoe
zorgvuldig ook bewaakt en geschift, is vatbaar voor de machinaties van agents
provocateurs die geen sterveling van te voren kan aanwijzen. Met dat bescheid waren
de Italianen niet tevreden en Starace, secretaris-generaal der Fascistische Partij en
tevens president van het Olympisch Comité, gelastte afstel van de match. Tot nader
order kan men zich houden aan deze lezing, welke door communiqué's van het
Fransche gouvernement en de Parijsche politie zijdelings bevestigd is.

Gevaarlijk innerlijk proces
Maar waar ook de fout schuilt van een jammerlijk gehaspel dat gelukkig nog niet
eindigde met bommen en granaten, de vinnigheden naar aanleiding van een ronden
bal onthullen al het veege eener hachelijke situatie. Te recht of ten onrechte mogen
de Franschen argwanen dat Moskou hen tot elken prijs en met alle denkbare middelen,
complotten, intriges en hinderlagen, in een onzaligen oorlog wil lokken. Dat is
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waarschijnlijk, en soms op 't kantje van klaarblijkelijk. Het kan echter niet geloochend
worden dat de Franschen zelf weinig pogingen beproeven om die samenzweringen
te verijdelen, en dat zij daarentegen uit volle borst, met een onbegrijpelijke
luchthartigheid, met een onverklaarbare verblinding, vermetel en roekeloos
medewerken aan het verscherpen der wrijvingen, aan het scheppen der
omstandigheden waaruit een diplomatieke crisis en een casus belli even natuurlijk
moet voortspruiten als het weerlicht uit een onweerswolk. De bioscopen zijn niet te
tellen waar elke week, niet alleen te Parijs, maar ook in de provincies en zelfs in
Algiers, Tunis en Marokko, anti-Italiaansche opstootjes uitbreken met een
spontaneïteit waarvan men versteld staat. Zoo gereserveerd, objectief, volkomen
passieloos, met een nuance van sympathie het ensemble der Fransche natie zich
gedraagt ten opzichte van Hitler, ondanks het gemengde koor der roskammende
chansonniers, zoo bits afwijzend, instinctief vijandig, gereed om zijn tanden te toonen,
weinig toeschietelijk, openbaart de globale Franschman zich hoe langer hoe meer
tegenover Mussolini. Voor zoover men kan nagaan is bij deze wijziging van
gemoedsgesteltenis geen enkele propaganda van dichtbij of van veraf betrokken. Die
versomberende stemming schijnt een zuiver innerlijk proces, en zij is daarom noch
minder geheimzinnig, noch meer pluis.
Er valt niet aan te twijfelen of Mussolini's agenten, zeer bedreven, hebben hem
verwittigd van een mentaliteit, welke sommige bladen, eertijds verknocht aan Rome,
reeds dwong een anderen toon te zingen. En vermoedelijk benadert men 't dichtst de
waarheid met de veronderstelling dat de Romeinsche dictator zich een klein incident
gepermitteerd heeft omdat hij voor 't oogenblik de weelde van een groot conflict niet
dragen kan. Dat zou des te beter voor beide partijen zijn als er niet menige aanduiding
was dat de bal hem bij de eerste schoone gelegenheid zal worden teruggekaatst.
[verschenen: 26 april 1937]

Een tooverstaf gevraagd
Parijs, 19 April [1937]
‘Wat kan een land in korten tijd ontzaglijk veranderen’, heeft ongetwijfeld menigeen
gedacht onder de karavaan van cosmopolitische journalisten die de vorige week
uitgenoodigd waren tot een wandeling op de terreinen der Expositie.
In 1931, ter gelegenheid van de Koloniale Tentoonstelling, werden zij ontvangen
door Lyautey, die ondanks al zijn titels van Maarschalk, ex-minister, veroveraar van
Marokko, er niet tegen op zag zijn gasten persoonlijk te verwelkomen, rond te
geleiden, uitleg te verschaffen, en hen na het bezoek te vereenigen aan een lunch,
waar zij kennis maakten met markante figuren van het overzeesche Frankrijk. In
1937, ter eere van ‘Kunst en Techniek’ zou de buitenlandsche pers ontvangen worden
door den hoofd-architect, die rendez-vous gegeven had op het plein van het Trocadéro,
bij den ingang der timmerwerven. Op het afgesproken uur echter was deze gewichtige
persoonlijkheid, welke ik gaarne van dichtbij aanschouwd had, verhinderd en had
een ondergeschikte gezonden om de corvée over te nemen. Achter het gezelschap
werden de deuren gegrendeld als de poorten van een concentratie-kamp. Een paar
collega's die enkele minuten te laat kwamen (maar altijd nog vroeger dan de afwezige
hoofdarchitect) werden opgewacht door een jongen arbeider in werkkiel, en,
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waarschijnlijk omdat zij in hun knoopsgat geen drie pijltjes, een sikkel-en-hamer of
een vijfpuntige ster droegen, toegesnauwd en danig uitgeveterd.

Het ‘bezoek’
Het bezoek zelf was zoo kort als eenigszins kon. Op de plek, welke tusschen de twee
vleugels van het Trocadéro een bloemig terras moet worden met een marmeren
watervlak en sproeiende fonteinen, doch dat voor 't oogenblik nog verkeerde in een
toestand van loopgraven na een zesdaagsch bombardement, op dien aantrekkelijken
uitkijk werd den journalisten het plan der expositie ontvouwd zooals zij 't reeds een
aantal malen gezien hadden in de kranten. Daarna defileerde men door het
ondergrondsch theater, langs het paviljoen van Duitschland, door het museum van
moderne kunst, om te belanden, zonder de Seine overgestoken te hebben, bij de
monumentale poort, welke, volgens de advertenties, de triomf zal zijn der
hout-industrie. Daar zette de remplaçant van den hoofd-architect de genoodigden op
straat, en zei hun au revoir, met de betuigingen van al zijn leedwezen dat hij wegens
de moeilijkheden der circulatie en de versperring der wegen de rest der expositie niet
kon laten bezichtigen. Men had inderdaad niet het tiende part doorkruist van het
terrein en zijn chaos. Het bleek geen tentoonstelling waarop men de journalisten
geïnviteerd had - een kleine drie weken voor de opening - doch een teleurstelling,
en zij was compleet. Bij 't afscheid kreeg iemand 't in zijn hoofd naar de Koloniën
te vragen. ‘De Koloniën?’ antwoordde de gids, ‘kom Maandag op mijn bureau en ik
zal u de maquette toonen.’ Een maquette, veertien dagen voor de inauguratie, dat is
een toppunt. Maar de man had gelijk. Zooals ieder kan zien op de brug van Passy,
die het Zwanen-eiland waar de win-gewesten gelegen zijn overwelft, staat het
buitenwerk van Koloniën nog onvoltooid tusschen de steigers. En als het waar is dat
bijwijlen de dooden zich omdraaien in hun graf dan ontbrak 't Maarschalk Lyautey
niet aan geldige redenen om zich te roeren.

Reynst controleert zelf
Deze visite over stapels planken, door greppels en kuilen, langs slijkerige hellingen
die op papier trappen zijn van graniet, over smalspoor, langs afgronden welke nog
den eersten steen wachten van fundamenten, deze visite waarlijk, zal den journalisten
heugen om wat zij constateerden, en meer nog om wat zij konden gissen van hetgeen
men hun verbloemt. Daar de oppositiebladen verschijnen met opschriften als ‘Zal
de Expositie van 1937 gereed zijn in 1938?’ of ‘Het syndicaat der sloopers is ongerust
of de expositie klaar zal zijn op den dag der sluiting’, daar zelfs gouvernementeele
bladen als L'Oeuvre sinds eenige dagen bij wijze van schreeuwend contrast de foto's
der maquettes publiceeren naast een foto van het paviljoen in aanbouw, en daar de
slechtste geruchten een even groote portie overdrijving als onderschatting kunnen
bevatten, heb ik er 't mijne van willen weten, en ben ik, met een plan der Expositie
in de hand, geklommen tot het tweede platform van den Eiffel-toren. Deze kijkpost
ligt in 't centrum der tentoonstelling en van daaruit kan men op zijn gemak den stand
der werkzaamheden gadeslaan.
In de richting van het Trocadéro zocht ik eerst Holland, waarvan het sierlijke
silhouet zich duidelijk afteekent temidden eener rij vormlooze karkassen. De
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Noorder-kant is zoo goed als beëindigd, de Zuiderzijde heeft nog gapingen die wind
happen en regen. In de nabijheid zal het Vaticaan een Sint-Pieter in miniatuur
optrekken. Voor 't moment is de basiliek slechts een geraamte van latten en balken.
De muren, het dak, de vloer, zijn nog niet begonnen. Van Griekenland rijst een
metalen gebinte op uit een rommelig, modderig vlak. Noorwegen en Polen lijken er
even ongelukkig aan toe. Japan, Oostenrijk en Lithauen, aan de andere zijde van het
Trocadéro (dat zelf onmogelijk vóór eind-Juni kant-en-klaar kan zijn) logeeren nog
onder den blooten hemel. Hier bespeurt men een provisorisch dak van gegolfd
plaatijzer, ginds ontbreekt de bedekking ten eenenmale en bijgevolg ook binnenwerk.
Roemenië schijnt de verstgevorderde van deze sectie.

Duitschland onder dak
Aan den oever der Seine liggen naast elkaar, bijna symmetrisch van uiterlijk, de
antipoden Duitschland en de Soviets. De Duitschers kampeeren op het terrein, werken
dag en nacht, en zijn zoo goed als gereed, behalve de trans van den kolossalen
vierkanten toren die bekroond zal worden met een reusachtigen arend. De Russen
daarentegen slabakten en hebben aanzienlijke vertraging.
Zij slaan evenwel een goed figuur naast Engeland dat nog niet onder dak is en
vooral naast de Vereenigde Staten, die nauwelijks verder zijn dan de fundeeringen.
Deze echter kunnen zich troosten met 't paviljoen van het Toerisme dat een toren
moet hebben van 56 meter die nog niet begonnen is, met Landbouw, dat zich
vergenoegt met een paal op een kaal stuk veld, met Hygiëne, een verzameling planken,
met Zeilsport, met Kuuroorden, met Mode, die nog niets om het lijf hebben.
Portugal, in denzelfden hoek, nadert de voltooiing met een half dak. België echter
heesch 't eerst van allen de vlag in den nok. Italië is bijna af.
Zwitserland, Zweden en Tsjechoslowakije zitten nog onder de steigers. Van de
sectie der Fransche Provincies hebben enkele paviljoenen reeds allure, sommige zijn
kalm in wording, maar de meeste bestaan uit een drabbige bouwgrond, met twee of
drie bakenstokken die de toekomstige gebouwen verbeelden. Het Paleis der Vrouw
is nog een skelet. Een tiental andere ‘paleizen’ (het Luxe-Restaurant, de
Wetenschappen, het Planetarium, de Radio, de Botanische Tuin, de Ambachten, het
Gas, het Licht, het Onderwijs, de Arbeid, en ik vergeet er) schuilen nog in min of
meer embryonnairen toestand onder hun stellages. Enkelen verbergen zich zelfs
achter hun schuttingen. Een half dozijn (Scheepsvervoer, Koopvaart, Spoorwegen
Luchtvaart o.a.) zijn niets dan balken en stangen. Ze bestaan hoofdzakelijk in
teekening. Australië dat tot dertig meter moet stijgen is tot zes meter boven den
grond. Peru bleef een leegte omgeven door palissaden. Brazilië bepaalt zich tot enkele
betonnen pilaren. Irak kwam even ver. Zuid-Afrika is een omrasterde ruimte met
een naam op een bordje.
De reclame-stands zijn een onontwarbare mengelmoes van gebinten, gaten en
kabels; men ving daar zelfs niet aan met het metselwerk. Venezuela vorderde tot het
dak. Haïti raakte tot halverhoogte. Van het Paleis der Moderne Artisten bespeurt
men slechts de greppels der fundeering. En zoo voort. En zoo voort.

Geen water geen licht
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Er is nog geen waterleiding, geen electriciteit. Aan een begin van schoonmaak, aan
de opruiming van afval puin, hoopen zand kan niet eens gedacht worden. Men moet
nog ettelijke kilometers straten, trottoirs en wegen aanleggen.
Ettelijke kilometers artistieke omheining en meer dan veertig poorten. Er is nog
geen spoor van eenig sieraad, van iets wat op bevalligheid, aantrekkelijkheid lijkt.
Wanneer vannacht een fee de onvoltooide paviljoens geschilderd, geboend,
gemeubeld, gestoffeerd uit den grond stampte, dan zou alleen het ornament waarmee
men een expositie presentabel maakt, en de toerusting waardoor zij begaanbaar,
bezoekbaar wordt, nog minstens zes weken werk vergen.
Twaalf weken wanneer de arbeider zou volharden in het totdusverre gevolgde
systeem van bewuste lijntrekkerij.
Welk een bedroevend schouwspel! Welk een verschil met zoo kort geleden!
Nimmer gaf een land een dergelijken schep geld uit om zich te ridiculiseeren
tegenover den ganschen aardbol. Deze aan-de-kaakstelling kost reeds ruim een
milliard, ongerekend de millioenen die verloren gaan omdat men ze niet winnen kan.
Dat alles is te wijten aan de slapheid van een regeering welke zich laat ringelooren
door proletariërs die een drommelschen lust voelen om baas te spelen na zoolang
gediend te hebben als vogelverschrikker en boeman. Hoe meer men ze flikflooide
hoe ongezeglijker en onuitstaanbaarder zij werden. Het zal een heele karwei zijn om
deze losgelaten duivels in hun doosje terug te krijgen. Zij luisteren niet naar rede,
hebben geen besef van eer. Zij zijn eraan gewoon dat het gouvernement danst naar
hun pijpen en dat de bourgeois het gelag betaalt.
[verschenen: 4 mei 1937]

De dood van het boek
Parijs, 22 April [1937]
Onlangs trof ik in Le Temps een statistiek aan, overgenomen uit een Duitsch
vaktijdschrift, die scheen te bewijzen dat er nergens ter wereld zooveel gelezen wordt
als in Frankrijk. Terwijl Duitschland 15.000 boekhandelaars telt voor 63 millioen
inwoners, Engeland 10.000 voor 43 millioen, de Vereenigde Staten 6.000 voor 126
millioen, telt Frankrijk er 60.000 voor 42 millioen.
Voor elke 700 inwoners zou er in Frankrijk dus een boekenmagazijn bestaan,
terwijl er één in Duitschland is voor 4.200, één in Engeland voor 4.300, één in Italië
voor 14.334, en één in de Vereenigde Staten voor 21.000.
De cijfers zouden overtuigender klinken als men ook het aantal gegeven had van
de klanten dier boekenmagazijnen en de natuur, de kwaliteit hunner inkoopen. In de
kleinste Fransche dorpen namelijk vindt men een winkeltje, dat naast garen en band,
snuisterijen en tabak, ook kranten vent, en naast de kranten ook populaire romannetjes
en succes-boeken. Desnoods mag dat een boekhandel heeten, hoewel de term in deze
omstandigheden moeilijk vereenzelvigd kan worden met een blijk van intellectueel
niveau. Doch laten wij niet gaan uitpluizen en gemakshalve aannemen dat de Duitsche
statistieken een trouw beeld geven van een frappante leeswoede en dat nergens op
aarde zooveel bedrukt papier gesleten en met menschen-oogen verslonden wordt als
in Frankrijk.
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Stervend?
Dit verhindert niet dat men hier sinds een jaartje regelmatig het aanstaande overlijden
voorspelt van het boek. Wat zou men zeggen als er niet een boekhandelaar was per
700 ingezetenen? Het beste bewijs van de relativiteit der getallen is misschien dat
de Franschen zich geenszins paaien met hun numerieke superioriteit. En de laatste
die den dood van het boek aankondigde was André Tardieu, dertien maal minister,
en na zijn aftreden uit de politieke arena beroepsschrijver.
Het zou zeker een ramp zijn als het boek sterven moest, want bijna elk ding, bijna
de geheele civilisatie, alles waarmee de mensch de stiefmoederlijke natuur aanvult,
het beste en het slechtste heeft zijn oorsprong in een boek. In den beginne was het 't
woord. Waardoor wordt het woord duurzamer gekristalliseerd en geconserveerd dan
door het boek? De Steenen Tafelen van Mozes bestaan niet meer. Maar de Bijbel,
die de Steenen Tafelen bevat, is verspreid over den ganschen aardbol. Wat zouden
de Grieken zijn zonder hun boeken? Een verzameling puinhoopen. Wat de
Middeleeuwen zonder de Divina Commedia? Een landschap waar we dwalen als
vreemdelingen. Wat het Christendom zonder de Evangelies? De islam zonder Koran?
Robespierre is in Rousseau. De heele Lenin wortelt in het Contrat Social, het heele
Fascisme in Georges Sorel, en het heele Duitschland in Mein Kampf. Het schijnt dus
wel ontwijfelbaar dat wij op straffe van stilstand en verval het boek niet kunnen
missen. Geen enkel. Want men weet nooit uit welk boek de vonk zal ontspringen die
het heilige (of onheilige) vuur ontsteekt.

Welke kwaal?
Maar als het boek, dat in den loop der eeuw onder het stof der bibliotheken, onder
het gruis der ruïnes gewerkt heeft als radium, ziek is en op sterven ligt, kunnen wij
dan tennaastenbij tenminste bevroeden aan welke kwaal het lijdt? Men heeft den
zieltoger geausculteerd en alle artsen geraakten tot dezelfde diagnose. Of zij 't aan 't
juiste eind hebben laat ik in 't midden (ik kan nauwelijks gelooven aan dezen
ondergang) doch zij redeneeren als volgt:
Het lot, het leven van het boek, dat is de uitgever die het bestaansmiddelen
verschaft. Zonder uitgevers, misschien wel schrijvers hier en daar, maar stellig geen
boeken. In een ‘Brief over den Boekhandel’ van Diderot, die kort geleden werd
teruggevonden en gepubliceerd door den éditeur-auteur Bernard Grasset, vroeg de
beroemde encyclopedist: ‘Is het mogelijk den uitgever te verarmen zonder den
schrijver te ruïneeren?’ Hij antwoordde ontkennend. En of het de schuld is der
economische crisis, of de fout ligt bij een tijdelijke onbekwaamheid der schrijvers,
of bij een voorbij gaande onverschilligheid van de lezers, de uitgever die rijk moet
zijn om een zoo riskante, hasardeuse industrie als het boek drijvende te houden, de
veelgesmade uitgever die in werkelijkheid een philanthroop is, werd van lieverlede
arm.
Een philanthroop? Ja, in den waren zin des woords. Om geld te verdienen is het
veiliger aan de roulette te spelen dan boeken te drukken. Tegenover één succes, dat
men nooit kan voorzien, staan honderden fiasco's, welke men evenmin voorzien kan.
Wat kost hem al niet een gewone oplage van 5000 exemplaren, die hij probeert te
verkoopen à 12 of à 15 francs per stuk? Hij betaalt het papier, den drukker, den
inbinder, de reclame (die zeer duur is) en de vracht. De wederverkooper behoudt een
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commissie van 30%. De auteur ontvangt een kleine fooi van fr. 1,20 per verkocht
exemplaar. Alle exemplaren die onverkocht blijven, komen terug bij den uitgever
en van dit transport betaalt hij wederom de vracht. Wat schiet er per slot van rekening
voor hem over? Niet veel. Hij mag van geluk spreken als hij er niet bijlegt.

De eerste knauw
Deze onmisbare industrie, zeer précair achter een schitterende façade, kreeg een
eersten knauw van de crisis. De tweede klap werd haar toegebracht door den wetgever.
Toen de belasting van twee procent op de consumptie veranderd werd in een globale
heffing van zes procent op de productie, besloot het parlement, ondanks menigvuldige
protesten, het boek te rangschikken bij de producten die verkocht worden onder
fabrieksmerk. De kwestie in hoeverre de naam van een uitgever, gelet op de
omstandigheden waaronder hij ‘produceert’, gelijkgesteld kan worden met een
fabrieksmerk, werd doorgehakt als een gordiaansche knoop. De wetgever en de fiscus
plaatsten het boek onder de pharmaceutische artikelen en de parfums. Wie daarbij
won was de boekhandel. De uitgever daarentegen dokte dubbel en dwars: alle
exemplaren, welke zijn magazijn verlieten, in depôt of niet, betaalden voortaan een
belasting van 6%. De producent die een drankje levert of een flacon odeur heeft
tenminste de zekerheid dat de fabrieksgoederen verkocht zijn. Hij kan ze noteeren
op zijn saldo. De leverancier van intellectueele koopwaar heeft zelfs niet dezen
schralen troost. Voor den uitgever kwam de nieuwe regeling neer als een extra-heffing
van 6% op zijn reeds magere en wisselvallige inkomsten. Van vele onheilen, heden
nog in den dop, zal de Fransche geschiedschrijver der toekomst de oorzaak aanwijzen
bij den tegenwoordigen wetgever, waarvan men zweren zou dat hij niets meer in
petto heeft dan catastrofen, zoo onbegrijpelijk, en volslagen onverklaarbaar dit moge
schijnen, het is niettemin van een onloochenbare evidentie.

De genadeslag
Hetgeen den uitgever nog ontbrak was de genadeslag. Hij ontving hem van de
veertigurige, of nauwkeuriger gezegd, van de vier-daagsche arbeidsweek.
Als verstandig en geciviliseerd burger, als iemand die niet bepaald stokken in alle
wielen wil werpen, als een redelijk en normaal mensch die niet de geringste neiging
heeft voor systematische sabotage, denkt gij waarschijnlijk dat eenzelfde sluitingsdag
werd vastgesteld voor den uitgever en voor den boekhandelaar? Mis. Dat ware te
simpel, te onnoozel, te onschadelijk. De bureaucraat die de veertiguursweek
reglementeerde voor de industrie van het boek, gebood den uitgever te sluiten op
Zaterdag, den boekhandelaar op Maandag! Op Zaterdag zal de uitgever dus geen
boek kunnen leveren en op Maandag zal hij het niet kunnen verkoopen. Van Vrijdag
tot Dinsdag kan men zich in Frankrijk geen nieuw boek meer aanschaffen. Dat beduidt
voor den uitgever een non-activiteit, een verplichte vacantie van 156 dagen per jaar,
ongeacht de nationale feestdagen.
De bureaucraat die deze regeling verzon is pervers of een domoor, een uilskuiken,
een aartsezel. Wat doet 't er toe? Het effect blijft eender. Zoo beschermt het Front
Populaire, jongste emanatie der democratie, het Boek, instrument van alle hooger
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leven, van alle gedachte, van allen vooruitgang, van elke beschaving. Wanneer de
Franschman zich niet tijdig bezint, wanneer niet spoedig een krachtige reactie intreedt,
zullen de Fransche boeken weldra weder gedrukt moeten worden in België en in
Holland, gelijk in de dagen van Diderot en Voltaire. Niet wegens de censuur van een
koning ditmaal. Doch omdat de uitgevers uitgeroeid zijn door de regeering. Wat
weinig verschil maakt.
[verschenen: 5 mei 1937]

Tot betere kennis
Parijs, 23 April [1937]
Van twee beroemde mannen heeft Frankrijk bijna gelijktijdig een verjaardag en een
lustrum gevierd. De een werd vijf-en-zestig. De ander trad zijn zeventigste jaar
binnen. De jongste heet Léon Blum. De oudste is Charles Maurras. Beiden zijn
letterkundigen, journalisten, pamflettisten, polemisten, van ongelijke waarde doch
van dezelfde soort. Beiden zijn ook omwentelaars.
Door oproer te zaaien en te kraaien geraakte de een aan 't hoofd der Fransche
regeering, terwijl de ander wegens revolutionnaire overtuigingen in de gevangenis
belandde, waar hij onder 't bewind van zijn collega de uren, dagen, weken, maanden
langzaam ziet verdwijnen in een nauwe cel.
De twee feestelijke datums werden gevierd op gelijke wijs en toch verschillend.
Maurras die opgesloten zit maar correspondeeren mag met de buitenwereld,
doorsnuffelde vergeelde papieren en maakte er nieuwe boeken van.
Hij onderhoudt de belangstelling, de bewondering, het enthousiasme als een goed
rentmeester die zijn talenten niet in den grond begraaft. Men kan geen land noemen
op de wijde wereld waar hij geen lezers heeft. Er is bijna ook geen land op den
beschaafden aardbol dat hem geen adressen zond van sympathie en hulde. Een
gekerkerd schrijver is nooit en nergens een aanbeveling geweest voor de cipiers.
Vooral niet een schrijver als Maurras, wiens verzen en proza ontwijfelbaar zullen
voortleven in de Fransche literatuur, en wiens politieke theorieën zoowel degelijke
redenen van bestaan als aanmerkelijke kansen hebben op verwezenlijking. Vooral
niet een schrijver als Maurras die gestraft werd wegens een zuiver denkbeeldig en
dubbel voorwaardelijk misdrijf. Het is onmogelijk dat de gewetens rustig slapen in
een land waar de regeering een figuur gelijk Maurras achter tralies ziet, terwijl
diezelfde regeering een agitator als Barthel, secretaris der communistische partij van
Algiers, vrij laat rondloopen hoewel dit individu tweemaal in hoogste instantie
veroordeeld is tot één jaar hechtenis wegens opruiing der inboorlingen tot opstand
tegen Frankrijk en wegens aanhitsing tot moord op Fransche burgers. Schandaleuze
paradoxen als dit meten met ontstellend contrasteerende maten kunnen [moet zijn:
kan] geen geluk brengen aan een gouvernement omdat geen enkel rechtgeaard mensch
in dergelijk spotten met wet en billijkheid kan berusten. Zulke vergrijpen ondermijnen
sneller en zekerder het moreele crediet van een regeerder dan tastbare fouten.

Verwaarloosd
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Wanneer 't Maurras echter, geboren kluizenaar en stokdoof, gegeven is om in een
ascetische afzondering, onbekommerd als de ware wijsgeer, zijn edities en her-edities
te bezorgen, zijn persoonlijkheid, zijn faam, zijn invloed te consolideeren, te
verbreeden, op te luisteren met een aureool van martelaar, het is daarentegen aan
Léon Blum niet vergund om te midden der gelukwenschen een vervolg te publiceeren
op de ‘Nieuwe Gesprekken tusschen Goethe en Eckermann’, of een bundel
tooneel-critieken te herdrukken waarmede hij ongeveer dertig jaar geleden zijn
intellectueele reputatie vestigde. Hij heeft daarvoor geen tijd in de beslommeringen
zijner taak van eersten minister, op den rand van een bankroet, terwijl uit alle hoeken
van het land dat hij te besturen kreeg, de jobsboden in aantocht zijn. Het ware nochtans
een daad geweest welke ieder begrepen, zoo niet geprezen zou hebben, wanneer een
uitgever een editie ondernomen had zijner verzamelde werken ter gelegenheid van
Blum's vijf-en-zestigste jaar dat de bekroning zag van zijn leven en streven.
Geen enkel zijner aanhangers en vereerders heeft evenwel daaraan gedacht.
Al wat Mussolini sprak en schreef is vertaald en prachtig gedrukt in 't Fransch.
Een dusdanig monument, duurzamer dan brons, bestendiger dan een marokijnen
portefeuille ontbreekt aan den roem van Léon Blum.
De vrienden hebben dezen factor verwaarloosd welke kon bijdragen tot vollediger
kennis eener belangwekkende verschijning. Zij vergaten een aspect van hun minister
dat misschien niet het gewichtigst is, maar stellig niet het minst interessante. ‘Laat
dat geen bezwaar zijn’ zeiden de tegenstanders. En wat de vrienden verzuimd hebben,
de vijanden behartigden het. Weliswaar niet door de publicatie te bekostigen eener
editie princeps. Maar door een verbreiding op groote schaal van ruime uittreksels uit
een van Blum's voornaamste voortbrengsels, dat den titel draagt ‘Over het Huwelijk’.

Een boek met succes
Dit essai, hoewel openlijk verkrijgbaar, en herhaalde malen herdrukt, doorliep
totdusverre een min of meer confidentieele carrière, als boeken die discreet verzonden
worden onder gesloten enveloppe. In 1936, even voor de bewindsaanvaarding van
den auteur, bereikte het zijn vierentwintigste oplage, zonder eenige reclame, dit wil
zeggen zonder advertenties en zonder uitstalling langs den openbaren weg. Hetzij
Blum niet vermoedde dat hij zoo kort na den laatsten herdruk geplaatst zou worden
aan het hoofd der Fransche natie, of hetzij Blum de beginselen welke zijn geschrift
behelsde en verkondigde overmoedig voor zijn verantwoording nam, hij voegde aan
de recente editie een voorwoord toe waarin hij ronduit bekent: ‘Dit boek heb ik langen
tijd overwogen, en nu ik het voltooid over lees voel ik mij meer dan ooit overtuigd
van zijn fundamenteele waarheid.’
Welnu, die fundamenteele waarheid, aangepreekt in half zalvenden, half
realistisch-naturalistischen stijl, luidt, dat het jonge meisje niet beter tot een gelukkig
huwelijk kan worden voorbereid dan door een methodische en voorafgaande
losbandigheid. Alvorens te trouwen meent hij (en ik citeer zoo goed als letterlijk)
moet een vrouw verbruiken alles wat zij brandends heeft in haar instinct, alles wat
er beweeglijk is in haar caprice; zij moet de ongedurigheid harer zintuigen afmatten
in een onbepaald aantal avonturen; zij moet het leven verteren in de momenten dat
het leven 't kostbaarst en 't kortst schijnt, waar elk uur dat niet gewijd aan machtige
sensaties een anticipatie schijnt van den dood. Nog sensueeler en nog gepassionneerder
dan de man, omdat zij persoonlijker is en gehechter aan het leven, heeft eveneens
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de vrouw ‘haar wilde haren te verliezen’. Het blijkt dus noodzakelijk dat ook de
vrouw haar vrijgezellen-leven geleid heeft, evenals de jonge man, haar leven van
passie en avonturen, om een minnaar te kiezen moet het voldoende zijn, dat zij er
lust in heeft. En hoeveel zekerder, hoeveel vrijer zou haar oordeel zijn bij 't kiezen
van een man, wanneer zij eerst een minnaar gehad heeft. ‘Ik wil dat de jonge meisjes
rondborstig toegeven aan haar instinct, dat zij haar verlangens volgen ten einde toe,
dat zij zich geven wanneer zij er zin in hebben, maar ik verfoei dat zij zich in 't klein,
bij stukjes en brokjes aan den man brengen en dat de berekening of de angst bij haar
in de plaats treedt van de kuischheid. Geen toestemming is noodig van de ouders
omdat men aan de ouders slechts de noodige vrijheid vraagt, waarbij dezen den schijn
kunnen aannemen van niet te weten waarvoor die vrijheid gebruikt wordt.’

Immoreel
Wij wenschen niet verder te citeeren uit de immoreele en cynische beschouwingen
welke men niet vertalen kan zonder het gevoel van zich te moeten verontschuldigen
bij den lezer voor zoo laag bij de grondsche suggesties.
Wij zouden echter dit document te onvolledig weergeven wanneer wij volgende
frase achterwege lieten: ‘Ik heb nooit kunnen inzien wat er eigenlijk voor
terugstootends zou liggen in de bloedschande. En zonder te onderzoeken waarom
de bloedschande, getolereerd of voorgeschreven in sommige samenlevingen, voor
een misdaad gehouden wordt in de onze, noteer ik kortweg dat het natuurlijk is en
frequent d'aimer d'amour son frère et sa soeur.’
Het eerste blad dat deze meer dan scabreuze en extravagante stellingen, ter
gelegenheid van zijn 65ste verjaardag, gevulgariseerd heeft met de bedoeling om in
den immoralist, in den prediker eener zwijnen-moraal, den politicus, socioloog en
staatsman te disqualificeeren, is een krant van Elzas-Lotharingen die met citaten uit
Du Mariage een geheele extra-editie gevuld heeft. Verscheidene andere zijn gevolgd
in streken en steden waar men minder verknocht is aan de traditioneele zeden dan
de Elzassers. Voor het meerendeel der Franschen is die onthulling eener bijna totaal
onbekende geaardheid van Léon Blum een ware openbaring. Wat er ook aan een
menigte Franschen moge mankeeren, als volk zijn zij niet laag genoeg gezakt om 't
vanzelfsprekend te vinden dat de man die hen regeert de prostitutie der jonge meisjes
ophemelt als de beste inleiding, als 't beste fundament voor het huwelijksleven. Zelfs
al waren zij gedegenereerd genoeg om zulke principes te aanvaarden als basis eener
maatschappij, zij zouden er een eer in stellen om het niet te schijnen. Maar wat Blum
‘fundamenteele waarheid’ lijkt, achten zij gelukkig nog afdwalingen, geraaskal van
een perversen geest. Wij gelooven dan ook dat geen enkel fiasco, geen enkel failliet
van het Blum-experiment aan Blum zoo veel afbreuk heeft gedaan, zoo veel oogen
geopend heeft als de populariseering van ‘Du Mariage’, standaard-werk van een
brein in volle decadentie. Hadde men niet de minste reden om dat te gelooven, wie
Frankrijk niet wil zien ondergaan in ontbinding zou het moeten hopen.
[verschenen: 11 mei 1937]

Een harde, dure les
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Parijs, 27 April [1937]
Het Spaansche Reis-Bureau, gelegen in een der drukste gedeelten van Parijs, heeft
een tentoonstelling georganiseerd van Buitenlandsche Interventie op het Iberische
Schiereiland. Zij is geopend door den gezant van Madrid en een Fransch politicus
van de bovenste plank op één na.
Gelijk alles wat komt van het Frente Popular (en 't spijt ons dit te moeten
constateeren) munt zij uit door hypocrisie. Men vindt er geen spoor van Franschen
en Russen. Doch reeds op den drempel der toegangsdeur wordt de aandacht getrokken
door den jekker van een Italiaanschen colonel. Hiermee wordt zonder twijfel een
geestigheid bedoeld. Het gezegde ‘iemand zijne buis geven’ dat in Holland gewestelijk
bleef, is in 't Fransch een algemeen gangbare term en synoniem met ‘een blauwtje
loopen’. Het ‘buis’ van den Italiaanschen colonel hangt als oorlogs-trophee tusschen
een menigte andere ‘Souvenirs van Guadalajara’, die van de bloedige en bittere
nederlaag getuigen der onderdanen van den Duce en tegelijk van den dwang en de
list waarmee Mussolini zijn ‘Wolven’ en ‘Onverschrokkenen’ naar Spanje troonde,
terwijl zij meenden te vertrekken naar Ethiopië. Al deze documenten, al deze buit
behaald op de ‘Romeinsche Legioenen’ welke ter verovering van Madrid togen, zijn
ontwijfelbaar echt. Hun exhibitie echter, in 't hartje der Fransche hoofdstad, moet
Mussolini steken als een geweldige doorn in 't oog. In dat opzicht kan de
tentoonstelling beschouwd worden als een kilometer-paal langs de rails waarop de
Fransche locomotief vroeg of laat, maar onvermijdelijk, moet botsen met de
Italiaansche wanneer een van beide, niet spoedig op een zijspoor gebracht wordt.

Als een bom...
Het bericht der fascistische débâcle van Alcarria (Guadalajara) is in menige
studeerkamer der Fransche Generale Staven binnengevallen als een luchtbom van
250 kilo die ontploft op het marktplein van een stil stadje.
Aanvankelijk stonden de meeste deskundigen - maar niet alle! - verstomd over dit
nieuwe Adoua, dit nieuwe Caporetto, dat een deerlijken deuk sloeg in het Italiaansche
schild waaraan Mussolini met zooveel ijver had gehamerd om de vroegere barsten
weg te werken. Naar gelang uitvoeriger gegevens binnenkwamen over het verloop
van den veldslag, en zoodra het gestelde probleem geanalyseerd kon worden in alle
bijzonderheden, heeft men begrepen. Hetgeen niet wegneemt dat sommige vaklieden
nog altijd lichtelijk verbaasd kijken. En als wij de verwondering van den Duce mogen
meten aan de verbluftheid der Fransche competenties, dan kan ongeveer geraamd
worden tot welken graad Rome overrompeld geweest moet zijn door het
onverhoedsche evenement.
Na alles wat ons ter oore kwam en wat wij lazen over de gebeurtenis kunnen wij
den slag van Alcarria opvatten als een vervolg op wat wij destijds schreven naar
aanleiding der eerste Fransche manoeuvres met uitsluitend gemotoriseerde
legerafdeelingen.
Bij alle respect dat ik heb voor de mechaniek boezemden die evoluties mij slechts
een zeer matig vertrouwen in. Wegens de verraderlijke zichtbaarheid der oprukkende
troepen die hun weg in kolommen van stof en rook (er zijn nog geen rooklooze
motoren!) uit de lucht en op den grond afteekenden en aankondigden. Wegens de op
de minuut af uitgerekende dienstregeling. Wegens de reeds in vredestijd (en wat
moet het dan zijn in oorlogstijd!) onontkomelijke en bijna onontwarbare
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verkeersversperringen. Wegens de uiterste kwetsbaarheid door vliegtuigen eener
colonne die in gedrongen formaties marcheert. Wegens de exorbitante lengte eener
colonne die haar kwetsbaarheid wil verminderen door te rollen in verspreide gelederen.
Wegens de moeilijkheden der proviandeering in brandstoffen. Wegens den pech en
het aleatoire van elken motor die alles tezamen lastiger en grilliger is dan een paard.
Ten slotte wegens de verrassende traagheid van den opmarsch, waar iedereen een
foudroyante snelheid verwachtte.

Het bewijs
De juistheid dezer hypotheses, en het failliet der gemotoriseerde legers (wat betreft
hun offensieve capaciteiten) is proefondervindelijk bevestigd te Alcarria.
Dertig duizend Italianen trokken in Guadalajara ten strijde onder wolken van
benzine-damp en stof. Voor 't eerst in de geschiedenis van strategie en tactiek was
er geen paard te bekennen. Alles rolde op raderen en rupswielen, bewogen door
motoren. Zware vrachtauto's, tracteurs, lichte rijtuigen, motorfietsen. De tanks veegden
den weg schoon, op 500 meter afstand gevolgd door infanterie in wagens.
Na een prachtig begin (precies als bij de Fransche manoeuvres!) draaiden al die
wielen uit op een catastrofe. Bij het eerste ernstige treffen met den vijand verviel het
geheele rijdende leger in een hopelooze, reddelooze wanorde en verwarring. De
eenheden raakten vermengd. De lichte artillerie (ter wille van de mobiliteit had men
het zware geschut achterwege gelaten) verloor in de stremming haar beweeglijkheid,
toonde zich misschien onhandig, maar stellig onbruikbaar. De lange rijen
vrachtwagens bleken een ideale schietschijf voor de kanonnen en mitrailleuses van
den tegenstander. Ten overvloede kon de vijand met mathematische zekerheid de
bedoelingen van den aanvallende veldheer en elk détail zijner manoeuvre opmaken
uit de belangrijkheid der marcheerende colonnes. Om den genadeslag te geven en
de ramp te voltooien vervulde de luchtvaart (wat wij reeds signaleerden bij de
Fransche oefeningen) de rol die eertijds was toebedacht aan de cavalerie. Gelijk bij
de Fransche spiegelgevechten zag men ware vliegtuig-charges, met werpen van
bommen en vuur van mitrailleuses. De tanks, die aan de aanvallers van den platten
grond weerstand hadden geboden, werden bekogeld uit de lucht en afgemaakt. De
ingenieurs die ze ontwierpen hadden aan alles gedacht. Behalve aan een deugdelijke
blindeering van het dak der tanks. Zij hielden geen rekening met de mogelijkheid
van een ingrijpen der vliegtuigen, van het optreden eener luchtvaart en het bezigen
eener tactiek die sinds eenigen tijd in Frankrijk l'aviation d'arrêt genoemd wordt. Er
is voor den soldaat geen geduchter, geen schrikbarender, geen ontzenuwender
tegenstander dan een escadrille vliegtuigen dat op weinige meters hoogte attaqueert.
Het geloei, gehuil, gejank der motoren en de vervaarlijke snelheid waarin de
aangevallene als 't ware verdrinkt, schijnt hem zoodanig te biologeeren dat hij geen
contrôle meer heeft over zijn zenuwen en zijn bezinning verliest. De Revue du
Ministère de l'Air noteerde dit zonderlinge verschijnsel reeds in 't begin van het jaar:
‘Bij de gouvernementeele troepen, schreef dit interessante tijdschrift, bleek 't
onmogelijk de mitrailleurs te dwingen om te schieten op vijandelijke vliegtuigen die
vlogen op geringe hoogte.’
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Lessen
Lijkt het u niet merkwaardig dat de gouvernementeelen van Madrid tijdig de noodige
consequenties getrokken hebben uit de Fransche manoeuvres, en niet de generaals
van Franco, en niet de generaals der Italianen? Het is waar dat ook niet alle Fransche
stafofficieren overtuigd waren van het afdoende, van het onweerlegbare der lessen
die uit de rapporten en critieken der manoeuvres opschemerden als een watermerk
uit heb papier. Men gelooft zelden aan lessen die enkel berusten op redekunstige
speculatie. De ervaring moet eerst ondervonden worden in de werkelijkheid of aan
den lijve. En nog zullen er waarschijnlijk veldheeren zijn die zich verbeelden een
gemotoriseerde operatie beter te kunnen dirigeeren dan de Fransche generaals op
manoeuvre, en generaal Bergonzoli op het oorlogsterrein.
Ondertusschen kan vrij veilig gegist worden dat deze tragische, duurgekochte
proef-op-de-som aan de gezamenlijke wereld, die gebukt ging in vreezen en beven,
een respijt zal bezorgen van verscheidene maanden, misschien zelfs van jaren. Wat
immers hun dak betreft moeten de pantserwagens der meeste legermachten (afgezien
van andere gebreken die gebleken zijn in 't gebruik) onderworpen worden aan een
serieuze revisie. Eveneens de theorieën van Von Seeckt en zijne leerlingen.
Voorloopig zal ieder zich driemaal bedenken alvorens op het politieke schaakbord
den gemotoriseerden bewegingsoorlog te spelen als een stuk dat de tegenpartij wis
en zeker schaakmat zet.
Zoolang de vliegmachines, die elken dag in beweeglijkheid en vuurmacht toenemen,
niet eenigszins geneutraliseerd zijn, zal een gedecideerd verdediger, elken opmarsch,
elk offensief op een vooraf bepaalde plek en op een gekozen uur in den kiem kunnen
smoren. Als deze veronderstelling bewaarheid wordt zullen wij zelfs eeuwigen dank
mogen wijten aan de ongelukkige Spanjaarden die onwillekeurig het tooneel, de
requisieten, het décor en de figuratie leverden voor een generale repetitie, welke ons
de uitvoering, wellicht niet bespaart maar haar in elk geval op de lange baan schuift.
Dit is altijd zooveel gewonnen.
[verschenen: 10 mei 1937]

Drie Walsen
Parijs, 30 April [1937]
Men maakt de prachtigste plannen. De laatste der lumineuze ideeën, waardig om
opgenomen te worden in een beschrijving van het rijk der Atlanten, bestaat in de
Hemelsche Balletten. Vanuit vliegmachines zal men vuurwerk afsteken en met
valschermen laten neerdalen tusschen de tintelende sterren. Het zal als regenbogen
in cadans naar beneden zijgen uit de diamanten fonkelingen van den nacht, begeleid
door muziek van Florent Schmitt, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Jacques Ibert,
et cetera. De teekeningen zijn reeds klaar en hangen aan de wanden van een
schildersatelier: Groote, zwarte bladen papier, met hiëroglyphen van rood, groen,
geel, blauw, die de beoogde effecten voorstellen. Het is magnifiek, hoewel menigeen
zal zeggen ‘dat kan ik ook’. Hollandsche vertaling van anch'io son' pittore. Maar ik
herinner me dat dezelfde componisten reeds in 1925 een soort van lucht-symphonie
wilden uitvoeren welke gespeeld zou worden met de motoren van vliegtuigen, die
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zeer machtige orgel-bassen en mooie chromatische gamma's kunnen maken. Ook
dat was gemakkelijker op papier en naast een glas Pernod dan in de werkelijkheid.
Elken dag zingen de motoren hun toonladders doch zonder componist en zonder
dirigent. En elken avond schrijven de boordlichten der vliegtuigen hun constellaties
in het firmament, naast den Beer en de Zwaan. Doch zonder balletmeester.

Geen tentoonstelling
Wij hebben kolossale, fantastische plannen zooals dat reusachtige bloemen-banket,
waaraan, in geweldige gouden kooien, alle vogels der schepping zullen deelnemen
tusschen rozen en tulpen. Inmiddels is er geen Expositie en de opening op 1 Mei
werd verschoven tot den 25sten. Zooals Blum zei, beduidde de inauguratie op den
feestdag van den Arbeid een veldslag tusschen Front Populaire en het Fascisme.
Gewis wonnen de fascisten dien veldslag niet, want dat lag volstrekt niet in hun
bedoeling, maar stellig hebben de populairen hem verloren. Gaan zij een nieuwe
nederlaag tegemoet? Qui vivra verra. Volgens de gunstigste raming kunnen van de
drie honderd paviljoens in aanbouw er honderd gereed zijn om op den afgesproken
dag een bezoek te ontvangen van het publiek. Dat is een derde. Doch beter een half
ei, en desnoods één derde, dan een leege dop, op voorwaarde natuurlijk dat het
onzekere ei niet vuil blijkt.

Een operette
Als de Parijzenaars echter zich nog moeten paaien met een datum die denken doet
aan sint-juttemis, de tentoonstelling heeft reeds haar operette. Zij heet ‘Trois Valses’,
werd verwelkomd met fanfares, en in de stemming van zwartgalligheid waarmee
alleman naar de Expositie uitkijkt, borduurt zij het zilveren randje aan de sombere
volk.
Haar handeling is ontleend aan de actualiteit. Drie walsen, drie tentoonstellingen.
De eerste, die van 1867, vond plaats onder de regeering van Napoleon III en Hortense
Schneider, bijgenaamd ‘Passage des Princes’. Alle soevereinen van Europa kwamen
haar bezichtigen, niet alleen de Expositie maar ook Hortense, die zich baadde in
champagne, welke daar, volgens de legende, gebotteld werd in flesschen. Men zag
er den koning van Pruisen, den kanselier Bismarck, den tsaar aller Russen. Zij
bespraken een loge in het Théâtre des Variétés en applaudisseerden Hortense in La
Grande Duchesse de Gérolstein. Een couplet van Offenbach, in burlesken toon,
somde de naties op welke zich kwamen bedwelmen aan de bekers der Parijsche
vreugden.
Een jong officier, Octave de Chalencey, markies van geboorte, en huzaar dat
spreekt vanzelf, is tot over de ooren verkikkerd op deze Hortense, aan wie men in
Trois Valses het pseudoniem gaf van Fanny Grandpré. Hij wil haar trouwen wat hem
zijn rang zou kosten in het leger en in de mondaine wereld. Maar de danseres offert
liefde en geluk op aan haar plicht. Om hem zijn galons te laten behouden en zijn
tressen geeft zij haar luitenant den bons. Een zwerm danseuses, een aartsvaderlijke
familie-raad, de impresario's van Offenbach en de trompetten eener militaire parade
in de Tuilerieën maken dit bedrijf uit den goeden ouden tijd levendig en bekoorlijk.
Men walst op muziek van Johann Strauss, senior.
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De tweede tentoonstelling is die van 1900, onder President Loubet, en staat in het
teeken van het Restaurant Maxim's met zijn beroemden chasseur. De markies verwekte
een zoon, Philippe, dandy en losbol, die zijn fortuin verbrast in een décor dat trouw
den lint-wurm-stijl copieert van dat verre tijdperk, en in gezelschap van fuivers en
courtisanes. De prima donna Fanny kreeg een dochter, Yvette, die den naam draagt
harer moeder en de familietradities voortzet. Als Philippe ontdekt dat zij het kind is
der vrouw die zich opofferde om de militaire carrière te redden van zijn vader zou
hij niets liever doen dan zich in haar armen werpen. Maar ook bij Yvette zwicht de
passie voor den plicht, wat Philippe niet belet zich te ruïneeren aan het Parijsche
bacchanaal. In dit bedrijf wordt gewalst op muziek van Johann Strauss, Junior.

1937
De derde expositie slaat haar tenten op in 1937, onder het ministerie Léon Blum. De
markies van 1867 (men trouwt laat in deze operette) heeft een kleinzoon, Jacques,
die zijn brood moet verdienen als bescheiden employé eener assurantie-maatschappij.
Het geslacht van Fanny bewaarde beter zijn standing, want Yvette schonk het
levenslicht aan de bioscoop-ster Irène Grandpré. Doch noblesse oblige. Jacques laat
zijn bureau en zijn magere verdiensten met enthousiasme schieten voor een rol in
een film. Hij verslingert zich op Irène die hem om den hals valt, want de toover is
gebroken en de kleinkinderen mogen den droom verwezenlijken hunner voorzaten.
Dit bedrijf parodieert den bioscoop met niet bepaald nieuwe, en tamelijk gemakkelijke,
maar doorgaans amusante karikaturen. Er wordt gewalst op muziek van Oscar Strauss.
Jammer dat hij niet tot de familie behoort. Hij hanteert de driekwarts maat met een
zwierigheid die naast Johann I en II niet afvalt.
Zooals men ziet zou er naar aanleiding van Trois Valses een boom kunnen worden
opgezet in het genre van den treurwilg, melancholisch, pessimistisch. Met haar
fleurige, melodieuze lichtvoetigheid betoogt de operette eigenlijk hetzelfde als Daniel
Halévy, zoon van een der gevierdste librettisten van 1867, aantoonde in ‘Het einde
der Notabelen’, een boek welks titel alles inhoudt en uitdrukt. In drie bedrijven en
drie generaties verbastert een geslacht, terwijl de wals blijft. Hij vergezelt grootvader,
vader en kleinzoon op den korten weg der decadentie.

Sociale revolutie
Wanneer een maatschappelijke kwaal vroolijk bezongen en bedanst wordt heeft zij
gewoonlijk haar kritieke stadium reeds lang overschreden. Inderdaad, het feit waarover
een operette-schrijver gekscheert is sinds meer dan dertig jaar waargenomen door
filosofen en sociologen. Zij hebben zwaarwichtig gemediteerd over de sociale
revolutie welke Frankrijk doormaakt, ingrijpender, verstrekkender dan alle politieke
revoluties. In 1937, tien maanden na de onttroning der Twee Honderd Families,
wordt er op deze omwenteling gedanst. Zouden ze werkelijk hun laatste woord
gesproken hebben, de Notabelen? Wie hen wil betreuren heeft geen andere troost
dan een vraagteeken.
Er is nog meer in de Drie Walsen wat men niet constateeren kan zonder spijt. In
1867 was er Offenbach, Frankforter van afkomst, maar geburgerd Franschman. In
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1900 was er Charles Lecocq met Giroflé Girofla, La Fille de Madame Angot, een
beetje oud, maar nog springlevend. Dat er in 1937 geen Fransch componist bestaat,
geschikt om de muziek te schrijven van Trois Valses, is eveneens een verschijnsel
dat stof zou kunnen leveren tot de somberste overpeinzingen. Juist vandaag wordt
de première aangekondigd van ‘Liberté’ waaraan 13 dramatische auteurs, 12
componisten en 6 décorschilders hebben medegewerkt. Ik wil niet bij voorbaat
twijfelen aan het artistieke resultaat. Doch zelfs al zou 't meevallen, al zou dit arbeiden
in ploegen en brigaden om een of andere reden geprezen kunnen worden, het is
moeilijk om het niet op te vatten als een bewijs van verslapping der persoonlijkheid,
en het is moeilijk om niet de voorkeur te geven aan de eeuwen waarin één man
volstond voor het maken van een meesterwerk. Maar 12 componisten voor ‘Liberté’
is altijd nog beter dan géén voor Trois Valses.
Dergelijke opmerkingen formuleert men na de opvoering, voor de schrijftafel. In
het theater hangt vanaf den eersten avond de ozon-rijke atmosfeer van het succes.
Zij is zeldzaam en men snuift haar op met welbehagen. Om den roes te onderhouden
tot het einde behoeven Yvonne Printemps en Pierre Fresnay slechts op de planken
te verschijnen. De een, incarnatie der drie Grandprés, zingt met de natuurlijkheid
van een vogel, alsof zij 't nooit geleerd heeft. De ander, driemaal haar cavalier, is
een der bewonderenswaardigsten onder de hedendaagsche Fransche acteurs. Als 't
doek zakt bespeurt men pas dat deze operette meer verborgen zin behelst dan alle
stukken van het symbolisch tooneel.
[verschenen: 15 mei 1937]

Een kalme dag
Parijs, 4 Mei 1937
In geen enkel opzicht heeft de eerste der Eerste Meien die gevierd werd onder
socialistisch bewind, geleken op een Eersten Mei van vroeger onder burgerlijk gezag.
Er was een tijd, niet lang geleden, dat de Parijzenaar proviand insloeg: kaarsen,
petroleum en levensmiddelen, de badkuip vol water liet loopen om niet te versmachten
van dorst, de deur barricadeerde en de gebeurtenissen afwachtte met versnelden pols.
Geregeld verscheen de eerste Mei als een voortzetting van den Walpurgis-nacht
die op den kalender hem voorafgaat en waarvan de haan vergat het einde te kraaien.
Op straat manifesteerde het janhagel, altijd klaar om een ruit te verbrijzelen en een
winkel te plunderen, bij voorkeur een schoenenmagazijn. De café's werden
binnengedrongen door hossende benden waarvan het publiek de grappen moest
slikken. In den middag mengde het gepeupel zich met de brave, idealistische
militanten die naar de Place de la République togen om hun plichtmatige processie
te houden. Het plein was afgezet met bereden politie, welke stapvoets in den ronde
cirkelde als in een manege, of als in een circus voor den aanvang van een nummer.
Tegen vijf uur bezweek deze cavalerie gewoonlijk onder de pressie der opdringende
massa's en tegen zes uur knalde de eerste revolver. Men wist nooit door welke partij
dat schot gelost was. Maar van beide kanten werd het opgevat als signaal om van
leer te trekken. De paarden chargeerden vanzelf. De centauren zwaaiden hun sabels.
Er vielen gewonden. Men maakte gevangenen. De rest van den dag tot diep in den
nacht verliep in botsingen tusschen de uniformen der openbare macht en de colbertjes
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van een proletariaat dat zich op zijn Zondagsch had uitgedost om klappen op te
loopen. Bij den dageraad keerde alles automatisch terug tot de orde. Het was even
eentonig als dwaas en ik herinner me geen enkelen Parijschen eersten Mei zonder
een gevoel van ergernis.

Kalm en vreedzaam
De vinnigste afkammers van Léon Blum zullen moeten erkennen dat niemand dit
jaar gebeefd heeft achter zijn gesloten luiken, dat er geen revolvers geknald hebben,
dat er geen opstoppers zijn uitgedeeld, dat de transportmiddelen circuleerden zonder
onderbreking, en dat Parijs kalm was, vreedzaam, soezig als een provincie-stadje
vol gepensionneerden die naar het station wandelen om een trein te zien passeeren.
De reglementaire processie naar de Place de la République, vroeger verboden,
uiteengejaagd, beknuppeld, ditmaal zooals vanzelf spreekt geoorloofd, zij ontrolde
haar trage schakels in tegenwoordigheid van ministers, en meer bleek niet noodig
om de gemoederen te stemmen tot de rustigheid van rumineerenden in een malsche
weide. Er werd een beetje gezongen en geschreeuwd. Men eischte tien milliard voor
openbare werken. Men riep om drie milliard staats-pensioenen voor de oudjes (in de
arbeidende klasse is men ‘oud’ op zijn vijftigste jaar). Men dreigde met de fiscale
identiteits-kaart, met een gedwongen leening, met een kapitaal-heffing. Men beweerde
dat de rijken moesten betalen. Hier en daar werd een vuist opgestoken. Maar alles
klonk pro forma, als een opgezegd lesje, werd aangehoord als een deuntje dat ieder
neuriet doch waarvoor niemand meer warm kan loopen.

Het einde
Na vier, vijf uren geschuifeld te hebben en gedrenteld, geduldig en schikkelijk als
een troep schapen, rolde men de vlaggen op en ging men een glaasje drinken in de
dichtstbije tapperij. Er was geen greintje nerf, pit of fut in deze menigte. Geen zweem
van gespannenheid, van broeiende electriciteit, van smeulende energie. Die doffe,
lustelooze loomheid grensde aan het ongeloofelijke.
Zij is wonderbaarlijk wanneer men bedenkt dat de loonen en salarissen dezer
tamme scharen vermeerderd werden met gemiddeld 20%, doch dat de prijzen der
levensbehoeften stegen met gemiddeld 35%. Dat is per saldo en op den keper
beschouwd de Fransche revolutie van 1936. Doch basta! Over zulke dingen rept men
niet. Of de stakkerige slachtoffers zelf bespeuren dat zij even ver van huis en geen
zier wijzer zijn heeft voor de leiders die aan de touwtjes trekken niet het geringste
belang. Want een volksbeweging ontstaat nimmer spontaan.
Alles zou dus normaal geweest zijn, gelijk in den best geordenden der staten,
wanneer niet op hoog bevel van het Arbeiderssyndicaat het verschijnen der dagbladen
verboden was geworden. Dit onbegrijpelijk bevel behoort tot de categorie der
zotternijen, zooals het gelijkstellen van een boek met een apothekersdrankje,80 zooals
het invoeren der vijfdaagsche arbeidsweek in de laboratoria (alsof de analyses van
ziekte-symptomen, diphtheritis b.v., acht-en-veertig uren konden wachten!) zooals
80

[noot OVTB:] In zijn artikel ‘De dood van het boek’ van 22 april 1937 stelde Vermeulen de
aangekondigde btw-heffing van 6% op boeken - ook de aan boekhandels geleverde exemplaren
die onverkoopbaar zouden blijken en die dan geretourneerd zouden worden aan de uitgever
op diens kosten - aan de kaak.
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een hoop andere uitingen van verdwazing welke ik reeds opsomde of nog vermelden
zal.

Geen krant
Het leven van een Fransche krant immers, geheel afhankelijk van den lossen verkoop,
kan niet vergeleken worden met de dagblad-organisatie van andere landen, die
gebaseerd is op abonnement. Geen kranten in Frankrijk dat is primo geen loon voor
de typografen die allen betaald worden per dag. Dat is vervolgens een dag zonder
broodwinning voor de tienduizenden verkoopers in alle steden van het land. Het is
een dag van zuiver verlies voor de directie, voor de drukkerijen, voor de journalisten,
gehonoreerd per artikel of per regel, kortom voor iedereen die bij de kranten-nijverheid
betrokken is. De eenige die niets riskeert voor zijn civiele lijst is de satraap die het
bevel tot stopzetting uitreikt, de autocraat der vakvereenigingen, de geweldige
Jouhaux. Hij deed ditmaal geen sterveling plezier en als iemand door inblazing van
een absurd idee hem een kool heeft willen stoven, om het schadelijke, het ongerijmde,
het onduldbare zijner dictatuur aan ieders verstand te brengen, dat zou me geen
oogenblik verbazen, en de poets ware goed gebakken. Vroeg of laat zal boontje bij
dit opgeblazen personage om zijn loontje komen. De heele kwestie is dat de peer rijp
moet zijn.
De Fransche pers kent geen rustpoozen en voor 't eerst sinds menschenheugenis
ging in Frankrijk, land der publieke opinie bij uitstek, de zon op over een natie zonder
kranten. De kiosken waren gesloten. De firma Hachette, die het transport-monopolie
heeft van alle bedrukt papier, liet haar auto's in de garages en gaf haar personeel
verlof. Nergens werd het gebod van Jouhaux overtreden of probeerde men ook maar
om het te ontduiken.

De Action Française
Nergens en door niemand behalve door de Action Française. Op het gewone uur,
zonder een minuut vertraging, tikten de linotypes, lagen de vormen op het marmer,
rolden de rotatie-persen van het orgaan der ontbonden royalisten. Het blad verscheen
in zijn gewoon formaat, in zijn gewonen omvang en bracht het laatste nieuws. Om
de daad van verzet en het gebaar van onafhankelijkheid te accentueeren verscheen
de krant, die een ochtendblad is, ook als avondeditie. Het nummer publiceerde een
hoofd-artikel van zijn directeur Charles Maurras, die gevangen zit en ‘Pellisson’
teekent, zooals gij weet. De eerste pagina bevatte een karikatuur van Jouhaux: als
dikke ruiter op den rug van den werkman. De redactie onderstreepte haar uitdagende
bedoelingen met een vetten kop welke de Franschen ‘manchette’ noemen. Zij luidde:
‘Weg met de tyrannen, ook al hebben zij een pet op!’ Bij ontstentenis van Hachette
verspreidden honderden vrijwilligers het blad over het gansche territorium.
Op dezen eersten revolutionnairen, doodschen Mei werd de Vrijheid belichaamd
door de koningsgezinden. In hoeverre dit een bravo verdient laat ik over aan ieders
persoonlijke appreciatie. Maar niets kan beter aanduiden hoe radicaal alle posities
verplaatst zijn dan het ‘Weg met de tyrannen!’ der Action Française. Het
zonderlingste, het kenmerkendste echter lijkt mij dat noch de overheden, noch de
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vakvereenigingen, noch het publiek getracht heeft om de uitgifte van dit opstandige
exemplaar te beletten, om het drukken te saboteeren, om de verspreiding te
verhinderen, om de verkoopers, die het rondschreeuwden, 't zwijgen op te leggen.
Tot in de buurt der Place de la République kon het eerste-Mei-nummer der Action
Française gevent worden zonder tegenspraak op te wekken! Komt deze neutraliteit
voort uit laksheid, of uit mildheid? Ik weet het niet. Maar ze is merkwaardig.
[verschenen: 18 mei 1937]

Echo's uit den aether
Parijs, 7 Mei 1937
Over het aandeel dat de radio gehad heeft in de krijgsbedrijven van den wereldoorlog
was er totnutoe in Frankrijk geen boek gepubliceerd. Ten minste geen boek waarvan
de verschijning bijna twintig jaar vertraagd werd op verzoek van den Generalen Staf,
en verschoven tot een periode waarin ‘de vijand’ niets meer kon leeren van het
behandelde onderwerp. Dit is de groote verdienste van ‘Poste 85’, dat pas deze maand
werd vrijgelaten na geschreven te zijn in 1919. Het is echter ook zijn groote nadeel,
want het spreekt vanzelf dat men zonder eenige nieuwsgierigheid kennis neemt van
technische uitweidingen welke sinds jaar en dag behooren tot de tijden van olim. De
auteur, Alain Boursin, heeft dit bezwaar gemerkt en het willen ondervangen door
zijn gegevens te romantiseeren en te kruiden met soldaten-anecdoten. Zijn litterair
talent is echter zeer beperkt en verheft zich nergens tot kunst. Werken als ‘Poste 85’
verschenen tijdens en na den oorlog bij honderden en duizenden. Daar het
waarschijnlijk spoedig naar het oud papier zal gaan en hoogstens gelezen zal worden
door enkele militairen, licht ik uit deze bladzijden de détails welke vooral de censuur
interesseerden en die nog kunnen boeien ook al hebben ze geen wetenschappelijk
belang meer.
Men herinnert zich dat in 1918 een eskader Zeppelins naar Engeland gezonden
werd om Londen te bombardeeren, dat de geheele vloot verdwaalde op de terugreis,
en dat geen enkel der luchtschepen behouden zijn thuishaven bereikte. Hoe deze
zorgvuldig voorbereide Argonauten-tocht, waarmee het oppercommando de Britten
meende te zullen demoraliseeren, de Duitschers te exalteeren, kon verkeeren in een
sensationeele catastrofe, wordt verhaald in hoofdstuk 18 van ‘Poste 85’.

De feiten
Ziehier de feiten zooals ze worden voorgesteld door den auteur die den oorlog heeft
meegemaakt als radiotelegrafist.
De Zeppelins, gehandicapt wegens hun volumen, wegens het geraas hunner
motoren, wegens hun relatieve langzaamheid, konden zich slechts aan de vijandelijke
bedreigingen onttrekken door te vliegen op aanzienlijke hoogte, bij bewolkten hemel
en in pikzwarte nachten zonder maan. Hun kapiteins bijgevolg, wier kompassen
dikwijls beïnvloed werden door de metalen massa van den ballon, hadden geen enkel
middel om zich te oriënteeren, uitgezonderd de radio, of beter gezegd de
radiogoniometrie, methode waarmee de richting bepaald wordt der golven van een
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zender. Iedere Zeppelin had een zender aan boord die om de tien minuten een korte,
afgesproken formule seinde, voorafgegaan door elks indicatief. Die berichten werden
opgevangen door drie of vier Duitsche luister-stations, waar de radiogoniometers
vervolgens de positie berekenden der luchtschepen. Als een der ballons verdwaald
was, of afgeweken van zijn baan, telegrafeerde een sterke Duitsche zender hem een
rectificatie en corrigeerde zijn koers.
Dit systeem, destijds nieuw, tegenwoordig universeel, was toen reeds voortreffelijk
in orde en liep op rolletjes. Ja, veel te goed. Want zonder dat de Duitschers zich
voldoende rekenschap gegeven hadden van dit kapitale, cardinale feit, waren ook de
Franschen heele bazen geworden in de radiogoniometrie. Zij hadden zelfs voortdurend
een voorsprong van minstens zes maanden genoten, niet alleen op hun geallieerden
maar ook op hun vijanden. Toen de Duitschers een nieuwe en veilige methode van
luchtschipbesturing in practijk meenden te brengen was het gansche Fransche front
reeds voorzien van een minutieus georganiseerden radiotelegrafischen dienst, die
vijftig duizend manschappen telde, centrale luisterposten bezat op elke twintig
kilometer, een hoofd-kwartier en een generalen staf onder leiding van [den] vorig
jaar gestorven generaal Ferrié, een specialist en organisator van den allereersten rang.
Een keurkorps van radiogoniometers kon sinds verschillende maanden alle Duitsche
troepenbewegingen volgen, ook de geheimste, en zonder dat de Duitschers erop
verdacht waren. leder Duitsch regiment immers, elke staf en elk hoofd-kwartier had
een radio-zender. Al verwisselde die zender dikwijls van indicatief en soms van
golflengte, hij behield niettemin genoeg individueele karakteristieken om daaruit
een physionomie op te maken, een ‘portret’ te teekenen, en een dossier aan te leggen,
met behulp waarvan zulk een zender en zijn regiment op al hun reizen onder observatie
konden blijven van de Fransche radiogoniometers.

Onvoorzichtig
Bij dergelijke omstandigheden, waarvan zij geen flauw vermoeden schenen te hebben,
begingen de Duitschers de opperste onvoorzichtigheid om hun eskader Zeppelins,
een week vóór den tocht naar Londen, een generale repetitie te laten houden boven
hun eigen territorium. Het duurde geen uur of alle Fransche posten, geïntrigeerd door
de seinen die zich elke tien minuten herhaalden, kenden de manoeuvre, zoo niet in
haar waren aard, dan toch in haar geheelen omvang. Het lukte hun om de beweging
der luchtfantomen, welker bestemming slechts te gissen was, van stad tot stad te
volgen en van begin tot einde. De conclusie lag voor de hand: daarginds, bij ‘de
Fritz’, prepareert men een kolossalen, verpletterenden lucht-raid.
De Franschen kenden den datum niet van het uitvaren der luchtvloot, evenmin
haar doelwit, doch eenmaal gealarmeerd bleven zij op hun hoede en beraamden een
plan van tegenactie. Volgens alle waarschijnlijkheid stond het vast dat de uitvoering
van den Duitschen raid zich zou kenmerken en verraden door dezelfde leesbare
teekens als de generale repetitie. Op een avond inderdaad kwam het gansche Duitsche
radionet in rep en roer. De Zeppelins vlogen uit. Zij waren nauwelijks de grens
overgestoken of zij waren door de combineering van drie azimuth's nauwkeurig
uitgevorscht en aangeduid door de Fransche goniometers. De Franschen ‘zagen’ de
ballons koersen ten Noorden van Luxemburg, boven België, over het nauw van
Calais, naar Londen.
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Het tegenplan
Toen trad het plan in werking dat geconcipieerd was door generaal Ferrié. Aan
evenveel Fransche zenders als er Zeppelins deelnamen aan den raid, werd order
gegeven om zich in te stellen op de golflengte der ballons, hun signalen te brouilleeren,
en met een maximum intensiteit de vonken der luchtschepen te overstemmen. Vanaf
dat moment tastten de Duitsche goniometers, die de positie moesten bepalen der
Zeppelins, in het volslagenste duister. Zij ploeterden temidden der gekruiste azimuth's
(Fransche vermengd met Duitsche) en bevonden zich in de onmogelijkheid om aan
de stuurlieden een bestek en cijfers te leveren welke eenigszins kloppend waren. Zij
begrepen er niets van. Maar na een half uur waren de piloten, varend in stikdonkeren
nacht, hun ‘Noord’ kwijt en ook hun koers.
Daar ving de tweede phase aan van generaal Ferrié's tegen-manoeuvre. Hij had
een sterken Franschen zender technisch laten camoufleeren als de Duitsche post die
aan de Zeppelins hun positie meldde. Zoodra het geheele eskader doolde begon het
Fransche rectificaties te seinen van den koers. Die rectificaties leidden de blinde
vloot niet naar Brussel en Luxemburg doch lokten haar geleidelijk boven het Fransche
front waar zij werd afgewacht door vliegtuigen die gereed stonden tot opstijging, en
door gealarmeerde artillerie. Allen werden neergeschoten of gedwongen te landen.
Behalve één die, compleet van streek door de tegenstrijdige rectificaties welke hij
ontving zoowel van Franschen als van Duitschen kant, de Rhône-vallei afzakte,
gesignaleerd werd boven Avignon en verdween in de richting van Corsica, zonder
dat men ooit vernomen heeft wat er van hem gewerd.

Een vraag
Men zou als besluit van dit verhaal kunnen vragen waarom generaal Ferrié aan de
Duitsche bombardements-luchtvloot de nadering veroorloofde van Londen. Men zou
dat in waarheid kunnen vragen wanneer men niet meende te mogen raden dat een
bedreiging der Engelsche hoofdstad, wegens het effect dat zij zou uitoefenen op de
Britten en op de rest der wereld, behoorde tot de bittere noodzakelijkheden van de
moreele en psychologische strategie, die een der verschrikkelijkste, een der meest
satanische, en een der minst bespeurbare aspecten is van den oorlog. Daarover zwijgt
ook de auteur van ‘Poste 85’. Hij vermijdt de vraag.
Het lijkt me daarentegen uitstekend dat de mysteries der radio en haar macht
zooveel mogelijk onthuld en gevulgariseerd worden. Precies te beseffen wat zij
vermag, niet enkel offensief gebruikt maar ook defensief, kan menige overdrijving
terechtzetten die een grondoorzaak behelst van de latente paniek welke lange jaren
de wereld beklemde met haar nachtmerries. Beurtelings waren het vliegtuigen,
torpedo's, sloepen, kleine en groote ballons, zelfs helsche machines, bestuurd,
geregeld, gericht door een radio, waarvan de operateur en de electrische bron buiten
schot bleven, die de verbeelding, de rust, de gewetens en het denken verstoord hebben
onzer tijdgenooten. Na ‘Poste 85’ gelezen te hebben valt het moeilijk te gelooven
dat een vliegtuig zonder piloot ongehinderd boven Parijs zou kunnen verschijnen,
zelfs niet dat het er in slagen zou om de Fransche grens te overschrijden.
Het is daarom dubbel jammer dat Alain Boursin niet over de gave beschikte om
zijn ervaringen zoo te boekstaven dat zij zich door de eigenschappen van den stijl
verbreiden op de grootst mogelijke schaal. Doch zijn werk is 't eerste dat gewijd
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werd aan dit thema en wellicht volgen betere. Alleen reeds het ijzingwekkende
avontuur der Zeppelin-vloot, een ‘Nachtvlucht’ in epische proporties, verdiende op
zichzelf het formaat van een uitvoerigen roman, tot onderrichting der volkeren, en
het bevat daartoe zonder twijfel de fantastische stof.
[verschenen: 22 mei 1937]

De weddenschap
Parijs, 12 Mei [1937]
Misschien zal de vertelling eenmaal opgenomen worden onder de fabels, naast den
Ring van Polycrates, het souper van Don Juan met den Steenen Commandeur, Faust
die zijn ziel verpandde, Ezau met de linzensoep, en andere wonderbaarlijke
geschiedenissen. ‘Blum die zijn Kabinet verwedde’ klinkt niet slecht als titel. Het
verhaal heeft 't voordeel van gegarandeerd te zijn als echt door de Staatscourant.
Het drama voltrok zich tijdens een zitting der Kamer. Het woord was aan
Fernand-Laurent, député van Parijs, en lid der oppositie. ‘Mijnheer de Voorzitter
van den Ministerraad’, zei Fernand-Laurent, ‘in October 1933 heeft de heer Daladier
die tegen u en mij zijn ministerie verdedigde een vers aangehaald van Juvenalis dat
waarlijk als een der schoonste gedachten kan gelden ontsproten aan het menschelijk
brein: “Het is beter het leven te verliezen dan te verliezen wat het leven zin geeft.”
Et propter vitam vivendi perdere causas!’
Dat sloeg op het ministerieele leven van Blum, die om te bestaan zijn redenen van
bestaan een voor een kwijtraakt. ‘Het vers is niet van Juvenalis’, interrumpeerde
Mijnheer de Voorzitter van den Ministerraad, die de reputatie heeft van een geletterde.
‘Het spijt mij ten zeerste, Mijnheer de Voorzitter van den Ministerraad, u te moeten
tegenspreken. Het vers is wel degelijk van Juvenalis.’
‘Het vers is van Lucretius’, houdt Léon Blum vol.
‘Wilt u een weddenschap met mij aangaan?’ riposteerde Fernand-Laurent. ‘Mijn
mandaat van député tegen de demissie van uw kabinet voor ultimo dezer’.
‘Top!’ antwoordt Blum in een bui van overmoed. ‘Mijn ministerie mag vallen als
het vers van Juvenalis is. U hebt verloren, niet waar?’

Naar Herriot
De zaak is ernstige ernst. Zij wenden zich tot Herriot, President der Kamer, als
scheidsrechter, omdat Herriot klassieke studies maakte. In een gebaar van
troosteloozen rouw bedekt hij met beide handen zijn aangezicht als een toonbeeld
der verslagenheid. Hij zei niets. Wanneer hij 't over zich had kunnen krijgen om te
spreken zou hij zijn vriend Blum hebben toegevoegd: waarom heb je niet eerst een
dictionnaire nageslagen? Het vers is van Juvenalis, Satiren, VIII, regel 84, zooals je
had kunnen zien in den tweedeeligen Larousse, pagina 809. Niet eens noodig om
Juvenalis gelezen te hebben. Hoe kun je 't in je hoofd halen om dat vers,
wereldberoemd alsjeblieft, en te hooi en te gras geciteerd, toe te schrijven aan
Lucretius en daar op den koop toe nog om te wedden!

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Zoo zag Léon Blum een reden van bestaan te meer ontvlieden en als hij een tikje
bijgeloovig is zal de weddenschap in zijn subconscientie knabbelen en voortknagen
als een soort van godsoordeel. Wat doet een man die 't niet al te breed neemt met
zijn geweten? Als de inzet een knikker was geweest of tien duizend gulden zou hij
betaald hebben. Maar kan een ministerie struikelen over een Latijnschen hexameter?
Dit ministerie valt niet eens voor de beginselen waaraan het zijn leven dankt. Toen
er gestemd moest worden over ‘de pauze’, dit wil zeggen over een tijdelijke
opschorting der beloofde en gezworen hervormingen, werd deze programma-verzaking
van Blum bekrachtigd met een meerderheid van 380 tegen 199.

Twee redevoeringen
Twee député's nochtans boden hem in meesterlijke redevoeringen de gelegenheid
om met hernieuwde energie een sprong voorwaarts te doen. De een was Bergery,
een vrijbuiter van uiterst links en atheïst, de ander Jean Le Cour Grandmaison, een
franc-tireur van uiterst rechts, royalist en katholiek van zeer ouden stempel. Ik zou
niet willen uitmaken wie de intelligentste is der twee, en wie op den duur de meeste
zwaartekracht zal ontwikkelen, maar beiden domineerden op mijlshoogte boven het
gewone peil de ministers, de Kamer en hun debatten. Men woonde het verbazende,
onthutsende schouwspel bij dat ook in de orde der politieke ideeën de uitersten elkaar
kunnen raken. Een der redenaars, de katholiek, had den moed en de oprechtheid om
deze vereeniging der tegendeelen, hun accoord en hun harmonie, te verklaren als
een teeken des tijds. En waarlijk, wanneer twee antipoden als Bergery en Le Cour
Grandmaison 't in den grond eens blijken over essentieele kwesties, dan naderen de
tijden hun vervulling, ondanks alle comfortabele of formidabele meerderheden
waarmee een ministerie en een volksvergadering zich kunnen paaien.
Die twee interpelleerende tegenvoeters, beiden revolutionnairen, werden beiden
herhaalde malen toegejuicht (welk een mirakel en welk een paradox!) door een
unanieme Kamer. Toch richtten zij niets dan critieken tot dit gouvernement en zijn
aanhangers van radicalen, socialisten en communisten, tot de minderheid van
afgevaardigden die niet meer nerf en durf toont dan de meerderheid. Wat verweten
zij deze regeering? Niet de kloekheid, de stoutmoedigheid welke zij had, maar
integendeel, haar schuchterheid, haar angstvalligheid, haar blooheid. Wat stelden
die antagonisten voor? Geen opkalefatering der onderdeelen, geen reparatie hier en
daar, geen bepleistering van verweerde muren en vermolmd hout, geen ‘pauze’. Doch
een complete, totale herbouw der structuur zelf van Staat en Maatschappij, vanaf de
fundamenten tot aan den nok, alles nieuw opgetrokken, en natuurlijk op zuiver
nationalen grondslag, zonder voorbeelden te copieeren uit het buitenland, als men
Frankrijk vervaarlijke rampen wil besparen.

De sociale orde
Ziehier een typeerend uittreksel uit de redevoering van Le Cour Grandmaison: ‘De
vooruitgang der wetenschappen heeft een werktuig van ongekende macht ten dienste
gesteld eener foutieve politiek. Deze vooruitgang is uitgeloopen op een steeds nauwere
concentratie der kapitalen, en de oorlog heeft die beweging slechts geaccentueerd
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welke hij geenszins veroorzaakte. Consequentie: de beslaglegging der Banken op de
algeheele economische activiteit. Een financieele oligarchie heeft zich gevormd die
zonder contrôle beschikt over kapitalen welke haar niet toebehooren (applaus op alle
banken) en in zulke mate dat men ten laatste in de economische activiteit van het
land niets meer gezien heeft dan een middel tot speculatie. Hetgeen ons huidig
maatschappelijk bestel kenmerkt is dat het den mensch dienstbaar maakt aan de
productie, en de productie dienstbaar aan het geld. (Applaus op alle banken.) Dat dit
een schandaal is, daarover gaan wij allen accoord. Onlangs heeft de Minister van
Financiën, en daarna de president der Radicale Partij, verwezen naar de veroordeeling
welke door den Opperpriester is uitgesproken tegen een onmenschelijke sociale
toestand. Als wij dus allen accoord gaan om te veroordeelen dan zouden wij schuldig
zijn om langer te bestendigen. Wij hebben den plicht om den huidigen socialen
toestand te vervangen door een menschelijker orde welke het geld in dienst stelt der
productie, de productie in dienst van den mensch, en den mensch in dienst van een
ideaal dat hem opheft en dat een zin geeft aan het leven.’
Hier kon Blum zich nog even het vers van Juvenalis herinneren. Maar noch hij,
noch de chefs der diverse partijen, groepen, fracties, welke allen applaudisseerden,
hebben de reddingsplank gegrepen welke eerst Bergery, vervolgens Le Cour
Grandmaison hun toestaken, en waarmee zij zich uit de modder hadden kunnen
optillen waarin zij als aanstaande drenkelingen rondspartelden. Voor dezen status
quo ten slotte, geheeten ‘de pauze’, hebben zij gestemd met dezelfde geestdrift als
waarmee zij de critieken toejuichten.

De oppositie
Wat de oppositie betreft, haar eenige drijfveer en eigenlijke bijbedoeling schijnt op
een der voorgaande zittingen vrij getrouw vertolkt te zijn door een redenaar die
luistert naar den naam Colomb (wat klinkt als Columbus op Christoffel na) en die
uitblinkt door drastische beelden, een komischen ernst in het narrige, en de raakheid
van een enfant terrible: ‘U meent’, riep hij uit met een stem die kraste als een schorre
raaf, ‘U meent, Mijnheer de Voorzitter van den Ministerraad, dat wij popelen van
verlangen om u omver te werpen. Welk 'n vergissing! 't Eenige wat wij voor 't
oogenblik noodig vinden is dat u lang genoeg op deze gouvernementeele bank zetelt
om ten einde toe de catastrofen bij te wonen welke uw werk zijn. Als uw onvindbare
meerderheid 't bijgeval in den kop kreeg om u in den steek te laten, dan hoop ik dat
de minderheid als één man u hare stembriefjes zou aandragen, om u het plezier te
ontnemen waarop u geen recht heeft, het plezier van te ontsnappen aan de autodafé's
die u te wachten staan.’
Men ziet dat Léon Blum niets waagde door zijn ministerieele leven te verwedden
om een vers. Als hij lust mocht hebben te tuimelen en te verdwijnen met een pirouette,
zou de gansche Kamer (twee uitgezonderd) het hem beletten, zoowel de voor- als
de tegenstanders.
[verschenen: 24 mei 1937]

De barmhartige Samaritaan
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Parijs, 15 Mei [1937]
Een man lag uitgestrekt op de operatie-tafel van het gemeente-hospitaal van Lille
dat uit vroegere tijden den naam behouden had van Hospice du Saint-Sauveur, van
den Heiligen Verlosser. De zieke had de behandeling ondergaan van den
pneumothorax, waarmee aan tuberculeuzen verlichting verschaft wordt door inblazing
van stikstof, of eenig ander gas, in de borstholte, rondom de longen. Soms kan de
operatie doodelijk zijn. Het gevaar vermeerdert, wanneer de patiënt na de behandeling
geen absolute rust in acht neemt.
Toen de operatie was afgeloopen, belde de dokter de zaalknechten om den zieke
naar zijn bed te brengen. Er kwam niemand. Hij belde nog eens. Er verscheen geen
levende ziel. De dokter keek op de klok. Het was kwart voor één. Reglementaire
schafttijd. Een kwartiertje geduld, het werk wordt te één uur hervat. Men gekscheert
niet met den arbeidsduur in het hospitaal van Rijssel sinds de toepassing der
veertig-uren. De wet is de wet. Een contract is een contract. En voor het etens-uur,
gewoonlijk kalm, had men nog geen hulp-personeel aangesteld.

Onmenschelijk
Maar de zieke moest vervoerd worden en geholpen, want de operatie heeft op zijn
ingewanden gewerkt. De dokter kijkt naar de klok. Het is tien minuten voor één. Hij
belt weer eens voor niemendal en besluit de zaalknechts te gaan halen. Hij vindt ze
met hun vieren bezig een kaartje te leggen. Hij zet hun den toestand uiteen,
parlementeert met hen, tracht hen te overreden. Te vergeefs. Zij zijn onwrikbaar. Hij
krijgt slechts dit antwoord: te één uur begint onze dienst. Zoo redeneerde ook Shylock.
De dokter keert terug naar zijn patiënt en ziet de operatie-tafel ledig. De zieke, die
het niet meer kon uithouden, was opgestaan en weggestrompeld. Waar kan hij zijn,
de ongelukkige? Zijn dokter behoeft hem niet lang te zoeken. Hij ligt midden op een
trap. Bewusteloos? Neen... morsdood.
Het treurige geval lekt uit door het rapport van een professor, die de zaak niet kan
verkroppen. Groote beroering te Rijssel. Een golf van verontwaardiging uit alle
windstreken van Frankrijk. De zaalknechts echter zijn leden van het
arbeiderssyndicaat. Zoo onmenschelijk zij zich betoond hebben, zij vertegenwoordigen
een politiek. Zoo onvergeeflijk zij zich gedroegen, men kan hen niet in den steek
laten.

Een ‘rapport’
De minister van Gezondheid zendt dus een lid van zijn kabinet naar Rijssel om een
onderzoek te doen. Ook deze gevolmachtigde dient een rapport in.
Hij kan de feiten niet loochenen, hij kan de schuldigen niet schoonwasschen.
Het eenige, wat hij kan, is argumenten aansleepen, welke alle natuurlijke
opwellingen smoren onder bijkomstige overwegingen. Het geweten moet gesust
worden.
Is het zeker, dat de zieke niet overleden zou zijn, wanneer de bedienden gevolg
gegeven hadden aan de bevelen van den dokter? Ware de geopereerde tòch niet
bezweken? Kan men een personeel hard vallen, dat zoo zuinig gesalarieerd wordt
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als die betrokken zaalknechts? Zij hebben gehandeld zonder nadenken, maar zijn ze
niet een beetje vergoelijkbaar? Geen woord van protest en geen zweem van afkeuring
voor het monsterachtige der inborst van vier menschen, die geen kaartpartijtje willen
onderbreken, die geen vijf minuten van hun schafttijd willen opofferen voor een
zieke, die verkeert in doodsgevaar. Deze vijf minuten niettemin openen schrikbarende
gezichtspunten over een mentaliteit van hardvochtige, verstokte, fanatieke barbaren,
over de waarde eener civilisatie en eener moraal die dergelijke gedrochten kweekt.

Nog onmenschelijker
Dat gebeurde te Lille, in het Noorden. Te Lyon, in het centrum, was er een jongen
van acht jaar, Paul Gignoux, die voor zijn vader boodschappen ging doen in een
volksbuurt. Hij verkocht biljetten eener liefdadigheidsloterij.
De kleine baas droeg nog krullen, was proper gekleed en had een fiets. Onderweg
passeert hij een bende kinderen van werkloozen, voor 't meerendeel communist, die
hem uitschelden en uitdagen: ‘Hé, fascist, hé meisje, kom op als je durft!’ De knaap
is niet bang, stapt af, keert om en maakt front. Hij staat één tegen twaalf, de meesten
ouder dan hij. Tusschen hem en den troep zijner uitdagers ligt een hoop straatkeien.
De bende stormt aan op deze projectielen en begint den gehaten ‘fascist’ (wiens
vader lid is der partij van colonel de La Rocque) te bekogelen. De aangevallene
vlucht naar een muur. Hij tracht zich te dekken met zijn rijwiel. Het bombardement
gaat door met steenen en plavuizen. Sommigen zijn zoo zwaar dat zij niet hooger
kunnen raken dan de dijen, anderen treffen het hoofd. Weldra sijpelt het bloed langs
de beenen en het aangezicht. Plotseling zinkt de kleine jongen ineen naast zijn fiets.
De bende merkt, dat hij buiten kennis is, laat hem liggen, en verspreidt zich
schreeuwend en scheldend. Even later komt de gewonde knaap bij zinnen, werkt
zich overeind en hinkt bloedend naar huis. Daar valt hij opnieuw flauw en sterft na
een uur doodsstrijd. Bij de autopsie van het lijkje vond de dokter in den mond een
kies, die verbrijzeld was door de steeniging, De knaap was overleden aan een
hersenschudding.

Gevolgen van het systeem
Natuurlijk heeft de linksche pers, die geenszins geredigeerd wordt door onverlaten
en harteloozen, die zelfs bij elke gelegenheid overloopt van the milk of human
kindness, natuurlijk heeft deze linksche pers betwijfeld en geloochend, dat ‘politieke
motieven’ aanleiding geweest zijn tot dit erbarmelijk drama. Helaas, dat ligt in hun
lijn, ook al zijn de redacteuren achtenswaardige, gevoelige lieden, die geen vlieg
kwaad zullen doen. De twaalf vlegels van Lyon, die een kameraadje lynchen, behooren
evenals de vier zaalknechts van Lille, tot een politiek systeem. Men moet hun de
hand boven 't hoofd houden, door dik en dun. Men kan hun moeilijk afvallen, na hun
geleerd te hebben de vuist te ballen, te bulderen met de ouders ‘Mort aux fascistes’,
alle muren, vensters en schuttingen vol te schrijven met ‘Dood Doriot’, ‘Dood de La
Rocque’. Het is afschuwelijk, zooals Herriot ontroerd zei in den Lyonneeschen
gemeenteraad, dat de haat der ouders overslaat in het gemoed der kinderen. Men
heeft echter al 't mogelijke gedaan om 't zoover te krijgen.
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Maar de eigenlijke kwestie, dunkt me, is niet het motief, dat die boefjes aanhitste,
noch hun haat en zelfs niet hun daad. Vroeger speelden de kinderen roover en
maréchaussée. Gisteren soldaatje. Vandaag fascist en antifascist. Misschien met wat
meer verbetenheid en nijd dan bij de oude spelletjes. Doch wanneer alle ‘politieke’
kloppartijen tusschen jongens moesten eindigen met doodslag dan was Frankrijk één
kerkhof.

Wat erger is
Neen, iets ergers verontrust en beklemt in den kindermoord te Lyon.
Hij is bedreven bij daglicht, in 't openbaar, op straat. Volgens verschillende
getuigenissen werd hij bijgewoond als een vertooning. Volwassen menschen, vrouwen
en mannen, hebben lijdelijk, onverschillig toegezien (en, wie weet?, misschien met
een grijns van vermaak) hoe een kleine jongen door een overmacht van rekels
gesteenigd is tot hij bewusteloos neerviel. Zij hebben hem niet beschermd tegen zijn
onverantwoordelijke beulen. Zij hebben hem niet eens opgeraapt. Toen hij geen
teeken van leven meer gaf, draaiden zij hem den rug toe.
Laten wij oppassen voor generaliseeren. Deze ziellooze toeschouwers, afgestompt,
verteerd van haat en bloeddronken, zijn niet het gansche volk. Het is waar, dat men
zou kunnen antwoorden: dat ontbrak er nog maar aan! Doch stellig is deze minderheid
het virulentste, het venijnigste, het beestelijkste, het handtastelijkste deel der bevolking
en wie koelbloedig een kind kan zien vermoorden deinst terug voor niets. Hier bleef
de haat nog smeulend en passief. Als hij ooit uitlaait kan men dingen verwachten
waarbij het bloed en de branden van Spanje zullen verbleeken.

Vóór de beulen!
Want zijn ‘incidenten’ als die van Lille en Lyon geen vervaarlijker aanwijzingen
voor de toekomst dan teekenen aan den hemel? Was er ooit een welsprekender
luchtverschijnsel dan het communiqué, dat de Bond der Rechten van den Mensch
uitgaf naar aanleiding der steeniging van den kleinen Paul Gignoux? Dit doorluchtig
genootschap van leeken-moralisten, deze paladijnen der Gerechtigheid, zeer machtig
in den Franschen Staat, trekken partij voor de steenigers, beklagen ze als slachtoffers
eener tendentieuze campagne, protesteeren tegen hun preventieve hechtenis en eischen
hun onmiddellijke invrijheidsstelling. Zelfs het woord ‘preventief’ schrikt deze
drogredenaren en zedemeesters niet af bij een lijkje, dat reeds begraven is.
Zoover kwam het in Frankrijk, dat door de geschiedschrijvers geroemd wordt als
het eerste land van Europa waar in het duister der middeleeuwen de dageraad gloorde
eener mildere en menschelijker beschaving.
[verschenen: 29 mei 1937]

De officieele muze

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Parijs, 19 Mei [1937]
De Republiek van het Front populaire heeft haar artistieke uitdrukking gezocht en
niet gevonden. Zoo luidt de conclusie welke ontegenzeglijk getrokken moet worden
uit het experiment van Jean Zay. Deze minister van Onderwijs en Schoone Kunsten,
wenschte de geschiedenis van Frankrijk en den eeuwenouden strijd van 't Fransche
volk om de Vrijheid, uitgebeeld te zien in een kleurig, levendig, grootsch theatraal
fresco, en opgevoerd in een schouwburg tot leering der naties die de Expositie zullen
bezoeken. De gansche Fransche kunst, dit wil zeggen bijna allen die sympathiseeren
met het gouvernement van Blum, zou aan de demonstratie en aan de apotheose
medewerken.
Op het geld werd niet gekeken, noch bij de voorbereiding, noch voor de uitvoering.
Dat was de oorsprong van ‘La Liberté!’ (met een uitroepteeken), het tooneelspel
der vijftien auteurs, twaalf componisten en zes décor-schilders.
De première vond plaats in tegenwoordigheid eener verzameling ministers en
onder-ministers, werd beëindigd met de Marseillaise en bekroond met de
Internationale, waarvoor een deel van het publiek de vuist opstak. (Ik hoorde onlangs
een sinoloog beweren dat dit verbroederingsgebaar afkomstig is van de Chineesche
Boksers!) Maar de wegen, geplaveid met de beste bedoelingen, kunnen leiden naar
de hel, en men vindt er menig struikelblok. ‘La Liberté’ werd eenparig afgebroken
door de critiek. Dit bewees nog niets desnoods. Het vonnis der critiek echter werd
in de kortste keeren bekrachtigd door het publiek dat noch gratie noch uitstel van
executie verleende en het stuk liet vallen als een baksteen. Het imposante fresco
bleek een kolossaal fiasco. Veertien dagen later verdween ‘La Liberté’ van de affiches.

Onmacht
Vijftien auteurs, twaalf componisten en zes décor-schilders hadden collectief hun
onmacht getoond, zoowel om de kenners te boeien als het profanum vulgus. Het
Théâtre des Champs-Elysées, dat voor de vertooning was uitgekozen, kan slechts
een twaalf honderd toeschouwers bevatten. Geen twintig duizend menschen bijgevolg
hebben zich bereid gesteld, ondanks de vrijkaartjes en de reclame, om zich voor de
reusachtige cultuur-onderneming te interesseeren.
Het was inderdaad niet meer of minder dan een cultuur-onderneming. De fraaie
geesten, vereenigd in een syndicaat, die de manifestatie organiseerden, hadden zich
opgedirkt met den titel ‘Kunst en Cultuur, Mei '36’ alsof bij hen de schepping eener
wereld aanving.
Dat opende met de ‘Commune van Laon’ in het jaar elf honderd zooveel, van H.R.
Lenormand, waar onder veel gekrijsch en liederlijke verwenschingen een bisschop
gekeeld en een kathedraal in brand gestoken wordt onder aanvoering eener duivelin
met rooden haarbos, de ‘Pasionaria’ van Laon, precies als in Spanje. De kathedraal
werd herbouwd en staat er nog.
Dat sloot met den dood van Jaurès, den martelaar van het socialisme, in verzen
van Maurice Rostand, neergeschoten op den vooravond der oorlogsverklaring van
1914, omdat hij den vrede wilde. Vandaag heeft het socialistisch gouvernement van
Frankrijk veertig duizend vrijwilligers en twintigtallen vliegmachines die dood en
verderf zaaien over het Iberisch schiereiland.
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Daartusschen...
Inmiddels was men gepasseerd langs den bouw der Notre-Dame van Parijs, waar
een monnik de vrije handwerkers verbiedt om de architectuur te versieren met
wereldsche ornamenten. En tegenwoordig is de officieele architectonische stijl naakter
en vlakker dan een monnik hem ooit droomen kon.
In 't voorbijgaan wordt Jeanne d'Arc, herderin die een koning kroont, geannexeerd
als bevrijdster, als pionierster van alle toekomstige vrijheden. En op een Zondag van
Mei '37 beproeft Léon Blum om een volksoptocht ter eere van Jeanne d'Arc te beletten.
Wat hem ondertusschen niet gelukt is!
Wij vallen van de eene tegenstrijdigheid in de andere. Molière beklaagt zich bij
Boileau over het wanbegrip, de onderdrukking waarmee zijn tijdgenooten (adel en
bourgeoisie) hem beloonen. En het besluit is: ‘Wat zouden wij moeten beginnen als
wij Lodewijk XIV niet hadden.’ Tot dusverre gold deze Capet als het model der
tyrannen, bij de revolutionnairen wel te verstaan. Hij had dus zijn goede zijden!
Voor Jean-Richard Bloch, directeur van het nieuwe, bolsjewiseerende avondblad
Ce-Soir, die ‘de Première der Bruiloft van Figaro’ voor zijn rekening nam, is
Beaumarchais geen groot man omdat hij een meesterwerk maakte doch omdat hij
den opstand der Amerikaansche insurgenten tegen Engeland gesteund heeft met goud
en munitie. Dit is wederom een toespeling op Spanje. Voor dergelijke interventies
echter schijnt men een koning noodig te hebben, want Beaumarchais deed dat in
dienst van Lodewijk XVI, welke Capet dus ook zijn goede zijden had.

Persiflage
En het tafereel van Rabelais, waar ‘Panurge herleeft met zijn schapen’! Welk een
charmante persiflage (van den humorist Marcel Aymé) op de opportunisten van den
huidigen dag! Met de eene hand gebald tot vuist, en met de andere hand gestrekt in
fascistischen groet houdt Panurge (ten leven gewekt door een toovenaar) een dier
vooze politiek-sociale redevoeringen à la Jouhaux, à la Faure, à la Blum, welke
klinken als klokken en holle vaten. Maar van Jouhaux gesproken. Wij wonen eveneens
te Amiens de oprichting bij der C.G.T., de werklieden-confederatie, welke de vrijheid
van den arbeider zou waarborgen na haar veroverd te hebben. Wat zien wij vandaag?
De arbeider die geen lid is van de gouvernementeele C.G.T., doch van een Christelijk
syndicaat, of van een onafhankelijk syndicaat, wordt uit de fabrieken geknuppeld,
van de werkplaatsen verjaagd, van zijn broodwinning beroofd. Men verwisselde
gewoonweg van tyran. Heeft echter de C.G.T. ook haar goede zijde? Tot nu toe
beschermde zij geen Molière. Ware er een Molière, hij zou de eerste zijn om Jouhaux
te hekelen als een nieuwe Ubu-Roi, personificatie van egoïsme, opgeblazenheid en
stupiditeit in de fameuze charge van Alfred Jarry, die in 1896 den Jouhaux reeds
voorspelde van 1937.

Saai
Al deze contradictoire onsamenhangendheid, waarin fascisten en anti-fascisten om
de beurt en naar hartelust kunnen rommelen, graaien, grabbelen, sprokkelen, maar
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die per slot geen van beiden bevredigt, al dat geschipper, gelaveer van
allemansvriendjes, dat gehink op twee en meer gedachten had tenminste in de
uitwerking pittoresk kunnen zijn, onderhoudend, levend, vermakelijk. Maar het
mankeert elken élan, elke innerlijke drijfveer, elk accent, en in plaats van
verkwikkelijk en enthousiasmeerend, werd het platvloersch en vervelend, saai als
een Zondagsschooltje.
Wat de illustratie aangaat der twaalf componisten, onder wie Honegger, Milhaud,
Ibert en de rest der muzikale fine fleur, het is wonderbaarlijk hoe al hun noten op
elkaar lijken en hoeveel eentonigheid men distilleeren kan met twaalf temperamenten,
die even verschillend, even harmonisch, even veelvormig en vereend hadden kunnen
zijn als de 12 trappen hunner toonschaal. Nooit heeft een collectie componisten den
hoorder perplexer achtergelaten met de vraag naar welken maatstaf hun muziek
beoordeeld moet worden. Technische wetten hebben zij niet en willen zij niet. De
vertolking van gewaarwordingen, emoties, sentimenten (het eenige wat muziek met
een beetje nauwkeurigheid kan uitdrukken) versmaden zij als oude koek. Wat blijft
er dan over? Niets dan de vrijheid om naar believen klanken op te stapelen, te knoeien
en te kladden. Doch ook deze vrijheid blijkt verbijsterend suf en gruwelijk vervelend.
Gelijk echter in den tekst de Rabelais van Marcel Aymé ver boven zijn partners
uitreikt, zoo zou ik onder het dozijn componisten een uitzondering willen maken
voor de Jeanne d'Arc van Roland Manuel. Dit miniatuur-oratorium, gebouwd op
expressief verwerkte middeleeuwsche motieven, verdient een plaats in de concertzaal.
Maar dan zonder geflankeerd te zijn door de twee recitanten, die gecostumeerd in
een roode maliënkolder (of pull-over) onder den naam van Gisteren en Vandaag,
door de muziek heen een aantal toelichtingen declameeren welke men gaarne gemist
had.
Twee geslaagde scènes zijn niet voldoende om deze jongste poging van totalitaire
staatskunst te redden. Wie na Rusland, Italië en Duitschland nog bewijzen noodig
heeft dat kunst geen regeeringszaak is, zal deze stelling voor de zooveelste maal
onomstootelijk bevestigd vinden door het effect en de resultaten van ‘La Liberté’ in
Frankrijk. Jammer voor de Vrijheid die er niet bij wint.
[verschenen: 31 mei 1937]

Een vreemde geschiedenis.
Het mysterie van Loetitia Toureaux. - De misdaad in de ondergrondsche.
Parijs, 22 Mei [1937]
Haast woord voor woord zou men kunnen herhalen wat Edgar Poe ongeveer een
eeuw geleden schreef in 't begin van ‘Het mysterie van Marie Roget’, een zijner
merkwaardigste novellen, en een meesterstuk van uitpluiskunst:
‘De gruwelijkheid van den moord (want onmiddellijk bleek het evident dat er een
moord begaan was), de jeugd en de schoonheid van het slachtoffer en bovenal haar
bekendheid, alles droeg er toe bij om een intense beroering te verwekken in den geest
der gevoelige Parijzenaars. Ik herinner me geen enkel gelijksoortig geval dat ooit
zulk een heftigen en zulk een algemeenen indruk veroorzaakt heeft. Gedurende enkele
weken werden de ernstige kwesties der politiek van den dag op den achtergrond

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

gedrongen door de discussie over dit uniek en absorbeerend onderwerp. De prefect
getroostte zich ongekende moeiten en de geheele Parijsche politie, gerequisitionneerd
tot haar maximum, was in het gareel.’ Om de zonderlinge gisting der gemoederen
volledig te schetsen had Poe hieraan slechts behoeven toe te voegen: ‘De beroemdste
persoonlijkheden van Frankrijk, schrijvers, geleerden en journalisten, verdiepten
zich in het raadsel om te trachten het te ontsluieren.’
Het is inderdaad een lang niet ordinaire zaak, veel vreemder en boeiender dan de
verdrinking van Marie Roget, de parfumeuse. Op Zondagmiddag van Pinksteren gaat
Loetitia Toureaux met haar twee broers dansen te Maisons-Alfort, een uitstapje aan
den rand van Parijs en op de oevers van de Seine.
Zij wordt ook Yolande genoemd door haar talrijke kennissen. Sinds drie jaar is
zij weduwe. Zij heet Nourrissat van zich zelf en werd geboren in een dorpje der
Fransch-sprekende Aoste-vallei in het Piemont, wat niet anders beteekent dan Pied
des Monts, Voet der bergen, en ondanks alle pogingen van het Italiaansche
gouvernement zijn Fransch karakter behield.

Het drama
Te zes uur verlaat Loetitia Toureaux het danshuis waar zij zich opgeruimd vermaakt
heeft, en begeeft zich alleen naar de halte eener autobus.
Tien minuten later, mooi en pikant in haar groen toilet met een wit hoedje, wordt
zij opgemerkt door twee kaartjesverkoopers die haar naoogen. Te zes uur 15 neemt
zij de autobus naar Vincennes en maakt een praatje met den conducteur. Te zes uur
24, steeds alleen en nogmaals nageoogd door den gecharmeerden employé van het
voertuig, daalt zij de trappen af van den ondergrondsche.
Wij zijn aan de Porte de Charenton, een kopstation van de métro. Te zes uur 27
rijdt een trein aan en schaart zich langs het perron om de reizigers in te laten. De
tweede-klas wagens zijn druk bezet. Het eenige eerste-klas-rijtuig daarentegen,
daghelder verlicht, waar Loetitia zich installeert op een bank, is absoluut leeg. Na
een halte van dertig seconden zet de trein zich in beweging, de deuren sluiten zich
automatisch, en kunnen niet geopend worden alvorens de wagen stil staat. Het volgend
station, Porte Dorée, ligt op vijftig seconden afstand. Een gezelschap van zes personen,
onder wie een militair dokter, spoedt zich zoodra de trein binnenrijdt naar het
eerste-klas-rijtuig om in te stappen. Als eenig passagier zien zij een jonge dame die
zachtjes op en neer wiegelt op haar bank, onder den laatsten schok der remmen
voorover tuimelt en op haar gelaat valt. De dokter snelt toe, raapt de bewustelooze
op en onderzoekt haar ijlings. Aan de rechterzijde van den hals vindt hij een dolkmes
dat tot aan het heft in den nek geploft is. Gelijk men later merken zal is de stoot met
zooveel geweld toegebracht dat de punt doordrong tot in het ruggemerg. Loetitia
Toureaux was dood.

Onvindbaar
De mensch is zoo geschapen dat hij zelfs voor de misdaad een rangorde, een hiërarchie
heeft ingesteld. Er zijn banale misdaden zooals er banale romans zijn. Er zijn misdaden
die de perfectie naderen, die een summum van emotie bevatten, gelijk zeldzame
meesterwerken der kunst. Hier, in de tragedie van den ondergrondsche, was de
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opperste trap der volmaaktheid bereikt. Het drama had zich afgespeeld in minder
dan anderhalve minuut. De bedrijver had honderd procent kans om op heeterdaad
betrapt te worden. Hij had eveneens 100% kans om ontdekt te worden en niet te
ontsnappen.
En hij bleef onvindbaar hoewel de heele politie op de been is. Dit alles impliceert
niet alleen een weergaloos quantum koelbloedigheid, behendigheid, vermetelheid,
vastberadenheid, zelfvertrouwen, kortom een toppunt van talent en genie georiënteerd
naar het booze, maar het veronderstelt daarenboven een onovertrefbare dosis geluk.
De geheimzinnige moordenaar van Loetitia Toureaux (die overal de aandacht trekt
behalve wanneer zij gedood wordt) is niet enkel een virtuoos, hij is ook een
ongeëvenaard boffer. In die mate virtuoos en boffer dat zijn dolkstoot op slag
doodelijk was zonder dat zijn slachtoffer na vijftig seconden (hetgeen niet lang is)
een lettergreep kon uiten om haar moordenaar aan te duiden.
Het geheim van Marie Roget (transpositie van Mary Cecilia Rogers, een jong
meisje vermoord in de omstreken van New-York) werd door Poe opgehelderd
geruimen tijd vóór dat de Amerikaansche politie slaagde in de oplossing van het
probleem. Men kan deze waarachtige geschiedenis moeilijk overlezen zonder de
vraag te opperen hoe Poe geredeneerd zou hebben in het geval Loetitia Toureaux en
welke conclusies hij getrokken zou hebben uit gegevens, welke hij uitsluitend
ontleende aan de kranten.

Een gek?
Zooals wij zou hij keuze gehad hebben tusschen twee categorieën van verdachten:
den gek en den bewusten misdadiger. Alleen een gek riskeert zich roekeloos voor
honderd procent. Maar bestaan er gekken die een handeling met zooveel intelligentie,
zooveel overleg kunnen uitrekenen en combineeren dat het verstand van normale
menschen zich verre overtroffen ziet? Dat is onwaarschijnlijk. Het is in ieder geval
nog nimmer vertoond. Bedenk immers dat deze onbestaanbare gek ten overvloede
moest beschikken over 100% geluk.
Een bewust misdadiger daarentegen zal zijn vrijheid, zijn leven niet opzettelijk
voor 100% in de waagschaal werpen. Welke passie hem ook brandde, welke haat
hem ook aanzweepte, als hem een greintje bezinning rest zou hij een gunstiger, een
minder gevaarlijke gelegenheid gekozen hebben dan de métro met zijn drukke perrons,
om zijn woede te koelen en hij hadde haar gemakkelijk gevonden. Had hij trouwens
zonder dit greintje bezinning een plan kunnen volvoeren dat een toppunt eischte van
zelfbeheersching en berekening? Neen. Want overweeg even hoeveel kansen er
bestonden dat op 't laatste moment iemand in den leegen wagen stapt, en hoeveel
kansen een dolksteek biedt om de levensverrichtingen te rekken met een minuut, een
halve minuut waarin alles voor den moordenaar op 't spel staat, en waarvan alles
voor hem afhangt.

Vrouwelijk detective
Wat dan, als de dader noch een gek kan zijn, noch een gewoon bandiet? Een
medewerker van den Petit Parisien heeft onthuld (wat de politie had moeten
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ontdekken) dat de vermoorde behoorde tot een particulier detectiven-bureau. In dienst
van een directeur die, gelijk de meesten dezer specialisten, gewerkt had bij de
staatspolitie, belastte Loetitia Toureaux zich met de achtervolging van onwettige
paren, met het spionneeren van werklieden in groote fabrieken, het surveilleeren der
bezoekers van dancings, hotels en restaurants, als het bekende Chineesche restaurant
in het Quartier Latin. Beurtelings was zij courante jonge dame onder het straatpubliek,
nette arbeidster achter een machine, of aanvallige en vriendelijke bediende eener
vestiaire. Voor ieder die weet hoe nauw in sommige landen de officieele en de
officieuze politie elkaar raken, hoe dikwijls zij elkaar ontmoeten op hachelijke
kruispunten, of hoe vele malen zij elkaar in de wielen rijden, dringt zich
onvermijdelijk de hypothese op dat de civiele spionne Loetitia Toureaux bij de
vervulling van een harer diverse rollen toevallig of met voorbedachten rade een
geheim, een intrige, een complot, een misdaad heeft aangeroerd, gepeild, doorgrond,
of een misstap beging, een verraad pleegde, dat betaald werd met een
onverbiddelijken, een sensationeelen en daardoor exemplairen dood. Enkel een
dergelijke veronderstelling kan op eenigszins bevredigende wijze het uitzicht verklaren
dat de moordenaar had op 100% geluk en onvatbaarheid. In ronde woorden: de
spionne is om een of andere reden uit den weg geruimd door een harer officieele of
officieuze collega's die even onherkenbaar vermomd en argeloos de Parijsche straten
bewandelt als Yolande zelf dat deed.
[verschenen: 7 juni 1937]

Tooneel op de wereldtentoonstelling te Parijs
Mager resultaat.
‘Atlas-Hôtel’ van Armand Salacrou en ‘Electra’ van Jean Giraudoux.
Parijs, 25 Mei [1937]
Het eerste tooneelstuk dat werd aangekondigd als Expositie-schouwspel is
‘Atlas-Hôtel’ van Armand Salacrou. Deze jonge auteur accrediteerde zich vorigen
winter als groot schrijver, met ‘Een man gelijk de anderen’, dit wil zeggen een man
die niet veel beduidends is, die de eene schavuitige laagheid stapelt op de andere,
die zich beweegt temidden van soortgelijk doorsnee-uitschot, en waarvan ik niet heb
verzuimd u de gore wederwaardigheden en de mooie carrière te berichten. ‘Een man
gelijk de anderen’ werd de groote man van het seizoen, waaraan ieder zich een beetje
ging schuren als runderen aan hun wrijfpaal. Toen Charles Dullin dus een stuk noodig
had voor de Tentoonstelling wendde hij zich zonder aarzelen tot Salacrou.
‘Het Atlas-Hôtel’ dat de voortaan vermaarde dramaturg hem gaf, dateert van 1931
en behoort tot de periode waarin de auteur, toenmaals een litterator op den zelfkant
der maatschappij, tegenwoordig een florissant industrieel, zijn richting zocht. Het
motief dat hem in dien tijd interesseerde is een tikje minder universeel dan zijn
Model-Man, doch bijna even karakteristiek en typisch, op het conventioneele af, in
de Fransche letterkunde der laatste tien jaren.

Een droomer
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Een zekere August erft een kleine fabriek welke bescheiden zou kunnen bloeien maar
die hij, onverbeterlijk droomer, ruïneert omdat hij de dingen te grootscheeps opzet.
Bijgevolg zal hij, om zich er bovenop te werken als hij blut is, de zaken nog veel
grandiozer aanpakken. Hij trekt naar Marokko om in 't Atlas-gebergte (vandaar de
naam) een hotel op te richten, beginnen met achttien kamers, die hij zelf bouwt maar
die geen dak hebben noch vensters, gelijk vandaag nog 300 paleizen op de 350 der
Expositie. Een overstrooming vaagt de 18 kamers weg. Geen nood. Hij hervat het
bouwwerk dat ditmaal 34 kamers zal tellen, in 't midden van de rimboe. Een aardig
trekje teekent dezen illusionnist, die niet voor niets den naam draagt van een clown:
hij gaat elken dag jagen doch houdt niet van de jacht. Zoo lost hij slechts een enkel
schot: om zijn echtgenoote te verwittigen van zijn thuiskomst.
Dat is de origineele August. Hij trouwde met een Augustine, gescheiden vrouw
van een dichter, die haar bedroog. Ook zij droomt. Zij droomt over wat haar droom
geweest is, haar poëet. Haar verzenmaker was het leven met zijn poëzie, die zij
betreurt, haar August is niets dan de nuchtere werkelijkheid, in een kamer zonder
vensters, een hotel onder eeuwige steigers. Maar op een dag meldt zich een toerist
aan. Natuurlijk is het de eerste man van Augustine. Zij zou hem terstond in de armen
vallen, hij zou niets liever doen dan haar aan zijn borst drukken en schaken. Wat
weerhoudt Augustine?

De doode droom
Niets en alles. Haar poëet is geen poëet meer. Hij werd wijzer en staat nu aan 't hoofd
eener geweldige bioscooponderneming. Hij beweert wel dat hij de poëzie
transponeerde in de daad, de lyriek in de realiteit, de droom in het leven, doch dat
zijn praatjes. Wie een droom verwezenlijkt doodt zijn droom. Wie slaagt heeft geen
ideeën meer. De ware droomer en dichter dat is August tusschen zijn gebinten en
steigers. De eigenlijke mislukkeling is de poëet, die directeur wordt van een machtige
film-trust. Augustine blijft derhalve bij haar August. Zij zal dat hart niet breken voor
een affairist. Beter tien vogels is de lucht dan één in de hand! Doch langs den neus
weg spiegelt de ex-Poëet den hersenschimmigen hotel-eigenaar voor, dat het
onvoltooide bouwwerk van den Atlas misschien beëindigd zou kunnen worden met
een inbreng van kapitaal welke de eerste man van Augustine zou fourneeren als
commanditair vennoot. Dit is de zoete wraak van een dichterlijk realist. Maar het is
niet de les van 't stuk. Want voorloopig triomfeert de droom en de logische droomer.
De vraag hoe Augustine zich zal voelen wanneer zij een stevig dak boven haar hoofd
en geld in kas heeft, wordt niet aangeroerd. Logisch geredeneerd zal August, om
haar te behouden, moeten failliet gaan.
Met zulke theorieën, die minstens de helft vormen van de intellectueele bagage
en den sophistischen ballast welke de Fransche natie nog steeds meesleept als een
blok aan haar been, zit men altijd tusschen de steigers, in het grondwerk en de kalk.
Voor een tooneel-directeur echter hebben zij het voordeel dat hij volstaan kan met
een schematisch decor. En als de dilettantische ideeën van het Atlas-Hôtel fataal zijn
voor het beheer eener onderneming, voor het bestuur van een land, het kan niet
geloochend worden dat zij amuseeren op de planken. Van August maakte Charles
Dullin, onuitputtelijk fantast en onvergelijkelijk acteur, een zijner beste rollen. Waar
de handeling tusschen Europeanen zou kunnen kwijnen vijzelt Salacrou ze op met
schilderachtige episodes uit het inboorlingen-milieu en een geheel bedrijf speelt
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onder de tent van een Arabieren-hoofd. Alles tezamen genomen is dat een meer dan
voldoende pretext om Montmartre te beklimmen dat bij dag en bij avond een der
luisterrijkste uitzichtpunten blijft van de gansche aarde.

Een tweede stuk
Een tweede stuk dat officieel zal worden als het zich kan handhaven is de ‘Electra’
van Jean Giraudoux, ambtenaar op den Quai d'Orsay en van alle Fransche schrijvers
de meest prismatische, die geen kleur en geen klank opvangt zonder ze te
differentieeren in oneindige schakeeringen.
Ieder kent den inhoud van ‘Electra’, die na Aeschylos, Sophocles en Euripides,
behandeld is door tientallen oude en nieuwe auteurs, in versmaat of in proza, en
waarbij men zich ten laatste verzuchtend afvraagt wat het menschdom in 's hemels
naam verloren mag hebben aan dezen maagdelijken telg der gevloekte Atriden, die
twintig jaar na de huiselijke tragedie welke Agamemnon in een badkuip het leven
kostte onder het mes zijner echtgenoote Clytemnestra, haar broer Orestes aanhitst
tot moedermoord en doodslag op den minnaar Egisthus. Zulke familie-drama's
gebeuren in Parijs elken dag. Het Fatum heeft echter oogenschijnlijk of klaarblijkelijk
gedemissionneerd, want zij blijven regelmatig ongestraft en de boete volgt zelden
op de schuld. Tenzij per ongeluk alle schuld zou liggen bij de slachtoffers.
Wij kunnen dus hoe langer hoe moeilijker gelooven aan Electra. Zij wekt den
indruk eener verstokte, onverzoenlijke, schadelijke Prinzipienreiterin. Goethe heeft
gezegd ‘liever een onrecht dan wanorde’. Haar spreuk luidt: ‘Beter een lawine van
wanorden dan ééne ongerechtigheid.’ Dergelijke karakters zijn uiterst gevaarlijk
voor de medeburgers en als zoodanig heeft Giraudoux haar bij uitstek geschilderd.
Wanneer Argos aangevallen wordt door de Corinthiërs roept Egisthus zijn
landgenooten te wapen onder de leuze ‘Het Vaderland!’ ‘Neen’, schreeuwt Electra
terug: ‘Mijn Vader!’ en zij laat hem slachten achter de schermen. Dat eindigt met de
puinhoopen der Vaderstad Mycene, maar een onrecht is hersteld volgens het
ijzingwekkende beginsel: Recht geschiede, al valle de hemel. Dit is instructief. In
plaats van een ontroering geeft het evenwel een koude rilling.

Vermoeiend
De voornaamste afwijking van 't traditioneele plan welke Giraudoux zich veroorloofde
is de vervanging van het Koor door een Bedelaar, half dronkelap, half waarzegger,
en die geen blad voor den mond behoeft te nemen omdat iedereen de vage
gewaarwording heeft dat hij een vermomde god zou kunnen zijn. De monologen van
dezen buitensporig breedsprakigen hemeling beslaan gansche pagina's en hun
ongebreidelde omslachtigheid is niet alleen de eigenschap van dien drastischen
flapuit, gespeeld door Jouvet. Ook de overige personages verdwalen om de beurt in
eindelooze tirades, variaties, intermezzi, ideologische, moreele, sociale, intellectueele,
psychologische commentaren, glossen, deducties en andere verlengingen van het
gegeven thema. Men kan den stijl van Giraudoux vergelijken met een vonkelend
vuurwerk, maar ook met een voortdurende, ellenlange muggenzifterij. Dit is knap,
dikwijks betooverend, soms verrukkelijk, doch zeer vermoeiend. De Franschen zelf
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beklagen zich dat zij Giraudoux in zijn ‘Electra’ niet kunnen bijhouden, dat zij den
draad kwijt raken, en zij verbazen zich dat een acteur erin slaagt om zulke rollen van
buiten te leeren en ze te vertolken zonder hakkelen. Een buitenlander hoe geoefend
ook in de taal, bezwijkt nog tweemaal eerder onder zulken tekst en zijn stortvloeden.
Het eigenaardige echter is dat men geen woord wil opofferen als men zoekt welke
passage men zou kunnen schrappen.
Dit chef d'oeuvre mist per slot niets dan de concentratie en de directe emotie,
gedempt, vol wijding, religieus, van ‘De Trojaansche Oorlog’.
Dit tekort is juist voldoende om het te laten vallen. Valt het evenwel dan blijft er
behalve ‘Atlas-Hôtel’ op het gebied van tooneel (dat door de organiseerders der
Expositie een beetje verwaarloosd werd) niets over dan de Balletten van Monaco
onder leiding van René Blum, den broer van Léon. Daar echter, waar o.a. gedanst
wordt op 't Viool-Concert van Mendelssohn, loopt het geenszins storm. Doch al liep
't er storm, als saldo van noviteiten is dat mager voor een centrum als Parijs.
[verschenen: 9 juni 1937]

Op de grenzen van het verval
Onbegrijpelijk optimisme in Frankrijk.
Ontstellende cijfers van de Administratie der Douane.
Parijs, 28 Mei [1937]
Het ontbreekt niet aan lieden die er belang bij hebben om den algemeenen toestand
in Frankrijk optimistisch voor te stellen. Te beginnen bij het gouvernement dat de
resultaten van zijn experiment met geen betere leuze kan afwachten dan de
tooverspreuk van Coué ‘het gaat hoe langer hoe beter’.
Vervolgens de import-maatschappijen en de financieele trusts, die met deze
samenwerken. Zij maken zeer goede zaken. Ten derde alle naties welke handel drijven
met Frankrijk en de Fransche wingewesten. Ten slotte een zeker slag van Franschen
(hun aantal vermindert zienderoogen) die er nog niet toe konden besluiten een
economische catastrofe te beschouwen als het laatste en eenige middel om uit den
pekel te geraken.
Maar al wie de dingen door een gekleurden bril bekijkt, daar dit in zijn kraam te
pas komt, wordt bekropen door een onaangename gewaarwording van onrust, en al
wie zich nog vastklampt aan een stroohalm voelt zich het restantje hoop ontzinken
tegenover de cijfers welke de Administratie der Douane sedert den aanvang van dit
jaar gepubliceerd heeft over de Fransche handelsbetrekkingen met het buitenland.
Tijdens de eerste vier maanden van 1937 bedroeg het deficit ten laste van Frankrijk
zes milliard 245 millioen, waarvan 5.287 millioen francs voor het ruilverkeer met
vreemde mogendheden en 958 millioen voor den omzet met de koloniën. Als geen
verbetering intreedt moeten deze getallen op 't eind van 't boekjaar vermenigvuldigd
worden met drie. Het verlies zal 18 à 19 milliard beloopen. Er is tegenwoordig geen
volk op aarde dat aan de omringende wereld een dergelijken cijns betaalt, zou willen
betalen en zou vermogen te betalen.
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Bezorgdheid
Zelfs onder de gunstigst denkbare voorwaarden kan de ontzaglijke omvang van dit
nadeelig saldo niet gedekt worden door den onzichtbaren invoer van kapitaal dat
toeristen inbrengen en buitenlandsche beleggingen.
Op even goede gronden dan ook als degene die eronder lijdt begint degene die er
van profiteert zich met bezorgdheid af te vragen hoe lang deze exploitatie van één
natie door het ensemble der andere naties nog zal kunnen voortgaan. Te meer omdat
die geleidelijke ruïneering niet dateert van gisteren. In 1935 bedroeg het maandelijksch
deficit 450 millioen. Gedurende October 1936 steeg het tot 787, in November tot
988, in December tot 1.376 millioen. Gedurende het eerste trimester van 1937 werden
de cijfers bereikt welke zelfs een gouvernement dat de methode toepast van Coué
niet kan consulteeren zonder ontsteltenis. In millioenen francs uitgedrukt stond de
import tot export: van Australië als 405 tot 17; van Argentinië 272 tot 123; van
Brazilië 144 tot 36; van Canada 120 tot 25; van China 104 tot 15; van Duitschland
668 tot 286; van Engelsch-Indië 312 tot 25; van Engelsch-Malakka 157 tot 7; van
Egypte 138 tot 38; van Finland 66 tot 8; van Nederland 259 tot 149; van
Nederlandsch-Indië 94 tot 13; van Rusland 170 tot 22; van de Vereenigde Staten
1.023 tot 376; van Zweden 155 tot 65.

Te mooi
Een geheele reeks naties heeft dus gedurende de eerste maanden van 1937 tweemaal,
driemaal, viermaal, vijfmaal, sommigen tienmaal, enkelen vijftienmaal en twintigmaal
meer aan Frankrijk geleverd dan zij van Frankrijk kochten.
Zoo betalen de Franschen hun tol aan de economische herleving der wereld.
Dat is prachtig van altruïsme. Dat is voorbeeldeloos. Het is bewonderenswaardig.
Maar is het niet te mooi om te duren? En gesteld dat de Franschen (wier toonbeeld
van de mobilisatie der douane, van verlaging der tarieven, bij lange na niet in dezelfde
proporties door het meerendeel der handeldrijvende volkeren is nagevolgd) gesteld
dat de Franschen die schreeuwende ongelijkheden blijven dulden, hoe lang zullen
ze rijk genoeg zijn dat hun beenen deze weelde kunnen dragen?
Hun koopwaar verroert niet meer en niets is ongenadiger dan de cijfers.
In 1926, jaar van hun maximum, exporteerden zij voor 37 milliard, in 1936, met
hetzelfde outillage, voor 8 milliard francs. Een val van bijna dertig milliard. De daling
echter geschiedde regelmatig, zonder rukken, zonder schokken, haast onmerkbaar.
Men tuimelde niet, men gleed. Alleen wie materiaal heeft om twee perioden te
vergelijken, gescheiden door een voldoenden interval, bespeurt de buiteling en den
schok. In 1931 b.v. exporteerde men voor 1413 millioen aan katoentjes; in 1936 voor
74 millioen. Wollen weefsels over dezelfde boekjaren: 1.098 en 157. Mode: 44 en
11. Porceleinen: 103 en 34. Pelterijen: 259 en 59. Glaswerk: 230 en 35. Automobielen:
835 en 523. Metaalarbeid: 1253 en 490. Onderdeelen: 630 en 190. Geen spoor echter
van een plotselingen krach, van een breuk. Van lieverlede zinkt men weg tot de
nabijheid der nulpunten.
De neergang voltrekt zich als een langdurige, kwijnende ziekte, welke het heele
organisme aantast, sloopt, verteert. Er is geen enkele reden waarom zij zou ophouden.
Geen enkel medicament hielp. Als 't zoo doorgaat zal de Fransche export in 1940
niet méér meten dan de tonneninhoud van enkele Rijn-aken.
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Merkwaardige feiten
Twee merkwaardige feiten echter, onrustbarender nog dan die trapsgewijze, kwasi
automatische verschrompeling, deden zich voor gedurende de laatste maanden. In
een menigte gevallen, te talrijk om ze op te sommen, en te eentonig, lukte het de
Franschen niet meer om de export-contingenten te plaatsen welke hun door
buitenlandsche naties zijn toegekend. De fout daarvan is niet te wijten aan de koopers
doch aan de verkoopers. De Franschen, totaal verpletterd door monsterachtige
bedrijfskosten (veertig-urige week, hooge loonen, sociale wetten, exorbitante
belastingen en vermindering der productie door onwil der arbeiders) kunnen niet
meer fabriceeren tegen concurreerende prijzen. Op dit gebied zijn zij volslagen
knock-out. Met een verbijsterende snelheid heeft het gouvernement dat Frankrijk
zich koos de Fransche productie geëlimineerd van bijna alle markten. Deze regeering
is zelfs bezig haar eigen voortbrengselen te weren van de binnenlandsche markt.
Dit is het eerste feit dat geconstateerd werd met bijzonderen schrik, want in zijn
perspectief ligt het onontkomelijk dilemma: ruïne voor allen, patroons en arbeiders,
of autarkie. Het tweede feit echter dat men waarneemt is nog ernstiger in zijn
mogelijke gevolgen.
Frankrijk, land dat overvloeide van melk en honing, een der vruchtbaarste, een
der climatorisch meest bevoorrechte streken der wereld, en alle verhoudingen in acht
genomen zeer dun bevolkt, dit in alle opzichten geprivilegieerde territorium, kort
geleden nog hoofdzakelijk gewijd aan landbouw en veeteelt, slaagt er niet meer in
om zijn bewoners te voeden. Gedurende de vier ontnuchterende maanden van 1937
heeft Frankrijk voor 3.507 millioen francs geïmporteerd aan levensbehoeften, tegen
een export van 1.064. In maten van gewicht omgerekend is het verschil tusschen
invoer en uitvoer nog veel treffender. Over dat korte tijdsverloop betrok Frankrijk
2.176.521 ton voedingsmiddelen uit het buitenland. Het exporteerde daarentegen
slechts 350.222 ton. Een supplementaire toevoer van 1.826.299.000 K.G. etenswaren
(circa 45 K.G. per hoofd, zuigelingen inbegrepen) voor een periode van honderd
dagen, in een welig land, dat volstrekt niet leed aan misgewas, dat is een hoeveelheid
om terecht verbazing, opschudding en benauwdheid te verwekken.

Ontwricht
Nog een menigte andere cijfers zou ik kunnen citeeren, fnuikend voor het optimisme,
en die de uitlating van Charles Spinasse, minister van Staathuishoudkunde: ‘De
Fransche economie is voortaan gevestigd op gezonde grondslagen’ pertinent, brutaal
en pijnlijk logenstraffen. Met het oog op al deze onheilspellende cijfers, genegeerd
en verzwegen in 't openbaar, erkend en gevreesd tusschen de vier muren der
ministerieele bureaux, heeft de Minister douanevolmachten gevraagd. Hij verkreeg
ze van de Kamer. Wat zal hij echter ermee doen, als ook de Senaat de volmacht
inwilligt om inkomende rechten naar believen te wijzigen? Wanneer hij de tarieven
verhoogt en den import vermindert dan benadeelt hij de schatkist welke heffingen
int op den invoer.
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Wanneer hij de tarieven daarentegen verlaagt en den import vermeerdert dan
vernietigt hij reddeloos wat zich in de Fransche industrie nog met kunst en vliegwerk
staande houdt.
[verschenen: 14 juni 1937]

Pers-moeilijkheden in Frankrijk
Twee stuivers worden een politieke factor. - Wie steunt l'Humanité? - De
rol van Moskou.
Parijs, 2 Juni [1937]
De zomermaand is aangevangen met een evenement van gewicht voor de Fransche
journalistiek. Het consortium van dagblad-directeuren heeft den prijs der kranten
verhoogd van zes stuiver tot acht. Deze stuivers wel te verstaan zijn Fransche stuivers.
Omgewisseld in Hollandsche munt vertegenwoordigen zij de waarde van drie en een
halve cent ongeveer.
Als dit duitje onbesnoeid en integraal in den zak viel van den bedrijfsleider zou
de verkoopsprijs van een dagbladnummer reeds belachelijk laag zijn. Men moet er
echter van aftrekken de kosten der transporten, de commissie der wederverkoopers,
de verliezen op de onverkochte exemplaren, waarna er voor den directeur ten
naastenbij één cent overblijft. Voor dit bedrag moet hij zonder zelf bij te spijkeren
en in philanthropie te vervallen een krantennummer fourneeren, dit wil zeggen het
papier leveren, de uitgaven betalen van zetten en drukken, zijn redacteurs honoreeren,
zich abonneeren op nieuws-agentschappen, reclame maken etc. etc. Een Fransche
krant telt gemiddeld slechts acht pagina's zoodat de ruimte voor advertenties en de
daaruit voortvloeiende bron van inkomsten die de geweldige lasten eenigszins zouden
kunnen compenseeren, karig is afgemeten. Niemand ter wereld begrijpt dan ook hoe
een Fransch dagbladdirecteur onder zulke omstandigheden 't klaarspeelt om zijn
budget sluitend te maken. Dit geheim is des te ondoorgrondelijker daar men voor
deze zuiver honoraire functie nimmer een gebrek aan amateurs te duchten had. Geen
blad raakt ooit zoo laag aan wal of het vindt nog een liefhebber die zijn geld waagt
aan een poging om het op te werken. L'Ami du Peuple van Coty verwisselde in een
paar jaren een half dozijn maal van eigenaar. La Liberté, op de flesch, werd onlangs
overgenomen door Jacques Doriot, vijand No I van het regeerend Kabinet. De gansche
staf van L'Echo de Paris (behalve Pertinax), in onmin met den voornaamsten
aandeelhouder, ontruimt de lokalen op de Place de l'Opéra en heeft slechts negen
dagen noodig om een nieuw blad te stichten dat L'Epoque zal heeten.

Aarzeling
Niettegenstaande een serie argumenten welke doorslaand lijken en ondanks een
eensgezindheid welke hen tot meesters maakte van de markt, hebben de directeurs
weken lang gesparteld tegen een maatregel dien zij even voordeelig achtten als
noodzakelijk. Waarom deze aarzeling? Er was één krant welke zich de luxe
permitteeren kon om alle financieele overwegingen ter zijde te schuiven. Er was één
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directie en één raad van beheer die zich de afwijking veroorloven kon van de
unanimiteit, die zich terugtrok in een schitterend isolement. Er was één administrateur
die beweerde dat hij rondkwam, en zelfs nog wat overhield na uitgaven en inkomsten
geconfronteerd te hebben. Dit gezegende blad is niet zooals men a priori meenen
zou, een der vele spreekbuizen van de Twee Honderd Families. Het is 't orgaan der
Communistische Partij, de Fransche editie van den Staatscourant der Soviets. Op
den eersten Juni verscheen zij met een titel in chocolade-letters die triomfeerend
uitkraalde: ‘Vive L'Humanité à six sous!’ Het blad liet daarop volgen: Wij plukken
de arbeiders niet kaal. Wij zijn geen uitzuigers van het volk. Wij doen niet mee aan
de manoeuvres der papiertrusts en wij onderwerpen ons niet aan hun schandelijke
exploitatie. Wij jagen niet op winst. Wij hebben een ideaal. Wij streven naar het
geluk van den werkman en toonen 't nogmaals...
Hun gewone litanie. De arbeider vliegt erin. Hij weet niet, hij zal nooit weten, dat
in Rusland een paar schoenen betaald wordt met een maand salaris, een hemd met
bijna de helft en een costuum met meer dan het dubbele!

‘Le Peuple’
Zoo worden twee Fransche stuivers verheven tot een politieke factor van den eersten
rang. Want ‘Le Peuple’, het orgaan der Arbeidersfederatie en van den vervaarlijken
Jouhaux, na alles wijd en breed gewikt te hebben, besloot tot prijsverhooging. Het
blad had kunnen putten uit de kas der Confederatie, welke door de contributie zijner
honderdduizenden adhaerenten over kapitalen van millioenen beschikt. Jouhaux
echter vond deze eerlijke fraude ongepast in een onderneming die zichzelf moet
kunnen bedruipen om onafhankelijk te zijn, zelfs tegenover haar leden. Deze houding,
waardoor de directeur zich schaart in het kamp der uitzuigers, verdient een bravo,
want zij zal hem lezers kosten. Ook Le Populaire, het orgaan van Blum, gedroeg
zich fatsoenlijk.
Tijdelijk geredigeerd door Bracke, socialist en philoloog in de klassieke letteren,
had de krant zich om subsidie kunnen wenden tot de Geheime Fondsen, welke de
voorzienigheid zijn en de reserve van zoovele groote en kleine kranten die een dienst
altijd gaarne beloonen, met een wederdienst. Doch onder de Fransche socialisten
treft men nog altijd mannen aan van het oude zaaisel der republikeinsche voorvaderen,
even onberispelijk als eigenzinnig, die liever zullen verkommeren dan uit de hand
te eten van een gouvernement, al ware het de hand van Leon Blum, en hun vrijheid
te verkwanselen voor een gunst.
Met wijdloopige artikelen heeft Le Populaire zijn publiek uitgelegd waarom de
administratie zich gedwongen ziet de partij te kiezen der twee stuivers en welke
rechten zij heeft op de bewondering, de vergiffenis, den trouw en den steun harer
lezers. Ook L'Oeuvre, steunpilaar van het Front Populaire, hoewel eigendom van
een bankier, heeft met den dood in 't hart het bittere brok geslikt en schikt zich in het
risico, na in een tiental welsprekende vermaningen zijn lezers aangespoord te hebben
tot een verknochtheid die voor twee Fransche stuivers dreigt te wankelen.

Een gat
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Langs zulke omwegen en onder zulke gewetensknagingen voor de concurrenten werd
L'Humanité, die jaren lang het duurste blad was, de goedkoopste krant van Frankrijk,
en paradeert bovendien op de estraden in de mooie rol van weldoener van het
proletariaat. Het communistisch orgaan betaalt zijn papier geen centime goedkooper
dan de overige kranten. Het keert dezelfde loonen uit aan drukkers en zetters. Het
heeft gelijke schadeposten aan transport, commissies, onverkochte nummers. Het
heeft minder advertenties dan de bladen die hun boekhouding overleggen en bewijzen
dat een deficit absoluut onontkomelijk is voor wie zich niet laat ronselen in dienst
van particuliere belangen, voor wie zijn zelfstandigheid niet verruilt tegen een
subsidie.
Bijgevolg moet er een gat zijn, een aanzienlijk gat, in het budget van L'Humanité.
Waarmee wordt het gestopt? Het blad werkt ontegenzeglijk met verlies.
Wie springt bij? Wie dokt? Als het een schatkist heeft, een occulte krijgskas, door
wie wordt ze gevuld? Het eigenaardigste is dat alle overige publicaties welke afhangen
van de Communistische Partij, zooals de geïllustreerde tijdschriften ‘Regards’, ‘Russie
d'Aujourd'hui’, het maandblad ‘Commune’, en zelfs [het] nieuwe avondblad ‘Ce-Soir’
hun prijzen opsloegen. Aan welke gunst, genade, preferentie dankt L'Humanité den
meevaller van een uitzondering te zijn onder allen?

Moskou...
De verklaring ligt voor de hand doch er zijn geen bewijzen. Het is Moskou, waar de
commando-staf der gezagvoerders bestaat in een chèquebeekje, dat L'Humanité de
middelen verschaft om op te treden als een voortdurend en levend symbool van
welvaren en onbaatzuchtigheid, als een ware vriend des volks, als de eenige die
loyaal genoeg is om de kleine en groote belangen der massa te verdedigen tegen den
roof van uitbuiters.
Een leugen te meer, doch een handige zet. Twee Fransche stuivers zijn een bagatel
doch wegen juist zwaar genoeg voor een psychologisch effect, waarvan de draagwijdte
in omgekeerde verhouding staat tot de nietigheid der oorzaak. Uitstekende propaganda,
geheel in de lijn van de nationale schraperigheid, maar die zelfs dienen kan voor het
land van Joseph Stalin, de ‘beminde gids der volkeren’. De socialist betaalt het gelag
der tactiek waartegen hij zich niet eens kan weren omdat hij bondgenoot is. En het
volk in zijn onpeilbare domheid, naïeviteit, goedgeloovigheid hapt toe.
[verschenen: 15 juni 1937]

Het had nog erger kunnen zijn
Blum's nalatenschap: Een leege kas, weinig succes in de buitenlandsche
politiek, zedenverwildering.
Parijs, 5 Juni [1937]
De Fransche Republiek, uitgeroepen in 1871, is zestig plus zes jaren.
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In dien tijd verbruikte zij honderd ministeries. Het Kabinet Sarraut-Flandin, onder
welks kortstondig bewind de Rijn weer bezet werd zonder slag of stoot, was inderdaad
het honderdste, en heette niet anders dan No. 100, een naam die erbij paste als pot
en deksel, want de grootste beleediging welke de Franschen kennen, bestaat hierin
dat zij elkaar luidkeels naar dat nummer verwenschen. En Sarraut gedroeg zich
tegenover alles en nog wat, tegenover de Duitschers, de eerste zit-stakingen, de eerste
fabrieks-bezettingen als een volmaakte bangerd, gedoubleerd door een opschepper.
Wat volstrekt geen bezwaar is om nog eens een kabinet te formeeren. Van die honderd
ministeries bezweken verschillende op den aanvalligen leeftijd van enkele dagen of
weken, de meeste werden weggerukt in den bloei hunner krachten, als 't ware
neergeveld door een chronische epidemie en slechts zestien bereikten den ouderdom
van twaalf maanden. Het jaar te halen was dus ten allen tijde voor de Fransche
regeerders een exceptie, een blijk van buitengewoon geluk of buitengewoon
uithoudingsvermogen. Het jaar te overschrijden stempelde iemand tot een reus, een
genie, een monster of een ander slag van bovennatuurlijke wezens. Dit verhindert
niet dat geen enkel Franschman, zelfs niet de beroepshistorici, ook maar de helft der
namen zouden kunnen citeeren van de Übermenschen die in de parlementaire
geschiedenis van hun vaderland een zoo uitzonderlijk figuur sloegen. Het is
gemakkelijker om zestien Fransche schilders op te noemen der laatste 66 jaren,
zestien schrijvers, zestien componisten, en zelfs zestien dichterlingen.

Blum
Tot de orde dezer halfgoden behoort ook Léon Blum. (Die, zooals men weet,
inmiddels ook al weer plaats heeft gemaakt voor een ander. Red.) Hij is de zeventiende
in de rij der uitverkorenen, van wie men verjaardag vieren kan. Niemand zal durven
beweren, denk ik, dat de gebeurtenis niet met den noodigen ophef herdacht is of in
stilte verdonkeremaand werd. De eerste die eraan herinnerde was Blum in eigen
persoon. Hij noodigde zijn mede-ministers op een banket, waar de gansche familie
gefotografeerd werd als bij een zilveren bruiloft.
Hij liet zich daarna interviewen door Jack Sandford, de Parijsche hoofdredacteur
der Daily Herald, die hem een schitterend getuigschrift opstelde. Denzelfden dag
verscheen de vertaling van dit Britsch attest op de eerste pagina van Le Populaire,
de krant van Blum zelf, en omlijstte met vette letters een levensgroot kop-portret van
den geliefden premier, wiens eerlijke, trouwhartige, kordate, en toch droomerige,
om niet te zeggen soezerige gelaatstrekken, men naar hartelust bewonderen, en
desnoods op den wand spelden kon. Een passage van dit certificaat verdient een
speciale vermelding. ‘Hoe komt 't,’ zei Jack Sandford, ‘wanneer alles zoo goed gaat,
dat de regeerings-kassen leeg blijven?’ Blum krabde zich achter 't oor als voor een
afgrond. Maar de Engelschman reikte hem een plank. ‘Zou de toeneming der militaire
uitgaven niet de oorzaak daarvan zijn?’ Blum richtte zich verheugd overeind.
‘Natuurlijk! riep hij uit, ‘ik wilde u dat juist zeggen. De onmetelijke inspanning welke
de super-bewapening vordert, heeft de financieele moeilijkheden nog gecompliceerd
en verergerd.’ Hij vergat eenvoudig, als men dat vergeten mag noemen, dat de
super-bewapening niet alleen bekostigd werd door aparte leeningen, maar dat zij
bovendien aan honderdduizenden arbeiders werk verschaft. Als er dus voor 1937
nog minstens twintig milliard te kort komt en vijftig milliard voor 1938, als er spoedig
formidabele belastingen geheven zullen moeten worden, de schuld van de schuld
schuilt niet precies waar Blum haar belieft te zoeken.
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Balansen
Redeneeringen van zoo grof kaliber lokken tegenspraak uit, te meer omdat men zich
ter gelegenheid van een exceptioneelen verjaardag geneigd voelt tot het opmaken
eener balans. Blum had nauwelijks het sein gegeven of iedereen kwam aangedragen
met een rekening en verantwoording. Wat een balansen!
Daar is eerst de diplomatieke balans. Tamelijk vriendschappelijke betrekkingen
met Engeland en de U.S.A., waarvan men hopen moet dat zij in 't uur des gevaars
niet platonisch zullen blijven. Daar staat tegenover: afval van België.
Italiaansch-Duitsch verbond. Duitsch-Japansch verbond. Accoord tusschen Rome
en Belgrado. Pacifieke penetratie der Duitschers in Yoegoslavië. Roemenië tusschen
twee hooi-schelven. Ontwrichting en verbrokkeling der Kleine Entente. Isolement
van Tsjechoslowakije. En als eenig lichtpunt in dezen chaos: de problematische
sympathie der perfide Moscovieten, die elkaar uitmoorden na het Siberië der Tsaren
gerehabiliteerd te hebben.
Daar is de financieele balans: Toeneming der Openbare Schuld, met vijf en dertig
milliard. Honderd millioen per dag! De Staatsfondsen gemiddeld 40% gezakt. Een
verlies van twintig milliard aan goud. Devaluatie ondanks alle gezworen eeden, en
devaluatie ten overvloede die spaakloopt omdat ze niet hielp.
Daar is ook de sociale balans: Veertig-urige arbeids-week. Loonen verhoogd met
20 à 50%. Betaalde vacantie. Geringeloorde en gemuilkorfde patroons. De werkman
voor meer dan twee-derde baas in de fabrieken. Doet wat hij verkiest. Hamert den
ganschen dag op één spijker. Schroeft acht uren denzelfden bout. In Le Hâvre mag
een kraan die vijf ton kan tillen op bevel der vakvereeniging van dokwerkers slechts
750 kilo heffen! Heb medelijden met de kranen, de bokken, dommekrachten en
domheidsmachten. Tevergeefs, ondanks al die tegemoetkomingen, capitulaties van
het gezond verstand, en opofferingen, meer dan vijf duizend stakingen in één
Blum-jaar. Honderd per week! Ontelbare relletjes met dooden of gewonden. Dat
houdt niet op. Dat blijft voortduren. Elken dag neemt de haat, de verbittering, de
onhandelbaarheid van den werkman nog een scheutje toe, als rheumatiek bij nat
weer.
Daar is vervolgens de economische balans: Keldering der productie. Bankroet van
den export-handel. Prijsstijging der voornaamste levensbehoeften. De boer van
regeeringswege gedwongen zijn graan te verkoopen beneden wereldkoers, zijn graan
dat zoo lang het duurste was der heele aarde. Want het brood, dat reeds opsloeg van
1.60 tot 2.40 per kilo, mag niet duurder worden. Met-dat-al verdient een boerenknecht
28 francs per dag tegen 60 francs, en meer, voor een fabrieksarbeider. Is het wonder
dat de boeren deserteeren waar zij kunnen, en dat zelfs de vreemde werkkrachten
(Polen, Serviërs, Noord-Afrikanen) een hoogen toon aanslaan?

Verwildering
Daar is verder de moreele balans: de verwildering der zeden en het groeiend fanatisme.
Na het kleine jongetje, gedood te Lyon, is een knaap van dertien jaar gesteenigd te
Toulouse onder het zingen der Internationale omdat hij een Fransch vlaggetje aan
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het stuur van zijn fiets had. Het geweld heerscht op straat, het brutaalste vuistrecht
in de fabrieken, overal willekeur, wetloosheid, wanorde. Absolute vrijheid tot staken.
Geen greintje vrijheid tot arbeiden. De eenige die het niet merkt, de eenige die dit
failliet van alle gezag niet schijnt te duchten is Blum en zijn aanhang. Zij wanen
koning te kraaien omdat zij laten betijen.
Dan is er nog de politieke balans: Volledige abdicatie van het gouvernement
tegenover de Werklieden-vereeniging, haar absurde eischen, haar gebrek aan
realiteitszin, haar rechtsverkrachtingen, haar misbruiken, haar dreigementen. Tienmaal
heeft Jouhaux gezegd in openbare redevoeringen: Als Kamer en Senaat probeeren
Blum omver te werpen krijgen zij te doen met ons, massa van vijf millioen. Tienmaal
zijn dergelijke woorden gestenografeerd. Tienmaal ook heeft hij ze gelogenstraft.
Inmiddels kruipen Blum, Kamer en Senaat in hun schulp voor de vijf millioen, omdat
men hun dagelijks inlepelt dat de gevolgen van een ministerieele crisis treuriger
kunnen zijn of worden dan een rampspoedig ministerie. Dat is niet enkel een
bespotting der parlementaire, democratische beginselen en de opmarsch naar een
dictatuur van het proletariaat. Het is vooral een onontwarbare toestand. Men blijft
in den drup omdat men schrik heeft van den regen.

Waar kwaad is...
Ten slotte is er de balans van den filosoof: Wij hebben ons been gebroken, zegt hij,
wij hadden onzen nek kunnen breken. Wij vallen uit de derde verdieping, wij mogen
van geluk spreken dat wij niet uit de zesde tuimelen. Wij tellen 35 dooden en 1200
gewonden? Dat is minder dan in Spanje. Het nationale staatsfonds bij uitnemendheid
noteert 62? Trek je dat niet aan; het zou een dubbeltje kunnen noteeren. Het brood
is duur? Vat dat niet zoo zwaar op; het is altijd nog goedkooper dan taartjes.
Dit is misschien niet de ware wijsheid. Maar op dat soort van voldoening en schrale
troost blijft de Franschman aangewezen die den toestand nog niet bar genoeg vindt
om te wagen het hachje erbij in te schieten. Ga eens na: wij hadden burgeroorlog
kunnen hebben; fusillades, executies, sluipmoorden, brandstichting, plundering,
pijnbanken, geschonden vrouwen, en de rest van het revolutionnaire repertoire. Wij
hadden compleet geruïneerd kunnen zijn, weerloos overgeleverd aan een
buitenlandschen vijand. In plaats van alle denkbare en ondenkbare rampen kregen
we niets dan Blum. Wanneer we quitte zijn met Blum is dat een plechtige dankzegging
waard.
[verschenen: 25 juni 1937]

In het labyrinth der Russen
Parijs, 13 Juni [1937]
Als iemand ter wereld schijnbaar reden heeft om stom verbaasd te staan over het
schielijk uiteinde van Tukatchewski dan is het de opperbevelhebber van de Fransche
legers en diens militaire entourage.
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Er ging nauwlijks een jaar voorbij sinds de Russische maarschalk, grootmeester
van het Russische oorlogsmaterieel, de gast was van Gamelin en diens Generalen
Staf. Men behandelde hem als een bondgenoot, als een vriend en als een der
wezenlijke machthebbers te Moskou. Inderdaad bezocht hij Frankrijk om door een
persoonlijk contact met zijn Fransche collega's de vriendschapsbanden te vernauwen,
om een samenwerking, welke zich totdusverre bepaald had tot de theorie, over te
brengen in de practijk.
Hij werd niet alleen gevierd door de hoogere cavalerieschool van Saumur waar
men hem ontving als frère et compagnon, en waar hij, op een dier sardanapalische
feestmalen zooals enkel cavaleristen kunnen aanrichten, zich zeer vrijelijk uitliet
over de bewoners van het Kremlin. Hij werd ook rondgeleid door de militaire kampen,
de arsenalen, de verdedigingswerken, de studie-bureaux, de laboratoria. Het beste
wat de Franschen hadden, het mooiste, het nieuwste, het doeltreffendste op 't gebied
der verdelgingstechniek werd voor hem ten toon gespreid. Men kan er verzekerd van
zijn, nu meer dan ooit, dat Tukatchewski een kenner, een vakman, zijn oogen den
kost gaf, en ook zijn ooren, dat hij vragen wist te stellen, dat hij de kunst verstond
om inlichtingen uit te lokken, en de delicaatste onderwerpen discreet aan te roeren.

Tegenbezoek
Enkele maanden later reisden Fransche generaals naar Rusland, Vuillemin als
vertegenwoordiger der luchtvaart, Schweisguth als specialist der oorlogsvoering te
land. Op zijn beurt loodste Tukatchewski hen rond en de gesprekken werden
voortgezet. Vuillemin en Schweisguth maakten kennis met Yakir, met Uborevitch,
die de groote manoeuvres leidden in Oekraïne en in Wit-Rusland.
Zij drukten hun vertrouwelijk de hand en wisselden opinies, ideeën en impressies.
De kanon-motor 23 voor vliegtuigen, verschrikkelijk, ontzagwekkend moordtuig,
dat de Franschen een voorsprong verschafte op alle mogendheden, was juist
aangekomen, naast enkele andere noviteiten van minder gewicht. Men had heel wat
kabaal gemaakt in Frankrijk over de uitlevering van dat wapen aan een bondgenoot
die door velen beschouwd werd als onbetrouwbaar. Wat zou men een spion niet
betaald hebben voor de plannen, de teekeningen, de fabrieksgeheimen van dezen
fenomenalen kanon-motor 23? Zij waren in het bezit, of in 't bereik, van Maarschalk
Tukatchewski, van de generaals Yakir en Uborevitch, van de vijf andere even
eminente bevelhebbers, die geen jaar later met hun achten beschuldigd, gevangen
genomen, veroordeeld en terechtgesteld zouden worden wegens spionnage en
hoogverraad in dienst van Duitschland.
Geen gebeurtenis kon geëigender zijn om het internationaal prestige der Soviets
te compromitteeren. Dat Stalin een aantal politici uitroeit is hinderlijk, ergerlijk,
bedroevend, doch van ondergeschikt belang en niet schadelijk, ternauwernood
nadeelig voor de effectieve beteekenis van Rusland op het diplomatieke schaakbord.
Politici vindt men bij de vleet. Hoe minder hoe beter. Zij zijn pro forma het hoofd
van den staat, en een hoofd dat dikwijls raaskalt. Wanneer de situatie echter grondig
bedorven is, hebben zij altijd een generaal noodig om den Slag aan de Marne te
winnen.
In een land waar de goede generaals steeds schaarsch geweest zijn, in een land
dat nauwlijks een bruikbaren Generalen Staf met veel moeite weer heeft samengesteld,
kan men geen acht bevelhebbers van den eersten rang fusilleeren zonder de kansen
der natie aanmerkelijk te verzwakken. Pas in de alleruiterste noodzakelijkheid gaat
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men over tot dergelijke paardenmiddelen. Ieder voelt dat instinctmatig en vandaar
de universeele sensatie.

Een schok
Maar de schok welke Frankrijk ondergaat bij de executie van Tukatchewski en diens
zeven medeplichtigen, beschuldigd, berecht en gevonnist binnen het etmaal, is van
een bijzonder gehalte. De Franschen zijn niet enkel min of meer neutrale toeschouwers
eener ongewone tragedie, monsterachtig door haar brutaliteit, die zij niet kunnen
goedkeuren, welke zij slechts in afgemeten termen mogen laken, en die in menig
opzicht het menschelijk geweten krenkt. Doch naast toeschouwers zijn zij ook
bondgenooten en als zoodanig gevoelig voor wat de reputatie schaden kan van hun
geallieerde. Zij zijn bondgenooten en bezorgd voor wat de kracht van hen die op hun
steunen, de kracht van hen op wie zij bouwen kan ondermijnen of verslappen. Ten
overvloede zijn zij bedrogen en verraden bondgenooten. Het Rusland der Tsaren had
één Soukhomlinof, één Samsonof, één Rennenkampf. Men kon de verraders nog
tellen op de vingers eener hand.
Het Rusland der Soviets begint in vredestijd met het tiental. Men kan niet eens
zeggen: ‘Plus cela change plus cela reste la mème chose’. De toestand verergerde.
In deze onmetelijke verbouwereerdheid zoekt men naar een leidraad, een richtsnoer,
een redeneering om zich aan vast te klampen. En deze vraag dringt zich op als een
wegwijzer: Hadden Stalin en Vorochilof niet het verbijsterende effect kunnen voorzien
dat de slachting van een deel hunner voornaamste generaals zou maken over de
gansche wereld, en de demoraliseerende, verwarrende indrukken, de beklemming,
de gewaarwording van nachtmerrie, van onveiligheid, van onheimelijkheid, welke
hun opzienbarend procédé moest veroorzaken in Frankrijk?
Zeker, Stalin en Vorochilof konden dat voorzien. Zij zijn desnoods geweldenaars,
tyrannen, despoten, barbaren. Maar zij zijn geen kinderen, geen ezels, geen
uilskuikens, geen idioten. Zij hebben de opschudding dus berekend, afgewogen, en
niettemin doorgetast, doorgehakt. Bijgevolg oordeelden zij de remedie, hoe gevaarlijk,
hoe compromitteerend ook, minder erg dan de kwaal. Uit de hardheid, de bruuskheid,
het woeste, het wilde der straf mag zelfs een bewijs afgeleid worden van de enormiteit
der schuld. Aan deze schuld, tusschen haakjes, wordt in Fransche militaire kringen
niet getwijfeld.

Conclusies
Eerste conclusie: Onder het bewind der Tsaren werden de Soukhomlinof's nauwelijks
lastig gevallen. Stalin maakte korte metten met verraders. Als het aangenomen kan
worden dat de Duitschers aanvankelijk zich verheugen mochten in een ongehoord
succes, in allen deele betreurenswaardig overigens, en als zij wellicht roemen konden
een prachtige, weergalooze troef opgeraapt te hebben, deze meevaller veranderde in
een onverhoedschen tegenslag, in een ware nederlaag. Het is spijtig, het is
zorgwekkend een zoodanige neiging tot verraad te moeten constateeren in de opperste
regionen, het is daarentegen geruststellend dat Stalin en Vorochilof aan verraders
geen kwartier verleenen.
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Tweede conclusie wanneer de basis dezer redeneering steekhoudend zou blijken:
Stalin schonk de Fransche bondgenooten een garantie van loyauteit welke de meest
patriottische, de meest achterdochtige, de meest anticommunistische Franschman
niet tastbaarder, niet overtuigender, niet deugdelijker kan wenschen.
Herhaalde malen immers hebben de Fransche legerchefs langs tal van zijdelingsche
en misschien ook rechtstreeksche wegen hun verwondering, hun blaam geuit over
de dubbelzinnige relaties, de verdachte contacten welke ondanks het
Fransch-Russische assistentie-pact bleven voortbestaan tusschen de Staf-Bureaux
van Berlijn en die van Moskou. Voor de talrijke tegenstanders eener werkelijke
militaire alliantie tusschen Parijs en de Soviets, en ook voor hen die de nationale
zaken behartigen met realisme, was die dubbelslachtigheid een der geldigste
argumenten waarmee zij een definitief verbond bekampten en totnutoe wisten af te
ketsen. Deze tegenwerping is ontzenuwd door de opruiming van het bezwaar. De
Franschen hebben altijd verraad geroken onder de bolsjewisten. De verraders zijn
getuchtigd. Het verraad wellicht gebreideld. Niemand zou zich behoeven te verbazen
wanneer het Fransche oppercommando dezen waarborg geëischt heeft. Wat daarvan
ook zij, Stalin en Vorochilof schrokken niet terug voor een daad die opgevat mag
worden als een onderpand dat voor langen tijd zijn waarde niet kan verliezen. Zij
hebben alle zijwegen afgesneden. Alle bruggen verbrand. Zij bezegelden een pact
met het kostbare bloed van een aantal hunner bekwaamste aanvoerders. Zij kunnen
niet terug.

Drab
Men zal deze zuiver militaire redeneering niet aantreffen in de Fransche pers. Zij is
niet oirbaar. Pas over tien, over twintig jaar kan zij het daglicht verdragen. Maar als
zij juist is, dan zal het Fransch-Russisch pact (onaantastbaar voor de Fransche
diplomaten) niet geleden hebben door de bloedige evenementen van Moskou, zooals
men huichelend voorwendt, doch het zou integendeel erdoor bekrachtigd worden.
Als de emotie geluwd is zal men dit waarschijnlijk duidelijker laten merken.
Wie echter zal zich met deze scherper omlijnde posities kunnen gelukwenschen
behalve de communisten, en zij die wegens voorloopig schemerachtige Raisons d'Etat
optrekken met Moskou? Wanneer de Russen besluiten klare koffie te schenken aan
de Franschen, het dik blijft en dat drab is ongetwijfeld bewaard voor anderen, en wie
weet, misschien per slot nog voor hen, voor wie het oorspronkelijk bestemd was.
[verschenen: 28 juni 1937]

De sluipmoord op de Rossellis
Waarschijnlijk vormen politieke factoren den achtergrond van het drama.
[zonder datum, ca. 18 juni 1937]
Op 10 Juni 1924 werd Giacomo Matteotti vermoord.
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Op 9 Juni 1937 worden de gebroeders Carlo en Nello Rosselli gedood, twee andere
tegenstanders van het fascisme.
Het lot wilde dat Le Populaire, orgaan van Léon Blum, hoofd der vroegere
regeering, een geheele pagina gewijd had aan de herdenking van den dag waarop
Matteotti viel in een hinderlaag. In elk der kolommen werd Mussolini een paar malen
uitgemaakt voor ‘aanstichter van den moord’ of ronduit voor moordenaar. Naast
Matteotti's portret herdrukte het blad eveneens een artikel dat Léon Blum indertijd
schreef naar aanleiding van het drama. Het eindigde met deze woorden: ‘Zijn
monument hebben wij voor hem (dat is Matteotti) niet alleen opgericht omdat hij 't
verdiende, maar omdat hij 't symbool is van het Italiaansche volk dat lijdt onder de
wreedaardigste, de schijnheiligste, de laaghartigste tyrannie.’
Het zou wonderbaarlijk zijn wanneer deze regels herdrukt waren tegen den wensch
en zonder toestemming van Léon Blum, wiens naam nog steeds fungeert met de
toevoeging ‘Politiek Directeur’ in den titel-kop van Le Populaire. Niets kan een
nauwkeuriger idee geven van de huidige relaties tusschen Parijs en Rome, en tevens
van de atmosfeer waarin de sluipmoord op de Rosselli's bedreven en ontdekt werd,
dan het extravagante, het abnormale, het schandaleuze dat er ligt in den herdruk van
een artikel waarin de chef van een gouvernement op zoo krasse wijze de gevoelens
recapituleert welke hij toedraagt aan den chef van een ander gouvernement.
Een week na het misdrijf, heeft men nog geen spoor, nog geen schijn van bewijs,
tegen Mussolini die door de geheele linksche pers beticht is vanaf het eerste moment.
De zaak blijkt veeleer van het type dat de politie-inspecteurs en de rechters van
instructie tot wanhoop voert. Primo omdat zij doodsbenauwd zijn iets te vinden wat
sommigen in een lastig parket zou kunnen brengen.

Wat gebeurde er?
Laten wij het geval van zoo dichtbij mogelijk beschouwen als voor 't oogenblik
doenlijk is. Sinds 1929 leefde Carlo Rosselli in Frankrijk. Hij stamde van een oude,
rijke, liberale familie, en zijn grootvader was een intiem vriend van Mazzini, den
Italiaanschen vrijheidsheld en samenzweerder. Vanaf zijn 17de jaar maakte hij den
wereldoorlog mede als vrijwilliger. Na de demobilisatie zet hij zijn studies voort in
de economische politiek en wordt hoogleeraar.
Toen Mussolini tegen Rome opmarcheerde en het bewind veroverde, verklaarde
hij zich tot zijn uitgesproken tegenstander. Hij hielp Turatti ontsnappen uit zijn kerker
in de omstreken van Genua, bracht hem in een motorbootje naar Corsica, keerde
terug naar zijn land en werd voor deze stoutmoedigheden gestraft met twee jaar
gevangenis. De opsluiting werd verzacht tot vijf jaar verbanning naar de Liparische
eilanden. Na herhaalde vergeefsche pogingen lukte het hem te ontvluchten in
gezelschap van een Italiaansch afgevaardigde en den neef van ex-minister Nitti, die
eveneens uitweek naar Frankrijk. Te Parijs stichtte Carlo Rosselli een uitgeverszaak,
het dagblad Giustizia e Libertà, dat een oplage had van 8000 exemplaren, en een
weekblad met denzelfden naam.
Hij leefde ver beneden zijn stand en besteedde zijn gansche fortuin, belegd in
kwikzilvermijnen, aan de organisatie in Italië eener clandestiene pers gedrukt op
zijde-papier, en aan andere soorten van antifascistische propaganda. Curieuze
bijzonderheid: een der typografen der firma waar Giustizia e Libertà gedrukt werd
was commandant van een onderzeeboot die een Oostenrijkschen kruiser in den grond
boorde.
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Een karakter
Dat alles stempelt Carlo Rosselli, groot, blond, gehuwd met een Engelsche vrouw,
vader van drie kinderen, tot een karakter, tot een kracht waarmee Mussolini rekening
moest houden, en die hij uiteraard verlangen moest te vernietigen of te gebruiken na
verzoening. Zijn broer Nello daarentegen, een jaar jonger dan Carlo en professor in
de geschiedenis, was een minder geaccentueerde persoonlijkheid. Hij deed niet aan
politiek beweert men. Hij bezocht echter geregeld zijn broer en hun samenkomsten
hadden niet plaats te Parijs, waar zij zich te gesurveilleerd oordeelden, doch in een
localiteit ergens in Frankrijk.
Een détail dat mij zeer merkwaardig lijkt: Nello Rosselli, broer van een geducht
antifascist, verwierf niet alleen met het grootste gemak paspoorten doch had bovendien
verlof om kapitaal te exporteeren. Het vergunningsbewijs werd gevonden in zijn
portefeuille, naast een chèque van 19000 francs op een Zwitsersche bank, betaalbaar
te Parijs. Het is minstens zonderling dat Mussolini door dezen export de actie zou
vergemakkelijkt hebben van een vijand.
Zoodra de Spaansche burgeroorlog uitbrak spoedde Carlo Rosselli zich naar
Madrid, organiseerde een Italiaansche colonne der internationale brigade, nam deel
aan den strijd en kreeg reeds op 28 Augustus een kogel in de borst te Huesca. Voor
zijn genezing keerde hij terug naar Parijs doch maakte menigmaal een reis naar
Barcelona. Gingen hem de oogen open door zijn ervaringen in Spanje? Men heeft
geen enkele aanduiding welke zulk een vermoeden kan staven. Het is echter een feit
dat Carlo Rosselli een rapport opstelde over de gedragingen der anarchisten, dat zeer
ongunstig luidde voor de troepen van de zwarte vlag. Ook dit is een aanwijzing welke
slechts opzettelijk verwaarloosd zou kunnen worden. De anarchisten plegen niet te
gekscheren met kameraden die hun afvallen.

De moord
Omdat zijn Spaansche wonde een storing in den bloedsomloop veroorzaakt had begaf
Carlo Rosselli zich naar Bagnoles-de l'Orne, een klein kuur-oordje in Normandië,
waar men ijzerhoudende baden neemt tegen anaemie, aderontsteking, jicht. Geen
enkele zijner vrienden of kennissen weet dat hij daar vertoeft, uitgezonderd een jonge
man uit Londen, die hem bezoekt op den dag van den moord, doch die voor 't uur
van den moord een onbetwistbaar alibi kan vertoonen. Zondag 6 Juni arriveert Nello
uit Italië. Van den fatalen Woensdag 9 Juni kan het gebruik van hun tijd minuut voor
minuut worden nagegaan, 's Morgens brengt Carlo zijn vrouw naar den trein die te
Parijs den tienden verjaardag gaat vieren van hun oudste zoontje. 's Middags verlaten
de twee broers hun hotel om in hun auto, een gewone Ford, de kantwerkschool van
Alençon te bezoeken welke sinds drie maanden gesloten is wegens overlijden der
directrice. Tusschen 5.45 en 6 uur koopen zij voor 72 francs een kanten zakdoek in
een winkel bij de kathedraal. Te 7.30 bemerkt de employée van een coiffeur die uit
Bagnoles van haar werk per fiets huiswaarts keert twee stilstaande auto's.
De eerste is de kar van Carlo Rosselli. De tweede is een grijze, gestroomlijnde
wagen. Als de automobilisten, minstens vier, de fietsrijdster gewaarworden zetten
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zij onmiddellijk hun voertuigen in beweging en verdwijnen. Op de plek waar zij
stilhielden ziet het jonge meisje een plas bloed en vlucht verschrikt.
De dubbele misdaad is geschied. Te 8.05 en 8.10 worden de auto's opgemerkt door
twee landbouwers. De eene rijdt met brandende lantaarns hoewel 't nog klaar-licht
is. Laat op den avond vinden dezelfde getuigen den wagen van Carlo Rosselli met
gebroken ruiten in een greppel langs den weg. Tusschen de met bloed bevlekte
kussens ligt een primitief bommetje, een half pond kruit in een blikken bus, waarvan
de lont gedoofd is door den regen. Een etmaal later, op Donderdagavond, doen de
twee boeren pas aangifte bij de gendarmes. Pas op Vrijdagmorgen ontdekt een
slotenmaker de lijken van Carlo en Nello Rosselli. Zij liggen op elkaar in de struiken.
Carlo was doorboord met twee dolksteken. Nello met zes. In de onmiddellijke
nabijheid der dooden vond men een dolk welke echter niet tot den moord gediend
had. Hij was gemerkt met een R, beginletter van Rosselli. De carbonari uit den tijd
van Mazzini signeerden hun werk op dezelfde wijze.

De dolk...
Bagnoles-de l'Orne is een kalm dorpje waar niemand haast heeft. Door een zeldzame
samenloop van omstandigheden werden de moordenaars gezien. Door een even
buitengewonen samenloop kregen zij zes-en-dertig uren tijd om zich uit de voeten
te maken met de portefeuille van Carlo. Per geluk misschien, maar stellig door een
vreemde toevalligheid weerhouden, informeerde iedereen de politie met een
buitensporige vertraging. Dit toeval opende de baan aan alle hypotheses,
commentaren, interpretaties, suggesties, insinuaties en betichtingen die exploiteerbaar
zijn. Gebeurde dat expres? Neen, vermoedelijk niet.
[verschenen: 2 juli 1937]

Bij den dood van Gaston Doumergue
Zijn groote beteekenis in de Fransche politiek.
Tot het laatste toe werd hij als boeman gebruikt.
Parijs, 19 Juni [1937]
Precies den dag voor zijn dood publiceerde L'Oeuvre een karikatuur welke Doumergue
voorstelde, bezig een valies te sluiten dat op een stoel ligt, terwijl achter hem zijn
vrouw met een krant in de hand hem toevoegt: ‘Mijn arme Gastounet, je kunt je
koffers wel weer uitpakken, Blum is er nog altijd.’ Op den grond lag een Baskische
béret, herkenningsteeken van de Fransche fascisten. Aan den muur hing een portret
van den huisheer, gecoiffeerd met hetzelfde hoofddeksel. De stereotiepe glimlach
van Gastounet was verwrongen tot een grijns en liet de tanden zien.
Wanneer ooit een aardigheid van pas kwam dan was het deze, want Doumergue
las L'Oeuvre en geen etmaal later vloog de tijding van zijn schielijk overlijden langs
alle telegraafkabels der wereld.
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Zoo fungeerde hij als vogelverschrikker tot aan de minuut waarop zijn hart stilstond.
De leiders van het Front Populaire hadden een boeman noodig om hun troepen in
een toestand van alarm te houden, en graag of niet, Doumergue speelde deze rol.
Men deed alsof men schrik van hem had, hoewel geen sterveling, wijs of dwaas,
onder al degenen die zouden kunnen zinnen op een staatsgreep nog dacht aan hem.
Doumergue had afgedaan. Bij de patriotten, de nationalen, de aspirant-fascisten ging
hij door voor een oude vos, misschien zeer loos onder een braaf uiterlijk, misschien
ook zeer onnoozel ondanks zijn pientere oogjes, doch in ieder geval een oude vos
die hem met mooie praatjes om den tuin geleid en op dood spoor gerangeerd had.
Voor de anderen, die voorwendsels zochten om de massa's te mobiliseeren, voor hen
die het feu sacré moeten aanwakkeren waar dikwijls de fut ontbreekt, bleef hij de
incarnatie van den Kriegsgefahrzustand, dat onplezierige, beroemde en weerbarstige
woord waarvan Jaurès op eind Juli 1914 tevergeefs een vertaling zocht in de beste
dictionnaires. Als de Franschen het woord niet hebben, ze hanteeren uitstekend het
ding.
Wie hij was, hoe hij was, wat hij wilde, wat hij bedoeld heeft op het kruispunt van
zijn leven dat samenviel met een kruispunt in de geschiedenis van Frankrijk,
Doumergue zelf wist het waarschijnlijk alleen, naast enkele zeer hooge maar occulte
lastgevers, en zij zullen dat geheim bewaren tot latere historici het ontsluieren. Voor
allen, vrienden en vijanden, is hij de man der gemiste gelegenheid, de sukkel die zijn
kans verkeek, de stakker die het uur, het beslissende uur dat nimmer wederkeert,
onbenuttigd liet voorbijgaan.

Zijn carrière
Maar tegenover een carrière als die van Doumergue, achtereenvolgens minister van
Onderwijs, van Koloniën, buitengewoon gezant in Rusland en in Engeland, president
van allerlei technische commissies, president van den Senaat, president der Republiek,
bij zulk een zeldzaam schitterende carrière waarin hij zijn land gewichtige diensten
bewees, en welke onmogelijk verklaard kan worden als een serie van meevallers,
buitenkansjes en bof, omdat zij te veel werkelijk talent veronderstelt, of minstens
een lang niet alledaagsch savoir-faire, tegenover zulk een rij van ononderbroken
successen rijst bij den onpartijdigen waarnemer onvermijdelijk het probleem op:
heeft Doumergue willens en wetens, opzettelijk, met voorbedachten rade de bekroning
van een dergelijk leven gemist, of gebeurde dat per toeval, per ongeluk, omdat hij
te bejaard was, een beetje vermoeid, een tikje versleten, pas getrouwd en gesteld op
een rustigen ouden dag?
Ziedaar het raadsel dat de geschiedschrijver zal moeten oplossen. Men kan
Doumergue niet karakteriseren, niet waardeeren, niet rangschikken onder de grooten
of de middelmatigen zonder de vraag te formuleeren en zonder haar te beantwoorden.
Alles immers wat gebeurd is tijdens de geleidelijke aftakeling van Doumergue, na
het uitdooven van zoovele vervulbare verwachtingen, na zijn treurigen aftocht met
de stille trom, en alles wat nog gebeuren kan in deze lijn van oorzaak en gevolg,
heeft een onbetwistbaren oorsprong in dat trieste, erbarmelijke débâcle.
De Franschen verstaan de kunst, beter dan eenig ander volk, om iemand die hen
hindert, dien zij kunnen duchten, af te knabbelen, te onttuigen, uit te slijten in een
minimum tijds en daarna weg te werpen als een afgedragen kleedingstuk. Illustre
voorbeelden: Generaal Boulanger, Georges Clemenceau, Poincaré, Aristide Briand.
En Doumergue kende de historie der Derde Republiek, haar vrees en afkeer voor
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domineerende figuren, haar gewoonte, haar manie om ze op een of andere manier te
loozen, aan den dijk te zetten. Stellig voorvoelde hij het lot dat hem te wachten stond.
Is het denkbaar dat hij zich niet wetens erin geschikt heeft, dat hij niet bewust aan
de voltrekking van het lot heeft meegewerkt, wanneer men ziet hoe hij vanaf het
eerste oogenblik dat hij een hachelijke taak aanvaardt, zijn plicht, zijn ideaal, zijn
actie reduceert tot de dimensies eener banale episode?

Het bloedbad van 6 Februari 1934
Toen hij in den morgen van 8 Februari 1934 onder acclamaties uit den trein stapte,
kookte Parijs nog van de woede over het onzinnige bloedbad dat 6 Februari op de
Place de la Concorde was aangericht. Meer dan twintig dooden en negen honderd
gewonden waren gevallen om de malversaties te dekken van ministers, politici,
rechters, politie-beambten in dienst van Stavisky, een ordinairen oplichter. Parijs in
oproer eischte hervormingen van een vermolmde Staatsinrichting, van de justitie,
van de magistratuur, van de financiën, van de gansche gouvernementeele machine.
Al die hervormingen waren redelijk, billijk en noodzakelijk. Doumergue kende ze.
Hij had ze bestudeerd. Hij was ook psycholoog genoeg om te begrijpen, met uitsluiting
van elken twijfel, dat een onmetelijke, urgente schoonmaak in 't huishouden der
Republiek, onder de gegeven omstandigheden, begunstigd door de paniek welke zich
van de hooge en lage delinquenten had meester gemaakt, zelfs op zuiver parlementair
plan uitvoerbaar was zonder noemenswaardigen tegenstand te ontmoeten. Om die
temperatuur der publieke opinie niet te bespeuren moest een schrandere kop zich
waarlijk geweld aandoen. Zonder ze gevraagd te hebben beschikte Doumergue over
alle volmachten. Hij had meer energie en meer vaardigheid noodig om te remmen
dan om zich te laten voortsturen op den populairen golfslag. Dit is dermate evident
dat men vroeg of laat zal willen ophelderen waarom hij vanaf zijn eerste daad tot
aan zijn vernederende wegzending niets gedaan heeft dan talmen, dralen, aarzelen,
beuzelen, slabakken, lanteren, alsof geen andere gedachte bij hem voorzat dan het
idee van tijd winnen, en de onthutste parlementariërs gelegenheid geven om zich te
reorganiseeren. De gebruikelijke uitleg ‘niet tegen de situatie opgewassen te zijn’
gaat bij Doumergue zeer zeker niet op en is onaannemelijk.

Burgeroorlog voorkomen?
Het is te vroeg om uit te maken of op een netelig tijdstip, op een tweesprong, de
juiste, de noodige man ontbroken heeft aan Frankrijk. Stellig echter heeft de Fransche
Republiek op een gevaarlijk moment den dienaar gevonden dien zij behoefde, dit
wil zeggen iemand die zich met terzijdeschuiving van alle eigenliefde, van alle
gewetensbezwaren, en niet in 't minst van vele patriottische scrupules, zijn gansche
persoon geofferd heeft aan haar belangen. De eerste ernstige volksbeweging welke
de Derde Republiek bedreigd heeft, is afgewend, verbrokkeld, versnipperd, verzand
door Gaston Doumergue, met middelen welke hem nimmer vrijheid en recht gaven
zich te beroemen, of ook maar zich te verdedigen tegenover de helft der natie welke
hij ontgoocheld heeft en in verwarring achterliet. Het is zelfs mogelijk dat hij, door
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de Republiek te redden, zijn land behoed heeft voor burgeroorlog en ondergang. Dat
zal blijken als de huidige periode van deining zich eveneens wil laten kalmeeren.
Voor deze onwaardeerbare weldaad echter heeft niemand hem dank geweten, noch
tijdens zijn laatste levensjaren, noch bij zijn overlijden. Tot aan zijn afscheid van
deze wereld bleef Doumergue, die misschien de ware grootheid bereikte door zich
te verkleinen, voor de eenen een desillusie, voor de anderen een gesmade boeman.
[verschenen: 6 juli 1937]

Fransche crisisklucht
‘Er zijn momenten, dat het niet past de kegels om te werpen, men moet ze
anders opzetten’.
Parijs, 23 Juni [1937]
Herleid tot het essentieele en ontdaan van tierelantijnen is de kleine crisis-comedie
afgerold volgens een scenario waarin men een zekere bizarre originaliteit niet kan
loochenen. Het is evenmin mijn schuld als mijn verdienste wanneer 't zou kunnen
dienen tot schema van een parodistische sketch zonder woorden, gelijk men er
tegenwoordig danst in ballet-vorm tusschen kakelbonte, schreeuwende décors van
prentenboeken.
Op eens merken Blum en Auriol, de Sinterklaas en het Kerstmannetje van den
Franschen arbeider, dat zij tweemaal meer hebben uitgegeven dan er binnenkomt.
Zij hieven dus met een deerlijk misbaar de handen ten hemel en riepen een
kabinetsraad samen. Er valt geen minuut te verliezen, zeiden zij, het geld is op. Wij
moeten direct vijf milliard nieuwe belastingen hebben om het einde der maand te
halen. Als wij de tabak een beetje duurder maken, de lucifers, de postzegels, de trein,
de wijn, en de benzine komen wij juist toe.
Het effect dat Blum en zijn Auriol van deze woorden verwachtten bleef niet uit.
De helft van het ministerie [= kabinet] zette een keel op en luchtte haar misnoegen
in de elegantste termen. Zij hadden niet den minsten lust om hun nek te breken over
impopulaire maatregelen na luilekkerland voorgespiegeld te hebben aan de gansche
natie. Vooral de radicalen vloekten, raasden en de kabinetsraad barstte uiteen in drie
schismatieke groepen welke afzonderlijk gingen beraadslagen. Dat was nog nooit
vertoond en beloofde sport.

Dat kon niet
Wat te doen, lamenteerde het gescheiden trio dat men van de wereld had afgesneden
om hun te verhinderen gemeenschap te hebben met de Beurs. ‘Alsof er geen telefoon
bestond!’ gnuifden de journalisten aan de sleutelgaten.
Na een ruim half uur verkregen de ministers hun bezinning en hun aplomb.
Zij vergaderden wederom broederlijk vereend. Hoor eens, zei een radicaal tot
Blum-Auriol, die vijf milliard zijn nonsens. Ten eerste beginnen ze pas te rendeeren
over zes, acht maanden, als ze rendeeren, en we hebben de duiten noodig op staanden
voet. Ten tweede, hoe groot is jullie deficit? Veertig milliard. Evenveel als de normale

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

inkomsten. En niet alleen veertig milliard voor dit jaar, maar ook veertig milliard
voor het volgend en volgend jaar, wanneer 't ondertusschen geen vijftig wordt. Wil
je heusch de menschen wijsmaken dat je een gat van veertig kan stoppen met een
prop van vijf?
Auriol stoof op en sputterde: Alsof we dat niet wisten! Maar heb je wat beters?
Gelukkig kwam Blum daar tusschenbeide anders ware het kabinet opnieuw
uiteengesprongen. Een oogenblikje kalmte, zuchtte hij en streek met de hand over
zijn vermoeide voorhoofd. Vijf milliard per jaar als er ruim drie te kort komen per
maand, dat is belachelijk. Wij zouden ons ridicuul maken. Natuurlijk kunnen wij
geen veertig milliard nieuwe belastingen heffen. Wie zou ze stemmen? Voor één
keer zou de heele Kamer 't eens zijn. Dus moeten we iets anders probeeren. Ik heb
't gevonden. Het eenige wat erop zit als niemand stemmen wil, is om het zonder
stemmen te doen. Wij vragen financieele volmacht voor den duur van het seizoen
bijvoorbeeld. Vanavond dien ik het wetsvoorstel in.

Volmaakt
Het idee mishaagde de radicalen, maar de tactiek beviel hun. Blum eischte volmacht.
Dezelfde Blum die in naam van heilige, onverbrekelijke beginselen in 1925 volmacht
geweigerd had aan Caillaux en bij iedere verdere gelegenheid stokstijf gestaan had
op zijn principes. Caillaux, vier en zeventig jaar oud, maar den monocle stevig in
het rechteroog en met het keelgeluid van een jonge haan, orakelt nog steeds in den
Senaat. Ook dat beloofde sport. De Kamer bang voor een scheuring van het Front
Populaire, zou de pleins pouvoirs inwilligen. Doch de Senaat? Volmacht aan de twee
dilettanten Blum en Auriol die zonder blikken of blozen de Fransche financiën en
Fransche economie in een handomdraaien ontwricht en geruïneerd hebben? Nooit!
Pleins pouvoirs om na de rampen catastrofen te ontketenen? Nimmer! De kaaimannen,
zooals ze heeten, zouden liever sneven in het harnas.
De berekening der radicalen, die trouwens ook de berekening was van Blum-Auriol,
bleek juist. Zij lag voor de hand. In een nachtzitting, waar Blum aschgrauw, schor,
somber, verscheen als een spook, verleende de Kamer haar vergunning. Te zeven
uur 's avonds hadden de communisten geweigerd. ‘Pleins pouvoirs om de Banken
te fnuiken? Accoord!’ schreef hun orgaan L'Humanité. ‘Pleins pouvoirs om de Armen
te villen? Geen kwestie van!’ 's Morgens zes uur waren ze bijgedraaid. Zij hadden
geen enkele zekerheid dat Blum de Armen zou sparen noch dat zijn bliksem de
Banken zou treffen. Maar het Front Populaire was herlapt en ook zij wisten dat de
kaaimannen zouden tegenspartelen. Toen begon de klucht voor den Senaat.

In den senaat
Volmacht? mompelden de vroede vaderen. Met het meeste genoegen als u daarop
gesteld is, hoewel ons dunkt dat het u tot dusverre niet ontbroken heeft aan vrijheid
van beweging, welker resultaten niet bemoedigend zijn. Zouden wij mogen vernemen,
monsieur le premier ministre, hoe u die pleins pouvoirs denkt aan te wenden? Blum's
antwoord luidde: Dat zeggen wij niet. De kaaimannen insisteerden: Waarom niet?
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Zij kregen een spreuk tot bescheid die neerkwam op: men moet slapende honden
niet wakker maken. Un homme averti en vaut deux.
Financieel gesproken: Er zijn reeds zestig milliard kapitaal op de vlucht.
Als wij de gard laten zien poetst ook de rest de plaat. Jammer, murmelden de oude
heeren. Om niemand te verschrikken en voor uw bestwil, zullen wij een kleine
gedragslijn afbakenen, dan is tenminste die zorg van uw schouders gewenteld.
En zij redigeerden een tekst, welke Blum volmacht verleende, doch die hem alles
verbood waarin hij misschien den meesten lust had of waarmee hij schade kon
berokkenen. Hij mocht dit wel, maar niet dat. Geen devaluatie. Geen beperking van
den handel in goud, in effecten, in valuta, Fransche of buitenlandsche.
Geen nieuwe baantjes ten laste van rijk, provincies en gemeenten. Geen gedwongen
conversie of consolidatie van openbare of particuliere schuld. Geen gedwongen
leening. Geen wijziging in de betrekkingen tusschen den Staat en de Banque de
France. Geen nieuwe verbintenissen van den Staat door middel van nationaliseering,
participatie of garantie buiten de bestaande wetten. Voor het overige mocht alles en
in dat alles juist had Blum reeds overvloedig gegrasduind.

Onwrikbaar
Die tekst ging een paar malen van het kastje naar den muur, van de Kamer naar den
Senaat. Het zal u spijten, waarschuwde Blum de kaaimannen. Het zal u berouwen,
echode Le Populaire. De onverwrikbare ouderlingen echter lieten geen letter schieten.
Zooals ten tijde van Brennus wachtten de Patres Conscripti den vijand bedaard af in
hun zetels. Hij kwam, zag en blies den aftocht. Blum de onoverwinnelijke, de
onvervangbare, was demissionnair, en in het land dat hij bij herhaling gedreigd had
met een opstand der ‘massa's’ zoo men durfde hem te wippen, verroerde zich geen
pink.
Ten slotte het boeket. Op achttien Juni zei Caillaux in den Senaat: ‘Er zijn
momenten dat het niet past de kegels om te werpen: men moet zich vergenoegen met
de kegels anders op te zetten.’ Heden, vijf dagen later, is dat geschied. De fiere Blum
buigt het hoofd en laat zich degradeeren tot vice-president. De weergalooze technicus,
de ongeëvenaarde financieele specialist Vincent Auriol krijgt Justitie. Op het
bankroete departement wordt hij opgevolgd door Georges Bonnet, en zonder twijfel
omdat er geen minuut te verliezen was koos men iemand die op den datum zijner
benoeming in Amerika vertoefde.
Aldus wordt een rijk en machtig land geregeerd en beheerd in het midden der
twintigste eeuw. Een Auriol, die met alle geweld het bewijs wilde leveren zijner
onbekwaamheid, kost Frankrijk een som groot genoeg om een kolonie te equipeeren,
en als consolatie-prijs voor zijn mislukking geeft men hem de portefeuille van Justitie
om een beetje uit te blazen. De kegels zijn verzet en het kinderspelletje gaat door.
Maar als de ministers weinig of niet veranderen, ook de cijfers blijven. Het te dekken
tekort bedraagt steeds veertig milliard. Van elke honderd francs welke de Schatkist
incasseert, worden 48 besteed aan de betaling der Schuld, 20 aan de
bewapeningsuitgaven, en de resteerende 32 aan de gezamenlijke overige diensten
van Onderwijs, Openbare Werken, Handel, Koopvaart, Hygiëne, Koloniën, Landbouw,
etc. etc. En ook dat belooft sport.
[verschenen: 5 juli 1937]
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De sluiting der Fransche hotels
Onhoudbare toestand in een land, dat ten prooi is aan het benepenste
fanatisme
Parijs, 29 Juni [1937]
Langzamerhand naderen wij het punt waarop de warmte die broeit in den Franschen
hooiberg zou kunnen overgaan in vuur.
De houders van hôtels, restaurants, logementen en café's, de herbergiers, de tappers,
slijters en kroegbazen, de groote en de kleine, de dikke en de magere, hebben besloten
tot algemeene staking, over het gansche land, om te protesteeren tegen een
regeerings-decreet dat de arbeidsuren regelt van hun personeel. Altijd die veertig-urige
arbeidsweek, welke ook de kellners en de koks, de borden-wasschers en de soubrettes
hebben willen omzetten in een arbeidsweek van vijf dagen. Hetgeen men hier aanduidt
met het kabbalistische teeken 5-8. Doch als er een handel is welke de fantasie, de
gril van den flaneerenden klant belet te vereenzelvigen met een ambt, met een
bureaucratische functie, met werk aan den band, met de fatale 5-8 dan is het buiten
kijf het baantje van den gentleman die zijn beroep uitoefent in avond-toilet.
Zij waren verstandig en hebben dat begrepen. Op hun vingers telden zij uit: twee
dagen zonder fooien en zonder salaris. Voor die twee dagen, wegens die acht uren,
moet de patroon ander personeel engageeren en veel varkens maken de spoeling dun,
in hun gilde eischte dan ook slechts een zeer kleine minderheid de 5-8. Voor die
nietige minderheid heeft het gouvernement gebukt, daarvoor zet het een land
ondersteboven, en daarvoor brengt het den genadeslag toe aan een industrie die hoog
noodig behoefte had aan versterkende middelen. Het was de eerste regeeringsdaad
van Camille Chautemps. Hij had zonder eenige moeite het decreet, erfenis van zijn
voorganger, op de lange baan kunnen schuiven. Als echter de machten der duisternis
ergens hun helsche machines geplaatst hebben is een eerste minister minder verstandig
dan een gewone liftjongen.

Keel en maag
Er zijn in Frankrijk ongeveer drie honderd duizend hôtels, restaurants, café's, bars,
herbergen, tapperijen en slijterijen. Dat is geen kleinigheid. Tennaastenbij één op de
honderd veertig zielen, vrouwen, kinderen en zuigelingen incluis. Zoodra het nieuws
de ronde deed dat de 300.000 schenkers van nectar, uitdeelers van levensvreugde,
hun kraantjes gingen sluiten en na vele dreigementen de daad zouden voegen bij het
woord, verklaarden de handelaars in voedingsmiddelen zich onmiddellijk met hen
solidair.
Zij die het eten leveren en die trouwens ook ambrozijn distribueeren in diverse
flesschen en glaasjes, zijn nog talrijker dan hun collega's van den drank. Men raamt
ze op vijf honderd duizend en ook dat is geen kleinigheid. Om-en-om één op de
tachtig inwoners, alles inbegrepen, behalve de huisdieren. Merkwaardig land waar
de maag van weinigen de kost geeft aan zoo velen. Zonderlinge, aartsvaderlijke
organisatie. De triomf van het individu. Dat alles concurreert, vangt elkaar vliegen
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af, loert afgunstig naar elkaars portie, spaart cent voor cent en zoo 't al niet tiert en
gedijt, het weet zich te handhaven.
Opeens komen ze uit de lucht gevallen, die ontelbare handelaars in spiritualiën,
die tallooze leveranciers van victualiën, als een zwerm sprinkhanen. Zij hebben hun
syndicaat waarvan niemand zich het bestaan herinnerde. Want sinds een jaar is ieder
gebiologeerd geweest, zelfs de arbeiders door het syndicaat van Jouhaux. Goed
voorbeeld doet goed volgen. Hij, de geweldige Jouhaux, heeft de wet voorgeschreven.
Waarom zouden anderen het niet probeeren als een syndicaat daarvoor voldoende
is?

Op het oorlogspad
Of zij gelijk hebben laat ik in 't midden en dat doet er ook weinig aan toe vanaf het
moment dat zij den tomahawk opgraven en op 't oorlogspad vertrekken. Maar men
moet erkennen dat die acht honderd duizend hongerstillers en dorstlesschers raak en
ad rem kunnen zijn met een ironie, met een snedigheid waarbij men zou willen
glimlachen als zij niet getuigde van hun uiterste verbittering.
Voor den datum waarop de Fransche natie zal vasten en boeten, waarop zij
penitentie zal verrichten met een leege maag, een droge keel, in zak en in asch, met
uitgedoofde oogen en een lusteloos gemoed, kozen zij den Zaterdag.
Den dag die veroverd werd op de reactie, den dag waarmee de verlichte wetgever
de wekelijksche rustpoos, oud als de Genesis en de Schepping, heeft uitgebreid en
aangevuld. De dag waarop het vertroetelde Front Populaire 't bijltje erbij neerlegt,
den trein neemt, de fiets of de tandem, en naar buiten tijgt, den boer op, het vrije veld
in, met de zekerheid van hier of daar een tafel te vinden om te eten, een likeur om
zich op te monteren en een logies om te slapen. De dag ook waarop de waard de
meeste gasten ontvangt en de beste recette maakt.
Ongehoord verschijnsel: Hoe dikwijls gebeurde 't in den loop der tijden dat een
tapper weigert te tappen? Om in zulke buitensporige, wanhopige excessen te vervallen
moet hij geheel ten einde raad en boven zijn biertje zijn. Hij kan een opgekropte
woede niet langer smoren. En ziehier wat het zeggen wil voor het Fransche volk om
buiten den waard te rekenen. Van oudsher eet een belangrijk gedeelte der natie,
getrouwden en ongetrouwden, buitenshuis.

Waarheen?
Waar zullen de honderd duizenden Parijzenaars die dagelijks de restaurants vullen,
ontbijten, lunchen en dineeren? Wat moeten de toeristen aanvangen, de ongelukkige
en onschuldige bezoekers der rampspoedige Expositie?
Zullen herbergiers, kruideniers en de andere amateurs van een intercommunaal
blocus hun uithongeringsplannen tot het snoode einde doorzetten?
Zal er op 't nippertje geen voorwendsel worden gevonden tot een accoord? Ik weet
't niet. Alles is mogelijk en zij toonen zich vervaarlijk gedecideerd om den strijd te
aanvaarden. Als men toch geruïneerd moet worden, dan liever door zichzelf, met
een glimpje hoop op uitkomst, dan geruïneerd door een gouvernement dat uw
ondergang gezworen schijnt te hebben. Ruim vijf honderd Parijsche hôtels gingen
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in 't afgeloopen jaar failliet. Twee per werkdag. Wat zal 't zijn met de veertig uren,
met verdubbeld personeel en met alle plagerijen waartoe de leden eener
vakvereeniging tegenwoordig in staat zijn?
Maar wie ter elfder ure ook nog bakzeil moge halen, de regeering of de insurgenten,
de klap is gegeven. Een bedreiging met staking veroorzaakt in dit bedrijf gelijke
resultaten als de staking zelf. Niemand heeft zin om het risico te trotseeren dat hij
moet overnachten onder een brug of op een tuinbank.
In alle groote reisbureaux, in alle groote Europeesche stations worden biljetten
naar Parijs afbesteld en gerembourseerd. De passagiers van paketbooten en sneltreinen
bevinden zich in een geval van force majeure. Men kan een toerist niet verplichten
te logeeren onder den blooten hemel en zich te voeden met koolstronken die zwalken
op de kabbelende golven der Seine. Staking of niet, lock-out of niet, de reizigers
vermijden voor eenigen tijd Frankrijk en de Ville-Lumière. Het is te laat om de zaken
te schikken. Zij die moesten komen, blijven weg. Zij die zouden blijven pakken hun
koffers.

Waarom?
De hôteliers en restaurateurs zijn natuurlijk niet in die mate idioot om zulke
consequenties van hun opstand over 't hoofd te zien en niet in acht te nemen. Maar
toen zij tot de actie besloten stapten zij heen over bedenkingen die uiteraard zwaarder
wegen dan alle politieke, sociale, nationale overwegingen. Zij hadden kunnen wachten
tot October. Zij hadden hun zenuwen kunnen beheerschen bij voorbeeld tot de
Expositie, voor de helft geopend, klaar zal zijn, dit wil zeggen tegen dat de kalveren
op 't ijs dansen. Waarom verliezen zij plotseling hun tramontanen? Zijn die veertig
uren zoo verschrikkelijk?
Waarom storten zij zich halsoverkop in een waagstuk dat hun niets belooft dan
troebelen en verderf? Vanwaar eensklaps die dolle woede, die onbekookte drift, die
bezetenheid, die vernielzucht?
Wel, omdat de toestand onhoudbaar werd in een land dat ten prooi is aan het
bekrompenste sectarisme, aan het benepenste fanatisme, aan blindste geborneerdheid.
Als toelichting hiervan geef ik zonder verderen commentaar een onnoozel doch
welsprekend berichtje (een van de duizenden) dat gisteren uit Dieppe getelegrafeerd
werd:
‘Een patroon coiffeur is verschenen voor de correctionneele rechtbank omdat hij
een zijner bedienden tien minuten heeft gebruikt na wettelijk sluitingsuur. De
overtreding geschiedde op een Zondag. Een werkman was zich komen laten scheren
te 12.20. Volgens de wet moest de salon sluiten te half één. De eene wang was
geschoren, de andere nog ingezeept toen de klok het sluitingsuur wees. Moest de
coiffeur zijn winkel sluiten en zijn klant half geschoren, half ingezeept, naar huis
zenden? De patroon besloot de begonnen karwei te voltooien, doch te 12.40 trad een
arbeidsinspecteur binnen die proces-verbaal opmaakte. De coiffeur is door de
rechtbank veroordeeld tot vijf francs boete.’
Een natie waar het kleingeestigste fanatisme zich dermate kan botvieren met den
steun der overheid, een natie die door dienstkloppers van dat kaliber van Zondag tot
Zaterdag wordt gekoeioneerd en getreiterd onder het goedkeurend oog der Blum's,
moet vroeg of laat in opstand geraken en hoe eer hoe beter, wat het ook koste.
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[verschenen: 16 juli 1937]

Het Mysterie van de Godin
Hoe de Venus van Milo haar beide armen verloor.
[zonder datum, ca. 4 juli 1937]
Er zijn weinig beelden zoo beroemd als de Venus van Milo en sinds ze in het
gemoderniseerde Louvre bij avond tentoonstaat tusschen electrische zoeklichten,
stroomden meer pelgrims naar haar heiligdom dan in al de eeuwen dat zij godin was.
Zonder aan respect te kort te schieten voor de marmeren vormen waarin zij op
aangrijpende wijze de schoonheid en de majesteit incarneert, mag men gerust zeggen,
dunkt me, dat zij een der prachtigste verschijnselen is van collectieve psychose. Zou
ze even vermaard zijn als ze haar beide armen nog bezat? Zou ze evenveel aanbidders
en bewonderaars trekken wanneer deze twee mankeerende ledematen niet den rebus
opgaven van wat ze ermee deed toen zij ze had?

De oplossing
Welnu, dat enigma is voor goed uit de wereld geholpen door Paul Chack, den besten
marine-schrijver, dien de Franschen op 't oogenblik hebben. Hij maakte geen eind
aan het raadsel door middel van den klassieken canon, geometrische metingen,
anatomische of psychologische overwegingen, maar eenvoudig door de papieren te
consulteeren van een zeevaarder. Gij meent wellicht dat men daaraan eer had kunnen
denken? Inderdaad. Doch die ontdekkingsreiziger, hoewel even vermaard door zijn
tochten als door den ongelukkigen dood welken hij vond bij de allereerste der
sensationeele Fransche spoorwegrampen, raakte in vergetelheid.
Hij heette Dumont d'Urville en hoewel astronoom van beroep, insectoloog,
philoloog en botanist, behoorde hij vanaf 1807 tot de marine. Zoodra de Fransche
scheepvaart na den val van Napoleon haar vrijheid herkregen had, legde zij zich toe
op een rectificatie der meer dan tien jaren verwaarloosde zeekaarten en met dat doel
ging op 3 April 1820 het transportschip La Chevrette van Toulon onder zeil naar de
Dardanellen, met Dumont d'Urville aan boord als adelborst. Zijn commandant was
de fregat-kapitein Gauthier-Duparc, een origineel, een maniak, die geen [moet zijn:
een] passie had voor klokken, en die geen gelegenheid verzuimde om de chronometers
te verifieeren waarvan hij een geweldige verzameling had bijeengebracht. Zoodra
dus het eiland Milo in 't zicht kwam besloot hij daar te ankeren om na zorgvuldige
opmetingen zijn uurwerken te regelen.

Een vondst
De eerste die aan boord zijn opwachting maakte was de Fransche consul.
De officieren hooren van hem dat het eiland een wonder bevat dat men gezien
moet hebben. Drie weken geleden stiet een Grieksche boer die zijn land spitte op
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hardsteenen. Dieper gravend ontdekte hij een soort van nis welke twee Hermes'
bevatte en een derde beeld voor welks domineerend en verlokkelijk aanschijn de
landman eerst verschrikt op de vlucht sloeg, als voor een vrouwelijke satan. Maar
de schrik van een Griekschen boer duurt nooit lang wanneer er kijk is op een winstje,
en hij heeft het beeld opgedolven dat ergens te koop staat in een hoeve. De officieren
van La Chevrette gaan de vondst bezichtigen. Men is verrukt, maar niemand doet
een bod. Enkele dagen later meert hun boot op de reede van Constantinopel. Dumont
d'Urville ontmoet daar een gezantschapssecretaris die ook aan botanie doet. Zij praten
samen. Het gesprek komt op de Venus en de adelborst uit zijn bewondering in zoo
gloeiende woorden dat de secretaris hem voorstelt aan den ambassadeur. Deze
diplomaat heeft ambitie. Hij is ook een greintje jaloersch op den roem van Lord
Elgin, die zooveel vazen, bas-reliefs, medailles en standbeelden van den Acropolis
verhuisd heeft naar Londen. Verbeeld u dat de Engelschen ook op dat meesterstuk
beslag leggen! Hij gelast het te koopen.
Dumont d'Urville zeilt terug naar Milo en op 24 Mei komt het eiland weer in zicht.
Men vaart de haven binnen van de hoofdstad Castro en ankert niet ver van een
Grieksche schuit, welke klaar ligt om het ruime sop te kiezen.
Haar bemanning wacht slechts op de aankomst van een stoet die de heuvels afdaalt
en zich langzaam in de richting der haven beweegt. Aan 't hoofd schrijdt de monnik
Oeconomos, primaat van het eiland, gebaard van de oogen tot den navel en behaard
als een vrouw. Achter hem volgt een troep woeste, onwelriekende en met stokken
bewapende inboorlingen, die een berrie escorteeren waarop de Venus ligt,
vastgesnoerd zoo goed en zoo kwaad als het kan. De boer heeft haar verkocht aan
een der ‘pappa's’ van het eiland die haar ten geschenke wenscht te geven aan een
pacha. Venus is op weg naar een harem van Stamboel [= Istanbul]. Voor de kunst
en voor 't Louvre is zij verloren.
Neen, nog niet. ‘Commandant’, zegt de gezantschapssecretaris die de reis heeft
meegemaakt, ‘de ambassadeur beval om de Venus tot elken prijs in te schepen aan
uw boord. Wilt u het noodige doen?’ - ‘Met genoegen, monsieur. Niets is
gemakkelijker. Mijn sloep met een adelborst en twintig manschappen kunnen
volstaan.’ Een paar dozijn matrozen springen in de jol en roeien naar den oever.
Zonder sommatie of oorlogsverklaring werpen zij zich op de zonderlinge processie.
Tumult en gevecht. De Grieksche knuppels zijn niet opgewassen tegen de Fransche
knuisten. Het beeld is in 't bezit der Franschen. Op het slagveld echter heeft het de
beide armen ingeboet.
De Franschen hebben nimmer op deze overwinning gestoft en om reden.
Doch daar zij het verhaal niet konden openbaren van de lompe kloppartij waarin
een onschatbaar kunstwerk zoo deerlijke schade leed, waren zij tevens genoopt om
de beschrijving te vermoffelen, welke Dumont d'Urville in zijn rapport had
opgenomen. Ziehier de vertaling van dit document, dat door alle hypotheses een
streep haalt:
‘Het beeld was in twee deelen, samengevoegd door twee stevige ijzeren pinnen.
De Griek die de vrucht van zijn arbeid duchtte te verliezen, had de bovenste helft
met de twee Hermes' getransporteerd in een stal, en de onderste helft in de nis gelaten.
Ik bezichtigde het geheel aandachtig en de twee stukken schenen mij van goeden
smaak. Het beeld waarvan ik de twee gedeelten afzonderlijk gemeten heb, was
tennaastenbij zes voet hoog. Het stelde een naakte vrouw voor, waarvan de opgeheven
linkerhand een appel vasthield, terwijl de rechterhand behendig een gedrapeerde
ceintuur optrok welke achteloos van de lendenen naar de voeten gleed.’
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[verschenen: 21 juli 1937]

Op den rand van den afgrond
De financieele moeilijkheden in Frankrijk.
De fiscale heffing bedroeg reeds dertig procent...
Parijs, 6 Juli 1937
Het typeerende van de jongste regeeringswisseling en het lang niet laatste bankroet
schijnt mij te zijn dat geen der verantwoordelijken gestraft of naar verdienste gehekeld
is, noch in de groote pers, noch in openbare vergaderingen. Er vielen scherpe
verwijten, dat spreekt vanzelf, maar niet de woorden die op den tong lagen en dan
kunnen aankomen als knotsslagen.
Deze eenparige gematigdheid, waarop enkel de Action Française een uitzondering
maakt, kan slechts afgesproken werk zijn. Zij moet derhalve een doel hebben. Hetzij
om de publieke opinie, ‘de straat’, niet te enerveeren, die inderdaad verbazend kalm
is en tot over de ooren verdiept in haar amusementen. Hetzij om de rechtsche partijen
niet méér terrein te laten winnen dan het kleinste minimum, tot welke manoeuvre de
rechtsche partijen zonder tegenzin hun medewerking verleenen, want bij de
internationale conflicten die elk uur kunnen losbreken is het van cardinaal belang
dat Frankrijk geregeerd wordt met de minst mogelijke verdeeldheid en bij voorkeur
door linksch, daar rechtsch even moeilijk stelling kan nemen tégen Rome als vóór
Madrid, stellingkeuze die haast onafwendbaar geoordeeld wordt. Hetzij ten derde,
als logisch gevolg van het voorafgaande, om de politieke positie van Blum en zijn
socialisten, hun prestige, het moreel hunner troepen niet te verzwakken, zelfs niet te
bedreigen met een opzichtig discrediet waarvan op 't oogenblik slechts de
communisten zouden profiteeren; en als 't van gewicht is de communisten tot
bondgenoot en vriend te hebben, het is van evenveel gewicht dat zij niet te snel hun
invloed uitbreiden, en nog eenige maanden (den tijd om henzelf, de Fransche natie
en de rest der wereld aan de nieuwe situatie te laten gewennen) anti-chambreeren in
den voorhof van den gouvernementeelen tempel alvorens te treden in het heilige der
heiligen. Ook de communisten plooien zich willig en behendig naar deze tactiek. Zij
houden zich het meest koest van allen.
Wanneer ik mij niet vergis in de appreciatie der verschillende factoren, en wanneer
de factoren zich niet aanzienlijk wijzigen, zullen de communisten in den herfst de
teugels nemen van het bewind; nog niet alle teugels doch zeker de voornaamste.
Vanaf heden den dag echter zijn ze reeds ‘ministrable’, kunnen ze in aanmerking
komen voor het ministerschap. De bereidwilligheid, waarmee de communisten zich
geleend hebben tot deze metamorphose, den luttelen tegenstand welke de operatie
ontmoet heeft bij hun concurrenten, de knapheid en de spoed waarmee ze is
uitgevoerd, dat alles kan, lijkt mij, alleen verklaard worden door het uiterst scabreuze
van de internationale conjunctuur. Mocht Frankrijk in een oorlog betrokken raken
dan zal van nu af aan niets de nationale unie in den weg staan.

Begoocheling
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Die geheele mise-en-scène is uiteraard provisorisch en precair. Zij kan duren zoo
lang het gevaar duurt, maar het is optimistisch om te verwachten dat zij zal bijdragen
tot een definitieve liquidatie van het socialistisch faillissement, en tot een elimineering
der oorzaken welke Frankrijk sinds 1924 van het eene bankroet storten in het andere.
Blum kan doorgaan met te spelen voor de vermoorde onschuld. Blum, aan wien de
communisten den bijnaam gaven van ‘la lavette’ (de kletskous) kan paradeeren als
de feillooze en de onfeilbare. Misschien gelooft hij 't zelf, wat zijn geval voor hem
persoonlijk, hij die geldt voor een intellectueel, slechts kan verergeren. Tegenover
de lichtgeloovige menigte redt hij zijn droevige figuur van Don Quichot en de joviale
facie van zijn schildknaap Auriol, doch dat redt niet de Fransche economie en de
Fransche financiën. Een mea culpa zou daarvoor heilzamer geweest zijn dan alle
oratorische en komedianterige hocuspocus. De politicus echter weet wat 't hem kost
zich berouwvol op de borst te slaan, schuld te bekennen en het boetekleed aan te
gorden. Zoo is zelfs een snugger en uitgeslapen volk als het Fransche. Het wil
begoocheld worden.

Luchtkasteelen
Maar wat kan zijn opvolger Chautemps terwijl men aldus alle illusies, alle
gezichtsbedrog en alle dwalingen bestendigt? Hij verwierf de volmacht om
decreet-wetten af te kondigen, evenals Laval. Hij vangt aan met de
volksafgevaardigden te ontheffen van elke responsabiliteit. Alvorens de pil toe te
dienen, welke vast en zeker bitter zal smaken, zendt hij de Kamer op vacantie. Zoo
mag later ieder zeggen, als 't lukt: dat geschiedde met onze instemming, en als 't
verkeerd loopt: dat hebben wij niet gewild. Geen sterveling merkt inmiddels dat het
parlement letterlijk voor niets meer deugt en dient.
Doch de behoefte aan luchtkasteelen voelt zich bevredigd. Als Chautemps
intusschen, handelend op die manier, zich slimmer toont dan Laval, die zich zulke
trucs niet veroorloofde, hij toont zich ook minder dapper. Dergelijke handigheden
voorspellen gewoonlijk weinig goeds.
Het is volslagen onbekend wat de decreten van Chautemps zullen behelzen doch
men kan er alles om verwedden dat zij geen afschaffing of opschorting zullen
ordonneeren van de funeste 5-8, wat nochtans door ieder die employé's gebruikt
beschouwd wordt als de eerste redelijke en noodzakelijke stap tot redresseering. Men
kan even gerust wedden dat zij een aantal bepalingen zullen bevatten om de capaciteit
der belasting-pomp te verhoogen. Waarom zouden Chautemps en Bonnet verzuimen
wat in 't bereik ligt van ieder die een dagje regeert? Zij beschikken over deurwaarders
om te incasseeren en over de Mobiele Garde, tegenwoordig bewapend met tanks,
om de deurwaarders desnoods een handje te helpen. Soms wordt dit systeem nog
toegepast in enkele Fransche koloniën, wanneer men reizigers mag vertrouwen als
André Gide.

De belastingen
De Koloniën in de onderhavige zaak zullen het kapitaal zijn en de industrie. Naar
verdere détails is men nauwelijks nieuwsgierig. Wat voor belang kunnen zij hebben?
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Sinds lang heeft men uitgerekend dat de fiscale heffing (de verhouding tusschen
belastingopbrengst en nationaal inkomen) dertig procent bedraagt. Deze aanslag is
de hoogste der wereld. Men kan zich altijd verbeelden dat er geen limiet bestaat, dat
de limiet in het oneindige rekbaar is. De Engelschen houden 25% voor het
culminatie-punt en wat daarboven stijgt achten zij schadelijk, verfoeilijk en illusoir.
De Britten zijn eminente zakenlieden die zich nooit met hersenschimmen hebben
ingelaten. Dit zou een waarschuwing kunnen zijn voor Chautemps en Bonnet. Het
zal hen niet weerhouden om te probeeren of de kip nog legt onder een pressie van
35%, want vanuit den gezichtshoek dien zij bestrijken bestaat er voor hen geen andere
oplossing. Het eerste resultaat zal zijn dat men alle handelaars en winkeliers in
hechtenis moet nemen om een nieuwe stijging der prijzen te verhinderen; het tweede
resultaat dat de prijzen niettemin zullen klimmen.
Of Chautemps in het provisorische en precaire enkele ernstige, heilzame
maatregelen denkt te beproeven, of hij iets begrepen en geleerd heeft van het groteske
en dure Blum-experiment, zal spoedig afgeleid kunnen worden uit de plannen welke
hij koestert jegens het emissie-instituut. Blum, die de pretentie had van de Banque
de France een Banque de la France te maken, verwezenlijkte in zijn almacht den
paradox om de voornaamste Bank van Frankrijk te doen beheeren door een
regenten-college dat een frauduleus bankroetier onder zijn leden telt, zooals ik
indertijd schreef, doch geen enkel bankier.
Om welke redenen dan ook (om van de Bank een inflatie-machine te maken tot
de orders van het gouvernement?) wijzigde hij de Napoleontische statuten welke
sedert 135 jaren de proef van alle schokken en troebelen (onder welke vier revoluties,
een nederlaag en een vierjarige oorlog) schitterend doorstaan hadden.

Het gevolg
Het gevolg dier statuten-wijziging is geweest dat men voor 't eerst sinds de oprichting
der Banque de France den goud-voorraad niet geschat heeft in munt-waarde doch in
gewicht, dat het volume der reserve tusschen Juni 1936 en Juni 1937 daalde van
3.636 ton tot 2.693 ton (2.504 ton als de Engelsche leening gerembourseerd is) en
dat niemand bij benadering kan zeggen wat terecht zal komen van den franc.
Wil Chautemps de zelfstandigheid, onafhankelijkheid, autoriteit en kracht der
Bank herstellen? Durft hij de parodistische operette-regenten van Blum de laan
uitzenden, gelijk Blum den bons gaf aan De Wendel en consorten? Het zal van
Chautemps en Bonnet afhangen of zij te licht bevonden worden wanneer men hen
in de eerstvolgende dagen gaat wegen. Zij kunnen geen orde stichten en tegelijk
beginsel en oorzaak der wanorde voortzetten. Dat doet men alleen in kluchten en in
hopelooze gevallen.
Het is waar dat voor een natie wier schuld naar de vier honderd milliard loopt, een
natie, welker burgers zonder onderscheid van sexe of leeftijd, van de jongsten tot de
oudsten, gehypothekeerd zijn met een som van veertig duizend, de grens tusschen
ernst en kortswijl klucht en hopeloos geval, dermate moeten ineenvloeien dat men
ze, zelfs zonder 't expres te doen, gemakkelijk verwart.
[verschenen: 23 juli 1937]
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De invrijheidstelling van Charles Maurras
Welke rol Blum speelde
Zijn haat bleek sterker dan zijn gevoelens van edelmoedigheid
Parijs, 9 Juli [1937]
Het was stampvol in het reusachtige Vélodrome d'Hiver, waar men de
invrijheidstelling vierde van Charles Maurras. Langen tijd had geen enkele beweging,
behalve de sport, die overkapte ruimteloosheid kunnen vullen. Toen kwamen de
communisten, en vereenigd met de socialisten speelden zij 't bij wijlen klaar. Toen
kwam La Rocque en ook hem lukte het soms die ark, waar 't op een paar duizend
meer of minder niet aankomt, vol te stoppen met menschelijke kudden. Dezen keer
krioelde de onmetelijke zaal van den grond tot aan de verste gaanderijen voor Charles
Maurras. Men schatte hun massa tusschen de dertig en de veertig duizend. Een geheel
legercorps was samengestroomd om het oude mannetje te huldigen welks kleine
gestalte verzwond in de onmetelijkheid der ruimte en van het kabaal. Wie had dat
ooit kunnen denken of droomen? Het populaire Vel'd'Hiv', hoofd-kwartier der Rooden,
tot krakens gevuld voor den theoreticus der monarchistische idee, het onooglijke,
grijze figuurtje dat in alle opzichten het tegenovergestelde is van een volksmenner?
Hoe absurd dat ook is, wij moeten 't gelooven omdat wij het zagen. Als La Rocque,
die de royalisten in 't geniep gaarne een kool stooft, denzelfden avond niet drie
vergaderingen belegd had in Parijs om zooveel publiek te draineeren als hij kon, zou
Charles Maurras den toegang aan een ander legercorps hebben moeten weigeren.

Aan Blum te danken
Deze datum in zijn leven, die misschien een datum zal worden in de geschiedenis
van Frankrijk, dankt Maurras aan Léon Blum.
Van alle deugden die een mensch bezitten kan, of die hij veinzen kan te bezitten,
is er geen waarvan zooveel effecten uitvloeien op de verbeelding en 't gemoed als
de edelmoedigheid, de groothartigheid. Zij ontwapent den vijand, zelfs wanneer de
vijand slecht geaard is. Voor zoover zij hem niet ontwapent, verzwakt zij hem in zijn
veerkracht en weerstandsvermogens. Gehuicheld of oprecht, zij versterkt daarentegen
hem die haar beoefent. Zij brengt het goed recht of een schijn van goed recht aan
zijn zijde. Zij verhoogt zijn moreel.
Zij vermeerdert zijn vitale energie. Alles wat winst is voor wie die zonderlinge,
tooverachtige deugd in toepassing brengt, zet zich om in verlies voor hem op wien
ze wordt toegepast. Van de weeromstuit doet zij ook hem die haar niet wil of kan
beoefenen alles verliezen ten voordeele van den vijand, aan wien hij haar genaden
geweigerd heeft. Dat kan niet missen. Het is automatisch als een beproefd chemisch
recept. En Blum heeft dat ondervonden.
Laten wij een oogenblik aannemen, wat velen loochenen, dat Maurras het vonnis
en de straf verdiende, uitgesproken en voltrokken wegens voorwaardelijke bedreiging
met doodslag. Hij had geschreven: ‘Ik vermoord 140 parlementsleden, met mijn
keukenmes, met het keukenmes van Charlotte Corday, als door hun schuld een oorlog
uitbreekt.’ Onder die 140 parlementsleden bevond zich Léon Blum. Maurras, de
logicus, de realist, haat Blum, den utopist, den wolkenkoekoeksheimer, met al het

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

gif dat een slang in haar wijsheid, een filosoof in zijn onverbiddelijke abstracties kan
uitbroeien. Honderd malen heeft hij Blum de hoedanigheid van belligerent ontzegd.
Hij behandelt hem als een strandjutter, als een zeeschuimer, een lijkenroover die met
de aasvogels de slagvelden afzoekt, als een ondier, als een galgebrok voor wien de
kogel van een executiepeloton nog te eervol is. Hij noemt hem niet anders in zijn
extravagante strijdschriften dan kameel, hond en jakhals. Op Blum paste Maurras
het vers toe van Dante waar de poëet van iemand zegt dat het hoffelijk is met hem
onfatsoenlijk te zijn.

Moeilijke opgave
Blum bijgevolg heeft eenige reden om Maurras van zijn kant een soliden haat toe te
dragen, des te feller, des te gloeiender daar hij alleen door haat vat heeft op een
tegenstander die zijn levenswandel en zijn theorieën beveiligde tegen alle aanvallen,
die ten overvloede regelmatig in 't gelijk gesteld wordt door de feiten. Hoe meer
echter hij Maurras verfoeide, des te meer hij trachten moest Maurras te verpletteren,
des te meer hij behoorde te waken om zich niet te laten verblinden door een
machtelooze passie, des te meer hij streven moest zijn haat te bezigen als doeltreffend
instrument.
De opgave was moeilijk en eischte een buitensporige een bijna bovenmenschelijke
zielskracht. Een vijand dien men intens, instinctief verafschuwt, te veronachtzamen
met sereniteit, vergt reeds een zeldzaam zelfbedwang, wanneer deze mentaliteit echt
is en ongedwongen. Genoopt te zijn de edelmoedigheid te moeten huichelen, wat
zonder twijfel het geval was voor Blum, verhief de inspanning tot een plan waar
zelfs de veinzerij getuigt van heroïsme en grootheid. Er bestond stellig geen pakkender
middel om Maurras te vernederen tot een schreeuwende, grijnzende marionet, welks
schimpen en grimassen langs de koude kleeren gaan, geen directer middel om zijn
invloed te fnuiken, om zijn verwoedheid te ridiculiseeren, dan hem in de vormen
doch pro forma te doen veroordeelen, hem zonder overijling gevangen te nemen,
hem een weekje, een halve maand te laten zitten en hem daarna eenvoudig te
begenadigen: of beter nog hem vrij te laten rondloopen, niet naar hem om kijken, en
hem onder een vracht andere politieke delinquenten zoo spoedig mogelijk te
amnistieeren. Men kon dat verwachten van een gouvernement dat de ergste vijanden
van vaderland en maatschappij bejegent met een onuitputtelijke goedertierenheid,
met een clementie die van amnestie een courante, machinale instelling maakte. Dat
kon ook verwacht worden van Léon Blum, die in nauwelijks mindere mate dan
Maurras zich overgegeven heeft aan de driftbuien der polemiek, aan uitspattingen
in woord en geschrift, aan bedreigingen, aan ophitsingen, aan opwellingen van
onbekookte woede, en die even schuldig is al werd hij niet gestraft. Op den koop toe
zou een maatregel van clementie aanbevelenswaardig geweest zijn tegenover een
veroordeelde die door menigeen zoo weinig strafbaar geacht wordt en zoo
verdienstelijk, dat hoogleeraren van verschillende binnen- en buitenlandsche
universiteiten hem hebben voorgedragen als candidaat voor [de] Nobel-Vredeprijs;
tegenover een veroordeelde die over de gansche wereld beroemd is als denker en
schrijver.
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Martelaar
Er bestond daarentegen geen geschikter middel om Maurras den lauwerkrans te
vlechten van een onoverwinbaar kampvechter en de kroon op te zetten van een
martelaar, dan hem enkele uren na zijn veroordeeling te arresteeren op straat, als een
vulgair misdadiger, als een gevaarlijke schurk, hem op te sluiten in een naakte cel,
hem achter slot te houden van de eerste minuut tot de laatste van zijn wettelijken
straftijd, strenge sancties te treffen tegen personen die een petitie te zijnen gunste
durven onderteekenen, en, wanneer de veroordeelde zijn laatsten nacht heeft uitgeboet,
hem 's morgens half vijf te wekken om hem bij 't eerste ochtendgloren aan de deur
te zetten. Men heeft hem niet eens voor het dilemma geplaatst of hij een gratie der
Republiek kon aanvaarden. Daarentegen heeft men het odieuze, het onuitstaanbare,
het kleingeestige, het benepene zoover gedreven dat hij door het rekken der debatten
niet meer kon profiteeren van een algemeene amnestie-wet, welke op den dag zijner
invrijheidstelling werd afgekondigd. Hetgeen Maurras tenminste een bedankje aan
zijn cipiers uitspaarde.
Blum heeft zich dus, zooals men zegt, ten volle ‘laten kennen’. De haat, de wrok,
de hekel, de afkeer, de gramstorigheid welke het beeld van Maurras in hem opwekt,
kon hij niet onderdrukken, niet overmeesteren, noch uit eigen aandrang, noch uit
overwegingen van politiek beleid. Want ik wil niet veronderstellen dat hij de zaak
niet beredeneerd heeft, dat hij het effect zijner shylockiaansche onbuigzaamheid niet
voorzien kon. Dan zou hij een armzalig menschenkenner zijn, en in 't bijzonder
onkundig van de psychologie zijner landgenooten. Ook al had hij die effecten slechts
onderschat dan zou men hem nog mogen beklagen wegens zijn domheid.
Neen, dom is Blum niet. Maar zijn haat bleek sterker dan alle raadgevingen van
het heldere, berekenende verstand. Hij was niet opgewassen tegen omstandigheden
die hem plaatsten voor de keuze tusschen een grooten haat en een grooter karakter
dat den haat domineert. Een gebaar van edelmoedigheid heeft hem wellicht aangelokt.
Het zou hem zelf veredeld, versterkt hebben, Maar hij kon niet. Het ging zijn kracht
te boven.

Loon naar werken
Blum heeft nu loon naar werken. Maurras betrad de gevangenis als leider eener
geïsoleerde, tamelijk gediscrediteerde partij. Hij verlaat haar als chef eener nationale
beweging. Vier en twintig uitgezochte redenaars van allerlei richting, voor meer dan
de helft totnutoe zuiver republikeinsch hebben hem in het Vélodrome d'Hiver erkend,
uitgeroepen en gehuldigd, als hun meester en hun gids. Dat was negen maanden
geleden totaal onmogelijk en ondenkbaar. Het zou nog langen tijd ondenkbaar
gebleven zijn wanneer niet Léon Blum den man had aangewezen rondom wiens
genie alle Fransche energieën zich kunnen kristalliseeren.
Volgens een profetie van Michael Nostradamus, astroloog van Catherina de Medicis
en Charles IX, moet de Derde Republiek drie-en-zeventig jaar en zeven maanden
duren. In Mei 1945 zal vrede, unie en eendracht gesticht worden tusschen de verdoolde
en gescheiden fronten. Dan zal de tak herbloeien die zoolang verdord was,
voortspruitend van den vijftigsten graad welke de gansche Christenheid zal
hernieuwen. Als deze voorspelling ooit vervuld wordt (de vijftigste graad loopt over
België waar de kroonpretendent van Maurras in ballingschap leeft) zullen degenen
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die zich Blum nog herinneren kunnen zeggen dat het lot 't zoo gewild heeft. Een
klein, nietig gebaar en Maurras hadde niet de grens overschreden van den schaduw
waarin hij weldra vijftig jaren zal gewerkt hebben aan den ondergang der Republiek.
[verschenen: 26 juli 1937]

Gewijde grond
Beteekenis van het bezoek van kardinaal Pacelli aan Frankrijk en de wijding
van de kathedraal te Lisieux
Parijs, 13 Juli [1937]
‘Het anticlericalisme is voorgoed van de baan’, zei onlangs César Campinchi, op 't
oogenblik Minister van Marine en een der kopstukken van de radicale partij welke
het anticlericalisme in de Fransche politiek bracht.
Herriot, president der Kamer, koopt niet zonder eenigen ophef de pastorie, waar
een oom die pastoor was, hem als jongen opvoedde, en hij zal haar laten restaureeren.
Herriot woonde ook een uitvoering van Beethoven's Missa Solemnis bij in de
Kathedraal van Chartres. Een vrouwelijk lid van het vorig kabinet, Madame
Brunschwicq, ging op audiëntie bij Zijne Heiligheid terwijl zij nog ministresse was.
Léon Blum en zijne echtgenoote, geboren Thérèse Pereira, dineerden bij den
Pauselijken Nuntius Mgr. Valerio Valeri, terwijl Blum nog chef was van het
gouvernement der Republiek. Waar is de tijd dat Georges Clemenceau weigerde de
Kathedraal van Straatsburg te betreden om den Hemel, door het aanhooren van een
Te Deum, te danken voor de Fransche overwinning? Waar is de tijd dat Herriot
slechts door de bedreiging van een opstand weerhouden kon worden om aan
Elzas-Lotharingen de wetten op te dringen welke de Kerk scheiden van den Staat?
Tot den huidigen dag leven de Elzassers in dit opzicht nog onder het statuut dat zij
genoten tijdens de regeering van Wilhelm II.
Discrete wenken als de uitlating van het radicale kopstuk, het koopen der pastorie,
het diner van Blum, hebben de publieke opinie voorbereid op het bezoek van Zijne
Eminentie Kardinaal Eugenio Pacelli, Staats-secretaris van Zijne Heiligheid Pius XI.
Het gebeurt menigmaal dat de Paus een legaat zendt naar een der streken der
Christenheid. Slechts zeer zelden echter komt het voor dat die legaat tevens zijn
Minister is van Buitenlandsche Zaken, zijn rechterarm, zijn eventueele
plaatsvervanger. Nog zeldener zal het geschieden dat de Paus eigenmondig met
zooveel nadruk zijn herderlijke persoon vereenzelvigt met de persoon van zijn gezant
als in de toespraak welke hij per radio richtte tot de Fransche natie en waarin hij met
een merkbare ontroering sprak van ‘Notre, Votre Chère France’. Daarenboven deelde
Kardinaal Pacelli aan de pers mede dat de Heilige Vader persoonlijk naar Frankrijk
getogen zou zijn wanneer de ouderdom en de beslommeringen van het pontificaat
hem niet belet hadden aan dezen dierbaren wensch gevolg te geven.

Van groote beteekenis
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Om een equivalent te vinden van deze betuigingen moet men voor Frankrijk teruggaan
naar den aanvang der vorige eeuw, naar de reis van Kardinaal Consalvi,
Staats-secretaris van Pius VII, die in 1801 met den Premier Consul Bonaparte het
concordaat teekende dat de betrekkingen tusschen den Heiligen Stoel, de Fransche
Kerk en den Franschen Staat geregeld heeft tot 1905. Het bezoek van Kardinaal
Pacelli, ontvangen als een staatshoofd met vorstelijke eer en pracht, in stations getooid
met de gebundelde vlaggen van Frankrijk en het Vaticaan, op het perron verwelkomd
door Yvon Delbos, Minister van Buitenlandsche Zaken en de hoogste ambtenaars
van den Quai d'Orsay, gesalueerd en geëscorteerd door bataljons soldaten, gast van
het Parijsche Stadhuis, gast van den President der Republiek, dat bezoek op zich zelf
en al de demonstraties van wederkeerige sympathie waarmee het genuanceerd is,
stelt dus menig probleem. Zijn beteekenis wordt nog verhoogd door de diplomatische
antecedenten van Kardinaal Pacelli, de groote specialiteit der Duitsche Zaken, die
zijn levenswerk en de eenige organisatie welke nog aan 't Hitlerianisme weerstand
biedt - de Katholieke Actie - bedreigd ziet met een nieuwen Kulturkampf en met
vernietiging. Uit deze symptomen en coïncidenties zouden wij voorloopig echter
slechts willen afleiden dat zij die in Frankrijk het licht behoeden tot de conclusie
gekomen zijn dat de heiligste goederen der menschheid meer gevaar loopen van het
Hakenkruis dan van het antieke symbool van het Westen, het kruis tout court.

Het diepste raadsel
Maar hoewel vóór alles ontvangen als de vertegenwoordiger van den vorst der
Christenheid, reisde Kardinaal Pacelli officieel naar Frankrijk om te Lisieux de
basiliek in te wijden welke ter eere van Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus is gebouwd
uit de opbrengsten eener nationale inschrijving en waarvan de eerste steen acht jaren
geleden gelegd werd. Van alle raadselen welke het bezoek van den pauselijken
staats-secretaris ons suggereert is de pelgrimstocht naar dit heiligdom zeker het
diepste, het boeiendste.
Ziehier in een ongeëvenaard korte tijdsruimte het bovennatuurlijke leven bekroond
van een jong meisje, dat stierf in 1897 en dat zonder eenige overdrijving zoowel de
grootste heilige genoemd mag worden van onze dagen als het mysterie van Lisieux.
Velen die heden bedevaarten doen naar haar graf, die haar heden aanroepen als
bemiddelaarster tusschen Hemel en Aarde, hebben haar nog gekend. Zij had vier
zusters die allen nog leven en religieuzes zijn te Lisieux. Henri Chéron, 't vorig jaar
overleden, burgemeester van Thérèse's geboortestadje, en herhaalde malen minister
der Republiek, beweerde dikwijls dat hij in zijn jeugd met haar gedanst had op
kinderbals. Als tijdgenoote staat zij iedereen zeer nabij. Zij was een meisje, stellig
niet als alle andere, maar weinig afstekend bij haar kameraden, en niet gemakkelijk
onderscheidbaar. Zij was ook een non, zeker niet als de gezellinnen van haar klooster,
maar uiterlijk nauwelijks gemerkt met de teekens eener ongewone bestemming.
Wanneer men een harer talrijke biografieën leest, geschreven door profanen of door
geïnitieerden, of haar eigen levensverhaal, getiteld ‘L'Histoire d'une Ame’, vindt
men ook niets van het legendaire, het fabuleuze, het wonderbaarlijke, het
supranormale, het phenomenale, het excessieve, het bovenmenschelijke, het
onverklaarbaar begenadigde, dat alle andere heiligen gekarakteriseerd heeft vanaf
de eerste eeuwen der Kerk tot aan het mirakel van Lourdes. Zij redt Frankrijk niet
van de Hunnen, zooals Sainte Geneviève, Saint Agnan, Saint Loup, zij plaatst geen
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koning op zijn troon zooals Sainte Jeanne d'Arc, zij sticht geen orden, zij heeft geen
visioenen, noch verschijningen. Haar geheele persoon evolueert op een eenvoudig,
alledaagsch plan. Het pad dat zij volgt noemt zij zelf ‘het kleine weggetje’. Alles
wat daar passeert is klaar en natuurlijk als bronwater, simpel als de grassprietjes.

Het wonder
Dat er een heilige kan zijn in het allersoberste aspect, ontdaan van elken luister en
bijkomstige ornamenten, is geen wonder. Het wonder is dat zulk een heilige de
gansche wereld verovert in dien onvergelijkelijk korten tijd. Het geheim is de
mysterieuze vonk welke dat glasheldere wezen belichaamd heeft en die, zoodra
bevrijd van de aardsche banden, zich weergaloos snel heeft voortgeplant, met haar
beeld, met haar stem, met haar vermogens, in de zielen van millioenen. Het mysterie
is dat een Jeanne d'Arc bijna vijf honderd jaren noodig had om gecanoniseerd te
worden, terwijl bij Sainte Thérèse de Congregatie der Riten, volgens het eigen zeggen
van den prefect, zich haasten moest met de zalig- en heilig-verklaring, om niet door
de vox populi te worden voorbijgestreefd. Het mirakel is dat geen veertig jaar na het
stilstaan van dit zeer eenvoudige, ongekunstelde, natuurlijke hart een monumentale
basiliek voor haar verrijst, dat uit alle hoeken der aarde honderdduizenden pelgrims
getrokken worden naar Lisieux (en tijdens haar leven telde Lisieux geen vijftien
duizend inwoners), dat een Amerikaansch Kardinaal, Fransche Kardinalen, tientallen
Bisschoppen uit alle landen, de plaatsvervanger van den Opperpriester de inzegening
bijwonen van den tempel waar vijf continenten tot haar zullen komen bidden, en dat
de Vader der Christenen, Votre vieux Père, zooals hij zei in zijn radio-toespraak,
haar openlijk de verlenging toeschrijft van zijn tachtigjarig leven en de genezing der
ziekte welke vorigen winter zijn dagen dreigde te beëindigen.

Op Franschen bodem
Wat eveneens een wonder is: dat de twee grootste mirakelen van de vorige en van
deze eeuw, de twee mirakelen die het gansche menschdom gefascineerd hebben,
zich openbaarden op Franschen bodem, te Lourdes en te Lisieux, zich manifesteerden
door twee ras-echte Françaises, Bernadette Soubirous en Thérèse Martin. Zonder
twijfel hadden zij elders kunnen gebeuren. Maar hun revelatie geschiedde in Frankrijk,
nergens dan in Frankrijk, op Franschen grond, in Fransche lucht, in een Fransch
geestelijk klimaat en door bemiddeling van menschelijke wezens, getogen, geboren,
gegroeid uit Franschen bloede, op Fransche aarde. In die twee mirakelen zoeken
ontelbaren hun heul, troost, toeverlaat, den vrede voor de onzichtbare, den vrede
voor de zichtbare wereld. En hoe men die twee universeele mirakelen ook wenscht
uit te leggen, physisch of metaphysisch, van menschelijken of van goddelijken
oorsprong, als aardsch of als hemelsch, lijkt het u niet dat in beide gevallen, op een
eeuwige balans die wij niet kennen, of op een tijdelijke balans welke wij zelf kunnen
aanrichten, lijkt 't u niet dat Frankrijk een zeer bijzonder, een zeer doorslaand gewicht
moet wegen in de schaal waar door een eeuwig of een tijdelijk oog de prijs en de
zwaarte onderzocht wordt van een volk? En wie ook weegt, hetzij boven de sterren,
hetzij op het ondermaansche, wie zal niet met achting, met eerbied, met
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toegenegenheid, met liefde een land en een volk beschouwen, dat zulke spiritueele
en moreele credit-posten kan aantoonen, het volk en het land waar de hoogste geest
geblazen heeft vanaf de vroegste tijden tot aan de twintigste eeuw?
[verschenen: 27 juli 1937]

De laatste steen
Er is een commissie benoemd ter bevordering van de voltooiing der
wereld-expositie, die 1 Mei gereed had moeten zijn
Parijs, 16 Juli [1937]
Lach niet. Wij schrijven half-Juli. En er is een commissie benoemd om onderzoek
in te stellen naar geschikte maatregelen welke de voltooiing kunnen bevorderen der
Expositie 1937 die op één Mei klaar had moeten zijn, en waarvan de beëindiging op
den afgesproken datum een overwinning zou symboliseeren van de anti-fascisten,
een nederlaag van het fascisme. Blum zei 't, en het werd in kolossale letters
geschilderd, gedrukt en aangeplakt.
De man die deze onbetaalbare commissie zal presideeren heet Frédéric Surleau.
Hij is totaal onbekend, behalve waarschijnlijk bij hen door wie hij geïnstalleerd
werd. Men kan dus noch goeds noch kwaads over hem vertellen. Het publiek weet
niets van hem, absoluut niets. Men heeft echter den indruk dat hij een nooit-vertoonde
persoonlijkheid moet zijn of een volslagen nulliteit. 't Een of 't ander. Immers, wat
men van hem verwacht is niet meer of minder dan dat hij aanvult en bijpast waar de
autoriteit van den Commissaris-Generaal en zijn ganschen Staf, het gezag van het
Gouvernement, de invloed van den onvolprezen Jouhaux, en het lokaas van
reusachtige salarissen machteloos gebleken zijn. Als hij erin slaagt de Expositie te
voltooien alvorens hij gesloten wordt (en zou men hem aangesteld hebben wanneer
men dat niet hoopte?) dan zal hij de knapste man zijn van geheel Frankrijk. Hij heeft
nog drie maanden tijd.

Een idee
Van nu af zou men hem een idee kunnen suggereeren, even nieuw en lumineus als
de schitterende rol waarvoor hij is uitgekozen: het leggen van den laatsten steen.
Alles werd veranderd, alles ondersteboven gehaald. Vroeger legde men den eersten
steen, met een hoogen hoed, een verzilverden of vergulden troffel, toespraken en een
glas champagne. Het was een aardig gebruik, maar dat geen zin meer heeft, tot niets
meer dient, en getuigt van een groote dosis inbeelding. Een goed begin, meende men,
is het halve werk, of goed begonnen is half gewonnen. Mis. Het is niet de eerste steen
die telt doch de laatste.
Niet het eerste schepje mortel heeft recht op een parade met muziek, maar de
laatste schop cement, vooral in onze eeuw van gewapend beton. Het is geen kunst
om aan den voet van een bouwwerk een gegraveerden steen te metselen en een bewust
arbeider kan zich niet meer leenen tot dergelijke poppenkasterij. Zijn steen en zijn
inscriptie moeten geplaatst worden waar de dakgoot aanvangt. Dat is ook secuurder
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en minder compromitteerend. Zoo belooft niemand iets wat hij bij nader inzien niet
houden kan. Zoo is ieder zeker van zijn zaak en niemand slaat een mal figuur, gelijk
bij den Toren van Babel en bij de Wereld-tentoonstelling van 1937.
Waarlijk, Frédéric Surleau is deze hervorming van een ouderwetsch gebruik niet
alleen schuldig aan zich zelf en aan zijn functie doch ook aan zijn land, dat op den
weg van den vooruitgang de volkeren der aarde zoo lang de richting en het doel wees.
Hij kan zijn naam verbinden aan een plechtigheid zonder precedent en zonder weerga:
De laatste steen der Expositie, gelegd in tegenwoordigheid der vijftig naties die aan
de world-show deelnemen, met medewerking van de civiele en militaire autoriteiten,
en voorgezeten door den President der Republiek. Het hoofd der Commissie tot
Bevordering der Voltooiing van de Expositie is verplicht aan het gewichtige ambt
dat hij bekleedt om deze ceremonie onverwijld te bestudeeren en te organiseeren.
Waarom zou hij zijn functie niet inluiden met het bestellen eener cantate,
gecomponeerd door twintig officieele musici, die naar keuze den titel zal dragen van
Eind goed al goed, Geduld overwint alles, Beter laat dan nooit, of Zoetjes aan dan
breekt het lijntje niet?

Drie maanden tijd
Hij heeft drie maanden tijd, zei ik, om de grootste man te worden van Frankrijk, doch
met de methode van den laatsten steen wordt deze termijn in het eindelooze rekbaar.
Van de 27 poorten (die oorspronkelijk 42 hadden moeten zijn) zijn pas 14 - veertien!
- geopend. Als er 50% van de ontworpen en in aanbouw zijnde paviljoenen
geïnaugureerd zijn en als men twaalf weken na de plechtige opening nog elken dag
inwijdt, er resten ook 50% werkplaatsen met hun steigers, planken, kalk, puin en
palissaden. Hoe ongeloofelijk het ook klinke, ik zou er meer dan zeventig kunnen
opsommen. Dunkt zeventig u een kleinigheid? Dan noem ik er tachtig. Het gebeurt
ook herhaaldelijk dat de bezoeker de poort gegrendeld vindt van een paviljoen dat
volgens de kranten gisteren of de vorige week werd ingewijd. Het gebouw was af,
doch leeg, en de eigenaar had zich nog niet ingericht. Hij verbeidt den schilder, den
stucadoor, den stoffeerder en de meubels. Wanneer de voornaamste straten begaanbaar
zijn, in menige sectie ook rolt nog de stoomwals, of wordt zij sinds dagen en weken
vruchteloos verwacht temidden van gaten en greppels, die plassen worden als 't regent
en stofnesten als de zon schijnt. Ware ik een Fransch journalist dan liet ik mij bij 't
koopen van een toegangskaart vergezellen door een deurwaarder, wien ik de opdracht
zou geven om bij akte te constateeren hoeveel citroenen ik krijg voor het betaalde
biljet en hoeveel knollen die nog in de periode van metamorphose verkeeren.
Menigeen zou beteuterd opkijken wanneer hij den omvang zag der karwei welke
Frédéric Surleau voor den boeg heeft. Misschien de president der Commissie tot
bevordering der voltooiing wel het meest.
In elk geval zou hij ongelijk hebben als hij zich haastte en door overijling den duur
zijner onwaardeerbare bezigheden bekortte. Te meer omdat hij den wind heeft in de
zeilen. Het budget der Expositie, begonnen met een half milliardje, klom van
lieverlede tot vijftien honderd millioen. Er bestaat geen enkele reden waarom dit
bedrag, hoewel reeds kapitaal, zou ophouden te zwellen terwijl er zooveel oorzaken
en motieven zijn om het te blijven opblazen. Dat gaat bijna werktuiglijk. Welk een
goudmijn! Onuitputtelijk voor wie haar exploiteeren met een greintje overleg.
Gegeven dat het toegangsbiljet zes francs kost kan grosso modo worden uitgerekend
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hoeveel bezoekers noodig zullen zijn, niet om de tentoonstelling te doen rendeeren,
doch om haar te sluiten met een deficit dat presentabel is en geen schandaal. Honderd
millioen schijnt me een minimum dat de onvervaardste optimist niet zal willen
aanvaarden als veel te hoog en onbereikbaar. Maar wanneer de toeloop niet drukker
wordt dan hij tot dusverre is en blijft schommelen rondom de honderdduizend per
dag zal de Expositie duizend dagen geopend moeten zijn wanneer de organiseerders
niet alles willen verliezen, met inbegrip van eer en fatsoen. Want nooit of te nimmer
zou men een zoo lamentabele en miserabele affaire hebben bijgewoond.

Verlenging?
Er loopen dan ook reeds geruchten, welke de Expositie verlengen met een jaar, wat
koren op den molen zou zijn van Frédéric Surleau. Een voorstel met deze strekking
is ingediend door den député Jonas, een schatrijk Parijsch antiquair, die afgevaardigde
werd van een kiesdistrict aan de Middellandsche Zee, waar de walvisschen schaarsch
zijn volgens het beweren der humoristen, want de député Jonas, millionnair en
revolutionnair, is beroemd. Met de uitvoering van zijn wensch is inmiddels begonnen
door den sluitingsdatum van 25 October te verschuiven naar 25 November. Wat
echter ligt er voor aanlokkelijks in een tentoonstelling temidden der herfststormen,
najaarsbuien en kaal geboomte, terwijl de dagen vliegensvlug krimpen? Van nature
is het publiek bang voor tocht.
Neen, het ideaal zou zijn om te heropenen in de lente. Met een beetje handigheid
zou men alle arbeiders die vandaag nog lanterfanten op de terreinen tusschen de
Ecole Militaire en het Trocadéro, kunnen belasten met het onderhoud der paleizen
gedurende den winter en hun zoodoende een tijdpasseering verschaffen welke
economisch even verdedigbaar is als hun werk van dezen zomer. Over de andere
bezwaren, als de verkeersstremming in het hartje van Parijs, de Amerikaansche
Tentoonstelling van 1939, stapt men heen of men denkt ze te arrangeeren.
Aldus zou er metterdaad een kans zijn, de eenig redelijke en noemenswaardige
kans dat de laatste steen der Expositie ooit gelegd wordt, hoewel nurkschen gelijk
de radicale ex-minister Gaston Gérard verzekeren dat wij noch dit noch het volgend
jaar de voltooiing zullen zien van een onderneming welke even gemakkelijk grandioos
had kunnen zijn als ze ruïneus werd. Het is treurig en belachelijk. Was echter volgens
een zeer oud spreekwoord het belachelijke vroeger niet doodelijk in Frankrijk? Le
ridicule tue! Ook dit hebben wij veranderd. Tegenwoordig doet het belachelijke
leven, het maakt florissant, men vaart er wel bij. Getuige de Commissie van Frédéric
Surleau.
[verschenen: 3 augustus 1937]

Muzikaal deficit
Het feest der toonkunst op de Parijsche expositie is één groote mislukking
geworden
Parijs, 21 Juli [1937]
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In dit muzikale voorjaar zijn er tennaastenbij honderd groote en twee honderd kleine
concerten gegeven, allen van den eersten rang en allen van gelijke beteekenis wat
betreft de vertolkers en de uitgevoerde werken, die beiden de bedoeling hadden het
land te vertegenwoordigen hunner afkomst.
Ter gelegenheid van de Expositie waren links en rechts uitnoodigingen gezonden;
verschillenden die niet genoodigd werden, inviteerden zichzelf; zoodat bijna de
geheele bevolking onzer zangerige planeet een delegatie had afgevaardigd naar een
der Parijsche podiums. Joost weet waar men de hoorders vandaan gehaald heeft.
Gelijk er op de Prefectuur van Politie een ‘Brigade van Acclamaties’ bestaat voor
de waardige ontvangst van binnen- en buitenlandsche personaliteiten, zoo heeft men
voor deze lawine van harmonie en melodie misschien een ‘Brigade van Hoorders’
op de been getrommeld. Maar als nergens de toeschouwers geheel en al ontbraken,
noch het applaus, desniettemin kwam de spreuk overdaad schaadt nergens beter van
pas dan hier. Men heeft een vergelijkende tabel willen opstellen der complete
productie van de aarde zonder rekening te houden met het feit dat de super-criticus
die een slotsom zou willen trekken niet over zes paar ooren beschikt en niet van 's
morgens elf tot na middernacht in 't gareel kan zijn zonder af te stompen en de kluts
kwijt te raken.
Afgezien van dit kleine inconvenient mag echter erkend worden dat van de ‘klassen’
waarin de Expositie is onderverdeeld, de muziek het minst van allen geleden heeft
onder de algemeene wanorde welke men gemakshalve sabotage noemt, ofschoon ze
wellicht meer voortspruit uit domheid dan uit kwaadwilligheid. Nochtans is het
voorgekomen b.v. dat men vergat affiches te laten drukken, dat in de aankondigingen
een verkeerde zaal werd opgegeven en dat Argentijnen verschenen waar Polen besteld
werden. Op het enorme totaal evenwel waren de vergissingen gering, bijna
onvermijdelijk en verschoonbaar.

Globale indruk
Daar ik op geen stukken na alle nummers van dit planetaire programma heb
bijgewoond, wat physiek onmogelijk was, zal ik mij niet vermeten om voor jury te
spelen, bekroningen uit te reiken of conclusies te formuleeren. Wanneer de volledigste
gegevens mij ten dienste stonden zou ik dat nauwelijks durven, want men riskeert
altijd in een zoo mobiel domein als muziek, en in zulken overvloed van klanken, een
verschijnsel te laag of te hoog te schatten, of bij ongeluk te veronachtzamen.
Het eenige wat ik met voldoende zekerheid en juistheid kan vaststellen is de globale
indruk welke de monster-betooging, die nog altijd voortduurt, die pas eindigen zal
in November, totnutoe heeft achtergelaten in de Fransche muziek-wereld. En hier
ontschiet me haast nog de moed om korte, zakelijke woorden te gebruiken. Want het
is een stemming van liquidatie, van uitverkoop, van vendutie, van bankroet, van
deficit, van ontgoocheling, van ontnuchtering, van verslagenheid, van
onverschilligheid ten slotte, waarin dit panorama der internationale toonkunst zich
ontrold heeft. Jammer voor de organiseerders die het tegendeel verwachtten. Jammer
voor de executanten wien het niet ontbreekt aan talent. Doch men kan niet constateeren
hetgeen niet is. Wat fantastisch aandoet is het schier onverklaarbare feit dat nergens
en door niemand een werk gesignaleerd kon worden dat genoegzaam de aandacht
trok om uit de menigte een naam voor een oogenblik naar voren te brengen.
Stel u voor dat een manifestatie als dit festival was opgezet in 1889, het
geboortejaar van den Eiffeltoren. Er leefde toen een Gounod, een César Franck, een
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Saint-Saëns, een Edouard Lalo, een Brahms, een Bruckner, een Grieg, een Verdi,
een Rimsky-Korsakov, etc. Kan men zich een program verbeelden waarop deze
namen mankeerden? Kan men zich een publiek denken waaraan zulke componisten
ongeacht, ongemerkt voorbijgaan? Of stel u voor dat een toonkunst-feest als het
huidige, was ingericht in 1900, andere datum eener wereld-expositie. Er was toen
een Claude Debussy, een Dvorak, een Richard Strauss, een Gustav Mahler, etc.
Zelfde vraag: Zou 't mogelijk geweest zijn om meesters van een dergelijke statuur
over 't hoofd te zien? Wie gewaagd had hen te negeeren zou nog de opmerkzaamheid
op hen gevestigd hebben door zijn negatie.

Niets...
En vandaag is er niets, volstrekt niets, van dit gehalte, van dit kaliber, van deze
grootte, van deze ontegenzeglijke, kwasi machinaal de belangstelling forceerende
kwaliteit of eigenaardigheid. Zelfs de gepatenteerde meesters lieten ons in den steek.
Ravel is ziek en naar men zegt verloor hij dermate het muzikale geheugen dat hij
geen viool-sleutel meer kan onderscheiden van een bas-sleutel. Manuel de Falla
verstomde sinds geruimen tijd. Igor Strawinski laat sinds drie of vier jaren niets van
zich hooren. Florent Schmitt verviel in extravaganties welke men desnoods kan
waardeeren doch niet meer genieten. De anderen zijn dood of van te ondergeschikten
rang om den omvang van het débâcle te verbloemen. Wat de moderne jongeren
betreft (Milhaud, Honegger, Poulenc, Auric, Ibert, en hun voorman Roussel) men
kent ze sinds de Kunstnijverheidstentoonstelling van 1925. Zij ontwikkelden zich
nauwelijks. Zij evolueerden weinig. Zij worden afgedraaid door de Radio. Te recht
of ten onrechte reageert het publiek alsof het op hen is uitgekeken en noch in 't
buitenland (behalve Prokofieff) noch in Frankrijk vond men iemand die in staat bleek
de uitgedoofde geestdrift van vroeger te doen herleven voor een moment, dat
onvergetelijk zou worden wegens zijn zeldzaamheid.

Operettes
Plichtsgetrouw heb ik de vier operettes bijgewoond welke na een concours door
‘klasse 5’ der Expositie ter opvoering zijn aangewezen.
De eerste is van Jean Rivier, die totdusverre symphonisch werk schreef zonder
buitengewone karakteristiek. Zij heet ‘Vénitienne’ en handelt over een vliegenier
die de eigenares verleidt van een lappenwinkel, en haar, verkleed als Harlekijn en
Colombine, ontvoert onder de oogen van haar man en een jaloerschen medeminnaar.
Voor de muziek maakte de auteur een mengelmoes van echo's uit Puccini, Charpentier,
Massenet en hedendaagsche jazz-componisten.
De tweede, getiteld ‘La véridique Histoire du Docteur’, geeft het verward verhaal
van een hond die de schuld is van alles, een dokter verliefd op een herbergierster,
een gefingeerde zelfmoord, eindigend met een duet tusschen een klok en een
kilometerpaal, die hun opinie zingen over de geschiedenis. De muziek van Maurice
Thiriet, een debutant, niet lang geleden ontdekt en gelanceerd, beperkt zich bijna
uitsluitend tot parodie op bekende meesters, in den trant van Wagenaars Schipbreuk.
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Thiriet heeft talent, maar toont geen zweem van originaliteit en zelfs geen spoor van
ambitie naar originaliteit.
De derde, ‘Les Invités’, ontleende haar tekst aan ‘Intimité’, een comedie van Victor
Pellerin. Het gaat over een echtpaar dat besluit den avond samen thuis door te brengen,
zich verveelt, en zich luidkeels verstrooit met visioenen die in de herinnering
opduiken, mevrouw met een hoedje dernier cri, een bokser, een kaalhoofdig maar
sympathiek gentleman, meneer met een charmante soubrette, en een tandarts. Tibor
Harsanayi, een Hongaar van geboorte, maakte daarbij een buitensporig doorwrochte
muziek, en elk woord dat een Franschman vluchtig zou hebben aangestipt, schroeft
hij op tot pathetische, pedante en oorverdoovende ontboezemingen.
De vierde werd gedoopt ‘La Poule noire’. Deze zwarte kip is een jonge weduwe,
troosteloos jeremieerend over het verlies van haar aangebeden echtgenoot, die haar
huis te huur zet, een koor van bezichtigers ontvangt, onder wie een jong weduwnaar,
ontroostbaar over het gemis zijner geliefde echtgenoote, en lamenteerend tot zij
elkaar na diverse min of meer komische episoden om den hals vallen. De muziek,
van Manuel Rosenthal, aarzelt voortdurend tusschen een kermis en een dancing, reikt
doorgaans niet verder dan een populaire potpourri van het oudste, de wals, en het
nieuwste, de trot alsof de componist bang was een streep hooger te stijgen dan het
niveau der ordinairste operette.

Het resultaat
Voor deze vier werken, die de pretentie hebben de opéra bouffe te hernieuwen, is er
noch publiek, noch succes. Zonder dumping uit de kassen der Expositie zouden zij
binnen de week van het répertoire verdwenen zijn. Stellig zal geen der vier de grenzen
van Frankrijk overschrijden, want alle vier spelen in overbekende, afgezaagde
atmosferen. Er naar luisterend denkt men aan Franz Léhar, aan Oscar Strauss als aan
doorluchtige, onevenaarbare meesters.
Dat is een resultaat. Was daarvoor echter een concours noodig en een
Wereld-Tentoonstelling? Misschien. Maar gesteld dat dit resultaat het beste is van
de verkrijgbare, waaraan dan, groote hemel, zijn we in muzikaal opzicht toe? Men
schrikt terug voor het antwoord. De orchesten nochtans hebben het rondgebazuind.
Het luidt: zeer slecht. Vergeleken bij de vorige generatie, en meer nog bij de
voor-vorige, behooren zij die heden muziek trachten te componeeren tot een ras van
dwergen.
[verschenen: 4 augustus 1937]

Roode invloeden in Frankrijk
Het land glijdt weg in communisme ondanks waarschuwingen en felle
aanklachten als die van den ontgoochelden André Gide
Parijs, 23 Juli [1937]
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Terwijl het politieke Frankrijk, als 't ware getrokken door een mysterieuze, occulte
magneet, langzaam en zeker afglijdt naar het Communisme, verdubbelen de stemmen,
die het volk waarschuwen voor de ellende waarheen men het drijft, niet alleen in
aantal, maar ook in duidelijkheid en intensiteit.
Nooit was het contrast schreeuwender tusschen wat Maurras gedefinieerd heeft
‘le pays légal’, het regerende en besturende deel der natie, en ‘le pays réel’, al de
rest van geregeerden en bestuurden. De eersten zijn de fictie, de tweeden de
werkelijkheid en nimmer was de scheidslijn tusschen schijn en wezen scherper
gemarkeerd.
Want goed gerekend zijn er in Frankrijk niet meer dan drie honderd duizend
communisten. Zij tellen zelfs niet één procent van het totaal der Fransche bevolking.
Doch overal hebben zij het initiatief. Zij beloven het meest, schreeuwen het luidst,
slaan het hardst. Wanneer de lust hen bekruipt terroriseeren zij zoowel de Parijsche
straten, waar zij de caféterrassen bekogeld hebben met flesschen, de klanten bespoten
met inkt en methyleenblauw, als de akkervelden, waar vliegende colonnes de maaiers
beknuppelen die niet willen staken. Alles wijkt voor hen terug, zelfs de openbare
macht. Zij behoeven slechts te verschijnen en alle pogingen tot verzet zijn
geparalyseerd. Men zou zeggen dat zij een begin van gisting in zich dragen die elken
tegenstand ontmant. In plaats van dit geduchte en aanstekelijke fluïdum te isoleeren,
in plaats van het te brouilleeren, verleent de regeering het vrijen doorgang. Ook het
gouvernement schijnt verlamd, gebiologeerd te zijn door de aanvaarding eener soort
van communistische fataliteit. Alom blijft de regeering passief tegenover de
gewelddadige penetratie van stroomingen die menschen en dingen uit de voegen
rukken. In dit opzicht is het cabinet Chautemps-Blum, afgaande op zijn eerste
instructies, misschien nog lijdzamer en gevaarlijker dan het ministerie
Blum-Chautemps geweest is.

Een vraag
Men zou dezen gedragsregel, stellig vastgesteld na rijp beraad, willen begrijpen,
goedpraten en zelfs verdedigen, als er één menschwaardig argument, hoe nietig, hoe
zwak ook, maar menschwaardig, kon worden aangevoerd om de gekozen lijn
aannemelijk te maken voor een schepsel begaafd met een ziertje verstand en een
minimum rechtschapenheid. Keer op keer echter verschijnen drie boeken welke geen
enkel bonafide lezer zal kunnen doorbladeren zonder dat onontkomelijk de vraag bij
hem oprijst: Zijn degenen die het communisme aanhangen, zijn zij die het
communisme protegeeren bewuste misdadigers of onverantwoordelijke waanzinnigen?
Zij moeten sinds lang weten dat al hun vertelsels berusten op leugens. Het werd hun
zelfs onmogelijk om niet te weten dat wij weten wat zij waard zijn. En erger nog,
om voort te gaan met deze aaneenschakeling van constateeringen, even komisch als
tragisch: Zij weten dat wij weten dat zij weten. Wat dan? Zijn zij schurken of
onnoozelen? Het probleem is voortaan: hoe kunnen fatsoenlijke, normale lieden
communist zijn, worden of blijven? Communist zijn van de Staliniaansche confessie
staat gelijk met intellectueele en moreele degeneratie. Er is geen ontkomen aan.
Het eerste dezer drie werken werd geschreven door André Gide die zijn klein doch
verschrikkelijk boekje titelde ‘Retouches à mon retour de l'U.R.S.S.’ Gij herinnert
u, denk ik, het desolate en desillusionneerende beeld dat Gide schilderde na zijn
terugkeer uit Rusland, waar hij bevestiging van een geloof zocht en 't verloor. De
retoucheeringen welke hij aanbracht, uitgedaagd door onvoorzichtige of gewetenlooze
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critici, versomberen nog het oorspronkelijk portret. Wat hij in de schets op den
achtergrond liet, omdat hij zich hardnekkig vastklampte aan een flauw glimpje hoop,
haalt hij in de uitwerking naar voren.

‘Omgekocht’
Het staat niet meer tusschen de regels te lezen dat de schrijvers die oden en
dithyramben zingen op Moskou omgekocht zijn met goud van Stalin. Hij zegt het
vierkantweg. Hij geeselt de verslaafde, karakterlooze scribenten die in dienst van
een onzaligen toeleg hun geweten en het geluk hunner medemenschen verkwanselen
voor een schep geld. Hij schrijft ronduit: ‘Ik verwijt onze communisten de arbeiders
belogen te hebben uit politiek.’ En hoe meent gij dat het ‘Internationaal Congres tot
verdediging der Sovietische Cultuur’, dezer dagen vergaderd te Parijs, gereageerd
heeft op aanklachten welke, komend van een man als Gide, elk intellectueel, intelligent
of niet, zouden moeten doen huilen van verontwaardiging? De congressisten konden
het boekje niet vermoffelen. Zij konden het evenmin discuteeren, want het is te
formeel, en men discuteert niet de evidentie, noch feiten. Zij besloten dus op voorstel
van zekeren Bergamin, ‘de beleedigingen’ van Gide te beantwoorden, niet met een
kreet van afschuw maar met... een stilzwijgende afkeuring. Met een domper op de
waarheid. Met een mondprop voor het Recht!
Het tweede werk, wegens de persoonlijkheid van zijn auteur nog bezwarender
voor de Soviets, hun acolieten en hun advocaten, werd uitgegeven door Pierre Herbart,
en opzettelijk geschreven om de samenzwering te ontmaskeren welke de trawanten
van het Kremlin in naam van het Roode Paradijs, brouwen tegen de vrijheid en de
veiligheid van den Franschen werkman. De auteur is niet zooals Gide een
sympathiserende, doch een militant, een bekend partijgenoot.
Hij vertoefde vorig jaar gedurende acht maanden te Moskou. Hij was directeur
der internationale Literatuur en naast een nicht van Tolstoï medewerker aan de censuur
der Soviets. Hij is dus doorgewinterd en door de wol geverfd. Hij vond niettemin de
kracht om zich schrap te zetten, zich los te worstelen. Dat is des te verdienstelijker
wijl daarmee in Frankrijk, en ook elders, geen cent te verdienen valt. Hij noemde
zijn boek eenvoudig U.R.S.S. 1936.
Hij, Pierre Herbart, bevoorrecht boven millioenen miserabele Russen bewoonde
in het negentiende jaar der bolsjewistische revolutie, in dienst van Stalin, in den
schaduw van het Kremlin, in 't hartje van dat Roode Paradijs, een huis waarvan de
eenige keuken gedeeld moest worden door tien families die met vijf of zes personen
per kamer logies kregen onder hetzelfde dak! De dienstboden bedelen de vrouw van
Herbart de etenskliekjes af, de oude broodkorsten, de ribben van koteletten, het karkas
van kuikens, om niet gedwongen te zijn ze te gaan zoeken in de vuilnisbakken. Zij
verdienen veertig roebel per maand, de armzalige stakkers, worden niet gevoed en
hebben zelfs geen bed. Allen schrapen en likken na den maaltijd de borden af harer
meesters.
Allen rapen de afgekookte en weggeworpen theeblaren op, trekken ze opnieuw af
en weeken haar broodkorsten in dat spoelsel.

Erbarmelijk
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Van een tafereel als dit, een uit de honderd, en allen even erbarmelijk, even
deerniswekkend, kan Frankrijk acte nemen. Wie enthousiast uit Rusland terugkomt,
verklaart Herbart onomwonden, is òf te kwader trouw, òf de dupe van een handvol
geprivilegieerden der bureaucratie der communistische partij, die zich vetmesten
met het zweet van het uitgehongerde, uitgemergelde Russische volk. Hij vindt een
drastische vergelijking voor hen die inlichtingen putten bij deze uitzuigers: ‘Alsof
men zich tot de luizen wendde om te weten hoe 't gaat met een luisebosch. Hij maakt
't slecht, de arme kerel. Maar de luis is tevreden.’ Hij zegt en onderstreept: ‘Het is
voortaan onmogelijk de U.R.S.S. te verdedigen zonder te liegen en zonder te weten
dat men liegt.’ Maar hij, de proletariër, ziet scherper dan de patriciër Gide, in wiens
gezelschap hij banketteerde in het Astoria-Hotel van Leningrad. Gide
complimenteerde de Russen wegens de uitstekendheid van het menu en van de
keuken. ‘Wat vooral merkwaardig is, kameraad Gide’ antwoordde de voornaamste
der gastheeren met een stalen gezicht, ‘is dat het heele volk voortaan zoo eet.’ Gide
schijnt dat geslikt te hebben. Doch na de koffie maakte Herbart bij benadering den
kostprijs op van het diner. Per man kwam hij tot twee honderd roebel. Het gemiddeld
maand-salaris van een werkman!

Derde requisitoir
Het derde requisitoir werd opgesteld door Roland Dorgelès, en heet ‘Vive la Liberté!’
De auteur der Croix de Bois toerde door drie dictatuur-staten en vatte zijn ervaringen
samen in een pakkend crescendo: ‘In Italië ademt men slecht; in Duitschland ademt
men niet; in Rusland stikt men.’ Hij ontmoette bij de Soviets dezelfde onnoemelijke,
onpeilbare ellende, dezelfde brutale, schaamtelooze schmink van leugen en
boerenbedrog als Gide en Herbart. Doch onder de 160 millioen armoedlijders van
den heilstaat der Soviet vond hij nog andere gelukkigen dan de magnaten der
communistische partij: het zijn de verwende bewoners der modelgevangenis
‘Bolchevo’, bevolkt met dieven, moordenaars en verder galgenaas. In het land waar
men te hooi en te gras fusilleert of deporteert wegens vergrijpen tegen de
Staliniaansche orthodoxie. In het land waar de gansche bevolking gedompeld ligt in
de meest affreuze misère van krotten en hokken, daar vertroetelt men de booswichten.
Wat te denken na drie zulke boeken (en ik zou nog ‘Het einde der Soviets’ kunnen
citeeren van Henri Gullbeaux, even ijzingwekkend in zijn zakelijkheid) wat te denken
van een Romain Rolland, een Julien Benda, een André Malraux, een Aragon, een
Jean-Richard-Bloch, en tutti quanti, letterkundige of politieke verdedigers der Soviets?
Moeten wij hen beklagen of verachten? Verachtend beklagen of beklagend verachten?
[verschenen: 9 augustus 1937]

Een masker valt
Het bekend worden dat de La Rocque geld kreeg van Tardieu beteekende
voor hem een geduchte slag
Parijs, 27 Juli [1937]
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Wie voor een verbetering of wijziging in de Fransche zaken eenigszins bouwde op
Colonel de La Rocque moet voortaan elke hoop laten varen. De leider van de P.S.F.
(Parti Social Français) heeft nog meer dan twee millioen dwepende aanhangers achter
zich, bereid om voor hem door het vuur te gaan of duizend andere dooden voor hem
te sterven. Maar sinds verleden week is de colonel een verloren man. Hij staat nog
stevig overeind als een standbeeld op zijn voetstuk. Doch van de bouten die hem
vasthouden zijn de moeren losgeschroefd. Met de neerhaling is begonnen. De
Franschen kennende, en als axioma aannemend dat zij niets ten halve doen, durf ik
gerust voorspellen dat zij de afbraak tot het uiterste zullen doorzetten. Vandaag heeft
de colonel nog de keus tusschen twee kwaden. Of zich gewillig laten rangeeren in
het magazijn der afgedankte requisieten. Of met geweld opgeruimd te worden en
verbrijzeld als iemand die in den weg staat. Zijn vonnis echter is geteekend. Op de
eene manier of op de andere zal hij verdwijnen alvorens dit jaar ten einde loopt.
Dat gebeurde zonder ophef en zonder lawaai. Zóó confidentieel dat de groote pers
tot nu toe met geen woord repte over een affaire welke de geheele Fransche natie in
spanning houdt. Gelijk in alle gevallen waar een executie wordt voorbereid opende
een weekblad de vijandelijkheden. Bij Stavisky was 't ‘Aux Ecoutes’. Bij Salengro
was 't ‘Gringoire’. Bij colonel de La Rocque is het ‘Choc’, organe de toutes les forces
françaises zooals het zich in alle bescheidenheid aankondigt. Het heeft 't formaat en
den omvang van een krant van acht pagina's, bijna geen advertenties (wat zeggen
wil dat het niet van eigen middelen kan leven) verschijnt op Donderdag en wordt
geredigeerd door Maurice Guillaume, rechterarm van wijlen Maarschalk Lyautey in
Marokko, eveneens kolonel en diens echtgenoote, mevrouw Germaine de
Keratry-Guillaume.
Het werd opgericht in het laatste kwartaal van 1935 en voert vanaf zijn eerste
nummers een hardnekkige campagne tegen de hoofdstroomingen der Fransche
politiek.

Het begin van het einde
Op 8 Juli j.l. publiceert ‘Choc’ een open briefje van een zestal leden van de P.S.F.
(de voormalige Croix de Feu) die colonel de La Rocque uitnoodigen om formeel te
verklaren dat hij nimmer officieele of occulte subsidies ontving van politieke
personages. Volgens de statuten zijner partij is het hem verboden dergelijke
ondersteuningen te aanvaarden, noch van het gouvernement, noch van de provincies,
noch van de gemeenten. Tegenover geruchten die de ronde doen, tegenover pertinente
beschuldigingen welke zij sinds eenigen tijd vernemen, bezweren en sommeeren de
onderteekenaars hun chef om met een categorische logenstraffing den laster te
ontzenuwen. Zoowel zijn eer als de hunne kan zich niet meer vergenoegen met
zwijgen, met een halfslachtig bescheid, maar eischt een ondubbelzinnige verklaring.
Dat had het air van niets, hoogstens van een familie-twist. Dat was niettemin het
begin van het einde. Men wachtte een week op 't antwoord van den colonel,
opperbevelhebber van ruim twee millioen ‘fascisten’, die juist een paar dagen te
voren voor het bedrag van negen millioen ‘Le Petit Journal’ gekocht had van Raymond
Patenétre, multi-millionnair, ex-minister en lid van het Front Populaire. Het antwoord
kwam niet. De colonel bleef doof als een pot en stom als een visch.
Toen stapte Pozzo di Borgo naar André Tardieu. Pozzo di Borgo is hertog, spruit
van een oud Corsicaansch geslacht dat een der onverzoenlijkste tegenstanders
voortbracht van Napoleon, en schonk het grootste deel van zijn fortuin aan de
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beweging der Croix de Feu. André Tardieu trok zich vrijwillig, hooghartig en met
walging terug uit de politiek na dertien maal minister geweest te zijn der Republiek.
Hij is de meest gehate man voor het officieele en parlementaire Frankrijk, dat hij als
franctireur onverdroten blijft bestoken met boeken en geschriften die des te meer
pijn veroorzaken daar ze in hun koelbloedigheid onweerlegbaar zijn. Wanneer Tardieu
geen ongeluk overkomt (een ongeluk is gauw gebeurd) heeft hij alle kans zijn leven
te bekronen als een Clemenceau, als een dier machtige, onverhoedsche figuren welke
het Fatum voor Frankrijk altijd in reserve houdt.

Onthulling
De vraag welke Pozzo di Borgo aan Tardieu voorlegde luidde letterlijk als volgt: ‘Is
het juist, Mijnheer de President, dat u La Rocque onderhouden hebt uit de geheime
fondsen?’
Geen enkel minister, in functie of in ruste, zou aan een dergelijk verzoek om
inlichtingen gehoor hebben gegeven. Allen hadden het ontweken of afgewimpeld.
Allen hadden zich solidair gevoeld met het Bewind. Want de Geheime Fondsen zijn
verboden terrein, res sacra. De minister die ze uitdeelt is alleen verantwoording
schuldig aan den President der Republiek. Er bestaat geen andere boekhouding van
dan de lijst welke de minister bij 't einde van zijn ambt ter hand stelt aan het
staatshoofd en die na min of meer vluchtige inzage aanstonds verbrand wordt onder
de oogen der betrokken personen.
Tardieu echter antwoordde: ‘Zoolang ik minister was van Binnenlandsche Zaken
overhandigde ik de La Rocque aan 't einde van elke maand een enveloppe die twintig
biljetten van duizend bevatte.’
Hij ging nog verder: ‘Toen het ministerie waartoe ik behoorde omvergeworpen
was gaf men mij in de nieuwe combinatie de portefeuille van Landbouw. Op verzoek
van de La Rocque stelde ik hem voor aan den nieuwen minister-president, die,
gewiekster dan ik (het was Laval) de maandelijksche subsidie reduceerde tot 10.000
francs.’
En ziehier, uit den mond van Tardieu, het toppunt: ‘Dertien maanden later, toen
ik op mijn beurt weer minister-president geworden was, zag ik wederom denzelfden
de La Rocque, die niet alleen naar de hervatting solliciteerde onzer financieele relaties,
welke hij verkreeg, maar die me wegens geleden schade een beschikking van
terugwerkende kracht vroeg. Dertien maanden à 10.000 francs dat maakte 130.000
francs, wat ik afrondde tot 150.000 francs, welke hem op staanden voet werden
uitgekeerd.’

Een aanslag
Tardieu is niet iemand die praat in 't honderd weg. Hij heeft niet den geringsten lust
zijn eigen lendenen te breken in een tournooi waar voor beide combattanten alles op
het spel staat, het leven en de eer. Heilige eeden, ontkenningen, de bewering dat hij
Tardieu nooit gekend heeft, kunnen derhalve niet voldoende geacht worden om
colonel de La Rocque schoon te wasschen van het brandmerk dat een minister hem
openlijk in den schouder drukt. Sedert een jaar werden de wetten tegen den laster
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danig verscherpt en zoowel tegenover zichzelf als tegenover zijn partij heeft de
colonel den plicht om de Justitie niet te ontwijken. Blijft hij weigeren zijn betichter
voor de rechtbank te dagen (de La Rocque voerde en won reeds menig smaad-proces)
dan stelt hij zich bloot aan verdenkingen waarvan de ernst alleen verwaarloosd kan
worden door de fanatieksten en de verstoktsten zijner volgelingen. Men zal hem
echter zonder twijfel weten te dwingen om zich niet enkel te verdedigen met
uitvluchten en smoesjes.
Zoodra ‘Choc’ met zijn beschuldigingen verscheen redigeerde Pozzo di Borgo
een communiqué (niet opgenomen door de groote dagbladen) waarin hij mededeelde,
1o dat hij Goddank een uitstekende gezondheid genoot, 2o dat hij niet den minsten
trek had zich te zelfmoorden, 3o dat in geval van moord, zelfs handig gegrimeerd,
zijn dood gewroken zou worden, 4o dat hij zich ondertusschen rekende tot hen die
den physieken dood verkiezen boven een moreelen dood veroorzaakt door onteering
en schande. Klaarblijkelijk weet de hertog wat hij voor vleesch in de kuip heeft.
Inmiddels werd Maurice Guillaume, directeur van ‘Choc’, die stapels dreigbrieven
ontving en minder voorzorgsmaatregelen trof dan Pozzo di Borgo, het slachtoffer
van een mislukten aanslag. Als deze wandaad verordend zou zijn door Graaf de La
Rocque of door den Staf der P.S.F. getuigt ze van een grenzenlooze botheid. Is de
aanslag daarentegen ‘gegrimeerd’ dan zou hij slechts de grimmigheid verraden van
het offensief dat tegen de La Rocque is opgezet. Wij opperen deze laatste
veronderstelling uitsluitend in een drang naar onpartijdigheid. Maar zoowel van 't
een als van 't ander gezichtspunt beschouwd maken de wonden van Guillaume de
positie van de La Rocque hachelijker. Elke schram welke zijn aanklagers wordt
toegebracht is een houw in zijn geknakt prestige. Let iemand echter die in 't nauw
zit op zulke evidente waarheden?

Wat beteekent dat alles?
Laten wij een oogenblik anticipeeren op de schuld van de La Rocque om het belang
der affaire in 't volle licht te zetten. De generaal der Fransche fascisten, de
aspirant-dictator, verkoopt zijn diensten aan het gouvernement der Republiek dat hij
kwansuis bestrijdt. Door dezen handel verdienen de Republikeinsche staatslieden
prima onze oprechte en matelooze bewondering.
Wat evenwel kunnen wij secundo afleiden uit den koop? Dat de La Rocque
aangewezen was om een volksbeweging, gevaarlijk voor het Bewind te kanaliseeren,
te neutraliseeren, te manoeuvreeren naar een dood spoor. Of dat colonel de La Rocque
behalve voor deze bezigheid, op den koop toe gebruikt is als boeman, als
vogelverschrikker, om een alliantie der drie heterogene partijen, die het Front Populair
vormen, te bevorderen, te vergemakkelijken, te verhaasten. In beide hypothesen
wordt de La Rocque een verrader die nergens zijns gelijke vindt, maar wien alles
gelukt is. Beide hypothesen hebben ten overvloede het voordeel dat zij verduidelijken
waarom een aanvankelijk zeer energieke nationalistische stormloop in Frankrijk
verzandde. Alles wat in de tactiek van den colonel voor onoplosbare raadselen plaatste,
zijn talmen, zijn snoeven, zijn dralen, zijn bluffen, zijn mobilisaties, zijn défilé's,
zijn oefeningen in den nacht of in den vroegen morgen, alles wordt plotseling
glashelder en volmaakt begrijpelijk. Elk zijner daden verrichtte colonel de La Roque
in service commandé, op order van zijn gouvernement.
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Wat echter moet, parallel daarmede, afgeleid worden uit het feit dat mannen als
Tardieu (die de La Rocque salarieerde van af 1932) dat mannen als Pozzo di Borgo
en colonel Guillaume, het oogenblik gekomen achten om colonel de La Rocque van
zijn voetstuk te werpen, om hem, die voor de brave en bedotte lieden het nationale
geweten belichaamde, te verlagen tot marionet en lakei van het gouvernement, en
hem ten slotte den strop om te doen? Waarschijnlijk dat er veranderingen op til zijn.
Zeker dat gewichtige veranderingen dringend noodig geoordeeld worden in sommige
sferen.
[verschenen: 10 augustus 1937]

Lood om oud ijzer
Of in de taal van Frankrijk: Bonnet blanc et blanc Bonnet, dat is de
beteekenis van Bonnet's decreten
Parijs, 31 Juli [1937]
Meer dan één filosoof heeft gezegd en herhaald: Er zijn wetten voor de maatschappij
der mieren en der bijen. Hoe kan men wanen dat er geen wetten bestaan voor de
samenleving der menschen en dat deze overgeleverd zouden zijn aan 't toeval hunner
uitvindingen, hunner preferenties en/of hunner bevliegingen? Die wetten, als ze
vergeten worden, of als men ze vrijwillig overtreedt, doen aan zich denken door de
ergste catastrofen. Dat dit waar is, echt waar, ontwijfelbaar als de paal boven water,
valt misschien nog moeilijker te bewijzen dan dat tweemaal twee vijf geeft. Het is
wellicht een natuurlijke eigenschap der simpelste en belangrijkste waarheden, dat
ze in de meeste gevallen niet alleen onbewijsbaar zijn, maar in sommige gevallen
zelfs onuitsprekelijk, alsof 't ergens geschreven staat dat het nuttiger is voor den
mensch zich eraan te branden. Dit tenminste is zeker wijl de ervaring der jongste
twintig jaren het een dozijn keeren heeft aangetoond: iedere keer dat een menschelijke
samenleving zich verzet tegen die onbekende wetten en probeert eraan te morrelen
moet zij daarvoor boeten. Welk een stof tot overpeinzing! Veronderstel slechts een
oogenblik of het zou kunnen dat juist daarom alle authentieke genieën welke het
menschdom voortbracht, conservatief, ja zelfs aartsconservatief geweest zijn. Het
formuleeren der kwestie maakt reeds duizelig. Het is de afgrond die den afgrond
roept.
Doch halt met bespiegelingen in het ruimtelooze der zevende hemels.
De laatste die aan den lijve ondergaat hoe duur het te staan komt niet geloofd te
hebben aan de realiteit van onwrikbare maatschappelijke verordeningen, of gewaand
te hebben dat men veilig en straffeloos ermee kan gekscheren, de laatste die zijn
hoofd stoot tegen een onverbiddelijke oppositie is de Franschman.

Collectieve paniek
In de tweede helft van Juni waren wij op het randje der collectieve paniek. Een klein
duwtje en alles stortte ineen als bij een aardbeving. Niet de eerste de beste beweert
dat, niet een van hen die sinds dertien maanden de ondankbare rol van

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

ongeluksprofeten speelden, maar Léon Blum in eigen persoon. Er was na een jaar
socialisme nog tien millioen in kas terwijl men meer dan honderd millioen noodig
had per dag. Alles begon te beven, te schudden, te wankelen onder het effect eener
vreemde resonans gelijk bruggen kunnen waggelen onder den cadans van een
marcheerend regiment.
Er was direct hulp noodig en plotseling begon ieder te schreeuwen om een redder
gelijk de kikkers kwaken om een koning. Na den wereldoorlog hebben wij dit reeds
vijf, zesmaal bijgewoond in Frankrijk, hetgeen wederom de vraag zou motiveeren:
waartoe dienen filosofen? Waartoe dienen zelfs redders? Maar de helper verscheen
en hij heette Georges Bonnet. Hij deed wat alle vorige redders gedaan hadden en
ving aan met het expedieeren van een reeks decreten, een reeks welke de Franschen,
die de gewoonte reeds beet hebben ‘een trein’ noemen. De eerste dezer treinen reed
binnen op 10 Juli; de tweede gisteravond. Het is waarschijnlijk de laatste niet en men
wacht op een derden. De volmacht waarmee de redder werd toegerust duurt tot ultimo
Augustus.

Penitenties
Wat de straf-decreten bevatten aan penitenties hebt gij ongetwijfeld gelezen in de
telegrammen. Gelijk de vrouw uit het Grieksche heldendicht die 's nachts uitrafelde
wat zij overdag geweven had en zich elken morgen overnieuw voor 't getouw zette,
zoo breekt Bonnet af wat Auriol optrok en bouwt voort waar Laval ophield, in
afwachting dat hij zelf onttuigd zal worden door een opvolger. In den eersten trein
betaalt de gezamenlijke natie een toeslag van twintig procent op de vroegere tarieven.
De belasting op alle inkomens boven de 20.000 francs worden verhoogd met een
vijfde. Wie een stuk land koopt of verkoopt is voortaan een derde van den prijs
verschuldigd aan den fiscus.
De roerende goederen worden bijna even hardhandig toegetakeld: wie een coupon
knipt en incasseert staat 24% af aan den ontvanger. Tabak, telefoon, telegraaf,
postzegels, spoor, ondergrondsche, autobus, water, gas, electriclteit, slaan eveneens
op met tien à twintig procent. Enzoovoort. De tweede trein vernietigt een menigte
credieten welke Blum en Auriol hadden uitgekeerd op papier. Een hoop wordt
geannuleerd, sommigen gereduceerd. Na bezuinigd te hebben hier en overbelast
ginds, na gesnoeid en getaxeerd te hebben tot wat hem een maximum leek, kwam
Georges Bonnet tot de slotsom dat de tekorten welke het volgend jaar uit leeningen
moeten worden gedekt ‘slechts’ 26 milliard zullen bedragen. Zes-en-twintig milIiard.
Dat is het officieele cijfer en zal 't blijven zoolang er niets bijkomt.

Wat er niet in staat
Na dit korte résumé kunnen wij ons beperken tot hetgeen de decreten niét bevatten.
Zij hadden bericht het ontslag van Lebeyrie als gouverneur der Banque de France
en zijn vervanging door den onder-gouverneur Pierre Fournier. Labeyrie's
voornaamste talent bestond in 't opsteken der vuist terwijl Fournier een technicus is
die van trap tot trap de graden doorliep der financieele hiërarchie. Maar de decreten
vermeldden niet dat Georges Bonnet liever nog dan den technicus Fournier den expert
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Baudoin had geplaatst aan 't hoofd van 't Fransche emissie-instituut, welke benoeming
afketste op de voorwaarden die Baudoin meende te moeten stellen aan zijn minister.
Een dezer voorwaarden was een soepeler, rationeeler toepassing der veertigurige,
vijf-daagsche arbeidsweek. Bonnet ging met Baudoin hieromtrent accoord.
Hij zag zich echter genoodzaakt te weigeren onder pressie van Blum, vice-president
van het ministerie dat tracht te repareeren wat hij bedierf, en Paul Faure, socialistisch
Minister van Staat, dezelfde die een kameraad, wiens vrouw hij begeerde, opsloot
in een krankzinnigengesticht na hem een hoogen post te hebben aangeboden in de
koloniën. De decreten verzwijgen eveneens dat de minister-president massieve
bezuinigingen afkondigt en dat de minister vice-president in 't openbaar preciseert
dat die bezuinigingen zuiver denkbeeldig zijn, dat niemand een cent erbij zal inboeten.
Zulke onverbloemde cacophonie in een ministerie is zonder twijfel geen degelijke
waarborg voor harmonische samenwerking en welslagen. Doch al was het Blum
mogelijk te zwijgen, of al kleurde hij pour le besoin de la cause niet wit wat zwart
is, het zou niettemin uit de geweigerde revisie der veertig-uren voldoende blijken
dat het essentieele van den geschapen toestand bij het oude blijft. Bonnet poogt de
kwaadaardige gevolgen van een averechtsche, tegennatuurlijke politiek teniet te
doen, te ondervangen, te neutraliseeren.
Het is hem echter niet geoorloofd het euvel te bestrijden in een zijner voornaamste
oorzaken. Het is hem zelfs verboden daarover te reppen. Zoo ziet hij zich genoopt
een land te overstelpen met draconische belastingen, dat Blum, Faure en consorten
systematisch beletten op normale, rendabele manier te produceeren. Het nadeelig
saldo der handelsbalans over Juni 1937 bedroeg 1.709.983.000 francs. Over de eerste
zes maanden van dit jaar 9.247.266.000 francs. Dat zijn negen milliard koopwaren
van welke de Fransche arbeiders de salarissen derven omdat zij niet concurreeren,
en zoowel de socialisten als de communisten vinden dat gezond.

Een kleinigheid...
Een kleinigheid welke de decreten eveneens veronachtzamen is de wijze waarop de
26 milliard verschaft zullen worden welke het volgend jaar ontbreken. Een leening
is eer uitgeschreven dan ingeteekend bij het ongunstige klimaat dat voor zulke
operaties heerscht in Frankrijk. Tardieu heeft gevraagd waar de acht milliard beland
zijn welke in Maart bijeengetrommeld werden voor de nationale bewapening en
welker patriottische aanwending plechtig gegarandeerd werd door de hoogste
geestelijke en wereldlijke autoriteiten. Hij kreeg geen antwoord. Zijn vraag werd in
Le Matin hervat door Jean Montigny, den luitenant van Caillaux. Tot dusverre kreeg
hij evenmin bescheid. Wat voor redenen zou Bonnet hebben om te zwijgen, wanneer
die som werkelijk werd besteed aan het doel waarvoor zij werd ingezameld? Geen
enkele, behalve dat het bedrag verspild kon zijn aan uitgaven welke frauduleus zouden
moeten heeten. Hoe dan ook, dat belooft prachtige polemieken, vermoedelijk
sensationeele onthullingen en schept nu reeds voor de aanstaande leeningen een
onadembare atmosfeer.
In ieder geval, wie bij het verschijnen van den redder Georges Bonnet een
psychologische schok verwachtte, onmisbaar voor een redresseering der Fransche
financiën, komt bedrogen uit. In 1926 bouwde men spontaan en rotsvast op Poincaré.
In 1934 vertrouwde men naievelijk op Doumergue. In 1935 geloofde men nog een
tikje aan Laval. Maar heden gelooft niemand meer aan Bonnet en evenmin aan
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Chautemps. Waarom niet? Omdat de helft van hun ministerie tegen hen is. Omdat
de voerman zus wil doch de werkelijke chefs der meerderheid zoo. Want niemand
heeft wat geleerd van een jaar ervaring. Niet één vergissing is ronduit erkend. Geen
sterveling voelt iets als schuld, berouw, spijt, wroeging, schaamte. Men zit midden
in een onontwarbaar afschuwelijk bankroet en elk der verantwoordelijken, de
socialisten niet 't minst, kijkt even parmantig verwaand, zelfverzekerd en voldaan
om zich heen. Men betreurt geen enkele dwaling. Het idee van domheden begaan te
hebben komt niet eens in de koppen op. Integendeel, men beraamt nieuwe. En het
zou een waar mirakel zijn wanneer met een dergelijke mentaliteit de Franschen niet
bleven voortsukkelen, van lieverlede een beetje lager zinkend en een beetje vaster
aan den grond rakend. Het eenig merkbare resultaat der decreten van Bonnet zal zijn
dat de kommer, de misère, de ruïne en allerlei soort van tribulaties twintig procent
duurder betaald zullen worden dan voorheen. Behoudens dat is de heele financieele
restauratie lood om oud ijzer, van den regen in den drup, of in de taal van het land:
Bonnet blanc et blanc Bonnet.
[verschenen: 14 augustus 1937]

Menschelijke proefdieren
Een fantastisch verhaal van een Fransch journalist, dat minstens een
verklaring vereischt
Parijs, 4 Aug. [1937]
Op den eersten dag der maand kwam uit Pampeluna 't bericht, tegelijk van Reuter
en Havas, dat twee Fransche journalisten aan de Spaansche grens waren gevangen
genomen, berecht door een krijgsraad, gevonnist en gefusilleerd wegens spionnage
en poging tot invoering van besmettelijke ziekten onder de troepen en de
onderhoorigen van generaal Franco. Een nader bericht specificeerde dat het typhus
gold en slaapziekte.
De beschuldigden heetten Jean-Paul Bougénec en Louis Chabras. Zij waren
onloochenbaar van Fransche afkomst. Hoewel beiden beticht werden van een
bijzonder inflameerend misdrijf, afzichtelijk genoeg om een geheele natie in het klad
te brengen, en hoewel Bougénec een zekere bekendheid genoot daar hij medewerkte
aan organen als L'Oeuvre en Paris-Soir, werd het telegram door alle kranten
opgenomen zonder eenig protest of ander commentaar. Dat een natie twee harer
volksgenooten zoo onbewogen, zonder een woord te kikken aan hun lot overlaat,
behoort zeker tot de zeldzaamheden. Men kon eruit opmaken dat een poging om den
schijn te redden nutteloos was. Pas twee dagen daarna kreeg L'Oeuvre zijn
tegenwoordigheid van geest en probeerde te spotten.
Maar het blad kwam te laat om de eerste betreurenswaardige indrukken uit te
wisschen. Men kon zich bovendien met eenige verbazing afvragen of de
terdoodveroordeeling van twee Franschen, en de omstandigheden van hun proces,
geen andere toelichting verdiende dan die miserabele inspanning om het geval te
diskwalificeeren met een lachbui. Een beroep op den Quai d'Orsay, een eisch tot
onderzoek, zou gepaster en overtuigender geweest zijn.
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Geloofwaardig
Doch was dat mogelijk? Op den dag der executie van Bougénec en Chabras (die later
uitgesteld bleek) begon Albert-Charles Morice, een der groote Fransche reporters,
in Le Journal een verhaal dat zonder twijfel ongeloofelijk klonk en verbijsterend,
dat men slechts met tegenzin au sérieux nam, dat men aarzelen zou te reproduceeren,
maar dat ook met een zoodanigen overvloed van bewijsmateriaal was toegerust, dat
men, ondanks den afkeer welke het onderwerp inboezemde, zich niet weerhouden
kon den auteur aanspraak te verleenen op geloofwaardigheid in het fantastische, het
romantische, het monsterachtige, en daarenboven het absurde zijner vertelling. Zij
was geïllustreerd met verschillende foto's: Bougénec en Chabras voor den krijgsraad
van commandant Toroso en kapitein Ibanez. De rug van Bougénec, de dij van Chabras,
waarop men de insnijdingen ziet langs welke de smetstof, welke zij moesten
overdragen, werd ingeënt.
Wanneer Albert-Ch. Morice de loutere waarheid weergeeft, is zijn verhaal uniek,
zoowel voor de journalistiek als voor de annalen der twintigste eeuw. Schreef hij
verzinsels dan is zijn historie niet minder uniek en behartigenswaard. Maar kan men
dit in gemoede veronderstellen? Is het denkbaar dat een krant en een reporter hun
reputatie vermetel te grabbel gooien met een beschuldiging waarvan de
leugenachtigheid veel gemakkelijker bewezen kan worden dan hij ooit de gegrondheid
zal kunnen aantoonen van feiten die onaanneemlijk schijnen? Meer nog bij de tweede
veronderstelling (dat alles een fabel is) dan bij de eerste (dat alles waarachtig
gebeurde) zou Frankrijk zich gekrenkt moeten voelen door een roekelooze aanranding
zijner eer.

Een voorstel
Het was in dit voorjaar, dat A.-Ch. Morice, belast met een enquête in een
geruchtmakende affaire van wapen-contrabande, waarbij aanzienlijke politieke
personages betrokken waren, op de bureaux van Le Journal relaties aanknoopte met
zekeren Ivan Ivanowitch. De man won zijn vertrouwen door het verstrekken van
inlichtingen welke bij nauwgezet onderzoek juist bleken. Een poos later, toen deze
geschiedenis van de baan was, belde de vreemdeling met den dubbel Russischen
naam Morice opnieuw op en vroeg hem een rendez-vous voor een zaak die hem
stellig zou interesseeren. Zij ontmoetten elkaar in een duur hotel, en daarna in
verschillende andere dure hotels, want Ivan Ivanowitch verwisselde onophoudelijk
van domicilie en keek niet op 't geld.
Na eenige aanstalten kwam de Rus op de proppen met een onderneming waarvoor
hij de medewerking noodig had van een Fransch journalist, die niet kwaad
aangeschreven stond bij Franco, doch neutraal genoeg was om een spoedigen afloop
te wenschen van den Spaanschen burgeroorlog. Door injecties welke hem zelf niet
konden schaden, zou Morice in Wit Spanje rondreizen en optreden als verbreider
eener kwijnende ziekte, die niet eindigde met den dood, maar die gedurende een
periode van ongeveer vijf maanden ieder die ermee werd aangetast zou ontzenuwen,
verslappen, verlammen, allen moed en elke fut zou ontnemen. Als voorschot op het
loon voor dezen dienst offreerde Ivan Ivanowitch aan Morice een bedrag van vijftig
duizend francs in contanten. Hij zou over een auto beschikken, een chauffeur en alle
wenschelijke tegemoetkomingen. Wanneer Morice gevaar duchtte voor zijn eigen
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persoon, was de Rus bereid hem zijn leven te assureeren voor vijf honderd duizend
francs bij een maatschappij zijner keuze. Om hem bij zijn terugkeer in Frankrijk te
immuniseeren voor zijn verwanten en kennissen zou hem na den tocht een tweede
piqûre worden toegediend welke de eerste injectie onschadelijk maakte.
Als goed journalist hoorde Morice deze voorstellen aan zonder de wenkbrauwen
te fronsen. Hij vroeg beraad om het terrein te verkennen bij Franco, dien hij vreesde
ontstemd te hebben door onthullingen van Italiaansche en Duitsche wapen-leveranties.
Hij vroeg ook waarom de samenzweerders in wier naam Ivanowitch handelde en
wier hoofdkwartier gevestigd was te Londen, niet liever Spanjaarden gebruikten voor
de onderneming. Ivan gaf daarop het tamelijk plausibele antwoord dat men wegens
de ontstentenis van een effectief centraal gezag bij de Rooden, en wegens hun
onderlinge verdeeldheden, geen voldoende zekerheid bezat dat de bacillen-gezant
zou belanden bij de Witten, en door de anarchisten b.v. niet gebezigd zou worden
tegen de marxisten, of andersom.

Anderen bereid
Na het beraad gerekt te hebben tot hij 't naadje wist van den kous (die Franco op den
kop zou krijgen) weigerde Morice onder voorwendsel dat de lucht van Salamanca
en Burgos bepaald niet voor hem deugde. Toen kwam Ivanowitch in contact met
Bougénec en Chabras en het lukte Morice de ontmoeting zoo te regelen dat hij door
een gearrangeerd toeval hun eerste onderhoud kon bijwonen in een dancing der Place
Blanche. Bougénec, die in echtscheiding lag met zijn vrouw, bij vrienden woonde,
op zwart zaad zat en blijkbaar geen last had van een nauw geweten, hapte onmiddellijk
toe. Hij streek de premie op van vijftig duizend francs, ontving de auto, bestelde den
chauffeur en rolde naar de Spaansche grens. Hij toonde echter weinig haast om haar
over te steken en zooals men den terdoodveroordeelde een laatste genot schenkt in
den vorm van een glas rhum en een cigaret, zoo verleende Bougénec zich veertien
dagen vacantie in gelegenheden en in gezelschap van ‘petites alliées’, waar het krioelt
van Witte spionnen. Ten slotte, aangepord en bedreigd door zijn lastgever, liet
Bougénec zich inenten door een dokter van Bayonne (Duitsch uitgewekene) en door
bemiddeling van den consul die de Rooden vertegenwoordigt in dat beroemde stadje.
In gezelschap van Chabras, eveneens ingeënt, trachtten zij clandestien Spanje binnen
te dringen bij Vera en werden denzelfden dag gearresteerd door de Witte autoriteiten.
Zoodra zij gevangen genomen waren legden zij bij hun eerste verhoor reeds volledige
bekentenissen af.
In deze wetenschappelijke machinaties, waar een groot aantal personen betrokken
zijn (Engelschen, Belgen, Spanjaarden, Duitschers, Franschen en Russen) wier namen
ik voorloopig liever niet noem, hebben wij dus twee beschuldigden maar drie
beschuldigers: Bougénec, Chabras en Morice. Het zou niet snugger geweest zijn als
Franco de twee omgekochte bacillen-dragers, levende, sprekende en gelidteekende
getuigen, gefusilleerd had. Hun verklaringen echter mag men desnoods als verdacht
terzijde schuiven en regeeren. Maar de onthullingen van Albert-Charles Morice, die
tot nader orde voor een man van eer mag doorgaan, het getuigenis van Morice, zoo
het nog niet afdoend en verpletterend kan heeten, lijkt mij op zijn zachtst gezegd
onthutsend. Zoo onwaarschijnlijk het luidt, het is onmogelijk om het niet te bejegenen
en te onderzoeken met ernst.
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Satanisch
Bij dit complot immers passen de grootste en meest bombastische woorden als
satanisch, infernaal, ignobel, enzoovoort. Maar hoe meer afgrijzen het opwekt, des
te noodiger is het dat 't worde opgehelderd. Want niet alleen de eer van een paar
particulieren raakte ermee gemoeid. Doch ook de eer van een land als Frankrijk dat
den smaad moet dragen of afschudden. En directer nog raakte de eer erin gemengd
welke verbonden kan worden aan sommige ideeën en idealen der Rooden.
[verschenen: 16 augustus 1937]

Allemaal vuurwerk
De wereldexpositie te Parijs nadert haar voltooiïng. Er worden echter nog
altijd gebouwen ingewijd met de noodige verrassingen.
Parijs, 7 Augs. [1937]
Vanaf gisteren zijn alle poorten der Expositie geopend. Drie maanden na afgesproken
datum, dat dunkt me werkelijk niet te vroeg. Men kan dus bijna, zonder risico van
tegen den muur te loopen, een der officieele plattegronden raadplegen die reeds in
Mei gedrukt en te koop waren. Ik zeg ‘bijna’ wijl er nog steeds gebouwen ingewijd
worden. Om zoo weinig mogelijk ophef te maken van een vertraging, waarmee ten
slotte niemand zich gecoiffeerd voelt, heeft men sinds één Augustus besloten de
verdere inauguraties te beperken tot het uitbrengen van een toast en alle redevoeringen
af te schaffen. Daar gaat weinig mee verloren en het spaart niet alleen de hooge
hoeden maar ook verrassingen gelijk die welke een week geleden de inwijders van
Brazilië overkwam. Toen zij arriveerden waren de werklieden juist bezig de
toegangswegen naar het paviljoen te bevloeien met teer, tot aan den hoofdingang.
Zooals ik echter reeds schreef garandeert een inwijding geenszins de opening en
nog steeds heeft de bezoeker menige kans, na drie, vier kilometer afgelegd te hebben
per electrisch karretje en te voet, om bot te vangen tegenover een geschilderd bordje
dat hem verwelkomt met de woorden: ‘Verboden toegang voor het publiek’. Vandaag
o.a. zijn de Vereenigde Staten nog niet toegankelijk hoewel ze een week geleden,
dank zij de noodhulp van vrijwilligers, konden worden ingewijd met alle staatsie en
welsprekendheid van het internationale protocol. Op de terreinen van de kermis
kwam pas in de eerste dagen der maand de vijftig meter hooge parachute-toren kant
en klaar. Doch een ander toestel dat vanaf den beginne aangekondigd was als de
sensatie der Expositie omdat het de perfectste duizelingen en griezelingen bezorgt,
functionneert nog steeds niet. Het is een machine (Perballum gedoopt naar zijn
uitvinder Perbal) van vier reusachtige raderen, alle vier draaiend in verschillende
richting, en elkaar equilibreerend in verschillend tempo, waartusschen, waaronder,
waarboven wagentjes rondtollen welke de patiënten bevatten die de emotie willen
kennen van niet meer te weten hoe zij 't hebben, of met Galileï te kunnen uitroeren
dat ze tòch draait. Maar aan dit wonderbaarlijke werktuig, dat honderdzestig ton staal
in beweging zet, legt men sedert maanden de laatste hand.
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Sabotage
Hoe graag ik dus ook een totaal-indruk zou geven dezer manifestatie van ‘Kunsten
en Technieken’, dit blijkt na een kwart jaar nog niet mogelijk voor iemand die een
minimum billijkheid in acht wil nemen. Een wereld-tentoonstelling immers is uit
den aard der zaak een staalkaart van het merkwaardigste dat de wereld-productie te
vertoonen heeft. Zij is ook een kolossale reclame-onderneming voor het beste, het
meest typische, het oorspronkelijkste, het eigenaardigste dat een natie uitdenkt en
vervaardigt. Al zijn hier echter nominaal een vijftig-tal volkeren vertegenwoordigd,
niet enkel Frankrijk is het slachtoffer geworden van de chantage en de boycott
waarmee de eer- en plicht-vergeten Fransche arbeiders-bonden een grootschen opzet
hebben geëxploiteerd en gehandicapt op bevel van geheime lastgevers en onder 't
oog van machtelooze autoriteiten.
Daar was niets aan te doen, daar viel niet tegenop te tornen, noch met goede noch
met kwade woorden, noch met geld, noch met gesmeek, noch met dreigementen. En
behalve de Franschen zelf zijn tien, twintig andere naties gedupeerd door de
onverholen, opzettelijke, uitdagende sabotage van diverse werklieden-gilden die zich
almachtig voelden en van de gelegenheid profiteerden omdat zij zich onmisbaar
wisten.
Het zal hun worden ingepeperd.
Maar hoe kan men ondertusschen een vergelijkende tabel opstellen, een slotsom
trekken, een opinie formuleeren over een stijl, een mogelijkheid, een technische
suggestie, een idee, een poging, zoolang in het geheel nog zooveel détails ontbreken
of onvoltooid aanwezig zijn?

Duur
Dit kan niet ontkend worden, gelijk eveneens niemand zal probeeren tegen te spreken,
dat voor den toerist de Parijsche Expositie de duurste is welke hij ooit bezocht heeft.
Niet alleen omdat alle prijzen, vanaf een glas bier tot aan een neerdaling met
valscherm, berekend zijn naar den standaard eener kwakkelende munt (diners van
drie honderd francs per couvert behooren tot den regel) doch daarenboven omdat
men op een tentoonstelling nimmer zooveel bezienswaardigheden ontmoet heeft
waarvoor extra-toegangskaarten geëischt worden. Natuurlijk, met een budget dat de
twee milliard nadert, is het noodzakelijk om het onderste uit de kan te halen, ook al
dreigt de deksel op den neus te vallen. Het publiek echter dat zoo onversaagd
geassimileerd wordt met de kip der gouden eieren, houdt zich op een afstand en
zonder twijfel is de exorbitante duurte de voornaamste oorzaak, dat zelfs in de
vacantiemaanden slechts gemiddeld honderdvijftig duizend personen de contrôle der
veertig poorten passeeren, waar men gerekend had op een toeloop van vijf à zes
honderd duizend per dag, om een gedeelte der kosten te dekken.
Maar het mag evenmin verzwegen worden dat in een onvolledig en niet zeer
gastvrij décor, de atmosfeer een weergalooze, een onvergelijkbare betoovering bereikt
heeft, een volmaaktheid in de fascineering, in het onvergetelijke, het nooit-geziene,
het onvermoede. waarbij zonder overdrijving gezegd kan worden dat geen schatten
opwegen tegen zulke pracht en verrukking, ook al is ze kortstondig.
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Lichtfeest
Gedurende Juli en Augustus zijn bijna alle avonden zoel geweest, zomersch en
verkwikkelijk. De nacht valt te tien uur ongeveer en uit de langzaam verdichte
schaduwen van het duister gloort plotseling het ijzeren kantwerk van den Eiffel-toren,
van onderen tot boven geïllumineerd in al zijn geledingen.
Hij is op den donkeren achtergrond als het negatief eener foto dat men bekijkt
tegen het licht. Wat saillant is op den afdruk is blank op de film, en zoo,
doorschijnend, een fantastisch spinneweb geweven langs den zwarten hemel, als een
cyclopisch, fijn-geteekend hiëroglief, als een hypnotiseerend spijkerschrift, rijst de
metalen toren tot in de nabijheid der verbleekte sterren.
Aan de oevers der Seine liggen booten gemeerd waar evenveel electriciteit
ontwikkeld wordt als door de centrale eener groote stad. Hun dozijnen zoeklichten
zenden vlokken van glans over de stille golven, langs den horizon, omboorden een
zwervende wolk met zilveren franjes, ijlen heen en weer, verdwalen in het witte
schijnsel van Jupiter, stroomen samen tot een wazigen bundel als in een accoord en
hervatten hun geluidloos spel van dansende lijnen.
Er liggen langs de beschaduwde oevers der rivier ook onzichtbare booten gemeerd
met pompen en eensklaps spuiten uit het midden der Seine hooge cataracten op,
stuivend schuim, helder gestreepte, pluimende stralen, compacte hoozen, doorkruist,
doorcirkeld, omvlochten met figuren van water, een schilderij van vloeibaar platina
in het geglim der schijnwerpers. Dan begint ergens in een hoek een pianist te tokkelen
op zijn lichtklavier. Hij goochelt het klaterende water om in ruischende regenbogen,
in visionnaire bloemen, in vreemde, futuristische borduursels van gemoireerde stoffen,
titanische batiks, die zacht lijken te fladderen op een zwoele windvlaag, in fantomen
van mousseline en zijde, of in teekeningen, geometrisch als kristallen en schelpdieren.
Tegelijk zoemt, schalt of gonst een muziek uit den rank getwijgden Eiffel-toren.
Een klank, een rhythme, een melodie tracht te harmonieeren met het sproeiende,
prismatische waterballet. Volgens een ouden droom, welke men hier poogt te
verwezenlijken, moeten de trillingen van een toon in hoogere octaven correspondeeren
met de vibraties der kleur en versmelten tot een unisono. Illusie en onvervulbare
waan. Verkeerd aangepakt probleem bovendien, daar men alle geluid concentreerde
in één punt, in den Eiffel-toren als pyramidalen buikspreker, in plaats van de muziek
te fragmenteeren, te diffuseeren rondom het symphonisch gedicht van kleur en water.

Illusie
Doch wat kan bij zulken milden nacht, temidden dier gedresseerde vonken en
glinsteringen, poëtischer en vervoerender zijn dan een illusie en een waan, zelfs al
mislukt de vervulling? Men laat ons trouwens geen tijd om met bezinning de
impressies te wikken en te wegen. Vanaf de drie platforms van den transparanten
Eiffel-toren warrelt knallend, flitsend, bliksemend, donderend, rookend een kakelbont
vuurwerk neer over de fonteinen van water, muziek en kleur. Uit de diepten der Seine
schiet een brand op van schichten, schooven, garven, bossen, vlammen, weerkaatsend
in de wiegelende facetten der rivier, opklauterend naar de flakkerende spranken die
als gestaarte kometen zwieren langs het uitspansel, en samen wegzinkend in de
duizend spiegels van het deinend water.
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[verschenen: 23 augustus 1937]

De Marokkaansche Capitulaties
Beteekenis van de opheffing van een privilege dat vreemdelingen onder de
rechtspraak van hun eigen land blijven
Parijs 14 Augs. [1937]
Het bericht dat Anthony Eden en Corbin, de Fransche gezant te Londen, op het
Foreign Office een Fransch-Engelsche conventie geteekend hadden, krachtens welke
de Marokkaansche Capitulaties waren opgeheven, nam in de Parijsche kranten niet
meer plaats in beslag dan vier of vijf kleine regels, ergens in een hoekje. Het telegram
ging ongemerkt voorbij. En toch, als het geen fabel is dat de naties een genius hebben,
en toch, als het werkelijkheid is dat de dooden lang niet onverschillig worden voor
de aangelegenheden die tijdens de aardsche ommezwerving hun hart bewogen, dan
moet er bij het vernemen van dat bericht een trilling van geluk gevaren zijn door den
genius van Frankrijk en door het onsterfelijk deel van Maarschalk Lyautey, wiens
stoffelijk omhulsel rust aan den zoom eener oasis en eener woestijn in Afrika.
Want een tikje méér werd door die Fransch-Engelsche conventie Marokko
uitsluitend Fransch bezit, ongedeeld en onvervreemdbaar eigendom der natie die aan
de humaniseering van dat gewest haar bloed en haar schatten geofferd had. Een
langdurig, moeilijk en gevaarlijk plan kwam een gewichtige stap dichter bij zijn
voltooiing, aan welke met geduld, hardnekkigheid, toewijding, scheppingsdrang en
zelfverloochening zoo vele jaren gewerkt was door de beste krachten van het volk.
De Capitulaties, zooals wij ze kennen in het internationaal recht, waren een
uitvinding, en een geschenk aan Europa, van François I, de eerste Christenvorst die
een bondgenootschap sloot met SolimanII, toen de Turksche legers nog het Westen
bedreigden. De Fransche koning, in vriendschappelijke relaties tredend met een ras
welks ideeën diametraal stonden tegenover de Europeesche wereldbeschouwingen,
en dat zoowel door de eigenaardigheid van zijn brein als door de felheid zijner inborst
weinig garantie bood betreffende de veiligheid en de vrijheid van blanke
vreemdelingen met wie het eeuwen had geoorlogd, die Fransche koning wist door
een ensemble van privileges de onderdanen van Frankrijk, de protégé's van Frankrijk
en hun bezittingen te onttrekken aan de locale wetgeving, aan de zeer particuliere
rechtspraak van een antipodisch denken, en het lukte hem om hen te plaatsen onder
administratieve en juridische onderhoorigheid der vertegenwoordigers van de Fransche
kroon.

Internationale wet
Aanvankelijk golden deze voorrechten alleen voor het gebied van den Turkschen
Sultan. Langzamerhand breidden zij zich uit over het Nabije Oosten tot aan het Verre
Oosten. In den beginne hadden die privileges ook alleen gegolden voor de onderdanen
en de protégé's van den Franschen koning. Toen eenmaal het precedent geschapen
was, waarvan de Turken alle consequenties niet gezien of wellicht onderschat hadden,
eischten ook andere naties, met name Engeland, de inwilliging van capitulaire
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prerogatieven welke toegekend waren aan de Franschen, en geleidelijk werd een
veiligheidssysteem internationale wet voor het grootste deel der niet-Europeesche
wereld. De capitulaire rechten welke de Britten genoten in Marokko, waren verleend
en erkend door het Engelsch-Marokkaansch verdrag dat op 9 December 1856 te
Tanger bezegeld werd tusschen Koningin Victoria en den Sultan van Marokko.
Voor wie er geen doekjes omwindt is het stelsel der Capitulaties eigenlijk een
permanente motie van wantrouwen tegen den souverein van een land, tegen zijn
gezag, tegen zijn bestuur, tegen zijn wetgeving en rechtspleging, tegen zijn beambten
en magistraten, tegen de wijze waarop ambten en gezag worden bekleed en
uitgeoefend. In alle omstandigheden is dat wantrouwen, en het soort van assurantie
dat eruit voortvloeide, onmisbaar en onvervangbaar in min of meer primitieve landen
die voor andersdenkenden niet bewoonbaar zijn zonder voortdurend levensgevaar,
in landen waar de centrale overheid ontbreekt of te zwak is, te versnipperd, te slecht
georganiseerd om haar gezag op te leggen buiten een beperkten kring en voor een
Europeaan de veiligheid te waarborgen van zijn persoon, de securiteit zijner
ondernemingen, het respect zijner eigendommen, de stabiliteit en de billijkheid van
verbintenissen, douanetarieven, verdragen, contracten, zonder welke een
handelsoperatie vervalt in het domein van fantasie, willekeur en avontuur. Veranderen
echter die omstandigheden, dan verliezen de Capitulaties automatisch hun redenen
van bestaan.
Zij verdwijnen omdat haar handhaving zou indruischen tegen het gezond verstand.
Toen Frankrijk b.v. Tunis bezette zagen de verschillende belanghebbende
mogendheden vrijwillig af van hun capitulaire privileges zoodra het Fransch
Protectoraat de administratie overnam uit de handen van den Bey. Alleen Italië
meende aan zijn prestige verplicht te zijn (toen reeds!) tegen het Latijnsche zusje
een kleine twintig jaren te moeten boudeeren.

Ongewone toestanden
Het zou dus redelijk en normaal geweest zijn wanneer de Engelschen na 't accoord
van 1904 of in ieder geval kort na de installatie van Frankrijk in Marokko, van hun
capitulaire prerogatieven afstand hadden gedaan. En het is niet enkel zonderling,
maar in vele opzichten opmerkelijk dat deze renunciatie aan verouderde en overbodig
geworden privileges eerst geschieden kon in den zomer van 1937. Want als het waar
is dat de Franschen hun capitulaire voorrechten in Egypte pas hebben opgegeven op
8 Mei van dit jaar, het is ook waar dat zij bij herhaling trachtten ze te ruilen tegen
de Engelsche rechten in Marokko. Als het waar is dat de lang verwachte
Fransch-Engelsche conventie betreffende Marokko vergezeld gaat van een
gelijkluidende overeenkomst betreffende Zanzibar, waar Frankrijk van zijn capitulaire
voordeelen afziet, het is niet minder waar dat de situatie van Marokko, Egypte en
Zanzibar onmogelijk vergelijkbaar geacht kan worden. Zanzibar is een klein eilandje
op de Afrikaansche kust van den Indischen Oceaan, buiten de strategische
verbindingswegen. In Egypte hebben de Britten onlusten gekend, doch op verre na
geen oorlogen als Frankrijk tot voor enkele jaren terug heeft moeten bekostigen in
Marokko.
De Fransche Capitulaties in Egypte en op Zanzibar hadden ook weinig of geen
inconveniënten voor de Britsche autoriteiten. Maar hoevele, hoe gevoelige, hoe
bloedige nadeelen hebben de Franschen ondervonden van de Engelsche Capitulaties

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

in het rijk van den cherif! In Marokko hadden de Britten hun eigen posterijen, met
eigen postbussen en eigen postboden. Elke correspondentie welke een opstandeling
of opruier wilde onderhouden met haarden van verzet, zelfs met oorlogstooneelen,
kon onder het oog der Franschen gevoerd worden per Engelsche post. Proviand,
colonnes mochten reizen onder Britsche vlag als Engelsche transporten. Zij passeerden
in het gezichtsveld, onder het geschut der Franschen, doch waren onschendbaar. Een
oproerling behoefde zich slechts te stellen onder Britsche bescherming en geen haar
werd hem gekrenkt.
Had een Britsche onderdaan of onderhoorige een misdaad bedreven dan moesten
de Fransche autoriteiten het tamelijk onaangename schouwspel bijwonen dat het
Gerechtshof van Gibraltar zitting kwam houden te Rabat, zetel der Residentie, te
Fez, Marrakech, Casablanca of elders. Zulke ongewone toestanden, fnuikend voor
het Fransche gezag en zeer schadelijk in hun gevolgen, heerschen noch in Egypte,
noch op Zanzibar en men kan gerust zeggen dat zij de Franschen zwaar op 't hart
gelegen hebben. Er zijn honderden Fransche families waar de Marokkaansche
Capitulaties gemerkt werden met den rouw om een dierbaar leven.

Afgeloopen
Dit behoort voortaan tot het verleden en hoe betreurenswaardiger het was, hoe meer
men zich verheugen kan dat het is uitgewischt. Een der voornaamste oorzaken der
chronische wrijvingen tusschen Engeland en Frankrijk wordt nu door de Londensche
conventie weggeruimd en er is geen verantwoordelijk Franschman die deze
vereffening en verheldering van den wederzijdschen horizon niet zal beschouwen
als een der gunstigste voorteekenen welke hij wenschen kon. Wat de overgroote
meerderheid van het Fransche volk betreft, zij heeft het bestaan der Marokkaansche
Capitulaties pas vernomen op den dag dat zij werden afgeschaft (verondersteld dat
het bericht niet aan haar verstrooide aandacht ontsnapte) en op geen stukken na
vermoedt zij wat die Capitulaties beteekend hebben in het nationale leven van
Frankrijk.
Er rest nu nog de afdanking der prerogatieven welke de Vereenigde Staten genieten
in het rijk van den cherif. Men zegt dat onderhandelingen daarover gaande zijn, en
vlotten. Dan rest nog de herziening der acte van Algeciras, waarvan verschillende
clausulen, aanvaard onder den dwang der omstandigheden, Frankrijk berooven van
een aanzienlijk percentage der voordeelen waarop het na al zijn inspanningen en
offers (binnen vijf en twintig jaren herschiep 't een wildernis in een
bewonderenswaardigen model-staat) kan aanspraak maken.
Dan zullen de geest van Lyautey en de genius van Frankrijk kalm en voldaan
kunnen rondwaren door hun nieuwe gebied. Maar alles heeft zijn tijd; en voor wie,
volgens de Fransche spreuk, wachten kan, komt alles op het juiste uur.
[verschenen: 30 augustus 1937]

In het kamp der kolonels
Graaf de la Rocque en kolonel Maurice Guillaume zitten elkaar in de haren
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Parijs, 19 Augustus [1937]
Tijdens de dagen der Dreyfus-affaire teekende Caran d'Ache een tweeluik, waarvan
men den tekst, die spreekwoordelijk is geworden tegenwoordig nog citeert. De eene
kant is van een pas begonnen diner. De huisheer wendt zich tot zijn gasten en zegt:
‘Afgesproken, niet waar, wij praten er niet over.’ De andere der teekening toonde
dezelfde eetzaal. De vloer ligt bezaaid met de scherven van een gebroken servies,
uitgeplukte haarvlechten en flarden van kleedingstukken. De stoelen zijn gebroken
en de schilderijen hangen gerafeld aan den wand. Het onderschrift luidt: ‘Ze hebben
erover gepraat.’
Om welopgevoede menschen zoover te krijgen, tot dat punt van explosieve
zelfontbranding, was er tijdens de Dreyfus-zaak een langjarige pers-campagne noodig
geweest, een serie sensationeele onthullingen, dramatische incidenten en tragische
gebeurtenissen. De wereld leefde toen in de eeuw der koetsen en der équipages.
Vandaag is het tweespan vervangen door een acht-cylinder.
Zooals ieder weet zijn wij in de eeuw der snelheid. En om de Franschen van een
zekere standing in een toestand van opwinding te brengen welke de karikatuur van
Caran d'Ache weer actueel maakt alsof zij gisteren geteekend werd, is niet meer
noodig geweest dan drie weken. Hoewel er weinig kans bestaat dat een toerist in
deze twisten gemengd raakt, zou men ieder die de grens oversteekt den raad kunnen
geven: Breng vooral den Kolonel niet op het tapijt als gij niet riskeeren wilt tegen
den grond te gaan. Voorloopig is het onmogelijk iemand te vinden die daarover niet
van opinie verschilt, in de hoofd-punten of in de onderdeelen, en klaar staat zijn
meening te bevestigen met handtastelijke argumenten die een soep-terrien veranderen
in een projectiel.

De dubbele Kolonel
Het geval wordt nog neteliger omdat de Kolonel dubbel is. De een heet Graaf de la
Rocque. Hij heeft behoord tot den Generalen Staf van Maarschalk Foch. Hij draagt
de borst vol decoraties, verworven onder het vuur. Hij is de voorzitter en spiritus
rector eener geduchte anti-gouvernementeele, anti-parlementaire, anticommunistische
beweging. Wanneer er in Frankrijk een kiesstelsel bestond als de Evenredige
Vertegenwoordiging (waarvoor de gehaaide politici zich wel wachten) of een
referendum, een plebisciet, zou hij op 't oogenblik nog gemakkelijk anderhalf millioen
stemmen verzamelen op zijn naam, wat hem een machtige partij zou bezorgen in de
Kamer, en een geduchten invloed op de regeeringszaken. Hij is ontegenzeglijk
populairder dan Blum, Thorez en andere kopstukken. Hij is ook oneindig meer gehaat.
Men kan in Frankrijk geen muur en schutting vinden waarop hem door de eenen niet
een lang leven wordt toegewenscht, door de anderen een spoedigen dood aan een
lantaarn of met de twaalf kogels van een executiepeloton.
De andere Kolonel heet Maurice Guillaume. Hij behoorde tot den Generalen Staf
van Maarschalk Lyautey. Ook hij heeft de borst behangen met
onderscheidingsteekenen, gewonnen in den strijd, op Afrikaansche en Europeesche
slagvelden. Hij dirigeert een modest maar onafhankelijk weekblad onder den titel
‘Choc’ dat met moeite rondkomt hoewel 't dikwijls schokkend is. Ondanks al zijn
polemieken bleef hij een vreemde voor het groote publiek, een dier personen die
nooit familiair worden, voor de menigte. Ik schreef u eind Juli wat hem bekend
maakte. Hij publiceerde in zijn blad een artikel van Hertog Pozzo di Borgo, waarin
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deze Corsicaansche edelman Graaf de la Rocque betichtte maandelijks 20.000 en
10.000 francs ontvangen te hebben uit de geheime fondsen van Tardieu en Laval
terwijl die ministers Frankrijk regeerden. Pozzo vernam dat opzienbarende nieuws
uit den eigen mond van Tardieu en sinds hij openbaarheid gaf aan deze beschuldiging
is Kolonel Guillaume beroemd.

Wat dat beteekent
Wat het woord ‘geheime fondsen’ beduidt in 't oog van een Franschman, wat het
bevat aan infameerends, aan degradeerends, kan voor een vreemdeling niet beter
toegelicht worden dan met het avontuur dat Sainte-Beuve overkwam, den vermaarden
litterator en auteur der critische ‘Lundis’.
Sainte-Beuve was onder het bewind van den roi-citoyen Louis-Philippe conservator
aan ‘La Bibliothèque Mazarine’, een der belangrijkste boeken-musea van Parijs, die
zich bevindt waar vroeger de beruchte Tour de Nesle uit het water der Seine oprees.
In een der kamers welke Sainte-Beuve bewoonde was in 1847 een schoorsteen die
rookte. De schrijver verzocht de pijp te repareeren. Zijn request kwam te laat om de
kosten in te schrijven op het gewone budget en daar de reparatie geen uitstel duldde,
noteerde men haar op de ‘geheime fondsen’ onder de woorden: ‘M. Sainte-Beuve,
100 francs.’ Toen echter de revolutie van 1848 uitbrak werden de lijsten openbaar
gemaakt der personen aan wie clandestiene sommen gedistribueerd waren door het
gouvernement van den verjaagden ‘tyran’ en met ontsteltenis, met afgrijzen las men
onder hen den naam van Sainte-Beuve, die doorging voor een eerlijk, onomkoopbaar
karakter.
De criticus, die er geen zier van begreep, kon zich niet verdedigen. Het feit van
op de abjecte lijst te staan der occulte huurlingen verwekte zooveel opschudding dat
hij zich genoodzaakt zag zijn ontslag te nemen, broodeloos te worden, zijn land te
verlaten en een leerstoel te aanvaarden aan de Universiteit van Luik. Pas later, veel
later, werd de vergissing opgehelderd, waarvoor Sainte-Beuve zoo duur en onschuldig
moest boeten. Pas door de ontdekking van misverstand ook kon hij zich rehabiliteeren.
Honderd francs, zelfs omgecijferd in de koopkracht van een eeuw geleden, zijn
een bagatel naast de bedragen welke men Kolonel de la Rocque verwijt te hebben
opgestreken, in sluikschen dienst van verschillende gouvernementen welke hij veinsde
te bedreigen. En de ‘geheime fondsen’ uitgekeerd door den minister van een koning
of door ministers der Republiek behielden hun verdacht, crapuleus, compromitteerend
tintje. Het ontbreekt ongetwijfeld niet aan liefhebbers ervoor, doch wie uit deze kas
put, is voor fatsoenlijke lieden onherroepelijk onteerd. Daarom zei Sarraut
waarschijnlijk, toen hij door een aanhanger van de la Rocque ondervraagd werd, dat
een minister zich liever de tong uit de keel liet rukken dan eenige mededeeling te
verstrekken over hen die profiteerden van de geheime cassette. Daarom waarschijnlijk
zwijgt Laval als een karper. Daarom sprak Tardieu, die op 't oogenblik de radicaalste
revolutionnair is van Frankrijk.

Tardieu's spreken
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De moraal werd ondertusschen slapper na 1848 en de eerste vraag die de onthutste
Franschen elkaar naar 't hoofd wierpen was: Had Tardieu het recht deze Affaire te
lanceeren op dit moment? Is het niet dwaas, is het niet misdadig om nu, in deze
troebele periode, verwarring en wanorde te stichten onder de eenige nationale partij
die tegen het Front Populaire is opgewassen door haar aantal, haar organisatie, haar
discipline en door de fanatische vereering welke zij haar leider de la Rocque
toedraagt? Had Tardieu niet liever zijn mond moeten houden, zelfs al was de Kolonel
schuldig?
Daarop antwoorden de eenen ja, de anderen neen, en zijn reeds voor dat ja of voor
dat neen bereid elkaar te lijf te gaan. Want zoowel de eenen als de anderen voelen
zich verlegen met het figuur dat zij slaan tegenover zichzelf, tegenover hun
geestverwanten, tegenover hun vijanden, en dit maakt hen nog woester. Inderdaad,
wat was gemakkelijker voor de la Rocque dan drie woorden te uiten, in den stijl en
met het accent van een man die zeker is van zijn zaak, de drie woorden: ‘Tardieu
heeft gelogen.’ Waarom zegt hij ze niet? Waarom speelt hij stommetje? De la Rocque
heeft wegens laster tientallen processen gevoerd en gewonnen tegen allerlei kranten.
Waarom procedeert hij niet tegen ‘Choc’? De Graaf had zijn lasteraar of aanklager
die Hertog is kunnen uitdagen op degen, sabel of pistool. Hij had hem tenminste
voor de rechtbank kunnen dagen. Comble van teleurstelling en spijt: Het is Pozzo di
Borgo die de la Rocque voor den rechter sleept wegens smaad omdat de graaf in zijn
krant den hertog gedisqualificeerd noemt als patriot. Het proces zal na de vacantie
voorkomen te Lyon en zonder twijfel een onberekenbare beroering veroorzaken,
daar zeker Tardieu en misschien Laval zullen geroepen worden als getuigen. Doch
dat er buiten gelaten. Wie kan zich in zijn binnenste vergenoegen met smoesjes als
de ‘disqualificatie’ van Pozzo? Waarlijk, het is te lichtvaardig, te goedkoop om zich
in een lastig parket met een dooddoener uit de voeten te maken.

Een knokploeg
Maar wat doet de Kolonel met den anderen Kolonel, zijn hoogere in rang (de la
Rocque is slechts luitenant-kolonel), zijn oudere in leeftijd (de la Rocque gaat naar
de vijftig, Guillaume naar de zeventig!), zijn gelijke in dapperheid?
Hij zendt niet zijn getuigen aan een wapenmakker door wien hij zich beleedigd
en gesmaad acht. Hij zendt hem ook geen dagvaarding om voor de justitie te
verschijnen. Maar hij stuurt hem vijf knokkers op zijn dak die hem in zijn tuin met
een ploertendooder den schedel bewerken tot hij niet meer kikt. Hun aanvoerder is
gepensionneerd bataillons-commandant. Doch tot overmaat van ergernis, die men
moet verkroppen, bleken twee der knokkers recidivisten der gevangenis, die tezamen
zeven veroordeelingen op hun kerfstok hebben wegens diefstal! Kan het ezelachtiger
en onbehoorlijker? Zij lieten zich arresteeren als landloopers die behuizing zoeken
en ziehier een tweede proces in 't verschiet waarbij de la Rocque geen eer kan inleggen
en waarmee hij een bezoedeld blazoen niet zal opknappen.
Zulke knoeierijen, zulke praktijken, zulke manieren in dienst eener partij die
gesticht werd om Frankrijk te zuiveren met een bezem, te verlichten met een flambouw
en te vernieuwen met een ideaal, dat is te veel, dat is een beetje kras, dat is
onverdraaglijk, zelfs voor aanbidders die stekeblind werden van den wierook welke
men de la Rocque heeft toegezwaaid. Zij trachten te fanfaronneeren doch in hun
binnenste weten zij geen raad. Zij zijn verbijsterd, ontredderd, uit hun lood. De wonde
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doet des te meer pijn naarmate zij dieper en verborgener is. Men mag ze niet
aanroeren, niet eens met een onnoozele toespeling, zonder dat zij in razernij ontsteken
en grimmig van leer trekken.
[verschenen: 1 september 1937]

Communisten en de Fransche Senaat
Zij verwachten 700 à 800 zetels te winnen bij de Cantonale verkiezingen,
die voor de deur staan
Parijs, 22 Augustus [1937]
De tijd vliegt om. Nog enkele dagen en Frankrijk zal weer volop zitten in den
stembusstrijd van de verkiezingen welke zij de Cantonale noemen. Dit wil zeggen,
in goed Hollandsch, de verkiezing der kiezers die de kiezers kiezen, die den Senaat
kiezen.
Daar de methode volgens welke de Senaat benoemd wordt eigenlijk een selectie
is in den derden trap, en waarvan de consequenties slechts op langen termijn merkbaar
zijn, zou men oppervlakkig de Cantonale Verkiezingen kunnen opvatten als een zaak
van zeer ondergeschikt belang. In gewone perioden waren zij dat ook, en een
ontwikkelde citoyen, die op school lessen krijgt in ‘burgeronderwijs’ zal u niet eens
kunnen mededeelen hoe dikwijls ze plaats grijpen. Doch dezen keer, nu alles tot den
bodem vergiftigd is met politiek, worden zij te recht of ten onrechte beschouwd als
een soort plebisciet vóór of tegen het Front Populaire. Omdat men noch de kranten
gelooven kan, noch de ministers die elken Zondag orakelen, noch de député's van
lager en hooger huis die gedurende de vacantie het land hebben afgereisd, omdat
men noch de statistieken gelooven kan, noch de staats-courant, noch de radio, kortom
niets en niemendal, neemt men de Cantonale Verkiezingen te baat om te speuren uit
welken hoek de wind waait, wat het Fransche proefkonijn in zijn binnenste denkt
over de situatie waarin het zich bevindt, hoe het gaat met de roodvonk en mazelen
waarmee het ligt opgescheept, en hoe het zich voelt.
Over deze kwestie agiteert het geheele volk zich zonder rust of duur sinds de
Communisten enkele weken geleden hebben bekend gemaakt dat zij erop rekenen
700 à 800 zetels van arrondissements-raden en algemeene raden in de wacht te
sleepen. Dat is volstrekt niet onmogelijk. In alle lagen der maatschappij hebben de
bolsjewisten, met een handigheid welke men nimmer van hen verwacht zou hebben,
een zeer knap en kunstig sappeurswerk verricht. De voornaamste posities hunner
tegenpartijen zijn ondermijnd en staan op springen.
Zij maakten zich meester van alle vooruitgeschoven posten der Socialisten. Zij
drongen binnen in alle bestuurs-comité's der groote Arbeidersfederatie, waar de
almachtige [woorden ontbreken] pro forma en zoolang zij 't hem veroorloven. De
onderwijzersbond, op wier jaarlijksch congres de parlementaire democratie voor
dood en morsdood verklaard werd door den secretaris-generaal van de meerderheid
der schoolmeesters, die onderwijzers-bond welke zich ‘nationaal’ noemt is doordrenkt
van den communistischen geest.
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Bluf?
Zoolang die mysterieuze, onvatbare, ietwat perfide sympathie-beweging voor de
bolsjewisten in de lucht blijft hangen, zoolang zij als 't ware niet meer is dan een
schrift in geheime inkt, een gissing, een suggestie, een insinuatie, een atmosfeer,
zoolang ze desnoods kan worden geïnterpreteerd als listige stemmingmakerij en bluf,
behoeft niemand conclusies te trekken en het standpunt dat hij inneemt te wijzigen.
Maar wanneer zij zich zou materialiseeren in de plotselinge aanzwelling der
stembiljetten van kalme, vreedzame, bedaarde kiescollege's als sinds
menschen-heugenis de gemeenteraadsleden plegen te vormen, dan zou inderdaad
een factor op den voorgrond treden, waarvan de onmiddellijke invloed op het
gouvernement niet kan worden tegengehouden. Met ‘de pauze’ van Blum b.v., met
de deflatie van Chautemps, met de orthodoxe financiën van Bonnet, zou 't
onherroepelijk gedaan zijn. Direct zou men op volle kracht voorwaarts willen stoomen.
Luider dan ooit zou men schreeuwen om de vervanging van het versleten, ontaarde,
aftandsche, verschrompelde, gediskwalificeerde regeeringspersoneel door de jonge,
frissche, fiksche, voortvarende krachten welke het Communisme beweert te bezitten
in Maurice Thorez en andere kameraden die kwansuis ongerept bleven onder de plak
van Stalin. En de man-van-de-straat, die met alle partijen bedrogen uitkwam, mompelt
waarschijnlijk: ‘Waarom zouden wij 't niet probeeren met Thorez? Wat riskeeren
wij eigenlijk? Kan 't erger dan 't is?’

Weg met den Senaat!
Ziedaar de inzet der Cantonale Verkiezingen, wat haar bij uitzondering passioneerend
maakt, gewichtig en misschien gevaarlijk. De campagne wordt door de Rooden
gevoerd onder het motto ‘Weg met den Senaat’, wat eenigszins zonderling klinkt en
niet erg logisch voor een stembus-operatie welke met het kiezen van den Senaat in
zoo nauw verband staat. Doch er is geen voorwendsel of aanleiding tot agitatie die
niet deugdelijk geacht wordt zoodra ze in de kraam te pas komt, en sinds de Senaat,
tegen den wil der Kamer, zich verstout heeft de kegels te verplaatsen van het
Cabinet-Blum, brak alle beschikbare furie los tegen de instelling van het Hooger
Huis welke zoolang gegolden heeft als een bolwerk der Republiek en der Democratie.
Vandaag verwijt men den Senaat dat hij in 1875 als een Trojaansch Paard werd
binnengesmokkeld in de constitutie der Republiek, tegen de overtuiging harer stichters.
Maar werd de Republiek niet zelf binnengesmokkeld in de Fransche constitutie? Bij
haar uitroeping had de Republiek slechts één stem meerderheid (353 tegen 352) en
nimmer kon voldoende worden opgehelderd aan wie de beslissende stem behoord
heeft. Als men toch aan 't afschaffen slaat waarom dan niet meteen de Republiek
opgedoekt? Het is waar dat de Communisten niets liever wenschen en op dat punt
tenminste accoord gaan met Maurras.
Voorts wordt de Senaat beschuldigd een bespotting te zijn van het algemeen
kiesrecht. Ook dit merkt men een beetje laat en ook hier neemt men 't niet nauw met
de logica. Inderdaad, de Eerste Kamer wordt in laatste instantie gekozen door ongeveer
tachtig duizend citoyens en de Tweede Kamer door negen millioen. Doch kan men
van algemeen kiesrecht spreken in een land waar de vrouwen geen stem hebben en
waar de opinie van Madame Curie-Joliot minder telt in staatszaken dan de opinie
van den eersten den besten dronkelap? Is het geen bespotting van het kiesrecht, van
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een billijk en rechtvaardig kiesrecht wel te verstaan, dat de meerderheid van één stem
beslist over de aanwijzing van een zetel? Wanneer 20.000 lieden stemmen in een
Fransch district kunnen 10.001 burgers gedurende vier jaren door bemiddeling van
hun député de lakens uitdeelen terwijl 9.999 burgers gedurende vier jaren niets hebben
in te brengen en zwijgend mogen toekijken met welke saus zij worden toebereid.
Alvorens tegen den Senaat de onaantastbare rechten van den volkswil te hulp te
roepen zouden de Rooden eerlijker en redelijker hebben gehandeld door aan dien
volkswil een meer humane en meer rationeele consistentie te verleenen.

Eventueele gevolgen
Maar het is niet de onverholen kwade trouw eener partij, niet de ondervinding van
de rampen, welke zij reeds teweegbracht, niet de vrees voor de onheilen welke zij
kan veroorzaken, welke zij bijna openlijk uitbroedt, wat den Franschen kiezer beletten
zal haar zijn stem te geven. Het is dus geenszins ongerijmd om zelfs in een zoo
besloten kring als de Cantonale Verkiezingen rekening te houden met een overwinning
der Communisten.
Wat echter zullen zij met hun anti-senatoriale overwinning aanvangen wanneer
zij behaald is? De vraag zal gesteld moeten worden en een antwoord eischen. Om
den Senaat, die in 1875 aarts-conservatief was en de ‘partij der priesters’ heette, te
transformeeren in een zuiver-republikeinsche, vrijdenkende en bijna homogene
vergadering, hebben de Radicalen meer dan veertig jaren beleid getoond, diplomatie
gebruikt en geduld geoefend. Zij hebben de oude, reactionnaire Bastille stuk voor
stuk afgeknabbeld, steen voor steen ontmanteld en herbouwd in Radicalen Stijl. Een
waar patiencespel en een meesterwerk van binnenlandsche politiek. Zullen de
communisten, ageerend in een turbulentere wereld en van anderen oorsprong dan de
Radicalen, bereid zijn dezelfde taaie volharding te bezigen in een slijtingsoorlog
welke Moskou, of welke zij zelf te langdurig kunnen achten? Of zullen zij geweld
aanwenden en al hun troepen in een doorbraak-offensief werpen?
Wij zien geen middenweg en geen derde oplossing. De Senaat is een onderdeel
der Fransche Constitutie. Om de constitutie te wijzigen moeten Kamer en Senaat
zich in Assemblée Nationale, ook Congres genaamd, vereenigen te Versailles. De
Senaat kan bijgevolg niet afgeschaft worden zonder medewerking van den Senaat
en er is weinig uitzicht dat hij ooit tot harakiri zal besluiten voor een altaar waarop
hij totnutoe nimmer heeft willen offeren.
[verschenen: 8 september 1937]

Verpletterende nederlaag
Dat de Fransche militaire luchtvaart in de race naar Damascus het heeft
moeten afleggen tegen de Italianen beteekende een groote slag voor het
nationale prestige
Parijs, 25 Augustus [1937]
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Zooals de Franschen zich in den vliegwedstrijd Istres-Damascus-Parijs hebben laten
kloppen door de Italianen is het hun nog nimmer overkomen en werd nog nergens
vertoond, in geen enkelen sport, oude of nieuwe.
Op een traject van ruim zes duizend kilometer vertrokken de Fransche machines
ongeveer vier uur vroeger dan de Italiaansche en verschenen in den Parijschen hemel
om-en-om drie uur later dan hun concurrenten. Het had velen een raadsel geleken
waarom te Istres, het militaire vliegveld van Zuid-Frankrijk, uitstekend geschikt voor
groote raids, gestart werd met zulke aanzienlijke tusschenruimten. Men begrijpt nu
dat dit geschiedde om aan de verrassing te Parijs het penibelste van haar karakter te
ontnemen en den omvang der nederlaag een beetje te verdoezelen voor het publiek.
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen was ze verpletterend. Gedurende het eerste deel
van den wedstrijd, Istres-Damascus (2400 k.m. zonder tusschenlanding) hadden de
Italianen gevlogen met een snelheid van meer dan 420 k.m. per uur terwijl de
Franschen nauwelijks 330 haalden. Tegen cijfers kan men niet optornen. Alle theorie
wordt grauw tegenover een onbetwistbaar getal. Bij zulke verschillen stond men
verstomd, vernederd, verschrikt en verlegen. De overwinnende machines waren
militaire vliegtuigen, bombardiers in dienst der vloot van den Duce (dien men voor
zijn fatsoen verplicht was toe te juichen), en al hadden de Franschen hun gezamenlijke
hangars en fabrieken doorsnuffeld van de kelders tot den nok, zij zouden op 't
oogenblik niets gevonden hebben wat met een kans op succes daar tegenover gesteld
kon worden, of daarnaast. Dit verklaart wellicht sommige aarzelingen en
voorzichtigheden der buitenlandsche Fransche politiek, die op 't eerste gezicht
onbegrijpelijk schijnen of overdreven.

Lamentaties
Bij dusdanigen afloop van een wedstrijd welken zij zelf hadden uitgeschreven is het
land natuurlijk losgebarsten in lamentaties en jeremiaden. Want de Fransche
luchtvloot, die zulke opzienbarende resultaten behaalt, op wier onverwelkbare
lauweren men zoo veilig kan slapen en die bij herhaling door diverse ministers
geproclameerd is als eerste van Europa (behalve die van Rusland gelijk Pierre Cot
zei) heeft niet één, twee of drie milliard gekost sinds enkele jaren, maar tien, twaalf
en misschien zelfs twintig milliard.
Op het budget tenminste dat volgens de heerschende gewoonte pas omstreeks
1945 of 1950 gecontroleerd en geverifieerd zal worden. Maar ook bij deze cijfers
staat men met een mond vol tanden. Zooveel geld voor zulke poovere uitkomsten!
Zoo superieur in de gebruikte middelen, zoo inferieur in het bereikte doel! Het was
om te razen, te huilen van spijt en van woede. Ware de overwinnaar nog een
Engelschman geweest, een Amerikaan, een Duitscher, een Hollander.
Doch de vlag te moeten strijken voor de Italianen, en juist nu, en op een gebied
als de militaire luchtvaart, en zoo ontegenzeglijk, beslissend en afdoend! Lag het op
den weg van Frankrijk om in een conjunctuur als de huidige (terwijl men elke week
de zegevierende Savoia-Marchetti 79 boven Toulon en Marseille kan verwachten)
aan het verfoeide fascisme zulk een éclatanten, opzichtigen triomf te bezorgen? Zelfs
de zoogenaamde patriotten en pro-fascisten hebben den moed niet zich te verheugen
over zulk een spoorslag voor het Italiaansche moreel, over zulken nieuwen stimulans
voor een eigendunk die reeds last genoeg berokkent.
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Het voorspel
Maar wanneer de uitslag van den wedren voor de Franschen een drama beduidt met
al zijn onraad en misbaar, niemand kan beweren dat hij de verwikkelingen niet heeft
zien aankomen of dat het débâcle der ontknooping hun onverhoedsch op het lijf valt.
Het voorspel der tragedie dateert reeds van Balbo's Oceaan-vlucht, toen de Fransche
jagers die de Italiaansche watervliegtuigen beleefdheidshalve een eind weegs wilden
escorteeren boven Straatsburg, het eskader der zwarthemden niet konden bijhouden
en beschaamd moesten achterblijven. Het was een bittere les en men zwoer beterschap.
Na een pauze, waarin men zei gewerkt te hebben, ging het doek op over het eerste
bedrijf: de wedren Londen-Melbourne. Met ophef kondigden de Franschen aan dat
zij zouden deelnemen. Op den dag van het vertrek echter was geen enkele der
Fransche machines gereed. Zelfs al waren zij klaar geweest, geen enkele bezat
kwaliteiten om te wedijveren met den Komeet van Campbell of den Douglas van
Parmentier.
Men jammerde, men zwoer wederom heilige eeden op de ministerieele bureaux
en toog aan den arbeid. Generaal Denain, een man van rechts, ontwierp het scenario
van het tweede bedrijf: de wedvlucht Parijs-Saïgon, die een repliek zou zijn - en een
revanche - van Londen-Melbourne. Hoewel de hoofd-prijs een millioen bedroeg,
behalve een gelijk bedrag voor aankoop van het overwinnend vliegtuig, was er geen
enkel buitenlandsch mededinger (men heeft nooit begrepen waarom) voor deze
interessante competitie en nimmer stonden de Fransche kansen schooner. Drie
machines inderdaad vlogen uit op het afgesproken uur. Maar alle drie bleven onderweg
steken. Geen der drie bereikte 't eindpunt. Dit fiasco verwekte nieuw geweeklaag en
nogmaals deed men de plechtigste eeden.
Inmiddels werd Generaal Denain vervangen door Pierre Cot, een man van links,
Front Populair in merg en been, van top tot teen anti-fascist, een der voornaamste
clandestiene wapen-leveranciers van het Roode Spanje, en in altijd-durende verrukking
voor de Soviets. Deze minister, even parmantig als lichtvaardig, even ondernemend
als onbesuisd, even hoovaardig als incompetent, even onbekommerd als zelfverzekerd,
meende Denain te moeten overtroeven en de wereld te kunnen verbluffen door de
uitschrijving van den wedstrijd Parijs-New-York om de tienjarige herdenking te
vieren van Lindbergh's overtocht en om in 1937 een memorabel feit te normaliseeren
dat in 1927 fenomenaal geleken had.
Toen het reglement en de prijzen (vijf millioen) werden vastgesteld van dezen
luchtren, bestond er op de gansche aarde nog geen vliegtuig dat berekend was om
het vereischte traject te volbrengen met een aannemelijk veiligheidspercentage voor
de piloten, en ten overvloede bestond er geen schijn van organisatie welke vanaf den
grond, of vanuit de zee, de bestuurders leidt en waarschuwt. Vandaag trouwens,
hoewel Engelschen en Amerikanen op die baan proefvliegen, bestaat noch de machine,
noch de installatie, om het traject Parijs-New-York uitvoerbaar te maken zonder
inhaerent levensgevaar en den tocht uit de categorie van avontuur te verheffen tot
den rang van eenigszins garandeerbare reis. Met recht derhalve verbood het
Amerikaansche gouvernement den wedstrijd en redde zoodoende een aantal piloten,
aangelokt door de hooge prijzen, van een bijna zekeren dood. De Franschen
incasseerden met gelatenheid dit bruuske maar volkomen gewettigde veto. Menigeen
echter meent, dat de Amerikanen Pierre Cot een onwaardeerbaren dienst bewezen
door hem te behoeden voor een affreus échec dat vele oogen tijdiger had kunnen
openen.
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Niet alleen was er geen enkele Fransche machine gereed, doch Cot zou ook de
verantwoording gedragen hebben van de vermoedelijke, bijna onvermijdelijke
slachtoffers zijner ijdelheid en onwetendheid.

Koppig
De minister, even koppig als hardleersch, gaf zich niet gewonnen en als remplaçant
van Parijs-New-York decreteerde hij den wedstrijd Istres-Damascus-Parijs, met een
hoofdprijs van anderhalf millioen. Zoo ensceneerde hij het derde bedrijf eener
demoraliseerende en erbarmelijke handeling welke met onverbiddelijke logica op
de voorgaande zou volgen. Hij kende immers het bestaan en de capaciteiten der
Savoia-Marchetti 79 die dateeren van 1935. Hij wist dat de Franschen geen toestellen
hadden om met dit type een redelijken strijd aan te binden. Hij wist ook dat de
Italianen, die voor niets terugdeinsden om hun suprematie te bewijzen, met zes dezer
vliegtuigen zouden uitkomen.
Hij wist verder ook dat de Franschen een machine op stapel hadden (de Amiot)
welke theoretisch tegen de Savoia-Marchetti was opgewassen. Op zijn minst had hij
den bouw van dezen weerbaren concurrent kunnen bespoedigen. In plaats daarvan
echter sticht hij een onbeschrijfbare verwarring in de vliegindustrie door de
nationaliseering der fabrieken, de gedwongen onteigening (met schadevergoeding)
der constructeurs, de invoering der sociale reform-wetten, en de met dat alles
onafwendbaar gepaard gaande verlamming der productie. Al behoeft men wegens
de talrijke precedenten niet te gelooven dat een Fransche machine op tijd klaar
geweest zou zijn, het is toch minstens paradoxaal dat een minister zelf de vertraging
in de hand werkt. Want dit is het fnuikendste voor de reputatie van Pierre Cot: door
de nationaliseering der fabrieken is niet meer een patroon aansprakelijk voor de
geleden nederlaag doch de Staat in den eigen persoon van een minister.

Nieuwe eeden
Het lijkt illusoir om te hopen dat op dezen weg naar Damascus, Pierre of andere
verantwoordelijke leiders, getroffen zijn door den lichtstraal die een Saulus in Paulus
verandert, hoewel de klap insloeg als de bliksem. Het experiment kost de
belastingbetalers drie millioen, plus de onschatbare ontnuchtering, plus enkele
milliarden om den achterstand in te halen, doch de minister zal zijn portefeuille
behouden. Men zweert reeds nieuwe eeden en in afwachting van nieuwe
ontgoochelingen troost men zich met de prestaties van den Fulgur, een
transport-toestel, zeer merkwaardige machine overigens (2 motoren van 900 p.k. en
12 passagiers), die de 6.200 k.m. gevlogen heeft met een gemiddelde snelheid van
294 k.m. per uur (landingen inbegrepen) terwijl de beste Italianen ‘slechts’ een
gemiddelde snelheid haalden van 352 k.m. Doch de Bréguet-Fulgur is een
handelsvliegtuig, de Savoia-Marchetti 79 een bombardier. Hetgeen niet de minste
zekerheid geeft dat de overrompelingen zich op een kwaden dag zullen bepalen tot
den verloren wedstrijd, en hetgeen niets wegneemt van de verbazing waarmee men
aanschouwt met hoeveel lichtzinnigheid de Fransche ideeën verdedigd worden op
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een ministerie dat voor de handhaving en de vrijwaring van Frankrijk's ideëele posities
een der hoofdrollen zal moeten vervullen.
[verschenen: 10 september 1937]

Een terugblik
Herdenking van het Briand-Kellogg-pact in Frankrijk
Parijs, 28 Augustus 1937
Het schijnt dat men vandaag de onderteekening herdenkt van het Briand-Kellogg-Pact.
Wijl het tractaat gesloten werd op 28 Augustus 1928, begrijp ik niet goed waarom
men in dit jaar, terwijl het lustrum nog niet vol is, een datum viert welke men het
vorig jaar en alle voorvorige jaren verwaarloosd heeft.
Niemand zal gaarne aannemen, hoewel vele dingen mogelijk zijn, dat men zich
in de betrokken hooge kringen twaalf maanden vergiste, of dat voor de
herdenkingsplechtigheid geen betere redenen gegolden hebben dan dat negen een
mystieker, een symbolischer getal is dan tien. Het blijft ondertusschen een feit dat
een aantal zeer ernstige, zeer invloedrijke en zeer dikwijls geciteerde personages ter
bedevaart getogen zijn naar de graftombe van Aristide Briand welke ver van elk
aardsch gewoel wegschuilt in het idyllische Pacy-sur-l'Eure, terwijl andere pelgrims
met lauwerkransen het monumentale beeldhouwwerk gingen sieren dat op den Quai
d'Orsay Briand voorstelt als de Goede Herder die zijn kudden weidt, en dat enkele
weken geleden onthuld is. Het een en het ander geschiedde met een serie toespraken
welke ieder reeds van buiten kende alvorens ze gehoord te hebben.

Legende...
De vrome, eerbiedige herdenkers deden alsof het Briand-Kellogg-Pact nog bestond
waardoor zij blijk geven van een kinderlijke onschuld en tevens van een grooten
practischen zin, want hoe minder iets bestaat, des te meer en des te vuriger moet men
eraan gelooven, al was 't enkel slechts om zijn bestaanbaarheid, dit wil zeggen zijn
opneming in den catalogus der fenomenen van oorzaak en gevolg, niet te vertragen,
niet te bemoeilijken. Maar hoevelen, zelfs van de naties die het geteekend hebben,
weten wat het Briand-Kellogg-Pact is, waartoe het de contracteerende partijen verbindt
van eeuwen tot eeuwen (tenzij het door een der onderteekenaars wordt opgezegd
natuurlijk; hetgeen totnutoe niet gebeurde) en wie zijn naam plaatste naast de
indrukwekkende zegels, na breedvoerige onderhandelingen en na elk woord gewikt
en gewogen te hebben van het document dat een natie voor onafzienbare tijden
verplichtte!
Zelfs al zou ieder het weten, men kan niet genoeg herhalen wat nu nog klinkt, en
hoe langer hoe meer, als een legende, als een toekomstmuziek, fabuleuzer dan de
Harmonie der Sferen, - of als een sinistere, macabere grap. In het Pact-Briand-Kellogg
verzaakten de Mogendheden plechtig en voor immer aan den Oorlog. De Staten,
grooten en kleinen, verboden zich voortaan om den Oorlog te gebruiken als middel
hunner nationale politiek. Een Amerikaansch statisticus heeft onlangs uitgerekend
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dat er 902 oorlogen gevoerd en 1816 revoluties uitgebroken zijn sinds het menschdom
geschiedenis schrijft in steen of in boek, sinds zes duizend jaren tennaastenbij. Dat
is niet veel, 902, zou men kunnen meenen in den sardonischen trant van Voltaire.
Dat was in ieder geval nog niet genoeg om iets in de conditie der menschen merkbaar
en duurzaam te veranderen. Doch veel of niet veel, nutteloos of noodig, deze infernale,
vicieuze cirkel, laatste overblijfsel en erfdeel eener lichtelooze, doemwaardige aera,
werd te Parijs gesloten op Dinsdag 28 Augustus 1928, tusschen drie en vier uur van
den namiddag.

Een herinnering
Is het geen fabel? Is het niet als de echo uit een andere planeet, uit een ander leven,
als de weerklank van herinneringen en droomen die dierbaarder en schrijnender
worden naarmate zij zich schijnen te verwijderen in het onbereikbare? Ik zie de dagen
der onderteekening en hare plechtigheid alsof ik ze las en herlas in een zeer oud
verhaal. Frank B. Kellogg arriveerde per Ile-de-France, die toen de mooiste en de
nieuwste was der Fransche paketvaarders. Hij zou zes dagen in Europa vertoeven,
waarom hij zijn vredesreis den sportieven titel gaf van ‘Zesdaagsche’. Hij stapte aan
land in Le Hâvre, welks burgemeester Léon Meyer, en diens gemeentebestuur erop
gesteld waren om den Amerikaanschen staatssecretaris den gouden penhouder aan
te bieden waarmee het Pact geteekend zou worden. Op het heft was de inscriptie
gegraveerd:
Si vis pacem para pacem, variant op het Romeinsche staats-motto Si vis pacem
para bellum dat tot dusverre de aardsche wederwaardigheden geregeerd had met zijn
onwrikbare en moorddadige fataliteit. Aan den penhouder was het goud niet gespaard.
Hij eindigde topzwaar met een massief bolletje, wat het schrijven niet
vergemakkelijkte. Na deze preliminaire ceremonie spoorde Frank B. Kellogg naar
de Ville-Lumière. Hij liet zich van het station naar de Ambassade der U.S.A. rijden,
gaf onderweg zijn kaartje af bij den President der Republiek, verwisselde op het
gezantschap zijn reiscostuum voor knickerbockers, besteeg opnieuw zijn auto en
stuurde regelrecht naar het golfveld van Saint-Cloud (tien kilometer) om achttien
kuiltjes te vullen. Zijn caddie was een jonge dame, charmant, dat spreekt vanzelf,
bekoorlijk als de Drie Gratiën. Amerikaanscher kon het niet.

Stresemann
Op Zondag-middag, in een uitgestorven zomersch Parijs, arriveerde per trein aan de
Gare du Nord Doctor Gustav Stresemann. Hij was na den IJzeren Kanselier die in
1867 Napoleon III met beminnelijkheden inpalmde te Biarritz om hem in 1870 te
verslaan te Sedan, de eerste Duitsche minister die een officieel bezoek aflegde in
Frankrijk. Onder de personen die Stresemann verwelkomden was er niemand die
niet op zijn gelaat trachtte uit te vorschen wat er omging in zijn verborgenste
binnenste. Hij was reeds ziek, doodziek, bleek, vermagerd, ingevallen, het
onophoudelijk transpireerende hoofd vol puisten, en niet alleen de schim van Bismarck
vergezelde hem, maar ook het duidelijke aura der groene zoden die hem weldra
zouden dekken. Na de onderteekening van het Pact had Stresemann een zeer langdurig
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onderhoud met Poincaré waarvan nimmer een syllabe is uitgelekt. Den volgenden
morgen verliet hij Parijs en begaf zich naar Baden-Baden om de kuur voort te zetten
welke hij terwille van het Pact onderbroken had. Tot hij neerdaalde in het graf
belichaamde hij voor het meerendeel der Franschen een onmetelijke, grenzenlooze,
vervulbare hoop. Toen echter zijn nagelaten papieren gepubliceerd werden vond men
er de uitdrukking ‘finassieren’ als definitie zijner diplomatische strategie en
gedragslijn. Deze ongelukkige, dermate Bismarckiaansche term, misschien meer
bedoeld om zijn weerbarstige landgenooten te sussen dan om de Franschen te
misleiden, heeft sindsdien de Fransche psychologie geïmpressionneerd als de drie
vlammende woorden welke een onzichtbare hand schreef op de muren der zaal waar
Balthazar zijn laatste Babylonisch festijn gaf. ‘Finassieren’ grifte zich onuitwischbaar
in het volksgeheugen en keert geregeld terug in de polemieken, evenals de beruchte
passage uit Mein Kampf over de vernietiging van Frankrijk, welke Hitler halsstarrig
weigert te schrappen.

De onderteekening
De Mogendheden zouden het Pact alphabetisch teekenen en omdat Duitschland in
het Fransch begint met een A was Stresemann de eerste die in den Salon de l'Horloge
van den Quai d'Orsay, aldus genaamd naar de groote klok welke den schoorsteen
siert, met forsche trekken zijn naam zette op het perkament. Kellogg, die pertinent
geweigerd had te antwoorden op een redevoering van Briand (Amerika lag nog in
oorlog met Nicaragua! wat de stemming eenigszins verstoorde), teekende voor de
U.S.A. Chamberlain, niet zieker dan Stresemann, kruiste om gezondheidsredenen
op den Oceaan, en had zich laten vervangen door Cushendun. Voor Italië teekende
Manzoni. Voor Japan Ushida. Elke signatuur werd begroet met ovaties eener
stampvolle, luidruchtige zaal.
Toen de eerste twee bladzijden vol waren van het Boek, bedoeld als Bijbel voor
de komende generaties en dat geleidelijk gecompleteerd zou worden met de
handteekeningen der overige naties, trokken de gevolmachtigden zich terug. Terwijl
zij onder het oog der bioscooptoestellen den salon verlieten wierpen fanatici zich op
den inktkoker om hun vulpen te vullen met den inkt waarmee het Verbond geteekend
werd dat als de Tafelen eener nieuwe Wet, een nieuwen tijd verkondde.

En nu?
En nu? Kort daarna veroverden drie duizend Japanners Tsinan, de hoofdstad van
Sjantoeng, op honderd duizend Chineezen van generaal Sjang-Kai-Sjek. Om een
pretext te hebben tot oorlogen stampten de Japanners zelfs het leger van den
Chineeschen generaal Ma uit den grond, gekleed, geëquipeerd, geravitailleerd door
Japan!
En daarna, tijdens het interval van negen jaren? Oorlog tusschen Bolivia en
Paraguay om den Chaco. Oorlog in Afrika. Ethiopië verdween niet van de kaart doch
het loopt groot gevaar als mogendheid geradieerd te worden op de lijst van den
Volkenbond. Oorlog in Spanje. Nieuwe oorlog tusschen Japanners en Chineezen in
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het Verre Oosten. Wederom duikt in de kranten de foto op van een generaal Ma. Zou
't dezelfde zijn?
En straks? Si vis pacem para pacem... Overal is de vrede, die men wil, toebereid
door een opstapeling van vulkanische en cyclopische wapens, de reusachtigste en
de verderfelijkste welke de mensch ooit vervaardigd en verzameld heeft.
Never mind zooals de Engelschen zeggen. Wat de Franschen vertalen met
Quand-mème, het devies der wanhoop die nog hoopt. Tòch moeten wij hopen, op
een dageraad in den verstikkenden nacht, en zelfs al zouden wij niet meer kunnen
hopen, toch moeten wij in het diepste duister het idee intact houden van een licht dat
worden kan.
Dit was ontwijfelbaar de eenige beteekenis welke de pelgrims van Pacy-sur-l'Eure
nog konden hechten aan hun bedevaart.
[verschenen: 13 september 1937]

Het einde van de volmachten
De dictatoriale decreten van Bonnet om het herstel tot stand te brengen
onder de loupe genomen
Parijs, 31 Aug. [1937]
De tijd der dictatoriale decreten, toegekend aan het ministerie [= kabinet] om in
Frankrijk de verwoestingen te herstellen van één jaar socialisme, liep met den laatsten
dag der maand ten einde. Gedurende de slot-week heeft de staatscourant meermalen
den omvang bereikt van een boekdeel. Wat dit interessante blad midden in de periode
der betaalde vacantie (de totale Fransche industrie heeft veertien dagen stil gestaan)
zoo volumineus en onverduwbaar maakte waren de boeketten van wetten welke
Georges Bonnet over de Fransche natie heeft uitgestort om een autocratisch vuurwerk
niet te sluiten met een sisser, en die elk burger geacht wordt te kennen. Het zal stellig
lang duren aleer wij opnieuw een cascade van edicten bijwonen gelijk deze, naast
welke de reeds verwonderlijke lawines van Pierre Laval een air krijgen van
miniatuurtjes en kinderspeeltuig. Ik beklaag van harte den loyalen citoyen die deze
mechaniek met aandacht moet bestudeeren. Hij kan er niet buiten. Het is een machine
welke in de grenzen van het mogelijke uitgedacht werd met al het momentaan
beschikbare vernuft en die men in gang zet om realiteiten te fabriceeren. Wat zij ook
oplevert, hetzij zand om in de oogen te strooien, hetzij reukpoeder, jeukpoeder of
iets substantieelers, het zullen realiteiten zijn op welke men zich moet inrichten.
Juist omdat het een machine is die begint te draaien en waar een gansch volk zal
meedraaien tot men overstapt in een andere, zullen wij ons niet vermeten om in een
paar regels het pyramidale gevaarte te beoordeelen dat zooveel deskundigen met
zooveel kennis van zaken, zooveel vlijt, zooveel goeden wil en in zoo verbluffend
korten tijd hebben gemonteerd. Neutraal zijnde kunnen wij geen vaste meening
vormen over een poging welker appreciatie en uitkomsten dermate afhankelijk zijn
van een politieke opinie. Alles kan onmiddellijk defect raken. Alles kan gesaboteerd
worden van twee kanten: door de communisten en door de oppositie. Alles kan ook
eenige maanden loopen zonder te rendeeren. Wij zullen ons daarom bepalen tot een
karakteriseering van het gewrocht in zijn voornaamste lijnen.
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De ossen achter den wagen
Het is ten eerste een levend, sprekend voorbeeld van de manier waarop de intelligente
ministers van een snuggere natie de ossen achter den wagen kunnen spannen. Het
Cabinet Chautemps-Blum stelt een formidabele enquêtecommissie in, om een
onderzoek te doen naar den stand der Fransche productie welke door het Cabinet
Blum-Chautemps ontwricht werd. Wij verwijten deze commissie niet dat zij bestaat
uit dertien comité's die alles bestrijken wat roerend en onroerend is, zelfs de theaters
en de kunsten. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Wij zullen haar ook niet verwijten
dat het gouvernement zich in de benoeming der comité's een wisse meerderheid
verschaft heeft. Want niet alleen beschikt de regeering in elk der dertien comité's
over vijf gedelegeerden, tegen twee of drie (zoo spreekt het decreet) gedelegeerden
voor de patroons en de arbeiders, maar deze twee of drie gedelegeerden van patroons
en arbeiders zullen op den koop toe aangewezen worden door het gouvernement.
Het dunkt ons dat men zich niet vlugger en niet beter in verzoeking kan brengen om
te struikelen over allerlei soort van partijdigheden welke met zaken en cijfers slechts
in een zeer flauw verband staan.
Al bieden de dertien comité's op verre na niet de garantie van realisme welke men
van hun aantal zou mogen verwachten, wij willen ons enkel de verbazing veroorloven
over de omstandigheid dat die reusachtige commissie ruim een jaar te laat komt. Zij
is een uiting van de reactie der Radicalen. Doch die Radicalen hebben sinds Juni
1936 gezeteld, bijna half-om-half wat hun verhouding aangaat, in het ministerie dat
roekeloos de Fransche economie ontredderde. Schijnbaar onbekommerd hebben zij
het gejammer der Kamers van Koophandel en andere competente lichamen, de
alarmseinen van statistieken en balansen in den wind geslagen. Voor de socialisten
is het geval nog slimmer. De geweldige enquêtecommissie werd hun afgetroggeld
als een concessie, als een genadeblijk. Niet nu echter, temidden der aangerichte
verwoestingen had het hun belang moeten inboezemen wat de Fransche productie
in de gegeven situatie al of niet verdragen kon van overhaaste, dikwijls onredelijke,
meestal stremmende en altijd geriskeerde, ingrijpende hervormingen, doch veertien
maanden geleden, alvorens het signaal te blazen dat alles ondersteboven haalde. Tot
hoeverre kan men bouwen op lieden, zoowel Radicalen als Socialisten, wien het in
zulke proporties ontbreekt aan realiteitszin? Voor den bloei van een land zouden zij
spoorloos moeten verdwijnen uit het bestuur of grondig moeten veranderen.

Hinken op twee gedachten
De volgende typische eigenaardigheid van het mechanisme is dat het toont hoe
verstandige, normale menschen op twee beenen kunnen hinken zonder er merkbaar
hinder van te ondervinden.
De spoorwegen zijn sinds jaren de harde, onverteerbare kluif geweest der Fransche
economie. Vóór den oorlog werkten zij met winst. Na den oorlog met verliezen die
stegen naar gelang hun activiteit zich uitbreidde en de wetgever zich bemoeide met
hun beheer. Gaandeweg bereikte het deficit de astronomische som van tientallen
milliarden, welke men niet eens meer telde en die nimmer zullen worden
gerembourseerd. Zij werden voorgeschoten door de Schatkist, die met de eene hand
terugschonk aan subsidies wat zij met de andere hand inde aan belastingen. Doch na
de fameuze sociale wetten van Blum, krachtens welke de maatschappijen genoodzaakt
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waren meer dan tachtig duizend man nieuw personeel in dienst te nemen, werd de
toestand onhoudbaar. Zoowel de spoorwegen zaten in de knel als de Schatkist en tot
elken prijs moest een oplossing gevonden worden waarvoor men ettelijke jaren was
teruggedeinsd.
De Socialisten, primitief als ze zijn, meenden de redding gevonden te hebben in
een pure en simpele nationaliseering, een onteigening zonder schadeloosstelling
desnoods. Zonder gewetensbezwaren zouden ze alle contracten verbroken hebben
welke den Staat binden aan den concessionaris en in dezen geest dienden zij op hun
recent congres te Marseille een rapport in dat met een aanzienlijke meerderheid werd
aangenomen. Zij hielden niet de minste rekening met de juridische zijde der kwestie,
doch verloren even luchthartig uit het oog dat er sinds jaar en dag in Frankrijk een
Staatsspoor functionneert die werkt met even zware verliezen als de maatschappij,
waarop zij onder voorwendsel eener gunstiger exploitatie, beslag wilden leggen. De
conclusies van het rapport echter werden verworpen door het huidige gouvernement,
welks vice-president dezelfde Blum is die het rapport te Marseille deed stemmen.
Als iets hem nog deren kon zou het niet de nederlaag zijn welke hij lijdt door de
verwerping, maar de bochten en kronkels waarin hij zich wringen moet terwille van
de politiek. Hij denkt zonder twijfel dat uitstel geen afstel is.

De strop om den hals
Als inmiddels voor de houders van aandeelen en obligaties het gevaar eener simpele
onteigening voorloopig en oogenschijnlijk bezworen werd, deze overwinning is verre
van definitief, want in de combinatie (fusie der diverse maatschappijen) waartoe de
regeering na moeizame onderhandelingen de grondslagen legde, beschikt het
gouvernement over de meerderheid der aandeelen: 51% tegen 49%. In alle opzichten
dus oefent de regeering voortaan een beslissende macht uit. Dit kan onschadelijk
blijken onder Chautemps en andere Radicalen, die als Edammer-kaasjes rood zijn
van buiten, doch roomig van binnen. Wat evenwel zal er gebeuren als de socialist
Blum of de communist Thorez als minister-presidenten gebruik maken kunnen van
dat overwicht, wat geenszins tot de onmogelijkheden behoort? Het is lang niet
uitgesloten dat op een kwaden morgen de bezitters van aandeelen en obligaties
(ongeveer tachtig milliard francs) ontwaken met een strop om den hals of in een
andere even hachelijke en labiele positie.
Ware tenminste door dit bedenkelijke compromis de peillooze afgrond gedempt
van het deficit! Het lijkt er niet op. De fusie der spoorwegmaatschappijen verschilt
in wezen slechts weinig van een nauwelijks vermomd monopolie en een langjarige
ervaring heeft geleerd dat de Fransche monopolies, wanneer ze soms niet werken
met verlies, zonder uitzondering en altijd verre beneden het algemeene peil rendeeren.
Wij zien niet hoe het financieele gevaar waarmee de spoorwegen de Fransche
economie bedreigen, beteugeld zou kunnen worden zonder draconische bezuinigingen
op het personeel. En hieraan kan noch onder dit, noch onder een ander gouvernement
gedacht worden zoolang de Fransche regeering parlementair zal zijn.

‘Bonificaties’
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In afwachting van de resultaten wil ik niet afscheid nemen van Bonnet's decreten
zonder speciale vermelding der ‘Bonificatie der interesten’, uitgezochte benaming
voor een steunfonds van producenten in moeilijkheden en nooden. Deze bonificaties
zullen uitgekeerd en toegewezen worden door den Staat.
Het is een mooie, splinternieuwe ruif, waarvan de kosten gelukkig beperkt zijn
tot jaarlijks veertig millioen Auriol-Franken. Voor het beoogde doel zijn die veertig
millioen een onnoozele bagatel; als middel echter, hoewel als zoodanig nog
bescheiden, een niet geheel en al te versmaden lokaas. Laten wij goedertieren zijn.
Voor wie niet regeeren kan gelijk hij wil, is het reeds verdienstelijk te willen regeeren
gelijk hij kan.
[verschenen: 14 september 1937]

De moderne roofridders
In Frankrijk bestaat een uitgebreide organisatie voor exploitatie van
automatische gokmachines, welke nu door Chautemps verboden zijn
Parijs, 4 Sept. [1937]
Wat alle Fransche regeeringen hadden moeten doen die elkaar sinds een vijftiental
jaren opvolgden op de parlementaire kegelbaan, maar wat de een niet wilde, de andere
niet durfde, een derde niet kon, een vierde niet mocht, dat volbracht Chautemps in
de laatste minuten van het laatste uur dat hij krachtens de verleende tijdelijke
volmachten de alleenheerschappij uitoefende over Frankrijk. Bij overrompeling, als
een toovenaar die plagen kan veroorzaken of opheffen, met een enkel gebaar van
zijn vulpen verbood hij op Fransch territorium alles wat de Franschman verstaat
onder ‘machine à sous’, ‘appareil à sous’, dit wil zeggen alle automaten waar men
een muntstuk in een gleuf schuift met de flauwe kans den inzet vermeerderd terug
te ontvangen. Wij hebben Chautemps niet dikwijls geprezen. Voor deze heldendaad
verdient hij onze hulde. Hij heeft de Fransche natie verlost van een waren geesel,
van een dier vraatzuchtige parasieten tegenover welke het volk des te weerloozer
stond daar zij amuseerden.
Slechts stap voor stap kan men zich een idee maken van de rampen, de
verwoestingen welke deze machines hebben aangericht. Zij waren kleurig, verlokkelijk
van uitzicht. Men vond ze overal; in de herbergen, in de bars, in restaurants, in de
hotels van lagen en gemiddelden rang, in de wachtkamers der stations, zelfs van de
staatsspoor, in de winkels, in de bazaars, op kermissen, jaarmarkten en op allerlei
soorten van volksverzamelingen, zelfs van voetbalwedstrijden en wielrennen. Zij
hadden alle mogelijke vormen. Zij bestonden in alle bruikbare formaten, van de
kleinste tot de grootste. Om de klanten te blijven trekken en de speelwoede te
onderhouden werden voortdurend nieuwe systemen uitgedacht en in weinig takken
van menschelijk denken hebben vernuftige geesten zich zoo onvermoeibaar
uitgesloofd als in het verzinnen van varianten op een machine à sous, vanaf de
electrische kranen tot aan het balletje dat men doet rollen door te prikken in een
liefelijken vrouwennaam.
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Een ‘trust’
Hun aankoopsprijs schommelde tusschen twee duizend en tien duizend francs.
Maar als de handel en de fabricatie voor ieder die kapitaal en lust had openstond,
de exploitatie lag lang niet in het bereik van elken liefhebber. Reeds kort na de
uitvinding en de verschijning der eerste apparaten had zich een geheime trust gevormd,
hoofdzakelijk gerecruteerd onder de pienterste leden van het rapaille dat kruipt en
wurmt op den zelfkant der samenleving. Curieuze wisselwerking, die het milieu
karakteriseert: naar mate de handel in blanke slavinnen, onderdrukt door een
internationale politie, afnam, won de omloop van geldmachines terrein. De invloed
van den occulten trust breidde zich uit in verhouding tot den omzet. Sedert jaar en
dag waren de exploitanten gegroepeerd in een syndicaat. Zij hadden hun eigen
vakblad. Niemand kon een appareil à sous exploiteeren zonder hun toestemming en
niemand werd deposito-houder zonder aan het lid der bende zijn part te betalen van
de nettowinst. De gemiddelde cijns welke geëischt werd was 50%: half om half. De
heffing kon echter gaan van 20 tot 80% volgens het humeur of het
weerstandsvermogen der gegadigden. Nimmer werd een contract op papier gesteld.
Nimmer gaven de leden van het syndicaat een adres op. Deze tyrannen en
geldschuimers behartigden hun zaken onder schuilnamen en incognito. Doch wie
hun ongeschreven wetten overtrad, of wie zich niet wilde plooien onder hun juk, zag
zijn apparaten regelmatig onklaar gemaakt door saboteurs wier vliegende colonnes
het gansche land bestreken. Hielp dat niet, dan werd er bij hem ingebroken en het
frauduleuze toestel geconfiskeerd als contrabande. Alleen te Parijs telde men sinds
Januari van dit jaar 387 dezer inbraken, die alle ongestraft bleven. Baatte ook dat
niet, wat zeldzaam was, dan kon de weerspannige een messteek of den kogel van
een ‘rigolo’ in de ribben verwachten.

Geldpompen
Globaal geschat waren er te Parijs honderdduizend dezer geldpompen, drie
honderdduizend in het ensemble van Frankrijk, de koloniën niet meegerekend. Deze
getallen zijn waarschijnlijk veel te laag, doch laten wij ons houden aan de zuinigste
raming. Als wij den gemiddelden aankoopprijs van deze ideale gauwdief-instrumenten
taxeeren op vijf duizend francs per stuk, vertegenwoordigen zij dus een
bedrijfskapitaal van anderhalf milliard. Genoeg om een aanvang te maken met een
spoorweg door de Sahara. Of om een kanaal te graven van Bordeaux naar Marseille.
In den beginne, hoewel uitgevonden door een Europeaan, kwamen de apparaten uit
Amerika, en op elk hief de douane een onveranderlijk invoerrecht van duizend francs.
Later evenwel, naarmate de statistieken deze koopwaar registreerden in steeds
stijgende tonnenmaten, ontwaakte het Fransche initiatief. De behoefte schiep zich
een orgaan, dat groeide met een wonderbaarlijke snelheid. Toen Chautemps zijn
vonnis velde dat deze nijverheid ter dood veroordeelde, verschafte de tamelijk nieuwe
industrie bereids werk aan achttien duizend arbeiders, en in alle opzichten achtten
de Franschen zich in staat om de Amerikanen op dit gebied de loef af te steken.
Achttien duizend arbeiders! Ook het kapitaal dat zulk een getal impliceert moet naar
de twee milliard lopen.
Ofschoon deze dobbel-machines de naam bleven dragen van stuiversapparaten,
werkten zij sedert Poincaré en de eerste Fransche devaluatie bijna uitsluitend met de
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eenheidsmunt van één franc. En men staat verstomd wanneer men even wil uitrekenen
wat er kon omgaan in een zakkenrollers-bedrijf dat van den morgen tot den nacht de
duiten draineerde van ontelbare uilskuikens.

De opbrengst
Ieder toestel verzwolg elk etmaal een som welker grootte afhing van de plaats waar
zij waren opgesteld (in straten en gelegenheden met min of meer druk verkeer) en
van een aantal andere bijkomstige omstandigheden, als de nabijheid van fabrieken,
etc. Op de dagen b.v. der salarisuitkeering van de arbeiders stonden de machines
nergens stil. Slechts bij benadering echter kan men de opbrengst gissen, want de
toestellen waren aan geen enkele contrôle onderhevig, uitgezonderd het mysterieuze
toezicht hunner eigenaars. In Frankrijk waar de Staat op alle denkbare voorwerpen,
op alle ondernemingen, op alle ambachten en beroepen, op alle manifestaties van
het leven, directe of indirecte belastingen heft, waren de appareils à sous taboe voor
den Fiscus, ongenaakbaar voor de openbare overheden. Begrijpe wie kan! Maar over
't algemeen wordt aangenomen dat de minimum-opbrengst eener machine honderd
francs bedroeg per dag, het maximum duizend. Wij mogen daarom zonder
overdrijving het gemiddelde vaststellen op vier honderd per dag en per stuk. Wilt u
dit getal vermenigvuldigen met drie honderdduizend? Dat geeft honderd twintig
millioen per etmaal. Laten wij deze som nogmaals vermenigvuldigen met de drie
honderd vijf en zestig dagen van een normaal jaar. Dat levert het ontzaglijke,
ongeloofelijke bedrag van drie en veertig milliard achthonderd millioen. Om niet te
pingelen en coulant te zijn schrappen wij de helft van deze nota. Dan blijft nog twintig
milliard! Desnoods laat ik het u voor tien milliard. Doch geen cent minder.

Plaag en plundering
Veertig, twintig, tien milliard, ziedaar de limieten der jaarlijksche verliezen,
onttrokken aan de koopkracht van een volk en aan den gezonden, redelijken handel.
Zouden de befaamde middeleeuwsche roofridders, zelfs de niet minder befaamde
haaien der Beurs ooit mooiere en constantere recettes geboekt hebben? En ten behoeve
van wie of van wat? Ten voordeele van janhagel, canaille, gepeupel en crapule, dat
alle wetten, alle zeden tart, in vorstelijke automobielen als meesters rondrijdt en
orders uitdeelt tot op de commissariaten van politie terwijl zij een land als sprinkhanen
en ratten kaalvreten.
Ziedaar de afzichtelijkste vorm van kapitalisme dat Blum verzuimd heeft te
bestrijden. Kende hij 't niet? Komaan! Sinds ettelijke jaren wordt op de Fransche
lagere scholen voor de leering der jeugd een film afgedraaid, waarop naast de alcohol
en diverse microben de machine à sous in haar functionneering wordt tentoongesteld
als een der plagen welke de welvaart vernietigen van een volk en van een familie:
de vader, die op de betaaldag zijn hele loon verspeelt of een kind zijn
boodschappengeld!
Deze plundering van den armen, kleinen man, van het proletariaat heeft meer dan
vijftien jaar geduurd. Tot het te erg, te bar, te kras werd. Daaraan kan het verstand,
het inzicht, het karakter gemeten worden van den doorsneewerkman. Daaraan kan
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eveneens de nuttigheid, de zorgzaamheid, het intellect getoetst worden van
wettenmakers en regeerders! Wij danken het niet eens aan hen, maar aan het
eigengerechtigd ingrijpen van een toevallig en kortstondig dictator dat wij voorloopig
weer een trapje hooger kunnen stijgen dan onze voorouders van twintig eeuwen
geleden, de Galliërs, Germanen, Teutonen, Bataven en Katten, die, zooals de
geschiedenis verhaalt, hun have en goed, hun vrouw en hun kroost plachten te
verdobbelen.
[verschenen: 18 september 1937]

Duitsche serenade aan Marianne
Daverende muzikale propaganda op de Parijsche expositie. - Een hofmakerij
waar wat uit voort kan vloeien
Parijs, 8 September 1937
Voor wie dat een genoegen kan doen en ook voor wie dat een raadsel zal vinden, is
er stellig geen verbazingwekkender gebeurtenis in deze eindigenden zomer bedenkbaar
dan de intocht en de ontvangst der Duitschers te Parijs, ter gelegenheid van de
Duitsche Kunst-week, georganiseerd naar aanleiding van de Expositie. Wat het
raadsel betreft geloof ik dat Oedipus zelf gezegd zou hebben, in statige verzen
natuurlijk: nu breekt mijn klomp.
Acht dagen tevoren waren hun bagages aangekomen in een trein van zestig wagons.
Dat gaf onmiddellijk een treffend-juisten indruk van de schaal waaraan ze hun
optreden als propagandisten van het Hakenkruis wenschten gemeten te zien. Niet
meer of minder dan levensgroot. Om de muziek-drama's te vertoonen van Wagner,
den Rosenkavalier en Ariadne auf Naxos van Strauss, hadden zij niet enkel alle
décors van Bayreuth naar de Ville-Sirène geëxpedieerd, maar ook de machines om
ze te manoeuvreeren, zelfs de hydraulische werktuigen waarmee men op de planken
een bosch in beweging zet. Zoo namen zij met een bataillon machinisten hun intrek
in het Théâtre des Champs-Elysées, niet de grootste der Parijsche schouwburgen,
doch architectonisch de mooiste, en van de kelders tot het dak transformeerden zij
toneel en zaal in een permanent perfect Festspielhaus, waar de Draak van Fafner zich
als kind aan huis voelde, waar Siegfried in volle gerustheid een aambeeld kan klieven
met zijn zwaard, zonder behoeven te vreezen dat het een kwart minuut te vroeg in
tweeën splijt, (zooals Urlus eens overkwam in Amsterdam) en waar hij zijn Beer aan
een ketting kan voeren zonder te duchten dat hij hem met een heftige beweging den
kop van de schouders rukt.

Wat kost dat?
Naast het Théâtre des Champs-Elysées was ook de Salle Pleyel afgehuurd, de
machtigste der Parijsche concertzalen, en terwijl men het podium en de wanden
behing met vlaggen, arriveerden in karavanen een dansgezelschap uit München, een
Männersangverein uit Keulen, het Philharmonisch orkest, het balletcorps van het
Deutsches Opernhaus, het Gemengd Koor van Professor Kittel uit Berlijn, en uit alle
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windstreken van Duitschland de solisten met hun pianisten en dirigenten. Het was
kolossaal en geen enkele natie zal daarmee kunnen concurreeren. Men zou gelijk
een Amerikaansch journalist te Neurenberg deed, de indiscrete vraag kunnen opperen
wat dat allemaal kost. Waarop men waarschijnlijk hetzelfde antwoord zou ontvangen
dat ook den Yankee den mond snoerde: ‘Weet men wat de Acropolis gekost heeft?’
Hierin trouwens vergissen de Duitschers zich. Het is tot den laatsten cent bekend
wat Pericles uitgaf voor den Acropolis, en 't werd hem herhaaldelijk verweten. Want
als 't kunst gold waren zelfs de Atheners op den penning.
De feestelijkheden werden geopend met een gala in het paviljoen van ‘Ciné 37’.
Waarom in een bioscoop? Omdat de overwinning welke op dit terrein behaald moest
worden tot de moeilijkste gerekend werd, en bijgevolg de serie der triomfen behoorde
in te luiden. Het is immers voor niemand een geheim dat door den exodus van Israël
uit Duitschland de Duitsche bioscoop een dusdanigen klap gekregen heeft dat men
zich mocht afvragen of hij er ooit van bovenop zou komen. Te Parijs in ieder geval
hebben de Duitschers na het verlies van Pabst en Fritz Lang geen enkel
noemenswaardig succes geboekt op de witte schermen en de manier waarop zij zich
uit een technisch, artistiek en moreel gecompromitteerde positie zouden losmaken
interesseerde de Franschen meer dan alle opera's en symfonieën der wereld.

Succes
Welnu, het is hun gelukt. En niet alleen lukte het hun een film te vervaardigen als
‘Patrioten’ dien men met ongestoorde bewondering ziet afrollen doch waarbij men
nog kan betwijfelen of hij een tijdperk inwijdt van hergeboorte en heroverd
meesterschap, dan wel of hij gewaardeerd moet worden als een geïsoleerd verschijnsel
van toevallig welslagen. Maar het lukte hun zelfs den indruk te wekken dat zij vanaf
den dag van heden in den voorsten rang staan van den technischen vooruitgang, en
behalve over een stijl en een hernieuwde traditie ook over de middelen beschikken
om de vermaardste producties van vroeger als Dokter Caligari, de Blauwe Engel, de
Nibelungen, de Nacht van Sint-Sylvester te evenaren en alle verloren invloeden te
herwinnen.
Hoewel zulke lof geen kleinigheid beteekent kan men onmogelijk een lageren
toon aanslaan voor de kleuren-film van negenhonderd meter ‘Het hedendaagsche
Duitschland’, die alle bekende procédés van kleuren-fotografie verre overtreft door
de natuurlijkheid der overgangen, de delicaatheid der schakeeringen, de optische
getrouwheid en gevoeligheid der weergave. Voor hen die hier liever niet in een
Duitsche overwinning zouden willen toestemmen (en zij mankeeren niet) rest geen
andere troost dan de bedenking dat het systeem waarmee zulke verrassende resultaten
verkregen worden van Franschen oorsprong is. Het werd uitgevonden door Rodolphe
Berthon in zijn laboratoria te Neuilly, aangekocht door Siemens en geperfectionneerd
in diens laboratoria te Berlijn. De naam waaronder het geëxploiteerd wordt,
Siemens-Berthon, erkent trouwens de onbetwistbaarheid der Fransche afstamming.

Triomftocht
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Zóó schitterend ingezet, waren de overige dagen van de Duitsche Week gegarandeerd
als een ononderbroken triomftocht. De Keulsche Liedertafel moest verschillende van
haar nummers bisseeren en haar programma overladen met toegiften. Het Te Deum
van Bruckner, grootsch van carilloneerende rhythmen, geweldig en pompeus van
massale klank-ontwikkelingen, was uitermate geschikt voor het oplaaien en ontketenen
van enthousiasme. Doch de buitensporige stormen van applaus die hierna opstaken
(en waarvan de brave, goedige Bruckner tijdens zijn leven niet eens heeft kunnen
droomen) waren een zomerbriesje, een zefier, vergeleken bij de orkanen, de cyclonen
van toejuichingen welke losbarstten na de Negende van Beethoven. Bij Jupiter
nochtans zou ik durven zweren, dat de uitvoering lang niet in den haak was, en bij
Jupiter eveneens mag getuigd worden dat Amsterdam niet alleen boven Berlijn
uitsteekt als de ceder boven een knotwilg, maar ook Willem Mengelberg boven
Wilhelm Furtwängler, die alle tempo's één derde trager neemt dan men ze gewoon
is, en de helft langzamer dan Beethoven ze voorschreef, maar die ten overvloede laat
zingen en spelen met wat men eertijds zeer ten onrechte noemde ‘den Franschen
slag’. In muziek echter berust driekwart der emoties altijd op welwillendheid,
autosuggestie en ondefinieerbare wisselwerkingen tusschen uitvoerders en hoorders.
Tenminste bij de oncritische menigte en vandaar het applaus.
Deze sensationeele vertolking, op den verbroederingstekst van Schiller, werd
bijgewoond door den President der Fransche Republiek, diverse ministers doch geen
enkele van niet-Arischen bloede!), een aantal leden van het Corps Diplomatique en
verscheidene invloedrijke politieke kopstukken als Henry Béranger, president der
Commissie van Buitenlandsche Zaken van den Senaat.
Het was de eerste maal dat men een Duitsch Orchest, in tegenwoordigheid van
een Fransch staatshoofd en terwijl ontelbare Fransche muren het geschilderd opschrift
dragen Bevrijd Thaelmann, Libérez Thaelmann, het was de eerste keer dat men onder
zulke zeldzame omstandigheden niet enkel Deutschland über Alles hoorde spelen,
maar als bijvoegsel ook het Horst Wessel lied. Een ongeluk kon in een klein hoekje
liggen der reusachtige zaal en menigeen hield zijn hart vast. Er was echter geen spoor
van deining en geen zweem van kans of kijk op een incident. De prefect van politie
in eigen persoon woonde het concert bij.

Symptomen
Gedurende dezelfde Duitsche Week, terwijl de Franschen de première zagen van
‘Patrioten’, waarin de officieren van een Franschen krijgsraad (zij hebben een gevallen
vliegenier te veroordeelen, verdacht van spionnage) zoo kordaat, ridderlijk, loyaal,
edelmoedig en sympathiek worden uitgeteekend, kwam te Parijs de tijding binnen
dat het zingen van het beruchte, veelbelovende lied Siegreich wollen wir Frankreich
schlagen voortaan verboden zal zijn in Duitschland.
Dat bevel is een nietige aanduiding van de waarde welke de Duitschers hechten
aan de vriendelijkheid zoo niet de vriendschap van Frankrijk, aan een goede pers en
'n gunstige publieke opinie in dit land. Maar die nietige aanduiding is een der
menigvuldige symptomen van hoogeren prijs, wier getal een aantrekkingskracht
vormt. Ook de Duitsche Week overschrijdt de ruimste grenzen der
beleefdheidsbetuigingen en kan slechts opgevat worden als een scène de séduction
in optima forma.
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Wat te denken van die symptomen? Hoe ze te duiden? Hoe ze te rijmen met de
theatrale vriendschapsbetuigingen tusschen Berlijn en Rome, waar Rome zich elken
dag meer en meer ontpopt als de nieuwe Fransche erfvijand? Hoe ze te begrijpen in
het perspectief der spil Berlijn-Tokio, verlengstuk van de as Berlijn-Rome, die dwars
de lijn Parijs-Moskou snijdt? Tusschen Frankrijk en Duitschland deed Japan zijn
keuze en vermoedelijk een slechte. Of hoe deze overdreven plichtpleging, welke
Frankrijk zich niet alleen passief laat welgevallen doch waaraan het positief meewerkt,
hoe deze liefelijkheden passend te maken bij de intiemste overtuigingen van beide
gouvernementen, zoowel van het Fransche als van het Duitsche?
Het stuit zonder twijfel tegen de borst te veronderstellen dat al die bloemen zouden
moeten dienen om een afgrond te bestrooien, te bedekken, te verbergen, en toch
bestaat er, zoolang de werkelijkheid blijft gelijk ze is, geen aannemelijker verklaring
dan deze welke men zou kunnen toelichten met menige bladzijde van Macchiavelli.
Doch des te beter ten slotte. Zoolang men niet van leer trekt is het aangenamer, en
zelfs voordeeliger, om in een sfeer van hoffelijkheden te verkeeren dan te midden
van speldeprikken.
[verschenen: 20 september 1937]

Op een vulkaan
Het mysterie van den bommenaanslag te Parijs is nog altijd niet opgehelderd
Parijs, 15 September [1937]
Toen ik in den nacht van Zaterdag op Zondag den bommen-aanslag vernam welke
in de deftigste wijk der Ville-Lumière en in twee verschillende straten de bureaux
vergruizelde van den Bond der Groote Patroons en de Groep der Metaal-Industrie,
ben ik naar mijn bibliotheek gegaan en heb op een afgelegen plank de Souvenirs
gegrepen van Ernest Raynaud.
Wie perplex staat zoekt instinctmatig naar een precedent en een analogie. Ernest
Raynaud nu, weinig bekend, was niet enkel een gevoelig, verdienstelijk dichter die
volgens de mode van destijds de Faunen bezongen heeft, hun horens en hun
bokspooten, maar hij oefende ook gedurende een kwart eeuw het ambt uit van
politie-commissaris in een der rumoerigste buurten van Parijs. En vroeg of laat moest
dat huwelijk tusschen een dichter en een politie-commissaris vruchten opleveren,
welke zich onderscheidden door een zekere vreemdsoortigheid en die zich moeilijk
in bepaalde vakken laten onderbrengen.
Totnutoe inderdaad is deze tweezijdige schrijver de eenige geweest die in geuren
ven kleuren verteld heeft hoe zich eigenlijk de aanslag toedroeg welke op 9 December
1893 dezelfde opschudding veroorzaakte onder de Franschen als de helsche machines
van heden. Er werd toen, 's middags vijf minuten over vieren, een bom geworpen in
de Kamer terwijl de afgevaardigden zitting hielden. Het moordtuig ontplofte ter
hoogte van de tweede tribune, verschillende personen wondend, onder wie de
vermaarde Abbé Lemire, de eerste en laatste socialistische priester, doch niemand
doodend.
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Schrik
Het ding maakte meer lawaai dan ongelukken. De dader echter werd op staanden
voet gearresteerd. Hij heette Vaillant, bleek anarchist te zijn, een lid der opgrijpbare,
wijdvertakte bende die reeds menigen aanslag met doodelijken afloop op haar rekening
had. Een jaar tevoren was haar chef, Ravachol, geguillotineerd, doch zijn organisatie
zette haar ondergrondsche samenzweringen voort tegen een maatschappij die in de
oogen der toenmalige revolutionnairen geen beter lot verdiende dan totale verdelging.
Ook toen reeds was het lastig de Franschen uit hun dolce far niente wakker te
schudden. Om in beweging te komen hebben zij minstens een donderslag noodig en
dan nog gekscheren zij dikwijls, zooals de atheïst, naast wie de bliksem insloeg
terwijl hij op vastendag een spekstruif at: Beaucoup de bruit pour une omelette! Maar
ditmaal was het ernst. Een bom in de Kamer, dat ging alle perken te buiten. De wetten
die er waren werden toegepast. De wetten die ontbraken werden gestemd. In een
ommezien verdwenen de anarchisten. Vaillant besteeg het schavot. De rest vluchtte
over de grenzen, om kuit te gaan schieten in Barcelona, waar ze vandaag op hun
beurt worden uitgeroeid, of veranderde van opinie, terugdeinzend voor wandaden
welke de consequenties waren hunner theorieën.

Een complot
Zonder de mémoires van Raynaud echter, dateerend van 1923 en opgedragen aan
Louis Barthou die zelf het slachtoffer werd van een aanslag, zouden wij nooit hebben
kunnen gissen welke middelen geleid hebben tot zulke merkwaardige resultaten. Het
was een politie-man, genaamd Puybaraud, die redeneerde: Aux grands maux les
grands remèdes. Hij liet op het gemeentelijk laboratorium van Parijs een bom
vervaardigen en speelde hem in handen van Vaillant, een zeer geëxalteerd,
gemakkelijk te biologeeren karakter, maar zonder eenigen twijfel oprecht in zijn
overtuigingen en die niets liever wenschte dan ze in praktijk te brengen met
aanvaarding van alle risico. Het geheele scenario van een aanslag in de Kamer kon
zonder moeite in de puntjes worden vastgesteld en gesuggereerd aan den
mediummieken terrorist. Vandaar de betrekkelijke onschadelijkheid van het projectiel,
een zevenklapper vergeleken bij de echte bommen die anarchisten bezigen. Vandaar
misschien ook de bewonderenswaardige koelbloedigheid van den President der
Kamer, die, terwijl de wolk van rook en stof nog niet was opgetrokken, met gewone,
kalme stem de historische woorden sprak: ‘Mijne heeren, de zitting gaat voort.’ Tot
heden evenwel weet men niet of hij in het complot was.
Na zulke verbijsterende, welgeslaagde en welverzwegen combinaties (er is voor
de souvenirs van Raynaud niet de allergeringste reclame gemaakt, terwijl de mémoires
van politie-commissarissen steeds met ophef worden aangekondigd) kan men zich
in Frankrijk over niets meer verbazen, zelfs niet al zou de Eiffeltoren in de lucht
vliegen. Men leest op het oogenblik in elken Franschen krant, en de regeering herhaalt
het in den treure, dat de bom geen Fransch wapen is. Zooals men ziet wordt deze
regel bevestigd door uitzonderingen.

Mogelijkheden
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Laat mij echter ronduit bekennen dat ik geen bewijzen heb om uit precedenten van
het verleden conclusies af te leiden voor de schokkende en schijnbaar hemeltergende
gebeurtenissen van vandaag. Ik heb hoogstens aanduidingen die niet voor
onbetwistbaar mogen gelden en slechts curieus zullen lijken. Men kan ze samenvatten
in een kleine reeks vragen en antwoorden.
Wat voor tastbaar nut kon het hebben om twee onbewoonde kantoorgebouwen te
doen springen? Geen enkel. Welk profijt kan getrokken worden, tegen de daders, uit
de terreur, de paniek, de verontwaardiging welke, zeer handig georchestreerd, het
publiek in de stad en in de provincie bevangen heeft? Al het denkbare profijt, tot
boven het maximum, waarmee het gouvernement den aanslag verkiest te exploiteeren.
Is het bijgevolg aannemelijk dat de Groote Patroons hun eigen bureaux lieten springen,
gelijk sommige heel of half revolutionnaire bladen insinueeren? Neen, dat ware
zuivere waanzin, want zij zouden alles wagen, hun laatste aasje vrijheid, hun bestaan
zelfs als Patroons, voor een onbeduidende en bovendien zeer hypothetische winst,
gesteld dat zij de schuld van den aanslag schuiven op hun tegenstanders, hetgeen de
Patroons niet eens beproefd hebben.
Is de suppositie aannemelijker dat de antagonisten der Groote Patroons,
communisten of socialisten, den aanslag beraamden en uitvoerden? Evenmin, en om
dezelfde redenen. Zij zetten alles op 't spel en voor een miniem, problematisch
resultaat. In geval van ontdekking, welke hen niet minder bedreigde dan de Groote
Patroons, zouden zij als politieke partij naar den kelder gaan. Daar zij op het moment
niet de Garde Mobile noch het Leger commandeeren, zouden zij slechts wapenen
verstrekt hebben aan hun ergste vijanden, en bovendien de argumenten om ze te
gebruiken. Zoo dwaas zijn noch de communisten noch de socialisten. En met zulke
poovere middelen, een paar luidruchtige maar volmaakt nuttelooze ontploffingen,
wordt geen revolutie geprepareerd of begonnen. Veeleer schrikt men daarmee een
overheid die soest, wakker uit den dut, haar dwingend tot preventieve maatregelen,
die elken lust, elke poging tot revolutie den kop indrukken.

Van vreemden oorsprong?
Kan het dan een geïsoleerd individu zijn, een heele of halve gare, die de bommen
vervaardigde en ter plaatse bezorgde? Nog minder, want het maaksel der helsche
machines en de gebezigde stoffen, in Frankrijk zoo goed als niet verkrijgbaar, wijzen
aan dat de daders binnen of buiten de grenzen over volledige kundigheden en een
uitstekend geoutilleerd laboratorium moesten beschikken.
Binnen of buiten de grenzen? Het is inderdaad denkbaar dat een vreemde
mogendheid de Franschen tracht te wonden, te ondermijnen in hun moreel. De
directeur van 't Parijsche Gemeente-Laboratorium heeft deze hypothese niet alleen
laten doorschemeren, hij heeft ze met klem onderstreept. Vanaf den eersten stond,
en alvorens uit het puin ook maar een fragmentje te hebben opgedolven van het
materiaal waarvan de bommen gefabriceerd waren, verklaarde de
laboratorium-directeur dat de Parijsche projectielen van hetzelfde merk en denzelfden
oorsprong moesten zijn als de bom welke op 5 Mei sprong in een coupé van den
trein Bordeaux-Vintimiglia, en als de bom welke 1 Juni door den Italiaan Guglielmo
Cantelli te springen gelegd werd in den tunnel van Orbère, waardoor de Fransche
spoorweg-verbinding loopt met Barcelona. Alles is mogelijk. Doch een vreemde
mogendheid welke het Fransche moreel wenscht te knakken, zou niet alleen middelen
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bezigen, ridicuul in verhouding tot het doel, maar daarenboven middelen die precies
het tegenovergestelde bereiken van wat beoogd wordt. Zou er één mogendheid zijn,
aartsdom genoeg om de spreuk te veronachtzamen die zegt dat men slapende honden
niet moet wakker maken? Welnu, tot heden is het voornaamste effect der bommen
dat de Franschen zich de oogen uitwrijven.

Het precedent...
Alle motiveerbaar klinkende vragen voeren dus tot onhoudbare, of tenminste zeer
onwaarschijnlijke stellingen. Totdat een dier onwaarschijnlijkheden waarheid blijkt,
wat mij danig zou verwonderen, blijft daarom voor de logische analyse geen andere
mogelijkheid open dan het precedent van 1893, en sommige der bovenstaande vragen
bevatten de overwegingen welke heden ten dage (mutatis mutandis werd de situatie
identiek) zouden kunnen nopen tot het doen afloopen (de bommen hadden uurwerken)
van een kunstmatigen, en zelfs voor hard-hoorigen verneembaren wekker. Om
hierover evenwel zekerheid te hebben, zullen wij dertig jaren moeten wachten en
dan nog zal onze nieuwsgierigheid alleen bevredigd worden op voorwaarde dat ook
vandaag in een of ander Parijsch politie-bureau een excentrieke commissaris sonnetten
rijmt.
[verschenen: 28 september 1937]

De soldaten van Stalin
Het ‘Ensemble der zangen en dansen van het Roode Leger’ kwam naar
Frankrijk en bereikte het hart van het volk
Parijs, 18 Sept. [1937]
Nauwelijks waren de Duitsche afgezanten van Hitler vertrokken, met hun koren,
orchesten, solisten, dirigenten en zestig wagons tooneel-décors uit Berlijn en Bayreuth,
nauwelijks hadden wij den tijd om de muziek te vergeten eener superbe Walküre,
aangrijpend genoeg in haar volmaaktheid om steenen te vermurwen, of de Russische
apostelen van Stalin deden hun intocht. En wederom waren de zalen stampvol.
Wederom trilden de wanden (versierd met andere symbolen en banieren) onder het
gedaver van delireerende toejuichingen. Beide kampioenen waren naar Frankrijk
gekomen met den duidelijken wil om een triomf te behalen en elkaar te overtroeven.
Beiden konden een overwinningsbulletin seinen naar de chefs die hen uitzonden.
Met dit verschil nochtans dat de Duitsche victorie beperkt bleef tot Parijs, terwijl de
Russen een rondreis maakten door de groote steden en hun zegepraal uitbreidden
over de provincies, tot in 't hart van het volk. De een wendde zich tot de Parijsche
élite; de ander bestreek de Fransche massa's.

Zingende militairen
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Om een beeld te geven van de culminatie-punten der Duitsche cultuur na vijf jaren
Hakenkruis, had Hitler civielen afgevaardigd in civiel. Om te toonen wat de Soviets
in hun mars hebben na twintig jaren Sikkel en Hamer stuurde Vadertje Stalin
militairen in uniform. Geen fanfare-corps: dat was banaal geweest, en dat lag in 't
bereik van onverschillig welk gouvernement.
Maar het ‘Ensemble der zangen en dansen van het Roode Leger’. Deze keurtroep,
opgericht in 1928, telt honderd vijf en tachtig executanten, onder wie enkele vrouwen.
Zij legden tienduizenden kilometers af tusschen de Oost-Zee en de Beringstraat,
tusschen de Kaspische Zee en Nova-Zembla, en verkwikten een vijfde der
aard-oppervlakte met den balsem en lavenis van melodie en harmonie. Zij werken
onder leiding van Alexandroff, die den titel voert van professor. Voor den eersten
keer optredend buiten de Russische grenzen bewees het Ensemble, als blijk van
vriendschap, aan Frankrijk de eer en de gunst om de primeur te genieten zijner
buitenlandsche vertooningen. Het kan niet beminnelijker. Zelfs op de Maan, waar
met een goeden telescoop niets van de menschelijke monumenten zichtbaar is dan
de Chineesche Muur, moet men een idee hebben van den indruk welke zulk een
aankondiging achterlaat in het gemoed van ontelbare naïevelingen. Zonder mankeeren
denken zij: In Duitschland, en overal elders, dienen soldaten om te exerceeren. In 't
Roode Paradijs worden zij gebruikt om te zingen en te dansen.

De handige Stalin
Dat is slecht geredeneerd, doch verbazend juist gezien van Vadertje Stalin, den
genialen leider der volkeren, of van hen die achter het Ensemble op het Kremlin aan
de touwtjes trekken. Zij hebben het cardinale probleem uitstekend bemerkt, meesterlijk
gesteld en schitterend opgelost. Wat was er noodig, terwijl men links en rechts
fusilleert op het onmetelijke territorium der Soviets, maarschalken, generaals,
volkscommissarissen, presidenten, directeurs, hooge oomes en klein grut, wat was
er noodig temidden van dat afschuwwekkend, anachronistisch schrikbewind, en bij
de malaise die het onvermijdelijk veroorzaakte, zelfs bij de dikhuidigsten, zelfs bij
menschen zonder eenige verbeeldingskracht (het ergste gebrek van onzen tijd volgens
Shaw) wat was er noodig om den doorsnee-Franschman tegenover het onbegrijpelijke
Rusland een beetje op zijn gemak te brengen, de atmosfeer te zuiveren van troebele
gevoelens, om te sussen, te lijmen, te ontdooien, te ontbolsteren, om een weg te banen
naar den kern van ieders binnenste, om zooveel vertrouwen te wekken dat men intiem
kan worden, zonder argwaan of achterdocht, om een klimaat te scheppen waar men
de confidentieelste gewaarwordingen en aandoeningen kan uitwisselen als vanzelf?
Wat was daarvoor noodig? Geen groote kunst. Geen symfonieën en
muziek-drama's. Geen prestige. Geen overweldigende emoties. Geen verbluftheid,
geen verstomming. Niets van dat alles, en niets wat daarnaar zweemt. Maar de
simpele, allerdaagsche impressie dat men gelukkig is in Soviet-Rusland, onder de
regeering van Vadertje Stalin, en te midden der terreur. Gelukkig, dat wil zeggen,
tevreden, vroolijk, opgeruimd, monter, zonder de minste gedwongenheid, prettig,
hartelijk, gezellig, joviaal, knus, altijd met een lach of met een glimlach op de lippen,
met oogen die sprankelen van spontane, ongekunstelde vreugde, en nooit een schaduw
over de jool, niet de minste grijns, geen spoor van dissonanten, geen vleug van een
beklemming, zelfs niet wanneer het oog vochtig zou worden onder de ontroering
van een lied dat met een onverwachte, onverhoedsche teederheid opklinkt, altijd
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lustig, altijd welgemoed, altijd in zijn sas, en altijd gewoon, natuurlijk, los, oprecht,
behaaglijk, ongeveinsd bevallig, amusant, onderhoudend. Kortom, het ideaal van
vreedzame, bekoorlijke, begeerlijke, menschelijke genoeglijkheid op deze planeet.

Illusies
En waarachtig, de zangers en dansers van het Roode Leger hebben dat klaargespeeld.
Als zij rechtstreeks gekomen waren uit een streek waar men geen notie heeft van de
dagelijksche kwellingen der twintigste eeuwers, uit een Eden, uit een sprookje, uit
een onbekend luilekkerland, dan hadden zij het verloren paradijs niet overtuigender
kunnen vertegenwoordigen. Zij kwamen echter uit Rusland. Uit het ondoorgrondelijke
Rusland. Uit het Rusland der hongersnoden, der onnoemelijke ontberingen, der
massa-moorden, der afzichtelijkste tyrannie, der afgrijselijkste moreele en materieele
ellenden, volgens de eenen. Uit den heilstaat der Soviets, uit het tweede vaderland
van elken proletariër, uit de bakermat eener nieuwe menschheid, volgens de anderen.
Wat zullen de duizenden Fransche arbeiders die het Roode Leger van Stalin zagen
zingen en springen het liefst gelooven? Geen twijfel mogelijk. De soldaten van Stalin,
jonge mannen, jonge vrouwen, hebben gezongen als Heer Halewijn, en elk die hen
hoorde wilde bij hen zijn. Om te beginnen hebben die duizenden werklieden letterlijk
alles gebisseerd, nummer voor nummer, onverzadigbaar en blij als kinderen. Doch
niet alleen zij die men lichtelijk bevooroordeeld en vooringenomen kan achten zijn
meegesleept, maar ook de meest sceptischen, de meest weerbarstigen werden door
het Ensemble van Moskou in hun stevigste opinies aan 't wankelen gebracht. Het is
bijna onmogelijk om door een gezang als het marschlied van het Roode Leger (Plaine,
ma Plaine) niet meegelokt te worden als ratten op de fluit van hun legendairen
bezweerder, en niet weg te glijden, te verzinken, te verdrinken in een stroom van de
verrukkelijkste illusies.

Het doel bereikt
Dat was het doel, per slot, en het werd bereikt. Zonder deze propaganda te
rangschikken onder de hoogere magie kan het zijn nut hebben haar knapheid en haar
buitengewone doeltreffendheid zakelijk te constateeren. Precies met de banaalste
middelen kan men een satanische handigheid ontwikkelen.
Om de beoogde snaren te roeren is de dirigent Alexandroff niet ervoor
teruggedeinsd om het soldaten-koor uit Gounod's Faust op zijn programma te plaatsen.
Gloire immortelle de nos aieux! Gaarne had ik bij dit krijgshaftige, braaf-burgerlijke,
huiselijke, en onvergankelijke stuk muziek een der revolutionnaire intellectueelen
geïnterviewd die nog vliegen probeeren te vangen met azijn. In de naaste omgeving
van Stalin werd men wijzer, tenminste wat het communisme aangaat dat men
exporteert. Ziehier een even curieus staaltje van de mefistofeliaansche behendigheid:
de Marseillaise werd eerst gezongen in 't Russisch, daarna in 't Fransch, en eveneens
in twee talen het magnifieke Chant du Départ van Méhul, dat de tyrannen naar 't graf
verwenscht en waarin de ouderwetsche vrijheid onze schreden leidt. La Liberté guide
nos pas!
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Wat communistische Franschen de les leert stelt bovendien de overige gerust. Een
beetje gauw misschien, doch wie zich laat meetroonen is vergeeflijk. Men heeft
immers geen enkel middel om te weten of dit propaganda-corps bestaat uit echte
soldaten dan wel uit komedianten. Men zou ze op een oefenveld willen zien, met
een geweer in de hand, onder commando van een sergeant.
Maar gelijk ze zich voordoen op de planken, en zelfs in aanmerking nemend dat
zij komen uit het land waar Potemkin aan Catherina de welvarendheid harer
onderdanen bewees door zijn vorstin rond te voeren door een operettedorp van karton,
acteeren zij met zooveel meesterschap den goeden dunk dien zij moeten geven van
Stalin's Rusland, dat niemand der gemiddelde toeschouwers aan hun suggesties
ontsnapt.
[verschenen: 9 oktober 1937]

Bommen en contra-bommen
Wat de Fransche politie doet om de aandacht af te leiden
Parijs, 22 September [1937]
Als de Fransche politie met een opzienbarend geval in de maag zit, zoekt zij
gewoonlijk een afleiding in een tragische gebeurtenis, ontleend aan de gemengde
berichten. Dat is klassiek en niet overmatig lastig. Onder een warmbloedig volk kan
men met het grootste gemak elken dag een drama sprokkelen, dat, wanneer 't in de
kranten opgediend wordt met de behoorlijke typografische versiersels, de lezers
voldoende doet huiveren en gruwelen om de aandacht der ‘publieke opinie’ bezig te
houden in een richting waar de overheid geen netelige verrassingen hoeft te duchten.
Het systeem, in zwang gebracht na den oorlog, bleek langen tijd probaat. Gelijk
de meeste verschijnselen echter van menschelijken oorsprong is het onderhevig aan
de biologische wet die wil dat een revolutie b.v. niet langer kan woeden vijftien jaren,
dit is de duur der maximum-activiteit eener generatie, en sinds een poos reeds toonde
de afleidingsmethode onmiskenbare teekenen van verslapping. De vindingrijkheid
der dramaturgen raakte uitgeput. De reageervermogens van het publiek verflauwden.
De meeste lieden begonnen het foefje te snappen, en ten laatste was men van beide
kanten beu geworden van tragiek. Men wachtte slechts op een geschikte gelegenheid
om de proef te nemen met iets anders. Als het tragische niet meer lukte, meende men,
zou misschien het komische slagen, of het melo-dramatische, en de schaterlach zou
den griezel tenminste provisorisch kunnen vervangen.

In nevels
De gelegenheid bood zich aan bij den bommen-aanslag in de buurt van den
Triomfboog en het graf van den soldaat. Het was een affaire die geraas maakte tot
in de uithoeken van het land en een stof opwierp waarvan de wolken onweerszwanger
zouden zweven tot ze wegtrokken, wat weken, maanden kon duren, of tot ze verdreven
werden. Reeds den tweeden dag verried het publiek een zeker ongeduld. Allerwegen
en hoe langer hoe talrijker verhieven zich de protesten op het motief ‘De politie
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ontdekt dus nooit iets’, en zijn varianten: ‘alles wat ze doet loopt mis’, ‘waarschijnlijk
vindt ze liever niets’, ‘ze is bang zich in de vingers te snijden’, en ‘hebben we daarvocr
een politie die een hoop geld kost?’
Let wel dat de Franschen sinds 't begin van 't jaar wurmen in de benauwende nevels
van fantastische en brutale misdaden (moorden, ontploffingen, diefstal van
vliegmachines, verduistering van spoorwagens, enz.) die allen omhuld bleven met
een ondoordringbaren sluier van geheimzinnigheid. Ongetwijfeld kunnen de zenuwen
van het volk, gedeeltelijk verhard, gedeeltelijk afgestompt, nog meer verdragen.
Doch de bommen-aanslag bij den Triomfboog werd verslimmerd door het feit dat
het publiek er hoegenaamd niets van begrijpen kon (geen enkele veronderstelling,
zooals ik schreef, bleek houdbaar) en naarmate het minder begreep zich des te feller
geprikkeld voelde om er eenigszins wijs uit te worden. Onder dergelijke
omstandigheden was een afleiding, een ontspanning dringender gewenscht dan ooit.
En ditmaal zou de Franschman niet rillen doch gnuiven. Ook dat scheen afgesproken
te zijn.

De Cagoulards
Zoo haalde de politie haar ‘Cagoulards’ voor den dag. Deze nieuwe uitdrukking
stamt van ‘cagoule’, waarvoor wij jammer genoeg geen woord hebben, omdat het
ding altijd bij ons ontbrak. Het is de wijde, lange mantel met gesloten kap, waarin
gaten voor de oogen, die vroeger gedragen werd door de boetelingen, later door
samenzweerders en het gilde der Ku-Kux-Klan, en soms nog bij processies, in Spanje,
of in streken die lang verkeerden onder Spaanschen invloed.
Het is moeilijk zich een gezelschap Franschen voor te stellen in deze vermomming,
de sarcastische, hyperrationalistische Franschen die met alles den draak steken, die
alles in 't ootje nemen zoodra ze zich een beetje ontgroend wanen, en die de eersten
zouden zijn om zich te amuseeren als zij elkaar ontmoetten in deze costumeering
van bal masqué. Maar niettemin bestond het genootschap, zooniet onder den naam
‘Cagoulards’ of ‘Ridders van het Zwaard’, en zooniet in vastenavond-verkleeding,
dan toch als organisatie en secte. Een afdoend bewijs daarvan is dat de oprichting
der groep op 27 en 28 Juli 1936 bericht werd door de Action Française. Het was
Charles Maurras zelf die de stichting van het genootschap aankondigde en zijn
aanhangers voor de recruteering waarschuwde. De vereeniging namelijk ronselde
haar leden na de ontbinding der nationale bonden hoofdzakelijk onder de heethoofden
die zich met tegenzin plooiden naar de voorzichtige tactiek hunner aanvoerders. Om
adepten te winnen hadden Cagoulards en Ridders van het Zwaard zelfs het gerucht
uitgestrooid dat Maurras in eigen persoon deel uitmaakte van hun genootschap.
Bijgevolg broeide het complot sedert ruim een jaar en ieder die zich niet wilde
compromitteeren had overvloedig tijd om maatregelen te nemen tot dekking.
Men kan veilig gelooven, schijnt mij, dat de Fransche politie de kranten leest en
dat een waarschuwing van zulk een caliber niet aan hun opmerkzaamheid ontging.
Wanneer dus de politie al niet medewerkte aan de oprichting der Cagoulards - een
geenszins onmogelijke hypothese maar die wij wegens haar vaagheid voorloopig ter
zijde laten - de overheid kende de ‘samenzwering’ ontegenzeglijk in al daar détails.
De politie trouwens heeft eigenmondig medegedeeld dat zij de gezworenen sedert
enkele maanden nauw bewaakte. Zij ving daarmee aan na de vermoording van een
verrader en de spoorlooze verdwijning van een ander lid der bende, vermoedelijk
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eveneens verklikker. Indien bijgevolg de bommen-aanslag bij den Triomfboog
gepleegd is door Cagoulards en Ridders van het Zwaard, zou de politie persoonlijk
aansprakelijk zijn voor de wandaad, hetzij door medeplichtigheid, hetzij door
verregaande onachtzaamheid.

Tant de bruit...
Totnutoe lijkt dat allemaal bittere ernst. Het groteske en burleske begon bij de
onthulling en werd voortgezet bij de instructie. Op de parodistische muziek van een
‘Marche des Cagoulards’ ontrolde zich in vliegende haast een scenario waarvoor een
Walt Disney der politieprefectuur het onderwerp scheen ontleend te hebben aan de
fabel van den berg die na een oorverdoovend spektakel zijn belachelijke muis baart.
Alle kranten staken van wal met reusachtige titelkoppen. Voor de organen van het
Front Populaire was er na 6 Februari 1934 geen euveldaad welke niet bedreven werd
door de Cagoulards. Zelfs op het Ministerie van Marine, dat nooit brandde, hadden
zij dien dag een vuur gestookt. In een handomdraaien werden de samenzweerders
‘de Cagoulards van Hitler’. Men deed honderden huiszoekingen. Men betichtte een
generaal der luchtvaart, een lid der Parijsche Kamer van Koophandel, en een halven
dag later moesten de beschuldigingen worden ingetrokken. Geen enkel exemplaar
van 't grof wild waarop men misschien hoopte te jagen liet zich vangen. De groote
visschen naar welke men hengelde ontweken allen 't net. De eenigen die zich lieten
arresteeren waren vier onbeduidende figuranten, kornuiten zonder naam, zonder
prestaties, en zelfs zonder verleden. Het eenige waarop men na honderden
huiszoekingen bij de gevaarlijke terroristen beslag legde was in de apotheek van één
der ‘Cagoulards van Hitler’ een fleschje wonderolie en een hoeveelheid picrinezuur!
Dat werd met stemmen die luguber en onthutst probeerden te klinken afgeroepen in
de officieele radio der Fransche Republiek. Het was of men de avonturen van den
pochhans Tartarin de Tarascon las. Maar de geweldige jager die uittrok op leeuwen
en nijlpaarden keerde terug met een dakhaas in zijn weitasch. Ieder schudde van 't
lachen, zelfs zij die moesten lachen als de boer met kiespijn.

Als een nachtkaars...
Vandaag zijn Cagoulards en Ridders van het Zwaard weer onder water, tenzij
Commandant Troncoso, de militaire gouverneur van Irun, die te Brest een onderzeeër
kwam stelen wettig toebehoorend aan het gouvernement van Valencia, blijken zou
tot het verschrikkelijke genootschap te behooren. Minder en minder echter schijnt
de politie de bommenwerpers te zullen ontdekken.
En zij zal wat anders moeten verzinnen dan een onderwerp voor de liedjeszangers
van Montmartre. Want méér zijn de Cagoulards niet en zelfs in het land waar men
zegt Tout finit par des chansons, schijnt dat op 't oogenblik niet voldoende.
[verschenen: 5 oktober 1937]
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Een nieuw mysterie
[zonder datum, ca. 28 september 1937]
Er komt bepaald geen eind aan de vreemde, onbegrijpelijke geschiedenissen waarmee
sinds eenigen tijd de zenuwen geschokt worden van het Fransche volk.
Na alle personages die op een geheimzinnige en tevens sensationeele wijze uit
den weg zijn geruimd (ongeveer één per maand), en na alle bommen welke
onverklaarbaar ontploffen, of door onzichtbare, ongrijpbare, onherkenbare bestellers
gedeponeerd worden (nagenoeg één per week) verdwijnt plotseling op klaarlichten
dag en op den hoek van twee straten, waar 't niet erg druk is doch ook niet
uitgestorven, de generaal der uitgeweken Russische oudstrijders Eugeny Karlowitsj
Miller. Zijn ontvoering wekt des te meer beroering daar hij als hoofd der Witte Russen
opgevolgd was aan generaal Koutiepoff, die op 26 Januari 1930, eveneens tegen den
middag en in 't midden van de stad, werd opgelicht zonder eenig spoor achter te laten.
En reeds op den tweeden dag na de verdwijning van Miller heeft het groote publiek
zijn opinie geformuleerd in het meer en meer gebruikelijke motto: ‘Dat is nog weer
een historie waarvan we nimmer het fijne zullen weten.’ Ik zal de laatste zijn om de
deugdelijkheid van dit vermoeden in twijfel te trekken. Niet alleen zullen wij nooit
het fijne vernemen dezer zaak, maar zelfs niet het grove. Dit te moeten constateeren
geeft misschien geen bemoedigend idee van de Fransche politie. Het verhoogt
daarentegen het ontzag voor de machten die onderaardsch of achter ondoordringbare
schermen te werk gaan met een zekerheid alsof zij het eigenlijke gouvernement
vormen van de Fransche Republiek.

Zonderling
Wat mij vooral zonderling toeschijnt bij het avontuur van Miller is de bewustheid
waarmee hij zich gewaagd heeft in de gespannen hinderlaag. De bewustheid en
tegelijk de verregaande zorgeloosheid, lichtzinnigheid, roekeloosheid, of hoe men 't
noemen wil. Toch was hij niet jong meer, en ook niet bejaard of vervallen genoeg
om beschouwd te worden als kindsch. In 1914 commandeerde hij den Generalen
Staf van een der tsaristische legers. Hij was militair attaché in verschillende landen.
Hij volbracht delicate militaire zendingen. Na de bolsjewistische revolutie werd hij
bevelhebber der Witte troepen te Archangel en gouverneur der trouw gebleven
noordelijke provincies.
Dit wil zeggen dat hij voornamelijk functies vervulde waarin hij uiteraard een
overvloedige ondervinding moest opdoen van spionnage en contra-spionnage, waarin
hij verraad en verraders heeft leeren kennen en gissen in al hun schakeeringen, van
de hoogste trappen tot de laagste. Als Generaal Miller, wat haast ondenkbaar is,
daaromtrent in den loop zijner carrière onkundig en onnoozel bleef, het gebeurde
met Koutiepoff had hem genoegzaam kunnen verwittigen van de gevaren waaraan
een generaal blootstaat die 't commando voert over een corps van tienduizend soldaten,
verspreid door gansch Europa, waar ieder zijn rang, zijn wapen behield en dat tot
den huidigen dag voor mobiliseerbaar geldt.

Een valstrik vermoed

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Miller, metterdaad, was wantrouwig en op zijn hoede. Toen hij zich begaf naar het
rendez-vous waarvan hij niet zou terugkeeren, liet hij op zijn schrijftafel een verzegeld
briefje achter, geadresseerd aan zijn rechtstreekschen medewerker Generaal
Koussonsky, waarin hij zijn collega alle noodige ophelderingen verstrekte over den
aard der afspraak en uitdrukkelijk mededeelde dat hij deze bijzonderheden noteerde
omdat hij een valstrik vermoedde.
Daartoe echter beperkten zich de voorzorgen van dezen geslepen, doorgewinterden,
gewaarschuwden en argwanenden bevelhebber. Hij zal op den hoek der Rue Jasmin
en de Rue Raffet twee militaire attachés ontmoeten, van Duitsche nationaliteit,
genaamd Stroman en Werner, die van Letland naar Parijs zijn gereisd om hem
gewichtige inlichtingen te verschaffen betreffende de Soviets. Hoewel Miller
uitstekende relaties onderhield met het Duitsche gezantschap (in de pers der Fransche
communisten werd de verdwenen generaal nooit vernoemd zonder de toevoeging
‘trawant, vazal, suppoost, huurling van Hitler’) denkt hij niet eraan om even op de
Duitsche Ambassade te informeeren naar genoemden Stroman en Werner. Hij zou
daar vernomen hebben dat noch Stroman bekend was op de Duitsche Ambassade,
noch Werner, die doorging voor een adjunct van den Duitschen militairen attaché.
Aldus had hij het geheele complot kunnen verijdelen en de bandieten kunnen
ontmaskeren. Gesteld echter dat Miller zich verplicht oordeelde tot de grootste
discretie tegenover de Duitsche Ambassade, in verband met beider netelige positie
tegenover Frankrijk, en met 't oog op de mogelijke gevolgen. Er zijn echter honderd
manieren om indiscreet te zijn zonder iemand te compromitteeren.

In de val
Maar als generaal Miller de Duitschers niet wilde mengen in een rendez-vous dat
zijn achterdocht opwekte, waarom verzuimde hij alle andere veiligheids-maatregelen,
zelfs de meest elementaire? Wat ware eenvoudiger geweest dan zich op eenigen
afstand te laten volgen door een of twee personen op wie hij vertrouwen kon? Wat
lag méér voor de hand (en wat zou minder de opmerkzaamheid getrokken hebben!)
dan een vertrouwensman te laten stationneeren in een auto of in een taxi langs de
Rue Jasmin en de Rue Raffet? Als de zoogenaamde Stroman en Werner lont geroken
hadden en geëclipseerd waren, zou Miller in ieder geval de bewijzen verkregen
hebben welke zijn verdenkingen staafden en had hij dienovereenkomstig kunnen
handelen. Hadden de ontvoerders daarentegen hun plan doorgezet, dan zou Miller
onder alle omstandigheden over getuigen beschikt hebben om hem te wreken,
verondersteld dat zij zijn leven en vrijheid niet vermochten te redden. Hij ware niet
verdwenen zonder spoor, zonder nuttige aanduiding, zonder eenig profijt voor zijn
geestverwanten en aanhangers, voor de taak waaraan zij gezamenlijk hun krachten
wijdden.
Zooals men merkt is het mogelijk dat een veteraan gelijk Miller, die het klappen
van de zweep kende omdat hij haar zelf gehanteerd had, die complotten moest duchten
daar hij er zelf smeedde, het is dus mogelijk dat een uitgeslapen, achterdochtig
specialist in krijgslisten zulke doodgewone, vanzelfsprekende overwegingen en
tegenbewegingen verwaarloost, veronachtzaamt.
Hij signaleert aan zijn naaste omgeving de eventualiteit eener hinderlaag en loopt
niettemin blindelings, onverdedigd, ongezien in de strik. Bij Koutiepoff was er nog
een toevallige getuige: de knecht van een ziekenhuis die juist een tapijt klopte in een
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open raam, zag hoe de generaal tusschen twee personen en vergezeld van een
politieagent (die later valsch bleek) in een grijze auto stapte. Miller's laatste schreden
in Parijs werden door geen enkelen blik gevolgd. Op weg naar zijn belagers verdwijnt
hij eenvoudig in het niet.

Ongehoord
Als dat mogelijk is voor een figuur als Miller, het is daarom niet minder ongewoon
en ongehoord. Een rationeel onderzoek zou gebaseerd moeten zijn, lijkt me, op deze
bevinding en op de buitensporigheid van een dergelijk feit. Wanneer men echter een
moment nagaat waar zich de schuldigen kunnen bevinden, en voor welke
onaangename verrassingen, onvervulbare plichten hun ontdekking zou plaatsen, is
een normaal onderzoek dan nog gewenscht? Tot welke complicaties zou het de
Fransche regeering kunnen leiden, in welk een impasse? Meer immers dan twee
veronderstellingen kan men redelijkerwijze niet maken. De eerste en waarschijnlijkste
luidt: de Soviets, bondgenooten van Frankrijk, hebben zich willen ontdoen van een
hinderlijken vijand. De tweede en minst aannemelijke: de Duitschers, ontstemd over
Miller's neutraliteit, o.a. ten opzichte van den oorlog in Spanje, hebben een te weinig
bruikbaar handlanger verdonkeremaand om hem te vervangen door een meer
plooibaren dienaar. Zoowel de eene hypothese als de andere opent voor een rechter
van instructie een reeks van geduchte en onontkomelijke valluiken. Hierdoor wordt
misschien de volstrekte afwezigheid verklaard van getuigen. Zelfs Generaal Nicolaas
Wladimirowitsj Skoblin, president der oud-combattanten van Gallipoli en voorstander
eener nauwere aansluiting tusschen Nazi's en Witte Russen, Skoblin die het
noodlottige rendez-vous van Miller organiseerde, verzwond en werd onvindbaar.
Zoo Generaal Miller zijn eigen leven eenigszins verlangde te beveiligen en te
sparen had hij ook die impasse moeten bedenken, ook de hachelijke complicaties
waarin het Fransche gouvernement zich gewikkeld zou zien indien de daders eener
ontvoering ontdekt werden. Doch de heele tragedie heeft hij laten afrollen alsof hij
aan niets meer dacht, alsof hij de afspraak willoos tegemoet ging als een fatum. Van
het mysterieuze in zijn drama is dat het duisterste. Want wij bespeuren niet de
geringste kans om die willoosheid in overeenstemming te brengen met het briefje
waarin hij zijn vrienden alarmeerde. En waarlijk, als Miller's verdwijning ongestraft
blijft, hij heeft alles gedaan om bij te dragen tot het troebele, het onbevredigende van
zulken afloop.
[verschenen: 12 oktober 1937]

Miskend voorlooper
‘Le père Ubu’ uit de vorige eeuw is thans actueel
Parijs, 29 September [1937]
De Parijsche Wereld-Expositie - provisorisch deficit honderd millioen gulden - heeft
een klasse 70 die den titel draagt Théâtre d'Essai, of Proef-Theater. Men kan zich
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zonder moeite voorstellen hoeveel geld dat lumineuze idee gekost heeft (waarom
geen Proef-Architectuur, Proef-Muziek, Proef-Schilderen etc?) en hoe weinig het
heeft opgeleverd. Het zou me daarom niet verwonderen dat te elfder ure expres 't
tooneelgezelschap ‘Le Diable Ecarlate’ uit den grond gestampt is om een potsierlijken
inval te rehabiliteeren. Want de ‘Scharlaken Duivel’ is tot dusverre de eenige
gelukkige incarnatie van een even barok als duur gedachtebeeld.
Gelijk vanzelf spreekt is die vuurroode Mefisto non-conformistisch en hij
onderstreepte zijn karaktertrek door te debuteeren met Alfred Jarry, de
uitmiddelpuntigste dichter van het einde der vorige eeuw, wiens sterk gealcoholiseerd
brein het aanschijn schonk aan ‘Le Père Ubu’. Jarry was niet zoozeer de schepper
dezer figuur als wel de pleegvader. Zooals tegenwoordig onomstootelijk bewezen
is, ontsproot de fonkelnieuwe held uit de collectieve fantasie der leerlingen van het
lyceum van Rennes, die voor hun vermaak en als représaillemiddel alle
belachelijkheden van een ‘schoolfrik’ in een dramatisch voortbrengsel karikaturaal
hadden uitgeteekend, opgestapeld en overmatig aangedikt.

Folklore
Zoo was Ubu het laatste product der spontane, primitieve folklore, en Jarry had zijn
creatuur slechts voor het oprapen en voor het copieeren uit een vergoord, befrommeld
schoolschrift. Dat deden ook de groote dichterlijke scheppers van alle eeuwen, zeggen
de bewonderaars die Jarry willen vrijpleiten van plagiaat en wederrechtelijke
toeëigening van een manuscript.
Zij hebben in zooverre gelijk dat het bespeuren, het herkennen, het oprapen van
iets waaraan ieder achteloos voorbijloopt, getuigen kan van een uitmuntend vernuft.
Maar het staat ook vast dat Jarry minder aan zijn vondst toevoegde dan een Aeschylos
of Shakespeare, niet voldoende om op eenige originaliteit te roemen, en zelfs niet
genoeg om de auteur te heeten. Ubu bleef het voortbrengsel van een troep uitgelaten,
overmoedige, baldadige, zeer pientere, maar in hun gezichtskring klaarblijkelijk
beperkte schooljongens. Wat hem totnutoe ontbrak is de ontmoeting met een
herschepper die zich van het thema en het model meester maakt, het uitdiept, uitbreidt
en het een zinrijker leven Inblaast. Doch daarvoor kwam Ubu waarschijnlijk te laat
op een te oude, en tot in haar buitensporigheden zeldzaam conformistisch geworden
planeet.
Men heeft in het verleden tweemaal geprobeerd om Ubu wortel te doen schieten
op Franschen bodem en de tijdgenooten te familiariseeren met een type waaraan zij
zich zacht kunnen spiegelen. In 1896 en in 1922. De eerste poging verliep in een
stormachtig kabaal. De tweede werd gesmoord in een doodsch en onverbiddelijk
zwijgen. Zou het een teeken des tijds zijn dat de derde, die van 1937, schijnt te slagen?
Bij de opvoeringen van den Scharlaken Duivel wordt Ubu gewaardeerd met applaus
en gelach. De vraag is slechts of gedurende dat interval van veertig jaren het publiek
idioot genoeg werd om volstrekt niet te begrijpen waarover het gaat in dit stuk, zich
niet eens erom te bekommeren, zich uitsluitend te amuseeren als met sappige fratsen
van clowns, of dat de toeschouwers inmiddels intelligent genoeg werden om de
critische, de persifleerende, de uiterst schampere tendenties van Ubu te doorzien, te
doorleven, te doorvoelen en de ware beteekenis ervan te accentueeren met hun bijval.
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Profetie
Want zoo ongeloofelijk het moge lijken, de strekking van dit schooljongens-verzinsel
reikt tot aan de verste uiteinden der moderne maatschappelijke evoluties en vanuit
dezen gezichtshoek zou elk tooneel een aparte analyse verdienen. De anonieme
knapen die gezamenlijk dat volmaakt nieuwe type uit het niet opdolven als het
grandioze pendant van een soort Jan-Klaassen, waren begaafd met een zonderling
profetische intuïtie. Alle hyperbolische excessen waarin Ubu als tyranniek koning
van ‘Polen en Aragon’ zijn luimen botviert, en die bij zijn ontstaan enkel als pure
uitbroedsels opgevat konden worden eener bende brooddronken verbeeldingrijke
kwajongens, namen in den loop der jaren ergens een reëelen, tastbaren vorm aan,
hetzij in de Fransche democratie, hetzij in een der totalitaire staten die het
hedendaagsche Europa sieren.
Wat in haar overdrevenheid onaanvaardbare, kinderachtige charge toescheen
zooals de belastingpomp, het financiën-paard, de verbeurdverklaring der
eigendommen, de uitroeiing der bezitters, hun verdwijning door een kelderluik, werd
binnen een halve eeuw op menig oord van dit ondermaansche barre werkelijkheid,
waarom men alleen nog lachen kan om niet erbij te hullen. En als de dikke Ubu, na
het koninkrijk Polen en Aragon gebrandschat, leeggeschud en uitgemoord te hebben
naar Frankrijk vlucht om Slaaf te worden, een slaaf die overal de baas speelt, een
slaaf die de onzinnigste wetten voorschrijft, wordt er in twaalf tafereelen weinig
gehekeld, waarover de schaarsche vrije geesten van tegenwoordig niet spotten of
jammeren. Een gril van het toeval maakte de schildering tot de onderdeelen
nauwkeurig. De vette, zwaarlijvige Ubu werd natuurgetrouw belichaamd in den
volumineuzen Jouhaux die met een driedubbele kin en onder een slaven-kiel
gedurende een jaar den scepter gezwaaid heeft over Frankrijk. De acteur die Ubu
speelde gaf hem zelfs de stem van den machtigen Jouhaux en niemand was er om
zich te verbazen of te protesteeren. In de gelijkenis tusschen de verdichting en de
waarheid mist men vandaag alleen het tableau waar onder de getergde meesters een
opstand uitbreekt, omdat zij eischen slaaf te zijn op hun beurt. Maar ook deze
voorspelling kan nog verwezenlijkt worden.

Begrepen?
Men zou de zekerheid willen hebben dat eveneens het publiek Ubu beschouwt van
dit standpunt, als een pamflet, als een portret, en niet enkel als een kluchtige
circus-parade. Dat zou een belangrijke vooruitgang beduiden in de Fransche
mentaliteit. Dan zou ook het kapitaal dat ‘Klasse 70’ verzwolgen heeft niet nutteloos
verspild zijn. Stellig evenwel lag het niet in de bedoeling van de Commissarissen
der Expositie, toen zij besloten de opvoeringen van den Scharlaken Duivel te
subsidieeren, om een schotschrift te ondersteunen tegen de dictatuur der Slaven die
tien maanden gewoed en getierd hebben op hun tentoonstellingsterrein. Dat ware te
mooi. Wij nemen liever aan dat zij niets verstonden van Ubu's inhoud en niets merkten
van zijn actueele parodieën. Is dit eigenlijk niet veel mooier, veel echter, en veel
meer in den trant van Vader Ubu?
[verschenen: 13 oktober 1937]
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Een zonderling bezoek
Generaal Milch, bevelhebber van de Duitsche luchtvloot in Frankrijk,
ontvangen als een intiem bondgenoot voor wien men geen geheimen heeft
Parijs, 6 October [1937]
Generaal Milch, bevelhebber van de Duitsche Luchtvloot en alter-ego van Hermann
Goering, is op het Parijsche vliegveld van Le Bourget geland met een dier
fonkelnieuwe tweemotorige Heinkels, slank en rap als de hazewind, echte ras-dieren,
geraffineerd en artistiek, waarin de Duitschers alle herinnering aan de zwaartekracht
overmeesterd hebben. De machine werd bestuurd door Ernst Udet, moderne Azraël
van den oorlog, engel des doods die elken tegenstander den terugweg naar de aarde
afsneed en naar de bovenmaansche regionen verplantte. Het ranke vliegtuig kwam
een kwartier vroeger aan dan het verwacht werd en cirkelde gedurende dien tijd over
de uitloopers der stad. Wat moet er deze vijftien minuten zijn omgegaan in de hoofden
der militairen die de mikpunten van Parijs overschouwden vanaf de tinnen van hun
beweeglijk paleis? Of zij willen of niet, Parijs is de stad hunner droomen. Prachtig
thema voor een romanschrijver of een dramaticus. Ik dacht aan die scène uit ‘de
Oorlog van Troje zal niet plaats hebben’ van Giraudoux, waar Hector en Ulysses
samen vriendschappelijk keuvelen onder een prieeltje terwijl de krijg reeds in de
lucht is.

Vreemd......
Het was de eerste maal na den wapenstilstand van 1918 dat Frankrijk het bezoek
ontving van een Duitsch generaal. Vreemd, vreemd... Wie zou dat ooit gedacht
hebben toen Hitler het bewind nam, toen hij één voor één de pagina's verscheurde
van het Verdrag van Versailles, tot aan de laatste bladzijde, toen hij, de Joden
verbannend, de Rechten van den Mensch schond waarvoor de Franschen vier jaren
vochten, en toen Frankrijk geregeerd begon te worden door Blum en compagnie, die
zoo gaarne advies inwonnen bij de uitgeweken redacteurs der Pariser Tageszeitung?
Tot overmaat van vreemdheid was die eerste Duitsche generaal geen aanvoerder
van het land-leger, geen admiraal, maar de chef van het wapen waarvoor men met
alle denkbare propaganda-middelen de Franschen een pathologischen schrik heeft
trachten in te pompen vanaf den dag dat de Duitschers opnieuw vergunning kregen
om vliegtuigen te bouwen. Met ontelbare krantenartikelen, boeken, films, gedichten,
tooneelstukken, affiches, redevoeringen, geleerde verhandelingen en populaire
tractaatjes heeft men tien jaar lang gepoogd de Franschen een verlammende,
ontzenuwende psychose in te enten met de bacteriën en gifgassen van allerlei soort
gevleugelde bommen, made in Germany. Het is niet gelukt. Doch er waren maanden
dat men niet zonder beklemming de oogen kon richten naar het nachtelijke uitspansel.
En ziedaar de commandant van dat vreeswekkende, afgrijselijke, gruwelijke
verdelgingstuig kameraadschappelijk op visite te Parijs, juist in de stad welke sedert
eeuwen door de profeten, de sibyllen, de horoscooptrekkers bedreigd wordt met het
vuur uit den hemel.
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De maat nog niet vol
Daarmee was de maat der verrassingen nog niet vol. Milch reisde als een
regeeringspersoon. De Fransche gezant André François-Poncet had hem te Berlijn
uitgeleide gedaan bij zijn vertrek. In Le Bourget werd hij opgewacht door den
bevelhebber der Fransche luchtmacht en diens gansche Staf, de vertegenwoordigers
van verschillende ministers, een remplaçant van den President der Republiek,
beroemde piloten, journalisten, fotografen, cineasten. Als Milch en Udet in uniform
uitstappen staat langs een rij van bombardiers een bataljon klaar om de wapenen te
presenteeren. Een fanfare blaast Deutschland über Alles en de Marseillaise, die door
Milch aangehoord worden met het militair saluut. Op dezelfde wijze salueert hij de
Fransche vlag. De minister van Luchtvaart Pierre Cot, met hart en ziel verknocht aan
de Soviets, biedt hem een banket aan. Samen heffen zij hun champagne-glas op, zij
klinken, en met den beminnelijksten glimlach drinken Milch en Cot op elkaars
welvaren, terwijl het roerende tafereeltje vereeuwigd wordt door de camera's.

Nog verbazender
Hoe langer hoe verbazender. Als de officieele plechtigheden geëindigd zijn, gaat
Milch met zijn gevolg in het vliegkamp van Reims de oefeningen bijwonen van een
deel der Fransche luchtvloot. Hij maakt een toertje door de voornaamste luchtbases.
Hij bezichtigt fabrieken van motoren en vliegtuigen. Hij bezoekt laboratoria. Hij
ontmoet de interessantste persoonlijkheden van het Fransche luchtwezen. Kortom,
Milch, de dubbelganger van Goering, vertoeft zes dagen in Frankrijk, wordt overal
rondgeleid, inspecteert alles met vakkundigen blik, vindt alom de deuren geopend
en mag naar believen neuzen in hoekjes en gaatjes.
Aan den veiligsten, intiemsten bondgenoot zou niet meer eer betuigd kunnen
worden, tegemoetkoming, inschikkelijkheid en vertrouwen. In zijn noodzakelijk
verband gezien lijkt dat allemaal een fabel. Vooral wanneer men in ditzelfde
perspectief het krantenbericht leest dat de krijgsraad van Nancy op 5 October - in de
week van Milch's rondtocht - een Fransch kanonnier heeft veroordeeld tot twintig
jaar gevangenisstraf omdat hij de mobilisatie-plannen van de Lauter, belangrijk
verdedigingswerk aan Frankrijk's Oostgrens, voor 7000 francs verkocht had aan
Duitsche spionnen! Zeven duizend francs is een bagatel. Voor minder nog dan dit
peulschilletje vergaarde Generaal Milch zonder eenige moeite een stapel inlichtingen,
waarop spionnen dikwijls vergeefs azen en die simpele kanonniers betalen met de
verwoesting van hun leven.

Sterk of lichtvaardig?
Het procédé is edelaardig, idealistisch, en zoowel een Don Quichotte waardig
(misschien zelfs zijn schildknaap) als elken ridder sans peur et reproche. Kan men
zich echter het omgekeerde voorstellen? Kan men zich verbeelden dat de Duitschers
reciprociteit zullen betrachten en Generaal Féquant, bevelhebber der Fransche
luchtmacht, uitnoodigen op een soortgelijke tournée door de vliegkampen van
Duitschland? Tot nader order mag men hieraan twijfelen, zonder hun daarom ongelijk
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te geven. Want om een methode toe te passen die perslot beduidt ‘kijk, dat hebben
we voor 't geval u de lust mocht bekruipen om in Frankrijk een ander bezoek af te
steken’ moet men zeldzaam sterk of zeldzaam lichtvaardig zijn.
Maar aangenomen dat de Franschen zich sterk genoeg voelen om zoo open kaart
te spelen (direct na het bezoek van Mussolini aan Hitler), zijn ze in werkelijkheid
slagvaardig en in staat om een eventueelen aanvaller door het passeeren eener revue
voorzichtigheid in te boezemen? Van alle buitenstaanders is Generaal Milch
waarschijnlijk de eenige die deze vraag kan beantwoorden, oneindig beter dan het
gros der Franschen, beter dan de doorsnee-amateurs, en op den koop toe beter dan
de competente vaklieden.

Krakeel
Hier namelijk weet men niet meer wat te denken. Na de beschamende nederlaag
welke de Franschen geleden hebben in den wedren Parijs-Damascus is een vervaarlijk
krakeel losgebroken tusschen de optimisten door dik en dun, en de pessimisten van
hoe langer hoe erger. De eenen kammen alles op of praten alles goed. De anderen
halen alles neer om af te breken tot den grond. Over en weer jongleeren zij met cijfers
die onbetwistbaar schijnen, doch elkaar vierkant tegenspreken. Beurtelings rijzen de
haren te berge van ontsteltenis en beurtelings ontwaakt men opgelucht uit een
nachtmerrie.
Voor de zwartkijkers is de heele Fransche luchtvaart zooveel waard als oud roest.
De blijgeestigen houden haar voor opperbest, prima, onoverwinnelijk.
Beide partijen hebben hun specialisten ter hulp geroepen die even knap goochelen
met getallen en prestaties als de dilettanten. Doch ook de beweringen der deskundigen
druischen tegen elkaar in. Waar schuilt de waarheid?
Een gulden middenweg tusschen schijn en wezen, tusschen theorie en practijk,
tusschen op papier en in de lucht, is onvindbaar. Niemand kan er nog wijs uit worden.
Deugt het Fransche vliegmateriaal voor de helft, voor driekwart, in zijn geheel?
Is het voor een vierde, voor twee derde onbruikbare rommel? Men begrijpt er niets
meer van. Men weet alleen met stelligheid dat alle records voor Frankrijk verloren
gingen op drie na, dat de luchtvloot zooals ze reilt en zeilt schrikbarende sommen
gekost heeft en dat de fabrieken werken met een vertraging welke nergens geduld
zou worden. Voor het overige blijken zelfs de vaklui in het volslagenste duister te
tasten.
Gelijk bijna alles wat op 't moment in Frankrijk door de nevels en rookwolken
heendringt zijn deze disputen weinig opbeurend. Doch in het geraas der twisten wordt
de ommegang van Generaal Milch nog veel zonderlinger en merkwaardiger.
[verschenen: 21 oktober 1937]

De onvoltooide
De groote tentoonstelling zal gesloten moeten worden voor zij af is!
Niettemin een onvergelijkelijk en grootsch geheel
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Parijs, 9 October [1937]
Neen, ik zal mijn belofte om slechts over de Tentoonstelling te schrijven wanneer
ze kant en klaar is, niet kunnen houden. Om de eenvoudige reden, dat de Expositie,
zoodra ze af is, aangenomen dat ze afkomt, gesloten moet worden, terwijl we nog
geen zekerheid hebben dat ze 't volgend jaar opnieuw zal openen. Beschouw dit
vooral niet als humor. Het is ook geen kwaadsprekerij, gelijk sommige
verbeeldingsrijke ijveraars voor Frankrijk's glorie zouden kunnen insinueeren. Het
is het simpele constateeren van een feit, zonder eenig leedvermaak, want als ik
bevriend ben met Plato, zooals de Ouden zeiden, ik ben nog meer bevriend met de
waarheid.
Gisteren dan, onder den Eiffel-toren door een toertje doende over het Champ de
Mars, waar ik sinds maanden niet geweest was, om in het Pavillon de la Lumière,
aan 't uiteinde van 't terrein, den machtigen vuurtoren te zien die sinds enkele dagen
daar gemonteerd is op het dak om 's avonds met een straal van tachtig kilometer te
functionneeren, passeerde ik Mexico. Of men wil of niet, de aandacht wordt getrokken
naar het land der Tolteken en Azteken, en van Quetzal-Cohuatl, de gevederde slang.
Twee ontzaglijke leemen kolossen flankeeren de voorzijde van het zeer hooge gebouw,
die geheel van glas is en den spitsen vorm heeft van een scheepsboeg. Het zijn twee
echte, onbehouwen, logge bruten, met grove, ruwe, barsche, stupide, eigenwijze,
geborneerde, bestiale koppen, met ledematen van rhinocerossen, welke de Beeldende
Kunsten sedert ettelijke jaren reeds gefabriceerd hebben in menigvuldige exemplaren,
en die naar allen schijn ons ter bewondering worden voorgehouden als specimen,
als ideaal, als prototype van het evolutiestadium der hedendaagsche en wellicht der
toekomstige menschheid. Merci voor dit monster zonder waarde! Merci voor dit
achterlijke broertje van den man van het Neander-dal en andere troglodieten! De een
heft, bij wijze van scepter, in zijn ruige knuist, een sikkel op. De ander salueert met
een smidshamer. Het symbool laat aan duidelijkheid niets te wenschen over. Aan
het tegenovergestelde uiteinde der Expositie, op het Paviljoen der Soviets, verheffen
eveneens een man en een vrouw van gegoten metaal, de sikkel en de hamer in de
lucht. Zij ijlen voorwaarts met fladderende kleeren. Maar zij lachen tenminste Zij
hebben het air van een reusachtig vergroot schoorsteengarnituur dat men koopt in
een bazaar. De Mexicanen, in leem, in bord-papier of in steen (ik ben niet zeker van
het materiaal) hebben on de monumentaalste wijze hun solidariteit willen uitdrukken
met Moskou.

Leeg paleis
Deze pyramidale en terugstootende wachters echter bewaken een leeg en onafgewerkt
paleis. Achter hun volumineuze ruggen slenteren tientallen werklieden, bezig met
ik weet niet wat. De overkapte ruimte gaapt als een verlaten loods. Er is nog geen
teeken van verf of stoffeering op de wanden.
Er is nog geen meubileering, nog geen inrichting. Niets dan de naakte muren, het
plafond, de vloer en de twee titanische incarnaties van botte, zelfvoldane, dierlijke
kracht. Ook dit is een symbool, dat geen commentaar behoeft.
Ziehier een natie die in de voorste gelederen waant te schrijden van de beschaving.
Zuinig geraamd moet het gebouw dat haar vertegenwoordigt niet minder gekost
hebben, zooals het nu is, dan vijf millioen francs. Zes maanden na de opening der
Tentoonstelling kon het nog niet gereed komen, en een paar weken voor de sluiting

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

wordt er nog aan gewerkt. Graag of niet, zulke feiten, in hun nuchterheid, zijn
karakteristiek en verraderlijk welsprekend.
Zoo zal de Parijsche Expositie tot aan haar einde den naam verdiend hebben van
de Onvoltooide, gelijk de beroemde symphonie van Schubert. Hoe jammer! Hoe
jammer vooral dat we niet in Mei zijn, of in Juni. Want ik geloof werkelijk, na een
zorgvuldige inspectie, dat Mexico, filiaal der Soviets, optreedt in de rol van den
laatsten steen, van de laatste loodjes die het zwaarst wegen. En zonder geheel te
kwader trouw te zijn kan niemand loochenen dat de leiders der Tentoonstelling,
ondanks de booswilligheid van geniepige, machtige opposanten, alle openlijke
sabotage en gluiperige tegenkanting ten spijt, ter elfder ure aan de boorden van de
Seine een onvergetelijk meesterwerk volbracht hebben. Dat is onbetwistbaar en men
betreurt des te meer dat dergelijke kwaliteiten pas erkend kunnen worden bij 't
scheiden van de markt.

Onvergelijkelijk
De Expositie schijnt zelfs in die mate onvergelijkelijk, nu de laatste objecties
wegvielen met de laatste schuttingen, dat men verwonderd aarzelt wat 't eerst
bewondering vraagt en wat 't meest. Al groeiende en al voltooiende verwierf de opzet
een soort van onafzienbaarheid. Men kan haar niet bezoeken in drie dagen, niet eens
in drie weken, en wellicht niet in een half jaar. Alleen in het Centre Régional, een
juweel van conceptie en uitvoering, zou men een geheele vacantie kunnen
doorbrengen, zonder zich te bekommeren om de rest. Men kan daar een reis maken
door alle provincies van Frankrijk in quintessens. Men kan er proeven van alle
Fransche keukens in hare optima forma, waarvan de geuren u uit alle straathoeken
tegemoet waaien. Men snuift er alle parfums op, vanaf de bloemen der Côte d'Azur,
de lavendel der Alpen, tot het zeewier van Bretagne. Men kan er twintig
eigenaardigheden van woningbouw bestudeeren, van volksgebruiken, van
meubileering, van costumeering, van wijnen, van likeuren, van muziek, van
kookkunst, van landschap. Het is een Frankrijk in miniatuur, maar ruim, en in een
oneindige verscheidenheid, gezellig, schilderachtig, instructief, waar zoowel de
Franschman als de vreemdeling verrukt en vertrouwd rondwandelt.
En hoe, zonder oppervlakkig te blijven, een centrum als de Ambachten te
beschrijven naar verdienste? Van de dozijnen paviljoens waaruit deze sectie bestaat,
is er geen enkel, hetzij de edelsmeedkunst, het glasblazen, het pottebakken, de
metaalbewerking, de bijouterie, het marokijnwerk, het hout, het behangselpapier,
het glasschilderen, de verlichting, de opschik, de sieraden, de kunstnijverheid, het
brons, geen enkel, zeg ik, dat niet van buiten en van binnen recht heeft op de ernstigste
opmerkzaamheid. Alleen in het Palais de la Découverte, een onmetelijk laboratorium,
een grootsche en bijna volledige synthese van de wetenschappen, kan men gansche
dagen verwijlen tusschen de ontdekkingen en haar instrumenten in actie. Hoeveel
uren eischt in het Paleis der Electriciteit het zes honderd vierkante meter beslaande
tableau van Raoul Dufy, een speelsch, amusant maar magistraal schilder, die vanaf
Archimedes tot verder dan Lorentz de geschiedenis in beeld bracht der electrische
vonk?
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De Koloniën
Dan zijn er nog, in verdere hoeken van het emplacement, over afstanden welke men
rekent in kilometers, de Koloniën waar het minste eilandje zijn paviljoentje kreeg,
de Radio die zestien millioen gekost heeft alsof ze eeuwen duren moest, honderd
andere gebouwen en gebouwtjes die hun kunstige en technische leering bevatten, de
onovertrefbare retrospectieve tentoonstelling van Fransche schilderkunst, en de Van
Gogh-expositie in de twee splinternieuwe musea, het Aquarium van het Trocadéro,
het Planetarium, de Botanische Tuin, te veel zelfs om op te sommen in een enkel
artikel, te veel om te détailleeren in een lange reeks boeken.
Dat alles is Fransch, het compendium eener beschaving in elk harer facetten en
varianten. Wanneer men die complete staalkaart van een ongedacht gedifferentieerd
en vindingrijk land ten naastenbij bezichtigd heeft, wanneer men duizenden trappen
is opgeklommen en afgestegen, dan krijgt men, als toegift, op de hellingen van het
Trocadéro en in de vlakte van het Champ de Mars de vijftig paleizen der
buitenlandsche mogendheden, sommigen overweldigend als Duitschland en Rusland,
imposant als Engeland, Amerika en Italië, curieus en indrukwekkend als
Tsjechoslovakije en België, stemmig als Zuid-Afrika, barok en modernistisch als
Spanje, maar zonder uitzondering interessant, verzorgd, pittoresk, en in elk onderdeel
bestudeerenswaardig.
Tusschen haakjes: men heeft gezegd dat Holland en Indië in dezen mikrokosmos
een te ondergeschikte figuur slaat. De meeste Franschen oordeelen daarover
omgekeerd en ik ben het hierin met hen eens. Door zijn eenigszins religieus karakter,
door zijn smaakvolle inrichting, zijn kunstzinnigheid, werkt Holland-Indië te midden
van de monumentale gevaarten juist als een oasis van rust, orde, harmonie, als een
oord van stille, lokkende betoovering welke u op den drempel reeds bevangt en die
men bij den uitgang niet meer vergeet. Hierin onderscheidt Holland zich van alle
overige exposanten en dat bereikt te hebben is geen kleinigheid.

Te grootsch
Per slot verbaast de bezoeker zich dat deze onafzienbare, overrijke, te weelderige,
te welige Tentoonstellingsconstructie in weinige maanden uit den grond kon rijzen
als een stad in de Stad. Hij begrijpt ook dat zij niet rendeeren kan, op verre na niet,
zelfs al wordt het geraamde aantal van vijftig millioen entrées gehaald. Zij werd te
grootscheepsch, te grootsch. Maar wat hij niet begrijpen kan, wat hij niet gelooven
wil, is, dat men dit meesterstuk, ternauwernood voltooid, nu reeds zou gaan afbreken.
[verschenen: 27 oktober 1937]

Desorganisatie in Frankrijk
Men vindt tegenwoordig wanorde in het land, doch niet meer dan in 1895
en in 1914, en niet meer dan de overheid vergunt
Parijs, 2 [moet zijn: 12] October [1937]
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Nog hoor ik in de Radio, alsof het gisteren was, de stem van Vincent Auriol den
Valuta-vrede uitroepen over de vijf werelddeelen.
Alle posten hadden dien dag aangekondigd dat de Minister van Financiën in den
loop van den avond een gewichtige mededeeling zou doen en ieder hield lampen
brandende, als de wijze maagden van de parabel. Tot over middernacht, tot tegen
één uur. Plotseling werd een jazz in het midden afgebroken alsof er een draad geknapt
was, en na een korte stilte, gevuld met gestommel, begonnen de smakelijke r's te
rollen van den minister.
Auriol spreekt met het half-zuidelijk accent der politieagenten, gendarmes,
douaniers en andere droogkomieken der populaire kluchtspelen. Op een toon die niet
smeuïger kon, berichtte hij dat de drie groote democratieën een accord tripartit
gesloten hadden dat voor eens en voor altijd de stabiliteit instelde en garandeerde
der munt. Langs den neus weg bracht hij eveneens ter kennis van zijne chers citoyens
dat de frank voortaan 43 milligram zou bevatten in plaats van 65. Voor het pond
sterling dat 's morgens nog 75 noteerde beteekende dit een koers van 105. Een klok
sloeg twee uur toen men de lampen uitdraaide. En zoo verneemt een natie in onze
moderne eeuw de rampen welke haar overvallen. Men ging naar bed met een
catastrophe, een derde armer dan men was opgestaan.

De zakkende frank
Hoe lang is dat geleden! Juist twaalf maanden en enkele dagen. Vincent Auriol verliet
Financiën. Hij werd Minister van Justitie, bewaarder van het Zegel, handhaver van
wet, recht en goede trouw. Het Accord Tripartit met Engeland en Amerika is niet
opgezegd of gewijzigd. Auriol's woorden en beloften zijn nog immer geldig. Maar
de frank zakte. Hij zakte niet één maal. Doch twee, drie, vier, vijfmaal. Hij gleed
niet, maar hij sprong, en telkens met bijna regelmatige tusschenpoozen, na een kleine
halte. Naarmate hij tuimelde steeg de rest der valuta, want hij is de eenige die daalt.
Op het oogenblik schommelt hij in een verhouding van ongeveer 150 tegenover het
Engelsche pond. Dit wil zeggen dat een Fransche automobiel, een flesch champagne,
een Parijsche japon, een villa op de Côte d'Azur de helft goedkooper betaald wordt
door de buitenlanders dan een jaartje geleden. Wanneer ooit de valuta opnieuw
‘gealigneerd’ moet worden zal er roering heerschen op de beide halfronden! Maar
kan er in gemoede nog kwestie zijn van een alignement? Bij de wijdheid der kloof
welke den frank scheidt van het totaal der andere valuta werd de rooilijn een
overwonnen standpunt. Gesteld dat Amerika en Engeland wilden en konden
intervenieeren, dan lieten zij het gunstige uur vier, vijfmaal ongebruikt voorbijgaan.

De schijn gered
Totnutoe bleef de schijn gered en wist Frankrijk den indruk te vermijden dat de
buitelingen expres gebeurden. De twee partijen waarin de Franschen zich verdeelden,
het Front Populaire en zijn antipoden, gemakshalve geëtiquetteerd als anti-fascisten
en fascisten, vonden beiden voor het fenomeen der keldering den uitleg welke in hun
kraam te pas komt en die op het eerste gezicht aannemelijk schijnt. De communisten
en de socialisten beschuldigen de Speculanten, het Kapitaal, de Twee Honderd
Families en een Zwarte Kas in Amsterdam. De fascisten, ook patriotten en nationalen

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

genaamd, beschouwen de daling van den frank als een incident dat symptomatisch
en symbolisch is voor een ensemble dat trapsgewijze naar een afgrond boldert. Voor
hen lijdt niet de frank een crisis maar Frankrijk. Niet de munt strompelt naar de
diepte, doch het volk, het ras, de natie der Franschen. De daling van den Frank, dat
is de daling, de decadentie, de degeneratie, de aftakeling, de ontbinding van alles,
en natuurlijk wordt die algemeene verbastering veroorzaakt en belichaamd door het
Front Populaire.
Wij zullen ons de vrijheid veroorloven om zoowel de argumenten der eenen als
de overwegingen der anderen te houden voor gezichtsbedrog.

Speculanten
Ten eerste bestaan er geen speculanten in den slechten zin welke het gemiddelde
publiek aan dit woord hecht. De ware speculant behoort niet tot de klasse der
dobbelaars, doch tot de categorie van de mannen eener wetenschap. Hij heeft geen
vooringenomen opinies, geen sympathieën of antipathieën jegens de natie in wier
munt hij speculeert. Hij rekent hoofdzakelijk met feiten, met waarnemingen, en
slechts voor een gering deel met hypotheses. Hij kan een beweging in gang brengen,
bespoedigen, versnellen, doch hij kan haar nimmer veroorzaken. Zijn eigenaardigheid
is niet om te raden, te gissen uit welken hoek de wind zal waaien, na een termijn van
een, twee of drie maanden, doch om zulks met voldoende gewisheid te voelen, te
weten, te bepalen.
Zoodra hij zich buiten de feiten, buiten de controleerbare gegevens waagt, wordt
de speculant een ordinaire gokker, en machteloos tegen het massale blok dat een
Staat vormt als Frankrijk. Poincaré bewees dit in 1926. Om de gokkers te verpletteren,
die probeerden hem te dwarsboomen had hij geen drie dagen noodig. Een staatsman,
die dat werkelijk wil, kan morgen de baissiers van den frank verbrijzelen als
stroohalmen. De ware speculant echter zal dezen staatsman onmiddellijk en zonder
aarzeling weten te herkennen.

Wanorde en orde
Ten tweede: Men vindt heden ten dage wanorde in Frankrijk, anarchie, demoralisatie,
desorganisatie, verrotting, doch niet méér dan omstreeks 1895 en 1914, niet méér
vooral dan de overheid vergunt en gelijk de regisseur van een tooneelstuk toelaat
omdat zij bij het scenario past. Tegenover elke wanorde kunnen zonder moeite een
dozijn voorbeelden geciteerd worden van de hoogste en de edelste orde. Geen enkel
der leidende kaders der Fransche natie, geen enkel harer eeuwenoude grondvesten,
geen enkel harer Generale Staven is aangetast door een der kwalen welke met zooveel
ophef gesignaleerd worden door nationalen en patriotten. Het Fransche volk toont
gisting, doch niet meer dan bij zijn aard voegt. Op geen enkel gebied verraadt het
sporen van vermoeienis of inzinking. Alle teekens, aanduidingen die het
tegenovergestelde schijnen te bewijzen betreffen hoogstens den buitenkant. Hun
waarde als feiten hangt voornamelijk af van den hoek waaruit men ze bekijkt of van
de wijze waarop men ze benuttigen wil als polemiek of als literatuur.
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Zoowel anti-fascisten als fascisten die zich bekommeren om het zieke frankje
maken dus een verkeerde diagnose op van het geval. In hoever ze dat doen met opzet,
per ongeluk, uit slordigheid, of ten gevolge van een wachtwoord, laat ik in het midden.
Er is echter één factor die het minst van allen verwaarloosd mag worden wanneer
men zich een realistisch oordeel wenscht te vormen over de monetaire situatie: Zij
die commandeeren hebben het heft stevig in handen, veel steviger dan men
oppervlakkig geneigd zou zijn te denken, en zij verstaan als geen anderen de kunst
om de gemoedssnaren der natie te tokkelen als een instrument.

Geen paniek
Tot vandaag hebben zij de toets der paniek nog niet aangeslagen. Toen in 1926 het
oude pond sterling, toen nog van puur goud, zijn uitersten koers bereikte van 242
franken, wat ongeveer correspondeert met de 150 punten van dezen herfst, stroomde
op de Place de la Concorde een menschenmenigte samen die aanstalten maakte om
Herriot, bij het verlaten der Kamer, in de Seine te werpen. Dergelijke woelingen,
waaronder alle revolutionnaire stroomingen gerangschikt moeten worden, ontstaan
nimmer spontaan, in Frankrijk niet ten minste, hetgeen de Geschiedenis overvloedig
aantoont. Zij waren altijd het effect van een occult bevel of van een geheime afspraak.
Zelfs als de hoofdpersoon van het drama Bonaparte is, vallen zij onder de hoogere
regisseurstechniek. Zij behooren tot een mise-en-scène.
Welnu, hoewel de frank in gevaar verklaard kan worden, bespeurt men geen vleugje
van dat soort van opwinding onder de publieke opinie, en zelfs niets wat eenigszins
daar naar zweemt en opgevat zou kunnen worden als een begin van onrust of
ongerustheid. Eenerzijds zien wij deze rimpellooze kalmte. Anderzijds hebben wij
cijfers, ontleend aan budgetten, balansen, statistieken. Te zamen lijken zij voldoende
instructief om eruit af te leiden dat noch voor de socialisten en communisten, noch
voor de patriotten en nationalen de Fransche munt haar laagste limiet naderde, in
een ongewenschte zone verdwaalde of in een acuut stadium getreden is.
[verschenen: 25 oktober 1937]

Niets geleerd en alles vergeten
Het practische resultaat der centrale verkiezingen is vrijwel nihil geweest
Parijs, 13 Oct. 1937
Ons ouderwetsche spreekwoord van ‘veel geschreeuw maar weinig wol zei de
drommel en hij schoor zijn varkens’ schijnt verreweg het nauwkeurigst den afloop
weer te geven van de kantonnale verkiezingen in Frankrijk. Om de helft der
kies-colleges te vernieuwen waaruit over ettelijke jaren een verjongde Senaat zou
kunnen voortspruiten, voor een onderneming dus op tamelijk langen termijn, heeft
men 't geheele land in rep en roer gezet en het practisch resultaat is zoo goed als nihil
geweest. Daarover tenminste gaan alle waarnemers accoord die een beetje boven het
gewoel van byzantijnsche partij-twisten vermogen uit te stijgen. De vijf millioen
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kiezers die met zestien duizend candidaten vijf-en-dertig-honderd zetels moesten
vullen, hebben getuigd van een bijna totale immobiliteit. Zij doen denken aan een
troep arbeiders, zooals men ze ziet op oude fresco's, die met een menigte koorden
en strak gebolde spieren rukken aan een zware vracht welke geen centimeter verroert.
Dit verhindert geen enkele der zeventien concurreerende partijen om haar
bijzondere tevredenheid te vertolken en triomfliederen aan te heffen.
Ieder bezingt zijn eigen overwinning zooals hij haar gewaar wordt tusschen zijn
oogkleppen. Het gouvernement constateert met verheuging een algemeene stabiliteit
en de bekroning zijner politiek. Voor de communisten, die in hun hart deze stabiliteit
bejammeren als stagnatie, is de reactie vermorzeld. En men kan hun geen ongelijk
geven. Voor de eerste maal in de parlementaire geschiedenis van Frankrijk vormden
de reactionnairen een eenheidsfront, hun Front de la Liberté, en presenteerden overal
een enkelen en gezamenlijken candidaat. Hun onderlinge, ongeneeslijke verdeeldheden
in aanmerking genomen, verslimmerd door het geharrewar over het geval van La
Rocque, beteekende die onverhoopte, totnutoe onverwezenlijkbare eendracht een
ware en wonderbaarlijke krachttoer. Doch alles wat ze ermee bereikten aan de stembus
is een moeizame handhaving van den status quo. De twee massa's houden elkaar in
evenwicht als dijk en springvloed, maar men bespeurt geen verlaging van het waterpeil
en de hechtheid van den dijk is aan twijfel onderhevig.
[karikatuur:] La Rocque.

Strop van de communisten
Voor de vereenigde reactionnairen niettemin zijn de communisten verpletterd. En
ook zij hebben gelijk. Ziehier een partij die over zes zetels beschikte in 1931. Zij
pochte dat zij er 700 zou veroveren in de October-maand van 1937. Wij gingen
dingen beleven, voorspelden zij, waarbij men verstomd zou staan. Zij overstelpten
Frankrijk met een kolossale overdaad van propaganda.
De communisten waren de eenigen die zich de dure weelde konden veroorloven
van schilderij-aanplakbiljetten in veelkleurendruk. Zij waren de eenigen die ambulante
bioscopen over het land uitzonden. Zij hadden speciale films vervaardigd, en op mijn
woord, lang niet slecht, en zeer verleidelijk. Met hun overweldigend
propaganda-materiaal organiseerden zij aparte tentoonstellingen in stad en dorp. Op
alle muren afficheerden zij hun laatste parool ‘Franschen vereenigt u!’ en dat andere,
voor internationalisten bijna paradoxale motto ‘La France aux Français!’ In hun
tallooze brochures, tractaatjes, kranten, vliegende blaadjes en plakkaten plagieerden
zij met een onbetaalbare onbeschaamdheid de chauvinisten, grimeerden zij zich als
patriotten, als liberalen, als pacifisten, zelfs als katholieken en als beschermers van
den godsdienst. De kosten hunner campagne, de ontelbare verkiezings-bureaux en
alles inbegrepen, worden op minstens honderd millioen francs geschat, een bedrag
dat de partij uit regelmatige inkomsten onmogelijk kan dekken. Welnu, dat
onbeschrijfbare, zestig-daagsche roffelvuur van charlatanisme, dat intensieve
bombardement met boerenbedrog, wonderpoeder en kwakzalverpraatjes, die heele
maskerade, al die weergalooze en sluwe toepassingen van den stelregel: het doel
heiligt de middelen, al die cavalcades met het Trojaansche Paard, al dat gelaveer met
de Bredasche turfschuit, leverde bij de eerste stemming niet meer op dan acht zetels.
Wij zijn ver van de 700. Acht gekozenen op de 3500 candidaten die zij hadden, welk
een misère! Welk een strop! Welk een sof! Laten zij er bij de herstemming nog 50
in de wacht sleepen. Zij die de honderd millioen fourneerden kunnen niet zeggen dat
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zij waar kregen voor hun geld. Per stuk komt elk der zetels waarmee ze weinig kunnen
aanvangen hun op twee millioen.

Negatief succes
Buiten kijf, dat is een succes. In zekeren zin kan het pleiten voor 't gezond verstand
der Fransche natie, ongerept, en voor zijn geestelijke vermogens, voldoende in
evenwicht. Doch het succes is louter negatief. Het bewijst niets. Want de Radicalen,
die met een prijzenswaardige manhaftigheid het herstel ter hand namen van de
verwoestingen aangericht door hun bondgenooten van het Front Populaire, verloren
merkbaar terrein en zouden een ondubbelzinnige débâcle ondervonden hebben zonder
tusschenkomst van reactionnaire hulptroepen, die zij verfoeien doch geenszins
versmaden. De Socialisten daarentegen, die alle ruïnes veroorzaakten waarover men
lamenteert, en alle schade berokkenden welke in geen jaren gerepareerd zal worden,
wonnen niet enkel zetels, maar ook duizenden stemmen. Niet genoeg weliswaar om
de groote trom te slaan, om Blum rond te rijden op een zegekar en hem in eere te
herstellen aan 't hoofd van Frankrijk's regeering. Ruimschoots voldoende echter om
hun macht te consolideeren, om menige gewenschte activiteit te handicappen, en om
ernstig te twijfelen aan de realiteit van het gezond verstand en 't evenwicht waarvan
de Fransche natie blijk gaf tegenover den humbug der communisten. Zeker, Georges
Bonnet, de beredderaar der financiën, is met luister herkozen. Maar ook Vincent
Auriol, die de financiën ontredderde. Het minst wat men daaruit mag afleiden, dunkt
mij, is dat het Fransche volk niets geleerd heeft van een rampspoedig experiment,
dat het zeer weinig wrok koestert jegens hen die de natie even onbesuisd als
onbetwistbaar verarmden, en dat het in zijn binnenste een positief bankroet der
socialisten alles wel beschouwd verkiest boven het onbekende en de wisselvalligheden
van een communistisch avontuur en de knoet van Stalin.

Verstoktheid
Alvorens te jubelen over de redelijkheid der Fransche kiezers (hun standvastigheid
lijkt als twee druppels water op verstoktheid) had ik dus liever een paar opzienbarende
executies bijgewoond, enkele exemplaire, sensationeele menschenoffers op de altaren
des vaderlands. Zij ontbreken.
Natuurlijk, de pauze gaat door, dit wil zeggen dat binnen afzienbaren tijd geen
nieuwe buitenissigheden bedreven of bedisseld zullen worden. Zeker, de bedreiging
van een wettige, parlementaire toetreding der communisten tot de Fransche regeering
is voorloopig afgewimpeld. Het Damocles-zwaard der bolsjewisten echter snijdt van
twee kanten. De toekomst zal moeten leeren of zij aan de verzoeking weerstand
kunnen bieden om kwaadschiks te verwerven wat hun goedschiks geweigerd wordt.
Dit hangt niet af van het Fransche kiezerscorps, doch van het Komintern, van het
licht der wereld en de geniale leider der volkeren Joseph Stalin, en van Georges
Dimitrof, de dynamiteur der kathedraal van Sofia, wiens portret in alle
propaganda-geschriften der Moscovieten prijkt naast de helden van het bolsjewisme,
Marx, Engels, Lenin, Stalin. Over de kansen van een gewelddadige penetratie der
communisten, zoowel in Frankrijk als in de Fransche koloniën, circuleeren chronisch
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de onheilspellendste geruchten. Sommigen preciseeren de toebereidselen van een
naderenden staatsgreep met zulk een overvloed van bijzonderheden dat de
onvervaardste optimisten een rilling voelen kruipen langs hun nervus svmpathicus.
Misschien behoort deze sombere stemmingmakerij tot de alarmtechniek van boemans
en vogelverschrikkers. Doch wanneer al die geruchten oncontroleerbaar zijn, ze zijn
ook zonder uitzondering motiveerbaar en aannemelijk. In ieder geval kan het
expansie-vermogen der Fransche communisten niet definitief beoordeeld worden
naar den uitslag der kantonnale verkiezingen, want bij deze helft hebben Parijs en
omstreken, de geduchtste vesting der Moscovieten, niet meegestemd en krijgen pas
een beurt in 1940.

Geen doorbraak.
Ondertusschen hield het Front Populaire, waarvan de bolsjewisten de marcheerende
vleugel vormen, stevig stand in alle linies welke het verleden jaar overmeesterde.
De doorbraak welke beproefd werd slaagde nergens.
Aan dit Front Populaire nu heeft Frankrijk al zijn troebelen, al zijn tegenvallers
te wijten, en wanneer 't vooruitgang kan heeten dat momentaan de leiding der
komende operaties blijft toevertrouwd aan de rechterflank der coalitie, in plaats van
de linkerflank welke zich aan haar posities vastklampt, dan is er ongetwijfeld
vooruitgang. Doch om zich te vergenoegen met een zoo dubieuze en relatieve
verbetering moet men van nature met weinig tevreden zijn, of, door de
omstandigheden genoopt, niet anders kunnen. In elk opzicht immers bewaart dat
Front Populaire het commando en het initiatief.
[verschenen: 26 oktober 1937]

Op de planken
Ongewoon vroege premières en een groot aantal nieuwe tooneelstukken.
Rijke artistieke oogst.
Parijs, 16 October [1937]
Hoe de indrukken elders zijn weet ik niet, maar in Frankrijk tenminste lijkt 37 niet
op andere jaren omdat alle dingen er vroeger komen dan gewoonlijk, en waarschijnlijk
vroeger zullen gaan. Hiermee wordt niet de natuur bedoeld, de ooievaars, de wilde
ganzen, de seizoenen die metterdaad voortijdig zijn.
Gelijk Socrates maalt de Franschman weinig om het landschappelijke en interesseert
zich hoofdzakelijk voor den mensch. Wat vreemd treft is dan ook juist het feit dat
de mensch zich niet houdt aan zijn almanak en aan zijn gewonen reisgids. Een reeks
van ingeroeste, traditioneele gebruiken is vervroegd alsof plotseling niet het uur
verzet werd maar de heele kalender. De Opéra b.v. opende op één September met
een première, hetgeen nog nooit gebeurde. En de celebriteiten, van wie zooveel
afhangt, zelfs de mode en de diamanthandel, die elken herfst als vaste gesternten aan
het firmament verschijnen in hun eigen sector, Sacha Guitry, Henri Bernstein, H.-R.
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Lenormand, Jean Cocteau, gingen niet alleen twee, drie maanden te vroeg op, maar
bovendien alle tegelijk, in een conjunctie welke men nimmer heeft bijgewoond. Men
zou de wichelaars willen vragen wat die haast beduidt. Het is minder zeldzaam dat
de ringduif en de zwaluw haar vertrek bespoedigen dan dat de Fransche mensch alle
datums verschuift waarop een toilet gereed moet zijn.

Het Arendsjong
Leg het fenomeen uit zooals gij wilt, maar reeds voordat de blaren vallen hebben wij
een heele serie meesterwerken, om te beginnen L'Aiglon van Jacques Ibert en Arthur
Honegger, op tekst van Edmond Rostand. Het Arendsjong, om u niets nieuws te
vertellen, is de spruit van Napoleon de Eenige, de Duc de Reichstadt die op het slot
Schönbrunn verkwijnde onder de hynotiseerende oogen van Metternich. Indertijd is
L'Aiglon gecreëerd door Sarah Bernhardt, waardoor de rol voor altijd gecatalogiseerd
werd onder de travestie. Voor het gesproken tooneel was dat geen bezwaar, want
Sarah Bernhardt behoefde nergens te stijgen tot de hooge C, noch roulades te kirren.
Op het gezongen tooneel is de vermomming veel moeilijker te aanvaarden en met
een ongemeene stoutmoedigheid zijn de auteurs over deze bedenking heengestapt.
Wij zien dus den twintigjarigen zoon van Napoleon optreden als sopraanzangeres
en in coloratuur-aria's. Niet ieder is kinderlijk genoeg om deze fantastische
metamorphose te waardeeren, en te bewonderen hoe het Arendsjong sterft in 't laatste
bedrijf als Mimi van La Vie de Bohème, als de Traviata van Verdi. Maar niemand
kan ontkennen, dat deze geslachtsverwisseling succes heeft. Een sopraan te zien
manoeuvreeren met de looden soldaatjes der Grande Armée onder begeleiding van
een krijgshaften marsch in den trant van den bruiloftsmarsch der Götterdammerung,
een sopraantje te hooren dialogeeren met Flambeau de oude grenadier van Wagram
en Waterloo, overal een sopraantje waar men minstens een baard in de keel
verwachtte, dat heeft den componisten normaal geleken en ook de meerderheid van
het Parijsche publiek. Men mag daarna gerust den Vader van het Arendsjong op een
goeden dag voor het voetlicht verwachten als heldentenor.

Napoleon populair
Wat mij nog meer verwonderde dan de sopraan, dan de muziek, welke de auteurs
zonder eenig respect voor hun beginselen opzettelijk commercieel bedoeld hebben,
zangerig, verteerbaar, zelfs triviaal (ofschoon geen van beide componisten een melodie
kan schrijven die een kop heeft en een staart), wat mij boven alles verbaasde is de
onuitputtelijke populariteit van Napoleon (de vader), zijn actualiteit, en de soort van
onbewust oorlogszuchtige reactie welke zijn altijd electriseerende figuur in een
menschenmenigte teweegbrengt. Persoonlijk is hij in L'Aiglon afwezig. Doch telkens
dat zijn naam aanleiding geeft tot eenige tirade barst het applaus los.
De climax dezer instinctieve en weinig pacifistische emoties wordt gereikt in 't
romantische en fameuze Tableau de Wagram van het vierde bedrijf. Op 't panorama
van den tooneelachtergrond trekt in bioscopische beelden een leger voorbij van
spoken en schimmen in marschorde en in looppas. Zijn 't dooden, zijn 't levenden?
Zij doemen op als het visioen van een slagveld en defileeren ijlings verder, onder
een luguber gegalm waardoor de Marseillaise en Le Chant du Départ in flarden
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heenbreken. De marsch wordt gesloten door ‘le petit caporal’ te paard, die van den
donkeren horizon als een geweldige schaduw aandraaft. Het tafereel is pakkend,
overweldigend, doch een beetje goedkoop als effect. Dat eenigszins ouderwetsche
schilderij echter culmineerde in een donder van demonstratieve toejuichingen. In 't
algemeen hield ik de Franschen voor kalmer, verstandiger, en te ervaringsrijk om
zich tegenwoordig nog tot zulk een hitte te laten opwarmen voor een Horace Vernet,
een Meissonnier in levende beelden en op muziek. Maar Vox populi, vox Dei. Tegen
collectief enthousiasme is geen kruidje gewassen.

Guitry en Bernstein
Gelukkig bewegen zich de prozaïsten in minder roemzieke, fanfaronneerende en
opwindende sferen. Zij verhalen in drie of meer bedrijven een geschiedenis van den
dag. Sacha Guitry, die de officieuze Engelsche kroningsfilm ‘De Parelen der Kroon’
verzon welke op 't oogenblik in honderd-twintig Parijsche bioscopen tegelijk wordt
afgedraaid, schreef voor het tooneel een ‘Quadrille’, als variatie op de ontelbare
triangels. Het stuk verloopt zooals de Quadrille gedanst wordt. De paren vinden zich,
kruisen zich, verlaten zich, hereenigen zich, en 't geval wordt enkel gecompliceerd
wanneer men ze een naam geeft in plaats van een nummer. De ‘Parelen der Kroon’
is een roman, ‘Quadrille’ blijft een korte novelle. Ook Henri Bernstein beperkte zich
tot de short story en een afgezaagd motief. Hij behandelde de verliefdheid van een
man van vijftig voor een meisje van twintig, dat aan de concurrentie harer zeer
gepassionneerde moeder het hoofd moet bieden, en hij titelde dit thema ‘De kaap
der stormen’.
Op jacht naar hetzelfde geluk als de personages van Guitry en Bernstein, stevent
Henri Lenormand naar de Stille Zuidzee en noemde dat ‘Pacifique’. Een Franschman,
de beschaving moede, vlucht op een dier legendaire eilanden waar ieder een banjo
tokkelt en in liefelijke tertsen zingt. Hij trouwt er met een inlandsche prinses, ‘taboe’
voor de blanken, en wier kind hem door den dood ontrukt wordt omdat het behekst
is door de patriarchen van den stam. In ‘Naissance d'une Cité’ van Jean-Richard
Bloch, directeur van Ce Soir, het meer en meer verbreide avondblad, is gansch
Frankrijk de beschaving moede en daarom wordt zijn drama opgevoerd in het
ruimtelooze Vélodrome d'Hiver, met minstens vijf honderd acteurs en figuranten.
Ook dat speelt op een onbekend eiland in den Oceaan, waar een communistische
maatschappij gesticht wordt, waar ieder zalig is tot men petroleum ontdekt en tot
men oorlog moet voeren wegens de petroleum. Alles eindigt blijgeestig met een
kermis in een circus, die het eigenlijke doel is van de Geboorte eener Stad, en waar
niets ontbreekt, naast de acrobaten, dan een mallemolen.

Jean Cocteau
Als ik kiezen moest tusschen al die droomen en fabels waarin men de werkelijkheid
poogt te ontvluchten, zou mijn voorkeur ten slotte gaan naar ‘De Ridders van de
Tafelronde’ van Jean Cocteau. Het is een Wagneriaansch sprookje in een betooverd
kasteel, waar Parsifal Galand heet, Amfortas Lancelot, Klingsor Merlijn de Toovenaar,
wiens duivelbezweringen ontmaskerd worden door de Reine Dwaas en geneutraliseerd
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door den heroverden Graal. Wij missen zelfs den Charfreitagszauber niet, want
naarmate Merlijn in 't derde bedrijf zich op den galop van zijn ros verwijdert, herleeft
de natuur, herbloeien de bloemen, en zingen de vogels opnieuw rondom het onttooverd
kasteel. Zooals Jean Cocteau tot heden Shakespeare en de Grieken arrangeerde,
corrigeerde, zoo moderniseert hij nu Wagner. Zijn derde bedrijf is verrukkelijk naast
de twee eerste, die breedsprakerig en langdradig aandoen. Maar niettemin kan men
ten langen leste niet den wensch onderdrukken dat deze professeur de beauté en
onovertroffen virtuoos in het wegwerken van rimpels eindelijk een onderwerp vindt
dat geheel van hem zelf zal blijken.
Dit is niet eens de helft van den artistieken oogst van enkele weken, een rijkdom
waarvan men in een paar zinnen tevergeefs een benaderend begrip kan trachten te
geven, een flauw vermoeden. Ik herinner me niet dat ooit de Parijsche bijenkorf zoo
gezoemd heeft als dezen na-zomer en ook daarvan zou men aan wichelaars de
beteekenis willen vragen.
[verschenen: 4 november 1937]

De herrezen kathedraal van Reims
Wat de kanonnen aan schoonheid vernielden
Het lot beschermde Henri Deneux
De glimlach van den steenen engel, even beroemd als de glimlach van de
Mona Lisa
Na twintig jaren arbeid
Parijs, 20 October 1937
Het was kort na den oorlog dat ik de Kathedraal van Reims gezien had voor de laatste
maal. Als een geblakerde ruïne, zonder dak en zonder vensters, omringd van de
houten huisjes, waarin de bewoners hun weggevaagde stad voorloopig hadden
herbouwd. Boven het verminkte midden-portaal spelde men het besmookte opschrift:
Deo Optimo Maximo, aan den besten, hoogsten God. Hoewel de meeste oude kerken
deze wijdings-formule dragen was het alsof ik haar voor 't eerst van mijn leven las,
als een reiziger die toevallig een inscriptie ontcijfert tusschen de puinhoopen eener
verzonken wereld.
Hier had ook Jeanne d'Arc gestaan, de heilige Lodewijk, de vier-en-dertig Fransche
koningen die in dezen tempel gezalfd werden. Ik zag ze in den geest voorbijgaan
met hun muziek en hunne vaandels. Een optocht van zeven honderd jaren. Hoeveel
bommen waren noodig geweest om dit monument van schoonheid en geschiedenis
te maken tot een stapel bekwalmde afbraak? De eerste viel in September 1914.
Tusschen Mei en Juni 1918 telde men er nog 287, zoowel brandbommen als
springbommen van de zwaarste kalibers.
Toen de kanonnen zwegen waren 7 steunbogen verbrijzeld, 15 gebroken, 13
pinakels gesloopt, een conterfort vermorzeld, het gewelf ingestort, alle glasruiten
versplinterd, de reusachtige balken der zoldering in asch gelegd, vier honderd duizend
kilo lood der dakbedekking als een gloeiende regen neergestroomd door de
waterspuiers, een der groote pijlers van den kruisbeuk ontwricht door een granaat
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van 340, het carillon, de klokken, de twee meter hooge koperen engel welke diende
als windvaan gesmolten, 21 standbeelden der portalen verminkt, 23 beelden van de
galerij der koningen vernietigd, alles wat brandbaar was verkoold, alles wat niet
vlammen kon of smelten, geroosterd. De verwoesting was dermate deerniswekkend
dat men er ontzind het vermogen om te spreken, te denken, te voelen bij verloor. En
bij den ingang, waar men door de zuilen van het transsept heenkeek naar een leegen
horizon, als door het geraamte van een ontheisterd woud, noodigden achter een
planken versperring twee offerblokken den toeschouwer en voorbijganger tot een
bijdrage in de kosten van den herbouw. De schade werd toen geschat op honderd
veertig millioen francs, en om totale instorting te verhoeden moest men beginnen
met het optrekken van een muur van 38 meter hoogte en anderhalve meter dikte, die
de Kathedraal tot voor kort geleden dwars door het midden in helften verdeelde.

Twintig jaar
De muur is gemetseld, de muur is weer afgebroken en daartusschen vervlogen bijna
twintig jaren. Twintig jaren waarin nauwelijks of nooit over de Kathedraal van Reims
gerept werd. In dat interval verdwijnt een generatie en wordt een kind tot man. Wie
dacht nog aan het gemartelde kunstwerk? Schijnbaar niemand. Van getuige eener
onvergankelijke schoonheid was haar haveloos aanschijn het symbool geworden
eener onheelbare wonde die men in stilte verduurt. Haar onttakeld silhouet, haar
gapende portieken, haar vergruizeld kantwerk, versteende melodie in den waarsten
zin, voerden naar een verboden terrein dat men zelfs in herinnering niet betrad. Wist
iemand ook slechts bij benadering of met de herstelling was aangevangen en in welk
stadium zij verkeerde? Neen, behalve de ingewijden, behalve de bewoners van Reims,
geen sterveling.
Maar terwijl ieder zweeg om beter te vergeten wat te bitter was om te herdenken,
raapte men uit het afval de twee- en-twintig brokken op waarin het hoofd was
uiteengesprongen van den steenen engel uit het voorportaal, wiens glimlach in de
beeldende kunst even beroemd was als de glimlach der Mona Lisa in de schilderkunst.
Men voegde ze samen en er ontbraken slechts twee fragmenten: het puntje van den
neus en de rechter wenkbrauw. Zij werden vervangen door nieuwe scherven en met
zooveel zorg dat onder een vergrootglas het nieuwe niet te onderscheiden valt van
het oude. Zoo repareerde men een tiental standbeelden als een puzzle zonder einde.
Zoo werd ook het verbrokkelde plaveisel samen gescharreld en ingelascht als een
onmetelijk mozaïek, kruimel voor kruimel. Wat onbruikbaar geworden was, als het
gebrandschilderd glas, het roosvenster dat elken morgen de eerste zonnestralen kleurt,
de bogen die moeten schoren, de steenblokken die moeten steunen, die kolommen
die moeten torsen, het verkoolde of verschroeide hout van het zoldergebint, werd
zoo nauwkeurig mogelijk gecopieerd in nieuwe materie. Doch de spanten tusschen
de gewelven en den nok, een ruimte vullend waar met gemak een huis van zes
verdiepingen plaats vindt, zijn niet meer van hout doch van gewapend beton.
Twee-en-zestig-duizend onderdeelen van elk twee meter lengte vormen dit cyclopisch
getimmerte, en de samenlassching van dit onbeschrijfelijk netwerk eischte drie volle
jaren arbeid.

Predestinatie
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En wie nog bewijzen vraagt dat niets verloren raakt in dit heelal, zelfs geen atoom
gelijk de dichter Adwaita beweerde, alsof er in de regionen van den geest gewaakt
wordt over hetgeen in de regionen der stof bestendigd verdient te worden, zal daarvan
een teeken ontvangen door de zonderlinge voorbestemming in het leven van den
architect die de herstellingen leidde. Toen de Kathedraal verbrandde in 1914 gingen
ook de archieven op in vlammen, en mèt de archieven alle bestaande plannen van
het bouwwerk. Een herschepping van het meesterstuk in zijn groote lijnen, en meer
nog in de onnoemelijke détails van het steenen borduursel dat door de kanonnen was
uiteengereten, scheen dus tot de onvervulbare wenschen te behooren. Een toeval
echter dat men predestinatie mag noemen had anders beschikt. Als jongmaatje reeds
en lang voor den oorlog, had de huidige architect, tegenwoordig een grijsaard, van
boven tot beneden door het monument gezworven, van de crypten tot de hanebalken,
door alle gaanderijen, langs alle wenteltrappen, in alle torens over alle kroonlijsten,
op alle balconnetjes en nissen. Gelijk de held van een romantisch verhaal, was hij
bezeten door de Kathedraal. Toen hij leerjongen geworden was oefende hij zich door
het copieeren van alle teekeningen en plannen welke hij aantrof in de archieven.
Later nog, om zich te volmaken in zijn vak, vulde hij zijn verzameling copieën aan
met teekeningen naar het origineel, dat hij uit 't hoofd kende, maar dat een zonderlinge
intuïtie hem dreef in schrift te brengen. Zoo werd de reeks der middeleeuwsche
bouwmeesters zonder onderbreking voortgezet. Zoo bleef een gedachte belichaamd
op 't oogenblik dat zij 't grootste gevaar liep te verzinken in 't niet. Zoo kon hersteld
worden wat verwoest was. Deze merkwaardige kunstenaar, laatste en eenige
erfgenaam van een onbekend meester, heet Henri Deneux. Hij had kunnen sneuvelen
op een slagveld. Geen kogel echter was voor hem bestemd.

Toewijding
Gelijk de Kathedraal nu is, onuitwischbaar gezengd door de vlammen, overdekt met
lidteekens welke pas de tijd geheel zal wegdoezelen achter zijn patina, maar genoeg
voleindigd, ondanks menige leemte waar vroeger de steen rankte, looverde en bloeide,
genoeg voltooid ook om een klacht over het oude te dempen onder de verheugde
dankzegging voor een wonderbaarlijke herrijzenis uit het puin, kon de tempel op 18
October, verjaardag zijner oorspronkelijke stichting, aan den godsdienst worden
toegewijd. De plechtigheid volgens een eeuwenouden ritus, duurde zes uren. Driemaal
toog de Kardinaal-Aartsbisschop van Reims, bijgestaan door zes bisschoppen en een
koor van priesters, op alle verdiepingen rondom de muren, rondom de pijlers, rondom
de altaren, de steenen besproeiend met een mengsel van water, asch, zout en wijn.
Hij zalfde de enorme zuilen met de heilige olie. Hij metselde de relieken met drie
korrels wierook onder de zerken van het altaar dat de symbolische tombe wordt der
beschermers en bemiddelaars - Sint Albert van Leuven, Sint Lodewijk de Koning,
Sainte Thérèse de Lisieux - van wie het een overblijfsel bevat. Op den grond, bestrooid
met asch, schreef de bisschoppelijke herderstaf het alpha en omega, eerst in Grieksche,
daarna in Latijnsche letters. En bij elke ceremonie psalmodieerde het koor: Eeuwige
vrede zij dit Huis.
Nergens kon deze bede aangrijpender klinken dan onder de gewelven van Reims.
[verschenen: 9 november 1937]
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Een document
Een sensationeele publicatie, welke zou zijn opgesteld door een groep
Duitsche officieren van den ouden trant, die Hitleriaansche krijgsplannen
dilettantisch en onuitvoerbaar verklaren, omdat de Duitsche oorlogsvoering
in Spanje een volmaakt échec heeft geleden.
Parijs, 23 October [1937]
‘Vendémiaire’, een der groote weekbladen, die tegenwoordig krioelen in de Parijsche
Kiosken, publiceert in zijn jongste nummer een ‘sensationeel Duitsch document’
wat sinds geruimen tijd niet gebeurde in de Fransche pers.
De leider van ‘Vendémiaire’ is Emile Buré, directeur van ‘L'Ordre’, een dagblad
met zeer weinig lezers doch met veel invloed omdat het regelmatig geciteerd wordt.
Tijdens de verovering van Ethiopië was Buré fel anti-Italiaansch. Wat hem bij de
Fransche nationalisten in ongenade bracht en het etiquet bezorgde van verkocht aan
Engeland. Buré trok zich daar niets van aan, liet blaffen en ging rechtuit zijn weggetje.
Of het document dat hem bereikte authentiek is, vervalscht of half-om-half, wat
meestal bij zulke zaken het geval blijkt, weten wij natuurlijk niet, maar echt of valsch,
het bevat een aantal behartigenswaardige opmerkingen. Het heeft echter zijn lengte
tegen zich (meer dan honderd boekpagina's druk), zijn droogheid en zijn grauwheid.
Het werd geschreven zonder eenig vlammetje en men leest het bijgevolg zonder
warmte, met verveling. Om stemming te maken is het zoo goed als waardeloos.
Wanneer dat de bedoeling was der publicatie dan mislukte zij totaal.

De opstellers
Het stuk, volgens de toelichting van ‘Vendémiaire’, zou opgesteld zijn door een
groep officieren van den ouden trant, type Hindenburg, die de Duitsche weermacht
uit de catastrofe van 1918 gered hebben, die het verbrijzelde zwaard hersmeedden,
die den Duitschen arend nieuwe klauwen en snavel verschaften, die de brutale
vermoording van Generaal von Schleicher en zijn dappere, ongelukkige vrouw noch
vergaten, noch vergaven, en die Hitler met zijn entourage in bedekte termen aanduiden
als de booze geesten, welke Duitschland opnieuw ten verderve voeren. Waarom?
Wijl de Duitsche interventie in den Spaanschen burgeroorlog voornamelijk geschiedt
om een front aan de Pyreneeën te installeeren, waardoor Frankrijk tegelijk van alle
zijden zou kunnen worden aangevallen en in de kortste keeren verpletterd.
Dit idee als zoodanig mishaagt niet aan het type Hindenburg-officieren, en zij
verhelen dat nauwlijks. Zij houden het evenwel voor onuitvoerbaar en noodlottig.
Ten eerste zoolang Duitschland in den rug bedreigd wordt door de Russen. En dit is
een der zwakke zijden van het rapport, welke zou doen twijfelen aan zijn
deskundigheid. Want juist het wisselvallige, het dubieuze van den bijstand der Russen,
wier legers alvorens Duitschland te bereiken moeten marcheeren door een aantal
landen welke hen met alle middelen den doorgang zullen weigeren, is voor het
meerendeel der Franschen de gewichtigste reden waarmee het nut der Russische
alliantie betwist wordt en waarom zij de toenadering tot de Soviets zooveel mogelijk
remmen. Voor Frankrijk dient het bondgenootschap met Rusland gedeeltelijk,
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misschien zelfs hoofdzakelijk, om de Russen te verhinderen zich opnieuw te allieeren
met Duitschland. In de gunstigste der denkbare voorwaarden zullen de Russen de
handen altijd meer dan vol hebben met Japan.

Dilettantisch
Ten tweede echter beschouwen de Duitsche officieren van den ouden trant het
omsingelingsplan der Hitlerianen als dilettantisch en onuitvoerbaar, omdat de
oorlogsvoering waarop het gebaseerd is een volmaakt échec geleden heeft op de
Spaansche slagvelden.
Hier klinkt hun argumentatie zakelijker en degelijker. Zij redeneeren aldus: onze
modernelingen droomen van den ‘Blitzkrieg’ en roemrijke overwinningen, behaald
in weinige dagen of weken. Maar wat leert het beleg van Madrid? Ondanks haastige,
geïmproviseerde versterkingen, ondanks een slecht geoefend, middelmatig bewapend,
uit alle hoeken der wereld, samengetrommeld verdedigingsleger, is Madrid na
anderhalf jaar belegering nog niet ingenomen. De verbinding met de rest van Spanje,
de proviandeering, kon niet eens worden afgesneden door een tienmaal beter
toegerusten aanvaller. Wie kan zonder waanzinnige vermetelheid veronderstellen
dat de Ligne Maginot welke loopt van het Nauw van Calais tot de Middellandsche
Zee, welke één front vormt zonder kans op flank-aanvallen en strategische
manoeuvres, een kunstwerk waaraan tien jaar gewerkt is, waaraan nog voortdurend
gearbeid wordt, dat bezet is met een leger van technici en uitstekende soldaten, wie
kan in gemoede veronderstellen dat dit formidabele Fransche bastion in drie dagen,
weken of maanden zal vallen? De krijgsmiddelen waarop wij bouwen ter
verwezenlijking van zulk een roekeloos denkbeeld hebben wij geprobeerd in het
vuur en getoetst aan het oorlogstuig van den vijand. Wat is het resultaat geweest?
De Duitsche vliegmachines hebben teleurgesteld. De Duitsche pantserwagens,
hoofdwapen van den Blitzkrieg, zijn inferieur gebleken. Zij rijden snel, maar schieten
slecht en kunnen zich niet verdedigen. De Italiaansche tanks, glorie der gemotoriseerde
divisies van den eventueelen Duitschen bondgenoot, hebben het onderspit gedolven
in Guadalajara. Zij waren bruikbaar tegen de ternauwernood gewapende krijgers van
den Negus. Maar zoowel de Duitsche als de Italiaansche pantserwagens zijn bijna
weerloos tegenover de tanks der Russen, en vermoedelijk nog weerloozer tegenover
die der Franschen.

Wankelend moreel?
In deze lijn gaat het clandestiene rapport nog menige bladzijde voort, het oorlogsplan
der Hitlerianen bekijkend en analyseerend van alle kanten.
Uit elke paragraaf kunnen de Franschen vertrouwen en opbeuring putten, mochten
zij die noodig hebben. Als het stuk authentiek is verraadt het onder een deel der eden
van het Duitsche commando een groote verwarring en een wankelend moreel. Is het
falsificatie, of zou het slechts de opinie vertolken eener onbeduidende minderheid,
dan demonstreert het met deugdelijk schijnende bewijzen de gegrondheid van het
pessimisme waarmee heldere hoofden de uitbreiding der Spaansche affaire
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beoordeelen in haar Duitsch-Fransche perspectieven. Voor een onbloedige toekomst
en een uitstel der afrekening is dit geen waarborg, doch tenminste een aanwijzing.
Wat de Franschen, die dit stuk doorbladeren, ondertusschen matig zal verheugen
is het besef dat zij van de tegenstanders der Hitleriaansche politiek nog minder goeds
te verwachten hebben dan van de Hitlerianen zelf.
Wat de Duitsche officieren van het type Hindenburg met halsgevaar, gelijk zij
zeggen, afkeuren in het veldtochtsplan dat zij den Führer toedichten, is immers niet
de krankzinnigheid van een oorlog tusschen Duitschland en Frankrijk, en alles wat
het gevoel en het verstand bij zulke hypothese in opstand brengt, maar alleen en
uitsluitend het percentage onzekerheid der onderneming, de beduchtheid dat zij geen
gemakkelijke kluif zal blijken, de vrees voor een fiasco, gezien de omstandigheden
waaronder zij wordt ingezet. Die critiseerende, in 't geheim rebellische aanvoerders,
willen gaarne tegen de Franschen van leer trekken, niets liever dan dat, doch zij
zouden de gelegenheid schooner wenschen en gaarne overtuigder zijn van het succes.
Het zijn uitstekende lessen die dubbel waarschuwen. Zij zullen niet tevergeefs
gegeven worden, al hebben de bevelvoerders van Frankrijk er niet bepaald behoefte
aan. De Franschman nam zijn voorzorgsmaatregelen. Niet alleen aan de Pyreneeën,
in Marokko, Algiers en Tunis. Maar tot in Tonkin.
[verschenen: 11 november 1937]

Oude steenen
Café ‘La Rotonde’, eenmaal de stamkroeg van Lenin en Trotzky,
verzamelplaats van alle volkeren en rassen van het menschdom, is heropend;
‘Foyot’, het restaurant der senatoren gaat verdwijnen
Parijs, 27 October [1937]
Wanneer de Tentoonstelling afgebroken wordt (zoo laat mogelijk) zal er niet méér
beroering heerschen onder al wie schrijft en leest dan bij de heropening onlangs van
het café La Rotonde en de aanstaande verdwijning van het Restaurant Foyot.
Dat teekent de Franschen in 't algemeen en de Parijzenaars in 't bijzonder. Elders
op den aardbol zijn er waarschijnlijk evenveel eet- en-drink-gelegenheden, welke
tot décor dienden eener min of meer opvallende gebeurtenis in de geschiedenis van
een land, doch in de Ville-Sirène heeft men een speciale gave om zulke plekken te
merken met een jaartal en ze te verheffen tot een monument.
Daar is het café waar Maurras zijn eerste aanhangers verzamelde en dat reeds een
doorluchtigen naam draagt in de literatuur. Het behoort tot de historie. Daar zijn de
café's, waar een letterkundige, een picturale beweging haar aanloop nam of waar
beroemde meesters hun concilies hielden in tabakswalmen. Het café waar Curie en
zijn vrouw elken dag lunchten temidden van werklieden. Het café waar Masaryk
iederen morgen zijn broodje knapte in den wasem van een glas zwarte koffie. Hier
ontstond de Republiek der Tsjechen. Ginds werd het radium ontdekt. In het Café
Flore van Maurras dwaalt de geest van zijn discipel Oliveira Salazar, de Portugeesche
dictator.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Onder den sloopershamer
Talrijk zijn de plekken welke de geciviliseerde geacht wordt te kennen als gewijde
grond en waar een hazepeper, een schotel oesters, een karaf wijn anders smaakt, en
beter, in de tintelende herinnering van een groot man. Niet minder talrijk zijn de
plaatsen waar de vandalen passeerden met den sloopershamer en waar niets rest dan
het onvergetelijk aandenken. Daar stond het Café Anglais, waar men na middernacht
Edward VII kon aantreffen, toen hij nog Prins van Wales was, neergezegen op een
bank, met zwijmelende ogen, zijn prinselijke zorgen verdrinkend in de dampen van
het Parijsche feest. Daar was het Café Durand, in de Rue Royale, waar de staf placht
te vergaderen van Generaal Boulanger, den laatsten der Fransche volkstribunen. Op
den avond dat hij zich meester moest maken van het bewind wachtte hem zijn
maîtresse in een aangrenzend cabinet. Te tien minuten over twaalf tikte de pamflettist
Henri Rochefort hem op den schouder en zei de beroemde woorden: ‘Sinds tien
minuten is uw populariteit in daling.’ Op dit stukje grond miste Frankrijk zijn Hitler
omdat Boulanger geen Parsifal was, en de omhelzing eener gloeiende en teringachtige
beminde, bij wier graf hij zich kort daarna voor den kop zou schieten, verkoos boven
een nachtelijken opmarsch door de stad die duizelend om hem riep. Een rechtgeaard
Franschman zal zich nimmer troosten over de verdwijning van het Café Durand. En
weer andere souvenirs, maar even hechte, binden hem aan het Café Tortoni,
neergehaald bij de doorbraak van den Boulevard Hausmann. Hier flaneerden Chopin,
Liszt, Wagner, Berlioz, Heine, het gansche intellect der negentiende eeuw. Hier
krabbelde Rossini zijn laatste melodieën op een manchette. Hier troonden de
fabrikanten van den Parijschen geest, de leveranciers van kwinkslagen, bons mots
en boulevard-anecdotes, het dagelijksch brood van een zorgeloos volk in een tijd
zonder muizenissen, die verdween als de laatste parels in een glas champagne.

De kroeg der bolsjewiki
‘La Rotonde’, op den Boulevard Montparnasse, was het Café van Lenin en Trotsky.
Het begon als een kroegje, even modest als de aanvangen van het bolsjewisme, maar
allengs vergroot, herbouwd tot een pompeus en altijd roezig, woelig drank-paleis,
bleef de Rotonde in de verbeelding van een cosmopolitisch publiek het café der twee
illusionisten, die met hun hersenschimmen een wereld ontwrichtten. Het banale
marmeren tafeltje, echt of onecht, waar zij aanzaten met hun echtgenooten, met hun
vrienden en trawanten, is een der bezienswaardigheden van het etablissement, evenals
een autograaf van den eenigen die weldra alle pioniers zal overleven. Léon Trotsky.
Niet ver van hier had Lenin op een zomerschen zondag-avond het fiets-ongeluk (hij
werd omvergereden door een auto) dat hem bijna van 't leven beroofde. Het lot van
Rusland, van vijf continenten, van millioenen menschen hing dien dag af van een
onhandig bestuurder, en één millimeter richting van de wielen.
‘La Rotonde’ sloot haar deuren tijdens de crisis, bij gebrek aan de internationale
clientèle welke het café bij voorkeur frequenteerde, zij heropende ze toen de crisis
luwde, toen de toerist, vluchteling en uitgewekene opnieuw aanstroomden naar Parijs.
Men kan zich voorstellen, dat de gedachten van Lenin's vrouw, van Trotsky, en zelfs
van Stalin dikwijls wegdwalen naar dit onmogelijk oord, zonder bekoring, zonder
grootheid, een nuchtere halte in een onafzienbare straat, dat om geheimzinnige
onverklaarbare redenen een aantrekkingspunt werd van het heelal. Wederom is het
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terras van La Rotonde een Babel waar alle rassen en volkeren van het menschdom
door een of meer exemplaren vertegenwoordigd zijn. In den roes van herinneringen
bedwelmen zij zich aan de begoochelingen der toekomst. Zou zich iemand, incognito
nog, onder hen bevinden wien het beter ware om op een zwoelen avond te struikelen
onder de raderen van een auto? Men kan nooit weten, doch op analogieën afgaand,
mag men het betwijfelen. Want La Rotonde is, naast café, nog altijd schilders-centrum.
Degenen echter, die langs de expositie-wanden een Modigliani vervangen, van gebrek
omgekomen in een hospitaal terwijl zijn vrouw zich uit wanhoop uit een raam wierp,
of een ander dezer meesters, die in 't zenit van den roem zich ophing aan een
deurknop, na zich de aderen te hebben opengesneden met een scheermes om met
zijn eigen bloed op den wand te schrijven. ‘Adieu la compagnie’, degenen, die in de
sporen wandelen van deze voorgangers, schijnen het op verre na niet bij hen te halen
wat betreft het talent.

‘Foyot’
Foyot, onteigend door de stad Parijs om een straat te verbreeden en de circulatie te
vergemakkelijken, was, gelegen tegenover den Senaat, het restaurant der Senatoren.
Zijn keuken genoot een even verdiende vermaardheid als zijn wijnkelders, ouder dan
een eeuw, die bij uitverkoop ongeveer een millioen opbrachten, gele en gouden
Chartreuse, fine Napoléon 1805, Louis Philippe 1830. Château Margaux van 1899,
en andere onschatbare nalatenschappen van een sybaritisch voorgeslacht, dat naar
de veilingprijzen te oordeelen, nog niet geheel is uitgestorven. Men kwam bij Foyot
om de Senatoren te bezichtigen in hun intimiteit, deftig, sober in de weelde, stemmig
in den rijkdom, of men ging er dineeren, aangetrokken door de reputatie van den
kok, door de verleiding van een onovertrefbaren maaltijd, even duur trouwens als
comfortabel en weergaloos.
Maar de faam en de onsterfelijkheid waarin Foyot zal voortleven dankt het
restaurant niet aan de senatoren, noch aan zijn smulpartijen, doch aan den bom van
een anarchist. Op 4 April 1896 werd een helsche machine geplaatst in het
vensterkozijn van het raam waar achter juist de dichter Laurent Tailhade had plaats
genomen met een zijner pikante vriendinnen. Tailhade, even berucht om zijn ontelbare
duels als om zijn verscheurende hekelverzen op de burgerlijke maatschappij, was
zelf anarchist. Persoonlijk had hij alle vorige aanslagen uit deze tragische periode
van het Fransche anarchisme verdedigd met de tijgerachtige boutade: ‘Wat doen de
slachtoffers ertoe als het gebaar mooi is? Wat doen enkele vage menschelijkheden
ertoe als door hen het individu zich laat gelden?’ Toen hij zag dat de bom ontploffen
ging, plaatste hij zich moedig tegenover zijn gezellin, die slechts enkele schrammen
opliep. Aan den dichter kostte de aanslag een oog, een verminkt gelaat, verschillende
maanden hospitaal, en een menigte schimpscheuten van zijn tegenstanders die hem
vroegen of hij 't gebaar nog zoo mooi vond. Met Laurent Tailhade echter, geniaal
als roskammer, als lyricus een beetje gemanieereerd en rhetorisch, trad het restaurant
Foyot in alle bloemlezingen der Fransche dichtkunst, want een dergelijk tragi-komisch
avontuur is een episode welke geen enkel biograaf verwaarloozen kan.
Dat was de eenige bewogen avond in het bestaan van Foyot. Tailhade overleed in
1919. En als 't restaurant een plein is, zal de schim van den dichter er nog spoken,
voor Franschen en buitenlanders, zoolang hij gelezen wordt. Dat is de macht der
fabels, waaruit Parijs zich de helft tooverde van zijn charme en zijn roem.
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[verschenen: 12 november 1937]

Pacifisten-Bellicisten
Frankrijk heeft weer een oorlogspartij met Blum als leider!
Een onhandige redevoering
Parijs, 30 October [1937]
Sinds jaar en dag leefde de Franschman met het idee van oorlogsgevaar als een
kameel met zijn luizen. Hij was van kleins-af er aan gewend. Maar nu doemde uit
de dikke October-misten naast dien ouden, versleten klopgeest een ander spook op,
sloop geruischloos aan door de nevels, als was het van watten, drong binnen onder
de hersenpan eener menigte vatbare burgers en nestelde zich als heer en meester aan
hun roer, dat zij voorloopig kwijt zijn. Het nieuwe spooksel lijkt als een tweeling op
zijn somberen kameraad, en verschilde zoo weinig van hem als positief van negatief,
als actief van passief. In plaats van oorlogsgevaar heet het Oorlogspartij en incarneerde
zich in acht ministers. Te weten: Blum en Violette (dat geeft twee bloempjes),
ministers van Staat, Delbos, minister van Buitenlandsche Zaken, Auriol van Justitie,
Cot van Luchtvaart, Monnet van Landbouw, Campinchi van Marine en Moutet van
Koloniën. Bijna het halve kabinet. Doch gelijk men ziet ontbreekt de Premier, de
minister die het geld en de minister die de soldaten moet leveren: Chautemps, Bonnet
van Financiën en Daladier van de landmacht. De vloot echter en de vliegtuigen zijn
reeds present.

Een campagne
Onder het gelui van alle brand- en doodsklokken is een deel der kranten tegen dat
achttal te velde getrokken. Op staanden voet zijn de regeeringspersonen op wie de
afschuwelijke verdenking was neergevallen, in staat van beschuldiging gesteld en
zonder vorm van proces veroordeeld als avonturiers, verraders en misdadigers. In
effigie zijn ze reeds meermalen gefusilleerd.
Daar zulke terechtstellingen nog maar weinig effect maken (het minst wat men
iemand tegenwoordig toevoegt met wie men van meening verschilt is de executiepaal)
hebben de ministerieele delinquenten de openlijke mededeeling ontvangen dat hun
levensdraden op den dag der mobilisatie gewelddadig zullen worden afgesneden.
Het is niet Charles Maurras, die zich ditmaal met de boodschap belastte. Maurras,
pas uit de gevangenis, wenschte niet te recidiveeren, hoewel hij nog candidaat is
voor den vredesprijs van Nobel.
Misschien ook wenschte hij zijn invloed niet te verpanden aan een beweging die
overmorgen wellicht moet worden stopgezet. In ieder geval vond hij een remplaçant
in den veteraan Leon Mirman, die vroeger zelf zetelde in de banken van het
gouvernement, die Hooge-Commissaris was te Metz, en die, na zich verheugd te
hebben in de flatteerendste gunsten der Republiek, royalist werd. Vandaag, als gevolg
van zijn kennisgeving, eischen de eenen de gevangenis voor Mirman, de anderen
een nationaal huldeblijk, en liefst aangenamer dan een verblijf tusschen vier naakte
muren.
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Wee het zwarte schaap
Wie het bij dit nieuwe kabaal bijzonder moet ontgelden is Léon Blum. Hij heeft
geprobeerd zijn onschuld te pleiten in een groote redevoering voor een socialistische
plechtigheid en zijn ergste vijanden zaten te luisteren aan de radio, twee uren lang.
Alles zou redelijk zijn afgeloopen, wanneer de oude pacifist, die gedurende dertig
jaren van zijn politiek bestaan tegen de credieten der nationale verdediging gestemd
of geageerd heeft, geen beroep gedaan had op de Fransche Vlag. En alles zou toch
met een sisser geëindigd zijn, als hij, kwaad wordend, zich in zijn peroratie niet de
ongelukkige frase had laten ontvallen: ‘Wij kennen sinds eenigen tijd een nieuwe
variëteit van nationalisten: de nationalisten van het buitenland!’
Wat kreeg hij daarover te hooren! Blum, zich dekkend achter de driekleur tegen
welke hij een deel van 't volk de vuist leerde opsteken, de driekleur welke zijn collega
Jean Zay, minister van Onderwijs, in een onsterfelijk proza-gedicht zijner
studenten-jaren, erger behandelde dan een vod. De combinatie Blum en Vlag was te
nieuw om te bekoren. De komedie lag er te dik op, en de zaak, verdedigd met
dergelijke veinzerijen, kon niet anders dan valsch en verdacht zijn.
Maar een les in het nationalisme, een dusdanige les van Blum, die nimmer kruit
heeft willen ruiken, die op zijn krant, in zijn partij, op zijn departement zich omringde
met medewerkers van wie de bekendsten uitheemsche namen dragen, van wie
sommige kersversch genaturaliseerd zijn, en zich niettemin bemoeien met de
buitenlandsche politiek van Frankrijk, dat leek een paar millioen gelidteekende
oud-combattanten die zich de loopgraven herinneren, het toppunt van euvelmoed en
onbewustheid. Ik geloof niet dat ooit een Fransch minister bloediger gehoond is dan
Blum door eene pers, welke hij in zijn redevoering brandmerkte als infaam.

Een oorlogspartij
Er is dus wederom een Oorlogspartij, denkbeeldig of niet, met haar reactie van
verwoede anti's. Maar wat verwijt men ten slotte aan de zoogenaamde vechtersbazen?
Dat zij erop zouden zinnen de Spaansche democratie ter hulp te spoeden met een
aantal Fransche regimenten. Dat zij in Spanje rechten willen herstellen welke niet
bestaan, rechten waarop zij zich in ieder geval niet beroepen kunnen tegenover een
opstandeling als Franco, want de tien regeeringsvormen welke Frankrijk na de Eerste
Republiek gekend heeft, zijn zonder uitzondering voortgesproten uit revolutie en
opstand!
Dat zij de Fransche grenzen willen ontsluiten voor de levering van oorlogstuig
aan de Rooden. Dat zij Minorca willen bezetten, als pendant der Italiaansche bezetting
van Majorca. En ten leste dat zij azen op een casus belli.
Als staaltje hoe zij zulk een casus belli pogen te organiseeren wordt deze week
geciteerd de bombardeering van den Jager 91, toebehoorend aan Air-France, en
bestemd om de watervliegtuigen der Middellandsche Zee-lijn hulp te bieden bij
ongelukken. Deze boot, natuurlijk voorzien van radio, lag gemeerd in een baai van
Minorca, niet ver van een batterij Rood-Spaansch luchtvaart-geschut. Een grijs
watervliegtuig, gemerkt met zwarte Malthezer-kruisen, stormt plotseling aan uit zee,
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en werpt bommen op den Jager 91, die zinkt. Er was geen sterveling aan boord, wat
zonderling schijnt voor een vaartuig dat elke minuut geroepen kan worden om uit te
stoomen. De kustbatterij had niet op het bombardeerend vliegtuig geschoten.
Met deze gegevens in handen gaat een redacteur van L'Humanité, orgaan der
Communisten, den directeur van Air-France interviewen te Marignane, want het
bericht der torpedeering met de zwarte Malthezer-kruisen heeft geweldige beroering
gewekt. Waarom geen enkele schepeling van Jager 91 zich op zijn post bevond kan
die directeur, de heer Pirouard, niet verklaren, en men vraagt het hem trouwens niet.
Hij weet daarentegen waarom de batterij niet schoot. De kanonnen bleven stom omdat
het watervliegtuig zich nauwkeurig aan de uitkijkposten presenteerde volgens een
geheime overeenkomst met de autoriteiten van Minorca, dit wil zeggen in een positie
welke veroorlooft het te herkennen, ondanks uiterlijke teekenen, als bevriend.

Incident gezocht?
Daarop concludeert de naïeve redacteur van L'Humanité: Verraad! Wie heeft de
geheime overeenkomst verklapt aan de trawanten van Franco? Noch de journalist,
noch de directeur van Air-France hebben begrepen dat zij zelf onvrijwillig uit de
school klappen. Den ‘nationalisten van het buitenland’ wordt het antwoord als 't ware
ingelepeld: Er was geen levende ziel aan boord van Jager 91. De bemanning was dus
gewaarschuwd. Zij verwachtte het vliegtuig, dat zich presenteert in de positie van
vriend. Wij vragen echter aan de duizenden die kunnen getuigen: is het ooit gebeurd,
in tijd van oorlog, dat een batterij niet schiet op een verdacht vliegtuig, zelfs al
gebruikt het de geheime signalen? Nimmer! Dus ook de bemanning der Batterij
verwachtte het bombardeerende en als Duitscher gecamoufleerde vliegtuig. Alles
was afgesproken werk, machinatie van lieden die een incident zoeken en met vuur
spelen!
Geen van beide lezingen kunnen tot nader order beschouwd worden als
onbetwistbare feiten, wat niemand zal betreuren. Zij typeeren den dubbelen
gemoedstoestand: aan den eenen kant de van-leer-trekkers, aan den anderen de
bakzeilhalers en achteruitkrabbers. Vermoedelijk zijn de eenen even bevooroordeeld,
even onverstandig als de anderen. Totnutoe evenwel wegen zij gelukkig tegen elkaar
op en naar allen schijn zullen noch de eenen noch de anderen dit evenwicht verstoren.
Met elk der twee inmiddels kan een behendig gouvernement manoeuvreeren,
hetgeen misschien hun voornaamste doel is en hun eigenlijke rol.
[verschenen: 20 november 1937]

Bij de Radicalen
Het congres te Rijssel heeft in den binnenlandschen toestand van Frankrijk
weinig veranderd, maar was niettemin toch een evenement.
Parijs, 3 November [1937]
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Allen die niet genoeglijk kunnen leven zonder een fata morgana op den grauwen
horizon, en ze zijn legio in Frankrijk, hadden hun hoop gezet op het Congres der
Radicalen. Dit keer, zeiden de onverbeterlijke illusionnisten, is het gedaan met het
Front Populaire. De coalitie spat uiteen. Het ministerie valt. Een oplapping is
onmogelijk. De Kamer wordt ontbonden. We krijgen nieuwe verkiezingen en een
gezondere situatie.
Waan, overal waan, zooals Hans Sachs zingt in de Meistersinger. Op hetzelfde
thema maakte men reeds variaties in het vorig najaar. De bom barstte niet in Biarritz,
waar de Radicalen twaalf maanden geleden vergaderden. In Rijssel, waar de vorige
week de groote en kleine bonzen der Fransche politiek beraadslaagd hebben, was de
lont tè kort om het dynamiet te laten springen. Juist lang genoeg om de Beurs één
dagje optimistisch te doen rijzen. Meer niet.

Lont en kruit
Doch er was een lont en er was springstof. Want de Radicalen, de partij der
middenstanders, waarvan men niet precies kan aanduiden waar zij beginnen, waar
zij eindigen, die zich vertakken en verstrengelen in alle lagen der maatschappij, de
Radicalen houden in hun hart absoluut niet van het Front Populaire. Zij zijn de eenige
en laatste liberalen van Europa, die nog floreeren, die tenminste niet zienderoogen
aftakelen, de oude garde der vrije gedachte die zich niet overgeeft, maar die ook niet
sterven wil, stevig genoeg ter been en frisch genoeg van hoofd, om te denken dat
een mooie toekomst niet achter haar ligt. Zij begrijpen ook uitnemend wat zij riskeeren
met hun twee bondgenooten, van wie de communist ‘intrinsiek pervers’ is, gelijk de
Paus zei, en de socialist nauwelijks beter vertrouwd. Zij twijfelen geen oogenblik
eraan dat zoowel de socialist als de communist hun ondergang beraamt, en niet alleen
de ruïne der partij, maar vooral de verdrijving, de uitroeiing der klasse en der idee
welke de Radicale Partij in Frankrijk, in Europa belichaamt. Zij weten eveneens wat
hun alliantie kost aan goed, wat ze misschien kosten kan aan bloed, als de socialist
overmoedig wordt, of als de communist zich in een avontuur stort. Desondanks steken
zij als de dierentemmer hun hoofd in den muil van den leeuw. Tusschen twee kwaden
meenen zij het minste te kiezen. Zij worden liever afgeknabbeld of met haar en huid
verslonden door de Rooden der Revolutie dan gesmoord door de Witten der Reactie.

Liberaal fascisme
Evenwel, uitgeslapen strategen als zij zijn, hoeden zij zich van alle kanten. Op hun
vorig congres te Biarritz hadden de gebaarde patriarchen van het Radicalisme met
verbazing en ongerustheid in de vergaderzaal een horde zien verschijnen van
schreeuwende, tierende klanten, marcheerend op commando, salueerend met de
armen in de lucht, als echte recruten voor een dictatuur.
Zij hebben die benden teruggezien te Rijssel, veel rumoeriger, veel ondernemender,
en ook talrijker. Deze jonge militanten titelden zich de ‘Radicale Jeugd’ en schaarden
zich onder leiding van een chef die Marcel Sableau heet. Had 't aan hen gelegen, het
Front Populaire zou onmiddellijk verbroken zijn, bij de eerste zitting. Het was Sableau,
die Pierre Cot ter verantwoording riep voor de smadelijke nederlagen der Fransche
luchtvaart, en voor de expedities van vliegtuigen en piloten naar het Spaansche Roode
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Front. Cot schuimbekte van verontwaardiging dat beschuldigingen waarvan tot
dusverre L'Action Française het monopolie had, weerklank konden vinden op een
radicaal congres. Cot werd gedekt door de leiders der Partij, en Sableau gekozen tot
vice-president. Daarmee werd bewezen wat men wilde aantoonen: dat er bij de
Radicalen plaats is voor een zeker ‘fascisme’ als 't erop aankomt en dat zij niet
onderdoen in patriottisme voor de extremisten van rechts als 't vaderland dit eischt.

Opzienbarende motie
Het was ook onder den drang der Jeunesses Radicales dat de Partij de eenige dagorder
stemde waaruit practisch nut had kunnen voortvloeien, omdat het betreffende de
financiën een standpunt vertolkte waar de Communisten en Socialisten hun
bondgenoot niet konden volgen. De lotgevallen van die dagorder waren nog
dramatischer dan het duel Cot-Sableau. Nauwelijks was het aanvaard, of de
driehonderd aanwezige journalisten en de vijftig Kopstukken der Partij stormden
naar de telefoon. Alle Parijsche redacties en ministeries werden op stelten gezet. Het
slot was, dat na een telefoontje van Blum, de besluiten gewoonweg nietig werden
verklaard en geannuleerd. Dit verhinderde niet dat de explosieve dagorder liet merken
uit welken hoek bij de Radicalen de wind woei of dreigde te waaien. Maar dat belette
ook weer niet dat de onschadelijke, schipperende eindbesluiten van het Congres met
algemeene stemmen op één na werden aangenomen. De mankeerende stem behoorde
aan Sableau. En ook dat was geen bezwaar voor de Jeunesses Radicales die unaniem
hadden vóórgestemd, om aan hun chef onverwijld een adres van solidariteit,
toewijding en ongeknakte trouw te richten, met welk adres Sableau zich dankbaar
vergenoegde.
Voor den buitenstaander lijkt dat allemaal verward, kinderachtig gebazel, en
poppenkasterij. Het is binnenlandsche politiek, en als zoodanig niet geheel te
versmaden of te verguizen, want met de methoden waarmee men een Partij redt wordt
ook de idee gered en gewaarborgd. De invloed der Jeunesses Radicales is juist
voldoende om tegenover de bondgenooten te dienen als alibi: wij hebben de eenheid
van het Front Populaire gehandhaafd tegenover die lastige rekels, of als wegwijzer:
gevaarlijke kruising, overweg, plotselinge helling, verminder de vaart, houdt rekening
met deze weerbarstige, onbesuisde snaken. Die invloed is ook nog juist zwak genoeg
(numeriek vormen zij ongeveer één kwart der Partij) dat de jonge Radicalen zich
geduldig en gewillig schikken in het hen toegewezen emplooi.

Herriot
De groote man der Radicalen blijft Edouard Herriot. Terwijl allen min of meer gepraat
hebben voor de vaak, voor de galerij of in de ruimte, is zijn interventie de eenige
welke werkelijk tot een direct en merkbaar resultaat geleid heeft. Terstond na zijn
redevoering, lyrisch als de solo van een operatenor, en georchestreerd met koperen
klaroenstooten, heeft Mussolini zijn gezant Vittorio Cerruti met onbeperkt verlof
telegrafisch teruggeroepen naar Rome. Zoo heeft Frankrijk geen gezant meer bij het
Quirinaal omdat Mussolini vergt dat de geloofsbrieven van den Franschen
vertegenwoordiger geadresseerd zullen worden aan Victor Emmanuel, Koning van
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Italië en Keizer van Ethiopië (wat Frankrijk sedert veertien maanden principieel
weigert) en Italië heeft geen gezant meer te Parijs, omdat Herriot zich enkele
afwijzende opmerkingen veroorloofd heeft over het fascisme. Het was bekend dat
Mussolini naar een gelegenheid uitkeek om deze ongelijkheid te herstellen en de
eerste de beste welke zich voordeed heeft hij aangegrepen.
Als den Franschen het vertrek spijt van een ambassadeur, die persona grata was,
en eensklaps, binnen twaalf uren, zijn koffers moet pakken, zij bejammeren
daarentegen geenszins de vacantie der ambassade. Onder diplomaten loopt het gerucht
dat Mussolini bij zijn bezoek te Essen tot Hitler gezegd zou hebben tegenover een
stoomhamer van honderd ton, dat hij Fransch-Afrika tusschen Franco en Badoglio
zou kraken als een hazelnoot onder dezen stoomhamer! En er is weinig in zijn uitingen
der laatste weken wat de geloofwaardigheid van deze brutale anecdote niet
vermeerdert. Op de Franschen echter kunnen zulke uitvallen slechts gunstig werken.
Zij voelen zich, als bij een naderend onweer, opgelucht dat eindelijk de voorradige
electriciteit zich condenseert in een bliksem.

Een evenement
Alles tezamen genomen heeft het Radicale Congres dus nog minder veranderd in
den binnenlandschen toestand van Frankrijk dan de Cantonnale verkiezingen. Toch
zal het opgeteekend worden als een evenement dat dateert in de geschiedenis. Een
eerste stap werd gedaan in een richting die weinig rust schijnt te beloven doch
klaarheid zal brengen in de Fransch-Italiaansche verhoudingen. Het is niet een helder,
duidelijk inzicht dat de Franschen ooit heeft doen duizelen of deinzen.
[verschenen: 24 november 1937]

Een omwentelaar
Een nieuw opzienbarend boek van Tardieu tegen de corruptie van het
Fransche parlementarisme: ‘La Profession parlementaire’
Parijs, 6 November [1937]
Ongeveer een jaar geleden publiceerde André Tardieu ‘Le Souverain Captif’, waarin
hij aantoonde dat het Algemeen Stemrecht in Frankrijk een karikatuur, een mystificatie
was geworden, dat de zoogenaamde Volkssouvereiniteit niet meer bestaat (wanneer
ze ooit bestaan heeft) en dat de oppermachtige gebieder als een ballon aan zijn kabel,
als een tamme beer aan zijn ketting, wordt om den tuin geleid door de kleine en
minderwaardige kliek van degenen die hem exploiteeren. Alles wat eermaals gegolden
had als een heilig, onschendbaar principe, wordt schaamteloos met voeten getreden
door hen aan wie de Franschen de uitoefening toevertrouwen van het gezag. Niets
van die principen was overeind gebleven en niets was ervan gered in de langzame
ontaarding, zelfs niet de schijn. De geheele mechaniek van Frankrijk's staatsvorm
berustte op leugen, bedrog, zwendel en de verachtelijkste kwartjesvinderij.
De tijdgenooten waren verstomd. Zij lazen het boek en zwegen het dood.
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Niemand wist er raad mee. Alle partijen, zoowel rechtsche als linksche, zoowel
reactionnairen en gemodereerden als de progressisten, blauwen, witten en rooden,
had Tardieu over denzelfden kam geschoren. Niemand werd gespaard.
Maar in geen enkel van de twintig kampen der Fransche politicasters ging een
woord op van protest en nog minder waagde men zich aan een poging tot weerlegging.
Daar het in Frankrijk geenszins ontbreekt aan mannen, die begaafd zijn voor de
polemiek, mocht uit de gedweeheid hunner houding veilig worden afgeleid dat in
Le Souverain Captif niets te weerleggen viel, zelfs geen onderdeelen. Het boek stond
als een paal boven water, boven het water der modderplassen welke het beschreef
met een glimlachend sarcasme.

Een tweede boek
Doch één paal is niet voldoende om de richting aan te wijzen van een weg die ergens
voeren kan, en in dezen herfst gaf Tardieu ‘La Profession parlementaire’ uit. Het
werd geschreven, evenals het vorige, onder de mimosa's van Menton, waar hij zich
heeft teruggetrokken, ontoegankelijk voor iedereen. In een dolce far niente en een
schijnbare onverschilligheid wacht hij het effect af van den schok. Met een
ongeloofelijke kalmte, met goed humeur, zonder een greintje zwartgalligheid, hier
en daar zelfs humoristisch, maar overal met de strengste zakelijkheid, zet hij uiteen
wat zij, die den Gebonden Souverein aan touwtjes meesleepen naar de stembus,
gemaakt hebben van een groote roeping die een misselijk beroep werd.
Hoeveel parlementariërs, van de Eerste of van de Tweede Kamer, kan men de
hand drukken zonder zich te bevuilen? Ongeveer de helft. Laten wij zeggen veertig
procent. Dit is de conclusie. Frankrijk wordt bestuurd en geregeerd door een
meerderheid van schavuiten die het uitbuiten en leeg schudden zonder eenig hooger
oogmerk dan hun eigen voordeel, terwijl de rest dergenen, die fatsoenlijk heeten,
werkeloos en moedeloos naar de plundering toekijkt. Een bende vraatzuchtige ratten
in een graanschuur.

Naam en toenaam
Hij noemt ze met naam en toenaam. Camille Chautemps bij voorbeeld moge Premier
zijn en als Redder beschouwd worden van het Vaderland, hij krijgt niettemin zijn
beurt. En een verschrikkelijke beurt. Er is geen Franschman die zonder huivering de
bladzijden zal lezen welke met een wiskundige droogheid en stelligheid de verborgen
manipulaties ontleden van den minister die in de troebelste tijden aan het hoofd
geplaatst werd van zijn land. Zwart op wit zulke beschuldigingen gedrukt te zien,
glashelder voor ieder die lezen en redeneeren kan, en bij te wonen hoe de beschuldigde
geen pink verroert, hoe hij zijn gang gaat alsof er niets gebeurd is noch gebeuren zal,
hoe zijn collega's van het cabinet en van het parlement dergelijke betichtingen langs
de koude kleeren laten glijden, hoe het gros der burgers aantijgingen aanhoort met
een lijdzaamheid welke hen stempelt tot menschen zonder pit, zonder karakter, of
erger nog, tot medeplichtigen van de infaamheden welke Tardieu een stalen gezicht
denonceert, - al dat ongeloofelijke te moeten waarnemen als feiten, slaat den
onbevangen toeschouwer die ik ben met een matelooze verbazing. Bij de geuren
welke opstijgen uit ‘La Profession parlementaire’ kan men niet spreken van een riool,
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want een riool is nog nuttig. Het is een vuilnisput, een mestpoel waarvan de pestilente
dampen door een geheel volk oogenschijnlijk zonder hinder en zonder weerzin
worden opgesnoven.

Niet uit rancune
Laten wij echter nog niet oordeelen alsof de Geboeide Souverein voor altijd buiten
staat is om te reageeren. Ongetwijfeld had menigeen een flauw vermoeden van de
vunzigheden eener instelling welke hij van kindsbeen leerde eerbiedigen. Maar voor
den eersten keer wordt hem de schande eener situatie, de omvang eener verrotting,
zijn verantwoordelijkheid voor het bederf, het gevaar dat hij erbij loopt, het nadeel
dat hij ervan lijdt, in nauwkeurige termen bewust gemaakt. En niet door een
buitenstaander. Doch door iemand die ‘van de partij’ is, door iemand van het vak.
En niet door een vakman, die ontgoochelingen te wreken, rancunes bot te vieren, of
een stembusnederlaag uit te wisschen heeft. Doch door iemand die vrijwillig afstand
deed van zijn deputé-zetel, zijn ambten, zijn waardigheden, en de daaraan verbonden
inkomsten.
Door iemand die dat besluit nam uit pure, ongeveinsde walging, gedwongen door
zijn geweten, en geen beteren uitweg bespeurend. En vervolgens door iemand op
wiens rang en beteekenis men volstrekt niet met een gerust hart uit de hoogte kan
neerzien. En wie hier getuigt is ook niet iemand die zich gekrenkt, teleurgesteld zou
mogen achten door de niet vervulling van normale droomen en ambities. Integendeel.
Tardieu is het troetelkind geweest der Fransche Republiek, haar enfant chéri. Geen
enkel der levende staatslieden doorliep met minder hindernissen een schitterender
carrière. Hij débuteerde als attaché der ambassade te Berlijn. Hij vervolgde als
cabinet-chef van Waldeck-Rousseau, een Premier van de eerste grootte. Dertien jaar
lang schreef hij de hoofdartikelen van Le Temps. Gedurende twintig jaar was hij
zonder onderbreking afgevaardigde. Tienmaal minister. Driemaal Premier. Hij stamt
uit een patricische familie, sinds drie-en-een-halve eeuw gevestigd te Parijs. Het
eenige ambt waarnaar hij nog had kunnen dingen is het Presidentschap der Republiek.

De consequentie aanvaard
Dit is de man die, pas zestig jaar oud, helder van hoofd, gezond van leden, in een
drastischen, optimistischen, brillanten stijl een philippica schrijft aan welks
argumenten en betoogen een denkend, redeneerend wezen onmogelijk kan ontsnappen.
Ziedaar wat ‘La Profession parlementaire’ onderscheidt van alle vorige pamfletten
tegen de decadentie en de degradatie van het Fransche parlementarisme. Ziedaar wat
Tardieu's boek uniek maakt in zijn soort, onberekenbaar in zijn gevolgen, onafzienbaar
in de echo's die het kan wekken, in de reeds aanwezige stroomingen die het wellicht
zal versterken. Dit is het eveneens wat aan de positie welke Tardieu koos haar absolute
onaantastbaarheid verleent en wat zijn kracht verdubbelt. Ook Poincaré immers,
Doumergue, Briand, Clemenceau, of in een reeds verwijderd verleden ook Guizot,
Casimir, Périer, Gambetta, Waldeck-Rousseau, hadden zich beklaagd over de
schadelijkheid en de wandaden eener instelling welke de besten, ontmoedigd, doemt
tot machteloosheid tegenover een meerderheid die van nature ademt in een sfeer van
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laagheden en schandaal. Van die sporadische klachten echter hadden zij nimmer de
consequentie getrokken. Nauwelijks was de bekentenis over hunne lippen of zij
berouwde hun. Uit zwakheid, uit ijdelheid, uit routine, of misschien ook om de teugels
niet in handen te laten vallen van de slechtsten, schikten zij zich in het onvermijdbare,
hervatten zij het pijnlijke juk en gehoorzaamden aan wat zij verfoeiden met wanhoop.
Tardieu is de eerste die breekt met dit systeem van halfslachtigheid. Hij volgde zijn
gedachte tot een uiterste waar zij daad moest worden, en eenmaal de overtuiging
verworven hebbende, vond hij den durf om niet te aarzelen voor een conclusie die
eischt: tout chambarder, alles omverwerpen, alles onderste boven zetten, alles sloopen
om opnieuw te bouwen.

Quo vadis?
Toen Tardieu, bijna tien jaar terug, voor 't eerst een ministerie vormde werd hier
geschreven: Frankrijk zal gaan tot waar Tardieu gaat. Nu meer dan ooit blijft het de
kwestie tot waar Tardieu wil gaan. Met een handvol gedecideerde aanhangers, en na
een voorbereidend artillerie-vuur met boeken als Le Souverain Captif en La Profession
parlementaire, dat alle bekende stellingen vergruizelt, kunnen zijn theorieën en
overtuigingen hem ver brengen.
[verschenen: 25 november 1937]

De triomf van Vincent
Van Gogh's wonderlijke ongehoorde opgang naar de toppen van den roem
heeft te Parijs de laatste wijding ontvangen
Parijs, 10 November [1937]
Het blijkt meer en meer dat in de herinnering welke zich rondom de Expositie van
'37 begint te kristalliseeren, de naam Vincent van Gogh uit de duizenden anderen
zal bovenzweven en aan de kleur van het aandenken zijn zeer bijzondere tint zal
geven, de streep in het spectrum der emoties welke een nieuwe, tot dusverre
ongekende ontroering aanduidt.
Zoodra men even in het verleden teruggaat, zoekend naar een indruk, zullen niet
de geisers vuurwerk van den Eiffeltoren uit den hemel dalen, noch de licht-fonteinen
zullen gloed sproeien over een fosforiseerende Seine, men zal geen muziek hooren,
men zal geen lijnen zien eener architectuur, maar op den donkeren achtergrond van
het denken zal oprijzen, zacht stralend als een droombeeld uit de andere wereld,
majestueus en innig, een Zonnebloem. En terwijl een tweede visioen over het zwarte
scherm glijdt, de diep-blauwe Sterrennacht, en een derde, de Tuin van den Dichter,
zal men mijmerend zeggen: juist, dat was het jaar van Vincent van Gogh, in het
Musée d'Art Moderne, op den Quai de Tokio. Want de origineelste, de machtigste,
de ongelukkigste van de Hollandsche schilders der vorige eeuw had tenminste in dit
opzicht ongelijk toen hij in een der brieven aan zijn broer Theo schreef: ‘Ik teeken
kortaf Vincent omdat de Franschen den naam Van Gogh nooit zullen kunnen
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uitspreken.’ Men moet nooit zeggen nooit, niet eens tegenover het onmogelijke. De
Franschen leerden uitspreken Van Gogh, zelfs tamelijk goed, en dit is zijn laatste
triomf, het slot-accoord zijner overwinning.

Te kunnen duren...
Wie van hen die tusschen 1880 en '90 zijn tijdgenooten waren, had durven voorspellen
dat deze naam in Parijs een jaar zou samenvatten, symboliseeren, dagteekenen, en
merken met een aureool? Als Vincent in het gele huisje van Arles, na een
opwindenden, uitputtenden arbeid onder de schroeiende zon, onder den vlijmenden
wind, onder den slagregen (want deze zonderling schilderde niet alleen de Nacht
onder een gas-lantaarn maar zelfs den regen), als Vincent zich voor het tafeltje zette
om Theo te Parijs verslag te doen van zijn werk, om hem de ontvangst te melden
van een biljet van vijftig of van honderd francs, om hem te vertellen van zijn angsten,
zijn extasen, keerde geregeld het leid-motief terug van een belegerde vesting. ‘Als
wij 't beleg maar doorstaan’ herhaalt hij in een aantal zijner brieven, nauwelijks
hopend op een einde of een ontzet. Hoe dikwijls heeft hij gejammerd dat zijn doeken
méér kosten aan verf, linnen, raam en lijst, dan zij konden opbrengen!
Te kunnen duren, met steun van zijn broer, bediende in een kunsthandel die 't zelf
niet rijk had, te kunnen duren temidden van zorg, ontbering en eenzaamheid, tot hij
zijn geestelijke wezen, zijn tweede ik, dat hem bezielend achtervolgde, zou hebben
gemodelleerd en voltooid in kleur, was langen tijd zijn eenige wensch. Het is waar
dat hij goede schilderijen ook vergeleek met edelsteenen: ‘Zoo min men diamanten
en parelen opraapt bij de vleet, zoo min vindt men goede schilderijen.’ Zeker wist
hij dat hij met zijn penseel kostbaarheden opdolf van zijn palet, hij wist dat hij en
zijn broer schatten vergaarden waaraan de roest niet zou knagen. Doch telkens dat
hij dien schat omzette in cijfers, in geld, bleef hij bij de bescheidenste raming, had
hij niet het flauwste vermoeden van de getallen die weinige jaren later werkelijkheid
zouden worden.

Verwezenlijking van het onmogelijke
En wanneer in een oogenblik van het opperste enthousiasme een dier geluidlooze,
brandende stemmen waarmee de kunstenaar in de seconden der inspiratie familiaar
is, hem had toegefluisterd dat binnen een halve eeuw, binnen een tijd dien hij naar
menschelijke berekening had kunnen bereiken als hij niet bezweken ware onder het
beleg, zijn naam als een exalteerende klank over de lippen zou gaan eener ontelbare
menigte, dat hij voor alle kranten en tijdschriften in het brandpunt der actualiteit zou
staan, dat hij de pracht eener luistervolle expositie zou overvleugelen, en dat de
Conservator van het Louvre zelf, in eigen persoon, het een eer zou achten de
organisatie en de inrichting eener tentoonstelling zijner werken te verzorgen om een
Fransch rijksmuseum in te wijden, dan zou Vincent, als botsend tegen een muur van
onmogelijkheden, met een ruk uit zijn visioen zijn wakker geschrokken, verpletterd
door den absurden afstand tusschen verbeelding en werkelijkheid, en driftig grijpend
in zijn met vermiljoen en ultramarijn besmeurden baard.
Ook die vreemde, talrijke brieven van Vincent aan Theo, beurtelings vlammend
van coloriet en accent, beurtelings grauw, monotoon van een eindeloos getob, zijn
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nu verschenen in een Fransche editie (bij Bernard Grasset) en completeeren dezen
wonderlijken, ongehoorden opgang naar de toppen van den roem. Zoo keert hij terug,
na een zegetocht over Holland, Duitschland, Engeland, Amerika, naar zijn punt van
vertrek, Frankrijk, ontvangt er de laatste wijding, na reeds vermaard genoeg te zijn
om vervalscht te worden, en blijft er een openbaring. Er is geen voorspoed, geen
meevaller of buitenkansje dat de schimmen der twee broers, elkaar getrouw tot in
den dood, onthouden wordt.

De expositie
Zij hebben zelfs het geluk dat de aandacht voor de revelatie en de eindbekroning van
een voorbeeldeloos oeuvre nog vermeerderd wordt door de heftige polemiek welke
is losgebroken over de inrichting der tentoonstelling.
De Conservator van het Louvre, René Huyghe, jong, intelligent en
hervormingsgezind, die zich belastte met de organisatie, heeft een nieuwe conceptie
willen experimenteeren van vertooning van kunstwerken, volgens een techniek welke
hier den naam kreeg van museografie. Hij exposeert een schilderij niet geïsoleerd,
als een loutere verschijning, als iets wat volkomen toereikend op zichzelf bestaat,
begrepen en bemind kan worden, doch hij tracht een doek te herplaatsen in het
moment en het milieu van zijn groei, in de biografie van den maker.
René Huyghe schrijft aan deze methode een dubbel voordeel toe. Eenerzijds zou
zij, tegelijk bekorend en onderrichtend, de kunst dichter en sneller brengen bij de
groote massa. Anderzijds zou zij de musea beschermen tegen de verveling, en het
gevoel van wantrouwige hostiliteit opheffen dat het volk van oudsher jegens musea
aan den dag legt. De Van Gogh-Expositie beslaat dus drie ruime zalen. De eene is
gevuld met verklarende, toelichtende, instructieve documenten, foto's, facsimilé's,
reproducties, Vincent's geheele leven bestrijkend, van het geboortehuis te Zundert
tot aan de tombe te Auvers-sur-Oise, waar hij met zijn broer begraven ligt tusschen
de korenvelden. De tweede is behangen met studies, schetsen en teekeningen, dikwijls
gedoubleerd met een foto van het behandelde onderwerp, of met de weergave van
een schilder, die hetzelfde motief koos. De derde zaal is gewijd aan de
duizelingwekkende meesterwerken, welke de geheele wereld kent, doch die in
Frankrijk nog niet als ensemble waren geëxposeerd.

Pro en contra
Dit demonstratieve, onderwijzende systeem is volstrekt niet naar de gading van lieden
die meenen dat men een kunststuk moet aanvoelen, en niet begrijpen, die niet gelooven
dat begrip de aanvoeling vergemakkelijkt, en die meer waarde hechten aan de
ongestoorde bewondering van den kenner dan aan de opinie welke men een menigte
probeert in te pompen. Toegevend dat men met de methode van Huyghe gemakkelijk
tot ergerlijke excessen kan vervallen (door de portretten o.a. van overbodige
familie-leden, door wijsneuzige, pedante commentaren) dunkt mij niettemin dat
begrijpen en aanvoelen elkaar niet noodzakelijk behoeven te hinderen of uit te sluiten
en dat een trek uit het leven van den auteur den horizon van een kunstwerk op
zeldzame wijze kan beïnvloeden, hetzij vernauwen, hetzij verwijden. Het
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bezwarendste wat men tegen het experiment kan aanvoeren lijkt me dat het soms
fnuikend zal zijn en nooit of zeer zelden onmisbaar voor den waren
schoonheidszoeker.
Hierover echter zal men 't nimmer volledig eens worden; maar wat er ook van zij,
het documentaire der Parijsche expositie heeft waarschijnlijk niet de belangstelling
voor Vincent veredeld, maar ongetwijfeld opgejaagd tot den hoogst bereikbaren
graad, tot een maximum waar naast de kwantiteit de kwaliteit zeker niet ontbreekt.
[verschenen: 27 november 1937]

De wereld-haven Parijs
Het Kopstation van de wereld Kunstmatige landingshaven voor
trans-atlantische vliegbooten
Parijs, 13 Nov. [1937]
De inwijding van het eerste Parijsche vliegstation is geschied met des te meer
plechtigheid en praal daar men er langer dan billijk was op gewacht had. Niet alleen
omdat het kant en klaar had moeten zijn bij de opening der Internationale
Tentoonstelling, terwijl het op 't nippertje en meer en gros dan en détail gereed kwam
bij hare sluiting. Maar vooral omdat vanaf 1919, jaar waarin 't Fransche
luchtvaartverkeer zijn wieken begon uit te slaan, tot op den dag van heden, Parijs
qua vliegstation zich moest behelpen met een restaurantje, klein en primitief als een
dorpscafé, met enkele onooglijke te hooi en te gras opgetrokken kantoorgebouwtjes,
met een aantal vervelooze loodsen, en met een hek dat het veld scheidde van den
straatweg.
Wanneer het regende of snerpend woei over de vlakte welke plat is als een
Hollandsch landschap, doch veel uitgestrekter en ruimteloozer, vond de moderne
reiziger geen andere beschutting dan een tochtige, koude hangar, of de vleugels van
een toestel. Nergens was een aftandsch, verfomfaaid tooneel zoo vierkant in
tegenspraak met wat men zich verbeeld had, of wat men zich droomen kon over een
décor dat voegde bij de groote, mechanische vogels die brieschend uitvlogen naar
de wolken en geruischloos neerzweefden uit den hemel.
Dat was pittoresk, als men wil, die ontmoeting van een oude en een nieuwe eeuw,
die encanailleering van den geraffineerdsten vooruitgang een schoremen achterstand,
die versmelting van twee der tegenstrijdigste stijlen. Het contrast werd nog aangedikt
door de kleinsteedsche, gore huisjes, de rommelige barakken, de vunzige krotten der
‘zone’, de beruchte Parijsche zone, bewoond door gepeupel in flarden, tusschen
welke men wegreed naar de Ville-Lumière, in een gangetje van vijftien kilometer
per uur na uitgestapt te zijn uit een machine welke eer thuis hoorde op een andere
planeet dan tusschen dit morsige, slonzige brok menschdom.

Pittoresk maar...
Doch van niets wordt men in de practijk zoo gauw beu als van de schilderachtigheid
van lompen. In werkelijkheid had 't Parijsche vliegstation weinig aanlokkelijks, noch
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voor een aankomst, noch voor een vertrek. Telkens dat men deze omgeving betrad
verwonderde een entree welker verwaarloozing spotte met alles wat men voor zich
had of achterliet. Nog meer echter verbaasde het dat de Franschman met zulke
bekrompen hulpmiddelen in een jaar als het vorige 105.000 passagiers, twee millioen
ton vracht en 870.000 ton post had kunnen verwerken, als men voor één keer tenminste
de cijfers gelooven mag der statistiek.
Het nieuwe station, waaraan twintig maanden gebouwd is, en dat tien millioen
kostte, maakt de helft dezer beschrijving ongeldig. Zoo bescheiden, armoedig het
eerste was en langen tijd bleef, zoo imposant, rijk en trotsch, zelfs grandioos, werd
het tweede. De architectuur is even eenvoudig als harmonisch: een centraal motief,
hoofdzakelijk gebezigd als ontzaglijk weidsche hall, is geflankeerd door twee vleugels,
welke een front bestrijken van twee honderd vijf en dertig meter lengte. Zonder
bezwaar kunnen die twee flanken naar beide zijden in het eindelooze gerekt worden,
wanneer de toeneming van het verkeer mettertijd een uitbreiding zou vergen. Men
verviel dus niet in de fout van alle spoorweg-stations der vorige eeuw, waarvan de
structuur een massa vormt welke voor vergrooting niet vatbaar is.

Practisch
Met de overige vereischten der luchtvaart werd even oordeelkundig rekening
gehouden. De breedte is gereduceerd tot het strikt noodige, eerstens om de bebouwde
oppervlakte niet overmatig uit te dijen, vervolgens om de afstanden welke passagiers
en handelsgoederen voor het vervullen van diverse formaliteiten hebben te doorloopen,
tot het uiterste te beperken. De hoogte der flanken bepaalt zich uniform tot twaalf
meter om de landing der vliegmachines in alle richtingen te vergemakkelijken. Het
centrale motief steekt slechts één meter boven de lange vleugels uit en de uitkijktoren
verheft zich niet hooger dan veertien meter boven het niveau van het terrein. Het ligt
voor de hand dat alle denkbare diensten van het station, alle bureaux der verschillende
maatschappijen in hetzelfde gebouw zijn ondergebracht. Er is een rust-zaal voor de
piloten. Er zijn afzonderlijke halls en gaanderijen voor vertrek en aankomst, een zaal
voor het visiteeren der bagage, een zaal voor export, een zaal voor import, een
restaurant met groote eetzaal en verschillende kleine eetzalen, een hotel dat kamers
bevat met badinrichting, binnenkort zullen er ongetwijfeld winkels zijn, en het
ensemble is overdekt met een onmetelijk terras vanwaar men onbelemmerd uitzicht
heeft langs alle windstreken. Maar de eenige toegangsweg naar Parijs is nog niet
verbreed, evenmin verfraaid, en het traject dat het station verbindt met de poorten
der stad bleef even luguber als tijdroovend. Wanneer een verbetering in dit opzicht
geleidelijk moet gebeuren (en elke andere methode zou wegens de talrijke
onteigeningen te kostbaar zijn) kan de aanpassing nog minstens dertig jaren duren.
Zoolang zal het vliegstation een vereenzaamd monument blijven in een woestenij
van de leelijkste middelmatigheid en afval.

Toekomst
Men heeft echter een toekomst voor zich, welke door Parijs gedroomd wordt als
grootsch en onbegrensd. Minder dan ooit ontbreekt het de Franschen aan
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ondernemingsgeest en zij schijnen zich in 't hoofd gezet te hebben dat op de
lucht-banen tusschen de oude en de nieuwe wereld de Ville-Sirène zal fungeeren als
kopstation en als voornaamste draaischijf.
Volgens de redeneering dezer pioniers zal degene, die over eenigen tijd per
watervliegtuig reist van New-York naar het Europeesche continent, het als een
ontoelaatbaar inconveniënt beschouwen om aan land gezet te worden op eenige kust,
't zij te Brest, of te Bordeaux, om met alle bagage over te stappen, en in trein, auto
of tweede vliegtuig den onderbroken tocht te beëindigen. De concurrentie met de
scheepvaartmaatschappijen die zich als scherp laat aanzien, en ook het karakter der
vliegmachine verbieden zulk een onbevredigende oplossing van het gegeven probleem.
Om evenwel een direkte verbinding te bewerkstelligen tusschen Parijs en de nieuwe
wereld moet men in de onmiddellijke nabijheid der hoofdstad over een watervlak
beschikken dat bij voldoende diepte (4 à 6 meter) tevens een opstijgbaan bezit van
minstens twee-en-een-halven kilometer in acht windrichtingen. Dit watervlak is niet
voorhanden. Maar hetgeen de natuur niet leverde kan kunstmatig worden verworven
en tot dat doel schreef de Fransche Aéro-Club verleden jaar een prijsvraag uit voor
het ontwerp eener inter-continentale vlieg-haven. Van de zeven plannen die
binnenkwamen beantwoordde slechts een enkel aan alle eischen. Het is een conceptie
van den architect Urbain Cassan (een der bekroonden van de prijsvraag voor het
Paleis van den Volkenbond) die voorstelt om den vijver van Saint-Quentin bij Trappes,
gegraven en gedijkt door den vestingbouwer Vauban om Versailles van water te
voorzien, te benutten als luchthaven, niet alleen voor watervliegtuigen, doch eveneens
voor landvliegtuigen, door organisatie der belendende terreinen.

Trappes
Trappes, een dorp van een kleine drie duizend zielen, is zoo goed als mist-vrij (slechts
twaalf mistdagen per jaar) en ligt langs de magnifieke autobaan welke men bezig is
aan te leggen aan den zuid-wester zoom van Parijs, wat het Bois de Boulogne op
twintig minuten rijden brengt van de ontworpen luchthaven. Het plan van Cassan is
aangenomen en met de uitvoering werd reeds aangevangen. De kosten zijn begroot
op ruim honderd millioen francs, een mooi kapitaal, doch niet te veel voor een
onderneming welke aan Parijs op alle Europeesche steden een beslissenden voorsprong
zou verschaffen in het trans-atlantisch luchtverkeer. De maatschappij Air-France
trouwens voert sinds eenigen tijd drukke onderhandelingen met de Amerikanen die
zeer geneigd schijnen om dit grootsche en verleidelijke plan te steunen met al hun
medewerking. Binnen vijf jaar hoopt men niet enkel de haven maar ook een
regelmatige verbinding verwezenlijkt te hebben. Drie Fransche firma's hebben
vliegbooten op stapel met een tonnenmaat van 40 tot 70, die de reis zullen maken in
één trek en met een voldoende snelheid om den duur van een etmaal niet te
overschrijden. Het zou zonderling zijn wanneer het geen enkel dezer machines lukt
en wij niet binnen het geraamde tijdperk ingrijpende veranderingen bijwonen in het
verkeer tusschen de beide helften van het aard-rond.
[verschenen: 4 december 1937]
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Geheime fondsen
Zóó weinig gezond verstand, intellect en intelligentie is er in een 20ste
eeuwsche massa, dat een tot populaire afgod verkozen pop, zich iedere
vermomming en veinzerij mag veroorloven.
Parijs, 17 November [1937]
De heropening der Kamers, die na een lange vacantie aan de periode van komedie,
luchtkasteelen, kwakzalverij, lapmiddelen een eind maakt, de hervatting der
parlementaire debatten, de indiening van een labiel budget dat scabreuze verrassingen
belooft, en alles wat den gemiddelden citoyen in gewone tijden zou hebben
gepassionneerd is naar den achtersten achtergrond teruggedreven door de processen
van den simili-dictator François de La Rocque, wat men hier noemt het duel La
Rocque-Tardieu.
Men verdringt zich in en om de rechtszaal als op een perron bij de aankomst van
een ster. De politie is vertiendubbeld. De straten zijn afgezet.
De toeschouwers worden gefilterd en passeeren een controle die vitterig is als de
douane. Er zijn honderdmaal meer belangstellenden buiten dan binnen.
Alles bruist, gist, dampt, giert en tiert gelijk bij een bokswedstrijd. Elk der twee
partijen, de aanklager en de beklaagden, hebben hun lijfwachten, hun supporters,
hun applaus-brigade, en zonder twijfel ook hun knokkers, voor 't geval ze te pas
zouden komen. Ontbreekt slechts de manager, de impresario van dit schouwspel,
theater en circus tezamen. Misschien bevindt hij zich in de zaal en zit hij in het bankje
der beschuldigden. Wanneer 't zelf niet is, wie dan?

Fraaie vertooning
Het is een mooie vertooning. De meesten der acteurs die optreden met een branie
van toreadors, zijn nationalen, patriotten en wat in Frankrijk heet fascisten. Bij de
geringste aanleiding stuiven zij op, krijgen zij een soort van zenuwaanval, schelden
zij elkaar uit als vischwijven en baliekluivers. Alleen Tardieu bewaart zijn kalmte.
Hij is ijzig bedaard en afgemeten als een beul met witte handschoenen en hooge
hoed. Maar voor de overigen zijn de woorden schooier, smeerlap, ploert, huichelaar,
verrotteling, omgekochte, de getemperdste uitdrukking hunner woede. Vooral Léon
Daudet weert zich als een echte nar, als een clown die voor baarlijke duivel zou
spelen in een middeleeuwsch mysterie. Met alle geweld wil hij de glazen inslaan.
Alle ruiten moeten kapot. Zijn drift van opgewonden standje bezorgt hem zelfs een
neusbloeding. Doch als de president der rechtbank hem aan de deur wil zetten
protesteeren de toeschouwers en houden de garde tegen. Zij willen zulke scènes niet
missen. De eenen omdat zij zweren bij Daudet of omdat hij hen amuseert. De anderen
omdat zij gnuiven bij die exhibitie van tweedracht en haat in een kamp dat het hunne
niet is. Zij behooren tot het Front Populaire en hebben alle reden om zich met die
verdeeldheden te feliciteeren. Elke mep die de ‘fascisten’ elkaar uitdeelen is
meegenomen en hoe harder hij aankomt hoe liever.

Interessante momenten.
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Ongetwijfeld, dit proces is interessant, want men heeft niet dikwijls de gelegenheid
om respectabele lieden bij te wonen in hun slordigste négligé, of aan de kaak gesteld
te zien in hun hemd. Als Tardieu b.v. aan de rechtbank dertig gefotografeerde brieven
overhandigt van den Colonel, vol van de onderdanigste toewijding, dankbaarheid en
vereering, van de La Rocque die beweert hem nauwelijks gekend en slechts één keer
in zijn leven ontmoet te hebben. Of als de Colonel, die de getuigenis van den gestorven
Doumergue inriep, loochent een démenti gekregen te hebben van Doumergue's vrouw,
en even later bekennen moet dat hij van haar een brief ontving, geschreven in termen
die hem striemen als het gloeiend ijzer den schouder van den galeiboef. Dat zijn
momenten welke een kijk gunnen op de kronkels waarin iemand zich vermag te
wringen die als de La Rocque geparadeerd heeft met een masker. Het zijn momenten
waarin men iemand kan oordeelen die speelde voor ridder en held.
Het zijn eveneens momenten waarin men de volkspsychologie kan peilen tot den
bodem. Want waan niet dat ook maar één enkele der aanhangers van den Colonel,
wanneer hem zulke upper-cuts worden toegediend, den moed voelt zinken, of dat
een aarzeling zijn moreel bekruipt. Neen, evenmin als de La Rocque zelf, en dat is
stellig het hinderlijkst voor een toeschouwer die alle vijf bij elkander meent te hebben.
Men zou haast gelooven dat in de jaren welke achter ons liggen en waarvan dit proces
de balans opmaakt, het conservatieve deel van het Fransche volk boven alles behoefte
had, sommigen bewust, de meesten onbewust, aan een held op sloffen. Gaarne wilden
zij declameeren en de figuranten leveren voor een poppekast, maar in 's hemels naam
geen pink verroeren in ernst. Wellicht is 't bij de revolutionnaire helft der natie ook
zoo, en waarschijnlijk kan men voor beiden de conclusie trekken dat een pop, welke
het volk eenmaal koos tot populaire afgod, zich op 't gebied van vermomming,
veinzerij en fictie alles mag veroorloven, en onverschillig wat, zonder gevaar van
een zijner aanbidders daardoor te ontnuchteren. Zóó weinig gezond verstand, intellect
en intelligentie is er in een twintigste eeuwsche massa! Geen zier meer dan in een
massa van twintig of dertig eeuwen geleden.

Een paradox
Wat zouden wij dus malen om de uitspraak of de afloop eener zaak waarin het
onverstand culmineert naast de paradox? En welk een paradox: Tardieu verwijt een
simili-dictator gegeten te hebben van de ruif der geheime fondsen. Daarna daagt de
La Rocque zijn betichter en een aantal kranten die van de aantijging gewaagden,
voor de rechtbank wegens smaad. Maar de geheime fondsen zijn een staatsinstelling.
Op het budget vertegenwoordigen zij jaarlijks een som van nagenoeg negentig
millioen. Kan een rechter, in dienst van den Staat, het beschouwen als smaad en
laster wanneer beweerd wordt dat een der onderdanen van de Fransche Republiek
geprofiteerd heeft van een officieele Fransche staats-instelling, waarvan het gebruik
en het bestaan regelmatig gewettigd wordt door de beide Kamers? Dat mag zijn
persoonlijke opinie zijn. Doch kan hij die opvatting bekrachtigen met een rechterlijk
vonnis? Door den betichter te veroordeelen zou deze dienaar van den Staat den Staat
zelf desavoueeren in een zijner gewichtigste en onmisbaarste organen. Hij zou een
instelling, jaarlijks geconsacreerd door het Parlement, brandmerken met een zegel
van eerloosheid en schande. Elk vrij burger kan de geheime fondsen indien dat hem
belieft een infamie achten, een plaag, een weerzinwekkend instrument van corruptie,
wat ze inderdaad zijn. Doch heeft daartoe een rechter het recht?
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Zonder tekst en uitleg
Wat mij echter onder de kleinigheden welke men op de audiëntie sprokkelen kon,
nog interessanter leek, was een repliek welke Tardieu zeker niet ontglipte doch die
hij gaf met overleg. Een der gezworenen vroeg: ‘Waar heeft Colonel de La Rocque
de fooien opgestreken, welke hem zoodanige ontboezemingen van erkentelijkheid
en dienstvaardigheid ontlokken in zijn brieven aan Tardieu?’ Waarop Tardieu
antwoordde: ‘Bij mij aan huis, vijf en twintig à dertig maal; men zou mijn dienstbode
kunnen dagvaarden die hem stellig herkennen zal.’ En het gesprek ging voort: ‘Wat!
De geheime fondsen van het ministerie waren op uw domicilie?’ Op welke vraag
Tardieu, die aan alle ijdelheden der Republiek verzaakte, het volgend bescheid gaf:
‘Waarom niet? Een minister ontvangt altijd, en van te voren, kwitantie van de geheime
fondsen welke men hem toevertrouwt.’
Op zichzelf zijn deze woorden reeds rond genoeg om te zeggen: ‘Met die tientallen
millioenen kan hij doen wat hij verkiest. Desnoods ze in zijn zak steken. Er is geen
loket. Geen boekhouding. Geen tekst en uitleg. Geen haan die er ooit naar kraait.
Het Rekeningenhof heeft niet in zijn papieren te neuzen. Hij is niet de minste
verantwoording schuldig. Behalve wanneer het hem belieft op een goeden dag te
onthullen dat hij een Colonel die voor de galerij en voor de grap de oproervlag zwaait,
gekocht en betaald heeft.

Fraai beheer
Men zou na zulk een uitlating kunnen begrijpen waarom het ministerschap een
begeerenswaardig baantje is. Doch honi soit qui mal y pense! Tardieu's bekentenis
verraadt alleen het fraaie beheer der financiën. Even fraai, even hartverheffend, als
de drie milliard welke Sarraut in Februari 1936 leende van Engelsche bankiers en
die in December 1936 door Blum gerembourseerd worden met vier milliard. Even
prachtig als de vier milliard welke Blum in Februari 1937 leent van Londen en die
Chautemps in December 1937 zal rembourseeren met zes milliard. Omdat zij geleend
waren in ponden sterling en omdat niemand ze wenschte af te lossen vóór de
devaluatie. Men dokte liever een interest van bijna honderd procent, die niet voor
iedereen verloren raakte. Ook dat mag gerangschikt worden onder de geheime fondsen
en gelukkig de talloozen die van nature niet probeeren te begrijpen. Dat bespaart hen
te moeten denken.
[verschenen: 7 december 1937]

Het groote complot
Als Regeeringsstrategie zou het bewondering wekken, als machinatie eener
politieke partij verdient het slechts spot.
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Parijs, 22 Nov. [1937]
Het Roode Front steekt de vlaggen uit en jubileert. Er is een samenzwering tegen de
Veiligheid van den Staat. En geen samenzwering als die der Cagoulards, Ridders
van het Zwaard en andere Kukuxclanners, met wie men een dag na de onthulling
reeds den draak stak in de cabaretten van Montmartre. En ook geen samenzwering
als die der Communisten, welke was aangekondigd voor 15 November en moest
uitbreken met de vermoording van drie ministers (Blum, Dormoy en Daladier) wier
onzalig uiteinde men zou schuiven op rekening der nationalen, om in één salvo drie
honderd der ‘fascistische’ chefs naar een betere wereld te expedieeren.

Net echt
Ditmaal was het een echte samenzwering. Zooals men ze beschreven leest in de
romans. Zooals men ze geschilderd ziet in de bioscoop. Met onderaardsche gangen.
Met folterkamer en geheime kerker in een kelder. Met verborgen, drievoudige deuren
waarbij men op een knop moet drukken in den muur om ze geruischloos te laten
draaien op scharnieren die zwemmen in de olie. Met eenzame villa's in de bosschen
waar de gezworenen hun wapenen en munitie verzamelen, terwijl de uilen krijschen
in 't holle van den nacht. Met gebetonneerde kazematten in 't midden der straat. Met
een onschuldig familiepension dat buiten weten zijner gasten is ingericht als arsenaal
en volgepropt met springstof. Met een handelaar in antiquiteiten die in een
bonheur-du-jour Louis XVI en onder een ledikant Pompadour helsche machines
verbergt. Met heele stapels kisten vol granaten, vol bommen in den vorm van
sardine-blikjes en petroleum-bussen, vol geweren, mitrailleuses, revolvers,
mitraillettes en zelfs anti-tank-kanonnen. Alles van Duitsch of Italiaansch maaksel.
Dus gekocht met Duitsch en Italiaansch geld, bekostigd met subsidies van Rome en
Berlijn. Het was om te rillen, te klappertanden en grijs te worden binnen een etmaal.
Het Ministerie van Binnenlandsche Zaken ontving een speciale bewaking en als die
garde de wacht betrok riep men de fotografen. Om het hek te passeeren moest men
het wachtwoord kennen dat elken dag veranderde. Honderden rogatoire commissies
zwermden vandaar uit over het territorium; honderden huiszoekingen werden gelast
in alle hoeken des lands. In twee vliegkampen werden de troepen geconsigneerd,
want de officieren golden voor onbetrouwbaar. Over weg en pad, van 't Noorden tot
't Zuiden, patrouilleerden dag en nacht de gendarmes op zoek naar samenzweerders
die de biezen gepakt hadden. Zij bleven onzichtbaar, helaas, en ongrijpbaar. Waar
zij hadden moeten worden ingerekend bij duizenden, ving men er totdusverre geen
tien, en dan nog met de grootste moeite en van zeer ondergeschikten rang.

Alleen... geen samenzweerders
Dat is het eenige zwakke punt in het gigantische, monsterachtige, romantische
complot. Er ontbreekt niets dan de complotteerders. Socrates zou vragen:
‘Complotteert men met iemand of met niemand?’ In Frankrijk complotteert men met
niemand. Hier bestaat de samenzwering als l'art pour l'art, à l'état pur, als ding-an-sich.
Gelukkig land! Er is munitie en oorlogstuig voor een gansche divisie, maar de divisie
zelf mankeert. En niet alleen mist men de troepen maar vooral de aanvoerders. Er is
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geen spoor van een chef. Men heeft wel geprobeerd om Generaal Duseigneur,
ex-directeur der Luchtvaartschool van Versailles, in de samenspanning te betrekken
doch dit ballonnetje is niet opgegaan. Want op denzelfden dag dat Duseigneur, die
effectief in ongenade ligt, gearresteerd had kunnen worden, delegeerden zijn collega's
van den Generalen Staf der Luchtvaart hem als vertegenwoordiger der Jagers om de
vlam te ontsteken op het Graf van den Onbekenden Soldaat onder den Triomfboog,
en na het défilé banketteerde hij te midden zijner collega's in het Hotel Lutetia. ‘A
Duseigneur tout honneur’ zooals men zei den volgenden morgen, de een met een
met een glimlach, de ander met een grijns.
Maar wat is een complot zonder leiders? Een tooneeluitvoering zonder acteurs.
‘Geen wonder’ zullen binnenkort de chansonniers zingen, zoodra wij weer mogen
gekscheren: ‘Geen wonder, want zij hebben een cagoule op hun hoofd die hen
onvindbaar, onherkenbaar maakt.’ Doch is dit een bevredigende oplossing van het
raadsel? Inderdaad, in plaats van de foto's der vrachtwagens, met kisten, olie-bussen
en granaten, welke de kranten publiceerden (dat ligt in ieders bereik) zou menigeen
liever iets ontmoet hebben dat meer houvast biedt dan al het gedraaf van spoken,
schimmen en klopgeesten, die geen naam dragen en zelfs geen etiquet. De aanduiding
behoeft niet eens bijzonder serieus te zijn. Het geringste documentje, de reproductie
van een chèque b.v. of de arrestatie van een geldschieter, de handteekening van een
lastgever, de notulen van een bijeenkomst, zouden volstaan en gaarne zou men daarbij
riskeeren dat de papieren vervalscht konden zijn of verzonnen.

De vlag uit
Inmiddels is het ontbreken van iets reëelers, iets tastbaarders dan melodramatische
coulissen en onbeduidende figuranten volstrekt geen bezwaar voor het Roode Front
om de vlag uit te hangen en met vette letters te jubileeren in de dagbladen. ‘Wat heb
ik u altijd gezegd en in den treure herhaald’ schettert Albert Bayet, een der
eerwaardige leeken-patriarchen en leeraars van het Front Populaire. ‘Jullie geloofden
mij niet. Bij Rechtsch werd ik uitgescholden voor een raaskaller. En 't scheelde niet
veel of Linksch hield mij voor een oude zwetskous. Het fascistisch gevaar dat bestond
niet. De Rechtschen zouden een oproer organiseeren? Bakersprookjes. De Rechtschen
zouden de politie aanvallen? Geleuter. Komaan. Zijn de Rechtschen niet bij uitstek
en van nature de partij der wettigheid, de partij van burger-vrede en Orde met een
groote O? Ik weet niet hoeveel sullen zich hebben laten beetnemen met die praatjes.
Maar vandaag antwoorden de feiten. De geest van zes Februari heeft niet opgehouden
Rechtsch te bezielen. Sinds maanden en maanden bestond de activiteit van de “mannen
der orde” in het opstapelen van wapenen om er Fransch bloed mee te vergieten. Op
het tooneel schreeuwde men: Nationale Unie! De Radicalen met ons! Achter de
schermen vergaarde men bommen en mitrailleuses voor het uur van den aanval. Niet
enkel prepareerde men een gedrochtelijke onderneming als de burgeroorlog, met
snelvuurgeschut dat gemikt zou hebben op de politieagenten, op de soldaten, op de
vrouwen en de kinderen van Frankrijk; maar wat de misdaad dubbel weerzinwekkend
maakt: die wapenen kwamen uit Duitschland en Italië. Gelijk hun collega's in Spanje
zijn onze opstandelingen ten overvloede verraders.’
Dat is de toon die wordt aangegeven door de orchest-dirigenten van Linksch. Zoo
ooit dan past hier de spreuk: C'est le ton qui fait la musique.
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Men zet geen demper op en men speelt geen mezzo forte. Doch tutti fortissimo.
En zonder te willen beweren dat de intonaties een doodelijken schrik verraden schijnen
zij mij toch minstens een klemmende bezorgdheid te vertolken met een ongeveinsde
oprechtheid.

De sleutel
Wanneer echter de kommer van Linksch echt is, ongehuicheld, en onbedwingbaar,
welk is zijn ware aard en waardoor wordt hij ingeboezemd? Ziedaar de kwestie. Daar
ligt per slot de knoop en daar heeft men kans den sleutel te vinden van het enigma.
Is Linksch bang van Rechtsch? Misschien. Maar als er vrees is, dan heerscht ze in
ieder geval voor een deel pro forma, want waarom bang zijn voor een partij die niet
over de macht beschikt en zoovele schitterende gelegenheden om de macht te
verwerven ongebruikt liet voorbijgaan? Werden de Republikeinsche instellingen
deze week ernstig bedreigd door een gevaar van Rechtsch? Mogelijk. Doch dan
begrijp ik niet dat men verscheidene dagen na de formidabele onthulling van de
‘Milices Secrètes Révolutionnaires’ welke duizenden leden zou tellen, nog geen
enkele markante arrestatie verricht heeft.
Neen, met nieuwsgierigheid afwachtend met wie en wanneer de gevangenissen
zich zullen vullen, dunkt mij dat de oplossing van den rebus gezocht moet worden
in Bayet's woorden: ‘Op het tooneel schreeuwde men: Nationale Unie! De Radicalen
met ons!’ De ‘fascisten’ namelijk, sinds het Front Populaire regeert, gedroegen zich
als zeer behoorlijke republikeinen. Allengs verloren zij den tooi van boeman en
vogelverschrikker, waarmee men hen had opgedirkt. In de koppen van een aantal
citoyens, voornamelijk Radicalen, begon het idee op te schemeren dat het geen
schande was, geen euveldaad, zich met hen te allieeren, of te associeeren. Kortom,
de schreeuwendste kleuren van de fascistische uithangborden waren een beetje
verschoten, verbleekt, verlept. Om zooals vroeger schrik aan te jagen, om het Roode
Front dat barsten vertoont bijeen te houden, hadden zij dringend een opfleurend
verfje noodig. Om losscheuringen in de coalitie te verhoeden, en ook om de roerigste
elementen dier coalitie naar wensch te betoomen, moest allereerst het Fransche
fascisme uit zijn schijndood herrijzen, en in zijn schrikbarendste uitzicht te kijk
gesteld worden zooals het nimmer geweest is: als zwaard van Damocles, schommelend
aan een dun haartje boven 't hoofd van Marianne.

Kinderachtig
In hoeverre deze lezing van het complot juist is zullen de gebeurtenissen der naaste
dagen gemakkelijk uitwijzen. Om de waarheid te zeggen zou het mij spijten wanneer
ze gelogenstraft werd door de sensationeele openbaring eener persoonlijkheid, van
den man dien men sinds vijftien jaar in Frankrijk tevergeefs gezocht heeft met alle
lantaarns. Hij zou van stond af belachelijk worden want nooit in de historie smeedde
men een samenzwering welke deze evenaart in kinderachtigheid. Doch het is voorbarig
om dien anderen kant der zaak nu reeds te behandelen. Immers wanneer het complot
als manoeuvre van regeerings-strategie aanspraak mag maken op bewondering, als
machinatie eener politieke partij daarentegen verdient het slechts medelijden of spot.
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En alvorens over de technische zijden der samenzwering een opinie te formuleeren
zou men met zekerheid moeten weten aan welke der twee mogelijkheden men zich
te houden heeft.
[verschenen: 10 december 1937]

Horoscopen
Wat beduidt het dat de Duc de Guise zich reeds zoo stevig in het zadel waant,
dat hij zich durft te ontdoen van zijn toegewijdste lijfwachten?
Parijs, 25 November [1937]
Het jaar loopt naar zijn einde en ziehier, met de donkere dagen, de tijd der astrologen,
waarzeggers, kaartlegsters en overige wichelaars. Zij zijn talrijker dan ooit te voren.
In de advertentie-kolommen der dagbladen beslaat hun reclame, onder de rubriek
‘Occulte Wetenschappen’, reeds evenveel ruimte als de tweedehands automobielen.
Op de boekenmarkt kunnen hun geschriften in aantal wedijveren met onverschillig
welke vak-literatuur. En beter dan de kerstmannetjes, beter dan de levende
prenten-boeken in neonlicht op de gevels der warenhuizen, zeggen ons de profetieën
die achter de winkelruiten verschijnen dat wij ons spoeden naar de zonnewende van
den winter, naar het seizoen dat wij instinctmatig zien in de vervloeiende en
magnetische kleuren van een brok kristal.
Zoo verminderde noch het crediet dat de voorspellers vinden bij hun tijdgenooten,
noch hun zelfvertrouwen dat een buitenstaander geschokt zou kunnen wanen door
menige geheime en openbare vernedering. Want hun blunders, het kan niet ontkend
worden, zijn onnoemelijk en van gewicht. Een der vermaardste horoscooptrekkers,
die op den koop toe ingenieur is, verkondigde voor de Augustusmaand die achter
ons ligt, eerst in een tijdschrift, daarna in een boek, den dood, en zoo niet den dood
dan toch de verdwijning van Adolf Hitler. Hoe dikwijls zijn representatieve personen,
die hun buren min of meer hinderen, reeds uit den weg geruimd door astrologen.
Voor dezen winter melden zij het verscheiden van den Koning van Italië. Bij de
kroning van zijn opvolger zal Mussolini gedood worden. De nieuwe vorst zal slechts
twee jaren regeeren. Zijn land vervalt tot anarchie. De kerken branden en de Paus
moet vluchten naar Frankrijk. Napels zal vernietigd worden gelijk Pompeï. Japan
zal met man en muis verzinken in de golven. Verscheidene rampen zullen losbreken
over de koninklijke familie van Engeland. Terwijl Leopold III, koning van België,
zal afstand doen van zijn troon.

Beïnvloeding der geesten
Voor niets meer deinzen deze hemelsche boodschappers terug in hun aankondiging
van collectieve en individueele catastrofen. En bij de voortdurende toeneming van
hun aantal zou men zich niet zonder eenig recht mogen afvragen in hoeverre zij tot
de verwezenlijking of de vergemakkelijking van de onheilen bijdragen. Want hoe
sceptisch men zich ook tegenover hen verhoudt, er blijft op den bodem van de
consciëntie of de subconsciëntie altijd een bezinksel achter van de gedachtenbeelden
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welke zij uitzenden, vooral wanneer hun interpretatie van het uitspansel parallel gaat
met de bewuste of onbewuste wenschen van een volk. Zij vormen wellicht de publieke
opinie niet, in ieder geval niet uitsluitend, maar stellig beïnvloeden zij haar door de
geesten te wennen aan de voorstellen van gebeurtenissen, waarvan de conceptie
zonder hun suggesties, zonder hun insinuaties, en zonder het heimelijke gezag der
sterren, met veel meer aarzeling en soms ook met veel meer afgrijzen in overweging
zou worden genomen.
Onder dezen gezichtshoek beschouwd zou men hen willen danken dat zij
gezamenlijk een oorlog onwaarschijnlijk achten voor 1938. Er zijn genoeg factoren
die het menschdom bijna automatisch naar dezen afgrond drijven of lokken, om zich
te verheugen dat de astrologen die mogelijkheden niet aanvaarden als fataliteit, en
dat zij onvaste, onzekere trillingen welke weerklank zoeken niet versterken met wat
zij lezen in de banen der planeten. Maar een thema dat betreffende Frankrijk hoe
langer hoe regelmatiger in de horoscopen terugkeert, is het motief van den Dictator
en van den Koning.

‘Ondergang der republiek’
De eerste behoeft den tweeden niet noodzakelijk uit te sluiten. Men begint met den
een, men eindigt met den ander. Heeft Marx Dormoy (hij werd inderdaad aldus
genaamd door een fanatieken vader), heeft de minister van Binnenlandsche Zaken
gisteren niet eigenmondig aan de pers bekend laten maken dat het groote complot
der Milices Secrètes Révolutionnaires de omverwerping beoogde der Republiek, de
instelling eener voorloopige dictatuur, welke een voorspel zou zijn tot de restauratie
der Monarchie? Ook Marx Dormoy ontcijferde het geheimschrift der sterren. Hij
verklaart haar soms nog dubieuze, raadselachtige spraak. Hij bevestigt als het ware
de visioenen der wichelaars die den dictator bespeurd hebben over zes maanden, en
het koningschap tusschen 1941 en '44. Zij weten niet weliswaar of de dictator de
linkerzijde van het Fransche denken zal belichamen of de rechter. Zij signaleeren
slechts dat geen enkel der bekende politieke personaliteiten voor de vacature en de
astrale benoeming in aanmerking komt. Doch het is hun overtuiging dat de ondergang
der Republiek geschreven staat in lichtende hiërogliefen en dat zij de hachelijke
periode welke zij voor den boeg heeft niet zal overleven.
Het idee hangt dus in de lucht. Als kosmische stralen doordringt het de dikste en
de dunste schedels van millioenen die niets liever doen, in hun binnenste, dan
gelooven aan het wonderbaarlijke. Het deponeert onder de behaarde of kale deksels
zijn mysterieuze zaadjes, en klemt tot in het officieele brein van een minister die den
voornaam draagt van Marx. Misschien denkt Dormoy, gelijk de astrologen die hun
figuur moeten redden, dat de sterren niet noodzaken doch slechts aanduiden. Astra
inclinant, non necessitant.
Op zijn manier echter bevordert hij de inclinatie-vermogens der gesternten.
Hij vergat het wijze spreekwoord wat niet weet dat niet deert. Een gevaar te
vernoemen vrijwaart niet altijd voor de bedreiging, maar geeft haar even dikwijls
consistentie.

Een manifest
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Deze bovenaardsche teekenen vallen samen met het manifest van den Duc de Guise
waarin de Fransche kroon-pretendent zijn regeeringsinzichten uiteenzet aan de
Fransche natie en tevens de netelige operatie uitvoert welke men sinds eenigen tijd
verwachtte van ‘den erfgenaam der veertig koningen die in duizend jaren Frankrijk
maakten’. Hij scheidt zich openlijk en plechtig van de Action Française. Hij breekt
met zijn ijverigste propagandisten, met zijn trouwste aanhangers, met hen die den
Duc de Guise in veertig jaren maakten tot wat hij is: een vermoedelijk erfgenaam en
troonopvolger tegen wien het gouvernement zijn politie en zijn troepen beweert te
moeten mobiliseeren. Hij desavoueert den grooten theoreticus der Monarchie, Charles
Maurras, die met genie, met passie en met onweerlegbare argumenten zijn komst
geduldig heeft voorbereid. Hij laat zijn grijzen paladijn varen als een dienaar dien
hij niet meer noodig heeft, als iemand die meer lastig is dan nuttig.
Hij proclameert inderdaad, dat L'Action Française nimmer een emanatie noch een
orgaan is geweest van het Fransche Huis, en dat haar politieke doctrine, haar
beginselen, haar onderrichtingen onvereenigbaar gebleken zijn met de tradities van
de Fransche Monarchie.

Reeds in den zadel?
De slag is hard voor Maurras en staat gelijk met een geanticipeerde verbanning. Doch
als de Duc de Guise gelooft, op welke gronden dan ook, aan een spoedige
wederinbezitneming van zijn erfdeel, dan was de executie van de Fransche royalisten
door hun eigen gebieder onvermijdelijk. En al moet men betreuren dat het vonnis te
pertinent, te categorisch is, of al mag men zich verbazen dat de pretendent Jan III
tamelijk veel tijd noodig had om te bemerken dat zijn beginselen niet strooken, zelfs
niet vereenigbaar zijn met de stellingen van Maurras, en al zal het menigeen onthutsen
dat de Duc de Guise voor het Fransche Huis een soort van onfeilbaarheid opeischt
in zake royalistische dogma's, de veroordeeling is niettemin verklaarbaar.
In alle kringen had Maurras adepten geworven, maar ook in alle partijen en in alle
standen had hij zich zooveel onverzoenlijke vijanden gemaakt, dat een pretendent
die in ernst dingt naar den troon, en die wellicht redenen heeft om te denken dat zijn
uur binnenkort zal slaan, moet beginnen met zijn aanhankelijkste verdedigers en
vereerders over boord te werpen. Deze daad van eenvoudige ondankbaarheid is het
eerste offer dat Jan III brengt aan de nationale eenheid en eendracht. Wat beduidt
het echter dat de Duc de Guise zich reeds zoo stevig in het zadel waant, dat hij zich
durft ontdoen van zijn toegewijdste lijfwachten? Acht hij de tijden dermate nabij
waarin de orakelen van sterren en menschen werktuiglijk in vervulling zullen gaan?
[verschenen: 14 december 1937]

Op een vliegveld
Pessimisme in Frankrijk over de nieuwe militaire toestellen, dat echter niet
gerechtvaardigd schijnt.
Parijs, 27 November 1937
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Het leek me niet, terugkeerend van het militaire vliegveld van Villacoublay, waar in
een bleekblauwen mist de presentatie had plaats gevonden van de laatste types der
Fransche luchtvaart, van de exemplaren die als ‘têtes de série’ de fabrieken hadden
verlaten en bijgevolg voor enkele jaren de toekomst en haar menigvuldige
mogelijkheden aan den band leggen, het leek me niet, terwijl ik met den een en met
den ander nog wat napraatte, dat de Franschen uitermate verrukt waren over de
prestaties der gepresenteerde modellen. Curieus volk, deze afstammelingen der
overwinnaars van den wereldoorlog! Zij doen niets liever dan zich afkammen. Alles
wat zweemt naar snoeverij, overmoed, poeha, bravoure, dartelheid à la Cyrano de
Bergerac, hebben zij afgedankt en weggeworpen als een oud plunje waaraan men
niets dan wrange herinneringen heeft. Met sombere woede geven zij zich over aan
de verbetenste zelfcritiek en schijnen daarin hetzelfde genoegen te scheppen als
sommige derwischen en flagellanten zoeken in de verminkingen welke zij zich
toebrengen. Niets van wat er bij hen gemaakt wordt, deugt. Aan het beste ontbreekt
nog iets, en zij rusten niet alvorens het mankeerende te hebben opgespoord. Overal
elders, bij de Russen, bij de Duitschers en de Italianen, bij de Amerikanen, wordt
knapper gewerkt. En niet alleen zij die wegens politieke overtuigingen, een minister
gaarne den nek zouden zien breken, hakken op zijn vliegtuigen met een partijdigheid
welke grenst aan kwade trouw, maar ook zij die den minister als politieke
geestverwanten zouden moeten bijspringen, wasemen een onvoldaanheid uit, een
onzekerheid, een twijfelzucht, waartegen geen enkel optimisme bestand is.

Dooddoeners
Eerlijk gezegd heb ik nimmer zulke zonderlinge kooplieden bijgewoond, die u niets
onder den neus duwen dan hun gebreken, hun tekorten, hun achterstand. Men zou
zweren dat zij bang zijn ergens afnemers te vinden in het buitenland. Doch waarvoor
dan deze presentatie van modellen die zij hekelen? Als ik uit beleefdheid, om mij
niet met kluitjes in 't riet te laten sturen, om het fijne van een zaak te weten die mij
niet helder schijnt, schuchtere tegenwerpingen waag, antwoorden zij met dooddoeners.
Bijvoorbeeld: Waarom kochten de Japanners het eerste en eenige exemplaar van den
Vultur van Breguet, waarmee zij tegenwoordig de Chineezen bestoken? De Vultur
(versmaad door de Franschen!) werd in een kist gepakt en geleverd met de
fabricatierechten. De Japanners zijn geen kinderen. Alvorens te koopen hebben zij
rondgekeken in de wijde wereld. Men mag dus veronderstellen dat zij zelfs bij hun
Duitsche en Italiaansche bondgenooten niets bruikbaarders ontdekt hebben om 1500
kilogram bommen 2000 kilometers elders te transporteeren. En waarom kochten de
Russen het unieke specimen, plus de fabricatierechten, van den Caudron 710 (een
jager) en den Caudron 670 (een représailles-vliegtuig) waarvoor de Franschen hun
neus optrekken? De Russen zijn geen ezels. Met hun ingeboren verwaandheid
erkennen zij niet spoedig een superioriteit. En geef toe dat een jager die met een
motor van 450 p.k. een snelheid haalt van 460 k.m., en het représailles-vliegtuig dat
met twee motoren van 220 p.k. de 400 k.m. bereikt, van eenige superioriteit getuigen.
Waarom zouden de Turken en de Joegoslaven zich den Morane 405 (jager) en den
Potez 63 (commando der jagers) aanschaffen als hun elders iets nuttigers geoffreerd
kon worden? Zij hebben niet de minste verplichting, evenmin als de Japanners,
evenmin als de Russen, om zich te laten equipeeren door Frankrijk. De Japanners
vooral hebben niet de gewoonte een kat in den zak te koopen. Alvorens een machine
als de Vultur in serie te vervaardigen hebben zij het pro en het contra, het risico en
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de voordeelen tegenover een verren of nabijen buurman, tienmaal gewikt en gewogen.
Kon men zich in gemoede laten wijsmaken dat de Franschen in Annam en Tonkin
niet over materiaal beschikken, in staat om hun eigen Vultur desnoods net hoofd te
bieden?

Een geheim
Daar schuilt een geheim achter dat met smoesjes niet kan worden opgeklaard. Is het
niet eveneens een geheim, in ieder geval een bijna onbegrijpelijke flater, waarom de
Franschen op den internationalen wedstrijd van dezen herfst te Zürich, zich smadelijk
lieten kloppen door de Duitschers? Zij zonden een Dewoitine die vijf jaar oud is naar
die competitie terwijl de Morane 406, een verbeterde editie van den 405, die 490
k.m. haalt, kant en klaar gereed stond, om te zwijgen over den Caudron, geleverd
aan de Russen, die zich haasten hem te fabriceeren en gros. Of is 't wellicht geen
raadsel piloten, ingenieurs en vak-journalisten op het terrein van Villacoublay steen
en been te zien klagen over ontoereikendheid der techniek, met bewolkte gezichten
te hooren jammeren en treuren over inferioriteit en achterstand tegenover een machine
als de twee-motorige bombardier Lioré 45, die met complete toerusting, met een
gewicht van tien ton de lucht doorklieft in een vaart van 483 k.m. per uur? Welke
mogendheid heeft jagers in dienst die, met volle bewapening wel te verstaan, dezen
vijand zullen achterhalen? Geen enkele. Over zes maanden echter kunnen er in
Frankrijk drie honderd dezer Liorés vliegen. Als per ongeluk die toestellen nog slechts
goed zouden blijken voor een verre kolonie (Indo-China b.v.!) dan staat voor Europa
de Hanriot 220 in reserve, welke hoewel zoo goed als gereed nog niet in 't openbaar
vertoond is, en die met drie kanonnen en twee mitrailleuses geschat wordt op 520
k.m. per uur. Ronduit gesproken, ik begrijp die jeremiades niet vanuit een technisch
standpunt.
Het is waar dat deze presentatie versomberd werd door de jongste records van den
Heinkel en den Messerschmitt, die de Italianen overvleugelen voor wie de Franschen
moesten zwichten. De gansche pers, en ditmaal ook de supporters van den minister,
heeft zich met een wilde furie geworpen op de cijfers (606 k.m. voor den
Messerschmitt, 504 k.m. voor den Heinkel) alsof reeds het geheele Duitsche luchtleger
vliegt in dit tempo. Alleen de deskundigen trachten bedeesd uit te leggen waarom
men een renpaard niet mag vergelijken met een rijpaard, waarom de Messerschmitt
ongeveer 200 k.m. zal verliezen wanneer hij normaal en militair wordt opgetuigd,
en waarom men zich niet behoort te laten verschrikken door een Heinkel voor wie
een Amiot 340, een Hanriot 220, een Bloch 170 niet onderdoen, ook al streven zij
niet naar records, die in de alledaagsche practijk meer bluf zijn dan werkelijkheid.
Maar de ‘publieke opinie’ marcheert niet. Zij wil niet gesust worden. Zij eischt jagers
die in het emplooi van gewone trekpaarden zes honderd kilometer verslinden. Men
heeft ze trouwens reeds bijna: de half-voltooide Caudron 712.

Uitdaging en stimulans
Dat is de schaduwzijde der records wanneer ze in een domein welke de nationale
verdediging raakt, te opzienbarend veroverd worden. Zij zijn een uitdaging en een
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vervaarlijke stimulans. Als de Franschen nog al hun records bezaten van vijf jaar
geleden, welke hun successievelijk door de Italianen werden afgekaapt zou zelfs de
kleinste natie de vliegtuigen van Frankrijk niet behoeven te vreezen, want nooit was
de courante Fransche gebruiksluchtvaart dieper gezakt dan toen de virtuozen de
eerste prijzen wegsleepten van de internationale tournooien. Dit klinkt misschien als
een paradox, maar het is een simpele waarheid welke bevestigd wordt door het alarm
dat men slaat bij elk der records dat verloren gaat. De Franschman geeft zich pas
voluit onder den dwang van het Moeten. Een Macchiavelli zou Hitler en Mussolini
(gesteld dat zij kwade bedoelingen koesteren) dan ook stellig aanraden om zich uit
alle competities terug te trekken en te arbeiden in stilte. Toch slaagt men niet, ondanks
de geruststellendste overwegingen, om het pessimisme af te schudden waarvan de
Franschen de dampkring waarin gevlogen wordt tot oververzadiging gedrenkt hebben.
Als men den Farman roemt die het traject Parijs - Santiago-di-Chili (een traject van
12.600 k.m. en een der lijnen van het verkeersnet van Air-France) met een
verwonderlijke regelmatigheid, over de woestijn, over de zee en over de 7000 meter
hooge Cordilleras heeft afgelegd in 58 uren 41 minuten, en men vraagt hun welke
natie en welke andere machine zij op 't oogenblik tot een dergelijke performance in
staat achten, dan antwoorden zij met hun ingeroeste zwartgalligheid: Ja, maar
niettemin is het een tegenvaller, want Codos had gemeend de reis te kunnen doen
binnen 48 uren. En ik geloof dat die hypochondrie schering en inslag zal blijven in
het Fransche temperament zoolang zij niet de volstrekte zekerheid bezitten van alle
mededingers overtroffen te hebben. Wat hun naar alle waarschijnlijkheid zal lukken,
wanneer het niet alreeds gelukt is achter de kunstmatige rookschermen van critiek
waaronder zij verkregen resultaten willen maskeeren.
[verschenen: 15 december 1937]

Een schrijver
Jules Romains, de meester.
Zijn twee nieuwe deelen van deze herfst.
Parijs, 1 December 1937
Het is nu zeven jaren dat Jules Romains elken herfst twee deelen aflevert van zijn
reusachtigen roman ‘Les Hommes de bonne volonté’, en dit najaar ontvingen wij
het dertiende en veertiende volume: ‘Mission à Rome’ en ‘Le Drapeau noir’.
Zoodra hij den cyclus begon vroeg men ‘zal hij 't volhouden?’ Iedereen begint
langzamerhand zijn uithoudingsvermogen te merken. Jules Romains behoort tot 't
slag der geboren werkers, die produceeren met de regelmaat eener machine, die elken
dag een zekere hoeveelheid papier vullen, gelijk een ambtenaar, gelijk een
boekhouder, mooi weer of leelijk weer. Zijn opbrengst kan geschat worden op drie
octavo-pagina's per dag, hetgeen met een fantasie en een routine als de zijne de
grenzen van het gewone eigenlijk niet overschrijdt. Zijn oplage schommelt tusschen
de vijf-en-twintig en dertig duizend verkochte exemplaren, wat niet veel is voor een
Fransch auteur, doch waarbij men rekening moet houden met de crisis en met de
concurrentie van radio, bioscoop, sport, auto die het boek in 't algemeen op den
achtergrond verdrongen hebben. Zooals de uitgeverscontracten op 't oogenblik zijn,
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zou Jules Romains, hoe beroemd hij ook is, van zijn productie nauwelijks kunnen
leven, wanneer hij niet enkele tooneelstukken geschreven had, die de reis om de
wereld blijven maken, en wanneer zijn vroegere romans niet een kapitaaltje
vertegenwoordigden waarvan hij matige doch solide rente trekt.
Men had hem hier gaarne den Nobel-prijs gegund, waarvoor hij candidaat was,
liever dan aan Roger Martin du Gard, aan wien de belooning ten slotte werd
toegewezen. Bij deze gelegenheid is de bekroonde schrijver van ‘Les Thibault’
waarover wij onze lezers ingelicht hebben toen het tiende en laatste deel verscheen,
de man geworden die zich niet wil laten fotografeeren. Ieder nochtans heeft het recht
om niet in de wolken te zijn met zijn eigen portret, wanneer dit portret weinig
harmonieert met een zeker artistiek, intellectueel type. Maar meer nog dan niet te
willen erkennen een karikatuur te zijn van het beeld dat een roman geeft van een
auteur, duldt men hem hier euvel, dat hij onder den titel ‘Vieille France’ een reeks
boeren-schetsen gepubliceerd heeft waarin hij den Franschen landbouwer zeer
eenzijdig generaliseerend afschildert als het laagste, beestachtigst, bekrompenste
specimen van het menschelijke ras, en het is een feit dat in Duitschland, Italië,
Rusland, een dergelijk boek veroordeeld zou worden als een ontoelaatbaar misdrijf
tegen de natie. De Nobel-prijs dus, hoe begeerenswaard als onderscheiding en
doeltreffend als reclame, zal in Frankrijk het succes en de reputatie van Roger Martin
du Gard niet verhoogen. Ofschoon nog in de kracht van zijn leven wordt hij
beschouwd als een reeds verflauwende schaduw uit het verleden. Doch om terug te
komen op Jules Romains: de bekroning welke de Stockholmsche jury dit jaar niet
inwilligde zal hem automatisch een volgende maal ten deel vallen, want de vader
der menschen van goeden wille profileert zich op den horizon der internationale
literatuur geleidelijk en hoe langer hoe duidelijker als een kolossus die nergens zijn
weerga heeft.

Tot de mobilisatie
De ‘Zending te Rome’ en ‘De Zwarte Vlag’ voert chronologisch het verhaal tot aan
de afkondiging der Fransche mobilisatie en het uitbreken van den wereldoorlog. Ik
zeg ‘verhaal’. Het zou echter veel juister zijn om te spreken van ‘kroniek van een
continent’ of ‘encyclopedie eener beschaving’. Gelijk Goethe in zijn tweeden Faust
en Balzac in zijn Comédie Humaine het heele weten gecondenseerd heeft dat
weerkaatst kon worden door een alomvattend brein, naast de vitale, preponderante
roerselen welke het menschelijk hart bewegen, zoo resumeert Jules Romains de
kennis, de kunst, de techniek van den twintigsten eeuwer naast de oorzakelijke
beweegkrachten die ziel en lichaam voorwaarts stuwen. En natuurlijk op mateloos
ruimer schaal, oneindig vertakter en verstrengelder dan zijn doorluchtige voorgangers,
om de eenvoudige reden dat onze uiterlijke en innerlijke waarnemingsmiddelen
verfijnder, geëvolueerder en beter bewerktuigd zijn dan de zintuigen van vorige
generaties, omdat ons eerste en tweede gezicht een veel grooter veld bestrijkt, omdat
zelfs onze gedachten veel sneller en gemakkelijker reizen naar de uiterste punten
van het bekende, peilbare heelal, omdat de grenzen van geest en stof in den loop
eener eeuw tot verder dan het onmogelijke zijn uitgebreid.
Toen het zijn beurt was en zijn uur heeft Jules Romains zich als een kalme
hengelaar neergezet langs den stroom van den tijd, onafzienbaar, haast onmeetbaar
geworden als een melkweg; aanschouwt wat er krioelend voorbijvaart op een breeden,
gestadigen golfslag, en noteert, onpersoonlijk, zonder voorkeur of afkeer, als iemand
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die mediamiek een pen hanteert, met een oog dat mechanisch registreert als een
objectief. Af en toe houdt hij even halt als om te zien of hij niets gemist heeft. En
niets ontbreekt in onze gewaarwording van een gecreëerd en steeds creëerend
Universum. Met hetzelfde gemak, met dezelfde gewisheid als de gedachte ons in
minder dan een oogwenk vervoert naar de antipoden of naar de verste nevelvlek,
met dezelfde precisie leidt Jules Romains ons van Parijs naar het Amsterdamsche
Damrak, van Amsterdam naar Londen, naar Duitschland, naar Zuid-Frankrijk, naar
Rome, naar den Balkan.

Overal thuis
Op alle meridianen van de zichtbare en onzichtbare aarde is hij thuis als in zijn kamer.
Er is geen menschen-exemplaar dat hij niet teekent, van buiten en van binnen met
een onfeilbare juistheid, 't zij staatsman, minister, priester, kardinaal, bisschop, keizer,
zakenman, geleerde, ontdekker, uitvinder, schrijver, schilder, dichter, kantoorbediende,
dokter, student, winkelier, samenzweerder, straatslijper, journalist, of de honderden
andere incarnaties van een menschelijke gedaante die zijn blik geboeid hebben. Elk
wezen heeft zijn eigen volledige, onvervangbare, origineele identiteit en zoo als geen
twee bladeren van een boom geheel gelijkend zijn, zoo heeft elk der ontelbare
personen van ‘Les Hommes de bonne volonté’ zijn verschillende intonatie en rhythme,
zijn eigen temperatuur van levenswarmte, zijn eigen uitstraling. Gelijk wij de aarde
overschouwen als een panorama, met een menigte zoemende steden en landschappen
in alle seizoenen, onder iedere belichting, zoo doorkruisen wij maatschappelijke
milieu's van een voorbeeldelooze en ongeloofelijke verscheidenheid, altijd raak
geschetst in enkele zinnen of pagina's, van de bedenkelijkste tot de verhevenste. Wij
doorloopen alle gradaties en degradaties van het instinct, van het edelste tot het meest
perverse, alle phasen van de hemelsche liefde en van de aardsche liefde, en wij zien
niet alleen Eros in elke gedaante, op elken leeftijd, in al de vormen en wanvormen
welke hij aannam in de twintigste eeuw, maar daarnaast, met even veilige toets, de
manifestaties van den Geest in ieder zijner uitingen, beiden, instinct en intellect,
weergegeven met dezelfde wemelende schakeeringen, als de twee grondtonen van
het leven in myriaden tonen resoneerend op eenzelfde klankbord.
Door dit Labyrinth, wijd van omvang als een vasteland, loopt een draad van
Ariadne, dunner dan een lichtstraal. Men kan hem overal bespeuren doch nergens
grijpen. Op het plan dat Jules Romains koos, en in de veelvuldigheid der aangeslagen
klanken, vervalt alles wat men tot dusverre verstaan heeft onder actie, hoofdpersonen,
ontwikkeling, enzoovoort. Hier breken alle geijkte vormen. Het is zelfs geen literatuur
meer, ondanks menige betooverende beschrijving, psychologische analyse, of zuiver
letterkundige episode. Hier voegt ook de naam niet van meesterwerk. Het is anders
dan alles wat wij kennen, wij hebben geen criterium, noch in 't verleden noch in 't
heden, geen maatstaf om ‘Les Hommes de bonne volonté’ te meten, en ik weet niet
eens wat ik het meest bewonder, de quintessens in deze boeken vergaderd, of de
uitnemendheid, de zeldzaamheid van het instrument Jules Romains dat ze distilleerde
uit bergen van materiaal.
Met-dat-al, en gelukkig, is het einde van den ‘roman’ nog lang niet in 't zicht. Het
schijnt zelfs niet dat de lijnen zich binnenwaarts wenden in een spiraal die vroeg of
laat een middelpunt moet bereiken. En waarom zou dit werk anders eindigen dan
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met het einde van zijn schrijver? Eindigt ooit het leven, waarvan het een spiegel is,
in een zijner millioenen facetten?
[verschenen: 17 december 1937]

Tegen de vrijheid
Een dictatoriale poging van den ‘democraat’ Blum c.s. om de pers te smoren.
Parijs, 3 December [1937]
Een eerste poging van Léon Blum om de Pers in boeien te slaan werd gesteund door
de Kamer doch verbrijzeld door den Senaat. Vandaar de voornaamste oorzaak van
den haat welke Blum het college der ouderlingen toedraagt en van de woede die
periodiek oplaait tegen de contrôle van koppige en aftandsche grijsaards. Zij werden
het Carthago dat verwoest moest worden, vroeg of laat. En van zijn kant heeft Blum
volmaakt gelijk. Hij zou de handen vrijer hebben wanneer niemand hem op de vingers
tikte. De Senaat belet hem een aantal lieden, dat hij bijzonder lastig vindt daar het
bij al zijn successen niet wil applaudisseeren, te ringelooren en te muilkorven. Zoo
zijn de autocraten: zij eischen de vrijheid voor zich en voor wie met hen door dik en
dun accoord gaat; zij weigeren haar aan de rest der wereld.
Toen hij de emotie, verwekt door zijn aanslag op het vrije denken, geluwd zag,
besloot Léon Blum te recidiveeren. Mèt den Senaat, omdat het voorloopig niet anders
kon, maar langs een omweggetje dat hem listig leek. Geen frontaanval doch een
omtrekkende beweging. Hij begon met het gerucht uit te strooien dat het dagblad
L'Action Française, buitengewoon verfoeid in alle officieele en officieuze kringen,
verboden zou worden in de Fransche Koloniën, wegens zijn kleineerend geschimp
op het gouvernement der Republiek.
Het was weliswaar een tikje kras om den toegang te ontzeggen en de verbreiding
te verhinderen aan een orgaan dat in zake koloniaal beleid steeds een zuiver
patriottisch en behoudend standpunt had ingenomen, terwijl men de grenzen openliet
aan allerlei kranten en geschriften van nationale of internationale onrustzaaiers en
oproerstokers. Doch het ongerijmde werd geslikt. De Action Française, van alle
zijden aangevallen, ontmoette weinig verdedigers. Men protesteerde slechts flauwtjes
en de vlieger scheen op te gaan.

Een ontwerp
Na dit hors-d'oeuvre werd de hoofdschotel aangebroken. Met een paar Zondagsche
redevoeringen waarin geducht gescholden werd op de zoogenaamde journalisten,
die, rijkelijk betaald, de republikeinsche militanten, inzonderheid de socialisten,
onteeren, die de besten afkeerig maken van het bewind, die aldus van lieverlede de
democratische instellingen steriliseerden, en met een paar meetings tegen de bandieten,
de trawanten, de vrijbuiters, de roovers der corrupte pers, bracht men de thermometers
en barometers op het gewenschte peil, waar ze onweer aanwijzen en broeierige hitte.
Zoodra het effect verzekerd scheen, vergemakkelijkt door het kabaal over het
geweldige pseudocomplot, riep Vincent Auriol de commissie van civiele wetgeving
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samen, diende een ontwerp in en vroeg de spoedbehandeling om in de kortste keeren
de Kamer te bereiken. Auriol is de minister van Justitie die nog steeds niet kan
verkroppen dat sommigen het geniaal beheer van Auriol als minister van Financiën
maar matig gewaardeerd hebben. Hij is ook de recalcitrante gefailleerde die de
curatoren en de rechters aansprakelijk stelt voor zijn bankroet. Dat schrijven tenminste
‘de rijkelijk betaalde bandieten eener zoogenaamde journalistiek’.
Zijn wetsontwerp behelsde, dat voortaan de uitvoer verboden zou worden der
dagbladen die op de eer, het prestige, en de waardigheid, moreele krachten van
Frankrijk, zouden inbreuk maken, en tegelijk dat die aanrandingen beschouwd zouden
worden als misdrijven. Dit wil zeggen dat hun daders verantwoording zullen afleggen
tegenover de correctioneele rechtbank, waar hun veroordeeling zoo goed als vaststaat.
Indien het misdrijf behandeld werd als misdaad zou de strafbare voor een jury moeten
verschijnen, en drommels, het zou kunnen gebeuren dat een jury zich minder plooibaar
toont dan een magistraat wiens carrière afhangt van een minister. De gezworene, bij
loting gekozen, behoeft zich aan zulke betrekkelijkheden niet méér te storen dan hem
belieft. Auriol heeft waarlijk aan alles gedacht.

Vaagheid.
Buiten kijf, het plan is prachtig, en juist wegens zijn vaagheid mag men verwachten
dat het doeltreffend zal blijken. Wat immers valt niet min of meer onder de woorden
‘eer, prestige, waardigheid’ eener natie? Dat klinkt nauwkeurig, het zegt wat 't bedoelt,
maar het is voor duizend interpretaties en opvattingen vatbaar. Waar zal de aanranding
beginnen? De minister beslist over de trapjes, de graadjes, de nuances waar een
gedrukte meening schuldig wordt. Men ontsluit wagenwijd de deuren voor het
arbitraire, het eigendunkelijke, het eigengerechtigde. Hoe jammer dat bij den aanvang
der Dreyfus-Affaire het gouvernement niet een tekst ter beschikking had van het
allooi dat de Kamer zal stemmen! Het had alle kranten waarin de betrouwbaarheid
der krijgsraden werd aangevallen, waarin bijgevolg de eer, het prestige, de
waardigheid der Fransche justitie werd aangetast, in beslag kunnen nemen aan de
grens. De buitenlandsche opinie zou niet verontrust en vertroebeld zijn geworden.
Alle auteurs dier aanvallen, Léon Blum inbegrepen, kon het gouvernement voor den
rechter sleepen en in 't geniep doen veroordeelen. Wie gewag maakte van het proces
of van de procedure wachtte hetzelfde lot: confiscatie en vonnis in het diepste geheim,
in een geheim dat automatisch hoe langer hoe dieper wordt en in duisternissen
toeneemt. En hoe jammer dat het Fransche gouvernement bij den aanvang van het
Panama-schandaal, alvorens Balhaut, minister van Openbare Werken, bekennen
moest 200.000 francs - dat was toenmaals een ton gouds - te hebben opgestreken,
niet zoo'n wetje in zijn arsenaal had als Vincent Auriol op 't oogenblik bekokstooft!
Of de lintjeshandel van een schoonzoon van den president der Republiek. Of de
Stavisky-zwendel. Al die gevallen waren met het wetje-Auriol spoorloos verdwenen
in een valluik. Zulke vooruitzichten mogen vandaag de orthodox-republikeinsche
democraten van het genre Blum-Auriol verrukken. Wij daarentegen vragen ons af,
niet wat hem op den maag ligt, niet wat zij begeeren te verdonkeremanen, maar wat
de eer, het prestige en de waardigheid van Frankrijk gewonnen zouden hebben bij
verduisteringspraktijken als die welke door een Minister van Staat en een Minister
van Justitie tegenwoordig beraamd worden.
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Dictatoriaal.
Het meer dan bedenkelijke ontwerp is door de commissie van civiele wetgeving
aangenomen met 9 stemmen voor, 8 tegen, en 2 blanco. Op 2 December, verjaardag
van den staatsgreep van Napoleon III, die dezelfde dictatoriale procédés inluidde,
welke de republikeinen navolgen na ze gisteren verafschuwd te hebben. Zonder
eenigen twijfel zal de wet geadopteerd worden door de Kamer. Wilden wij ironiseeren
dan zouden wij ons verheugen dat lieden die de Internationale gebruld hebben langs
de straten, die nederlagen organiseerden als de vliegwedstrijd Parijs-Damascus, die
de Expositie lieten saboteeren, die de geheele Fransche nijverheid ontwricht hebben,
kortom, die zich uit principe nimmer bekreunden om de eer, het prestige en de
waardigheid van Frankrijk, zich plotseling ontpoppen als nationalistische en
chauvinistische paladijnen van den naam en de faam hunner natie. Maar wij hebben
nimmer de moreele krachten van Frankrijk vereenzelvigd met de reputatie van een
minister, een parlementariër of een politieke partij, en zullen dat ook nu niet doen,
zelfs niet in scherts. Franschen overigens zijn altijd de eersten geweest om te erkennen
dat men een slecht acteur kan uitfluiten zonder precies te jouwen tegen het stuk.
Zullen zij gedoogen dat hun regeeringspersonen, van rechts of van links, in de
verleiding komen om te doen als de zakkenroller eener sketch van een cabaret van
Montmartre? Op heeterdaad betrapt pakt hij zijn biezen. Terwijl men roept ‘houdt
den dief’ keert hij zich om en zegt: ‘Schreeuw niet zoo hard, zie je niet dat je
schandaal maakt?’ Dat is de wet van Blum-Auriol in den trant van een humoristische
parabel. Maar neen, ik geloof niet dat zij ooit in werking zal treden. Wederom zal
zij stuiten op den onwrikbaren tegenstand van den Senaat. Wanneer ze eenige aandacht
verdient is 't enkel omdat zij onthult wat er omgaat in de hoofden van sommigen die
zich een beetje haastig en onbescheiden identificeeren met een land dat gedurende
menige periode der geschiedenis en onder allerlei regeeringsvormen hooge
voorbeelden heeft gegeven aan de volkeren.
[verschenen: 23 december 1937]

De redders der republiek
Tenslotte heeft men bij de ‘Cagoulards’ een mitrailleuse gevonden!
Parijs, 8 December [1937]
De groote samenzwering, met reminiscenties aan Cicero, van wie iedereen op school
van buiten geleerd heeft het trompettende Quousque tandem Catilina, abutere patientia
nostra, het groote complot dat als een materialisatie van die millioenen malen
gereciteerde tirade is opgedoken, duurt nu drie weken. En eveneens de puzzle. Want
met geveinsde ontsteltenis mag men elkaar afvragen ‘hoe lang, per slot, Catilina,
zult gij misbruik maken van ons geduld’, maar men ontwaart nog steeds geen Catilina.
De Cagoulards zijn de M.S.R. (Milices Secrètes Révolutionnaires) geworden. De
M.S.R. werden de C.S.A.R. (Centre Secret d'Action Révolutionnaire). Men heeft
den code van hun geheimschrift ontdekt en zelfs ontsluierd. Zij bezigden hetzelfde
systeem als de bolsjewiki van Lenin, het simpelste van allen: een cijfer dat naar de
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pagina verwijst van een afgesproken, weinig gelezen boek. Maar nu nog, na een
klopjacht met duizenden drijvers, ontbreekt het grove wild.
En Marx Dormoy die zijn jagers geregeld platzak ziet thuiskomen kijkt elken dag
bezorgder. Hij kreeg den bijnaam van Fantômarx, toespeling op een populairen
spook-film van enkele jaren terug. Het is een trouvaille van den chansonnier Martini.
De grap verbreidde zich met de snelheid van een signaal en tot het einde zijner dagen
zal Dormoy niet anders meer heeten dan Fantômarx. Dat heeft echter zijn voor en
tegen. Het is niet alleen sneu voor een minister van Binnenlandsche Zaken, die zoo
luid geschetterd heeft, om zich voortdurend te hooren toeroepen ‘Vang dan toch
wat’, maar het is ook een verleidelijke uitnoodiging om erop los te slaan, desnoods
in 't wilde, al was 't slechts om voor een wijl zijn figuur te redden.

Tant de bruit...
Want daarover is ongeveer iedereen het eens, zoowel zij die rillen als zij die lachen
bij het complot, dat de totnutoe behaalde buit de ontwikkelde energie niet loont en
niet in verhouding staat tot het gemaakte kabaal.
Zeker, Generaal Duseigneur is een uitnemende prooi. Bij de doorbraak der
Duitschers gedurende de laatste onvergetelijke Maart-dagen van 1918, speelde hij
een aanzienlijke rol in de verdediging van Parijs. Als commandant eener escadrille
was hij de eerste die oprukkende infanterie terroriseerde, in bedwang hield en
terugjoeg met zijn laagvliegende tweedekkers. Clemenceau vond het de moeite waard
om hem persoonlijk te gaan bedanken. Maar Duseigneur heeft nimmer een bekende
willen worden voor het groote publiek. Hij is een held van den ouden stempel, en
van de edelste substantie, maar geen bioscoopster. Men kan op hem bouwen, doch
hij laat zich niet gebruiken als een voetstuk of als een estrade. Van de strubbelingen
welke hij de laatste jaren gehad heeft met ministerieele autoriteiten is nimmer iets
uitgelekt buiten de bureaux. Ten overvloede was Duseigneur, toen hij gearresteerd
werd, sinds eenigen tijd generaal op non-actief. Men had liever een generaal gehad
in dienst. Dat maakt meer effect, dat is Spaanscher, iemand die elke minuut van den
dag de oproervlag kan hijschen aan 't hoofd eener brigade.

Ridders
En de overigen, die naast Duseigneur achter grendels zitten, zijn evenmin geschikt
om de trom te roeren met hunne namen. Door Pozzo di Borgo in te rekenen, juist
terwijl hij met La Rocque in proces lag, laadde het gouvernement de verdenking op
zich van den colonel der geheime fondsen onder zijn bescherming te nemen. En wie
kent Le Maresquer? Geen levende ziel. Behalve enkele ingewijden die zich het
fabuleuze gevecht herinneren dat hij als commandant van den onderzeeër Le Foucauld
aanbond met den kruiser Helgoland. Wie is Eugène Deloncle? Hij was
ordonnans-officier van generaal Crossetti, die voor zijn troepen de bombardementen
bijwoonde onder..... een parapluie. In 't civiel een simpel accountant. Wie is zijn
broer Henri Deloncle? Ex-commandant eener groep pantserwagens. Werd op het
slagveld eigenhandig gedecoreerd door Mangin. Wie is Suzanne Mauler? Een vrouw
van 59 jaar. Heeft den heelen oorlog meegemaakt als infirmière. Heeft gewonden
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opgeraapt onder het vuur der kanonnen. Geciteerd op legerorder. Gedecoreerd te
Verdun.
Helaas! de rest der gearresteerden is navenant. Allen ridders zonder vrees of blaam.
Allen waardig om als Onbekende Soldaat te fungeeren onder den Triomfboog. Op
wie de ondankbaarheid van het vaderland afstraalt als een nieuwe luister. Maar voor
het publiek van Fantômarx Dormoy, dat op sensatie gedresseerd is zijn ze bijna
anoniem. Klein grut. Een teleurstelling! Met dienststaten als die van Le Maresquer
kan men de menschen niet warm laten loopen. Deze dienststaten waren bovendien
het eenige wat men hem te verwijten had want men heeft hem reeds los moeten laten.
Ondertusschen heeft hij ‘gezeten’ evenals Duseigneur en de overigen die nog ‘zitten’,
naast dieven, moordenaars en ander canaille. Dormoy heeft aan zijn gevangenen de
gunsten van het ‘régime politique’ geweigerd. Zij zijn opgesloten als boeven, zonder
veters in de schoenen, zonder das om den hals, mogen niet lezen, niet schrijven, eten
met houten lepels en vorken uit een houten bakje, en de bezoeken welke hun worden
veroorloofd ontvangen zij achter tralies. Inmiddels circuleeren zestien echte
moordenaars onvindbaar op vrije voeten. Ik zou ze kunnen opsommen. Ik zou ook
de revue kunnen passeeren der beschuldigers van een Duseigneur en consorten. Doch
waarlijk, voor een land als Frankrijk is het contrast tusschen de eenen en de anderen
te penibel, te vernederend.

Pijnlijk
Ten slotte, en hoe men ze ook bekijkt, dat zijn geen vangsten waar volksmenners
hartverheffend mee kunnen stoffen. Zij hebben het begrepen en beginnen zich eer
een beetje beschaamd en beteuterd te voelen dan glorieus. Natuurlijk hebben zij
herhaalde malen gegluurd en gewezen naar Tardieu, naar den ex-opperbevelhebber
Weygand, en zelfs naar Maarschalk Pétain. Doch zoodra zijn naam genoemd werd
in verband met de Csar, terwijl hij verblijf hield aan de Italiaansche grens (wat hem
door den advocaat van La Rocque nota bene verweten was als een
voorzorgsmaatregel) spoorde Tardieu terug naar Parijs en vertoonde zich in 't
openbaar. Tot uw orders meneeren! Present! Men had hem voor 't grijpen, met of
zonder bevel tot inhechtenisneming, min of meer wettelijk. En stellig ontbrak het
Dormoy niet aan lust om den gehaatsten zijner uitdagers in te pikken. Doch hij heeft
niet gedurfd. Of het werd hem niet gepermitteerd. Weygand en Pétain konden zich
tenminste den last een[er] demonstratie als die van Tardieu uitsparen. Het ligt voor
de hand dat dit niet naar den zin is der communisten die ernaar snakken, als ware
philanthropen, om hier een opruiming aan te richten à la Stalin. Hun bondgenooten
echter zijn minder happig op catastrofen en ook banger om zich reddeloos te
ridiculiseeren. Zelfs in dezen tijd immers, en onder den scepter van het Front
Populaire, heeft het belachelijke zijn grenzen, hoewel ze ruim verwijd werden.
De oogst aan materiaal, na ontelbare, dikwijls wederrechtelijke huiszoekingen
(b.v. buiten aanwezigheid van den verdachte!), bleef even mager als de buit aan
menschen. Er is enkele dagen geleden een volledige lijst van gepubliceerd. De
mitrailleuses waren geslonken tot één. De mitraillettes insgelijks tot één. De
tienduizenden granaten tot 2948. De wagons ontploffingsmiddelen tot 62 kilo meliniet.
Het antitank-geschut verdween. Men telt 38 oorlogsgeweren, 15 pistolen en revolvers
en 2 bommen, 81 jachtgeweren, 102 machinegeweren en ongeveer 500
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equipementsstukken. Tezamen voor een bedrag van vijf honderd duizend
Auriol-franken.

En de communisten?
Al dat wapentuig is opgedolven om indruk te maken doch over de nauwkeurige
herkomst wordt men niet ingelicht en geen sterveling kan totdusverre garandeeren
dat degenen bij wie de politie het vond de eigenaars zijn of de bewaarders. Niettemin,
één enkele mitrailleuse om de Republiek omver te werpen, dat is erg zuinig en sjofel,
wat iedereen grif zal willen toegeven. Ik kan daarentegen een lange lijst aanleggen
van ontstellende hoeveelheden krijgsmateriaal dat op verschillende data door dezelfde
politie in beslag genomen werd bij communisten. De lijst zou een andere allure
hebben dan de armzalige voorraden welke met ongeloofelijke inspanning (en zonder
de vereischte waarborgen) ontdekt zijn bij ‘leden’ van de Csar. Niemand echter heeft
ooit hooren spreken over vervolgingen van communisten wegens ‘vereeniging van
boosdoeners’ of wegens aanslagen op de veiligheid van den Staat.
Wie nu wil mag tusschen een effectief complot, gesmoord in een doodsche stilte,
zwijgend als het graf, en een operette-samenzwering, onthuld met bombarie en
hocuspocus, het verband trekken, dat hem logisch lijkt, maar dat de feiten
waarschijnlijk nimmer zullen staven. Het is vast niet om die ééne mitrailleuse dat
alle ministeries en de voornaamste openbare gebouwen dag en nacht bewaakt worden
door soldaten in volle rusting. Als ik daarbij een vermoeden mag opperen, dat ondanks
gebrek aan bewijzen de kracht heeft eener overtuiging, dan zou ik zeggen, dat de
Cagoulards, M.S.R. en C.S.A.R., wanneer zo niet bestonden, hadden moeten worden
uitgevonden, of zelfs met geweld uit den grond gestampt. En hoe de zaak ook afloopt,
met een sisser of een zevenklapper, zij zal niet eindigen met een apotheose voor
Dormoy, noch met een victorie van de communisten. Voor een Duseigneur moet dat
resultaat enkele weken voorloopige hechtenis wel waard zijn.
[verschenen: 28 december 1937]

Het antwoord der feiten
Op anderhalf jaar dwars dolzinnig Volksfrontbeleid.
Parijs, 11 Dec. [1937]
In een soort van doffe wanhoop en tegelijk op vollen stoom en in de vierde versnelling
is de Kamer deze week begonnen met de behandeling van het budget. Men wil gereed
zijn voor Oudjaar en elken dag defileert een ministerie in den schematischen vorm
van cijfers en getallen. Zij dansen als muggezwermen op een stillen avond, als
stofdeeltjes in een streep zonlicht, als telegraafpalen achter een spoorwegruit. De
toeschouwer wordt er tureluursch bij. De député zelf begrijpt er niets meer van. Hij
kan die vaart niet bijhouden. Trouwens, hij probeert het niet eens. Bij de bespreking
van Financiën, het voornaamste der budgetten, de sleutel en de sluitsteen van de
Schatkist, waren slechts zestig afgevaardigden aanwezig.
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Zestig op de zes honderd, dat geeft geen grooten dunk van de belangstelling. Maar
waarom zou een député zich om de Kamer bekommeren, een député die in December
zooveel banketten, bals en soirées heeft bij te wonen waar hij niet kan ontbreken
zonder zijn kiezers te krenken? Waarom zou hij zich dik maken? Hoe hij ook denkt
over een zaak, over een post, over een crediet, hij moet stemmen als de leider van
zijn groep. Voor het uitbrengen dier stem is hij persoonlijk niet eens onmisbaar, want
elke partij heeft zijn ‘boitier’, zijn bus-houder, om de stembiljetten te beheeren van
de groep-leden die absent zijn. Het quorum dat de wet eischt van een vergadering
om geldig te beraadslagen is het eenige wat hem af en toe de gewaarwording kan
geven van niet geheel en al overtollig te zijn, en dan nog alleen wanneer de president
der Kamer slecht gehumeurd is of een moeilijkheid ontwijken wil door het tellen der
aanwezigen. Voor het overige werd de député een zuiver figurant dien men met den
nek aankijkt wanneer hij de pretentie zou hebben de tribune te bestijgen zonder
expresselijk gemandateerd te zijn. Hij is lid eener Kudde en meer wordt niet van hem
verwacht. Hij mag desnoods een eigen opinie hebben maar 't is niet geoorloofd haar
te vertolken. Hij moet antwoorden als de recruut wanneer de generaal vraagt of de
soep goed is. Riskeert hij de opmerking dat de soep slecht is dan bijt de generaal
hem toe: ‘ik vraag niet of ze slecht is, maar of ze goed is.’ In de kazerne werd deze
oude grap langzamerhand een verdichtsel. In de Kamer werd ze hoe langer hoe meer
werkelijkheid. De député denkt op commando. Hij zakte af tot den rang van ordinair
en gedisciplineerd stem-vee als het gros zijner medeburgers.

Een formaliteit
De openbare behandeling van het budget werd bijgevolg een pure formaliteit. Het
essentieele speelt zich af in klein comité, in de hermetische geslotenheid der
commissies. De debatten bepalen zich tot loutere algemeenheden, welke des te
algemeener blijven daar de redenaars slechts een kwartier tijds tot hun beschikking
krijgen om contrôle uit te oefenen op ingewikkelde, eindelooze cijfer-tabellen. De
Fransche Kamer die, zooals men weet, geen vensters heeft, lijkt bij gelegenheden
als deze, waar 't ieders beurs geldt, ieders hebben en houden, nog een tikje meer op
het symbolische huis-zonder-ruiten, afgescheiden van het daglicht, zonder contact
met de buitenwereld. Wanneer er door deze potdichte muren iets heensijpelt, pleegt
men zulke lekken uitsluitend te wijten aan het toeval of aan het ongeluk.
Zoo verneemt men b.v. zeer terloops dat het deficit der spoorwegen, vorige lente
omgegoocheld in een Nationale Maatschappij, over 1938 zal klimmen tot de som
van tien milliard. Hunne ontvangsten worden geschat op twintig milliard.
Schreeuwende, avontuurlijke, exorbitante wanverhouding. Om het mankeerende aan
te vullen heeft men niets beters gevonden dan een verhooging van alle
vervoer-tarieven met 25%, het maximum dat gewaagd kon worden terwijl de prijzen
der levensbenoodigdheden reeds duizelingwekkend stijgen zonder toeslag op de
transporten. Die extra-tol van 25% echter zal slechts 2 à 3 milliard leveren volgens
optimistische ramingen. Waar zal men de 7 à 8 nog ontbrekende milliard vandaan
halen? Bezuinigingen op het personeel zijn verboden door de vakvereenigingen.
Bekrimpingen op het materiaal zijn barbaarsch want zij leiden tot rampen en er rollen
nog altijd tè veel houten personenwagons in Frankrijk. En hoe kan een minister te
goeder trouw beweren dat zijn budget klopt waar een gat gaapt van zulken omvang?
Men heeft geen enkelen député deze vraag hooren stellen.
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Het probleem
Dat zijn de resultaten van de invoering der veertig-uurs-week bij de spoorwegen
welke de indienstneming eischte van zes-en-tachtig duizend nieuwe beambten, voor
't meerendeel onttrokken aan den landbouw. Zij zijn niet het eenige gilde dat zich
ten laste van 's lands schatkist vermenigvuldigde als de zandkorrels aan het zeestrand.
Zonder twijfel kon men dat vagelijk gissen.
Tot nu toe evenwel bleef het probleem theoretisch, en pas nu begint men het te
merken in de practijk en te voelen aan den lijve. In 1932 had de Fransche Staat
ongeveer 830.000 gesalarieerden in zijn dienst, alles tezamen gerekend, de arbeiders
en de wegwerkers, de militaire en civiele ambtenaars, de vaste en de losse krachten.
In 1938, na de annexatie der spoorwegen (515.000 beambten) en alleen voor het Rijk
en de Stad-Parijs, leven 1.540.000 diverse personen ten koste der Fransche
gemeenschap. Voeg hierbij nog ruim 800.000 gepensionneerden. Dat maakt 2.340.000.
Voeg daarbij verder het personeel der departementen en gemeenten, waarvoor geen
nauwkeurige cijfers bestaan. Dan heeft men het onbekende totaal der Fransche
bureaucratie, na anderhalf jaar marxistisch bewind.
Wanneer men ze bij gebrek aan gegevens nog niet tellen kan, men heeft tenminste
in 't voorbijgaan vernomen wat zij kost aan de Natie. In 1938 zullen de Bureaux
twee-en-veertig milliard verslinden. Het nationaal inkomen waarvan dat
verbazingwekkende bedrag moet worden afgetrokken, kan dalen of rijzen. Het is in
wezen wisselend en onderhevig aan bijkomstigheden. Doch de som der uitgaven
voor het personeel schommelt niet. Of ze laag of hoog blijkt in verhouding tot de
ontvangsten, men kan er niet aan tornen. Onveranderlijk staat zij vast voor den duur
van een jaar.

Honderd milliard
Zij is hoog, ontzaglijk, onduldbaar hoog. En zij is niet het slot der rekening. Men
heeft na nauwgezette studies becijferd, dat, hoofdzakelijk dank zij de nieuwe sociale
wetgeving, het Fransche inkomen in 1938 een heffing zal moeten ondergaan van
nagenoeg honderd milliard, alles inbegrepen, Openbare Schuld, bewapening,
behoeften van Staat, provincies en gemeenten, de gansche huishouding. Honderd
milliard is geen bagatel. De som echter is pas groot of klein in vergelijking met dat
inkomen. Welnu, de gezamenlijke verdiensten der Fransche natie zullen in 1937 boekjaar waarop de amputatie der honderd milliard als passief fungeert - het bedrag
van honderd-tachtig milliard niet of nauwelijks overschrijden. In het land dus der
Twee Zondagen zal de citoyen in 1938 méér dan de helft der vijf arbeidsdagen werken
voor het Gouvernement en voor den fiscus in een zijner ontelbare gestalten. Als het
nationale inkomen per slot nog kan tegenvallen, de op te brengen cijns is tennaastenbij
onwrikbaar. Wat zal daarvan de onontkomelijke consequentie zijn? Zij springt in 't
oog: noch de prijzen der levensbenoodigdheden, noch de koers der munt zullen bij
dergelijke abnormale aftappingen en monsterachtige disproporties gehandhaafd
kunnen worden.

De boeren
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Wie voldoende de aandacht spitste, heeft bij de discussie van het budget tevens
kunnen opvangen dat het Fransche boerenbedrijf, niettegenstaande de mechaniseering
van den landbouw en de invasie van buitenlandsche krachten, sedert 1936 één derde
- 30% - minder produceert dan in 1913. Maar een zoodanige catastrofe maakt absoluut
geen indruk en niemand interesseert zich voor de oorzaken dezer instorting. Zij had
nochtans een koor van alarmkreten verdiend in het huis der afgevaardigden, want
zij berust niet op gissingen, niet op bloote vermoedens. Evenmin als de gaandeweg
verkregen zekerheid dat men in den loop van 1938 nog een zuinige vijftig milliard
zal moeten leenen om rond te komen, en dat, terwijl het geld op langen termijn in
Frankrijk minstens tweemaal duurder is dan in Engeland, Amerika, Holland, België,
Zwitserland. Men zal wederom moeten leenen hoewel de renten der Schuld jaarlijks
reeds 22% opslokken van het nationale inkomen en terwijl het een axioma is, tientallen
malen proefondervindelijk bewezen, dat geen enkele economische machine draaien
kan zoodra en zoolang het percentage der Schuld 15% van het inkomen te boven
gaat. In plaats van de 22% tot elken prijs te reduceeren zal men ze nog een beetje
opschroeven.
Aldus hebben de feiten geantwoord op anderhalf jaar dwars, dolzinnig beleid en
stellig zijn ze nog niet uitgepraat. Tot men goedschiks luistert of kwaadschiks, half
of heel geruïneerd, zullen zij hoe langer hoe dringender protesteeren.
[verschenen: 30 december 1937]

Een geval van psychose
Het Fransche volk heeft voor niets meer belangstelling dan voor den
moordenaar Eugène Weidmann.
Parijs, 15 December [1937]
Ziedaar alles wat de menschen belang scheen in te boezemen plotseling tegen den
grond en van de baan.
De Cagoulards, de samenzweerders van de Csar, die verleden week nog de heele
politie op stelten zetten, werden eensklaps een zwakke, verre herinnering. Van de
eerst pagina der kranten verdwenen zij spoorslags naar een hoekje van het bijblad.
Men kan 's avonds weer in een auto door de Parijsche voorsteden rijden zonder op
elken straathoek te worden aangehouden door de garde mobile en onderzocht.
Iemand, die eveneens door de alles verdoezelende toovermacht werd aangeraakt,
is de la Rocque met zijn processen waarover iedereen zich opwond alsof zijn heil
ervan afhing. De kolonel nam geen revolver, zooals een advocaat der tegenpartij
hem aanraadde, hij bracht zich niet om hals, maar is opeens teruggeweken naar
afstanden waar hij niemand meer interesseert.
Op dezelfde zonderlinge wijze verloor men de communisten uit het gezicht en
hun opstand welke in Januari moet uitbreken. De onthullingen van het weekblad Aux
Ecoutes, hoe precies ook, hoe schrikbarend ook (in normale omstandigheden), het
aandringen van de député Gapiand, die met alle geweld in het volle parlement de
wapenopslagplaatsen der Moscovieten wil denonceeren met straat en huisnummer,
terwijl de minister Marx Dormoy, alsof hij bang is iets te vinden, of alsof hij dat
complot wil wegmoffelen, het geval liever onder vier oogen zou behandelen... dat
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merkwaardige incident, volstrekt niet pluis en weinig goeds voorspellend verwekte
niet de geringste beroering en trok geen seconde de aandacht.

Griezelige gruwelen
Evenmin kijkt men nog om naar de Kamer en haar leege discussies. Het ministerie
[= kabinet] zou kunnen vallen zonder dat iemand het gewaar werd. De Spanjaarden
verdwenen uit het geheugen. De Japanners mogen Amerikaansche en Engelsche
booten bombardeeren, dat loopt iedereen langs de koude kleeren. Zelfs voor het
theater en de bioscoop werd men onverschillig. Hoe zou men geboeid kunnen zijn
door een verzonnen stuk, door een min of meer afgezaagd verhaal, terwijl vlak in
uw buurt, in uw naaste omgeving, en enkele dagen geleden dingen gebeurd zijn die
niemand zou hebben durven fantaseeren, die niemand zich kon verbeelden, waarbij
de griezeligste gruwelen der schrijvers van drama's en melodrama's onnoozel worden,
waarbij men zich omkneld voelt als in een nachtmerrie, en door welke men zich
niettemin even behaaglijk kan laten hypnotiseeren als door de pakkendste fabels van
een auteur?
Ik had nooit gedacht dat een enkel triest individu aldus de polen der aandacht kon
verplaatsen; dat hij in die mate het waarnemingsveld van een geheele stad, van een
geheel volk kon bestrijken en verduisteren; dat er rondom hem een magnetische
storm zou kunnen opsteken die alle kompassen van de wijs brengt. Maar ik begrip
nu de historie van Landru en zijn zijdelingschen invloed op het Verdrag van Versailles.
Gelijk alle buitenlanders had ik het steeds voor overdrijving gehouden dat een
geïsoleerd moordenaar zonder andere eigenschappen dan zijn moorddadige instincten,
maandenlang kon opwegen tegen gebeurtenissen als het einde en de afloop van een
wereldoorlog. Eerst vandaag dunkt me dat aannemelijk. Eerst vandaag kan ik me
een misdadiger verbeelden die dermate biologeert, die dermate alle overige reflexen
neutraliseert, annuleert, dat de menschen in zijn werkingssfeer tot een soort van
somnabulisme vervallen waaruit niets hen kan wakker schudden en waarin niets hen
meer beroert, alvorens het effect is uitgeput of uitgeschakeld. Om zulke vreemde
emanaties als controleerbare werkelijkheid te beschouwen, geloof ik echter dat men
moet vertoeven in het land waar ze plaats grijpen, dat men ondergedompeld moet
zijn in hetzelfde milieu. Uit de verte zullen ze altijd bakersprookjes lijken.

Eugène Weidmann
Het is ondertusschen waar, en dit maakt de zonderlinge gistingen misschien
verklaarbaarder, dat Eugène Weidmann, de nieuwe historische figuur der
internationale criminaliteit, en de nieuwe factor der Fransche psychologie, in hooge
mate representatief is voor zijn tijdperk, voor een belangrijk gedeelte tenminste van
zijn tijdperk.
Een Carlyle, een Emerson, wanneer zij terugkeerden - raar opkijkend - in onze
eeuw, zouden een essay aan hem kunnen wijden. In dezen zin dat de Franschen op
't oogenblik een wereldvermaard zanger hebben (zijn naam noem ik liever niet) die
‘gewerkt’ heeft onder de gangsters van Marseille, vóórdat zijn engelachtige,
bedwelmende stem, gegraveerd op millioenen platen, verbreid werd over beide
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halfronden, en weldra zijn beeltenis van sentimenteele tenorino op de witte doeken
der bioscopen verscheen. Weidmann is een type in dat genre.
Hij vertegenwoordigt een courant ideaal van de modernste beschaving, het ideaal
waaromheen de vrouwen zich verdringen op de perrons der stations wanneer het
voorwerp hunner droomen uit den trein stapt, dat zij bergen van bloemen zenden en
stapels liefdesverklaringen. Zonder zich te schminken of te costumeeren had
Weidmann kunnen optreden als ster eener menigte beroemde films. Zonder eenigszins
van uitzicht te veranderen had hij een hoofdrol kunnen spelen in Dreigroschenoper.
Een moralist en psycholoog zou moeten nasporen, welk obscuur, occult doch zeer
reëel verband gelegd kan worden tusschen de ondergrondsche mentaliteit van deze
kunst, de kunst van den Marseillaanschen zanger, en de globale mentaliteit van een
moordenaar als Weidmann. Men zou waarschijnlijk verstomd staan hoe nauw
oogenschijnlijke uitersten elkaar kunnen raken, en hoe dicht een melodie kan scheren
langs geestesgesteltenissen van een volbloed schavuit. Doch laten wij dit terzijde,
omdat het voor immer onbewijsbaar zal zijn en transcendentaal. In elk geval heeft
het iedereen verbaasd dat Weidmann het uiterlijk, de manieren, de bekoring bezit
van den hedendaagschen Prince Charmant, precies als de zanger die het gangsterisme
zijner jonge jaren verruilde voor een muziek welke even loonend is als de racketeering,
minder gevaarlijk, en overigens weinig verschillend.

Een Blauwbaard
Eugène Weidmann, geboren in de stad van Goethe, in de Textorstrasse No. 69, is
knap, slank, rijzig, lichtelijk gebruind, met een zwarten, overvloedigen haardos, en
als onontbeerlijk, romantisch contrast, groote, blauwe, heldere oogen, waarin de
hemel spiegelt. Hij is soms een beetje bruusk, maar innemend en sympathiek. De
geïncarneerde verleiding. Iemand die bij elke schrede een glimlach van
verstandhouding ontmoet bij het meerendeel der vrouwelijke voorbijgangers. Hij
had zonder moeite een moderne Don Juan kunnen worden, hij werd met nog minder
moeite een moderne Blauwbaard. Maar hij onderscheidt zich van de antieke
Blauwbaarden door zijn gevoeligheid. Met zijn eigen handen heeft hij een bekoorlijk
luchthartig Amerikaansch danseresje gewurgd, doch hij kan 't niet over zich verkrijgen
om haar naam uit te spreken. Hij vraagt tranend een potlood om hem te schrijven op
papier. Als het lijk opgegraven wordt onder den stoep der villa waar hij haar keel
dichtkneep, bidt en smeekt hij om gespaard te blijven (en men willigt zijn verzoek
in) voor een tooneel dat hij niet zou kunnen verdragen. Hij kan koelbloedig dooden,
maar ook met zijn andere, minder liefelijke slachtoffers kan hij een confrontatie niet
verkroppen. Hij frequenteert bij voorkeur de selecte bars der Champs-Elysées, een
aardig jongmensch onder honderd soortgelijken, danst verrukkelijk, flirt vermakelijk,
maar tusschen twee cocktails combineert hij een moord. Dat dubbele, verstrengelde
leven, mengsel van bekoring en van kille wreedheid, heeft vier maanden geduurd
zonder dat men ergens achterdocht koesterde. Het zou nog duren als hij niet per
ongeluk een visite-kaartje vergeten had in den zak van iemand dien hij met een kogel
in den nek neerschoot. Dit was de methode van dooden welke hij per slot prefereerde,
omdat zij afdoend bleek. Een kogel in de kleine hersenen. Ook daarin toonde hij zich
actueel. Hij had het procédé vermoedelijk van de Russen.
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Een gezalfde des duivels
Is het eigenlijk wonder dat zulk een wezen, gezalfde des duivels, alle gedachten van
een volk in beslag neemt? Een verschijning als Weidmann is verreweg spannender
dan alle Caligari's en Frankenstein's. Achter de schermen te kijken van een
tooneelstuk, van een film, kan interessant zijn. Maar onverhoeds de sluiers op te
lichten van een bestaan als dit, van een vermomde demon die zijn biografie reeds
kan sluiten met het eigenhandig onderschrift ‘geboren in 1908, gestorven in 1938’,
en tot in afgronden te staren, wijder dan de oogen reiken, en zichzelf ongeweten te
spiegelen aan een ondoorgrondelijke, gruwzame, lokkende en waarschuwende
werkelijkheid, dat is fascineerender dan alle denkbare drama's der verzonnen
litteratuur.
[verschenen: 31 december 1937]

Een ontgoochelde
Henri Clerc's tooneelstuk ‘La Femme de César’, dat een scherpe critiek
levert op de parlementaire misstanden, is het succes van dit seizoen.
Parijs, 18 December [1937]
Het zal wel een teeken des tijds zijn dat tot in Frankrijk toe het thema van den
parlementariër niet meer in behandeling genomen kan worden zonder bij iedereen,
zoowel bij de aanhangers als bij de tegenstanders van het parlementarisme de gedachte
te suggereeren: werkelijk, daar moet verandering in komen; dat kan zoo niet langer
duren. Het idee dat er iets rottends is in deze instelling, iets ongezonds dat een
verstandig mensch moeilijk tolereeren kan, iets schurftigs waartegen een rechtgeaard
gemoed zich verzet, de indruk van iets abusiefs, iets onhoudbaars, schijnt zelfs
gerekend te moeten worden onder de onvermijdelijkheden, onder de gewaarwordingen
aan welke men niet meer ontsnappen kan, die iemand willens nillens door de
omgeving werden opgedrongen, onder de fataliteiten, de apriorismen.
Wat anders zou Henri Clerc bezield hebben tot het schreven van ‘La Femme de
César’? De Vrouw van César, zegt de historie, mag niet in opspraak raken, op haar
mag geen argwaan rusten. Liever dan haar te verdenken, scheidde César zich van
zijn echtgenoote, toen de patriciër Clodius in vrouwenkleeren bij haar was
binnengeslopen. De anecdote dient sinds eeuwen tot het karakteriseeren van allerlei
netelige situaties. Zij blijkt zoo weinig versleten dat Henri Clerc op zijn beurt ze nog
eens oprakelt wanneer het parlement een beetje meer dan wenschelijk over de tong
gaat. Bij elk auteur zou zulk een titel, met alles wat hij behelzen kan, een heel
programma beduid hebben voor een tooneelstuk. In elk geval zou het niemand
verwonderd hebben de toespeling op César's avontuur gebruikt te zien door een
reactionnair, een conservatief, een antidemocraat, een fascist.

Democratische critiek
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Maar Henri Clerc is juist het tegenovergestelde van al deze achterlijke brekebeenen.
Hij is een onwankelbaar democraat. Hij werkt regelmatig mee aan L'Oeuvre, een der
trouwste organen van het Front Populaire. Gelijk de vrouw van César is zijn
republicanisme boven elke verdenking verheven. Wat moet men dan concludeeren
wanneer een schrijver als hij, die zelf député was, die een der hoogste ambten
bekleedde op het ministerie van Financiën, die vriendschappelijke betrekkingen
onderhoudt met de meeste leden van het regeerende cabinet, een stuk laat opvoeren
dat drie jaar geleden zonder eenigen twijfel heftige betoogingen zou hebben uitgelokt
tegen het parlement en dat de kranten van het Front Populaire vandaag stellig zouden
brandmerken als fascistisch wanneer de auteur een anderen naam droeg? Wat daarvan
te denken? Natuurlijk, dat de toestand zoo weinig bevrediging geeft dat zelfs een
onverdacht en onvervalscht partijgenoot als Henri Clerc zijn ergernis niet verzwijgen
kan.
Als bij toeval roert hij in ‘La Femme de César’ alle zeere punten aan die schering
en inslag werden bij de hekelaars van de volksvertegenwoordiging, en van de stembus.
Zijn hoofdpersoon, een zekeren Pélivier, is niet slechter, niet dommer, en ook niet
slimmer dan het gros zijner mede-afgevaardigden. Een doorsneetype. Eerlijk, zoolang
niets hem van het rechte pad afbrengt. Getrouwd met een respectabele echtgenoote:
zuiver republikein dat spreekt van zelf, maar vader van een ontgroenden jongen die
zich aansloot bij een der fascistische bonden.

Het gegeven
Tot zoover is alles normaal. De député verlangt oprecht zijn mandaat te behartigen
volgens de eischen van een nauwgezet geweten, volgens zijn plicht. Maar hij is tevens
lid van den Raad van Beheer eener financieele onderneming en op een kwaden
morgen plaatst hij zijn handteekening onder een papier dat zijn vennootschap
machtiging verleent tot het plegen van handelingen welke later ontmaskerd worden
als frauduleus en die hem blootstellen aan gerechtelijke vervolging. Henri Clerc, die
niets verergeren wil, laat zijn toeschouwers nog de keuze: zij mogen Pélivier houden
voor een naïeveling, een onwetende, een onverantwoordelijke. Dat is zeker beter dan
een schurk. Doch zijn dit aanbevelenswaardige eigenschappen voor een gemiddeld
parlementslid?
Eenmaal op deze helling, glijdt Pélivier naar beneden als van een leien dakje.
Vroeger heeft hij een concurrent bij de stembus, een zekeren Delorme, betrapt op
belastingontduiking en doen bestraffen. Uit louter plichtsvervulling. Die Delorme
echter krijgt lucht van de malversaties welke Pélivier wettigde met zijn signatuur,
en tot overmaat van ramp wordt Delorme benoemd tot administrateur der maatschappij
welke de aanklacht indiende. Pélivier is derhalve overgeleverd aan zijn bittersten
vijand. Terwijl de verkiezingsstrijd in vollen gang is wacht hem te Parijs de rechter
van instructie. Hij zoekt een uitweg, een achterdeurtje om te eclipseeren, want hij
voelt zich plotseling, hoewel een beetje laat, de vrouw van César. Het eenvoudigst
en het fatsoenlijkst voor een onbesproken man ware zijn mandaat neer te leggen, de
verantwoordelijkheid te dragen en de ruïne te aanvaarden. Doch er is een voordeeliger
oplossing. De rechtschapen vrouw van Pélivier, heldhaftig en aandoenlijk, begeeft
zich naar zijn beschuldiger Delorme en marchandeert de intrekking der aanklacht
tegen het afstaan van Pélivier's député-zetel aan genoemden Delorme, de ex-fraudeur,
of aan een van diens creaturen. De koop wordt gesloten. De biljetten der kiezers van
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Pélivier zullen simpel van candidaat verwisselen zonder dat de stemmers ooit de
eigenlijke reden zullen kennen der adresverandering.
Nooit is op een Fransch tooneel de kiezer zoo onbewimpeld afgeschilderd als
gedwee, onmondig stemvee dat men ongegeneerd te grazen neemt, onder voorwendsel
van hoogdravende principes. Doch de mensch wikt en het lot beschikt. Als de opvolger
van Pélivier arriveert te Parijs, zijn wij precies aan den vooravond van 6 Februari
1934. De stad is in rep en roer. De Kamer wordt belegerd door een opstandige
volksmenigte. Er wordt geschoten. Er vallen dooden en gewonden. Eensklaps gaan
de oogen open van den nieuweling die evenmin uitmunt door snuggerheid als zijn
voorganger. Hij merkt, te drommel, wat Pélivier hem had kunnen leeren, dat er aan
't metier van afgevaardigde eenig risico verbonden is. Een plotselingen schrik, een
paniek bekruipt dezen dappere. Alle lust om de natie te vertegenwoordigen vergaat
hem. Fluks herroept hij den ruil... Met de belofte dat van de rechtsactie zal worden
afgezien. En Pélivier, ondanks de malversaties, blijft député, terwijl zijn zoon, die
fascistische neigingen heeft, sarcastisch toekijkt en er 't zijne van denkt. Men bewijst
hem per slot dat de vrouw van César heden ten dage gerust eenige misstappen mag
wagen mits niets ervan uitlekt.

Een sterk stuk
Het zonderlingste van dit drama is dat het als het beste, het sterkste stuk gewaardeerd
moet worden van het seizoen. Men kan het niet analyseeren zonder ironie, zonder
eenig medelijden voor de poovere moraal welke het ontwikkelt, maar niettemin
behaalde het een onmiskenbaar succes. Dit zal niemand verbazen in Holland, waar
men voor de kunst van Henri Clerc steeds een gevoeligheid betuigde, welke hem
soms in zijn eigen land geweigerd werd. Het zal in 't bijzonder Louis de Vries
verheugen die op de schouwburggala's der Wereldtentoonstelling het Hollandsche
Theater vertegenwoordigd heeft met een vertooning van Clerc's ‘L'Autoritaire’. Doch
hoe voortreffelijk ook als tooneel, een onbevooroordeeld en oplettend waarnemer
kan zich niet verhelen dat de auteur van ‘La Femme de César’ zijn stuk in de lade
zijner schrijftafel gelaten zou hebben wanneer hij nog een greintje geloof behouden
had in de onaantastbaarste der democratische instellingen, het parlement en de
stembus. Met een resteerend vleugje vertrouwen en achting had hij de voorstelling
verdaagd tot minder troebele tijden. Het stuk vertolkt te groote desillusies en een te
onloochenbare malaise.
Merkwaardige bijzonderheid: niettegenstaande de uitstekende positie van Henri
Clerc, en niettegenstaande het succes van zijn drama, heeft geen enkel regelmatig
tooneeldirecteur ‘De Vrouw van César’ willen endosseeren. Het is opgevoerd door
Les Escholiers, een troep van zeer eminente, enthousiaste zwervers en francs-tireurs,
die een triomf behaalden welke niemand compromitteert.
[verschenen: 7 januari 1938]

Atomen en sterren
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Een gigantisch electrisch kanon waarmede Joliot-Curie het beleg gaan slaan
om de laatste vesting der materie: het atoom
Parijs, 22 December [1937]
Er moge nog vrij wat ontbreken in de Republiek der Twee Zondagen, er mogen
massa's geld weggeworpen zijn voor weinig of niets, maar het valt intusschen niet
te ontkennen dat enkele deeltjes der versnipperde schatten bijster goed terecht zijn
gekomen. Waardoor opnieuw de gegrondheid aangetoond wordt onzer nationale
spreuk welke beweert dat men nooit kan weten hoe een koe een haas vangt.
Zoo monteert men sedert eenige weken in een der groote laboratoriumzalen van
het Collège de France, wijd en hoog als een circus, een reusachtige machine, waarbij
hijsch-kranen nodig zijn die dertig ton heffen, wat tegelijk een idee geeft van den
omvang, het gewicht en de kosten van het gevaarte in aanbouw. Het verrijzend
werktuig lijkt oneindig meer op een dier koperen of ijzeren monsters welke gebruikt
worden in de moderne industrie, dan op de ‘instrumenten’ welke men zich gewoonlijk
voorstelt in handen van een geleerde. De zaal zelf, waar tien-tallen arbeiders bezig
zijn, waar van alle kanten het geronk van motoren en dynamo's aanzweeft, doet
veeleer denken aan een fabriek in volle werking dan aan de lokalen eener Universiteit.
Inderdaad, hier moeten alle klassieke gedachtebeelden welke men van een professor
kan hebben, met een forschen streek uit de herinnering worden weggewischt. Men
ziet den hoogleeraar plotseling als bedrijfsleider, aan 't hoofd van een troep ingenieurs,
machinisten en verschillende ploegen werklieden, allen afhankelijk van den meester
en wachtend op zijn orders.

De Cyclotron
Het imposante mechanisme dat men construeert is de ‘cyclotron’ van het echtpaar
Joliot-Curie, die het kunstmatig radium uitvonden, dertig jaren nadat de vader en de
moeder het natuurlijke radium ontdekten. Ik heb vergeefs gezocht naar den oorsprong
van het woord ‘cyclotron.’ Maar voor zoover hier een profaan bezichtiger van
begrijpen kan spreken, heb ik begrepen waarvoor deze pyramidale installatie bestemd
wordt. Het is de Atomen-breker. Een soort van electrisch kanon, fantastisch als de
verzinsels der romans van Jules Verne. Een kanon van cyclopen en titanen (wij zijn
kleine dwergjes ernaast) waarmee Joliot-Curie, professoren aan het Collège de France,
het beleg gaan slaan om de laatste en geweldigste vesting der materie: de kern van
het atoom.
Iedereen weet tegenwoordig wat een atoom is. Een zonnestelsel. Een zon als
dirigeerend centrum met een reidans van cirkelende planeten. Men leert tegenwoordig
ook op school hoeveel van die zonnestelsels een gewone speldenkop bevat. Wie er
een millioen kan tellen per seconde zou ettelijke myriaden jaren noodig hebben om
den inventaris op te maken. Dat gaat het menschelijk begrip en zelfs de verbeelding
ruim te boven. Dat is wonderbaarlijker en ongeloofelijker dan de ongerijmdste fabels
van alle godenleeren. Te denken dat het witte papier waarop ik schrijf, de krant die
gij leest, in de striktste beteekenis, een krioelende Melkweg is, een nimmer te
omvademen opeenstapeling van Sterren! Welnu, dat is de Materie, en wij hebben
slechts te stamelen, als Augustinus: Credo quia absurdum.
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Hemelbestormers
Maar hier, naast die hoog torenende machine, die spanningen zal voortbrengen van
meer dan tien millioen volts, die ware bliksems zal werpen, bliksems gecondenseerd
in onzichtbare vonken, naast dit monster-kanon dat draaiende, borende
miniatuur-projectielen zal schieten in snelheden van veertig duizend kilometer per
seconde, hier kan men zich eenigszins het bestaan voorstellen van Reuzen, die niet
een aanval beramen op een der zonnen van een speldekop, doch op de Zon zelf welke
elken dag rijst en daalt langs de kimmen. Het kanon reduceert ons tot de gestalte van
pygmeeën, van nietige aardwormen. Maar die artillerie zelf heeft de afmetingen van
oorlogstuig voor hemelbestormers. Uit de diepte onzer intuïtie doemt de herinnering
op dat er vroeger reeds hemelbestormers geweest zijn. Onwillekeurig denkt men aan
Prometheus, aan de Titanen, aan Phaëton, aan andere vermetele Zonen der Zon, en
helden van ondoorgrondelijke legenden. Het kost me niet de geringste moeite om
Joliot-Curie te zien als een echtpaar van mythologische Giganten, gigantisch
metterdaad door de bliksems welke hun mateloos, grenzenloos brein gaat scheppen
en nabootsen. In een geheimzinnige huivering, die aarzelt tusschen een mystiek
vreezen en een bevlieging van vervoering, duikt de vraag op: Hoe zal dit alles
eindigen? Wat zullen we beleven wanneer het deze Reuzen lukt de vastheid der zon
te ontwrichten, den loop der planeten te storen, die dit papier tot papier, die een
speldekop tot speldekop vormen? Hebben de alchemisten en de discipelen van Hermes
niet ten allen tijde geloofd en in hun raadselschrift onderwezen dat Beneden hetzelfde
is als Boven, en Boven hetzelfde als Beneden? Wie kan zeggen tot hoever de analogie
reikt tusschen de zon van een atoom, en de Zon van dit uitspansel, hun gelijkenis,
hun identiteit? De mechaniek is een der fenomenen die gesymboliseerd schijnen door
de doos van Pandora en den boom der kennis. Zij liet reeds te veel rampen los over
de wereld om zich naast den Atomenbreker van het Collège de France geheel op z'n
gemak te voelen en hem bij alle bewondering niet eenigszins te duchten.

Een nieuwe telescoop
Terwijl men zich cyclopisch wapent ter verovering en beheersching van het Heelal
in zijn kleinste bestek, maakt men zich eveneens gereed om het te doorvorschen op
zijn grootste schaal! Het nieuwe Observatorium, gebouwd in den zuiveren, stof-vrijen
dampkring der Haute-Provence, zal toegerust worden met een telescoop, die de
Fransche sterrekundigen waardig is. Sinds vijftig jaar kon deze harmonie tusschen
de astronomen en hun instrumenten niet meer gesignaleerd worden in het land van
Laplace, Leverrier en Arago. De glaswerkers van Saint-Gobain hadden voor de
Amerikanen een hollen spiegel gegoten en geslepen van twee-en-een-halven meter
doorsnede die tot kort geleden gold als omvangrijkste oog op dit ondermaansche.
De Amerikanen waren rijk genoeg om zich die weelde te veroorloven. De Franschen,
bij gebrek aan subsidies onder gouvernementen die even weinig maalden om de
wetenschap als de kip om een kurkentrekker, de Franschen behielpen zich gedurende
een halve eeuw met een reflector van tachtig centimeter doorsnede. Dit belette hun
niet om een twintig meter lange foto te maken van den Melkweg, foto die nergens
haar weerga heeft, en welke men, opgehangen in het Paleis der Ontdekking,
bewonderen kon op de Expositie. De ontoereikendheid der werktuigen verhinderden
ook Esclangon niet om een aantal waarnemingen te verrichten, welke, als zij bevestigd
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worden (het licht b.v. zou niet overal dezelfde snelheid bezitten) een ernstige slag
zullen toebrengen aan de jongste theorieën betreffende de structuur van het
Universum. De Fransche geleerden hebben steeds gemeend dat het instrument niet
alles is en de ervaring bewees hun herhaalde malen hoe gemakkelijk het genie een
tekort aan werktuigen aanvult. Pasteur werkte in een berghokje onder een trap. Pierre
Curie en zijn vrouw in een onverwarmde schuur. Joliot-Curie, alvorens hij den
Nobelprijs ontving, moest lessen geven om zijn experimenten te bekostigen. De
Fransche ontdekkers zelf, door hun onverschilligheid voor het bijkomstige, dragen
niet weinig schuld aan de verwaarloozing welke zij ondervonden van hun regeerders.
Ook nu, terwijl Joliot-Curie een onbeperkten invloed uitoefent in de gouvernementeele
sferen, achtten zij het geenszins noodzakelijk om een record te slaan en de grootsten
spiegel te bezitten der wereld. Het eene ‘oog’ van de Haute-Provence heeft een
doorsnede van l m. 20, het andere van l m. 93. Deze laatste spiegel weegt ruim
duizend kilo, is gegoten te Saint-Gobain, en geslepen met een precisie, welke gaat
tot één duizendste millimeter. Al doet echter de doorsnede der twee Fransche oogen
dus aanmerkelijk onder voor den omvang der Amerikanen (vooral naast hun laatste
die een middellijn zal hebben van vijf meter), daar dit met voorbedachten rade
geschiedt mag men, afgaande op de Fransche antecedenten, des te nieuwsgieriger
zijn naar de resultaten, welke zij zullen behalen met werktuigen hunner keuze en die
beantwoorden aan al hun eischen.

Overwicht der wetenschap
Wat evenwel nieuwer is dan de ultra-moderne outilleering van het Collège de France
en van het Observatorium in de Haute-Provence, wat mij belangrijk genoeg voorkomt
om de hoogste verwachtingen te wettigen, is het overwicht dat de wetenschap
verworven heeft in de hoogste der regeerende kringen van Frankrijk. Op het gebied
van cultureele desiderata blijft hier niets te wenschen over dan dat de kunst weldra
moge deelen in de bezorgdheid der Fransche leiders.
[verschenen: 6 januari 1938]

Asmodée, een nieuwe kwelduivel
De intellectueele Franschen en hebben zich verslingerd aan een personage,
dat ruim een maand geleden nog niet eens bestond...
Parijs, 24 December [1937]
Men vertelt van de Byzantijnen, dat, terwijl de Turken hun stad belegerden, de
verdedigers zich amuseerden met hersenschimmige futiliteiten als disputen over de
sexe der Engelen. De eenen beweerden dat zij man waren, de anderen vrouw, de
derden dubbelslachtig, de vierden geslachtloos, en dat duurde tot de inneming der
vesting. Wij hebben dit zonderling verhaal altijd geloofd, zonder overigens ons een
juiste voorstelling te kunnen maken van die oratorische schermutselingen.
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Maar tegenwoordig, terwijl menige nieuwe Turk in aantocht is, een Turk langs de
stranden van Noord-Africa, een Turk in de Levant, een Turk in 't Verre Oosten, een
Turk aan den Rijn, een Turk aan de Alpen, en nu, terwijl de gevaarlijkste van al die
neo Turken de Ville-Lumière reeds omsingelt met de Roode Ceintuur der
bolsjewistische voorsteden waar ieder zweert bij Stalin, kunnen wij ons verbeelden
hoe het ongeveer moet zijn toegegaan in Byzantium. Want de gelegenheid wordt ons
geschonken om den wonderlijken fabel te toetsen aan een niet minder vreemde
werkelijkheid.
De Franschen immers, wier ooren dagelijks tuiten van de fanfares der naderende
klaroenen, hebben zich verslingerd aan een personage dat een maand geleden nog
onbekend was en niet eens bestond. Het is gelijk ik zeg.
Terwijl het profanum vulgus zich blijft vergapen en verlustigen aan het monster
Weidmann, begon het intellect zich te passionneeren voor zekeren Blaise Couture.
De een ziet hem zus, de ander zoo. Piet beschouwt hem als de incarnatie der
schijnheiligheid. Een Tartuffe. Klaas houdt hem voor den demon der perversiteit.
Een Raspoetin. Voor Jan belichaamt hij de gluiperige ambitie.
Hier kan men hem niet luchten of slikken. Ginds wordt hij met ingespannen
aandacht onderzocht als een ongehoord en onbekend fenomeen, alsof eindelijk de
fameuze zeeslang was aangespoeld, alsof men het skelet had opgedolven van den
Minotaurus, het geraamte der Sfinx van Thebe. Daarover zet men reusachtige boomen
op. Men loopt warm en gordt zijn beste harnas aan. Men verdeelt zich in verschillende
kampen, men haalt oude stokpaardjes van stal en men trekt van leer. Evenals Don
Quichotte: met den heiligsten ernst, met stalen gezichten, met verwoedheid, als ware
ridders.

Who is who
En wie is Blaise Couture? Nog minder reëel, nog minder controleerbaar dan de
Engelen over welke men redetwistte aan de oevers van den Gouden Hoorn. Hij is
een der hoofdfiguren van het tooneelstuk waarmee François Mauriac, reeds beroemd
als romanschrijver, reeds lid van de Académie, in den nazomer van zijn leven
debuteerde bij de Comédie Française.
Op zichzelf al was dat debuut een evenement, waarvan men zich buiten Parijs
ternauwernood een begrip kan vormen, sensationeeler dan alles wat een gewoon
sterveling fantaseeren kan in de diverse regionen onder de maan. Mauriac dramaturg!
Mauriac, de auteur van Thérèse Desqueroux. Mauriac, de eenige katholieke schrijver
die in de hooge Fransche literatuur het idee, het besef van goed en kwaad, van zonde
en vergiffenis, van berouw en wroeging heeft hernieuwd en verlevendigd, voor 't
eerst sinds menig tiental jaren. Mauriac, wien men juist een soort van troebele
predilectie verweet voor het zondige en zijn zwavelachtige wasems. Mauriac, die
opzienbarend partij trok voor de gouvernementeelen van Spanje, tegen Mussolini en
Hitler. Mauriac aan den aanvang eener tweede hachelijke carrière, onvervaard een
weg betredend welke bezaaid ligt met voetangels en klemmen! Zulke verschijnselen
aan het litteraire firmament worden slechts waargenomen in tijdperken van grooten
bloei en buitensporige gisting, evenals kometen of exceptioneele vlekken op de zon.

Het stuk
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Het stuk bedroog geen enkel van de stoutste verwachtingen. Het was getiteld
‘Asmodée’, en de schrijver liet in 't midden of hij de Asmodée bedoeld had van
Tobias, de duivel der onreine liefde die de zeven echtgenooten doet omkomen van
Sara, of wel de helsche en kluchtige hinkepoot van Lesage, die denzelfden naam
draagt en de daken der huizen oplicht om de bewoners te bespieden in hun intimiteit.
Dat gaf reeds stof tot een lange reeks bespiegelingen, want wij zijn op 't tooneel
evenmin gewend aan den bijbelschen als aan den kreupelen duivel.
Voorts was er de duistere vraag aan wie zijner personen Mauriac de
eigenaardigheden van den eenen of den anderen Asmodée kon hebben toegedacht.
Bij niemand der dramatis personae paste het etiquet als geknipt. Heeft Mauriac zelf
misschien achter de coulissen de rol willen spelen van den klopgeest die door de
pannen en de zolders heen de geheimen begluurt van het menschelijk hart? Gewichtige
kwesties! Een spade in een mierennest en een knuppel in het hoenderhok wekt bij
hun bevolking niet minder agitatie dan het formuleeren dezer twijfelachtige punten
en hun beantwoording bij de tooneel-critiek en haar ontwikkelde lezers.

Blaise Couture
Ten derde was er Blaise Couture, de problemen die hij stelt en hun bonte interpretatie.
Blaise, boerenzoon, is student geweest van een priesterseminarie, doch door zijn
superieuren weggezonden als ongeschikt voor den geestelijken stand. Hij vond een
plaats als huisleeraar-rentmeester bij een rijke weduwe met vier kinderen, wier man
omkwam bij een ongeluk, en die gelijk alle personages van Mauriac de Landes
bewoont van zuid-westelijk Frankrijk, temidden der pijnboomen, in een broeierige
atmosfeer, oververzadigd met de aromen van hars en terpentijn.
Bij de eerste scène reeds vernemen wij dat Blaise de gouvernante verleid heeft,
bij zichzelf en bij het voorwerp zijner passie een gevoel achterlatend van bitteren
wrevel. Wij vermoeden terstond dat hij iemand is die bemind kan worden zonder dat
hij 't vermogen bezit om te beminnen. Wij meenen eveneens te gissen dat hij trachten
zal zijn dominatie uit te strekken over de mooie weduwe, die veertig is en hij dertig.
Wij slaan de plank niet ver mis. Doch het geval blijkt veel gecompliceerder dan het
zich voordoet en wij tasten in 't donker naar de drijfveeren van Blaise Couture's
gedragingen. De bekoorlijke weduwe, die duidelijk te verstaan geeft dat zij geenszins
tot de verliefde complexies behoort, wisselt een harer kinderen uit als logé met den
zoon eener Engelsche familie. Zij verwacht een jongen van zestien, terwijl een
volwassen Brit arriveert van twintig. Wanneer zij met haar gast een neutrale, gansch
niet suggestieve conversatie houdt (tenminste niet suggestief voor een normale
verbeelding) valt Blaise Couture flauw achter de deur waar hij luisterde aan het
sleutelgat. Men hoort hem neerploffen.
Zoodra hij is bijgebracht stelt hij den Engelschman het ultimatum dat een van
beiden de plaats moet ruimen. Noch Harry Fanning vertrekt, teruggehouden door de
kinderen, noch Blaise, die nauwelijks vertrokken wederkeert. Maar de dochter der
rijke weduwe, de achttienjarige Emmanuelle, een ideaal van reine vroomheid, wordt
smoorlijk verliefd op Harry, en ook deze logische verbintenis, dit geluk poogt Blaise
Couture te verijdelen. Zou deze sluipende, geniepige, huichelende, achterbaksche,
pretentieuze, antipathieke intrigant ook zijn glibberige vangarmen willen uitslaan en
kunnen uitslaan naar dat toonbeeld van pure onschuld? Het blijft bij een paar mislukte
pogingen waarvan het doel slechts uit de verte geïnsinueerd wordt. In ieder geval
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gaat het huwelijk door, ondanks de sombere, schouwe Blaise, die als het doek zakt,
nog bezig is zijn heerschappij te vestigen over de moeder, Madame de Barthas.

Een type
Ziehier de handeling en haar personen, 't thema dat met zijn schommelingen tusschen
mogelijk en onmogelijk, tusschen waarschijnlijk en onwaarschijnlijk, met zijn
buitenissige uitwassen, met zijn aarzelingen tusschen licht en donker, met al zijn
dubbelzinnige emanaties de wakkerste geesten biologeert van Frankrijk. Slechts
terloops vraagt men of Asmodée een goed of een slecht, een interessant of een
vervelend stuk is. Van meet af is Blaise Couture een type geworden, beter zelfs, een
prototype, fonkelnieuw specimen van een menschen-exemplaar, dat men nog niet in
de kunst ontmoet heeft, een model dat men van alle kanten bekijkt, betast, ausculteert,
peilt, weegt, ontleedt, proeft en uitrafelt in al zijn dimensies, in al zijn perspectieven.
Nog lang zullen de Franschen, die na drie eeuwen nog niet met voldoende zekerheid
weten of de Andromaque van Racine coquet was, en zoo ja, tot welken graad zij
coquet was, nog lang niet zullen zij uitgepraat zijn over den Blaise Couture van
François Mauriac. En welke waarde Asmodée ook moge hebben of missen, het ligt
zeker niet in ieders macht om dergelijke deiningen te veroorzaken in het brein van
een volk, deiningen die elk uitzicht belemmeren en alles wat er gebeuren kan
maskeeren achter haar schuimende koppen.
[verschenen 15 januari 1938]

De laatste der grooten
Maurice Ravel, de grootste onder de moderne componisten is onvervangbaar
Parijs, 29 december 1938
In één jaar tijds verloor Frankrijk vier componisten: Widor, Pierné, Roussel en Ravel,
alle vier mannen van mundiale vermaardheid. Charles Widor was de scholasticus,
de formulist; Gabriel Pierné de academicus die met zijn tijd verandert en hem op
korten afstand bijblijft; Albert Roussel, de gematigde modernist, zoogenaamde
baanbrekers volgend die hem aan hun hoofd plaatsen; Maurice Ravel was de Muziek
zonder meer, de ontroerende, betooverende almachtige Stem, welke de mensch,
tevens scheppende en geschapen natuur, in zijn diepe, uitverkoren oogenblikken
toevoegt aan het suizen van den wind, aan het ritselen van het loover, aan de eeuwige
stemmen van de stilte en van den storm. In zijn genre was ieder der vier gestorvenen
de beste van gehalte, de uitnemendste in zijn vak. Widor met zijn geromantiseerden
orgelstijl, Pierné met zijn theatrale fresco's, Roussel met zijn tegelijk dynamische en
dorre symphonische abstracties, Ravel in zijn muziek tout court, beheerschten elk
hun kunst met die vrijheid van allure, die zekerheid van toets, die ingeboren stelligheid
van accent waardoor de meesters zich onderscheiden van de leerlingen. In zijn soort
werd geen der vier door zijn tijdgenooten geëvenaard of overtroffen. Er is geen land
ter wereld dat, door binnen zoo weinige maanden zulke verliezen te ondergaan, een
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gelijkwaardige veelzijdigheid van talent en genie zou kunnen aantoonen, gepaard
aan een evidente superioriteit. Zij behoorden tot de uiterst bloeirijke, zeer veelkleurige
generatie, die na den dood van Wagner en Liszt Frankrijk geplaatst heeft aan de spits
der muzikale beschaving.

Een onmisbare noot
Alle vier die dit jaar heengingen naar het rijk van Proserpina waren in hooge mate
verdienstelijk, doch de grootste hunner, door den aard van zijn wezen, door de
verscheidenheid, den overvloed, de doordringendheid zijner radiaties, was zonder
twijfel Ravel. Men zou in de evolutie der muziek een Widor, Pierné en Roussel
desnoods kunnen schrappen zonder te merken dat zij gemist worden. Ravel echter
kan men niet ontberen zonder onmiddellijk te bespeuren dat een noot ontbreekt in
het universeele accoord. Een essentieele noot. Hij is een der weinigen geweest die
de eindelooze melodie, aangeheven in den nacht der tijden, men weet niet waarom,
noch hoe, noch waartoe, heeft voortgezet.
Niet talrijk onder de menschen zijn zij van wie men met zekerheid kan zeggen dat
dezelfde innerlijke gloed hen bezielde welke den nachtegaal drijft tot het intoneeren
zijner hymnen. Een dier uitgelezen, kostbare instrumenten was Ravel. Diepe,
ongekende, streelende, troostende, verrukkende tonen stroomden naar hem toe en
hij gaf hun gestalte, vorm en accenten in klanken van vuur, in klanken zacht als
bloemengeur, welke men telkens weer waande te droomen hoe dikwijls men ze ook
gehoord had.
Het is spreekwoordelijk om te zeggen bij het verscheiden van een meester dat hij
onvervangbaar was. Maar voor den tweeden keer sinds ik mij rekenschap kan geven
van intrinsieke waarden heb ik den indruk dat het woord onvervangbaar een harde,
vlijmende werkelijkheid vertolkt. Eerst bij Gustav Mahler die een heelal in zich
droeg, dat hij meenam naar gindsche zijde van onzen horizon. Nu bij Maurice Ravel.
Een opvolger van Mahler was even ondenkbaar als een opvolger van Rembrandt.
Een opvolger van Ravel is misschien denkbaar doch zoover als onze waarneming
reikt bestaat hij niet. Hij is de laatste eener reeks.

Wie is er na hem?
Toen Debussy stierf na onvergelijkbare tonen aangestemd te hebben, kon men zeggen:
Er is nog Fauré, er is nog Ravel. Fauré verdween en Ravel bleef om onuitgesproken
stemmen te noteeren. Maar wie is er na Ravel? Velen die teekens op papier zetten,
doch géén, volstrekt geen die de zonderlinge genade en macht bezit om deze teekens
te transmuteeren in bronnen van klaarheid, van geluk, van liefde, zóó overtuigend
dat men zich als ontwaken voelt, verruimd, vermeerderd, verzaligd onder hunne
trillingen.
Hoevelen kan men opsommen onder de levenden, die hun medemenschen dergelijke
onschatbare, onwaardeerbare gunsten bewijzen? Geen twee, die men als afgezonden
mag beschouwen uit een der kringen van een paradijs. Denk slechts aan de Boléro,
die dateert van 1930 en die wortelt in ontelbare eeuwen. Voor componisten is de
Boléro een simpele machine. Bijna te simpel. Een muziek in den trant van het ei van
Columbus. Doch om het stuk te maken, dat na den dood van Debussy het opperste
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potentieel van straling, van vitaliseerende energie, van opwekking zou bezitten, was
er niemand dan Ravel. Of denk aan de illuminatie van een bovenaardschen dageraad
welke opvlamt in den Jardin féerique uit den cyclus van Moeder de Gans. Aan den
tocht van Klein Duimpje door de nevelige verlorenheden, waaruit zoo teedere
melodieën opneuriën dat zij als het psychisch equivalent mogen gelden van Der
Einsame im Herbst uit Mahlers Lied von der Erde. Aan het verrukkelijke morgenspel
der Sonatine. Aan de duizendvoudig genuanceerde en gefacetteerde vlammen van
het Strijkkwartet. Verscheen er na Ravel nog iemand die niet alleen even nieuw
schreef, maar ook even warm, even innig, even vanzelfsprekend, even zuiver wellend
uit een menschelijk hart, en daarbij, grondeloos als twee beminde oogen?

Het leven zelf
Want de moeilijkheid is niet, evenmin in de muziek als in de overige kunsten, om
zich een nieuwe grammatica aan te schaffen, om zich een min of meer excentrieke,
persoonlijke spelling of factuur te verwerven, doch om met een modern materiaal
verstaanbaar uit te drukken in hoeverre de mensch deelachtig kan worden aan de
geheimen van de aarde en van den hemel. En niet alleen verstaanbaar. Doch ook
bewogen door die gloeiende en onmiskenbare impuls welke de Ouden toedichten
aan een god of aan de muzen. Hij is een realiteit, die impuls. Hij moge ondefinieerbaar
zijn, onanalyseerbaar, doch hij kan geverifieerd worden, onbedrieglijk, in meer dan
dertig eeuwen kunst.
Hij is de unieke factor waarmee men het verschil kan bepalen tusschen talent en
genie. Hij is ook het eenige wat blijvende waarde verleent aan het uitgedrukte, wat
het vertolkte identiek maakt aan onvergankelijke, onveranderlijke waarde en
werkelijkheden. En als Ravel, van een louter nationalistisch standpunt beschouwd,
technisch niet onder behoefde te doen voor de meest modernen, voor de meest
extravaganten, voor de minst schoolschen, hij was de eenige die het geavanceerde
van grammatica, spelling en verdere uitdrukkingsmiddelen volledig had weten te
assimileeren met den impuls van god en muzen, die niets anders is dan de eeuwige
harteklop der gewone, alledaagsche stervelingen. Hij was de eenige die in hoogen
graad de modernste kabalistische notenteekens nog kon omduiden in stemmen van
't bloed, van het instinct, van de intuïtie, van het leven.

Het kapotte instrument
Dit instrument stond sinds 1934 stil. Het was onbruikbaar geworden. De gevolgen
van een auto-ongeluk hadden de wilsvermogens vernietigd van een organisme, dat
de schokken van den oorlog niet konden verbrijzelen. Te klein en tenger van gestalte
om soldaat te zijn, had Ravel kruiwagens te hulp geroepen om op onverschillig welke
wijze zijn vaderland te dienen. Op de Voie Sacrée naar Verdun, onder het vuur der
kanonnen, bestuurde hij de zware vrachtauto's die munitie reden voor de loopgraven.
De helft van zijn oeuvre was nog niet geschreven en de eindstreep zou pas gezet
worden twintig jaren na die vuurproef. Zoo wilde het lot in zijn raadselachtige
rhythmen. Sinds zijn ongeluk op een banalen weg vernam Ravel nog de taal der
muziek doch als iemand die spraak of gehoor verliest, ontviel hem alle verlangen,

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

elke neiging om de muziek welke hij nog vernam te registreeren. Ten einde raad, na
drie jaar moreele agonie, heeft hij het onbegrijpelijk veto dat hem boeide trachten te
overtreden door een chirurgische behandeling. Een operatie in de hersens scheen
geslaagd te zijn. Doch enkele dagen later trad een onvoorzienbare reactie op en Ravel
had den term bereikt, waar hij zonder onrust, zonder bevreemding volgens zijn eigen
zeggen het begin zag ‘d'une luminineuse évolution’.
[verschenen: 13 januari 1937]

Verval van krachten
Een voorbeeld van de onmacht naartoe de Fransche regeerders gezonken
zijn tegenover de bedreigingen van revolutie en anarchie.
Parijs, 31 December [1937]
Behoeven wij ons nog op een afstand te plaatsen om al het symptomatische te
waardeeren van het feit dat er voor het lijk van den componist Maurice Ravel geen
doodkist te verkrijgen was, wijl de openbare diensten der Stad-Parijs die belast zijn
met de vervaardiging en de leverantie van dat provisorische houten huisje, die er
zelfs het monopolie van bezitten, in staking lagen? Neen, het incident heeft menigeen
getroffen in de volle borst. Weinigen zijn afgestompt genoeg om het lugubere, het
stuitende, maar vooral het alarmeerende van zulk een incident aan hun aandacht te
laten ontsnappen. Dat een afgestorvene beroemd moet zijn als Ravel om een
interventie van het gouvernement en speciale stappen te rechtvaardigen van een
minister, die zich voor een gewoon sterveling niet zou derangeeren, voorwaar dat
wijst reeds op een aardig peil van verwildering en ontreddering der zeden en der
menschen.
Maar dat een alledaagsche doode, die geen aanspraak kan maken op de
belangstelling van regeering en overheden, ernstig kans loopt zijn begrafenis te
missen, boven aarde te blijven zonder de zes planken die hem omschutten, en niet
zonder velerlei andere hindernis zijn laatste rustplaats te bereiken, is dat op zichzelf
genomen niet een alles overtreffende trap van ongekende en onrustbarende
vergroving? Men citeert het geval van Ravel omdat het de rol is van een vermaard
kunstenaar representatief te zijn. Er was echter ook een andere doode, zonder naam,
voor wiens lijkbaar de portier van het kerkhof Montparnasse de hekken weigerde te
ontsluiten, onder voorwendsel dat de gestorvene aangereden kwam in een simpel
transportkarretje. De familie namelijk had zich wel een doodkist kunnen aanschaffen
doch daar ook de lijkbidders in staking waren, beschikte zij over geen decoratiever
vervoermiddel dan de auto van een buurman, en te Parijs zijn de afstanden groot. Zij
rekende buiten een portier, onvermurwbaarder dan de Cerberus der onderwereld, die
zich solidair verklaarde met het gilde der lijkbidders en den doode verzocht
rechtsomkeert te maken.

Vergroving
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Men citeert ook het geval van een andere gestorvene die zonder ongelukken tot aan
de kerk Saint-Roch belandde doch onder het portaal van dien tempel in den steek
gelaten werd door de zwarte ambtenaren van den veerman Charon, omdat tijdens
het vervoer de stakingsorder was uitgevaardigd. Bij de aansprekers tenminste
verwachtte men eenig respect voor hun beroep en eenig besef van plichtsvervulling.
Men kan zich voorstellen dat zij bureaucratisch-gemeenzaam, onaandoenlijk omgaan
met een overledene, met een ‘macchabée’ gelijk ze zich uitdrukken, ondanks de
wijding verbonden aan den dood. Maar dat zij zoo slordig omspringen met de
gevoelens der nabestaanden en zoo weinig achting betuigen voor de menschelijke
smart! Waarlijk, alvorens tot daartoe te geraken moet het hart even zwart geworden
zijn als hun uniform. En wanneer een volk, langen tijd geroemd als het meest
beschaafde der wereld geen ontzag meer toont voor den dood, wat mag dan niet
gevreesd worden van zijn eerbied ten aanzien van het leven?
Het zijn zulke ergerlijke staaltjes van ongestraft gebleven onvertogenheid, welke
doen begrijpen hoe het een gemeenplaats werd om te zeggen dat het jaar waarvan
wij afscheid nemen tot de miserabelste, tot de domste behoort die men bijwoonde,
en dat het jaar waarheen wij onder allerlei bekommernis tijgen, beslissen zal over
het lot der Fransche natie en over haar bewind.

Stuurloos.....
Nominaal hebben de Franschen een regeering, doch in werkelijkheid schipperen zij
zonder stuur. Oogenschijnlijk commandeeren nog de ministers, doch in 't geniep
manoeuvreeren andere tyrannen naar eigen willekeur en welbehagen de voornaamste
hefboomen. Zij sollen naar goeddunken met het gouvernement. De opinie, de
wenschen, de bevelen van een Chautemps, van een Marx Dormoy wegen evenveel
voor die meestal ongenoemde, gisteren dikwijls nog anonieme despoten, als het
vlokje sneeuw dat langs mijn ramen dwarrelt. Zij zetten een minister schaakmat waar
en wanneer het hun belieft. Ja, zij hebben toegestemd, die almachtige satrapen, om
voor Ravel een doodkist te leveren. Maar als Chautemps, na tien dagen geweifeld te
hebben, besluit om de occupatie der fabrieken van Goodrich-banden niet langer te
dulden en een bataljon garde mobile van duizend man naar Colombes zendt om de
stakende bezetters te expulseeren, dan beginnen een kwartier nadat de order is
uitgereikt de sirenen te loeien in de voorsteden van Parijs.
Waarom zouden de stakers niet hun handlangers en spionnen hebben in een cabinet
welks twee tegenstrijdige helften elkaar noodzakelijkerwijze stokken in de wielen
steken? De sirene werd voor de twintigste eeuw wat de alarmklok was van eertijds.
Dat is de keerzijde der luchtverdediging. Zij meldt niet enkel een aanval van
vliegtuigen. Zij gilt ook onraad wanneer een communistisch burgemeester haar in
beweging zet. In 't holle van den nacht riep zij vijf en twintig duizend arbeiders naar
Colombes, die zich bij Goodrich samenpakten als lucifers in een doosje. En
onverrichterzake blies de garde mobile den aftocht. ‘Meent u dat de tijd reeds is
aangebroken der mitrailleuses?’ vroeg Chautemps in de Kamer aan iemand die hem
interpelleerde over die vernederende capitulatie. Niemand weet inderdaad wanneer
het uur zal slaan dat na de sirenen ook de kogels zullen fluiten. Dit hangt hoe langer
hoe minder af van het gouvernement. Want meent Chautemps misschien dat de
menners zich zullen bepalen tot deze uitstekend geslaagde proeve van mobilisatie
en passieve verdediging?
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Waarom?
Het is de moeite waard om even te specificeeren waarom deze arbeiders in staking
zijn, waarom zij midden in den winter een legerkorps van manifestanten uit hun bed
halen, en waarom de Fransche regeering bij haar eerste bevlieging om gezag uit te
oefenen, om de wet toe te passen, een nederlaag boekt zonder precedent.
De Goodrich-fabrieken tellen tot de best beheerde van Frankrijk. De collectieve
arbeidscontracten worden er met een angstvallige nauwgezetheid uitgevoerd.
Gedurende het verloopen jaar nam de directie zes honderd nieuwe arbeiders in dienst
terwijl zij er slechts drie ontsloeg. Nergens zijn de salarissen hooger. De mannelijke
arbeiders genieten er een loon van 11.80 francs per uur, wat kort geleden nog
gelijkstond met een gulden, wat meer is dan het honorarium van een gemiddeld
ingenieur in de staatsbedrijven, en viermaal hooger dan het loon van een landbouwer.
De vrouwen verdienen er 7.80 francs per uur. Op een personeel van 2500 arbeiders
zijn slechts 200 ingeschreven bij de communistische partij. Er waren dus geen
klachten. Er heerschte weinig agitatie. Op 't eind van November echter wordt een
Rus, zekere Mordouch Rivinov, geboren te Ekaterinoslaw, bij Goodrich in dienst
sinds Augustus 1936, betrapt op het aanleggen eener clandestiene telefoonlijn, welke
het bureau der directie moest verbinden met een luisterpost der arbeiders. De fout
om een zoo voorbeeldige directie te bespionneeren met een verborgen micro was
even grof als ernstig. Zij werd geconstateerd door den arbeiders-soviet die hier nog
een delegatie heet. Met toestemming zijner collega's wordt Rivinov op 1 December
ontslagen. Twee weken later echter ontvangen de 200 communisten bevel om de
wederindienstneming te eischen van den Rus. Men kan slechts gissen waar de order
zijn oorsprong heeft, doch zij gehoorzamen blindelings en fanatiek. De directie van
Goodrich, vertrouwend op de loyauteit en het gezond verstand der 2300
niet-communisten, weigert zich te onderwerpen. Die 2300 echter laten zich
ringelooren, huilen ten slotte met de wolven en de staking breekt uit. Met een prachtige
consequentie in den waanzin betuigden verschillende fabrieken van vliegtuigen en
vliegtuigmotoren zich solidair en gingen eveneens in staking.

Een dilemma
Niet alleen dus een flagrant misbruik van vertrouwen ligt ten grondslag aan dit
conflict, maar ook een principieele kwestie tegenover welke geen enkele directie, al
ware zij zuiver moscovitisch, kan transigeeren.
Voor een sterk gouvernement zou de gedragslijn noch aan twijfel noch aan aarzeling
onderhevig zijn. Een zwak gouvernement ziet zich geplaatst voor een dilemma. En
niet durvend kiezen tusschen recht en onrecht, tusschen gezag en abdicatie, tusschen
wetregel en willekeur, waant de regeering van Chautemps een aannemelijke oplossing
gevonden te hebben in een tijdelijke neutraliseering der Goodrich-fabrieken. Dit
beteekent dat noch de directie noch de arbeiders meester zullen zijn in de bureaux
en in de werklokalen, maar de gendarmes. Dit betekent echter ook dat het
elementairste eigendomsrecht voor lang of voor kort geschonden wordt, en nota bene
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door de overheid aan wie de taak is opgelegd om dit hoofdstuk der grondwet te
bewaken.
Wanneer de ‘neutraliseering’ van een eigendom gemotiveerd zou kunnen worden
door een vergrijp, door een inbreuk, door een kwaadwilligheid van den eigenaar dan
ware de neutraliseering reeds een hachelijke en ontoelaatbare overtreding der rechten
van burger en mensch, vervat in de wetboeken. Hoe evenwel de neutraliseering te
kwalificeeren wanneer de overheid haar gebruikt, gelijk in het geval Goodrich, om
niet enkel een onmiskenbare onrechtvaardigheid maar ook een botte onredelijkheid
te bekrachtigen?

Confiscatie
Het is een eerste stap tot confiscatie. Het is ook de eerste stap tot een geleidelijke
sovietiseering welke niets zal kunnen weerhouden als niet spoedig iemand
tusschenbeide komt. De strijd, ontstaan om een clandestiene telefoon, is niet het
eenige zeer gewichtige punt waarop het gouvernement Chautemps-Blum-Dormoy
in de laatste weken van een troebel jaar heeft willen zwichten voor bedreigingen.
Maar dit voorbeeld uit de twintig toont het duidelijkst tot welken graad van onmacht
de Fransche regeerders gezonken zijn tegenover de bedreigingen van revolutie en
anarchie.
[verschenen: 17 januari 1938]

De doode stad
Waarom de Senaat met nauwelijks verbloemde hoogheid de heropening van
de tentoonstelling onverbiddelijk afwees.
Parijs, 4 Januari [1938]
Na eindeloos gemorrel en gemier is de kwestie, of men de Tentoonstelling een jaartje
zal rekken, ten laatste voor den Senaat gekomen die de zaak in de kortste keeren uit
de wereld heeft geholpen. Alle gezaghebbende lichamen, het internationaal Bureau,
de Parijsche gemeenteraad, de Kamer, het Ministerie, hadden vergunning verleend
tot verlenging. Maar de heeren van het hooger huis, die men altijd geplaagd ziet met
de kwalen van den ouden dag doch zelden geprezen om hun bezonnenheid, waren
onverbiddelijk tegen een vernieuwing van de pacht. Hun veroordeeling is zonder
appèl. De Expositie van Kunsten en Technieken wordt overgeleverd aan de verhuizers
en de sloopers.
De haast, het ongeduld en de demonstratieve meerderheid van stemmen waarmee
de Senatoren door alle rekeningen een streep haalden, wees op een nauwelijks
verbloemde boosheid, alsof zij zeggen wilden: wij hebben meer dan de maag vol
van die historie; dat heeft nu lang genoeg geduurd.

Begrijpelijk
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Van menig standpunt, uitgezonderd het standpunt Blum en compagnie, kan men dat
begrijpen. Juist een dag voordat de Senaat ging beraadslagen over zijn vonnis,
ontketende zekere Pommier de algemeene staking der Parijsche openbare diensten.
Citoyen Pommier had daarvoor niemand geconsulteerd. Niet eens de beambten die
het werk moesten neerleggen. Ternauwernood de russisch geworden vakvereeniging
van den massieven en turbulenten Jouhaux. Geen enkele gemiddelde Franschman
kende genoemden camarade Pommier, maar het was klaar als een klontje dat hij de
Parijzenaars een kool had willen stoven van zijn gading. De stakingsorder, zonder
eenig pre-advies, zonder de gebruikelijke dreigementen, zonder voorafgaand
gerommel, werd gegeven in 't midden van den nacht. 't Mooiste is dat het punctueel
werd opgevolgd hoewel tienduizenden beambten ermee gemoeid waren. Van
discipline gesproken, welke volgens de Fransche soldatenboekjes de voornaamste
kracht is van een leger: ziedaar een model van tucht en blinde gehoorzaamheid. Er
moge een en ander haperen in Frankrijk, maar dié organisatie tenminste is in den
haak. 's Morgens reed geen enkele autobus. (Trams heeft Parijs niet meer.) De hekken
van de ondergrondsche bleven gesloten. Geen métro. Een geheele bevolking van
forensen, geschat op een klein millioen, moest zich te voet naar haar werk begeven
in een grauwen, kouden ochtendschemer en zonder op zulk een verrassing bedacht
te zijn. De vuilnisbakken werden niet geleegd en pronkten den ganschen dag langs
de straten. Waren er geen militairen geweest, dan zou ook het gas, het water en de
electriciteit ontbroken hebben.
Parbleu, men kent nu den citoyen Pommier, de splinternieuwe satraap. Zijn appelen,
met een toespeling op zijn naam, vallen niet ver van den boom en smaken zuur. Maar
camarade Pommier is niet de eenige der kersversch ontpopte heerschers van ‘zoo
wil ik en zoo zal het’, naar wier pijpen en fratsen men zonder tegenstribbelen moet
dansen. Behalve de staking van citoyen Pommier, voor wien Chautemps natuurlijk
zoete broodjes gebakken heeft, is er nog de staking der transporten. Geen transporten
bijgevolg geen kranten. Parijs was zonder publieke opinie totdat de militairen zich
belastten met het vervoer der dagbladen, hoewel er met revolvers op hun auto's
geschoten is, en de soldaten doen dat voor een soldij van tien Fransche stuivers, dat
is drie Hollandsche centen per dag. In de Hallen, le Ventre de Paris, stapelde de
bederfbare eetwaar zich op tot den nok. En daarbij is er nog een staking in de
voedingsmiddelen, welke de kruideniers belet zich in 't hoogst noodige te
proviandeeren.

Een ezel......
Men kan vinden gelijk Pangloss, dat alles op z'n best gaat in de beste der mogelijke
werelden, of men kan erom lachen gelijk Figaro om niet gedwongen te zijn erbij te
grienen, maar zoolang surprises te wachten staan als de grillen van een citoyen
Pommier of een anderen camarade die naar welgevallen een stad als Parijs stopzet,
is het lichtelijk overdreven om een expositie te organiseeren. Een ezel stoot zich geen
tweemaal aan denzelfden steen. Toen de plannen gemaakt werden voor de
tentoonstelling van '37 kon geen sterveling voorzien dat de werkliedenbonden zouden
regeeren in plaats van de ministers en welk wapen men in handen gaf van den over
't paard getilden, geworden proletariër. Zou het niet meer dan vermetel zijn om zich
in dezelfde strikken te wagen nu men bij ervaring heeft geleerd aan hoeveel soorten
van chantage men zich blootstelt? Wie kan garandeeren dat de expositie van '38 op
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tijd zal openen? Of wie kan berekenen hoeveel concessies aan buitensporige eischen
het zal kosten om een nieuwe vertraging van de tweede opening te verhinderen?
Welk een macht verleent men niet aan citoyens van het slag Pommier door zich nog
een jaar lang te noodzaken een draaglijk figuur te slaan tegenover de uitgenoodigde
buitenlanders, of door verplicht te zijn een mal figuur tot elken prijs te redden? Het
schijnt dat 1.700.000 vreemdelingen, wanneer de statistieken niet erger liegen dan
gewoonlijk, de expositie van '37 bezocht hebben. De Senaat wil niet riskeeren
Frankrijk wederom belachelijk te maken in de oogen van zooveel gasten door een
nieuwe demonstratie te veroorloven van de kunst hoe wanorde ordelijk geordend
kan worden.

De balans
Men begrijpt ook dat de Senatoren terugschrokken voor de balans.
Het bruto deficit steeg op weinig na tot de som welke wij zes maanden geleden
geschat hebben. Te zeggen: 1.293.200.000 francs. Hiervan komt één milliard ten
laste van den Staat. Volgens het rapport echter van Caillaux, die gefungeerd heeft
als scherprechter, is nog een bedrag van 253 millioen onverantwoord. Hoe dan ook,
de belastingbetaler zal moeten opdokken voor een verlies van bijna anderhalf milliard.
Wat had men niet kunnen ondernemen met zulk een fortuin, verzwonden in rook en
wind! De eigen inkomsten der Expositie overschrijden nauwelijks het bedrag van
150 millioen terwijl voor de verlenging een voorloopig crediet gevraagd werd van
450 millioen.
Een half milliard, een peulschilletje voor de financiers van het Front Populaire.
En zulk een ruïneuze affaire, zulke tergende verkwistingen zou men willen
bestendigen. De Senaat heeft halt geboden, tot verontwaardiging der ontelbare ratten,
groote en kleine, die gehuisd en geprofiteerd hebben in dezen weergaloozen kaas.
Maar wie, behalve de knagers, zal de bazige oude heeren ongelijk geven?
Er blijft nu nog één gelegenheid over tot chantage: de slooping der doode stad.
Hoewel afbreken gemakkelijker is dan opbouwen denkt men met de week der twee
Zondagen tijd noodig te hebben tot Juli om alles weg te ruimen. Wijl het dwaas en
jammer zou zijn zich te haasten is men aangevangen met het beleggen van
vergaderingen om de organisatie te bespreken der afbraak. Zooals zij geleefd heeft
zoo zal de Expositie moeten sterven en de Franschman mag zich gelukkig achten
wanneer haar uiteinde niet ergerlijker blijkt dan haar begin en haar verloop.
[verschenen: 18 januari 1938]

Een stem in den chaos
Door tusschenkomst van Malraux heeft het Front Populaire zijn eerste
merkwaardige werk voortgebracht
Parijs, 8 Januari [1938]
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Op de laatste bladzijde van ‘L'Espoir’, het nieuwe werk van luitenant-colonel André
Malraux, vermeldt de uitgever dat het drukken van 't boek beëindigd is op 15 Dec.
1937. Op de eerste pagina draagt de organiseerder en commandant van het
internationale lucht-escadrille Espana zijn roman op ‘Aan mijn kameraden van den
veldslag van Teruel’. Zooals de geschiedenis noteeren zal brak het gevecht van Teruel
uit op 15 december.
Dit mag actualiteit heeten van de allerhoogste orde. Het is ook een coïncidentie
welke mij denken doet aan toovenarij. De term ‘magische operatie’ komt verscheidene
malen voor in ‘L'Espoir’ en ik kan me zonder eenige moeite fantaseeren hoe de auteur
zijn boek als een bezweringsformule geworpen heeft in 't strijdgewoel, naar het hoofd
zijner tegenstanders, als een bom van twee-honderd-vijftig kilo. Want steeds is
Malraux een demonicus geweest en nog immer behoort hij tot het electrische ras der
tooverkrachtigen. Vroeger echter, in ‘De Veroveraars’, gewijd aan de Chineesche
revolutie, en in ‘La Condition humaine’ beoefende hij, ontoegankelijk voor
menschelijke roerselen als mededoogen en liefde, uitsluitend een zwarte magie. In
‘L'Espoir’, hoe vreemd dat ook klinken kan bij een revolutionnair, is hij voor den
eersten keer georiënteerd naar de witte.

Merkwaardig boek
Als zijn boek een bom is van het zwaarste kaliber, het psychisch ontploffingsmiddel,
waarmee hij hem laadde, bestaat niet meer gelijk eertijds in haat, in een soort van
duivelsch welgevallen of onverschilligheid voor leed en smart, maar in hoedanigheden,
die in plaats van te pijnigen, trachten te vermurwen en te verzoenen. Beter dan eenig
tijdgenoot is Malraux bewust van voorrang, de waarde en de kracht van psychische
factoren. En beter dan menigeen zal hij begrijpen hoe het iemand die hem sinds zijn
verschijning observeert als fenomeen, verheugen kan dat hij zich in den strijd stort
met onberispelijke wapenen. Het is slechts weinigen gegeven dien graad van inzicht
te bereiken waarop het geheele wezen voortaan instinctmatig de radiaties uitzendt
van de evangelische zinsnede: ‘ik heb medelijden met de schare’. Een gelukkiger
ontwikkeling kon niet worden toegewenscht aan een kunstenaar, die ook als politicus
geroepen schijnt tot een groote beteekenis, wanneer de kogels welke hij tart, en de
andere gevaren waarin hij met kennis van zaken zijn lot weegt aan het stuur eener
vliegmachine, hem blijven sparen en ontwijken.
Of ‘L'Espoir’ een meesterstuk is weet ik niet. Om openhartig te zijn zou ik moeten
bekennen: ik weet het uitstekend. L'Espoir is géén meesterwerk. Evenmin als de
Ilias, die drie duizend jaar na den Trojaanschen oorlog nog gelezen wordt. Ook op
L'Espoir (zonder Malraux overigens te willen vergelijken of op één lijn te stellen
met Homerus) valt heel wat af te dingen. Het boek is geen ‘roman’, want hoewel
overloopend van actie en dynamiek heeft het noch handeling, noch intrige. Het
rommelt, rookt, gloeit en blakert als een brand, als een vulkaan, maar 't is niet
‘gecomponeerd’. Het bevat een menigte personen, doch geen enkele hoofd-figuur.
Alle episodes zijn onderling verwisselbaar; zij kunnen even goed in 't midden gezet
worden als aan 't eind. Het verhaal gaat uit als een nachtkaars, of liever, als een
grammofoon-plaat die doordraait op hetzelfde, onopgelost akkoord.

Fascineerend
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Natuurlijk, dat zijn ‘fouten’. Maar wat doet er dat toe? Tegenover de warreling van
een bliksemend epos is de architectuur geen bruikbare, passende maatstaf. Wilde
men dezen maatstaf uit koppigheid of partijdigheid handhaven, geen levende ziel
zou er zich aan storen.
Naast de fouten heeft men tien, twintig passages voor 't grijpen, die zullen
voortduren wanneer geen mensch meer rept over den Spaanschen oorlog. Of zij
bestemd zijn om even lang trillingen te wekken in het hart der lezers als de Ilias
zullen wij over drie duizend jaren zien. Het is ook mogelijk dat Malraux of een ander
auteur uit hetzelfde gegeven een onbetwistbaar meesterwerk schept, dat geen vat
geeft op critiek.
Bij de fascinatie echter, die opwelt uit L'Espoir, is dat alles van zeer ondergeschikt
belang. Op 't oogenblik kan niets van meer gewicht zijn dan dit: Malraux, die altijd
gebiologeerd heeft, openbaart zich in een culminatie-punt zijner magnetiseerende
vermogens. Het exemplaar waarin ik L'Espoir gelezen heb, weinige dagen na zijn
publicatie, behoort tot de vier-en-dertigste editie, en de Nouvelle Revue Française
die het uitgaf is niet gewoon bedrog te plegen met de cijfers harer oplagen. Waarlijk,
als het Front Populaire misschien nog geen meesterstuk leverde, het kan niet
geloochend worden dat het door tusschenkomst van Malraux zijn eerste merkwaardige,
hypnotiseerende werk voortbracht. Evenmin kan men twijfelen aan het gehalte van
den invloed die L'Espoir uitstraalt. Hij is niet alleen sterk, maar zooals ik boven
aanduidde, sympathisch, heilzaam en verheugend.

‘L'Espoir’
Op het huidige moment, bijna een maand na de losbarsting, is de slag van Teruel
nog onbeslist, doch van nu af heeft Malraux het karakter der worsteling gewijzigd.
Of wij dat karakter nauwkeuriger, waarachtiger zien dan voorheen zou ik zonder
nadere gegevens niet durven uitmaken, ik constateer simpel impressies welke ik
waarneem en die zich met de rapheid der faam verbreiden over Frankrijk. Rondom
de republikeinsche legers van Barcelona en Madrid weeft L'Espoir met weergalooze
uitdrukkingsmiddelen de wijding, de plechtigheid, de overreding eener aangrijpende,
onweerstaanbare, doordringende melodie, en men kan zich nauwelijks verbeelden,
dat een accent, zoo overtuigd en spontaan aandoend, ook niet gelijke dosis waarheid
en werkelijkheid behelst. Dat is de macht der kunst, de macht van het Woord. Door
Malraux worden de Spaansche republikeinen uit den ban van hun chaos bevrijd. Zij
treden in een harmonische fase. Hij voert ze tot de sferen eener heroïsche, lyrische
legende, en tevens ontsluiert hij een ideaal, een streven, een drijfveer waarvoor een
denkend wezen, in wien het instinct gelegd is der Gerechtigheid, zijn leven kan wagen
en offeren. Temidden der anarchie van den aanvang der revolutie, temidden der
ontketende bestialiteit, temidden der gruwelen van gebombardeerde steden, van
brandende straten, van fusillades, van luchtgevechten en veldslagen, temidden van
de stroomen bloeds zien wij langzamerhand een orde groeien, een organisatie, en
wat waardevoller is dan orde en organisatie, het geleidelijk besef eener
menschwaardige taak, het ontwaken van een geweten. Allengs stillen zich de
ontbreidelde passies. Het avontuurlijke, het animale, het bandieterige, het wilde, het
onbeteugelde, het ontzinde vervaagt en verdwijnt. Uit den smook van branden en
kruit, uit de paniek, uit de wreedheden en uit den waanzin rijst van lieverlede, hoe
langer hoe helderder, het beeld van een idee, van een deugd, dat met een zacht lichtend
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aureool alles overlauwert, alles verdringt, zelfs het bloed, de afgrijselijkheden, de
tranen, het gekerm, de wroeging en de wanhoop. Daarom waarschijnlijk titelde
Malraux zijn boek ‘L'Espoir’.

Luchtkasteel?
Het staat lang niet vast, zou men kunnen zeggen, dat deze Hoop per slot niet even
misleidend zal blijken als de luchtkasteelen, die de Franschen juist noemen Châteaux
en Espagne. Maar ondertusschen werden wij in die mate geboeid en meegesleept
door Malraux dat men zich zelfs niet meer kan voorstellen hoe een boek van deze
strekking, even magnetisch, even concreet doelmatig, zou geïnspireerd kunnen worden
door de partij van Franco. Litterair gesproken is de Spaansche oorlog gewonnen door
de aanhangers van Madrid en wie nauwlettend nota neemt van de draagwijdte van
zulk een feit zal zich niet verwonderen wanneer de overwinning, vooraf bepaald en
vooruitbestaand in de rijken van den geest, bevestigd wordt op de slagvelden.
In dezen zin zal L'Espoir in de wijde wereld meer prestige en vertrouwen bezorgen
aan de democratie dan zegevierende luchtbombardementen van steden, dorpen of
legers door Fransche vrijwilligers en Fransche vliegtuigen. In dezen zin desnoods
zou L'Espoir kunnen opwegen tegen een nederlaag waaraan reeds niemand nog
gelooft.
[verschenen: 24 januari 1938]

Hard tegen hard
Chautemps' invitatie aan werkgevers en arbeiders om een conferentie te
beleggen welke een eind zou moeten maken aan de onrust.
Parijs, 12 Januari [1938]
In het begin van vorigen herfst was het cabinet van ministers, onderministers en
staatsministers voltallig samengekomen op het kasteel van Rambouillet, het
vacantie-verblijf van den president der Republiek, om plechtig en unaniem den volke
te verkonden dat de regeering zou regeeren, dat de wet de wet was, en dat alle
overtredingen, onder meer de schending van arbeidscontracten en de bezetting van
fabrieken, met strengheid en zonder aanzien der personen onderdrukt zou worden.
Blum, Faure, Dormoy en de andere socialistische leden van het ministerie waren bij
deze vergadering aanwezig en werkten mede aan de redactie van het communiqué
dat door de pers gelanceerd werd als een overwinningsbulletin.
Niettemin gingen de stakingen voor een ja of voor een neen kalmpjes hun gangetje
in alle oorden van het land, in menig geval verwierpen de arbeiders de uitspraak van
den super-arbiter of bezigden haar als pretext tot het uitlokken van nieuwe stakingen,
en ook de occupatie der fabrieken duurde ongehinderd voort. De regeering bleef
futloos en werkeloos. De onderdanen wachtten met kromme ruggen het einde van
de buien, als straathonden in den regen. En elken dag rees de waterige zon in Frankrijk
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op over nieuwe ruïnes, elken dag verloor het volk een hoeveelheid van zijn substantie
als koren dat onder hagel en wind de graankorrels laat vallen op den akker.

Verlamming
Gedurende de tweede helft van December sloten groote en kleine ondernemingen
bij dozijnen haar poorten alsof er over het gansche land een epidemie van verlamming
was uitgebroken en Camille Chautemps begon in te zien dat ook een bestuur op
pantoffels zijn grenzen had en zijn nadeelen. Hij nam een kloeke beslissing. ‘De
sociale situatie’ zei hij tot patroons en werklieden, ‘door de arbeidsconflicten
veroorzaakt, is gevaarlijk voor den voorspoed en de veiligheid van Frankrijk. Het is
onmogelijk dat ze aanhoudt. Het gouvernement kan dat niet gedoogen. Wij inviteeren
beide partijen om onder auspiciën van de regeering een conferentie te beleggen
waarop een modern statuut van den arbeid zal worden vastgelegd dat na wederzijdsche
aanvaarding bekrachtigd zal worden door de Kamer.’ Hij zond twee uitnoodigingen.
De een aan de C.O.T., de Confédération Générale du Travail van Léon Jouhaux.
De ander aan de C.G.P.F., de Confédération Générale du Patronat Français van
C.J. Gignoux, de ex-adviseur van Laval. Totnutoe konden Jouhaux en Gignoux 't
nimmer eens worden, juist omdat het hun rol is als vertegenwoordigers van Arbeid
en Kapitaal antipoden te zijn en bij de verdediging hunner posities voet bij stuk te
houden.
Chautemps is een looze vos. Door het initiatief te nemen der conferentie bewees
hij zijn goede bedoelingen maar schoof alle verantwoordelijkheid van zich af. Een
lumineuze inval. Voor de beslissingen of het compromis waartoe arbeiders en patroons
zouden geraken en voor wat eruit kon voortspruiten, was de regeering niet meer
aansprakelijk Als de Kamer ze gehomologeerd had kon de Senaat ze gerust verwerpen
zonder het ministerie te deren. Zoo was voor geruimen tijd de drukkendste zorg van
de baan voor een regeering die regeeren wil zonder te regeeren.

Wat wil Chautemps?
Maar Camille Chautemps is eveneens een meer dan dubbelzinnige persoonlijkheid,
gestoffeerd met clairs-obcurs, die in elkaar vervloeien als de tinten van paarlemoer.
Hij weet drommels goed dat de C.O.T. van Jouhaux een zeer belangrijk aantal
Fransche arbeiders vertegenwoordigt, maar volstrekt niet alle. Op verre na niet. Hij
weet ook dat de C.O.T. naar de hegemonie streeft, niet alleen over het Fransche
proletariaat, doch misschien nog vinniger over den ganschen Franschen Staat. Het
is Chautemps insgelijks bekend dat het programma der C.O.T. absoluut onaanneemlijk
is voor de Patroons.
De C.O.T. verplaatste de gansche arbeidskwestie door haar te verdiepen.
Actie op het gebied van loon en werktijd beschouwt zij na de verkregen
verbeteringen voortaan als secundair. Zij acht het uur geslagen #lieden.’ door de
arbeidsconflicten# voor een algemeen offensief met groote doorbraak der vijandelijke
linies. Tegenover het principe van den Patroon ‘De Fabriek dat ben ik’ (L'état c'est
moi van Louis XIV) opponeeren zij den eisch der arbeiders: ‘De Fabriek dat zijn
wij.’ De C.G.T. vergt niet alleen toezicht en zeggingschap der vakverenigingen op
de aanstelling en het ontslag der werklieden doch een regelrecht monopolie. Zooals
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ieder begrijpen kan is dit beginsel zelfs in verzachten vorm onaanvaardbaar voor den
Patroon. De eerste consequentie zou zijn dat zij hem het leven kost. Weldra immers
zou de vakvereeniging niet enkel de werklieden buiten den Patroon om benoemen
en ontslaan, maar ook den Patroon zelf.
Men zou nu eenigszins kunnen bevroeden wat de looze, sluwe, clair-obscure
Chautemps eigenlijk in zijn schild voert als men wist of hij expres of per ongeluk de
neigingen tot hegemonie en dictatuur van de C.G.T. heeft aangewakkerd door alle
overige syndicaten, de beroeps-syndicaten, de Christelijke syndicaten, de syndicaten
van den landbouw, etc., in zijn uitnoodiging tot de arbeidsconferentie te negeeren.
Is het een vergissing, een slordigheid, een tactische manoeuvre, een fout, of een
planmatige opzet?

Tyrannie
Als wij echter, zelfs bij benadering, niet kunnen gissen wat Chautemps achter den
mouw heeft, het is onmogelijk om zijn gedragslijn goed te praten.
Zij bevredigt Jouhaux, die vijf millioen arbeiders onder zijn vaan schaarde.
Jouhaux zegt: ‘Wij vormen de meerderheid en in een democratie telt alleen de
som der stemmen.’ Een mooi argument! Met een redeneering als deze zou elke
minderheid in een parlement naar de deur verwezen kunnen worden. Met zulke
kronkels in de hersens kan elk volk zijn religieuze of ethnische minoriteiten in een
hoekje duwen en den mond snoeren. Laat de redeneering desnoods gelden na normale
gedachtenwisseling en beraadslaging. Accoord.
Dan regeere de democratie door het getal, wat reeds bedenkelijk genoeg is.
Maar onderwerping te eischen zonder hoor en wederhoor, zonder boe of ba, is
pure en onduldbare tyrannie.
Die dwingelandij, die intolerantie, die bekrompenheid wordt nochtans verdedigd
en vergoelijkt door de helft der Fransche pers. Na a priori een steun gevonden te
hebben bij Chautemps is zij ook a posteriori geëndosseerd door den eersten minister.
Toen Gignoux de medewerking vroeg der tweederangs-syndicaten, heeft Chautemps
geantwoord dat de conferentie moest doorgaan gelijk zij beraamd was omdat een
convocatie de betrokken vakvereenigingen niet meer tijdig kon bereiken. Liever dan
een datum te verschuiven versterkte hij de C.G.T. in haar onredelijke, onverdraaglijke,
gevaarlijke pretenties. En dan verbazen de tegenstanders van de C.G.P.F. zich nog
dat de Patroons zich voorzichtig van deze wespennesten hebben afgewend! ‘Het ligt
niet op onzen weg om wetten te maken, dat is de taak van het parlement,’ hebben zij
terecht geantwoord. Doch de eenigen die fundamenteel reageerden waren de
syndicaten der Elzassers. In 't kort deden zij Chautemps deze mededeeling: ‘Op de
brug welke Straatsburg den Franschen Rijnoever verbindt aan den Duitschen, staat
met groote letters gegrift: “Ici commence le pays de la Liberté.” Hier begint het land
der Vrijheid! Wij hebben ons loyaal aangesloten bij Frankrijk om die vrijheid te
genieten, doch niet om een dictatuur te ondergaan en wij zullen ons met alle middelen
verzetten tegen de beoogde dwingelandij.’

Naar een acute crisis?
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Al die onredelijke kortzichtigheden (waren ze nog maar redelijk!) van het ministerie
en van Jouhaux wijzen op een verscherping van Frankrijks tribulaties. Terwijl de
vijanden van morgen zich met razernij bewapenen vecht men in de republiek der
twee Zondagen stakend om de macht. Ook de wending welke de affaire der
Cagoulards neemt voorspelt weinig goeds. Men kan erom grinniken dat de politie
van Marx Dormoy bij de preventieve hechtenissen welke zij in November verrichtte
door een wonderbaarlijk en providentieel toeval tegelijk de hand legde op de daders
van den bommenaanslag en op de moordenaars der antifascistische gebroeders
Rosselli. Men kan het te mooi vinden om waar te zijn dat de ‘terrorist’ Locuty, in
plaats van te vluchten, en wetend dat hij de guillotine riskeert, alles komt opbiechten
en verklappen bij een commissaris van politie. Wat van de verdenkingen en
betichtingen steek houdt, wat op even losse schroeven staat als de fabels van
Münchhausen, zullen vroeg of laat de bewijsstukken uitwijzen bij het proces. Maar
inmiddels zijn de beschuldigden (die met voorbedachten rade hun eigen gebouwen
dynamiseerden!), zonder uitzondering industrieelen, patroons en ingenieurs, dit wil
zeggen ‘vijanden van het volk’. En dit verhoogt nog de verbittering, de vechtlust en
de strijdbaarheid van het proletariaat. Wanneer men met volle zeilen naar een acute
crisis wilde jagen zou men de diverse factoren, noodig voor een dramatische
verwikkeling, niet beter kunnen uitrekenen.
[verschenen: 26 januari 1938]

Bagatellen voor een slachting
Céline's nieuwste boek bevat de verschrikkelijke kiemen voor een collectieve
waanzin, uitgestrooid door een verhitten dweper
Parijs, 15 Jan. [1938]
Over 't algemeen wordt aangenomen als een feit dat de vorige wereldoorlog
ontzettende beroeringen veroorzaakt heeft in het zenuwleven, het geestesleven en
het zieleleven der geciviliseerde menschheid. In November zal het twintigste jaar
gevierd kunnen worden van den Vrede en nog lang niet is het evenwicht hersteld.
Het blijft de vraag of wij de schokken ooit geheel te boven zullen komen. Wij kunnen
ze niet eens ten volle overzien.
Voortdurend openbaren zich andere consequenties. Zullen wij ooit den doem
afschudden? Zullen we ooit ontsnappen aan een herinnering, aan de nachtmerrie
welke ons drukt en kwelt als het legendaire oog dat Caïn achtervolgde? Wij weten
er niets van. Op elk gebied en op elken trap van geest en stof is de verwoesting
onberekenbaar, en wanneer versche wonden ons niet pijnigen dan zijn 't de oude
lidteekens. Er is een stem in ons binnenste welke niets ons lukt te dooven, er is een
geweten dat wij niet vermogen te smoren.
Men kan daaruit al bij benadering afleiden in welken toestand van radeloosheid,
wanhoop, ontreddering, ontbinding een nieuwe wereldoorlog, tienmaal moorddadiger,
tienmaal vernielender en tienmaal zinneloozer dan de voorgaande, de menschen zou
kunnen achterlaten. Wie niet verstokt is, dikhuidig vereelt en rudimentair besnaard
als een prehistorisch beest, durft die veronderstelling nauwelijks in overweging
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nemen. Men schuwt ze. Men hurkt ervoor weg. Wij hebben al obsessies genoeg in
't verleden om ze te gaan halen in de toekomst.

Angst...
Niettemin wroeten die gruwzame hypotheses als voorgevoelens in 't diepst van ons
gemoed. En sinds 't begin dezer maand verkregen zij vorm en taal. Een afgrijselijke
gestalte met een weerzinwekkende spraak. Het zijn de Bagatelles pour un Massacre,
de Wissewasjes voor een Slachting, welke Louis-Ferdinand Céline publiceert bij den
uitgever Denoël. Vierhonderd groote bladzijden van vloeken, verwenschingen,
liederlijkheden en heiligschennissen, welke als de natuurlijkste der geluiden oprispen
bij een schrijver die niet verduwen kan wat hem op de maag ligt, de keel toesnoert
en razender maakt dan een lijder aan delirium tremens. Deze vierhonderd uitgebraakte
bladzijden zijn ingeblazen door den angst, de huivering, de afschuw, de walging voor
een wereldramp die dreigt en schijnt te naderen. Misschien is Céline geen profeet.
Laten wij 't hopen. Misschien wenden zijn dolle imprecaties het ongeluk af, of helpen
zij om 't te verdagen. Laten wij 't nogmaals hopen. Doch ontegenzeglijk is Céline
een getuige, een tolk, een der tonen van de Vox Mundi, een der klanken van de Vox
Humana. Zeker is hij in zijn gehallucineerde ontzindheid van medium aan wie
afgrijselijkheden onthuld worden, een vermaner, een verwittiger, een waarschuwer.
Zonder eenigen twijfel anticipeert zijn raaskallen op de verwoede accenten waarin
de massa tieren en brullen zal wanneer het onheil zich voltrekt. In zooverre, stellig,
is deze schrijver volgens de antieke spreuk een waarzegger. Want als zijn taal grof
is en vuil, zijn perceptie-organen behooren tot de gevoeligste welke zich ooit uitten
in schrift.

Een adder
Het is een prachtige adder die de leiders der Intelligentie, de bewakers der Cultuur,
gevoed hebben aan hun boezem, en met hoeveel zorg, met hoeveel toegenegenheid
en bewondering! Onze lezers kennen Céline vanaf Voyage au bout de la nuit, die
dateert van 1932. Deze reis naar 't einde van den nacht maakt in minder dan tachtig
dagen haar tocht om de wereld als een lawine van modder en vuilnis. Zij werd
verslonden in Amerika. Zij werd vertaald tot in Rusland en verspreid op kosten der
Soviets. Céline heeft zelfs nog een onbetaalde rekening staan in Moskou. Overal
lanceerde en pousseerde men den nachtelijken reiziger. De bolsjewisten hielden zijn
boek aan hun onderdanen voor als het model van misselijke zwijnerij, tot welke een
burgerlijke, kapitalistische maatschappij kan afzakken. Alom werd Céline beschouwd,
door de eenen stilzwijgend, door de anderen luidkeels, als een der verkondigers van
de oprukkende omwenteling, als een der stemmen eener verslindende Revolutie, als
't Woord dat in 't begin is, als een pionier, als een orakel. Metterdaad viel de oorsprong
der Fransche troebelen samen met de verschijning van Voyage au bout de la nuit.
Het was alsof een geheel volk door dit demoraliseerende boek in een eindeloozen,
stikdonkeren tunnel gedrongen werd.
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Zóó is Céline
En tot een zekere hoogte correspondeerde dit met de bedoelingen, met de instincten,
met den impuls, met de wilsvermogens van Louis-Ferdinand Céline. Maar terwijl
zij die hem begeerden te exploiteeren als instrument van vernietiging, terwijl zij die
op zijn panische driften speculeerden, deze ‘zekere hoogte’ vooraf bepaalden,
beperkten, begrensden, had Céline in 't geheimst van zijn hart reeds besloten om alle
perken, palen en banden te breken, te overschrijden, welke men hem waande op te
leggen in naam van een partij, van een politiek, van een programma. Hij besloot dat
wellicht niet bewust, na rijp beraad. Daarvoor is hij waarschijnlijk te dol, te spontaan,
te redeloos, te onbesuisd. Neen, hij liet zich eenvoudig meesleepen door zijn
onbandige natuur, als een wrak in zee, als een flesch welke een onbekende hand
werpt in de Oceaan, vóór de schipbreuk. Hij deed zoals hij schreef. Als een echt,
oer-echt kunstenaar, want dat Céline kunstenaar is zal niemand willen en trouwens
niet meer kunnen loochenen. Bezeten van alle demonen, larven en spoken die tusschen
aarde en hemel zwerven. Doorkruist van alle golven uit de lucht en uit den aether,
bevend als een trilpopulier in elken zucht die aanzweeft uit de dampkring. Zonder
eenige macht om te filtreeren, om te schiften, om te ordenen. Zonder spoor van
wensch zelfs om te kiezen tusschen schadelijk en nuttig, gezond en ziek. Met veel
minder onderscheidingsvermogen dan musschen die voedsel graaien in uitwerpselen,
dan voddenrapers op een vuilnisbelt, en ten overvloede met een buitensporigen hang
naar het vieze, het rotte, het infecte. Een auteur, die precies zijn boeken vervaardigt
als de mestkever zijn balletjes draait.

Een kannibaal
Zoo is Céline: iemand die gaat tot het einde, tot het uiterste. Iemand die zich evenmin
hanteeren laat als een storm of een aardbeving. Of als een snaar die bij vergissing
wordt aangeslagen: zij klinkt tot haar laatste trilling tenzij men haar dempt. En zonder
aarzeling, hadde ik het bewind gevoerd, zou ik Céline gedempt hebben vanaf 1932,
vanaf Le Voyage. Hij is even onbruikbaar, even gevaarlijk als de orkaan, de vulkaan,
de cycloon. Een organisme als Céline, roekeloozer dan de tijger of wolf die honger
hebben, bewijst niets dan het nut van een dwangbuis, en de bedenkelijke kanten der
vrijheid van drukpers, der vrijheid van denken, of wat een hersenstel als het zijne
verstaat onder ‘denken’.
Zooals hij is, en zooals men hem niet heeft kunnen bevroeden (een Caliban, een
Cannibaal in een nimmer onderbroken bui van baloorige bedronkenheid) moest hij
per slot alle ruiten ingooien en met zijn ketelmuziek, de eene symfonie altijd
afgrijselijker cacophonisch dan de voorgaande, ieder die gepoogd had hem te
benuttigen of te manoeuvreeren, het land opjagen. Dit is tenminste een voordeel van
Bagatelles pour un Massacre. Er blijft niets heel. Alles wordt in gruizelementen
geslagen en bedolven onder stroomen van drek. Hetgeen wij kennen als Frankrijk,
als Fransche natie, als Europeesche beschaving, als kunst, als vermaak, als plicht,
als ontspanning, als politiek, als godsdienst, als wetenschap, alles, letterlijk alles
wordt door Céline gemetamorphoseerd in een stinkend kadaver, dat krioelt van maden
en wurmen.
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Maar door den weeromstuit maakt hij zich meteen onbruikbaar. Niemand verfoeit
hem op 't oogenblik hartgrondiger dan zijn vroegere vrienden, communisten,
omwentelaars, hervormers van allerlei slag.

Onbruikbaar
Onbruikbaar voor iedereen, behalve voor de horde der ontelbare Calibans, waarvan
't tegenwoordig niet alleen in Frankrijk wemelt en die elken dag met een
onverzadelijken appetijt, met een zorgvuldig, langdurig aangewakkerden haat kunnen
losbreken als wilde dieren. Welk een voorbode, dit boek (welks ondertitel luidt: ‘om
smakelijk te lachen in de loopgraven’), wanneer ook slechts één honderdste zich
ontlaadt der opgekropte woede welke Céline brieschend en schuimbekkend uitstortte
over het geduldige papier!
De Franschen als volk, als ras, als civilisatie, krijgen er geducht van langs. Doch
wat het meest verbaast en onthutst in dit geraaskal, wat men nimmer bestaanbaar
geacht zou hebben bij een man als Céline, brave, beste kerel voor zijn patiënten (hij
is dokter eener wijkverpleging), altijd hulpvaardig, altijd bereid om zijn laatsten cent
weg te geven aan de armen - en wat geen vijf jaar geleden nog voor onmogelijk
gegolden zou hebben in Frankrijk, dat is zijn gedrochtelijk antisemitisme, een echt
antisemitisme voor menscheneters, janhagel, canaille en apaches. In 't land van
Ludendorff en het hakenkruis werden nooit hatelijker, kwetsender. barbaarscher
ophitsingen uitgekraamd tegen alle Israëlieten der twee halfronden dan in deze
Bagatelles die ook als preludium en begeleiding zouden kunnen dienen van een
monsterachtig pogrom.
Alsof er nog niet waanzin, wrok en verwarring genoeg broeide op onze planeet!
Weet men ooit wat er in de ooren van het gepeupel blijft hangen dat men een dergelijk
geschrift voorlegt? Dit mankeerde nog maar aan de mentale structuur van Frankrijk:
deze verschrikkelijke kiemen voor een collectieve waanzin, uitgestrooid door een
verhitten dweper.
[verschenen: 10 februari 1938]

Parlementaire spelen
De eenige bestendigheid welke men de tweede editie van het
kabinet-Chautemps kan toekennen, zijn de ruïnes en puinhoopen.
Parijs, 19 Januari [1938]
Men had den heelen nacht blindemannetje gespeeld in de Kamer. Een radicaal die
een socialist wilde vangen. Een communist die probeerde een radicaal beet te krijgen.
Een socialist achter een communist. En zoo verder in alle combinaties welke de
wiskunde veroorlooft.
Dat duurde tot het uur waarop elk levend wezen gebrek aan warmte heeft, een
rilling voelt, een tikje kribbig wordt: het uur der vale ochtendschemering. Toen haalde
de communist Ramette, in het gewone bestaan metaalwerker, met een bril als een
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jonge kunstaestheet van Montparnasse, toen haalde Ramette plotseling een papier
voor den dag en schreeuwde: ‘Doe wat je wilt. Ik speel niet meer.’ Chautemps had
dit papier reeds dikwijls gezien. Het was 't programma van het Rassemblement
Populaire, dat men hem onder den neus duwde, telkens als men hem wilde negeren.
Reeds zeven maanden lang, een heele tijd, en nimmer was hij boos geworden. Maar
dezen keer maakte 't hem zenuwachtig en hij riep ongeduldig terug: ‘Als je denkt
dat wij je noodig hebben Ramette! ieder is vrij hier!’ Daarop stoof de bende kwaad
uit elkaar.
Fluks ging men Kameraad Blum, die sliep, uit zijn bed trekken. ‘Wacht dat ik me
aankleed’ bromde Léon zich haastend. Het sloeg half zes toen hij in de Kamer
verscheen en hij had geen vijf minuten noodig om het geval te overzien.
‘Als de communisten niet meer spelen dan spelen ook de socialisten niet meer’
verklaarde hij. Dit beteekende dat Chautemps de helft van zijn kameraden verloor.
Daar viel niet mee te spotten. Er was crisis. Het ministerie lag tegen den grond.

Uiteen gestoven...
Terwijl buiten op het plein de lantaarns werden uitgedraaid, vroeg men reeds in
verwarring: ‘Had Chautemps het moeten zeggen, zoo kitteloorig, kribbebijterig:
“Jullie zijn vrij om te doen wat je wilt?” Of had hij niet liever zijn mond moeten
houden?’ Men stond verbouwereerd en perplex. Wel beschouwd was het ministerie
niet gevallen. Tenminste niet omvergeworpen.
Het was uiteengestoven als een troep spreeuwen omdat er een takje kraakte.
Men had niet eens gestemd. Niemand wist op wie de schuld te schuiven van de
ruzie, op Ramette, op Chautemps of op Blum. Dat is immers het voornaamste wat
de scheidsrechter Lebrun die in het Elysée woont als bewaker der grondwet, behoorde
te weten. Wie crisis maakt, zegt de regel van het spel, is de eerste die verzocht wordt
haar op te lossen.
Blindemannetje werd nu de President der Republiek, de gevoelige Lebrun die
altijd afgeschilderd wordt als tranen stortend bij tuiten. Hij strompelde rond en legde
de hand op Georges Bonnet, even beroemd als Cyrano de Bergerac om zijn grooten
kokkerd en die niets liever wenschte dan zich te laten pakken. Men bond Bonnet den
doek over de oogen, en hij begon in 't donker heen en weer te scharrelen, tastend met
zijn lange vangarmen en vol ambitie.
Hij was reeds meermalen minister geweest doch nimmer premier. De socialisten
echter wilden niets van hem hebben, en toen hij zijn radicale makkers vroeg of dat
eerlijk was gaven zij de socialisten gelijk en Bonnet droop af.

Blum
De President was weer blindemannetje en ving Blum, hoewel hij onder heete tranen
gezworen had nooit meer met hem te spelen. Maar Lebrun had een idee en terwijl
hij den band op het voorhoofd van Léon knoopte, snikkend natuurlijk, fluisterde hij
hem in de ooren: ‘Links van mij staan Maurice Thorez en Paul Reynaud.’ Blum
schoot erop af, en voordat iemand zich uit de voeten kon maken greep hij allebei
tegelijk. ‘Graag’ zei de communist Thorez, die van blijdschap rood werd als een
pioen. ‘Maar voor wat hoort wat. Ik wil de Posterijen.’ Om baas te zijn over Radio,
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Telegraaf en Telefoon. ‘Ik wil ook de Oorlogsmarine.’ Om baas te zijn in de arsenalen
en in de Middellandsche zee. ‘Ik wil ook een secretaris-generaal op den Quai d'Orsay.’
Om vat te hebben op Buitenlandsche Zaken, met het oog op Spanje en Rusland.
‘Geldt niet,’ schreeuwde Paul Reynaud, plotseling wakker geschrokken uit zijn
droom van allen onder één hoedje of nationale unie op een speldenkussen. ‘Zoo is
't niet bedoeld!’ En ook Léon Blum poetste de plaat, terwijl een zware steen gewenteld
werd van Lebrun's ontroostbaar hart.
Toen bleek er geen candidaat meer over te blijven dan Camille Chautemps.
Had hij 't moeten zeggen, had hij 't niét moeten zeggen? Men vroeg 't elkaar vijf
dagen lang en vandaag nog zoekt men een antwoord. Want totnutoe is 't volstrekt
niet duidelijk waarom Chautemps opeens zoo korzelig werd, waarom de communisten
zich dermate op hun teenen getrapt toonden en waarom de socialisten eensklaps vuur
vatten, en alles om een beuzeling. Men heeft er geen zier van begrepen wie de kool
eigenlijk stoofde, noch voor wie ze gestoofd werd. Wie is dupe, wie is gedupeerd en
wie dupeerde? Bestaat het Front Populaire nog, hoewel niet meer bestaand? De
gemiddelde citoyen en zelfs de deskundige raakt de kluts erbij kwijt. Maar de
Franschen hebben een nieuw ministerie. Het oude spelletje is uit. Het volgend begint,
met Chautemps als blindemannetje, tastend op zoek naar een meerderheid die hem
ontglippen zal zoodra hij niet danst naar haar pijpen.

De nieuwe heeren
Het nieuwe ministerie, alles samengenomen, is niet slechter dan zijn voorganger.
Het schijnt in sommige opzichten zelfs beter. Pierre Cot verdween van Luchtvaart
en dat is zooveel gewonnen. Na de laatste poets welke hem gebakken werd door een
zijner bureaux was hij onmogelijk geworden. Bij de debatten in de Kamer had hij
verzekerd dat de inferioriteit waarvan men de Fransche vliegmachines beschuldigde,
in hoofdzaak te wijten was aan een achterstand bij de fabrikanten van motoren wien
het nog niet lukte motoren te vervaardigen van 1300 p.k., maar dat hij onverwijld
deze betreurenswaardige lacune zou aanvullen door bestellingen in Amerika. Niemand
kikte. Maar den volgenden dag bevatten alle dagbladen een wijdloopige advertentie
van Gnome-et-Rhône, waarin de bekende firma, die zelfs levert aan Dornier,
mededeelt dat sinds Juni 1936 een motor van 1300 p.k., volgens eigen plannen op
haar fabrieken vervaardigd, gehomologeerd werd door de rijkscontrôle en dat hij tot
ieders tevredenheid vliegt. Blunders sloeg Cot reeds meermalen doch deze kon niet
door den beugel. Hij vertrok en weinigen wenschen hem een spoedig weerzien. Naar
gewoonte echter gaf men hem een consolatie-prijs in den vorm der portefeuille van
Handel en deze zonderlinge man, die de verbluffendste nederlagen organiseerde der
Fransche Luchtvaart, die zoowel wanorde bracht waar betrekkelijke orde heerschte,
wordt uitgenoodigd om orde te stichten op een departement dat ten prooi is aan de
volslagenste wanorde.
Tegelijk met zijn portefeuille kan hem de balans overhandigd worden van het
vorig jaar. Deficit: 18.380.307.000 francs. In geldswaarde bijna tien milliard meer
dan in 1936, wat men tracht goed te praten met de devaluatie. Maar in tonnenmaat
importeerde Frankrijk verleden jaar 57.388.390 ton tegen 47.960.280 ton over 1936.
Dat is bijna tien millioen meer.
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Luilekkerland
Het kan ook geen verlies heeten, van een Fransch standpunt tenminste, dat Georges
Monnet verwijderd werd van Landbouw zonder door een ander departement te worden
opgevischt. Tijdens zijn beheer importeerde Frankrijk gedurende de eerste negen
maanden van 1937 voor vier milliard francs voedingsmiddelen. Gedurende het laatste
kwartaal werden toegelaten 15.000 schapen, 10.000 centenaars schapen vleesch,
5000 centenaars ander vleesch, 4.100 centenaars gevogelte, 400 centenaars konijnen
(!), 14.500 centenaars eieren, 4000 centenaars gecondenseerde melk, 20.000
centenaars kaas, 5000 centenaars boter, 2500 centenaars honing, 25.000 centenaars
haver (ongerekend 600.000 centenaars haver voor het leger!), 160.000 centenaars
mais, 2000 centenaars boekweit, 25.000 centenaars zaai-gerst, 500.000 centenaars
gewone gerst, 10.000 centenaars rogge, 3000 centenaars gort, 205.500 centenaars
boonen, 65.000 centenaars erwten, 40.000 centenaars kastanjes, 160.000 centenaars
appels en peren, 7.500 centenaars andere vruchten.
Welk een luilekkerland. Doch het is om te duizelen voor verarmde boeren en voor
economisten wanneer zij bedenken dat Frankrijk met een greintje goeden wil al deze
producten zelf kan voortbrengen, zonder eenige moeite, op tienduizenden hectaren
van braak liggende akkers en in duizenden verlaten hofsteden.
De eenige bestendigheid, het eenige niet-provisorische, welke men de tweede
editie van het Cabinet-Chautemps waarschijnlijk kan toekennen zijn zulke ruïnes en
puinhoopen, ruïnes aan prestige, ruïnes aan macht, ruïnes aan geld. Omdat al de rest
provisorisch is, kortstondig, labiel afhangend van een gril, kan men niet eens hopen
dat zij gerepareerd zullen worden. Want niet enkel het Fransche parlement speelt
blindemannetje, maar gansch Frankrijk.
[verschenen: 5 februari 1938]

Een duümviraat
Door zijn kordate vrijpostigheid heeft minister Edouard Daladier het
vraagstuk van de coördinatie der drie weermachten in Frankrijk opgelost.
Parijs, 22 Jan. 1938
Toen Edouard Daladier (député van Oranje......) bij de groote bestuurswisseling van
1936 die Léon Blum aan 't roer bracht, generaal Maurin opvolgde op het departement
van Oorlog, koos hij zonder meer den titel van Minister van Nationale Defensie.
Daar de Franschen belangrijke veranderingen plegen uit te drukken in een nuance,
begrepen aandachtige verstaanders direct dat de dagen der zelfstandigheid van Marine
en Luchtvaart geteld waren, ook al bleven nominaal de ministers en de portefeuilles
voortbestaan.
Toen Daladier bij de jongste regeeringscrisis door den President der Republiek
uitgenoodigd werd om een cabinet te formeeren, liet hij een communiqué verspreiden
waarin hij mededeelde dat hij tot zijn spijt de vereerende invitatie van den President
had moeten weigeren omdat hij al zijn krachten wenschte te wijden aan de organisatie
der landsverdediging. In ronde woorden beduidde dit: ‘J'y suis, j'y reste. Knap wie
mij van mijn plaats verroert.’ Voor oplettende hoorders klonk Daladier's communiqué
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des te inhoudsvoller daar het ministerie nog in vormloozen toestand verkeerde, daar
men zelfs naar den vermoedelijken cabinetsformeerder in het diepste duister scheen
te tasten. Zoo zeker was Daladier van zijn zaak. Hij bekommerde zich geen seconde
er om of zijn houding al of niet strookte met de heilige en onaantastbare parlementaire
beginselen. Waarom zou hij zich bezwaard hebben? Iedereen deed alsof niemand
iets merkte.
Zonder de meening te vragen der gegadigden had Daladier in 1936 eerst den titel
genomen van alleen-bestuurder, wat de Grieken noemden een monarch, van monos,
alleen, en arkhein, bevelen. Maar ook zonder een der belanghebbenden, 't zij civiel
of militair, voelbaar voor 't hoofd te stooten. Men mocht uit die voorzichtige,
fluweelige houding afleiden dat 't achter de schermen nog lang niet op rolletjes ging,
dat er heel wat tegenstand viel op te ruimen, dat er menige eigenliefde of trots was
te menageeren.
Inderdaad. Sinds vier eeuwen is de Fransche Marine autonoom geweest en
gebleven, zoo goed als onafhankelijk van het centrale gezag. Men heeft haar niets
te verwijten. Haar kaders, van het kleinste scheepsmaatje tot den hoogsten admiraal,
haar varend materieel, zijn zoowel verheven boven lof als boven critiek. Dat zijn
geldige redenen om een beetje uit de hoogte neer te zien op ministers, die wisselen
als de maan, die zelden of nooit weten wat zij willen, wier inconsistentie zich nog
voegt bij de reeds aanwezige argumenten om geen inmenging van buiten te dulden.
De Luchtvaart van haar kant heeft een zelfstandig bestaan van ternauwernood vier
jaren. Alles gaat er schots en scheef. Het personeel is uitstekend doch volslagen
gedesorganiseerd. Bij de gratie van Pierre Cot heeft men sergeants zien commandeeren
over colonels! Het materieel is stevig, volstrekt niet slecht, bezit een geenszins te
onderschatten gevechtswaarde (wat proefondervindelijk bewezen werd in Spanje)
doch de fabricatie wordt geremd door een traagheid die elken vooruitgang regelmatig
omkeert in achterstand, en door een verkwisting die het geld zelfs machteloos maakte
tegen de domheid van hen die het verspilden zonder nut. Hoe meer echter de
bedenkingen tegen hun beheer zich opstapelden, des te meer prijs stelden de autonome
leiders der Luchtvaart erop om hun eigen boedel te beredderen en om kunsten te
vertoonen die zij nooit geleerd hadden.
Dat was het probleem, het eeuwige probleem van de wolf, de geit en de kool.
Tardieu was de laatste geweest die gepoogd had het op te lossen, doch de tijd bleek
hem niet vergund om elk der partijen te overtuigen van het mogelijke, het
wenschelijke, het nuttige, het noodzakelijke, het urgente eener oplossing. Een minister
breekt hier te dikwijls af wat een vorig minister heeft opgebouwd. Omdat in de
Fransche politiek een minister zich bijna altijd laat domineeren door het incidenteele
ten koste van het principale. Omdat nergens de esprit de clocher weliger tiert dan in
Frankrijk, dat juist groot genoeg is om een individueelen horizon te veroorloven den
schijn aan te nemen van breed en onbekrompen te zijn. Wanneer nochtans een
probleem als vitaal mag gelden voor de Franschen dan is het coöperatie, de coördinatie
der drie weermachten. Doch uit eigen aandrang toonde geen der drie bereidheid om
zich te schikken. Integendeel. Ongerust over credieten, voorrang, prestige,
preponderantie over alles en nog wat, reed men elkaar bij elke gelegenheid
ongegeneerd in de wielen.
Uit de kordate vrijpostigheid waar mee Daladier reeds voor de aanwijzing van den
Premier beslag legde op zijn portefeuille kon echter eveneens worden afgeleid dat
in de coulissen, buiten het parlement om, de afdoening van het vraagstuk verder
gevorderd was dan men openlijk liet uitkomen, dat de definitieve regeling uitvoerig
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bedisseld was, en wellicht zelfs beklonken. In 1934, vóór den opstand van 6 Februari,
hadden reeds geruchten geloopen van een Driemanschap Daladier-Doumergue-Pétain.
Door de fusillade op de Place de la Concorde was Daladier weliswaar
gecompromitteerd en schenen zijn kansen voorgoed verkeken. Ruim een jaar is hij
door de helft der pers gebrandmerkt geworden als fusilleur en erger. Maar zeer handig,
met een bewonderenswaardige diplomatie heeft diezelfde pers sinds een tiental
maanden gewerkt aan Daladier's rehabilitatie. Men heeft blijkbaar geen anderen man
gevonden. Of voor een anderen man die in reserve gehouden wordt acht men 't uur
nog niet geslagen. En voor 't oogenblik gaf Daladier ongetwijfeld de vereischte
waarborgen.
Het heeft bijgevolg niemand ooit maar een minuut verbaasd dat het eerste decreet
door de regeering op den dag zelf harer verschijning voor de Kamers onverwijld
uitgevaardigd, de aanstelling afkondigde van Edouard Daladier als politiek chef der
geheele Nationale Defensie, en van Generaal Gamelin als militair chef der
gezamenlijke weermacht, alles inbegrepen, de opmaking en uitvoering der
bewapeningsprogramma's, de industrieele mobilisatie, de toewijzing en de aanwending
der credieten, de behandeling der internationale kwesties betreffende bewapening.
Theoretisch staat Daladier nog onder Chautemps, doch bij een plooibare, weinig
geaccentueerde persoonlijkheid als die van den Premier is deze ondergeschiktheid
zuiver dictief. Theoretisch ook behouden de ministers van Luchtvaart en Marine een
schijn van gelijkheid tegenover hun collega van Oorlog; zij hebben medezeggenschap.
Doch aan Luchtvaart deed Daladier benoemen Guy La Chambre, een voormalig
onderstaatssecretaris van Oorlog en minister van Koopvaardij, een zuiver dilettant
dus (zelfs geen amateur) op een zeer technisch departement, en voor Marine koos
men William Bertrand, een tweede louter figurant, hoewel in politieke sferen een
figuur. Zonder op competentie te bogen en zonder discuteeren zullen beiden de
gegeven wenken opvolgen.
Nooit voorwaar heeft een Fransch minister in vredestijd beschikt over zoo
uitgebreide machtsbevoegdheden als Daladier. Wie zijn antipathieën kent, zoowel
voor reactionnairen van links als van rechts, zal zich niet gemakkelijk meer kunnen
verbeelden hoe nog eenigerlei revolutie in Frankrijk kan uitbreken onder een zoo
vernuftig geconcentreerde autoriteit. Een hypothese van diepgaande beroeringen kan
nog minder aanvaard worden door wie even bedenkt dat, waar Generaal Gamelin
theoretisch de ondergeschikte is van Daladier, de politieke chef der Defensie desnoods
omvergeworpen kan worden door een wispelturig of weerbarstig Parlement, doch
dat de militaire chef hem automatisch een zekeren tijd zal overleven. En te
veronderstellen dat Gamelin eenige beweging zou dulden welke hij onwettig of
ongewenscht acht is pure waanzin.
Inplaats van een dertigtal ministers en onderministers kreeg Frankrijk dus twee
meesters, de een nog reëeler dan de ander. In hoeverre de internationale situatie deze
practische vereenvoudiging verhaast heeft is een vraag waarop alleen de opperste
krijgsraad een vertrouwbaar bescheid zou kunnen geven. Een buitenstaander heeft
spoedig den indruk dat wij in een zone treden waar men zich niet moet verwonderen
over een catastrofe, want vorige week nog werden plotseling de garnizoens verdubbeld
langs de Oostgrens. Maar voor oorlog of voor vrede kan het duümviraat, en niet 't
minst wegens de geleidelijkheid waarmee het is ingevoerd, slechts de voortreffelijkste
resultaten opleveren.
[verschenen: 12 februari 1938]

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Twee baanbrekers
Twee regisseurs zijn overleden, wier namen vrijwel vergeten waren, maar
wier werk van onschatbare waarde is voor de ontwikkeling der
cinematografie.
Parijs, 26 Januari [1938]
Met een tusschenruimte van slechts enkele uren stierven twee mannen van wie gezegd
kan worden dat zij de voornaamste plaats bekleedden onder de vijf of zes regisseurs
die op het einde der negentiende eeuw en in de eerste jaren der twintigste het meest
hebben bijgedragen aan de wonderbaarlijkste en radicaalste decor-verandering welke
het menschelijk leven in den loop der tijden ondergaan heeft.

Georges Méliès
De een heette Georges Méliès, een grijsaard van achter in de zeventig, de ander Emile
Cohl, een klein oudje van voor in de tachtig. Hun namen staan niet in de groote
encyclopaedieën. Het is mogelijk dat hun dood een resonans verwekt die voor kort
of lang de impressie geeft dat wij ze goed gekend hebben en niet licht zullen vergeten.
Maar in Frankrijk was hun herinnering reeds zoodanig uitgewischt dat Georges
Méliès geen honderd hoorders vond toen hij in October op de Expositie, uitgenoodigd
door jonge vrienden die zijn beteekenis begrepen, een lezing hield over de periode
van zijn roem, die geen veertig jaren achter ons ligt, de periode waarin hij, even
weinig bewust van de gevolgen als de Aladin die voor de eerste maal den geest der
Lamp opriep, het tooneel veranderde dat ons voortaan zou omringen.
Het was te eenvoudig wat Méliès gedaan had, te eenvoudig om hem duurzaam in
eere te houden waardig te beloonen. Even simpel als de ontdekking van het rad of
van den kruiwagen. Zijn uitvinding behoorde tot de soort waarvan men zich
nauwelijks kan voorstellen dat zij een afzonderlijke persoonlijkheid vereischte,
voorzien van een speciaal vernuft, toegerust met ongewone vermogens van combinatie
en verbeelding. Toch zijn er gansche continenten en uitgebreide landstreken welker
inwoners het rad nimmer ontdekt hebben, wat bewijst dat ook elders het idee van
een rad had kunnen ontsnappen aan den gedachtenloop, de gedachtenwendingen der
menschelijke hersens. En dat men tot zulke redeneeringen zijn toevlucht moet nemen
om de verschijning van Georges Méliès in haar eigenlijke wezen te beseffen, toont
in ieder geval aan dat wij nooit met zekerheid zullen weten in hoeverre hij onmisbaar
was of in hoeverre vervangbaar door onverschillig wie.
Hij was de eerste der eindelooze reeks van hen aan wie de Amerikanen later den
titel en het ambt gaven van ‘producer’. Méliès had den bioscoop niet uitgevonden.
Doch hij was de allereerste die zag op welk gebied, in welke banen de splinternieuwe
uitvinding zich kon bewegen, en ontwikkelen. Hij was de schepper der bioscopische
fantasie, der bioscopische atmosfeer, der bioscopische kunst die ons vandaag de
gewoonste zaak lijkt ter wereld.
Hoe de vonk ontsprong in dit hoofd is pas verteld in de vorig jaar gepubliceerde
Histoire du Cinéma van Maurice Bardêche en Robert Brasillach. Het gebeurde in
1895 en Méliès was directeur van het Théâtre Robert Houdin, genaamd naar den
beroemden goochelaar die een kanarie deed vliegen uit den loop van een geweer dat
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hij afschoot. Een toestel dat den naam zou krijgen van Cinéma en Bioscoop was juist
uitgevonden door Auguste Lumière. Het eerste zaaltje waarin de ontdekking
geëxploiteerd zou worden was de ‘Salon Indien’ van het Grand Café op den Boulevard
des Capucines No. 14. Doch zoo ver gingen nog niet de bedoelingen en aspiraties
van Lumière, die zijn ontdekking uitsluitend beschouwde van den wetenschappelijken
kant. Hij vergenoegde zich met demonstraties voor genoodigden. Onder de
belangstellenden echter die den film bijwoonden der ‘Aankomst van een trein in het
station van Vincennes’ bevond zich Georges Méliès. Temidden der voorstelling stoof
hij af op Auguste Lumière en sloeg hem voor om zijn uitvinding op staanden voet
te koopen. Hij bood hem tien duizend, twintig duizend, vijftig duizend francs. Hij
zou hem een fortuin aangeboden hebben, zijn huis, zijn familie. Maar Lumière was
onverbiddelijk. ‘Jonge man, zei hij, mijn uitvinding is niet te koop; wees mij daarvoor
dankbaar want voor u zou het de ruïne zijn. Zij kan eenigen tijd geëxploiteerd worden
als wetenschappelijke curiositeit. Daarbuiten echter heeft zij niet de geringste
commercieele toekomst.’
Lumière was een chemist, een fotograaf. Hij was een genie. Maar hij was geen
‘producer’. Méliès keek verder dan de ontdekker zelf en hij was de eenige onder
Lumière's toeschouwers wiens blik reikte tot in een toekomst, welke de uitvinder
loochende. Hoe lang zou de bioscoop ‘curiositeit’ gebleven zijn zonder het ingrijpen
van iemand die met tooveren vertrouwd was? Of hoelang fotografie van de realiteit,
gelijk de eerste films van Lumière, opnamen zonder medewerking van een dichter,
een schepper, een verzinner, een verteller, een kunstenaar?

De eerste films
Gelukkig stoorde Méliès zich niet aan Lumière's waarschuwing. De ontdekking had
hem in een wonderland geleid waaruit niets hem bevrijden kon. Hij liet alles in den
steek en volgde blindelings de nieuwe Muze. Achtereenvolgens componeerde hij
den Wandelenden Jood, de Avonturen van den gehallucineerden Baron von
Münchhausen, de Reis naar de Maan, Twintig duizend mijlen onder de Zee de
Lotgevallen van een geleerde die naar de Pool vliegt, de Snakerijen van den Duivel,
waarin hij zelf de hoofdrol vervulde, en een menigte andere feërieën, sprookjes,
fantasieën, visioenen, beurtelings spelend tusschen de sterren en de ringen van
Saturnus, dan weer in het kabinet van een astroloog, onder het water, onder de aarde
of in de lucht. Met één slag stampte hij uit den grond al de mogelijkheden eener
techniek, waaraan zijn voortzetters niets meer zouden toevoegen dan de klank en
perfectionneeringen der mechaniek.
Zijn eerste klanten bestonden uit kermisreizigers. In 1914 was hij aan 't hoofd van
de vennootschap De Star Film. Toen bewaarheidde zich de voorspelling van Auguste
Lumière. Méliès werd geruïneerd. Niet evenwel door den bioscoop maar door den
oorlog, waarin de Franschman andere zorgen had dan het monteeren van films, en
zijn rang moest afstaan aan Amerika. Nooit meer zou men van Méliès gehoord hebben
als een zijner vroegere kennissen hem niet bij toeval in 1928 ontmoet had, sigaretten
en snoepgoed verkoopend in een kraampje. Een gala-vertooning zijner rolprenten
kon hem niet meer uit die decadentie opheffen. Zijn tijd was voorbij. Hij mocht zich
fortuinlijk achten een onderdak te vinden en te sterven in een tehuis voor
hulpbehoevende film-acteurs dat hij zelf gesticht had.
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‘Fantasmagorie’
Het verging zijn vriend Emile Cohl met wien hij dikwijls had samengewerkt niet
veel beter. Was Méliès de eerste die de scènische mogelijkheden bevroed had van
de bioscoop, Cohl raadde het eerst welke partij de nieuwe uitvinding kon trekken
van de teekenpen. Hij was een spruit van Montmartre, leerling van den karikaturist
André Gill, en publiceerde humoristische charges van zijn tijdgenooten onder het
pseudoniem Toc. Hij zou Toc gebleven zijn zonder een inval, welke den Cinéma, in
vollen wasdom, verrijkte met een tweede onuitputtelijk arbeidsveld. Cohl rijde twee
duizend burleske teekeningen aaneen tot een film van zes-en-twintig meter en noemde
haar Fantasmagorie.
Van dit debuut in 1908, dat onmiddellijk succes verwierf en werd voortgezet in
een serie charmante, kluchtige clownerijen, dateeren alle Silly Symphonies van
Mickey Mouse en aanverwante typen, die sinds vijftien jaren de witte schermen
opvroolijken met hun dwaze en dartele rhythmen. In zijn eerste Fantasmagorie leverde
Cohl alle elementen eener nieuwe techniek, welke slechts de bekroning miste der
muziek om geprezen te worden als volmaakt. Of hij zijn trouvaille even schitterend
zou hebben kunnen organiseeren, rationaliseeren tot een industrie, gelijk Walt Disney
en anderen, is een vraag welke het lot hem verhinderde te beantwoorden. Want ook
hier trok de oorlog zijn harde eindstreep. Terwijl Emile Cohl al zijn medewerkers
zag vertrekken naar de loopgraven en zijn atelier moest opdoeken, organiseerden
zich de Amerikanen ook op dit terrein tot een bedrijf waartegen bij het einde der
vijandelijkheden elke concurrentie was uitgesloten. Cohl die zijn ouden dag voelde
naderen probeerde het trouwens niet. Hij kwijnde langzaam weg in armoede, niet
vergeten maar verlaten, verdoold in een meedoogenlooze wereld, en dat men hem
twee jaar geleden, in tegenwoordigheid van Walt Disney, decoreerde met het Legioen
van Eer, vrijwaarde hem niet voor een zieligen dood in een oud-mannenhuis. In de
week van hun overlijden gaf een Parijsche bioscoop nog een benefice-voorstelling
ten bate van Méliès en Cohl. Van de opbrengst kon men hun modeste begrafenis
bekostigen.
Over het zonderlinge uiteinde dezer twee merkwaardige en onafscheidelijke figuren
zou menige min of meer filosofische beschouwing gehouden kunnen worden. O.a.
deze: dat er nog niets veranderd is in het antieke lot dat degenen schijnt te wachten
die het mirakel verrichten van een nieuwe verlichting te brengen in het leven hunner
soortgenooten, op een planeet welke sinds menschenheugenis een ballingschap
genoemd is en een dal van tranen.
[verschenen: 18 februari 1938]

Polichinelle en zijn geheim
De vreemde granaten van de Cagoulards.
Waarom greep minister Dormoy niet veel eerder in?
Parijs, 29 Januari 1938
Eerst, toen de Cagoule te voorschijn gehaald werd als een boeman om kinderen bang
te maken, heeft men gespot met de operette-samenzweerders.
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Daarna, toen de ingenieur Locuty, die den bijnaam ontving van ‘de Van der Lubbe
van het Front Populaire’, zich beschuldigde van den dubbelen Parijschen bom-aanslag,
aan het praten ging en eruit flapte wat een gespitste politie te vernemen wenschte,
moest men graag of niet aan de Cagoulards gelooven, doch men deed 't met tegenzin,
en voornamelijk om hen categorisch te desavoueeren en alle contact, elke solidariteit
te verbreken met lieden die zich gedroegen als idioten.
Nu, sinds de ontploffing van het munitie-dépôt der Cagoulards in het gemeentelijk
laboratorium van Villejuif, welke veertien dooden kostte, voelt men voor de Cagoule
niets meer dan afschuw. Dat zijn de drie posities waarop successievelijk degenen
zich terugtrokken die verdacht konden worden van sympathie met ‘het grootste
complot van alle tijden’. Over de anderen spreken wij niet. Met ernst en met geestdrift
hebben zij voortdurend gemarcheerd op het rhythme der muziek en in de aangewezen
richting.
Maar als elke lust tot lachen vergaan is, het geval werd daarom geenszins helderder.
Integendeel. Zelfs bij een vluchtige analyse van het drama van Villejuif stoot men
op onoplosbare rebussen. Daar lagen ongeveer vijf duizend granaten opgestapeld,
afkomstig van de oorlogsvoorraden der Cagoulards, en bestemd om vervoerd te
worden naar Versailles, waar deskundigen ze zouden ontwapenen en vernietigen.
Militaire vaklieden, gewend aan springstoffen, en bekend met haar risico, zijn belast
met het transport. Niettemin vliegt bij het overladen in een auto de gansche voorraad
in de lucht, alle ruiten verbrijzelend in een straal van honderden meters en zelfs de
dakpannen afrukkend. De veertien militairen zijn letterlijk in brokken gehakt.
Kleedingstukken die zij aan het lijf hadden werden weggeslingerd tot in de toppen
der boomen.

Onbegrijpelijk
Het vernielend geweld der losbarsting schijnt niet alleen buiten proportie met de
kwantiteit maar ook met de kwaliteit der gesprongen granaten. Het is onbegrijpelijk
hoe het ongeluk onder competente leiding en met competent personeel heeft kunnen
plaats grijpen. Maar het is nog veel onbegrijpelijker om Kling, den directeur van het
laboratorium, te hooren verklaren dat de granaten gevuld waren met een soort van
kruit, rudimentair weliswaar, doch in staat om een buitengewone explosieve kracht
te ontwikkelen. Naar zulk een springstof is men sedert jaren in alle laboratoria der
wereld op zoek, en menigeen zal het verwonderen haar gefabriceerd te zien - en
zonder ongelukken - door onervaren dilettanten. Want totnutoe is er onder de leden
der Cagoule geen enkel artillerist, geen enkel vuurwerkmaker gearresteerd.
De laboratorium-directeur evenwel eischt het maximum van de goedgeloovigheid
zijner landgenooten door de ontploffing van het munitie-dépôt toe te schrijven aan
constructieve fouten in de vervaardiging der granaten, welke haar springbaarheid
belangrijk verhoogde. Men zou natuurlijk niets liever doen dan dit aannemen op een
gezag als het zijne. Bij even nadenken echter dringen zich twee vragen op die
antwoord verlangen. Ten eerste: hoe is het mogelijk dat men een zoo aanzienlijken
voorraad dezer uiterst gevaarlijke voorwerpen verzamelde op één plek en ze
transporteerde zonder de strengste veiligheidsmaatregelen? Ten tweede: hoe is 't
mogelijk dat dergelijke hoeveelheden van zeer ontvlambare granaten gedurende
langen tijd gefabriceerd konden worden, vervoerd naar de meest verschillende oorden
van het Fransche territorium, gemanipuleerd als ordinaire vrachtgoederen (om niet
de aandacht en de achterdocht te wekken), en ten slotte geborgen in precaire,
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primitieve opslagplaatsen, blootgesteld aan ontelbare onhandigheden of
toevalligheden, zonder ook maar éénmaal, gedurende de achttien maanden dat ze
circuleerden, het kleinste ongelukje te veroorzaken dat de samenzwering aan het
daglicht had kunnen brengen? Sinds achttien maanden immers heeft men in Frankrijk
nooit iets vernomen over verdachte ontploffingen.

In het labyrinth
Zonder de realiteit der granaten ook maar een oogenblik in twijfel te willen trekken
(ze zijn wel degelijk gesprongen) zien wij ons niettemin gedwongen onze onmacht
te bekennen om de raadselen die zij stellen op te lossen. Wij constateeren enkel dat
wij dolen in een labyrinth waar alle wegen doodloopen in de zonderlingste
verstrengeling. Wij benijden den Franschman die zich met de grootste natuurlijkheid
beweegt in een warnet van de meest fantastische onwaarschijnlijkheden. Men deelt
hem mede dat de lijsten en adressen bekend zijn van vijf en veertig honderd leden
der Cagoule. Hij leest dat met voldoening. Het komt echter niet in zijn hoofd op om
te vragen: waarom arresteert men die schavuiten niet? Waarom wandelen die
misdadigers op vrije voeten? Hij laat zich wijsmaken dat vier duizend vijf honderd
samenzweerders geblinddoekt de diepste geheimhouding zwoeren. Wie is het
onnoozelst? Het publiek dat zoo iets verorbert of de leden eener secte die wanen dat
een vijf en veertig honderd maal gezworen geheim bewaard kan blijven? Niemand
verbaast zich erover dat geen der zestig gearresteerde cagoulards tot dusverre gerept
heeft over een chef. Men ontdekt hun spionnagebureau, hun sanitaire diensten, hun
transportsysteem. Maar geen spoor van geldschieters, niet de geringste kwitantie,
geen zweem van boekhouding, waar zoo importante kapitalen noodig waren voor
de dagelijksche uitgaven eener wijd-vertakte, rijkelijk geproviandeerde organisatie.
Niemand verwondert zich dat ultra-geheime samenzweerders elkaar per openbare
telefoon rendez-vous geven, wanneer het een gewaagde streek betreft als de
vermoording der gebroeders Rosselli. Een'Locuty, chemisch ingenieur van beroep,
wendt zich tot den eigenaar van een draadloozen zender op korte golven, dien hij
nauwelijks kent, die geen lid is der Cagoule, en vraagt hem een urgente communicatie
te seinen naar Parijs. Wanneer hij een weigering krijgt beweert hij dat het was voor
den aankoop eener automobiel! Kan het ezelachtiger? Een Jacubiez, teekenaar van
zijn vak, zaait de geweerpatronen welke hij clandestien in een auto vervoert, langs
den weg als Klein Duimpje zijn broodkruimels, en laat ze oprapen door de gendarmes!
Zulke bakersprookjes worden gedrukt, en geslikt gelijk men ze inlepelt. Zonder
critiek. Zonder het vaagste besef van hun zotternij. Als zoete koek. Met een
engelachtig geduld, zelfs wanneer de zotternij veertien onschuldige soldaten
versplintert.

Het optreden van Dormoy
Maar het bevreemdendst van alles is het optreden van den voormaligen minister van
Binnenlandsche Zaken Marx Dormoy. Een poos geleden, toen hij nog zijn ambt
bekleedde, riep hij de journalisten samen en onthulde hen dat de regeering vanaf
September-October 1936 op de hoogte was van het complot. Let wel: 1936. Het
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jaartal is geen drukfout. In dien herfst legde de Belgische grenspolitie beslag op een
aanzienlijke zending mitraillettes en automatische pistolen, afkomstig van een
Antwerpsche firma en bestemd voor Frankrijk. Na een enquête en enkele
huiszoekingen deelden de Belgen het resultaat hunner nasporingen mede aan de
Fransche politie, die aldus vernam dat zekere Jean-Baptiste en zekere Juif wapenen
smokkelden voor rekening eener geheime organisatie. Op haar beurt arresteerde de
Fransche politie twee medeplichtigen van Jean-Baptiste en Juif waardoor zij haar
inlichtingen kon aanvullen en alle draden in handen kreeg der samenzwering die
vanaf dit moment geen geheim meer was, noch voor de politie, noch voor het
gouvernement. Curieus détail: Jean-Baptiste, beschuldigd de Cagoule verraden te
hebben, verdween spoorloos uit de circulatie. Het lijk van Juif werd kort daarna
gevonden in een riool in de buurt van San-Remo.
Deze ontdekkingen geschiedden in October 1936. Salengro, in November van dat
jaar gezelfmoord, werd opgevolgd door Marx Dormoy. En gedurende meer dan tien
maanden, hoewel op de hoogte van al haar kuiperijen, heeft Dormoy niet gekikt van
La Cagoule. Hij had haar kunnen muilbanden in December 1936, na de schietpartij
van Clichy, waar de Cagoule volgens Dormoy's eigen beweringen, ageerde als
aanstoker. Hij had haar kunnen uitroeien in Februari 1937 na den moord van den
economist Navachine, welken men vandaag op den hals schuift der Cagoulards; of
in Juli, na den moord der Rosselli's, waarvan de Cagoulards zich nu zelf betichten.
Of in September, na het springen der twee bommen in Parijs. Maar neen! Hij liet
betijen. Hij wachtte. Niemand weet waarop. Maar misschien zou hij nog wachten
wanneer de teekenaar Jacubiez niet zoo vriendelijk geweest was om zijn kogels te
zaaien langs den weg. Want van dien November-dag 1937 dateeren de
Verschrikkelijke Cagoulards.
Wij zullen ons niet riskeeren aan een uitlegging dezer ondoorgrondelijke
gedragingen van een minister van Binnenlandsche Zaken. Zij zijn te paradoxaal. Zij
zijn te irreëel. Men waant erbij te droomen. Is het niet onthutsend als men meent te
moeten concludeeren dat de gebeurtenissen zich niet anders zouden hebben afgespeeld
wanneer een zeer hoog personage, minstens even hoog als Marx Dormoy, in de
schermen gefungeerd had als de occulte chef der Cagoulards, of in ieder geval heeft
toegezien, 't zij actief, 't zij passief, wat hier geen verschil maakt, hoe de touwtjes
getrokken werden dezer naïeve en stupide poppen met hun Secret de Polichinelle?
Zeer zeker hebben verscheidene Cagoulards dit gedacht en bij hun proces (als 't ooit
tot een proces komt) zal men ongetwijfeld vreemde onthullingen bijwonen.
[verschenen: 17 februari 1938]

Voor een verjaardag
De anti-Duitsche expositie die zooveel stof deed opwaaien, is in werkelijkheid
een sjofele vertooning. - Onnoodige vertroebeling van relaties.
Parijs, 2 Febr. 1938
Ter herdenking van het eerste lustrum der bewindsaanvaarding van Hitler hebben
de Duitsche uitgewekenen een anti-nazi tentoonstelling ingericht in het hartje van
Parijs. Zij is gelegerd op nummer tien van de Rue de Lancry, een der straten die den
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Boulevard de Magenta snijdt, dicht bij de Place de la République, op een der
gewichtigste kruispunten van de groote verkeersaderen der stad. Een geschikter en
symbolischer plek kon niet worden uitgekozen dan dit mobilisatiecentrum der
Fransche revolutionnairen. Wanneer ooit de morgen aanbreekt van wat zij romantisch
‘Le Grand Soir’ noemen, zullen hun troepen afzakken van hier.
Zóó aangekondigd lijkt de tentoonstelling heel wat uit de verte, en kan men haast
begrijpen dat de Duitsche kranten vuur en vlam spuwen, dat de diplomaten zich
opmaken om vertoogen te houden tot de Fransche regeering, die een onbeschaamde
aanranding toelaat, misschien aanmoedigt, tegen de eer en den goeden naam eener
welgezinde natie welke haar beste bedoelingen met verontwaardiging miskend en
bespot ziet. Men zou zelfs gaan vreezen, de Duitsche bladen lezend, dat de infame
ophitsers die zich zulke schandelijke provocaties vermeten, gekastijd moeten worden,
en dat de betrekkingen in geen jaren hebben blootgestaan aan stoornissen,
vergelijkbaar met deze brutale, onkwalificeerbare uitdaging. Kortom een ware aanslag
op den Vrede.

De werkelijkheid
In werkelijkheid is de Expositie een kleine, onooglijke, om niet te zeggen sjofele
vertooning, ondergebracht in twee lokalen van bescheiden afmetingen, poover,
allesbehalve grootscheepsch, volstrekt niet indrukwekkend en nog minder
enthousiasmeerend. Met veel geduld en veel reclame zal ze misschien bezocht worden
door duizend personen.
In het eerste vertrek ziet men een bord, half omfloerst met rouwkrip, waar zwart
op wit de namen der dooden zijn ingeschreven die sinds vijf jaren gevallen zijn als
‘martelaren onder de bijl’. Voor 1938, nauwelijks begonnen en nog niet geheel op
dreef, telt men er reeds zes. Stellig, dat is niet weinig, en een mensch die sterft ter
wille zijner overtuiging verdient des te meer respect daar zulk een soort van dood in
onze eeuw tot de anachronismen moest behooren. Wij salueeren die vrijwillige
slachtoffers met den verschuldigden eerbied. Maar terwijl wij hun deze laatste eer
bewijzen, zwerven onze gedachten naar Rusland, naar Spanje. Ook daar worden
menschen naar de andere wereld geëxpedieerd terwille eener overtuiging. Achter de
zes voegt zich echter een andere zes, en nog een zes, en zelfs een derde, vierde zes.
Het ontbreekt niet aan martelaren in dezen tijd, en bij al die zessen van Barcelona,
van Madrid, van Moskou vinden wij Hitler onwillekeurig een goedertieren,
lankmoedig heerscher. Men moet verstokt, afgestompt, huichelachtig en schijnheilig
zijn als een communist om den Duitschen dictator niet gematigd te achten naast
Stalin, en zijn land een paradijs voor tegenstanders, vergeleken met de hel der Russen.
Het eerste zaaltje schiet wijd over het doel heen en mist voor elken
onbevooroordeelden bezoeker zijn effect. In het tweede hebben de anti-nazisten beter
gemikt. Als pièce de résistance zijn daar reproducties opgehangen van schilders die
in Duitschland geweerd worden als verderfelijk voor den smaak, de mentaliteit, het
moreel van het ras. Men stuit er op de Staalmeesters van Rembrandt, op het befaamde
altaarstuk van Grünewald uit het museum van Colmar, en op een doek van Vincent
van Gogh.

Banvloek over Rembrandt!
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Wanneer 't geen verzinsel is wat men hier vertelt en met leedvermaak demonstreert
als een onloochenbare verdwazing, dan drijven de Duitschers hun purisme en hun
manie voor het kern-gezonde waarlijk op tot een hoogte waar de zucht naar
gezondheid een ziekteverschijnsel begint te worden. Er zou onlangs te Berlijn een
officieele vergadering belegd zijn van museum-directeuren waarbij de gedragslijn
bepaald is betreffende de keuze der schilderijen. Bij deze gelegenheid zou de banvloek
uitgesproken zijn over de drie geciteerde meesters: Rembrandt, omdat hij het ghetto
heeft geschilderd, Grünewald omdat hij behept was met de psychose van schuld,
zonde en boete, en Van Gogh omdat zijn extravaganties van zenuwlijder en modernist
indruischen tegen de behoeften aan evenwicht van een krachtig en zuiver ras.
Daargelaten Van Gogh tegen wien een zekere animositeit desnoods verklaarbaar kan
schijnen, vertolken de twee andere excommunicaties nog altijd een summum van
bekrompenheid en nonsens. Want Rembrandt schilderde niet enkel ghetto's, gesteld
dat dit als argument mag gelden. En op precies dezelfde gronden welke leiden tot
Grünewald's vonnis, zou men Bach moeten verbannen uit de concertzalen. Bach
heeft dezelfde boete, rouw en vermurwing bezongen in muziek, welke Grünewald
uitdrukte met zijn penseel.
Dit is hinderlijker te aanschouwen, dan hoe men in Duitschland met een
schuifmaatstok de ooren meet van een aap en vervolgens de neus-breedte van een
mensch. Dat verbod van een kunstenaar als Rembrandt, van een geloovige als
Grünewald, is zonder twijfel ook onredelijker en kinderachtiger dan een streep te
halen door Charley Chaplin, Offenbach, Mendelssohn, Gustav Mahler, Thomas en
Heinrich Mann, Ludwig Renn, en de drie gebroeders Marx, die worden afgebeeld
met een vinger op de lippen. Er zijn overdrijvingen en buitenissigheden waarin men
zich moeilijk kan schikken met een ‘ieder zijn meug’, ‘'s lands wijs, 's lands eer’,
‘elk diertje zijn pleziertje’. Zouden er veel Duitschers zijn, buiten een eng kringetje
van dwepers en botterikken, die zich niet beschaamd voelen door de mogelijkheid
dat sommige belachelijke en blameerende excessen geëxposeerd kunnen worden in
den vreemde?
Vandaar wellicht, voor een deel tenminste, de oorzaak van hun toorn. Men zou
dat willen hopen. Doch of de meerderheid der Duitschers al of niet instemt met de
cultureele opvattingen hunner leiders, en of van zijn kant ieder bezoeker zonder
voorbehoud met de tendenties der tentoonstelling kan accoord gaan, dit verandert
niets aan de redenen welke men kan aanvoeren om het idee-zelf eener
anti-hitleriaansche manifestatie af te keuren als ongewenscht. Zelfs in het nauwe
bestek der Rue de Lancry is de inval laakbaar. Omdat de bedoeling hier meer telt
dan de daad behoorde zoowel de bedoeling als de armzalige daad vermeden te worden.
Beide kunnen slechts dienen om de relaties tusschen de twee volkeren te vertroebelen,
te vergiftigen, om machtelooze verbittering te kweeken, te meer wijl alles wat
eenigermate ter verduidelijking of ter vergoelijking zou pleiten wordt doodgezwegen.

Feitelijk nut nihil
Het feitelijk nut van zulke ondernemingen is nihil (zij leeren zelfs niets wat wij niet
wisten) en ten overvloede brengen zij de Fransche overheden in een scheeve positie.
Hoe zou het gouvernement der Republiek het opvatten wanneer sommige Fransche
vluchtelingen (er zijn vluchtelingen onder de Cagoulards) te Berlijn, met oogluikende
medewerking der Duitsche regeering, een tentoonstelling organiseerden van de
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verwoestingen op stoffelijk en geestelijk gebied aangericht door het Front Populaire
in Frankrijk, zijn faillissementen, zijn stakingen, zijn oproeren (in de koloniën o.a.),
zijn misdaden, zijn rechtsverkrachtingen, zijn janboel? Na het precedent, geschapen
in de Rue de Lancry, zou het Fransche gouvernement niet eens meer de vrijheid
bezitten om tegen een dergelijke expositie verzet aan te teekenen. En hoe zou het
Fransche gouvernement reageeren wanneer te Parijs een tentoonstelling geopend
werd door Russische émigré's (in plaats van zich straffeloos te laten schaken of
vermoorden) betreffende de wandaden en de mislukkingen van het bolsjewistisch
bewind?
Het is waar dat men niet goed ziet op welke gronden in het land der Vrijheid het
houden eener expositie belet zou kunnen worden. Maar sedert langen tijd hebben de
Franschen zoo dikwijls bewezen hoe weinig zij malen om bestaande wetten, dat zij
in dit geval met gelijke nonchalante fantasie een wet hadden kunnen toepassen welke
nog niét bestaat. Dat zou misschien de Duitsche uitgewekenen eenigen tact geleerd
hebben en hun diverse bondgenooten een helderder inzicht.
[verschenen: 22 februari 1938]

Grotesk avontuur
Geschiedenis van een misdaad, welke bewijst over welke enorme invloeden
de Soviets in Frankrijk beschikken.
Parijs, 5 Februari [1938]
Over welke invloeden de Soviets beschikken in Frankrijk leert aan hen die het nog
niet weten, of die zich niet nauwkeurig rekenschap geven, het tragikomische avontuur
van Lydia Groszowsky. Het heeft zich afgespeeld meteen impertinentie, met een
meer dan gewone brutaliteit, alsof men hier en daar de menschen aan het verstand
wilde brengen dat de banden die de Franschen binden aan Stalin onverbreekbaar zijn
en gegarandeerd voor 't gebruik: banden als kluisters.
Op den weg van Chamblandes, in de buurt van Lausanne, werd vorig jaar een lijk
gevonden, doorzeefd met kogels en voorzien van valsche papieren. Pas na vele en
lastige nasporingen kon de doode worden geïdentificeerd. Het bleek een zekere
Ignace Reiss, ex-agent der internationale politie van het Kremlin. Hij had met de
Soviets gebroken, beweert men, nadat hij ontdekt had hoe, op instigatie van Stalin
zelf, een deel van het hooge Russische personeel onderhandelingen had aangeknoopt
met de mogendheid die in 't publiek werd gebrandmerkt als Vijand Nummer Een,
dit wil zeggen Duitschland.
Deze ontdekking gaf hem een nieuwen kijk op verschillende beruchte processen.
Ze bracht een geduchten knauw toe aan zijn geloof in de bolsjewistische zaak dat
hij achttien jaren (de naïeveling!) ongeschokt bewaard had. Hij was dus Trotzkyaan
geworden, met andere woorden een Lubriek Serpent. Toen hij vermoord werd kwam
hij recht uit Holland, waar hij nog op 't nippertje een acte van beschuldiging had
kunnen publiceeren tegen zijn voormaligen patroon.
Wanneer men van de dooden iets anders mocht spreken dan goeds zou men over
Ignace Reiss niet weinig kwaads kunnen vertellen. Doch hij ruste in vrede, na een
gedeelte van zijn leven Europa doorkruist te hebben in vele omzwervingen, met al
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het comfort van een gefortuneerd toerist, en in dienst eener ‘Idee’ welke meer bloed
geëischt heeft dan Moloch en alle andere monsters, vermomd als goden, uit het
verleden.

Een vermoeden
Vanaf het moment dat het lijk herkend was en een naam droeg, rees bij de Zwitsersche
politie het vermoeden op dat Ignace Reiss geëxecuteerd werd op last van de Guépéou.
Tusschen vermoeden echter en zekerheid, waar het een streek der Guépéou betreft,
gaapt altijd een kloof die nog nimmer overbrugd werd. Colonel Jacquillard, hoofd
der politie van Waadland, slaagde ditmaal erin om de twee uitersten te brengen tot
een punt waar zij elkander raakten. Voor den eersten keer lukte het hem om de
onweerlegbare bewijzen te verzamelen dat een misdaad bevolen werd door de Soviets.
Eén voor één ontmaskerde hij de moordenaars van den ongelukkigen Reiss. Onder
hen bevond zich Lydia Groszowsky en haar echtgenoot. Voor de galerij behoorde
dit paartje tot de handelsdelegatie der Russische Ambassade te Parijs. In werkelijkheid
maakten zij deel uit van een ‘vliegende brigade’, belast met de bewaking van
bolsjewistische deserteurs. Men zegt dat meerdere van zulke ‘vliegende brigades’
onbelemmerd functionneeren op Fransch grondgebied.
De moordenaars van Reiss hadden zich na de executie verspreid in verschillende
richtingen en de familie Groszowsky was kalmpjes teruggekeerd naar de Ville-Sirène.
Ni vu, ni connu! Op een kwaden dag ontvangt daar de Fransche justitie een verzoek
tot arrestatie en uitlevering van het Russische echtpaar. Accoord, antwoordt de
Fransche politie aan haar Helvetische collega's. Zij kon moeilijk weigeren. Maar zij
laat den man glippen en geeft hem de gelegenheid om met al zijn meubels te verhuizen
naar Rusland. Alleen de vrouw wordt geknipt en opgeborgen achter slot en grendel
in afwachting dat aan de formaliteiten der uitlevering is voldaan.

Proefkonijn
Men kan de Soviets veel verwijten behalve een overgroote teederheid voor hun
menschenmateriaal. Met eenigen grond dus had Lydia Groszowsky kunnen rouwen
over het verlies harer vrijheid. Doch het verhaal is nog niet uit en de rest speelt zich
af alsof zij uitsluitend in handen der Fransche Justitie geplaatst werd om te dienen
als proefkonijn, als reageermiddel, als werktuig eener Machtprobe.
Kort inderdaad na haar arrestatie bevatten de Fransche kranten de mededeeling
dat Lydia Groszowsky op vrije voeten gesteld is tegen onderpand van vijftig duizend
francs. De som is belachelijk klein in verhouding tot de misdaad en wanneer men
beschermers heeft als de Russische Ambassade. Men steekt dan ook niet onder stoelen
en banken dat de invrijheidstelling verleend werd op aandringen van den gezant der
Soviets bij den minister van Justitie (toenmaals Vincent Auriol) en de bladen vullen
hun inlichtingen aan met de pikante bijzonderheid dat de borgtocht verstrekt is door
de Russische handelsdelegatie. Dit is te mooi en te geloofwaardig om te worden
tegengesproken. Integendeel. Om goed te onderstreepen dat de Fransche overheid
de zaak niet vertrouwt melden de kranten dat Lydia Groszowsky dag en nacht bewaakt
wordt door twee inspecteurs. Is zij ergens in huis dan posteert de politie zich voor
haar deur. Rijdt zij door Parijs in de veertigpaards auto der Ambassade dan volgen
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haar de inspecteurs met een tienpaards der Sûreté. Een karretje natuurlijk. Maar
spoedig klimt hun onkostennota tot twintigduizend francs aan benzine en diversen.
Als dat nog een week duurt blijft er van de borgstelling geen cent over en legt het
Fransche gouvernement er bij. Verscheidene dagen lang vullen dergelijke burleske
détails, getuigend van een onbegrijpelijke bezorgdheid voor een sluipmoordenares,
de kolommen der Parijsche pers.

Ontsnapt
Deze imitatie van kat en muis kon niet eeuwig duren, en de Russen, parbleu, zijn
gentlemen. Zij hebben niet gewild dat de bewaking der dame een stuiver kostte aan
den Franschen belastingbetaler. Toen de provisie van den borgtocht der vijftigduizend
francs bijna was uitgeput, herinnerde Lydia Groszowsky zich eensklaps dat zij in
een automobiel der Soviet-Ambassade diplomatisch en juridisch op Russisch
territorium vertoefde. Zoo luidt tenminste de verklaring die gegeven wordt van haar
schielijke verdwijning. Want zij verzwond onverhoeds en ongemerkt. Zij gleed weg
in 't niet, als geëscamoteerd door een goochelaar. Zij loste zich op in de lucht,
spoorloozer dan een rookpluimpje. Tot vaarwel bakte de Russische Ambassade den
Franschen nog een laatste poets. Op den dag harer hemelvaring publiceerden een
aantal kranten een foto der verdampte Lydia, kwansuis om de vangst der
voortvluchtige te vergemakkelijken. In het volgend nummer moesten zij bedremmeld
rectificeeren. De foto welke zij hadden afgedrukt gaf niet de beeltenis weer van Lydia
Groszowsky doch het portret der echtgenoote van een Franschen Cagoulard!
Daarin culmineerde de humor, de ironie en de insolentie. De kranten protesteerden.
Doch echt boos kon ook deze grap hen niet stemmen, bijgevolg ook niet haar lezers
die piepen gelijk men hun voorzingt. De eenigen die zich misschien ronduit
verontwaardigd voelen zijn de Zwitsers, die het communisme genoeg verfoeien en
doorzien om het te bannen uit hun samenleving, en die, ten overvloede niet gekscheren
met de Justitie.

Wie regeert Frankrijk
Wel bekome Lydla Groszowsky haar vrijheid, beter gezegd haar opneming in den
grenzenloozen schoot der anonimiteit. Moge zij haar nimmer betreuren.
Maar als haar klucht den omvang van den invloed der Soviets bewezen heeft in
Frankrijk, zij heeft tevens geopenbaard dat wij op geen stukken na weten door wie
de Franschen eigenlijk geregeerd worden.
De heele komedie immers heeft zich ontrold alsof er in Frankrijk twee polities de
autoriteit vertegenwoordigen, twee polities, gehoorzamend aan verschillend en
tegenstrijdig gezag. De eene heeft eerlijk samengewerkt met colonel Jacquillard; zij
heeft twee leden ingerekend der vliegende brigades waartoe Lydia behoorde, en die
niet zullen ontsnappen omdat zij Franschen zijn; ze arresteerde zelfs de moordenares.
Wat de eene politie echter deed, werd door de andere tenietgedaan met een vlijt en
een genie dat men in minder bedenkelijke zaken dikwijls ziet ontbreken. Want klaar
als de zon is het dat nimmer de Soviet-Ambassade haar goocheltoeren had kunnen
volvoeren zonder den steun van minstens de helft van het Fransche rechtsapparaat
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en zonder een gouvernement dat beide oogen dichtknijpt. Men moet
volledigheidshalve hieraan toevoegen: en zonder een publieke opinie wier geweten
wegdommelde in een doffe bewusteloosheid.
[verschenen: 23 februari 1938]

Het document en zijn gevolgen
Is er verband tusschen de jongste gebeurtenissen in Duitschland en de
publicatie van het geheime legerrapport in de ‘Vendémiaire?’
Parijs, 9 Februari 1938
In de tweede helft van October publiceerde het weekblad ‘Vendémiaire’ onder den
titel ‘Een sensationeel document’ een geheim Duitsch rapport waarvan wij den inhoud
beknopt weergegeven hebben in ons nummer van 11 November.
Het stuk, opgesteld door officieren van den ouden trant, type Hindenburg (‘von
altem Schrott und Korn’) oefende een wijdloopige, bezadigde, zakelijke, maar uiterst
vlijmende critiek uit op de diplomatische, militaire, economische concepties der
leiders van het Nazisme. Hitler en zijn paladijnen werden erin afgeschilderd als de
booze geesten van Duitschland. Hun plannen, voornamelijk hun krijgsplannen tegen
Frankrijk, als dilettantisch, onoordeelkundig, onuitvoerbaar en verderfelijk voor het
Duitsche vaderland. De ervaringen, opgedaan in Spanje, weerspraken alle opvattingen
welke de Hitleriaansche strategen aanhingen omtrent oorlogvoering. Op den koop
toe logenstraften zij den hoogen dunk welke de Nazistische generaals hadden van
het krijgsmateriaal, en de hoop die zij bouwden op den vermoedelijken Italiaanschen
bondgenoot. Kortom, het rapport klonk vernietigend en het was des te beteekenisvoller
daar het ernstige meeningsverschillen, verwarring en bekommernis verried onder de
gelederen van het Duitsche commando.

Stilte
Nimmer hebben wij in Frankrijk de openbaarmaking van een ‘sensationeel document’
bejegend gezien met een zoo eenparig stilzwijgen. Iedereen deed alsof het stuk
nauwelijks vermelding verdiende en alsof niemand wist dat de hoofdredacteur van
Vendémiaire drukke connecties onderhield met verschillende Fransche ministeries.
Klaarblijkelijk wekten de onthullingen niet de flauwste belangstelling. Het effect dat
zij beoogden scheen totaal mislukt.
Wat echter moest in Duitschland, volgens de elementairste wetten der psychologie,
logischerwijze voortspruiten uit de publicatie van het confidentieele rapport der
officieren van den ouden stempel? Laten wij het geval ontleden volgens de methode
van Edgar Allan Poe.
Den dag na zijn verschijning ligt een exemplaar van Vendémiaire op de tafel van
Himmler, Goebbels, Goering en Hitler. Alle vier nemen de telefoon en bellen elkaar
op. Als zij het document reeds kennen (omdat het uit hun koker komt, wat als krijgslist
tot de plausibele veronderstellingen behoort) zullen zij langs den draad even
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glimlachen, en min of meer homerisch schateren. Dan gebeurt er niets. Zij wachten
vergenoegd af tot hoeverre de Franschman erin vliegt.

Krijgsraad
Als daarentegen het rapport niét uit hun koker komt bestaan er twee mogelijkheden.
Zij kennen het omdat hun eigen informatiediensten hen op 't spoor brachten van
rebellische stroomingen in de Reichswehr. Of het rapport der stafofficieren bleef
hun volslagen onbekend, omdat het werkelijk geheim is en ultra-vertrouwelijk. Bij
beide hypothesen moet het resultaat ongeveer hetzelfde zijn. De vier chefs der Nazi's
beheerschen nauwelijks hun verbazing, hun verontwaardiging. Zij beleggen op
staanden voet een krijgsraad bij den Führer-Rijkskanselier. De zaak is van
onberekenbaar gewicht. Want degenen die het ontnuchterende, pessimistische rapport
opstelden, verbreidden, en adepten wierven voor hun zienswijze, pleegden niet alleen
een soort van verraad tegenover het Hakenkruis, maar degeen die het striemende
document in handen speelde van den Franschen Erbfeind maakte zich tot overmaat
van zwartheid schuldig aan de euvelste trouw jegens het Duitsche vaderland.
Onmiddellijk dus roept Himmler zijn beste en betrouwbaarste speurders samen.
Van Berlijn zwermen zij vit naar alle garnizoenen. Er worden discrete huiszoekingen
gelast. Officieren, op wie verdenking valt, ontvangen het bezoek van inbrekers. Men
haast zich niet. Er mag geen alarm geslagen worden.
Niets lekt uit. Ook de Duitschers doen alsof zij aan de publicatie van Vendémiaire
niet de geringste waarde hechten. Maar geduldig en met een schijnbare kalmte
verzamelen zij de gegevens en het bewijsmateriaal. Drie maanden (November,
December, Januari) zijn niet te veel voor deze nasporingen. De occulte rebellie heeft
zich enkel geëxterritoriseerd in theoretische negaties, maar de scheuring, de
afvalligheid vertakte zich wijder dan zelfs de zwartgalligsten aanvankelijk durfden
gissen. Het is geen complot. Doch het scheelt niet veel. En het zou reeds een complot
zijn als er in den actueelen toestand van Duitschland uitkomst te hopen viel van een
militaire samenzwering.

Het onweer
Zoo naderen wij den 30sten Januari, de vijfde verjaardag van den triomf der
Hakenkruisers. Slechts uit kleine nuances in de feestelijkheden, gedempter dan vorige
keeren, zou kunnen worden afgeleid dat er iets hapert, dat er iets broeit en smeult.
Dan barst op 4 Februari plotseling het onweer los. Gelijk Jupiter Tonans heeft Hitler
de wenkbrauwen gefronst en zijn bliksems geslingerd. Von Blomberg verdwijnt uit
zijn aanschijn. Von Fritsch wordt afgezet. Veertien andere generaals krijgen hun
boterbriefjes. Negen en veertig generaals worden verplaatst, de meesten naar
ondergeschikte posten. Zestig kolonels zijn in ongenade. Honderden officieren dienen
hun ontslag in. Het Duitsche oppercommando en het Duitsche commando zijn
gedecimeerd. Misschien gedesorganiseerd. Naar de meeste waarschijnlijkheid is de
offensieve weermacht van Duitschland verzwakt, al kunnen wij niet schatten in
welken graad. Eveneens verminderden de mogelijkheden van Hitler. Want zulke
massa-executies, ook al krijgen de slachtoffers geen kogel in den nek gelijk te
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Moskou, zetten kwaad bloed. Eendracht maakt macht. Doch macht kon hier geen
eendracht maken.
Is het gewaagd te meenen dat de authenticiteit van het geheim rapport der officieren
van den ouden trant zijn bevestiging vindt in de evenementen? Wie de zekerheid
bezat van die authenticiteit had in groote lijnen kunnen voorspellen, zonder gevaar
zich te vergissen, welke beroeringen zijn publicatie enkele maanden later automatisch
zou aanrichten in Duitschland.
Zelfs ten deele echt, of ten deele vervalscht, moest die openbaarmaking te Berlijn
werken als een bom. Wij hadden die zekerheid niet welke ons veroorloofd zou hebben
veilig te orakelen. Doch de Franschman die zich het ‘sensationeele document’
verschafte en het aan 't licht bracht, had honderd procent kans om den spijker op den
kop te slaan. Na de noodige waarborgen verkregen te hebben wat zijn uitgangspunt
betreft behoefde hij slechts de methode toe te passen van Edgar Poe.

Koren op den Franschen molen
De noodige elementen voor een crisis waren ongetwijfeld in Duitschland voorhanden.
Dat toont het rapport. Zij had echter nog maanden kunnen sleepen.
Niets verbiedt ons te veronderstellen dat zij gaandeweg geluwd zou zijn, zonder
een acuut stadium te bereiken dat een oplossing eischte, een chirurgicale operatie.
Wanneer de Franschen echter de bacillen niet uitstrooiden, zij hebben de kiemen
bevorderd, haar ontwikkeling geforceerd en misschien nog meer dan wij als
toeschouwers kunnen beoordeelen. Wij hebben tot onzen spijt geen bewijskrachtige
argumenten om zulke manoeuvres te karakteriseeren en te bewonderen als modellen
der hoogste staatsmanskunst. Maar als manoeuvre beantwoorden de recente
gebeurtenissen volkomen aan den eeuwenouden, traditioneelen stelregel der Fransche
politiek, die dateert van vóór Richelieu en luidt: ‘Maintenir les affaires d'Allemagne
dans la plus grande difficulté qu'il se pourra.’
Het is voorwaar geen kleinigheid om een Von Fritsch, een Von Blomberg, ja
Hitler, Himmler, Goering en Goebbels zelf te noodzaken dat zij tegen wil en dank
koren dragen naar den Franschen molen. Doch wie wenscht kan de onthoofding, de
decimeering, de ontwrichting en de ontreddering der Reichswehr ook houden voor
de gevolgen eener gril van het toeval. Wij hebben tegen die uitlegging geen bezwaar.
Dan was het echter de Vredesengel in eigen persoon die dezen samenloop van
omstandigheden bewerkstelligde. Laten wij een plechtige dankrede tot hem richten.
Uitstel helaas is niet altijd afstel. Maar gewis verschoof hij nogmaals de stonde van
het fatum. De Europeesche oorlog zal niet uitbreken met de lente of met den zomer,
en breekt hij toch uit, dan kan hij gevoerd worden onder oneindig gunstiger
voorwaarden dan een half jaar geleden.
[verschenen: 24 februari 1938]

Het experiment Plutus
Aristophanes' comedie zonder moeite pasklaar gemaakt voor dezen tijd.
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Parijs, 12 Februari [1938]
Iedereen die het beste en het mooiste gezien wil hebben van zijn tijd loopt weer naar
Montmartre, naar het kleine, ouderwetsche Théâtre de l'Atelier van Charles Dullin.
Men voert er in den vorm eener comedie, half klucht, half revue, een satire op tegen
het communisme. Terwijl men zich tusschen de gordijnen der politieke
Janklaassenkast in allerlei bochten wringt om een recept te ontdekken dat de
bolsjewiki toonbaar genoeg maakt voor burgers, boeren en buitenlui, om de verkleede
wolven met een ministerieele portefeuille onder den arm in den schaapsstal te loodsen,
demonstreert een dramaturg op den heuvel van Montmartre tot onuitputtelijk vermaak
der toeschouwers het nietige, het nonsensikale van de bolsjewistische theorieën.
Zoo weegt het een op tegen 't ander. Altijd wanneer het Fransche publiek een
spiegel noodig had en een vergrootglas is Charles Dullin sinds vijftien jaren present
geweest. Of het baten zal blijft de vraag. Doch wederom slingert hij met bittere,
doorborende stem en met een beetje krommen rug een reeks vierkante waarheden
over het voetlicht, in een rol die niet alleen hem het liefst is, maar ook zijn talrijke
bewonderaars.

Aristophanes
De auteur dien hij gebruikt als omroeper is niet jong meer, want hij werd geboren
vier eeuwen vóór Christus. Natuurlijk was hij een Griek. Hij heet Aristophanes en
schreef vier-en-vijftig comedies waarvan slechts elf ons bereikten. Als echter wij,
modernen, met al onze wetenschap, vier en twintig eeuwen later een pint gezond
verstand noodig hebben, bij wijze van serum en tegengif, dan grijpen wij naar een
der elf comedies welke aan de verwoesting ontsnapten.
Waarnaar zouden wij anders grijpen? Waar zouden wij anders zoeken naar een
peillood, een duimstok, een waterpas dan bij dezen wonderbaarlijken profeet? Hij
heeft alles geweten, alles voorzien. Er kan geen malligheid verzonnen worden op 't
gebied van sociale wetgeving of staathuishoudkunde welke hij niet gehekeld heeft
en waarvan hij de belachelijke en jammerlijke consequenties niet heeft aangewezen.
Hoe meer wij op onzen fameuzen weg van den vooruitgang voorwaarts schrijden
hoe dichter wij hem naderen. Met het jaar wordt hij actueeler. Hoe langer hoe
sprekender lijkt zijn antieke Athene op het hedendaagsche Parijs. Bijna alle Grieksche
namen kunnen veranderd worden in Fransche zonder dat men den zin van den tekst
behoeft te wijzigen. Het sluit als een bus en past als geknipt. In het tegenwoordige
Parijs van wolkenkoekoekheimers, demagogen, politieke charlatans en sociale
zwendelaars, mankeert voor de gelijkenis slechts een echte Aristophanes. Als hij
verscheen in levenden lijve zou hij niet anders roskammen dan de auteur der oudheid.
Tegen dezelfde kwakzalvers, tegen dezelfde hersenschimmen, van 't zelfde onwrikbare
standpunt, met dezelfde onvergankelijke argumenten en dezelfde voorbeelden,
ontleend aan een werkelijkheid die niet gecodeerd kan worden zonder te vervallen
in parodie. De Franschman, klassiek geschoold in merg en been, heeft speciale
redenen om te beweren que l'histoire se répète. Het is des te zonderlinger dat hij er
weinig of niets van onthouden heeft.

Plutus

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Dullin die reeds De Vogels benuttigde tegen de utopisten en De Vrede tegen de
van-leer-trekkers, greep ditmaal naar Plutus. Het stuk dat hoogstens één uur duurt
bij Aristophanes duurt ruim twee uren in het Atelier van Montmartre. Men kan
origineel letterlijk vertalen. Men kan het ook aanwenden als motto, als thema, als
basis, men kan het bijwerken, uitbreiden zooals men een verdieping bouwt op een
huis, men kan het zelfs nationaliseeren en localiseeren zonder het grond-idee te
verkrachten of het litteraire gehalte te verzwakken.
Hier werd Plutus omgearbeid tot een cursus in economische politiek, rijkelijk
geïllustreerd met décors, costumes, balletten, en muziek van Darius Milhaud. Want
als het verbaast te bespeuren hoe statisch de wereld is, hoe ze draait in denzelfden
cirkel, hoe na zooveel eeuwen gelijksoortige illusies wederkeeren, men zou dat
nimmer willen gelooven wanneer het schouwspel niet een zekere som genoegens
bezorgde.
In Athene dan, hoofdstadje van ongeveer dertig duizend inwoners, meent een
doorsnee-Griek, een man-van-de-straat, zijn medeburgers gelukkig te maken, door
Plutus, de god van het goud, onderdak te verleenen in zijn woning. Op een aanduiding
van het Delphisch orakel heeft hij hem ontmoet als een havenloozen, blinden grijsaard,
die te hooi en te gras zijn gunsten rondstrooit. Zoo werd het gewikt door Jupiter in
zijn grondelooze wijsheid.
Maar de mensch beschikt. Hij geeft Plutus het gezicht terug. De god zal voortaan
welbewust, met kennis van zaken zijn genaden uitdeelen. Omdat elkeen belooning
krijgt naar verdienste, wordt elkeen verdienstelijk, eerlijk, fatsoenlijk, rechtschapen
en elkeen wordt rijk. Men verdrijft de Armoede uit het zalige Athene, men verjaagt
ze ondanks haar bezweringen, waarschuwingen en sombere voorspellingen. Een
horen [moet zijn: hoorn] van overvloed daalt neer uit den hemel en laat een regen
van goud fladderen over de stad, terwijl de handwerkers, de landbouwers, de
industrieelen in een vroolijke processie de vruchten van hun arbeid als hulde
neerleggen aan de voeten van den onprijsbaren god.

Het probleem
Doch nauwelijks baden allen in overvloed of iedereen zit met een onoplosbaar
probleem. Waar elkeen rijk is wil niemand werken. Waar de koopkracht van iederen
burger verhoogd werd in een onbeperkte macht is niets meer te koop. Niemand wil
de akkers beploegen, niemand wil een ambacht beoefenen. De gansche stad wenscht
te genieten van de weelde, van den vrijen tijd en te proeven van het geluk. De
geringste dienst wordt onbetaalbaar. Zelfs slaven kan men zich niet meer aanschaffen,
want wie zou, nu ieder rijk is, zijn hachje nog wagen aan dezen gevaarlijken handel,
en wie zal zich nog in dienstbaarheid stellen, waar ieder bulkt van het geld? Spoedig
zien de Atheners zich gedoemd tot een armzalig systeem van ruilverkeer. Vruchteloos
raadplegen zij gerenommeerde geneesmeesters. Doctor Deflatio, gegrimeerd als een
Pierre Laval, weet geen raad.
Men consulteert vergeefs Doctor Inflatio, die den grooten neus heeft van Georges
Bonnet. De middeltjes van Kanongek, die den kop heeft van een dictator, brengen
geen opluchting.
Evenmin helpen de beursspeculaties van Mercurius. De munt wordt opgedoekt,
en ook dat baat niet. Het heele land ervaart dat gelijkheid van bezit oneindig
hachelijker, noodlottiger is dan de verschillen, de contrasten van vroeger, en bovendien
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onbestaanbaar, hoewel logisch en billijk volgens menschelijke redeneering. Men
verjaagt op zijn beurt Plutus.
Dit is een maatregel maar geen oplossing. Remedie erger dan de kwaal. Een oproer
breekt uit, en ten slotte besluit men om niet alleen Plutus terug te roepen, doch
tezamen met hem ook de Armoede.

De moraal
De moraal van den fabel, hard en ontgoochelend voor alle hervormers,
experimenteerders en ontwerpers van systemen luidt dus: Zonder Armoede geen
Rijkdom. Of even onbarmhartig: Rijkdom zonder Armoede staat gelijk met ontbering.
Zij zijn onafscheidelijk als dag en nacht, als licht en schaduw, als vuur en rook. De
een kan niet zonder de ander, de ander niet zonder de een. Gelijkheid is een drogbeeld,
een onverwezenlijkbare waan. De ongelijkheid is den menschen opgelegd of
aangeboren als een natuurwet, als een fataliteit, als een vloek. Wie zich tegen dit
onontkomelijk gebod verzet stoot vroeg of laat te pletter op een realiteit die vermorzelt
wat niet voor haar buigt.
Is het niet merkwaardig dat wij in 't midden dezer eeuw zulke evidenties nog
moeten leeren van een Griek die sinds vier en twintig honderd jaren dood is? Maar
is het nog niet veel merkwaardiger dat wij ze na zooveel nuttelooze revoluties nog
steeds niet geleerd hebben?
[verschenen: 28 februari 1938]

In het donker
Wie de tentoonstelling der surrealisten bezoekt, weet niet waar hij is: in een
museum van wangeboorten, in de operatiezaal van een hospitaal, bij een
dronken orthopedist die dubbel ziet of in een dolhuis.
Parijs, 16 Februari [1938]
De exhibitie van rariteiten, manieën en ziekelijke hebbelijkheden aan welke de
surrealisten zich hebben overgegeven in de Galerie des Beaux Arts behoort tot de
manifestaties van den menschelijken geest welke zonder eenigen twijfel verboden
zou worden in landen waar de democraten het veld moesten ruimen voor de tyrannie,
zelfs in Rusland, hoewel de surrealisten groote sympathieën aan den dag leggen voor
het communisme. Niettemin sluit deze expositie van misbaksels en idiotismen een
prachtigen cyclus die werd ingezet met het Impressionisme, het Fauvisme, het
Expressionisme, het Cubisme, om uit te loopen op deze staaltjes van waterhoofdigheid
en hersenverweking, infantilisme en seniliteit. Tusschen het Cubisme en het
Surrealisme is er slechts het Dadaïsme, zijn kwaadsappig tweelingbroertje, dat een
kwijnend leven voortsleept in stuiptrekkingen. Maar na het Surrealisme, reeds een
twaalftal jaartjes oud, een abnormale leeftijd voor een kunstrichting, kwam er niets
nieuws meer voor de schilderkunst, en eveneens de wiegen der overige Muzen bleven
ledig. Ook in de landen die de democratie om hals brachten kwam er niets, behalve
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enkele aftandsche varianten op een der veelvuldige incarnaties van het Academisme.
Wij staan dus voor een slot-pagina. Het chapiter der Ismen is blijkbaar volgeschreven.
Het boek kan gesloten worden met de hoop dat ergens ter wereld een nieuw hoofdstuk
zal worden aangebroken. Tot dan toe echter is het Surrealisme de laatste bloei van
het hoogste intellect dat de Natuur voortbracht en het belichaamde. Men kan bijgevolg
de beteekenis dezer tentoonstelling moeilijk overschatten.

Nacht
Men treedt er binnen als in een Nacht, want het Surrealisme wil bij uitnemendheid
een vertolking zijn van den droom, van het on- of onderbewuste in zijn onplezierigste
uiting: de nachtmerrie; dit is de eenige manier van droomen welke deze
beklagenswaardige slachtoffers van een ideaal vergund werd en zij dulden geen
andere. Bij den ingang overhandigt men den bezoeker (tegen betaling) een
surrealistisch woordenboekje. Ik leer daar dat het vliegtuig een sexueel symbool is,
dat het oog een bezoek zal afsteken bij het oor zoo gauw de kleuren geen enkelen
glans meer zullen afstralen, dat 't kadaver in de handen klapt als steentjes die tegen
de ruiten tikken, dat het paard een meubel is voor tafeldansen, dat de lucht der kamer
mooi is als de stokken van een tamboer, en dergelijke hansworstige definities welke
reeds muf smaakten toen de surrealisten zich begonnen uit te sloven. Onze taal is er
vol van. Wat b.v. kan afgezaagder en surrealistischer klinken dan ‘de moed zakt hem
in zijn schoenen’?
Behalve een woordenboekje reikt men den bezoeker ook een electrische
zaklantaarn. Niet om een mensch te zoeken op klaarlichten dag als wijlen Diogenes
in zijn ton. Maar wijl de heele tentoonstelling, om in de stemming te komen, pikdonker
gehouden wordt. Wij sluipen dus rond als dieven en stroopers. Na een poosje merkt
men dat de grond bezaaid is met steenkolengruis en de zoldering behangen met
steenkolenzakken, leeg natuurlijk, en zwart, dat spreekt. Men beweert dat deze
kunstvolle rouwhemel gestoffeerd is met vijftien honderd zakken en ik neem dit
cijfer aan op eerewoord daar ik geen tijd en geen lust heb ze te tellen. Tusschen de
zakken ontwaar ik een maan van gelig karton die geacht wordt zich te spiegelen in
een bekken drabbig water. Naar deze poëtische requisieten loenschend struikel ik
over een voorwerp dat midden op het pad in den weg slingert. Het blijkt een
onopgemaakt bed te zijn. De magere stralen van mijn lampje rondwaarts richtend
bespeur ik nog meer van deze origineele hinderlagen, met beddegoed in wanorde,
alsof de slaper pas is opgestaan. Is dit een invitatie om ons ter ruste te vleien of de
gesmoorde uitdrukking van den kreet: Frankrijk ontwaak! die hier onwillekeurig op
de lippen komt? De bedden blijken bij nader inzien aangesleept rondom draaiende
deuren, die overigens niet draaien, en waaraan de schilderijen zijn opgehangen. In
een hoek worden koffieboonen gebrand door een bekend dichter. Temidden der zaal
groeit een open vuurtje (een electrisch fornuisje) naast een stapel steenkool. De
surrealisten hebben bepaald een passie voor deze grondstof, die een tijdgenoot geweest
is van den mammoeth en den holbewoner.

‘Etre-objet’
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Op den tast rondstrompelend bemerkt men langzamerhand dat de schilderkunst hier
niet de attractie vormt (hoe zou 't ook kunnen in zulke zwarte mijnschacht?) en met
uitzondering voor een paar oude doeken van Chirico kijkt niemand ernaar om. De
voornaamste industrie der surrealisten blijkt te zijn de vervaardiging van wat zij
noemen een être-objet, een wezen-ding, dat beurtelings een samen-koppeling is van
het animale, het vegetale en het minerale, beurtelings een voorwerp dat eenvoudig
aan zijn gewone gebruiksaanwijzing is onttrokken. Een der artisten heeft een
ordinairen metselaarskruiwagen bekleed met kostbaar brocaat. Een ander verving
de pooten eener tafel door menschen-beenen en voeten. Uit een gipsen ei slierten
twee armen. De eeuwige Eva is gemodelleerd in alle gedaanten en afwijkingen welke
kunnen oprijzen in het brein der verpleegden van een krankzinnigengesticht of in de
koppen van sadisten en masochisten. Men kan geen blikslagerij zoo zot verzinnen
die hier niet geldt als de emanatie van een superieuren geest. De aardigste heeft haar
hoofd in een vogelkooi. Een minder mooie is begroeid met paddestoelen. Een derde
ligt naakt onder een stroomend waterkraantje, het lichaam overdekt met kwijlende
tuinslakken. Een vierde, microbendraagster, is omwikkeld met rubberslangen. Een
vijfde heeft een petroleum-kookstel op den schedel bij wijze van hoed. Een zesde
schijnt een meikever te gebruiken als mondslot. Een zevende bergt vogelnestjes en
vinken onder de oksels. Een achtste heeft speldenkussens in de dijen. Een negende
bezigt tabakspijpen als papillotten. Bij een tiende groeit Spaansche peper tusschen
de teenen. Er zijn vrouwen met kapsels van watten, met armen zonder handen, met
handen als stengels, met beenen als gasbuizen, als hakhout, als prikkeldraad. Op den
koop toe zijn er vrouwen die verhaspeld werden op een manier welke men onmogelijk
met welvoeglijkheid zou kunnen beschrijven. Per slot weet men niet meer waar men
is: in een museum van wangeboorten, in de operatie-zaal van een hospitaal, bij een
dronken orthopedist die dubbel ziet, of in een dolhuis.

Voorheen en thans
Zoo is de nieuwste bloesem eener civilisatie, die in de mechanica en andere takken
zich ontplooide tot onvergelijkelijke, onwaardeerbare volmaaktheden, en zoo is de
atmosfeer der Serre waarin dit laatste uitwasje opschoot. Natuurlijk beroepen deze
droomers en somnambulisten zich op voorgangers als Hieronymus Bosch. Maar
behalve dat Bosch en zijn geestverwanten zich nimmer verbeeld hebben een
domineerenden toon aan te slaan in het menigvuldig verstrengelde, allesomvattende
accoord der middeleeuwsche denk- en gevoelswereld, behield ook hunne fantasie in
haar vreemdste grillen altijd een gratie, een dartelheid, een oolijkheid, iets
vermakelijks, iets glimlachends, iets bekorends, terwijl daarentegen in de
surrealistische interpretatie van onze achtergronden, van onze ondergronden, alles
wat wij kunnen emaneeren voor een tweede gezicht, systematisch wordt omgezet,
met een satanische eenzijdigheid, in grijns, in weerzinwekkend vuil, in walging, in
venijn, in degradatie, kortom in loochening van elk hooger plan en edeler substantie
dan het laagste en bespottelijkste beest.
Dat is het verschil tusschen voorheen en thans. Het is essentieel en het verwijst
de surrealisten naar uitschot en afval. Meen echter niet dat dit onze mondaine,
aristocratische Parijzenaars terugschrikt. Alsof zij reikhalzen naar een geesel, naar
een vernedering, verdrongen de smokings en de avondtoiletten met diamanten en
parelen zich op den dag der opening (tien uur 's avonds) bij den ingang van dezen
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vunzen kermis en zij waren zóó talrijk dat men de deur moest sluiten voor den neus
van de helft der uitverkorenen. Er waren gravinnen onder hen, hertoginnen,
letterkundigen, sterren van het tooneel, een Rothschild, de oudste abonné der Opéra
die markies is, de gansche bovenste plank. Men had hun verteld dat op het
surrealistische bal te New-York de smokings gedompeld moesten worden in
vaat-water, dat men te Londen ontvangen was met een stortbui van anthraciet op de
huid, en zij schenen zoo waar teleurgesteld dat een soortgelijke proef niet opgelegd
werd aan de surrealistische geïnitieerden van Parijs!
[verschenen: 4 maart 1938]

Hun film
‘La Marseillaise’, de revolutie-film van het Front Populaire: een zoete koek
waarmede niemand gevangen zal worden.
Parijs, 19 Februari [1938]
Telkens wanneer de Russische bioscoop in zijn goede dagen (die voorbij zijn) het
volk in dichte drommen naar een film trok als naar een bedevaart, en telkens dat een
Duitsche rolprent de menschen in processie wist te lokken naar regionen vol bekoring
en vol misleiding, ontstaken de hoofden der vermaarde C.G.T. in toorn en afgunst
en verzuchtten bij monde van Léon Jouhaux: ‘Hoe jammer dat wij zoo iets niet
hebben bij ons. Welk een propagandamiddel! Welk een macht!’ Zij voegden daaraan
toe: ‘Wacht maar totdat wij de baas zijn. Dan zal de wereld wat beleven.’
De C.G.T. werd baas in Mei 1936, machtiger dan ooit een vakvereeniging ergens
geweest is, en een der eerste plannen die zij, nog bruisend van enthousiasme, begon
te verwezenlijken, was de vervaardiging van een film. Het onderwerp lag voor de
hand. Het zou de Revolutie zijn. De Revolutie der groote voorvaderen die honderd
vijftig jaar later haar geestdriftige echo's over het land deed golven in de revolutie
der twee Léon's, Léon Blum en Léon Jouhaux. De ideeën die op 't eind der achttiende
eeuw waren uitgestrooid als een nieuw zaad, de ideeën waarvoor de Fransche legers
een vore hadden geploegd tot aan de uithoeken van Europa, diezelfde ideeën zouden
een tweeden triomftocht aanvangen over de vijf werelddeelen, ditmaal niet in de
plooien van vaandels en vlaggen, maar veel suggestiever en directer op het strak
gespannen witte doek. Had het menschdom niet meer dan ooit behoefte aan die ideeën
en aan de verjongende krachten harer eeuwige jeugd? Lagen niet onmetelijke
landstreken wederom gedompeld in de duisternissen der reactie, kwijnden niet gansche
volkeren als bedolven onder een dikken schimmel, kreunden niet allerwegen de
broeders en de kameraden onder het juk van een tyran? Dat moest veranderen. De
flambouw der Vrijheid, die een ontzenuwde generatie had laten vallen en uitdooven,
zou nogmaals branden, gloeien en lichten over de landen, over de zeeën, over de
woestijnen, tot aan het firmament. Om te beginnen zou de Revolutie-film het
evenement zijn der Expositie 1937, de ‘clou’, iets wat men nimmer had bijgewoond,
wat geen oor ooit hoorde, wat geen oog ooit zag, maar wat alles zou meesleepen in
zijn onstuimige vaart.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Om een titel
Men bedwelmde zich aan woorden, aan beelden, aan grandioze fresco's, die als
verrukkelijke visioenen heen en weer togen, en men zamelde geld in. Dat was het
lastigste niet. Men behoefde slechts te spreken in naam van het Front Populaire en
de dubbeltjes rolden bij millioenen. Ook de cineast, de spelleider, de regisseur wees
zich als vanzelf aan: Jean Renoir, een geestverwant, en auteur van verschillende
onbetwistbare meesterwerken, die tegelijk successen waren, juist wat men noodig
had. De moeilijkheden begonnen pas bij het kiezen van een titel. Hij mocht niet mak
zijn maar ook niet te fel. Hij moest ontzag inboezemen maar geen schrik. Hij moest
populair klinken, desnoods vulgair, maar niet banaal. Hij moest een dosis lyriek
bevatten, maar ook een dosis nuchter verstand. Daarbij moest hij sensationeel zijn.
Op het eerste gezicht moest men zeggen: dat is raak. Hij moest ook vertaalbaar zijn
en universeel verstaanbaar. Hij mocht geen historisch luchtje hebben. Geen
pedanterigheid. Geen schoolmeesterij. Hij moest luiden als een klok, loeien als
sirenen, overrompelen, ontvlammen, schetteren als fanfares, grommen als een donder,
en daarbij humaan blijven, niemand bang maken, niemand het land opjagen of in 'n
harnas. En zoo voort.
Maandenlang matte men zich het brein af, want de beelden der Revolutie zijn
menigvuldig, en na een krampachtig hoofdbreken en eindelooze deliberaties werd
besloten den weergaloozen film den titel te geven van ‘La Marseillaise’. Men had
daar den eersten dag aan kunnen denken doch per ongeluk wilde de helft der C.G.T.
niet hooren van de Marseillaise. Zij zwoer bij de Internationale. De Marseillaise, die
onder Napoleon voor revolutionnair gegolden had en verboden werd, was onder de
regeering der twee Léon's bezwangerd met geurtjes van reactie en fascisme. Men
geloofde niet meer aan de Marseillaise. Zij was versleten. Zij had haar dynamisme
verloren, haar karakter. Haar melodie was verburgerlijkt, verweven met te veel
pantoffelreminiscenties. Na de Revolutie te hebben ingeluid had zij te veel
dorpskermissen geopend, prijs-uitdeelingen van de lagere school, concoursen van
fokvee en bloemencorso's. Zij smaakte voortaan, en tot in alle eeuwigheid, officieel,
conformistisch en platvloers.

Over den inhoud
Deze starre, scheeve koppen (die van hun standpunt gelijk hadden) werden met taai
geduld rechtgezet. Maar toen men tegen heug en meug accoord ging over den titel,
begon het geharrewar over den inhoud. De vlag moest een lading dekken. Doch
welke lading? De Bastille is bestormd, dat weet iedereen. Doch na de capitulatie van
de Bastille (verdedigd door een handvol invaliden) is het hoofd van den gouverneur
De Launay op een piek in optocht rondgedragen. Ook dat weet iedereen, doch wie
wil eraan herinnerd worden? Kan men die episode, historisch en onafscheidelijk,
vertoonen in een film? Natuurlijk niet. De scène is te barbaarsch. De zaal zou gruwen
en protesteeren, al was 't enkel voor haar fatsoen.
Maar het hoofd van De Launay op een piek, dat is slechts een klein voorspelletje
van een lange tragedie vol moord en bloed. Er is ook de Guillotine, instrument van
zekeren dokter Guillotin, wiens geboorteplaats - Saintes - juist dit jaar weigert zijn
tweehonderdsten verjaardag te herdenken. De Guillotine, bijgenaamd ‘het nationale
scheermes’, is een der eerste triomfen van het machinisme: de mechaniseering van
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den beul. Is dat een vooruitgang om verheerlijkt te worden op het witte doek? En
niet alleen Louis XVI is onthoofd op de Place de la Révolution - tegenwoordig Place
de la Concorde - maar ook Marie-Antoinette. Ook het hoofd der Princesse de Lamballe
is rondgeleid op een piek. Kan men zich de Revolutie voorstellen zonder deze
tafereelen? Neen. Kan men den aanblik van zulke tafereelen verdragen? Ook niet.
Daarbij houdt het niet op. Er zijn de September-moorden in de Rue Vaugirard,
waarvan het geheele décor nog intact bestaat. Er zijn de verdrinkingen van Nantes,
op schuiten met lossen bodem. Ook Robespierre legde zijn hals onder het nationale
scheermes. Ook Camille Desmoulins en Saint-Just. Ook Danton. Ook de scheikundige
Lavoisier en de dichter André Chenier, twee genieën. Daar zijn de karrevrachten, de
beruchte ‘charrettes’ waarin Fouquier-Tinville de ‘Aristos’ en ‘suspecten’ opstapelde,
zonder onderscheid van leeftijd, vrouwen, mannen, kinderen, om hen door de Rue
Saint-Honoré naar het schavot te rijden, dat hij per slot zelf besteeg.

Als een baksteen...
‘La Révolution est un bloc’ zei Clemenceau in zijn jongen tijd. Wie haar edele
beginselen aanvaardt moet ook haar wreedheden, lafheden en onmenschelijkheden
aanvaarden. Zeker had de C.G.T. niets liever gedaan dan deze opvatting deelen. Maar
wel beschouwd vond zij het blok toch niet erg toonbaar.
In ieder geval weinig geschikt om citoyens en citoyennes van 1937-38 aan te
wakkeren tot het maken eener nieuwe revolutie. Van bloedbaden kan een infernale
impuls en hypnose uitgaan op sommige temperamenten. Doch na debatten zonder
eind besloot men zich te houden aan het beproefde spreekwoord van de vliegen die
men beter vangt met een druppel honing dan met een vat azijn. Men schrapte dus de
Guillotine. Men schrapte alle executies, alle slachtingen, alle afgrijselijkheden, en
ook alle onzinnigheden. Alle kopstukken verdwijnen: Geen Marat, geen Robespierre,
geen Danton. Elk spoor van bloed werd zorgvuldig weggewischt. Van de branden
liet men niets dan een flauwen weerglans op den horizon. De Carmagnole (Vive le
son du canon!) wordt een beetje gedanst, maar als een soort onderonsje. De Koning
schranst, doch wordt niet onthoofd, evenmin als de Koningin. Zoo maken vier of
vijf toffe jongens, die afzakken van Marseille, braaf de Revolutie onder het debiteeren
van goedige Marseillaansche kwinkslagen.
Dat is ‘La Marseillaise’, de film zonder weerga, waarvan deze maand de première
werd afgedraaid (avondtoiletten verplicht!) terwijl men de Expositie afbreekt en
terwijl het Front Populaire zieltoogt. Het effect is geweest dat ieder uitroept: ‘De
hypocrieten, de veinzers, de huichelaars! Met zulken “geïdealiseerden” zoetekoek
denken zij ons te vangen!’ En het resultaat zal zijn dat het lang gebroede meesterstuk,
dat een mijlpaal zou worden, valt als een baksteen.
[verschenen: 9 maart 1938]

Fransch of Duitsch Kameroen
De Franschen vreezen een ‘coup’ van de Duitschers in Kameroen.
Is die kolonie den langsten tijd Fransch geweest?
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Parijs, 23 Februari [1938]
De Fransche Radio heeft ware krachttoeren uitgevoerd ter gelegenheid van de met
spanning verwachte redevoering van Adolf Hitler in den Duitschen Rijksdag. Terwijl
de Führer sprak werd hij stenografisch vertaald in 't Fransch en met een achterstand
van niet langer dan vijftien minuten bijna letterlijk gereproduceerd. Tegelijk met de
vertaling werden fonografische opnamen gemaakt van den oorspronkelijken tekst,
de bijvalsbetuigingen en de overige demonstraties in de Krolloper, gelijk ze door de
Duitsche Radio werden uitgezonden en opgevangen te Parijs. Ook deze klank-film,
uitstekend verstaanbaar en zeer nuttig als stemmingsbeeld, werd van kwartier tot
kwartier gedurende enkele minuten afgedraaid. Dit duurde even lang als de
redevoering, dit wil zeggen drie volle uren. Het was de eerste maal dat men zulke
technische mirakelen verrichtte voor het optreden van een staatshoofd en de eerste
aan wie deze dubbele attentie bewezen werd was Hitler. Men liet er zelfs den
belangrijken voetbal-match Frankrijk - Budapest een half uur voor in den steek.

De reactie
Joost weet wat er bij het aflezen van Hitler's rapport over vijf jaren Hakenkruis-bewind
omging in de honderdduizenden Fransche koppen die luisterden naar het tooverkastje.
Stellig weten zij het zelf niet. Waarschijnlijk bleven zij zwevend tusschen paf-staan
en ongeloof, tusschen verbijstering en spot. Men kon lachen toen Hitler mededeelde
met hoeveel procent de bad-gasten waren toegenomen, de telefoon-gesprekken, de
toeristen, de boekdruk, de kinderen. Maar men lacht niet meer wanneer hij te kennen
geeft dat zijn volk den tweeden rang - na Amerika - veroverd heeft in de
staal-productie van den aardbol. Dat kan geen bluf zijn. Dat is een wonder van energie
en vernuft voor een land dat een deel van zijn erts moet koopen in Frankrijk en de
groote rest elders. Men amuseerde zich nog minder toen hij kalmweg dreigde met
een regen van dat staal en van dat ijzer. Men knarsetandde toen hij de nederlaag
eischte der Spaansche republikeinen.
Men dacht niet meer aan gekscheren toen hij nogmaals de Russen vermaledijde,
de salon-bolsjewiki, den Volkenbond, de democratie, en alles wat niet Nazi is van
top tot teen. Een heele serie van complicaties en kansen op catastrofen kon niet
bezadigder worden aangekondigd. Pas tegen het einde zijner redevoering kwam er
knettering in zijn stem, die weeker, warmer, fluweeliger klonk dan vroeger. Hij
scheen dermate zeker van zijn zaak, dat hij 't niet eens de moeite waard vond warm
te loopen en zijn hoorders op te winden.

De kolonisten
Hetgeen de Franschen voornamelijk interesseerde, al bekennen zij 't niet was de
kwestie der koloniën, want ieder voelt vaag maar duidelijk dat dit punt als nummer
een of twee op de lijst staat, die na de absorptie van Oostenrijk methodisch door
Hitler zal worden afgewerkt. Sinds half December van het vorig jaar doen hier de
vreemdste geruchten de ronde over Kameroen. Op een goeden morgen - op 16
December om nauwkeurig te zijn - ontving de gouverneur dezer voormalige Duitsche
bezitting, thans Fransch mandaat, onvoorziens een telegrafisch bevel van het
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Ministerie van Koloniën dat hem gelastte het garnizoen te mobiliseeren, de haven
van Douala te versperren, schietoefeningen te houden en de inlandsche bevolking te
alarmeeren. Een Duitsch oorlogsschip, begeleid door twee vrachtbooten, geladen
met manschappen, was gesignaleerd in de buurt, en te Parijs schreef men dit transport
de slechtste bedoelingen toe. Inderhaast improviseerde het militaire commando de
urgentste maatregelen tegen een troepenlanding en den volgenden dag kwam
inderdaad het Duitsche schoolschip Schlesswig-Holstein in 't zicht, vergezeld ven
den ravitailleerder Schwarzes Meer, die een oefentocht maakten rondom het
Afrikaansche continent. Zij brachten die gebruikelijke beleefdheidsbezoeken aan de
autoriteiten en konden constateeren dat zij verwelkomd werden op voet van oorlog.
Niets van dit zonderlinge incident dat een zeldzaam wantrouwen verraadt op het
Ministerie van Koloniën, is uitgelekt in de groote Fransche pers.
Pas op 30 December maakte de Action Française gewag van een onverhoedsche
mobilisatie die samenviel met een gevreesd bezoek, en slechts enkele schaarsche
koloniale organen namen nota van deze verwonderlijke informatie. Beraamden de
Duitschers werkelijk een Putsch? Hebben zij de Franschen willen plaatsen voor een
fait accompli, waartegen Parijs alleen in beroep kon gaan door een oorlog te
accepteeren in Europa? Of heeft de Minister van Koloniën een overdreven nervositeit
aan den dag gelegd? Deze vragen zullen voorloopig onbeantwoord blijven. Maar
ondanks het zwijgen der kranten zijn de verhalen van het alarm niettemin langs
allerlei omwegen doorgesijpeld in het publiek. Bij sommigen wekten zij een gevoel
van beklemming. Aan de meesten gaven zij het vermoeden dat er iets op til is, dat
er gebeurtenissen in wording zijn welke men oneindig liever goedschiks ondergaat
dan kwaadschiks en waarvan de leiding in ieder geval niet ontsnappen mag aan
Fransche handen.

Aansluipende schaduwen
Ondertusschen sloot Charles Maurras een artikel van 27 Januari met dit bericht: ‘De
Fransche handelaars van Kameroen hebben acht of tien dagen geleden van
overheidswege advies ontvangen om zich tot geen nieuwe uitgaven te verbinden
(zelfs niet voor het inslaan van voorraden) en zich vanaf 15 Maart gereed te houden
voor alle gebeurlijkheden.’ Kort daarna heeft een Fransch ambtenaar, die gedurende
25 jaar consul was te Berlijn, de betrouwbaarheid dezer inlichting bevestigd op een
openbare lezing waar hij mededeelde dat de Fransche planters van Kameroen officieus
door de administratie verwittigd waren dat hun exploitaties gevaar liepen en dat zij
vanaf 15 Maart onteigend konden worden.
Nog steeds echter heeft de Fransche pers met geen syllabe gerept van deze
aansluipende schaduwen. Integendeel. Zij die rechtstreeks luisterden naar Hitler
hoorden hem zeggen: ‘Duitschland, gelijk ik meerdere malen onderstreepte, heeft
tegenover Frankrijk geen enkelen eisch te formuleeren van territorialen aard in
Europa.’ In de verslagen van alle nieuwsagentschappen zonder uitzondering zijn de
woorden ‘in Europa’ weggelaten. De nuance nochtans is van gewicht. Een reserve
welke Hitler buiten kijf niet onopzettelijk aan zijn verzekering toevoegde werd zonder
twijfel niet bij toeval eenparig geschrapt door de persbureaux die alle onder controle
staan van het Fransche gouvernement.
Ook in die weglating kan men een der manieren bespeuren om de politieke opinie
voor te bereiden op verrassingen zonder het air te hebben van ze aan te roeren. Het
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zou echter gewaagd zijn uit deze tactiek anticipeerende conclusies te trekken omtrent
wat Frankrijk wil en niet wil. Kameroen is een voorspoedige kolonie. De Franschen
hebben er hard gewerkt. (6000 k.m. wegen in 1937 tegen 400 k.m. in 1914; de
productie vermeerderd; de slaapziekte overwonnen, etc.) Maar in het ensemble der
Fransche wingewesten is Kameroen geen onmisbare kolonie. Haar bezit, verkregen
na eerlijken, zeer zwaren strijd, is meer een kwestie van prestige, van eigenliefde,
van zelfvoldoening, dan van materieel belang. Met al haar voorspoed is zij geen
oorlog waard, niet eens strubbelingen en slecht humeur. Het bezit van Douala zal
nimmer opwegen tegen de verdelging van Parijs. In gedachten dus heeft de
Franschman reeds afgezien van Kameroen, vanaf het moment dat hij beseft zijn
eigendom niet te kunnen handhaven tot elken prijs.

Wat te doen?
In plaats evenwel van de kolonie gratis af te staan zou hij de overdracht voorwaardelijk
willen bedisselen en zoo mogelijk tot wezenlijke stabilisatie van den vrede. Want
door de Duitschers alleenheerschappij te verleenen in Kameroen verlengt het de as
Berlijn - Rome tot in het hartje van Afrika. Vanuit Douala, uitstekend vloot-steunpunt,
kunnen in den Atlantischen Oceaan de communicaties worden bedreigd die reeds
problematisch werden via Suez. Een gecombineerde actie van Duitsch-Italiaansche
vliegtuigen zou bijna gansch Noord- en Centraal-Afrika onveilig maken. Teeken
slechts drie cirkels met een straal van duizend kilometer rond Lybië, rond Ethiopië
en rond Kameroen. Het ware dwaas om eventueele tegenstanders (Mussolini liet zich
niet kalmeeren met Ethiopië; zal Hitler zich laten kalmeeren met Kameroen?) het
ware zelfs onverantwoordelijk om een lastigen, vindicatieven, rancuneuzen buurman
zonder zeer solide waarborgen zulke onschatbare strategische troeven in handen te
spelen.
Zooals over alle andere denkbare onderwerpen zal Frankrijk zich ook ten opzichte
van het lot dezer kolonie verdeelen in twee vijandelijke kampen, zoodra een
evenement de regeering zal noodzaken tot een beslissing.
Het is gewaagd te gissen welke zienswijze zal zegevieren. Maar nu reeds doet
men (en dit is verre van ontmoedigend voor Hitler) alsof men zal zwichten, en alsof
men zelfs met genoegen zal zwichten wanneer aan Parijs slechts de keuze gegund
wordt van het uur. Heeft zulk een houding verontschuldiging noodig, dan zou mogen
worden aangevoerd dat het de eenige is, welke Frankrijk zich kan veroorloven,
zoolang zijn eigen wateren niet de hypothetische hulp van tien onbestendige
bondgenooten kunnen remplaceeren. Dit typeert de Fransche situatie en het
bedenkelijke daarvan blijft dat zulk een positie den eischer die haar doorziet, en die
durft, vrij spreken geeft en vrij spel laat.
[verschenen: 8 maart 1938]

De jazeggers
‘God heeft ons op den weg alleen gelaten.
Ons hart gaat breken en ons lijf is ziek...’
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Parijs, 2 Maart [1938]
Het zestigtal groote en kleine redevoeringen, uitgesproken in het Fransche Parlement
naar aanleiding van een paar verbluffende zetten op het internationale schaakbord,
heeft per slot aangetoond dat er niets, maar dan ook niets, zal veranderen in de
buitenlandsche politiek van Frankrijk.
De conclusie der debatten is met volmaakte helderheid getrokken door Léon Blum,
in een der eerste artikelen waarmee hij na den dood zijner vrouw zijn werkzaamheid
hervatte: ‘De Kamer’, schrijft de ci-devant premier, ‘had te beslissen of Frankrijk ja
dan neen het aangevoerde voorbeeld zou volgen van het Engelsche gouvernement
of de Fransche politiek ja dan neen dezelfde zwenking zou ondergaan in haar
gedragslijn, of ja dan neen zij het bankroet zou uitspreken van de collectieve veiligheid
en het verval van den Volkenbond, of ja dan neen Frankrijk daadwerkelijk het
algemeene Pact zou verloochenen van den Bond en de bijzondere pacten die er liggen
ingesloten, of Frankrijk ja dan neen in het vervolg zijn veiligheid zou zoeken in een
verstandhouding tot elken prijs met de totalitaire Staten.’
Aldus luidden de vragen. Het antwoord heeft geklonken met dezelfde duidelijkheid:
‘De heeren Yvon Delbos en Camille Chautemps hadden geantwoord neen. Grumbach
en Albert Sérol (socialistische kopstukken) hadden geantwoord neen. Paul Reynaud
(leider der gemodereerden) had geantwoord neen. Gabriel Péri (communist) had
geantwoord neen. Met een enorme meerderheid heeft de Kamer geantwoord neen.’

Alleen op den weg
Die meerderheid bedroeg 439 stemmen tegen 2 en wij staan dus voor een geval dat
aan klaarheid niets te wenschen overlaat. Frankrijk gaat zijn weg alleen, moederziel
alleen. Het zegt neen, het knikt neen, het schudt neen. Maar zijn negatie is een
bevestiging. ‘Wie gelooft dat de collectieve veiligheid verzekerd kan worden door
den Volkenbond gelijk hij op 't oogenblik geconstitueerd is?’ had Neville Chamberlain
gevraagd. ‘Wij gelooven dat!’ antwoordden 439 Fransche députés en hun ministers.
‘Waarom als papegaaien de clichés en de frasen te repeteeren over den Volkenbond
die eertijds eenigen zin konden hebben, maar die vandaag nu de omstandigheden
veranderd zijn alle beteekenis hebben verloren?’ zei Neville Chamberlain nog. ‘Wij
zullen ze repeteeren tot men er wederom aan gelooft,’ gaven 439 Fransche députés
tot bescheid op uitnoodiging van hun regeering. Zij negeeren het formidabele feit
dat Italië, Duitschland en Japan den Volkenbond den rug toedraaien. Zij negeeren
het feit dat Engeland onderhandelingen aanknoopt met Mussolini. Zij negeeren hun
isolement. Doch uit alles wat zij loochenen komt onwankelbaar een geloof naar
voren: 439 op de ruim 600 stemmen ja; ongeveer 160 hebben geen opinie en blijven
neutraal; slechts 2 zeggen neen en ze gelden weinig want hun namen hebben geen
klank. Zelfs Flandin, ‘de man der Duitschers’ sinds hij Berlijn bezocht, vond niet
den moed om tegen te stemmen.

Hoe kon het anders?
Wie zou zich daarover kunnen verwonderen? Wie zal dat niet logisch oordeelen,
natuurlijk, vanzelfsprekend, gewoon? Blum noemt de weigering der Kamer om
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rekening te houden met den draai der Engelsche politiek een overwinning van het
Front Populaire. Neen, het is een overwinning van het nuchter en gezond verstand.
Wat immers kan Frankrijk doen en hoe zou het anders kunnen kiezen dan het
koos? Welke andere keuze zou zijn toestand niet verzwaren? Ongetwijfeld, de
Volkenbond is geen vaste burcht, geen schild en betrouwen. Doch wat zouden de
Franschen erbij winnen wanneer zij, door ook op hun beurt den Bond te verzaken,
aan deze beknelde en benarde veste haar laatste verdedigingsmiddelen en steunpunten
ontnamen? Niets dan een verergering van de wanorde, het onevenwicht, de
stuurloosheid en de janboel in Europa. Niets dan een victorie voor de mogendheden
die vandaag desnoods mooi weer spelen tegenover Parijs om dat doel te bereiken,
doch die morgen, zoodra de laatste verschansingen ontmanteld zijn, zich misschien
zullen ontpoppen als verschrikkelijker vijanden van Frankrijk dan tegenstanders van
den Bond. Wanneer de hoop niet strikt onmisbaar is om in een onderneming te
volharden, een vleugje illusie, al zou ze slechts op puren schijn berusten, geeft toch
altijd een aangenamer gewaarwording dan de volstrekte leegte. Een sprankje hoop
zal hier wellicht weinig nut verrichten, doch wat kan het voor kwaad berokkenen?
Wie weet trouwens, als eenmaal het echt alarm geslagen moet worden, hoeveel
realiteit nog schuilt achter de clichés, achter de frasen van den papegaai, hoeveel
soliditeit achter de façade van een Volkenbond die zoo dikwijls den indruk maakte
van onstevig te zijn en onbetrouwbaar? Misschien is hij van binnen hechter dan hij
zich van buiten toont. In ieder geval kan hij nooit verhinderen dat Frankrijk in de
ure des gevaars de zijnen zal tellen. Waarom dus afvallig worden van den
Volkenbond? Als hij weinig goeds volbracht heeft, van de aanwezige euvelen is hij
niet de stichter.

Reëel
Zonder daarom de Franschen een geduchte neiging tot idealisme te ontzeggen kan
hun standvastigheid verklaard worden uit motieven van het zakelijkste realisme. De
Fransche stellingkeuze is redelijk en steunt op den rationeelsten basis. Een andere
zou onbegrijpelijk zijn, zooals het onbegrijpelijk aandoet dat men in Frankrijk en
daarbuiten nog steeds zooveel woorden en moeiten verspilt om factoren te
ondermijnen, te ontzenuwen, te annuleeren als het bondgenootschap met Praag en
het Pact met de Soviets. In de Fransche politiek zijn die twee factoren boven elke
weifeling verheven. Uit zichzelf reeds dringen zij zich op en worden zij aanvaard
als natuurwetten, onafwendbaar, onontkomelijk. Het baat niet erop te hakken en te
beuken. Integendeel. Hoe meer men erop hakt en beukt, te Berlijn, te Rome, te Tokio,
hoe sterker men te Parijs de noodzakelijkheid hunner handhaving zal inzien.
En ook deze onverzettelijkheid kan even gemakkelijk toegelicht worden met
utilitaristische overwegingen als met ideologische. Zij is meer een kwestie van belang
dan van sympathie. De Franschen beelden zich niets in omtrent de verdedigbaarheid
der grenzen van Tsjecho-Slowakije. Als men de positieve vraag tot hen zou richten:
‘Hoe wilt gij Praag te hulp komen, langs welken weg, over België, over Zwitserland,
over Italië?’, zouden zij zeer verlegen zitten met het antwoord. Zij bouwen geen
grooter verwachting op den steun die hun in oorlog of in vrede kan geworden van
Moskou. De Russische kolos druipt van bloed en men fusilleert er zelfs de vrienden
van een Herriot en een Monzie, die het meest bijdroegen tot een toenadering tusschen
het Kremlin en Parijs. Van alle kanten wasemt hij verraad uit. Maar elke verzwakking
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of elke nederlaag die de Soviets kunnen ondergaan in Europa of in het Verre Oosten
zou door haar weeromstuit Frankrijk onmiddellijk plaatsen voor een dilemma waar
alle uitwegen zijn afgesneden. Want zooals de situatie nu is, kan het niet anders of
elke kracht die Rusland verliest moet automatisch ten goede komen aan de
mogendheden, met wie een band gelijkstaat met ketenen, wier vriendschap zwaarder
drukken zou dan kluisters.

Energie
Er gebeure dus wat wil, Frankrijk zal zijn pact met Rusland op geen enkele
voorwaarde prijsgeven. Er gebeure ook wat wil, het Volkenbondsverdrag gelijk het
is, nuttig of overbodig, toepasselijk of niet, zal in Frankrijk een verdediger vinden,
theoretisch zoolang 't kan, maar practisch - met de wapenen - als het moet. Uit den
grondtoon welke de Kamer-debatten beheerscht heeft mag zelfs veilig worden afgeleid
dat een eventueele minister-wisseling in Parijs slechts ondernomen zou worden om
het gewicht dezer besluiten te accentueeren. Zooals Chautemps zei begint er in
Frankrijk een periode van energie. En al ontsluit dit niet het geruststellendste der
mogelijke perspectieven, de Fransche vastberadenheid zal hen verheugen die verder
zien dan het Europeesche continent en verder dan het jaartal dat wij heden teekenen.
[verschenen: 17 maart 1938]

Tegen alle klippen
Koppig als een muilezel wenscht Blum, hoewel hij ieder en alles tegen zich
heeft, te regeeren, al is het dan zes dagen of twee weken.
Parijs, 16 Maart [1938]
Het heeft Adolf Hitler minder tijd en minder moeite gekost om zich meester te maken
van Oostenrijk dan Léon Blum om een cabinet te vormen.
Men zal zeggen dat beide zaken niet vergelijkbaar zijn, dat ze geen
gemeenschappelijke maat hebben. Dat is mogelijk, hoewel nog de vraag. Niettemin
dringt de vergelijking zich op, zij springt in 't oog en valt uit ten nadeele van Frankrijk.
Het Napoleontische tempo schijnt meer een eigenschap te worden van Berlijn dan
het is van Parijs.
Dat zijn dingen die een natie als de Fransche constateert met een zwaar gemoed.
Zij verkropt ze omdat het moet. Zij laat niets merken aan de buitenwereld omdat ze
haar zenuwen beheerscht. Maar haar hart draait ervan om. Bedenk wel dat ze tot
vandaag den dag niet weet waarom het ministerie [= kabinet] Chautemps den dienst
opzei. Ze heeft er niet de flauwste notie van. Op een goeden morgen (die samenvalt
met de aankondiging van Schuschnigg's afgeketste plebisciet) deelt Chautemps
plotseling mede dat hij een gewichtige verklaring te doen heeft aan de Kamer. Hij
licht niet nader toe wat die verklaring bevatten zal. Hij liet 't niet eens gissen. Vaag
spreekt hij over maatregelen waarvoor hij de algemeene goedkeuring noodig heeft
van het parlement. Waarom twijfelt de Premier, die een halve maand geleden
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meerderheden had van 500 tegen 2, en waarom wanhoopt hij aan deze goedkeuring?
Raadsel.
Op het afgesproken uur presenteert hij zich voor de Kamer. Hij houdt een
redevoering om niets te zeggen en die inderdaad niemand wijzer maakt. Daarop
echter vraagt hij geen stemming. Neen. Er is ook geen debat. Als Chautemps is
uitgepraat, pakt het ministerie bedaard rijn portefeuilles en verlaat de zaal. Het Cabinet
is demissionnair. Wegens regeeringsplannen welke niemand kent. Wegens
meeningsverschillen die geheel in 't duister zijn gebleven. De komedie heeft zich
afgespeeld volgens een scenario dat in geheim comité werd vastgesteld. Iedereen
leende zich willig tot de rol die hem werd aangewezen, ieder speelde stommetje,
zelfs zij die in hun binnenste Chautemps beschuldigden van verraad en desertie. En
inderdaad, als men opzettelijk Frankrijk had willen ontdoen van een verantwoordelijk
gouvernement, op het oogenblik dat een verantwoordelijk gouvernement zich voor
een zeer lastig geval geplaatst zag, dan had zulke struisvogelachtige manoeuvre niet
argeloozer en arglistiger kunnen worden bedacht en geleid. Later kan de officieele
historicus altijd schrijven: Frankrijk was in belangrijke mate geïnteresseerd bij de
onafhankelijkheid van Oostenrijk, doch op het beslissende moment had de Republiek
helaas geen gouvernement.

Spelletje
Voor een nationaal geweten echter als het Fransche zijn dat geen spelen meer. Zij
verloren elk karakter en zakten af tot spelletjes van het laagste allooi, lager dan waarin
Romeinen en Byzantijnen zich vermeiden in de eeuwen der decadentie. Het is geen
kleinigheid voor een volk, om zich door de schuld van een handvol politikasters en
marionetten, elke contrôle over de gebeurtenissen (zelfs een schijntje van contrôle)
te zien ontsnappen, twintig jaar na een duur gekochte, luistervol gevierde overwinning.
Het is tergend te moeten beseffen dat die vergooide contrôle slechts herkregen kan
worden door onnoemelijke offers. Het is meer dan bitter om tegelijkertijd de zekerheid
te verwerven dat die contrôle en die offers spoedig, weldra, binnenkort misschien,
voor het land een kwestie zullen blijken van zijn of niet-zijn, van leven of dood, van
vrijheid of onderwerping. Men rumineert zulke gedachten met gevoelens die men
zelf nog niet bepalen kan. Zij stapelen zich op in 't donker en zullen zich automatisch
definieeren wanneer ze, met de eerste bommen, losbreken op den dag van toorn...
welke de hemel nog lang moge verschuiven. Momenteel bestaat er reden voor die
uitbarsting, maar nog geen oorzaak.

De koppige Blum
Onderwijl doen de maniakken der politicaille alsof er geen wolkje en geen zuchtje
aan de lucht is. Want wanneer men niet weet waarom Chautemps eigenlijk aftrad,
men weet nog minder waarom Blum eigenlijk het stuur neemt.
Er hadden losse geruchten geloopen omtrent een veto der socialisten tegen de
obscure reddingsplannen van Chautemps en op grond van dat rumoer werd Blum
belast met de formeering van het nieuwe cabinet. Hij aanvaardde de opdracht en
berichtte dat hij een ministerie zou samenstellen in de zuivere lijn van het Front
Populaire. Dit stond gelijk met een streep halen door één jaar binnenlandsche evolutie
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en reactie tegen het verderfelijkste bewind dat de Franschen sinds lang beleefden.
De poging stuitte op den onwil der radicalen. Ware Blum verstandig geweest, loyaal,
niet bezeten door den demon der macht, en niet bewerkt achter de schermen, hij zou
zich in eere hebben teruggetrokken. Blum echter toonde zich koppig. Hij had het
Front Populaire, front van haat en klassestrijd, niet kunnen oplappen, waarom zou
hij 't niet probeeren met de Nationale Unie? Zijn partij gaf hem verlof tot aanknoopen
van onderhandelingen met de rechtsche oppositie. Met alle genoegen, antwoordden
hem Flandin en Marin, doch zonder de communisten. Wij kunnen onze diplomatieke
en militaire geheimen niet toevertrouwen aan een partij die onder gezag staat van
Moskou, waar 't krioelt van spionnen en verraders. Ware Blum niet totaal verblind
geweest door een onbedwingbare passie, hij zou zich gewonnen gegeven hebben na
dit tweede fiasco. Hij toonde zich evenwel obstinaat. Hij klampte zich vast aan wat
hem constitutioneel, wettig toekwam.
Blum zou regeeren, al was 't slechts zes dagen of twee weken. Regeeren als in Mei
1936, alsof er na dien datum niets veranderde in Frankrijk. De man die tien maanden
geleden met stille trom moest wijken voor een dreigend bankroet, voor een failliet
op elk gebied, heeft de pretentie om met vlag en wimpel terug te keeren aan 't hoofd
van eenzelfde gouvernement.

Alles tegen
Zijn obstinaatheid zal hem rouwen. Wanneer hij niet onmiddellijk verbrijzeld wordt,
zal men hem in de kortste keeren verslijten tot er niets overblijft van Blum dan een
naam in discrediet, een reputatie in flarden, zoowel voor zijn eigen troepen als voor
zijn tegenstanders. Hij heeft niet enkel de sterren tegen zich, volgens de wichelaars,
maar ook de feiten en bovendien de menschen, openlijk of in 't geniep. Voor de radio
heeft hij zijn leedwezen uitgedrukt dat hij zich moest berooven van een zoo dierbaar
vriend als Chautemps. Maar waarom nam hij hem niet op in zijn cabinet wanneer
hij hem zoo dierbaar is? Chautemps, die zich niet wil compromitteeren in een débâcle,
bedankte zelfs voor een plaats onder de pullen welke als Minister van Staat den
schoorsteen garneeren. Hij heeft ook per radio zijn spijt betuigd over de afwezigheid
van Yvon Delbos. Doch om Delbos op den Quai d'Orsay te vervangen vond hij
niemand dan Paul Boncour, ‘de man der Russen’, boven wiens hoofd een schandaal
hangt dat naar goeddunken in 't buitenland of in Frankrijk ontketend kan worden bij
den eersten ongewenschten stap van een lichtzinnig vijf en zestig-jarig minnaar die
zijn schriftelijke confidenties (mengsel van erotisme en politiek!) in handen liet van
een avonturierster.
Boncour werd een gijzelaar der communisten, die het niet gemakkelijk zullen
verduwen aan de deur gelaten te worden door Blum die hen voor een Nationale Unie
onmisbaar verklaarde.

De financiën
Kwansuis omdat het de gevaarlijkste post is, in werkelijkheid omdat geen enkel
liefhebber zich aanbood, kende Blum zichzelf de portefeuille toe van Financiën. Dat
belooft wat. Eigenmondig bekent hij in een communiqué aan de pers, volslagen
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onkundig te zijn op een zeer geaccidenteerd terrein waar hij de leiding neemt. Maar
tot directeur van zijn ministerie benoemde hij Georges Boris. En wie is deze Boris?
De intieme medewerker van den beruchten financier Loewenstein, die op een
zomerdag zijn ongelukkige speculaties eindigde door een tuimeling uit een vliegtuig
boven het Kanaal. Aanbevelenswaardige school om te fungeeren als adviseur van
Frankrijk's schatbewaarder!
Zoo voorbereid en zoo toegerust gaat Blum den storm tegemoet alle uit vele hoeken
kan opsteken.
[verschenen: 2 april 1938]

Het drama van Blum
De horde zijner massa's drijft hem voorwaarts, zij zal hem opjagen tot hij
neervalt als een radeloos, hulpeloos mensch.
Parijs, 23 Maart [1938]
Voor een vijand van het marxisme zou het Fransche regeeringsprobleem op 't
oogenblik aldus gesteld kunnen worden: Blum tegenover de neteligste situatie te
plaatsen, desnoods hem erin te lokken, en zoo te schikken dat hij altijd den slechtst
mogelijken uitweg kiest, den uitweg die zijn intelligentie, zijn karakter etc. het meest
diskwalificeert. Ook een simpel belanghebbende in de binnenlandsche politiek van
Frankrijk, waar het niet aan virtuozen ontbreekt, zou in dezen zin moeten redeneeren.
Misschien doen ze het beiden tegelijk, en ieder voor eigen rekening. In ieder geval
begint het tweede optraden van Léon Blum aan 't hoofd der Republiek met fouten
die niet jammerlijker hadden kunnen zijn wanneer zij hem door de venijnigste beladers
waren ingeblazen.
Toen Chautemps met een goocheltoer eclipseerde beweerde hij dat de behoeften
der Schatkist voor geruimen tijd gedekt waren, dat ze hem niet de geringste zorg
baarden. Ik hoor het hem nog zeggen. Ten overvloede las ik het in de Staatscourant.
En waarschijnlijk sprak hij geen leugen, geen heele noch een halve. Maar toen Blum
een week later de sleutels kreeg als Thesaurier vond hij de kas leeg, tot den bodem
leeg. Er is veel te betalen (alleen bij de industrieelen heeft de Republiek voor vijftien
milliard achterstallige schuld) en men kan er zeker van zijn dat de zaak, ofschoon
onbegrijpelijk, volkomen in den haak was. Een man als Chautemps geeft geen vat
op zich. Hij werkt altijd met gummihandschoenen. Met een beetje fantasie kan men
zich het figuur van Blum voorstellen bij deze overrompeling: Geen cent in huis terwijl
hij minstens een maand op zijn gemak dacht te zijn.

Op zwart zaad
De kas die leeg was moest in de kortste keeren gevuld worden, want in Maart viel
de betalingsdag op den 25sten, de laatste Vrijdag der laatste week. Blum die den
17den het bewind nam had dus acht dagen tijd. Juist kort genoeg om voor het
spookbeeld der gesloten loketten de kluts kwijt te raken. Om het tegenovergestelde
te doen van wat hij steeds gezworen had. Om op den tweesprong den verkeerden
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kant in te slaan, het pad dat nergens voert en waarvan men vroeg of laat bekaaid
terugkomt.
Er waren twee methoden om geld te schaffen: de moedige en de laffe, de wijze
en de dwaze, die van den dokter en die van den kwakzalver. Voor de goede methode
had Blum een beroep kunnen richten tot de oppositie, welke haar medewerking niet
zou hebben durven weigeren. Maar de goede methode vergt dat Blum bijna alles
verbrandt wat hij totnutoe aanbad: geen hooger loon voor minder arbeid; geen
pensioen voor jan-en-alleman, geen ophitserij tegen de bezitters van kapitaal, geen
strop om den hals der producenten, en zoo voort. Het probleem is van een
verblindende klaarheid. De gezonde methode eischt dat Blum tegenstoom geeft, en
derhalve dat hij zich bij zijn aanhangers waagt aan de beschuldiging van verraad.
Verraad! Dit is het Damocles-zwaard dat boven het hoofd hangt van alle demagogen.
Het is de fatale helling waarlangs zij naar den afgrond glijden. Blum had schrik van
zijn troepen die 27 Maart hun jaarlijksch congres gingen houden en waar Marceau
Pivert, zijn mededinger naar het presidentschap der socialisten, hem reeds opwacht.
Welk een angsten voor een gevoelig hart als dat van Blum! Op het vorig congres
had hij reeds tranen gestort toen men dreigde hem in den steek te laten, hij, de
weldoener van den werkman!

Inflatie
Blum kent de boutade van Beaumarchais: ‘Men had een rekenaar noodig en men
nam een dansmeester.’ Niettemin koos hij de methode van den charlatan. Om de
gapendste gaten te stoppen verzocht hij de Banque de France om den Post der
voorschotten aan de Staat te verhoogen met vijf milliard, te brengen van vijftien
milliard tot twintig. Men wist dat die post danig was aangebroken, doch niet dat hij
was uitgeput. Reden te meer om het debet niet te verzwaren. Het zet vijf duizend
millioen aan nieuwe biljetten in beweging. Pure inflatie. Dezelfde inflatie welke
Blum herhaaldelijk en kort geleden nog veroordeelde omdat de arbeidende klasse er
onfeilbaar het gelag van betaalt. Op den koop toe een inflatie welke een derde
devaluatie van den franc binnen afzienbaren tijd onvermijdelijk maakt.
Het parlement vergunde Blum machtiging tot het drukken der vijf milliard met
een meerendeel van stemmen dat juist genoeg was om niet fnuikend en beschamend
te zijn. Men schrijft Caillaux, den ouden kemphaan van den Senaat, dezen bijtenden
uitval toe: ‘Wij zullen verlof geven tot dit lapmiddel, juist omdat het zoo precair is.
Het zal hem niet langer dan twintig dagen uit den nood helpen!’ Men kan er dus van
overtuigd zijn dat alle nuttige maatregelen getroffen zullen worden om de vijf duizend
millioen hoogstens drie weken te laten duren. En dan?

Overigens... geen cent
Arme Blum, de vriend der dichters, die zelf sensitieve verzen rijmde in zijn rozige
jeugd, maar die nimmer sterk is geweest in cijferen. Er was nog een andere en
dringende taak voor hem weggelegd welke een hinderlaag bleek. Even voor dat het
vorig gouvernement stilletjes uitkneep had Chautemps het parlement met algemeene
stemmen een ‘Kassa voor Nationale Defensie’ laten oprichten, waaruit gedurende
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twee jaren de bewapening bekostigd zou worden en die een garantie moest zijn dat
geen enkele der sommen welke voor de landsverdediging waren opgevorderd van
haar doel kon worden vervreemd, en verkwist aan futiliteiten. De voorzorg was
beschamend doch niet overbodig. Ook deze kas echter was ledig en men dacht haar
te vullen door leeningen. Met dit oogmerk plaatste men een generaal aan het hoofd
der kassa, geflankeerd door de drie opperbevelhebbers van landleger, luchtleger en
vloot. Zij zouden het vertrouwen, geknakt door Auriol en Blum, onschokbaar
herstellen. En met gezonde financiën bestond er werkelijk een redelijk uitzicht om
de nieuwe kas in een ommezien te vullen, want de Zwitsersche Banken, secure
toevluchtsoorden tot voor kort, beginnen gevaarlijk te liggen onder het vuur van
kanonnen. Maar nauwelijks verscheen Blum, en nauwelijks kreeg men lucht van zijn
financieel programma of deze kans op leenen was onherroepelijk verkeken. Welk
verstandig citoyen, die buitenlandsche valuta heeft, gaat ze wisselen in Fransche
francs, die straks de helft of één derde minder waard zullen zijn dan vandaag? Pas
si bête zooals de Franschman zegt.
De Thesaurier begreep dat. Maar de kas moest gevuld worden en Blum spiedde
rond naar beschikbare inkomsten. Hij zocht en vond, want iemand inspireerde hem
een lumineus idee. Wij hebben een egalisatie-fonds voor valuta, zei hij, dat werkt
met winst. Wij zullen dat batig saldo storten in de kas der Defensie. De kas zal bons
uitgeven op korten termijn en met deze bons de wapenfabrikanten betalen, die ze
kunnen verzilveren aan de Bank.

Spot
Men had kunnen lachen met dit plan. De kamer vergenoegde zich met het te stemmen.
Maar te voren werd het ontrafeld. Blum sprak van een batig saldo. Loutere fictie,
voegde men hem toe. Het stabilisatie-fonds begon een jaar geleden met tien milliard
toen het pond sterling honderd francs noteerde. Heden dus, nu het pond 160 noteert
zou er zestien milliard in kas moeten zijn, als er gewerkt was met winst. Er is echter
slechts ruim dertien milliard, bijgevolg een effectief verlies van drie milliard. Met
dit verlies wil men de Defensie begiftigen? Er was nog een ander argument, even
raak en verpletterend. ‘Wanneer die winst van drie milliard reëel was, protesteerde
de Senaat, zou zij aanwezig moeten zijn in goud. Dat is zij niet. Integendeel en nog
erger. Men gaat haar in omloop brengen als papier. Een nieuwe lawine van biljetten,
die neerdwarrelen op de andere. Een nieuwe inflatie!’
Er wordt mee gespot omdat lachen aangenamer is dan hullen. In den grond is het
tragisch. Financieele autoriteit heeft Blum nooit bezeten. Maar hij had haar kunnen
verwerven. In plaats echter van te verwerven boet hij in, en maakt een sprankje hoop
zelfs ijdel. Men zou zich kunnen afvragen of hij de eenige is die niet bespeurt
waarheen zijn lijn hem leidt. Neen, ongetwijfeld heeft hij oogenblikken van
helderheid. Doch hij kan niet anders. De horde zijner massa's drijft hem voorwaarts.
Zij zal hem opjagen tot hij buitelt, en zich laat neervallen, als een radeloos, hulpeloos
mensch.
[verschenen: 7 april 1938]
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Op zoek naar eenheid
Voor allen is de ‘Nationale Unie’ een mazzel.
Parijs, 26 Maart [1938]
De Franschen, geprest door de voorteekenen welke de jongste gebeurtenissen schijnen
te bevatten, zoeken naar een middel om hun onderlinge geschillen te vergeten,
voorloopig althans, en met de hoop om het krakeel in betere tijden te hervatten.
Zulk een modus vivendi heet Nationale Unie. Slag op slag verschijnt er een manifest
om haar aan te preeken. Een dezer laatste stichtelijke papieren droeg den naam van
dertien min of meer beroemde schrijvers, onder wie André Malraux en François
Mauriac, die heilig beloven elkaar niet meer af te kammen, en allen lust om te
critiseeren te offeren op het altaar des vaderlands.
De nieuwste van die proclamaties is opgesteld door een aantal geleerde en geletterde
academische celebriteiten van internationale befaamdheid. Eenheid, zeggen zij, is
meer dan ooit noodzakelijk. Doch eenheid wordt pas vruchtbaar wanneer zij zich
vormt rondom beproefde beginselen. Indien men de lieden die regeeren rampen laat
voorbereiden onder voorwendsel dat zij experimenten verrichten, en indien men, als
de ramp geschiedt, ijlings aanstalten maakt om zich onder hun bevel te plaatsen,
wanneer zal ons land dan ooit kunnen genezen?

Als dieren.....
Er circuleert ook nog een andere lijst van intellectueelen die bekend maken dat zij
vertikken om te denken in koor, dat zij een broederschap van ja-en-amen wantrouwen,
dat zij een afschuw hebben van berusting en onderwerping, maar dat zij door hun
namen te vereenigen, het volk een voorbeeld willen geven van heldere, onbevangen
vrijheid. Zij gaan eigenlijk alleen accoord om te verklaren dat zij absoluut niet happig
erop zijn om accoord te gaan.
Moet men erom lachen, of moet men het beschouwen als een der meest
onheilzwangere vingerwijzingen dat zelfs degenen trachten samen te scholen die
niet den geringsten aanleg hebben om zich te groepeeren tot kudde?
Zoo hokken de dieren bij elkaar wanneer de wind hen uit een wijden horizon de
nadering bericht van een gevaar. Zij verzuimen een oogenblik elkander te verslinden.
Maar als de nationale unie gewenscht is, noodig, nuttig, onontbeerlijk, dan zijn de
Franschen verder van huis dan ooit. Zij hebben den mond vol van eenheid. Ieder
spreekt erover. Ieder roept erom. De wolf en het lam, de vos en het hoen. Nauwelijks
echter komen zij bijeen, nauwelijks doen zij een stap, of zij blijken het oneens.

Vrome wensch
Oneens over alles wat hen verdeelt, en nog wat op den koop toe. Blum zou graag
vrede stichten, maar de eenen willen niet van Blum weten omdat hij hen eertijds in
't parlement den uitroep naar het hoofd geslingerd heeft van ‘Ik haat u!’ en de anderen
bedanken voor Blum omdat zij weinig trek hebben de gevolgen te endosseeren zijner
fouten. In het abstracte is Unie een boven alles begeerenswaardig goed, in 't concrete

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

blijkt ze een vrome wensch. De een wil niet hooren van de partij der Russen. De
ander haalt zijn neus op voor de partij der Duitschers. Ieder presenteert zich met een
maximum van desiderata, vast besloten om geen halven duit te laten vallen van den
prijs.
Want voor allen is de nationale unie een mazzel. Men wil zich zoo duur mogelijk
verkoopen. Men moet er iets bij winnen, niet collectief, doch individueel. En omdat
elke mazzel een flesschentrekkerij kan zijn, is ieder bang voor een zwendel. Men
nadert elkaar achterdochtig, beducht voor een schurken-streek. De nationale unie,
dat is mooi in een gegeven moment, maar over twee jaar moet zij de electorale posities
niet verzwakken bij de verkiezingen. De werkgever spant zich in om niet erbij te
verliezen, de arbeider probeert er klinkende munt uit te slaan. Unie is een prachtig
woord, maar ook een leeg woord, en ieder legt erin wat hij kan en wat hem 't meest
profijt brengt.

Chantage
De gelegenheid is te magnifiek om niet een beetje chantage te plegen, om een
tegenstander op wien men bijzonder gebeten is niet te nopen het juk te passeeren.
Elke partij heeft haar eigen tactiek, haar eigen mannetjes, haar eigen belangen. Van
een programma waaromheen men zich zou kunnen verzamelen is nog op geen stukken
na sprake. Af en toe wordt een idee op de proppen gebracht, doch zoodra men poogt
de puntjes op de i's te zetten vervliegt het in ijle rook. Hier en daar duikt ook een
naam op, een naam als een uithangbord, maar om direct te verzwinden als men vraagt
wat hij beteekent, wat hij inhoudt, wat hij bedoelt. Aan vaderlandsliefde ontbreekt
het niet, maar 't vaderland is nog niet genoeg in last om van die liefde een centrum
van aantrekkingskracht te maken. Ieder vat die liefde nog op zooals het in zijn kraam
te pas komt en het scheelt zelfs niet veel of sommigen staan bereid om uit pure
vaderlandsliefde en in een onbedwingbaren drang naar eenheid elkaar bij den kop
te grijpen.
Dat is meer komisch dan tragisch en voor de toekomst der Franschen heeft hun
onvereenigbaarheid, hun ingekankerde incompatibilité d'humeur niets speciaal
verontrustends. Hun tweespalt dateert van de Galliërs. Het berokkende hun de
Jacquerie, de bloedigste van de boeren-opstanden der middeleeuwen. Het haalde hun
den Honderdjarigen Oorlog op den hals, waarin meer Franschen tegen Franschen
vochten dan Franschen tegen Engelschen. Het veroorzaakte de Saint-Barthélemy en
de godsdienstoorlogen welke in Frankrijk moorddadiger waren dan overal elders.
Het bezorgde hun de Fronde, de opstand van den adel tegen het koninklijk gezag.
Plus de herroeping van het Edict van Nantes en de uittocht der protestanten, een der
geweldigste schadeposten, moreel en materieel, der Fransche historie. Plus de Groote
Revolutie en een zestal kleinere. Plus de Commune van Parijs in 1871. Plus de
Dreyfus-affaire in de periode welke voorafging aan 1914.

Maar......
Vanaf Clovis inderdaad is Frankrijk meer dan eenig ander land verscheurd geworden
door nationale, sociale, economische, financieele, politieke, intellectueele en religieuze
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problemen, die om de haverklap ontaardden in verwoede disputen. Maar Frankrijk,
ondanks die tweespalten, is Frankrijk. De verdeeldheid der Franschen heeft niet
verhinderd dat de Hunnen verpletterd zijn op de Catalaunische Velden, dicht hij
Châlons, dat de Arabieren verbrijzeld zijn te Poitiers. Zij heeft de kathedralen niet
verhinderd, noch de middeleeuwsche muziek, noch de Kruistochten, noch de eeuw
van Lodewijk XIV, noch het decimale stelsel, noch het epos van Napoleon, noch de
verovering - voor de tweede maal! - van een koloniaal rijk, noch de mobilisatie van
1914, noch de eerste Slag aan de Marne, noch, na de muiterijen van 1917, de tweede
Slag aan de Marne. Waarom zou die oneenigheid ophouden? En waarom zou er aan
die bestendigheid in het voortbrengen van de hoogste waarden een einde komen?
‘Als ik in Frankrijk leefde, zei Metternich, zou ik er liever neven hebben dan
broers.’ Daarmede is grosso modo een der onveranderlijke factoren getypeerd van
den Franschen volksaard. Met zulke mentaliteit kan Unie (politiek, sociaal, etc.)
wenschelijk zijn, omdat zij veel zou vergemakkelijken misschien, maar zij is
onbestaanbaar. Zij heeft dan ook nimmer bestaan. Noch Clemenceau, noch Poincaré,
om niet verder in 't verleden terug te keeren, hebben zich ooit de medewerking kunnen
verwerven der socialisten, niet eens hun welwillende neutraliteit, zelfs niet op de
somberste tijdstippen der moderne geschiedenis. Onderwijst men trouwens de
Fransche geschiedenis op de Fransche scholen anders dan als een soort van lange,
eindelooze en permanente burgeroorlog?
Dat behoort nu eenmaal bij de Fransche psyche. Citoyens van het verschillendste
pluimage zullen voortgaan te verlangen naar een eenheid welke zij in alle eeuwigheid
moeten missen. Zooals altijd zal hun streven uitloopen op een precaire, onsecure,
labiele combinatie. Dat is wellicht jammer, onverstandig, onredelijk. Maar wederom
zal het niets verminderen, en gelijk Frankrijk was en is in wezen en verschijning,
zoo is het groot genoeg.
[verschenen: 13 april 1938]

Bittere pil
Groeiend antisemitisme in Frankrijk.
Parijs, 6 April [1938]
Zoo ver is 't nu gekomen dat het gevaarlijk wordt een deel der waarheid in de schaduw
te laten, hoe gaarne men ook vermijdt om gevoelige gemoederen te verontrusten of
te kwetsen.
Volgens het weekblad ‘Aux Ecoutes’ dat onmogelijk van antisemitisme verdacht
kan worden omdat zijn hoofdredacteur een onvermengd Israëliet is die den naam
Levy ontving en behield, en volgens een bericht in dit orgaan dat niet werd
tegengesproken, heeft Léon Blum in zijn domicilie op den Quai Bourbon een delegatie
ontvangen, samengesteld uit den Opperrabbijn en de invloedrijke leden van het
Parijsche Consistorie. Zij had audiëntie gevraagd bij den Eersten Minister en
verkregen. Zij meende Léon Blum, die in hare confessie is opgegroeid, te moeten
raden om te zwichten voor het verlangen van den Senaat die zijn aftreden wenschte.
Zij wilde hem verwittigen van symptomatische veranderingen in de publieke opinie
ten opzichte der Israëlietische leden der Fransche gemeenschap, veranderingen welke
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zij even goed als elk ander toeschouwer had moeten bespeuren, en die niet anders
konden worden uitgelegd dan als virtueele maar zeer ernstige bedreigingen voor de
toekomst, en een merkbare verzwakking der Joodsche posities voor het moment.
Nauwelijks echter gunde de Eerste Minister zijn bezoekers de gelegenheid om hun
argumenten te ontvouwen. Bij hun eerste woorden riep Léon Blum uit: ‘Ik heb u niet
de minste rekenschap te geven. Ik ken u niet en beschouw uw stap als beleedigend.
Ik ben alleen verantwoordelijk tegenover mijn Partij. Ik weet wat ik doe en ik heb
achter mij vijf millioen arbeiders.’ Daarmee was het onderhoud afgeloopen.

Juiste houding
Had de minister-president op deze zeer ongebruikelijke bemoeiing anders kunnen
reageeren dan hij deed? Eerlijk gezegd gelooven wij van niet. Blum is in de Fransche
traditie en volmaakt oprecht wanneer hij zich beschouwt als een
Franschman-honderd-procent. Om verschillende zeer geldige redenen kan hij het
geringste onderscheid tusschen zijn ras en zijn kwaliteit als staatsburger noch dulden
noch toelaten als aanvaarding van beginsel. Het kan ook geen seconde in zijn hoofd
opkomen dat hij, optredend als socialist, zou kunnen optreden als Israëliet, of dat hij
in zijn sociale politiek eenigen invloed zou ondergaan van zijn ras. Ieder die dit zou
durven bestrijden kan hij tegenwerpen: ‘En Ramsay MacDonald, en Snowden, en
Ebert, en zooveel honderd anderen die geen Joden waren?’ Werkelijk, hij was niet
alleen in zijn recht toen hij zijn bezoekers de deur wees, maar het was zijn plicht.

Het hek van den dam
Kan men echter daarom den Opperrabijn en de Joodsche consistorieleden ongelijk
geven die een stap verrichtten waarvan zij zonder moeite de ongewoonheid erkennen
zullen? Geen enkel realistisch waarnemer zal daartoe willen besluiten. Want zij
redeneeren niet theoretisch zooals Léon Blum, zij redeneeren practisch. Zij
constateeren de situatie niet gelijk ze ideëel is of behoorde te zijn, maar gelijk ze
zich voordoet in de nuchtere, naakte werkelijkheid. Uit vele ondubbelzinnige
voorboden leiden zij de nadering af van een onweer, de dreigende uitbarsting van
een vulkaan. Daar is het afgrijselijke boek van Céline, de Bagatellen voor een
Slachting, die geen Jood kan lezen zonder tot in 't diepst van zijn hart gewond te
worden. Daar zijn de wreedaardige pamfletten van een litterator als Henri Béraud,
vroeger liberaal en verdediger van Dreyfus. Daar is de hatelijke campagne van bladen
als Gringoire, Candide, van kranten als Le Jour, van dozijnen kleinere organen die
de antisemietische refreintjes opdreunen welke kort geleden in de gansche pers alleen
door de Action Française gezongen werden. Daar zijn de incidenten in de Fransche
Kamer. In den Parijschen Gemeenteraad. Tot voor een maand terug waren zij
sporadisch en geïsoleerd. Een député als Xavier Vallat, een gemeenteraadslid als
Darquier de Pellepoix kon middeleeuwsche nonsens uitkramen. Zij vonden nauwelijks
echo, zelfs niet bij hun geestverwanten. Doch sinds Blum zijn tweede cabinet
formeerde werden de aanvallen collectief en chronisch. Deze week moest de zitting
in het Huis der Afgevaardigden worden opgeheven wegens antisemietisch kabaal
van de gezamenlijke minderheid. Men geneert zich niet meer. De hekken zijn van
den dam. Daar is het aanstekelijke voorbeeld van Duitschland, van Polen, van
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Roemenië. Daar zijn de geruchten over plannen eener massieve emigratie van
Oost-Europeesche Joden naar Frankrijk. Daar is de suggestie van Polen om
honderdduizend Israëlieten te transporteeren naar Madagascar, waar slechts 35.000
Franschen vertoeven. Daar zijn ook de onrustbarende teekenen die in 't geheim gegrift
worden op de muren en deurposten van Joodsche woningen. Daar is nog zooveel
meer!
Misschien beduiden die verschijnselen minder dan men vreest. Al die ophitsingen
kunnen eindigen met een sisser, want van oudsher is de Fransche natie weerspannig
geweest voor antisemietische inblazingen. Maar wanneer in zulk een zwaar gespannen
atmosfeer het ongeluk in een of anderen vorm, 't zij oorlog, 't zij economische ramp,
ingrijpt als bindend en ontladend element, zou men niettemin het ergste mogen
duchten. En degenen onder de Joden, gelijk de Opperrabbijn, die midden in 't leven
staande elke trilling kunnen opvangen, en wie de zorg kwelt voor het heil hunner
rasgenooten, vragen niet zooals Léon Blum, of de orkaan die zij zien opsteken
gewettigd is. Zij vragen hoe hij kan worden afgewend. Vooruit zouden zij elk
voorwendsel dat hen tot zondebok kan stempelen, dat men kan gebruiken om hen te
laten fungeeren als bliksemafleider, willen ontzenuwen. Tot elken prijs. Zij gingen
zonder twijfel over de schreef, en buiten hun boekje, toen zij trachtten Léon Blum
tot de grootste omzichtigheid te vermanen. Maar zij vergisten zich niet.

‘Folie’
De indiening van Blum's financieele wetsvoorstellen heeft deze zwarte voorgevoelens
en perspectieven nog versomberd. Wanneer een radicaal-socialistisch specialist als
Gaston Jèze (advocaat van den Negus) een artikel over Blum's hervormingsontwerp
titelt ‘En pleine folie’ en onomstootelijk de krankzinnigheid ervan aantoont, dan kan
men zich voorstellen hoe gemodereerden en conservatieven Blum's plannen
beoordeelen. De gematigdsten karakteriseeren de beraamde wetten als een
‘plundering’, een ‘berooving’, een ‘spoliatie’ van het Fransche volk, of als ‘een
algemeene hypotheek van den Staat op het geheele particuliere bezit’; gelijk Flandin
zich nog vrij kalm uitdrukt. ‘Blum tegen Frankrijk’ luidt sinds vele dagen het motto
van verscheidene bladen. Zelfs voor de minst heetgebakerden ligt de verklaring van
deze anomalie voor de hand. Zij zeggen niet wat logisch en billijk zou zijn: ‘Die man
is een sectarisch socialist.’ Zij zeggen: ‘De politicus die zulke plannen uitbroedt mist
elk nationaal instinct. Hij kan onmogelijk een Franschman zijn.’

Buitensporigheden
Het treurigste is voor alle onbevooroordeelde waarnemers dat Blum niet enkel
schijnbaar doch daadwerkelijk vat geeft voor deze aantijging. Want hoe men technisch
etc. ook moge oordeelen over Blum's financieele plannen, hun typische, hun
domineerende eigenaardigheid is, dat bij de ongehoorde offers welke de Eerste
Minister oplegt aan de Fransche natie, geen cent, maar dan ook geen cent en zelfs
geen halve cent geëischt wordt van de arbeidende klasse, van de vijf millioen arbeiders
die Blum achter zich heeft. Op zich zelf genomen zou dat verklaarbaar kunnen zijn.
Maar ziehier wat een metaalbewerker verdient der vliegtuigindustrie die sedert twee
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weken stakend om lotsverbetering schreeuwt: 12.20 francs per uur, dat is maandelijks,
voor twintig dagen arbeid, volgens de veertig-uurswet: 1925 francs. Het doet er
weinig toe of dit bedrag hoog of laag is. Maar het is 18.3% méér dan een commissaris
van politie die het diploma van doctor in de rechten moet bezitten om te debuteeren
met een maandelijksch traktement van 1650 francs. De metaalbewerker verdient
30% meer dan de Inspecteur van Financiën die begint met een salaris van 1500; hij
verdient 34.5% meer dan de onderwijzer met zijn acten voor 1450 's maands; 39.4%
meer dan de onderluitenant met 1400 francs soldij; 50% meer dan de beambte van
een ministerie die na de Polytechnische Hoogeschool of Saint-Cyr te hebben
doorloopen 1300 francs per maand incasseert; en 80 à 90% meer dan de
honderdduizenden Fransche beambten van minderen rang en ontelbare leden van
den middenstand.
Bij zulke buitensporigheden ware het redelijk om te zeggen: dat is socialistisch.
De suprematie, de dictatuur van den handenarbeid. Doch kan men redelijkheid
verwachten van onderdrukten? Is het verwonderlijk dat zij eenparig alle gemeenschap
van geest en bloed ontzeggen aan den politicus die willens en wetens kloven graaft
tusschen de twee helften eener natie, kloven welke haar vroeg of laat moeten
ontwrichten na haar geruïneerd te hebben? Dit is niet verdedigbaar. Neen! Veel erger:
het is begrijpelijk. En voor allen die deel uitmaken van het Fransche volk ware het
te wenschen dat Léon Blum zoo spoedig mogelijk en voorgoed ophoudt een incarnatie
te zijn van plagen en rampen in petto. Ook als ze op 't nippertje worden verhoed is
zijn verantwoordelijkheid reeds groot genoeg.
[verschenen: 20 april 1938]

Madame Curie
Een ontroerend boek over een weergalooze figuur, die alles gegeven heeft
zonder ooit iets te vragen.
Parijs, 9 April 1938
Er is dit jaar geen ontroerender boek verschenen dan de geschiedenis van Madame
Curie door haar dochter Ève. En waarschijnlijk zal het lang duren alvorens wij weder
een werk onder oogen krijgen dat in zoo hooge mate boeit door zijn vorm en zijn
inhoud als deze biografie waarvan de impressies slechts geëvenaard worden door
zeer zeldzame en zeer mooie romans. Want indien waarlijk Groote Vrouwen,
Heldinnen die onze vereering verdienen, in den loop van alle eeuwen schaarsch
geweest zijn (Caryle en Emerson vonden geen enkele waardig om opgenomen te
worden in hun vermaarden catalogus), het is nog zeldzamer dat Groote Vrouwen het
daglicht schenken aan een dochter die voldoende talent bezit om het leven der moeder
te herscheppen tot een waarachtig meesterwerk.
Zoo vergunde het lot aan het echtpaar Curie om zelfs wenschen te vervullen die
zij in hun bescheidenheid niet eens zouden hebben willen droomen. Als ontdekkers
van het Radium volbrachten zij hun taak: een taak welke uniek is in de annalen van
het menschdom. Ziehier immers een ontdekking die slechts gebezigd kon worden
als weldaad, in tegenstelling van zoovele andere, alle andere kan men zeggen, die
de rampen der menschheid hebben vermeerderd. Ten overvloede gaven zij het leven
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aan twee dochters, van wie de eene, Irène, de taak der ouders voortzet als uitvindster
van het kunstmatig radium, terwijl de andere, Ève. zich openbaart met een boek dat
verspreiding verdient over den aardbol. Bestond er ooit een echtpaar dat tot zulken
graad bevoorrecht, begenadigd werd door de machten die het leven regelen? In schijn
tenminste. Of liever gezegd: beschouwd vanuit den hoogsten gezichtshoek, en in
laatste instantie. Want er is op dit ondermaansche geen grootheid zonder lijden, geen
heldendom zonder offers en smart, geen overwinning zonder hachelijken strijd, en
waar het eene ontbreekt, verliest het andere zijn waarde en zijn luister. Deze oude,
geheimzinnige, ondoorgrondelijke waarheid wordt opnieuw bewezen door de beide
Curie's, vrij van alle geloof en bijgeloof, uitgezonderd het geloof in de Wetenschap.
Zij hebben het geluk gekend in zijn edelsten, kostbaarsten, meest intensen vorm.
Maar zij verwierven dat geluk tot een prijs waarvoor elk sterveling verschrikt zou
terugdeinzen wanneer hem de keuze gelaten werd.

Verborgen grootheid
Wij wisten het niet en niemand wist het, hoewel Marie Curie een tijdgenoot geweest
is die men kon ontmoeten op straat of in een trein. Dit is het mirakel van het boek
harer dochter: het plaatst ons voor een verborgen, verzwegen grootheid, die door
niemand vermoed is, zelfs niet door haar kinderen, zooals Ève erkent, omdat de
onverbiddelijke, onophoudelijke kamp gevoerd werd in de diepste stilte. De strijd
begon reeds toen zij in 1867 geboren werd te Warschau met een vonk van Poolsch
patriottisme in het hart dat de Russische onderdrukkers dagelijks wondden. Zij is
een der vier dochters van een leeraar in de natuurkunde en onder-inspecteur aan een
gymnasium voor jongens. De vader heeft geen fortuin, de moeder sterft vroeg. Zij
en haar oudste zuster Bronia, begaafd maar zonder genie, zouden een hoogeschool
willen volgen. De Russische universiteiten echter zijn niet toegankelijk voor vrouwen.
In de verte, maar op een horizon die onbereikbaar schijnt, roept hen de Parijsche
Sorbonne. Om de studies van Bronia te bekostigen verhuurt Marie zich gedurende
zes jaren als gouvernante. Wanneer die eerste tijd van beproeving verstreken is,
vertrekt zij op haar beurt naar Parijs. Zij arriveert in 1891 in de Ville-Sirène en logeert
aanvankelijk bij Bronia, ondertusschen getrouwd met een landgenoot, en wonend in
de Rue d'Allemagne, in een uithoek van Parijs.
Om geen minuut te versnipperen in de gezellige verstrooiingen van een jong
huishouden installeert zij zich weldra in een zolderkamertje van het Quartier Latin.
Voor haar gansche levensonderhoud en de kosten harer studies beschikt zij over
veertig roebel per maand, anderhalven gulden per dag. Zij leeft van een homp brood
en een paar vruchten in de bibliotheken (om vuur en licht uit te sparen), in de lokalen
der Universiteit, zonder vrienden, in een volslagen isolement. Zij studeert wiskunde
en physiek. Wanneer zij haar eerste diploma's behaald heeft, maakt zij in 1894 bij
toeval kennis met Pierre Curie. Zij is ondervoed, uitgeput, slecht gekleed, doodarm,
maar de blik van Pierre Curie heeft haar onderscheiden onder de gansche bevolking
van 't Quartier Latin, van Parijs, van Frankrijk, als het onvergelijkelijke evenbeeld
waarnaar hij haakt en snakt. Pierre, acht jaar ouder dan Marie, heeft uitvindingen
gedaan vanaf zijn twintigste jaar. Hij is de zoon van een protestantsch dokter,
voltairiaan, positivist, rationalist. Pierre is een dier zeldzame en volmaakte naturen
bij wie het intellect intuïtie werd, en de Rede instinct. In zijn vaderland is hij
nauwelijks bekend, maar hij wordt reeds gewaardeerd door mannen als Lord Kelvin.
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Hun leven
Zij trouwen pas in Juli 1895, omdat Marie aarzelt haar Poolsche nationaliteit op te
offeren aan het huwelijk. Zij huren drie kamers in de Rue de la Glacière, welke zij
meubelen met een bibliotheek, een tafel, een ledikant en twee stoelen van wit hout.
Nimmer ontvangen zij bezoek of leggen zij bezoeken af. Marie doet haar huishouden
zelf. Zij prepareert haar doctoraat met een thesis over de Becquerel-stralen. Pierre
bestudeert de kristallen. Doch als Marie in de analyse der Becquerel-stralen
bijzonderheden constateert welke geheel nieuwe problemen stellen, laat Pierre zijn
persoonlijken arbeid varen om al zijn aandacht te richten op de regionen waar Marie
is binnengetreden en die zij hem ontsloten heeft. Stuk voor stuk onderzoekt zij alle
materie welke geacht kan worden de raadselachtige golven te emaneeren. Zoo leggen
zij de hand op het pechblende dat twee onbekende substanties bevat. De eene zal
door Marie polonium gedoopt worden als herinnering aan haar onderdrukt vaderland.
De tweede zal Radium heeten.
De aanwezigheid van Radium is vastgesteld doch de chemisten zullen het nieuwe
metaal loochenen zoolang zij het niet gezien hebben, wat men noemt gezien. Om te
probeeren het zichtbaar en tastbaar te maken hebben Marie en Pierre een laboratorium
noodig. Pierre bedelt links en rechts bij de autoriteiten der Universiteit doch voor
hem, voor het hypothetische radium, is er geen laboratorium. Zij moeten zich
vergenoegen en behelpen met een open en bouwvallige loods, waar de temperatuur
nimmer egaal is, waar de regen binnendruppelt langs de glazen van het dak, waar zij
een droog plekje moeten zoeken om hun instrumenten te plaatsen. Hier, in hitte en
koude, worstelen zij vier jaar met een weerspannige stof. Zij koken, herkoken,
distilleeren, raffineeren karrevrachten pechblende. Zij ontdekken niet alleen een
nieuwe en onschatbare substantie. Zij vinden ook de techniek uit om haar te
vervaardigen. In 1902 is het eerste decigram radium gewonnen. Om zich een beetje
te verpoozen gaan Marie en Pierre 's avonds arm in arm kijken hoe het langs de
wanden als glimwormpjes gloeit in glazen buisjes.
Daar eindigt de gelukkigste periode van beider leven: een geluk bestaand in
onverzettelijken, rusteloozen, verwoeden arbeid, een geluk, verzadigd van
ontberingen. Zij nemen geen brevet op hun ontdekking, noch op de toebereiding. De
gedachte om zich te verrijken (één gram radium kost vijf honderd duizend gulden)
komt niet bij hen op. Aan hen die zich interesseeren voor de fabricatie geven zij
gratis de volledigste inlichtingen. Zij leven slechts voor de Wetenschap. Weldra
zullen zij zich moeten verdedigen tegen de beroemdheid, en weldra zullen zij hun
wereldroem gezamenlijk betreuren, bejammeren omdat de glorie, met zijn nasleep
van journalisten en andere parasieten hen verhindert zich ongestoord te concentreeren
op een arbeid dien zij het liefst anoniem zouden verrichten en waaraan zij hun geheele
wezen wijden.

Het leed
Met het resultaat echter van hun zwoegen en met den roem doet ook het leed zijn
intocht in het bestaan der twee ontdekkers. Op 19 April 1906 laat Pierre Marie thuis
achter met de kinderen en begeeft zich naar zijn werk. Onderweg naar de Académie
des Sciences wil hij in 't voorbijgaan enkele drukproeven corrigeeren bij zijn uitgever
Gauthier-Villars. Hij vindt daar de deur gesloten want het personeel is in staking.
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Het regent en met opgestoken paraplu loopt hij achter een huurrijtuig, dat van de
Rue Dauphine langzaam naar de Pont Neuf rolt. Op het kruispunt met den Quai [de]
Conti wil hij de straat oversteken zonder den met twee paarden bespannen zwaren
vrachtwagen te merken welke uit de tegenovergestelde richting aanratelt. Hij klampt
zich nog vast aan de leidsels doch glijdt uit op den glibberigen grond. Hij ontsnapt
aan de pooten der paarden. Hij ontsnapt aan de voorste wielen. Het linker achterwiel
raakt het voorhoofd en verbrijzelt hem den schedel. Naar alle kanten spat een roode,
kleverige materie; de hersens van Pierre Curie. Het stond geschreven. Waren de
typografen niet in staking geweest dan zou een der grootste genieën niet den wagen
ontmoet hebben welke hem doodde.
Pierre is 47 jaar. Marie heeft nog 28 jaar te leven. In het boek van Ève Curie zijn
wij op bldz. 198 even over de helft. De vrouw heeft het onheil dat haar vermorzelt
aanvaard zonder een klacht, zonder een teeken van smart. Zij schijnt versteend. Maar
in haar intiem dagboek, dat Ève pas na haar dood in 1934 zal doorbladeren, noteert
zij hartverscheurende kreten die men slechts kan lezen met tranen in de oogen. Zij
heeft niemand ooit een blik gegund in haar pijn, die zoo onpeilbaar was en zoo
ondraaglijk, dat zelfs tegenover haar kinderen de naam van Pierre nimmer over haar
lippen kon komen. Met die liefde, verkeerd in een onheelbare smart, is zij door het
leven gegaan, een taak in eenzaamheid voltooiend welke tezamen was aangevangen,
een wetenschap verrijkend waarvan zij de beginselen gelegd had met den boven alles
dierbaren metgezel, en grondslagen stichtend waarop Irène, geboren met het Radium,
organisch zou kunnen voortbouwen. Altijd werkend, van den vroegen morgen tot
diep in den nacht, tot aan haar laatste uur, zichzelf altijd vergetend, onverschillig
voor alles wat geen verband hield met het verheven doel, dat haar gewenkt had vanaf
hare jeugd, onbekommerd voor al het aardsche, kon zij de menschheid een
onwaardeerbaren schat nalaten, waaraan dertig jaar nadat hij werd opgedolven nog
altijd niet de geringste smet, niet het flauwste spoor kleeft van haat of van slachting...
die afzichtelijke keerzijde van alle moderne uitvindingen.
Doch lees zelf dit boek; gij zult er niet alleen een meesterwerk bewonderen van
een schrijfster die haar onderwerp beheerscht, maar ook een weergalooze menschelijke
natuur, een mensch die alles gegeven heeft zonder ooit iets te vragen.
[verschenen: 26 april 1938]

L'enfant terrible
De fanaticus Marceau-Pivert, boeman en alibi der socialisten, organiseerde
de stakingen, maakte Blum het regeeren onmogelijk en hielp Daladier aan
het bewind.
Parijs, 16 April [1938]
Het groote evenement der week is per slot niet de triomf van Daladier, maar de
openlijke rebellie van Marceau-Pivert tegen de heeren en meesters van de Fransche
sectie der Tweede Internationale.
Hoewel er sinds de wereld draait nooit een menschelijke gemeenschap bestaan
heeft die niet vroeg of laat haar dissidenten voortbracht, haar orthodoxen en
schismatieken, haar conformisten en non-conformisten, remonstranten en
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contra-remonstranten, haar doleerenden, hervormers, scheurmakers, ketters, haar
mensjewiki en bolsjewiki, waanden de Fransche Socialisten zich gevrijwaard voor
zulke aardsche wisselvalligheden. Ten deele omdat het niet kon opkomen in hoofden
als die van Léon Blum en Paul Faure, beiden in gelijke mate ijdel, dat iemand zich
zou verstouten om hun autoriteit en hun onfeilbaarheid ernstig in twijfel te trekken.
Ten deele omdat alle idealistische strevingen in de Fransche Socialistische Partij
sedert lang gesmoord zijn onder de meest platvloersere baantjesjagerij.
Sinds zooveel jaren immers waren alle gewetens te koop, en had men alle gewetens
gekocht, dat de leiders zich niet meer de eventualiteit konden voorstellen van een
karakter dat niet valsch speelde, dat niet fraudeerde met zijn categorische
imperatieven, en dat niet plooibaar bleek voor een schappelijk bod. In een partij waar
zonder eenig protest schandalen geduld worden als het avontuur van Emile Sabatier,
die zijn vrouw niet wilde afstaan aan den ex-Minister van Staat Paul Faure, zelfs niet
na onwettig opgesloten te zijn in een krankzinnigengesticht, en zelfs niet in ruil voor
een lucratieven post in de Koloniën, in een partij waar de publieke moraliteit zakte
tot een dergelijk record-niveau van laagte, mochten de chefs zich tegen alle
verrassingen gedekt achten.

Opschudding
Men kan hieruit afleiden welk oen opschudding in de socialistische gelederen
veroorzaakt werd door de rebellie van Marceau-Pivert. Ofschoon hij den naam draagt
van een generaal en van een vogel, en ofschoon sommigen beweren dat zijn voornaam
luidt Sardanapalus, wat ik tot mijn spijt niet heb kunnen verifieeren, is hij een gewoon
onderwijzertje in Suresnes, een Parijsche voorstad die tot dusverre meer bekendheid
overwierf als het centrum der Fransche Soefisten dan als het hoofdkwartier van
Marceau-Pivert.
Vanaf hij voor 't eerst van zich liet hooren, reeds verscheidene jaren geleden, is
hij het Enfant Terrible geweest der Socialistische Partij.
Honderdmalen had hij wegens zijn buitenissigheden, zijn overdrijvingen, zijn
heethoofdigheid, zijn compromitteerende loslippigheden geschorst, geschrapt,
geëxpulseerd moeten worden uit een genootschap van revolutionnairen die zich de
een na den ander rangeerden als goed bezoldigde pantoffelhelden. Doch men liet
hem schreeuwen want men meende hem aan 't lijntje te hebben.
In de tactiek der opportunistische hooge oomes van het Socialisme diende het
enfant terrible Marceau-Pivert niet enkel als een boeman tegenover de bourgeois,
als een soort waarschuwing van ‘pas op! wij, Blum, Faure, Dormoy, Monnet,
Spinasse, zijn het ergste niet wat u kan overkomen,’ maar ten overvloede fungeerde
Marceau-Pivert bij hun eigen troepen als een soort van Alibi, zeer bruikbaar, dikwijls
onmisbaar voor de officieele aanvoerders, een Alibi dat beteekende: ‘Wij, Blum, etc.
doen niet precies wat wij beloofd hebben en zooals gij verwachtet. Dat is alleen
omdat de omstandigheden ons noodzaken. In ons hart gaan we accoord met Pivert,
en ziedaar het Socialisme dat zal zegevieren, wanneer we ons Trojaansche Paard
veilig binnen de muren geïnstalleerd hebben van de burgerlijke veste.’

Een fanaticus
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Deze dubbele functie van Boeman en Alibi scheen Marceau-Pivert te passen alsof
zij voor hem geknipt was. Keihard geloofde hij aan den Grand Soir, aan den dag, of
liever aan den avond van de groote afrekening, en ook tijdens het bewind van Blum
bazuinde hij zijn overtuiging uit bij elke gelegenheid.
In gelijke mate verafschuwde hij Hitler, Mussolini en Stalin. Tusschen deze drie
tyrannen maakte hij niet het geringste verschil, en om het te zeggen, nam hij nimmer
een blad voor den mond. Terwijl de gansche aardbol zich bewapende, herbewapende,
overbewapende, bleef hij met frenesie de totale ontwapening aanpreeken en opeischen
van Frankrijk. Wanneer men hem de verfoeide namen tegenwierp van Hitler en
Mussolini, haalde hij de schouders op met een gebaar van ‘Bah! Dat is van niet het
minste belang. Die zaak regelt zich vanzelf.’ In de Koloniën hadden de Franschen
geen geduchter vijand dan Marceau-Pivert. Als hij ergens een opstand of troebelen
kon aanstoken was het hem volslagen onverschillig of hij in een Duitsche, in een
Italiaansche of in een Japansche kaart speelde. De eenige oorlog welke hij desnoods
aanvaardde was de burgeroorlog. Hij had nog niet begrepen, zelfs niet na de
‘non-interventie’ in Spanje, dat de boutade van Anatole France ‘in een burgeroorlog
weet men tenminste op wien men schiet’ verouderd was en niet meer opging. Hoe
langer hoe minder weten de Spanjaarden op wie ze schieten.
Een fanaticus, een ijzervreter, een gevaarlijk sujet. Vijf jaar her, vóór de apotheose
van Hitler ware hij een doodelijk sujet geweest. Want vijf jaar geleden zou hij de
communisten op zijn hand gehad hebben. Vandaag echter heeft hij de Moscovieten
tegen zich. En als het pact met de Soviets vele nadeelen had, diplomatische en andere,
ziehier in ieder geval een voordeel. Omdat Frankrijk een vermoedelijke bondgenoot
is van Rusland, omdat de bondgenoot sterk en gevreesd moet zijn, omdat de
communisten trouwe vazallen zijn van Vadertje Stalin, treden zij tegen Marceau-Pivert
op als redders. In het nummer van 27 Maart van hun orgaan L'Humanité beschuldigden
zij hem formeel de stakingen te hebben uitgebroed, in flagranten strijd met de
beslissingen der vak-vereenigingen, de stakingen welke 218 metaal-fabrieken, bijna
alle draaiend voor de Nationale Defensie, stopzetten en 160.000 arbeiders dwongen
het werk neer te leggen.

Opgehelderd raadsel
Een raadsel werd daarmee opgehelderd. Het was dus L'Enfant Terrible die Blum
slapelooze nachten bezorgde. Het was dus Marceau-Pivert die, steunend op een
belangrijke fractie der Socialistische Partij, de socialisten het regeeren onmogelijk
maakte en Blum stokken in de wielen gooide. C'était le bouquet! Pivert die Daladier
aan 't bewind helpt! Inbreuken op de discipline kon men nog door de vingers zien,
maar een dergelijke zotternij mocht niet ongestraft blijven. Voor den duur van drie
jaren werd Marceau-Pivert van alle socialistische ambten ontheven.
Doch welken dunk men ook krijge omtrent de verweeking van sommige Fransche
hersens, het moet erkend worden dat L'Enfant Terrible een menigte volgelingen heeft
onder zijn landgenooten. Hij dacht er niet aan om weer een simpel onderwijzertje te
worden. Hij ontruimde de lokalen niet waar hij langen tijd de functie had uitgeoefend
van Boeman en Alibi, maar hij liet ze bezetten door handlangers. Als een gewone
fabriek. Niet Pivert verhuisde uit de Rue Meslay, doch de secretaris-generaal der
Socialistische Partij Paul Faure.
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De kans dat dit conflict gearbitreerd zal worden, is niet noemenswaardig. ‘Wij
hebben er genoeg van, zeggen de zuiversten der zuiveren-op-de-graat, om ons bij
den neus te laten leiden door de amateurs van het parlementaire opportunisme.’ Van
hun kant kunnen Blum en zijn ex-ministers twee jaren macchiavellistisch beleid niet
in een ommezien desavoueeren. Al wilden zij dat, het zou hun weinig baten want bij
de ‘Pivertisten’ hebben zij elk vertrouwen en elk crediet verloren. Zij kunnen
hoogstens hopen dat de communisten hen zullen helpen om zich van L'Enfant Terrible
te ontdoen.
Ook hierbij rekenen zij waarschijnlijk buiten den waard, al snoeven beiden.
Communisten en Blumisten, onomstootelijke bewijzen te bezitten dat Marceau-Pivert
zich ‘verkocht’ heeft aan Trotzky.
Er bevindt zich in Frankrijk een groote categorie van razenden, dollen, halve en
heele garen, idioten en uilskuikens die voor redeneering en logica even bot van begrip
zijn als Pivert in persoon. Met deze citoyens bijgevolg behoeft hij slechts een eigen
partij te stichten. Zij zal leden afvaardigen naar het Parlement. Omdat in een politiek
als de Fransche het systeem heerscht van den overtreffenden trap, zal Pivert zetelen,
tot hij een zuiverder ontmoet die hem op zijn beurt beentje licht, in den uitersten
linkervleugel van het parlementaire half-rond. Links van de communisten. Wanneer
het niet te treurig was ermee te lachen zou dit het komieke zijn van het gebeurde.
[verschenen: 4 mei 1938]

Een beroemd man
Bij het heengaan van Chaliapin
Parijs, 20 April [1938]
Op Paasch-Maandag is Fedor Chaliapin naar het eenvoudige, modeste kerkhof van
Batignolles gereden, dat hij gekozen had als laatste woonplaats, om er te rusten tot
hij geroepen zal worden door de trompetten van het Dal van Josaphat.
De reis geschiedde in twee etappen. Eerst naar de Russische kerk met haar drie
tol-vormige torens in de Rue Daru, waar een plechtige lijkdienst werd opgedragen
door den patriarch Eulogios, voor een gehoor van grootvorsten, prinsen en edellieden,
waarvan velen den met rouwkrip omfloersten taxi dien zij besturen op gewone dagen,
in de zijstraten hadden achtergelaten. De aanvrage van toegangskaarten tot het
godshuis was zoo overstelpend geweest dat men aan de muren van de kerk
loud-speakers had opgehangen om de menigvuldige bewonderaars die den tempel
niet konden binnentreden een gelegenheid te verschaffen de ceremonie tenminste
bij te wonen van buiten.
De tweede halte der met bloemen volgeladen wagens werd gehouden langs de
Opéra, waarvan een gedeelte was afgesloten voor het verkeer. Hier wachtte sinds
meer dan een uur een dichte menschenmenigte den gestorven kunstenaar, die had
willen passeeren langs de plaats waar hij zijn eerste en zijn laatste wereldtriomfen
gevierd had. Er was een orchest opgesteld en een koor, welke een kleine cantate
uitvoerden (Souvenirs éternels) waarvan Chaliapin dikwijls den solo gezongen had
en die doorgaat voor een werk van zijn hand. Onder het publiek bevonden zich de
componist Rachmaninoff, de danser Serge Lifar, de beroemdste figuur van
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hedendaagsche Parijs, een aantal acteurs en actrices, een vertegenwoordiger van den
President der Republiek, een menigte delegaties en een rij van officieele
persoonlijkheden. Behalve voor militaire celebriteiten en behalve voor een enkelen
schrijver als Barbusse wiens faam gebezigd werd voor politieke propaganda, had
men te Parijs nooit een begrafenis aanschouwd die zulken toeloop verwekte en die
met zooveel indrukwekkende wijding werd gevolgd.

Een fenomeen
Het was alsof men voelde dat een stuk van het Oude Rusland heenging, een stuk van
verre middeleeuwen die zich overleefd hadden in een hoek van Europa, een stuk van
grootheid dat men nimmer zou terugzien. In alle opzichten was Fedor Chaliapin een
fenomeen. Een overblijfsel uit een soort van prehistorische periode, die monsters
voortbracht, centauren en halfgoden.
Een fenomeen waaraan we niet meer gelooven omdat het onbestaanbaar schijnt
geworden onder de millioenen tweevoeters die marcheeren in 't gelid, salueeren op
de maat die denken, voelen en droomen als nummers in uniform. Een fenomeen dat
niet meer vereenigbaar, versmeltbaar leek met de honderden verrichtingen die wij
dagelijks uitvoeren, en met den stijl, de conceptie van het leven welke uit die
honderden verrichtingen consequent voortvloeit. Maar als we niet meer gelooven
aan mythologische centauren gelijk Chaliapin, als we het duidelijke bewustzijn
hebben dat ze onbruikbaar werden, dat ze met de magnetische stormen van het
fluïdum dat zij ontladen de noodzakelijke orde verstoren van een gechronometreerden
menschelijken mierenhoop of bijenkorf, en als wij ze in een cerebrale maatschappij,
waar geen reden en geen plaats is voor psychische onweeren en uitbarstingen, hun
een geschikten voedingsbodem onthouden, als we ze zelfs een tikje imbeciel, een
beetje erg naief, een greintje idioot oordeelen, dit alles verhindert niet dat we steeds
op die wonderbaarlijk vibreerende wezens zullen toesnellen, dat wij tegen wil en
dank hun magische charme zullen ondergaan, hun hypnose, en dat wij hun
verdwijning, wanneer zij totaal moeten verdwijnen, zullen betreuren met een spijt,
die langzamerhand en automatisch bestaansvoorwaarden zal scheppen voor een
nieuw ras dezer onverklaarbare en onmisbare verschijnselen.

Gruwzame geschiedenis
Onverklaarbaar was Chaliapin zeker, en ook onassimileerbaar met onze moderne
eeuw. Hij werd niet geboren op een of ander geografisch punt van den aardbol, in
een dorpje bij Kazan zooals de biografen beweren, maar in een der romans van zijn
jeugd-vriend Gorki, in een huis vol kakkerlakken waar de man zijn vrouw ranselt
tot zij halfdood neerrolt en daarna biddend naast haar knielt, in een dier dompige
spookhuizen waar de kwelgeesten schijnen te krioelen als larven, waar de bewoners
doordrenkt zijn van een eeuwenoud leed dat als vocht langs de wanden sijpelt, dat
als wasem uit den grond opdampt. Zijn geschiedenis was doorweven met gruwzame
anecdotes. Zoo vertelde hij gaarne hoe hij de muziek leerde onder stokslagen van
een dier zuiver Gorkiaansche bezetenen. Zoo vertelde hij even gaarne een episode
uit de cholera van Bakoe, waar hij na drie dagen hongerlijden uitgeput was
neergezegen naast een lijk dat een zakdoek in de hand klemde, een zakdoek
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‘donker-blauw als de kaviaar van inktvisschen’. Hij ontrukt dien zakdoek aan de
afschilferende hand van den doode en ontdekt er vier kopeken. ‘Dankzij dat lijk’,
zoo sloot hij zijn verhaal, ‘heb ik vanavond Boris Godounof kunnen zingen.’ Of
kinderlijk verwaand als hij was: ‘Dankzij dat lijk behoef ik mij slechts te snuiten om
parelen in mijn zakdoek te vinden en heb ik een sleep van vereerders achter mijn
hielen.’

De machtige stem
In korten tijd en bijna zonder overgang was deze armoedige, geranselde
verschoppeling inderdaad schatrijk geworden en almachtig als een toovenaar.
Dank zij die erfenis van vier kopeken kon hij naar believen elken avond een fortuin
winnen of verspelen aan de roulette van Deauville of Monte-Carlo.
Maar als deze blonde, blauwogige reus, die op een diner met het grootste gemak
een geheel schapenbout, twee kippen, een schaal kaas, een tros bananen en zes
flesschen wijn verslond, als deze herculische afgod der vrouwen even werd aangeroerd
door de muziek, even een emotie onderging, scheen het alsof al 't geleden leed dat
hij van huis-af had vergaard, een leed onmetelijker dan de vervlogen eeuwen, uit
zijn gestalte opbruiste, zich een uitweg baande als lava en verklanking eischte in de
doorborende stem van dien geweldigen, materialistischen kolos. Zij had een macht,
deze stem, welke haar grilligen, demonischen bezitter permitteerde om een
orchest-dirigent, die zich te letterlijk aan de noten hield van Moussorgski, temidden
eener repetitie van Boris Godounof toe te schreeuwen: ‘Volg mij, hond!’ En toen de
dirigent onthutst antwoordde: ‘Maar de partituur, maître...’ hem woedend af te bijten
met: ‘Bekommer je niet om de partituur! Volg mij, hond, volg mij!’
Zal ooit de dag aanbreken dat de schoonheid en de hoogere ontroering niet meer
onafscheidelijk zijn van smart, tragiek en dood, niet meer gebonden door herinnering
aan strijd en pijn, niet meer wortelend in de taal der zwarte engelen die sedert
menschenheugenis onze diepste spraak beïnvloed heeft? De dag dat wij spontaan
het verdriet zullen schuwen en alle accenten zullen vluchten welke de gedachtenis
ervan oproepen? Dat zou op elk plan, het physische en het psychische, een fameuze
vooruitgang zijn in een buitengewone richting. Maar de mensch, zooals een Fransch
filosoof zei, heeft een passie voor het ongeluk, en zelfs oplettend speurend zijn er
weinig aanwijzingen dat zij spoedig beteugeld of uitgeroeid zal worden. Wij weten
niet eens, alles wel beschouwd, of die passie heilzaam is of schadelijk. Goed of slecht
echter, Chaliapin, ondenkbaar zonder een achtergrond van rouw en lijden, is een
harer onovertrefbaarste vertolkers geweest. Of het is om te troosten of om te kwellen,
het lot heeft zelfs gewild, dat zijn stem, gegrift in gramofoon-platen, nog lang zal
voortleven. Ook dat, zou hij kunnen zeggen, danken wij aan de vier kopeken.
[verschenen: 6 mei 1938]

Tusschen ja en neen
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Het standpunt van het Fransche gouvernement is, dat niets de verbintenissen
om samen overleg te plegen en elkaar te helpen, welke Frankrijk en
Tsjechoslovakije in 1924 '25 hebben aangegaan, zou kunnen verzwakken.
Parijs, 27 April [1938]
Gelijk de helden van Homerus, alvorens den strijd aan te binden, tegen elkaar uitvaren,
zoo razen op 't oogenblik weer in twee machtige koren de dappere zonen van
Frankrijk. Zij kunnen 't absoluut niet ééns worden of zij moeten gaan vechten, - en
sneuvelen -, voor de Tsjechen, ja of neen. Want wanneer niet alle voorgevoelens,
teekenen, voorboden en andere vermaningen bedriegen, dan naderen wij het kritische
moment waarop er iets gebeuren gaat, en 't is van 't uiterste gewicht om vooraf
nauwkeurig vast te stellen welke houding men zal innemen tegenover de
onheilzwangere eventualiteit.
Dit is tenminste het nut van disputen die niets verhinderen en die in alle opzichten
zeer ongelegen komen. Zij dienen tot niets. Maar hoe heviger men nu krakeelt, des
te meer kans bestaat er dat de twist geluwd is op het uur dat de beslissing zal vallen.
Moet het signaal gegeven worden der mobilisatie, dan is de zaak van alle zijden
bekeken, dan is men er ook over uitgepraat.
Een minuut, langer dan een week, heeft het lot der jonge republiek van Masaryk
en Benesj bezegeld geschenen. Dat was toen Le Temps een hoofdartikel publiceerde
van Joseph Barthélemy, waarin deze zeer eminente en gerenommeerde specialist der
internationale jurisprudentie twijfelachtige rechten plaatste tegenover stellige feiten.
De stellige feiten kende iedereen sinds geruimen tijd. Zij spruiten voort uit de
hybridische structuur van den Tsjechoslowaaksche Staat, uit de onmogelijkheid om
drie duizend kilometer grenzen te verdedigen, gekneld tusschen de Duitsche tang en
van drie kanten bedreigd; uit de ligging van Frankrijk, de dubbelzinnigheid van
Rusland, de vijandigheid van Italië, de onzekerheid van Engeland, enzoovoort.
Van de twijfelachtige rechten evenwel hadden de Franschen nog nimmer iets
vernomen. Volgens den befaamden en gezaghebbenden professor kwamen die rechten
hierop neer dat de aanspraken welke Praag kan maken op den Franschen steun
berusten op het Verdrag van Locarno, dat het Verdrag van Locarno geschonden werd
door Duitschland, dat dit verdrag, zonder opgezegd te zijn, min of meer in onbruik
geraakt was bij zijn overige onderteekenaars, en dat de rechten die erop gebaseerd
zijn dus minstens dubieus worden, om niet te zeggen nul.

‘Le Temps’
‘Le Temps’ is geen krant als de rest der Fransche kranten. Wanneer alle andere
dagbladen het orgaan zijn van een partij, van een ministerie, van een trust, van een
bank, van een zekere klasse der maatschappij, en soms ook van een vreemde
mogendheid, Le Temps daarentegen mag doorgaan voor een orgaan van den
gezamenlijken Franschen Staat. Hij is een soort van hoogste beroep, van super-arbiter,
van opperste autoriteit. Hier worden de meeste oordeelen geïnspireerd die uitvoerende
kracht zullen verkrijgen. Hier monden de polemieken uit als door een laatsten filter.
Hier trekt men de eindstreep onder alle debatten en rekeningen, na een zorgvuldige,
bijna automatische schifting en contrôle. Le Temps is de slotsom van alle rumoeren
en geruchten welke opgonzen uit een veeltongige natie als de Fransche.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Het was daarom des te zonderlinger in dit orgaan tendenties en standpunten
geformuleerd te zien welke door een gedeelte der pers gewoonlijk uitgekreten worden
als Hitleriaansch. Alle bladen die gelden voor patriottisch, nationalistisch of
reactionnair, en zelfs organen met minder geprononceerde kleuren, maakten zich
meester van Barthélemy's artikel als van een juist uitgevonden wapen, trokken van
leer en vierden hun overwinning. De Vrede, riepen zij, was gered. Om wat er gewerd
van Tsjechoslowakije schenen zij niet meer te malen, nu de juridische vorm
gehandhaafd, geëerbiedigd bleek.

De consequenties
Beschamend en onbegrijpelijk was 't om gade te slaan hoe lichtvaardig zich gewetens
lieten sussen die zweren bij den vorm naar mate hij in hun kraam te pas komt. Hun
verstand stond ervan stil. Zij hadden niet onderzocht wat die juridische vorm waard
was. Zij bespeurden niet tot welke onthutsende consequenties hij leidt voor logische
hersens. Blindelings accepteerden zij een reeks van drogredenen welke hen straks
fataal kunnen worden. Want met argumenten als die van Joseph Barthélemy kan men
vèr komen, veel verder dan men in gegeven omstandigheden wenscht. Bij voorbeeld:
Kameroen en Elzas-Lotharingen zijn Frankrijk toegewezen krachtens het Verdrag
van Versailles. Dit Verdrag is geschonden (en hoe!) door Duitschland. Door de
meesten zijner onderteekenaars wordt het Verdrag van Versailles verwaarloosd als
een stuk anachronistisch papier. Bijgevolg verliest Frankrijk zijn rechten op Kameroen
en Elzas-Lotharingen, en zal het wijs doen deze streken onverwijld te ontruimen. In
haar meest strikten zin is de redeneering eveneens toepasselijk voor den Poolschen
Corridor, op Eupen en Malmédy, op Sleeswijk, etc.
Een rechtsgeleerde is altijd verschoonbaar wanneer hij argumenten aanvoert die
bij analyse geen steek houden. Dit kan zelfs een plicht zijn. Wat zou men niet willen
verzinnen, te goeder trouw, uit volle overtuiging, om een ramp af te wenden waarvan
niemand de verwoestingen kan overzien? Maar het is de taak van de advocaten der
wederpartij om een betoog dat niet sluit, dat tot ongerijmde, onaanvaardbare gevolgen
noopt, te weerleggen, te ontzenuwen voor zoover dit in hun macht ligt. En de juristen
van den Quai d'Orsay hebben de gelegenheid niet verzuimd, welke hun, tamelijk
naief zou men haast zeggen, door Joseph Barthélemy geboden werd. Zoodat de
conclusie van Le Temps, letterlijk geciteerd, ten slotte luidt: ‘Het standpunt van het
Fransche gouvernement is, dat niets, in de huidige situatie, de verbintenissen om
samen overleg te plegen en elkander te helpen welke Frankrijk en Tsjechoslowakije
in 1924 en 1925 hebben aangegaan, zou kunnen verzwakken.’

Waarschuwing
De Duitschers zijn daarmee gewaarschuwd. Aan hen de keuze of zij voor
ras-theorieën, die wetenschappelijk onhoudbaar zijn, die door geniale biologen als
Charles Nicolle gevaarlijk, verderfelijk geacht worden voor de ontwikkeling van het
menschdom, aan de Duitschers de keuze of zij voor dilettantische concepties hunner
ethnologen een oorlog willen ontketenen waarna de overwinnaar in een verdelgd
Europa niets meer zal kunnen annexeeren dan ruïnes en graftomben.
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Natuurlijk hopen de juristen van den Quai d'Orsay door de preciseering van hun
standpunt dien oorlog te verhinderen. Maar of hun dat lukt of niet, een andere partij
konden zij niet kiezen. Vroeg of laat zullen onverwezenlijkbare aspiraties gefnuikt
moeten worden, en vroeg is hier buiten allen twijfel veiliger dan laat. Beginselen
dreigen in actie te treden die geen enkel redelijk mensch kan onderschrijven of dulden.
Want naar welk een wereld zouden wij verhuizen wanneer (volgens Duitsch
voorbeeld) alle Fransch-sprekenden in België, in Zwitserland, in Italië, in Amerika
gewapenderhand konden opgeëischt worden door Frankrijk, alle Spaansch-sprekenden
door Spanje, alle Engelsch-sprekenden door Engeland? Door de stelling te formuleeren
is zij reeds veroordeeld als pure waanzin en wie er zich schrap tegen zet verdedigt
niet alleen Tsjechoslowakije maar zijn eigen kostbaarste bezit: zijn geestelijke en
stoffelijke vrijheid.
[verschenen: 7 mei 1938]

De verdeeling der wereld
De verdeeling van een Zuid-poolgebied, slechts bewoond door zeekalveren,
zeehonden, zeerobben en pinguins, kan een interessant internationaal
probleem worden.
Parijs, 30 April [1938]
Terwijl zoo goed als alles in Frankrijk schijnt te wankelen, te kraken, te moeten
instorten, en terwijl Dr. Joseph Goebbels reeds bekend maakt dat de dag nadert
waarop de aarde opnieuw verdeeld zal worden, publiceert de Fransche Staatscourant
een decreet volgens hetwelk ‘de eilanden en de territoria, gelegen ten Zuiden van
den 60sten graad parallel, en tusschen de 136ste en 142ste lengtegraden Oost van
den meridiaan van Greenwich, onder de Fransche souvereiniteit vallen’.
Dat lijkt eenvoudig als een brief op de bus te doen en het is bijna ongemerkt aan
de publieke opinie voorbijgegaan. Wanneer 't niet volkomen aan de aandacht ontsnapt
was, gelijk honderden andere officieele berichten, zouden de menschen zonder twijfel
gezegd hebben: ‘Wat! Nog een stuk grond erbij? Hebben we niet land genoeg onder
de zon? Hebben we al niet meer dan wij kunnen gebruiken? Zijn er niet genoeg
akkers die braak liggen in Frankrijk?’
Zij zouden er niets van begrijpen hoe een land, dat geregeerd wordt door een
anti-koloniaal gouvernement, behoefte kan voelen om zijn vlag te laten wapperen
over een deel van den aardbol dat men met eenige inspanning moet zoeken op de
kaart om het te vinden. Inderdaad, de annexatie geschiedde onder het bewind van
het voormalig socialistisch ministerie. Terwijl de eene helft van Frankrijk staakte en
terwijl de overige helft zich voorbereidde op een bankroet en andere catastrofen,
legde een handvol origineelen beslag op een deel van den Zuidpool, waar niemand
geweest is, waar niemand ooit zal komen en dat sommigen zich hoogstens herinneren
door de fantastische beschrijving welke Edgar Poe ervan geeft in ‘De avonturen van
Arthur Gordon Pym van Nantucket’.

De ‘bevolking’
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De menschen zouden nog heviger verbaasd staan wanneer zij wisten, dat het pas
ingelijfde gebied slechts bevolkt is door zeekalveren, zeehonden, zeerobben en
pinguins; weliswaar pinguins van het edelste slag, langs wier flonkerend zwarte kop
twee breeds gouden strepen afdalen naar een borst van het stralendste wit, en die
pompeus rechtop marcheeren met de staatsie van een ouderwetschen koning,
onovertrefbare pinguins in ieder geval, maar toch niets dan pinguins.
Verstonden die pinguins echter Fransch dan zouden zij redeneeren: Men weet niet
eens wat aan te vangen met de eilanden Kerguelen, Amsterdam en Sint-Paulus, een
aantal graden meer westwaarts gelegen. Men vraagt zich af wat ermee te beginnen,
hoewel het klimaat daar draaglijk is (zoo iets als een koele herfst), hoewel er geen
enkel wild dier leeft, geen enkel schadelijk insect, zelfs geen mug, hoewel ze
bruinkolen bevatten van uitstekende kwaliteit, turf over onafzienbare uitgestrektheden,
hoewel ze bezaaid zijn met siersteenen als de agaat, de amethyst, de opaal, de jaspis,
en op den koop toe met IJslandsch spaath, zeer gezocht in de optische industrie, en
peperduur omdat die delfstof buitengewoon schaarsch is. Men denkt er ernstig aan
om in dat haast onbewoond gebied een strafkolonie te vestigen, nu het bagno van
Guyana is afgeschaft, en omdat het onvoorzichtig lijkt de boeven samen te pakken
in een land als Frankrijk, waar sinds twee jaar elke maand een revolutie dreigt uit te
breken. Het eerste immers wat revolutionnairen die hun tradities respecteeren plegen
te doen is wagenwijd de deuren te openen der gevangenissen. Als men dus geen beter
raad weet met nuttige, ontginbare eilanden als Kerguelen, Amsterdam en St.-Paulus
waarom dan drukinkt, papier en driekleurig dundoek te verspillen aan woestijnen
van sneeuw en ijs onder den zestigsten parallel?

Adelia
Spotters zullen niet nalaten te vragen of het Fransche gouvernement wellicht meent
dat deze inlijving opweegt tegen de annexatie van Oostenrijk. Doch stellig zal hun
klomp breken wanneer zij vernemen dat het nieuw verworven gebied hun reeds
betwist wordt door mededingers. Want uitgedrukt in eigennamen resumeeren de
geografische cijfers, een paar lengte- en breedtegraden, de heele geschiedenis van
den epischen strijd welke gedurende den ganschen loop der vorige eeuw gevoerd is
tusschen Franschen, Engelschen, Amerikanen, Noren en zelfs Australiërs, om de
ontdekking en het bezit der onherbergzame streken en ijsbergen waar de Zuid-Pool
zijn geheimzinnig punt teekent. De 136ste lengtegraad correspondeert ongeveer met
den Baie du Désappointement. Baai der teleurstelling! Wat dachten de zeevaarders
te ontmoeten in deze gure regionen? Een soort van paradijs, verborgen achter de
gletschers, als de Gordon Pym van Poe? Het viel hun tegen. Maar zij doopten het
territorium achter de baai Terre d'Adélie. Wie is deze Adelia? Ik tref haar naam niet
aan in mijn lexicon, uitvoerig nochtans. Het land echter van Adelia zal niet veel
aanlokkender zijn dan de baai der ontgoocheling. Niettemin werd de Fransche vlag
er geheschen in Januari 1840 en bijna honderd jaar later, op een dag in April, acht
de regeering het uur geslagen om de rechten van Frankrijk op dit wintersch gebied
te preciseeren, te onderstrepen en te verzekeren tegen mogelijke concurrentie.

Internationaal probleem
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Nauwelijks echter is Adelia ingelijfd of het eigendom dreigt bestreden te worden.
Weliswaar verklaart de Noorsche minister van Buitenlandsche Zaken dat de Fransche
opvordering de Noorsche belangen aan den Zuid-Pool niet raakt, doch deze uitspraak
heeft niets definitiefs en vertolkt slechts een afwachtende houding. Daarentegen
beweert de ontdekkingsreiziger Ruser-Larsen dat Adelia sinds jaar en dag geannexeerd
is door Australië, en als Engeland nog in dubio verkeert, Amerika zal vermoedelijk
zijn rechten doen gelden.
Met een beetje goeden wil van weerskanten kan dat een interessant internationaal
proces worden. De kwestie van souvereiniteit over poolstreken is tot dusverre nimmer
diplomatisch noch juridisch uitgemaakt. Alleen de meridiaan trekt een denkbeeldige
scheidslijn in deze oorden waar grensincidenten en problemen van minoriteiten niet
te duchten zijn.
Wat evenwel kan de Franschen bezield hebben toen zij temidden hunner ontelbare
beslommeringen besloten tot de verwerving van een onbewoonbaar wingewest?
Waarom wenschen zij bezittingen uit te breiden waar het behoud van de kostbaarste
reeds moeite genoeg van hen zal vergen in de naaste toekomst? Er loopen juist
geruchten dat zij zonder vergoeding en zonder tegenstand bereid zouden zijn om hun
aandeel in het bewind der Nieuwe Hebriden (Fransch-Engelsch condominium vanaf
1904) af te staan aan de Australiërs, die om strategische en andere redenen de
alleenheerschappij begeeren over dezen archipel. Hier zou het idee kunnen oprijzen
van een ruil. Maar is het denkbaar dat de Franschen het kale Adelia als een redelijke
compensatie beschouwen voor de florissante Hebriden, waar zij niet alleen rechten
hebben doch de Engelschen in aantal en in handelswaarde verre overvleugelen? Wat
dan?
Een spreekwoord dat de Franschen zelf zelden behartigd hebben zegt: gouverner
c'est prévoir. Hoeveel eeuwen evenwel zou het gouvernement van Frankrijk moeten
vooruitzien om zich Adelia voor te praten als een land van belofte? Toen Voltaire
Canada smalend noemde ‘enkele morgens sneeuw waarvoor men elkaar de hersens
inslaat’ keek hij niet verder dan zijn sceptische neus. Zouden de Franschen (die de
gevolgen dezer boutade nog niet verduwd hebben) bang zijn zich op dezelfde wijze
in de vingers te snijden met het besneeuwde Adelia en zijn pinguins?
Het waarschijnlijkst is dat de eigenliefde hun in deze zaak parten speelt. Maar al
houdt de Manchester Guardian zulk een uiting van nationalen trots voor ten volle
gewettigd, het zal niet ontbreken aan Franschen die oordeelen dat het Fransche
prestige zich tegenwoordig vergenoegt met manifestaties in zeldzaam afgelegen
uithoeken, en met even weinig voordeel als risico. Het is ook moeilijk deze meening
niet te deelen, hoe Adelia zich overigens moge ontwikkelen na eenige duizenden
jaren, wanneer de aard-as wederom de stand inneemt welke eertijds de Pool
begunstigde met een getemperd klimaat.
[verschenen: 9 mei 1938]

Een gewone taxi
Loopt te Parijs ook al op steenkool, cokes, houtskool of groen hout.
Parijs, 30 April [1938]
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Het is zeer wel mogelijk, al lijkt de zaak voor 't oogenblik van weinig gewicht, dat
de geschiedschrijver over enkele jaren zal opteekenen: ‘In de laatste week van April
1938 verscheen in de straten van Parijs de eerste taxi welks motor voortbewogen
werd door een gas-stoker. De machine werkt naar verkiezing met anthraciet, met
ordinaire steenkolen, met cokes, met houtskool, met dor hout en zelfs met groen
hout.’
Ziedaar het eind-stadium, bereikt eener techniek wier ontwikkeling wij sedert
twaalf jaren stap voor stap gevolgd hebben en waarvan wij het slothoofdstuk kunnen
schrijven. Zij heeft haar beslissende proef doorstaan. Reeds lang geleden signaleerden
wij den vrachtwagen die liep met gas dat verwekt werd aan boord. Daarna kwam het
gelakte, gecapitonneerde, luxueuze personenrijtuig. Toen de autobus. Vervolgens
de autorail. Ten slotte de taxi. Elk dezer gebruiks-aanwendingen en
gedaanteverwisselingen was een etappe en een verbetering in de evolutie eener
mechaniek. Beurt om beurt bewezen zij hetgeen verkregen kon worden onder het
opzicht van properheid comfort, betrouwbaarheid, regelmaat. In 't begin keek men
zoo nauw niet. Hoe meer men het doel naderde hoe veeleischender men werd. En
de democratische taxi bekroont het geduldige, moeizame werk.

Zware eischen
Men kan dus niet meer twijfelen aan de bruikbaarheid van het nagejaagde idee. Ieder
weet wat in het verkeer eener groote stad gevergd wordt van een taxi. Onder alle
omstandigheden, onder koude, hitte, regen of sneeuw, moet het voertuig op elke
seconde van dag en nacht gereed staan om te rollen op een wenk van zijn bestuurder.
De machine mag niet haperen en zelfs niet aarzelen. Zij moet oogenblikkelijk kunnen
starten. Zij moet het algemeen tempo kunnen bijhouden met zijn ontelbare halten,
versnellingen, vertragingen, zijn tallooze toevalligheden, hinderlagen en
overrompelingen. Zij moet als een levend wezen gehoorzamen aan elk fluitje, aan
elk lichtsein, aan elken witten stok van een agent. Kortom, zij moet luisteren en
reageeren als een gewone, goede benzine-motor wiens onwaardeerbare volgzaamheid
en gevoeligheid den gebruiker niet eens meer verwondert. Elk dier eischen beduidde
een zwaar probleem dat de gasstoker verplicht was op te lossen. Het viel hem
moeilijker dan den benzine-motor. Hij moest de taak aanvangen en volbrengen terwijl
zijn mededinger reeds volgroeid was, niets meer te wenschen overliet, hem
verpletteren kon onder een meedoogenlooze concurrentie. Welnu, vandaag rijdt hij
onherkenbaar over de boulevards. Hij beklimt de steile hellingen van Montmartre
als elke andere taxi. Hij onderscheidt zich niet van de rest der andere wagens. Zijn
gasgenerator is onzichtbaar aangebracht aan de achterzijde van het voertuig, waar
zich meestal het vijfde rad bevindt of de bagageruimte. Alleen wanneer hij
brandstoffen inneemt (elke drie honderd kilometer) bemerkt de passagier dat hij rijdt
met een gasfabriek.

Opgeloste problemen
Een cardinaal vraagstuk is daarmee uit de wereld, een vraagstuk waarvan het bestaan
eener natie kan afhangen. Een der somberste punten van den horizon eener moderne
mogendheid klaart op. Een nachtmerrie verdwijnt, welke vanaf 1917 (het jaar van

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

het Duitsche duikbooten-offensief) de geesten beangstigd heeft van hen die
verantwoordelijk waren voor de landsverdediging. Zij behoeven niet meer te vreezen
dat de benzine zal ontbreken voor hun motoren. Men kan oorlogvoeren met een
gerantsoeneerd volk, met een leger dat leeft op water en brood. Maar men kan niet
meer oorlogvoeren zonder petroleum of benzine. Naar mate de strategie en de tactiek
onder den invloed raakten van den factor snelheid, naar mate het commando zich
genoodzaakt zag de legers te motoriseeren, werden petroleum en benzine een kwestie
van te be or not te be welke alles beheerschte en kwellender drukte naar gelang de
motorisatie in omvang toenam. Zeker, men kon onmetelijke reservoirs aanleggen.
Doch zelfs onderaardsche vergaarbakken kunnen niet lang verborgen blijven voor
spionnen en zijn niet beveiligd voor bombardementen en sabotage. Men kon kostbare
installaties monteeren waar met dure procédé's een kunstmatige benzine gedistilleerd
wordt. In vredestijd echter is deze industrie ruïneerend. en in oorlogstijd staat zij
bloot aan een goed gemikten aanval uit de lucht. Hoeveel trouwens dezer fabrieken
zou men moeten bouwen om in de hoogst noodige behoeften te voorzien?
Al die problemen zijn tragische obsessies geweest voor het opperbevel, ware
tormenten zoolang ze onoplosbaar schenen. De bedreiging en de benauwende droomen
wijken voor een retort dat gestookt wordt met onverschillig welke brandstof. Men
zal altijd hout vinden, dor of groen, om een motor te doen draaien. Ongetwijfeld zijn
er nog donkere kanten: de zeevloot, de vliegtuigen. Nog geruimen tijd zullen zij
petroleum verslinden en benzine. Maar het is reeds een onschatbare winst dat de
voorraden welke voor hen liggen opgestapeld niet meer gedeeld behoeven te worden
met de tienduizenden automobielen van het landleger. Van nu af kunnen ook de
pantserwagens werken met gas. Hier wordt het voordeel tweevoudig, want de
gasstoker, die niet ontplofbaar is, verdubbelt hun gevechtswaarde. Zij zullen niet
meer in brand geschoten worden en niet meer als stroovuren vlammen met hun
bemanning.

In de koloniën
In een andere richting, doch met een succes dat voor den Parijschen taxi niet
onderdoet, is het probleem der motor-brandstof aangepakt door de Koloniën. Een
eventueel blocus bedreigt hen niet minder dan het moederland met een verlamming
der beweegkrachten, die des te hachelijker storingen kan veroorzaken daar alle
communicaties met de metropool zullen worden afgesneden, welke ook de vijand is
dien men in Europa te bestrijden krijgt.
Verscheidene onderzoekingsstations zijn o.a. in Afrika opgericht om de
brandstof-winning te bestudeeren uit katoen-pitten, palm-noten en apenoten. Niet
allen hebben gelijkaardige of bruikbare resultaten geleverd. Juist deze week echter
bericht het experimentale centrum van Ab der Halden te Segoe, in Soedan, de
ontdekking eener practische, eenvoudige, niet dure methode van benzine-fabricatie,
uitgevonden door een jong ingenieur, Roger François, die in een auto van het courante
type vijfhonderd kilometer heeft afgelegd met brandstof, uitsluitend gewonnen uit
planten. Uit een ton ongedopte palm-noten haalt dit station honderd-vijftig liter
benzine, terwijl het overschot als vaste brandstof gebezigd kan worden door de
gas-stoker van vrachtwagens. Elke tropische kolonie bijgevolg, waar de petroleum
ontbreekt en waar de lastdieren zijn afgeschaft, zou dus haar eigen luchtvaart voortaan
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kunnen ravitailleeren in benzine. Voor alle Fransche gewesten in Afrika is deze
uitvinding van kapitaal belang.
Dat de apenoot, de katoen-pit of de palmnoot ooit de petroleum zal verdringen
lijkt voorloopig niet te duchten. Een veel gevaarlijker remplaçant, in Europa ten
minste, is de gas-stoker, die niet alleen voor de nationale verdediging op het meest
gewenschte uur verschijnt als een uitkomst, maar die ook als geroepen komt voor
een tijdperk waarin de fiscus de benzine onbetaalbaar heeft gemaakt voor gemiddelde
beurzen. Een gas-stoker van het model dat functionneert in den Parijschen taxi
veroorlooft een bruto-bezuiniging van 70% op de kosten der brandstoffen. Er is
tegenwoordig geen automobilist in Frankrijk wien dit cijfer niet tot nadenken zal
stemmen, vooral daar het genoegen der winst door geen enkel ongerief vertroebeld
wordt. Niet meer is er gewoonlijk noodig om een nieuwe strooming te verwekken,
waarvan de loop, de kracht en de gevolgen onberekenbaar zijn. Onder twee
gezichtshoeken zou dus de taxi, gedreven met hout of kool, een datum kunnen blijken.
[verschenen: 14 mei 1938]

Druppel en oceaan
Met versnelde vaart op weg naar verdere devaluatie?
Parijs, 5 Mei [1938]
Sinds een paar weken triomfeert de clown Boulicot elken avond grappig en aardig
op de planken waar hij optreedt, met niets anders dan ‘Daladier, de Redder’. Gelijk
de meeste clowns praat Boulicot in ernst. Hij heeft slechts te zeggen, met een
gelegenheidsgezicht: Daladier? Le Sauveur, om de heele zaal te doen uitbarsten in
geschater.
Dat is een der tonen die de mixtuur vormen van de vox populi. Hij heeft weinig
te beteekenen. Hij zal Daladier niet verhinderen te regeeren. Maar hij teekent toch
een netelige, bedenkelijke nuance in de stemming en als ik Daladier was, gaf ik dezen
nar voor de rest zijner dagen een pensioentje. Dat kan er nog wel af en het geld zou
de kosten loonen. Het lijkt me niet gezond om met een Redder te lachen op een
tijdstip dat het land een redder boven alles noodig heeft.
Er zal nog een beetje harder geschaterd worden nu de eerste ‘trein’ der
decreet-wetten die de Franschen uit den pekel moeten helpen, paffend en stampend
is binnengeloopen. Hij werd met spanning verwacht want hij was ruim over tijd, en
voor een man, die de dingen al ettelijke jaren en maanden zag aankomen, toonde
Daladier volstrekt geen haast, hetgeen eenige verwondering baarde in verband met
het bitter zure uur waarin men verkeerde.
Die ‘trein’ dan, zooals hij nu eenmaal heet, beslaat zestig volle pagina's druks van
het officieele blad der Derde Republiek. Dat is geen nummer meer van een krant,
dat is geen aflevering, het is een lijvig boekdeel, een foliant. Daar ieder geacht wordt
de wet te kennen, ontslaat dat stuursche volumen ieder van den plicht om het te lezen.
Waar zou men den tijd vandaan halen? Men laat dat werk over aan anderen die 't
weer overlaten aan anderen. Men gaat erop zitten, zooals de Franschman plastisch
zegt om te beduiden dat hij er geen snars om geeft.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Woord en daad
Niettemin weet iedereen wat de trein meebrengt. Daladier had onlangs nog verklaard
- het waren woorden uit zijn eigen mond - dat de belastingen een overmatige hoogte
bereikt hadden en dat het gevaarlijk was ze te vermeerderen. Hij had [enige foutief
geplaatste woorden] ermee zijn bekommerdheid geuit over het feit dat de Franschen
43% van hun inkomen afdragen aan den rijksontvanger. Er lag dus opzichzelf niets
verbazends in dat hij alle belastingen zonder uitzondering opsloeg met 8% en dat hij
de natie per decreet uitnoodigde om in 't vervolg niet 43% maar 47 à 48% van haar
inkomen te offeren aan den fiscus. Men raakte er langzamerhand gewend aan dat
een politicus precies het tegenovergestelde doet van wat hij belooft, meent, wil en
bedoelt.
Dit neemt niet weg dat citoyeus en citoyennes over die 8% hun opinie hebben,
een stevige, onverdeelde opinie. Unisono zeggen zij: Een kunst! Dat kan ik ook.
Moest hij daarover drie weken nadenken! Acht procent op den heelen hoop. Waarom
geen negen, tien, elf, twaalf? En wat zal dat in kas brengen? Een onnoozele vier
milliard ongeveer. Terwijl er volgens alle deskundigen veertig à vijftig milliard te
kort komen!
Men bekeek die 8% van twee kanten, wat normaal was, door het groote en door
het kleine gaatje van den kijker. Men zag niet hetzelfde, maar het effect was eender.
Men werd er baloorig van. Daladier had 't klaargespeeld, tot zijn ontsteltenis
waarschijnlijk, om van die 8% tegelijk een mug te maken en een olifant, tegelijk een
druppel en een oceaan, een hapje en een rijstenbrijberg, een molshoopje en een Mont
Blanc, een korrel zand en een woestijn. Het was veel en niet veel, alles en weinig,
niets en meer dan genoeg. Redelijk en onzinnig.

Maar geen bezuiniging
Het kan best, zei de citoyen onder den indruk dezer psychologische fout, dat de
decreten uitstekende maatregelen bevatten, zooals de hernieuwing der handelsvloot,
de ristorneering van zestig francs per honderd liter benzine aan toeristen, of weet ik
veel. Eén zaak echter staat als een paal van gewapend beton boven water: dat ik, om
een lastig kwartier te passeeren, geld zal moeten opnemen, vooral daar de plaatselijke
belastingen van Parijs en andere gemeenten, niet zijn opgeslagen met 8% doch met
33% of méér. En waar is het decreet dat het geld goedkoop maakt? Waar is het decreet
dat een rationeele rentevoet vaststelt? Waar is de weldoener die mij geld leent voor
minder dan 9%? Morgen brengen. Hij informeerde te vergeefs. In al de zestig pagina's
vond men geen spoor van een dusdanige reddingsplank. Men hoopt dat zij met een
volgende trein komt, omdat hoop doet leven.
In afwachting krijgt de citoyen geen enkele nuttige, urgente hervorming, geen cent
bezuiniging (integendeel: men smijt met de milliarden) maar zijn derde devaluatie
binnen de twee jaren. Wij hebben ze drie maanden geleden aangekondigd als absoluut
onvermijdelijk. Daladier admitteert haar in principe en gouvernementeel door de
toelating in zijn cabinet van Paul Reynaud en Raymond Patenôtre, twee uitgesproken
devalueerders te hooi en te gras, tegen heug en meug, door dik en door dun. Ieder
bijgevolg die ooren had om te hooren en oogen om te zien, was op de hoogte. Er is
dan ook zelden een lucratiever operatie uitgevoerd en nimmer werd het den menschen
(op voorwaarde dat zij eenig bedrijfskapitaal bezaten) gemakkelijker gemaakt om
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zich slapend te verrijken. Voor den Staat b.v. zijn de meeste rekeningen van dit jaar
automatisch aangezuiverd (behalve de schulden die hij nog maken zal) en elk milliard
dat omstreeks 1936 belegd werd in ponden sterling, guldens of ander valuta, kan
meer dan verdubbeld beginnen te denken aan de terugreis. Men sprak indertijd van
vijftig milliard die op de vlucht sloegen voor Blum zaliger gedachtenis. Zij hebben
kleintjes gemaakt.

Slechts een halte?
De magnifieke operatie is in de energiekste bewoordingen en klemtonen ter kennis
van de natie gebracht als een soort van monetaire Hindenburglinie, als een Verdun,
als een Ils ne passeront pas.81 Wij gelooven gaarne aan de oprechtheid van Daladier's
overtuiging. Maar als er vijanden zijn die loeren op een doorbraak van dit front, dan
bevinden zij zich niet in 't buitenland, zooals de massa der extra-naieve burgers zich
misschien nog verbeeldt, doch in 't hartje van de vesting, in 't eigen cabinet van den
eersten minister. Wanneer Reynaud en Patenôtre hun plan niet wijzigen is de huidige
devaluatie slechts een halte. Volgens betrouwbare geruchten is het hun stokpaardje,
hun idéé fixe en hun belang om den franc te reduceeren tot twee honderd per pond
sterling.
Dat dergelijke geruchten kunnen worden uitgestrooid is ongetwijfeld reeds verdacht
en scabreus. Maar het is een kwestie van regeering of zulke wenschen zich
verwezenlijken. Wij zullen spoedig merken waaraan wij ons te houden hebben. De
twee vorige devaluaties veroorzaakten een prijsstijging van gemiddeld 50% voor
alle levensbenoodigdheden, en de arbeidsloonen klommen navenant. Als dezelfde
wisselwerking zich herhaalt heeft elke Paul Reynaud schoon spel.

Schoon spel
Schoon spel en een royale kans. Want als de opgeschroefde salarissen der
fabrieksarbeiders internationaal omgerekend aannemelijk worden na de derde
devaluatie, millioenen staatsdienaren daarentegen, de landbouwers, en nog andere
categorieën van geëmployeerden, werken volgens den tegenwoordigen koers
ontegenzeglijk voor hongerloonen, als ware armoedzaaiers. Geen mirakel kan dien
paradox houdbaar maken. Volgens de meeste waarschijnlijkheid bevinden wij ons
op de helft van het hellend vlak, eventjes geremd in een bocht, maar op weg om met
versnelde vaart naar beneden te tollen. Als Daladier, die doorgaat voor een
personificatie der wilskracht, dat verhoedt, des te beter. Wij zijn in een eeuw welke
ons dresseerde om aan het ongeloofelijkste te gelooven, zelfs aan zeeslangen.
[verschenen: 16 mei 1938]

Een nieuw misdrijf
81

[noot OVTB:] ‘Ils ne passeront pas’ (zij - d.w.z. de Duitsers - zullen er niet doorkomen) was
een strijdkreet van de Fransen in de loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorlog.
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De Fransche Justitie gaat optreden tegen wichelaars en waarzeggers.
Parijs, 7 Mei [1938]
Ten langen laatste, en omdat het de spuigaten uitliep, heeft de Fransche Justitie zich
bemoeid met de wichelaars, waarzeggers, horoscooptrekkers en andere
sluier-oplichters van hetzelfde allooi, die de toekomst verkoopen in gedrukte
formulieren en nering drijven in visioenen. Eindelijk heeft zij een oog laten gaan
over deze nijverheid en termen gevonden om verschillende dier industrieelen uit te
noodigen voor de rechtbank te verschijnen.
Of haar actie op voldoende juridische gronden berust, of de toovenaars veroordeeld
kunnen worden is nog de vraag. Maar stellig beantwoordt het ingrijpen der Justitie
aan eischen der volksgezondheid, welke men niet langer zonder gevaar kon
verwaarloozen. Bij diverse huiszoekingen bleek een der beklaagde fakirs vijf-en-dertig
secretarissen in dienst te hebben. De correspondentie van een ander dier specialisten
in het bovennatuurlijke verschafte werk aan vijftig klerken. In minder dan twee jaar
tijds had deze firma twee honderd zestig duizend brieven ontvangen. Onder de
profeten die verzocht worden hun matten op te rollen ontmoet men exemplaren van
allerlei kleur en model: een Neger, een Turk, dames van den Balkan, en zelfs een
uitgeslapen Parijsche jongen die zich toetakelde met een golvenden witten baard om
zijn mannelijke en vrouwelijke klanten audiëntie te verleenen. Allen verdienden geld
als water en zullen bijgevolg verdedigd worden door de beroemdste advocaten der
Parijsche balie.

Onmetelijke onnoozelheid
Twee honderd zestig duizend brieven binnen twee jaar, dat is ongeveer vierduizend
per dag, en voor één firma. Als men ze naast elkaar legde zou men reeds een aardigen
maatstaf hebben van de onmetelijke onnoozelheid onzer tijdgenooten, en van een
der aspecten waaronder de domheid zegeviert in de verlichtste der eeuwen. Men kan
dat cijfer echter gerust vermenigvuldigen met tien, met twintig, met honderd. Hoe
verbluffend het ook is, het betreft uitsluitend de hoofdstad, de Ville-Lumière, waar
de politie bij haar eerste optreden natuurlijk met handschoenen te werk ging en alleen
de opzichtelijksten lastig viel. Het cijfer geldt niet voor de ontelbare minder
democratische, minder gestandaardiseerde, meer deftige, respectabele en mysterieuze
ondernemingen. Het geldt ook niet voor de overige steden als Lyon, Marseille,
Bordeaux en de rest. Het telt enkel voor één charlatan te Parijs. Zoodat men, een som
opmakend van het vermoedelijk geheel, veilig mag aannemen dat minstens de helft
der Fransche natie dagelijks gebogen ligt over koffiedik, kristallen bol, gesmolten
lood, inktspatten, tarotkaarten, lijnen in de hand, of het hoofd opricht naar de sterren
en planeten.

Loonend beroep
Al zou het negotie zijn gelijk elke andere handel, het omzetcijfer van dit bedrijf is
ontzaglijk en het zal de overheden, bezorgd voor het evenwicht harer onderdanen en
bekommerd over de toeneming der malloten, méér moeite kosten die orakels te
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kortwieken dan de uitroeiing gevergd heeft der middeleeuwsche heksen. Weinig
kranten en weekbladen zijn er die niet elken dag een kolom publiceeren met adressen
der helderzienden, raad wetend in alles, weinig die niet geregeld advertenties van
een halve pagina plaatsen van de groote exploitanten. En gros of en détail, het beroep
is loonend.
Het aanbod kan niet zoo overvloedig zijn of het blijft beneden de vraag. Men
consulteert den wichelaar voor het koopen van een loterijbriefje, voor het geven van
een beursorder, voor het sluiten van een huwelijk, voor het ondernemen van een reis,
voor het aangaan eener amourette, voor beslissingen van min of meer gewicht, voor
de opvoeding der kinderen, voor ziekten, voor gelukkige of ongelukkige
verliefdheden, voor alles. Aanvankelijk was er één dagblad dat elken morgen den
horoscoop van den dag publiceerde waarin de gepatenteerde waarzegger de lezers
verwittigde wat zij te doen hadden of te laten, welk soort van humeur voor het etmaal
zou heerschen, of zij gevoelig zouden zijn in de nieren, den lever, de maag, voor
jicht, rheumatismen of passionneele bevliegingen. Tegenwoordig zijn er dozijnen
kranten die dag aan dag de invloeden vertolken van Venus, Jupiter, Mars, Saturnus,
de Maan en de overige knooppunten van het firmament. Om te kunnen concurreeren
met het gedrukte papier, om elkaar vliegen af te vangen, zenden vijf particuliere
Radio-posten elken ochtend het planetaire weerbericht rond hunner astrologen. Nooit
waren wij zoo familiair met de gesternten, hun kwadraten, opposities, trigonen en
de predestineerende effecten hunner uitstralingen. Nooit zaten wij zoo gevangen en
verward in een dicht-gesponnen web van min of meer materieele golven en draden,
waarvan men zich met den besten wil der wereld niet kan isoleeren, waaraan men
hoogstens probeeren kan zich te onttrekken.

Edeler beweegredenen
Wanneer er geen behoefte was zou er geen orgaan zijn. Wat zeg ik...
Een ongeloofelijke menigvuldigheid van organen, overeenstemmend met de
behoefte. Maar zou het alleen, of voornamelijk, de domheid en de onnoozelheid zijn
welke de menschen leidt naar deze labyrinthische wegen? Waarschijnlijk niet. Zoodra
wij een beetje dieper graven dan de oppervlakte liggen edeler beweegredenen voor
het grijpen. Die hypnotische overgave aan onbekende krachten kan de instinctieve
reactie zijn van de tallooze hersenstelsels, die beginnen zich vaag rekenschap te
geven van de betrekkelijkheid der louter aardsche wetten en drijfveeren. Onbestemd
bevroeden zij misschien de begrenzing der factoren van onzen aardbol in het
grenzenlooze, matelooze uitspansel, de geringheid, de zwakte, de afhankelijkheid
dier factoren in het universeele mechanisme. Wellicht is die zucht bewustwording
van het totaal der dynamismen en magnetismen het eerste tastende experimenteeren
van een zich vormend zesde zintuig, van voelhorens die trachten te kiemen of te
groeien. Misschien is het de oude, lang onderdrukte hereditaire droom van rijker,
machtiger werelden boven de onze, die opnieuw en luidop zijn verboden
sirenengezang doet hooren. Verboden: want als we ons eenmaal laten boeien door
de sterren, wie of wat zal ons uit deze kluisters bevrijden? Met onze vrijheid zouden
wij onze persoonlijkheid verliezen als planten of delfstoffen en langzaam maar zeker
automaten worden, gehoorzaam luisterend naar een sein uit de oneindigheid, een
kurk dobberend op planetaire golven. Misschien ook werd onze wereld te klein sinds
ieder het heelal leert afvademen. Of misschien zijn al de lieden die een gedragslijn
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afspeuren in de sterren eenvoudig hun stuur kwijt; het bestel der aarde schijnt hun
te fantastisch, te redeloos, te onzinnig en tevens te beperkt, te meetbaar, te
overzichtelijk voor hun twijfel en ongeloof. De vulgariseering der astrologie zou dan
een symptoom zijn der algemeene ontreddering. Men wil een houvast, een kompas,
een nieuwe wet, een verklaring, een zekerheid, al moest men haar gaan zoeken boven
den Melkweg.

Waar is de grens?
Het is per slot de schuld niet van die ontelbare onbevredigde, onverzadigde dolers,
wanneer hun drang wordt uitgebuit door marktschreeuwers en opsnijders. Het is ook
niet meer dan billijk dat de Justitie die slachtoffers hunner innerlijke onrust in
bescherming neemt tegen zwendelaars.
Doch op welke gronden, met welke middelen zal een Rechter op dit gebied de
scheidslijn trekken tusschen waarheid en bedrog, echt en valsch, goede en kwade
trouw? Geen enkel instrument heeft tot nu toe ooit een emanatie geregistreerd van
eenige planeet of ster, waaruit zou mogen worden afgeleid dat zij onze diepste
roerselen beïnvloedt, onze levensbanen teekent. Alles op dit gebied is hypothese,
bloote gissing, arbitraire interpretatie, conjectuur. Wetenschappelijk is niets bewezen
of bewijsbaar, noch voor, noch tegen. Het zijn niet de wichelaars die Uranus, Neptunus
en Pluto ontdekt hebben in de 18de, 19de en 20ste eeuw. Pluto dateert van 14 Maart
1930 en wat kennen wij tot dusverre eigenlijk van Pluto? Kan men op een volledig
gebrek aan proefondervindelijke gegevens een rechtspraak baseeren? Heeft de eerste
de beste charlatan in dit domein niet evenveel controleerbare autoriteit als Copernicus
of Kepler? Zal het vonnis, vrijsprekend of veroordeelend, niet even oncontroleerbaar
zijn als de zaken die het beweert te berechten? Riskeert daarenboven de Justitie niet,
waar elken dag een tastbaar feit geopenbaard kan worden, zich in even erge mate te
compromitteeren als de rechters die Galilei veroordeelden?
Ziehier enkele der problemen, gesteld door een nieuw misdrijf. Men is even
nieuwsgierig naar de oplossing welke de Justitie ervoor zal vinden als naar de debatten
die savoureuze onthulling beloven van zonderlinge afdwalingen.
[verschenen: 25 mei 1938]

Twee raadsels
Het is niet duidelijk waarom Frankrijk vliegtuigen in Amerika zou bestellen
zoolang het ze zelf beter kan maken.
[Parijs, ca. 10 mei 1938]
Vreemd is het met hoeveel gemak het gerucht zich heeft kunnen verbreiden dat
Engeland en Frankrijk een massalen aankoop van oorlogsvliegtuigen gingen verrichten
in Amerika. De meeste kranten der twee halfronden hebben gewag gemaakt van
zulke plannen. Het Berliner Tageblatt gaf zelfs de uitvoerigste bijzonderheden en
analyseerde tegelijk de hindernissen welke de uitvoering bemoeilijkten. Engeland
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zou zich duizend machines verschaffen in de Vereenigde Staten, Frankrijk zes
honderd. Als de Franschen wegens hun financiën bijgeval tegen het uit te schrijven
bedrag opzagen zouden de Britten hun met genoegen de som voorschieten, bij wijze
van leening. Er bestonden weliswaar politieke en militaire bezwaren. Politieke omdat
de Amerikaansche regeering geen vergunning kon verleenen tot den koop zonder de
neutraliteit te schenden, of op te heffen, welke zij herhaalde malen geproclameerd
had. Militaire, omdat een wet sinds Januari 1937 den export verbiedt van
oorlogsvliegtuigen, motoren, wapenen, etc. voor de periode van twee jaren gedurende
welke zij als nieuw en geheim kunnen gelden voor de Defensie der Vereenigde Staten.
De Amerikanen wenschen dus slechts materiaal af te staan dat kans bood om lichtelijk
verouderd te zijn en overvleugeld door hun recentste verbeteringen. Een militair
vliegtuig immers evolueert onophoudelijk en zelden gebeurt het dat de vijftigste
copie van hetzelfde type niet in menig onderdeel het origineel overtreft.

Risico
De politieke bedenkingen schenen niet onoverkomelijk. Er is altijd iemand te vinden
in den Amerikaanschen Senaat om een uitzonderingsmaatregel voor te stellen op de
neutraliteitswet. Wat echter de militaire moeilijkheden betreft meende men in
Frankrijk met zekerheid te weten dat President Roosevelt, hoewel persoonlijk geneigd
tot een nauwe industrieele samenwerking tusschen Washington - Londen - Parijs
(het eenheidsfront der drie groote Democratieën), onder geen enkele voorwaarde
zijn toestemming zou geven tot den verkoop van uitvindingen of verbeteringen
waarbij de Amerikaansche Verdediging geïnteresseerd was en die op een Europeesch
oorlogsveld (het Spaansche b.v.) in handen kon vallen van een mogelijken
tegenstander. Dit is de Duitschers gebeurd met hun fameuzen Messerschmitt die,
onbeschadigd tot een noodlanding gedwongen op het territorium der
gouvernementeelen, door de Rooden van Barcelona ijlings naar Frankrijk
geëxpedieerd werd tot nader onderzoek. (Tusschen haakjes: de Messerschmitt, danig
gepolst in het arsenaal van Villacoublay, is de Franschen een tikje tegengevallen!)
Hetgeen hier de Duitschers overkomt, hangt ook de Amerikanen boven het hoofd,
hoewel de Franschen in Spanje voorzichtiger met hun modernste materiaal optreden
dan de bondgenooten en supporters van Franco. Dit nam inmiddels niet weg dat er
niet 't geringste uitzicht scheen te bestaan op verkrijging der Amerikaansche noviteiten
en dat men derhalve genoodzaakt zou zijn zich te behelpen met tamelijk oude
machines - zoo de koop doorging.

De prijs
Ook de prijs der vliegtuigen, sinds de franc ruim 35 noteert voor een dollar, was voor
de Franschen een behartigenswaardig struikelblok. Een jager, geïmporteerd uit
Amerika, werd alles meegerekend, vracht, douane, etc. ongeveer tweemaal duurder
dan een jager, gefabriceerd in Frankrijk. Daarbij voegde zich een winstderving in
den vorm van salaris-verlies voor de arbeiders. Tezamen een kapitaal van twee à drie
milliard, het geheele jaarlijksche budget van Luchtvaart.
Doch niettemin was het de Minister zelf die de loopende geruchten officieel
bevestigde ondanks alles wat hen kon logenstraffen. In de belangrijke verklaring
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welke hij deze week aflegde aan de pers deelde hij mede dat de aankoop van
Amerikaansche vliegtuigen ernstig in overweging genomen werd door zijn
departement, maar dat een beslissing was opgeschort totdat een nader onderzoek
hem nauwkeurige inlichtingen zou verstrekt hebben omtrent de productie-capaciteiten
der Fransche industrie.
Deze merkwaardige uitlating plaatste sommige waarnemers in Frankrijk voor een
dubbel raadsel. Als motief tot den plotselingen massieven aankoop werd over 't
algemeen aangevoerd dat de verloren tijd moest worden ingehaald. Was er werkelijk
tijd verknoeid - en geld - in zulke ongehoorde proporties dat men ze schatten kan op
den arbeidsduur van 600 vliegtuigen, d.i. gemiddeld 12.000 uren per machine?
Wanneer de kostbare tijd verspild was in dergelijke exorbitante hoeveelheden,
verdiende de vorige minister die dat lijdzaam toeliet den krijgsraad. Vooral wanneer
er aanleiding bestond tot een panischen spoed om het verlorene terug te winnen.
Waarom inderdaad die schielijke haast? Wat speelde zich af tusschen de schermen?
Wat hield men den toeschouwers achter het voetlicht verborgen? Het was ongetwijfeld
geruststellend om de Amerikanen eenigszins intiem betrokken te zien bij de
lotgevallen van Frankrijk, maar de overijling waarmee dat geschiedde was in staat
om enkele haren even te berge te doen rijzen.

Meesterwerken
Het tweede raadsel dat men op te lossen kreeg, luidde: Wat, bij Jove, zelfs als zij
hun wet van Januari 1937 afschaffen, zouden de Amerikanen kunnen leveren dat
niet in elk opzicht geëvenaard wordt, en ruimschoots, door de Fransche machines
die op 't oogenblik in aanbouw zijn na alle proeven doodkalm te hebben afgelegd?
Naast de vermaarde ‘Vliegende Vesting’ van Boeing behoeft de Farman-223 niet te
wijken, die met twee duizend vijf honderd kilo bommen, en munitie voor zijn
kanonnen, 350 k.m. loopt op de heenreis, en, met uitgeworpen ballast, 400 k.m. op
de terugreis. In Juli zal dit gevaarte in dienst zijn. Ook de Morane-406, een jager, is
geen luchtkasteel. Met een motor van 860 p.k. en volle bewapening (1 kanon, 4
mitrailleuses) haalt hij 490 k.m. Zijn eigenaardigheid is dat zijn structuur een sterker
motor verdraagt en er staat reeds een tweede editie klaar die met 1100 p.k. en complete
bewapening de 600 k.m. per uur zal benaderen. Maar wat zullen niet alleen de
Amerikanen, doch ook de Italianen, de Duitschers en onverschillig welke andere
natie kunnen stellen tegenover den bombardeerder Amiot-370? Met dit toestel leverde
de constructeur zijn meesterwerk. Provisorisch toegerust met een minimum aantal
paardenkrachten sloeg hij reeds twee der benijdenswaardigste records van lading en
snelheid die in handen waren der Italianen. Wanneer hij in Juni de motoren krijgt,
welke voor hem bestemd zijn (2 van 1300 p.k.) zal hij niet enkel al zijn soortgenooten
verre voorbijstreven, maar ook alle jagers die hem moeten achtervolgen, zelfs de
nieuwste Fransche.
Dit zijn geen verdichtsels of overdrijvingen. Het zijn feiten, hoe gaarne de
Franschen zelf ze ook camoufleeren onder hun gebruikelijke jeremiaden.
Logischerwijze zou men dus moeten concludeeren dat de Amerikanen beter doen
hun industrieele capaciteit te benuttigen tot vervaardiging van Fransche machines
dan de leverantie te accepteeren van verouderde modellen welke in een Europeeschen
oorlog het onderspit zullen delven. Van een prestige als het Amerikaansche kan een
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dergelijke tegemoetkoming niet gevergd worden. Het raadsel blijft derhalve
onoplosbaar.
Een aankoop evenwel van zes honderd avions is geen gebaar zonder belang. Als
huldeblijk aan het Amerikaansche vernuft zou het reeds een wederdienst waard zijn.
Het bindt tot niets, maar werktuigelijk knoopt het de banden die men wenscht, snoert
ze zelfs toe, en in deze richting ligt misschien de opheldering.
[verschenen: 24 mei 1938]

Koninklijk bezoek
Een overdaad van veiligheidsmaatregelen bewijst de beteekenis van het
bezoek van Koning George en Zijn Gemalin aan Frankrijk.
Parijs, 14 Mei [1938]
Binnen enkele weken - eind Juni - zullen de Engelsche koning en zijn gemalin
gedurende drie dagen de gasten zijn van Parijs, waar zij met hun tegenwoordigheid
de herleving der Entente, juister gezegd der Alliantie tusschen Groot-Brittannië en
Frankrijk, als 't ware komen inwijden en bezegelen.
In dezen symbolischen zin eener bekroning wordt het bezoek van George VI
opgevat door alle Franschen, die sinds weldra twintig jaren de latente disharmonie
tusschen de machtigste der vloten en het strijdvaardigste der legers van het oude
continent hebben betreurd als de grootste fout welke na den wereldoorlog is begaan
door de Europeesche politiek. Gescheiden vermochten zij niets, wat de Historie heeft
aangetoond. Vereenigd hadden zij zonder een schot te lossen hun wet kunnen opleggen
aan de helft der aarde waarvan Europa op de kaart slechts een vooruitstekende kaap
vormt.
Misschien kunnen zij het nog. Laten wij daarom de intocht van het Britsche
koningspaar in Parijs begroeten als het zinnebeeld van een datum waarop vrome
wenschen die lang onverwezenlijkbaar schenen, eindelijk hun vervulling bereiken.

De andere kant
Laten wij ook het ergste duchten. Want niet alleen in Europa zijn er twee partijen,
waarvan de eene het geduldig nagestreefde plan de voltooiing ziet naderen, terwijl
de andere al haar berekeningen mislukt ziet. Doch Frankrijk zelf is vertakt in twee
groepen, waarvan degene die de nederlaag lijdt niet gemakkelijk zal berusten in een
échec dat nog niet geheel definitief is. Deze groep van overwonnenen betuigde zich
altijd voortvarender dan de andere voorzichtig was. Het ligt in hun lijn om tot uitersten
over te hellen en terug te deinzen voor niets wanneer de zaak die zij verdedigen, dit
eischt. Zij zijn even sluw als ondernemend. In alle sferen hebben zij verstandhouding,
handlangers, trawanten, medeplichtigen, of neutrale bondgenooten, die gaarne een
oogje zullen luiken. De simplistische brutaliteit waarmee zij Alexander van Servië
hebben omgebracht, of lieten ombrengen te Marseille, ligt nog versch in het geheugen.
Het is een feit, nimmer weerlegd, nimmer weersproken zelfs, dat de
wielrijders-brigade die den koning der Joegoslaven moest beschermen, en had kunnen
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beschermen, een half uur vóór de aankomst van Alexander door twee
vertegenwoordigers der Parijsche politie expresselijk werd afgelast. Die twee
zonderlinge ambtenaren zijn nooit ter verantwoording geroepen. Zij heeten Berthoin
en Sisteron. Na pro forma enkele maanden in ongenade gelegen te hebben werden
zij in hun functies hersteld, hoewel Sisteron reeds President Paul Doumer, met wiens
bewaking hij belast was, had laten vermoorden. Berthoin maakte zelfs promotie.
Dezelfde minister (Albert Sarraut) onder wiens gouvernement op 9 October 1934
Alexander werd neergeschoten, dezelfde minister die toenmaals onder het gejouw
der publieke opinie moest aftreden en dien men voor altijd gediskwalificeerd waande,
diezelfde minister benoemde in April 1938 Berthoin tot directeur van het Departement
van Binnenlandsche Zaken, dus tot effectief hoofd der politie.

Ongerustheid
In geen enkel ander land geloof ik zou zulke inschikkelijkheid bestaanbaar zijn voor
medewerkers, gemerkteekend door het fatum, en die men in de allergunstigste
veronderstelling nog altijd flagrante onbekwaamheid kan verwijten.
Zelden echter herhalen dramatische gebeurtenissen zich in gelijke ongewijzigde
omstandigheden. Zoo goed als nooit bedient het Toeval zich van dezelfde executanten
en hetzelfde scenario. Dat zou te opzichtig zijn. Het zou een argument opleveren om
voorgoed aan het ingrijpen van een toeval te twijfelen, om voortaan elk crediet te
weigeren aan onnaspeurlijke factoren en geheime coïncidenties. In plaats dus van
Berthoin's onverwachte, ongerijmde terugkeer te dulden als een somber voorteeken
gelijk Léon Daudet doet en verschillende andere journalisten, zwarts en witte raven
die bij deze gelegenheid niets dan onheil kraaien omdat zij met een popelend hart
de verschrikkelijkste gebeurlijkheden in overweging nemen, zou ik eer geneigd zijn
om de aanwezigheid van Sarraut en zijn factotum Berthoin te interpreteeren als een
waarborg, als een onderpand, een assurantie welke de vreesachtigste gemoederen
vermag te kalmeeren. Twee bevriende koningen, twee gasten op het jachttableau van
één minister, ook al zou men dezen minister volstrekt niets ten laste kunnen leggen
dan een zekere nonchalance, een gebrek aan voorzorgen dat niet eens laakbaar behoeft
te zijn, neen, zoo iets behoort tot de onmogelijkheden. Zelfs voor een eeuw als de
onze en een land als dit waarvan de zenuwen, het geheugen en de moreele reflexen
in zoo hooge mate schijnen afgestompt, zou de schok te heftig zijn. Te sterk om niet
de aandacht te trekken en de gewetens te wekken uit hun dommel.
Het is evenwel nog denkbaar dat door sommigen juist op de onmogelijkheid van
het evenement gespeculeerd wordt om het uit te lokken of te veroorzaken. Wij hebben
rekening te houden met zóóveel kansen van intriges, machinaties, manoeuvres, met
zooveel risico van vijandige affecten die parallel loopen en elkaar aanvullen, met
zooveel tegenstroomingen die uit de verschillendste hoeken kunnen opborrelen, dat
men zich a priori over geen enkele eventualiteit mag verbazen en op alles bereid
moet zijn. Het is niet eens noodig een aanslag te complotteeren. Ook is het niet
bepaald noodzakelijk dat een aanslag lukt. Een hinderlijk incident zou ruimschoots
toereikend zijn. Men zou zich in vier of vijf hoofdsteden, welke ieder zonder aarzelen
kan opsommen, zelfs kunnen vergenoegen met een burlesk incident. Als de
Fransch-Engelsche samenwerking ook slechts voor een jaar, voor enkele maanden
geremd, vertraagd, gestopt of eenvoudig maar bemoeilijkt kon worden, zou men in
de vier of vijf ongenoemde hoofdsteden een onverhoopt succes mogen noteeren en
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een triomf wanneer een ramp het accoord der twee ter zee en te land gevreesde
machten op 't nippertje zou verijdelen.

Maatregelen
Al kunnen deze beschouwingen lijken op fabels of fantasieën van een detective-roman,
in ieder geval handelt men te Parijs alsof zij gelden voor realiteiten. Men schrijft
erover (gezegend land waar de vrijheid van drukpers veroorlooft den Minister van
Binnenlandsche Zaken en zijn secondant te considereeren als een virtueel moordenaar,
samenzweerder en verrader!) men spreekt erover. Men treft ook maatregelen. Sinds
een paar weken volgt de eene conferentie op de andere om de reis en het verblijf van
George VI te organiseeren. Men weet nu reeds dat een driedubbele barrière den
Engelschen souverein zal scheiden van het publiek: een afzetting van politieagenten,
een rij van gardes mobiles, een cordon van soldaten die de wapenen presenteeren.
De koninklijke auto zal omringd, omzwermd zijn door talrijke motorrijders. Op elken
uitrit en over elk traject zullen de huizen welke de stoet passeert gevisiteerd worden.
De huurders der woningen waar men uitzicht heeft op de wegen en straten waar de
koning voorbijgaat moeten hun invités kiezen en hunne namen te voren aan de politie
opgeven. Zij die een venster duur dachten te verhuren, moeten alle hoop laten varen.
En natuurlijk werkt de Engelsche politie hand in hand met de Fransche.
Aan de overdaad dezer veiligheidsvoorzorgen kan men de beteekenis meten van
het bezoek van George VI, en ook de draagwijdte welke de lichtste hapering, het
geringste schandaal zou kunnen verkrijgen. De reis is een toetssteen, een proef op
de som, een soort van Godsoordeel. Indien zij eindigt zonder strubbelingen of
ongelukken kan men voorloopig bouwen op de Engelsch-Fransche eendracht als op
een rots.
[verschenen: 31 mei 1938]

De tunnel
Het denkbeeld van een verbinding tusschen Frankrijk en Engeland onder
het Kanaal wordt opnieuw bekeken.
Parijs, 18 Mei [1938]
Telkens wanneer de wegen van Engeland en Frankrijk zich naar elkaar toewenden
als de banen van twee hemellichamen, en wanneer men aan beide kanten van de
scheidende zee redenen heeft om de onoverbrugde kloof te constateeren als een
serieuze handicap, brengen de Franschen het idee op de proppen dat hen niet alleen
aan 't hart ligt, maar dat hen als een oud, onverslijtbaar heimwee in 't bloed schijnt
te zitten. Met andere woorden: zoodra de relaties vlotten tusschen Londen en Parijs
komt de Tunnel onder het Kanaal boven water. Bij de Britten manifesteert zich die
opwelling door interpellaties in het Lagerhuis; bij de Franschen door de indiening
van een plan en het opmaken van een bestek.
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Toen dus Daladier dineerde en overnachtte op het Kasteel van Windsor, aan de
tafel en onder het dak van den Engelschen Koning, een eer welke sedert 1855 niet
meer ten deel gevallen was aan een regeerend Franschman, kon men er hier en ginds
verzekerd van zijn dat een ingenieur een kartonnen portefeuille zou losknoopen om
een stapel teekeningen voor den dag te halen, dat er een comité in werking zou treden,
en dat er een serie artikelen zou verschijnen in de pers. Dit causaal verband is dermate
onfeilbaar, dat degenen onder de Britten (en zij mankeerden totdusverre niet) die een
verbindingsweg tusschen Dover en Calais nog meenen te moeten vreezen als een
strop om den hals, als een blok aan het been, de Kanaal-Tunnel zonder twijfel
beschouwen als een dier onvermijdelijke ongemakken der Fransch-Engelsche
coöperatie welke men op den koop toe neemt, maar met de vaste bedoeling om zich
op dat punt althans niet te laten lijmen.

Een plan
Het is ditmaal G.-André Basdevant, zoon van den officieelen advocaat der Derde
Republiek die voor Frankrijk pleegt te pleiten bij het Internationaal Hof, wiens
teekeningen nog slechts wachten op de adhaesie der hoogste autoriteiten van het
Vereenigd Koninkrijk. Zijn plan is eenvoudiger dan de meeste voorgaande. De tunnel
zou geen spoorweg-verbinding worden doch een gewone onderzeesche verkeersweg,
wat het tracé aanzienlijk vergemakkelijkt omdat het hellingen en bochten toelaat
welke bezwaarlijk zijn voor een trein.
Geen rechte lijn bijgevolg, maar een weg die als 't ware geschreven ligt in de natuur
van het zorgvuldig bestudeerde terrein, de faciliteiten welke het biedt voor het
graafwerk en voor de veiligheid tijdens vrede en oorlog, bestand tegen de zee, tegen
de mijnen, tegen de bommen. Over een afstand van ongeveer vijftig kilometer zal
de baan kronkelen door het onderaardsche krijt, beginnend in de buurt van Calais en
uitmondend in de omgeving van Folkestone, gemiddeld negentig meter onder
waterpeil, en over zijn ganschen loop gedekt door een ondoordringbare laag leem,
dik genoeg om zelfs een ontploffing in de binnenwanden ter zijde te schuiven als
een mogelijkheid zonder catastrofische consequenties. Een gedeelte der zoldering
zou instorten, meer niet.
De eigenlijke tunnel zou bestaan in twee evenwijdige galerijen van 6.50 meter
breedte en 4.25 hoogte, over elke honderd meter verbonden door een zijgang, en
voorzien van een ventilatie-systeem dat elke twee minuten de atmosfeer ververscht
over het geheele traject. De verplaatsing van zooveel kubieke meters lucht zal
vermoedelijk eenigen tocht veroorzaken, doch om die bries naar waarde te schatten
behoeft men slechts te denken aan de wolken van stikgas die onophoudelijk worden
uitgebraakt door de motoren der ontelbare wagens welke zonder onderbreking
vice-versa van Engeland naar Frankrijk zullen rollen. Het boorwerk van de tunnel
en de rest der inrichting zouden niet langer dan twee jaren in beslag nemen, terwijl
de totale kosten geraamd worden op anderhalf milliard francs. Dat is weinig.
Niet eens honderd millioen gulden. De prijs van één slagkruiser van 35.000 ton
die men op stapel zet bij vier tegelijk. Het is echter vooral weinig vergeleken bij de
voordeelen welke voor beide landen uit de onderneming zouden voortspruiten in den
vorm van een minstens vertiendubbeld verkeer. Een inwoner van Folkestone zou
slechts op zijn fiets hebben te stappen om een toertje te doen over het oude continent.
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Churchill enthousiast
Men zegt dat Winston Churchill enthousiast is voor de tunnel, een resoluut aanhanger
dezer verbetering van den aardbol. Men beweert zelfs dat de oprakeling der plannen
van G.-André Basdevant in nauw verband zou staan met de reis en de besprekingen
welke Churchill onlangs voerden naar de Fransche hoofdstad. Des te beter. Te meer
omdat de graving van de tunnel niet langer zal duren dan de maanden gevergd door
de Engelsche herbewapening.
Maar men zegt nog niet wat de Britsche Generale Staf denkt van het herleefde
droombeeld. En het zijn de admiraals, de generaals geweest die zich ten allen tijde
met een onwrikbare halsstarrigheid geopponeerd hebben tegen het graven van een
toegangsweg naar hun eiland, en steeds waren het de admiraals die bij de afwimpeling
den doorslag gaven. Het waarom dezer weigering hebben de Franschen nimmer
kunnen begrijpen noch bevroeden, vooral niet daar hun eigen Generale Staf niet de
geringste bezwaren koestert tegen den onderzeeschen doorgang, en ook niet koesteren
zou wanneer Engeland over een even sterk landleger beschikte als Frankrijk. Geen
enkele militaire positie immers is gemakkelijker tegen een overval te verdedigen dan
een tunnel. Oneindig gemakkelijker, met veel minder risico dan een kuststrook. Het
kunnen derhalve geen materieele, militaire redenen zijn die hier het beslissende
gewicht in de schaal leggen der Engelsche admiraliteit, maar louter en zuiver
psychologische. B.v. het zonderlinge, onverdraaglijke gevoel, en de daaruit
voortvloeiende onoverwinnelijke afschuw, om na zooveel tientallen eeuwen van
isolement, vrijheid, macht en trots, ten laatste door een soort van smokerige, gore,
zijpelende riool gekoppeld te worden aan het vasteland, waarop het Britsche ras sinds
duizenden jaren uit de hoogte zijner eenzaamheid, achter schuimende golven, in den
wapperenden wind heeft neergeblikt. Of misschien ook de beduchtheid om de
Engelsche politiek eenigermate, hoe licht ook, beïnvloed te zien door de aanwezigheid
alleen reeds van een tunnel, door de vergemakkelijking der communicaties, door een
wijziging van atavistische gezichtshoeken, hereditaire standpunten.

Argumenten vóór
Welke ook de psychologische redenen mogen zijn, ze moeten bestaan. De vraag is
slechts of zij nog altijd opwegen tegen de nieuwe feiten en factoren, tegen de revolutie
welke de moderne technieken teweegbrachten in de situatie van het eilanden-rijk.
Vliegtuigen, onderzeeërs, groote en kleine, zullen in den toekomstigen oorlog alle
transporten te water verlammen.
Maar met een tunnel onder het Kanaal zal Engeland onder de hachelijkste
omstandigheden geproviandeerd kunnen worden. Hoe ook de toestand is op den
Oceaan of in het Nauw van Gibraltar, door een tunnel kan Engeland altijd zijn
verbindingen onderhouden met de Middellandsche Zee. En aangenomen dat een
vijand erin zou slagen om een leger te landen op een der Britsche kusten (een
aannemelijke hypothese) dan kunnen per uur tien duizend man Fransche troepen per
auto of te voet met hun kanonnen en munities onbelemmerd door de Tunnel trekken
om het ontbrekende Engelsche landleger te vervangen.
Dergelijke redenen schijnen op 't eerste gezicht even dringend als steekhoudend.
Doch wegen zij reeds op tegen de onweegbare gevoelscomplexen der Britsche
admiraals en staatslieden? That is the question, zooals Shakespeare zei. Al zou het
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echter slechts voor de helft waar zijn wat Foch schreef, die een kenner was: ‘Wanneer
de tunnel onder het Kanaal bestond zou oorlog niet meer mogelijk zijn in
West-Europa’, dan zouden het Engelsche en het Fransche volk gezamenlijk moeten
eischen dat onverwijld de eerste houweel-slag gegeven worde op beide kusten tegelijk.
[verschenen: 2 juni 1936]

Een getuigenis
De martelende ervaring van den schrijver Bernanos: Franco's vlag te moeten
desavoueeren, welke hij eerst vereerd en gehuldigd heeft.
Parijs, 21 Mei [1938]
In zijn luidruchtige redevoering te Genua maakte Mussolini de Fransch-Italiaansche
relaties afhankelijk van Frankrijks sympathieën in den Spaanschen burgeroorlog.
‘Wij staan tegenover elkaar aan weerszijden van de barricade’, riep hij uit. ‘De
Franschen zijn voor Barcelona. Wij, Italianen, wenschen en willen de overwinning
van Franco.’
Op deze uitdaging antwoordde bijna gelijktijdig, bijna dag voor dag een
Franschman met de publicatie van ‘De groote Kerkhoven onder de Maan’. En met
hem gaat antwoorden ieder die dat ontstellende en aangrijpende boek zal lezen, dit
wil zeggen de overweldigende meerderheid van de Fransche natie en een belangrijk
deel van 't menschdom dat nog niet geketend ligt in kluisters.
Georges Bernanos, auteur van ‘Les grands Cimetières sous la Lune’ is een
internationaal schrijver sinds het succes van ‘Sous le Soleil de Satan’, twaalf jaren
geleden verschenen. Zijn werken werden vertaald in alle talen.
Hij is ongeveer vijftig jaar oud, en maakte den geheelen wereldoorlog mee als
infanterist. Bijgevolg heeft hij geleefd temidden der slachting en werd er door gehard.
Hij is ook een man van rechts. Hij is royalist. Toen de Fransche kroon-pretendent
zich scheidde van L'Action Française schaarde hij zich als trouw vazal onder de
banier van den prins dien hij beschouwt als zijn vorst. Hij heeft niet de geringste
sympathie voor de ideeën van links. Ten overvloede is hij katholiek. Niet zoo maar
een der vierhonderd vijftig millioen katholieken die volgens de statistieken
gerangschikt worden onder geestelijke obediëntie van den Paus. Doch een der Upper
four hundred die branden en gloeien van ijver voor de goddelijke zaak, een dier
uitgelezen, onwankelbare naturen wien het bloed van apostelen, martelaren, profeten
in de aderen schroeit, een dier roekelooze, combattieve temperamenten die met het
hoofd tegen alle muren botsen welke het uitzicht op hun Hemel belemmeren. Wij
vermelden deze karakteristieken omdat elk hunner aan het getuigenis en aan de stem
van Georges Bernanos een bijzondere beteekenis verleent.

Op reis
In 1934, temidden van het Stavisky-schandaal, werd de Fransche atmosfeer dezen
mystieken idealist ondraaglijk. Hij verliet zijn land, en met zijn vrouw, zijn vijf
kinderen en zijn hooge, roode motorfiets (beroemd sinds den rit welken hij beschreef
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in het ‘Dagboek van een Dorpspastoor’) vertrok hij naar Majorca. Hij vestigde zich
in een buitenwijk van Palma en had den tijd om Spaansch te leeren en met den aard
der bewoners vertrouwd te raken, toen hij op een eiland dat hij met zijn motorrijwiel
in een paar uren kon doorkruisen overvallen werd door het pronunciamento van
Franco.
Overvallen is in zoo verre niet het passende woord daar hij een omkeering, een
periode van troebelen had zien aankomen. Een zijner zoons was luitenant der ‘Falanje’
van Primo di Rivera. Onder zijn kameraden heette hij Ifi. Hij vocht dapper in de
gelederen der opstandelingen. Meermalen werd hij na een verlof door zijn vader op
de duozitting van zijn motor naar de voorposten gereden. Het was dus meer dan een
vage beweging wat Bernanos voelde voor de beweging van generaal Franco en hij
was bereid om meer te offeren dan een platonisch enthousiasme.
Maar overvallen niettemin, en in de verschrikkelijkste beteekenis, verbrijzeld,
vermorzeld werd hij door de ontwikkeling der gebeurtenissen. Aanvankelijk liet de
oorlog zich betrekkelijk onnoozel aanzien. Het garnizoen van Palma maakte gemeene
zaak met de Falange en bijna onmiddellijk beheerschten zij gezamenlijk den toestand.
De Majorcanen zijn niet wreedaardig van inborst, gelijk de bewoners van Andalusië
en Asturië. Van oudsher zijn ze onverschillig voor de politiek en bij alle botsingen
welke het Spaansche vasteland teisterden hielden zij zich buiten schot. In de eerste
weken van den opstand vonden zonder twijfel enkele sommaire executies plaats,
uitgevoerd ten huize, doch ze leken meer op persoonlijke wraaknemingen dan op
woestheden van partijgenooten en onder vier oogen werden zij door iedereen
afgekeurd.

Een drama
Zij waren echter slechts een klein, onbeduidend preludium van de ‘zuivering’ welke
het kleine, vreedzame Majorca te wachten stond. Het drama begon op den dag dat
een Italiaan landde met een scharlaken vliegmachine. Hij beweerde generaal te zijn,
graaf, en Rossi te heeten. Hij was bovenal een onbeschrijflijke bruut, en een tyran
in den trant van den Hertog van Alva. Met een vuistslag op tafel verklaarde hij zich
tot meester van het eiland. En onverwijld begon de onderdrukking met haar redelooze
willekeurigheden, de Terreur met haar schaamtelooze laagheden, een ononderbroken
uitmoording, volbracht met een bestiale koelbloedigheid, de onmenschelijke uitroeiing
van ieder die verdacht leek of eenigszins in de termen viel van vroeg of laat een
verdachte te kunnen worden.
Deze ‘zuivering’ van Majorca doorliep drie phasen. De eerste duurde vier maanden
en bestond in ontelbare razzia's over het eiland. Suspecten werden onverhoeds uit
hun bed of van hun akkers gehaald, in een auto geladen, in de buurt van een kerkhof
gereden en zonder vorm van proces neergeschoten. De tweede phase bestond in een
systematische schoonmaak der stampvolle gevangenissen, concentratie-kampen en
onttakelde schepen, gebruikt als kerkers. De suspecten, mannen en vrouwen, daar
opgeborgen, waren ontsnapt aan de krijgsraden omdat niet het geringste materieele
bewijs van schuld tegen hen kon worden aangevoerd. Men liet hen dus vrij in groepen,
volgens de plaats hunner herkomst, en laadde hen in een auto. Halfweg werden zij
neergelegd en in een sloot geworpen. Bij de derde phase, om opspraak te vermijden,
gingen de militaire autoriteiten nog sluikscher en discreter te werk. De verdachten
werden midden in den nacht twee bij twee bevrijd en aan de deur opgewacht door
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gewapende soldaten om hen ‘naar huis’ te brengen. Ook voor dezen was het einde
der reis een greppel.

Hoeveel dooden?
‘Hoeveel dooden?’ zegt Bernanos: ‘Vijfhonderd? Het getal dat ik ga geven is verstrekt
door een der chefs der onderdrukking te Palma. Het cijfer verschilt aanzienlijk van
de raming welke het volk maakt. Dat doet er niet toe. In 't begin van Maart 1937, na
zeven maanden burgeroorlog, telde men drieduizend dezer moorden. Zeven maanden,
dat is tweehonderdtien dagen, dus gemiddeld vijftien executies per dag, op een kalm
eilandje dat een automobilist in twee uren kan afrijden.’
Voeg daarbij nog andere gruwelijke barbaarschheden als de afslachting der
gevangenen en gewonden van het Catalaansche landingsleger, gedood tot den laatsten
man en verbrand op een stapel; als de aalmoezenier der gevangenen die op zijn beurt
een kogel in den nek krijgt; als de oude priester die onder bedreiging van revolvers
een liter wonderolie moet drinken omdat hij zich een woord van afkeuring liet
ontglippen over de bloedbaden; voeg daarbij, naast tientallen afzichtelijke scènes,
de executie van Baron Guy de Traversay, Fransch journalist, hoofdredacteur van het
avondblad L'Intransigeant, gefusilleerd en verbrand omdat men in een zijner zakken
een getypt blaadje papier der Generalitat van Catalonië ontdekt had, en wiens
verdwijning totnutoe onopgehelderd was gebleven; voeg bij al die onthullingen eener
afgrijselijke mentaliteit ten slotte het effect van het ongedachte, van het ongehoorde,
van het overrompelende en gij zult u tennaastenbij de impressie van verstomming,
verslagenheid, beklemming, van schaamte, van ontgoocheling, van spijt, van verdriet
kunnen voorstellen welke ‘Les grands Cimitières sous la Lune’ teweegbracht in de
kringen die Franco totdusverre gunstig gezind waren, en welken invloed het boek
moet uitoefenen op de andere helft der Fransche bevolking.

Martelende ervaring
Want Georges Bernanos is een getuige dien men niet kan afwijzen. Onmogelijk! En
als men in laatste instantie voor de beestachtigheden, in de eerste maanden gepleegd
door de republikeinen van Madrid en Barcelona, de verklaring kan laten gelden dat
ze bedreven zijn door onwetend canaille, het losgelaten gepeupel, het uitschot, de
crapule, welke vergoelijking, welke verontschuldiging kan geopperd worden voor
Franco en zijn bloeddorstige bondgenooten? Geen enkele. Onder een vlag, welke zij
bezoedeld hebben, wendden zij voor te strijden voor de civilisatie, voor de cultuur,
voor hooger leven, een hoogere orde. Dit is voor karakters als Bernanos niet de minst
martelende kant dezer ervaring: Gedwongen te zijn een vlag te moeten desavoueeren
welke men vereerd, geëerbiedigd of gehuldigd heeft.
[verschenen: 10 juni 1938]

Alarm
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Ofschoon ieder Franschman wist dat hij misschien moest gaan vechten,
bewaarde Parijs een onverstoorbare kalmte.
Parijs, 25 Mei [1938]
Curieuze dagen, waarin millioenen oogen zich konden wenden naar ‘de groote H en
de kleine H’ met den groet waarmee de gladiatoren die gingen sterven, de keizerlijke
loge voorbij trokken in het circus: Ave Caesar, morituri te salutant.
Wij hebben ditmaal duidelijk de sensatie gehad van rakelings te scheren langs een
gebied bevolkt met vuurspuwende draken, langs afgronden van kraters uit welke de
pestilente dampen opkwalmen waarmee men gasbommen vult. Zonderlinge
gewaarwording van spanning en stilte met een ondertoon van fatalistische
onverschilligheid. Men voelde zich ongeveer als op den morgen van den laatsten
dag van Pompeï, een morgen die oneindig langer geduurd heeft dan gewone morgens,
en wij deden gelijk Plinius de jongere, toen de asch van den Vesuvius reeds viel als
een dichte motregen: wij hebben een boek genomen en gelezen. Of iets equivalents.
Dit wil zeggen dat het leven is voortgegaan zooals altijd te Parijs, met het geroezemoes
van een verren kermis en met een airtje van feest. Zijn we dermate dapper? Neen,
waarschijnlijk niet dapperder dan de kat of de somnambuul die zonder duizeling op
den nok van een huis kan wandelen. Maar we zijn niet bang geweest. Dit genoegen
hebben de groote H en de kleine H, de Hitler en de Henlein die de aarde aan een
zijden draadje hingen, niet gesmaakt; zij boezemden den Franschen geen vrees in.
Zij konden ze niet bang maken, geen schrik op het lijf jagen.

Actie genoeg
Er is nochtans niets verzuimd om dit land van zijn kalmte te berooven, om het den
adem te benemen onder een stortbad van valsche geruchten, om het te dompelen in
golven van angst, paniek, nervositeit, psychose. Alle alarmklokken zijn aan 't luiden
gebracht. De gevleugelde Faam zelfs, die vroeger werd afgebeeld met een menigte
oogen, neuzen en ooren, heeft ons bericht dat de Mobilisatie was afgekondigd. Dat
er een ultimatum was binnengekomen uit Rome. Naar aanleiding van de Spaansche
Affaire natuurlijk. Mussolini heeft de pretentie de Franschen te verbieden hetgeen
hij zichzelf zoo overvloedig permitteert. Wat Jupiter mag, dat mag daarom nog geen
os, zooals de Romeinen zeiden.
En zie hoever dit raffinement gedreven is. Terwijl de inschrijving nog niet gesloten
was der Defensie-leening, waarop iedereen zich beijverde in te teekenen met het
loffelijkste patriottisme, werden heele pakketten van die leening bij vrachten op de
markt geworpen beneden den koers der uitgifte. Als manoeuvre verdient de zet zonder
twijfel de hoogste bewondering. Negen Beurs-mannen werden tusschen twee agenten
naar den commissaris van politie gebracht. De geheele tempel van Mercurius was
in rep en roer. Op alle pilaren werden kleine affiches aangeplakt welke de overheid
in 't ootje namen. Wat! Men zou niet eens meer den koers mogen noteeren welke
een speculant goeddunkt? De affiches werden weggekrabd, de Beurs gelardeerd met
spionnen..... die men elkaar met een knipoogje aanwees. Het spreekt vanzelf dat alles
kelderde. Maar als het doel in zoo verre bereikt was, de Franschen hadden den schrik
niet leeren kennen. Zij vroegen niet eens wie de operatie betaald had. De aanval liep
hen langs de koude kleeren, als water over het dons van een eend. Alsof er niets
gaande was in het Heelal, noch in Tsjecho-Slowakije, bevatten de kranten
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hoofdartikelen over het duel Henri Bernstein-Edouard Bourdet, die den degen trokken
omdat de een niet gauw genoeg een oud stuk wilde spelen van een ander. Men rakelde
vroegere duels op. Men interesseerde zich voor de kleur van Bernstein's
hemdsmouwen en wie van beiden de zon in 't gezicht zou hebben. Alsof ons heil
daarvan afhing.

Men maakte zich niet dik
Op Montmartre en in de Radio gnuifde een populair chansonnier zijn nieuwste,
actueele deuntje: Maak niet boos, Adolf. Te fâches pas, Adolphe! In de eenzaamheid
der Beiersche Alpen had Hitler slechts een golflengte in te schakelen en een knop te
draaien om poolshoogte te nemen van het Parijsche moreel. Niettemin wist elk
Franschman dat het bommen en granaten zou regenen wanneer dat behaagde aan
den raadselachtigen droomer van Berchtesgaden. Men wist ook dat Frankrijk voor
de onafhankelijkheid der Tsjechen, als het moest, in de bres zou springen, dat men
morgen of overmorgen misschien, op een reeds bepaald uur, in den trein zou stappen
om te gaan vechten.
En toch heeft geen enkel hart daarom sneller geklopt, ook niet voor den duur eener
minuut. Met andere woorden: niemand maakte zich dik. Terwijl Praag mobiliseerde,
viel er geen ritseling of rimpeling te bespeuren in de geheele Fransche natie. Oorlog
of vrede scheen gelijk te staan met kruis of munt en niemand verroerde een
wenkbrauw. Geen sterveling scheen uit de mysterieuze regionen der voorgevoelens
het bericht ontvangen te hebben dat 't meenens werd. Of als hij 't ontvangen had
bekommerde hij zich er niet om. Verondersteld dat er door agenten van Berlijn en
Rome een campagne gevoerd is om de Franschen te demoraliseeren, dan mislukte
zij totaal. Niemand heeft gemarcheerd voor een propaganda, die technisch althans,
beschouwd kan worden als uitstekend werk. Het is dezen keer niet eens gelukt om
de schuld te schuiven op de Russen of op den Volkenbond, die zooals ons sinds
maanden door een aantal kranten wordt ingelepeld, aansprakelijk zijn voor alle
buitensporigheden van Franco in Spanje, van Japan in China, van Duitschland in
Oostenrijk, van Italië in Ethiopië. Neen, dat werd te dwaas om los te loopen. Men
vliegt daar niet meer in.

Vuurvaste zenuwen
Wat te denken van die onverstoorbare kalmte en gelijkmoedige onverschrokkenheid?
Wel, eenvoudig dit, geloof ik, dat de Franschen van lieverlede een gezonderen kijk
gekregen hebben op het avontuur van een oorlog. Sedert jaren zijn de verschrikkingen
eener uitbarsting hier afgeschilderd alsof de bommen alleen konden vallen op Parijs
en eerlijk gezegd hebben wij jaren gekend van een overal spokende, broeiende paniek.
Maar langzamerhand is het tot de menschen doorgedrongen dat de bommen ook
kunnen vallen op Berlijn of op Milaan. Dat is geen fenomenale ontdekking, doch
men moest haar doen terwijl de Fransche luchtvaart systematisch werd afgekamd in
de geheele pers. En wat heeft men de Franschen al niet verteld van den Blitzkrieg?
Welnu, zij gelooven niet meer aan den Blitzkrieg. Zij hebben uitgerekend, als een
schoolsommetje, dat er 400 tanks noodig zouden zijn om 2000 manschappen met
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wapenen, munitie en bagage bij nacht, over heg en steg, door sloot en door greppel
het land binnen te loodsen, dat het een waar mirakel zou zijn als zoo iets ongemerkt
en ongehinderd slaagde, en al gebeurde het mirakel, dat zulk een colonne niet dieper
dan 10 à 15 kilometer zou kunnen avanceeren over een zeer nauw front. Maar met
auto's, zal men tegenwerpen, die 100 kilometer per uur rijden? Juist! Zij hebben
uitgeteld dat, om 10.000 manschappen met wapenen, proviand, munitie over normale
wegen te transporteeren, per autobus of vrachtwagen van elk tien meter lengte, en
met een tusschenruimte van veertig meter (omdat zij rollen zonder licht), 400
voertuigen noodig zijn, welke een baan van 20 k.m. lengte zullen bestrijken, wanneer
ze rijden in enkele rij, een baan van 10 k.m. wanneer zij rijden in dubbele rij. Het
zou meer dan fantastisch zijn indien zulk een colonne onzichtbaar de grenzen kon
passeeren, ook al konden alle schildwachten worden opgelicht en al sliepen alle
Franschen als marmotten.
Dergelijke berekeningen verschaffen een groote gemoedsrust. Men kan er dan ook
alom overtuigd van zijn dat bij elk volgend alarm de Fransche zenuwen even vuurvast
zullen blijken, even onvervaard.
[verschenen: 7 juni 1938]

De toovenaar en zijn geheim
Een pikant raadsel: is Wagner, verheven tot officieel componist van het
nat.-socialistische Duitschland, van Joodsche afkomst?
Parijs, 28 Mei [1938]
Voor den 125sten verjaardag van Richard Wagner's geboorte (22 Mei 1813) die zoo
spoedig volgt op de luisterrijke herdenking in 1933 van zijn vijftigsten sterfdag (13
Februari 1883) heeft Henry Malherbe, de bekende muziekcriticus van Le Temps,
een werk samengesteld dat hij noemt: ‘Richard Wagner révolutionnaire’. Het belooft
meer dan het houdt, want de auteur, in plaats van zijn onderzoekingen te concentreeren
op het aangeduide punt, heeft zijn aandacht versnipperd over verschillende
ondergeschikte thema's. Maar hoewel noch geheel geslaagd, noch geheel mislukt,
moet het boek van Malherbe niettemin beschouwd worden als een soort van
evenement in de Wagner-literatuur, omdat het met vrijheid van geest onderwerpen
behandelt welke een vorscher niet meer met de vereischte onafhankelijkheid kan
aanroeren in verscheidene landen van Europa. Als Henry Malherbe geen volstrekt
nieuwe horizonnen ontsluit, of ook maar verwijdt, zijn studie heeft in elk geval de
verdienste dat zij nauwkeurig den stand bepaalt van vraagstukken betreffende Wagner,
die de bewonderaars van den componist na een halve eeuw verafgoding nog boeien
en intrigeeren.

Pikante vraag
Daar is in de voornaamste plaats de kwestie van Wagner's afkomst. Was hij de zoon
van zijn wettigen vader, Karl-Frederik Wagner, griffier bij de politie, of van
Ludwig-Heinrich-Christian Geijer, acteur en kunstschilder, met wien zijn moeder
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Johanna-Rosina Bertz (of Peetz, of Ferthes... men is nog niet zeker van de spelling
van haar naam) negen maanden na het overlijden van haar eersten echtgenoot
hertrouwde?
Als het voor de waardeering van een genie in 't algemeen weinig ter zake doet of
de naam waaronder hij op een register werd ingeschreven ten volle beantwoordt aan
een genealogische werkelijkheid, bij Wagner verkreeg de twijfel omtrent zijn
afstamming een bijzonder gewicht, dat sinds 1933, het jaar der apotheose van Hitler,
voortdurend in beteekenis toenam. Wagner immers, de vurige aanhanger van Bakounin
(een soort eerste editie van Lenin) en discipel van Proudhon (auteur van het beruchte
gezegde ‘Eigendom is diefstal’), Wagner, de oude toovenaar van Bayreuth, is niet
alleen verheven tot officieel componist van het Nazistische, antisemietische
Duitschland, maar ten overvloede werd zijn kunst uitgeroepen tot de hoogste
openbaring der edelste en zuiverste Duitsche ras-eigenschappen.
Het afstammings-probleem verwierf dus een meer dan anecdotische beteekenis.
Het overschrijdt verre de grenzen der simpele, banale, pikante curiositeit. Het werd
passionneerend. Volgens de eenen namelijk had Ludwig Geijer een ruime dosis
semietisch bloed in zijne aderen, volgens anderen was hij van onvervalscht Joodschen
oorsprong. Wanneer men in aanmerking neemt dat de naam van Wagner's moeder,
Bertz, Peetz of Perthes, volgens diverse navorschers eveneens een specifieke
Joodschen klank zou hebben, dan kan men zich voorstellen welk een bres in sommige
fundamenteele Hitleriaansche concepties geslagen zou worden door een definitieve
opheldering van het vraagstuk. Een onderzoek staat hier bijna gelijk met leedvermaak.

Mysterie
Laten wij onmiddellijk signaleeren dat die beslissende stap, te oordeelen naar de
studie van Malherbe, nog niet verricht werd in de vijf jaren welke verstreken tusschen
den 50sten sterfdag en den 125sten verjaardag.
Men heeft altijd beweerd dat Wagner's autobiografie, waarvan Nietzsche de
drukproeven corrigeerde, die uitgegeven werd in 6, 12 of 18 exemplaren (totnutoe
bleef het juiste getal onbekend) begon met de woorden ‘Ik ben de zoon van Ludwig
Geijer.’ De Familie Wagner echter heeft noch aan Guy de Pourtalès, zijn laatste
Fransche biograaf die zeer nauwe connecties onderhoudt met Bayreuth, noch aan
Henry Malherbe verlof willen verleenen om het exemplaar te consulteeren dat in
haar bezit is. Men beweert ook dat een ander exemplaar dezer confidentieele uitgave
zich bevindt in de collectie Burrell, de fanatieke Engelsch-Iersche dame die haar
leven doorbracht met het verzamelen van bescheiden aangaande haar afgod, en die
uiterst belangrijke documenten verwierf van Nathalie, het onechte kind van Mina
Planer, Wagner's eerste vrouw. Op 't oogenblik is de collectie Burrell in handen van
Amerikanen. Doch ook na haar toegankelijkwording en na de fragmentarische
publicatie van sommige stukken door P. Hurn en W.L. Root, die onder den titel ‘De
Waarheid over Wagner’ meer te werk gingen als pamflettisten dan als historici, is
het geen sterveling vergund geworden die fameuze autobiografie te raadplegen. Hier
blijft dus het mysterie in al zijn omvang. Wij hebben nog steeds geen beteren houvast
dan de uitlating van Nietzsche in zijn ‘Fall Wagner’: ‘Is Wagner per slot eigenlijk
een Duitscher? Zijn vader was een komediant die Geijer heette. Een Gier is reeds
bijna een Arend...’. Met hoe langer hoe meer recht evenwel mag men zich afvragen:
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waarom zooveel geheimhouding wanneer er niets geheim te houden valt wat de
officieele Duitsche lezing kan compromitteeren?

Een aanleiding
Wanneer op zijn beurt Malherbe zich onmachtig erkennen moet om het raadsel te
ontsluieren, hij draagt tenminste een document aan dat op het probleem een
zijdelingsch licht werpt. Het is bij toeval te danken aan Adolf Kolarz, directeur der
badinrichting van Teplitz-Schönau. die nasporingen deed over een reis welke Richard
Wagner in 1834 ondernomen had naar het Boheemsche kuuroord. Op politie-registers
van Juli 1813 vond hij de aankomst vermeld van Johanna-Rosina Wagner, komend
van Dresden. Toenmaals was Dresden hoofd-kwartier van Napoleon. In Bohemen
concentreerden zich de Oostenrijksche troepen voor den ‘Volkerenslag’. Het was
wapenstilstand. Maar wat kon Johanna-Rosina bewegen, om in het krijgsgewoel,
temidden van onophoudelijke troepen-verplaatsingen, de moeilijke, gevaarlijke reis
te wagen van Leipzig naar Teplitz, met een zuigeling van twee maanden? De kranten
van dien tijd verklaren dat: Te Teplitz bevond zich vanaf 11 Juni de
tooneelspelerstroep Secondas waarbij ook Ludwig Geijer behoorde. Bijna aanstonds
na haar bevalling is Johanna-Rosina dus van Leipzig naar Teplitz getogen, haar man
(die pas 22 November van dat jaar zou sterven) en haar vier overige kinderen in den
steek latend, om haar laatstgeborene Richard te presenteeren aan Geijer.
Wanneer dit geen onomstootelijk bewijs is van vaderschap, het is in ieder geval
een onmiskenbare aanduiding. Toen op 10 Augustus de wapenstilstand eindigde en
de vreemdelingen (onder wie Goethe) oogenblikkelijk het kuuroord moesten verlaten,
ging Johanna-Rosina ijlings terug naar Leipzig, waar Richard op 16 Augustus in de
Sankt-Thomas-Kirche (beroemd door Bach) gedoopt werd.

De demon Wagner
Wat een tradities, en hoeveel historie (geproportionneerd aan Wagner) in zulk een
korte opsomming! Merkwaardig, bijna ongeloofelijk dat de latere revolutionnair
Wagner dat heele verleden onder den onweerstaanbaren drang der diepste wenschen
uit zijn diepste binnenste heeft willen verdelgen en vernietigen. En toch, wanneer
men evenals Malherbe den Ring des Nibelungen, deze muziek in actie en deze actie
in muziek, aandachtig ontleedt, woord en klank, kan men onmogelijk anders
concludeeren dan dat een dichter-componist in den letterlijksten zin een helsche
machine van onberekenbare eruptieve kracht geplaatst heeft in het hart zijner natie,
in 't hart van Europa en van de wereld. De draagwijdte van alle symbolen, vervat in
den Ring, en hun vervaarlijke explosieve vermogens, zijn weliswaar aan de
tijdgenooten van Wagner en hun directe opvolgers ontsnapt. Zij hebben niettemin
gewerkt als verborgen vulkanen. Maar als het niet overbodig en zelfs nuttig is om
aan dezen demonischen kant van Wagner's verschijning herinnerd te worden, ik
geloof dat men pas de strekking en de uitgestrektheid van Wagner's revolutionnaire
zending zal overzien en begrijpen wanneer ook het derde bedrijf der Götterdammerung
uit de profetische nevels van den klank zich ontwikkeld zal hebben tot wezenlijkheden.
Dit hangt ons boven 't hoofd en naar alle waarschijnlijkheid naderen wij den dag.
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[verschenen: 14 juni 1938]

Veranderend gezichtspunt
De bloedige bombardementen van de Franco-partij doen geleidelijk de
sympathie in Frankrijk voor de witten wegsmelten.
Parijs, 2 Juni [1938]
Zoo gaat generaal Franco dus, volgens een bericht in de Action Française die het
lijf-orgaan is geworden der Spanjaarden van Burgos, zoo gaat dus Franco over
veertien dagen te San Sebastian een tentoonstelling houden van het buitenlandsch
oorlogsmaterieel dat door de Witten is veroverd op de troepen van Madrid. Op deze
expositie, die wordt ingericht als de Parijsche automobieltentoonstelling, met groote
borden opgehangen aan de zoldering om het land der herkomst aan te duiden, zal
Frankrijk een prima-prima plaats innemen, naast Tsjechoslowakije en Rusland. Men
ziet op tien duizend kilometer afstand de bedoeling: Frankrijk zal in gezelschap
verkeeren van de gepatenteerde Europeesche rust-verstoorders Praag en Moskou.
Dat zal de benoeming van een Fransch afgezant bij het gouvernement van Burgos
geenszins vergemakkelijken en nog minder bespoedigen. Het kan slechts dienen om
de Franschen een beetje meer te irriteeren tegen een partij welke ondanks haar
successen door de officieele Staats-Radio regelmatig gekarakteriseerd wordt als
rebellisch. En wanneer er steeds nog Fransche kranten en weekbladen bestaan die
om redenen van binnenlandsche politiek, of drijfveeren die men niet aan de groote
klok hangt, de ondersteuning brandmerken welke Barcelona ontvangt via Frankrijk,
de onmetelijke meerderheid der Franschen zal zich hoe langer hoe sterker geprikkeld
voelen om tot generaal Franco de vraag te richten: wanneer organiseert Uwe
Excellentie een tentoonstelling van oorlogsmateriaal afkomstig uit Duitschland en
Italië?

Verloren sympathie
Het is inderdaad onmiskenbaar dat Franco, wegens de weerzinwekkende slachtingen
welke de vliegtuigen zijner bondgenooten aanrichten onder de civiele bevolking
bezig is de laatste spontane, belangelooze sympathieën in Frankrijk te verliezen. Een
publiek dat tendentieus wordt ingelicht, aanvaardt een tijd lang zonder veel argwaan
en zonder tegenstribbelen gemakkelijk een eenzijdige waarheid. Met een greintje
handigheid kan die tijd van vaagheid en onbewustzijn gerekt worden. Maar wanneer
bij herhaling afgrijselijke bliksemflitsen als de bombardementen van Barcelona, en
gisteren nog de lamentabele ontlading van vijf Junkers boven Granollers, de wolken
verscheuren en met een ruk de feiten in hun juiste, onwraakbare licht stellen, is er
geen menschelijk hart, zeker niet bij de Franschen, dat door een vergelijking welke
zich opdringt niet getroffen zal worden als door een openbaring.
Zelfs de meest argelooze zal zich onwillekeurig afvragen: Waarom bombardeeren
alléén de Witten de scholen, de marktpleinen, de vrouwen en de kinderen hunner
tegenstanders? Hebben de Rooden bij geval geen enkel escader
bombardementsvliegtuigen? Zouden de Franschen, de Russen, de Tsjechen niet eens
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bij machte zijn geweest om in 't geniep een paar bombardeerders naar Madrid en
Barcelona te smokkelen, al ware het uitsluitend om straffelooze moordenaars te
dreigen met représailles? Neen, dat is onaanneemlijk. De Rooden hebben
bombardeerders. Maar wat voeren ze ermee uit? Zijn ze niet in staat een onverdedigd
dorp of stadje te bereiken om er schrik, dood en verminking te zaaien, voor de
aardigheid, om hun lading te lossen, zooals boven Granollers? Natuurlijk kunnen ze
dat. Maar als ze het kunnen waarom doen zij het dan niet?

Instinctmatige gedachtengang
En het antwoord rijst op met een onverbiddelijke, onontkomelijke consequentie: Die
barbaarsche, bloeddorstige Rooden wijzen dergelijke terroristische, monsterachtige
praktijken blijkbaar van de hand. Wat het hun ook koste, zij willen oorlogen binnen
de perken van hetgeen humaan is en duldbaar. Hun overwinning zal er door vertraagd
worden, misschien onmogelijk gemaakt, doch zij willen haar niet kleuren met de
stroomen bloeds van jammerlijke onschuldigen. Zij zijn geen Herodessen die de
moeders willen folteren in de gedoode kinderen, en de kinderen in den erbarmelijken
aanblik der gedoode moeders. Geen Herodessen zijn zij, die een lichtstraaltje, dat
zou kunnen opblinken in de duisternissen der wreedaardige wederpartij, willen
blusschen met een stortvloed van hulpelooze, wanhopige tranen. Maar als dat zoo
is, en klaarblijkelijk is 't aldus, in welk kamp dan bevindt zich de Menschelijkheid,
de Civilisatie, dit wil zeggen het humaanste begrip en besef van ridderlijkheid, fatsoen,
eergevoel? Waar dan bevindt zich de eigenlijke barbaarschheid? Er is geen krant in
Frankrijk, hoe men er ook de kunst moge verstaan om de opinies te kneden, die zulke
redeneeringen bij zijn lezers kan verhinderen. Hun gedachtengang is instinctmatig,
werktuigelijk. Ook al koestert men omtrent de loyauteit, omtrent de humaniteit, het
ideaal der Rooden niet de geringste illusies, ook al zal men geneigd zijn hun
menschwaardiger krijgsvoering toe te schrijven aan sluwe berekening, hun
contrasteerende gedragslijn, hun zelfbeheersching en de tactische offers die zij
brengen aan het Geweten, aan beginselen welke een menschelijk geweten niet
verzaken mag, die offers imponeeren. Ook al zou een houding welke hun duur te
staan komt slechts een speculatie zijn, zij noopt tot nadenken. Waar zij geen harten
wint, ontwapent zij de ingewortelde vooroordeelen of aangeboren antipathieën.
Want onvermijdelijk redeneert men eveneens: tot die speculatie op onze humanitaire
gevoelens zijn de Witten niet eens in staat geweest. En wanneer na het tiende
bombardement dat de Witten uitvoeren onze neigingen wellicht nog ongewijzigd
schijnen, zij zullen beginnen te schommelen bij het twintigste.
Dat gebeurt onmerkbaar, van lieverlede, geleidelijk, bijna machinaal, als de
compasnaald die de verandering noteert der aantrekkingskracht van een magnetisch
veld. Des te zwaarder daarom is de verantwoording welke degenen dragen die
verantwoordelijk zijn voor deze wending in de oriëntatie van het Fransche gemoed.
Ten voordeele hunner tegenstanders lieten zij machtsfactoren te loor gaan welke
Bismarck imponderabilia noemde omdat zij metterdaad onschatbaar zijn ofschoon
tot geduchtste wapenen behoorend van de immanente gerechtigheid.

Zware concessie
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Er zijn dus minder en minder Franschen die de ontelbare vrachtauto's en
goederentreinen betreuren, welke, geplombeerd, geëscorteerd door Fransche
douanebeambten in uniform, als internationaal transito vanuit Le Havre, Duinkerken,
Bordeaux, met tienduizenden tonnen ‘hoefnagels’, ‘landbouwwerktuigen’,
‘verduurzaamde levensmiddelen’, of wat anders, de wegen van Frankrijk doorkruisen,
rollend naar het deel der Pyreneesche grens waar Barcelona en Madrid contact hebben
met het land der vrijheid. Wanneer de meeste Franschen nog iets betreuren in die
transporten van huizenhooge kisten (waarvoor men de boomen langs den weg moest
snoeien, waarvoor men electrische geleidingen heeft moeten verleggen) dan zou het
eer zijn dat zij niet frank en vrij kunnen geschieden, dat een mogendheid als Frankrijk
clandestien moet optreden voor een zaak die dagelijks wint aan rechtvaardigheid,
dat het gedwongen is zijn sympathie en hulp te camoufleeren, te verdonkeremanen...
terwijl men uit Rome ongegeneerd bombastische gelukwenschen telegrafeert naar
Burgos, terwijl men in Rome solidariteitsfeesten viert met generaal Franco. Van alle
concessies waartoe de Franschen zich sinds verscheidene jaren geplooid hebben ter
wille van den lieven vrede is deze bedeesdheid, dat in den schulp kruipen, een der
penibelste, een der moeilijkst te slikken vernederingen. En die hun met den dag
harder valt.
[verschenen: 13 juni 1938]

Een leege dop
Een nieuwe stapel decreten van Daladier is niet anders dan overbodige
paperasserij.
Parijs, 4 Juni [1938]
De vele oorlogsgeruchten der jongste weken hebben de aandacht afgeleid van den
tweeden ‘trein’ der decreten, die beladen met reddingsplanken van allerlei formaat,
op een der laatste Mei-dagen is binnengeloopen. Hij was even lang als de eerste
(zestig pagina's klein druk van de Staatscourant) en hij had nog meer vertraging.
Blijkbaar was de reis niet op rolletjes gegaan. Moest men alle praatjes gelooven dan
zou er meermalen hommeles geweest zijn tusschen den chef Daladier en een aantal
leden van het personeel dat theoretisch onder hem staat. Maar enfin, hij arriveerde.
En het zonderlingste is dat niet alleen niemand ernaar heeft omgekeken, maar dat
hij reeds totaal vergeten is. Geen enkele Franschman, bij wijze van spreken, heeft
zich om deze nieuwe bezending van decreten bekommerd. Men kan degenen die van
hun volumineuzen inhoud kennis nemen met een lantaarn gaan zoeken. Wat niet
wegneemt dat ze op de toekomst van Frankrijk, wanneer Mars ons nog drie maanden
tijd gunt, een niet minder overwegenden invloed zullen uitoefenen dan een oorlog
die inmiddels zou kunnen uitbreken. De oorlog is niet zeker. Doch de decreten zijn
een wiskundige functie, welke onfeilbaar zal functionneeren. Had ik een satanischen
raad te geven aan de machten die Hitler personifieert, en verondersteld dat die machten
zelf niet in de knel zitten dan zou ik helaas kunnen adviseeren: Laat de decreten
rustig uitwerken. Over een poosje zal de kans nog schooner zijn.
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Doode letter
Ze zijn dus niet eens een desillusie, die decreten, want men haalt er zelfs de schouders
niet voor op. Zij zijn ook geen lapmiddel, geen pleister op een houten been, geen
doekje voor het bloeden. Ze zijn doode letter. Voorzoover ze betrekking hebben op
den economischen toestand van Frankrijk, en natuurlijk een uitzondering makend
voor een enkelen daadkrachtigen maatregel, verdwaald in den grooten hoop, zooals
de vermeerdering van het Fransche Koloniale leger met zeventig duizend man
(onmiddellijk gerecruteerd), zijn de decreten niets, absoluut niets dan overbodige
paperasserij, lukraak samengescharreld en uitgestort, als in een papiermand, door de
verschillende ministerieele bureaux. Waar dat netjes gecalligrafeerd papier nog
eenigermate correspondeert met de werkelijkheid, doet het zelfs denken aan een
flauwe grap, die op den koop toe zuur is, alsof men de menschen niet enkel voor den
mal houdt, maar ook een beetje wil treiteren.

Veertig uren
Bij voorbeeld de kwestie der veertig uren, destijds brutaal getransformeerd in de
beruchte 5-8, dit is de week der Twee Zondagen, een der dogma's van de nieuwe
arbeidswetten, een harer fundamenten. Verboden om daaraan te morrelen of te tornen,
al gaat heel Frankrijk op de flesch. ‘Voor veertig uren per week hebt gij niet eens
arbeid en gij zoudt 45 of 48 uren willen?’ zeggen de vakbonden. ‘Maar begrijp dan
toch!’ antwoorden de patroons: ‘Die veertig uren en hun stupide verdeeling zijn juist
oorzaak dat er hoe langer hoe minder werk is.’ De patroons beweren dat hun zaken
bij het heerschende systeem onmogelijk kunnen rendeeren. Hebben zij gelijk?
Overdrijven zij misschien? Spelen zij komedie? Passen zij een soort van
uitmergelingstactlek toe om verloren posities te herwinnen? Om zich daarover een
gezond oordeel te vormen zou men tien duizenden onvervalschte balansen moeten
kunnen controleeren. Met een halsstarrig, bedilzuchtig, haarkloovend karakter als
dat van den Franschen burger en boer is geen enkele suppositie te verwaarloozen.
Wanneer men echter ziet dat duizenden failliet gaan, dat oude en enorme
etablissementen als Allez Frères, die gedurende verscheidene generaties o.a. alle
openbare zitbanken fourneerde, hun deuren sluiten en de zaak opdoeken, wanneer
men ziet dat Bazars als het Palais de la Nouveauté, sinds bijna een eeuw de
volksleverancier van Frankrijk en Koloniën, welks oprichter de uitvinder was van
den verkoop op afbetaling, zijn boeken overlegt en zich failliet laat verklaren, dan
kan men een voorzichtige achterdocht moeilijk handhaven zonder haar door te drijven
tot een monsterachtige vooringenomenheid.

Geen verschil
Dat meende ook Daladier. Hij achtte dat er iets gedaan moest worden voor de
ontelbare schipbreukelingen die met moeite hun hoofd boven water houden. Het was
zelfs zijn overtuiging. Wat nu echter deed hij na een beraad, na een weifeling van
dagen en weken? Hij veranderde de veertig uren per week in twee duizend per jaar.
Veertig maal vijftig! Je vous demande un peu: Waar is de winst? Waar is 't verschil?
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De seizoen-industrieën, die slechts gedurende enkele maanden op volle kracht werken,
zullen misschien baat vinden bij de verbetering, mits ze permissie krijgen om acht
uur per dag te vergen van hun personeel. Doch voor de rest, die de massa vormt, is
het decreet één pot nat, van den regen in den drup. De ongelukkigen hebben dus niets
meer te verwachten dan de resultaten van een machine die hen langzamerhand
vermorzelt en de bewijzen te geven dat hun gejammer gegrond is.
Het is rondweg verbijsterend hoe een man als Daladier, wien 't stellig niet ontbreekt
aan inzicht en doorzicht, regelmatig, tegen beter weten in, als 't ware opzettelijk de
plank kan blijven misslaan. Wat te drommel belet hem om te redeneeren als André
Tardieu en Gaston Jèze o.a., twee antipoden die over het economische vraagstuk
accoord zijn, gelijk alle andere verstandige lieden trouwens? Waarom, zeggen zij,
rendeert de firma Frankrijk niet meer? Omdat van elken cent die in Frankrijk wordt
uitgegeven de fiscus zijn leeuwen-aandeel opeischt. Waarom betaalt men in Frankrijk
voor iedere levensverrichting cijns, tol en belasting? Omdat de Staat voor 100%
boven zijn middelen leeft. Kan het op eenigerlei manier verademing, verlichting
beduiden of aankondigen voor de onderhoorigen wanneer de Staat zich 105 of 110%
boven zijn budget gaat inrichten? Op geen enkele wijze. Dit nochtans, die stijging
van het deficit, is de eenige zekerheid welke geboden wordt door de decreten van
Daladier. Ziehier tot welke hoogte hij het paradoxale opvoert: Aan de tallooze
rampzaligen die in 't nauw zitten, die geen raad meer weten tusschen hangen en
wurgen, spiegelt hij credieten voor. Credieten nota bene welke de gevilden en
kaalgeplukten zelf langs een of anderen omweg als belasting zullen rembourseeren.
Waarvoor bijgevolg die credieten? Om de stakkers die er gebruik van maken, nog
een beetje beter, een beetje afdoender te kunnen uitknijpen, uitzuigen en verpletteren
dan voorheen!

Mislukt crediet
De Franschman, realistischer over 't algemeen dan zijn regeerders, heeft reeds lang
het fijne gesnapt van deze techniek. Voor handel en nijverheid, in 't gedrang
verkeerend, was over 1937 een som beschikbaar gesteld van één milliard, als leeningen
op gemiddelden termijn. Slechts 67 millioen van dit bedrag (geen 7%) kon benuttigd
worden bij gebrek aan reflectanten. Men gaat liever failliet dan schulden te maken
die enkel dienen om een situatie te verergeren, zonder kijk op uitkomst. En wat zijn
kranten hem ook toefluisteren, bij zichzelf denkt de benarde citoyen dat de decreten
van Daladier in het allergunstigste geval hoogstens een methode kunnen rekken die
veroordeeld is en naar haar einde loopt.
[verschenen: 20 juni 1938]

De grillen van het toeval
Een dozijn onschuldige bommen aan de Spaansche grens bezorgde Blum
een gemakkelijke overwinning op het socialistisch congres te Royan.
Parijs, 8 Juni [1938]
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Het Socialistisch Pinkster-concilie, waarop het lot geregeld zou worden van den
opstandigen Pivert en het gouvernement van Frankrijk, viel samen met de verschijning
der negen geheimzinnige vliegtuigen en met de bommen welke zij neerstrooiden op
Fransch territorium, 25 k.m. achter de Spaansche grens.
Wie wierp die bommen daar? Waarom? Waarvoor? Voor wie? Het was een historie
vol mysterie, en uitermate geschikt om indruk te maken.
Welk belang kon Generaal Franco erbij hebben om zich nog moeilijkheden met
Frankrijk op den hals te halen, terwijl hij reeds hooi genoeg op den vork had?
Als 't daarentegen vliegtuigen waren van Barcelona, welk nut konden de Rooden
er dan in zien om de spoorweg-verbindingen te verwoesten met hun heldhaftige 43ste
divisie, die, sinds weken van alle kanten omsingeld in de bergen, zich enkel
verdedigen kan omdat zij geravitailleerd wordt uit Frankrijk?
Wanneer een der twee bondgenooten van Franco een ‘incident’ zocht, zou het dan
niet honderdmaal practischer zijn voor Duitschland om de lont aan te steken in
Tsjechoslowakije, en voor Italië om 't kruit te doen ontbranden in Tunis? Wanneer
men werkelijk een incident zocht, een voorwendsel om van leer te trekken, waarom
dan onbekende vliegtuigen, welker anonimiteit altijd kon gelden als excuus wanneer
erop geschoten wordt? Wie in ernst een conflict wenscht zou zijn vliegmachines
onvermomd sturen, duidelijk herkenbaar.

Wonderlijk
Wat is dat overigens voor een geschiedenis, die negen grijze vliegmachines, welke
gedurende twee uren een stuk Fransch gebied kunnen afzoeken langs een grens waar
men overal versterkingen aanlegt, zonder in de lucht of op den grond een levend
wezen te ontmoeten, competent genoeg om alarm te slaan en hun signalement op te
geven! Ze zijn gezien, dat is alles. En wanneer ze na twee uren zoeken hun doelpunt
gevonden hebben en doodkalm kunnen mikken, dan schieten ze royaal ernaast. Een
dozijn kuilen in de aarde, doch geen enkele treffer. Kan men in gemoede zooveel
onhandigheid veronderstellen en amateurisme, van negen bemanningen die sinds
ettelijke maanden serieus oorlogvoeren in Spanje?
Dat zijn veel vraagteekens voor een enkelen raid. Het mooiste van het
opzienbarende geval zou zijn wanneer men noch te Burgos, noch te Barcelona, noch
te Berlijn, noch te Rome de herkomst kende der negen spook-machines, wanneer
men daar voor 't zelfde raadsel geplaatst stond als het brave publiek van Parijs en de
socialistische congressisten van Royan.

Het effect
Maar indien de bommen hun doel gemist hebben, zij misten niet hun effect.
Zij konden niet de electrische centrale raken van Orlu, en hoewel honderd kilo
wegend per stuk, hebben zij slechts onbeduidende schade aangericht in den omtrek
der spoorlijn. Doch achter de vleugels der vliegtuigen, rondsluipend in den
Pinkster-morgen, heeft de overgroote meerderheid der Fransche citoyens de vlerken
hooren ritselen van het monster dat oorlog heet. Zij zijn niet bang geweest. Wel neen.
Het geval heeft hun misschien even de gewaarwording bezorgd van kippevel, meer
niet. Enkele bommen echter op eigen bodem is toch iets anders dan een regen van
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projectielen op Canton of op Valencia. Zelfs een mislukt bombardementje van eigen
gebied brengt een persoonlijker contact te weeg met dingen die gebeuren kunnen
dan de vernietiging eener verre, vreemde stad. Als de bommen op eigen erf beginnen
te vallen heeft men geen verbeelding meer noodig om zich een benaderend idee te
maken van een eventualiteit. Men geeft zich oneindig sneller rekenschap van de
consequenties. Men vergewist zich veel gemakkelijker van het risico. Het is als een
confrontatie met de werkelijkheid. Alles wat vaag was wordt plastisch en omlijnd.
Op den achtergrond van nevel teekenen Vrede en Oorlog zich af in hun ware, tastbare
gedaante. Dingen welke men nauwelijks vermoedde krijgen plotseling reliëf. Men
wordt tot bewustheid geroepen. Men heeft geen schrik maar men begrijpt. Men beseft
vooral dat het geen tijd is voor amusementen welke men zich zou veroorloven onder
normale omstandigheden. Aan iedereen gaven de mysterieuze vliegtuigen den raad:
Geen complicaties, geen strubbelingen voor 't oogenblik en ieder op zijn post.

Het derde concilie
Per slot blijkt deze psychologische reactie het beste wat het Fransche gouvernement
verlangen kon tijdens het socialistische concilie van Royan.
Was het bestaan van Daladier's ministerie [= kabinet] bedreigd door deze
beraadslagingen? Zonder eenigen twijfel en in menig opzicht. De mandarijnen, de
bonzen en bovendien de gewone militanten der Socialistische Partij verkroppen met
moeite den smaad van geëlimineerd te zijn uit de regeerende sferen en met een etiquet
van bankroetiers om den hals den wagen van Daladier te volgen die nog lijkt op een
zegekar. Zij verbijten zich in de gedwongen non-activiteit. Als een der machtigste
parlementaire partijen voelen zij zich belachelijk, beschaamd, vernederd en ten
overvloede miskend. Zij tellen met ongeduld de dagen hunner ballingschap, en ware
er geen wolkje aan de lucht, het laatste uur van Daladier zou spoedig slaan.
Door de weeromstuit was ook de positie van Blum allesbehalve secuur.
Want Blum is 't die hen in deze periode van anti-revolutionnaire werkloosheid
heeft binnengevoerd (vroeg of laat zal dit door gezamenlijk Frankrijk gewaardeerd
worden), Blum die, waarom dan ook, hen dwingt tot de rol van figuranten, Blum die
dat talmen en dralen goedpraat, Blum die elk élan remt, Blum die hen op dood spoor
bracht. En zoolang Blum, hetzij hij momentaan geen beteren uitweg bespeurt, hetzij
hij zich laat leiden door overwegingen van patriottischen aard, zoolang Blum zich
leenen wil tot die zeer ondankbare, lastige taak van remmer en goedprater, zoolang
Blum goedschiks of kwaadschiks zich plooit in de houding welke een deel zijner
partijgenooten hem het heftigst verwijten, zal het van elementair belang zijn voor
Daladier om met alle denkbare middelen te verhinderen dat het prestige van Blum
gehavend zou kunnen worden door debatten waarbij het lot van zijn kabinet ten
nauwste betrokken is. Want aan een beslissende nederlaag van Blum te Royan, aan
een overwinning van Marceau-Pivert zou Daladier geen week overleefd hebben in
de Kamer.

Blum's overwinning
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Zoo droeg een dozijn slecht gemikte bommen aan de Spaansche grens ertoe bij om
de beweging van Pivert, welke zich zeer gevaarlijk liet aanzien voor Blum en Daladier,
te minimiseeren tot het onvermijdbare. Pivert sticht een eigen partij; dat zijn zorgen
voor later, morgen komt er weer een dag.
Maar Blum, na zijn partijgenooten vierkante waarheden te hebben toegevoegd,
verlaat het concilie met een zeer comfortabele meerderheid van stemmen en een
onverzwakte autoriteit. Vanwaar de mysterieuze vliegtuigen vertrokken zijn zullen
we ongetwijfeld nimmer vernemen. Misschien was het een Fransch escader dat
oefeningen hield in een zoo goed als onbewoonde streek. Onmogelijk echter konden
bommen vallen op een gelegener moment en een uitgezochter plek.
[verschenen: 22 juni 1936]

Bij de onsterfelijken
De candidatuur van Charles Maurras voor het lidmaatschap van de Académie
Française.
Parijs, 11 Juni [1938]
Sinds een maand had de candidatuur van Charles Maurras tot lidmaatschap der
Académie Française, in de wandeling de Veertig genaamd, de Onsterfelijken, of de
Oude Dame, de geheele intellectueele wereld op stelten gezet.
Zelden of nooit ontwaarde men zulke geweldige beroeringen in deze hooge,
gewoonlijk windvrije regionen van den geest. Wat mijzelf betreft ontving ik
persoonlijk minstens tien brochures, tractaatjes en libellen, allen tegen Maurras, tegen
den ‘Man-met-het-keukenmes’, den Vijand van het Menschdom, den Vrijbuiter van
het Intellect, den Prins der Stommelingen. En heel dit ratelende offensief om een
academischen zetel waarop de auteurs der schotschriften met verachting beweren
neer te kijken. Om een rederijkers Instelling, volgens hen stoffig, muf, pretentieus
en bekrompen, welke zij niet kunnen vernoemen zonder haar in 't ootje te nemen.
Voor een uniform, groen als spinazie, stijf als een hobbelpaard, waaraan zij niet
kunnen denken zonder ermee te gekscheren. Voor een emplooi van oud-gedienden,
bijna onbezoldigd, dat hoofdzakelijk bestaat in 't vervaardigen van een dictionnaire
dien niemand gebruikt omdat hij nooit ‘bij’ is, en in 't uitdeelen van litteraire prijzen,
belooningen voor kinderrijke huisgezinnen en aanmoedigingen der deugd. Heel dat
kabaal tenslotte voor een persoon dien zij betitelen als verschrompelde, afgeschminkte,
verschoten hansworst, geslagen op alle terreinen, uitgeworpen door de Kerk,
uitgespuwd door het Intellect, verloochend door zijn eigen Kroonpretendent, een
scribent dien nauwelijks schrijven kan, de grootste der vervelers, een uitgedroogde
kletsbaas, een wauwelaar die in den grond geen andere hoedanigheid bezit dan een
onverwoestbaar zelfvertrouwen en geen andere kunst beter verstaat dan met het
centenbakje rond te gaan onder zijn bedot publiek.

Lof en eer
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Waarlijk dat is veel lof en eer voor Maurras. Wanneer hij zich in dezen spiegel bekijkt
moet het hem eenige moeite kosten om niet te barsten van hoogmoed. Zooveel plaats
te beslaan in een menigte hersens, zooveel menschen uit hun voegen te brengen, zoo
keizwaar en onverteerbaar te wegen op een massa magen die reeds heel wat verduwd
hebben in hun lange carrière, zooveel te ontmoeten en te breken!
Het is ook een niet geringe eer voor de Académie Française. Men steekt den draak
met haar, maar zij telt mee. Hoe luidruchtiger men tegen haar uitvaart, hoe duidelijker
men bewijst dat haar lidmaatschap waarde heeft, dat het een der begeerlijkste
onderscheidingen symboliseert in de menschelijke hiërarchie. Geen schimpscheut
kan tegen haar worden losgelaten die niet een huldebetuiging bevat. Zelfs de
sollicitaties van een specialist in ketelmuziek als Maurras erkennen haar beteekenis
en zouden haar mogen vervullen met de levendigste gevoelens van zelfvoldoening,
welke zij naar smaak kruiden kan met een snuifje humor.
Toen Maurras immers in 1923 voor den eersten keer candidaat was, en werd
afgewimpeld, leidden zijn aanhangers in optocht een ezel rond door het Quartier
Latin. Een ezel gecostumeerd als Lid der Académie. Maurras recidiveerde vijftien
jaar daarna. Het mishaagde hem dus niet om tot een college van Ezels te behooren.
Dit gezelschap is bijgevolg niet dermate beneden peil.
De Académie is te ridderlijk om zulke buitenissigheden niet te vergeten en te
snugger om van de voordeelen welke zij bieden geen partij te trekken. Het opstootje
eindigde dus met een nederlaag der vijanden van den Man-met-het-keukenmes. De
Prins der Stommelingen, die zijn toelating vroeg onder de Ezels, werd gekozen als
Onsterfelijke met een fatsoenlijke meerderheid van stemmen, juist honorabel genoeg
om het liberalisme te kunnen roemen van republikeinen die versmaden zich sectarisch
te toonen tegenover een sectaris, maar juist toereikend ook om de royalisten niet te
permitteeren de verkiezing uit te buiten als een triomf.

Onverzoenlijken
Dit neemt geenszins weg dat de antagonisten van den ‘paljas met zijn verwaterd
plunje’ zich verslikken in hun teleurstelling, dat zij niet bij machte zijn om hun
verontwaardiging, ergernis, wrevel, spijt en gif te verbloemen. Een dezer
onverzoenlijken, het katholiek-democratische blad L'Aube, welke lezers ongeveer
één derde vertegenwoordigen der Fransche geloovigen, drijft het fanatisme zoover
dat het den President der Republiek uitnoodigt om zijn veto uit te spreken tegen de
schandaleuze verkiezing van een ‘terrorist’, kort geleden nog vertoevend in een
gevangenis. De President is tot die excommunicatie bevoegd. Doch wanneer dat
verbod werd uitgevaardigd zou men in Frankrijk iets werkelijk nieuws beleven, een
dier regeeringsdaden tot welke zich geen enkel Fransch souverein tot heden durfde
verstouten.
Een ‘tyran’ als Napoleon III duldde onder de leden zijner Académie een half dozijn
uitgesproken en verbeten tegenstanders, onder wie de beroemde redenaar Lacordaire
die hem vanaf den preekstoel had gekwalificeerd als ‘ellendeling’. Ik citeer de invitatie
van L'Aube dan ook enkel als een der symptomen van een merkbare verandering in
de Fransche denkgewoonten, als een neiging tot engheid welke men niet zonder
verwondering en leedwezen kan constateeren.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Maurras' denkbeelden
Overigens schijnt het niet dat de verheffing van Maurras tot de Onsterfelijkheid zijn
invloed en zijn positie noemenswaardig zal versterken.
Hij behoort tot degenen die het heftigst een verzoening najagen met Italië en deze
opvatting voert hem dieper en dieper in een impasse waaruit hij zich niet ongekreukt
zal kunnen loswerken op den dag dat alle gegevens van het Italiaansche probleem
aan zijn illusies een dier dementi's zullen toedienen welke een staatsman en denker
niet overleeft. Hij is een van hen die in den waan verkeeren dat de As Rome - Berlijn
gebroken of geneutraliseerd kan worden met Fransche beminnelijkheden. Ja! Doch
ten koste van welke concessie? Zonder eenigen twijfel met toegeeflijkheden die niet
goedkooper zouden uitkomen dan een gewonnen oorlog. Want evenzeer als het in
1914 in 't belang van Italië was om tegen Duitschland-Oostenrijk in het strijdperk te
treden (wijl van Oostenrijk's ondergang het meest te halen viel), evenzeer is 't in
1938 in 't belang van Italië om trouw te blijven aan Duitschland wijl van Berlijn zoo
goed als niets te halen valt, van Frankrijk daarentegen alles: Afrikaansche koloniën,
Nice, Savoie, Corsica, de hegemonie in Zuid-Europa en in [de] Middellandsche Zee,
het goud der Banque de France, en de rest.

Gebarsten glorie
Dat een realist als Maurras dit niet begrijpen wil is buiten kijf een der
ondoorgrondelijkste en betreurenswaardigste raadsels welke ons ter oplossing werden
gegeven. Het is niet minder onnatuurlijk en verdrietig dat deze partijdige zienswijze
(voortspruitend uit zoogenaamde ras- en cultuurgemeenschappen, haast even precair
als de theorieën van Hitler) hem verleiden tot sympathieën in het Verre-Oosten, in
Spanje en in Centraal-Europa welke Frankrijk weldra ten verderve zouden voeren
wanneer zij werkelijkheid verkregen.
Het treurigst ondertusschen is dat deze tot dusverre onberispelijke denker door
zijn stellingskeuze gedwongen wordt tot de afgrijselijkste, terugstootendste,
onwaardigste denkfouten. Zoo probeerde hij dezer dagen de luchtbombardementen
van open steden en civiele bevolkingen te verdedigen met de volgende redeneering:
‘Men praat altijd over “onschuldigen”. Doch waarom zouden vrouwen en kinderen
persé onschuldiger of minder schuldig zijn dan militairen op wie de granaten en
kogels regenen?’ Gesteld dat hier in strikten, letterlijken zin het idee ‘schuld’ den
doorslag zou kunnen geven, dan vergat Maurras niettemin dat de militair wapenen
heeft om zich te weren of te beschermen, dat de militair niet overvallen wordt in den
slaap of bij zijn spel, dat vrouwen en kinderen geen enkele dezer relatieve maar
aanzienlijke voordeelen genieten. Doch vergat hij het? Neen. Hij cijfert zulke
argumenten weg omdat zij niet in zijn kraam te pas komen.
Een denker, schrijver, dichter, en politiek filosoof, die dergelijke manieren begint
te gebruiken kan nog toegelaten worden in de kringen der ‘Oude Dame’. Zijn crediet
onder de natie echter gaat onherroepelijk naar den kelder, in zijn faam verschijnt een
barst, de betoovering is verbroken. Wat hij met glorie opbouwde, waggelt en gaat
instorten.
[verschenen: 25 juni 1938]
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Boven den Oceaan
De Franschen gaan hun achterstand op luchtvaartgebied inhalen.
Parijs, 14 Juni [1938]
Eindelijk is het plagerige geschil vereffend dat Portugal gedurende jaren weerhouden
heeft de Franschen verlof te verleenen om de Azoren als tusschenstation te gebruiken
voor proefvluchten op den Noord-Atlantischen Oceaan.
Het was geen dienst welke de Franschen zich bewezen toen zij het
landings-monopolie op die gansche eilanden-groep, waarvoor zij vanaf 1919 reeds
gecontracteerd hadden met Lissabon, in October 1933 lieten opzeggen wegens een
armzalige borgstelling van 200.000 francs welke zij weigerden te vernieuwen. Men
heeft nooit recht begrepen wat een Fransch minister zoo onbesuisd en krenterig deed
handelen. Misschien enkele bepalingen in het contract (o.a. afstand van 25% der
bruto-recette aan Portugal) welke men te onereus achtte. Misschien ook de wensch
om de ontwikkeling der luchtvaartverbinding tusschen Noord-Amerika en Europa
niet door een monopolie te beperken of wellicht te vertragen. In ieder geval kan
niemand Parijs een overdreven egoïsme verwijten In de ontkrachting eener
overeenkomst welke alle eventueele latere Europeesche en Amerikaansche luchtlijnen
afhankelijk maakte van het bon plaisir der Franschen.

Dwaas gedoe
Niets dus autoriseerde de Portugeezen om zich bepaald onhandelbaar te toonen toen
Frankrijk kort na de verlooping van het contract als vrager verscheen waar het als
eischer zijn rechten vrijwillig liet schieten. Al ware de Portugeesche taaiheid gewettigd
geweest, men kon haar moeilijk vriendschappelijk noemen. Het was op zijn beurt
een monumentale blunder van de Franschen om den onwil en de stuurschheid van
Lissabon te beantwoorden met kregeligheden, zooals de weigering van overvlucht
aan de tien bombardementsvliegtuigen welke de Portugeezen gekocht hadden in
Duitschland.
Het is meer dan waarschijnlijk dat de politieke antagonismen tusschen het
democratische Parijs en 't dictatoriale Lissabon deze uitwisseling van speldeprikken
bevorderd heeft. Van beide zijden was zij zeer dwaas en geen der twee partijen kon
er iets bij winnen. Zij bewijst slechts hoe moeilijk het is om zelfs in ondergeschikte
zaken een minimum redelijkheid te betrachten in de verhouding van twee naties die
beiden bogen op verstand.
De Franschen verwierven nu, na de Engelschen, na de Amerikanen en na de
Duitschers, toestemming tot het houden van zeven proefvluchten met benuttiging
der Azoren. Zij verheugen zich uitermate over dit modeste getal en stellig is zeven
beter dan niets. Met grond echter wijzen zij erop hoe zonder dat overbodige gekibbel
een regelmatige postverbinding tusschen de Europeesche en de Amerikaansche kust
had kunnen functionneeren vanaf 1936. Inderdaad hebben zij sinds verschillende
jaren een machine werkeloos liggen waarvan de autonome actie-radius twee duizend
kilometer te groot is voor het Zuiden van den Atlantischen Oceaan maar juist een
tikje te klein voor het Noorden om de Azoren te kunnen missen. Hoewel reeds acht
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jaren oud en derhalve een beetje langzaam (circa 240 k.m. per uur) zal dit vliegtuig
van 37 ton de Fransche vaart moeten inaugureeren op New-York. Het eenige wat
men van deze machine verwacht is dat hij onder zijn concurrenten een ordentelijk
figuur zal slaan.

Studies
Men zou zich vergissen door hieruit af te leiden dat de Franschen, genoopt tot een
passieven uitkijk, in werkelijkheid hebben stilgezeten. Volstrekt niet. Met de
Compagnie Transatlantique (eigenares van Normandië) richtte Air-France een
vennootschap op tot het ondernemen van Oceaan-studies. Kapitaal vier millioen
francs. Terwijl andere naties vliegtuigen over de wateren zonden, stuurde deze
maatschappij een boot uit, toegerust als meteorologisch bureau. Dit schip, de
Carimaré, stationneert sedert een jaar in den driehoek
Azoren-Bermuden-Newfoundland. Buiten haar normale weerkundige observaties
liet de wetenschappelijke bemanning vijftig onderzoekings-ballons op van twee meter
doorsnede, voorzien van een kleinen radio-zender, die op elke honderd meter zijner
opstijging automatisch de temperatuur seinde en het vochtigheidsgehalte der lucht.
Het gewicht dezer bewonderenswaardige instrumenten bedroeg in totaal slechts 1800
gram. Volgens verscheidene opinies van Amerikanen en Engelschen heeft dit
meteorologische vaartuig opmerkelijke diensten bewezen aan een rationeele
verkenning van het Oceanische luchtgebied waarover men tot dusverre niet veel
meer zakelijke gegevens bezat dan ten tijde van Columbus.
Behalve door de expeditie van den Carimaré betuigde de vennootschap
Air-France-Transatlantique haar ondernemingsgeest met de bestelling van drie
vliegbooten, waarvoor het Parlement een subsidie uittrok van 95 millioen. De eerste
is een Potez van 40 ton met 6 motoren van 720 p.k., een radius van 6000 k.m., een
kruisvaart van 330 k.m., en ruimte voor 16 passagiers. Een maquette dezer machine,
op één derde der ware grootte, heeft vorige week haar eerste studie-vlucht
ondernomen. Voor reusachtige vliegtuigen namelijk, waar de geringste wijziging
(een lichte verplaatsing der vleugels b.v.) of het minste ongelukje ongehoorde kosten
en tijdverlies kan meesleepen, schijnen de Franschen experimenten in verkleind
formaat te verkiezen boven proeven met het origineel in werkelijke afmetingen. De
methode is interessant, doch men zal moeten afwachten wat zij practisch oplevert.
In principe moet de Potez 161 gereed zijn voor den zomer van 1939. Hij heeft het
voordeel van geconcipieerd te zijn voor absoluut betrouwbare motoren.
Het tweede prototype is een Latécoère 631 van 66 ton, voor 20 passagiers en 6
man equipage, 6 motoren van 1500 p.k., een radius van 6000 k.m. (met 60 k.m.
tegenwind) en een kruissnelheid van 350 k.m. per uur. Hij wordt in omvang
geëvenaard door den Sud-Est 200 van Lioré, die met dezelfde motoren en dezelfde
betalende vracht (5.360 k.g.) bestemd is gelijke prestaties te verrichten. Welk van
dit in onderdeelen en zeer verschillend materiaal het bruikbaarste zal blijken moet
de ervaring natuurlijk uitwijzen. Voor financieele offers, zooals men ziet, schrikken
de Franschen niet terug. In dit opzicht hebben zij zelfs op Duitschers en Amerikanen
een voorsprong.
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Geen Fransche inferioriteit
Zouden de Franschen wegens den Portugeeschen handicap eenigen achterstand
hebben in te halen op ander gebied? Hoe langer hoe minder kan ik gelooven aan hun
technische inferioriteit, ondanks een oorverdoovend gecritiseer en geklaag dat meer
schijnt te dienen als stimulans (of als camouflage) dan als uitdrukking der waarheid.
Het zou mij verbazen wanneer een machine als de Bloch 220 een toevallig en
geïsoleerd verschijnsel was. Sinds de indienststelling (Maart 1938) van dit vliegtuig
op de lijnen naar Londen, Stockholm, Berlijn, Bucarest, hebben niet alleen de Duitsche
en Engelsche machines, maar ook de Douglas DC-2 en DC-3 hun eersten geduchten
mededinger gevonden. Met twee motoren van 870 p.k.. een ultra-moderne installatie
voor 16 passagiers, en de uitmuntendste vliegkwaliteiten, legt de Bloch 220 door
weer en wind op zijn kalme gemak 300 k.m. af per uur. Parijs - Londen in één uur
vijf minuten. Die Bloch 220 is het resultaat eener lange ervaring, eener zeer kostbare
selectie en van de geduldigste proeven. Het zou me evenwel nog meer verwonderen
wanneer de Amiot 370, die het wereld-record der 5000 k.m. met 1000 k.g. lading
bracht op 401 k.m. per uur, zal ontsnappen aan de aandacht der
luchtvaartmaatschappijen zoodra deze unieke machine als post- of als
passagiers-vliegtuig in dienst zal worden gesteld. Realiseer u even wat het beteekent:
5000 k.m. in ruim twaalf uren.
Zonder eenigen twijfel zal dit vliegtuig deze voorloopige performances verre;
overtreffen wanneer het zijn finishing touch ondergaan heeft. Dit behoort tot de
naaste toekomst. Maar omdat de Franschen tenminste van deze toekomst verzekerd
kunnen zijn, zal menigeen wijs doen door er rekening mee te houden.
[verschenen: 27 juni 1938]

Een stuiver is een stuiver
Waarin verschilt een decreet van Daladier van een keizerlijk bevel, een
oekase, of een order van Mussolini?
Parijs, 18 Juni [1938]
Het is een aardige geschiedenis, die, hoewel politiek, toch nog amusant zou kunnen
zijn. Op een goeden dag merkt men dat de fabricatie van den kleinen stuiver duurder
uitkomt dan hij waard is. Het stuivertje, daar de centime niet bestaat, is Frankrijks
laagste geldstuk. In Hollandsche munt omgerekend zou het op 't oogenblik 0,2 cent
tellen. Eén vijfde cent, dat is niet veel. Men kan er niets meer mee koopen; niet eens
een karamel. Maar men rekent er nog mee. De puissante en komische bureaucraten
der groote Administraties rekenen zelfs met fracties van één vijfde cent. Blijft de
fractie beneden de helft, dan doen zij den stuiver cadeau; een streepje boven de helft
verplicht tot betaling van het geheel. Het is een methode, welke, uitgebreid tot groote
cijfers, merkwaardige resultaten zou kunnen opleveren, maar in bescheiden afmetingen
heet dat ‘op de kleintjes passen’, en zoolang de Franschman een fractie van één-vijfde
cent niet uit 't oog verliest, kan men gerust zijn dat er niets verandert.
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Bezuiniging
Doch dat is een andere zaak en laten we blijven bij ons onderwerp. Zooveel de stuiver
waard is, het was niet genoeg voor wat hij kostte. Welk een ramp! Men moest
bezuinigen. Doch hoe en waarop? Door middel van de machines? Onmogelijk: de
machines zijn perfect. Op de arbeiders? Ondenkbaar: zij zouden staken. Wat ze
trouwens toch gedaan hebben, tusschen haakjes. Een dag lang hebben zij de Munt
bezet, waaruit ze roef-roef verdreven zijn door de politiek van Monsieur Daladier,
want wanneer de Staat patroon speelt, houdt hij niet van dergelijke grapjes. Hetgeen
niet verhindert dat hij moest bezuinigen. Maar waarop, te drommel? Op den omvang?
Het stuivertje is reeds klein en ten overvloede doorboord met een rond gaatje in zijn
midden. Er bleef niets over dan te bezuinigen op de samenstelling van het metaal.
Er was te veel nikkel in den stuiver, het rijke Nieuw-Caledonische nikkel. Men zou
er wat meer zink bijvoegen, het sjofele, banale, huishoudelijke zink. Zoo kan niemand
zeggen dat de Fransche Staat niet weet huis te houden. De stuiver is weer te krijgen
tegen spotprijs. Misschien wint men er zelfs op. Maar voor hoelang? Met deze vraag
betreden wij het geheimzinnige, huiverige gebied der voorteekens: Wat zal men in
den stuiver mengen wanneer ook het vulgaire zink te duur wordt? Griezelend zien
wij het einde naderen van den stuiver, de onsterfelijke sous, die vanaf Karel de Groote,
vanaf de Merovingische Koningen, de munt-eenheid is geweest in het Rijk der
Franken. En wat dan?

En weer pot verteren
Ternauwernood had de heuglijke mare zich verbreid dat de stuiver weer een stuiver
was, of de communisten en socialisten, die gaarne den verloren zoon feesten, mits
hijzelf het vette kalf fourneert, stelden een nieuwe potvertering voor van zeven
milliard. Zeven duizend millioen, welke verdeeld zouden worden tusschen de
ambtenaars, de oudjes van dagen, en de boeren die last hebben van atmosferische
calamiteiten. Tien procent loonsverhooging voor de ambtenaars, daar was theoretisch
weinig tegen in te brengen. Het is lang, zeer lang geleden dat zij opslag kregen en
de meesten bijten op een houtje. Een pensioen voor alle oudjes, dat leek bedenkelijker.
Vroeger legde ieder een duitje op zij voor den ouden dag. Tegenwoordig laat men
de dubbeltjes rollen tot en met het laatste. Is 't verstandig deze mentaliteit aan te
moedigen? Gelijk in de fabel wil de mier, die spaarde, liever niet betalen voor den
krekel, die muziek maakte met wijntje en trijntje zoolang het lampje gloeide. Men
begrijpt dat. Het is gevaarlijk een land in te richten als een kolossaal
oud-mannengesticht, waar men zeker is van een veilige, gezellige toekomst. Wat de
Fransche boeren betreft, ten tijde van Mozes hadden zij zich ongetwijfeld willen
assureeren tegen de tien plagen van Egypte. Maar wanneer zij 't billijk vinden dat de
Staat bijspijkert in de jaren der magere koeien, waarom zouden zij op hun beurt den
Staat niet bijspijkeren in de jaren der zeven volle en overvolle aren? Waar trouwens
gaan wij heen, wanneer de Staat alle ambachten zou moeten assureeren tegen de
grillen van den barometer? Waarom b.v. niet de hengelaars? Waarom niet de Beurs?

Het kon niet
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Wat daar ook van zij, billijk of onbillijk, dwaas of wijs, de Minister van Financiën
maakte opnieuw de sommen op van zijn ultra-labiel budget en constateerde
melancholisch dat het niet kon. Noch voor de ambtenaars, noch voor de oudjes, noch
voor de boeren. Hij zou doen wat in zijn macht lag, doch een stuiver was een stuiver.
De socialisten, schijnbaar niet hardleerscher dan de ezel die zich geen tweemaal stoot
aan denzelfden steen, wilden voor 't moment wel schipperen. Zij sloegen voor dat
Daladier de kwestie regelen zou bij decreet. Dat ware voor sint-juttemis geweest,
maar buiten hun schuld.
De communisten echter, veel leeper, veel gewiekster, en voornamelijk bedacht
om klanten te werven voor de stembus, eischten een onmiddellijke, openbare,
parlementaire behandeling van het geval. Aldus gebeurde. Maar zooals te voorzien
was verviel men van bieden tot opbieden. Elk bod werd overtroefd met een opbod.
Van opbieden raakten de twee marxistische neven weldra tot gekibbel. De een vond
den ander deloyaal. Het gekibbel ontaardde in gebakkelei. Men vloog elkaar in de
haren. Men bewerkte elkaar met den vuist. Men wachtte elkaar op in de
wandel-gangen als in een bosch. Van links waaide de ruzie over op uiterst-rechtsch.
‘Naar Moscou!’ schreeuwden de eenen. ‘Naar Berlijn! Naar Rome!’ brulden de
anderen. Hoewel de radicale middenmoot haar kalmte bewaarde viel er met de
edelachtbare député's geen land meer te bezeilen en Daladier zond allen naar huis,
met vacantie, voor onbepaalden tijd. Onverwijld kondigden de communisten aan dat
zij over het geheele territorium veertig meetings gingen houden om de socialisten
tot verantwoording te roepen van hun lafheid.

Illusie
Zoo gaat alles naar de weerlicht toe gelijk men zingt in den treurmarsch van Chopin.
Hoe lang is 't geleden dat Radicalen, Socialisten en Communisten de onverbreekbare
drie-eenheid vormden van 't Front Populaire?
Als Daladier evenwel voor minstens vijf maanden verlost is van zijn Parlement
(enfin seul moet hij zuchten) de Franschen zullen gedurende dien tijd geregeerd
worden met decreten. Uitstekend. Maar zou iemand mij duidelijk kunnen maken
waarin een decreet van Daladier eigenlijk verschilt van een ouderwetsche koninklijke
ordonnantie, van een keizerlijk bevel, van een ‘iradet’ van den sultan van
Constantinopel, van een Perzischen ‘ferman’, van een ‘oekase’ van den Witten Tsaar,
van een ‘prikase’ van den Rooden Tsaar, van een order van Hitler of van Mussolini?
En te denken dat de Franschen elken dag dat dezen zomer de zon schijnt, geroepen
kunnen worden om lijf en goed te offeren voor de Democratie! Wat is er in een
woord? Niet meer dan een illusie. Niet minder dan een misverstand.
[verschenen: 4 juli 1938]

Ware neutraliteit
Had Frankrijk Beltran's vluchtende legioen moeten interneeren?
Parijs, 22 Juni [1938]
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Na een belegering van drie maanden in de Pyreneeën, op meer dan twee duizend
meter hoogte, in den smeltenden sneeuw tusschen bergspitsen en afgronden, zonder
verkeersmiddelen, onregelmatig geproviandeerd door middel van muilezels en
smokkelaars, sinds weken gerantsoeneerd wat betreft de munitie, het eten en de
verbandsartikelen, voortdurend beschoten door een talrijke artillerie, onophoudelijk
gebombardeerd uit de lucht, na honderd zulke dagen van onmenschelijk strijden en
lijden, was de 43ste divisie der Gouvernementeelen, uitgemergeld en haveloos,
gedwongen tot de overgave of tot uitwijking naar Frankrijk. Haar aanvoerder, kolonel
Beltran, koos de uitwijking, want in een burgeroorlog worden geen gevangenen
gemaakt, of liever, als men er maakt, men verleent ze geen kwartier. Dc rechtsche
pers van Frankrijk schilderde kolonel Beltran (vrijwilliger in 1914) als een deserteur
en oplichter. Hoe moet dus de reputatie van dezen aanvoerder zijn voor de pers van
Burgos! Bijgevolg evacueerde Beltran zijn gewonden langs bergpassen en rotsspleten.
Hij liet achthonderd man achter tot dekking en aanvaardde daarna den terugtocht
over paden die de gems slechts neemt om te ontsnappen aan den jager. Volgens
sommigen bracht hij 4000 man in veiligheid. Anderen schatten zijn troep op 8000.
Weer anderen telden 10.000. Het juiste cijfer kennen alleen de Fransche gendarmes.

Eenvoudige plicht
Wat moest in zulke situatie het gouvernement van Frankrijk doen, waar de oude
Keltische spreuk Gloire aux vaincus, hersenschimmige maar ridderlijke leuze, meer
en meer verdrongen wordt door het Romeinsche Vae Victis, wee den overwonnenen?
De regeering had niet de geringste kans om het ieder naar den zin te maken in een
land waar de simpelste gedragsregels verwrongen of verduisterd worden door de
passie. Er bestond voor de Fransche regeering nog minder uitzicht om ook het
inquisitoriale Burgos, het draconische Rome, het verstokte Berlijn, het enigmatische
Moscou, en het benarde Barcelona tevreden te stellen. Parijs kon geen hoogere ambitie
koesteren dan zijn plicht te vervullen.
Die plicht was eenvoudig. Voor de Rechtsfaculteit van den Volkenbond, welke
de internationale jurisprudentie regelt, bestaat er geen Generaal Franco als
verpersoonlijking of als chef van een Spaansch gouvernement. Toen de President
der Fransche Republiek onlangs de geloofsbrieven ontving van een nieuw benoemden
ambassadeur uit Valencia, maakte hij in de gebruikelijke toespraak waarmee een
dergelijke overhandiging beantwoord wordt, niet de allerflauwste toespeling op de
aanwezigheid in Spanje van een tweede bewind, noch op de afgrijselijke gevolgen
dezer omstandigheid die aan dat ongelukkige land reeds anderhalf millioen dooden
kostte en onberekenbare verwoestingen.

Franco bestaat juridisch niet!
Volkenrechtelijk dus is Generaal Franco voor Frankrijk een zuiver Spaansche
binnenlandsche aangelegenheid. Men kan met een generaal Franco in moeilijkheden
verkeeren. Maar juridisch kan men met hem, of met de macht die hij belichaamt,
niet in oorlog liggen. Zeker is Franco een realiteit. Doch volkenrechtelijk heeft hij
niet meer of geen andere realiteit dan een vulkaan-uitbarsting, een aardbeving, een
catastrofische overstrooming. Het is echter geen usantie dat gouvernementen elkaar
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bij het uitbreken van een rebellie condoleeren, zelfs niet al herschept zij het land in
een mateloos kerkhof. Officieel wordt een opstand genegeerd zoolang hij woedt en
zoolang hij geen hinder berokkent. Aan de Fransche grens werden de luizige,
deerniswekkende soldaten van kolonel Beltran derhalve niet bejegend als vluchtende
krijgers maar als slachtoffers van een ramp welke gevoelens van mededoogen en
hulp inboezemden. Omdat de militairen geen hulp verzochten plaatste men hen in 't
gelid, men liet hen een contrôle passeeren waar men aan elk persoonlijk de vraag
stelde welke richting hij verlangde in te slaan (Hendaye of Cerbère), men liet treinen
aanrijden en expedieerde allen naar de gekozen bestemming. Volgens Fransche
opgaven opteerde 7% voor Burgos, 93% voor Barcelona. De wapenen werden in
aparte wagons geladen.
Het kan moeilijk non-interventionnistischer. Het kan niet juridischer.
Kan het daarentegen onpartijdiger en neutraler? Ja. De controleur had tot de
uitgewekenen een derde vraag kunnen richten. Hij kon hun een derde uitkomst
suggereeren: Francia. Doch zou het niet wreed geweest zijn, pervers, barbaarsch om
uitgeputte stakkers, die honderd dagen gevochten hadden voor wat zij een idee, een
overtuiging en hun reden van bestaan wanen, te brengen in een dergelijke verleiding,
aan die afgejakkerde stumpers de rust, de veiligheid, het geluk voor te spiegelen van
een betrekkelijk paradijs? Het ware bewonderenswaardig geweest als deze menschen
geheel vrijwillig de voortzetting gekozen hadden van hun strijd. Maar het was humaan
hen niet voor een dilemma te stellen dat een supplement eischte van heroïsme. Wegens
de vraag: Francia? hadden die ongelukkigen den controleur kunnen verachten.

Geen belligerenten
Wij meenen daarom dat de Fransche regeering in deze zaak haar plicht betrachtte.
Haar opvatting, ten volle verdedigbaar, mishaagt aan Berlijn. Zij vertoornt Rome.
Burgos verbijt zich. Zij wordt vinnig gehekeld door de Fransche pers die zich
patriottisch en nationalistisch titelt. Deze zonderlinge journalisten die zoolang de
Spaansche burgerkrijg duurt nog met geen woord, met geen syllabe gerept hebben
over het optreden van honderden Italiaansche en Duitsche vliegmachines, van
tienduizenden soldaten en technici, Italianen en Duitschers, aan de zijde van Franco,
die nog geen oogenblik onderzochten om welke oorzaak of bijbedoeling Rome en
Berlijn zulke ongehoorde kapitalen steken in de Spaansche affaire, en op welke
gronden Hitler en Mussolini verwachten mogen dat die kapitalen zullen rendeeren,
deze journalisten, zoo zeldzaam kort van begrip, beschuldigen hun eigen
gouvernement openlijk van inmenging in het Spaansche avontuur. Naar aanleiding
van de 43ste divisie citeeren zij het voorbeeld der Belgen na de nederlaag van Sedan,
der Zwitsers in 1870 na de aftocht van Bourbaki, der Hollanders in 1914 na den val
van Antwerpen, die de uitwijkende troepen ontwapenden en interneerden. Alsof dit
juridisch, volkenrechtelijk hetzelfde was! In elk dezer drie gevallen hadden Frankrijk,
Engeland en Duitschland de kwaliteit van belligerenten, welke hoedanigheid tot
dusverre aan de regeering van Burgos niet werd toegekend. De 43ste divisie bijgevolg
overschreed de Fransche grens niet als oorlogvoerende. En voor één keer tenminste
was het geen spitsvondige muggenzifterij, was het geen sofistiqueeren zooals de
Franschman zegt, om wet en recht toe te passen in hun letterlijksten zin.
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Balk en splinter
Overigens willen wij aangaande de non-interventie in Spanje gaarne erkennen dat
de Parijsche regeering menigen splinter in haar oogen heeft.
Desnoods een balk. Maar dien balk niet te bespeuren in de oogen van Rome en
Berlijn is minstens extravagant. Dermate extravagant dat de verwoedheid, waarmee
men in Frankrijk sommige feiten naar believen loochent of verdraait, beschouwd
mag worden als een aanwijzing dat de opwinding, de koorts welke het Spaansche
knekelhuis uitstraalt, eer stijgt dan daalt in temperatuur.
Die onrustbarende koorts voorspelt evenmin een luwen der internationale passies
als de hardnekkigheid, de ongedoofde vechtlust, het ongebroken moreel waarvan de
geredde 43ste divisie blijk gaf. Wat echter, behalve pure verdwazing of een nog
duistere machinatie, zou een aantal Franschen kunnen bezielen om zoo roekeloos en
klakkeloos in de kaart te spelen hunner uitgesproken tegenstanders van het Westen
en het Verre Oosten?
[verschenen: 6 juli 1938]

Datum en Fatum
Buitensporige veiligheidsmaatregelen ter gelegenheid van het bezoek van
den Engelschen Koning aan Parijs.
Parijs, 25 Juni 1938
In 't algemeen is de twintigste eeuwer geenszins bijgeloovig. Hij houdt zich alleen
maar, en niet zonder eenige ritueele strengheid, aan een menigte onlogische praktijken,
welker oorsprong terugvoert naar den nacht der tijden en die worden opgevolgd
omdat men nooit kan weten wat ze in hebben.
Om niemand in verzoeking te brengen duistere geboden te overtreden, wil ik geen
enkel citeeren. Doch zoo weinig bijgeloovig wij zijn, de keuze van 28 Juni als datum
waarop het Engelsche koningspaar voor den eersten keer den Franschen zou betreden
als vriend en als bondgenoot, had bij velen gedachten-associaties te voorschijn
groepen en gevoelens verwekt die buiten kijf onredelijk waren, maar niettemin
onprettig stemden en een onaangename gewaarwording achterlieten tusschen de
schouderbladen. Want als voor de Engelschen de 28ste Juni misschien nog de waarde
behoudt van een gunstig symbool, wijl het de verjaardag is der kroning van Koningin
Victoria onder wier regeering de Britten voor de tweede maal in den loop der
geschiedenis hun zenith bereikten (en alle goede dingen in drieën...), in de herinnering
der Franschen daarentegen staat 28 Juni gegrift als verjaardag van den aanslag van
Serajewo en van de onderteekening van het Verdrag van Versailles.
Welk van beide evenementen was het ongelukkigste? Op 't oogenblik weten zij 't
nog niet. Bij benadering kunnen zij de rampen overzien die werden ontketend te
Serajewo. Onmogelijk kunnen zij de onheilen beramen welke broeien tusschen de
bladeren van het zwaar-verzegelde boek dat op 23 Juni 1919 gesloten werd in het
Fransche Koningspaleis van Versailles waar Bismarck het Duitsche Keizerrijk
geproclameerd had. De plaats (Versailles) en de datum (28 Juni) hadden reeds een
esoterischen, occulten zin. Maar het minst wat men ervan zeggen kon, was, dat de
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combinatie, de verstrengeling, de koppeling geen bemoedigende resultaten had
opgeleverd. Serajewo had aan Versailles geen geluk gebracht. Of men tusschen beide
namen een causaal verband legt (en metterdaad is het Europa van Versailles
doordrenkt met den vergiftigden geest van Serajewo) of dat men de relaties tusschen
beide namen wil verklaren als bloot toeval, als zuivere coïncidentie, hun conjunctuur,
hun verbinding toonde geen enkel verkwikkelijk aspect.

Sinister
Was het dus nuttig om te insisteeren? Of de bepaling van den datum voor het bezoek
van het Engelsche koningspaar opzettelijk geschiedde, of wel zoo uitviel door den
samenloop van wat men bijkomende omstandigheden noemt, was 't raadzaam om
aan den dubbelen dissonant Serajewo-Versailles nog een derden toon toe te voegen?
Dreigde deze derde bijklank, onder invloeden welke wij helaas niet kunnen
controleeren, ja zelfs niet kunnen constateeren, die wij hoogstens kunnen gissen, die
wij misschien fantaseeren, maar die wij obscuur duchten en gaarne zouden willen
ontwijken, dreigde die derde ondertoon van 28 Juni niet even onwelluidend, funest,
sinister, noodlottig te worden als de twee voorgaanden? (Ook de kwade dingen komen
misschien in drieën...) Natuurlijk hecht men aan zulke overpeinzingen niet meer
waarde dan zij verdienen. Per slot laat men zich niet daardoor leiden. Maar zij was
toch gewichtig genoeg om zich af te vragen welke regels kunnen gelden bij de
organiseerders van een koninklijk bezoek, dat zelf een historische datum belooft te
worden, welke overwegingen bij die organiseerders den doorslag gaven voor de
vaststelling van den dag. Schijnt het aannemelijk dat dit min of meer ‘op goed geluk’
geschiedt, of louter op den tast?

Aangedikte griezel
Voor zoover hier eenig mysterie heerschte dat achterdocht kon inboezemen werd de
nuance van griezel nog aangedikt door de opdringerigheid waarmee de Fransche
politie de exorbitante veiligheidsmaatregelen openbaar maakte welke getroffen
werden voor de bescherming der Engelsche souvereinen.
In 't kort komen die voorzorgen daarop neer dat gedurende een week een deel van
Parijs en omstreken in staat van beleg zal verkeeren. De koning wordt van het publiek
gescheiden door een driedubbele, ondoordringbare barrière van soldaten,
maréchaussée en politie. De auto's van den stoet zullen rijden in zeer snel tempo.
Omdat de lange Rue de Rivoli lastig te bewaken is zullen de souvereinen zich over
de Seine naar het Stadshuis begeven, en door den tuin de Tuilerieën naar het Louvre.
Om dezelfde reden zal de koning per trein naar Versailles gaan en niet per auto.
Tijdens het bezoek van Versailles zal niet alleen het station van aankomst maar het
geheele baanvak den ganschen dag worden stilgelegd. Reserveofficieren, expres
gemobiliseerd en persoonlijk verantwoordelijk, zullen elk huis bewaken waar de
koning passeert. Om uit en in te gaan heeft ieder bewoner dier huizen een vrijgeleide
noodig. Een speciaal vrijgeleide (met foto etc.) zal geëischt worden van elk hunner
invité's. Twee uren vóór het uitrijden van den koning zal alle verkeer worden
stopgezet. De Opéra zal drie dagen gesloten blijven vóór de soirée welke de koning
bijwoont. Honderd detectives van Scotland Yard zullen de Fransche inspecteurs
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bijstaan. Men publiceert zelfs de portretten van de voornaamsten dezer speurders.
Boven elk traject dat Georges VI moet afleggen zullen vliegtuigen den hemel
doorkruisen.

Niet overbodig
Al deze bijzonderheden zijn ontleend aan de kranten. Men vreest dus iets
buitensporigs, iets weinig banaals. In ieder geval doet men alsof. Is die vrees
gewettigd, gegrond? Alleen de politie kan daarop antwoorden. Maar nogmaals: zij
doet alsof het ergste in aantocht is, en met alle middelen moet worden afgeweerd.
Laten wij gelooven (te meer daar de bedreiging uit verscheiden hoeken kan komen)
dat een excessieve behoedzaamheid niet overbodig is. Na de vermoording van
Alexander van Servië bevindt het Fransche gouvernement, en met name Albert
Sarraut, zich in een lastig parket. Nimmer zal Sarraut te veel voorzorgen kunnen
nemen, maar altijd te weinig. Hoe hij ook tracht zich te rehabiliteeren, hij zal nooit
meer de juiste man op de juiste plaats zijn voor omstandigheden als vorstelijke
bezoeken waarvan de toekomst afhangt. Met de kwade trouw die gebruikelijk is in
de politiek wordt hem nu zijn overdreven voorzichtigheid verweten door diezelfde
lieden welke hem sinds 1934 beschuldigden van misdadig verzuim. Doch hadde hij
de avonturen waaraan Georges VI zich waagt, lichter geschat, zij zouden hem
overstelpt hebben met dezelfde betichtingen. Vandaag verwijten zij hem dat hij zijn
beschermingsmaatregelen uitbazuint. En is al die indiscrete ruchtbaarheid delicaat,
tactvol tegenover een koninklijken gast? Ongetwijfeld neen; zij mag zelfs barbaarsch
heeten. Is zij tenminste verstandig? Ook niet. Men hangt zijn schrik niet aan de groote
klok, en nog minder de voorzorgen waarmee men een gevaar denkt af te wenden.
Doch de eigen antecedenten noodzaken Sarraut tot onevenwichtigheden, die een
moordenaar het wapen, de plaats en 't uur zouden kunnen suggereeren van een aanslag.
Terwijl zij de welgezinde toeschouwers storten in sombere bespiegelingen welke
zullen duren tot de minuut waarop de Engelsche souvereinen wederom den Britschen
grond betreden.

Een geheim...
In de mate ondertusschen waarin die beklemming verband hield met den fatalen
datum van 28 Juni, is zij verlicht door niemand minder dan de Dood.
Het schielijke overlijden van Nina-Cecilla, gravin Strathmore en Kinghorn, moeder
der koningin, en kasteel-vrouwe van Glamis (waar Shakespeare de residentie plaatste
van Macbeth...) heeft de reis van het Britsche vorstenpaar verschoven. De gravin
van Strathmore verhinderde dat een dag, reeds voldoende geteekend door het fatum,
een nieuwe kleur en achtergrond verwerft. Welke kleur, welke achtergrond? Wij
zullen 't nimmer weten, want zij werden teruggedrongen naar het ongeborene. Maar
wie zou hier durven spreken van toeval? En wie, tegenover de foto's en de
levensgeschiedenis van Lady Strathmore, die stellig een der merkwaardigste vrouwen
was van haar land en van haar tijd, zou zich niet even bevlogen voelen door de
vermoedelijke aanwezigheid van iets geheims, van een geheim, even ondoorgrondelijk
als aangrijpend en ongrijpbaar?
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[verschenen: 13 juli 1938]

Nieuwe krachtproef
Frankrijk begint te ontwaken.
Parijs, 29 Juni [1938]
Tot kort geleden scheen alles mogelijk en doenlijk aan de uitvinders van een zekere
As, die behalve een menigte andere dingen ook de leuze in hun schild voerden dat
de brutalen de halve wereld hebben.
Zij behoefden slechts een wensch te vormen, hoe koen ook, en de vervulling kwam
hun toegevlogen als de gebraden duiven uit Luilekkerland. Voor Frankrijk leek geen
andere plaats beschikbaar dan die van Asschepoester, en geen ander emplooi dan
dat van den geduldigen viervoeter uit het sprookje, wien men slechts behoefde toe
te voegen: Ezeltje strek je. En Ezeltje strekte zich toen Ethiopië werd veroverd met
de mosterdgassen en brandbommen van Mussolini Junior, toen de Balearen bezet
werden, toen weinig goeds voorspellende luchteskaders verschenen aan den voet der
Pyreneeën, toen de Rijn gemilitariseerd werd, toen Oostenrijk werd verorberd als
een Wiener Schnitzel, toen China overvallen en uitgemoord werd door het sensitieve
volk dat eikenboomen teelt in bloempotten, en dat uit zuivere teergevoeligheid door
zijn tuinen wandelt met smalle houten latten onder het schoeisel om vooral geen
enkel kruipend insect letsel te berokkenen. Et caetera, et caetera. Als eenige belooning
voor zijn lijdzaamheid kreeg Ezeltje een hagel scheldwoorden en bedreigingen naar
het hoofd zoodra het een spier scheen te verroeren. Maar hij raakte geen moment uit
den plooi, en dat alles geschiedde in naam eener hoogere beschaving, zelfs de
bombardementen van Canton en Barcelona, zelfs de gelijkstelling der Joden met
schadelijk en besmettelijk ongedierte.

Ezeltje toonde tanden
De kortste grappen zijn de beste zegt een Fransch spreekwoord. De latere
historie-schrijver mag uitmaken wanneer deze macabre plaisanterie begon en hoe
lang ze geduurd heeft. In Mei was de aardigheid er nog niet af.
In Mei, toen geprobeerd werd de Tsjechen in 't gelid te zetten, in den pas, en hen
te laten dansen naar het pijpen der hoogere beschavers. Er is toen echter iets gebeurd
waarvan de wereld slechts een vage notie heeft, ondanks alle radio, ondanks alle
telegraafkabels, en ondanks de duizenden tonnen bedrukt papier die dagelijks uit de
persen rollen. Het is officieel en tegelijk niet officieel. Het gerucht gaat dat Ezeltje
in die maand zijn tanden liet zien. Met andere woorden, en om een weinig flatteerende
beeldspraak te laten varen, men zegt dat op 21 Mei het bevel tot mobilisatie van alle
strijdkrachten ter onderteekening gereed lag op een tafel van het Fransche
gouvernement. Is het de waarheid? Is het verdichting? Wij weten er niets van. Men
vertelt dat Daladier eigenmondig het gerucht der mobilisatie heeft uitgestrooid.
Nauwelijks durven wij zooiets gelooven. Wij willen vooral den dag niet prijzen vóór
den avond. Wij wagen niet de veronderstelling dat de hoogere beschavers in hun
schulp kropen voor een woord uit Parijs, gesproken zonder eenigen ophef, zonder
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het gekef en geblaf van journalisten in uniform. Maar een feit is dat totnutoe
Tsjechoslowakije nog bestaat.
Neen, niet alles is mogelijk en doenlijk voor de meesters van de As.
Doch alvorens zeker te zijn van een vermetele bewering, die een paar dagen geleden
nog zou geklonken hebben als een praatje voor de vaak, en alvorens ons definitief
af te stemmen op het nieuwe geluid dat men meent te vernemen, waarnaar men
hunkert als naar een nieuwe lente, willen wij het verloop zien en moet het begin
bevestigd worden door het vervolg. Per slot is het niet buitensporig dat een woord
van Frankrijk tooverkracht bezit in 't Westen en in 't Oosten. Het is niet abnormaal.
Maar als Frankrijk eindelijk ontwaakt tot bewustwording van zijn kracht, zijn
beteekenis, zijn rol, ook de anderen moeten de oogen openen voor een nauwkeurig
besef van die factoren.

Hainan
Een prachtige kans wordt hun geboden om te toonen wat zij in hun hart denken van
die Fransche ontwaking. In de tweede helft van Juni berichtte Tokio dat de taaie
tegenstand en een snellere onderwerping van China de Japanners zou kunnen
noodzaken tot een bezetting van Hainan.
Tegen een japaniseering van dit eiland, China's grootste insulaire bezitting, kan
menige mogendheid bezwaren koesteren. Maar vooral Frankrijk. Een Japansche
basis op Hainan zou Hong-Kong onder het dagelijksch bereik plaatsen van Tokio's
bommen. Hainan zou Japan een etappe dichter brengen bij de Philippijnen, bij Borneo,
bij Singapore. Vanuit Hainan zou Japan de gansche Chineesche Zuidzee bestrijken
en alle communicaties beheerschen. Voor de betrokken mogendheden zijn deze
inconveniënten ernstig, doch min of meer indirect. Voor Frankrijk daarentegen ligt
Hainan op 250 k.m. van Indo-China, in den golf van Tonkin, en nog dichter bij de
Fransche concessie Koeang-Tcheoe, door China verpacht in 1898. Met de Japanners
op Hainan wordt niet alleen die concessie precair, maar het geheele bezit van Tonkin,
Annam, Laos, Cambodge en Cochinchina wordt nominaal, problematisch,
hypothetisch en imaginair. Vooral wanneer Siam, in de linker flank van Laos, en
bezield met meer dan dubieuze gevoelens, de Japanners een handje zou willen helpen.
Doch behalve directe en vitale belangen hebben de Franschen op Hainan ten
overvloede onmiskenbare rechten. Echte juridische rechten, geboekstaafd en bezegeld
op onvergankelijke perkamenten. Het verdrag met China, geteekend in 1898, kent
Frankrijk de bevoegdheid toe om het eiland Hainan te bezetten met uitsluiting van
elke andere mogendheid. In 1907 verbonden Japan en Frankrijk zich wederkeerig
om elkaars belangen te eerbiedigen. Dit accoord werd bekrachtigd op de conferentie
der negen mogendheden te Washington (1922) waar Japan aan Frankrijk bijzondere
en formeele garanties gaf ten opzichte van Hainan. Veel van dit papier behoort
ongetwijfeld tot de oude geschiedenis. Dit is geen reden om het naar de vodden-mand
te verwijzen, om eerlijke verdragen op wenk van een militaristisch ministergeneraal
als nietig te beschouwen, ze met evenveel gemak te breken en te verscheuren als
Japan dat doet en de andere leden van de As. Iets dergelijks lag nimmer in de Fransche
gewoonten. Zulk een gedragslijn zal minder dan ooit aannemelijk schijnen nu recht
samengaat met belang. Want een Japansche basis op Hainan zou gelijkstaan met het
verlies van Indochina.
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Waarschuwing
Derhalve heeft Frankrijk aan Tokio in de duidelijkste termen medegedeeld een
Japansche bezetting van Hainan niet te zullen dulden. Op categorische,
ondubbelzinnige wijze heeft de woordvoerder van Lord Halifax in het Britsche
parlement verklaard dat Engeland zich aan de zijde van Frankrijk zal scharen wanneer
Tokio's plannen betreffende Hainan tot ongewenschte complicaties zouden leiden.
Aan Tokio dus dezelfde keuze, die in Mei gegeven werd aan Berlijn: Vrede of
Oorlog. Landen Japansche troepen op Hainan dan zullen Fransche kanonnen
antwoorden. Het mobilisatie-bevel ligt wederom klaar op een tafel. Daarover bestaat
niet de minste twijfel, en wat nog merkwaardiger is, daarover heerscht niet de geringde
aarzeling in de organen der publieke opinie die sinds maanden op alle punten, zelfs
de essentieele, een zoo ongeneeslijke verdeeldheid aan den dag legden. Zij kennen
nochtans de lengte der As. Zij weten ook dat het bommen zijn uit denzelfden koker
die vallen op de grens der Pyreneeën en op de grens van Tonkin. Maar het is de
tweede phase van Frankrijk's ontwaking die hier aanvangt: de phase waarin het
Fransche volk zich even eensgezind als vastberaden zal hervinden voor een
rechtvaardigen strijd.
[verschenen: 14 juli 1938]

Hoe langer hoe krasser
Het drama van het graanbureau in Frankrijk, dat geen weg wist met het
teveel aan graan.
Parijs, 2 Juli [1938]
Wat hieronder volgt moest eigenlijk behandeld worden in een speciale rubriek die
een titel zou dragen als Abracadabrantiana, naar het Kabalistische woord waarmee
men vroeger tooverde en tegenwoordig een toppunt van nonsensikaliteit uitdrukt.
De zaak in kwestie zou uitstekend als onderwerp kunnen dienen van een sketch voor
een koppel hoog-komieken in een burlesken film. Met dit verschil ondertusschen dat
men op het witte doek niets ervan zou gelooven; dat iedereen zou zeggen: neen, dat
kan niet, dat is onmogelijk, dat gaat te ver.
Laten wij niettemin probeeren het geval te vertellen met een stalen gezicht. Ziehier
dan de zooveelste reis van Gulliver, of de zooveelste grap van Uilenspiegel, die we
zullen noemen ‘Koren op den motor’. In plaats van op den molen natuurlijk.
Langs de akkers van het mooiste land onder de zon liet de oogst van het jaar 1938
zich prachtig aanzien en twee maanden vóór er gemaaid werd, ijlden reeds
boodschappers naar de groote mogols van dat rijk om hen in kennis te stellen van al
het golvend goud dat wiegelde op de stengels. Waar de hemel elders te nat of te
droog was gebleven viel er hier precies genoeg regen en de zon scheen er niet te
hard. Het ideaal. Men telde dus de getallen bij elkaar en kwam tot de slotsom dat er
ongeveer vijf en twintig millioen centenaars te veel zou zijn.
De eenvoudige menschen dachten: we zullen nu eindelijk eens goed brood eten,
zooals in den tijd van olim, en goedkoop brood, en genoeg brood. Zij hadden 't mis,
de eenvoudigen van geest, die nog leven in den droom van de vermenigvuldiging
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der brooden en die men in hun jeugd leerde (dat is niet zoo lang geleden) elk
kruimeltje op te rapen en te benuttigen met een soort van religieus respect. Het brood
werd niet beter en bleef duur; het werd zelfs duurder.

Catastrofe!
Want bij het ontvangen der prachtige berichten waren de haren der groote mogols
te berge gerezen. Zij stonden voor een ware catastrofe. Kortelings namelijk was er
in dat gezegend land door een zeker slag van machtige maniakken die de waarheid
in pacht hebben, een kolossaal Graan-Bureau opgericht, verspreid door het gansche
rijk, dat zich verbonden had den geheelen oogst te koopen, en te betalen, tegen een
prijs welke reeds bij het ploegen en het zaaien werd vastgesteld. Het was een
Staats-Bureau. De groote mogols zaten dus met vijf en twintig millioen centenaars
koren op hun maag.
Om zich uit die benarde situatie te redden konden zij nog slechts hopen op een
serie van diluviaansche orkanen, van verwoestende hagelslag, op een miraculeuze
sprinkhanenplaag, een invasie van korenwolven of een providentieel, fonkelnieuw
onheil dat nog niet geboekt staat in de annalen der natuur. Zij wachtten tevergeefs.
Er kwam geen waterhoos, geen hagel, geen cycloon en niet de minste sirocco,
waartegen de machtige maniakken hun landbouwende onderdanen pas nog met
enthousiasme wenschten te assureeren. Misère! Het koren rijpte in overvloed en
overdaad.

Wat ermee te doen
Die vijf en twintig millioen centenaars te betalen was echter het ergste niet. Er zijn
persen om biljetten te drukken. Doch wat aan ts vangen met die bergen graan op een
Staats-Bureau? Men heeft silo's, doch niet voor dergelijke hoeveelheden. Men kan
er de zwijnen mee mesten. Maar de varkens zijn reeds te vet. Wat de kippen betreft,
die leggen sinds lang te veel in een land waar men eieren uit alle hoeken der wereld
blijft eten als versch van den dag. Men had een partij van dat overtollige graan kunnen
verhandelen aan Italië, waar de oogst niet meeviel, waar men maïs in 't brood voegt.
Maar men zou 't cadeau moeten doen en men is antifascistisch. Of ruilen tegen andere
producten. Wat een ruïne zou beduiden. Tot overmaat van ramp schijnt die mislukte
Italiaansche oogst een verzinsel te zijn, uit de lucht gegrepen leugen en laster. Dat
beweerde tenminste Mussolini toen hij met bloote borst en een donderende
redevoering tegen de ‘demoplutocratieën’ (wien de schoen past trekke hem aan) de
dorsch-campagne opende op het platform eener machine waarop met dikke letters
geschilderd stond: vietato fumare, verboden te rooken. Men heeft een beetje gelachen
omdat ‘fumer’ in 't populaire Fransch ook beteekent raaskallen en schuimbekken.
Klaarblijkelijk viel er aan dezen kant niets te beginnen. ‘Hij maakt 't nog altijd niet
beter’ zei men gekscherend, om zich te troosten.
Wat dan, parbleu! Het graan in zee werpen, zooals de Brazilianen deden met hun
koffieboonen? De locomotieven stoken met koren, zooals indertijd gemeld werd uit
Canada? Dat zal men licht niet durven zoolang in elk Fransch hart het begrip van
zuinigheid en verspilling geworteld ligt naast het besef van goed en kwaad. Dat zou
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in de kortste keeren een revolutie ontketenen. Het zou ook de intellectueele
capaciteiten onwaardig zijn der bestuurders van het Graan-Bureau.

Alcohol!
Men besloot dus en men decreteerde dat het overschot van den rampspoedigen oogst
zou omgezet worden in alcohol. En voorwaar, dat zou niets buitengewoons zijn, het
zou zelfs kunnen loonen, wanneer deze sterke drank bestemd was om verorberd te
worden in glaasjes. Doch sterke dranken in allerlei smaken, kleuren en geuren,
bestemd voor het keelgat, zijn er ook reeds te veel in Frankrijk. De graan-alcohol
zou daarom uitsluitend gebezigd worden om de motoren te voeden der automobielen.
Hoewel het procédé een tikje omslachtiger is stond deze gebruiksaanwending au
fond gelijk met het stoken van graan in de Canadeesche locomotieven. Met dit
cardinale verschil echter dat de schijn gered was, hetgeen allesbehalve een kleinigheid
is. Men sprong met het koren niet om als met afval en uitveegsel; men smeet het niet
weg. Met dit andere, niet minder kapitale verschil verder, dat de Staat bij elke liter
aldus gewonnen benzine negen à tien francs bijpast. Dat is bijna vijftig centen. En
de gewone benzine kost hier Francs 2.80 (ongeveer vijftien cents) per liter aan de
pomp. Van een voordeelige operatie gesproken, mocht deze er zijn! De Staat betaalde
eerst het koren, en daarna meer dan dubbel en dwars de benzine.

Maniakken
Aan zóóveel echter raakte men reeds gewend dat zelfs een buitenissigheid van dit
kaliber niemand gedeerd zou hebben als de groote mogols ook maar een der
elementaire voorzorgen te baat genomen hadden waarmee een uitgeslapen
gouvernement zijn extravaganties kan maskeeren. Maar de maniakken van het
marxistische Graan-Bureau, alsof Jupiter hen ten verderve wil voeren, schijnen van
lotje getikt. Zij bemerkten natuurlijk dat de fabricatie van hun motor-spirit een niet
te versmaden deficit opleverde. Zij hadden niet veel tijd noodig om te voelen dat dit
lek gestopt moest worden. Tot hieraan toe toonden zij zich normaal. Doch zij
ontpopten zich als onovertrefbare origineelen, als virtuozen der excentriciteit, toen
zij het middel moesten aanwijzen om de verliezen hunner distilleerderij te dekken.
Men raadt het in geen honderd, omdat 't gelijk alle zotternijen eigenlijk voor de hand
ligt. Wel, zij hieven een extra-belasting op de gewone benzine. Op de ordinaire
benzine die hier, franco haven, minder dan twee cents per liter kost, en die door de
verschillende heffingen van den Staat opgedreven wordt tot een prijs, welke een
reisje van Parijs naar Nice met een gemiddelden wagen brengt op een biljet van
duizend.
Het is lang geleden dat men de Franschen zoo zag ‘rooken’ als de twee millioen
automobilisten welken deze waanzin het vuur aan de schenen legt. Zij loopen heet.
Maar om de groote mogols tot rede te brengen schijnt eerst alles spaak te moeten
loopen.
[verschenen: 19 juli 1938]
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De Turksche bondgenoot
De diplomatie van de Quai d'Orsay is een gecompliceerd acrobatisch spel,
maar toch veel logischer en doeltreffender dan zij op het eerste gezicht lijkt.
Parijs, 6 Juli [1938]
De twist tusschen Franschen en Turken, voorspel tot het vriendschappelijk accoord
dat deze week beklonken werd, kwam in schematische lijnen hierop neer.
Toen Frankrijk in 1936 aan Syrië een zekere autonomie verleende, werden een
twintigtal heterogene, disparate bevolkingselementen van dezen melting-pot, waar
in den loop der eeuwen veel gesmolten maar niets versmolten is, overgeleverd aan
de willekeur en de rancune der nationalisten van Damascus, die in eigendunk
onderdoen voor niemand ter wereld.
Men heeft nooit begrepen waarom de Quai d'Orsay, over 't algemeen weinig
inschikkelijk voor de theorieën van ras en bloed, besluiten kon tot een concessie
welke de Fransche belangen evenzeer scheen te zullen schaden als het Fransche
prestige. Men bemerkte het doel niet noch het nut van deze diplomatie op langen
termijn. Menigeen betreurde dat Léon Blum, tijdens wiens eerste gouvernement het
Syrische verdrag bedisseld werd, geen Joodsch medewerker geplaatst had op
Buitenlandsche Zaken. Een Jood tenminste zou waarschijnlijk niet gezwicht zijn
voor de onmatige eischen der Damascener tyrannen.

Het Sandjak
Onder de talrijku minoriteiten, Aloeieten, Drusen, Grieksch-Orthodoxen, Christenen
van allerlei kleur en ritus, die men aan hun lot overliet, en die het verdrag niet eens
vernoemde, bevonden zich ook stamverwanten van Kemal-Ataturk. Zoodra de Turken
zagen dat de Quai d'Orsay hun landgenooten te regeeren gaf aan hun gezworen
vijanden, gespte Ankara zijn harnas aan en zeide: Wij willen desnoods gaarne onze
onderhoorigen onder voogdij laten van Frankrijk, omdat het moet, doch in géén geval
onder het juk der Syrische nationalisten. Er werden kort daarna troepenbewegingen
gesignaleerd langs de Turksche zuidgrens. Toen wendden de Syrische nationalisten,
die den Franschen onderdrukker wilden verjagen, zich jammerend tot Parijs en
verklaarden zonder lachen: Gij zijt verplicht onze territoriale onschendbaarheid te
handhaven. Parijs zond een generaal en een klein expeditie-corps. Een oorlog tusschen
Frankrijk en Turkije mocht een jaar geleden nog gerekend worden tot de
mogelijkheden. De oorlog brak niet uit. Maar het probleem van het ‘Sandjak van
Alexandretta’ was gesteld en moest worden opgelost. Turkije, dat in 1921 begonnen
was met de terugverwerving van Silicië, vergenoegde zich voorloopig met dat fameuze
Sandjak, eermalige provincie van een pacha. In afwachting misschien van Aleppo.

Wespennest
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Let wel dat de Turken het nimmer in hun hoofd gehaald zouden hebben om
Alexandretta en Antiochië op te vorderen, wanneer Frankrijk door zijn zonderling
verdrag met Syrië niet den indruk gewekt had van zich vroeg of laat uit deze streken
te willen terugtrekken. Hoewel het verdrag nog steeds niet geratificeerd is door de
Fransche Kamers, hoewel het verdrag vermoedelijk nimmer ter ratificatie zal worden
voorgelegd, hoewel het verdrag derhalve nog geen werkende kracht verkreeg en
waarschijnlijk nimmer verkrijgen zal, was niettemin het uitzicht geopend van een
Franschen terugtocht.
Vanaf dat moment ontbrak het niet aan candidaten die verlangden zich te belasten
met de verdediging der Drusen, der Grieksch-Orthodoxen, der Maronieten, der
Christenen, of gewoonweg van hun onderhoorigen. Des te liever wilden zij die
bescherming op zich nemen wijl men ondertusschen in het gebied van
Boven-Djezireth zeer rijke petroleumbronnen had aangehoord. En niet alleen de
Franschen hebben gebrek of tekort aan petroleum. Duitschland kampt met dezelfde
moeilijkheid. Hetzelfde mankement handicapt Italië. Hoe konden diplomaten zich
een seconde verbeelden dat Duitschland met zijn Drang naar het Oosten, of Italië,
reeds gevestigd in Libye en op de eilanden van den Dodekanesus, dus vlak in de
buurt, niet op een of andere wijze, onder een of ander voorwendsel zouden trachten
zich meester te maken van Syrië, zoodra dit land door de Franschen ontruimd was?
Als de Quai d'Orsay op de planeet een nieuw wespennest had willen inrichten, een
nieuwe haard van intriges, een nieuw warnet van competities waarbij belangen
moesten botsen welke zonder deze prikkel solidair gebleven zouden zijn, dan had
hij niet behendiger te werk kunnen gaan dan door de voorspiegeling van een Franschen
terugtocht uit het Aram van den Bijxxx, besproeid door de Euphraat.

Cubistische diplomatie
Men bespeurde wel wat Frankrijk totnutoe bij deze raadselachtige, avontuurlijke
manoeuvres kon verliezen, doch niet wat het ermee kon winnen. De diplomatie van
den Quai d'Orsay, soms cubistisch geheeten, en waarvan men dikwijls aarzelt de
geheime kronkels te ontsluieren, is een kunstig spel, zeer gecompliceerd, om niet te
zegen acrobatisch, maar veel systematischer, logischer en doeltreffender dan zij lijkt
op 't eerste gezicht. Bij de Syrische manoeuvre verloor zij niets, daar het verdrag niet
geratificeerd werd en de ontruiming bijgevolg problematisch blijft. Doch terwijl
aldus geen enkele uitweg is afgesneden, wint zij inmiddels een vroegeren tegenstander
tot bondgenoot. Niemand zonder twijfel, behalve de directeur van den Quai d'Orsay
Alexis Léger (in de hermetische literatuur de poëet St. John Perse, alias
Saint-Léger-Léger) zou kunnen zeggen of dat Turksche bondgenootschap het verre,
hasardeuse oogmerk was van het fata morgana der Syrische onafhankelijkheid, doch
dit doel is bereikt alsof het regelmatig uit de ontwikkeling der gebeurtenissen moest
voortvloeien.

Hoog spel
Zeker speelde men gevaarlijk spel. Men riskeerde de onaangenaamste verrassingen.
Het was echter een aannemelijke hypothese dat Kemal-Ataturk, een der candidaten
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van de Syrische successie, zich liever zou vergenoegen met een Fransch-Turksch
condiminium in het bestreden Sandjak en een Engelsche leening van zestien millioen
pond, dan een oorlog te voeren waarvan de afloop gewaagd kan lijken, omdat hij er
twee tegenstanders zou vinden: de Syriërs en de Franschen. Voor Frankrijk
daarentegen is het geenszins een schadepost het prestige te verhoogen eener natie
welke men aan zich bindt. Onbetwistbaar is Ataturk's gewicht in den Levant
vermeerderd, hoewel de Turksche kolonel die de 2500 manschappen commandeert
welke in het Sandjak de orde bewaren, onder gezag zal staan van een Fransch generaal
die eveneens 2500 soldaten tot zijn bevel heeft. Dit verhindert niet dat in het Sandjak
Ataturk's beeltenis begroet wordt en verspreid als die van een Redder. Toch heeft
hij er slechts één voet binnen. Maar juist, meenen de Franschen, omdat de deur voor
de Turken op een kiertje geopend wordt in Syrië, verspert men automatisch den
toegang aan de overige concurrenten. Door een simpele uitspeling van diverse
aspiraties wordt Turkije in het Nabije Oosten aangesteld als een belanghebbend
wachter die zijn waarde heeft in de Middellandsche Zee en zelfs tot in de zeeën van
China wanneer een deel der Engelsche en Fransche vloten daar werk voor den boeg
zou krijgen vanwege Japan.
Dat alles werd nauwkeurig berekend en zonder de opinie te vragen der Syrische
nationalisten. Voor de Franschen is de zaak heilige ernst, want zij namen zich voor
het accoord plechtig te laten bekrachtigen in September, door een reis van hun
Minister van Buitenlandsche Zaken naar Ankara De eenige ietwat wisselvallige factor
in de berekeningen blijft de vraag hoe de Turken, die ook rekenen, de hun toegedachte
rol zullen opvatten en vervullen. Doch tegen de kans om per slot zelf dupe te worden
is Alexis Léger stellig reeds bezig zich te dekken.
[verschenen: 23 juli 1938]

Poppendans
De Franschen weten geen weg met den financieelen term ‘open market’.
Parijs, 9 Juli [1938]
De Britsche Koningskinderen, ter gelegenheid van het bezoek hunner ouders aan de
Ville-Sirène, krijgen twee poppen cadeau van de Fransche natie. Elk eene. Wie de
mooiste heeft zullen zij nooit kunnen uitmaken. Het zijn ware sprookjespoppen. Zij
praten Engelsch of Fransch naar verkiezing. Ieder heeft 365 toiletten, voor alle dagen
dat de zon opgaat. Zij hebben echte mantels van hermelijn, sabel en het prachtigste
bont. Ze heeten France en Marianne. Hoewel ze geen etiquet om den hals dragen en
niemand naar den prijs wil vragen weet men dat ze één millioen vijf honderd duizend
francs zullen kosten. Een bagatel. Wat men daarvoor in Frankrijk nog kan koopen
durft men nauwelijks opsommen. Maar de kinderen zullen de oogen opensperren,
die op school leeren dat er in de eerste jaren der Republiek in Le Temple een prinsesje
gevangen zat aan wie niemand een pop gaf.
Terzelfdertijd dat zulke vertellingen de ronde doen overschrijden de bankbiljetten
voor den eersten keer in de geschiedenis het cijfer van honderd milliard en tracht
men de Franschen aan 't begrip te brengen wat zij verstaan moeten onder den
financieelen term ‘open market’. Zij hebben deze twee peillooze, ondoorgrondelijke,
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sibyllijnsche woorden ten geschenke ontvangen met den laatsten trein van decreten,
en als katten bij een schoteltje rookende melk draaien zij om een raadsel waarvan
het eind weg is en het begin zoek. Konden zij de uitdrukking slechts vertalen! Doch
als zij zeiden ‘marché ouvert’, zou iedereen denken aan een markt in de open lucht,
in tegenstelling tot een markt onder dak. Dat is niet serieus wanneer 't een methode
en een techniek geldt waarvoor de statuten moeten gewijzigd worden der Banque de
France.

Tusschen licht en donker
Men houdt zich dus aan den Engelschen term en vergenoegt zich met hem uit te
spreken op z'n Fransch. Zoo klinkt ‘market’ als Marquet, de burgemeester van
Bordeaux en voormalige minister wiens naam verbonden bleef aan een Plan. Dat
maakt de zaak een beetje vertrouwder, maar ook dubbelzinniger en nevelachtiger.
Men deed het gewis niet met opzet doch het is precies wat men hebben moet en wat
in menige kraam van pas komt. Want er bestaan vele manieren om in stikdonkere
gevallen een lantaarn op te steken en zij schommelen onfeilbaar tusschen twee
uitersten. De eene is professoraal, transcendentaal, ingewikkeld als een hoofdstuk
hooger handelsonderwijs. Men begrijpt er niets van, maar het wekt fiducie. De andere
is familiair, profaan, onnoozel en klaarder dan een klontje. Men begrijpt op 't eerste
gezicht en men ruikt geen lont.
De onschuldigste uitlegging welke ik las van de formule bepaalt zich hierbij dat
de Banque de France in 't vervolg bevoegdheid zal bezitten tot het koopen of
verkoopen van staatsfondsen. Zijn de kapitalen schaarsch en dreigt het geld duur te
worden? Dan koopt de Bank voor twee of drie milliard schatkistbons en om ze te
betalen drukt zij voor een gelijk bedrag biljetten. Oordeelt zij daarentegen dat er
overvloed heerscht van kapitaal en dat het geld zijn waarde verliest? Dan verkoopt
zij de bons welke zij gekocht heeft en trekt enkele milliarden terug uit de circulatie.
Eenvoudiger en solider kan het niet. Een gewone regulator. Een soort veiligheidsklep.
Men voegde hieraan toe: zoo functionneert het systeem ook te New-York en te
Londen.

Blum's ‘onthulling’
Men vergat daarbij slechts om te wijzen op een klein verschil. In Londen worden
dergelijke transacties verricht door een departement der Bank dat onafhankelijk is
van het departement dat biljetten uitgeeft, en dat ageert met middelen die het in kas
heeft, zonder de macht te hebben om nieuwe hulpbronnen uit den grond te stampen.
In Parijs is van deze verstandige beperking geen sprake. Het onnoozelste der Fransche
commentaren, verspreid door een der grootste avondbladen, repte ook alleen maar
over Staatsfondsen. Het kikte niet over het courante handelspapier van particulieren
welke het decreet nochtans met een prijzenswaardige loyauteit vermeld had onder
de effecten die het Emissie-Instituut zich voornam te manipuleeren. Men achtte het
voorzichtiger geen noodelooze complicaties te veroorzaken.
Om allen argwaan in den kiem te smoren was aan het decreet zelfs een clausule
gehecht die vaststelde dat ‘in geen enkel geval deze operaties uitgevoerd kunnen
worden ten bate van de Schatkist of van emissie-instellingen’. Om dit gevaar, als het
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bestond, te verhinderen had men ongetwijfeld doelmatiger en technischer maatregelen
kunnen treffen dan een bepaling welke door verschillende omstandigheden naar de
doode letters kan verzeilen. De brave lieden evenwel, van den prins geen kwaad
wetend, konden niet beter wenschen. Maar hier werd de aap uit den mouw gehaald
door de krant van Blum, die tot de steilste orthodoxie overhelt sinds hij in een min
of meer vermomde oppositie verkeert. De Schatkist, opperde Blum, kan dus niet
rechtstreeks haar papier verkoopen aan de Staatsbank. Doch wat verhindert haar om
het zijdelings te doen? Zij verhandelt haar Bons aan particuliere banken van welke
de Fransche Bank ze vervolgens overneemt en klaar is kees. Wat kan men tegen dat
argument inbrengen? Niets. Men zou alleen de opmerking kunnen wagen dat het
merkwaardig is hoe snel intellectueele vermogens stijgen van een politicus zoodra
hij niet meer deelneemt aan de regeering.

Weer een devaluatie?
Het systeem der Fransche ‘open market’ hangt derhalve totaal af van de willekeur
van een minister. Die minister kan goed of slecht zijn. Maar goed, slecht of
middelmatig, financier, kwakzalver of charlatan, die minister staat voor het volgend
probleem: Primo: Absolute behoefte voor de Schatkist om zich in den loop van dit
jaar een veertigtal milliarden te verschaffen. Secundo: Volslagen onmogelijkheid
om deze supplementaire milliarden te verkrijgen langs den normalen weg van
inteekenaars, beleggers en spaarders. Tertio: Onvermijdelijke noodzaak om tot elken
prijs en met alle middelen die milliarden desnoods uit het niet te voorschijn te
tooveren.
De conclusie ligt daarom voor de hand. Ook zij is klaarder dan een klontje. Het
is méér dan waarschijnlijk dat Charles Rist, specialist in zieke valuta (indertijd genas
hij de Spaansche en de Turksche) zich niet vergist, en evenmin pressie tracht uit te
oefenen of anti-democratische chantage probeert te plegen, wanneer hij betoogt in
het Amerikaansche tijdschrift Foreign Affairs dat het Fransche gouvernement zich
binnenkort genoopt zal zien zware offers te eischen van het volk of zal moeten
besluiten tot een vierde devaluatie. Wij voorspellen niets. Er kunnen altijd mirakelen
gebeuren. Maar het schijnt ons evident dat de Fransche conceptie van ‘open market’
geenszins preludeert op zware offers.
[verschenen: 26 juli 1938]

De steenen spreken
Bij de feestelijke heropening van de Kathedraal van Reims.
Parijs, 13 Juli [1938]
In den herfst van het vorig jaar was de herrezen Kathedraal van Reims plechtig
herwijd en ingezegend. Op Zondag 10 Juli werd het groote wonderwerk feestelijk
heropend en teruggegeven aan zijn oude bestemming, die is om de menschen te
roepen naar een hooger doel, te wijzen naar een hooger plan dan het aardsche. Voor
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het eerst sinds 1914 bruisten weer de orgels en galmden de klokken over de heuvels
van Champagne. Het was ook twintig jaar geleden, bijna dag voor dag, dat de
Kathedraal, heilig als tempel, heilig als teeken van schoonheid, een harer vernielendste
bombardementen onderging, waarmee de Duitschers het laatste hunner offensieven
inluidden. Gelijk wij bij de liturgische inzegening schreven werden de wonden
hersteld, maar bleven de lidteekens, die slechts de tijd kan uitwisschen. In de
vergadering der drie en twintig honderd (2300!) meer dan levensgroote standbeelden
van koningen, engelen en zaligen ontbreken na de restauratie slechts vijf en zestig
op het appèl. Opnieuw rijst de reusachtige bloem van steen onverwelkbaar naar den
hemel. De Gothische architectuur, zoo rank, tenger, ijl en broos van uiterlijk, heeft
door haar weerstandsvermogen tegen de moderne bommen haar superioriteit getoond
boven alle monumenten die in den loop der eeuwen te lijden hadden van het vuur en
van de vandalen.

Verleden en toekomst
Het was moeilijk om bij deze heropening der zware poorten de gedachten niet
achterwaarts te laten zwerven, maar het was nog moeilijker het oog niet te richten
naar de mogelijkheden eener toekomst die schijnt te naderen als een vervaarlijk
onweer. En bij deze nieuwe inauguratie der Kathedraal, de derde nadat Clovis er
gedoopt werd, de derde na driemaal herbloeid te zijn uit haar puin, bracht de barheid
der tijden en de verstoktheid der menschen als vanzelf de woorden in den mond
welke niet alleen Reims nogmaals wijden tot symbool, doch die tevens binden aan
het ideaal dat de steen vertolkt heeft en dat tegelijk herleefde met het puin. Zoo sprak
William Bullitt, gezant der Vereenigde Staten en eere-burger der gemartelde stad:
‘Pas twintig jaar terug deed de vermoording van weerlooze mannen, vrouwen en
kinderen door gewapende krijgslieden een huivering van afgrijzen gaan over de
wereld. Sedert 1918 is de internationale moraliteit dermate snel gedaald dat sommige
landen vandaag zich niet schromen om dergelijke misdaden te gebruiken als middelen
hunner nationale politiek. Voor de opheffing dier gezonken moraliteit uit haar ruïnen,
voor de redding van beginselen welke wij niet kunnen verzaken zonder ons
mensch-zijn te verloochenen, zal Amerika zich altijd aan de zijde bevinden van
Frankrijk’.

‘Gesta Dei per Francos’
Kardinaal Suhard, afgevaardigd als legaat van den Paus, en bijgevolg het woord
voerend in naam van den Opperpriester, liet de steenen, verwoest en herbouwd, een
niet minder duidelijke taal spreken. Wat verzinnebeelden zij? Niet enkel de ziel van
Frankrijk, in haar onsterfelijke, onbederfelijke uitdrukking. Maar ook wat Paulus ‘de
wet van den geest’ noemde, die den mensch bevrijden moet van elke slavernij. Wat
verkondigen zij in de hemelhooge opvaart der zuilen die zich als gevouwen handen
tot elkander wenden naar de spits? Dat Frankrijk is aangesteld als boodschapper van
alle vrijheden (wel te verstaan gezonde deugdelijke vrijheden) over de aarde. Dat
het Frankrijk's roeping is om boven alles den voorrang te handhaven der menschelijke
personaliteit. Niemand zal ontkennen, geloof ik, dat deze thesis, geheel nieuw op de
lippen van een geestelijken herder, correspondeert met de kwellendste en dringendste
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beslommeringen eener eeuw waarin de helft der wereld, onder den scepter van
tyrannen, dreigt terug te vallen naar de duisternissen van barbaren. In haar
eigenlijksten zin hervatte Kardinaal Suhard de middeleeuwsche leuze uit den tijd der
Kruistochten: Gesta Dei per Francos, Gods handelingen door de Franschen. Het
perspectief dezer woorden is grenzenloos, maar even reëel als de kolommen en het
gewelf der onverwoestbare Kathedraal.

Wie er waren
Onder het gehoor van den pauselijken tolk bevonden zich de President der Republiek,
meer dan vijftig bisschoppen, aartsbisschoppen, patriarchen en kardinalen uit alle
oorden, een delegatie van het Engelsche Parlement, die Reims een reproductie kwam
aanbieden der banier van Jeanne d'Arc, Fransche ministers, en het bijna voltallige
diplomatieke corps. Het zou een beetje hard zijn om te vermelden en te onderstrepen
wie ontbraken bij de symbolische plechtigheid, waar een bladzijde van het boek der
geschiedenis werd omgeslagen, waar een nieuwe pagina aanving. Doch als enkelen
die men niet vernoemen wil, tot wier ooren echter de profetische vermaningen van
William Bullitt en Kardinaal Suhard ongetwijfeld zijn doorgedrongen, als enkele
dier machtigen een oogwenk deze majestueuze hiëroglief in haar herstelde glorie
hadden kunnen aanschouwen, dit Oude en Nieuwe Testament van graniet, deze
koningen en koninginnen, deze Melchissedech, deze Goliath, deze David, deze
Salomon, onder het geschetter der trompetten, onder het gedaver der klokken, en als
zij zich deze onvergankelijke steenen liturgieën even hadden laten uitleggen, zouden
zij begrepen hebben, of zouden zij begonnen hebben te begrijpen wat het Fransche
mysterie is. Misschien hadden zij bevroed dat er in Frankrijk nog niets essentieels
veranderde na Clovis, dat het verdrag in die oorsprongen gesloten met een
onzichtbaren God, met een verren Hemel, met een vervoerend Ideaal, ook in deze
eeuw niet verbroken werd en nog steeds van kracht blijft.

Henri Ghéon
Maar liever nog had ik die machtigen als toeschouwers gezien bij het Spel van Henri
Ghéon, dat ter gelegenheid der herrijzenis der Kathedraal vertoond werd onder haar
portalen. Ghéon, die in de litteratuur debuteerde als agnosticus, werd in de loopgraven
van den Yzer bekeerd tot het katholicisme door een officier die kort daarna sneuvelde.
Bij zijne bekeering legde hij de gelofte af, zegt men, dat hij honderd tooneelstukken
zou schrijven tot verheerlijking van zijn nieuwe geloof. Hij is ongeveer genaderd tot
het vijftigste of zestigste zijner drama's, welke slechts zelden verschijnen op de
programma's van de theaters der Boulevards, maar die over gansch Frankrijk worden
gelezen en opgevoerd door reizende troepen. In ‘Les Heures de Reims’ geeft Henri
Ghéon, stellig een der grootste en scheppingskrachtigste der levende dichters, juist
een verklaring van het hiëroglief der Kathedraal. Zij vangt aan met den marteldood
van Saint Nicaise, die een hymne zong toen de Vandalen hem onthoofdden te Reims,
zij eindigt met den brand der Kathedraal, die zelf meespeelt met al haar beelden, met
al haar roosvensters, met al haar torens, en portieken, maar zij culmineert in het
visioen der herrijzenis. En wie de accenten hoorde, waarmee dat stuk werd gedicht
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en opgevoerd, wie heeft bijgewoond hoe over de vlammen en de vale puinhoopen
een stormend Chant du Départ uitbreekt (La victoire en chantant...) naast een Alleluja,
zal geen seconde meer twijfelen of misschien de taal waarin men de steenen van
Reims laat spreken tot het protocol behoorde eener ceremonie, of zij wellicht niet
meer is dan een overdrachtelijke zegswijze.
Neen, de sprekende steenen der Kathedraal zijn een overstelpende, dwingende
werkelijkheid, verstaan door het gansche volk van Frankrijk.
[verschenen: 30 juli 1938]

De gelukkige reis
Wat geen honderden redevoeringen vermochten, geen duizenden artikelen,
geen waarschuwingen of bedreigingen, dat bewerkte de reis van Koning
George: de Fransche eendracht.
Parijs, 18 Juli [1938]
Gelijk algemeen bekend is kan in Frankrijk niets bereikt worden met dwang of met
geweld. Geen sterveling zal hier ooit vlaggen op commando. Men behoeft er slechts
te bevelen, of te gelasten op ietwat nurkschen toon en men verkrijgt onfeilbaar de
deplorabelste resultaten. Alle volgzaamheid berust hier op een vrijwillig aanvaarde
sympathie. Zelfs in 't leger is deze voorwaardelijke gehoorzaamheid een duizendmaal
geconstateerd feit.
Het is niet minder bekend dat de Franschen nog zeer kort geleden onderling over
niets accoord gingen. De natie scheen ten prooi te zijn aan een onherstelbare
verdeeldheid, wat zich voorloopig uitte in een verwarring en knoeiboel op allerlei
gebied, in afwachting van uit te barsten als bloedige anarchie. Tevergeefs hadden de
politieke en religieuze chefs ontelbare keeren de eendracht aangepreekt. Men wilde
niet luisteren. Ook bij de van buiten aandreigende gevaren bleef men zich voor den
doove houden. Een minimum eensgezindheid scheen in Frankrijk te behooren tot
een staat van zaken welke voortaan slechts een wonder kon verwezenlijken.

Het wonder
Welnu, dat wonder hebben wij aanschouwd. Men zou niet kunnen zeggen hoe het
verricht werd, maar dat het geschiedde is onbetwistbaar en onbetwijfelbaar. Ergens,
op de mysterieuze oceanen van het nog vormelooze werd een trilling verwekt die
langzaam aanzwol tot een toon. Dat verklaart niet veel, doch er bestaat geen betere
uitleg. Wij weten niet vanwaar die toon kwam; wij weten enkel wanneer hij
verneembaar begon te worden. Dat was bij de Poppen. De twee Poppen, die door de
echtgenoote van den Minister van Buitenlandsche Zaken naar Londen gebracht
worden als geschenken voor de prinsessen Elizabeth en Margaret-Rose. De mooiste,
kostbaarste, duurste Poppen waarmee ooit een kind gespeeld heeft. En geloof mij,
zoo fabuleus ze reeds zijn, zoo historisch en legendair tegelijk, er was voor die Poppen
bijna geen reclame gemaakt. Gelijk echte feeën kwamen ze eensklaps neergedaald
uit de lucht. Men had ze kunnen beschouwen als een charmante, luxueuze caprice,
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zonder consequenties. Maar toen ze met haar vorstelijken uitzet van hermelijn en
marter, met haar morgen-, middag- en avondjaponnen, met haar nachtgewaden en
négligés, met haar badpakjes en strandcostuums, met haar reisnécessaires, met haar
juweelen, haar automobielen, haar dozijnen paren schoentjes tentoongesteld werden
in de vitrines van een klein theater der Champs-Elysées (met entrée-prijzen ten bate
van een liefdadigheidswerk) defileerden op één dag veertig duizend menschen om
ze even te zien. Het was een record dat nimmer geslagen zal worden door een
schilderij of een beeld. Wat is er in een Pop? had Shakespeare kunnen zeggen.

Het begin
Dat was het begin van een zeker gezoem in den bijenkorf. Niemand kon vermoeden
welk een omvang het zou aannemen op den vooravond van het Engelsche bezoek.
Onverhoeds, bij overrompeling, alsof bij allen eenzelfde geheimzinnige zenuw was
aangeroerd, besloten de Parijzenaars om de versieringen te gaan bezichtigen hunner
stad. Iets heel gewoons, zal gij misschien denken. Neen, iets ongehoords, iets
ongelooflijks. Er was geen enkel sein gegeven. Geen enkele krant had van een
dergelijk plan gerept of ertoe aangespoord. Doch plotseling, als bij tooverslag, bevond
zich de gansche bevolking op straat. Zelfs op Wapenstilstandsdag van 1918,
onvergetelijk van massale unanimiteit, had men niet zulke samenscholingen
bijgewoond van ondoordringbare drommen. Reeds te acht uur 's avonds was elk soort
van verkeer onmogelijk geworden. Alle taxi's zaten gevangen tot op de trottoirs. Wat
wonderbaarlijk was voor wie hier de gebruiken kent bij de minste verstoppingen: de
chauffeurs foeterden elkaar niet uit; zij overlaadden elkaars klanten niet met
schampere kwinkslagen; zij raasden niet met hun claxons. Integendeel. Men schertste,
men lachte, men was welgemutst, opgeruimd, vroolijk, zonder zweem van bijgedachte
of dissonans. Men was los en eensgezind. Voor 't eerst sinds jaren vibreerde het
geheele volk in een machtigen, gulden en blijden unisono.
Meen niet dat men a priori verrukt of voldaan was over het decor. Volstrekt niet.
De versiering welke werd uitgevoerd voor den aanvankelijken datum (28 Juni) van
het koninklijk bezoek was heftig gecritiseerd. In menig opzicht was zij pretentieus,
smakeloos, grof en grotesk. Sommige monstruositeiten, verzinsels van primaire
hersens, moesten worden afgebroken, andere belangrijk gewijzigd. Wanneer de
Parijzenaars bij honderdduizenden op straat waren getrokken om sjofele en
schreeuwende bedenksels te ontmoeten, had hun uittocht, zonder meer aanleiding
dan een stekende ontgoocheling, even grif kunnen omslaan in een catastrofe. Want
tegenover menschenmassa's als op dezen zonderlingen avond over boulevard en
avenues golfden, staan soldaten en politie volkomen machteloos.

Ommekeer
Ook op dat gebied echter had een totale ommekeer plaats gegrepen. Allerwegen werd
nog getimmerd, maar elke wanklank was verdwenen. Het was alsof men opeens
besloten had 't pharaonische, het pyramidale, het kolossale te laten varen, en het
grandiose naar Franschen trant te zoeken in den eenvoud en in de bekoring. Had men
ergens ter wereld ooit de neon-buizen gelukkiger gebezigd dan hier: verwerkt tot
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gebrandschilderde roosvensters, glanzend, glimmend uitgehangen boven den horizon
als geïllumineerde kerkramen, met monogrammen, met heraldieke figuren, onder
een woud van vlaggen? Het was simpel, maar pakkend, om met gekleurde zoeklichten
aan het firmament een reusachtige Union Jack te teekenen, de Union Jack, die met
haar dubbel gekruiste strepen de technici voor een tamelijk gecompliceerd probleem
stelde. Wat men gemaakt had van het oude en ouderwetsche stationnetje in het Bois
de Boulogne waar het Britsche koningspaar moest uitstappen, grensde aan het
onbeschrijfbare: met draperieën en antieke wandtapijten, geleend door het Louvre,
was het gebouwtje omgetooverd in een verheven, triomfale, verrukkelijke, wit-roode
architectuur, die op een achtergrond van groenend bosch het midden hield tusschen
tent en paleis. Hier bewonderde men eerst de schoonheid; daarna een onvergelijkelijke
praal en staatsie.
En waarheen de Franschen zich ook richtten, onder de majestueuze trofeeën,
tusschen de onmetelijke boeketten van geraniums besproeid door fonteinen, overal
harmoniseerde het decor met hun diepste wenschen. Alle twijfel week. Frankrijk
was gebleven gelijk het was: als het gouden standbeeld France van Bourdelle, dat
onbewogen naar de verte blikkend, de Engelsche souvereinen verwelkomde in het
paleis-station van het Bois de Boulogne. In dit voorspel tot de feesten, in het wordend
enthousiasme hervond men elkaar spontaan, onverwacht en opgelucht als Franschen,
als burgers der ondeelbare Republiek. Alle twisten en veeten waren vergeten. Wat
niets en niemand kon realiseeren sedert maanden en jaren, wat geen honderden
redevoeringen vermochten, geen duizenden krantenartikelen, geen waarschuwingen,
vermaningen of bedreigingen, dat bewerkte de reis van George VI: de Fransche
eendracht; de Nationale Unie in Frankrijk en de gewaarwording dat een nieuw tijdperk
aanvangt als een heldere, onverhoopte dageraad.
[verschenen: 2 augustus 1938]

De vredesbode
Als zoodanig is Koning George VI te Parijs begroet en gevierd.
Parijs, 21 Juli [1938]
De massale volksbewegingen, in de Fransche hoofdstad teweeggebracht door de
aanwezigheid van het Engelsche Koningspaar, overtreffen alles wat men zich op dit
gebied verbeelden kan. Ze zijn vergelijkbaar met de vorming en verplaatsing van
sardinebanken, haringscholen, of mieren-zwermen, maar wat in het element der
visschen en insecten reeds onbegrijpelijk is, verdubbelt nog zijn fascineerende
geheimzinnigheid wanneer het deiningen betreft van menschenhoopen als Parijs er
deze week vertoond heeft.
Hoewel in een wijden kring rondom de koninklijke residentie het vrije verkeer
door de met geel zand bestrooide hoofdaderen gehandhaafd werd door 35.000 man
troepen en een gelijk aantal marechaussees, moesten verschillende ceremonieën als
het diner en de artistieke soirée bij den President der Republiek, 't gala in de Opéra
beginnen met een aanzienlijke vertraging omdat verschillende voornaamste invité's
opgehouden waren door straat-versperringen, die wanneer men ze had willen
vermijden, de afzetting vereischt zouden hebben van geheel Parijs. Wat dreef al die
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myriaden en myriaden lieden tezamen tot een reusachtige klit waarin zij krioelende,
wriemelende materie werden? Zonder twijfel een collectief instinct, een zekere prikkel
waarvoor ieder gezwicht was, een soort van aantrekkingskracht welke alles
bijeenzoog. Dat is gemakkelijk gezegd. Men stuit echter op dozijnen raadselen zoodra
men eenigermate tracht de natuur te bepalen dier vlagen van onbewuste en
onpersoonlijke energie, dier onweerstaanbare impulsen. Aanvallen van universeele
psychose in zulke afmetingen (een goed-gehumeurde, ongevaarlijke, kalme psychose)
werden in het hedendaagsch Parijs, zeer individualistisch getint, voor onbestaanbaar
gehouden. In ieder geval hebben zij de oogen der overheid geopend, voor onvermoede
mogelijkheden.

Perfecte ontvangst
Terwijl de Britsche Majesteiten zich slechts gehuldigd kunnen voelen door de
stroomen van magnetisme dat hunne verschijning kwasi automatisch condenseerde,
onder het eigenlijke, anonieme volk, hebben ook de hoogere sferen niets verzuimd
om bij de souvereinen, bij hun gevolg en bij hun natie de beste, de onuitwischbaarste
en de bemoedigendste herinneringen achter te laten aan het land dat zij als gasten
betraden.
Het was een hachelijke taak, want waar het Frankrijk van de Marne en van Verdun
meer dan ooit de traditioneele, onverdiende reputatie genoot van ordeloosheid,
sans-gêne, nonchalance, oppervlakkigheid en desorganisatie, daar mocht men
verwachten dat bij een gelegenheid als deze de critische oogen vorschender zouden
zijn dan gewoonlijk en alle kwade tongen dubbel gespitst. Welnu, het schijnt mij
toe, dat de meest pointilleuze, de meest vitterige en de lichtgeraaktste onder de arbiters
en bedillers niet anders kan oordeelen dan dat George VI en zijn gemalin even
waardig, even luisterrijk, even smaakvol en even perfect ontvangen zijn door het
Frankrijk van twee jaren Front Populaire, als zij ontvangen hadden kunnen worden
door het Frankrijk van den Roi-Soleil of van Louis XVIII.

Kostelijk verblijf
Wat dit bezoek van alle voorgaande onderscheidde en wat de moeilijkheden nog
vermeerderde was de omstandigheid dat het Koningspaar niet logeerde bij zichzelf,
op de Engelsche Ambassade, zooals Edward VII gedaan had in 1903, en George V
in April 1914, maar dat zij zich te gast bevonden bij de Franschen. Parijs nu bezit
geen paleis, ruim en statig genoeg om een vorst te herbergen met zijn hofhouding.
Men had daarom den Quai d'Orsay, oorspronkelijk een aristocratisch heerenhuis,
gebouwd tusschen 1845 en '55 en gewoonlijk bewoond door den Minister van
Buitenlandsche Zaken met zijn personeel, gemeubeld als paleis. Dat heeft millioenen
gekost doch de inrichting was onberispelijk. De slaapkamer des Konings kwam recht
van Fontainebleau en George VI sliep in het eigen bed van Napoleon I. De wanden
der diverse salons waren behangen met familie-portretten van de grootste meesters,
en met beroemde doeken afkomstig uit het Louvre. Aan de Koningin had het protocol
gevraagd welke haar lievelingskleur was en zij antwoordde: lindengroen. Hare
appartementen werden dus gestoffeerd met zijden weefsels en tapijten in deze nuance.
De wanden waren versierd met de bekoorlijkste stukken van meesters der achttiende
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eeuw. Hare Majesteit sliep in het bed van Marie-Antoinette, afkomstig uit het paleis
van Versailles. Zij had een telefoon van geciseleerd ivoor en een speciale lijn met
de koninklijke paleizen in Engeland. De Koning en de Koningin hadden badkamers
zooals een milliardair en een bioscoop-ster ze zich nauwelijks kunnen droomen. De
eene met wanden van bewerkt glas en lak, en een kuip van gouden mozaïek; de
andere gestoffeerd met flonkerende zijden handweefsels, een kuip van paarlemoeren
mozaïek, een vloer van ingelegd onyx. Voor een gestileerde verlichting der
verschillende zalen en vertrekken had men drie en twintig duizend aparte
lampen-onderdeelen laten teekenen en vervaardigen. Niets evenwel gaf den indruk
van overdaad of overlading; alles getuigde van de natuurlijkste distinctie. Van buiten
was het grijze paleis onversierd; een deel der kade echter was geplaveid met tegels
in de Engelsche kleuren.
Dit was het decoratieve en architectonische, het statische deel der receptie. Het
dynamische bleek niet minder geraffineerd en volmaakt. Elke openbare plechtigheid,
civiel of militair, was geregeld volgens de strengste eischen van etiquette en protocol,
doch bleef niettemin soepel als een goed ballet. Want als de vrouwelijke toiletten
uiteraard feeëriek kunnen zijn, ook de uniformen kunnen in lijnen, kleuren en gebaren
een buitengewoon gehalte aan schoonheid vertolken en men kreeg zelfs de impressie
dat de eenige stijl welke in de twintigste eeuw een levende realiteit zou mogen heeten,
zijn incarnatie en zijn toevlucht gezocht had in de optochten waarmee men de Britsche
souvereinen bij dag en bij avond door de Fransche hoofdstad leidde. Om een détail
te citeeren uit de tienduizend: niemand kon op deze wereld een hoogere, een edeler
perfectie wenschen of fantaseeren dan de fanfare van koperorchest waarmee vanuit
een loggia de President der Republiek en het Koningspaar van Engeland verwelkomd
werden in de Opéra.

Bevrijding
Als ik de werkelijk impressioneerende bewogenheid van het Fransche volk, en ook
de zorgen, het respect, de veneratie waarmee de souvereinen omringd zijn, moest
duiden zou ik ze het liefst verklaren als de uitdrukking der verlossing van een
nachtmerrie. De eenen bewust, de meesten onbewust, hebben George VI begroet en
gefeest als een Vredesbode. Voor allen gaat het verlangen in vervulling dat Kipling
uitsprak in zijn ‘Ode aan Frankrijk’: ‘Laten wij de gelederen sluiten, en, hand in
hand, de wacht betrekken en de orde bewaren over de aarde.’ Alle Franschen, bewust
of onbewust hebben twintig jaar lang dit oogenblik verbeid. Het hangt niet enkel
meer af van Frankrijk, noch van Engeland, of de gedachten in eensgezinde toasten
geformuleerd zich verwezenlijken zonder tribulaties. Maar zelfs als zij, gezamenlijk
de wacht betrekkend, den Vrede niet meer kunnen redden, hun kansen om op de
aarde een orde te herscheppen volgens hun beginselen en idealen (onderstreept door
George VI) stijgen in een ongekende macht, en ook deze eindelijke gerustheid, deze
zekerheid tegenover de ergste der veronderstellingen, staat gelijk met een bevrijding.
[verschenen: 6 augustus 1938]

Twintig jaar later
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Voor den eersten keer na den oorlog hebben de Dooden zonder verwijt
geantwoord op de vraag: wat Zij denken van hen die de flambouw overnamen.
Parijs, 23 Juli [1938]
Het was goed, het was rechtvaardig en beleidvol om het bezoek der Engelsche
souvereinen aan Frankrijk, te sluiten, te bekronen met de inwijding van het monument
dat te Villers-Bretonneux werd opgericht tot nagedachtenis der Elf Duizend
gesneuvelde Anzacs, die onbegraven moesten blijven omdat niets restte van hun
sterfelijk omhulsel. Wanneer de reis van het Britsche Koningspaar een samenwerking
bekrachtigt, die te elfder ure de balans kan doen overhellen in den gunstigsten zin
(wij werden gewogen en niet te licht bevonden) dan zijn de levenden daarvoor
allereerst erkentelijkheid en rekenschap schuldig aan de dooden, die voor het
gemeenschappelijk ideaal alles geofferd hebben... zelfs de sporen van hun stoffelijk
bestaan.
Want als hier, op het plateau van Santerre, vanwaar men bij heldere dagen de
torens kan onderscheiden der Kathedraal van Amiens, als hier, op den doodenakker
van Villers-Bretonneux menig graf het poignante opschrift draagt ‘An Australian
infantry man known unto God’, elf duizend (op den kop af 10.866) waren er van wie
niets werd teruggevonden, niets, dermate waren zij vergruizeld, niets dan hun namen
op de registers van het Engelsche leger. Zij maken deel uit van de 60.456
gesneuvelden der 330.000 vrijwilligers, vertrokken uit het einde der wereld naar het
oord waar het fatum rendez-vous met hen had, een dorpje in Frankrijk, dat zij tot het
einde der eeuwen zouden kenteekenen met hun roem.

Ludendorff's offensief
Reeds in 1916, op de velden van Vlaanderen, hadden zij aan het woord Anzac
(afkorting van Australian New-Zeeland Army Corps) den bronzen, onvergankelijken
klank gegeven, waarop in de nieuwe en oude geschiedenis slechts de Garde van
Napoleon kan bogen en de Phalanx van Alexander. In 1918, bij het losbreken van
Ludendorff's groote offensief op Donderdag 21 Maart, kampeerden zij in Picardië.
De Britsche linies zijn doorbroken en het overschot van het vermorzelde Vierde
Engelsche leger wijkt terug in panische wanorde. Het spoorwegknooppunt Amiens,
van vitaal belang voor de geallieerden, dreigt in handen te vallen van den vijand. De
Duitschers doen wanhopige pogingen om zich meester te maken van
Villers-Bretonneux, belangrijk steunpunt en onmisbare observatiepost.
In dat stadium van den oorlog krijgt Villers-Bretonneux voor de Noordelijke
slagvelden dezelfde beteekenis als Verdun voor de Oostelijke. Op 4 April naderen
de Duitschers de eerste huizen van het ingeschoten dorp. Een bataillon Anzacs,
gezonden en aangekomen op het uiterste oogenblik, herovert de stelling en werpt
den vijand terug over een kilometer diepte. De Australiërs worden afgelost en enkele
dagen daarna hervatten de Duitschers het offensief met een overweldigend materieel,
waaronder tanks. De Britten, uitgeput door een moorddadig vuur, zijn gedwongen
tot den terugtocht en Villers-Bretonneux gaat verloren. Maar niet voor lang. In
denzelfden nacht stormen zes bataillons Anzacs aan op de positie, van welker bezit
de afloop van den oorlog kan afhangen. Zij herstellen de situatie. Gedurende de dagen
en weken die volgen heroveren zij verschillende dorpen, zich overladend met roem.
Op 8 Augustus eindelijk zetten zij het offensief in dat op dezen schakel van het front
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de nederlaag van Ludendorff aankondigt welke op 18 Juli te Villers-Cotterets was
ingeluid op het Fransche front door de divisies van Generaal Mangin. Zoo viel den
Anzacs, toegesneld van de antipoden, de dubbele eer te beurt van de boden te zijn
der overwinning na den ondergang verhoed te hebben.

‘Australia for ever’
Zij waren de laatsten, die, na de Hindoes, na de Britten, na de Canadeezen, het
monument bouwden dat hun dapperheid en hun bestaan vereeuwigt op een der 1879
Britsche kerkhoven, welke het Noorden van Frankrijk bevolken, volgens de
aangrijpende woorden van wijlen George V: ‘met de eindelooze menigte van de
stilzwijgende getuigen der gruwelen van den oorlog’. Krachtens een wet van 29
December 1915 zijn die 1879 kerkhoven met hun 636.198 sprakelooze bewoners
(zij vormen de meerderheid in het totaal der 1.089.919 dooden van de Common
Wealth) tot aan het einde der tijden Engelsch territorium. Aldus vervulde de Fransche
wetgever den wensch van Rupert Brooke die zong alvorens te sneuvelen: ‘If I should
die think only this of me: That there's some corner of a foreign field that is for ever
England.’
Te Villers-Bretormeux, toen zij huiswaarts togen na den vrede bevochten te hebben,
hadden de Anzacs gezegd: ‘Australia will be there for ever.’ En zij hielden woord.
Op een plek, zoodanig geteisterd dat geen kruid er nog ooit scheen te zullen kunnen
groeien, bloeien weder de klaprozen en de korenbloemen tusschen het graan. Een
nieuw dorp, geadopteerd door Australië, herrees op de plaats van het oude dat van
den grond was weggevaagd. Heden telt het drie duizend zielen. Het heeft zijn
Sidneystraat. Zijn Victoria- en Melbourne-straat. Het bezit een modelschool bekostigd
door de colleges van Australië. Toen alles herboren en voltooid was dachten de
Anzacs aan hun eigen monument, op welks muren zij de namen graveerden der
10.866 makkers, van wie niets overbleef, na het torment, dan de woorden waarmee
een vriend of een vrouw hen had toegeroepen.

Monument
Op de tinnen van den veertig meter hoogen vierkanten toren van het gedenkteeken,
opgetrokken in denzelfden steen, uit dezelfde groeven als de Londensche St.
Pauls-Kathedraal, en in tegenwoordigheid van honderden Anzacs die als pelgrims
de ceremonie der onthulling bijwoonden, is de laatste groet, de laatste aflossing,
geblazen door drie klaroenen. Er is op aarde geen ontroerender melodie dan dit
signaal dat met drie tonen de verscheuring en de stilling uitdrukt van het vaarwel:
Er is geen drama, 't zij van Sophocles, Shakespeare of Wagner, welks expressie ooit
zal opwegen tegen de aangrijpendheid waarmee wij afscheid nemen... van hen die
leden en streden voor ons aller heil, van hen die naar deze plek ijlden omdat zij uit
het hiernamaals de stem gehoord hadden van God, die hun het offer vroeg van hun
leven tot redding van het menschdom, gelijk de tekst luidt van het Engelsch gezang
(‘O dappere harten’) dat gedempt en bijna stamelend werd aangeheven door het koor
der omstanders, in de laatste echo's van trommen en trompetten.
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Daar was een Koning, en een Koningin. Daar was een President der Republiek.
Daar waren Ministers en Bisschoppen. Daar waren de Opperbevelhebbers van Leger
en Vloot. Daar waren de Veteranen van 1918, in oorlogstenue, met hun gepluimde
hoeden. Doch vóór alles waren daar de Dooden. Zij die het offer brachten ten bate
eener betere wereld. Nimmer en nergens verkregen zij een hoogere, een duidelijker,
een dwingender realiteit dan op dezen heuvelkam en op dit moment der geschiedenis.
Zij waren geen herinnering. Of men wilde of niet men moest gelooven aan hun
werkelijkheid. Zij waren aanwezig ‘de eindelooze menigte der stilzwijgende getuigen’.
En niemand was er te Villers-Bretonneux in wien niet een vraag naar hen opwelde
of die zich niet mentaal ondervroeg wat zij die achter onze gezichtseinders vertoeven,
denken van hen die de flambouw overnamen.
Deze beklemmende vraag, kon reeds gesteld worden in de necropool van Vimy,
van Thiepval, in het onmetelijke knekelhuis van Douaumont. Het was echter de eerste
keer dat de Dooden, Franschen en Engelschen, voor 't eerst sinds 1918 eendrachtig
hand in hand ziende, schenen te antwoorden zonder verwijt.
[verschenen: 12 augustus 1938]

De beste garantie
De kracht die getoond wordt om haar niet te moeten gebruiken.
Parijs, 27 Juli [1938]
Onder de factoren welke per slot over de kleur van dezen zomer, van dit jaar allicht,
zullen beslissen, zou de oplettende waarnemer de aandacht moeten vestigen op enkele
gegevens van ondergeschikt belang, doch die waarschijnlijk een belangrijke rol
spelen op wat men gelukkig nog noemen mag de vredestooneelen.
In de eerste plaats, bij de magnifieke revue van 14 Juli, en bij het imposante défilé
te Versailles, de verschijning der pantserwagens midden-gewicht van 10 ton, en
zwaargewicht van 30 ton. Let wel: niet het optreden maar de verschijning. Zij dateeren
van den laatsten regen. Zij komen voor den dag, in kletterende rusting, gelijk alle
monsters, groote en kleine, die geharnast met schilden, gewapend met hellebaarden,
op geregelde tijden geboren worden uit aarde of slijk. Gelijk sommige torren hebben
zij misschien verschillende jaren onder den grond vertoefd als larven in het rijk der
duisternis, om plotseling volwassen, uit de coulissen aan te ratelen in een stralende
zon. Men weet er niets van. In ieder geval zijn ze er, en bij massa's, in dichte
gelederen, in zwermen. Genoeg om de proef te doen, naar welke ieder rechtgeaard
militair in zijn binnenste moet hunkeren, wat het effect zou zijn van 500 dier rollende
draken op een front van 5 (vijf!) kilometer.
Als men hun oorsprong niet kent, ik zou evenmin kunnen zeggen of hun tien en
hun dertig tonnen een gewicht aanduiden of een volumen. Maar of het omvang is of
zwaarte, het voorbijdreunen dier gevaarten, in het geraas van een onophoudelijken
dender, vervult reeds met het soort van onthutsten schroom dat de primitieve mensch
vermoedelijk gevoeld heeft voor de gedrochten van dertig duizend kilo aan wie hij
jachtveld, vischvijver of groentetuin moest betwisten. Vooral de zwaargewicht van
30 ton boezemt ontzag in. Het is een geschut-toren op rupswielen. Een destroyer in
zak-formaat.
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Trouwens, gelijk een schip, draagt hij een naam, geschilderd op zijn flanken:
Gascogne, Provence, Verdun, Champagne, etc. Vooruitdringend in een gematigd,
onverzettelijk tempo, rukt hij het asfalt weg der straten. Enkel reeds een parade dezer
wagens richt verwoesting aan. Wat moet het zijn wanneer hij aan een deur klopt?
Met een paar aanloopen rammeit hij elk huis. Met enkele stooten ontwortelt hij een
boom van vijftig jaar. Op 't eerste gezicht schijnt hij alles te kunnen kraken wat hem
in den weg komt.

Waar is St. George?
Hoe moet men deze geblindeerde en wandelende batterijen van gemiddeld kaliber
te lijf gaan? Ziedaar de kwestie. De gewone anti-tank-kanonnen bijten niet op dat
pantser. Tegenover dezen kolos worden mitrailleuses kinderspeelgoed. Zelfs geraakt
en gewond in zijn voortbewegingsorganen kan hij zich van alle hoeken verdedigen.
Natuurlijk: zoolang hij de vuurproef niet doorstaan heeft is zijn gevechtswaarde een
onbekende grootheid. Wellicht bezit deze Achilles ergens een kwetsbare hiel, hoewel
de tank-experimenten in Spanje (met kleinere wagens) lessen verschaft hebben die
niet in de ooren zijn gevallen van dooven. Men zal die wondbare plek zoeken. Als
ze er niet is zal men ze veroorzaken, want niets van wat een mensch vervaardigt is
bestand tegen een mensch. Maar zoolang men op dit punt niet over geruststellende
inlichtingen beschikt of bevredigende maatregelen kan treffen, en zoolang Frankrijk
de eenige mogendheid is die strijdwagens bezit van dergelijke capaciteit, zullen deze
mobiele blokhuizen elken vijand plaatsen voor een enigma waaraan hij zich liever
niet op goed geluk, in den blinde zal willen wagen. Wanneer men zich echter even
twee gevechtslinies voorstelt van deze vulkanische kampioenen (die een
duizelingwekkend idee geven van de menschelijke nietigheid en onmetelijkheid)
kan men zich eenigszins verbeelden hoe de Oorlog ten laatste zou kunnen worden
gebreideld met de eigen buitensporige verdelgingsmiddelen van den oorlog.

Vliegtuigen
In de tweede plaats meent de aandachtige waarnemer een doorslaande factor te mogen
signaleeren achter het défilé der vliegtuigen, dat den doorluchtigen bezoekers van
Versailles, terwijl zij verstrooid luisterden naar een bekoorlijke en spichtige
spinet-muziek der achttiende eeuw, na hun lunch werd opgediend bij wijze van
dessert of pousse-café, boven het ‘Bosschage van Apollo’!
Gelijk men weet kon dat défilé niet uitgevoerd worden op het afgesproken uur
omdat er over Versailles, dat in een kom ligt, en over het meerendeel der Fransche
vliegkampen een dier vrij dichte zomer-ochtend-misten hing welke tegen twaalven
meestal opklaren in een dag van het zuiverste azuur. Het lucht-défilé loeide dus over
het koninklijk paleis met ongeveer vier uren vertraging, en daar de tijd der camera-men
op de minuut af gechronometreerd was als een dienstregeling kon het niet eens
gefotografeerd worden. Het miste per ongeluk alle publiciteit maar het vond plaats.
En juist, of beter gezegd: nog meer omdat het plaats vond met vertraging gaf het te
denken. Want omdat alle vooraf bepaalde uren veranderd moesten worden, droeg de
parade, voor de kenners ten minste, nog nadrukkelijker het karakter eener
mobilisatie-oefening. Zonder twijfel zag men niet de 750 machines welke waren
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aangekondigd. Op het uur dat de concentratie aanving lagen sommige streken van
waar zij moesten vertrekken (uit honderden kilometers afgelegen oorden) nog in een
ondoordringbaren nevel. Maar niettegenstaande telde men er te Versailles minstens
450.

Technische krachttoer
Te constateeren nu dat er 300 ontbreken, en dat de overige machines van allerlei
afmeting en allerlei snelheid, in den minusculen duur van eenige seconden, boven
een zeker geografisch punt van Frankrijk defileeren in een onberispelijke, ongestoorde,
vooraf gekozen marschorde, dat maakte den technischen krachttoer welke daarmee
geleverd werd, nog bewonderenswaardiger en indrukwekkender voor de ingewijden
die zich rekenschap gaven van het totaal der mechanismen hetwelk impromptu,
zonder haperingen, zonder pech, zonder verwarring, zonder incidenten, op de seconde
af moest functionneeren. Deze mobilisatie-oefening, voor de helft geïmproviseerd
en bemoeilijkt door de weersomstandigheden, slaagde dus in optima forma: op een
sein hadden die 450 machines gedirigeerd kunnen worden naar elk ander punt van
den Franschen horizon. Dit is een prestatie waarbij men veilig zeggen kan dat zij,
die hun opinie over de Fransche luchtvaart lieten influenceeren door de polemieken
der kranten, verbaasd hebben opgekeken.
Après tout, en elke indicatie welke een parade van tanks en vliegtuigen kan bevatten
in overweging nemend, behoeft het eigenlijk geen verwondering te baren dat de
‘oorlogspartij’ in sommige landen van Europa (gesteld dat er een oorlogspartij is
gelijk men beweert) zich dubbel bezint en haar zaak van twee kanten beschouwt.
Dat is de deugd der kracht die getoond wordt om haar niet te moeten gebruiken.
[verschenen: 17 augustus 1938]

Pers en Radio
Tegen den visueelen indruk kan de passieve stem van een omroeper niet op,
maar wel zijn andere nieuwe en doeltreffende vormen van nieuwsverspreiding
denkbaar.
Parijs, 30 Juli [1938]
Een curieus conflict, na langen tijd gesmeuld te hebben in het donker, is deze maand
in het volle daglicht uitgebroken tusschen de Pers en de Radio. De directeuren der
kranten die zich terecht of ten onrechte benadeeld en bestolen oordeelen wegens de
radiophonische nieuwsverspreiding, zoowel door de zendposten van den Staat als
door die van particuliere maatschappijen, hadden zich reeds drie jaar geleden tot het
gouvernement gewend met een verzoek om protectie. Ik zeg terecht of ten onrechte
want, jammer genoeg, het uitgangspunt van het geschil is in het vage gebleven.
Heeft de Radio effectieve concurrentie uitgeoefend tegen de kranten? Maakte de
Radio zich zelfs schuldig aan deloyale onderkruiperij? Om daarover te kunnen
oordeelen zouden de kranten-directeuren moeten toestemmen om vergelijkende
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statistieken te publiceeren van hun oplage-cijfers in 1928 b.v, toen de Radio nog min
of meer in een embryonische phase verkeerde, en 1938, nu zij een georganiseerde
wasdom bereikt heeft. Telkens echter dat de kranten-directeuren uitgenoodigd werden
tot het overleggen dezer cijfers, hebben zij eenparig stommetje gespeeld. Men zal
dus nooit met eenige zekerheid weten of hun voornaamste klacht - dat de Radio hun
lezers ontfutselt - op tastbare gronden berust.
Doch al ware de ten laste gelegde benadeeling bewezen, hadden de kranten daarom
het recht de bescherming in te roepen van de regeering en lag het in de lijn eener
onpartijdige, liberale regeering om den steun te verleenen welke haar gevraagd werd?

Alles is vergankelijk
Dat is betwistbaar. Een dagblad immers in zijn hedendaagschen vorm, morgen-,
middag-, avond- of extra-editie, van groot of klein formaat is niets anders dan een
der menigvuldige middelen van nieuwsverbreiding die ons tot op het tegenwoordige
tijdstip het meest geschikt, en, hoewel uiterst gecompliceerd, het meest practisch
toeschijnt. Het is de opperste perfectionneering van de krant welke werd uitgevonden
zonder dat hij 't wist door Julius Cesar, toen deze alzijdige persoonlijkheid, consul
geworden in 't jaar 59 vóór Christus, bij decreet verordende dat alle senatus-consulten,
de uitslagen van plebiscieten en in 't algemeen alle overheidsbesluiten voortaan
geafficheerd zouden worden op het ‘Album’ (een stuk muur, bestreken met gips)
van het Forum. Voorheen en sindsdien heeft men op verschillende punten van den
aardbol diverse methoden van nieuwsverbreiding toegepast (de omroeper, de bode,
de trom bij de negers, etc.) maar ofschoon allen op een gegeven moment
beantwoordden aan een behoefte, geen enkel was er dat niet voorbijgaand bleek en
op den duur vergankelijk.
Zelfs het systeem-Cesar, de witte muur (bijna ongeschonden teruggevonden in de
ruïnen van Pompeï) raakte in vergetelheid. En wie zegt ons dat de vorm waarin die
muur zich voortplantte - een stuk wit papier - ten allen tijde zal voortbestaan? Wat
bewijst ons dat het nieuws zich steeds zal verbreiden door middel van de ware fabriek
welke een krant sinds een halve eeuw geworden is? Waarom zouden wij voor immer
verplicht zijn dagelijks tientallen tonnen papier door reusachtige rotatiepersen te
rollen om in alle oorden der wereld een nieuws kenbaar te maken en de opinie van
hen wier beroep het is dat nieuws te commenteeren?

Een nieuwe vorm
Enkele jaren terug, toen de electrische verzending van foto's een noviteit was, werd
in Frankrijk een toestel in den handel gebracht dat men slechts behoefde te schakelen
op een gewonen radiopost om draadloos allerlei afbeeldingen aan huis te ontvangen.
Het vernuftige instrument, te eenvormig en eentonig, maakte geen opgang en ging
achter de bank. Maar op 't oogenblik hebben de Amerikanen een gedrukte krant
welke 's nachts tusschen vier en zes uur draadloos wordt opgezonden aan de abonné's
en geruischloos wordt overgetikt door een apparaat dat ieder zich kan aanschaffen.
Ziehier een der nieuwe vormen van een krant die denkbaar en mogelijk zijn. Deze
soort van krant kan onmiddellijk uitgebreid worden tot geïllustreerd orgaan. Zal hij
daarom het genre krant verdringen dat pas een paar eeuwen oud is? Dit hangt af van
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zooveel factoren dat niemand hieromtrent kan vooruitloopen op de toekomst. Maar
sinds ik in een winkel Japansche koekjes heb gevonden (en niet duur!) welke men
op een gramofoon plaatst en die een melodie afdraaien alvorens te worden opgegeten,
acht ik op dit gebied het ongelooflijkste denkbaar. Niets verhindert vanaf nu om bij
het ontbijt de laatste telegrammen te verorberen in den vorm van een platten,
geribbelden wafel. In ieder geval toont het Amerikaansche procédé dat, in een land
waar de vooruitgang niet belemmerd wordt door arbitraire hinderpalen, het
kranten-type dat heden triomfeert over den ganschen aardbol verrast kan worden
door een concurrentie, waarbij een vraagteeken gemotiveerd is. Met een beetje
fantasie ziet men den tijd reeds naderen waarin de vooruitstrevende
kranten-directeuren waarschijnlijk de beide typen van dagblad zullen te nutte maken:
het type radio naast het type rotatie, onbekommerd afwachtend aan welke der twee
technieken het publiek zijn voorkeur zal schenken.

Niet schrander
De Fransche dagblad-directeuren, met behulp eener regeering welke evenzeer
afhankelijk van hen is als zij afhankelijk zijn van die regeering, trachten hun posities
te verdedigen op een manier waarvan men noch de schranderheid kan roemen, noch
den breeden kijk. De Radio is hun bête noire.
Van de veelvuldige oorzaken die bijdragen tot het discrediet der hedendaagsche
Fransche pers (o.a. monotonie der berichtgeving, gemis aan verbeelding in de
voorstelling der feiten, afgezaagdheid van misdaden en ongelukken) hebben zij
gemakshalve geen enkele bespeurd dan de onnoozelste en de onschadelijkste van
allen: Wanneer hun lezers slinken gebeurt dat wijl de Radio mondeling de
telegrammen verbreidt, of omdat de Radio pers-overzichten geeft van de commentaren
op het nieuws, welke verschijnen in de bladen. Alsof ooit de noodzakelijkerwijze
neutrale en passieve stem van een speaker die voorleest aan den micro kan opwegen
tegen den visueelen indruk van iets wat zwart op wit gedrukt staat! Hoe interessanter
het gesprokene is, hoe meer men deze impressie zal missen.
Neen, nimmer zal de gedrukte krant verdrongen worden door een gesproken krant.
Het gedrukte dagblad kan hoogstens bezwijken tegenover een ‘pers’ welke zou
arbeiden met vereenvoudigde maar even doeltreffende methoden. De concurrentie
waarover de Fransche dagblad-directeuren zich beklagen is totnutoe zuiver
denkbeeldig. Niettemin hebben zij gehandeld alsof zij slachtoffers waren eener
onverdiende inferioriteit en de regeering overgehaald tot het uitvaardigen van een
maatregel die ongetwijfeld vroeg of laat zal gelden als een toppunt van willekeur en
onverstand. Vanaf 1 Juli kan de Fransche Radio (zoowel de posten van den Staat als
die van particulieren) slechts drie maal zeven minuten wijden aan het nieuws en tot
overmaat van absurditeit zijn die zeven minuten vastgesteld op de onmogelijkste
uren van het etmaal.
Dat is precies hetzelfde alsof men in de dagen van trekschuit en diligence de
spoortreinen veroorloofd zou hebben om slechts te rijden in een beperkten tijd en op
het ongelegenste moment. Een dergelijke reglementatie is te dwaas om te duren. Zij
blijkt des te belachelijker en dommer daar iedereen erbij verliest. Want als men de
Radio gedesorganiseerd heeft, er is geen enkele krant die in de dertig dagen welke
na de ordonnantie verstreken, een lezer won. Integendeel, de bladen die niet
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terugschrikken voor een eerlijke bekentenis zijn de eersten geweest om den flater te
bejammeren.
[verschenen: 18 augustus 1938]

Spaansche lessen
Bescherming tegen luchtgevaar is geenszins illusoir: om één mensch buiten
gevecht te stellen in een zoo dicht bevolkte stad als Barcelona waren 200
K.G. explosief noodig!
Parijs, 3 Augustus [1938]
Na de affaire van Guadalajara, die door de Italianen, zonderling genoeg, nog steeds
geboekt wordt als een succes hunner wapenen, hebben wij medegedeeld welke
conclusies men in Fransche militaire kringen meende te kunnen trekken uit dit
sensationeele debuut van gemotoriseerde troepen op het oorlogstooneel. Latere
episoden van het Spaansche autodafé hebben nog andere indicaties verschaft, welke
wij tot nut van 't algemeen willen samenvatten omdat zij hier gelden als typisch en
normgevend voor elke modern geëquipeerde natie.
Bij het bombardement van Barcelona op 19 Januari, door vliegtuigen van Duitsche
constructie, zijn projectielen gebruikt van tweeërlei slag. De eenen, gelijkvormig aan
de bommen die gebezigd werden tijdens den wereldoorlog, graven een trechter en
werpen de lading uit in een straal welke den vorm beschrijft van een kegel op zijn
punt. Ze zijn betrekkelijk ongevaarlijk wanneer men zich tijdig languit op den grond
laat vallen. Bij de bommen der tweede soort, splinternieuw, en volgens deskundigen
eveneens van Duitsch maaksel, geschiedt de ontploffing instantané. Zij graven slechts
een onbeduidend gat, in plaats van kegelvormig los te barsten scheert het schroot
den bodem over een hoogte van vijftien centimeter. Het baat dus niets om voor deze
projectielen te gaan liggen. Zij permitteeren te sterven als de Romeinsche Keizers
der legende: rechtovereind.

Afgrijselijk
Bij de afgrijselijke bombardementen van Barcelona op 17, 18, 19 Maart, uitgevoerd
om de twee uren, dag en nacht, door groepen van vijf en zeven vliegtuigen, die
opereerden op een hoogte van zeven duizend meter, zijn uitsluitend bommen gebruikt
van de tweede categorie. Het verwoestend effect is te vergelijken met een kolossale
luchtzuiging van ontzaglijk geweld. Een soort locale, maar formidabele
miniatuur-cycloon. Een taxi b.v., meegesleept door den orkaan, werd teruggevonden
op de tweede verdieping van een opengereten huis. Niets van wat zich aan de
oppervlakte bevindt is bestand tegen deze vlagen. Alles wordt in een oogwenk
weggemaaid en gedood. Tot ieders verbazing daarentegen toonden de kelders zich
schotvrij, mits de bom niet pal op het huis valt.
Aanvankelijk meende men te doen te hebben met projectielen van vijf honderd
kilo, gevuld met vloeibare lucht. Later bleken de bommen te behooren tot het kaliber
van honderd vijftig kilo. Hun explosieve lading, in een omhulsel van dunne plaat,
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telt voor negentig procent in het totale gewicht. De ontploffingsstof was onbekend
en stelde de chemisten voor een raadsel, doch op 't oogenblik (vergeet niet dat Paul
Langevin, Jean Perrin en alle overige Fransche Nobel-prijzen sympathiseeren met
de Spaansche Republikeinen) meent men hare formule te kennen. Dat is het
inconveniënt van generale repetities langs den openbaren weg. Wat de brandbommen
aangaat, die bij tijd en wijle worden uitgestrooid, en waarover de ijzingwekkendste
geruchten geloopen hebben sinds een tiental jaren, deze verdelgingswerktuigen zijn
voor de gebruikers stellig een ontnuchtering. De brandweer wordt ze gemakkelijk
meester, wanneer de projectielen tenminste niet vallen op bijzonder ontvlambare
materie.

Het loont niet
Gedurende het driedaagsch en drienachtelijk bombardement van Barcelona werden
veertig duizend kilo ontploffingsstoffen uitgestort over de ongelukkige hoofdstad
van Catalonië. In ronde cijfers veroorzaakten zij duizend dooden en twaalf gewonden.
Om een mensch buiten gevecht te stellen in een dichtbevolkte stad (Barcelona telt
1.200.000 inwoners) heeft men bijgevolg met de modernste hulpmiddelen, twee
honderd kilo explosief noodig. En nog zou de nuttige werking dezer extravagante
hoeveelheden geringer geweest zijn, wanneer twee bommen niet hadden geraakt met
een juistheid waarvoor men geen termen vindt. Een viel aan een ingang van de
ondergrondsche spoor, waar een compacte menigte zich verdrong om beschutting te
zoeken. De ander sloeg in, vlak bij een schuilplaats waarheen honderd zestig
schoolkinderen zich repten. Honderd vijf en veertig van dit kleine grut werden op
slag vermorzeld. Doch dergelijke ‘successen’ zijn zeldzaam. De toevluchtsoorden
bleken allesbehalve illusoir, en de slotsom der militairen luidt daarom dat een
luchtbombardement van steden, zelfs uitgevoerd met een extrême gestrengheid,
volstrekt niet rendeert onder den gezichtshoek van materieele verzwakking der
vijandelijke strijdkrachten.
Als het physieke effect van veertig duizend kilo springbommen ontnuchterend is
(de bloot stoffelijke verwoestingen daargelaten) de moreele uitwerking bleek nog
verbazingwekkender. De aanvaller die met zijn bombardementen vermoedelijk een
terreur, een paniek, een nerveuze en psychische instorting beoogde, verkreeg resultaten
welke het diametraal tegenovergestelde teweegbrachten van zijn bedoeling. Onder
de duizend dooden en twaalf honderd gewonden van Barcelona waren er weinigen
die niet ergens in de stad een verwant, een vriend of een kennis hadden. Niemand
zwichtte onder zijn rouw, zijn leed, zijn medelijden, maar allen zetten zich schrap.
Geen hart was er dat niet automatisch opbonsde met een kreet om vergelding. Er zijn
afschuwelijkheden waarvoor een mensch niet capituleert, die hem daarentegen
aanzweepen tot een nieuwe, verbeten, stoïcijnsche energie. Eigenlijk heeft dat niets
vreemds. Men had hetzelfde effect reeds waargenomen toen Parijs in 1918 beschoten
werd door de Dikke Bertha. Dat er elk kwart-uur ergens een bom van duizend kilo
viel, verhinderde de jongens niet om te spelen in de straten. Ook daar trouwens
hadden de Duitschers een ‘succes’ van onberekenbare mystieke werking: de bom
die op Goeden Vrijdag tijdens den dienst in een kerk viel, en de bom die neerkwam
op een kraamvrouwengesticht. Zoolang een aanvaller niet beseft dat zulke kogels
geladen zijn met bovennatuurlijke krachten, zal zijn zaak zwak staan.
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De techniek
Zuiver technisch beschouwd heeft de lucht-macht van Burgos tot dusverre twee
soorten van bombardement toegepast. Volgens de eene methode stevent men op zeer
groote hoogte aan op het doel. Op zekeren afstand van het mikpunt (afstand welke
afhangt van de hoogte, van de snelheid, van den wind) laat men de bommen los bij
trossen. Ondanks alle berekeningen zal een treffer altijd meer geluk zijn dan wijsheid
en het systeem is voornamelijk bruikbaar voor massieve doelwitten als stations,
kampementen, havens. Van de tweede methode hebben wij drie jaar geleden in dit
blad een schets gegeven. Zij bestaat hierin dat een lucht-escader op aanzienlijke
hoogte de artillerie en de overige defensiemiddelen van den vijand op zich
concentreert, terwijl een of meer machines met gestopten motor aanzweven naar het
doel dat de aanvaller wenscht te bestoken.
Wat hier verwondering gebaard heeft onder de meeste deskundigen is het feit dat
het bombardement in duikvlucht (wat de Franschen ‘piqué’ noemen), véél zekerder,
véél doeltreffender dan het bombardement lukraak bij trossen, tot nu toe enkel is
toegepast door de Republikeinen. Hieruit moet worden afgeleid dat noch de Duitsche
noch de Italiaansche machines de eigenschappen bezitten om in een hoek van minstens
zestig graden, over een afstand van 3000 à 4000 meter, en met snelheden van 600 à
700 kilometer per uur, als 't ware neer te ploffen op het doel, en den bom los te laten
op het moment, dat de piloot zijn normale positie herneemt. Pro memorie worde hier
vermeld dat alle Fransche vliegtuigen der laatste vier jaren gebouwd zijn met het
oog op bombardementen in duikvlucht, die enorme eischen stelt aan het
weerstandsvermogen der machines. Op dit gebied moet men dus rekenen met een
belangrijken voorsprong van Fransch materieel en Fransche bemanning.

Snelle slijtage
Wat overigens het luchtvaart-personeel betreft schijnt de ervaring den Republikeinen
geleerd te hebben, dat de bestuurder van een jacht-vliegtuig, in 't algemeen gesproken,
en wanneer het hem gebeurt dikwijls te moeten vechten, uitgeput is na honderd uren
vliegen. Elite-piloten, die beschikken over een herculisch zenuwgestel, voeren hun
bruikbaarheid op tot twee honderd uren. Daarna, en na een geruime rust-kuur, kan
hij nog noemenswaardige diensten bewijzen als bestuurder van verkennings- of
bombardements-machines, doch door hem te gebruiken in de jacht zou men hem
overleveren aan een gewisse nederlaag. De werkelijke levensduur van een
oorlogs-piloot is dus wonderbaarlijk kort. Hij verslijt snel. Zou dit de reden zijn dat
een der betrokken partijen, strijdend onder de vlag van Burgos, elke drie maanden
zijn geheel vliegend personeel terugroept en vervangt?
Het gerucht (in militaire kringen) dat al het luchtvaart-materiaal door de Duitschers
vervaardigd gedurende de eerste periode hunner herbewapening, van zéér middelmatig
gehalte is, wordt meer en meer bevestigd. Het werd eveneens een zekerheid dat het
mechanische gedeelte hunner fameuze pantser-divisies niet alleen een complete
revisie moet ondergaan, doch dat de studie dezer wapenen van meet af moet worden
aangepakt. Hun pantser-wagens hebben zich ontpopt als een vergissing en sommige
verbeteringen, aangebracht na de ondervinding, zijn zelfs niet voortgezet, dermate
ontgoochelend waren de resultaten. Welk een strop voor Duitschland! Maar ook
welk een buitenkansje dat zij op de repetitie ingelicht werden omtrent de gebreken
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en tekorten: Met het constateeren van zulk een bof, en alles wat hij inhoudt of
suggereert, kunnen wij voor heden deze Spaansche lessen sluiten.
[verschenen: 27 augustus 1938]

Revolutie in de wetenschap
De evolutie-leer, de grandiose scheppingstheorie, het dogma der
natuur-wetenschappen om ver geworpen.
Parijs, 6 Augustus 1938
Zonder ook maar eenigszins partij te trekken, noch voor noch tegen, en eer geneigd
zijnde om elke verantwoordelijkheid af te schudden voor hetgeen hier volgt, moeten
wij onze lezers niettemin in kennis stellen van een evenement dat sommigen
beschouwen als het begin eener wetenschappelijke omwenteling en welks gevolgen
derhalve onafzienbaar kunnen worden. Professor Paul Lemoine, een der grootste
Fransche geleerden en het eigenlijke kopstuk der Natuurlijke Historie, heeft verklaard
dat het Darwinisme, de Evolutie-leer, het Transformisme, of hoe men het ook noemen
wil, kortom de grandiose scheppings-theorie waarmee tot nu toe de meeste geleerden
in principe accoord gingen, en waarvan de grondslagen onwrikbaar beveiligd schenen
door een arsenaal van de machtigste bewijsstukken, Paul Lemoine heeft verklaard
dat dit fundamenteele dogma der Negentiende Eeuw onhoudbaar geworden is,
verouderd, verjaard, versleten, kaduuk, omdat zijn uitgangspunten berusten op
gegevens welke de jongste onderzoekingen één voor één annuleeren, of minder kras
gezegd, neutraliseeren.

De wetenschappelijke tempel stort in
Dat is alles en het is geen kleinigheid. Het Transformisme, dat de Genesis van den
Bijbel en de Genesis van alle overige oude en nieuwe godenleeren verving door een
vernuftig geconstrueerd systeem waarin de menschelijke behoefte aan redelijkheid
voor zoover dit mogelijk was, zich bevredigd voelde, het Transformisme, waarin de
gelijkvloersche Tuin van Eden het veld ruimde voor een wonderbaarlijke jacobsladder,
gerezen uit de afgronden der zeeën, reikend tot aan de hoogste toppen van de
waarneembare wereld, een fenomenale jacobsladder waar iedere sport was ingenomen
door den voorvader van den volgende, en waar helaas slechts één schakel ontbrak
om te mogen roemen op volmaaktheid, de beruchte Missing Link, die, hoewel altijd
vermist, altijd aanvaard is als een boven elken twijfel verheven Realiteit (zóó
onaanvechtbaar scheen het systeem), dat merveilleuse, miraculeuse en tegelijk
rationeele Transformisme bevindt zich aan de basis van alle moderne gedachte en
als een levenwekkende zon aan den oorsprong van elk hedendaagsch streven. Het
werd de steunpilaar der moderne biologie. Het werd een philosophie.
Bijna al onze politieke, sociale en religieuze concepties zijn ervan doordrenkt.
Men behoeft niet diep te graven om in de ras-theorieën van Hitler determineerende
invloeden te bespeuren van Darwin, Lamarck en Haeckel. Men kan haast geen enkel
wetenschappelijk genie citeeren der laatste driekwart eeuw welks oriëntatie niet
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bepaald werd door het Transformisme. De Evolutie was de Tempel geworden der
Kennis. De Tempel met zijn Alpha et Omega, met zijn ontsluierd geheim, met zijn
wegwijzers die de richting aanduidden naar de verste toekomst. En wanneer dat alles
dwaling en vergissing zou zijn? Wanneer die kolommen wankelen? Wanneer dat
Heiligdom instort? Wat dan? Waardoor zal men het vervangen? Waar zal men den
moed en het geloof vandaan halen om van voren af aan te beginnen? Om de
voornaamste waarden te reviseeren? Om alles te verloochenen waarop men betrouwd
en gebouwd heeft? Dat kan alleen hen verheugen die de Twintigste Eeuw verwijten
dat zij tot nu toe slechts geweest is een Negentiende-bis, een da-capo fatale
Negentiende, waarvan zij niets geërfd scheen te hebben, op allerlei gebied, dan de
dwalingen. Zou Professor Lemoine, die niet terugdeinst voor zulke consequenties,
een held zijn, een moderne Samson?

De kikker...
Een der aanleidende oorzaken van den geweldigen omkeer dien wij wellicht moeten
maken, is een Kikker, een doodgewone Kikvorsch welke te voorschijn kwam, na
een begrafenis van millioenen jaren, uit een vroegtertiaire terrein-schacht van Quercy,
een der prehistorische Fransche provincies, beroemd om haar onmetelijke
onderaardsche holen. Die kikker, uitstekend geconserveerd, en zoo goed als
onbeschadigd teruggegeven door de aarde die hem bewaarde, lijkt als een
tweelingbroer op de tegenwoordige kikvorschen onzer waterplassen. In de oer-nachten
kwaakte hij zonder twijfel de eeuwige en onbegrijpelijke hymne welke wij nog
dagelijks vernemen. Maar den Mensch hebben zijn oogen nooit aanschouwd. Maar
deze kikker is de volwassen tijdgenoot eener periode toen de monsterachtige kruipen knaagdieren, de vliegende en schuifelende mastodonten nog niet wisten hoeveel
teenen zij aan hun uiteinden zouden tellen, toen de rhinoceros nog in dubio stond of
hij horens zou dragen, en hoe, en hoeveel, en waar en waarom; de periode der
reusachtige hagedissen en salamanders, der gedrochtelijke vleermuizen; de periode
der duizenden ingewikkelde problemen, waarop de Scheppende Kracht zich sinds
duizenden eeuwen afsloofde; de periode tijdens welke alles, maar dan ook alles, in
een zoogenaamden staat van Evolutie verkeerde. Tusschen die monsters, zijn
onberekenbaar verre voorouders, was die volledig afgewerkte, in de puntjes voltooide
kikvorsch, een kikker die nimmer geëvolueerd had, volstrekt niet op zijn plaats. Maar
onloochenbaar was hij daar: het fossiele bewijs van een onweerlegbaar en
verpletterend feit.

Meer getuigen
Die kikker echter (die reeds een dikkop moet geweest zijn), is niet de eenige getuige
welke Paul Lemoine oproept uit het versteend verleden. Hoe meer wij ontdekken
zegt hij, hoe meer wij opdelven, des te evidenter wordt het dat er in de verwijderdste
tijdperken dieren en planten geleefd hebben die soortgelijk zijn, analoog, aan de
dieren en planten van vandaag. Ontelbare insecten, millioenen jaren oud, en zelfs de
straaldiertjes, wier stamboom teruggaat tot honderden millioenen jaren, hebben
nimmer geëvolueerd. Alles tezamen genomen, meent de geleerde, komt men tot de
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conclusie dat in het begin van het Cambrische tijdperk, op een der oudste sedimentaire
terreinen, dus vier à vijf honderd millioen jaren her, de fauna en de flora, op een of
twee vertakkingen na, overeenkomstig zijn aan de fauna en de flora van heden.
Als er dus in het leven op deze planeet een belangrijke evolutie heeft plaats
gegrepen, zou men haar moeten terugleggen naar perioden welke ontoegankelijk zijn
voor ons onderzoek. Doch als men verplicht is waar te nemen dat gedurende een half
milliard jaren de evolutie ten naasten bij heeft stilgestaan, over welke oneindigheden
van duur zou men dan moeten beschikken om de evolutie van alle levende wezens
aannemelijk te maken zooals het Transformisme ze heeft vastgesteld? Vijftig milliard
jaren? Honderd milliard? Tegen dergelijke cijfers protesteert de wetenschap der
geologen. Met verschillende procédé's, die tot gelijkluidende resultaten voeren,
hebben zij aan de aarde een ouderdom toegekend van hoogstens twee milliard jaren.
Vijftig milliard jaren geleden bestond er geen aarde. Zelfs de Zon was toen nog niet
geboren. Bijgevolg concludeert Lemoine, is het onmogelijk de theorie te aanvaarden
eener evolutie die aanvangt met een oorspronkelijke oer-cel. En niet alleen de Tijd
weerspreekt de opvatting eener geleidelijke ontkieming, doch ook het plotselinge
optreden van soorten waarvan geen enkele voorzaat kan worden aangewezen. Vanwaar
b.v. komen in 't begin der Liasperiode de eensklaps verschijnende oesters, nauwelijks
verschillend van de oesters welke wij met een beker champagne verorberen in een
hedendaagsch restaurant? Vanwaar de algen van het vroegste krijt-tijdperk? Vanwaar
de ‘Hippuriten’, groot dier in den vorm van een horen, dat zonder voorzaten tijdens
de Turonische periode uit de lucht komt vallen?

Het eeuwige waarom?
Men zal dus, wanneer het den geleerden niet lukt de pertinente critieken te ontzenuwen
van hun verbijsterenden collega Lemoine, iets anders moeten zoeken om het
mechanisme te verklaren der geschapen en der scheppende natuur. Zullen wij erbij
winnen? Tot nu toe lag er, dank zij 't idee der evolutie, in het gekwaak van een kikker,
in het getjilp eener musch, een zeker geruststellend perspectief, waarin sommige
benauwende vragen een soort van antwoord kregen, waarmee men genoegen kon
nemen. Met een beetje geduld, wat hun gelukkig niet ontbreekt, konden kikker en
musch hopen een trapje hooger te stijgen. Maar wat in 's hemels naam kan het doel,
de beteekenis zijn van zooveel duizenden onbewuste, eenvormige kreten, uitgestooten
sinds honderden millioenen jaren, wat kan hun zin zijn, wanneer de uitweg eener
evolutie hun blijft afgesneden? En wat wordt in dit nooit transformeerend heelal de
plaats, de rol, de bestemming van den Mensch, die, zijn eigen melodieën zingend,
zich over deze onbegrijpelijke aarde beweegt als een blinde in een labyrinth?
[verschenen: 23 augustus 1938]

Veertiendaagsch bestand
Tweehonderdduizend Fransche metaalbewerkers uit de oorlogsindustrie
zijn met hun gezinnen ‘op vacantie’.
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Parijs, 10 Augustus [1938]
Voor den tijd van veertien dagen liggen alle fabrieken van het industrieele Parijsche
bekken stil.
Nergens waar gewoonlijk een motor schokt en ronkt, draait een machine.
Uit de schoorsteenen van Renault, Michelin-Citroën, Hotchkiss krult geen pluimpje
rook. Alle vuren zijn gedoofd. De lucht is helder geworden alsof men langs den
horizon eindelijk de ruiten heeft gewasschen. Van alle kanten der stad ligt Montmartre
met zijn kalk-witte basiliek op twee passen afstand. Ze is monumentaal, imposant,
zoo gezien, scherp geteekend, als een scheur, een pleister, een lapstuk aan den hemel,
maar bepaald niet mooi, en minder kunstig gelijnd dan de ijzeren Eiffeltoren.
Een ouderwetsche kalmte hangt over alle werkplaatsen en ateliers. De rust van
een plattelandsch stationnetje waar de laatste trein gepasseerd is. Voor 't eerst sinds
maanden hoort men een dier natuurlijke geluiden welke in ieders herinnering erfelijk
gegrift zijn en die voortaan klinken als echo's uit het verleden: een kip die kakelt,
een ezel die probeert te balken.
Welk een stilte! Bij tienduizenden zijn de arbeiders vertrokken, alleen of met hun
familie. Allen op denzelfden dag, alsof de omstreken van Parijs plotseling ontruimd
moesten worden. Men heeft de treinen geteld, de extra-treinen, de uitgereikte
spoorkaartjes. Ze loopen naar de zes honderd duizend. Elke acht minuten gedurende
het etmaal vertrok een konvooi, naar de stranden van het Noorden en het Westen,
naar de blauwe zeeën van het Zuiden, naar de bergen, naar de wouden waar nog het
geweide hert draaft en het everzwijn. Zulk een uittocht is meer dan een
volksverhuizing. Het is een volksverhuizing met stoom en electriciteit. Het was de
eerste welke men bijwoonde en zij geschiedde onder een temperatuur van 90 graden
in de schaduw en met de volmaaktste orde.

De oorlogsindustrie
Al deze mannen en vrouwen werken voor de bewapening. Want behalve dat het
industrie-bekken van Parijs welbeschouwd, en zonder Creusot gering te schatten, de
ware smidse is waar schild en speer gesmeed worden van Frankrijk, men kan 't niet
zoo zonderling bedenken of elke van de myriaden handen dezer bevolking staat in
betrekking met het militaire beroep. Dit is het typeerende en het hachelijke van iedere
industrieele beschaving. Zij is tweeslachtig. Gelijk Janus, de godheid der Romeinen
wiens tempel gesloten werd in tijden van vrede (wat negen maal gebeurde in duizend
jaar) heeft onze mechanische civilisatie een dubbel aangezicht. Hoe meer zij zich
ontwikkelt, hoe onafscheidelijker zij zich zal verstrengelen met de attributen en de
benoodigdheden van den gemechaniseerden krijgsman.
Zij zal zich versmelten tot er niets meer overblijft waarin het civiele onderscheiden
kan worden van het militaire. Een koren-akker, zelfs in het afgelegenste hoekje van
een land, werd bij de gratie der chemie een benzinereservoir. Een bosch werd een
gas-fabriek. Een katoen-spinnerij een munitiedépôt. Een kleurstoffen-inrichting of
kunstmest-bereiding werd een magazijn van ontploffingsmiddelen. Een likeurstokerij,
de wijngaard, de braambes, de appel, de pruim, de kers, de apenoot, alles wat groeit,
levert motorische en explosieve energie. Het baat niets de benzinereservoirs in brand
te schieten wanneer men de graan-silo's, de velden, de boomgaarden spaart. Zou men
reeds nu nog één groote of kleine industrie kunnen noemen, of zelfs maar één
denkbaar voorwerp, waarvan de gebruiksaanwending niet dat dubbele en
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dubbelzinnige aspect vertoont? Het was misschien reeds zoo ten tijde van Hannibal,
maar toen in ieder geval bleef de ruimte begrensd, het tempo vertraagd, de vangarmen
beperkt. De generaal baande zich in grove, globale trekken een weg. Tegenwoordig
rekent de aanvoerder infinitesimaal. De ruwe kabels verdwenen voor draadlooze
golven. Alles werd poreus. Er bestaan geen afstanden meer om dienst te doen als
scheidende schotten. Alle vaten zijn communiceerend geworden. En men zou niet
lang moeten nadenken over de verwikkeling, over de demonische, diabolieke intimiteit
dier verstrengeling, om zich tot de bekentenis gedwongen te zien dat de oorlogvoering
welke de moderne theoretici de ‘totale oorlog’ gedoopt hebben, volgens de simpelste
logica, ondanks alle vloeken of verzuchtingen, en op welke gronden men hem ook
moge verwenschen en vermaledeien, tot de onafwendbare fataliteiten behoort vanaf
den dag dat het geweld ontketend wordt.

Met vacantie
Maar hoe men dit ook opneemt, in Frankrijk ging Vulcaan voor twee weken op
vacantie met de karakteristiekste zijner vertegenwoordigers, de twee honderd duizend
metaalbewerkers. De ratelende smidse ligt verlaten. Juist tijdens de periode van het
jaar, gedurende welke generaals en diplomaten het gemakkelijkst de kluts kwijt raken,
zooals de historie bewijst, het jaargetijde waarin de vijandelijkheden plegen uit te
breken, de hondsdagen waarin men meer dan één tragische datum herdenkt. Is 't
mogelijk! Terwijl alom het vuur broeit, terwijl de vonken sprankelen en de vlammen
uitslaan, op het gevaarlijkste uur der horoscopen, fabriceert de Franschman geen
tanks, geen motoren voor de vliegtuigen, geen dood-brakende metalen vogels, geen
machinegeweren, geen mitraillettes, geen bommen en ander verdelgend tuig. Hij zou
overrompeld kunnen worden want overal zwoegt men dag en nacht, en langs zijn
grenzen beulen honderd duizenden slaven zich af met het aanleggen van haastige
versterkingen. De terugweg naar de fabrieken zou hem kunnen worden versperd, de
ateliers verwoest, de productie verlamd. Hij heeft niet 't air zich daarover te
bekommeren. Hij kruist de armen over elkaar en gaat op de Côte d'Azur, in een décor
van Folies-Bergère, een rumba dansen die blootsvoets wordt uitgevoerd.

Uitstel...
Welke een geruststelling! Wichelaars en deskundigen hebben voorspeld dat wij voor
minstens acht maanden, wellicht voor verschillende jaren, misschien voor den duur
eener generatie in veiligheid zijn, wanneer we September bereiken zonder ongelukken.
Zou het waanzin zijn te hopen dat de menschheid, tijdens dat korte of lange interval
tusschen hemel en hel, een greintje wijsheid, een minimum dosis gezond verstand
verwerft? Elken dag van den kalender, de Zon- en feestdagen niet uitgesloten, betaalt
het rampzalige, kwaadwillige, verstokte menschdom één duizend millioen francs
aan zijn bewapening, aan de middelen om zich uit te roeien, om zich reddeloos in
het verderf te storten. Dat kan niet altijd duren. Als bedeljongens betwisten de
volkeren elkaar ondertusschen elken cent. Gelijk 't Vrouwtje van Stavoren, werpen
zij hun kostbaarheden liever in zee dan een methode van benuttiging te gebruiken,
welke van minder krankzinnigheid zou getuigen. De eenige kostbaarheden welke zij
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bereid zijn gratis te distribueeren, waarmee zij elkaar kwistig willen overladen (en
't betreft reëele schatten: zij kosten massa's geld) zijn granaten, torpedo's,
springbommen, stikgassen, brandpastilles en kogels. Ook dat kan niet duren. Het is
te zot om los te loopen. Laten wij vertrouwen dat de hardleersche mensch dit merkt
in de dagen van uitstel, in deze uren van labiel evenwicht, welke het noodlot hem
nog gunt.
[verschenen: 24 augustus 1938]

Een lastig dilemma
En een lang en pijnlijk proces, zwijgzaam uitgevochten in de gewetens.
[zonder datum, waarschijnlijk medio augustus 1938]
‘Wanneer uit de geteisterde steden van Spanje en uit de krioelende menigten van
China kreten van smart en afgrijzen ten hemel stijgen, trilt de wereld van medelijden,
maar zij beeft ook van vrees. In een oorlog, die op sommige momenten het aanzicht
krijgt eener generale repetitie, en in vijandelijkheden welke haar eigenlijken naam
verbergen om wreedaardiger te worden, treden de lucht-bombardementen op met
een omvang en een hardvochtigheid welke aan alle voorgaande handelingen dezer
soort nog slechts een episodisch en bijna anecdotisch karakter laat. De bedreiging
groeit aan doordat de superioriteit der bewapening overgaat van de naties wier
wenschen vervuld werden op naties die onvoldaan zijn en begeerig naar expansie.
Terzelfdertijd schijnt de alles-opofferende leerstelling van den Totalitairen Staat een
voortzetting te vinden in de theorie van den Totalen Oorlog. Bewust geworden van
een gevaar dat de volkeren verontrust, komen de gouvernementen in beweging. Door
diplomatieke nota's, door pers-communiqué's, maken zij de wereld bekend dat zij
ten langen leste erkennen dat het vraagstuk niet meer gerangschikt kan worden onder
de problemen welke rijpen in stilte. Het uur nadert waarop zij, onder den druk der
publieke opinie, zullen moeten overgaan van woorden tot daden......’
Is het een partijgenoot van links, een ‘humanitair’, die zijn professionneele
verontwaardiging lucht in deze duidelijke termen? Is het een radicaal, een socialist,
een bolsjewiek, een lid van het Front Populaire of een anti-fascist van andere schering
en inslag die zulke onverbloemde woorden gebruikt om een meening te uiten? Neen,
de auteur van de categorische veroordeeling welke wij citeeren is Albert de La
Pradelle, een vooraanstaande personaliteit van het Fransche katholicisme en het
tijdschrift dat aan dit vonnis openbaarheid verleent is La Revue des Deux Mondes,
die haar naam nog steeds rechtvaardigt door haar verspreiding over den ganschen
aardbol.
Wanneer een tamelijk conservatief, invloedrijk orgaan als de Revue des Deux
Mondes die nimmer met eenigerlei revolutionnaire strooming gecoquetteerd heeft,
en een eminente, onbestreden autoriteit als La Pradelle, die uiteraard wel-overwogen
en geenszins subjectieve opvattingen vertolkt, tezamen aldus positie nemen ten
opzichte van evenementen, welke, hoe afschuwelijk ook, een dubbele interpretatie
veroorloven (zouden ze in 't tegenovergestelde geval kunnen gebeuren?) dan mag
men veilig de overtuiging koesteren dat op dit punt de bakens van het Fransche
denken voor geruimen tijd zijn vastgelegd.
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Pijnlijk proces
Het is een lang en pijnlijk proces geweest, dat, terwijl het zwijgzaam uitgevochten
werd, de gewetens niet enkel in beroering bracht doch menigmaal in opstand. Zonder
eenigen twijfel was de eerste beweging welke de oorlog in Spanje, de
‘vijandelijkheden’ in China, wekten bij de directie en de medewerkers van de Revue
des Deux Mondes en bij figuren als Albert de La Pradelle, een opwelling van spontane
sympathie voor de anti-revolutionnaire krachten welke zich openbaarden op het
Iberisch Schiereiland en in het Verre Oosten. Volmaakt te goeder trouw beschouwden
zij Generaal Franco en zijn Europeesche helpers, de Japansche generaals en hun
politieke trawanten, als redders der beschaving, als ridders zonder vrees of blaam,
als handhavers der princiepen van orde en gezag. De uitdrukking ‘het anarchistische
China’, ‘een lijk in staat van ontbinding’ was sinds tien jaren in Frankrijk
spreekwoordelijk geworden. Voor het terroristische Barcelona voelden de
achtenswaardige personen, die niet enkel beginselen belichaamden maar ook een
klasse (de klasse der notabelen) slechts weerzin en minachting. Het Frente Popular
was door Generaal de Castelnau, destijds de rechterarm van Joffre, en nu nog op
patriarchalen leeftijd voorzitter van den ‘Bond der Katholieke Jeugd’, spottend
omgezet in ‘Frente Crapular’. Gewis met recht.
In het Barcelona en in het Madrid van Augustus 1936 domineerde het bloeddorstige
crapule naast het gewetenlooze canaille. Het feestte zijn bevrijding met moorden,
branden, slachtingen en orgiën. Maar kon het anders, waar bijna alle wettelijke
overheid gedeserteerd had? Het is niet verwonderlijk dat het gespuis optreedt als
gespuis. Het is verwonderlijk dat na ruim een jaar dat ontketend gepeupel beteugeld
kon worden, gezuiverd, gemetamorphoseerd in een meerderheid van fatsoenlijke
menschen, die de partijdigste en meest bevooroordeelde toeschouwers van het
Spaansche conflict zouden dwingen hun oorspronkelijk oordeel grondig te wijzigen.
Niet dikwijls heeft de verbaasde wereld voor zulke omkeering van waarden en
waarheden gestaan.

Ommekeer
Bij de eerste berichten van den militairen opstand in Spanje, en later bij het ‘ingrijpen’
van de Japanners in China, hadden de Fransche notabelen onder wie diverse
celebriteiten, zonder uitzondering gereageerd als mannen van rechts. En wie had ooit
kunnen vermoeden, wie had ook maar in de verste verte durven gissen, dat de een
na den ander eenzelfde evolutie zou doormaken als die welke François Mauriac heeft
opgebiecht in de Figaro? De katholieke auteur van een dozijn beroemde romans, een
‘Leven van Jezus’ en een opzienbarend tooneelstuk, vertoefde te Vichy toen Franco's
rebellie uitbrak.
Zoodra de tijding van het oproer hem bereikte, dicteerde hij telefonisch een artikel
naar de Figaro dat hij titelde ‘L'Internationale de la Haine’. Die ‘Internationale van
den Haat’ was voor Mauriac belichaamd door Madrid en Moscou, de conjunctuur
van de Spaansche anarchie en het Russische Marxisme.
Stellig vergiste hij zich niet. Men mag ook niet zeggen dat de schellen hem van
de oogen vielen. Doch gaandeweg, met het optreden der Moren (die een beeltenis
van het Heilig Hart op hun borst spelden), met de afslachting van weerlooze
bevolkingen, met de lijken van vrouwen en kinderen, met de systematische uitroeiing
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van alle verdachten, met de pretentie der Spaansche generaals van een Heiligen
Oorlog te voeren, een Kruistocht, en de ‘Soldaten van Christus’ te zijn, met het
gehuicheld, afzichtelijk ‘idealisme’ hunner Italiaansche en Duitsche handlangers,
veranderde de essentieele gegevens van het probleem. Toen de Japanners zich met
dezelfde gruwelijke, barbaarsche, onmenschelijke praktijken in de gelederen schaarden
der ‘Soldaten van Christus’ was de maat vol. Een Jacques Maritain, hoogleeraar aan
de Katholieke Universiteit, een Mauriac, een Georges Bernanos, een Albert de La
Pradelle, vonden den moed om te kiezen. En zeker werden katholieke gewetens
nimmer voor een smartelijker dilemma geplaatst want de zestien duizend vermoorde
priesters en de ontelbare verwoeste kerken zijn geen legende. Maar het Frente Popular
tenminste werd zich bewust van zijn euveldaden en onderdrukte ze. Het Frente
Popular had tenminste die euveldaden niet bedreven in naam van Christus, zooals
nog dagelijks geschiedt in het kamp der ‘Witten’.
De leiders Maritain, Mauriac, Bernanos werden zonder aarzeling gevolgd door
hun troepen en La Pradelle geeft aan de oriëntatie haar definitief cachet. Sinds lange
maanden reeds helde het democratisch-Katholieke dagblad L'Aube over naar de
gouvernementeelen van Valencia. Tegenwoordig wordt ook La Croix, het officieele
orgaan van het Fransche Katholicisme en het meest uitdrukkelijk gehoorzaam aan
de wenken van het Vaticaan, verketterd en verguisd als ‘product van vrijmetselaars
en joden’ door de pers van Franco.
Zoo werd een reeks van gewetensvragen beslecht en tegelijk een strategische
manoeuvre voltrokken van onberekenbaar gewicht en strekking: In de Spaansche en
in de Chineesche Affaire regelden de Fransche Katholieken eenparig hun zienswijze
naar de houding en de gedragslijn van de politieke formatie welke gewoonheidshalve
nog getypeerd wordt als links, wat menige kwestie zal vereenvoudigen, wanneer ooit
het gouvernement moet overgaan van woorden tot daden.
[verschenen: 5 september 1938]

Familiezaken
Waarom verbood Mussolini reizen naar Frankrijk aan zijn onderdanen?
Parijs, 17 Augustus 1938
Kort voor 15 Augustus, die met bijzonderen luister door de Franschen gevierd wordt,
minder omdat Maria-Hemelvaart valt op dezen datum dan omdat 't de verjaardag is
van Napoleon die tot de uitroeping der Republiek nationale feestdag was en prettige
herinneringen achterliet, kort dus voor dien datum behaagde het Mussolini, om
plotseling, zonder boe of ba, den toegang tot Frankrijk aan zijn onderdanen te
verbieden. Geen Italiaan mocht tot nader order den Franschen bodem betreden zonder
dringende noodzaak en zonder speciale vergunning.
Het nieuws arriveerde op den Quai d'Orsay via het personeel van reisgezelschappen
die door Rome uitgenoodigd waren om hun passagiers naar andere landen te
dirigeeren. Dat ging tegen alle usanties in. Pro forma droeg Parijs op aan zijn
zaakgelastigde te Rome, Julien Blondel, die daar nog steeds veroordeeld is den Gezant
te remplaceeren dien men niet zenden wil aan den Koning-Keizer, aan dezen
onfortuinlijken diplomaat die reeds een heele verzameling heeft van blauwtjes,
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verzocht zijn minister om inlichtingen te vragen betreffende de loopende geruchten.
Op de bureaux van Graaf Ciano deed men alsof men het te Keulen hoorde donderen.
Een groote week lang werd Blondel met uitvluchten en smoesjes van Pontius naar
Pilatus gestuurd en van 't kastje naar den muur. Per slot viel Mussolini's schoonzoon
door de mand als iemand tegen wien [wij] bij den rechter van instructie de
overtuigende bewijsstukken zien opstapelen. Hij bekende. De Italianen mochten
inderdaad niet meer reizen in Frankrijk. Waarom niet? Dat ging niemand aan. Met
een glimlach en een buiging bedankte Julien Blondel voor de hooge eer, welke hij
zeer op prijs stelde, en kabelde de ontvangen boodschap naar Parijs. Merci,
antwoordde de Quai d'Orsay. Wie kaatst moet den bal verwachten en de eene dienst
is de andere waard. Gelieve ter kennis te brengen van het Italiaansche gouvernement
dat het vanaf heden aan elken Franschman verboden zal zijn Italië te betreden zonder
dringende noodzaak en zonder speciaal verlof. Zelfs een reis naar de Stad van het
Vaticaan zal niet gedoogd worden als voorwendsel en [men zal] slechts toestemming
kunnen verwerven na ernstig onderzoek.

Waarom?
Of Mussolini daarmee heeft wat hij wenschte, is onbekend. Hij heeft het niemand
medegedeeld. Maar ja of neen, hier begrijpt niemand wat hij wil en wat hij erbij
winnen kan. Behalve de Franschen plaatst hij ook zijn onderdanen die nog niet
verleerden te redeneeren, voor een raadsel waarbij hun klomp breekt. Niet alleen
reisden oneindig meer Franschen naar Italië dan Italianen naar Frankrijk, doch ten
overvloede was het den Franschman veroorloofd zooveel geld mede te nemen als
hij verkoos, terwijl de Italiaansche toerist een bescheiden bedrag, dat weinig dolle
sprongen toeliet, mocht overschrijden. Financieel gesproken verliest Mussolini dus
bij stopzetten van dezen handel. Het batig saldo is voor Frankrijk, wat vast niet in
zijn bedoeling ligt. Maar wat kan opwegen tegen een nadeel dat hij niet gezocht
heeft.
Tracht hij te verhinderen dat sommigen zijner onderdanen de biezen pakken met
het pretext van een toertje naar Parijs? Is hij bang dat anderen zijner onderhoorigen
met eigen oogen de ongegrondheid constateeren der tallooze valsche berichten welke
zijn pers aangaande Frankrijk uitstrooit? Bloote veronderstellingen...
Tevergeefs zoekt men naar het motief dat hem kan gedreven hebben tot een stap
welke enkel verklaard kan worden uit een bevlieging van baloorigheid. Zijn vijanden,
merkend dat er iets niet pluis is aan den knikker, verkneuteren zich. De weinige
vrienden die hem resten in Frankrijk, en die met den dag slinken, voelen zich volstrekt
niet op hun gemak. Hun afgod begaat fouten, zichtbare, openlijke fouten, welke een
verstandig kind met den vinger kan nawijzen, fouten waarin een machtige geest
alleen vervalt wanneer Jupiter of een andere god het evenwicht verstoort.

Een harde noot
Een zeer harde noot heeft Mussolini zijn Fransche vrienden te kraken gegeven toen
hij zich onlangs bekeerde tot de ras-theorie, en zij hebben haar niet verduwd. Een
Franschman, individualistisch van nature, zal nimmer vatten wat voor genoegen een
mensch erin kan scheppen om te behooren tot een ras, als een hoender, een paard,

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

een hond. Zij waardeeren een mensch niet naar zijn kleur of naar zijn neus, doch
naar zijn hersens, zijn hart of zijn ziel, en zelfs al zou hij geen van drieën bezitten,
dan blijft hij toch een mensch. Dat de Duitschers, bij wie altijd de kudde-geest en
een wanordelijke verbeelding overheerscht heeft, zich inlaten met zulke liefhebberijen
is nog tot daaraan toe, en trouwens erg genoeg. Maar de Italianen! Het Latijnsche
zusje!
Ten eerste, zegt de bioloog, bestaat er voor de bepaling van een ras geen enkel
wetenschappelijk criterium. Geen enkele onveranderlijke, betrouwbare houvast. Een
paar jaar geleden meende men een beslissend merkteeken ontdekt te hebben in de
analyse van het bloed. Larie? Bij nader onderzoek heeft men bij de Joden drie soorten
van bloed gevonden en niemand zal ontkennen dat de Joden als ras en volk in den
loop der eeuwen een zekere constantheid van psyche en geaardheid getoond hebben.
Het ras, biologisch beschouwd, is een summum van vaagheid, van on-omlijndheid,
en een minimum van precisie.
Ten tweede overigens, al zou het ras met mathematische nauwkeurigheid kunnen
worden bewezen, en al zou de zoon lijken op den vader (van binnen en van buiten),
de dochter op de moeder, gelijk bij de terriërs, de rashoenders en de aardappelen,
dan vooral juist zou het voor de Italianen geraden zijn om zich niets in te beelden op
een punt waar alle theorie moet getuigen tegen hen. Hebben zij vergeten dat het
Romeinsche Rijk opgehouden heeft te bestaan bij gebrek aan Romeinen? Historisch
beschouwd (en alle biologie terzijde latend) is de Italiaansche bevolking een hutspot,
een waar ratjetoe, van ontelbare karavanen slaven, uit alle hoeken van Europa, Afrika
en Azië, geïmporteerd door de legioenen van Rome, en, na de instorting van het
Romeinsche Imperium, van chronische horden veroveraars en invallers uit de vier
windstreken van de oude wereld. Hij doet de deur toe voor ieder die de vijf bij elkaar
heeft, wanneer Mussolini op grond van ras-concepties boord en das wil afschaffen
omdat zij van Franschen oorsprong zijn. Dat is niet serieus meer. Dat wordt
compromitteerend. Waarom ook niet de broek zooals de Duitschers droogkomiek
hebben opgemerkt? Er was inderdaad na Julius Cesar in Frankrijk een ‘Gallia togata’
(de onderworpen Galliërs die de toga geadopteerd hadden) en een ‘Gallia bragata’,
het Gallië der weerspannigen die zich hielden aan de broek. En toppunt van bitterheid
voor het Italiaansche rasbewustzijn: het ‘Gallia-bragata’ droeg de zegepraal weg in
den strijd tusschen toga en broek. De broek veroverde de wereld!

Er hapert wat
Dit alles schijnt eer stof te zijn voor liedjeszangers dan voor staatslieden. Maar
wanneer men de gekheid op een stokje doet blijft er niets over dan de eind-impressie
dat er heel wat hapert in de relaties tusschen Italië en Frankrijk. Zooals een humorist
zei: ze zijn door niets meer gescheiden dan door een kloof. Het is evenwel niet de
schuld der Franschen dat het bij elke week die verstrijkt een beetje slechter gaat
tusschen deze twee Latijnen, van wie de een geen familie meer wil heeten.
[verschenen: 1 september 1938]

Evoluties
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De witte rat op de achterste beenen.
Parijs, 20 Augustus [1938]
Het is niet uitgesloten dat de fauna der natuur binnenkort verrijkt wordt met een
nieuwen, welgeschapen, ongevederden en springlevenden tweevoeter. Dit is het
antwoord waarmee geleerde Transformisten den mond willen snoeren aan geduchte
aanvallers als Paul Lemoine, de geoloog, die met den grimlach van een bokspoot
zooveel mokerslagen toediende aan hun theorie. Zij gaan bewijzen dat de evolutie,
als mutatie en adaptatie, volstrekt geen gefantaseerde onmogelijkheid behoeft te zijn,
noch in de ruimte, noch in den tijd. En zij hopen dat beter te bewijzen dan hun
voorgangers uit het begin der eeuw, die een kat presenteerden, welke duiksprongen
uitvoerde in het water en wier pooten een klein embryo van zwemvliezen vertoonden.
Deze kat was de erfgename van een langzaam gefokt, geselectionneerd en gedresseerd
ras, maar de laatste nakomeling helaas, die zich niet vermenigvuldigde, en bij haar
hielden de wonderen der transformatie op.

Ratten
Dit keer zal men het groote avontuur beproeven met witte ratten, voor wie de directeur
van den Parijschen Dierentuin, zonder partij te kiezen in het wetenschappelijk duel,
gelijk hij omzichtig opmerkt, een waar paleis heeft gebouwd in den vorm van speciaal
ingerichte kooien. De rat, hetgeen ieder weet, is een bijzonder sluw, pienter, schrander,
snugger en leerzaam beest. In de laboratoria is de rat steeds een hoogelijk
gewaardeerde gast geweest, niet minder bewonderd door de professoren dan door
de fabeldichters. Het lukte indertijd den beroemden Pavlov om een geslacht te
kweeken waarvan de telgen zonder vooraf gedresseerd te zijn, spontaan en hereditair
kwamen aangeloopen op het rinkelen van een belletje. Dat de ratten op de hoogte
waren van het bestaan en het nut van een bel was bekend, want vanaf de vroegste
oudheid is er kwestie geweest wie haar de kat zou aanbinden. In de psychologie der
rat geldt de bel inderdaad als een alarmsignaal en een rat te doen toesnellen op een
geluid dat zij atavistisch moest schuwen, werd beschouwd als een ongeloofelijke
krachttoer, sterker dan de gunsten van den Rattenvanger van Hameln. Jammer genoeg
werd de waarde van het experiment betwist op kleingeestige, sofistische gronden
(de dieren zouden zonder dat iemand 't vermoedde reeds klaar zijn geweest voor de
modificatie hunner instincten, welke uitlegging het daglicht schonk aan de theorie
der pre-adaptatie) en ook de ratten van Pavlov deden nog geen nieuwen twijg
ontluiken aan den Boom der Kennis. Zij stierven uit.

Op de achterste beenen
Maar zoo intelligent de ratten ons toeschijnen, voornamelijk de aristocratische Witte
Rat, het idee zou nimmer in haar brein zijn opgerezen om zich bij voorkeur of
uitsluitend voort te bewegen op haar achterste pooten.
Gelukkig is de mensch nog vernuftiger dan de Witte Rat. Men mag zelfs beweren
dat de mensch vindingrijker is dan het wonderbaarlijk bewerktuigde en mateloos
genuanceerde, met onuitputtelijke arglistigheden toegeruste Laboratorium dat wij
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Natuur noemen, en waar niemand eraan gedacht had, sinds de Zondvloed en de Arke
Noach's (het lag nochtans voor de hand) om de Rat den strik te spannen welke haar
zou moeten overtuigen dat tweebeensch rationeeler voor haar is dan vierbeensch,
passender bij haar karakter om rechtop te loopen, met het hoofd gericht naar de
sterren, volgens de woorden van den ouden dichter.
Een professor, die misschien begrepen heeft waarom de pinguin statig kaarsrecht
schrijdt als een operette-markies (om de vliegende visschen te vangen der ijs-zeeën??)
een professor, die weldra vermaard zal zijn als Pavlov, herstelde dat verzuim. Hij
spande den strik welke de Rat een trap zal doen stijgen op de zoölogische ladder. In
het rattenpaleis van den Dierentuin liet hij de voederbakken timmeren op een
zoodanigen afstand van den grond dat de ratten genoodzaakt zijn zich overeind te
heffen, op haar achterste pooten te gaan staan, om het eten te bereiken. Knap
verzonnen niet waar? Dat ontwikkelt hare kuitspieren, haar achterdeel, en tegelijkertijd
geeft het een verklaring waarom de mensch eigenlijk rechtop loopt. Omdat Jantje
eens pruimen zag hangen. Doch het is niet voldoende een rat ontwikkelde kuitspieren
te bezorgen, zij moet die ook in alle richtingen benuttigen. Tot dat doel bestrooit de
professor den bodem zijner voederbakken slechts met een dun laagje eten maar hij
bouwde ze uit in de lengte zoodat de rat die haar maag wil vullen, wat de wensch is
van elke welgeaarde rat, gedwongen wordt zich onophoudelijk op twee beenen
voorwaartsch te bewegen. Aldus hoopt hij een ras van wandelende ratten te fokken.
Want zooals de ondervinding leert, vermenigvuldigt de rat zich snel en bestaat er bij
haar een redelijke kans dat de educatie overerfelijk wordt. Hetgeen men niet kan
zeggen van haas en konijn b.v., die zich reeds eeuwen oprichten naar de boerenkool,
zonder dat die heilgymnastiek een transformeerenden invloed heeft uitgeoefend op
hunne kuitspieren en hunne houding.

Sterren...
Zoodra noemenswaardige resultaten verkregen zijn dezer herscheppende opvoeding
zal ik niet nalaten ze te melden. In afwachting echter van het mirakel der wandelende
ratten zal niemand met recht onze tijdgenooten kunnen verwijten dat zij de geestelijke
en intellectueele zijde van het leven verwaarloosd hebben terwijl het gansche
menschdom zuchtend van beklemming zijn oordeel verbeidt, terwijl de donder reeds
ratelt en de bliksems den hemel doorklieven. Er bestaan nog andere problemen dan
politieke!
Heeft men u de historie verteld der twee nieuwe sterren van Hollywood? Zij
interesseert ons buitensporig en niet minder dan de kwestie der Sudeten. Mejuffrouw
Claudette Colbert, spelend in een film die getrokken is uit de Fransche klucht Zaza,
zal uit een trein stappen waar zij vlooien heeft opgedaan. Zij wil die ‘vleugellooze
insecten’, berijmd door den Schoolmeester, becomponeerd door Berlioz, bezongen
door Chaliapin, vangen. Dat kan niet gebeuren zonder eenige fantasie en zonder een
tikje realisme. Maar een vloo is grillig, zij laat zich niet gemakkelijk beetnemen, en
het bioscooprealisme ligt hierin dat zij, een paar honderd malen vergroot, haar ballet
uitvoert op de satijnen huid van mademoiselle Claudette Colbert. Een alledaagsche
vloo zal nimmer zulke toeren kunnen verrichten. Daarvoor heeft men twee eersterangs
krachten moeten engageeren van een vlooien-theater, en tegen een prijs die stellig
meer bedraagt dan haar gewicht aan goud. Het zijn getransformeerde, geëvolueerde,
geadapteerde vlooien. En niet alleen een professor in de zoölogie zal daarbij
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watertanden. Maar zooals de wereld marcheert op den marsch van Sneeuwwitje en
de Zeven Dwergen, zoo zal de wereld het volgend seizoen ongetwijfeld dansen op
een vlooien-tango van Zaza.
Geve de [hemel] en alle planeten dat deze [onleesbaar woord] hoop vervuld worde.
Dat zou het beste besluit zijn van een zomer waarin het fatum elken dag, temidden
van menschen die niet evolueerden, op de loer heeft gelegen, als de spin op een
vliegje.
[verschenen: 12 september 1938]

Vooruitgeschoven post
Ter observatie van het fascineerende raadsel van het ondoorgrondelijk
uitspansel.
Parijs, 27 Augustus [1938]
De volstrekte koude en de geheimzinnige, alles-doordringende cosmische radiaties
vormen tezamen het meest fascineerende raadsel van het ondoorgrondelijk uitspansel.
Wat kan de doodsche macht zijn eener koude welke door zooveel milliarden
onmetelijke vuur-bollen nimmer werd ontdooid? Maar wanneer Holland, dank zij
Kamerlingh Onnes en De Haas, in het benaderen of het verleggen van het absolute
nul-punt de andere naties nog altijd een graad op den thermometer voorbijstreeft, en
uniek bleef in het starre vriesgebied van evenwicht en rust waar alle beweging stilstaat,
het schijnt daarentegen dat de Franschen zich in het even kille domein der Cosmische
Stralen een rang verwierven, die niemand hun betwisten kan. Men zegt in ieder geval
dat het ‘Laboratorium voor Cosmische Physiek’, onlangs opgericht op het groote
terras van het Observatorium te Meudon, nergens ter wereld zijn weerga heeft, en al
was het enkel om te kunnen dienen als punt van vergelijking, dan moet een
beschrijving van dit zonderlinge gebouw niet zonder belang zijn.

Het gebouw
Stel u dus voor de ronde, logge romp van een soort water-toren of gas-reservoir, die
uit het vlakke zand oprijst. Het dak is lichtelijk hellend, met een bolle zwelling in
het midden, als een uitwas. Op de hoogte waar de goot zich zou moeten bevinden
zijn openingen zichtbaar die herinneren aan de patrijspoorten van een schip. Een
deur is niet te bekennen. Langs een deel van den buitenwand echter slingert zich een
wenteltrap, welke voert naar een der kijkglazen. Hier is de ingang van den afgeknotten
toren. Men treedt er binnen over de zolder, en op handen en voeten kruipend, als
door het man-gat van een stoom-ketel. De binnenkomst is een heel avontuur en doet
denken aan een gezonken onderzeeër, aan een duikerklok, aan een ondergrondsche
kazemat van beton. Hier is alles geblindeerd, het plafond, de muur, de vloer, en met
dikke schotten geïsoleerd van de levende wereld. Reeds op deze bovenverdieping is
elk contact verbroken met de aarde en de menschen. Het is de eenige plek op de
planeet waar men zich met recht alleen kan voelen, want de golven der Radio, die
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overal insluipen, zelfs in de kronkels onzer hersens en de holten van ons hart, stuiten
af op dit bolwerk van lood en zink.

De matelooze dissonant
Deze bovenverdieping evenwel, gehuld in een schemerend aquariumlicht, behangen
met dikke leidingsdraden, en gemeubeld met instrumenten waarvan men tevergeefs
de manipulatie tracht te raden, is slechts een voorbereidende, provisorische
verschansing. Op den beganen grond immers, zoowel als in de ingewanden der aarde
of op den hoogsten wolkenkrabber, en zonder dat wij ons ervan rekenschap geven,
leven wij in een onzichtbaar web van myriaden radiaties. Alles straalt, alles vonkt:
de lucht, het zand, de rots, de steen, het metaal, de spleet van een muur, en zonder
twijfel wijzelf. De golven, welke de sterren werpen in de oneindigheden van het
universum, bereiken ons als een vage, nauwelijks waarneembare klank temidden der
cacophonie van een kermis. Het is juist de kunst en de moeilijkheid om dat
mengelmoes van parasieten af te weren, om het te filteren, om het zoo te schiften
dat uit het warnet van den mateloozen dissonant geen enkele trilling tot de
instrumenten kan doordringen dan het gegons (als men 't zoo noemen mag in
menschelijke termen) en het gesuis der eeuwige stilte.

Alleen
Om zich te beveiligen tegen alle verwarringen en wanklanken zou men moeten
zweven temidden van een oceaan, halverwege de oppervlakte en den bodem. Wij
dalen daarom een verdieping lager in den toren van Meudon. Op de vloer puilt een
koker als een enge put, men zoekt met de voeten een ladder en klautert naar beneden.
Als de opening hermetisch gesloten is en de koker volgepompt met water, zijn wij
omringd, behalve door een zwaar schot van niet-geleidend metaal, door een twee
meter dikken vloeibaren muur. Water van alle kanten, boven, onder en rondom ons.
Hier is het absolute nulpunt der radiaties van ons zonnestelsel. Hier houdt de werking
op van Mars, Jupiter, Uranus of Pluto. Men is buiten het bereik van alle magnetische,
radioactieve krachten. Men is er geïsoleerd van zijn eigen horoscoop, onafhankelijk
en vrij van invloeden, voor den eersten keer in ons bestaan. In die gezuiverde ruimte
dringt niets door dan de harmonie der verwijderdste sferen.

De installatie
Dat denkt tenminste Dauvillier, de heer dezes huizes, een geleerde zooals men er
beschreven vindt in ‘Compagnons de l'Univers’, de merkwaardige, weinig gelezen
roman van Rosny, welke enkele jaren geleden verscheen, en waarin drie zoekers
geschilderd worden die speuren naar een waarneembaar teeken uit de peillooze
uitgestrektheden van een firmament dat ligt achter de nevels van den Melkweg. In
dit binnenste van zijn ontoegankelijken tempel in dat nauwe tabernakel, gebied van
het volmaakte zwijgen, installeerde Dauvillier zijn ionisatiekamer, een soort van
blanke kogel gevuld met argon onder pressie van honderd atmosferen dat geïoniseerd
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wordt door de cosmische radiatie welke het doorboort. Mocht men om eenige reden
twijfelen aan de herkomst der opgevangen golvingen dan kan dit toestel nog geïsoleerd
worden onder een pantser van zink dat drie honderd kilo weegt. In deze volstrekte
leegte installeerde Dauvillier eveneens zijn Tellers van Sterrenvonken. Want
voorloopig zijn de levensteekens uit de uiterste duisternissen der ruimtelooze ruimte,
voorloopig zijn die fantastische polskloppingen van het Heelal nog kalm genoeg om
geteld te worden. En ook daarbij trof hij alle denkbare voorzorgen die de authenticiteit
kunnen waarborgen van de noten der astrale toonschaal. Om niet te riskeeren dat
zijn toestellen, zelfs onder menigvoudige blindeering per toeval gamma-radiaties
zouden opvangen b.v., moet het signaal der ster drie groote buizen passeeren, elk
gevuld met een verschillend gas, en elk een electrisch veld vormend waar een straal
een ontlading veroorzaakt. Enkel de cosmische stralen bezitten voldoende
penetratie-vermogen om dezen drie-dubbelen hinderpaal te overschrijden. Pas wanneer
elk der drie buizen gereageerd heeft is de boven-aardsche, boven-zonsche oorsprong
van de vonkeling gegarandeerd, en pas dan wordt het herkenningsteeken der Ster
geteld.

De observatie
Met welke Sterren trad men op den heuvel van Meudon in verbinding? Dauvillier
weet het niet. Welke is de natuur dezer almachtige, alomtegenwoordige, onafwendbare
energie? Men kan er ternauwernood naar gissen. Totnutoe kunnen haar manifestaties
enkel geteld worden, en dan nog met behulp van dit ongeloofelijk omslachtig apparaat.
Dat is schijnbaar weinig. Maar wie vermoedde dat de Volta-zuil en de Leidsche
Flesch treinen zou doen rollen? Wie vermoedde bij de eerste Hertziaansche vonk dat
zij muziek en taal zou worden? Wie zou dus durven schatten wat Dauvillier,
schildwacht op zijn eenzamen post, voor nieuws en ongehoords aankondigt in wat
hij tellend observeert aan den versten horizon der hemelen?
[verschenen: 13 september 1938]

Met tweeërlei oogen
Tweeduizend jaren antagonisme zijn geen klucht. - De pantserkruiser ‘Prinz
Eugen’.
Parijs, 3 September [1938]
Ondanks de super-bewapening, die vroeg of laat tot iets zal moeten dienen, en ondanks
een zekere passage in Mein Kampf over de noodzakelijke vernietiging van Frankrijk,
die Hitler nooit heeft willen schrappen of wijzigen (wat nochtans diplomatisch
verstandig geweest zou zijn) verschijnen er bij de Fransche uitgevers nog altijd
boeken waarin een Duitscher, en meestal een Ras-Ariër 100%, de stelling verdedigt
van de noodzakelijkheid en de mogelijkheid eener broederlijke omhelzing langs
beide zijden van den Rijn. Al jaren lang zijn deze sympathieke geschriften een
constant fenomeen en wanneer er geen Duitsche propaganda bestond die veel listiger
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rekent dan de in zijn binnenste voor eerlijkheid gepassionneerde Hitler, of wanneer
men de zekerheid kon hebben dat er tusschen die uitgaven en de diverse bureaux van
Dr. Joseph Goebbels geen relaties bestonden, dan zou men die optimistische
verzoenings-studies mogen opvatten als verheugende aanwijzingen van een vlammetje
dat niet dooven wil en slechts gelukkiger omstandigheden afwacht om breed uit te
slaan. Maar bij de allergunstigste der veronderstellingen missen de welgezinde auteurs
niettemin hun effect omdat hun hartelijke bedoelingen gewoonlijk te niet gedaan
worden door andere uitingen van den Germaanschen geest welke men aan de Spree
niet verhinderen kan regelmatig door te breken.

‘Het levende Frankrijk’
Het laatste dezer welluidende documenten dat de Franschman ter inzage krijgt onder
een hemel die dreigt vuur en staal te regenen, is ‘Het levende Frankrijk’ van Paul
Distelbarth. Behalve een menigte nuttige, zeer schrandere, zaakkundige opmerkingen
(o.a. over de schijnbare Fransche wanorde, die in wezen niets anders is dan de
keerzijde eener groote en essentieele innerlijke orde; over het Fransche evenwicht,
niet statisch en passief, maar actief, gevaarlijk, gewaagd als een dans op het slappe
koord; b.v. de Fransche Kathedralen) bevat het substantieele en van begrip getuigende
boek een merkwaardig hoofdstuk waarin de auteur zijn landgenooten en de Franschen
tracht aan te toonen dat hun wederzijdsche, eeuwenoude achterdocht, hun
‘erfvijandschap’ op geen hechtere basis berust dan een armzalig misverstand.
De twee volkeren wantrouwen elkaar omdat zij elkaar verkeerd kennen en
aankijken. Voor den Duitscher heeft Frankrijk de reputatie van een militaristische,
imperialistische natie. Met een goede trouw welke hij staaft met bewijzen, weerlegt
Paul Distelbarth deze leugenachtige, haat-zaaiende bewering. Maar voor den
Franschman staat Duitschland befaamd als een volk belust op roof, dat de oorlog
uitoefent als een nationale industrie. Ook die opvatting, betoogt Distelbarth, is een
dwaling, en de beduchtheid welke eruit voortspruit, ongemotiveerd. Onder zijn keizers
is Duitschland een land geweest van professioneele, offensieve, sabelrinkelende
militairen. Onder het Nationaal-Socialisme daarentegen, gevestigd op ruimere,
volkseigener grondslagen dan het Rijk van Wilhelm II zijn de militairen soldaten
geworden die niets beoogen dan de verdediging van hun bodem. Dat maakt alle vrees
overbodig en dat biedt een kans te meer op vrede omdat het volk gekant is tegen elk
conflict.

Tweeduizend jaar...
Of deze geruststelling aannemelijk is, en in hoeverre een antagonisme dat langer dan
twee duizend jaar duurt verklaard kan worden als een klucht van verrassingen, als
een quiproquo waaruit de luchtige theaters hun onderwerpen halen, willen wij noch
betwisten noch onderzoeken. In het nuchtere hoofd van den Franschman rijst een
twijfel op. Hij kan zich niet verbeelden dat gedurende twintig eeuwen twee volkeren
dom genoeg waren, en bleven, om tegen elkaar van leer te trekken wegens een
vergissing die hoogstens stof oplevert voor een blijspel. Wanneer die vergissing
bestaat heeft zij in ieder geval vervaarlijk dieper wortels dan oppervlakkig schijnt.
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Zij zou wellicht bewijzen dat Duitschers en Franschen geen enkel ding kunnen
waarnemen uit denzelfden gezichtshoek, zelfs niet bezien met dezelfde oogen.

Een kleinigheid
Een kleinigheid om een recent voorbeeld te geven, een futiliteit, welke de Duitsche
propaganda (misschien tegen heug en meug) heeft verwaarloosd, doch die de
Franschen intrigeert omdat zij aan beide zijden van den Rijn blijkbaar geheel andere
snaren aanroert: Waarom noemden de Duitschers den modernsten en machtigsten
hunner pantserkruisers, waarom noemden zij dat schip, dat zij in tegenwoordigheid
van den Hongaarschen Admiraal Horthy van stapel lieten loopen. ‘Prinz Eugen’?
Misschien omdat Eugenius van Savoje een Oostenrijksch generaal was en omdat zij
Oostenrijk op markante wijze wenschten te eeren na de annexatie. Misschien! Maar
hadden zij uit het historisch en heroïsch verleden van Oostenrijk niet even gemakkelijk
een glorie kunnen opdiepen, welke minder hinderlijk was, minder provoceerend voor
de Fransche herinnering (om te zwijgen van de Turken)? Vergaten zij dat Le Prince
Eugène geboren is te Parijs? Hij was inderdaad de vijfde zoon van den Duc de
Savoie-Carignan, graaf van Soissons, en van Olympia Mancini, een der vijf nichten
van Mazarin, dus achterneef van den kardinaal-minister die den Dertigjarigen Oorlog
sloot met het Verdrag van Westfalen. Omdat hij het jongste kind was, en op den
koop toe een leelijk, onbevallig mormel, stak men hem volgens het toenmalig gebruik
reeds op vijfjarigen leeftijd in de kleedij van een abbé, waarin hij, geplaagd en gesard
door zijn omgeving, opgroeide aan het hof van Lodewijk XIV. Kwade tongen
fluisterden dat de Roi-Soleil, die reeds smoorlijk verliefd was geweest op Marie, een
andere der vijf Mancini's, had bijgedragen tot zijn geboorte. Later, toen hij een jonge
man geworden was, en terwijl zijn moeder, aan wie hij hartstochtelijk verknocht was,
zwaar gecompromitteerd in de beruchte vergiftigingsaffaire, een der grootste
schandalen van Lodewijks regeering, vluchten moest naar Brussel om te ontsnappen
aan de Bastille, hing Prince Eugène het priesterlijk gewaad aan de kapstok,
presenteerde zich bij den Koning en vroeg hem het commando eener compagnie.
Le Roi-Soleil verwaardigde hem met geen woord en met geen blik. Grievend
gekrenkt en voortaan bezield met een doodelijken, onuitwischbaren haat jegens
Lodewijk XIV, neemt hij op zijn beurt de vlucht, wijkt uit naar Baden, engageert
zich als vrijwilliger in de Keizerlijke legers en behaalt zijn eerste lauweren onder de
muren van Weenen, dat hij helpt ontzetten van de Turken. Op 25-jarigen leeftijd, als
de Spaansche successie-oorlog uitbreekt, is hij generaal-majoor der Imperialen en
markies van Piemont. Hij heeft slechts één vijand, één haat, één onverzoenlijke
wraak: Lodewijk XIV. Hij verslaat Villeroy in Italië. Hij verplettert het Fransche
leger te Hochstaedt, overwint den Duc d'Orléans bij Turijn, en wordt opperbevelhebber
en veld-maarschalk. Met Marlborough zegeviert hij te Oudenaarde en Malplaquet.
Prinz Eugen kan reeds droomen den ouden Lodewijk XIV de vredesvoorwaarden te
dicteeren in het paleis te Versailles, waar hij de hoonendste vernederingen leed. Te
Denain echter wordt hij verslagen door Villars en moest het verdrag teekenen van
Rastadt. De oorlogen tegen Frankrijk waren geëindigd en in de tweede helft zijner
roemrijke carrière onderscheidde hij zich voornamelijk tegen de Turken.
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Symbolen
In de oogen der Duitschers is Prinz Eugen dus vermoedelijk een der grootste
krijgslieden van zijn eeuw en van het ‘Heilig Duitsch-Roomsche Rijk’ waarvan de
keizerlijke eereteekenen (kroon, mantel, zwaard) bij het laatste Parteikongress plechtig
zijn overgebracht naar Nürnberg. In de oogen der Franschen is Prince Eugène een
overlooper, een landverrader die zijn vaderland onvergetelijke rampen berokkende
uit persoonlijke, minderwaardige beweegredenen. Terwijl Marlborough en Villars
tot op den huidigen dag voortleven in volksliederen hebben zij Le Prince Eugène
weggejaagd uit hun geheugen en tot hun verbazing zien zij zijn naam en zijn schim
herrijzen op den romp van een geweldig slagschip. Voor de Duitschers moge Prinz
Eugen een symbool zijn van roem. Voor de Franschen zal hij steeds een symbool
lijken van haat en verraad. En ondanks de best bedoelde pogingen van een Distelbarth
en andere propagandisten zullen zij vinden dat zulk een uit de afgronden van het
Duitsche volksbewustzijn omhoogstijgend symbool duidelijker spreekt dan alle
boekdeelen...
[verschenen: 17 september 1938]

Aan een zijden draad
Het vernietigende Damocles-zwaard is uitgehangen, langzaam slijt de draad
waaraan het bengelt, maar de lijdelijke menschheid is onmachtig zich te
ontworstelen aan de lethargie.
Parijs, 7 September [1938]
Eerst hebben wij den tijd geteld bij dagen, bij dagen die voorbijschreden als de
beelden in de bioscoop welke worden afgedraaid in vertraagd tempo. Dat was
omstreeks 21 Mei toen Frankrijk op 't punt stond te mobiliseeren. Daarna telden wij
den tijd bij weken, bij weken die vervlogen als de schaduwen over een zomerland
wanneer een wolk langs de zon trekt. Ten slotte tellen wij den tijd bij maanden die
eeuwen beginnen te lijken zoodra wij terugwaarts zien. Een, twee, drie maanden.
Wij zijn aan de vierde. De vierde maand dat het grijnzende, grimmende spook van
den dood elken morgen, middag en avond in de gedachten der menschen opdoemt.
Wij kunnen geen krant openvouwen waaruit het niet opstuift. Het doet niet de minste
moeite om zich te vermommen. Wij ontmoeten het op de boulevards, in de
badplaatsen, aan de radio, tusschen de rijpende druiventrossen, overal. Alles verlamt
het. Alles vergiftigt het met zijn weeën bijsmaak van bloed en verrotting.

Weerzinwekkende nachtmerrie
De vierde maand! Sedert meer dan honderd eindelooze dagen weten veertig millioen
Franschen, veertig millioen Engelschen, veertig millioen Italianen, zeventig millioen
Duitschers, zooveel millioen Tsjechen, Polen, Balkaneezen, Russen etcaetera, sinds
langer dan een kwart jaar weten al deze millioenen intelligente, bedrijvige wezens
die over wonderbaarlijke werktuigen beschikken waarvoor de grootste genieën uit
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het verleden verstomd de handen in elkaar zouden slaan, sinds al dien tijd weten zij
dat zij op elke minuut van het etmaal als onnoozele schapen en ossen naar een
slachtplaats gedreven kunnen worden, of uitgerookt als miserabel ongedierte, of
geroosterd op een onnoemelijken brandstapel, of in flarden gereten en weggeblazen
als stofjes door den orkaan der bommen. Sinds meer dan drie duizend uren geeft het
menschdom zich rekenschap van dat imminente en afzichtelijke gebeuren, leven zij
onder de kwelling eener weerzinwekkende nachtmerrie. Al dien tijd zweven zij
tusschen hoop en vrees; de ietwat onzinnige hoop van den terdoodveroordeelde die
zijn hoofd reeds op het valblok legt en op het mes wacht, maar tegelijk op het mirakel
eener begenadiging, en de knagende stekende vrees van iemand die aan een dreigende
ramp denkt waaraan hij niet gelooven wil.

Zeldzame situatie
De situatie welke wij bijwonen en beleven is misschien niet zonder precedent, maar
toch dermate zeldzaam dat zij haast als eenig mag gelden in de geschiedenis van het
menschdom. Om een gelijkwaardig pendant te vinden moet men waarschijnlijk
teruggaan tot den Zondvloed (toen men begon te merken dat de regen niet ophield)
of tot het Jaar Duizend der middeleeuwen dat men allerwegen met ontzetting zag
aantijgen als het einde der wereld. Volgens de betrouwbaarste getuigenissen echter
is het niet zoo toegegaan in 1914.
Zeker had men vernomen dat er een aartshertog vermoord was doch niemand der
millioenen die als consequentie daarvan zouden sterven vermoedde in de verste verte
dat zijn vonnis geveld was door den dader van den aanslag.
Het duurde nog ettelijke weken alvorens de tallooze opgeteekenden eenig onraad
bespeurden, enkele schaarsche ingewijden uitgezonderd. En daarin vooral verschilde
1914 van 1938 dat slechts zeer weinigen een nauwkeurig besef hadden van den
jammer, den waanzin, de smart, de rouw en het berouw welke besloten lagen in de
twee syllaben van oorlog. Toenmaals waren niet alleen de beraadslagingen van de
meesters der aarde en hare goden gewikkeld in dikke nevels, ondoordringbaar voor
het gewone oog, maar ook het duivelsche vermogen der destructieve machten die
ontboeid werden was schuil gebleven achter dichte sluiers. Pas bij de eerste
bliksemschichten kon men de diepte en den omvang ontwaren van de negen kringen
der hel waarheen men bijna onbewust was weggedoold.

Wij weten...
Terwijl nu! Wij, en onze ontelbare tijdgenooten, jong en oud, militaire en civiele,
die misschien reeds genoteerd zijn op de debet-zijde van het boek des levens, wij
zijn onkundig van niets. De meesters der aarde delibereeren in het open daglicht over
het zijn of het niet-zijn hunner onderhoorigen. Wij weten dat vanaf de lente hun hand
weifelt over het gebaar dat beslissen zal over het wel en wee van millioenen, zooals
de duim van een Cesar of een Vestaalsche Maagd in het volle circus het lot regelde
van een paar zwaardvechters. Vandaag zijn die gladiatoren legio. Zij weten reeds
precies wat hun te wachten staat. Zij hebben de afzichtelijkheden gelezen der
verovering van Ethiopië. Op het witte scherm hebben zij de afgrijselijkheden gezien
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van Spanje en China. Het is hun bekend dat de ridderlijke Japanners de verdrinkende
passagiers mitrailleeren van een neergeschoten handelsvliegtuig. Dat de dokters en
ziekenverplegers van het hospitaal van Toledo na de inneming der stad gefusilleerd
zijn als honden. Dat de Engelschen aan Lord Runciman te Praag een zending
gasmaskers hebben geëxpedieerd van het laatste model. Alles geschiedt onder onze
oogen. Wij zijn volmaakt op de hoogte. Men verheelt of verbloemt ons niets. Met
een helder bewustzijn spelen wij de figuratie en de rollen eener tragedie waarvan elk
moment het scherm kan opgaan. Wij vergewissen ons uitstekend dat er twee mannen
zijn in Europa die elke seconde het sein kunnen geven van den aanvang, die zich
iederen avond te slapen leggen en iederen morgen ontwaken met een gedachte aan
de onheilen welke zij voorbereiden en welke een gril misschien, of een onvoorziene
blunder, zal ontbreidelen.

Placetne...
Gisteren vernamen wij dat Frankrijk, als elementaire voorzichtigheidsmaatregel
tegenover het tumult der Duitsche ‘manoeuvres’, de verloven heeft ingetrokken, een
aantal reservisten heeft opgeroepen en de specialisten mobiliseert der mechanische
wapenen. Zou het ernstiger worden dan de ernst van gisteren? Zou de wijzer op zoo
onnoemelijk vele levensklokken versprongen zijn naar de vastgestelde minuut?
Maken de ex-huisschilder en de ex-metselaar waarlijk aanstalten om den deksel op
te lichten van hun heksenketel? Te oordeelen naar het uitzicht van straten en menschen
interesseert dat geen sterveling. Waar men iets zou willen hooren dat lijkt op eenige
emotie geeft niemand een kik. Men verroert geen pink. Niet enkel in Frankrijk, doch
alom op de aarde verbeidt het menschdom gelaten, berustend, men zou zeggen
gebiologeerd, gehypnotiseerd, roerloos en zwijgend de luim der twee Cesars, de luim
welke hun duim naar boven zal richten of naar beneden. De Duitschers zelfs, die
sedert weken en maanden geen handeling uitvoeren welke niet zal bijdragen tot hun
verderf, schijnen in overgroote meerderheid voldaan.

Krankzinnigheid
Het is fantasmagorisch, het is verbijsterend. Zeker overtreffen de wederwaardigheden
van den ex-huisschilder en den ex-metselaar, die na een paar opstootjes uit hun
verdooving ontwaakten als beheerschers van twee naties, alles wat men lezen kan
in Duizend-en-één-Nacht. Alvorens dit sprookje werkelijkheid werd zou elk
bioscoop-directeur een dergelijk scenario behandeld hebben als grap, of afgeslagen
als nonsens. Maar wat wij aanschouwen sedert vier maanden, het openlijke uithangen
van een vernietigend Damocles-zwaard, het langzame slijten van den draad waaraan
het bengelt, de lijdelijkheid waarin ieder schijnt te verkeeren om zich te ontworstelen
aan de lethargie, om een kreet uit te stooten, dat overvleugelt het fabelachtige avontuur
der twee noodlotsmannen, en zelfs al zou de afloop niet rampzalig zijn, de actie van
het drama schijnt zich te ontrollen op een imaginaire planeet waar niets meer zou
waaien dan vlagen van krankzinnigheid.
[verschenen: 19 september 1938]
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Met stillen trom
Het systeem der gecamoufleerde, occulte, mobilisatie en zijn voordeelen.
Parijs, 10 September [1938]
Volgens inlichtingen die wij betrouwbaar achten heeft Frankrijk tot op den datum
van heden een supplement van 240.000 manschappen onder de wapenen gebracht.
En niets duidt aan dat het einde der oproepingen te voorzien is. Dagelijks kan ieder
die in zulke zaken belangstelt, aan de Gare de l'Est een dozijn militaire treinen zien
vertrekken, die hun wagons, volgeladen met jonge lieden, in de richting transporteeren
der Oost-grenzen. Voor de pers en officieel heeten deze dienstnemingen ‘convocaties
van enkele contingenten reservisten en specialisten’. Metterdaad geschieden de
uitnoodigingen tot aanmelding individueel. Geen enkele lichting ook is opgeroepen
in haar geheel of allen tegelijk. Nergens, zelfs niet in een bevolkt centrum als de
Parijsche voorsteden, geeft men den mannen den tijd om met kameraden een goed
begoten afscheid te vieren in de herbergen. Op de perrons hebben geen hartroerende
adieux plaats van moeders, echtgenooten en vriendinnetjes. Men vertrekt niet in
optocht. Men steekt geen bloem in den loop der geweren. Alles gebeurt met zooveel
discretie en met een zoodanig minimum omslag dat de soldaat vertrokken is alvorens
het steeds ietwat tragische en emotionneerende gerucht zijner oproeping zich onder
verwanten en kennissen heeft kunnen verbreiden. Kort en krachtig gesproken: een
groot aantal jonge lieden verdwijnt spoorloos uit de circulatie.

‘Occulte mobilisatie’
Deze drukke bewegingen betreffen buiten kijf de reservisten, want ieder die zijn
normalen diensttijd achter den rug heeft valt zonder mankeeren in de reserve, en in
zooverre geven de officieele berichten een juist beeld van de militaire maatregelen.
Maar de oproepingen bepalen zich geenszins tot de ‘specialisten’, d.w.z. tot de
manschappen die gedrild zijn voor de hanteering van een of ander technisch en
mechanisch werktuig. Zij beperken zich evenmin tot de bezettingstroepen der
vestingen. Neen, de ‘convocaties’ beslaan alle wapenen. Zoowel de cavalerie als de
pantserwagens; zoowel de telegrafisten en pontonniers als de artilleristen; zoowel
het kader als de troep. De infanterie, die uitblinkt door niets ‘speciaals’, die bestemd
is om in 't slijk te wroeten en de bommen te ontvangen, maar die de nog altijd niet
onttroonde ‘reine des batailles’ bleef, de modeste infanterie staat in de oproepingen
geenszins in het laatste gelid. Zoodat het mij volstrekt niet verwonderde iemand te
hooren zeggen wiens positie een kijk veroorlooft op het geheel: ‘Als 't zoo doorgaat
zal de Fransche mobilisatie tegen het einde der de week voltooid zijn.’

Nieuw systeem
Dergelijke informaties, wanneer ze dato dagteekening in 't openbaar verschenen
zouden ons aangerekend kunnen worden als ernstige onbescheidenheden. Doch de
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afstand tusschen Parijs en Java verleent ons een voldoende marge. Niettemin zouden
wij die mededeelingen terzijde leggen als wij ons niet tegenover een systeem
bevonden, dat nieuw lijkt en de aandacht verdient.
Het systeem der gecamoufleerde of occulte mobilisatie. Zij is het eenige onderdeel
der krijgstactiek waarover de strategen in de ontelbare theoretische bespiegelingen
der afgeloopen twintig jaren gezwegen hebben, alsof niemand hunner eraan dacht.
Waarom echter, waar tegenwoordig alles totaal anders is dan vroeger, zou de
mobilisatie dezelfde gebleven zijn als in de tijden van olim? Krachtens het
Kellogg-Pact en wegens de huichelachtigheid der internationale usanties is er geen
oorlog meer. (Hetgeen Japan niet verhindert neutraliteit te eischen in zijn ‘geschil’
met China!) De gezanten verlaten niet meer de hoofdstad der mogendheid met welke
hun gouvernement in ‘onmin’ ligt. De diplomatieke betrekkingen worden niet meer
verbroken. Waarom dus, wanneer er geen oorlog meer is, zou er nog een mobilisatie
zijn? Wel te verstaan een echte, ouderwetsche mobilisatie, die openlijk en plechtig
wordt afgekondigd, onder toeloop van geëxalteerde volksmenigten, met witte
aanplakbiljetten, met het luiden der alarmklokken en het roffelen der tamboers? Dat
alles behoort tot het verleden, gelijk de oorlog. Het werd romantiek als de roode
broeken, de zilveren tressen en de wapperende vederbossen der uniformen. De oorlog
is afgeschaft. Bijgevolg ook de mobilisatie. Dat lag in de lijn der moderne logica.
Misschien behoefde men niet eens eraan te denken. Het vloeit werktuigelijk en
organisch voort uit de hedendaagsche concepties.

Voordeelen
En hoe men er moreel ook over kunne oordeelen het systeem heeft onwaardeerbare
voordeelen. Ten eerste vermijdt men alle nervositeit onder de bevolking. De
gespannenheid, de ontroering, de gisting blijft individueel geïsoleerd en wordt nergens
collectief, of met een aanzienlijke vertraging. Men verdringt zich niet voor de winkels
van levensmiddelen om proviand te hamsteren. Men belegert de spaarkassen niet
om zijn goede, lieve geld terug te krijgen, dat men den Staat heeft toevertrouwd.
Men rent niet onbesuisd naar de banken om zijn deposito's op te eischen. Men
verkoopt niet in het wilde weg zijn effecten. Kortom, men blijft in zijn gewone doen.
Men bewaart zijn kalmte. Er is geen agitatie, geen paniek. Men gaat zelfs door met
stakingen en met discussies over de Veertig Uren.
Het tweede voordeel, en niet minder onprijsbaar, is dit: Waar geen mobilisatie is
kan de mobilisatie niet gestoord, niet belemmerd, niet gesaboteerd worden, noch
door een binnenlandschen, noch door een buitenlandschen vijand. Een nachtmerrie
verzwindt in damp en nevel, een nachtmerrie die jaren lang het stokpaardje is geweest
der theoretici. Herinner u de tafereelen welke zij geschilderd hebben van de
verschrikkingen waarmee de vijandelijkheden moesten inzetten, als met een
preludium: De spoorwegknooppunten zouden gebombardeerd worden uit de lucht
en vernietigd. Tunnels en bruggen zouden springen. Munitiemagazijnen zouden
worden opgeblazen, met behulp van vernuftige draadlooze helsche machines, tevoren
opgesteld, ingeschakeld en op het gekozen moment in werking gebracht. De
benzinereservoirs zouden in vlam vliegen of leegloopen. Kortom, elke tegenstand
van den vijand zou in den knop worden gesmoord. Hij zou noch kunnen mobiliseeren,
noch concentreeren. Geheel zijn weermacht zou ontredderd worden en verlamd.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Alvorens er een schot gelost was op de slagvelden zou hij gedemoraliseerd
rondspartelen temidden van onherstelbare ruïnes.

Het ei van Columbus
Met zulke perspectieven was het werkelijk verkieslijk om nooit meer te mobiliseeren,
d.w.z. een mobilisatie aan de groote klok te hangen. En tot dusverre werd er hier pas
één verdachte brand gesignaleerd, waarbij een tiental militaire vrachtauto's verloren
ging, beladen met geweren. Het systeem verdient derhalve in alle opzichten
overweging, temeer omdat het zijn proef reeds doorstaan zal hebben als gij dit leest,
en omdat het eenvoudig is als het ei van Columbus.
[verschenen: 29 september 1938]

De man van de straat
Hoe Parijs Hitler hoorde en hoe het op zijn woorden reageerde.
Parijs, 14 Sept. [1938]
Met alle ooren gespitst hebben wij Maandagavond 12 September aan de Radio
gehangen, wachtend op de machtige stem uit Nürnberg, waarvan men dagen tevoren
gezegd had dat zij ons de naaste en de verste toekomst zou voorspellen.
Toen de kantoren, winkels en fabrieken sloten ging dan ook niemand naar huis.
Overal schaarde men zich om een radio-post of om een simpelen loud-speaker, die
waren geïnstalleerd op alle café-terrassen, in de meeste kruideniersmagazijnen en
langs de gevels van alle kranten-gebouwen. De avond was tooverachtig zoel en in
de dalende schemering ritselden nauwelijks de vergelende boombladeren. Door de
lucht zweefde reeds het vermoeden van een volle maan, stil, stralend en vol raadselen,
die onderweg was, komend van de antipoden.

Nationaal instinct
De straten zagen zwart van de menschen, wier overgroote meerderheid geen Duitsch
verstond. In ieders binnenste echter was iets aangeroerd dat men de zenuw der
samenhorigheid zou kunnen noemen, en wat hen te hoop dreef. Zoo verzamelen zich
de musschen en de spreeuwen in den naderenden avond en veranderen de struiken
in fonteinen van gekwetter. Zoo hurken de dieren bijeen wanneer een onweer aandreigt
of een boschbrand. Het was de tweede maal dezen zomer, en ook de tweede maal na
1914, dat ik in het Fransche volk den geest van den stam voelde ontwaken en dat ik
alle individueele gewaarwordingen zag vervloeien en oplossen in een collectief
instinct. Om een duistere maar doorslaande reden had men behoefte zich schouder
aan schouder te weten. Die menigte was volmaakt bedaard. In den morgen had een
regeeringscommuniqué de natie geprezen wegens haar kalme, raisonnabele houding
(na de snoevende, potsierlijke, beleedigende redevoering van Maarschalk Goering)
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en unaniem had de massa dien lof opgevat als een vriendelijke wenk om in dezelfde
onverstoorbaarheid te volharden.

Lyrische praal
Te klokslag zeven schaterde eensklaps het glanzende C-groot-accoord en galmden
de statige, onwrikbare toonladders van het Voorspel der Meistersinger von Nürnberg.
Gelukkig raakten wij vertrouwd met dit werk, anders zouden wij vanaf de eerste
stonde verpletterd en getemd zijn geweest door zooveel lyrische praal en extatische
zekerheid. Want het kan niet geloochend worden dat het muzikale en het decoratieve
gedeelte der nazistische plechtigheden (alles wat verband houdt met de opera) getuigt
van een magistraal, spontaan, sterk begrip voor de ensceneering van schoonheid en
grootheid, in zonderlinge tegenstelling tot de artistieke nulliteit hunner oratorische
manifestaties, die op geen stukken na vergeleken kunnen worden met beroemde
namen uit het verleden, en welker de stilistische, litteraire onbeduidendheid (reeds
hinderlijk in Mein Kampf) nimmer den toets kan doorstaan van zwart op wit gedrukt,
gelezen en geanalyseerd te worden, zooals verschillende redevoeringen b.v. van
Jaurés of Clemenceau, die tegelijk meesters in den stijl waren en meesters in een
meesleepende voordracht. Daarentegen moet erkend worden dat de Nazistische
Duitschers de eenigen zijn onder alle volkeren (en de eersten na de Grieken en na
de Middeleeuwen) die de hooge kunst van authentieke, soevereine meesters als
Wagner en Anton Bruckner hebben kunnen mobiliseeren voor populaire, massale
betoogingen. Het merkwaardigste is dat dit geenszins vloekt met Bruckner en Wagner.
Integendeel (en dit geeft aan de Hitleriaansche dynamiek een demonisch karakter,
omdat het haar schijnt te identificeeren met een cosmischen toon, met een Vox
Mundi), integendeel: die apotheose stond als een filigraan van geheime inkt
geschreven achter de noten der twee, die zoolang golden als onbegrepen
‘toekomstmusici’, Wagner en Bruckner.

Hitler's stem
Geaureoold nog door de slot-fanfares der verrukkende ouverture teekent de stem van
Hitler zich af op een plotselinge stilte. Zijn exordium is een deceptie. Het heeft accent,
maar niet het accent dat men ducht en nochtans wenscht als een vervolg op de
bevlogenheid der melodieën. Het is louter retrospectief, een historisch overzicht van
de geschiedenis der Nazistische Partij, en interesseert de Franschen niet, die zich zin
voor zin het gesprokene laten resumeeren door welwillende vertalers waaraan het
niet ontbreekt in het dichte publiek. De betoovering is verbroken. Al knetteren later
de woorden als vlammend rijshout, of al perst de spreker de lettergrepen soms uit
zijn keel alsof een woede hem den strot toesnoert, de begoocheling, de hypnose
(verwekt door de muziek) zal niet worden hersteld. De Franschen zijn ontnuchterd
en gedesillusioneerd.
Wat hadden zij dan willen hooren uit het mysterieuze, sprookjesachtige Nürnberg,
traditioneel bekend om zijn kinderspeelgoed? Gaarne hadden zij vernomen wat dat
eigenlijk is de Sudeten. Zij kennen vaag de Tsjechen (met hun curieuze manie om
tweeklanken te verhaspelen spreken zij uit ‘de Steken’, ‘les Stéso’) omdat een aantal
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Tsjechen als arbeiders en dienstboden naar Frankrijk kwam afgezakt. Maar ‘Sudeten’
beduidt voor hen een duister, mythologisch woord, een geluid zonder inhoud, waarmee
ze niet het minste contact hebben. Opeens zijn die Sudeten uit de lucht gevallen. Een
paar maanden, een jaar geleden bestonden zij nog niet of nauwelijks. Plotseling
verschijnen zij als duivels uit een doosje, zetten Europa ondersteboven, brengen de
lont bij 't kruit, stellen zich aan als bezetenen, maken ieder overstuur en drijven een
wereld naar de randen van afgronden.

‘Is dat nu alles?’
Nog liever hadden de Franschen vernomen uit den mond zelf van den ontketenden,
brieschenden profeet, welke bezwaren de Sudeten eigenlijk hebben aan te voeren
tegen de Tsjechen, welke kwellingen, martelingen, zij, hun voormalige onderdrukkers,
hebben te verduren van de Praagsche tyrannen. Want dit is nog een grooter en dieper
raadsel dan de Sudeten zelf. En zij kunnen ternauwernood een lach bedwingen
wanneer de heftige redenaar als grieven opsomt dat de Sudeten geen liederen mogen
zingen welke de Tsjechen niet bevallen en dat zij elkaar niet mogen groeten op een
manier welke de Tsjechen mishaagt.
Is dat alles? Inderdaad, dat is alles. In elk geval is het 't eenige preciese, frappante
wat Hitler citeert in een redevoering van vijf kwartier. Daarom dus zouden de naties
van Europa elkaar gaan uitmoorden en afslachten? Omdat de Sudeten niet mogen
zingen naar verkiezing? Maar laat een zekere minoriteit, die nog niet geheel is
uitgestorven in Duitschland, eens probeeren de Internationale of de Marseillaise aan
te heffen? Laat zij eens probeeren om te groeten met opgestoken vuist, volgens de
meer en meer in onbruik rakende mode van het Front Populaire! Laat een
Oostenrijksche minoriteit eens probeeren legitimistische gevoelens te vertolken! Laat
men eens probeeren om Jood te zijn (is dat geen minoriteit?) of zelfs Christen op een
wijze welke de Nazi's mishaagt! De concentratiekampen en de gevangenissen openen
automatisch hun deuren voor deze vermetelen.

De gemiste kans
De opsomming der Sudeten-grieven, de paskwillige wanverhouding tusschen de
mogelijke oorzaak en de schrikbarende gevolgen, haalde de Franschen voorgoed uit
hun Wagneriaanschen droom en plaatste hen brutaal in een sfeer van paradox, nonsens,
willekeur, overdrijving, opgeschroefdheid, veinzerij en auto-suggestie. Toen een half
uur na het einde der redevoering de extra-edities der dagbladen werden
uitgeschreeuwd met een kersversche vertaling van het gesprokene wierpen de
menschen zich in drommen op de venters alsof men zich haastte een rectificatie, een
naderen uitleg te vinden in een volledigen tekst.
Tot diep in den nacht bleef de Parijsche bevolking op straat, verslonden in de
lectuur der kranten. Maar een naderen uitleg, een aannemelijke motiveering vond
men niet. En nooit waarschijnlijk zal Adolf Hitler weten welk een unieke, welk een
onschatbare gelegenheid hij gemist heeft om de Franschen te winnen voor zijn
handelingen, of tenminste om twijfel uit te strooien aangaande de rechtvaardigheid
der zaak welke de Franschman geroepen kan worden te verdedigen.
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[verschenen: 28 september 1938]

In 't geweer
Hoe Parijs de afkondiging der gedeeltelijke mobilisatie ontving.
Parijs, 26 Sept. [1938]
Toen de menschen zich 's morgens naar hun dagelijksch werk begaven door de nog
slaperige straten, vonden zij op muren en schuttingen de sinistere affiches der
mobilisatie. Zij hadden ze niet gezien sedert Augustus 1914, maar daarom niet
vergeten. Of men wil of niet, dat jaar zal een keerpunt zijn in de evolutie der
menschelijke psyche en mentaliteit. Het gemoed heeft zich toen verrijkt, of is zich
toen bewust geworden van een snaar, die, wanneer zij wordt aangeraakt, zacht of
hard, een toon voortbrengt, welke niet slechts verschilt in tint van de andere klanken
onzer innerlijke gamma, maar ook door zijn buitengewone, alles domineerende en
doordringende intensiteit.
Die affiches zijn wit en zelfs de gekruiste vlaggetjes welke hen dienen als ornament,
bleven blanco, ongekleurd. Zij waren aangeplakt in den nacht tusschen vier en zes
uur, over het gansche territorium. Zij gelastten alle mannen wier mobilisatie-boekje
de nummers 2 en 3 droeg, om zonder een individueele oproeping af te wachten, zich
‘onmiddellijk en zonder verwijl’ te begeven naar de hun aangewezen plaats van
bestemming.

Volkomen verrassing
Dat was het Fransche antwoord op het Memorandum van Godesberg. Maar de
weerbare burgers der Republiek, wien het affiche persoonlijk betrof, realiseerden
zich dat karakter van antwoord niet dadelijk als zoodanig, en zij stonden perplex.
Van een verrassing gesproken, was dat een verrassing. De mannen wreven zich de
oogen uit, waarin geen enkele krijgshafte vonk flonkerde. Zij lazen en herlazen de
affiches. In kleine troepjes, verbouwereerd en nerveus, discuteerden zij het geval.
De meesten deden alsof zij zich niet goed herinnerden welk nummer hun boekje
eigenlijk droeg, maar zij keken naar de wagens van melkboeren en aschlui, welke
in de vroegte de eenige beweging vormen, als naar dingen die splinternieuw zijn of
die men nooit meer zal zien. Toen de discussies waren uitgeput maakte de een na
den ander rechtsomkeert en in plaats van naar zijn werk, ging hij naar huis. Volgens
de voorschriften voorzag hij zich van eten voor den tijd van vier en twintig uur, nam
afscheid en spoedde zich naar een station, waar de lange treinen zonder onderbreking
reeds af- en aanrolden. Het was nog geen middag of over Parijs had zich een atmosfeer
van gedempt geluid, van zelfingekeerdheid, van bijna religieuze berusting geweven
welke vergeleken kan worden met de stemming van Allerzielen, wanneer iedere blik
zich richt naar het heimelijk hiernamaals.

Voorlaatste phase
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Zoo voltrok zich de phase der Fransche mobilisatie, welke niet de eerste is, zooals
onze lezers weten die zich herinneren wat wij schreven over de duizenden
voorafgaande individueele oproepingen, doch de voorlaatste, waarna nog slechts de
algemeene mobiel-verklaring kan gedecreteerd worden der geheele weermacht. Om
nauwkeurige cijfers te geven van het aantal manschappen welke deze phase verzamelt
onder de vaandels, zou men ingewijd moeten zijn in de verborgenheden der militaire
administratie en haar ingewikkeld mechanisme. De betrokkenen zelf, aangewezen
door 2 en 3, kunnen hoogstens gissen welke lichtingen, en hoeveel, vallen onder
deze nummers die, als een logarithme, een omvangrijke operatie herleiden tot haar
simpelste uitdrukking. Afgaande op aanduidingen welke iemand kan waarnemen die
met het leven der bevolking vertrouwd is, mag het totaal, dunkt mij, gerust geschat
worden op anderhalf millioen als laagste raming. Er zijn evenveel jonge soldaten
onder als mannen van rijpen of gevorderden leeftijd, landweer, landstorm en
hulptroepen. Minstens één derde heeft den vorigen oorlog meegemaakt en loopt naar
de vijftig, of overschreed zelfs deze limiet van dienstplicht. Het behoeft niet
verzwegen te worden dat menigeen dezer veteranen tranen gestort heeft toen hij zich
plotseling uit zijn arbeid en zijn huis zag weggerukt. Hun levens tellen twee tragedies
in vele bedrijven, en men kan gehard zijn tegen de kogels doch niet bestand tegen
den weemoed eener scheiding, waarin zooveel teleurstelling en ontgoocheling ligt
samengevat.

Ordelijk verloop
Uit de beschikbare gegevens kan dus geconcludeerd worden dat niet alleen de dekking
aanzienlijk versterkt werd maar dat ook het volledige kader werd gereed gemaakt,
de buiten- en binnen-structuur waarin de rest der mobiliseerbare manschappen
automatisch en zonder vertraging haar plaats vindt. De militaire deskundigen die
herhaalde malen het Fransche mobilisatie-systeem gecritiseerd hebben als te
gecompliceerd, te delicaat, te verstrengeld, te gemakkelijk ontwrichtbaar, en wien
bij voorbaat reeds de haren te berge gerezen zijn, voelen ongetwijfeld een berg steenen
van hun hart gewenteld, hoewel zij verlegen zullen staan met hun figuur tegenover
zulk een ongedacht ordelijk verloop. Maar billijkheidshalve moet erkend worden,
dat de gansche mobiel-making zich kon ontplooien onder onverhoopte, en
exceptioneele omstandigheden waarvan volstrekt niet vaststaat dat een virtueel en
nog hypothetische ‘vijand’, beter onderricht en minder zelfverzekerd, ze zal
veroorloven voor een tweeden keer. Deze omstandigheden zijn zelfs dermate
buitensporig gunstig dat latere historie-schrijvers, die de ‘schuldvraag’ te onderzoeken
krijgen, zich waarschijnlijk zullen afvragen of de deliberaties van Berchtesgaden,
Godesberg en andere oorden, niet voornamelijk gediend hebben om Tsjechen,
Franschen en Engelschen de gelegenheid te geven hun oorlogsmachine in gereedheid
te brengen. Zonder te willen anticipeeren op de ontwikkeling en de ontknooping van
het begonnen drama mag niettemin nu reeds geconstateerd worden dat de toekomstige
geallieerden manoeuvreeren op waarlijk superieure, onovertroffen en onnavolgbare
wijze. Zoo magistraal dat men de Duitsche diplomatie niet eens met de hunne zou
kunnen vergelijken zonder onbevallige termen te bezigen.
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Het gewone leven
Natuurlijk heeft ook het aspect van het civiele leven een aanmerkelijke metamorphose
ondergaan. Een massa autobussen, vrachtwagens en particuliere auto's zijn
gerequisitioneerd door het leger. Dat maakt direct gapingen in de circulatie en geeft
aan het verkeer een kalmer rhythme. Aan het stuurwiel van een menigte taxi's
verscheen een ‘chauffeuse’ in plaats van den gemobiliseerden chauffeur. Alle
schouwburgen en orkesten zijn gedesorganiseerd door de oproeping van een deel
van hun personeel. Dat zal vooral gapingen maken in de zaal. De kranten verbruiken
de helft minder papier. Men graaft loopgraven in de tuinen en op de buitenboulevards.
Men distribueert fijn zand om de zolders te bestrooien tegen brandbommen uit de
lucht. De gordijnen worden blauw en de lantaarns verlichten als nachtpitjes. Niet
alleen rijden er dagelijks reeds extra-treinen om naar veiliger streken de menschen
te vervoeren die niet houden van schokkende emoties, doch vanaf den dag welke
volgde op Hitler's Nuernbergsche redevoering, krioelt het aan de Parijsche poorten
van auto's, volgeladen met koffers en huisraad, die de boorden der Seine ontwijken.
Men vlucht niet. Men vertrekt.
En zij die blijven in de stad waarover ontelbare profeten gedurende acht, negen
eeuwen de somberste verschrikkingen hebben afgekondigd, zij die de Apocalyps
verbeiden, wachten rustig af, met een onverstoord gemoed, of het boek der zeven
zegelen geopend zal worden. Zij zijn het dappere volk dat zegt ‘zoo lang er leven is,
is er hoop’.
[verschenen: 11 oktober 1938]

Onder een looden mantel
Alles is opgeschort: niets boeit meer de interesse dan het groote probleem.
Parijs, 30 Sept. [1938]
Nog altijd leven wij met dezelfde obsessie, hetzelfde idée fixe, onder dezelfde
hypnose. Nog immer staren wij in een spokend duister, en als de veroordeelde van
Edgar Poe op den bodem van zijn put, hooren wij den tik-tak van den slinger die op
een onverbiddelijken cadans elke periode een millimeter dichter langs hem scheert
met het mes dat hij vastgekluisterd niet ontwijken kan.
Het is de vijfde maand dat wij de nachtmerrie (is het een droom? is het
werkelijkheid?) met een sprakelooze onbewogenheid onder oogen zien. Geloof niet
dat wij bang zijn, hoewel wij geenszins beweren gerekend te mogen worden tot het
soort der onvervaarden die Maarschalk Goering in zijn beruchte Nuernbergsche
redevoering prees omdat zij (met uw verlof, maar hij citeerde Von Roon) nimmer in
hun broek deden. Dat overkwam, zooals historisch geboekstaafd is, Henri IV en den
vermaarden Turenne. Geen enkel Fransch soldaat uit den wereldoorlog schaamt zich
erover te bekennen dat hij niet verheven was boven de burleske reacties van heftige
aandoeningen. Hij zal zich eer beroemen tot dien graad bang geweest te zijn, doch
zijn emotie overmeesterd te hebben. Als nu wij op onze beurt de vrees ondergaan,
ook wij zijn niet bevreesd voor de vrees en wij hebben geen schrik van den schrik.
Maar er is iets wat ons hindert terwijl wij zoo hangende zweven in het ledige en iets
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anders waaraan wij niet kunnen wennen, hoe lang het ook reeds duurt. Het is de
vreemde gewaarwording dat alle dingen van uitzicht wisselen, en zelfs van wezen,
onder de bestraling der zwarte, infernale radiaties, die ons van alle zijden omwikkelen.

Isolatie
Men heeft de zonderlinge impressie dat er niets meer gebeurt, dat alles is opgeschort.
Er bestaat geen muziek meer, geen tooneel, geen literatuur. Natuurlijk bestaan zij
nog, maar wij vernemen ze uit de verte, als uit een andere kamer, gescheiden door
een dikken wand en gedempt. Het directe contact ging verloren en de stemming, de
geluiden met de sensaties welke zij dragen, bereiken ons langs een omweg.
Zij hebben geen vat meer. Zij glijden langs ons heen. Hun accent is onmachtig
om het isoleerende scherm dat ons omringt te doorboren. Op kwesties, waarvoor
men zich ouder gewoonte druk maakte, zich opwond, warm liep, kijkt men nu neer
met denzelfden onverschilligen, afwezigen blik. Geen enkel probleem nochtans is
opgelost en als men uit den tooverboei ontwaakt zal men zich bevinden voor
moeilijkheden die onoverkomelijk schijnen.
Men weet 't, maar het dringt niet door, het wordt geen bewustheid. Van de kranten
interesseert alleen de eerste pagina met haar vette koppen en het laatste nieuws. Kort
geleden publiceerde de ‘New-York Herald’ een hoofdartikel waarin iemand met een
stalen gezicht het voorstel opperde om het eiland Corsica af te staan aan de verdreven
Joden. Alle Corsicanen zouden met een billijke schadevergoeding naar Frankrijk
verhuizen en het erfgoed hunner voorvaderen overdoen aan de vaderlandlooze zonen
van Israël, die men ten slotte toch ergens zal moeten bergen. Anderen hebben
Madagascar voorgespiegeld als toevluchtsoord der rampzalige zwervers voor wie
de aarde te klein werd. De groote Arbeidersorganisatie van Jouhaux had zelfs den
niet te onderschatten moed om aan de ongelukkige zondebokken van Hitler de gronden
aan te bieden welke braak liggen in Frankrijk. En in gewone tijden zou men van
zulke plannen een drama gemaakt hebben, een klucht of een ernstige zaak. Vandaag
komen en gaan ze als belletjes op het water.
Gelijk de kip niet verroert voor wier bek men een krijtstreep getrokken heeft, zoo
tuurt de mensch naar een en 't zelfde punt van zijn grenzenloozen horizon. Een dokter
meldt dat hij redenen heeft om het gif van padden als geneeskrachtig te beschouwen
voor kanker. Misschien deed hij een ontdekking die duizenden verlossen kan van
hun martelingen. Maar niemand bekommert zich over een dergelijk bericht. Wat zou
men malen om duizenden lijders waar millioenen gezonden wellicht zijn opgeschreven
voor een vroegen dood? Wie wist dat er nog ondoordringbare wouden waren in
Frankrijk? Om slechts één dezer echte oer-wouden te ontginnen heeft men twaalf
duizend werkloozen aan den arbeid gezet. Een economisch evenement, daar Frankrijk
hout-exporteur wordt. Een evenement dat overal de aandacht en een zeker
enthousiasme zou wekken. Hier begroet men dergelijke grootscheepsche
ondernemingen met een grauwe onverschilligheid, want men heeft een andere zorg
die alles overwoekert en alle belangstelling verstikt. Niets interesseert niemand,
behalve die sombere stip aan den gezichtseinder, waar vlammen flitsen en flakkeren.
Dat de Bretonsche autonomisten van Breiz Atac (Bretagne Altijd) en Gwen Ha Du
(Zwart en Wit) zich opnieuw roeren, dat zij opnieuw hun oproerige vlag hijschen
met de zwarte en witte strepen, dat zij (juist nu!) over ruim geld beschikken waarvan
de herkomst slechts al te gemakkelijk geraden kan worden, dat loopt ieder langs de
koude kleeren. ‘Met het geval van die Sudeten, zegt het gewone volk, heeft men
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nergens lust of trek in.’ Een minister van financiën kan dus gerust een budget van
uitgaven opmaken waarvan de bladzijde der inkomsten voor meer dan de helft blanco
blijft. Hij is de eenige die zich daarom misschien bekreunt.

Niet ontzind
Alles staat stil en alle waarnemingsvermogen raakte defect of verlamd. Vergeefs
hebben de amusements-exploitanten gepoogd de menschen een beetje animo in te
blazen voor de Lambeth Walk. Het is waar dat men ten naasten bij idioot moet zijn,
of heldhaftig, om genoegen te scheppen in een dans die een soort van verbasterd
menuet is dat uitgevoerd wordt op muziek van een polka, en waarbij de paren na een
paar drentelende passen zich op de dijen slaan om te schreeuwen Oei! Deze barokke
invitatie om zich te karikaturiseeren op een plechtig moment werd tot nu toe over 't
algemeen afgewimpeld. Want als men gebiologeerd is, men is niet ontzind. Daarvan
getuigen de kerken die van 's morgens tot 's avonds gevuld zijn met de weduwen en
weezen der vorige slachting en met candidaten der volgende die misschien nog
uitkomst en redding verwerven in dit hoogste beroep van een gebed, waar het
menschelijke verstand dreigt te falen.
[verschenen: 6 oktober 1938]

De meester van het lot
Waarom zag Daladier grauw en vaal toen het volk hem bejubelde?
Parijs, 2 October 1938
Bleeker dan krijt presideerde Daladier gisteravond, op den eersten dag der
Octobermaand, de Ceremonie van de Hernieuwing der Vlam op het Graf van den
Onbekenden Soldaat onder den Triomfboog, om de Bewaring te vieren van den
Vrede, die hij twintig jaar geleden bevochten had. Wat kon er omgaan in het hart en
in het hoofd van den minister-oudstrijder dat hem grauwer en valer maakte dan het
wit der vlaggen?
Temidden eener zingende, dansende, schreeuwende, juichende menigte van
tienduizenden menschen, dol van animale vreugde omdat de bittere beker der wanhoop
van hun lippen was weggenomen, en saturnalisch uitgelaten omdat hun contract met
het zoete leven verlengd was, had ik de plechtigheid bijgewoond in gezelschap van
een Franschman, dien ik ken van langen datum en wiens vak 't is (zooals dat eertijds
het beroep was van Daladier) om de geschiedenis te onderwijzen na haar doorvorscht
te hebben. Ik laat hem zijn anonimiteit omdat zijn naam nog maar weinig beduidt
naast de beroemdheden der universiteit. Hij kan er des te vrijer om spreken, en uit
de redeneering die hij hield terwijl wij na de festiviteit samen de Avenue de la Grande
Armée afzakten, in den vallenden avond en onder het vallend herfstloover, zal men
zonder moeite afleiden dat het niet alleen zijn neiging is maar ook zijn gave, om door
te dringen tot den kern eener zaak.
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II y a de quoi, zei hij mij na een opmerking waarin ik mijn verwondering uitte
over de zichtbare ontdaanheid van het hoofd der Fransche regeering. II y a de quoi!
Hij komt terug van München, waar zich een der grootste en beklemmendste drama's
heeft afgespeeld der historie. Maar deze uitdrukking is dermate een banaliteit
geworden, en journalistieke gemeenplaats, dat hij waarschijnlijk de eenige is onder
deze honderdduizenden koppen die zich rekenschap geeft waarover het eigenlijk
gaat en wat er gebeurde. Daarom ziet hij eruit als een doode, wat volstrekt zijn gewone
kleur niet is. Daarom antwoordt hij met schorre keel Vive la France! op het geroep
van Vive Daladier! Wanneer hij de keus had zou hij misschien liever in den grond
kruipen dan hier te figureeren als triomfator.
Want hij heeft gestaan, als incarnatie der Laatste Instantie, tegenover een man die
niet zwichten wilde, die zwichten moest en die te elfder ure zwichtte. Wij moeten
inderdaad aannemen, als de Conferentie van München geen pure comedie was, en
als het geen pure comedie was dat Praag de besluiten van München draaglijk achtte
na de eischen van Godesberg verworpen te hebben, wij moeten aannemen dat Hitler
gezwicht is. Anders zou ook deze manifestatie op het Graf van den Onbekende, een
afgrijselijke klucht zijn, een vertooning waartoe geen enkel staatsman zich zou kunnen
leenen, zelfs niet met den dood in 't hart.
Eerste punt dus: Hitler zwichtte. Waarom hij gezwicht is weten wij niet en zullen
wij pas hooren over tien, twintig jaar. Sommigen beweren dat de generaals die
adviseeren en controleeren, hem ernstig hebben aangemaand tot voorzichtigheid.
Andere meenen dat hij terugkrabbelde omdat de Italianen luttel enthousiasme toonden
voor een oorlog wegens de Sudeten. Wat begrijpelijk is wanneer men gezien heeft
hoe weinig animo de Franschen betuigden voor een casus belli waarbij hun belangen
nochtans veel rechtstreekser betrokken waren dan de belangen van Italië. Nog anderen
zijn er die denken dat Hitler zich onveilig begon te voelen toen hem de mobilisatie
bericht werd der Engelsche Vloot. En dit alles vormt een serie van meer dan voldoende
aanleidingen om een geval opnieuw en serieus in overweging te nemen. Zelfs voor
een man als Hitler.
Maar wanneer Hitler te München zwichtte, dan kan hij slechts gezwicht zijn in
een detail dat van ondergeschikt belang is ten opzichte van het door hem beoogde
doel. Het resultaat immers, waar alles op aankomt, blijft hetzelfde. Tsjechoslowakije
is ontmanteld. Het verliest zijn strategische grenzen. Het is beroofd van het grootste
deel zijner industrie, van zijn natuurlijke hulpbronnen, van zijn rijkdommen, van
zijn middelen van bestaan. Het was misschien Hitler's wensch en oogmerk om de
Tsjechische versperring op zijn marsch naar de Zwarte Zee onverwijld uit den weg
te ruimen, om de Slavische hindernis voorgoed en radicaal te verbrijzelen, te
vernietigen. Doch uitstel is geen afstel. Door de geweldige bres die hij vandaag slaat
in het Tsjechische verdedigingssysteem, wordt de onderwerping, de vazaliseering
van Tsjechen en Slowaken slechts een kwestie van tijd.
Wanneer Hitler bijgevolg zwichtte te München, wanneer hij zich liet overreden
tot inschikkelijkheid, dan gingen zijn concessies, in verhouding tot het eind-resultaat,
niet verder dan een wijziging in de procedure, wat men gerust kan noemen een bloote
formaliteit. En dat reeds zou een zonderlinge reden zijn om te vlaggen en te jubelen.
Dat reeds zou een méér dan paradoxaal motief zijn om victorieuze Marseillaises te
gaan zingen rondom den zerk van den soldaat die sneuvelde tusschen 1914 en 1918.
Het ware onvergelijkelijk juister en verstandiger geweest om zoenoffers te plengen
op deze waarschuwende tombe.
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Doch tot hiertoe blijven wij in de perken van het gewone, van een normaal politiek
feit dat zich duizendmaal heeft voorgedaan in de geschiedenis der natie. Wij naderen
echter de grenzen van het tragische wanneer wij bedenken (en elk staatsman kan niet
anders dan dit bedenken en rumineeren) dat pas op het nippertje, in extremis, het
bestaan van Europa, het leven van millioenen en millioenen menschen, op de balans
van Adolf Hitler konden opwegen tegen de aanvaarding dier bloote formaliteit. En
wij overschrijden alle grenzen van het ongekende, het ongehoorde, het verschrikkende,
het verstarrende, wanneer men even nagaat wat er noodig is geweest om dezen man
(wiens bovenmenschelijk cynisme men met een ontstelde, verstomde verbazing zou
moeten gadeslaan) wat er noodig was om Adolf Hitler een duimbreed - een fictieve
duimbreedte - te doen afwijken van zijn oorspronkelijk vastgesteld plan. Ten eerste:
drie reizen van Neville Chamberlain. Vervolgens de mobilisatie van een belangrijk
gedeelte der Fransche en Tsjechische strijdkrachten. Ten derde: de mobilisatie der
Engelsche Vloot. Ten vierde: twee expresse boodschappen van President Roosevelt,
de eerste overredend, de tweede pathetisch en aangrijpend. Ten vijfde: de dringende
oproep tot bemiddeling welke Chamberlain, gesteund door den Franschen minister
Anatole de Monzie, richtte tot Mussolini. Op den koop toe: de verzuchtingen, de
stille tranen, de gesmoorde noodkreten, de verscheurende gebeden van ontelbare
gepijnigde zielen verspreid over den ganschen aardbol. Om te zwijgen over het
stamelende, gebroken appèl van een ouden Paus... dat alles was noodig om Adolf
Hitler te bewegen tot de aanvaarding der bloote formaliteit welke een wereld-deel
behoedde voor ondergang.
Houd op! zei ik hier tot mijn analytischen metgezel, want langzamerhand, terwijl
het volk nog juichte, had ik het gevoel gekregen van levend gevild te worden.
Ophouden? voegde hij mij sarcastisch toe. Wij zijn pas bij een begin. De andere
partij zal ons geen dank wijten voor de redding, die ook de hunne is. Integendeel.
De ‘totalitairen’ zullen roemen op hun zegepraal, en schimpen op de nederlaag der
‘democratieën.’ Met de mentaliteit die de zijne is, gepantserd tegen alle mededoogen,
en gedreven door een impuls van ongekende kracht (nog versterkt door dit succes)
kan Adolf Hitler onbewogen voorwaarts schrijden. De Doos van Pandora, waarin
alle rampen liggen opgesloten, raakte in zijn macht, en reeds door de bedreiging van
haar te openen, kan hij het humane deel der menschheid naar willekeur en welbehagen
in afgronden van wanhoop dompelen. Het eerste experiment is te goed geslaagd om
de verleiding niet uit te lokken van het te herhalen. Hoe meer wij wapenen, des te
omvangrijker zullen de ruïnes zijn. En in deze atmosfeer van radeloosheid en onmacht,
geschapen door iemand, die het beeld oproept van booze toovenaars uit oude legenden,
zal Europa voortaan verder moeten leven.
Gaarne had ik dezen somberen profeet het zwijgen opgelegd maar ik vond
argumenten noch woorden. Van lieverlede echter werd de loodkleurige, verslagen
physiognomie van Edouard Daladier mij duidelijk. Hij realiseerde zich de situatie
(misschien voor den eersten keer) en onderging haar als een persoonlijk ongeluk.
[verschenen: 18 oktober 1938]

Na de nederlaag
Frankrijk bezint zich, hoe de reconstructie moet geschieden van wat in
duigen ligt.
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Parijs, 5 October 1938
Het is maar al te duidelijk dat op de huidige eclips welke Frankrijk schijnt in te gaan,
geen woorden beter van toepassing zijn dan de brief welke Koningin Sophie der
Nederlanden op 18 Juli 1866 (twee weken na Sadowa) richtte tot d'André, den
secretaris van Drouyn de Lhuys, minister van Buitenlandsche Zaken onder Napoleon
III, die destijds deed gelijk vandaag Duff Cooper, en ontslag nam toen hij zijn vorst
niet kon bewegen tot een kloekmoedig besluit.
Onze Koningin, met een juistheid van blik die zweemt naar het wonderbare,
schreef: ‘Gij maakt u vreemde illusies. Uw prestige is in de laatste veertien dagen
sneller gedaald dan tijdens den ganschen duur van het keizerrijk. Gij veroorlooft om
de zwakken te vernietigen, gij laat bovenmate de insolentie aanwassen, de brutaliteit
van uw naasten buurman... Ik betreur dat gij het gevaar niet inziet van een machtig
Duitschland en een machtig Italië. Het is de dynastie die bedreigd is, en zij is 't die
de gevolgen ervan zal lijden. Ik zeg het, wijl dat de waarheid is welke gij later zult
erkennen. Men had Oostenrijk ter hulp moeten snellen, naar den Rijn moeten
marcheeren, voorwaarden moeten stellen. Oostenrijk laten verpletteren is meer dan
een misdaad, het is een fout’.
Dit citaat kennen de Franschen (beter dan wij) want zij leeren het op school.
Oostenrijk behoeft slechts veranderd te worden in Tsjechoslowakije om de
voorspelling actueel te maken als een telegram van laatste nieuws. De meeste
Franschen beseffen het, met hun brein en met hun instinct. Wanneer echter l'histoire
se répète, het is niet fataal dat ook haar consequenties zich herhalen. Op Godesberg
en München, waar Frankrijk het caudijnsche juk passeerde, mag geen Sedan volgen.
Ook daarvan zijn de Fransche leiders zich bewust. Geve de Hemel dat zij in deze
gesteltenis volharden.
Hun eerste reacties in ieder geval zijn niet ongunstig. Gedane zaken nemen geen
keer en het noodigste was om te vermijden dat de appreciaties over het gebeurde
ontaardden in onderling krakeel en verdeeldheid. Er had zich in de laatste dagen van
het drama, alle prognostieken ten spijt, een partij gevormd van ‘pacifisten’ en
‘bellicisten’, die elkaar bestookten met de uiterste heftigheid. Een plakkaat van
Flandin, beginnend met de woorden ‘Volk van Frankrijk, men bedriegt u’, moest
door de politie worden afgescheurd, en de krant (La Liberté) waarin Flandin meende
zijn pamflet te kunnen loozen moest worden in beslag genomen. Eveneens een
nummer der Action Française, die verschillende ministers en politici de eerste kogels
beloofde der soldaten, moest worden geconfiskeerd. Nauwelijks waren de
diluviaansche luchten een beetje opgeklaard en begon een regenboog zich af te
teekenen op de zwarte wolken, of links en rechts dreigde men elkaar met een grondige
afrekening. Het gevaar bestond dat de troebele polemieken zich zouden voortzetten
in het parlement. Deze fout tenminste, die een misdaad geweest zou zijn, is verhinderd.
Ieder heeft zijn verwijten en verontwaardiging ingeslikt. Op tooverslag waren de
verbetenste tegenstanders omgedraaid in menschen van goeden wille en hoewel de
raadselachtige Flandin zich niet weerhouden kon aan Adolf Hitler een telegram van
gelukwenschen te sturen, is er in het Fransche parlement oneindig minder gecritiseerd
dan in het Engelsche en geen der drie ‘bellicistische’ ministers (Reynaud, Mandel
en de katholieke Champetier de Ribes) achtte zich verplicht te demissionneeren.

Reconstructie
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In de geschiktste omstandigheden dus kan een aanvang gemaakt worden met een
poging om te reconstrueeren wat in duigen ligt. Want op straffe van te vervallen en
te vergaan zal Frankrijk moeten herrijzen uit een moreele nederlaag. Hoe aangenaam
ook de ooren gestreeld worden door de beminnelijkheden welke de Duitsche
Führer-Kanselier op 't oogenblik jegens de Franschen aan den dag legt, woorden zijn
woorden. Het waren de eigen woorden van Adolf Hitler die de onafhankelijkheid
garandeerden van Oostenrijk. De eigen woorden van Goering die de integriteit
waarborgden van Tsjechoslowakije. Het zijn slechts woorden waarmee Adolf Hitler
verzekerd heeft geen territoriale desiderata meer te koesteren in Europa. Slechts
woorden waarmee hij verklaarde dat Duitschland voor altijd heeft afgezien van
Elzas-Lotharingen. Achter de meest welgezinde woorden doemt de reusachtige schim
op der Ausland-Organisation met haar honderd vangarmen welke tasten en polsen
tot in de verste uithoeken der wereld. Behalve zooveel andere spoken die weinig
goeds beduiden en geen stabiliteit.
Maar feiten zijn feiten. Een feit is 't dat tegenover veertig millioen Franschen
Duitschland voortaan tachtig millioen inwoners telt, het homogeenste blok dat ooit
in Europa werd samengesnoerd onder één bevel en één bezieling. Een feit is het dat
Duitschland, vóór zijn uitbreiding reeds de voornaamste industrieele mogendheid
van het continent, door de absorptie van Oostenrijk en de annexatie van een groot
deel van Bohemen, zijn reeds vervaarlijk expansie-potentieel, zijn outillage, zijn
grondstoffen met minstens één derde heeft vermeerderd. Een feit is 't dat dit
pyramidale, solide, vuurvaste en met formidabele hoogspanningen geladen blok tot
elken prijs en met alle middelen afzetgebieden zal moeten verwerven, afzetgebieden
die nergens bestaan, die slechts verkregen kunnen worden ten koste van andere
mogendheden wier economie, zonder één uitzondering, in 't gedrang en in verdrukking
naar ruimte worstelt. Een feit is 't dat het Duitsche economische potentieel reeds vóór
1914, in zijn verhouding tot het wereld-organisme in een toestand van hypertrophie
verkeerde, van abnormale, ziekelijke uitzetting. Van 1919 tot 1923 is die economie
kunstmatig gevoed met enorme hoeveelheden papieren munt, gekocht door
speculanten die een uitstekende operatie meenden te verrichten. Tusschen 1924 en
1929 heeft die economie geteerd op leeningen (twintig milliard mark) van de oude
en de nieuwe wereld. Vanaf 1933 heeft die vervaarlijke economie zich drijvend
gehouden met een kolossale dumping. Een dumping zooals men er nimmer een
bijwoonde maar die ondanks alle vernuft in 1937 vastliep op een deficit. Wat bijgevolg
zal den mogendheden, die naar afzetgebieden snakken, te wachten staan van een
Duitschland welks hypertrophisch potentieel met één derde vermenigvuldigde?
Gedurende de laatste tien jaren droeg alleen Frankrijk's nadeelige handelsbalans voor
zeventien milliard bij in de kosten van dat nijvere, onverzadiglijke Duitsche
huishouden waar altijd een tekort heerscht.

In puin
Hoe zich te weren, hoe zich te bergen? Ziedaar het probleem. Want een feit is het
ook dat het gansche politieke systeem waarmee Frankrijk sinds 1918 het Europeesche
evenwicht trachtte te bestendigen, in puin stort door de bezwijking en de uitschakeling
van 't Tsjechoslowaaksche steunpunt. Heeft het nog zin om verdere milliarden te
verspillen aan Polen, waar Hitler zonder schaamte en zonder eenige ridderlijkheid
gecopieerd wordt door een kolonel Joseph Beck? Alle dubieuze diensten welke
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Roemenië kan bewijzen, Joegoslavië, Bulgarije, en het verminkte, vermorzelde
‘Tsjekie’ van Adolf Hitler, moeten gehonoreerd worden met klinkende munt of met
douane-faciliteiten. Hoe lang zal Frankrijk rijk genoeg zijn om de banen dier staten
te beïnvloeden? Het heeft ook geen zin meer om Italië langer te negeeren. Maar
alvorens het Praagsche bolwerk viel uitte Mussolini reeds onvervulbare aspiraties.
Zullen zijn pretenties (in Spanje, in de Middellandsche Zee, in Noord-Afrika)
gematigder geworden zijn na de overwinning der dictatoren, en na de doeltreffendheid
welke bewezen is door de As? Een zwenking meer of minder is geen bezwaar voor
de Italiaansche diplomatie. Doch als zij betaald moet worden met een duren cijns,
in hoeverre zal men erop kunnen bouwen en vertrouwen?
Zoo is de internationale situatie van Frankrijk. Niet meer of minder dan hachelijk,
terwijl de tijd dringt. Voor erger en voor het ergste werd het land gevrijwaard door
de onaantastbaarheid van zijn militaire organisatie. Dat palladium zal nog eenigen
tijd intact zijn, geducht en ontzagwekkend. Maar zelfs de adaptatie van dat schild
aan de naastkomende omstandigheden (wie zal nog luisteren naar ontwapening waar
wapenen tot de briljantste resultaten leiden?) en de handhaving dier onaantastbaarheid
zal van de Franschen een bovenmenschelijke inspanning vergen en de mannelijkste
vastberadenheid. Om niet te sterven zullen zij moeten herleven. En wie bemoediging
noodig heeft kan zich hiermee troosten dat die herleving geen grooter mirakel zou
zijn dan menig ander dat door de Fransche natie in den loop harer geschiedenis
volbracht werd.
[verschenen: 19 oktober 1938]

Een ultimatum
De Fransche oudstrijders wenschen een tweede München te voorkomen.
Parijs, 13 October 1938
Zij zijn niet te vroeg ten tooneele verschenen, de Oud-Combattanten der Nationale
Federatie en haar leider Henri Pichot, die aan het hoofd staat van zes millioen man.
Maar het is nooit te laat om goed te doen, zelfs al komt men een kleine tien jaar
overtijd en al waren de buitengewoonste verschijnselen noodig om de honderd-zestig
divisies die la Bataille de France wonnen in 1918, opnieuw in beweging te zetten.
Pichot was te München, waar hij veel gezien en ongetwijfeld nog meer geraden
en geroken heeft. Hij was er in gezelschap van den ex-vaguemestre Daladier, in
tegenwoordigheid van den ex-korporaal Hitler, en wat hem het diepst schokte moet
geweest zijn het contrast tusschen het figuur van Daladier, die zijn verslagenheid
niet kon verbergen, en het uiterlijk van Hitler, verwrongen en beklemd tijdens de
debatten, maar waarop een ongekende vreugde begon door te breken toen het accoord
geteekend werd. Men heeft te dikwijls de gezichten beschreven der Duitsche
onderhandelaars van den wapenstilstand, in den wagon van Foch, om geen parallel
te trekken, en vandaag die uitdrukking van bittere noodzaak en gebuktheid niet te
herkennen op de gezichten zijner Fransche landgenooten. Als prijs voor den Vrede
en als waarborg van Frankrijk's neutraliteit hadden de Duitschers in 1914 de
uitlevering geëischt der vestingen Toul en Verdun. ‘Kom ze maar halen’ werd hun
geantwoord In 1938 eischten zij als losgeld voor den vrede de fortificaties van
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Bohemen, die niet alleen door de Franschen gebouwd waren doch ten overvloede
met hun eigen geld betaald en die op den koop toe menig militair geheim bevatten.
‘Onmogelijk is geen Fransch’ zei Napoleon. Hier werd ‘onmogelijk’ genaturaliseerd
en opgenomen in het woordenboek der overwinnaars. Maar waarvoor waren zeventien
honderd duizend Franschen gesneuveld als hun wapenbroeders twintig jaar later
machteloos zulke onduldbare chantage moesten bijwonen en ondergaan?
Te Parijs teruggekeerd had Pichot den wil en de overtuiging dat een dergelijke
positie van afhankelijkheid tegenover sabelgerinkel niet langer mocht duren. Dat
was ook de publieke opinie, verscheurd en schommelend tusschen haar schaamte
over dezen vrede, haar opluchting voor het geweken gevaar, en haar afgrijzen van
den oorlog. Er was geen enkel Franschman die in de opoffering eener bevriende
mogendheid had toegestemd met een licht hart. En de eerste roes was nog niet
opgeklaard of men bespeurde reeds aan welke pressies men na een zoodanige
onderwerping in 't vervolg blootstond. De Reichsführer liet het de Franschen trouwens
weten. Met een loslippigheid en astrantheid waarvan hij zich in zijn toestand van
medium misschien geen rekenschap kon geven, sprak hij te Sarrebrück, aan de
Fransche grens, een bijna onbewimpeld veto uit over Churchill, Duff Cooper en
Anthony Eden als regeeringspersonen. Hij brandmerkte hen die niet hadden willen
buigen voor zijn bedreigingen als oorlogszuchtigen! Er was geen enkel Franschman
onder. Hitler was dus tevreden over de Franschen, hoewel hij zich van elk woord
onthield dat wees op schappelijkheid? Men voelde dat spreken en dat zwijgen als
een dubbele smaad, die nog erger striemde in Frankrijk dan in Engeland.

De schuldvraag
Instinctmatig ging men terug tot den oorsprong van dusdanige vernederingen. Wie
was de schuld dat een duizendtal vliegmachines, op stapel, zes maanden te laat gereed
zijn om den oorlog af te wenden op minder berouwende voorwaarden? De
binnenlandsche partijpolitiek. Wie draaft de verantwoordelijkheid dat vandaag nog
om de haverklap stakingen uitbreken in de arsenalen der nationale verdediging? Een
handvol volksverleiders. Wie ontredderde de staatsfinanciën? Het Parlement, waar
verstandige lieden gedwongen zijn tegen de dwazen op te bieden als marktventers.
Wie ontredderde en verlamde de economie, zoowel de productie als de consumptie?
Een aantal hersenlooze of gewetenlooze demagogen, bezorgder voor de stembus en
haar profijten dan voor het heil der gemeenschap.
Al die schade kon berokkend worden onder het oog van den spottenden vijand die
heden zijn wet oplegt aan een deel van Europa. Niemand van al die zwetsers en
brullers heeft twee jaren vooruitgezien. En deze woordenkramers zouden willen
voortgaan met paradeeren op de planken hunner estrades? Moet men hun vergunnen
nog langer in de fabrieken en in de financiën een oorlog te saboteeren welken zij
uitlokken in de internationale politiek? Hebben zij den toekomstigen tegenstander
al niet genoeg begunstigd en bevoordeeld door de imbeciliteit hunner steriele
partij-twisten? Verdienen sommigen dezer harlekijnen die persoonlijke successen
en persoonlijke grillen verkozen boven het behoud van het vaderland en het laatste
bastion der vrijheid, niet reeds den krijgsraad en het executiepeloton?
Men moet hen muilkorven en hun den mond snoeren, zegt Henri Pichot. Men moet
hen onschadelijk maken. Men moet dat ontzenuwende en verblinde parlement sluiten
tot de verkiezingen van 1940. Als het weigeren zou gesloten te worden moet men
het ontbinden. Het gouvernement van Daladier moet de plaats ruimen voor een
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Comité de Salut Public. Of, mocht men bang zijn voor een naam, welke niet enkel
de legers van Carnot (die Bonaparte zou aanvoeren) als perspectief bevat, maar ook
de onverbiddelijke Terreur, als men terugschrikt voor dien naam, dan een Comité
de Salut National. Pichot zegt het. Hij zegt het niet alleen. Hij eischt het! Hij eischt
het in naam van zes millioen oud-combattanten, die allen kiezers zijn, en ongeveer
twee derden vormen van het Fransche kiezers-corps.

Daladier president
Pichot eischt het omdat geen enkele maatregel onder de huidige omstandigheden te
kras geacht kan worden, en omdat het geduld der Veteranen van 1918 na een
langdurige lijdelijkheid ten einde raakte onder den prikkel der vernedering van 30
September. Op zijn beurt stelt hij een ultimatum en de vraag of hij voet bij stuk zal
houden is buitengesloten. Hij kan niet terugkrabbelen, en te meer niet omdat hij
vermoedelijk accoord gaat met Daladier, wien hij het presidentschap aanbiedt van
dat Comité de Salut National. Daladier heeft steeds gegolden voor een Jacobijn wiens
ontwikkeling geremd is gebleven wegens het formalisme dat hem dwong tot een
activiteit in de perken van het parlementaire stelsel, dit wil zeggen tot het nuchtere
en fnuikende sparen van de geit en de kool. De essentieele vraag, en de eenige
interessante vraag wordt dus hoe de vermogens van Daladier zich zullen ontplooien
wanneer hij niet door de Kamers, maar door een natie van zes millioen oud-soldaten
bekleed wordt met een onbegrensde volmacht. Want afgaande op het feit dat Daladier
dezen zomer, toegerust met parlementaire volmacht, vier honderd decreet-wetten
uitvaardigde wier effect nihil is, zooals afgeleid moet worden uit dit andere feit dat
hij na zijn terugkomst uit München een nieuwe volmacht vroeg tot het uitvaardigen
van nieuwe decreten, welke volmacht hem tegen heug en meug verleend werd voor
den duur van vijf en veertig dagen (alsof men in zes weken een schipbreukig land
kon transformeeren!), afgaande op deze twee feiten moet men graag of niet
veronderstellen dat zelfs volmachten, uitgereikt door het Parlement, tot de illusies
behooren, de Jantjes van Leiden, de kluitjes in het riet en de pleisters op een houten
been.
Dit is des te ontmoedigender daar men sinds 1932 in Frankrijk, en in de limiet van
het parlementaire kader, welgeteld negentien plannen geëxperimenteerd heeft welke
het land zoogenaamd moesten redden. En daar er klaarblijkelijk geen andere uitweg
is dan die geopend wordt door het ultimatum der Oud-Combattanten, kan men per
slot niets meer wenschen, niets vuriger hopen dan eindelijk iets anders, iets nieuws
te beleven, en iets radicaals.
[verschenen: 25 oktober 1938]

Een uitgelezen jaar
Wat Maurice Privat voorspelt voor 1939.
Parijs, 15 October 1938
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Het is begrijpelijk, na alle emoties welke de menschen in de laatste weken hebben
doorgemaakt, dat zij nog nieuwsgieriger dan vroeger zijn geworden naar wat hun te
wachten staat in de toekomst, die iedereen, ondanks alles, popelt te beleven.
Dramatische tijden zijn een ware zegen voor de waarzeggerij en haar profeten. Terwijl
de meeste dingen vertraging ondergingen door een ramp die ter elfder ure werd
uitgesteld, verschijnen de astrologen twee maanden vroeger dan gewoonlijk met hun
voorspellingen voor het volgend jaar. Het dagelijksch verkeer met de Nornen die de
draden spinnen maakte hen niet minder geschikt voor de practische kanten van hun
doorluchtig ambt en zij smeden het ijzer terwijl het heet is.
Onder al die hemelvorschers heb ik steeds de warmste belangstelling gevoeld voor
de openbaringen van Maurice Privat, ‘de man die de gansche wereld verbaasd heeft
door tien maanden te voren en op hun nauwkeurigen datum het ultimatum van Hitler
aan Oostenrijk en den intocht der Duitsche troepen in Weenen te voorspellen’, zooals
hij zich met billijken trots aankondigt op den omslag van het laatste zijner sibyllische
geschriften.
Wegens zijn relaties met verschillende politieke kopstukken en wegens de plaats
welke hij inneemt in de publieke opinie zou Privat met eenig recht de officieuze
wichelaar mogen heeten der Fransche Republiek. In 't particuliere gebruik is hij de
duurste der zieners en voor den prijs die een zijner volledige horoscopen kost kan
men zich ook een auto aanschaffen, of een huis koopen. Voor het nut van 't algemeen
is hij verreweg de meest complete en zijn ‘1939’ bevat meer dan duizend data die
belangrijk zijn voor Frankrijk en voor de rest van den aardbol.
Een echte encyclopedie.
Hij staat voor niets. Met een stalen gezicht noteert hij de voornaamste data der
Beurs en den aard harer voornaamste schommelingen. De aanduiding der effecten
en hun koersen ontbreekt nog, doch dat is waarschijnlijk voor later, want elk jaartje
neemt hij toe in boudheid, alsof hij niet alleen zijn vak hoe langer hoe beter kent
maar ook zijn lezers. Daar hij zich niet uitsluitend bezig houdt met de politieke of
financieele lotsbeslissingen meldt hij voor 1939 ook de ontdekking eener nieuwe
planeet, welker vibraties hij bespeurd heeft in het zodiacale teeken van den Ram,
‘op 15° breedte, bij de ster Alpheratz, tennaastebij 90° van Vega en Sirius’. De nieuwe
satelliet bezit de karakteristieken van Minerva, de godin der intelligentie, die,
gewapend met helm, speer en schild, ter wereld kwam uit het hoofd van Jupiter,
nadat Vulcanus met een bijl den schedel gespleten had van den meester der goden.
Precieser kan het niet (precies is niet 't zelfde als accuraat) en Privat noodigt dan ook
de astronomen uit om met hun telescopen de gesignaleerde plek te fotografeeren van
het firmament. Hoewel 't après tout zonderling is dat aan Minerva, die het evenwicht
symboliseert tusschen geest en materie, wijsheid en kracht, nimmer een hemellichaam
werd toegekend (alsof er in ons zonnestelsel geen plaats en geen functie was voor
een representante der hoogere Harmonie) weet ik niet hoeveel kans er bestaat op de
ontdekking eener tiende planeet. Maar ik weet wat Privat de astronomen zal
antwoorden wanneer de onbekende hemelbol zich niet laat vinden. Hij zal zeggen:
‘Geduld slechts; uw kijkers zijn nog te zwak.’ Zooals hij zich wanneer een datum
niet klopt, uit de verlegenheid redt met de verklaring: ‘Op den dag dien ik aanwees
trad het gesignaleerde evenement in wording en bestond dus, al manifesteerde het
zich nog niet, of pas daarna.’

Een raar jaar
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Het is trouwens een raar jaar dat Privat afleidt uit de emanaties der gesternten. Geen
oorlog voorloopig, tenminste geen Europeesche of wereldoorlog, en hieromtrent gaat
de waarzegger in ieder geval accoord met de militairen. Maar voor het overige zal
niemand zich te beklagen hebben over gebrek aan sensaties en actualiteit. In Frankrijk
troebelen, crises en incoherenties van allerlei soort: parlementaire, ministerieele,
sociale, monetaire, economische, financieele en internationale. Een totale liquidatie
van het verleden en zijn schadelijke machten, in Duitschland, al bij het einde van dit
jaar, een barre burgeroorlog. Hitler vervalt in een soort van demonischen, grandiosen
waanzin, waarin hij zijn titel en troon zal behouden, hoewel hij vergeleken kan
worden met den Nebukadnezar van den Bijbel, die nog regeerde ofschoon hij als
viervoeter de weiden afgraasde. Dit zal hem echter niet verhinderen om nog menig
succes te behalen (en als pendant daarvan menige vernedering te berokkenen aan
andere mogendheden) en 't einde van het Nazisme valt niet te voorzien voor... 1941.
In Italië, schokken, ruïnes, omkeeringen en ontwrichtingen, te beginnen bij 22
November. Als realist tracht Mussolini zich aan te passen, maar de koning herwerft
zijn persoonlijken invloed. In Japan tegenspoeden, misrekeningen, teleurstellingen,
plunderingen, met als gevolg daarvan einde van de ‘politie-operatie’ in China. In
Rusland militaire verdeeldheden, mislukte aanslagen op Stalin en terugkeer tot het
parlementarisme. In Spanje tragische gebeurtenissen voor het gouvernement van
Burgos gedurende de eerste dagen van December; nederlaag en verplettering van
Franco. (Hier accepteert Privat uitdrukkelijk ‘om zijn reputatie en zijn oeuvre op 't
spel te zetten!’) In Engeland prijsgeving der totdusverre gevoerde buitenlandsche
politiek, terugkeer tot Genève, koloniale strubbelingen, bekommernis voor den
Koning. In Holland een kleine prins ('t vorig jaar voorspelde Privat een prinsesje)
maar wiens gezondheid zorg zal baren; ongerustheid betreffende de overzeesche
bezittingen, die gaandeweg zal stijgen tot obsessie. Een groot Paus zal sterven en
zijn Opvolger, wiens keuze moeilijk zal blijken, kan door duidelijke bedreigingen
gedwongen worden Noordwaarts te vluchten om het ergste te vermijden. In
Zwitserland schrikbarende gistingen, slecht verdedigde grenzen, epidemieën, paniek
en de noodlottige activiteit van vijanden die zich zorgvuldig camoufleeren.

Een andere profeet
En zoo verder, langs alle meridianen. Met een dergelijk tafereel zou de wereld 't
kunnen doen, maar gelijk elk goed schilderij zijn de hoofdtrekken gestoffeerd met
een geweldig aantal van episodische groote en kleine rampen (behalve voor Holland),
onheilen, catastrofen, cataclysmen. Het merkwaardigst is dat grosso modo deze voor
't meerendeel sombere boodschappen van het uitspansel parallel loopen met de
bevindingen van andere wichelaars. Een hunner, Gabriël Trarieux d'Egmont
specificeert zelfs uitvoerig de natuur onzer koloniale beslommeringen. Zij zouden
ons veroorzaakt worden door een machtigen nabuur uit het... Westen, in een ‘Putsch’
even brutaal als kort.
Gelijk Shakespeare ons geleerd heeft in zijn Julius Caesar is het verstandig om
een waarschuwing voor ‘de 1sten van Maart’ niet overmoedig in den wind te slaan.
Ook niet al zou men sceptisch en ongeloovig neerzien op deze conjecturale
wetenschap van gissen en tasten. Dit is niet gemakkelijk voor rationalisten aan wien
de astrologen zelf dikwijls de vraag op de lippen brengen: Wat is er in een horoscoop?
Want dezelfde Trarieux, even ernstig als Privat, en op grond van gelijke gegevens,
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die tal van jammeren neerhangt boven de hoofden van Hitler, Goebbels en Goering,
die Himmler van de Gestapo aanwijst als de Führer der naaste toekomst, voorspelt
de overwinning van Franco in Spanje. Dit is geen verschil in nuance. Dit is het
diametraal tegenovergestelde. Die tegenstrijdigheid echter kan nog nuttig worden
wanneer wij haar beschouwen als een reden te meer om ons de lijfspreuk te herinneren
der Grieken, die haar kregen van Minerva: Gedenk te wantrouwen.
[verschenen: 3 november 1938]

Op het kruispunt
Daladier weifelt tegenover de geweldige taak die hem wacht.
Parijs, 20 October 1938
Ruim veertien dagen reeds verstreken sinds Edouard Daladier werd toegerust met
de gevreesde of verfoeide Volmachten en nog steeds heeft hij ze niet gebruikt. Hij
doet als een dokter die zijn patiënt met moeite overtuigd zou hebben van het urgente
eener chirurgicale interventie en hem daarna kalmpjes in den steek laat. Voor een
politicus, hoe gezaghebbend ook op een gegeven moment, is deze houding nog
compromitteerender dan voor een geneesheer. Want rondom de sponde der lijdende
Marianne, die gelijk de berg uit de fabel, zoo dikwijls reeds onder geducht kabaal
een belachelijke muis baarde, en die voor dezen gewichtigen keer gaarne iets
toonbaars ter wereld zou brengen, verdringen zich vele geagiteerde concurrenten.
Zij nemen geen blad voor den mond. Het crediet van een minister weegt voor hen
niet zwaar. Zij verstaan de kunst van een reputatie te sloopen in een ommezien.
Hoor hen schreeuwen: Vroeg hij de Volmachten voor iets of voor niets? Als hij
ze ‘voor iets’ vroeg mag men veronderstellen dat hij eenigszins op de hoogte is van
zijn eigen plannen. Maar als hij zijn eigen plannen kent waarom houdt hij ze dan
achter de mouw? Waarom komt hij niet ermee voor den dag? Twee weken gingen
verloren met gehengel en gedraal, alsof er geen haast bij was, alsof we volop den
tijd hebben. Zijn ze dermate overweldigend, die plannen, dat de man aan wie we
volmachten schonken, eerst links en rechts advies moet inwinnen? Zou Daladier toch
nog een dier dictatoren van hout zijn, bang om zich aan koud water te branden, boven
alles bezorgd zich te dekken, een dier redders ‘à la manque’, tegelijk van den kouden
grond en van lik-me-vestje? Palsambleu! Juist wat we noodig hadden, en waarnaar
de natie reikhalsde, was iets kordaats, iets resoluuts, iets energieks, iets waar men
van omvalt, iets definitiefs, een beetje, durf, en desnoods een greintje lef. Een man
wat! Een kracht! Iemand die weet wat hij wil en het doet.
Of zouden wij waarachtig moeten veronderstellen dat hij zijn volmachten gevraagd
heeft ‘voor niets’? Zou hij misschien zelf nog op zoek zijn naar een plan? Zou hij
nog in dubio verkeeren omtrent den aard en de fabricatie der reddingsplank? Hij
heeft nochtans de gelegenheid en de middelen gehad om informaties te verzamelen.
Wij hebben hem den tijd gegund. Hij komt niet onbeslagen op het ijs. Daladier is
iemand met ervaring. Na vier honderd decreten uitgevaardigd te hebben die ons geen
stap verder brachten, die de mooiste slag in de lucht waren welke ooit gezien werd,
kan hij van ondervinding spreken en weten hoe de vork aan den steel zit. Vier honderd
decreten, te drommel, zonder eenig resultaat, is geen bagatel, en men zou na zulk
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een kolossale inspanning kunnen aannemen dat iemand daarna is uitgepraat. Dat hij
geen raad meer weet. Of dat de schuifladen van de ministerieele bureaux, waar altijd
redresseeringsplannen liggen te schimmelen, zooals Tardieu zegt, volslagen leeg
zijn. Men zou dat zelfs kunnen vergoelijken. Doch laat hij dan geen volmachten
vragen, wanneer hij niet weet wat hij ermee zal uitrichten. Laat hij dan liever de
zaken overdoen volgens parlementair gebruik. Er zijn candidaten genoeg en
liefhebbers te over.

Het spelletje
Dit is geen fantasie. Het zijn echo's van het geratel dat vanaf de eerste dagen dezer
week de couloirs gevuld heeft der Kamer. Want hoewel de député's nog op vacantie
zijn, begon het bekende spelletje overnieuw, na een pauze die kort geduurd heeft.
Het amusement van den parlementairen kermis waar ieder afgevaardigde als de
vingers hem jeuken met een bal gaat mikken naar de borden en glazen van de
ministerieele tent. Men dacht dat er iets veranderd was, en een paar dagen leek het
zoo. Doch alles bleef bij het oude. Toen Hannibal voor de poorten stond hebben de
vertegenwoordigers der natie even een schrik beet gehad, die een beginsel was van
wijsheid. Gisteren werd bericht dat Hannibal demobiliseert en de député's keeren
terug tot hun gewoonten, als de hond der Schrift naar zijn braaksel.
Aan wie de schuld? Aan Daladier. Wanneer hij zich de gestelde taak misschien
nog niet onmogelijk maakte, hij maakte haar aanzienlijk lastiger. Zooals de koristen
der opera die zingen dat zij onoverwinbaar opmarcheeren, hief hij luidkeels zijn
refrein aan en verzette geen voet. Hij commandeerde: Voorwaarts... halt: gelijk in
de parodie van Koning Ubu. De beste troepen worden tureluursch, wanneer men hun
zulke poetsen bakt. Behalve natuurlijk in een klucht. Maar de député's hebben het
recht te achten dat zij niet op de planken zijn en geen vaudeville vertoonen. Wat kan
men hen eigenlijk verwijten als zij zenuwachtig worden en het geduld verliezen?
Elk parlement is wat de ministers ervan maken. Het is niet de schuld der automobiel
wanneer zij slecht bestuurd ‘in het décor gaat’ gelijk de Franschman schilderachtig
zegt. Het is de schuld van den chauffeur.
Ware Edouard Daladier een Clemenceau, een Poincaré, dan zou men nog kunnen
hopen dat zijn dralen een tactiek verbergt, dat er uit den fluweelen handschoen
plotseling een ijzeren klauw te voorschijn zal komen of dat hij voor zijn slappe vuist
een stalen rusting in reserve heeft. Bij de psychologie van Daladier, zooals hij zich
in verscheidene omstandigheden liet kennen, is de hypothese te mooi om
waarschijnlijk te lijken. Neen, zijn dralen is geen talmen. Zijn dralen is weifelen.
Zijn dralen is besluiteloosheid. Nimmer nu was weifelen minder geoorloofd dan in
de huidige situatie, en minder aangewezen om te dienen als tactiek.

‘Refaire la France’
Wij begrijpen evenwel Daladier's perplexiteit. ‘Refaire la France’ gelijk het parool
luidt dat ieder in den mond heeft, is meer dan een heksentoer die verricht kan worden
met hocuspocus. Het is een Herculeswerk. Alleen de handelsbalans reeds stelt voor
kwasi-onoplosbare problemen. Haar deficit over de laatste elf jaren - na 1927, het
jaar der voornaamste handelsverdragen waarmee Frankrijk edelmoedig en enthousiast
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gepoogd heeft om ‘Refaire l'Europe’ - bedroeg 102.355 millioen. Meer dan honderd
milliard waarvan 72 milliard Poincaré-franken. In 1937 bedroeg het deficit dezer
balans (die over 1927 nog een batig saldo opleverde van 1875 millioen) bijna 19
milliard. Dat zijn sommen. Die geregelde en reusachtige aderlating aan een land kan
niet duren in 't oneindige, temeer niet omdat zij onlogisch, kunstmatig en gewelddadig
geschiedt. Men zal b.v. niet altijd Fransche kippen kunnen verhinderen te leggen
omdat men eieren wil koopen van China. Men zal de boeren van Marokko en Algiers
niet altijd kunnen beletten sinaasappelen en citroenen te kweeken, wijl men deze
vruchten wil betrekken van Barcelona. Een natie die zelf graan in overvloed
produceert kan niet voortgaan met importeeren van koren... om er benzine van te
stoken. Dit zijn drie voorbeelden uit een ellenlange lijst van honderd andere, even
paradoxale.
Als echter dat overdreven, tegennatuurlijk deficit niet kan aanhouden zonder
geleidelijke verarming en uitputting, het kan ook niet ophouden zonder in de economie
van de planeet de reeds heerschende verwarring gevaarlijk te verscherpen, zonder
bij twintig, dertig mogendheden, waarvan enkele Frankrijks feitelijke, andere
Frankrijks mogelijke bondgenooten en sommige Frankrijks uitgesproken tegenstanders
zijn, de grootste ontevredenheid, de heftigste ontstemming te verwekken. Van alle
landen inderdaad werd geen enkel door zijn internationale politiek (gezwegen nog
van zijn sociale) in een bijna hopeloozer en reddeloozer impasse gedrongen, dan de
Fransche natie. B.v.: de Franschen staken voor twintig milliard kapitaal in de industrie
van Tsjechoslowakije welke deze maand overging in Duitsche handen. Met die
twintig milliarden zullen zij voortaan gedwongen zijn hun eigen Fransche fabrieken
te laten beconcurreeren, of Duitschland in 't nauw te brengen dat over 1937 reeds
voor 3.247 millioen franks aan de Franschen leverde en slechts voor 1.414 van hen
kocht.
En dit staaltje van huishouding is maar één van de tien acute problemen die, hoewel
onoplosbaar schijnend, niettemin moeten worden opgelost. Wij begrijpen dat Daladier
aarzelt bij den aanvang van zulke taak. Hij waagt zijn persoon op een eenige en
laatste kaart. Wij zouden begrijpen wanneer de moed hem daarvoor ontzinkt. Maar
wanneer hij per slot van rekening doortast, alles riskeerend, zullen wij hem
bewonderen.
[verschenen: 5 november 1938]

Een vruchtbare ontdekking
De chromosomen in het ‘Palais de la Découverte’ te Parijs.
Parijs, 22 Oct. 1938
Er is misschien geen nuttiger en origineeler instelling dan het Palais de la Découverte,
een onderafdeeling der tentoonstelling van 1937 die wegens haar verbazend succes
onder alle soorten van publiek de Expositie overleefd heeft.
Dit ‘Museum van Wetenschappen’ geeft niet alleen een résumé van het verleden,
maar onder leiding der gezaghebbendste Fransche geleerden wordt het regelmatig
verrijkt met de resultaten der nieuwste nasporingen in allerlei domeinen en
bijgehouden als een Grootboek der Kennis in optima forma, dat in enkele uren over
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den stand der meest verschillende problemen, over de mogelijkheden der naaste
toekomst de volledigste en betrouwbaarste inlichtingen verstrekt. Tot nu toe is deze
merkwaardige onderneming bij gebrek aan beter gelogeerd onder den koepel van
het Grand Palais, het centrum der Parijsche periodieke tentoonstellingen, doch weldra
zal zij definitief onderdak vinden in een der nieuwe musea der Avenue de Tokio. Al
had de Expositie van 1937 niets anders nagelaten dan de stichting van dit
aanschouwelijke wereld-laboratorium, dan zou zij haar jaartal onvergetelijk maken
en ondanks haar formidabel deficit niet te duur betaald zijn.
Deze maand breidde het Ontdekkings-Paleis zich uit met een zaal welke uitsluitend
gewijd is aan de onderzoekingen van het Carnegie-Instituut op het gebied der
chromosomen. En men mag gerust niet weten wat chromosomen zijn, men mag zelfs
nimmer gehoord hebben van zulke dingen, want hun bekendheid dateert van tamelijk
korten tijd. Maar niemand, geloof ik, die een vleugje fantasie bezit kan het hier
vertoonde gadeslaan zonder zich bevangen te voelen door gewaarwordingen die
evenzeer op ontsteltenis lijken als op bewondering. Deze zaal immers zou met recht
het opschrift mogen dragen: ‘Hier begint een nieuwe aera in de geschiedenis van het
menschdom.’ Wie zijn verbeelding even laat werken zal deze inscriptie nog te
onnoozel achten. Oordeel zelf.
De chromosomen, waarop de biologen gedurende een twintigtal jaren hardnekkig
hun aandacht gericht hebben, zijn micro-organismen welke in de voortteeling van
een plant (of van een levend wezen) de erfelijkheid bepalen. Wanneer de constitutie
normaal is bevinden zij zich paarsgewijze in elke cel van alle levende soorten, zoodat
elk organisme beschouwd kan worden als substantieel-dubbel, wat de biologie noemt
‘diploïde’. Vanaf 1927 wist men dat organismen, die onderworpen werden aan de
werking van x-stralen, een chromosomische verandering ondergingen welke zich
uitte door het optreden van nieuwe karakter-trekken bij hun afstammelingen.
Bovendien werd onder sommige planten-soorten het bestaan gesignaleerd van
bijzondere rassen, waarvan de cel niet was toegerust met twee, doch met vier
chromosomen, een geaardheid welke door de biologen daarom ‘tetraploïde’ genoemd
werd. Deze rassen onderscheiden zich door een grooteren bouw, een verhoogd
weerstandsvermogen en een forschere groeikracht. Het waren in zekeren zin
‘opperplanten’, zooals men spreekt van opper-menschen. Deze ‘tetraploïde’ rassen
waren steeds het gevolg van een toeval, van een plotselinge grillige mutatie van den
oorspronkelijken vorm.

Experimenten
Op deze twee gegevens: het effect van x-stralen op de chromosomen, en het toevallige
optreden van ‘tetrapleïden’ gingen de biologen experimenteeren. De moeilijkheid
was om een schijnbare gril der natuur te verwijden tot een constante wet, en een
toevallig verschijnsel te verheffen tot permanent en naar believen [repareer]baar feit.
Albert F. Blakes [onleesbaar woord] den weg en de methode voor die kunstmatige
en willekeurige verdubbeling der chromosomen, dit wil zeggen de kweeking van
monster-rassen welker wonderbaarlijk ontstaan en verbluffende omvang in het Palais
de la Découverte gedemonstreerd worden.
Hij werkte, joost weet waarom, met de datura stramonium, die wij doornappelkruid
noemen. Alvorens de zaden te zaaien dompelde hij ze gedurende twee of drie dagen
in een verdunde oplossing van het vergif dat geproduceerd wordt door het plantje,
dat botanisch colchicum autumnale heet en dat wij poëtisch herfsttijloos gedoopt
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hebben. Met de ‘gecolchiciniseerde’ zaden verkreeg hij een kort, gedrongen,
gezwollen gewas, ziekelijk van uitzicht, doch waarop twijgen sproten, die een dubbel
aantal chromosomen bezaten, en die zich onderscheidden door de buitengewone
afmetingen harer bladeren en harer bloemen. Deze ‘tetraploïde’ bloemen bleken
vruchtbaar. Zij leveren tetraploïde zaden, waaruit tetraploïde planten opkiemen. Het
spreekt van zelf dat Blakeslee bij zulke veelbelovende resultaten niet stil hield.
Onverwijld experimenteerde hij het gif van de colchicum autumnale (tot dusverre
slechts gebezigd als medicament tegen rheumatisme en jicht) op een menigte andere
gewassen en steeds met hetzelfde tooverachtige effect. Het gif der herfsttijloos bewees
onder alle omstandigheden de eigenaardigheid te bezitten om de chromosomen te
verdubbelen en kortgeleden paste een Franschman (Marc Simonet) de methode voor
den eersten keer toe op een landbouwvoortbrengsel (het vlas) met eenzelfde identiek
en schitterend resultaat.
Van een practisch standpunt gezien is het zonder twijfel belangrijk om naar
verkiezing vier-chromosomische planten te kunnen scheppen, robuuste, reusachtige
gewassen, die over 't algemeen uitmunten door hun meer dan verdubbelde
economische waarde. Daarbij echter bleven de proefnemingen niet, noch de successen.
Weldra bleek dat de ontdekking van Blakeslee in staat stelde om op zoo goed als
onbeperkte schaal alle mogelijke hybridische gewassen voort te brengen en te
vermenigvuldigen.
Ziehier het mechanisme van dit nieuwe wetenschappelijk mirakel der colchicum
autumnale. Waarom zijn de kruisingen van twee plantensoorten meestal onvruchtbaar?
Wegens de disharmonie der ouderlijke chromosomen. Deze disharmonie verhindert
de billijke, gelijkmatige verdeeling der hereditaire substantie in de
voortteelings-cellen. Maar als men de zaden van dergelijke bestaards drenkt in het
gif der herfsttijloos, als men ze colchiciniseert, voegt men aan elke chromosoom een
tweelings-chromosoom toe en herstelt men het evenwicht. Elk beletsel voor een
gelijke verdeeling der erfelijke substantie is daarmee opgeheven. Zoo was inderdaad
de methode welke de natuur toepaste in planten-soorten die spontaan het aanzijn
kregen; kruising, gevolgd door een verdubbeling der chromosomen. Daaraan danken
wij b.v. de rogge en de geweldige knol-radijzen. Tot dusverre kon de mensch slechts
partij trekken van deze gelukkige toevallen. Hij kon ze niet naar wensch herhalen.
Voortaan kan hij dergelijke evoluties regelen naar welbehagen. Vanaf heden beschikt
hij over het middel waarmee hij om geldige of ongeldige redenen elk bastaard-product
kan doen promoveeren tot den rang van duurzame, stevig gewortelde generaties.

Perspectieven
Op 't oogenblik betreft deze verruiming der menschelijke macht, waarmee een
onmetelijk experimentatie-veld geopend wordt, en zonder eenigen twijfel ook
ongehoorde perspectieven in de agrarische capaciteit van den aardbodem, in de
productie-vermogens der volkeren, op 't oogenblik betreft die heerschappij over de
chromosomen enkel het plantenrijk. Maar reeds neemt men proeven op visschen.
Het is niet buitengesloten dat men op een goeden dag gigantische karpers aan den
haak zal slaan, reusachtige haringen en sardines zal zien spartelen in de netten. Daarna
zullen dubbel-gechromosomiseerde hoenders misschien eieren leggen als meloenen.
Men zal paarden wellicht het volumen geven en het draagvermogen van olifanten.
De dagelijksche melkopbrengst der koeien zal gemeten worden in hectoliters. En
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inmiddels is ook de mensch zelf aan de beurt gekomen. Men zal de cyclopen, reuzen,
titanen en andere giganten, der mythologie uit de nevelen der fabels zien herrijzen
als werkelijkheden. Een romanschrijver als Wells behoeft een vijandig en vernietigend
geslacht niet meer te voorschijn te roepen van de planeet Mars. De mensch zal zijn
eigen overheerschers en tyrannen creëeren, zooals hij trouwens toch al doet, zooals
hij altijd gedaan heeft, zelfs zonder het sap van herfsttijloos. Doch ditmaal is er kans
op een ras van ware meesters, van opper-menschen in den letterlijken zin. Men zal
geen Homunculus scheppen in een bocaal. Doch gedrochten wier hoofd tot boven
den nok der huizen reikt. Als de aarde blijft draaien kunnen de legendaire tijden met
hun fabuleuze worstelingen terugkeeren. Want er is niets nieuws onder de zon, en
wat onze verstomde oogen nieuw lijkt is slechts een kwestie van een paar
chromosomen, enkel waarneembaar onder de microscoop.
[verschenen: 11 november 1938]

Het eeuwfeest van Bizet
Een muzikaal genie, dat systematisch werd miskend en onderschat.
Parijs, 25 Oct. 1938
Honderd jaar geleden, op den dag af, werd te Parijs, in het gezin van een gewoon
zangleeraar een kind geboren dat van zijn ouders de ietwat pompeuze voornamen
ontving van Alexandre-César-Léopold, en dat zij eindigden met eenvoudig te noemen
Georges. Het was onder den naam Georges Bizet dat de auteur van L'Arlésienne en
Carmen den wensch vervulde dien zijn vader vanaf zijn jongelingsjaren gekoesterd
had: het daglicht te schenken aan een muzikaal genie, wat hem gelukt is. Op zijn
vierde jaar werd Georges voor de piano gezet. Tusschen zijn veertiende en achttiende
behaalde hij alle eerste prijzen op het conservatorium. Op zijn zeventiende schreef
hij de symphonie welke drie kwart eeuw voor verloren gold en die in 1933 werd
teruggevonden. Men behoeft slechts de zingende, penetrante en zeldzaam zielsvolle
melodieën te hooren van het Andante en het Scherzo (His Masters Voice graveerde
een uitstekende gramofoonwedergave van dit werk) om de zekerheid te hebben dat
de ontvankelijkheid, de frischheid van Georges' gemoed niet in 't minst door de
vaderlijke dressuur geschaad is. Tusschen die twee menschen bestonden dezelfde
intieme banden welke Mozart verbonden aan zijn vader. In hun beider levensloop
trouwens ontmoet men menig punt van overeenkomst, met verergerde omstandigheden
voor Bizet. Evenals Mozart was Bizet de grootste pianist van zijn tijd (Berlioz heeft
't gezegd, Liszt heeft 't bemerkt), doch hij bleef als zoodanig onbekend. Beiden
hadden buiten hun muziek dezelfde positieve nuchtere, gelijkvloersche
levensopvatting, wat onze tijdgenooten Bizet nog niet konden vergeven (alsof zij in
de hoogste sferen leefden!) toen enkele jaren geleden zijn brieven gepubliceerd
werden. Beiden hebben zich moeten overwerken. Beiden werden door het lot
gebannen in een milieu dat hen niet begrijpen kon en van alle kanten remde. Beiden
vonden den dood aan het einde van hun moeiten zonder hun onmetelijk genie ten
volle te hebben kunnen realiseeren. (Tot waar had Mozart na zijn laatste symphonieën
kunnen stijgen als hij ook maar den ouderdom bereikt had van Beethoven?) Beiden
hebben de grammatica of syntaxis der muziek nauwelijks verruimd, maar daarentegen
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zuiver innerlijke waarden toegevoegd aan hare spraak. En ten slotte stierven beiden
op den leeftijd waar de kunstenaar zich bewust begint te worden van het heelal dat
hij in zich draagt en rondom zich. Toen Bizet op 3 Juni 1875 stierf aan een kwaal
die zich aanvankelijk liet aanzien als een angina maar bliksemsnel ontaardde in een
doodelijke keelontsteking waren de laatste woorden die hij zei tot een bloedverwant:
‘Hoe zal je dat mijn vader kunnen mededeelen?’
Het sloeg middernacht toen hij de oogen sloot te Bougival, en te Parijs viel het
scherm over het vierde bedrijf van Carmen, de 33ste opvoering van zijn laatste werk,
dat zich geenszins aankondigde als een wereld-succes en juist recette genoeg maakte
om zich te handhaven op het répertoire. Tientallen malen heb ik te Bougival (een
half uur rijden van Parijs) voor het huis gestaan waar dit meesterstuk gecomponeerd
werd en waar Carmen's schepper overleed. Het ligt in een bocht waar de openbare
weg en de Seine over een korten afstand evenwijdig loopen. Bizet keek uit over een
landschap van vlakke groene weiden, afgezoomd met wilgen en popels, dat men de
uiterwaarden der rivier zou kunnen noemen, 's winters meestal onder water, en
Hollandsch aandoend. Niets specifiek Fransch langs den horizon, en nog minder
Spaansch. De woning van één verdieping is een nauwelijks gestileerde kubus, met
een klein tuintje aan de achterzijde. Het huisje van een modest burgerman, en als
zoodanig geeft het een nauwkeurig beeld van de sociale positie welke bij zijn dood
werd ingenomen door den meester, die alles tezamen gerekend voor den nazaat een
kapitaal vertegenwoordigde van minstens één milliard. In den voorgevel is een
marmeren gedenkplaat gemetseld aan welks gulden letters de tand des tijds reeds
geducht geknaagd heeft. Dat was goedkooper en rendabeler dan het huisje in te
richten als museum. Parijs, de stad der duizend-en-één straten en standbeelden, heeft
nog steeds geen Rue Bizet, noch eenig gedenkteeken.

Niet erkend
Men moet zich dan ook, ondanks de enkele feestelijkheden waarmee Frankrijk zijn
honderdsten geboortedag vierde, geen illusies maken over den rang welken Bizet
inneemt in de representatieve muziek-wereld. De componist die door Nietzsche werd
uitgeroepen als symbool der levenwekkende zon (‘Ill faut méditerraniser la musique’
gebood de filosoof) wier glanzen den ganschen Wagner in schaduw stelde, de
componist in wiens klanken Nietzsche een middel tot zelfvolmaking gevonden had,
de componist die aan de Spanjaarden het besef gaf eener nationale muziek (zonder
daarom minder Fransch te zijn, en zonder ooit verder gereisd te hebben dan Bordeaux),
de componist die, onder een schijn van gemakkelijkheid, voor geen enkel klassiek
of modern meester onderdoet in technisch, contrapuntisch, harmonisch en melodisch
raffinement, de componist die met twee werken (L'Arlésienne en Carmen) over den
geheelen aardbol alle records slaat van opvoeringen-cijfers, die componist, in zijn
essens even onnavolgbaar als Beethoven, wordt door zijn collega's meer geduld als
onontkomelijk feit, dan gewaardeerd en erkend in zijn juiste beteekenis. Zeker schrijft
men niet meer gelijk de critici der première van Carmen, dat zijn muziek een
hazepeper is zonder haas, dat hij met een enorm talent de melodische bekoring
vervangt, dat hij zijn weg nog zoekt, dat hij van a tot z in grijze tinten blijft, dat
Carmen noch scènisch noch dramatisch is, dat zijn opera een lange rij is van
compromissen, of ander gebazel van hetzelfde ongeloofelijke kaliber. Maar als het
publiek, om een haast ondenkbare veronderstelling te maken, zich van Carmen en
L'Arlésienne afwendde zou er in Frankrijk niet één musicus te vinden zijn om met
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eenige overtuiging en oprechtheid te protesteeren tegen het verlies van een intrinsiek,
onschatbaar muzikaal en menschelijk document. Er zijn honderden détails in het
populaire oeuvre van Bizet (om slechts te citeeren: de lage en zachte trompet uit het
laatste tusschenspel van Carmen, waarin zooveel huivering en gloed gecondenseerd
ligt) welke ‘de kenners’ nog steeds niet vermoed hebben, doch wier verborgen effect
onfeilbaar doordringt tot den onbevangen hoorder.
Die moeilijk te verklaren systematische miskenning en onderschatting is ten slotte
van weinig gewicht of belang voor de muziek-cultuur omdat de geest blaast waar hij
wil. Zeker, wie zich rekenschap kan geven wat Bizet's jeugd-symphonie (enkele vage
echo's van Mendelssohn daargelaten) bevat aan diepe, natuur-echte originaliteit, aan
lichtwerpingen naar een verre toekomst, maar waarover een sluier viel, en die werden
uitgeschakeld, om pas veel later in vollen luister op te stralen bij een Bruckner b.v.
(de middenstukken van het eerste deel zijn hiervoor typeerend) wie zich daarvan
eenmaal vergewist heeft, zal nimmer kunnen luisteren naar dit werk zonder dat de
vreugde en de bewondering zich kleuren met een gevoel van rouw om het onvoltooide,
om het gebrokene in Bizet's ontluiking. Wegens duistere oorzaken, die men
aanvaarden moet omdat zij zijn en gelijk zij zijn, was het Bizet niet vergund zich
meer dan tweemaal te verwezenlijken in een muziek welke aan alle discussie en alle
critiek ontsnapt. Het is waar dat dergelijke gunst slechts aan zeer weinige kunstenaars
uit de tweede helft der negentiende eeuw te beurt viel. En 't is waar dat wij altijd het
vierde bedrijf van Carmen zullen hebben om ons te verzoenen met een onbegrijpelijk
tragisch raadsel, het vierde bedrijf, dat niemand ooit heeft kunnen bijwonen, ook niet
in de erbarmelijkste vertolking, zonder te schokken, te sidderen en zich gevitaliseerd
te voelen in het contact met een onsterfelijke strooming, een stroom zóó machtig dat
zelfs de herinnering eraan volstaat om een sensatie te wekken van geluk.
[verschenen: 9 november 1938]

Bij een Tsjechischen vuilnisbak
De Tsjechen zijn nu uitermate verbitterd op Frankrijk, maar hadden zij de
historie niet kunnen forceeren?
Parijs, 29 October 1938
Volgens uitvoerige verhalen van de Pravda en andere dagbladen heeft er in de sociale
club te Praag een plechtigheid plaats gegrepen die naar de bedoeling der officianten
stellig niet moet worden opgevat als een ijdele en paskwillige vertooning, maar als
de uitdrukking van zwaar gewonde gemoederen. Men zou zich kunnen vergissen.
In het midden der feestzaal was een vuilnisbak geplaatst waarlangs de meest
gekwalificeerds vertegenwoordigers defileerden van de Tsjechoslowaaksche overheid
en maatschappij: geleerden, ingenieurs, dokters, kunstenaars, officieren. Ieder op
zijn beurt wierp met min of meer expressieve gebaren van walging de militaire
onderscheidingsteekenen in den bak en de insignes van het Legioen van Eer welke
tijdens of na den wereldoorlog aan de bezitters waren uitgereikt door den President
der Fransche Republiek, krachtens bevoegdheden welke aan dit staatshoofd zijn
toegewezen. Wij weten niet wat er daarna met dezen afval gebeurd is. Wij weten
ook niet of de scène gefilmd werd, maar zij verdiende het te zijn. Afgedraaid in een
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Parijschen bioscoop zouden de Franschen ermee gegekscheerd hebben, om niet
gedwongen te zijn erbij te huilen, volgens het bekende woord van Figaro.
Reeds hadden de Tsjechen op het gekrompen en gevierendeelde territorium dat
hun overbleef alle straatborden verwijderd en alle openbare opschriften waarvan de
klank of de beteekenis herinnerde aan Frankrijk en aan Fransche diensten uit het
verleden. Generaals en professoren der universiteit hadden aan Albert Lebrun reeds
hun rosettes teruggezonden en hun blinkende commandeurs-sterren, met de
mededeeling dat, wijl Frankrijk voortaan onteerd was, dit land in 't vervolg geen
eereteekenen kon toekennen. Deze persoonlijke en kadastrale uitbarstingen van
verbittering hebben blijkbaar de Tsjechische woede zoo weinig gestild, dat zij niet
konden nalaten de particuliere en administratieve betuigingen hunner verbolgenheid
te onderstreepen met een publieken hoon en een infameerende ceremonie.

Onredelijke comedie
Jammer, dubbel jammer, dat een natie die zich dapper en stoïcijnsch gedragen heeft
tegenover het onafwendbare, zich onder de reactie van den schok opluchting poogt
te verschaffen in kinderlijke comedies waarvan het overbodige, nuttelooze aan een
redelijk oordeel niet kan ontsnappen.
Wanneer de Tsjechen meenen Frankrijk te mogen verwijten als een eerloosheid
en een schande dat dit land niet op eigen initiatief, en zonder daadwerkelijke, positieve
steuntoezegging van Rusland of van een andere mogendheid, Europa in een oorlog
gedompeld heeft om een situatie te redden welke de Tsjechische diplomatie zelf door
haar geschipper gaandeweg onhoudbaar en hopeloos gemaakt had, dan vergeten de
Tsjechen een beetje te gemakkelijk dat Frankrijk anderhalf millioen soldaten
mobiliseerde en dat zij volgens de meeste waarschijnlijkheid te danken hebben aan
deze Fransche mobilisatie dat niet geheel Bohemen is ingepalmd en geannexeerd als
Duitsche ‘Gau’. Het is aan Hitler en zijn generaals beter bekend dan aan wie ook dat
de Fransche mobilisatie geen bluf was. Wanneer de Duitschers zich vergenoegden
met een fragmentarische aanwinst dan deden zij dat stellig niet om philanthropische
redenen doch eenvoudig omdat het totaal hun op dat moment als kluif te hard leek.
Hetgeen zeer juist gezien was. In September hadden de Franschen even weinig lust
om te oorlogen als in Augustus 1914. In September 1938 kon een conflict hun geen
enkel voordeel bezorgen, en zelfs niets dan schade berokkenen, ook al behaalden zij
de overwinning. Zij zouden gratis gevochten hebben. Niet eens voor een ideaal dat
hun ter harte gaat. Maar niettemin zouden zij onverschrokken ten strijde zijn getrokken
op een simpel commando hunner aanvoerders.
Het is daarom niet rechtvaardig om den blaam voor de verbrokkeling van
Tsjechoslowakije uitsluitend te werpen op Frankrijk en een schromelijk onrecht, om
het behoud van den vrede dit land aan te wrijven als een schande. Een
gemoedsstemming gelijk de Tsjechische, hoe begrijpelijk en onvermijdelijk ook als
terugslag eener wreede beproeving, zou niet alleen wegens hare onredelijkheid, niet
alleen wegens de daaruit voortvloeiende verkrachting der feiten, doch bovenal wegens
de kleineering van moreele waarden, die op 't oogenblik minder dan ooit verguizing
noodig hebben, moeten verdwijnen als factor, als uitgangspunt, als gezichtshoek der
internationale psychologie en der internationale politiek. Bij die mentaliteit van
rancune en ongegronde laster kan niemand baat vinden, allerminst de Tsjechen. Zij
kan slechts twijfel stichten of aanwakkeren en nieuwe explosies van het beruchte en
gevaarlijke ‘dynamisme’ bespoedigen.
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Wij gelooven echter niet dat de pro-domo-redevoering, verdienstelijk overigens
en zakelijk, waarmee Georges Bonnet de actie van den Quai d'Orsay op het Congres
der Radicalen verdedigd heeft, de opinies merkbaar zal wijzigen, noch dat zij elders
dan in Frankrijk de geslagen wonden zal lenigen. Bonnet geeft een overzicht van het
verloop der gebeurtenissen gelijk men ze tennaastenbij kent uit de telegrammen, en
een samenvatting waarbij men te dikwijls en te veel moet lezen tusschen de regels.
Men kan dit betreuren wijl deze methode van halve woorden voor de goede
verstaanders, die zeldzaam zijn, in het gunstigste geval slechts leidt tot suggesties.
Maar is het te veel gevergd, na dat betreurd te hebben, om tenminste in overweging
te nemen dat een Minister van Buitenlandsche Zaken, zonder zijn posities te
verzwakken, tot in zijn eigen land, niet in vierkante termen kan rectificeeren of
polemiseeren?

Waarom?
Het is hem niet geoorloofd te onthullen wat en waar er op het beslissende uur iets
gehaperd heeft. Op straffe van uitgekreten te worden als bellicist (of als muggenzifter
van de teksten der verdragen) mag hij niet vragen: Lag het in de lijn van Frankrijk,
was het zijn rol, zijn plicht om het eerste schot te lassen? Hij kan Benesj niet
vergelijken met Albert van België die in 1914 niet op de toezeggingen der
mogendheden wachtte om met de wapenen zijn recht te handhaven. Om tienvoudige
redenen kan hij de Tsjechische regeering niet toevoegen: Wat belette u om, ondanks
allen dwang van buiten, de beslissingen van München te verwerpen? Waarom hebt
gij de Historie niet geforceerd? Gij stondt één tegen tien? Te Salamis en te Marathon
stonden de Grieken één tegen vijftig. Zij braken hun stad af. Met hun kunstwerken
stapelden zij verschansingen op. Waarvoor hebt gij fortificaties gebouwd met Fransch
kapitaal? Waarvoor hebt gij een leger en vliegtuigen? Waren uw grenzen, uw
onafhankelijkheid, uw geloof in het duizendjarig Bohemen, uw democratisch ideaal
niet het offer waard van Praag en van een generatie? Ook de Atheners hadden kunnen
capituleeren voor de Perzen, de Hollanders voor de Spanjaarden en Lodewijk XIV,
le Roi Soleil. Was het fundament van den Tsjechischen Staat niets anders dan rhetorica
en niet solider dan politische declamaties?
Men beweert dat de Duitschers een telefonisch gesprek onderschept hebben (en
gramofonisch geregistreerd) tusschen een Parijschen minister en het gouvernement
van Praag, en dat Hitler te München zelfs aan Daladier voorgesteld zou hebben om
hem de stem te laten vernemen van dezen collega. Dit telefoon-gesprek zou bewijzen
dat ongeveer de helft van 't Fransche cabinet in zijn binnenste dacht gelijk hier is
aangeduid. Als evenwel een minister zoo redeneert tusschen vier muren, een dergelijk
betoog is hem verboden op een podium. Om hun blazoen ongerept te zien en hun
eer onaangetast zullen de Franschen derhalve meer moeten vertrouwen op het gezond
verstand en de finesse der buitenstaanders dan op argumenten. Maar zelfs al ontbreken
die en al blijven zij ontbreken, de Tsjechen zouden mannelijker handelen wanneer
zij hun vuilnisbak rangeerden op de plaats waar hij thuis hoort en te gebruiken
waarvoor hij bestemd is.
[verschenen: 16 november 1938]
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In vlammend schrift
De brand te Marseille gaf een weergalooze zorgeloosheid, knoeierij en sleur
te zien.
Parijs, 2 November 1938
Aan de twaalf lichten zijner vuurtorens heeft Marseille toegevoegd de vlammen van
een brand. Niet alleen voor gisteren en eergisteren, voor morgen en overmorgen.
Zelfs voor langeren tijd dan de vermaarde Canebière waarin de brand aan weerszijden
een bres gestookt heeft, geteekend zal zijn met rook, roet, puin en enorme leege gaten
waaruit een stuk lucht puilt in de verminkte straat. En om een ramp te doen dienen
als alarm-signaal, om een catastrofe te laten wapperen als vlag over stad en land,
kon de booze of goede geest die het vuurtje aanlegde geen frappanter plaats uitzoeken
dan deze. Want wie kent de Canebière niet met haar cosmopolitisch parfum, kabaal
en plezier? Voor den Franschman worden op de Canebière de beste moppen getapt.
Voor den Europeaan die reist is de Canebière de Poort van den Oriënt, waar twee
werelden zich vermengen, het Westen en het Oosten, tot een cocktail welke niemand
vergeet die er ooit van geproefd heeft. Hier begint het groote avontuur, hier eindigt
het.
En of de Franschman wil of niet, of hij graag zal willen of niet graag, de ramp van
Marseille, de verwoesting der Canebière is een symbool. Een beeld voor de zinnen.
Een herkenningsteeken. Om het te begrijpen behoeft men geen bijzondere gaven van
intuïtie te bezitten. Ieder kan het verstaan die niet stekeblind en stokdoof verkiest te
zijn. Het drukt zich uit in de spraak van een heraut welke aan duidelijkheid niets te
wenschen overlaat. Het eischt evenmin de talenten van een profeet of van een
helderziende dan de deurwaarders-aanmaning die men somtijds ontvangt. Wanneer
er een Fatum bestaat om onheilen te combineeren en te ontketenen, dan zal zelfs
door elk onpartijdig waarnemer erkend moeten worden dat dit mysterieuze Fatum
bij de monteering zijner helsche machine onmogelijk loyaler, rondborstiger,
openhartiger te werk kon gaan dan te Marseille. Het gebruikte geen enkele list. Om
zich te manifesteeren koos het een uur op klaarlichten dag. Het versmaadde de
overrompeling. Het heeft niet geprobeerd iemand te bedriegen of te verrassen toen
het besloot de Franschen aan 't verstand te brengen hoe een onheil met al zijn
gruwelijkheden ontkiemt, spruit, groeit en uitbreekt. Het speelde open kaart. Geen
enkelen factor liet het in het duister of in 't vage. Het veroorloofde geen zweempje
van twijfel. Nimmer trad het Fatum eerlijker op, vrijmoediger, en nergens gaf het
ondubbelzinniger zijn les.

De burgemeester
Men kan het dan ook analyseeren en uit elkander halen als een mechaniek. Marseille
is een socialistische stad. Kolossaal budget. Kolossale belastingen. Kolossaal deficit.
Het socialisme, zooals men weet, is de partij van den vooruitgang, de voorzienigheid,
het intellect. Vooral te Marseille. Zijn burgemeester, zekere Tasso, was minister in
het cabinet van Léon Blum. Hij deed zijn beroemden naam eer aan. Ondanks de
diverse faillissementen van Blum bleef Tasso een politiek personage van gewicht.
De bankroeten hebben zijn reputatie niet geschaad. Precies een week voor de ramp
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werd hij triomfantelijk tot senator gekozen wat hem voor den tijd van negen jaar van
alle stembus-zorgen ontheft. Om stemmen te winnen had hij de water-voorraden van
Marseille ter beschikking gesteld van de omliggende gemeenten. (De Senatoren
worden gekozen door kiezers die gekozen zijn door de gemeente-raadsleden).
Toen Tasso, vriend van Blum, drie jaar geleden zijn ambt aanvaardde, dat
gekenmerkt werd door ontelbare schandalen (gangsterisme, politiecorruptie,
racketeering, bankrooven, frauduleuze afkeuringen op groote schaal voor den
militairen dienstplicht, moorden, handel in blanke slavinnen, georganiseerde berooving
van de klanten der huizen van ontucht, etc.), toen deze karakteristieke socialist
benoemd werd tot burgemeester der grootste stad op een na van Frankrijk (ruim één
millioen inwoners) vond hij deze belangrijke transito-haven, haar dokken, haar
opslagplaatsen, haar stapels ontvlambare koopwaren tegen brand verdedigd met drie
ouderwetsche spuiten en een brandweercorps naar verhouding. Drie zoo goed als
onbruikbare pompen welke nauwelijks voldoende zouden zijn voor een stadje van
twintig duizend zielen. De merkwaardige Tasso constateert dit feit zonder eenige
bevreemding of ongerustheid. Hij en zijn socialistische gemeente-raad vonden dat
zij meer dan ten volle hun plicht vervulden door de bestelling van twee nieuwe
spuiten. Daarmee was hun geweten gesust. Zij bekommerden zich niet om de rest.
Over mogelijke tekortkomingen in het Marseillaansche brandweercorps was hun niet
het flauwste lichtje opgegaan.

Wanbeheer
Er waren dus twee pompen beschikbaar in de reusachtige havenstad. Maar toen de
brand gesignaleerd werd bleken de spuitgasten, als in een dorp, uit alle hoeken te
moeten worden samengetrommeld, daar de kazerne te klein was om de manschappen
te herbergen. Zij verschenen bijgevolg op de plaats der ramp met een half uur
vertraging. Toen zij hun materiaal ontrolden merkten zij dat alle slangen lekten en
bovendien te kort waren. Er was geen pressie, want de senatoriale candidaat Tasso
had zijn water verkwanseld. Geen enkele straal spoot hooger dan zes meter. De
brandweer had twee bruikbare spuiten doch slechte één ladder. Eén! Ook die eene
ladder, dateerend uit patriarchale tijden, was te kort. Zij reikte niet verder dan twee
verdiepingen. Een enkele spuitgast op die enkele ladder moest machteloos toezien
hoe op een derde, vierde en vijfde verdieping vrouwen en mannen, tusschen rook en
vlammen, zonder eenige kans op redding, zich kronkelend aan de vensterposten
klampten. Zij konden niet springen, want evenmin als slangen, evenmin als water,
had de Marseillaansche brandweer zeilen of netten, om de ongelukkigen op te vangen..
Zij waren veroordeeld levend te roosteren onder de oogen der ontstelde, benauwde
en wanhopige toeschouwers. In het Hôtel de Noailles, aan den overkant van den
Bazaar der Nouvelles Galeries, waar tientallen menschen blakerden voor de ramen,
logeerden een aantal leden van het gouvernement, die het Congres bijwoonden der
Radicalen. Het vuur stak de breede straat over, tastte het hôtel aan en dreef de
regeering op de vlucht. Yvon Delbos, ex-minister van Buitenlandsche Zaken, werd
gefotografeerd met een pak linnengoed onder den arm. De appartementen van Georges
Bonnet, zijn opvolger, werden geplunderd, en in de zakken van een der inbrekers
die men betrappen kon werd de correspondentie gevonden welke bestemd was voor
den minister van den Quai d'Orsay. Want ook dit typeert de administratie van den
socialist Tasso dat, terwijl de brand woedde, een menigte boeven, als op een
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afgesproken sein, en als strandjutters, stelend en roovend neerzwermden over de
Canebière.
Voor dezen keer heeft de Fransche regeering zich met eigen oogen rekenschap
kunnen geven van een wanbeheer, een zorgeloosheid, een knoeierij, een sleur, waarin,
helaas, niet alleen Marseille uitblinkt. Op tien passen van de zee, een brand, en...
geen water! Zonder hulp der omringende steden tot uit Lyon (zelfs de Parijsche
brandweer, op acht honderd kilometer afstand, stond op 't punt om uit te rukken)
ware niet enkel de geheele Canebière, maar gansch Marseille in asch vergaan. Men
ijst en men kookt wanneer men bedenkt dat in September de oorlog met zijn moderne
verdelgingsmiddelen uit de lucht had kunnen neerploffen op dit millioen inwoners
met hun twee spuiten, en dat het juist de Tasso's waren en hun geestverwanten die
zulk een verantwoordelijkheid op zich namen met een licht hart. Wanneer de
waarschuwing tot hen doordringt, mag gezegd worden dat de aanmaning van den
onzichtbaren deurwaarder, zelfs al kostte zij een kleine honderd dooden, niet te duur
betaald is. Zij zal afgrijselijke brandstapels en schrikbarende slachtingen uitsparen,
wanneer zij de Franschen wakker schudt.
[verschenen: 19 november 1938]

Verleden en heden
De groote mannen ontbreken niet in het tegenwoordige Frankrijk, maar zij
arbeiden in het verborgen en zijn talrijk genoeg om alles goed te maken, ook
de fouten der anderen.
Parijs, 5 November 1938
Wie in deze tijden van verwarring behoefte voelde om zijn geloof te verlevendigen
in de mogelijkheden welke sinds meer dan vijftien eeuwen opgeroepen worden door
de lettergrepen Frankrijk (en wien besluipt soms niet de twijfel?) had vandaag slechts
in den geest te reizen naar Casablanca, waar het ruiterstandbeeld onthuld werd van
Maarschalk Lyautey.
In 1907, toen de bezetting begon en de pacificatie van Marokko door de Franschen,
was Casablanca niets dan een dorpje op de kust, met een achterland van wildernis.
Heden, dertig jaar later, de tijd om van kind te worden tot man, is het een moderne
stad met 125.000 inwoners, ontworpen en van meet af opgetrokken in een zeer
waardeerbaren architectonischen stijl, met prachtige regeeringsgebouwen, een
kathedraal, huizen van drie, vier, vijf verdiepingen, een residentie-paleis, boulevards,
openbare tuinen, schouwburgen, behalve een haven welke een oppervlakte beslaat
van 230 hectaren en die zonder twijfel de grootste is van geheel Afrika.
Die magnifieke stad werd uit den grond gestampt door Lyautey en een handvol
medewerkers, ondanks het interval van een vier-jarigen wereldoorlog, ondanks de
oorlogen die hij te voeren had langs grenzen welke hij regelmatig uitbreidde. En
deze sprookjesstad, verrezen in een record-tijd, is niet alles. In dit gewest, waar niets
bestond dan een eeuwenoude sleur, waar sinds menschenheugenis niets vernieuwd
was, en te midden eener vijandige, vermetele bevolking, legde hij 28.520 kilometer
wegen aan. In dit land zonder cultuur, waar menschen en dieren oudergewoonte aan
zichzelf waren overgelaten, stichtte hij 131 scholen. ‘Een geneesheer is een bataljon
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waard’ placht Lyautey te zeggen en de maarschalk schiep 206 sanitaire centra, waar
in 1917 reeds meer dan één millioen kostelooze consulten gegeven werden, welk
getal de zeven millioen overschreed in 1937. Binnen tien jaar tijds verdriedubbelde
hij den veestapel. In 1906, toen het Fransche protectoraat een aanvang nam, wierpen
314 schepen het anker uit in de Marokkaansche havens; over 1912 klom dit getal
reeds tot 2000; in 1937 overschreed het de 5000. Toen de Franschman in Marokko
verscheen bedroeg de thee-consumptie 60 gram per hoofd en per jaar; in 1937 steeg
zij tot 1600 gram. Dit zijn cijfers en feiten, gemakkelijk uit te breiden, en die geen
enkel commentaar noodig hebben. Men zou slechts willen herhalen dat zij bereikt
en gerealiseerd werden in een kwarteeuw, gedurende een der bewogenste en troebelste
tijden van Frankrijks geschiedenis, in een atmosfeer van onophoudelijken strijd,
steeds bemoeilijkt door geduchte concurrenten, onder het oog van menigen
tegenstander, en niettegenstaande een democratisch bewind dat ondernemende
persoonlijkheden instinctmatig wantrouwt. Welke is de natie, al of niet totalitair en
fascistisch, die zulke resultaten niet met recht zou mogen roemen als een der mirakelen
van de twintigste eeuw?

Joost van Vollenhoven
En wie twijfelen mocht aan de macht en de hoogheid der gevoelens welke Frankrijk
weet te inspireeren, niet alleen uit de verte, niet alleen historisch, maar van dichtbij
gezien en meegeleefd, in de onvermijdelijke ontgoochelingen van een dagelijksch
verkeer dat altijd meer schaduw afwerpt dan licht, of wie den toover zou wenschen
te peilen welke, alles gewikt en gewogen, uitstraalt van het idee Frankrijk, kon een
dag later de onthulling bijwonen van het monument dat te Longpont is opgericht om
de nagedachtenis te bestendigen van Joost van Vollenhoven.
Hollandschcr naam en voornaam is moeilijk te vinden. Joost was inderdaad een
der drie zoons van een consul-generaal van Nederland te Algiers, die alle drie dienst
namen voor Frankrijk (de derde als vrijwilliger van 17 jaar) en van wie twee
sneuvelden op het slagveld. Op 28-jarigen leeftijd was Joost van Vollenhoven,
geboren in 1877, secretaris-generaal van Koloniën. Na een verblijf in Guinea, in
Senegal en in den Congo wordt hij gouverneur-generaal van Indo-China. Op dezen
post solliciteert hij in 't begin van 1915 naar den rang en naar de eer van gewoon
onderofficier op het Fransche front en wordt ingelijfd bij het koloniale
infanterie-regiment van Marokko. Op 21 Mei wordt hij op het slagveld bevorderd
tot tweede luitenant, en op 25 Mei zwaar gewond te Arras. Zes maanden later is hij
aan 't hoofd van den staf zijner brigade, en wordt wederom gewond op 12 September
1916. In 1917, en op dringend verzoek van Maginot, aanvaardt hij den post van
gouverneur-generaal van Fransch-West-Afrika. Hij houdt 't niet uit op Dakar, en in
Januari 1918 vertrekt hij opnieuw naar zijn regiment. Hij is veertig jaar oud en
gepromoveerd tot kapitein. Hij behoort tot het leger van generaal Mangin, dat in den
morgen van 18 Juli, zonder artillerievoorbereiding en zonder tanks, de eerste bres
slaat in de Duitsche gelederen, de bres waardoor de overwinning zich een weg baant.
Den dag daarna velt hem de kogel eener mitrailleuse. Hij stierf den 20sten met een
verbrijzelden schedel en verdiende de weergalooze vermelding bij dagorder, waarvan
de woorden luiden: ‘Officier van antieken moed en deugd die de edelste en degelijkste
militaire hoedanigheden belichaamde. Doodelijk getroffen op het oogenblik dat hij,
de troepen electriseerend door zijn voorbeeld, een hardnekkig verdedigde vijandelijke
positie veroverde. Te plaatsen in de rij der Bayard's en der La Tour d'Auvergne's, en
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ter navolging te citeeren voor toekomstige geslachten, als de uitnemendste onder de
dappersten.’

Carbillet
Lyautey te Casablanca, Joost van Vollenhoven te Longpont, het oud Fransch dorpje
vanwaar hij voor de laatste maal ten strijde trok, leven voort in steen. Zij gingen
voorbij en van deze helden blijft niets dan de herinnering, de les en het toonbeeld,
welker effect afhangt van hun opvolgers. Maar degenen, die weifelend zouden willen
opperen dat Lyautey en Van Vollenhoven het verleden zijn, degenen die aarzelend
in het heden zoeken naar een Frankrijk om vandaag een wankelend vertrouwen te
versterken en te herstellen, of zij velen zijn of weinigen, en zelfs degenen die Frankrijk
schatten volgens zijn verdiensten, laten zij hun pogen richten naar dat zelfde Afrika.
Daar, in 't hartje van de Sahara, te midden der woestijn, en haar eindeloosheden van
golvend stuifzand, op een plek waar tien jaar geleden nog niets bestond dan een paar
krotten en fata-morgana's aan een onbereikbaren horizon, verheft zich Ouargla, een
nieuwe stad. Zij is gebouwd uit het niet door Luitenant-Colonel Carbillet, commandant
der ‘territoriën van de oasen’. Liggend onder een roosterende zon. In 't gebied van
den dorst, acht honderd kilometer verwijderd van de laatste sporen der Europeesche
civilisatie, werd zij voorzien van alle comfort dat men verstaat onder water, gas en
electriciteit. Zij bezit twee zwembaden, scholen, een hospitaal, een kathedraal uit
welker torens klokken beieren, een theater, een esplanade, lommerrijke wandelparken,
natuurlijk een vliegveld, en zelfs een museum, want Carbillet, bouwmeester en
militair, is eveneens archeoloog.
Niet één Franschman echter op de duizend, en minder nog de massa der
buitenlanders zouden Lt.-Colonel Carbillet kennen, zouden zijn bestaan ook maar
vermoeden, wanneer hem vorige week niet een medaille was als hulde voor de
stichting van Ouargla, als belooning voor zijn onvermoeibaren pioniers-arbeid aan
de uitloopers der Fransche beschaving, aan de eerste mijlpalen eener nieuwe toekomst,
op dezelfde plaats waar in Februari 1920 generaal Laperrine, slachtoffer van een
vliegtuig-ongeluk met Vuilemin (vandaag bevelhebber der Fransche
luchtstrijdkrachten) bezweek van dorst na een doodstrijd van twaalf dagen. Laperrine,
kameraad van Charles de Foucauld, apostel der woestijn. En zonder eenigen twijfel
zal morgen de naam van Carbillet opnieuw vergeten zijn, evenals die van honderden
anderen die, bijna onbekend, sporadisch vermeld, zelden geëerd (tot men hun
monumenten opricht) zich met de zelfverloochening van asceten, met een geestdrift
even groot als hun geduld en hun wilsvermogen, wijden aan dezelfde taak en het
zelfde onvergankelijke ideaal waarvoor Joost van Vollenhoven zijn leven gaf, na
gereikhalsd te hebben het te geven.
Nauwelijks treedt de Franschman buiten Parijs of hij heeft een ingeboren afkeer
en hekel voor elke reclame, ophef, propaganda: en nauwelijks is hij buiten de politiek
en haar gebras of alles wordt ernst, gloeiende ernst, werkelijke waarde, diepe zin.
Wie hier groote mannen wil vinden moet ze zoeken, omdat zij arbeiden in het
verborgene en zelden op de plaats waar men paradeert, tenzij na hun dood. Maar zij
ontbreken niet. Zij zijn talrijk genoeg om alles te garandeeren, ook den duur van hun
ideaal, en alles goed te maken, ook de fouten der anderen.
[verschenen: 23 november 1938]
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Gewetensvragen
De moord op den Duitschen diplomaat en de moeilijkheden van het Fransche
volk, dat krachtens eeuwen van traditie verzachtende omstandigheden voor
den moordenaar moet vinden.
Parijs, 10 November 1938
Natuurlijk, de daad van den jongen Grynszpan, den Poolschen Jood die met vijf
revolverschoten een attaché der Duitsche ambassade neerlegt, is afkeurenswaardig
en ten overvloede onverstandig. Het is een moord waaruit niets goeds kan voortkomen.
Het gebaar van een knaap, die door zijn jeugd reeds overhelt tot een heldhaftige
conceptie van het leven.
Misschien zal zijn handeling hier of daar een stille en snel onderdrukte
gewaarwording van voldoening doen opwellen omdat er in de wijde wereld bij iemand
nog een hart klopte, onstuimig genoeg, fier genoeg om zooveel hartelooze
ongerechtigheden als hij moest bijwonen, ondraaglijk te achten en te willen wreken,
onverschillig hoe. Maar de moord in de Rue de Lille zal geen enkele der smarten,
die onnoemlijk en ontelbaar geworden zijn, wezenlijk verlichten. Integendeel, hij
zal ergere jammeren uitschudden over Israël. Alom waar men een uitvlucht noodig
heeft om menschelijke wetten te breken, om barbaarsche passies aan te wakkeren,
om de verfoeilijkste leugens te dekken met een schijn van waarheid, zal de aanslag
van Grynszpan gebruikt en misbruikt worden als een welkom argument voor nieuwe
knevelarijen en verscherpte kwellingen van weerlooze, onschuldige stakkers.
Men zal doen alsof er elken dag een Duitsch diplomaat wordt neergeschoten door
een Jood. Was de jonge moordenaar te onbesuisd, te onbezonnen om zich rekenschap
te geven dat dergelijke consequenties niet konden mankeeren? Zelfs den Joden in
Frankrijk zal hij angsten en lasten berokkenen welke zij gaarne gemist hadden. Niet
dat de Franschen naar een pretext zullen zoeken om laagheden te imiteeren die zij
met ontsteltenis gadeslaan bij hun naburen. Doch de misdaad is bedreven op Franschen
bodem, welke grenst aan landen waar men spot met alle redelijkheid.

De Fransche vrijheid
Vaart niet reeds de Italiaansche pers uit tegen Frankrijk en tegen Parijs, welke zij
afschildert als uitgezochte incubatie-haarden voor politieke misdaden? De Fransche
vrijheid, de Fransche gastvrijheid zit niet alleen den Italianen dwars. Niet enkel de
onderdanen van Mussolini misprijzen deze onschatbare goederen als druiventrossen
die te hoog hangen voor hun geboeide handen. Mag iemand hun aanleiding
verschaffen, door het volvoeren eener dwaze en nuttelooze daad, mag hij hun
voorwendsels aandragen om die vrijheden te bekladden als broedplaatsen van
criminaliteit en bloedig gestook? Morgen kunnen zij zulke verzinsels uitbuiten om
van Frankrijk maatregelen te vragen tegen emigranten, de Joodsche en andere.
Duitschers en Italianen zullen een eisch te meer hebben om met vertoon van
oogenschijnlijke rechtlievendheid te formuleeren. Ongetwijfeld is de moordenaar te
jong, te impulsief, te fanatisch wellicht om deze serie van gevolgen te laten
doordringen tot zijn bewustzijn en ze te overwegen. Heeft hij eraan gedacht hoe licht
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een temperament als het zijne gebezigd kan worden als opzettelijk instrument? Is
het hem niet opgevallen en heeft het hem niet bevreemd hoe gemakkelijk hij, een
onbekende, niet eens een Duitscher, maar een Pool, en bovendien een Jood, een
Poolsche Jood zonder paspoort, zonder papieren, en op den koop toe zonder geldige
of aannemelijke reden voor zijn zonderling en ontijdig bezoek (het was half tien 's
morgens) hoe gemakkelijk hij toegang kreeg tot de Duitsche Ambassade (waar het
niet aan bewaking en politie moet ontbreken) en hoe onbehoedzaam hij toegelaten
werd in het bureau van den ambtenaar wien de kogels wachtten? Dit zijn duistere
punten die opheldering vragen. De Franschen zouden zeer zorgeloos en onoplettend
moeten zijn wanneer zooveel onverantwoordelijkheid aan beide kanten, zoowel bij
de Ambassade als bij den moordenaar, hun niet verwonderde.

Moeilijkheden
In elk opzicht trouwens brengt het gebeurde de Franschen in een bijzonder lastig
parket. De aanslag geschiedde in de Duitsche Ambassade, dus volgens de letter van
het volkenrecht, niet op Fransch doch op Duitsch territorium, in principe even
onschendbaar als de Duitsche grens. De moordenaar valt derhalve onder Duitsche
jurisdictie. Wat moeten de Franschen doen wanneer Berlijn de uitlevering verzoekt
van Grynszpan? Wanneer zij haar weigeren zal er een storm opsteken in Duitschland.
Willigen zij haar in dan zal een orkaan losbreken in Frankrijk. Want de duizend maal
duizend opwekkingen tegen de tyrannie en tegen de tyrannen, waarmee de Franschen
in den loop der eeuwen door hun dichters, romanschrijvers, denkers, dramaturgen
en redenaars werden opgevoerd, zouden geheel vergeten of verbleekt moeten zijn,
en hun eigen Fransche ziel totaal veranderd, het tegendeel van wat zij altijd was,
wanneer zij de beweegredenen van den moordenaar niet te begrijpelijk, te verklaarbaar
oordeelden, te conform aan een ondefinieerbare justitie om hem het asylrecht te
ontzeggen en om hem zonder den heftigsten tweestrijd over te leveren aan zijn beulen.
Maar als de Duitschers de bestraffing van den jeugdigen moordenaar overlaten
aan Parijsche magistraten zal de rechtspleging de Franschen voor niet geringere
moeilijkheden plaatsen. Zij kunnen hem slechts vrijspreken wanneer zij de
verontwaardiging willen riskeeren en trotseeren van de Duitschers en hun
betreurenswaardige geestverwanten. Zullen zij hem echter kunnen veroordeelen,
zelfs tot een zachte straf, wanneer de verdediging, wat zij stellig doen zal, den brief
citeert van den vader, welke als directe oorzaak geldt van een wanhoopsdaad?

Hoe het kwam
Gij kent waarschijnlijk reeds dit getuigstuk van een deel der Europeesche civilisatie
in de helft der twintigste eeuw. Het is een overlezen waard, te meer omdat op
denzelfden datum tallooze brieven geschreven zijn met gelijken inhoud, eenvoudig
en poignant. Deze werd gepost op 31 October te Zbaszyn aan de Duitsch-Poolsche
grens. ‘Gij hebt zeker al gehoord, meldt de vader aan zijn zoon, van ons ongeluk. Ik
wil je niettemin vertellen hoe het gebeurd is. Op Donderdagavond negen uur kwam
een Schupo ons zeggen onze paspoorten af te geven bij de politie. Wij zijn erheen
gegaan. Daar vonden wij reeds een groot aantal onzer geloofsgenooten. Wij hebben
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gezien dat alles voor ons was afgeloopen. Men wilde ons niet naar huis laten
terugkeeren. Ik heb gesmeekt om mij ten minste een paar dingen te laten halen. Met
een Schupo ben ik naar huis teruggegaan en heb enkele kleeren in een koffer gepakt.
Dat is alles wat ik heb kunnen redden. Wij hebben geen cent meer. De rest den
volgenden keer.’
De vader behoorde tot de transporten Poolsche Joden die op een October-avond
in verschillende Duitsche steden, zonder voorafgaande waarschuwing, als beesten
werden bijeengedreven om hen te expedieeren naar het land hunner herkomst dat de
grenzen voor hen sloot. En als de Franschen voorzichtig genoeg zijn om die
opgejaagde, onzalige zwervers niet te luid te beklagen (Berlijn zou hun kunnen
toevoegen: bemoei u met uw eigen zaken) zouden zij ook reeds kleinmoedig genoeg
zijn om niet eer medelijden dan recht te eischen voor een daad waarbij een normaal
denkend en voelend mensch zich hoogstens verbazen kan dat zij zoolang ontweken
werd door de afstammelingen van een ras dat Judith vereert als nationale heldin? De
twaalf juryleden zullen daarover beslissen volgens hun geweten.
[verschenen: 25 november 1938]

Gewetensvragen
De moord op den Duitschen diplomaat en de moeilijkheden van het Fransche
volk, dat krachtens eeuwen van traditie verzachtende omstandigheden voor
den moordenaar moet vinden.
Parijs, 10 November 1938
Natuurlijk, de daad van den jongen Grynszpan, den Poolschen Jood die met vijf
revolverschoten een attaché der Duitsche ambassade neerlegt, is afkeurenswaardig
en ten overvloede onverstandig. Het is een moord waaruit niets goeds kan voortkomen.
Het gebaar van een knaap, die door zijn jeugd reeds overhelt tot een heldhaftige
conceptie van het leven.
Misschien zal zijn handeling hier of daar een stille en snel onderdrukte
gewaarwording van voldoening doen opwellen omdat er in de wijde wereld bij iemand
nog een hart klopte, onstuimig genoeg, fier genoeg om zooveel hartelooze
ongerechtigheden als hij moest bijwonen, ondraaglijk te achten en te willen wreken,
onverschillig hoe. Maar de moord in de Rue de Lille zal geen enkele der smarten,
die onnoemlijk en ontelbaar geworden zijn, wezenlijk verlichten. Integendeel, hij
zal ergere jammeren uitschudden over Israël. Alom waar men een uitvlucht noodig
heeft om menschelijke wetten te breken, om barbaarsche passies aan te wakkeren,
om de verfoeilijkste leugens te dekken met een schijn van waarheid, zal de aanslag
van Grynszpan gebruikt en misbruikt worden als een welkom argument voor nieuwe
knevelarijen en verscherpte kwellingen van weerlooze, onschuldige stakkers.
Men zal doen alsof er elken dag een Duitsch diplomaat wordt neergeschoten door
een Jood. Was de jonge moordenaar te onbesuisd, te onbezonnen om zich rekenschap
te geven dat dergelijke consequenties niet konden mankeeren? Zelfs den Joden in
Frankrijk zal hij angsten en lasten berokkenen welke zij gaarne gemist hadden. Niet
dat de Franschen naar een pretext zullen zoeken om laagheden te imiteeren die zij
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met ontsteltenis gadeslaan bij hun naburen. Doch de misdaad is bedreven op Franschen
bodem, welke grenst aan landen waar men spot met alle redelijkheid.

De Fransche vrijheid
Vaart niet reeds de Italiaansche pers uit tegen Frankrijk en tegen Parijs, welke zij
afschildert als uitgezochte incubatie-haarden voor politieke misdaden? De Fransche
vrijheid, de Fransche gastvrijheid zit niet alleen den Italianen dwars. Niet enkel de
onderdanen van Mussolini misprijzen deze onschatbare goederen als druiventrossen
die te hoog hangen voor hun geboeide handen. Mag iemand hun aanleiding
verschaffen, door het volvoeren eener dwaze en nuttelooze daad, mag hij hun
voorwendsels aandragen om die vrijheden te bekladden als broedplaatsen van
criminaliteit en bloedig gestook? Morgen kunnen zij zulke verzinsels uitbuiten om
van Frankrijk maatregelen te vragen tegen emigranten, de Joodsche en andere.
Duitschers en Italianen zullen een eisch te meer hebben om met vertoon van
oogenschijnlijke rechtlievendheid te formuleeren. Ongetwijfeld is de moordenaar te
jong, te impulsief, te fanatisch wellicht om deze serie van gevolgen te laten
doordringen tot zijn bewustzijn en ze te overwegen. Heeft hij eraan gedacht hoe licht
een temperament als het zijne gebezigd kan worden als opzettelijk instrument? Is
het hem niet opgevallen en heeft het hem niet bevreemd hoe gemakkelijk hij, een
onbekende, niet eens een Duitscher, maar een Pool, en bovendien een Jood, een
Poolsche Jood zonder paspoort, zonder papieren, en op den koop toe zonder geldige
of aannemelijke reden voor zijn zonderling en ontijdig bezoek (het was half tien 's
morgens) hoe gemakkelijk hij toegang kreeg tot de Duitsche Ambassade (waar het
niet aan bewaking en politie moet ontbreken) en hoe onbehoedzaam hij toegelaten
werd in het bureau van den ambtenaar wien de kogels wachtten? Dit zijn duistere
punten die opheldering vragen. De Franschen zouden zeer zorgeloos en onoplettend
moeten zijn wanneer zooveel onverantwoordelijkheid aan beide kanten, zoowel bij
de Ambassade als bij den moordenaar, hun niet verwonderde.

Moeilijkheden
In elk opzicht trouwens brengt het gebeurde de Franschen in een bijzonder lastig
parket. De aanslag geschiedde in de Duitsche Ambassade, dus volgens de letter van
het volkenrecht, niet op Fransch doch op Duitsch territorium, in principe even
onschendbaar als de Duitsche grens. De moordenaar valt derhalve onder Duitsche
jurisdictie. Wat moeten de Franschen doen wanneer Berlijn de uitlevering verzoekt
van Grynszpan? Wanneer zij haar weigeren zal er een storm opsteken in Duitschland.
Willigen zij haar in dan zal een orkaan losbreken in Frankrijk. Want de duizend maal
duizend opwekkingen tegen de tyrannie en tegen de tyrannen, waarmee de Franschen
in den loop der eeuwen door hun dichters, romanschrijvers, denkers, dramaturgen
en redenaars werden opgevoerd, zouden geheel vergeten of verbleekt moeten zijn,
en hun eigen Fransche ziel totaal veranderd, het tegendeel van wat zij altijd was,
wanneer zij de beweegredenen van den moordenaar niet te begrijpelijk, te verklaarbaar
oordeelden, te conform aan een ondefinieerbare justitie om hem het asylrecht te
ontzeggen en om hem zonder den heftigsten tweestrijd over te leveren aan zijn beulen.
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Maar als de Duitschers de bestraffing van den jeugdigen moordenaar overlaten
aan Parijsche magistraten zal de rechtspleging de Franschen voor niet geringere
moeilijkheden plaatsen. Zij kunnen hem slechts vrijspreken wanneer zij de
verontwaardiging willen riskeeren en trotseeren van de Duitschers en hun
betreurenswaardige geestverwanten. Zullen zij hem echter kunnen veroordeelen,
zelfs tot een zachte straf, wanneer de verdediging, wat zij stellig doen zal, den brief
citeert van den vader, welke als directe oorzaak geldt van een wanhoopsdaad?

Hoe het kwam
Gij kent waarschijnlijk reeds dit getuigstuk van een deel der Europeesche civilisatie
in de helft der twintigste eeuw. Het is een overlezen waard, te meer omdat op
denzelfden datum tallooze brieven geschreven zijn met gelijken inhoud, eenvoudig
en poignant. Deze werd gepost op 31 October te Zbaszyn aan de Duitsch-Poolsche
grens. ‘Gij hebt zeker al gehoord, meldt de vader aan zijn zoon, van ons ongeluk. Ik
wil je niettemin vertellen hoe het gebeurd is. Op Donderdagavond negen uur kwam
een Schupo ons zeggen onze paspoorten af te geven bij de politie. Wij zijn erheen
gegaan. Daar vonden wij reeds een groot aantal onzer geloofsgenooten. Wij hebben
gezien dat alles voor ons was afgeloopen. Men wilde ons niet naar huis laten
terugkeeren. Ik heb gesmeekt om mij ten minste een paar dingen te laten halen. Met
een Schupo ben ik naar huis teruggegaan en heb enkele kleeren in een koffer gepakt.
Dat is alles wat ik heb kunnen redden. Wij hebben geen cent meer. De rest den
volgenden keer.’
De vader behoorde tot de transporten Poolsche Joden die op een October-avond
in verschillende Duitsche steden, zonder voorafgaande waarschuwing, als beesten
werden bijeengedreven om hen te expedieeren naar het land hunner herkomst dat de
grenzen voor hen sloot. En als de Franschen voorzichtig genoeg zijn om die
opgejaagde, onzalige zwervers niet te luid te beklagen (Berlijn zou hun kunnen
toevoegen: bemoei u met uw eigen zaken) zouden zij ook reeds kleinmoedig genoeg
zijn om niet eer medelijden dan recht te eischen voor een daad waarbij een normaal
denkend en voelend mensch zich hoogstens verbazen kan dat zij zoolang ontweken
werd door de afstammelingen van een ras dat Judith vereert als nationale heldin? De
twaalf juryleden zullen daarover beslissen volgens hun geweten.
[verschenen: 25 november 1938]

Internationale polemieken
Italië stelt voor de vriendschap met Frankrijk eischen, die strijden met een
eeuwenoud Fransch goed, de vrijheid van opinie.
Parijs, 12 November 1938
Of de Fransche Republiek redenen heeft om het zevenjarig verblijf van André
François-Poncet op de Berlijnsche Ambassade te beschouwen als een succesvolle
periode bij uitnemendheid, daarover mogen de geschiedschrijvers beslissen wanneer
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zij de factoren onderzoeken die de gebeurtenissen van onzen tijd hebben beïnvloed.
Maar in ieder geval doet de regeering van Frankrijk alsof zij tevreden is over de
diensten welke Poncet bewees in Berlijn. Na de crisis welke Europa geschokt heeft
in September verplaatste zij den gezant, onder wiens oogen Duitschland
metamorphoseerde naar den moeilijksten post welke in de huidige omstandigheden
voor een diplomaat kan worden uitgezocht. Naar het Rome van Mussolini waar de
Fransche Republiek gedurende twee gewichtige jaren vrijwillig afwezig was, omdat
de Quai d'Orsay de geloofsbrieven van haar gezant niet wilde adresseeren aan den
Koning-Keizer van Italië en Ethiopië.
De eindelijke aanvaarding dezer protocollaire formule werd in verschillende hooge
kringen van het gouvernement der Republiek betreurd als een buitengewone concessie,
bijna gelijkstaande met een nederlaag, en die des te harder viel daar zij kon worden
opgevat als een blijk van dankbaarheid (om niet te zeggen als een tribuut) voor de
rol van bemiddelaar tot welke Mussolini zich geleend heeft te München. Men maakte
zich in deze kringen stellig niet de geringste illusie over de wijze waarop het
fascistische Rome de benoeming zou ontvangen van een gezant en de daarin besloten
liggende capitulatie. In de meer gematigde milieux daarentegen van de Fransche
regeering, wier politiek momentaan zegevierde, en waar men minder nuchter
oordeelde, werd de aanstelling van Poncet begroet met een uitbarsting van
enthousiasme en de datum van zijn vertrek uitgeroepen als de aanvang eener nieuwe
aera in de betrekkingen tusschen Rome en Parijs.

Het onthaal
Nauwelijks is André François-Poncet acht dagen op zijn post of de berichten komen
binnen over het onthaal dat hem gewerd. Het was zooals de tegenstanders van
Mussolini verwacht hadden: ijskoud en uit de hoogte. Volgens inlichtingen uit
Fransche en Engelsche bron zouden de Italianen reeds bij het eerste contact drie
voorwaarden gesteld hebben, waarvan zij een bevredigende afdoening eischten
alvorens er sprake kon zijn van geregelde onderhandelingen. Drie préalabele kwesties
gelijk men zegt in parlementaire termen. Primo zouden zij garanties vragen betreffende
den duur van het Ministerie Daladier, wat een soortgelijk veto inhoudt als Hitler
heeft uitgevaardigd over sommige Britsche regeeringscandidaten. Secundo zouden
zij een modificatie verlangen van het Fransch-Russische pact. Tertio zouden zij een
pers-accoord wenschen dat een einde maakt aan de critieken welke in Frankrijk
worden uitgeoefend op het fascistisch bewind.
Hetzij omdat de eerste twee condities hun te extravagant schijnen om in aanmerking
te komen, hetzij omdat de derde in 't bijzonder en op de gevoeligste plek hun tradities
en hun karakter aantast, hebben de Franschen totnutoe uitsluitend de préalabele
kwestie van een pers-accoord in overweging genomen. Het plaatst hen voor een
dilemma dat des te neteliger lijkt daar het gelijktijdig opduikt te Berlijn. Pas de vorige
week verzocht de Völkischer Beobachter in gebiedende bewoordingen de bestraffing
van Radio-Straatsburg, omdat deze post, die berichten uitzendt in 't Duitsch
Duitschland belasterd zou hebben naar aanleiding van een gezonken Spaansche boot.
Op 't zelfde oogenblik uitte Virginio Gayda, de officieuse tolk van Rome, zijn heftige
ontstemming over Fransche bladen welke men hier ‘Journal d'échos’ noemt, en uit
welker loslippige indiscretie hij de ernstigste bedenkingen meende te moeten afleiden
betreffende de oprechtheid der bedoelingen van Frankrijk.
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De vrijheid
Dat is zonder twijfel buitenissig. Maar vanaf het moment dat dergelijke
buitenissigheden in ernst geconcipieerd kunnen worden, of zij onbeduidende
incidenten betreffen als een onberaden woord in de lucht, of onnoozele als een
kletspraatje van La Vie Parisienne of Charivari, zij stellen de Franschen voor een
geducht probleem. Van den eenen kant begrijpt men uitstekend dat dictatoren geen
scherts of andere vrijheden kunnen gedoogen ten opzichte van hun persoon. Voor
het volk dat zij besturen trachten zij oppermenschen te incarneeren, halfgoden,
mythologische figuren, onfeilbaar, onaantastbaar, taboe. Hun theorieën vormen een
soort van religie, en alle religies hebben een index van verboden boeken, van verboden
gedachten en uitdrukkingen. De meeste religies hebben ook een inquisitie met hare
rechtbanken en haar strafwetten. Zelfs de suggestie van vrij onderzoek, van een
onafhankelijke opinie kan in deze nauw omschreven, potdicht afgesloten geestesbanen
niet geoorloofd worden, of die suggestie van buiten komt of van binnen.
Vanuit den gezichtshoek Hitler-Mussolini is die dwang normaal en volmaakt
logisch. Wanneer er een middel bestond om zich op den Duitschen en Italiaanschen
gezichtshoek in te richten zouden zij geen seconde aarzelen, al was 't alleen maar
om overbodige twistpunten te vermijden. Dit liberalisme is des te verdienstelijker
daar de Franschen zich oudergewoonte onmogelijk kunnen verbeelden hoe een grap,
zuur of zoet, hoe een beschuldiging, gegrond of verzonnen, hoe zelfs de vergiftigste
achterklap iemand zou kunnen schaden. Clemenceau, Briand, Poincaré, Caillaux,
Malvy, Chautemps, Daladier, en honderd anderen... Tonnen modder zijn over hen
uitgeschud en zij varen er niet slechter bij. De afzichtelijkste laster heeft in Frankrijk
nimmer een carrière gebroken. Maar van den anderen kant zien de Franschen niet
hoe dat protectionisme van Italiaansche en Duitsche staatsdogma's geharmoniseerd
kan worden met hun elementairste begrippen van vrijheid. Dit is het eenige punt
waarop de Franschen totalitair zijn, absolutistisch, en 't altijd waren. De vrijheid van
gedachte, van opinie, van voelen, is, of is niet. Zij kan niet bestaan voor de helft of
voor driekwart. Nooit zal een Franschman admitteeren dat de vrijheid ophoudt bij
een zekeren grenspaal, voor een zekeren rang, voor een zekere waardigheid, of dat
zij zich moeten plooien naar sommige gelegenheidsstandpunten, naar min of meer
arbitraire modellen. Men kan een gedachte beletten te reizen, zich te verbreiden.
Niemand echter heeft het recht of de macht om te verbieden dat een gedachte zich
vormt.

Merkwaardig incident
Een merkwaardig incident kan de hevigheid en de natuurlijkheid dezer passie
toelichten. De uitmuntende schrijvers Jean et Jérome Tharaud waren persona
gratissima te Rome. In Spanje vertoevend woonden zij de gevechten bij om het bezit
van Tortosa, aan de monding van den Ebro. Op het moment dat Baskische troepen
van Generaal Franco de stad zouden binnentrekken, werden de Baskieërs vervangen
door Italiaansche regimenten, omdat Mussolini een overwinning wenschte uit te
bazuinen. De Republikeinen echter kregen lucht van de aflossing, ondernamen een
tegenaanval en wierpen de divisie Zwarthemden twaalf kilometer terug. Zonder het
minste oordeel te insinueeren of te vellen over de gevechtswaarde der Italiaansche
soldaten boekstaafden de Tharaud's het geval zooals zij elk ander controleerbaar feit
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genoteerd zouden hebben. Dit was echter voldoende om hen door Mussolini
aangerekend te worden als een onvergeeflijke beleediging en voortaan in Italië alle
deuren gesloten te vinden als ongewenschte vreemdelingen.
Maar als deze anecdote de Fransche passie voor de vrijheid toelicht en voor de
vrijheid om haar uit te drukken, zij toont ook aan dat er tusschen de Fransche en de
Italiaansche opvatting van die vrijheid geen gemeenschappelijke maatstaf bestaat.
En wanneer de verzoening tusschen Rome en Parijs afhangt van een préalabel
pers-accoord zal men haar niet de volgende week kunnen vieren of de volgende
maand, doch met sint-juttemis.
[verschenen: 1 december 1938]

Luk en raak?
Reynaud's decreten voeren de belastingen op tot fantastische proporties,
maar toonen van bezuiniging geen spoor.
Parijs, 16 November 1938
Op het gebied van decreet-wetten overtreffen de vijftig fiscale edicten van
Daladier-Reynaud alles wat de Franschman sinds den oorlog van 1914 uit de
wereld-geschiedenis ter oore kwam. Zij behooren tot den aard der catastrofen, welke,
als men ze overleeft, een mensch voor geruimen tijd ontzind uit 't veld slaan. Zij zijn
een van die ongelukken waarbij de handen iemand moedeloos langs 't lijf vallen, en
waar geen andere uitkomst schijnt over te blijven dan de mesthoop van Job. De
algemeene impressie kan niet nauwkeuriger worden weergegeven dan door de
karikatuur welke gepubliceerd werd door een der meest regeeringsgezinde bladen.
Twee burgers ontmoeten elkaar op den hoek eener straat: ‘Heb je 't gezien?’ zegt de
een: ‘Voor zeven milliard nieuwe belastingen.’ En de ander antwoordt, met een
toespeling op het milliard marken waarmee de Joden beboet zijn in Duitschland:
‘Wij hebben nochtans geen gezantschapsraad vermoord.’
De mop is goed maar het cijfer zeven milliard beantwoordt op geen stukken na
aan de werkelijkheid. Die zeven milliard zijn de globale opbrengst van drie of vier
in 't oog springende en draconische bepalingen. Wanneer de som echter van alles
wat getroffen wordt met een cijns en supercijns bij benadering wordt opgeteld, en
niet alleen het dozijn artikelen welke de kranten afficheeren en waarachter zij het
noemelijke enhet onnoemelijke camoufleeren, dan komt men dichter bij de dertig
milliard dan bij de twintig. We kiezen dit laatste getal om zeker te zijn van niets te
overdrijven. Wat beteekent het cijfer? Het staat gelijk met ongeveer één tiende der
jaarlijksche nationale inkomsten van Frankrijk. Bij alles wat hij reeds stortte aan de
onverzadelijke loketten der directe en indirecte belastingen (41% zijner inkomsten
volgens de verklaringen van Daladier in eigen persoon) wordt de Fransche citoyen
derhalve uitgenoodigd om nog een supplement van tien procent te plengen op de
altaren des vaderlands. Voor den gemiddelden burger beduidt dit meer één maand
loon, traktement, salaris of honorarium.
De deskundigen die ontelbare malen zwart op wit aantoonden dat men een natie
niet kan belasten boven het percentage 35 zonder acuut gevaar van verstikking,
vinden deze nieuwe heffing, hoewel pijnlijk en droevig, niettemin orthodox en volgens
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de regels van de kunst. Toen zij het hefbare deel der inkomsten beraamden
redeneerden zij op loutere hypothesen, want tot nu toe overschreed geen enkel volk
de 40%. Laten wij dus hopen dat zij zich tenminste niet vergissen op het tweede punt
en dat ruim 50% tol zonder doodelijke gevolgen gerangschikt kan worden onder de
dogma's der economische orthodoxie.

Het uithoudingsvermogen
Wie weet! Waarschijnlijk zijn wij nog niet aan 't eind onzer verrassingen, die
begonnen in 1914 toen de eminentste theoretici verzekerden dat geen enkel land de
kosten van een modernen oorlog langer dan zes maanden zou kunnen dragen.
Misschien valt het ook dezen keer weer mee. Het moreele, nerveuze en physieke
uithoudingsvermogen van millioenen hedendaagsche Franschen is vier jaren lang
onbegrensd gebleken in de moorddadigste en ongeriefelijkste loopgraven. Hun fiscale
uithoudingsvermogen daarentegen werd nog niet proefondervindelijk
geëxperimenteerd tot de uiterste limiet, want bij alles waarmee de Fransche economie
tot dusverre belast en beladen werd boog zij, en ze boog zelfs tot een ongekende
laagte, maar zonder te breken. Ze is nog niet morsdood en zoolang dit stadium niet
bereikt wordt hebben wij geen enkele bewijsbare reden om niet te veronderstellen
dat zij op een gegeven moment zal terugveeren met een geweld, dat groot zal zijn
naar de verhouding waarmee het gedrukt heeft.
Zoo redeneert in ieder geval Paul Reynaud die zijn eigen zaken altijd uitstekend
beredderde en van wien de volksmond zegt: dat is geen idioot. Het zou volslagen
overbodig zijn hem onder den neus te duwen dat een spanning om veerkrachtig terug
te springen eerst ontlast, ontkiemd moet worden volgens de wetten der primitiefste
natuurkunde. Reynaud beweert juist het tegendeel en handelt navenant. Omdat de
machine nog niet terugveerde, laadt hij er nog wat bij. Hij voert de Franschen dus
naar de regionen van het anti-physieke, van het wonderbaarlijke, van het mirakel.
Het is waar dat hier de woorden mogelijk en onmogelijk hun dagelijkschen zin
verliezen. Op dit plan wordt alles denkbaar en bestaanbaar, ook het ongerijmdste.
En al zou ons dat zonderlinge ideeën suggereeren omtrent de economische en
financieele orthodoxie, het past in deze tooverachtige sferen om niets te betuigen
dan een resoluut optimisme.
De moeilijkheid blijft ondertusschen om deze verschrikkelijk bittere pil te doen
slikken door de bewoners van Frankrijk, de patriottische en de anderen, de
kapitalistische (wier triomf zij beduidt) en hun antipoden. In de groote dagbladen,
welke geacht worden de publieke opinie te vertolken, zult gij geen enkel vierkant
protest aantreffen tegen de decreten, hoogstens eenige bedeesde en sporadische
bezwaren. De kranten moedigen den minister veeleer aan om op den ingeslagen weg
kordaat te volharden. Maar welk een kabaal rijst op van de straat. Welk een gejammer,
gesputter, gekanker gonst en gromt in de treinen onder en boven den grond, in de
autobussen, in de café's, de bureaux, de magazijnen, de fabrieken! Ook dat heeft men
nog niet bijgewoond in Frankrijk. Gelijk onder het koningschap een onpopulair
minister, die ongenadig over den hekel gehaald werd in liedjes, de beroemde woorden
sprak: Laten ze zingen, mits ze betalen, zoo denken Daladier en Reynaud wellicht:
Laten zij sputteren, mits zij dokken.
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Het verzet
Het is voorloopig onbekend welken omvang dat geklaag en gevloek kunnen aannemen.
Het is ook een zuivere regeeringszaak om het in de gewenschte banen te leiden, om
het te kanaliseeren, te draineeren naar richtingen waar het onmerkbaar verzandt. Al
schijnt er echter, oppervlakkig beschouwd, geen aanleiding te bestaan om dat
tegenspartelen voor gevaarlijk te houden, al heeft 't niets georganiseerds, en al is op
't oogenblik niemand in 't zicht die het zou willen organiseeren, wie daarentegen kan
zeggen wat er in het oneindig vertakte gemoed en hoofd omgaat van een volk waar
allen zonder uitzondering zich zeer hard getroffen voelen, en wie zal voorspellen
waarin vroeg of laat al dat geweeklaag en geraas zich zou kunnen materialiseeren?
Te verijdelen dat woorden overslaan in daden is ook nog een simpele kwestie van
regeering. Wanneer het gouvernement derhalve niet faalt door gebrek aan energie,
of, wat ook gebeurlijk is, door gemis aan samenhang, dan kan het succes der decreten
van Reynaud en Daladier slechts verhinderd worden door de feiten. Onder die feiten
ontmoet men helaas de totale afwezigheid in de decreten van elk spoor van
bezuinigingen; niet de flauwste poging wordt aangewend om het parasitisme, het
favoritisme, de demagogische, ongecontroleerde, milliarden-verslindende spilzucht
uit te roeien, of zelfs maar te beteugelen van den Staat, die zijn burgers niet zou
behoeven te rantsoeneeren als hij slechts een begin van voorbeeld gaf van de
offervaardigheid welke hij in onbeperkte mate vergt van zijn plukbare onderhoorigen.
Omdat wij evenwel a priori reeds bij Reynaud en Daladier een neiging hebben
moeten constateeren van magische, bovennatuurlijke procédé's, willen wij ook omtrent
verzuimen die fouten lijken, hetzelfde blind-geloovige optimisme aan den dag leggen,
tot in het absurde. Want wij zijn op een moment der geschiedenis dat geen twijfel
wordt toegelaten en 't is niet buitengesloten dat zoo in hun binnenste het meerendeel
denkt der Franschen.
[verschenen: 3 december 1938]

De noodzakelijke standvastigheid
Waarom het Fransche volk geen mandaatgebieden wenscht af te staan, en
waarom het zich vastlegde in ondubbelzinnige verklaringen.
Parijs, 19 November 1938
Op het punt van koloniën nu weten de Duitschers sinds gisteren waaraan zij zich te
houden hebben.
Na een menigte halfslachtige démenti's op een zwerm van vage geruchten, die met
alle winden en uit alle hoeken kwamen aangevlogen, en na gedurende te langen tijd
een gedragslijn gevolgd te hebben die kon doen denken aan de ferme houding van
den ezel tusschen de twee hooischelven, of die kon doen veronderstellen dat men de
kwestie behandelde als het Gretchen van Faust dat haar madeliefje ontbladert
tegenover het alternatief ‘mint hij mij, mint hij mij niet’, waaruit afgeleid mocht
worden, dat men reeds bezweken was of niets liever wenschte dan te bezwijken voor
een doortastend gebaar, na al dit gedobber en getreuzel, heeft de Fransche regeering
eindelijk een positie ingenomen welke doorgaat voor vast en definitief.
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Dit wil zeggen, dat de radicaal-socialistische Kamergroep, in tegenwoordigheid
van den premier Daladier en den Minister van Buitenlandsche Zaken Bonnet, die
beiden tot deze partij behooren, unaniem een motie gesteund heeft welke culmineert
in de energieke en categorische verklaring dat zij ‘haar absoluten wil betuigt om het
Fransche empire, bestaande uit koloniën, protectoraten en territoriën onder mandaat
in zijn geheel te handhaven en dat zij elken afstand weigert van grondgebied waar
de Fransche driekleur wappert.’
Deze motie gelezen en goedgekeurd te hebben bespaart Daladier en Bonnet
tenminste den last om voor de Commissie van Koloniën te verschijnen, waartoe zij
waren uitgenoodigd, en ontheft hen van een uitlegging in het parlement welke over
den Rijn of over de Alpen opgevat zou kunnen worden als een dier bellicistische
provocaties der Democratieën, waaraan wij, gelijk maar al te goed bekend is, den
ondergang danken van Oostenrijk, de tribulaties der Tsjechen, den oorlog in Spanje,
en de politie-operaties in China.
Met een noodzakelijk en prijzenswaardig beleid paart de Fransche regeering dus
de kloekheid aan den schroom. Zij zweert niets. Maar zij laat heilige eeden afleggen
door de representatieve korpsen der Natie en vereert deze plechtigheden met haar
aanwezigheid.

Het volk verplicht zich
Wegens de vele precedenten die er zijn, van beloften eindigend met verzaking, van
ministerieele opgeblazenheid, leegloopend als een lekke band, is het waarschijnlijk
oneindig beter dat het Volk zelf zich verplicht dan het Gouvernement, belichaamd
in een kortstondig kabinet. Hoe dikwijls reeds veranderde het neen van een Fransch
minister geleidelijk of plotseling in een ja! Waar al zwichtte Frankrijk niet, nadat
een regeering gezworen had nimmer te zullen wijken! Het is nog geen vijf jaar geleden
dat Doumergue den Duitschers een leger weigerde van 300.000 man. Geen drie jaren
dat Sarraut parmantig uitbazuinde nooit te zullen dulden dat Straatsburg te liggen
kwam onder het vuur van Duitsche kanonnen. Gedurende twintig jaar zei de Fransche
regeering neen op den Anschluss van Oostenrijk en toen Hitler Weenen binnentrok
was er als bij toeval geen Fransche regeering. In Augustus nog van dit jaar
garandeerde Daladier de integriteit der Praagsche Republiek met woorden die klonken
als eeden en onschendbare geloften.
Het verdient daarom verreweg den voorkeur, hoewel 't minder officieel lijkt, dat
de Fransche natie zichzelf bindt door de stemmen harer vertegenwoordigers. Een
politieke groep is duurzamer dan een ministerie. En de Radicalen bleven de eenigen
niet onder de parlementaire partijen die de onaantastbaarheid, de onverbreekbaarheid
van het Fransche imperium ter kennis brachten van belangstellenden. Zelfs de
anti-koloniale communisten en socialisten toonen een loffelijke onwrikbaarheid en
het gloeiendste patriottisme. Wie derhalve vaste gronden noodig acht om zich te
verheugen dat Frankrijk's dubbelzinnigheid tegenover het koloniale vraagstuk uit de
wereld raakte, heeft minstens den waarborg dat het Fransche Volk zich niet kan
logenstraffen tot na de verkiezingen van 1940.
Laten wij ons dus verheugen over deze betrekkelijke zekerheden en hopen dat zij
bestendig blijken. Want zoo machtig Engeland is over den aardbol, de veiligheid van
zijn imperium, de veiligheid van het Britsche moederland, hangt niet alleen ten
nauwste samen met het risico dat de Franschen willen wagen tot behoud van hun
overzeesche bezittingen, maar wordt erdoor bedongen. Of het Dakar geldt, of Togo,
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of Kameroen, of Madagascar, of Indo-China, dat Frankrijk zou kunnen afstaan, alle
koloniale mogendheden van Europa zijn in gelijke mate betrokken bij de lotswisseling
van een neger of van een Annamiet, en overal waar in deze streken een nieuwe vlag
geheschen wordt, zullen zij onvermijdelijk een terugslag ondervinden, gevaarlijk
genoeg om nu reeds te duchten.

De weg om de Kaap
Al deze geografische punten immers bestrijken den weg om de Kaap. Die weg is
buiten kijf langer dan de route over Suez. Maar in tijden van internationale spanning,
of in tijden van oorlog, en vooral zooals zich de combinaties der belligerente kampen
bijna onfeilbaar laten voorspellen, is de weg om de Kaap de eenige waar de konvooien
der Oost-vaarders totnutoe een relatieve veiligheid en vrijheid van beweging overblijft.
Wat baat het Frankrijk om van Dakar en Camrah (bij Saïgon) een vlootbasis te maken,
gelijk zij van plan en bezig zijn, wat baat het Engeland om met enorme kosten de
Kaap te transformeeren in een Afrikaansch Singapore, wanneer zij veroorloven dat
een mededinger, hypothetische tegenstander weliswaar, doch die niet het geringste
vertrouwen inboezemt, die zijn buitensporige expansie-droomen nimmer verbloemd
heeft, die in staat is, gelijk hij bewees, ter verwezenlijking dier droomen, om een
pact te sluiten, een as te monteeren, die onder de hedendaagsche omstandigheden
verraad beteekenen jegens de Europeesche gemeenschap, wat baat het Frankrijk en
Engeland om de Kaap-route te versterken, wanneer zij vergunnen dat zulk een
eventueele vijand zich met zijn kanonnen, vliegtuigen, onderzeeërs, torpedobooten
en kruisers vestigt te Dwala of op de kusten van Madagascar? Juist in Dwala, haven
van Kameroen, in 't holste van den golf van Guinea, omgeven door eilanden en
schier-eilanden, een uitgezocht nest voor georganiseerde, gemotoriseerde boekaniers,
staken de Franschen een kapitaal van zestig millioen om een magnifieke en
onmetelijke reede toegankelijk te maken voor schepen van 10.000 ton!
De val van het Tsjechoslowaaksche bastion heeft de moeilijkheden voor alle
toekomstige geallieerden verdubbeld. Het strijken der Fransche vlag te Dwala zou
die moeilijkheden verhonderdvoudigen. En als de Franschman ondanks de hoopvolste
symptomen, neigingen toonde om op dit primordiale beginsel te wankelen, zou
Engeland de eerste moeten zijn om hem elk recht tot weifeling te ontzeggen, zelfs
om hem een schijn van aarzeling op dit stuk van zaken te beletten.
[verschenen: 8 december 1938]

Weldoener der menschheid
Bij het vijftigjarig bestaan van het Instituut Pasteur.
Parijs, 24 November 1938
In geen enkel land, en ook in geen enkel der huizen verspreid over de vijf
werelddeelen, zal men de Novembermaand laten voorbijgaan, denk ik, zonder een
gedachte van dankbaarheid gewijd te hebben aan de Fransche instelling die met de
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grootste bescheidenheid haar vijftigsten verjaardag vierde: het Institut Pasteur. Er is
onder den hemel en op het aardsche plan nimmer een heilrijker werk ondernomen
dan deze stichting. Als vandaag de dag aanbrak waarop alles in asch moet vergaan,
volgens het getuigen van David en de Sibylla, en wanneer de keuze gegeven werd
om één ding te redden van alles wat in den loop der eeuwen verworven werd door
den mensch in zijn dal van tranen, dan geloof ik dat de meesten, wanneer men hen
vijf minuten beraad liet, zouden antwoorden: het Institut Pasteur.
Honderden malen is de geschiedenis verteld hoe de hand van Pasteur beefde toen
hij voor den eersten keer zijn serum teaen de hondsdolheid, dat zijn deugdelijkheid
bewezen had op dieren, inentte op den kleinen Joseph Meister, een knaap van negen
jaar, die op veertien plekken van zijn lichaam diep gebeten was door een hond, in
wiens maag men stroo gevonden had en overblijfselen van hout, het klassieke en
meer dan wetenschappelijke kenteeken der dolheid. Tot den avond had Pasteur
geaarzeld. Hij was zeker dat er een aanstekelijke smetstof bestond van de dolheid.
Maar hij kende haar niet. Hij had haar nooit gezien. En tot op heden heeft niemand
haar ooit aanschouwd, want de kiem der dolheid passeert onnaspeurbaar door een
filter van porcelein. Experimentaal kan Pasteur bijgevolg niet weten of de kleine
Meister, veertien maal gebeten door het wilde beest, sporen in zich draagt der dolheid.
Het is mogelijk dat de jongen, na een periode van incubatie, dol zal worden. Maar
niet volstrekt zeker. De kans daarentegen bestaat, dat het rabiesche konijnen-merg
waarmee hij hem moet in-enten, in plaats van een patiënt te genezen die misschien
niet ziek is, de verschrikkelijke ziekte overbrengt op een lichaam, welks
gezondheidstoestand tot dusverre slechts suspect was.

Uit alle oorden der aarde
Van dezen onbeschrijflijken tweestrijd, van deze worsteling tusschen mensch en
engel, waarvan zooveel zou afhangen, dateert de oprichting van het Institut Pasteur.
De inoculatie op Joseph Meister, die vandaag het graf bewaakt van zijn redder, was
geslaagd en uit alle provincies van Frankrijk, uit alle oorden der aarde kwamen
gebetenen toegesneld naar Pasteur's modeste laboratorium in de Rue d'Ulm, dat
weldra te nauw bleek om alle slachtoffers der dolheid te verplegen en te herbergen.
Negentien Russische boeren in hun opzienbarende kleederdracht van moejiks, kwamen
afgezakt uit Smolensk. Vier kinderen, gebeten in Amerika, werden naar Parijs
gezonden op kosten der New-York Herald. Meister was ingeënt in den avond van 6
Juli 1885. In November 1888 werd het Institut Pasteur ingewijd der Rue Dutot.
Hier begon voor het lijdende menschendom een nieuwe aera, waarvan men zeggen
mag dat de herinnering duren zal zoolang er stervelingen zullen zijn broos als de
grashalm en bezield met geheugen. Niet alleen door de uitzending van filialen naar
alle punten der twee halfronden (Casablanca, Tunis, Brazzaville, Tananarive, Saigon,
Shanghai, etc.) werd het Institut Pasteur een ware metropool der genezende
wetenschap, die een ongeëvenaarde missie vervulde, zonder weerga of voorbeeld in
de geschiedenis der civilisatie. Maar op deze plek, die gewijde grond werd omdat er
het gebeente rust van den grooten weldoener sinds hij overging naar het eeuwige
licht, hier, tusschen de grauwe straten der moderne wereldstad, ontsproot op het graf
van Pasteur de wonderbare bron der onschatbaarste weldaden, die van af zijn dood
in 1895 tot heden, niet ophield te wellen.
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Ontdekkingen
Meer dan twee duizend ‘Pastorianen’ werkten in het Institut, strijdend voor het leven,
kampend met den dood. Hier ontdekte Roux zijn serum tegen diphtheritis, dat voor
't eerst in de historie der menschheid 't hart en het ongeluk verlichtte der gefolterde
moeders, die sinds eeuwen hulpeloos gestaan hadden tegenover een kind dat smeekend
en hijgend naar haar opschreide, stikkend met een keel toegesnoerd door kroep. Hier
vond Vaillant zijn serum tegen den tetanus die den gewonde sedert onheuglijke tijden
had doen zieltogen in eindelooze en afgrijselijke stuiptrekkingen. Hier werd de pest
bedwongen en beteugeld (hoewel nog niet beslissend overmeesterd) door Yersin en
Calmette, de pest welke tusschen 1346 en 1353 één vierde der bevolking uitroeide
van Europa. Marchoux, die op 't oogenblik de melaatschheid attaqueert, overwon er
de gele koorts, welke verdween uit Brazilië, Midden-Amerika, de Antillen en Senegal.
Laveran vond er de bacil van malaria en haar bestrijding. Hier breidelde Nicolle voor
altijd de typhus, de derdedaagsche koorts, en de trachoom. De bacil der tuberculose
werd er door Calmette en Guérin gereduceerd tot een vorm waarin zij als
voorbehoedmiddel of geneesmiddel kan ingeënt worden op pasgeborenen; de
vermaarde B.C.G., heftig bekampt, nog altijd verdacht, maar langzaam en zeker
zegevierend door de statistieken. Hier ontdekte Ramon, feller nog bestreden dan
Calmette en Guérin, uitgekreten als een ‘ongeletterde veearts’, zijn anatoxine tegen
diphtheritis, voorbehoedmiddel dat in Juni jongstleden verplichtend is geworden
over het gansche territorium van Frankrijk. De anatoxine van Hamon, die haar eerst
inentte op zichzelf, en die misschien de kroep uit het bestaan der menschen zal
wegdrijven, zooals de hondsdolheid verdween; eerste schakel en uitgangspunt eener
gansche serie van anatoxinen tegen steenpuisten, huid-aandoeningen, been-ziekten,
enz. Hier bereidde Fourneau zijn stovaïne, de beroemde pijnstilling, de stovarsol,
onmisbaar onder de tropen, panacée tegen de dysenterie, bruikbaar tegen malaria,
en een derivaat van de stovarsol, de orsanine, afdoend tegen de slaapziekte. Hier ten
slotte, in de afdeeling Biologische Chemie van het Institut Pasteur, ondernam
Fourneau den directen strijd tegen de microben, die totdusverre slechts waren
aangevallen in hun effecten, en als aanvang der verdelging van den onzichtbaren,
doodelijken vijand, ontdekte hij in 1935, na meer dan duizend manipulaties van
moleculen, het 1162 F., dat een nieuwen zegetocht begon door de laboratoria der
aarde.
Deze lijst van overwinningen en overwinnaars is slechts een uittreksel en op geen
stukken na volledig. Maar reeds bij hare onvolledigheid mag men zich met
bewondering en erkentelijkheid afvragen, niet alleen hoeveel smarten gelenigd werden
door het Institut Pasteur, hoeveel levens verlengd, hoeveel epidemieën verijdeld,
hoeveel rampen afgewend (tijdens den oorlog o.a.) maar ook hoeveel streken van
den aardbol onherbergzaam gebleven zouden zijn, onbewoonbaar voor den blanke
en bijgevolg onontginbaar en ontoegankelijk voor de beschaving zonder Pasteur en
zijn even geniale voortzetters, die gedurende de vijftig jaren van hun arbeid meer
verrichtten voor het welzijn hunner medemenschen dan de gezamenlijke
wetenschappen over den duur van vijftig eeuwen.
[verschenen: 5 december 1938]

De vliegende dood
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Op de luchtvaarttentoonstelling te Parijs was ongeveer 90% der vliegmachines
militair, doch haast geen enkel land durfde zijn nieuwste modellen te
exposeeren.
Parijs, 26 Nov. 1938
Wat zou men zeggen, en wat denken, wanneer negentig procent eener
automobiel-tentoonstelling bestond uit een expositie van tanks, pantserwagens,
strijdkarren, troepentransporten, en overige geblindeerde voertuigen? Men zou
mompelen: in de wereld loopt iets spaak.
Welnu, dat percentage negentig geeft ongeveer de verhouding weer tusschen de
militaire vliegmachines en de andere, op den zestienden Salon de l'Aviation, die
gisteren geopend werd door den President der Republiek. Er zijn vijf-en-twintig
constructeurs van vliegtuigen. Maar de bezoeker heeft nog geen half uur onder hen
rondgewandeld of de vreemde gewaarwording bevangt hem dat het toerisme, de
sport, de handel, het verkeer tennaasten bij uit de lucht verdwenen zijn alsof een
geheimzinnige hand ze van den aardbodem heeft weggevaagd.
Hoe weinig iemand ook geneigd is om zich door voorgevoelens te laten
versomberen, een soort van beklemming zal niettemin zijn gemoed binnensluipen.
Alle droomen immers welke de mensch sinds Icarus gekoesterd heeft over vleugels,
alle gedachtenassociaties van bevrijding, van opstijging naar een hooger licht, van
wegzweven in een wolkeloos azuur, van losmaking uit de boeien der zwaarte, en
alle verdere poëzie waarin hij hervonden paradijzen binnenzeilde als op wieken van
engelen, al die beelden en fantasieën, welke hem vergezelden tot in den slaap, worden
verdrongen door tegenovergestelde symbolen, waarvan het minst geduchte nog
verwijst naar de regionen van duisternis waar geween heerscht en geknars der tanden.
Want bij negentig procent der hier aanwezige vleugels gapen aan den voorkant twee
of meer ronde gaten waaruit zij vuur kunnen spuwen en een groot aantal der
luchtschepen hebben in den bodem van het schuitje het valluik waaruit de bommen
zullen neersuizen met hun vergruizelend geweld.
Wanneer men naast deze verdelgingsmonsters, welke voor hen bestemd zijn, de
nieuwsgierigen ziet heen en weer drentelen met dezelfde argeloosheid waarmee zij
een museum van ouderwetsche folterwerktuigen bezichtigen, en wanneer men troepen
schoolkinderen onder leiding van hun meester langs trappen ziet opklauteren, vroolijk
snaterend, naar machines die dood en verminking vervoeren in een vaart van 500
k.m. per uur, wanneer men zooveel onbewustheid zich ziet openbaren naast zooveel
verschrikking, dan krijgen de woorden weer hun vollen zin die Jan Hus sprak op zijn
brandstapel, toen een gerimpeld vrouwtje een houtblok kwam aandragen: Sancta
Simplicitas!
Maar behalve de griezelige atmosfeer van danse macabre in die exhibitie der
luguberste en der fataalste gebeurlijkheden, is er nog iets anders wat den Salon van
1938 niet minder typeert: de internationale achterdocht, het universeele wantrouwen.

Achterdocht
Sommige landen, gelijk Italië en Rusland, bleven absent, hetzij uit baloorigheid,
hetzij omdat zij niets te vertoonen hebben, of liever achterbaks houden wat ze zouden
kunnen toonen. Doch van alle der 25 deelnemers, misschien Holland uitgezonderd
in Fokker en Koolhoven (misschien!) zond geen enkel zijn laatste, zijn nieuwste,
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zijn vervaarlijkste modellen. Duitschland b.v. exposeert niets in werkelijke grootte
dan de Dornier 17, die, als hij nog diensten bewijst in Spanje, geen enkel geheim
meer bevat en verkocht wordt aan wie hem hebben wil. De rest der Duitsche productie
is vertegenwoordigd in den vorm van onschuldige maquettes. Aan de Fransche
machine echter, welke den Dornier 17 verre overvleugelt, de Amiot 350, werd het
verlof tot exposeeren geweigerd. Hij pronkt in speelgoed-formaat en als
schoorsteengarnituur temidden van bloemen. Op den stand van Dewoitine, gestoffeerd
met bekende modellen, verwittigt het volgend plakkaat de bezoekers die een desillusie
mochten ondervinden: ‘Wegens order van het Ministerie van Luchtvaart kon de
Dewoitine 520 niet worden tentoongesteld.’ De Potez 63 is ontoegankelijk en slechts
uit de verte zichtbaar. De jager van het Arsenaal, een verbazingwekkende machine
volgens de geruchten, hangt veertig meter boven den grond, en er bestaat alle reden
om te vermoeden dat het een bedrieglijke copie is van bordpapier. Waar de modellen
recent zijn, zooals bij de laatste versie van den Engelschen Blenheim, wordt men
door bewakers op veiligen afstand gehouden achter de koorden.
Al deze voorzorgsmaatregelen boezemen den ernstigsten twijfel in omtrent de
authenticiteit of de moderniteit van het tentoongestelde wanneer men ongehinderd
kan naderen, zonder vrees voor het halt van een schildwacht, gelijk bij de Spitfire,
de Hurricane of de Fransche Morane en Caudron. Men vraagt zich onwillekeurig af:
‘Zouden zij bij geval niet echt of in sommige détails vervalscht zijn daar men ze
bekijken en zelfs op 't naadje onderzoeken mag?’ Per slot wantrouwt men alles, en
niet 't minst waar oprechtheid gemanifesteerd wordt. Het geheel verliest zijn technisch
belang. Er blijft niets anders over dan de dramatische en melodramatische kleur van
het ensemble. Ik zeg melodramatisch want sommige fabrikanten dreven hun realisme
zoo ver dat zij de machines schilderden in de camoufleerende tinten van den oorlog.
Te Parijs aanschouwde men dat voor de eerste maal.

Fransche voorsprong
Die algemeene achterdocht en argwaan brengt automatisch mee dat het onmogelijk
is om op dezen Salon een vergelijking te maken tusschen de capaciteiten der
mogendheden, of conclusies te trekken die grond hebben en nut. Wanneer men echter
nagaat dat de Caudron ‘Cyclone’, bij gelijke afmetingen als alle jagers zijner categorie,
en bij equivalente bewapening, een snelheid ontwikkelt van 480 k.m. per uur met
een motor van 450 p.k., waar alle concurrenten voor dezelfde prestaties motoren
eischen van 900, 1100, 1300 p.k., dan kan men moeilijk aannemen dat de ongerustheid
welke de Franschen afficheeren over hun technischen achterstand niet eenigszins
fictief is, en niet beschouwd moet worden als een der veelvuldige middelen van
camouflage welke een mogendheid reeds in vredestijd noodzakelijk kan oordeelen.
En wie in 't oog wil houden dat de Amiot 350 en de vier-motorige Bloch 162
(lengte 21 m. 91) zonder ingrijpende wijzigingen kunnen ingericht worden als
handelsvliegtuigen, die beiden, de een met 14 passagiers, de andere met 40,
comfortabel geïnstalleerd, een kruisvaartsnelheid zullen halen van minstens 420 k.m.
per uur, om niet te spreken van sommige machines welke Potez, Wibault etc. op
stapel hebben, wie zijn vooruitzichten baseert op deze reëele gegevens, zal niet
verwonderd staan dat binnenkort de Franschen op gebied van handelsluchtvaart
boven al hun Europeesche en Amerikaansche mededingers een voorsprong zullen
accentueeren, welke nu reeds merkbaar is op de meeste lijnen van het continent.
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Natuurlijk kan die groeiende suprematie niet feitelijk en daadzakelijk geconstateerd
worden op dezen salon waar de terreur en de horreur domineert in werktuigen van
vernietiging. Doch het zou den waarnemer aangerekend mogen worden als een
nalatigheid, als een fout, wanneer hij op vreedzamer terrein een potentieel verzuimde
te signaleeren dat misschien niet eens zal wachten op een minder desolaten horizon
om zich in volle kracht te ontplooien.
[verschenen: 15 december 1938]

Een ware komedie
De Fransche algemeene staking rook verbazend naar afgesproken werk;
het herstel is thans begonnen.
Parijs, 1 December 1938
Het eerst wat de Franschman deed in den morgen van den algemeenen stakingsdag
was zijn neus buiten een raam steken, de ooren spitsen in het donker om te luisteren
of er treinen reden. En onder het gekraai der hanen, zooals gewoonlijk een dageraad
begroetend welke er nog niet was, hoorde hij in het Noorden en in het Oosten het
vertrouwde gezang der wielen op de rails, de heldere en gedempte toon die langzaam
wegglijdt over heuvel en dal. Hij wist het al den vorigen dag en zelfs de vorige week,
dat het een ochtend zou zijn gelijk alle andere, gevuld met dezelfde geluiden. Het
eenige wat hij noodig had was zekerheid. Men mag slim zijn en uitgeslapen, maar
niets garandeerde per slot dat op het laatste moment de komedie niet zou omslaan
in een drama.
Dat er een flinke dosis komedie in 't spel was, meende hij geraden te hebben uit
het verloop der staking die aan de algemeene voorafging in de fabrieken van Renault.
De automobielen Renault gebruiken ongeveer dertig duizend werklui. Meer dan de
helft is communist. Sinds jaar en dag hebben de communisten de reputatie van zich
tot de tanden te wapenen en te marcheeren op order van Stalin. Als er ergens een
complex van gebouwen is, dat door een bende gehaalde rekels zonder moeite
overrompeld, in staat van verdediging gebracht, en verdedigd kan worden, als ergens
een troep kerels, pas teruggekomen uit Spanje, een slag kon wagen, dan waren het
de Usines Renault. De arbeiders bezetten inderdaad de fabriek. Zij waren tienduizend
die allen tijd hadden om zich te verschansen en voor te bereiden tot een geregeld
beleg. Renault fabriceert zelfs tanks. Maar toen de Garde Mobile verscheen om hen
te expulseeren, bleken zij geen andere wapenen te bezitten dan bouten en klinknagels.
In een land waar de revolvers zoo gemakkelijk afgaan als in Frankrijk, werd geen
schot gelost. De geheele operatie was binnen vijf uur geëindigd. Zij had een aantal
gebroken ruiten gekost, meer niet. Men beweerde dat er traangassen gebruikt waren,
doch volgens waarschijnlijkheid waren ook die traangassen voor de galerij. Te
drommel, het ontbreekt bij Renault niet aan maskers, en niemand was verplicht zich
te laten verjagen als uitgerookte ratten.

Geen serieus begin
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Zulk een begin maakte geen serieuzen indruk. Het was een vertooning die onder
pakkende gezichtshoeken gefotografeerd kon worden, maar voor technici der Sociale
Revolutie, voor leerlingen van Dimitrof, was het zuiver kinderwerk. Wat nog minder
serieus aanvoelde, was de verschuiving van den grooten dag, die geheel Frankrijk
moest doen beven in zijn fundamenten. Aanvankelijk was de datum der algemeene
staking vastgesteld op een Zaterdag, hetgeen de regeering nauwelijks een etmaal liet
om de noodige maatregelen te nemen. Zóó aangepakt liet de zaak zich leelijk aanzien
en beloofde weinig goeds. Maar alsof de leiders geschrokken waren van hun eigen
durf en zonder eenige geldige reden of zichtbare oorzaak, verzetten zij den
schrikbarenden datum op een Woensdag. Voor een manoeuvre, welke des te meer
kans van slagen had naarmate zij bruusker, onverhoedscher werd uitgevoerd, scheen
dat uitstel, wijd en zijd aangekondigd, een zonderlinge en verdachte tactiek. Geheel
gratis en ongedwongen gaf men het gouvernement vier volle dagen tijd om alle
strategische posities te betrekken, om voorzorgen te treffen, om de publieke opinie
te bewerken, om de slappen die den grooten hoop vormen te demoraliseeren, en om
de overwinning te behalen in een fauteuil, gelijk men zegt.
Deze vreemde bedisseling rook verbazend naar afgesproken werk, over en weer.
Let wel dat Jouhaux, leider der Werklieden-Confederatie, eveneens Regent is van
de Banque de France, en dat de twee menners, die de spoorwegstaking moesten
organiseeren en afkondigen (zij heeten Jarrigion en Semard) deftig zetelen in den
Raad van Beheer der Nationale Vennootschap der Fransche Spoorwegen. De
vermelding dezer dubbele, paradoxale functie verdient ongetwijfeld een geheele serie
uitroepteekens, maar zij is niettemin de strikte waarheid. Een Raad van Beheer die
een staking proclameert tegen zijn eigen onderneming. Ook dat behoort tot de hoogere
komedie.
Van den anderen kant echter dampten er wasems van een drama, die men bijna
met ongerustheid opsnoof. Primo was iedereen uit zijn voegen wegens de
superfiscaliteit der decreten. Vervolgens had Paul Reynaud het geval nog verergerd
met een ongekende brutaliteit. In de Radio zei hij woordelijk en met het meest
sarcastische accent dat hij vinden kon: ‘De week der Twee Zondagen is uit de wereld,
afgeloopen, van de baan.’ Om de arbeidende klasse buiten zichzelf te brengen, had
hij niets beters kunnen verzinnen. Met een even sardonische klank in zijn stem
berichtte hij dat veertigduizend spoorweg-employé's aan den dijk gezet zouden
worden. En al hield hun Minister Anatole de Monzie voor de micro een heele cursus
in spoorweg-exploitatie om zijn beambten te kalmeeren, men geloofde hem niet.
Integendeel. De man van de straat begon zich af te vragen of het gouvernement soms
de staking wenschte, of het misschien in de bedoeling lag der regeerders om een
conflict niet te ontwijken, maar veeleer uit te lokken, en de knoopen door te hakken
die overal nog slingerden van twee jaren Front Populaire en zijn eindeloozen nasleep
van geharrewar. Door een staking te ondernemen waartegen Daladier op zijn kalme
gemak links en rechts kon mobiliseeren en requisitionneeren, zou de arbeider en de
ambtenaar eigenhandig de pretexten hebben geleverd om hen de laan uit te sturen.
Hun wegzending zou dan geen ontslag heeten, maar revocatie, met alle risico voor
de belhamels en heethoofden om, als gemobiliseerde werkkrachten, berecht te worden
door een krijgsraad.

Opzichtige list
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De hinderlaag was doorzichtig. Misschien was zij zelfs opzichtig. Maar dat
verhinderde volstrekt niet om erin te vliegen, want de list was dermate opzichtig, dat
het moeite kostte haar te gelooven. Alvorens de proef genomen is kan evenwel
niemand bij benadering gissen hoeveel naievelingen, stommerds, fanatici en idealisten
een natie telt. Van hun aantal en hun temperatuur hing het af of Frankrijk op den
avond van den laatsten November in revolutie zou verkeeren. Bleven de stakingsorders
niet tot de beslissende minuut gehandhaafd? Deden de menners niet, zelfs de
onbetaalbare leden van den Raad van Beheer, alsof het heilige revolutionnaire ernst
was? Ging Blum niet te keer als een baarlijke duivel om de demissie te provoceeren
van Daladier, desnoods door de bijeenroeping en de vergadering van een parlement
zonder regeering?
Eh bien, het is komedie gebleven. Het werd geen drama. De Franschen hebben
een algemeene staking gehad zonder stakers: De treinen hebben gerold zonder een
minuut vertraging. De postboden hebben hun brieven besteld. De onderwijzers hebben
les gegeven. De soldaten hebben de wacht gehouden met de bajonet op het geweer.
Overal is men tevreden, want niemand leed fiasco en elk deed zijn plicht. De regeering
regeerde met vastberadenheid. De agitators agiteerden naar hartelust. De arbeider
arbeidde, acht volle uren, wat verreweg het verstandigst was. En om geen enkele
zoete illusie te verstoren, verschenen de kranten op halve pagina, in den vorm van
fotocopie, zoodat allen die niet staakten zich konden verbeelden te staken. Maar de
decreten, tegen welke de natie werd aangehitst tot rebellie, die tyrannieke decreten,
blijven. Waaruit de consequentie getrokken mag worden dat de redresseering van
Frankrijk begonnen is.
[verschenen: 19 december 1938]

Buitensporigheden
De onbegrijpelijke Italiaansche demonstraties bieden niet de geringste kans
op succes en kweekten een gevaarlijke stemming in Frankrijk.
Parijs, 5 December 1938
Het is een kwestie die hoofdbrekens kost, wat Mussolini verleid moet hebben, door
welk soort van insect hij gebeten werd, door welke tarantula, toen hij zijn schoonzoon
verlof gaf tot het afsteken der redevoering waarin de Italiaansche afgevaardigden en
vervolgens de Italiaansche natie een voorwendsel vonden om met luid misbaar
Corsica, Tunis, Dzjiboeti, Savoje en de Côte d'Azur op te eischen van Frankrijk.
Men hield tot dusverre den Duce voor iemand die te schrander, te handig was om
een pad in te slaan waar hij dood loopt, te loos, te fijn diplomaat om zich door wie
ook te laten verlokken in een impasse.
Dacht hij misschien dat op 30 November, datum der agressieve declamaties van
Graaf Ciano in Italië, datum der algemeene staking zonder stakers in Frankrijk,
meende hij misschien dat op den avond van dien beruchten dag de revolutie, de
burgeroorlog met de roode vlag, de roode haan, de revolver en de mitraillette onder
de Franschen een situatie geschapen zou hebben waarbij hij slechts behoefde te laten
spreken om te verkrijgen wat hij verlangde? Dan vergiste hij zich danig. Dan hebben
zijn informeerders hem totaal verkeerd ingelicht of met een enorme vertraging. In
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het voorjaar van 1937, en zelfs in den zomer en herfst van dat deplorabele jaar bestond
er serieus gevaar voor een Fransche omwenteling. In 1938 daarentegen is deze kans
(voor wie dat een kans acht) definitief verkeken; en voor zeer langen tijd.

Verkeerde speculatie
Waande hij soms dat hij door het indienen van exorbitant hooge vorderingen met
pingelen en dingen een minimum zou verwerven dat in Fransche oogen nog een
maximum lijkt? B.v. het recht van belligerentie voor generaal Franco; een zetel in
den Raad van Beheer van het Suez-kanaal; een vrijhaven in Dzjiboeti, of iets anders
wat op het eerste gezicht niet absoluut als onbestaanbaar aandoet? Dan beging hij
een niet minder geduchten flater door de zaak aan te pakken met geschreeuw en
dreigementen. Want door zijn burleske overdrijving heeft hij in Frankrijk een
stemming gewekt die voorloopig elke onderhandeling zal bemoeilijken, en zelfs een
stemming die zal moeten luwen alvorens gesproken kan worden over de geringste
concessie.
Heeft Mussolini wellicht gespeculeerd op de verlangens naar vrede en goede
verstandhouding welke Neville Chamberlain aan den dag legt? Heeft hij gehoopt dat
de Engelschman, ter wille van den lieven vrede, zich als bemiddelaar zou leenen en
dat Italië langs dit omweggetje zonder slag of stoot een aantal zeer substantieele
voordeelen in de wacht zou sleepen ten koste van Frankrijk? Maar dan schoot hij
een anderen bok. Ten eerste is Frankrijk geen Oostenrijk of Tsjechoslowakije.
Vervolgens had hij met geen woord moeten kikken over Tunis. Zoolang Engeland
immers Engeland zal zijn, dit wil zeggen zoolang Groot-Brittannië geen nederlaag
geleden heeft welke het gansche Empire verbrijzelt, tot zoolang zal Engeland nooit
dulden dat de mogendheid die meester is van Sicilië en Sardinië zich installeert te
Tunis, en bijgevolg de Middellandsche Zee in tweeën kan splitsen en afsluiten met
een onoverkomelijken dam. Wanneer Italië Tunis in 't gedrang brengt is de loyauteit
van den Engelschen bondgenoot tegenover Frankrijk boven elken twijfel verheven.
Maar werd Mussolini, van wien men nauwelijks durft veronderstellen dat hij op
eigen houtje een dermate vermetele actie inzet, werd Mussolini misschien aan de
andere zijde der As aangemoedigd, aangewakkerd of aangehitst tot zijn provoceerende
incartade? Het zou natuurlijk zijn dat de Duce zijn loon krijgt voor de diensten
bewezen in September, en zijn part in de nieuwe verdeeling der wereld welke
aangekondigd is door Goebbels. Het is mogelijk dat de twee gezworen kameraden
op hun gezamenlijke reis van Klagenfurt naar München in den salon-wagen een
accoord sloten, een koop. De hypothese is niet gewaagd. Het zou alleen merkwaardig
zijn, een beetje kras, een tikje excessief dat het presenteeren van den wissel waarmee
men den prijs hoopt te incasseeren juist moest samenvallen met het bezoek van
Joachim von Ribbentrop, dien de Franschen gaarne verwelkomd hadden als de duif
in de ark. In het gunstigste geval zou nog verondersteld kunnen worden dat 't
schreeuwend contrast tusschen dit bezoek en dien wissel machiavellistisch gewild
is door Mussolini: om zijn handlanger tegelijk te binden aan Rome en te discrediteeren
tegenover Parijs. Maar deze gunstigste der veronderstellingen opent nog perspectieven
welke een geciviliseerd mensch vervullen met weerzin, wrevel en mistroostigheid.

Geen oplossing
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Deze vier uitleggingen van een Kabaal (wij zien geen vijfde) die elk afzonderlijk of
gecombineerd kunnen gelden als factoren, lichten het geschil toe, dat de Italianen
zoeken, maar brengen geen schijn van oplossing. Want een oplossing in Italiaanschen
zin is onvindbaar, ondenkbaar, tenzij door geweld van wapenen, bekroond met succes.
En dan nog! Geen enkel inwoner van Savoje dat in den loop der eeuwen zesmaal
Fransch was, dat vijfmaal van Frankrijk werd losgerukt (het laatst in 1814), dat bij
plebisciet van 1860 (toen Italië als geünifieerde Staat nog niet bestond) eenstemmig
en vrijwillig de hereeniging koos met Frankrijk, geen enkel Savojaard zal onder
dwang de Italiaansche nationaliteit aanvaarden. Is het niet extravagant om een
provincie, waar ieder Fransch spreekt, waar alle steden, dorpen, gehuchten, rivieren,
bergen en dalen Fransche namen dragen, op te eischen als eigendom, wijl het
regeerend Italiaansche vorstenhuis uit die streken stamt? Met dezelfde argumenten
kan Savoje Italië opeischen. Op even deugdelijke gronden zou Frankrijk teruggave
mogen vragen van Napels, waar het geregeerd heeft. Of Holland zou Nassau kunnen
eischen van Duitschland, en Oranje van Frankrijk.
Maar minder nog dan de Savojaarden, zouden de Corsicanen buigen voor een
Italiaansch juk, dat zij vanaf de Romeinsche overheersching leerden haten. Zij hebben
niet de minste reden om te betreuren dat zij in 1768 (juist een jaar vóór de geboorte
van Napoleon) door Genua voor de som van enkele millioenen verkocht zijn aan
Frankrijk, maar zij vergeten het niet. De Genueezen hadden van Corsica een woestijn
gemaakt. Van Genua's overheersching dateert het gebruik, tot den huidigen dag
gehandhaafd, dat alle Corsicaansche vrouwen zich in 't zwart kleeden, omdat er
tijdens Genua's gezag nimmer een familie was op 't eiland waar niet een doode
beweend werd. Alle Italiaansche propaganda, venijnig, sluw en taai, heeft in deze
aangeboren antipathieën geen spoor van verandering kunnen brengen. Al dat geld is
verspild: de Corsicanen zijn niet meer te koop.
Noch in Savoje, noch op Corsica, noch op de Côte d'Azur zou Frankrijk iets te
duchten hebben van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Niet eens meer in Tunis,
waar een deel der inwoners, van Italiaansche herkomst, doch van Joodschen
oorsprong, tegen Italië in 't harnas gejaagd is door Mussolini's raciale, antisemietische
politiek. Het zou daarom voor alle betrokken partijen raadzaam zijn wanneer de Duce
zijn veroverings- en annexatie-plannen uit het hoofd zette. Niet enkel is het gewaagd
om een handschoen te werpen welken Frankrijk niet zal aarzelen op te rapen. Doch
zelfs als het avontuur zou slagen kan Mussolini er slechts de bitterste vruchten van
plukken. Hier spot men reeds: Chi va Ciano va non sano.
[verschenen: 21 december 1938]

Zonder illusies
Frankrijk en Duitschland teekenden een waardeloos stuk papier, maar op
den achtergrond stond de Maginot-linie.
Parijs, 8 December [1938]
Een paar maanden geleden brachten de militaire vakbladen het bericht dat de Ligne
Maginot haar vuurmacht had uitgebreid met kanonnen die een draagwijdte bezitten
van 52 k.m. Daar de Fransche fortificaties over lange afstanden waar het terrein zich
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leende tot versterkingen, de grenslijn als 't ware op den voet konden volgen, behoeft
men op de kaart slechts een parallel te teekenen van vijftig kilometer diepte en gaande
van Bazel tot Luxemburg, om zich een voorstelling te maken hoeveel duizenden
vierkante kilometers dicht-bevolkt, vruchtbaar, bloeiend Duitsch grondgebied, hoeveel
steden, hoeveel dorpen, hoeveel industrieele centra door het optreden van dit nieuwe
geschut komen te liggen onder het bereik eener artillerie welke zich over trajecten
van tientallen kilometers voortbeweegt op zware rails of is ingegraven onder dikke
koepels. Hoe kort een oorlog ook duurt, en afgezien van de honderden vliegtuigen
die in wezen vliegende batterijen vormen, de verwoestingen zouden onberekenbaar
zijn en met den gezamenlijken goud-voorraad van Europa niet meer te betalen.
Een dergelijk beeld reeds, dat door niemand kan worden tegengesproken, moet
den Duitschers elken lust benemen om zich op slagvelden waar iedere hectare een
fortuin vertegenwoordigt, te meten met Frankrijk, daargelaten nog dat men bij
benadering zeggen kan hoe een oorlog begint, maar op geen stukken na hoe hij
eindigt.
Van hun kant geven de Franschen zich uitstekend rekenschap dat men in de
Siegfried-linie niet werkeloos gebleven is, en dat Krupp minstens even ver schiet als
Creusot. Vermoedelijk is de Duitsche organiseering van het vuur meer geïmproviseerd
dan de Fransche, minder solide en perfect, misschien meer kwetsbaar. Doch hoe
provisorisch die posities ook zijn, de Franschen hebben becijferd dat het drie honderd
duizend levens zou kosten, zuinig geschat en zonder de gewonden te tellen, om de
Duitschers te verdrijven uit stellingen vanwaar hun batterijen, zoolang ze niet
geforceerd zijn, een gebied bestrijken dat even uitgestrekt en bijna even kostbaar is
als het terrein dat met verdelging bedreigd wordt door de kanonnen van Frankrijk.

Wat na een overwinning?
Dit vooruitzicht heeft weinig aanlokkelijks, temeer wijl de Duitschers wat vergoeding
betreft in klinkende munt, niet solvent zijn. Voor de tweede maal in deze eeuw zou
de Franschman, of hij wint of verliest, de schade moeten repareeren, uit eigen zak.
Bovendien is er geen enkel nadenkend Fransch hoofd dat niet als door een onoplosbare
puzzle achtervolgd wordt met de vraag: Wat moeten wij, zelfs na een nieuwe
overwinning, in 's hemels naam aanvangen met Duitschland? Er zal altijd een massa
zijn van ongeveer tachtig millioen Duitschers tegenover veertig millioen Franschen.
In 1919 en na 1919 hebben Amerika en Engeland zich verzet tegen een regeling
welke een eeuw rust had kunnen verzekeren aan Europa. Uit vrees voor een Fransche
hegemonie. Als wij na een waanzinnige aderlating, en na barbaarsche verwoestingen,
een tweeden Onbekenden Soldaat neerleggen onder den Triomfboog, zullen er
noodzakelijkerwijze opnieuw arbiters zijn. Is er kans dat hun arbitrage verstandiger
en billijker zal uitvallen? Het ziet er niet naar uit. Want ondanks alles wat er sinds
een jaar gebeurd is in Europa en in 't Verre Oosten hebben de Amerikanen nog geen
tittel of jota gewijzigd in de Neutrality Act en in de Wet Johnson, welke nochtans
ten nadeele van de Westersche Democratieën, het ravitailleeringsvermogen over den
Atlantischen Oceaan voor minstens de helft zullen verlammen. Tegen het feit van
zulke haperingen en aarzelingen wegen de vriendschappelijkste oratorische
ontboezemingen niet op.
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Ribbentrop's bezoek
Zoowel voor Duitschland als voor Frankrijk bestaan dus doorslaande overwegingen
om alle middelen op te sporen en te beproeven welke een nieuwe botsing tusschen
beide volken kunnen verhinderen, overwegingen waarvoor zelfs de heftigste gevoelens
moeten wijken, overwegingen die des te imperieuzer zijn daar zij berusten op
realiteiten en gezond verstand.
De eerste schrede in de richting van een aannemelijken modus vivendi met het
overwoekerende Nazisme werd gedaan door de inwilliging der Parijsche reis van
Joachim von Ribbentrop en de plechtige onderteekening der Fransch-Duitsche
verklaring. Alle initiatief tot dezen stap is uitgegaan van Berlijn. En de Franschen,
die vlak na het ‘Diktat’ van München reeds een bezoek moesten afwimpelen van
Hermann Goering, ontveinzen zien niet, hoe gemakkelijk de ontvangst van Hitler's
buitengewoon gezant kan opgevat (of uitgebuit) worden als een nieuwe capitulatie,
hoe hachelijk zij zweemt naar een verbloemde vernedering, en in hoeveel opzichten
zij dienen kan om het prestige van het Hakenkruis te verhoogen. Het is immers niet
meer Frankrijk dat grenzen waarborgt, het is Duitschland, twintig jaren na een
verpletterende nederlaag. Een Duitschland, antipodischer op het plan der ideeën, op
het plan der civilisatie, dan het ooit geweest is in den loop der tijden. Ten overvloede
waarborgt dat diametraal tegenovergestelde Duitschland slechts de grenzen in Europa.
Het heeft geweigerd om eenige verbintenis aan te gaan betreffende de overzeesche
gewesten waar de Fransche vlag wappert.
De Franschen, niet wetend waartoe deze eerste stap kan leiden, niet wetend wat
de Duitscher in zijn schild voert, doch beseffend dat zij slechts een tweede papier
onder gelijke omstandigheden zouden behoeven te teekenen om af te zakken tot den
rang van Brillant Second, tot de rol van het voormalige keizerlijke Oostenrijk, de
Franschen hadden zich gaarne de beproeving bespaard dezer diplomatische formaliteit.

Het stukje papier
Daar zij niet de flauwste neiging koesteren om Duitsche grenzen te corrigeeren, heeft
het papier dat zij onderteekenden niet het geringste belang. Voor zoover dat papier
hun eigen grenzen garandeert hebben zij alle redenen om te duchten dat het behoort
tot de soort waarvan Dr. Joseph Goebbels letterlijk gezegd heeft dat Duitschland er
zooveel zal teekenen als men verkiest, om ze in acht te nemen naar goeddunken, en
alle redenen om zich de Bismarckiaansche woorden te herinneren van Hitler: ‘Een
grens wordt niet gegarandeerd maar verdedigd.’ Dat papier zou hen onverschillig
kunnen laten omdat het niets verandert, noch de situatie, noch het aantal der kanonnen
en vliegtuigen. Het eenige nut dat zij ervan bespeuren is dat Duitschland de
overeenkomst niet kan schenden zonder het geweten der menschheid in opstand te
brengen. Maar verzekerde niet Ribbentrop zelf dat Duitschland maling heeft aan de
publieke opinie van den aardbol en bewezen de Duitschers niet dat deze opvatting
geen bluf is? Wat hoogstens bij de Franschen verwondering baart is de buitensporige
omslag, rompslomp, drukte, ophef, gereis en getrek waarmee de redactie en de
onderteekening van dat onnoozel, vanzelfsprekend papier gepaard ging. Onder het
zeer talrijke gevolg van Joachim von Ribbentrop bevond zich zelfs een radiotelegrafist.
Niettemin, als Frankrijk het offer gebracht heeft zijner eigenliefde, en van zijn
trots, als het een waardeloos papier teekende op den dag dat Oswald Pirow, die over
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de noodige inlichtingen beschikt, verklaarde dat in de komende lente de internationale
spanning het acute breek-punt zal bereiken, Frankrijk is nog geenszins overwonnen,
nog verre van bondgenoot, wat een ramp zou zijn, en nog verder van vazaliteit. Op
het witte doek der bioscopen zult gij zien, of misschien reeds gezien hebben, hoe
Ribbentrop het nieuwe document onderschrijft met een strak, streng en straf gelaat,
terwijl Georges Bonnet teekent met een glimlach, en Alexis Léger, de meester van
den Quai d'Orsay, toeschouwt met onverstoorbare, ondoordringbare trekken. Alle
Franschen zullen in dien glimlach en in die onbewogenheid (achter de Ligne Maginot)
hun intieme gevoelens herkennen, hun zekerheden, hun onwankelbaar vertrouwen.
[verschenen: 22 december 1938]

Hiëroglyphen
Marcel Baudouin vindt een steen, en trekt merkwaardige conclusies omtrent
den mensch in vroeger tijden.
Parijs, 10 December 1938
Hebben wij een nieuwen Champollion, zooals sommigen beweren? En drong de
kennis onzer oorsprongen, dank zij de ontcijfering van een steenen schrift oneindig
ouder dan de Egyptische hiëroglyphen, een vijftigtal, misschien een honderdtal
eeuwen verder door in het duistere woud dat achter ons ligt en waar de tijd ophield
te bestaan?
De zaak is van belang. Want de ontdekking, waarover verslag werd uitgebracht
op de eerste najaarszitting der Prehistorische Vereeniging van Frankrijk, zou vooral
hen mogen verheugen die in hun binnenste rouw dragen sinds de mare zich verbreidde
dat de mensch niet zou komen uit een Paradijs, dat hij niet geboetseerd zou zijn door
den Eenen God, en volgens het beeltenis van dien Eenen God, maar dat hij eenvoudig
zou stammen van een Aap, en dat zijn vroegst bekende voorvader een afzichtelijken
bruut was, voor driekwart beest, van wie hij langzaam en moeizaam opklom tot zijn
huidigen staat, zonder hem overigens geheel te kunnen afschudden. Nog altijd zoeken
wij naar den Ontbrekenden Schakel, de beruchte Missing Link. Hoe meer men zoekt,
hoe meer het vermoeden vastere vormen aanneemt dat een geheel andere schakel
zal worden opgedolven dan wij hopen of vreezen.

Een steen
Ziehier het geval dat onze gezichtshoeken schijnt te verruimen en te verlichten.
Ergens in de Vendée, te Le Poirée-sur-Vie, verscholen in de bosschen, gelijk de
meeste overblijfselen der prehistorie, ligt een geweldige, zware steen. Hij heeft het
uiterlijk van een bol, eenigszins afgeplat aan het boveneinde, en heet in den volksmond
Pierre de la Merlière. Zooals verschillende andere monumentale blokken welke een
geheimzinnig ras achterliet in de oorden grenzend aan den Oceaan, vertoont deze
gebeitelde rots uitgeholde dopjes op zijn breede flanken, en richels die lijken op
lijnen of geulen. Zij zijn fijn afgewerkt en kunnen dateeren uit de periode van den
gepolijsten steen. Sinds echter de geleerden deze uithollingen kennen, twisten zij
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over hare beteekenis en hare eigenschappen. Sommigen schreven ze toe aan de
werking van den regen welke gedurende duizenden jaren op dat graniet was
neergedruppeld. Sommigen meenden dat zij dienden om het bloed op te vangen en
te kanaliseeren van slachtoffers die onder het mes van priesters gekeeld werden ter
bedaring eener onmeedoogende godheid.
Eeuwen en eeuwen waren de menschen langs de Pierre de la Merlière voorbijgegaan
zonder dat het massieve gevaarte een lumineuzer gedachte in hun verstrooide oogen
opriep dan dat het een verbazend groote steen was en dat alleen joost wist hoe hij
daar verzeild kwam. Tot op zekeren dag een prehistoricus passeert te Le
Poirée-sur-Vie. Het is Marcel Baudouin en hij heeft reeds vijftig jaren ervaring achter
den rug. Van een wetenschap die in Frankrijk ontstond en waar het niet mankeert
aan eminente persoonlijkheden, is hij een der betrouwbaarste en origineelste
vertegenwoordigers.
Hij ziet het gladde, glimmige blok, zijn holten, zijn groeven. Hij telt ze en vindt
er 275. Lange maanden, den steen beklimmend met een ladder, hem op handen en
voeten onderzoekend, mijmert hij over een beeldhouwsel dat niet toevallig kan zijn.
Geleidelijk begint zich een voorstelling af te teekenen in zijn brein. In die
opeenhooping en warreling van doppen ontwaart hij van lieverlede een plan, een
bedoeling, een harmonisch ensemble. Die zeven punten, juist van lijn en van
afmetingen, kunnen de figuur beduiden van den Grooten Beer, het gesternte dat altijd
onveranderlijk gestraald heeft boven het hoofd der menschen. Die tros, dat zijn de
zeven Pleiaden in hun oudste gedaante. Zoo identificeert hij beurtelings verscheidene
constellaties. Bij de eene ging de zon op, bij de andere onder, bij een derde stond ze
in haar zenith. Het geheel vormde een soort van rad, verdeeld m acht vakken, elk
een sterrebeeld bevattend.

Geen twijfel
Geen twijfel was hierbij geoorloofd, meende Raudouin. Op de Pierre de la Merlière,
gelijk op sommige tempels van Egypte, hadden verre voorzaten een hemel-kaart
gegrift. De steen van Le Poirée-sur-vie was een prehistorische Zodiak. De kaart
evenwel was niet actueel, want de Poolster bevond zich niet op de plaats die voor
ons het Noorden aanwijst. Sinds het onvergankelijke Vendeesche monument gebeiteld
werd had de aardas langs het firmament een gedeelte van den cirkel doorloopen,
misschien méér dan eens, de cirkel die op de klok der eeuwigheid een dag ontrolt
van nagenoeg 26.000 jaren, tijdens welke nu weer de eene dan weer de andere ster
door den mensch gepromoveerd wordt tot Poolster. De Zodiak was ook geen zodiak
gelijk wij heden kennen, de dierenriem verdeeld in twaalf vakken, die nauwelijks
ouder is dan vijf duizend jaren. Het was een zodiak zooals er een vermeld wordt door
Herodotus (die zoo dikwijls beticht is van fabels) en waaraan de Grieksche
geschiedschrijver een ouderdom toekent van twee honderd à twee honderd tien
eeuwen.
Trouwens, het was Baudouin niet gelukt om op den Vendeeschen steen meer dan
vier constellaties met zekerheid te ontcijferen. Tegenover de rest, astronomische
verschijnselen vertolkend waarnaar hij hoogstens kon gissen, faalden al zijn pogingen
wegens zijn onkunde van het prehistorische, neolithische schrift, en bij gebrek aan
elken houvast welke hem een uitgangspunt had kunnen verschaffen. Zooals echter
het geluk Champollion ter hulp was gekomen, die een Grieksche vertaling had
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gevonden onder een Egyptische inscriptie in hiëroglyphen, zoo viel Baudouin een
buitenkans te beurt van den geest die niet wil dat iets verloren gaat in ons heelal.
Bladerend in oude documenten stoot de prehistoricus op een Chineeschen zodiak
van acht vakken. Hij bekijkt hem. Hij onderzoekt hem. Hij toetst hem aan de meer
dan honderd afgietsels welke hij gemaakt heeft van de Pierre de la Merlière. De
gelijkenis blijkt dermate evident dat alle aarzeling is buitengesloten. Beide zodiakken
zijn identiek. Beiden geven denzelfden stand weer van de aarde in den hemel. Met
behulp van het Chineesche duplicaat kon Baudouin den ouderdom berekenen van
zijn steenen kaart. Zij dateert van 6800 voor Christus. Als 't tenminste geen 32800
is, of 58800, daar elke 26000 jaren het gelijke wederkeert onder de zon.

De conclusie
Om de grondeloosheid van het raadsel, dat het gebeitelde Vendeesche rotsblok te
peilen geeft, niet te verdiepen kan men den effectieven ouderdom buiten beschouwing
laten. Maar een zodiak te teekenen met een minimum nauwkeurigheid is niet vergund
aan iedereen. En wat buiten eenigen twijfel de steen van Le Poirée-sur-Vie aantoont,
wat even onomstootelijk schijnt als de gebeeldhouwde rots-massa zelf, dat is dit, en
het is ruim voldoende: Op een zeker tijdstip, 't zij 6800 of 58800 jaren vóór Christus,
bezaten onze Europeesche voorzaten, die zoowel in de waardeering der publieke
opinie als der officieele wetenschap nauwelijks het dierlijk stadium ontgroeid waren,
op dat tijdstip bezaten de ‘holbewoners’ en ‘troglodieten’ reeds een kennis van de
astronomie welke voor de Chineezen, die voor uitvinders gelden van alle kennis,
niet behoeft te zwichten en waarop slechts weinige hedendaagsche
universiteitsprofessoren kunnen bogen. Een dergelijk probleem is lastig genoeg om
een heele generatie van vorschers bezig te houden en werk te bezorgen op de twee
halfronden.
[verschenen: 31 december 1938]

De wolf en zijn gerucht
Het proces tegen ‘La Plevitzkaia’ gaf een opeenstapeling van raadselen, die
men maar liever niet moet oplossen.
Parijs, 15 Dec. 1938
Na een proces dat twee weken geduurd heeft is de vrouw van generaal Skoblin,
ex-infirmière der Roode Legers en ex-zangeres, veroordeeld tot twintig jaar
dwangarbeid wegens medeplichtigheid aan de verdwijning van generaal Miller,
opperbevelbevelhebber van alle Wit-Russische uitgewekenen in Europa en elders.
Maar wanneer de schuld van ‘La Plevitzkaia’ gelijk de Franschen haar galant noemen,
alsof het een beroemdheid gold, vaststaat als een paal boven water, en wanneer deze
troebele, perfide, en ondanks haar leeftijd nu nog capiteuze vamp zonder eenigen
twijfel volgens recht en billijkheid veroordeeld is tot een verdiende straf, niemand
daarentegen kreeg inzicht in den waren aard harer schuld, en niemand kon zeggen,
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na tien bewogen rechtszittingen, die rijk waren aan dramatische en pittoreske
incidenten, aan komische en penibele onthullingen (betreffende de rol der politie
o.a.), niemand kon ook maar gissen waarom en hoe generaal Miller eigenlijk
verdween, of hij ontvoerd werd of niet, of hij dood is of levend. Men wist ten slotte
nog minder of de ontvoerder Skoblin, eveneens verdwenen, niet zelf ontvoerd was.
Toen het doek viel over de ingewikkelde tragedie bestond er bijna evenveel
waarschijnlijkheid dat Skoblin ontvoerd kon zijn door Miller, als omgekeerd.
Het geheim werd dus goed bewaard. en hieraan is niet enkel La Plevitzkaia
medeplichtig maar ook de rechters, de advocaten, de jury en de meeste getuigen.
Welk geheim? Welke machinatie, onrustbarend, een beetje schrikwekkend die
iedereen scheen bang te maken en behoedzaam, werd verborgen door de coulissen?
Dat is de kwestie. Als men het geheim raden kon zou er geen geheim meer zijn. Het
geheim is die verstikkende nacht, wemelend van verdachte geluiden, naar behooren
aangedikt tot men elk spoor kwijt raakt, en waar men niets met duidelijkheid verneemt
dan het tikken van een slinger die langzaam schommelt tusschen zijn twee polen,
getrokken door onzichtbare gewichten. Wat beduidt dat obsedeerend getik? Men
luistert, men spitst ooren en zenuwen tot brekens toe, men wordt niet wijzer. Is het
Gepeoe of Gestapo? De lettergrepen verstrengelen zich. De klanken vervloeien. Als
men begrepen meent te hebben vraagt men: Maar welke Gepeoe? Want de Gepeoe,
van 1937, toen het drama geknoopt werd, is niet de Gepeoe van 1938. Zij verwisselde
een paar malen van hoofd. Ook de Gepeoe bleek gespekt met verraders. Alles begint
te draaien als in een koortsdroom. Alles tolt in een fosforiseerend donker. Wanneer
de chaotische wenteling zich een oogenblik schijnt te vertragen, wanneer men met
inspanning van al zijn aandacht een steunpunt meent veroverd te hebben bespeurt
men twee kolossale vangarmen, elkaar achtervolgend als de wieken van een molen,
en tot afzichtelijke monsters samengegroeid als sommige orientaalsche gedrochten
De een heeft de terugstootende grijns van Baäl: de ander het weerzinwikkende grimas
van Moloch. Zij hebben beiden de macht om rampen te ontketenen, en ook de
bedoeling.

Welk nut?
De grootste voorzichtigheid is dus geboden. Men mag niet vragen op dit proces,
hoewel 't logisch zou zijn en van elementair belang: Welk nut konden de Soviets
verwachten van de opzienbarende en misdadige ontvoering van generaal Miller? De
generaal was een oud en weinig ondernemend man. Zijn Wit-Russische
partij-genooten verweten hem juist zijn gebrek aan contrarevolutionnaire activiteit.
Onder zijn Staf had hij menigen verbeten vijand, die hem gaarne een beentje gelicht
had, en volgens getuigenverklaringen was er onder zijn col[lega's] minstens één die
zijn dood [had gez]woren. Wat baat de verdwijning van zulk een ongevaarlijk
figurant? Wanneer hij verdween zou hij automatisch vervangen worden door een
ander. Doch er bestond niet de flauwste hoop dat zijn opvolger zich gunstiger of
neutraler voor de Soviet zou toonen dan Miller was. Zeker bezat Miller inlichtingen
over antibolsjewistische organisaties, spionnen of complotten, die, wanneer men
hem levend in handen kreeg, nuttig hadden kunnen worden voor Moskou. Was echter
de manier welke de Soviets volgens getuige Trotzky gebruikten, de meest
aangewezene om Miller levend te vangen en te transporteeren? Naar het verhaal van
Trotzky (die zijn eigen naam draagt en niets uitstaande heeft met Lenin's compagnon
Bronstein) zou Miller in een kist gestopt zijn, die ongeveer den vorm had van een
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lijkkist. Hij zou zich echter met zooveel kracht geweerd hebben (hij was bijgevolg
niet eens geboeid of verdoofd!) toen men de kist wilde sluiten, dat het deksel met
geweld terugsprong en een ambtenaar der Soviet-ambassade wondde. Zonderlinge
methode om zich meester te maken van een grijsaard op wiens onthullingen men
gesteld is. Die kist echter, en haar in 't oog vallende vorm van lijkkist, is door meerdere
getuigen eveneens gesignaleerd als ingeladen op een kleine vrachtauto van de
Soviet-ambassade, welke haar tusschen één en vier uur naar Le Havre moest rijden
(Parijs-Le Havre: 203 k.m.) waar een Soviet-vrachtboot onder stoom lag, gereed om
af te varen. Zonderlinge methode (ten eerste die lijkkist, ten tweede de
wedstrijd-snelheid van het vrachtwagentje over een druk traject) om niet de aandacht
te trekken op een misdaad waarvan het in ieder opzicht gewenschter is de verdenking
af te wenden.

Groot risico
Want aangenomen dat de oude Miller kostbare inlichtingen bezat, die men wenschte
te kennen en waarvoor men hem desnoods levend zou villen op een folterbank, de
waarde dier informaties kan geen motief zijn om de simpelste voorzorgsmaatregelen
in den wind te slaan, om op te treden met de brutaalste roekeloosheid en het risico
te loopen van niet enkel in Frankrijk bij vrienden en tegenstanders een storm van
verontwaardiging te doen opsteken, doch over de gansche wereld, en zich opnieuw
en geheel gratis te brandmerken en te schandvlekken als een plaag voor het
menschdom. De internationale positie der Soviets veroorloofde deze vrijheden niet
met het menschelijke geweten. In den herfst van 1937 immers, datum van Miller's
verdwijning, was de situatie der Soviets reeds wat ze nu is. Zij zitten bekneld in 't
Oosten en in 't Westen, van binnen en van buiten. De tang wacht op een geschikt
moment om zich toe te knijpen. Dat moment hangt af van Frankrijk, waar het Pact
met Moscou steeds als een noodzakelijk euvel beschouwd is, waar dat Pact onder
breede lagen der openbare meening niet de geringste, sympathie geniet, en tegenover
welke de Soviets zich met moeite handhaven in een labiel en voortdurend bedreigd
evenwicht. Zouden onder deze omstandigheden de Soviets, tenzij ze volslagen de
bezinning verloren hebben, zich in een betrekkelijk vruchteloos avontuur werpen
dat hen op een kritiek moment slechts hopeloos discrediteeren kan, vooral na het
precedent der ontvoering van generaal Koetipoff? Daarbij komt nog dat Miller niet
de minste voorzorgen genomen had om aan zijn belager te ontsnappen. Integendeel.
Toen hij verdween liet hij op zijn bureau een verzegelden brief achter waarin hij
mededeelde dat hij zich vermoedelijk in een hinderlaag begaf.
Maar zulke overwegingen kunnen niet geuit worden, noch in de rechtszaal noch
in de pers. Waarom niet? Omdat de wolf in een kwaad gerucht staat en zijn reputatie
stellig niet gestolen heeft. Doch wat veel neteliger is: omdat men de consequenties
zou moeten trekken uit een redeneering die kans heeft juist te zijn. Alle oppervlakkige
schijn is tegen de Soviets. En 't is veiliger te veronderstellen dat men te Moskou de
vijf niet bij elkaar heeft dan verplicht te zijn de ware daders te zoeken op een duister
terrein dat bezaaid ligt met vergiftige voetangels en klemmen. Deze omzichtigheid
evenwel belet geenszins om het heldere besef te hebben dat twee onverzoenlijke
tegenstanders zich met alle middelen, de sluwste en de infernaalste niet uitgezonderd,
bekampen op Franschen bodem, en dat Frankrijk de inzet is van hun duel.
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[verschenen: 2 januari 1939]

Pro en contra Frankrijk
Het Fransche tooneel als spiegel van den tijd. - Een stuk van Cocteau dat
naar ontbinding ruikt.
Parijs, 17 December 1938
Men kan zich voorstellen dat een der dictatoren die den aardbol schudden als een
kind zijn rammelaar, een observator heeft gezonden naar Parijs met de speciale
opdracht om rapport uit te brengen over de geestesstemming in de Fransche hoofdstad
bij het aanbreken van den winter 1938. Want niets is nuttiger voor het maken van
plannen dan de gesteldheid te kennen van het terrein waarop men gaat manoeuvreeren.
En hoewel in den loop van dit jaar reusachtige en ongehoorde sommen zijn besteed
voor het kneden der gemoederen (alleen van de Spree, zegt men, kwamen binnen
vijf maanden twee honderd duizend pond sterling), blijven er netelige onzekerheden
betreffende de grondgegevens van het probleem.
Om den pols te voelen eener natie, vooral wanneer een belangrijk deel der ‘publieke
opinie’ gekocht is, zoo niet door den een dan door den ander, bestaat er geen betere
gelegenheid dan de schouwburg. Men heeft daar tegelijk den auteur, die mag gelden
als de min of meer intuïtieve tolk van wat er omgaat in het hart en de nieren zijner
tijdgenooten, en tegelijk de reflexbewegingen der tijdgenooten die hij doorgrond
heeft en aan wie hij zijn spiegel voorhoudt. Op den zelfden dag dus dat de observator
uitstapt van zijn vliegmachine of van zijn pullman, bespreekt hij plaatsen in het
Théâtre des Ambassadeurs. Daar speelt Alice Cocea, voor wie zich enkele jaren
geleden de pleegzoon van wijlen Philippe Berthelot, directeur van den Quai d'Orsay,
voor den kop schoot. Berthelot stierf kort daarop van verdriet en de actrice, na eenige
deining, vaart er niet slechter om. Een echt-Parijsche situatie. Elken avond is de
schouwburg vol.

‘Les Parents terribles’.
Het stuk dat zooveel menschen trekt heet ‘Les Parents terribles’, variant en pendant
van ‘Les Enfants terribles’, het laatste product van den Parijschen Alcibiades Jean
Cocteau, die, altijd op zoek naar een sensatie, den eenen keer geknipt wordt in een
clandestiene opiumkit, den anderen keer een aan lager wal geraakten
wereld-kampioen-bokser met veel bombarie vlottend maakt, en ondertusschen op
geregelde tijden een letterkundigen arbeid aflevert welke geregeld geroemd wordt
als een chef-d'oeuvre. Hij is zonder twijfel het prachtigste specimen van het
intellectueele type dat op sommige lieden aan de overzijde van den Rijn werkt als
een veer achter in de keel.
‘Les Parents terribles’ zijn een gezin zonder naam waarmee de schrijver
waarschijnlijk wil aanduiden dat het legio is. De vader heet Georges, de moeder
Yvonne, de zoon Michel, die zijn moeder echter ook Sophie noemt in de vele
oogenblikken van uitbundigheid. Het trio nestelt in een huis dat zij ‘de woonwagen’'
gedoopt hebben. Er is geen kamer zonder onafgehaald bed, en in een hoek slingert
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steeds een hoop vuil linnengoed. Deze twee requisieten, zooals wij weten sinds de
vorige expositie der surrealisten, zijn, met de zwarte steenkolenzak, de nieuwste
symbolen van den toon, den geur en de kleur der twintigste-eeuwsche civilisatie, dit
wil zeggen gelijk de surrealisten haar believen te zien en uit te beelden. Het stelletje
(jammer dat er geen dochter is) leeft op kosten van tante Leonie, een zeer ordelijke
oude vrijster, zuster van Yvonne, die vroeger verkikkerd was op Georges, Yvonne's
man.

Vader en zoon
Het drama begint op een der onafgehaalde bedden waar de moeder zich huilend en
tierend in bochten wringt, doodelijk ongerust omdat haar zoon Michel den nacht
buitenshuis heeft doorgebracht. Paniek in den woonwagen. In een handomdraaien
krijgt Yvonne het op de zenuwen en probeert zich te vergiftigen, maar gelukkig dient
tante Leonie haar een tegengif toe. Dan verschijnt de zoon, vijf en twintig jaar oud,
en een charmante jongen. Hij werpt zich languit op het bed der moeder, overlaadt
haar met zoenen, en vertelt dat hij een maitresse heeft, zijn Madeleine, boekbindster
van beroep, twee en twintig jaar, verrukkelijk, en dat hij met haar wil trouwen. De
moeder wordt woedend, briescht als een getergde leeuwin, en krijgt ditmaal stuipen.
Met moeite wordt de furie gekalmeerd terwijl de vader zijn zoon laat opbiechten.
Wij wonen het tooneeltje niet bij, maar er blijkt uit dat de maitresse van den zoon
eveneens de maitresse is van den vader, die haar op den koop toe onderhoudt. Omdat
Michel niet veel geld heeft, spijkert Madeleine wat bij. Met het geld van vader. Om
deze eenigermate scheeve positie, waarvan Michel en Madeleine onkundig zijn en
die Georges in de diepste neerslachtigheid dompelt, te beredderen zoo goed of zoo
kwaad als de omstandigheden toelaten, verzint de vader een list welke past bij de
atmosfeer van den woonwagen.
Hij eischt van Madeleine dat zij zich tegenover Michel beschuldigt een derden
minnaar te hebben. Die denkbeeldige minnaar zal zelfs verlaagd worden tot een soort
van souteneur om den breuk en de scheiding der twee geliefden te vergemakkelijken.
Eerst weigert Madeleine, daarna stemt zij toe. De geheele woonwagen transporteert
zich naar haar domicilie. Michel overstelpt zijn beminde met de liederlijkste verwijten.
De moeder is in de wolken, de vader in zijn sas. Maar gedurende de pauze komt tante
Leonie tusschenbeide. Zij overreedt Georges om zich niet verder tegen het huwelijk
te verzetten. De jongelieden worden verzoend en vader geeft zijn zegen over de
verbintenis. Dan echter stijgt de woede der moeder tot delirium. Opnieuw vergiftigt
zij zich en ditmaal vindt men geen tegengif. Krijsend, huilend, gillend, jankend sterft
zij onder onze oogen en blaast den adem uit in een eindeloozen doodstrijd. Na het
laatste gereutel spreekt tante Leonie de slotwoorden: ‘Nu is alles in orde’. En de
geliefden gaan bij stilzwijgende overeenkomst een mooie en stellig veelbelovende
toekomst tegemoet.

Luchtje van ontbinding
Hierbij noteert de degelijke observator: De Franschen, van het schellinkje tot de
loges, die van enthousiasme trappelen voor zulk een melo-dramatischen draak,
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opgefleurd met een vernisje van litteratuur, hebben zonderlinge begrippen omtrent
moderne tooneelkunst, wat tenminste den inhoud betreft, want de vorm, vertolking
en mise-en-scène, is onberispelijk. Maar nog zonderlinger begrippen hebben zij over
orde, familie en moraal, in ieder geval op de planken. Men moet aannemen dat het
hun ontbreekt aan de elementairste fijngevoeligheid, en ook aan een minimum
verbeelding, daar zulke schuine complicaties, in levenden lijve vertoond,
belangstelling bij hen kunnen wekken en zelfs geestdrift. Een onderwerp als van
‘Les Parents terribles’, juist omdat men 't als normaal beschouwt, hetgeen niet
voldoende vergoelijkt of verklaard kan worden door de dikhuidigheid of de vergroving
van den auteur en zijn publiek, een dergelijk milieu zweemt naar de ergerlijkste
anarchie en wasemt een walgelijk luchtje uit van ontbinding. Men kan zich een
maatschappij, een volk dat zich geestelijk voedt en verkneutert met zulken opgedirkten
afval, moeilijk voorstellen in een staat van gezondheid.
Zeker is er iets rottende in 't brein van Jean Cocteau, en voor zooverre hij een
bloem van het geraffineerdste Fransche intellect belichaamt mag men gelooven dat
er iets rot in Frankrijk. De graad van decadentie, welke een verschijnsel als ‘Les
Parents terribles’ aanwijst, is sterk genoeg om er later en a posteriori een eventueele
instorting mee toe te lichten. Zoolang evenwel die instorting niet heeft plaats gegrepen
kan men niet voorzichtig genoeg zijn met anticipaties. Vóór 1914 reeds was Cocteau,
futuristisch jong dichter toentertijd, een kronkel in de Fransche hersens, een kronkel
waarop men de negatiefste verwachtingen had mogen baseeren. Maar omstreeks
1914 reeds was Cocteau niet het geheele Fransche hersenstelsel, en zelfs geen
belangrijk deel ervan, gelijk de evenementen getoond hebben. Behield het volumen
dat hij inneemt dezelfde proporties of vermeerderde het? Men kan dat niet objectief
vaststellen. Doch gelijk hij zich in 1914 uitmiddelpuntig bewoog onder zijn
landgenooten, zonder direct of zijdelingsch contact met de hoofdstroomingen, zoo
mag men vermoeden dat hij ook in 1938 niet méér vertegenwoordigt dan een
capricieuze vertakking van ondergeschikt belang, een dier grillen welke het Fransche
temperament kruiden zonder tot consequenties te voeren.
Het is in ieder geval, merkwaardig dat een auteur in den zomer van 1938, onder
de algemeene beklemming, een stuk kon schrijven dat zoo weinig verband en voeling
houdt met de overwegende gewaarwordingen zijner natie. Zulke auteurs kunnen
talent bezitten, maar het ware overdreven om ze voor profeten te laten doorgaan. Het
zou overigens roekeloos zijn om een oordeel te vestigen op een kunstenaar die niet
de eenige is onder zijn landgenooten. Om conclusies te trekken moet men over
ernstiger gegevens beschikken dan de gepeperde wissewasjes en de scabreuze
drakerigheden van het Théâtre des Ambassadeurs, dat evenmin het eenige tooneel
is van Parijs.
Het tweede theater dat de observator bezocht was L'Odéon, waar ‘Paris-Babel’
werd opgevoerd van Emile Fabre. Zijn notities over dit drama zullen het onderwerp
zijn van een volgenden brief.
[verschenen: 4 januari 1939]

Paris-Babel
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Een meesterlijk tooneelstuk van Fabre, dat verbaasd doet staan over de
menigvuldigheid van het Fransche bevattingsvermogen.
Parijs, 21 Dec. 1938
Toen twee jaar geleden de nationalistische chefs van Egypte in hun hoofd haalden
om een nationaal-Egyptische tooneel-kunst te verwekken, richtten zij zich tot Emile
Fabre die juist ontslag genomen had als directeur der Comédie Française. Let wel
dat Fabre niet de opdracht kreeg om te Cairo een theater te stichten, want dat bestond
reeds, gebouwd en beheerd trouwens door Franschen, maar om acteurs te kweeken
en auteurs, om de vertolkers en hun stukken uit den grond te stampen.
Hij bracht een tijd lang door in de delta van den Nijl, en of hij slaagde of slagen
zal in zijn vreemden opzet is hier de vraag niet. Maar al peinzend hoe de tooneel-kunst
van het land der pyramiden worden zou, Egyptisch, Arabisch, Fellah, of Islamietisch,
bezocht hij behalve de monumenten der Pharao's ook de school voor godsdienstig
onderwijs van El Azar. Verschillende lezers die Egypte passeerden herinneren zich
waarschijnlijk een dier magere, kortgebaarde mannen, onder groenen tulband, die
gezeten met gekruiste beenen en leunend tegen een zuil van de Moskee den Koran
verklaren aan een groep leerlingen die rondom hem hurken in dezelfde houding. Wat
hij zegt verstaat de Europeaan doorgaans niet. Doch een enkele trek kan het
suggereeren. De Fransche regeering, gewoonlijk uiterst liberaal op dit punt van zaken
en die alle soorten van proselytisme door de vingers ziet, heeft aan de studenten harer
Afrikaansche bezittingen het bezoek van El Azar verboden. Deze plaats is meer dan
gewijde grond. Het is de heilige haard van het Panislamisme, het Panarabisme, en
misschien of wellicht van het Egyptische nationalisme der toekomst, ofschoon
verscheidene der actueele leiders van de Wafd positivisten zijn en agnostici op
Europeesche wijze.
Dit verblijf in Egypte, bezet door de Engelschen, gecultiveerd door de Franschen,
bewerkt door de Italianen, en waar onvermoede passies woelen, is de aanleiding van
‘Paris-Babel’, het drama waarmee Emile Fabre zijn kunstenaars-arbeid, onderbroken
door de leiding der Comédie Française, hervat heeft en dat met evenveel succes als
verbazing begroet is in het Odéon. Oorspronkelijk had het werk ‘De Profeet’ moeten
heeten. De auteur echter verving een titel die den inhoud aangeeft door een opschrift
dat horizonnen ontvouwt en nog meer laat raden.

Parijs ontdekt
Meen niet inderdaad dat Fabre's tragedie speelt onder den Egyptischen hemel waar
alles nog brandt en kookt onder den gloed der nabije woestijn. Neen, als de held een
leerling kan zijn der school van El Azar, de gansche handeling ontwikkelt zich te
Parijs. Dit is het origineele, het merkwaardige, men mag zeggen het sensationeele
van ‘Paris-Babel’. De Franschman ontdekt niet alleen een ongekend Oosten en de
zeldzame fatamorgana's, die onder menigen schedel opglanzen voor het innerlijk
oog. Hij ontdekt ook zijn eigen stad en een deel harer geheimen. Want als hij globaal
weet waar de duizenden uitgewekenen van Europa, Azië en Afrika, ballingen,
vluchtelingen, fortuinzoekers, getrokken naar de Ville-Lumière als vogels en vlinders
door den vuurtoren, hun hoofdkwartier opsloegen, zich instinctmatig hergroepeerend
naar het land hunner afkomst of naar de kleur hunner ideeën, de Israëlieten
kampeerend in het aristocratische Parc Monceau, de Joden rondom de burgerlijke
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Rue Richer, de Karpaten en Pollakken in de schooierige Rue des Escouffes, de
revolutionnairen en nationalisten van allerlei schering op den Montparnasse, de
Franschman heeft daarentegen nooit bevroed wat er in al die koppen rondspookt en
wat zij uitbroeien.
Zoo streek het plebs van het Oosten neer, niemand weet waarom, rondom de kerk
van Saint-Médard, in 't hartje van het Quartier Latin, niet ver van de Sorbonne, dicht
bij de ‘Mont de Paris’, het graf van Sainte Geneviève, schutspatrones der stad, in de
buurt der Ecole Polytechnique, en daar toont Emile Fabre deze gebruinde, gelooide
zwervers in hunne holen, met hun ongebreidelde droomen. De hoofdpersoon Ahmed,
neef van een emir die vermoord werd omdat hij broederschap preekte tusschen
Arabieren en Joden, draagt dan ook geen boernoe en groenen tulband maar een
colbertje en een deukhoed. Deze jonge godsdienststichter, in wien de mystieke
deugden voortleven van zijn oom Selim, zijn onverschrokken offervaardigheid, zijn
onthechting aan alles wat aardsch is, verdient zijn dagelijksch brood in een
timmermanswerkplaats. De leer, waarvoor Selim stierf (‘Gij zult nooit de sterksten
zijn door geweld. Wie geweld gebruikt zal altijd overwonnen worden door de
Europeanen. Begrijp dat alleen de liefde u zal bevrijden.’) deze leer verkondigt hij
niet onder de togen eener Moskee, maar in de kelders der beruchte en slechtbefaamde
Arabische café's der Rue Mouffetard. waar sinds menschenheugenis het ergste
uitvaagsel gehokt heeft naast het intellect. In die kelders, bevolkt met het kakelbonte
uitschot van alle rassen godsdiensten en politieke tendenties (knap, levend en met
buitengewone verscheidenheid van toets door Fabre geteekend) zal Ahmed zijn
geduchtste tegenstanders ontmoeten. Het dramatische conflict ontstaat door de
tegenstelling dezer internationale van den geest met de internationale van het geld,
waarvan Parijs eveneens een der hoofdkwartieren was sinds langen datum, en het
nog meer werd naarmate het geld uit autarkische landen wegvlucht naar de liberale
staten.

Zaken...
Want zelfs in de armoedzaaierige Rue Mouffetard kan men zaken doen. Een bende
speculanten, onder leiding van Eripian, een Levantijnschen affairist, heeft een
petroleumterrein bemachtigd. Er is echter niemand, geen Engelschman, geen
Franschman, geen Rus om de orde te handhaven, en waar olie borrelt moet vrede
heerschen. Onder zijn ras-genooten heeft de timmerman Ahmed genoeg befaamdheid
om bekend te zijn bij Eripian en zijn bende. Eripian probeert den Arabischen
vredesapostel te benuttigen. Hij biedt den verkondiger van het nieuwe geloof
millioenen aan om zijn ideaal te verwezenlijken. Ahmed wenscht geen marionet te
zijn in de handen van een zakenman, en weigert hoewel stemmen hem roepen uit
het binnenste der woestijnen, hoewel vlammende zielen hem wachten. De Arabische
heilige maakt zich Eripian tot doodsvijand. Hij heeft nog andere haters, de ontelbare
revolutionnairen, rooden en zwarten, die zijn invloed willen uitbuiten. Hij zou
bezwijken onder hun wapenen als er geen Magdalena was om hem te redden door
zich voor hem te offeren. Deze Magdalena is in Fabre's drama de eenige persoon
van Fransche herkomst. Zij is opgevoed als vondelinge, drijft handel in haar
bekoorlijkheden, en werd door Eripian meegebracht uit het Oosten. In
tegenwoordigheid van Ahmed, die onontvankelijk is voor elke gratie welke geen
hemelsch doel heeft, en gelijk de Magdalena der Schrift voor dien anderen
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Timmerman (op het tooneel zijn zulke toespelingen die vaag blijven geoorloofd)
ontsteekt zij in een hartstocht zonder wereldsch uitzicht en die zich gaandeweg loutert
in het vuur van Ahmed's geest. Als Ahmed ten laatste ook bespied, verraden,
achtervolgd wordt door de Joden, wier dochter hij weigert te trouwen, als hij tusschen
de furieuze passies en instincten welke uit de kelders van de Rue Mouffetard
opflakkeren geen uitweg meer ziet, zal Magdalena zich als zoenoffer tusschen hem
en zijn moordenaars werpen en vallen. Maar Ahmed blijft voor zijn roeping gespaard.
Wat kan een observator die van de Spree of van de Tiber zou zijn afgezonden om
het moreel van Frankrijk te verkennen, noteeren bij een tragedie welke door haar
onderwerp, door de magistrale behandeling, door de universaliteit, de meesterschap
waarmee de schrijver zich beweegt in de hoogste en laagste regionen der gedachte,
zoover uitstijgt boven het gebruikelijke Parijsche peil en ondanks de variëteit der
vele verheven en pittoreske gezichtshoeken welke zij fantastisch belicht, niet minder
toeschouwers trekt dan een vulgaire klucht of een sensueele revue? Hij kan zich
slechts verbazen over de menigvuldigheid van het Fransche bevattingsvermogen.
Maar waarom zou ‘Paris-Babel’, dat toppen en diepten omvat, minder, een symptoom
zijn dan de stapels vuil linnengoed der ‘Parents terribles’ van Jean Cocteau? Er is
van alles noodig om een wereld te maken zegt hier een oud spreekwoord. En als het
slechtste niet ontbreekt, het beste mankeert ook niet, zooals wij verder zullen zien.
[verschenen: 6 januari 1939]

Afrikaansche rekeningen
De Franschman voelt zich, tegenover de Italiaansche eischen, absoluut zeker
van zijn goed recht.
Parijs, 24 December 1938
Het anecdotische in de Historie verdient meestal niet minder aandacht dan de Historie
zelf. Dikwijls openbaart een anecdote meer omtrent het wezen eener gebeurtenis dan
officieele documenten met hun zegels, handteekeningen en inhoud. Wie b.v. in
Januari 1935 de toekomst wilde lezen, niet in de sterren maar in de feiten, zou
verstandig gedaan hebben door rekening te houden met een bijzonderheid welke een
enkel officieel rapport vermeld heeft. Het is deze: Op den morgen dat de trein reeds
onder stoom stond welke Pierre Laval naar Rome zou rijden, om het accoord te
bedisselen waarnaar Mussolini zoo gretig gehengeld en waarom hij zoolang gesoebat
had, op dienzelfden morgen, twintig minuten vóór het vertrek, wisten de Franschen
nog niet of zij gaan zouden, ja of neen. Zoo weinig lust voelden zij in de reis en
zooveel tegenstand ondervond de tocht in de leidende sferen, tot het laatste moment,
en na preliminaire besprekingen welke weken gesleept hadden.

Buiten werking
Dit accoord nu is door het Italiaansche gouvernement, met een droge kennisgeving
aan den pas benoemden Franschen gezant, buiten werking gesteld. De formule ‘buiten
werking’, gebezigd door den redacteur van Mussolini's nota, klinkt zonder twijfel
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niet gelukkig, want om iets buiten werking te stellen moet het noodzakelijkerwijze
in werking zijn, en om iets dat in werking trad te annuleeren met een schijn van recht
moet men over deugdelijker argument beschikken dan het door Italië aangevoerde
voorwendsel ‘dat het accoord niet gevolgd was door een protocollaire ratificatie’.
Maar de Italianen, wier parlement het accoord ratificeerde gelijk het geratificeerd
werd door de Fransche Kamers, hadden geen betere keuze dan een smoesje. Vandaag
beweren Mussolini's geüniformde journalisten dat Italië nimmer overging tot
effectieve bezetting der honderd duizend vierkante kilometer ‘Woestijngrond’ welke
door Frankrijk in Afrika ten behoeve van Rome ontruimd werd. Dat staat nog te
bezien. Want sinds zes maanden signaleert men Italiaansche troepen in Fransch
Somaliland, waar hun aanwezigheid door geen enkel accoord gewettigd kan worden.
Al hebben de Italianen echter geen duim bezet van een gebied dat zij voorwenden
te versmaden, zij incasseerden daarentegen wel degelijk de 2500 aandeelen in den
spoorweg Djiboeti - Addis-Abeba, welke hun volgens een der bepalingen van het
accoord werden afgestaan. En ondanks de buitenwerking-stelling dier overeenkomst
toonden zij totnutoe niet de geringste neiging om deze aandeelen te retourneeren.
Op 18 December 1936 trouwens verklaarde Mussolini eigenmondig te Littoria dat
‘alle Afrikaansche rekeningen voortaan met Frankrijk geregeld waren tot den laatsten
cent’. Hij gaf dien dag een bewijs van de werkdadigheid der accoorden welke hij op
6 Januari 1935 teekende met Laval, een bewijs dat als doorslaand mag beschouwd
worden en dat hij onmogelijk kan herroepen.

Spijkers
Alle argumenten welke de Italianen aanvoeren om de opzegging te motiveeren van
een accoord dat zij destijds ontvingen als een zegen des hemels, moeten dus
gerangschikt worden onder de spijkers die men zoekt op laag water, onder casuïstisch
gemuggenzift, onder sophistische haarkloverij. Hun draagkracht reikt niet verder
dan de Italiaansche grens. Hun overtuigingsvermogen is slechts bruikbaar voor
gedresseerde hersens. Zoo onhoudbaar zij blijken bij het eerste vrije onderzoek, zij
zijn waarschijnlijk aanvaardbaar voor de onderdanen van Mussolini, die kunstmatig
gevoed en gerantsoeneerd, sinds lange jaren alles leerden slikken en verteren wat
hen wordt ingelepeld. Het is zelfs mogelijk dat dergelijke argumenten de Italianen
aansporen tot een gedicteerd enthousiasme. En des te erger wanneer de domheid,
gecombineerd met hooggespannen vitaliteit en oververhit dynamisme, zulke peillooze,
grondelooze afmetingen aanneemt.
Want als de Italiaansche drogredenen waardeloos zijn in Frankrijk, zij zijn niet
zonder beteekenis. Het overkwam den Franschman niet dikwijls in den loop der
geschiedenis dat hij zich zoo absoluut zeker voelde van zijn goed recht. Zelfs in
1914, ondanks de onloochenbare oorlogsverklaring van Duitschland, bleef er in
menig gemoed een vleugje twijfel knagen. Nog na de overwinning vroegen sommigen
zich af of zijn regeerders niet in het verborgen op die oorlogsverklaring hadden
aangestuurd. Maar hier is het Italiaansche ongelijk, Mussolini's willekeur, de
fascistische overdrijving dermate evident, zonneklaar, dat het besef van Frankrijk's
goed recht geen zweem van weifeling toelaat. Niemand behoeft zich iets in te praten.
Er valt geen enkel geweten te sussen. Bij niemand. Noch links noch rechts. Mussolini's
argumentatie is van een zwakheid waaraan geen mensch zich onderwerpen kan zonder
zich intellectueel te verlagen.
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Voeg daarbij de instinctieve antipathie welke een groot deel der Fransche bevolking
koestert voor het fascisme, een afkeer die bij velen woekerde tot fanatischen,
onverzoenlijken haat, en in aanmerking nemend den tegenstand welke het accoord
van 1935 reeds ontmoette toen langs een Parijsch perron een trein onder stoom te
wachten stond op zijn passagiers, het misnoegen over de Italiaansche versatiliteit,
den wrevel over de Italiaansche ondankbaarheid (was het Laval niet die beurtelings
passief beurtelings actief, het verzet gesaboteerd heeft van den Volkenbond tegen
de Ethiopische verovering?) in aanmerking nemend het wantrouwen dat Italië
inboezemt door de verschijning zijner legioenen aan den voet der Pyreneeën, in
aanmerking nemend de precariteit der Italiaansche financiën, de mateloosheid der
Italiaansche pretenties, met al deze gegevens voor oogen kan op een millimeter na
de limiet bepaald worden der concessies welke Rome door arbitraire, unilaterale
opzegging eener overeenkomst meent af te zullen persen van Frankrijk.

‘Dynamiek’
De Franschen zeiden met tegenzin ja op de dringende invitaties van 1935. Waren zij
‘dynamisch’ dan zouden zij op dezelfde invitatie resoluut neen antwoorden in 1933.
Zij zouden hun honderd duizend kilometer woestijngrond herbezetten, de 2500
spoorwegaandelen terugeischen, en op hun beurt de overeenkomsten waarop Italië
zich beroept, voor nietig verklaren. Het Londensche verdrag o.a. van 1915 en het
completeerend accoord van Sint-Jean-de-Maurienne in 1917, waarvan artikel 13
koloniale compensaties beloofde aan Italië. Want als het eene verdrag niet geldt en
verbroken kan worden naar believen en goeddunken, wanneer Versailles caduc werd,
en St-Germain en Trianon en het geheele Europeesche statuut, waarom zou dan te
midden van al die ruïnen enkel een verdrag en een accoord van 1915 en 1917 intact
en geldig overeind blijven? Ware Frankrijk ‘dynamisch’ het zou ook onverwijld een
kruiser zenden, kanonnen en regimenten naar Cheik-Saïd, een stuk geblakerde
woestijngrond van 1620 vierkante kilometer aan den uitgang der Roode Zee tegenover
het eilandje Perim, op de Arabische kust, naast Aden, het zou als voorpost van Djiboeti
Cheik-Saïd versterken, waar het nooit een bezetting heeft durven legeren, hoewel
dit onschatbaar punt sinds 1868 wettig Fransch eigendom is, gekocht, betaald,
geregistreerd, en op alle kaarten als Fransch eigendom genoteerd staat.
Doch zoover zullen de Franschen niet gaan. Gelukkig zijn ze minder dynamisch
en vitalistisch dan anderen. De kwestie is voortaan dan ook slechts wat Mussolini
wenscht te wagen. Want behalve op een zetel in de Maatschappij Suez (en daar
Engeland 353.204 aandeelen bezit in dit kanaal tegen Frankrijk de rest op een totaal
van 800.000, zou deze zetel een puur cadeau, een loutere gunst zijn waarop Italië
niet méér aanspraken kan doen gelden dan alle overige mogendheden die over Suez
varen), behalve misschien die ééne administratie-post op de 32, heeft Mussolini van
het hedendaagsche Frankrijk geen enkele concessie te verwachten, en geen enkele
zijner aspiraties of desiderata zal zich zonder geweld van wapenen kunnen
verwezenlijken. Hoeveel moeite hij ook hebbe om te wennen aan de gedachte dat
een dictator kan moeten bukken, het zal ditmaal raadzaam zijn om van Frankrijk
geen zelfmoord te vergen in naam van den Vrede.
[verschenen: 11 januari 1939]
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Patiënt en heelmeester
Ernstige tekorten in de Fransche defensie en Tardieu als redder der toekomst.
Parijs, 28 Dec. 1938
Zooals men opnieuw kan zien in ‘Prélude à Verdun’ en ‘Verdun’, de twee zorgvuldig
gedocumenteerde deelen waarmee Jules Romains zijn reusachtige roman-cyclus ‘Les
hommes de bonne volonté’ voortzet, had de Fransche Generale Staf, ondanks
herhaalde waarschuwingen en niettegenstaande een menigte dreigende voorteekenen,
geen enkelen serieuzen afweermaatregel getroffen, toen op een Februari-morgen van
1916 het Duitsche offensief losbrak met een bombardement dat totnutoe nog doorgaat
voor ongeëvenaard. Desniettemin, ondanks een voorsprong en een overwicht, dat
zij niet alleen dankten aan hun krijgstoerusting, maar bovendien aan de
betreurenswaardige Fransche nonchalance en laisser-aller, hebben de Duitschers
Verdun niet gekregen.
Men moet zich dit voorbeeld voor oogen houden, en nog andere even memorabele,
om niet pessimist te worden en zich te voelen verzinken in de deprimeerendste
impressies wanneer men een boek leest als ‘Notre Sécurité’ van Paul Bénazet. Vooral
omdat de auteur niet de eerste de beste is. Bénazet is senator. Hij is president der
Commissie voor Luchtvaart van den Senaat. In deze kwaliteit werd hij belast met
een rapport over de Nationale Verdediging. En als zulke functies per se niet zijn
competentie vermeerderen, in ieder geval brengen zij hem bij bronnen van inlichtingen
die voor de meeste andere critici ontoegankelijk blijven.

Erbarmelijke lacunes
Dit verleent aan zijn boek reeds een zekeren graad van authenticiteit en waarde. Wat
echter de belangrijkheid der verschijning van dit werk nog verhoogt is het simpele
feit dat hij het schreef. In Juli immers op het congres der Fransche Luchtvaartfederatie,
verklaarde Paul Bénazet, na een aantal erbarmelijke lacunes te hebben aangetoond
in het verdedigingswezen, dat hij zijn senatoriaal mandaat zou neerleggen wanneer
de militaire situatie niet met energie en spoed geredresseerd werd. Tot op heden gaf
hij geen gevolg aan deze pathetische bedreiging, waarvan de uitvoering meer
opschudding gebaard zou hebben dan nut. Maar hij scheef ‘Notre Sécurité’. Daaruit
kan niet minder geconcludeerd worden dan dat Bénazet alle normale middelen
uitgeput acht en alle wegen om het doel te bereiken onbegaanbaar. Ook de
parlementaire; ook de administratieve; ook de hiërarchische. Dat een senator, in een
onveilige periode als de huidige, geen andere uitkomst bespeurt dan het lanceeren
van een beroep op de publieke opinie, is verontrustender dan het constateeren van
militaire tekorten op zichzelf. Het bewijst dat de machine nog doet alsof ze werkt,
doch los draait en in 't honderd loopt.
Men zou zich derhalve slechts matig moeten verbazen wanneer de Fransche natie
plotseling voor een imminente catastrofe geplaatst werd gelijk te Verdun. Wij zijn
wel gedwongen zulk een eventualiteit te overwegen als mogelijk, hoe deze
veronderstelling ook indruischt tegen onze wenschen, daar wij niet den moed hebben
om een autoriteit als Bénazet te contradiceeren en daar geen enkele bevoegde persoon
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zich opwerpt om den senator te weerspreken. Integendeel. De meest competente
lieden verzekeren dat de beschuldigingen van Paul Bénazet beantwoorden aan de
werkelijkheid. De Fransche artillerie heeft geen, of bijna geen, moderne kanonnen;
zij schieten minder ver dan de Duitsche. De infanterie, heeft een ouderwetsch,
belachelijk zwaar en onhandzaam geweer. Het anti-tank geschut is onvoldoende voor
de nieuwe en dikkere blindeeringen der vijandelijke pantserwagens, gefabriceerd na
de ervaringen in Spanje. Doeltreffende kanonnen tegen moderne, snelle vliegtuigen
bestaan, doch slechts in sporadische exemplaren, hoogstens genoeg om te paradeeren
bij een wapenschouw. Wat de Fransche vliegmachines zelf aangaat, de beste types
zijn van een model dat in 1936 reeds bij andere mogendheden dienst deed, en ondanks
een overvloed van milliardencredieten werd de achterstand nog niet ingehaald.

De vicieuze cirkel
Het ergste is dat niemand de verantwoordelijkheid wil dragen van die menigvoudige
inferioriteit. Het parlement schuift de schuld op de ministers, die haar endosseeren
op de Generale Staven, die haar afwentelen op de technische bureaux, die haar
toeschrijven aan de verpolitiekte bemoeiallen uit het parlement, waarmee de vicieuze
cirkel gesloten is welke iedereen in 't rond liet draaien. De luchtvaart werd door
elkaar geschud in 't begin van dit eindigend jaar, en de bevelhebber met zijn ganschen
staf afgezet. Deze paleisrevolutie geschiedde op 't nippertje en de resultaten verkeeren
nog in wording. Volgens Bénazet zou Franklijk geen andere superioriteit meer bezitten
dan zijn tanks, zijn vestingen en zijn menschenmateriaal. Bij het lezen van dit
requisitoir rijst bladzijde na bladzijde de vraag op wat sommigen te drommel
weerhoudt om den slag te riskeeren. Stellig geen gewetensbezwaren. Dat is het gevaar
van zulke lectuur wanneer zij doordringt in 't buitenland. ‘Notre Sécurité’ leert niet
den Franschen tegenstander respecteeren, maar onderschatten.
Enkel een oorlog, helaas, kan dergelijke debatten definitief sluiten. Maar al zouden
de Franschen werkelijk, een verschrikkelijke beproeving tegemoetgaan, en al zou
de Fransche mensch, met zijn borst, met zijn vernuft, met de onuitputtelijke reserves
van zijn persoonlijk initiatief, opnieuw moeten inspringen voor de ontbrekende of
ontoereikende werktuigen, gelijk in 1914 toen de Slag aan de Marne volgens een
rapport van Joffre moest eindigen wegens gebrek aan kogels voor de kanonnen en
de geweren, het schijnt ondertusschen dat de noodzakelijke organiseerder nadert en
zelfs reeds in zicht is.

Tardieu
Een beteren zin kan men niet hechten aan het zonderlinge avontuur dat deze maand
overkwam aan André Tardieu. Hij werd door Léon Blum langs den omweg van Yvon
Delbos, voormalig minister van Buitenlandsche Zaken, en een ongenoemde hooge
politieke persoonlijkheid die zich met de boodschap belastte, uitgenoodigd tot het
formeeren en presideeren van een cabinet van Nationale Unie. De zaak is
ontwijfelbaar. Blum en Delbos hebben getracht de uitgelekte geruchten te
logenstraffen. Bij de eerste toespeling van Tardieu op geschreven bewijsstukken
hebben zij alle verdere polemiek gestaakt.
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Gelijk ieder weten kan trok Tardieu zich terug uit het politieke leven, na dertien
maal minister geweest te zijn of minister-president en legde alle ambten neer omdat
er met de republikeinsche instellingen zooals ze zijn, of bij den toestand van
ontreddering waarin ze geraakten, niets valt uit te richten voor een man die zijn
vaderland wil dienen zonder zijn kansen te verbrassen en zijn tijd te verbeuzelen.
Sinds dien opzienbarenden terugtocht arbeidt Tardieu aan een werk dat den titel
draagt ‘Refaire la Révolution’, waarvan twee deelen verschenen over welke hier
geschreven werd. Het derde en slotdeel, dat de conclusie zal bevatten der
experimenteele critiek en de onvermijdbare hervormingen zal exposeeren, moet
verschijnen in den aanvang van 1939. Zoo gaan de kwalen waaraan Frankrijk lijdt,
parallel met het opsporen en redigeeren der recepten. Een soortgelijk experiment
werd nog nimmer ondernomen. Het is een uniek en merkwaardig geval dat historisch
kan worden.
Er leeft op 't oogenblik geen integraler revolutionnair in Frankrijk dan de
anti-socialistische André Tardieu. Niemand ook wordt hartgrondiger verfoeid door
de parlementaire kringen, zoowel Kamer als Senaat, dan deze medewerker van
Clemenceau. Tardieu heeft uitdrukkelijk en herhaalde malen te kennen gegeven dat
hij de onvoorwaardelijke inwilliging zijner premissen en conclusies, de totale
onderwerping aan zijn ordonnanties als eisch stelt tot aanvaarding van een macht
welke hem zou kunnen worden aangeboden. En Blum was van Tardieu's draconische
eischen niet onkundig. Hij kent ook Tardieu's intransigentie, en de luttele sympathie
welke hij, Blum, kan verwachten bij Tardieu.
Niettemin liet Blum het bewind offreeren aan Tardieu. Hij aarzelde niet zich bloot
te stellen aan een weigering die inderdaad gevolgd is. Hij schrok evenmin terug voor
het risico van zich te compromitteeren door een vruchteloozen stap bij een gehaten
antagonist.

Alle zoeklichten
Het is mogelijk dat op 't moment de Fransche nooden nog niet sterker zijn dan de
passies, de vooroordeelen en de routine. Het is mogelijk dat Blum gehandeld heeft
uit een gril. Waarschijnlijk lag het meer in zijn bedoeling om Daladier een poets te
bakken dan Tardieu te promoveeren tot redder. Maar welke ook Blum's intenties
geweest zijn in deze extravagante manoeuvre, het resultaat was dat Blum alle
zoeklichten en de geheele aandacht der Fransche natie eensklaps geconcentreerd
heeft op de persoonlijkheid van Tardieu. De afstand tusschen de twee parallelle lijnen
langs welke dokter en patiënt zich bewegen werd aanzienlijk verkleind. Of hij wilde
of niet Blum wees den man aan en plaatste hem in den heldersten dag. Heel de rest
wordt een kwestie van datum die voortaan slechts afhangt van de omstandigheden
en haar dwang.
[verschenen: 13 januari 1939]

Het leemen voetstuk
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De vijftigste sterfdag van maarschalk Bazaine roept de herinnering wakker
aan zijn raadselachtige capitulatie.
Parijs, 31 December 1938
Een halve-eeuw-feest waarom men zich niet veel bekommerd heeft is de vijftigste
sterfdag van Maréchal Bazaine. In Spanje tenminste waar hij een wijkplaats vond
toen hij zich door de vlucht onttrokken had aan de vestingstraf op de Côte d'Azur,
waarin een genadig minister het doodvonnis veranderde dat hem door een krijgsraad
was opgelegd, te Madrid overleed in 1888 de Fransche opperbevelhebber die op 27
October 1870 de stad Metz en hare forten, zonder slag te leveren, had overgegeven
aan prins Friedrich-Karl, met 173.000 soldaten, 6000 officieren, 1665 kanonnen,
278.289 geweren, 23 millioen geweerpatronen, 13000 paarden, 8922 voertuigen, de
vaandels van zijn leger en 3 maarschalken: Canrobert, Leboeuf plus Bazaine in eigen
persoon. Op den dag zelf dat hij dezen krijgsmacht, kolossaal voor dien tijd en
onvervangbaar, zonder een schot te lossen uitleverde aan den vijand, sloten de Pruisen
den laatsten schakel der omsingeling van Parijs, waar de bewoners weldra een pastei
van ratten zouden eten toen de honden en katten, toen de olifanten, de kameelen, de
beren, de leeuwen en de andere beesten van den dierentuin verorberd waren.
Al heeft echter ieder Bazaine vergeten, met uitzondering van één excentriek auteur
die onder den titel ‘Bazaine Innocent’ vergeefs tracht zijn onschuld te bepleiten, er
is geen historische figuur welke men bij het eindigen van een jaar dat ratelde van
wapengekletter, en bij het begin van een jaar dat zal daveren van oorlogsrumoer, met
meer vrucht had kunnen herdenken dan de rampzalige veldheer, in wien zich het lot
incarneerde, dat op een der beslissendste momenten van de wereldgeschiedenis voor
zeer lange jaren de bestemming oriënteerde van twee landen, van twee volken, en
door een onvermijdbaren weeromstuit, van een werelddeel, van een civilisatie, van
den aardbol.
Maar vijftig jaren na den dood van dit werktuig van het fatum moet het probleem,
waarvan de Maarschalk een hoofd-figuur was, anders gesteld worden dan de auteur
het formuleerde van ‘Bazaine Innocent’. Of de Fransche aanvoerder van 1870 een
verrader was of niet, is van locaal, persoonlijk, ondergeschikt belang. Of hij militaire
talenten bezat, ja dan neen, zou nog eenigszins kunnen interesseeren, omdat het meer
dan evident is dat hij ze niet benuttigde. Doch door het geval Bazaine uitsluitend in
een troebel licht te plaatsen, waar geen enkele vraag met voldoende zekerheid kan
beantwoord worden, noch bevestigend noch ontkennend, zal men altijd blijven
wroeten in een impasse, en onder een jammerlijk beperkten, vernauwden gezichtshoek
die ons elke waarneming van gewichtige, fundamenteele kwesties belet.

Wat?
Hetgeen ons vandaag moet interesseeren in den persoon van Bazaine is niet het
waarom, niet het hoe, maar het wat, het wat met al zijn vertakkingen. Noch het
waarom, noch het hoe kunnen onderrichten, tenzij over episodische onderdeelen
eener tragedie, welke zich langzaam ontwikkelde tot universeel drama. Het wat echter
verplaatst ons in het centrum van alle gebeurtenissen welke tot bewegen gebracht
werden door de capitulatie van Metz, waar het onheil culmineerde dat belichaamd
was in Bazaine.
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De vraag zelf geeft automatisch een reeks van antwoorden die geen twijfel
veroorloven. Wat zou er gebeurd zijn wanneer de Franschen op den middag van den
slag van Forbach in plaats van het tweede Pruisische leger, dat het eerste ter hulp
schoot, Bazaine hadden zien verschijnen, die te Saint-Avold de kanonnen hoorde
donderen zonder zich te verroeren? Wat zou er gebeurd zijn wanneer Bazaine, na
den Slag van Rezonville, waar hij de overhand behouden had op Friedrich-Karl, den
volgenden dag in plaats van de veroverde posities en het slagveld te ontruimen, het
offensief hervat had, zooals zijn geenszins gedemoraliseerde, maar nog zeer
krijgshaftige troepen verwachtten en wenschten? Wat zou er gebeurd zijn, zelfs na
Sedan, waar Napoleon na één dag vechten capituleerde met een leger van 100.000
man, wat zou er gebeurd zijn met de haastig gevormde Armée de la Loire, wanneer
de troepen van Friedrich-Karl, vrijgekomen door de overgave van Bazaine, niet met
geforceerde marschen had kunnen aanrukken op nauwelijks georganiseerde
legercorpsen die niettemin de Beieren van Von der Tham klopten te Coulmiers?
Ondanks Sedan, ondanks Metz, bood Parijs tot eind Januari 1871 weerstand aan
de verschrikkingen van bombardementen, honger en een harden winter, en werden
de Duitschers verslagen te Bapaume en te Villersexel, bedwongen te Belfort. Op alle
slagvelden bleef een half jaar lang, en na de hardnekkigste gevechten, de overwinning
besluiteloos, de nederlaag opgeschort, de worsteling onbeslist tusschen twee
tegenstanders, waarvan de Duitscher niettegenstaande zijn verliezen intact was, de
Franschman daarentegen totaal gedesorganiseerd door twee verpletterende en
onbegrijpelijke capitulaties, die hem beroofden van bijna zijn gansche artillerie.
De feiten zelf noodzaken dus om aan te nemen, dat ook na Sedan, waar Napoleon,
ziek en futloos, in één dag driemaal van opperbevelhebber verwisselde, Bismarck
nimmer de IJzeren Bismarck geworden zou zijn, en Moltke nimmer de geniale Moltke,
dat de Siegesallee een allee ware geworden van veel modestere proporties, dat de
Duitsche glorie menig toontje lager geïntoneerd zou zijn, en ook het Duitsche prestige,
de Duitsche trots, de Duitsche zelfverzekerdheid, de Duitsche Schneidigkeit, kortom
dat Duitschland nooit het door overwinningsroezen bedwelmde Duitschland zou
geworden zijn, wanneer Bazaine niet te Metz gecapituleerd hadde met het essentieele
der Fransche weermacht.

Een absurditeit
Deze capitulatie nu, hoe men haar verklaren moge, door verraad, door politieke
speculaties of antipathieën van Bazaine, die den vorst aan wien hij trouw gezworen
had onttroond zag, die misschien Regent waande te worden, of President der
Republiek, of wat anders, maar in ieder geval met toestemming van Bismarck, en
met steun van een leger dat hij in reserve meende te houden voor zulke eventualiteiten,
deze capitulatie zonder slag of stoot, zonder een schijn van verdediging, berustte op
geen enkele militaire realiteit, en kon door geen enkel strategisch noch tactisch
argument of pretext gemotiveerd worden. De overgave was militair volkomen
ongegrond en militair volstrekt ongrondbaar. Daarover gaan alle deskundigen accoord.
Zij hebben echter uit de typeerendste karakteristiek van dat wapenfeit en uit zijn
samenhang niet de consequentie getrokken welke voor de hand ligt en die een
verbroken evenwicht in de psychologie van twee volkeren had kunnen herstellen.
Noch de Franschen, noch de Duitschers. Maar een halve eeuw na Bazaine's
verdwijning kan men die karakteristiek signaleeren als volgt: Het determineerende
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evenement in den oorlog van '70 was een militaire nonsens, een militaire absurditeit,
een militaire redeloosheid. En alles, maar dan ook alles, in het materieele, in het
spiritueele, in het mentale, in het psychologische, in het intellectueele, alles wat uit
die nonsens en die absurditeit ontsprongen is, alles wat er zich aan gekoesterd en
mee gevoed heeft, verliest zijn basis, zijn fundamenten, zijn uitgangspunten. Zij
worden tot een zeer belangrijken graad fictief en irreëel. Zij correspondeeren niet
met een voldoende mate werkelijkheid. Voor een groot deel waan zijnde kunnen zij
meesleepen tot allerlei soorten van waan, zelfbedrog, overschatting, vermetelheid,
euvelen moed. Want als Moltke, de oom, nimmer de onvolprezen Moltke geworden
zou zijn zonder Bazaine, ook Moltke de neef zou, zonder een bedrieglijke optiek
welke de realiteiten misvormde, zich méér gewantrouwd hebben tijdens zijn opmarsch
naar Parijs, en zelfs Von Kluck zou zonder illusies en de luchtspiegelingen welke
predomineerende fenomenen als Metz en Sedan verwekt hadden in de verbeelding
van generaals en soldaten, zich honderdmaal bedacht hebben alvorens in 't zicht der
Ville-Sirène zijn raadselachtige, roekelooze zwenking uit te voeren naar het Oosten
der Fransche hoofdstad.
Men kan zulke effecten van in hun diepsten zin vervalschte uitgangspunten, zonder
ernaar te zoeken, waarnemen op menig ander gebied, waar ze minder gevaarlijk
ofschoon niet minder bedenkelijk zijn dan in de diplomatie, de politiek en strategie.
Men zou in die effecten ook een der mechanismen kunnen vermoeden waarin zich
de kracht manifesteert welke wij immanente gerechtigheid noemen. De verbindingen,
de richtlijnen welke voortvloeien uit een buitengewoon zeldzaam geval als dat van
Bazaine (waarschijnlijk uniek in de wereld-geschiedenis) zijn ontelbaar. Maar alle
resultanten tezamen beschouwd, hebben de Franschen, hoewel zij in hun prestige
een schade leden welke geen enkele vorige nederlaag, zelfs niet Waterloo, hun
berokkende, hoewel hun innerlijke, en uiterlijke veerkracht voor lange jaren verlamd,
verbrijzeld en verdacht scheen in de oogen der buitenstaanders, alles tezamen genomen
hebben de Franschen in de hinderlaag welke een grillig noodlot de aarde gespannen
heeft door de verschijning van Bazaine, meer profijt gevonden dan de Duitschers.
Want men behoeft slechts sommige bladzijden te lezen van Mein Kampf, en de
betoovering te proeven welke de oorlog van 1870 heeft uitgeoefend op de formatie
van Hitler's psyche, om onmiddellijk gewaar te worden dat de effecten van een
ongeloofelijken, een buitensporigen geluksworp, voor Duitschland nog geenszins
zijn uitgeput. En zoolang ze voorttieren zullen de terugslagen duren; men mag zich
daarvan voor verzekerd houden.
[verschenen: 18 januari 1939]

De gevoelige plaat
Honderd jaar geleden ontstond de fotografie, dank zij de naspeuringen,
ondanks alle tegenwerking, van Daguerre.
Parijs, 8 Januari 1939
In den middag van 7 Januari 1839 waren de leden der Académie des Sciences
bijeengekomen tot het houden van een hunner reglementaire vergaderingen, die in
geen enkel opzicht scheen te zullen afwijken van alle voorgaande en van alle volgende.
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Nadat het geleerde genootschap enkele mededeelingen aangehoord had over diverse
koetjes en kalfjes der wetenschap onder Louis-Philippe, de eerste staatsman wiens
symbool een paraplu was, werd het woord verleend aan den astronoom François
Arago, die zooals het verslag der zitting zegt, ‘aan de Académie woordelijk een
algemeen idee zou geven van de ontdekking welke gemaakt was door den heer
Daguerre en over welke het publiek tot dusverre slechts verkeerde begrippen heeft.’
Het rapport van den beroemden sterrekundige luidde kort en bondig. Iedereen kent,
zei hij, het optisch toestel, genaamd camera obscura, waarvan de uitvinding toebehoort
aan Jean Baptiste Portra, doch waarover Roger Bacon en Leonardo da Vinci enkele
eeuwen vroeger reeds uitvoerig gesproken hadden in hun geschriften. Wie wist niet
inderdaad, dat, wanneer men een gaatje boorde in een doos, een beeld weerkaatst
werd op den aan het gaatje tegenovergestelden wand? Wie had nooit gedroomd de
beeltenissen vast te leggen welke men in de doos zoo keurig geteekend zag door de
binnendringende stralen? Welnu, verzekerde de redenaar, dit probleem waarop
ontelbare lieden zich sinds eeuwen vruchteloos hebben afgesloofd is opgelost. De
heer Daguerre heeft bijzondere schermen ontdekt, op welke het optische beeld een
volmaakten afdruk achterlaat, schermen waarop alles wat het beeld bevat, tot in zijn
kleinste onderdeelen, met een ongeloofelijke nauwkeurigheid en fijnheid wordt
weergegeven.

Ongeloof
Die ‘bijzondere schermen’ bestonden uit een zorgvuldig gepolijste koperen plaat
belegd met een dun vliesje echt zilver, dat voor en na de opname bewerkingen moest
ondergaan van geheimzinnige chemische preparaten. Hoewel de uitvinder drie zijner
afbeeldingen (stadsgezichten) vertoond had aan sommige van Arago's collega's,
onder wie de vermaarde reiziger Alexander van Humboldt, en hoewel men erkennen
moest dat de voorstellingen zelfs niets van haar buitengewone zuiverheid verloren
als men ze onderzocht met het vergrootglas, bleef men tegenover dat ongeloofelijke
tamelijk ongeloovig. En wie zou niet sceptisch geweest zijn? De pauze, noodig tot
het verkrijgen dier wonderbaarlijke prenten, duurde van tien tot dertig minuten. Wat
deed de uitvinder gedurende dien tijd, verborgen als een goochelaar achter een zwart
doek? Wat deed hij daarvoor en daarna met zijn camera obscura, welke iedereen
gewend was te beschouwen als curieus maar nutteloos speelgoed? De karikaturisten
en humoristen spotten met de ongelukkigen die met het hoofd in een soort klem, en
het lichaam gestut door min of meer barokke en barbaarsche schragen om
onbeweeglijk te blijven, zich een half uur lang in de volle zon zonder te verroeren
voor dat kastje zetten. ‘Het geduld is de deugd der ezels’ bromde de sarcastische
Daumier. Zooals later de tooneelschrijvers bij de bioscoop, de musici bij de
gramofoon, en vandaag iedereen bij de radiovisie, vreesden toen reeds schilders en
teekenaars de concurrentie van Daguerre, die zelf teekende en schilderde en die een
zekere vermaardheid verworven had als uitvinder van het diorama. Alleen Arago
wantrouwde den ontdekker niet. Voor hem plaatste Daguerre het beeld der Maan in
het brandpunt eener middelmatige lens en op het scherm had onze satelliet een
onmiskenbare witte afdruk achtergelaten. Het was de eerste foto van den hemel; de
eerste objectieve, mechanische weergave van een onbereikbaar gesternte.
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Geruïneerd
De ontdekker dankte het ook aan Arago dat hij niet alleen voor een finaal fiasco maar
voor den ondergang behoed werd. Gelijk Nicéphore Niepce, een officier van
Napoléon, die zich na zijn vijftigste jaar aan dezelfde onderzoekingen verslingerd
had, wien het gelukt was met ‘jodenpek’ als gevoelige solutie (‘bitume de Judée’
aldus genoemd naar het land der herkomst) zijn huis te fotografeeren, te
‘heliograveeren’ gelijk hij zei, na eene pose van acht uren, en die bij het naderen van
zijn dood met Daguerre een contract sloot opdat niets van de onderzoekingen verloren
zou gaan, gelijk die romantische Niepce, echte figuur voor een roman van Balzac,
had Daguerre zich totaal geruïneerd met zijn nasporingen, en zijn idée fixe had
zoodanige verwoestingen aangericht zoowel in zijn karakter als in zijn fortuin, dat
zijn vrouw trachtte hem onder curateele te stellen en op te sluiten in een gesticht. Hij
gebruikte zonderlinge formules, een middeleeuwschen alchimist waardig, zooals
deze welke dateert van 1824: ‘Men moet een mergpijp nemen, haar zoo dik mogelijk
kiezen, haar ontvetten, door ze te koken, de merg verwijderen, de pijp daarna drogen,
vervolgens vullen met sulfaat van bariumoxyde, verhitten gedurende drie uren, laten
afkoelen en het sulfaat uithalen.’ Met dat sulfaat trachtte hij zijn platen gevoelig te
maken. Maar behalve zulke tot scherts uitnoodigende keukenrecepten, oogenschijnlijk
meer geschikt om soep te trekken dan tot het verrichten van optische experimenten,
pleitte het nog minder voor dezen idealistischen, maniakken fantast, die onder zijn
achterdochtige, ironische landgenooten geen enkelen geldschieter kon vinden, dat
hij de schitterendste aanbiedingen uit het buitenland afsloeg (een Engelschman o.a.
offreerde hem tien duizend pond voor den aankoop zijner ontdekking, plus duizend
pond lijfrente) toen zijn ontelbare proeven eindelijk bekroond werden met resultaten,
waarvoor schilders als Ingres en Delacroix verstomd stonden. Hij weigerde koppig
brevetten te nemen op zijn uitvinding. Zij zou voor iedereen zijn of voor niemand.
Uit dit merkwaardige dilemma redde hem Arago. Hij wist het Fransche gouvernement
te overreden tot het toekennen eener lijfrente van zes duizend francs aan Daguerre
en vier duizend francs aan den zoon en eenigen erfgenaam van Niepce. Daarna
werden eerst bij stemming van de Chambre des Députés, vervolgens door de Chambre
des Pairs, Daguerre's geheimen tot algemeen goed verklaard.

Kostbaar geschenk
Het was een der kostbaarste geschenken welke Frankrijk deed aan de wereld. Want
hoeveel verschil er ook ligt tusschen de eerste ‘daguerreotype’ die vijftig kilo woog
en de tegenwoordige kleine kodaks of de minuscule apparaatjes welke een spion
bevestigt aan een dasspeld, tusschen een pauze van dertig minuten en een belichting
van één duizendste seconde, tusschen het beeld van een huis of het beeld van een
vliegende geweerkogel, Daguerre was de eerste die de speling vastlegde van een
zonnestraal in de donkere kamer. Daguerre, met Nicéphore Niepce, ontdekte de
fotografie. Hij schiep een kunst die zich met een zoo verbazingwekkende snelheid
over de aarde verspreidde (in Sept. 1839 ‘daguerreotypeerde’ men in Berlijn, in
October 1839 te New-York) en die een zoo overwegende, voortaan onmisbare factor
werd in het leven van elken dag, in het leven der beschaving (voor den astronoom,
voor den naturalist, den topograaf, den archeoloog, den dokter, den legeraanvoerder,
den meteoroloog, de openbare overheden etc. etc.) dat men onze civilisatie niet eens
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meer denken kan zonder fotografie, en dat men moeite heeft om zich te realiseeren,
nauwelijks honderd jaren na haar ontstaan, dat zij op een gegeven tijdstip moest
worden uitgevonden, geschapen uit het niet.
Maar is de fotografie, vooral sinds het begin dezer eeuw, niet méér geworden dan
een kunst? Werd zij niet het eerste algemeene en overal verstaanbare
uitdrukkingsmiddel dat het menschdom heeft kunnen verwezenlijken na de panische
verwarring van den Toren van Babel? Zou de fotografie als voertuig der gedachte,
door de millioenen hersens welke zij onophoudelijk beïnvloedt, en veel directer dan
het letterschrift, vandaag niet reeds ruim opwegen tegen het geschreven, gedrukte,
gesproken woord? Is zij wellicht al niet bezig de voornaamste zintuigelijke
communicatiemiddelen te verdringen? En wie durft voorspellen, na zulk een
overweldigende expansie in een minimum tijdsduur, welke de rang zal zijn der
fotografie als factor in het mentale leven van het menschdom over een kwart eeuw?
Dat alles, verleden, heden en toekomst, werd gisteren, 7 Januari 1938 herdacht in
het groote amphitheater der Sorbonne. Het verdient zonder twijfel met dezelfde
plechtigheid en bewondering herdacht te worden over den ganschen aardbol.
[verschenen: 24 januari 1939]

Schandaal met vertraging
De duistere zaken van Bernard Natan die, na vele jaren knoeien met
millioenen, in de gevangenis kwam.
Parijs, 12 Januari 1939
Een visioen, waarin hij zich zag als galei-boef, steenen bikkend op een smoor-heeten
weg van Guyana, spookte sinds verschillende jaren door het hoofd van Bernard
Natan, den grooten ‘animateur’ van den Franschen bioscoop. In 1928, op het
culminatiepunt der moreele en financieele inflatie, had hij zich meester gemaakt van
de oude en verdienstelijke firma Charles Pathé, die den gallischen haan in haar
blazoen draagt en die haar films preludeerde met zijn opwekkend gekraai. Zoo was
Bernard Natan plotseling een soort van nationale figuur geworden. Hoe? Dat heeft
niemand ooit begrepen. Dat zal men vermoedelijk ook nimmer vernemen. Om binnen
te dringen in een solide firma, om er zich te nestelen als een wurmstekig insect, om
haar in de kortste keeren rottend te maken en beursch, en rimpelig, en zelfs een beetje
onwelriekend, had Natan niets noodig dan een paket aandeelen ter waarde van zestig
millioen francs. Hij bezat ze. Men weet niet hoe, men beweert dat hij ze zich op
afbetaling had aangeschaft (twee millioen per maand) maar hij had ze. En gij ziet
waarvan in onzen tijd een der hoofd-factoren der civilisatie kan afhangen. Niet van
de verdienste. Niet van de intelligentie. Doch simpel van een bom duiten, verkregen
joost weet hoe.

Flakkerend vuur
Hij was precies op tijd gekomen, even voor de periode van planetaire inzinking en
krachtverlies, die voor Frankrijk een beetje later aanbrak dan voor de rest der wereld.
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Bernard Natan wist de maanden uitstekend te gebruiken die hem vergund bleven,
toen het vuur flakkerde in zijn hoogsten gloed alvorens te vergaan. Onder zijn leiding
vermenigvuldigde de firma Pathé zich als een druppel die gepulveriseerd wordt.
Overal kwam een nieuw Pathétje te voorschijn. Overal doken filialen op, werden
zalen gebouwd en concurrenten geannexeerd. Immer met hetzelfde geld natuurlijk,
als een fontein waar steeds hetzelfde water spuit. Het gewone procédé. Met het een
betaalt men het ander zonder het een te verkoopen. Tot alles fictief wordt, tot de
eigenaar zelf niet meer gissen kan of hij kapitaal heeft en waar het steekt. Om al die
ingewikkelde manipulaties naar behooren uit te voeren had Bernard Natan een
medewerker, om niet te zeggen een medeplichtige, die zich voornamelijk belastte
met de notarissen, met de mannen der wet, met het aanknoopen en benuttigen van
politieke relaties. Dit factotum heet Simon Cerf. Hij is oud-advocaat en van
vrouwskant een neef van Léon Blum, de bekende eerste minister en sociale hervormer,
die reden heeft om te zuchten: van je familie moet je 't hebben. Er werd sedert jaar
en dag gefluisterd dat onder auspiciën van dezen Natan en dezen Cerf de firma Pathé
met haar talrijke bioscoop-sterren en vrouwelijke figuranten, geworden was wat
voorheen de Comédie Française geweest is volgens een onuitroeibare fabel; de bijna
officieele harem der Derde Republiek. Vandaag schreeuwt men het van de daken.

Reeds in 1931 een aanklacht
Al die fraaiigheden waren min of meer publiek geheim. Want niet lang was Bernard
Natan geïnstalleerd in zijn directeurs-zetel of een der aandeelhouders, die het nauwer
nam met de moraal, wien Natan's gezicht niet beviel, of om gewichtiger maar nog
duistere motieven, diende een klacht in bij de Justitie. Dat geschiedde in 1931: het
is dus niet van gisteren. Natan wist dien ontevredene van de baan te werken door
hem persoonlijk schadeloos te stellen. Gelijk de firma Pathé echter maakte die
sputteraar kleintjes. Voor de eenen werd het indienen eener aanklacht een soort van
industrie waarmee geld te verdienen viel. De anderen, een tikje fatsoenlijker,
vereenigden zich tot een syndicaat. Verscheidene jaren kampte Natan met dit
buitengewone vennootschap dat zijn ondergang gezworen had. Door een zijner
trawanten liet hij zelfs den president dier weerbarstige aandeelhouders op den
openbaren weg buiten gevecht stellen zonder dat het gerecht termen vond om in te
grijpen. Doch niemand van al wie Natan complimenteus de hand drukten, van al wie
voor hem bogen, van al wie hem scenario's leverden, niemand van al wie evolueerden
onder licht zijner sunlights, was van deze verdachte avonturen onkundig. Ieder speelde
stommetje. Natan immers was de almachtige ‘Tsaar van de Bioscoop’. Hij bezat
huizen, villa's, kasteelen, jachtvelden, plezierbooten, een renstal, een regiment
lakeien... et tout et tout.
Men speelde stommetje tot hij eindelijk gearresteerd werd, met Cerf, de
aangetrouwde neef van Blum, en een derde acoliet, een zekere Johannides, een vage,
bleeke handlanger, die eensklaps last heeft van zijn geweten en optreedt als
beschuldiger. En vandaag, nu hij in de kast zit, kunnen alle ingewijden, die gedurende
jaren zwegen als karpers, het boekje opendoen dat Natan zoo lang geducht heeft en
op welke laatste bladzijde het woord Bagno geschreven stond. De arme Natan! Hoe
dikwijls moet hij in de dagen zijner heerlijkheid gedacht hebben aan zijn dubbelganger
Stavisky! Hodie mihi, cras tibi. Zooals Stavisky kwam uit het ghetto van Kief, zoo
ontsnapte Natan uit het ghetto van Jassy in Roemenië. Zijn vader, een klein
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winkeliertje, droeg den geurigen naam van Tannensaft. In het havelooze plunje van
een bedelaar deed hij zijn eerste schreden op Franschen grond, te Marseille, onder
de smerige bevolking der gereserveerde kwartieren. Zijn eerste lauweren in de
bioscoop behaalde hij als acteur van pornografische films, bestemd voor speciale
etablissementen van Montmartre, en de twee halfronden. Op zijn kerfstok had hij
een veroordeeling wegens vergrijp tegen de zeden. Honderden malen heeft hij getracht
de voornaamste dier obscene rolprenten, getiteld Vaseline Bleue, af te koopen van
de eigenaars. Maar steeds opnieuw ontving hij een stijlvol gecalligrafeerde
uitnoodiging van ‘vrienden’ om een particuliere voorstelling bij te wonen van Blauwe
Vaseline, met Bernard Natan in de lubrieke hoofdrol. En steeds moest hij opnieuw
dokken. Welk een schaduwen over dit brillante leven, en welk een vunzen bijsmaak
moest hij hebben wanneer onder de champagne de misselijke dampen opborrelden
van een drekkigen bodem. Bijna zou men medelijden krijgen met een zieligen
Tannensaft die zooveel misères te verbergen had onder de groote aria's van
representatieve figuur.

Waar kwam het fortuin vandaan?
Het blijft ondertusschen een onopgehelderd raadsel wie de zestig millioen crediteerde
welke dezen gelukzoeker vat gaven op de firma Pathé, want zelfs pornografische
films maken niet in een handomdraaien een gesjochten schlemiel tot millionnair.
Wie dit fortuin voorschoot aan een snaak als Natan beschikt zonder twijfel over
bronnen maar kan geen vriend geweest zijn van Frankrijk. Men verdiept zich ook in
gissingen waarom eigenlijk de ‘Tsaar der Fransche Bioscoop’ ten slotte gearresteerd
werd. Tot een arrestatie bestond dit jaar niet meer aanleiding dan vijf of zes jaar
geleden. Zij kan echter slechts geschied zijn op bevel of met toestemming der
hedendaagsche Fransche regeering. De eenige aanwijzing welke een verklaring kan
suggereeren is dat Natan en Cerf de gevangenis binnentraden op het moment dat
Léon Blum onbesuisd aanving (en niet ophield) met een maximum van
onverantwoordelijkheid Daladier en Bonnet te sommeeren tot nederlegging hunner
ministerieele portefeuilles.
Het jammerlijkste dezer historie is dat zij koren draagt op den molen der
antisemieten, in Frankrijk en elders. Men had daar best buiten gekund. Een opbeuring
daarentegen is het, en een niet te onderschatten symptoom, dat Natan-Tannensaft,
ondanks zijn relaties, en ondanks hardnekkige pogingen, nimmer het Legioen van
Eer kon bemachtigen, zelfs niet toen hij, bij wijze van alibi waarschijnlijk, de
patriottische en magistrale film liet vervaardigen van ‘Les Croix de bois’.
[verschenen: 26 januari 1939]

Posities en supposities
Frankrijk overweegt, zich op te sluiten achter de versterkte grenzen van zijn
Imperium.
Parijs, 14 Jan. 1939
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In het parlement, in de kranten en ever straat discuteeren de Franschen op 't oogenblik
of zij zich uit de internationale zaken zullen terugtrekken, vèr van de wereld, om
zich op te sluiten en te verdedigen achter de versterkte grenzen van hun Empire,
zonder zich te bekommeren over wat daarbuiten gebeurt, zonder zich te bemoeien
met de rest. Een soort van diplomatische autarchie, politiseeren op zichzelf en voor
zichzelf, doch veel reëeler dan de economische. Het vreemde idee ontkiemde uit de
decepties, die aan ‘München’ voorafgingen en die erop gevolgd zijn. Maar ware
Chamberlain niet naar Rome gegaan, zooals men hier vrij algemeen verwachtte na
de Italiaansche uitvallen tegen Frankrijk, of hadde Chamberlain tegenover Mussolini
en Ciano een minder dubbelzinnige, energieker omlijnde houding aangenomen,
zoowel vóór als tijdens zijn reis, dan zou de neiging om het bijltje erbij neer te leggen,
om voortaan ieder in zijn sop te laten gaar smoren, niet in weinige weken dat acute
stadium bereikt hebben, de vraag zou misschien zelfs niet gesteld zijn. De Franschen
echter, terecht of ten onrechte kregen nogmaals den indruk dat zij op Engeland niet
kunnen bouwen noch rekenen. En zij hebben er meer dan genoeg van om de
rust-verstoorder, de trouble-fête te heeten van Europa. Zij beginnen het beu te worden
om steeds tusschen klippen te zeilen; van alle kanten bestookt en gedwarsboomd,
nergens of nooit een beteren steun ontmoetende dan het koord dat den gehangene
aan de galg houdt, sinds ongeveer twintig jaren.

Zwichten of strijden
Gelukkig behoort het probleem van diplomatisch isolement dat de Franschen zich
stellen, tot de categorie van vraagstukken, die men wel in zijn eentje kan
beantwoorden, doch die daarmee niet zijn opgelost. Niet alleen om oorlog te voeren
of om vrede te sluiten moet men met zijn tweeën zijn, maar ook om zich terug te
trekken. De doorsnee-Franschman kan hartgrondig verlangen zijn dagen te slijten in
rust, om ongestoord zijn tuintje te cultiveeren, hij kan daartoe desnoods besluiten
met den moed der wanhoop of met gevoelens van de diepste neerslachtigheid, maar
zijn buurman, en hij heeft buren op alle plekken van den aardbol, moet hem die
kluizenaarsafzondering nog veroorloven. En hij zal spoedig merken hoeveel kans
daarop is in de tegenwoordige wereld. Het zal niet lang duren of de Franschen
bespeuren het verschil dat bestaat tusschen een vraag die men formuleert in het
abstracte en de antwoorden welke zij ontvangen kan in het concrete. In ieder geval
is het agressieve humeur van Rome na het bezoek van Chamberlain niet veranderd
en het eerste punt waarop Frankrijk zal moeten kiezen tusschen zwichten of strijden
in zijn defensieve stellingen is Italië. Italië in Spanje. Italië in de Middellandsche
Zee. Italië aan den uitgang van de Roode Zee. Italië, gekoppeld aan de As
Berlijn-Tokio. Laten wij hier enkele vermetele hypotheses maken. Het staat niet
geschreven dat zij zich zullen verwezenlijken. Op geen stukken na. Doch zij kunnen
toelichten welke onmetelijke en logische consequenties de driebeenige As kan
droomen van een vastberaden actie, en zij kunnen verklaren hoe de inzet opweegt
tegen elk risico.

Sombere mogelijkheden
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Aangenomen dus, dat Frankrijk, om een oorlog te vermijden, bukt voor de Italiaansche
pretenties, hetzij in eens, hetzij in twee of drie tempo's, want wie den vinger heeft
wil de heele hand. Of aangenomen, wat op 't zelfde neerkomt, dat Frankrijk en Italië
slaags raken, terwijl de andere mogendheden werkeloos toezien, om te verijdelen
dat de oorlog zich uitbreidt over den ganschen aardbodem. Frankrijk wint of Frankrijk
verliest. Zonder oorlog zwichtend zal Frankrijk zijn beste strategische posities
verbeuren, brok voor brok al zijn koloniale bezittingen inboeten, en afzakken tot den
rang van kleine, satellietische mogendheid. Met een oorlog tegen Italië, hetzij
gewonnen of verloren, zou Frankrijk zoodanig gehavend zijn in de lucht, ter zee, ter
land, om niet te spreken van zijn financiën, van zijn moreel, van zijn bevolkingscijfer,
dat de resultaten gelijkstaan met een onbloedige capitulatie. Als beslissende, of als
equilibreerende militaire factor zou Frankrijk voor langen tijd, misschien voor immer
zijn uitgeschakeld. Er zou in Europa nog slechts één leger zijn dat meetelt omdat het
voortaan zonder een schot te lossen, zijn bevelen kan opleggen in 't Westen en in 't
Oosten. Wij behoeven het niet eens te noemen. Wordt Frankrijk als militaire
mogendheid geëlimineerd, of gereduceerd tot een macht waarmee men spotten kan,
dan is elke kans op coalities en weerstand voor den duur van eeuwen verkeken. Alles
valt in duigen, alles wordt meegesleurd door de eenige aantrekkingskracht die
overblijft. Want ook Italië is deerlijk gehavend en buiten gevecht. Rusland traditioneel
waardeloos, gedesorganiseerd, omkoopbaar. De overige komen niet in aanmerking
naast den Germaanschen kolos.
Voor 't geval echter dat Italië zou winnen, (in den oorlog is alles mogelijk) zullen
de consequenties niet minder ingrijpend en hachelijk zijn. Het verslagen Frankrijk,
zooals heden het onbuigzame Bohemen, wordt vazal der As, onderdeel van een
nieuw, ontzagwekkend mechanisme. Door het feit zelf van Frankrijk's ondergang of
inzinking wordt Engeland, ondanks zijn vloot, afgesneden van alle continenten. Het
Spanje van Franco immers, graag of niet graag, als bondgenoot of als lijfeigene, zal
onderworpen worden aan de As. Van de Spaansche Noordkusten tot het Nauw van
Calais, van de oevers der Afrikaansche zeeën, overal zullen duikbooten, vliegtuigen
en kleine torpilleurs de communicatie-lijnen bestoken. De weg naar Indië over Suez
is ipso facto versperd. De route om de Kaap wordt onbevaarbaar. Negen-tiende echter
van wat Europa overzee invoert komt over den Atlantischen Oceaan. Maar deze
route, die door Panama naar Indië kan voeren (Panama met zijn gecompliceerde,
kwetsbare sluizen!) zal niet vrij blijven. Wanneer men bedenkt dat alléén de
Duitschers in 1917 en '18 gemiddeld 300.000 ton per maand in den grond boorden
(gedurende één week zelfs 200.000 ton) dan kan men ongeveer ramen hoe hoog de
verliezen zullen stijgen bij de vermenigvuldiging der hedendaagsche
verdelgingswerktuigen en op welken tijdsduur het uithoudingsvermogen geschat kan
worden van Groot-Brittannië dat reeds in 1917 het spook der uithongering en der
nederlaag zag opdoemen. Geen proviandeering dus; geen ravitailleering; noch
grondstoffen, noch petroleum, noch etenswaren. Maar wanneer alle verbindingswegen
zijn afgesneden, waardoor het lot bezegeld wordt van Engeland, wat zal er boven
het hoofd hangen der Vereenigde Staten? Natuurlijk zal hun handel verschrikkelijke
verliezen lijden. Dat is niet alles. Zooals Engeland bezitten zij een geduchte vloot
doch geen noemenswaardig landleger. Geen enkele hunner kuststeden is verdedigd.
Een troepen-verplaatsing van New-York naar San-Francisco vergt evenveel tijd als
de overtocht van den Atlantischen Oceaan, en slechts onbeduidend minder dan het
oversteken der Stille Zuidzee. Welk een prooi! Meer dan de helft van het goud der
aarde ligt bedolven in Amerikaansche kluizen. Om te zwijgen van het overige.
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Het mirakel
Al deze veronderstellingen zijn gewettigd en gebeurlijk. Al deze droomen, hoe
apocalyptisch ze ook lijken, kunnen in vervulling gaan. Op één voorwaarde: dat
Frankrijk ontzenuwd en ontmand worde, dat Frankrijk heel of half bezwijke. Op
korten termijn garandeert Frankrijk's weermacht den status quo van Europa. Op
langen termijn garandeeren de Fransche wapenen ook de Nieuwe wereld. Al biedt
dit dilemma ontzaglijke plaats aan een Wereldveroveraar, aan het dilemma-zelf is
geen ontkomen. Als Berlijn de As is waarom alles draait, Parijs is de hoeksteen
waarmee alles staat of valt. En de vergezichten zijn zoo bedwelmend, zoo vervoerend;
zoo verdwazend ook voor een Heerscher, dat er een mirakel moet geschieden om te
beletten dat iemand in 't hartje van Europa, nestelend als een arend op de bergtoppen,
denkt en zegt: Nunc aut nunquan, nu of nooit. Dat mirakel kan slechts één naam
dragen: Frankrijk.
[verschenen: 1 februari 1939]

Het eindigend voorspel
Neutraliteit in de Spaansche kwestie is voor Frankrijk nog de rationeelste
houding.
Parijs, 25 Januari 1939
De parlementaire debatten over de buitenlandsche politiek van Frankrijk vielen samen
met den stormloop van tanks en vliegtuigen op het onzalige Barcelona. Al zouden
ze echter nog langer duren dan de vulkaan in opmarsch, welke gestadig de grenzen
nadert, die dozijnen redevoeringen zullen niets veranderen aan de besluiten der
mannen die Frankrijk regeeren. De toestand is beklemmend, en de gruwelen, begaan
in Spanje onder het mom der non-interventie, schreeuwen met zooveel geweld naar
den hemel en naar de menschen die niet doof zijn voor de kreten om gerechtigheid,
dat men er bijna duizelig van zou werden, bereid zich in den vuurkolk te storten,
liever dan stilzittend toe te zien en het gejammer te moeten hooren als een verwijt.
Maar de ware stemming om offers te brengen is niet aanwezig. Wel verzamelen zich
elken dag groepen manifestanten langs de Kamer, waar de afgevaardigden oreeren.
doch zij houden zich kalm als bij een begrafenis. Wel hossen over de Boulevards
troepen studenten van de hoogescholen, roepend om wapenen voor Spanje, om eten
voor Spanje, maar zij wekken geen echo's onder het volk, en zij hebben meer het air
van jonge borsten die hun zenuwen een beetje willen opluchten als kinderen die
zingen in het donker, dan van lieden die zonder vrees en zonder fratsen voorwaarts
schrijden naar hun doel. Het gewone contingent der straatpolitie is voldoende om al
die betoogers in toom te houden en te kanaliseeren.
Neen, Frankrijk zal de non-interventie niet opzeggen, hoe tergend en aanmatigend
zij nog geschonden worde door de totalitairen, hoe beleedigend en onverdraaglijk
uitjouwend men te Rome en te Berlijn ook omspringt met overeenkomsten en beloften.
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Neen, Frankrijk zal niet ingrijpen in den Spaanschen burgeroorlog, zelfs niet al
zouden straks de honderden Italiaansche vliegtuigen en tanks verschijnen aan den
voet der Pyreneeën. De Franschen zullen ook geen wapenen leveren, ten minste niet
openlijk en kwasi officieel gelijk de Duitschers en Italianen dat doen. Zij zullen zelfs
den onvermijdelijken smokkelhandel niet onderhandsch aanmoedigen, doch zooveel
mogelijk tegengaan. Van de striktste neutraliteit zullen zij noch theoretisch noch
practisch afwijken. Zij hebben onlangs een nieuwen gezant gezonden naar Barcelona.
en Jules Henry, de titularis van dezen gevaarlijken post. Is de eenige
vertegenwoordiger van het corps die totnutoe niet de vlucht nam uit de ongelukkige
Catalonische hoofdstad. Hoe gaarne de Franschen echter handeldrijven, hoe noode
zij zich uit hun commercieele positie zien verdringen door concurrenten, zij zullen
geen gezant naar Burgos afvaardigen zoolang generaal Franco niet de onbetwiste
meester is van Spanje, geïntroniseerd en gewettigd door de geschiedenis, door dat
complex van gedane zaken, welke provisorisch geen keer nemen. Het ontbreekt niet
aan Franschen die een gezant eischen te Burgos, evenmin als het aan Franschen
mankeert die een militaire interventie wenschen. Maar het gouvernement van Frankrijk
zal noch concessies inwilligen aan de eene partij noch aan de andere. Het zal zich
evenmin laten leiden door alledaagsche belangen als door voorbijgaande passies. En
om deze gedragslijn voldoende te motiveeren zal de regeering van Frankrijk zich
altijd kunnen beroepen op de internationale wet en het volkenrecht.

Neven-argumenten
Niemand vergisse zich ondertusschen in de interpretatie dezer volstrekte neutraliteit.
De argumenten waarmee zij op de Kamer-tribune, in de kranten en in geschriften
verdedigd of bestreden wordt, zijn alle juist en raak en steekhoudend, want er is geen
geval zoo krom dat met goede woorden niet kan worden rechtgepraat. Zij vertolken
echter slechts een fragment van de feitelijke waarheid. Zij belichten de kwestie maar
gedeeltelijk en oppervlakkig. Zij raken niet den kern, hetzij omdat ze hem met opzet
vermijden wijl het verkieslijk is dat hij onbesproken blijve, hetzij zij door organische
kortzichtigheid belemmerd.
Zoo is het niet de zucht om Engeland ter wille te zijn, niet de solidariteit met
Londen, niet de onderdanigheid aan de Britsche politiek welke in den Spaanschen
chaos de besluiten regelt der regeering van Frankrijk. Het is niet de schrik voor de
totalitairen, niet de bangheid om zich in avonturen te storten, niet de verblinding
voor onmiskenbare nadeelen welke de aanwezigheid meebrengt van
Duitsch-Italiaansche lucht-eskaders, batterijen en gemotoriseerde troepen aan de
Pyreneesche grenzen, noch onderschatting dier nadeelen. Het zijn evenmin
sentimenteele overwegingen van humanitaristischen aard, als afkeer van
bloedvergieten, het is niet een gebrek aan veerkracht, onverschilligheid voor idealen,
of lijzigheid, vadsigheid, tekort aan ‘dynamisme’, wat de Franschen afhoudt van
activiteit. Al deze consideraties vormen factoren van ondergeschikte beteekenis en
misschien is het in laatste instantie niet eens de internationale wet en het volkenrecht,
welke het gouvernement van Frankrijk doen overhellen tot de strengste onzijdigheid.

Berekening en realisme
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Het is zuivere berekening en louter realisme. Wanneer de Spaansche Affaire ingezet
op 18 Juli 1936, terwijl Frankrijk laboreerde aan revolutionnaire troebelen, een
voorspel was tot fundamenteele Europeesche machtsverschuivingen, een
preludeerende schermutseling met behulp van welke de tegenstander strategische
stellingen betrok (langs de Pyreneeën, in de Middellandsche Zee, op de Afrikaansche
Noordkust, op de Canarische eilanden in den Oceaan) welke zijn plannen zullen
bevorderen, wanneer de Spaansche Affaire dus, wat geenszins zeker is, hoewel
mogelijk en waarschijnlijk, de introductie ware tot een reusachtige, welberaamde
wereld-omwenteling, dan hebben de Franschen, hoe het ook zij, den vijand aan hun
poorten en grenzen, want onder alle omstandigheden was een preventieve afweer
hun ontzegd. Wat zal tegenover deze geduchte eventualiteit de beste tactiek zijn van
de Fransche regeering? Primo: het preludium zoo lang mogelijk te laten duren, de
schermutselingen te rekken die den vijand militair afmatten en financieel uitputten;
zijn uithoudingsvermogen geleidelijk ondermijnen, zijn oorlogsbevliegingen
langzamerhand verzwakken. Aan dezen eisch is zonder eenigen twijfel voldaan
tijdens het bewind van Léon Blum, hoewel onder heftige protesten van een
overwegend deel der Fransche natie. Secundo: geen partij kiezen als de ontknooping
nadert; hoe langer hoe meer onpartijdig worden naarmate het einde van het preludium
in zicht komt.
Van een overwinning der Spaansche Republiek valt geen enkele complicatie te
vreezen. Zegeviert daarentegen Franco, dan staan de Italianen en Duitschers met hun
kanonnen, tanks en vliegmachines aan een Fransche grens die tot dusverre onversterkt
bleef. Wanneer Frankrijk echter militair zou intervenieeren ten gunste van Madrid
en Barcelona, dan heeft het niet alleen deze Duitsch-Italiaansche divisies en wapenen
te bevechten, maar ook de soldaten van Franco wier aantal geschat wordt op 700.000
man. Door het rekken van het voorspel is ook het uithoudingsvermogen dezer
manschappen echter danig aangetast. Het zou een mirakel zijn wanneer de legers
van Franco na een afgrijselijken burgerkrijg van drie jaren veel lust toonden om ten
behoeve van Duitschers en Italianen hun land over te leveren aan nieuwe
verwoestingen, hun volk aan nieuwe slachtingen, tenzij de Franschen hen daartoe
absoluut zouden dwingen. Reeds in September 1938, terwijl de Franschen op 't punt
stonden Spanje binnen te vallen en Spaansch Marokko, verwittigde generaal Franco
het Fransche gouvernement spontaan van zijn neutraliteit. Na zijn overwinning zal
Franco vermoedelijk nog neutraler zijn tegenover een Europeesch conflict en mocht
hij weifelen, mochten zijn bondgenooten hem overreden of noodzaken zijn land en
zijn volk prijs te geven aan ongedwongen rampen, dan zouden volgens de meeste
waarschijnlijkheid Franco's soldaten de eersten zijn om hun aanvoerder tot normaler
en menschelijker inzichten te bewegen. Er bestaat zelfs een groote kans dat zij de
Franschen helpen om Italianen en Duitschers op deze slagvelden zoo spoedig mogelijk
onschadelijk te maken, in plaats van een vijandelijk leger van 700.000 man zou
Frankrijk in Spanje dus een bondgenoot vinden, geheel onvrijwillig, allesbehalve
enthousiast voor de Fransche zaak, maar geenszins te versmaden.
Hoewel oogenschijnlijk strijdig met Frankrijk's elementairste belangen, hoewel
indruischend tegen al zijn sympathieën, is de stiptste neutraliteit bijgevolg de
rationeelste houding welke de Franschen kunnen betrachten in het laatste stadium
van den moorddadigen Spaanschen broederstrijd. Niets valt dikwijls moeilijker dan
redelijk te zijn, vooral wanneer de redenen der redelijkheid te confidentieel blijken
om uiteengezet te worden op tribunes. Maar zoo ooit dan moeten nu de berekeningen
der rede het overwicht behouden op hartstocht en instinct.
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[verschenen: 10 februari 1939]

Parijs luistert naar Hitler
In de rede van den Führer hoorde men een nieuwe, en wel matte, toon.
Parijs, 31 Jan. 1939
Gelijk in September heeft het ensemble der Fransche bevolking zich op 30 Januari
's avonds wederom geschaard rond een radio-post waarmee zonder al te veel
hindernissen een Duitsch station kon worden opgevangen. Al verstaat men zijn taal
niet, men wil den man hooren, wien een geheele natie van tachtig millioen zielen,
elken keer dat zij elkaar groeten, en dat is tientallen malen per dag, heil toewenscht.
Men beseft moeilijk wat 't beteekent, wanneer iemand een eer te beurt valt, welke
geen enkel sterveling gewerd sinds de aarde draait. Men begrijpt dat gemakkelijker
sinds gebleken is dat hij de wereld gebiedt. En of men zijn taal verstaat of niet, men
wil hem hooren zooals men luistert naar den donder, naar het huilen van den wind,
naar het schreeuwen van vogels die regen voorspellen, mooi weer, een gelukje of
een tegenslag. Men wist alleen niet goed hoe men zich moest inrichten om het orakel
de ooren te leenen met een minimum storingen en met het respect waarop een zoo
ontzagwekkend orakel recht heeft. Want 8 uur in Duitschland (het uur waarop de
profetische stem zich zou doen vernemen) is 7 uur in Frankrijk. De tijd dat de meesten,
na volbrachte dagtaak, ongeveer thuiskomen. De tijd van den apéritif, het traditioneele
glaasje voor men gaat dineeren. De kranten hadden bericht dat het orakel gedurende
twee volle uren zou spreken. Tot minstens 9 uur dus, de tijd van schouwburgen,
concerten en andere amusementen. Hoe deze dingen te combineeren? Behalve het
bittertje raakte de rest van het avondprogram noodzakelijkerwijze in de verdrukking.
Waar echter zooveel kan afhangen van een zin, van een woord, van een accent zelfs,
mocht men de gelegenheid niet missen om zich in direct contact te bevinden met de
voornaamste en vervaarlijkste der hedendaagsche beweegkrachten.
Men offerde zich op en installeerde zich om den post. De lucht met al haar grillen
bleek gunstig en er waren weinig parasieten. Wie gevoel had voor galgenhumor of
wrange herinneringsbeelden kon den wijzer regelen op de golflengte van Praag, een
der beste zenders overigens van Europa, om met de laatste schimpscheuten op het
voormalige hoofd van het geringeloorde, gedresseerde Tsjechoslowakije, de nieuwste
beschikkingen aan te hooren omtrent het lot der vijf werelddeelen. Zóóver inderdaad
reikt de scepter dat men zich kon inschakelen op Praag.

Geen noot muziek
Maar terwijl men deze verrassing waardeerde, trof het onmiddellijk, hoe frappant
het waarneembare décor, de atmosfeer, verschilde met wat men gewoon was van
soortgelijke, vroegere vertooningen, en met wat men eigenlijk ervan verwachtte.
Alle suggestieve mise-en-scène, berekend op de gehoorzenuwen en de intuïtieve
voelhorens, ontbrak. Er was geen noot muziek. Geen spoor van stemming, noch hoog
noch laag, en voor zoover men stemming bespeurde, leek ze eer laag, gedempt,
zonder klemtoon of kern, dan hoog, kordaat, kranig of gespannen. Geen spoor ook
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van wakkerheid, passie, vlam, energie, of die geheimzinnige radiatie van een aantal
vereenigde overtuigingen welke men niet beter kan vergelijken dan met electriciteit.
Er werd plichtmatig geapplaudisseerd, doch bij ruime tusschenpoozen en lange
passages der redevoering verliepen zonder het gekletter en geratel dat door een
enkelen microfoon en een paar figuranten gemakkelijk kan worden verhonderdvoudigd
tot loeiende orkanen. Dikwijls kreeg men den indruk dat een pauze welke de spreker
maakte, door zijn verstrooid publiek niet werd opgemerkt.
Trouwens het spreekorgaan van Hitler zelf, en ook zijn voordracht, leken wezenlijk
veranderd. Wie zich de Neurenbergsche stem konden gedenken, herkenden haar
nauwelijks. De kleur was bijna mat geworden, dof, donker en egaal. Alle brons, alle
scherpte, alle snijdendheid, en wisseling van intonatie, waren zoo goed als verdwenen.
Het rhythme der dictie was rap en monotoon. Totale afwezigheid van effect en
onderstreping, van dramatiek en fascineering. Herhaaldelijk hoorde men hem kuchen.
Kwestie van stembanden of kwestie van verkoudheid? Pas tegen het einde bracht hij
het snelle, eentonige tempo, bracht hij eenig timbre in het geluid, eenige punctuatie
en gloed in de voordracht.

Inzinking
Gedurende de twee uren zeventien minuten, op den kop af, dat men deze ietwat
vervelende en vermoeiende lezing bijwoonde (men hoorde hem nerveus blad na blad
omslaan) keek men elkaar menigmaal aan als menschen die uit de wolken komen
vallen, vooral wanneer de spreker met kwasi-humoristische nabootsingen den toon
en de manieren parodieerde van democratische staatslieden. Geheel overbodig leverde
hij nogmaals het bewijs (wat de litteratuur-geschiedenis reeds aantoonde) dat het
oneindig gemakkelijker is een zekere grootheid, een zekeren stijl te bereiken in het
lyrische, epische, didactische en dramatische genre dan in het komische. Maar de
verbazendste verrassing der voorstelling bleef bewaard voor het slot. Er was inderdaad
niets grauwers, niets doodschers, niet sloomers denkbaar dan in deze eerste
Rijksdagzitting van Groot-Duitschland het Deutschland über Alles en het
Horst-Wessellied te hooren zingen. Men vroeg zich bijna beklemd af waaraan men
die psychische aftakeling en inzinking, dat gebrek aan nerf, die verslagenheid, die
lichtlooze, schimmelige, mistroostige gebrokenheid moest toeschrijven. Zij vertolkte
precies het omgekeerde van bliksemende geestdrift, durf en energie.
In de ruimste mate en vanuit menigerlei gezichtshoek was dit psychologisch
fenomeen geruststellend, bemoedigend, zoo niet verkwikkelijk. Die mentaliteit, die
doffe, leege, klanklooze atmosfeer is misschien momentaan, kortstondig, provisorisch.
Doch niets wat zoolang duurt als het provisorische, beweert het spreekwoord. Ook
al zou die kalmte, dat wonderbaarlijk ongepassionneerde slechts vluchtig blijken,
zelfs al zou die makke non-activiteit geveinsd zijn, niemand kon zich verbeelden dat
er in de eerste weken of maanden, laten we zeggen binnen afzienbaren tijd, iets
bijzonder dreigends, iets offensiefs zou uitgaan van een gemoedsgesteltenis, welke
zoo weinig harmonieert met dadendrang en die zoo weinig wijst op begeerte naar
heldhaftige avonturen. Al had de Reichsführer-Kanselier nog langer uitgevaren tegen
Democraten, Joden en Bolsjewisten, al hadde hij Italië zijn steun beloofd in termen
welke minder vatbaar zijn voor interpretatie en dubbelzinnigheid, men zou ongeloovig
het hoofd geschud hebben. Een impressie kan bedriegen... Men kreeg echter de
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duidelijke gewaarwording dat er voor 't oogenblik in Berlijn niet de zwakste neiging
voorhanden is, noch op til, om van leer te trekken.

Vertrouwen in de generaals
Meer zekerheid had men dezen avond niet noodig. Meer vroeg men niet. De
voorzichtigheid van Hitler gaat per slot accoord met het onbeperkt vertrouwen dat
de Franschen hebben in hun militaire chefs. Het is immers niet onmogelijk, misschien
niet eens onwaarschijnlijk, wat op denzelfden dag in een redevoering werd
uitgesproken door Generaal Giraud, de gouverneur van Metz en de vermoedelijke
opvolger van den opperbevelhebber Gamelin: dat Duitschland en Italië hun ondergang
tegemoet loopen, dat zij zich hun zelfmoord op den hals halen, wanneer zij zich in
een oorlog werpen tegen Frankrijk. Hoeveel lust Italië daarin heeft, weten wij nog
niet. In Duitschland echter schijnt de stemming aanzienlijk verkoeld. Hoe men dit
ook moge verklaren, het is de groote, gewichtige taak der Franschen om hun naburen
in deze goede opvattingen te doen volharden.
[verschenen: 14 februari 1939]

Onderpand of bondgenoot?
De 150.000 republikeinsche soldaten, die naar Frankrijk vluchtten, en de
gruwelijke uittocht der Cataloniërs.
Parijs, 9 Februari 1939
Van alle uittochten, en zonder te vergeten de vlucht der Belgen uit hun brandende
dorpen, zal de exodus der Cataloniërs waarschijnlijk de gruwelijkste en de meest
fantastische worden uit de oude en nieuwe geschiedenis.
Want als er een volk was dat de Roode Zee doorwaadde om aan barbaarsche
onderdrukkers te ontsnappen, er is nog geen volk geweest, geloof ik, dat gedreven
door de wildste furiën welke de menschelijke geest voortbracht, een bergketen
overstak van ongeveer twee duizend meter hoogte, midden in den winter, over passen
en ravijnen die kronkelen tusschen de witte oneindigheden van sneeuw.
Van heinde en verre, over afstanden van tientallen kilometers, langs paden welke
gemitrailleerd werden door vliegtuigen, zijn ze gekomen, de meesten te voet,
sommigen op muilezels en hotsende karren, enkelen in automobielen, de onafzienbare
horden van grijsaards, vrouwen en kinderen, elk met een havelooze vracht op de
schouders, de verminkten op hun krukken, de gewonden wier bloed wegsijpelt door
de gipsverbanden, en zelfs de zieken, de stervenden. Met duizenden en duizenden
zijn zij gekomen om afgejakkerd na uitputtende dagmarschen door weer en wind,
slapend op doorweekte dekens onder den blooten hemel, met kinderen die schreien
van honger, vermoeidheid en schrik, met het gejank en gehuil der motoren in de
ooren, de wanhopige beklimming te ondernemen der Pyreneeën. Wat kon hun, als
zij achterwaarts keken, als zij dachten aan hun verlaten woningen, wat kon hun daar
ginds te wachten staan dat zij voor erger hielden dan deze afgrijselijke reis over
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stijgende wegen waaraan geen eind kwam? Wat kon hun boven 't hoofd hangen, dat
zij in hun plunje en onder hun sjofele bagage heviger vreesden of verfoeiden dan de
jammerlijke ellende van de beproevingen die vóór hen lagen als hooge kimmen aan
een onbereikbaren horizon?

Waarom?
Daar het redelijke wezens betreft, gewend het voor en het tegen te wikken, en
geenszins zinneloos hoewel uit hun voegen, moet de vraag wel gesteld worden. Men
zegt dat zij overstuur en op hol gebracht waren door een afschuwelijke
leugen-propaganda. Maar duurt zulk een paniek dagen en weken? En hadden hun
tegenstanders, in plaats van bommen, bij tijd en wijle ook niet gebakken broodjes
en liefelijke tractaatjes uit hun vliegtuigen laten vallen? Men zegt ook dat zij
opgejaagd en voortgedreven werden door hun eigen soldaten. Maar hadden die
troepen zelf niet reeds te veel last en te veel haast om zich veilig uit de voeten te
maken dan dat zij hun aftocht nutteloos versperden met kilometerslange,
ondoordringbare karavanen van voortstrompelende kreupelen en lammen? Dat zijn
twee verklaringen die geen van beiden bevredigen. Een derde echter is er niet om
een psychologisch raadsel op te lossen zonder in terugstootende onderstellingen te
vervallen. Doch één ding is zeker: nooit droegen de Pyreneeën een dergelijke som
van menigvuldig en onbeschrijfbaar lijden. En nooit heeft een idee, dat gelijk alle
menschelijke ideeën zijn korten tijd heeft van komen en gaan, van bloeien en
verwelken, zulke gruwzame offers geëischt als de poovere, vergankelijke theorieën
welke de twee partijen van Spanje tegen elkaar ophitsen tot een haat die het
ondraaglijkste duldt en het ondelgbaarste bedrijft.
Dat waren de civielen die de buitensporigste kwellingen verkozen hadden boven
een confrontatie met hun overweldiger. Zij schenen talloos en ontelbaar. Eerst schatte
men ze per eenheden van vijftig duizend, weldra per honderd duizend. Gelijk elke
menigte bestond ook deze uit de heterogeenste elementen; er was van alles onder:
janhagel, geboefte, deserteurs, uitvaagsel en goed volk. Dat alles moest geschift,
gevoed, gewasschen, gevaccineerd, geherbergd, verzorgd, verpleegd en bewaakt
worden. Soep per hectoliters. Brood bij tonnen. In een minimum tijds had de
intendance van het Fransche leger een organisatie uit den grond gestampt, die de
verwarring regelde als de uren van een spoorwegboekje.

De troepen
Toen kwamen de terugtrekkende troepen, geraamd tusschen de honderd en honderd
vijftig duizend man. Het meerendeel maakte een erbarmelijken, verre van
krijgshaftigen indruk. En zeker zijn overwonnenen zelden met grooter laatdunkendheid
bejegend door de journalisten eener pers welke hen altijd kwalijk gezind was. Men
zou echter, strikt neutraal blijvend, en zich boven alle vooroordeelen verheffend,
daartegenover kunnen stellen dat, wanneer het de voornaamste taak is van een
bevelhebber om de vijandelijke strijdkrachten te vernietigen, de generaals van Franco
in deze opdracht zeer onvolledig geslaagd zijn. Deze verslagen legercorpsen, de
gansche weermacht eener uitgestrekte provincie, die hun oorlog begonnen zonder
officieren (op 300 na waren in 1936 alle officieren gedrost, vermoord of gekerkerd)
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deze gehavende doch onberispelijke troepen redden uit de nederlaag niet alleen hun
voltallige artillerie, al hun mitrailleuses, tanks, geweren, vrachtwagens, rollende
keukens, de rest van hun materieel, hun vliegmachines, hun schepen, hun goud,
zilver, effecten, zelfs hun kunstschatten, maar zij redden ook den samenhang hunner
formaties, welke, de omstandigheden in aanmerking genomen, een zekere marschorde
behielden na de moorddadigste offensieven, onophoudelijk bestookt uit de lucht, en
hoewel vechtend tot den laatsten dag.

Voorbeeldige terugtocht
Noch gewonden, noch gevangenen vielen in handen van den achtervolger, tenminste
niet in noemenswaardig aantal. Men kan onmogelijk aannemen dat het in de bedoeling
der generaals van Franco gelegen heeft om zulke contingenten van weerbare troepen,
waar per slot niets ontbrak dan munitie en proviand, ongehinderd te laten uitwijken.
Want behalve dat er vele middelen bestaan om deze duizenden mannen af te richten
tot uitstekende soldaten, die hij gebruiken kan voor de verovering van Madrid, of
desnoods tot arbeiders om de wegen te repareeren (honderd vijftig duizend man is
geen kleinigheid), weet hij niet wat Frankrijk met al deze regimenten zal aanvangen.
Men repatrieerde reeds vier duizend dezer krijgers, op hun eigen verzoek, naar Burgos.
Onbeduidend percentage op het totaal. Doch geschiedde dat uit ontluikende sympathie
voor den Caudillo Franco of om een reeds vroeger geschapen precedent te
bestendigen? Let wel, dat deze duizenden gewapende lieden volkenrechtelijk
gesproken niet in oorlog zijn en dat hun tegenstander geen enkelen juridischen basis
heeft om van een buitenlandsche mogendheid waar zij per ongeluk verzeild raken
de interneering te vergen of ook maar de ontwapening dezer nog zeer strijdvaardige,
misschien zelfs kamplustige divisies. Zonder eenige internationale wet te schenden
of te ontduiken zouden deze 100 à 150.000 man op Fransche booten naar Valencia
getransporteerd kunnen worden, waar de verdediger van Madrid ze stellig zal
ontvangen met open armen. In ieder geval zal hun aantal en hun eventueele benuttiging
bij de onderhandelingen tusschen Generaal Franco en de Fransche regeering een
belangrijke rol spelen. Al ware het dus slechts vanuit dezen enkelen gezichtshoek
dan zou de voortreffelijk uitgevoerde terugtocht van de Catalonische legercorpsen
gewaardeerd mogen worden als een bewijs van manoeuvreervermogens waartoe
menig beroemd veldheer uit het verleden (o.a. Napoleon na Rusland en Waterloo)
niet de energie bezat en de andere vereischte talenten.
Wat inderdaad wil Frankrijk aanvangen met dit dubbele leger van civielen en
militairen dat zich spoedig in zijn gedwongen werkeloosheid zal verbijten en waarvan
het onderhoud, zeer laag geschat, drie millioen francs per dag kost? In 't algemeen
kan gezegd worden dat dit afhangt van de toekomst. Maar ook de toekomst zou in
niet geringe mate daarvan kunnen afhangen. De 150.000 binnengekomen Cataloniërs
immers zijn talrijker dan het onmiddellijk beschikbare Engelsche leger zou zijn bij
het uitbreken van een werkelijken oorlog.
[verschenen: 21 februari 1939]

Ontwarring der knoopen
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Er loopt iets spaak op onze planeet, maar de aangeprezen redmiddelen
kunnen niet helpen.
Parijs, 6 Februari 1939
Een paar zinnetjes welke Daladier opzettelijk liet vallen in de redevoering waarmee
hij voor de Kamer zijn regeeringspolitiek rechtvaardigde, hebben de eigenschap
gehad om alle amateurs en professionals van internationale conferenties tot de
levendigste vibratie te brengen. De woorden welke de meeste beroering verwekt
hebben, luiden in een getrouwe vertaling als volgt. ‘De volkeren, in plaats van hun
krachten te beperken, zouden beter doen met alle productie-vermogens die over de
wereld verspreid liggen te benuttigen opdat arbeidsvelden zich kunnen openen aan
al de menschen van goeden wille’.
De frase klinkt sonoor, welgezind maar een beetje vaag. Zij zou de uitmuntende
bedoelingen kunnen vertolken van iemand die met ongerustheid bespeurt dat er iets
spaak loopt op de planeet en die gaarne een initiatief zou nemen om de haperende
mechaniek in gang te houden, doch die volstrekt niet weet in welke richting. Hij
voelt dat er iets gedaan, geprobeerd moet worden om ongelukken te vermijden
waarvan de omvang niet te overzien valt, waarvan de schokken zich rond de gansche
wereld zullen voortplanten, overal nieuwe rampen veroorzakend, en die niemand
kan wenschen omdat iedereen den terugslag ervan zou ondervinden. Maar wàt te
doen, wàt te probeeren? Hij kan de vraag honderdmaal herhalen, formuleeren op
honderd manieren: hij ontdekt geen antwoord dat een oplossing geeft. Hij is bezield
met de beste bedoelingen, maar het doel zelf ontglipt hem. Hij kan de meest weidsche
perspectieven ontsluiten, doch ze leiden tot nergens, daar hij niets heeft om erin te
leggen.
Want als hij zijn overwegingen zakelijk bij een practisch en strikt omlijnd geval
wil bepalen, tot welke conclusies moet hij dan geraken? Dat er geen uitkomst is.
Tenminste geen uitkomst zonder een geweldigen afbraak. Hij zal b.v., om direct tot
het uiterste te gaan, aan Duitschland zijn vroegere koloniën teruggeven. Hitler heeft
gezegd in zijn jongste redevoering dat die gewesten, in plaats van profijt op te leveren,
aan Engeland en Frankrijk tien milliard mark gekost hebben. Dat is niet onmogelijk.
Laten wij hem gelooven op zijn woord. Wij moeten dus nog verder gaan in ons
altruïsme, en ook het buitensporige, het voorbeeldelooze niet schuwen. Behalve zijn
voormalige koloniën schenken wij aan Duitschland het kapitaal om kalm de kat uit
den boom te kijken, om ze onbezorgd te exploiteeren. Wat zal er gebeuren? Wat is
het resultaat?

Wat zou het helpen?
Dit, en geen ander: Tusschen 1933 en 1936 had de Duitsche import een gemiddelde
van 4260 millioen Reichsmark. Hoeveel daarvan had het kunnen betrekken uit zijn
oude wingewesten? Volgens Duitsche bescheiden, gepubliceerd in den Völkerbund
van 1 December 1937, bedroeg het ensemble van den export uit de voormalige
Duitsche koloniën de som van R.M. 211 millioen. Volgens dezelfde bron zou dit
cijfer bij Intensieve exploitatie opgevoerd kunnen worden tot R.M. 500 à 600 millioen.
Doch 211 of 600 millioen, wat beteekent bij de allergunstigste raming dit bedrag
naast het totaal van ‘den Duitschen import? Een bijna onbeduidend verschil. Het zou
in zekere mate verlichten, naar de verhouding der getallen. Het zou echter geen enkel
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der fundamenteele, essentieele moeilijkheden, waarmee de Duitsche economie kampt
(na ze zelf geschapen te hebben), van de baan ruimen, in een teruggave van
Duitschland's vroegere koloniën moet men derhalve de redding niet zoeken. Zij laat
het klemmendste probleem (evenwicht tusschen import en export, tusschen tering
en nering) onopgelost.
Er bestaat nog een tweede uitweg die men in aanmerking kan nemen: de fameuze
distributie der grondstoffen. Zij is het onderwerp geworden van eindelooze en
voortdurende debatten. Ieder praat erover. Maar bij niemand overschreed deze brillante
conceptie het stadium van vormloos, onwezenlijk embryo. Het klemde in een menigte
hoofden, in geen enkel echter groeide het tot een begin van organisme, van tastbare,
juist omschreven realiteit.
Inderdaad, hoe moet men zich deze distributie, deze billijke, rechtvaardige
verdeeling der planetaire rijkdommen denken? Men weet het niet. Men kan er
ternauwernood naar gissen. Wijl immers de verwerving der grondstoffen tot dusverre
aan geen enkel land onmogelijk gemaakt werd, zelfs niet aan landen welke die
grondstoffen op verkwistende of dreigende wijze gebruiken, kan men slechts
veronderstellen dat de beoogde distributie gratis zou moeten geschieden of zoo goed
als gratis. Want anders is er geen plezier aan. Maar kan iemand met gezonde hersens
zich in gemoede verbeelden dat, al waren morgen de gansche aardbol en alle zeeën
verzameld onder één schepter, zulk een opzet realiseerbaar zou zijn (zonder
begunstiging, zonder onderscheid wel te verslaan van één der 50 à 60 betrokken
landen) of dat, wanneer het utopistische plan lukte, er iets in 't voordeel der
menschelijke collectiviteit gewijzigd zou blijken? De parabel van Rothschild komt
hier onwillekeurig in de gedachte. Een socialistisch arbeider overtuigde den
millionnair van de billijkheid om zijn fortuin in gelijke parten onder allen te verdeelen.
Ik heb daar geen bezwaar tegen, antwoordde de baron; ziehier wat je toekomt. En
hij reikte hem een geldstuk ter waarde van een kwartje.
Maar laten wij niet in fabels verdwalen, hoe transparant zij ook de harde
werkelijkheid vertolken. Laten wij bij concrete gevallen blijven. Verondersteld dat
straks drie of vier ‘rijke’ mogendheden zich vereenigen om Duitschland min of meer
gratis van voedsel (want dit land annexeert nieuwe onderdanen zonder hun voldoende
eten te kunnen verschaffen) en van grondstoffen te voorzien. Is het geen loutere
krankzinnigheid om aan te nemen dat die weldadige mogendheden, bij gebrek aan
compensaties in geld of in natura, niet sommige garanties zouden moeten eischen,
redelijke, degelijke waarborgen dat hun steun niet verspild zou worden in luxueuze,
overbodige uitgaven, in bewapeningen, of in vermeerdering van de reeds alles
overwoekerende productievermogens? Is het niet even groote waanzin om te gelooven
dat het bedeelde land gewillig zijn autonomie zou inboeten, zich gedwee in zulke
restricties zou schikken? En Duitschland is niet de eenige, die zich ‘proletariër’ waant
onder de volkeren.

De tijd dringt
Maar de tijd dringt. Sinds ruim drie jaren draaien de machines dag en nacht op volle
kracht. Zij beginnen slijtage te vertoonen. Niet in Frankrijk echter en niet in Engeland,
waar alles pas fonkelnieuw is en zijn maximum nog lang niet naderde. Zou het niet
paradoxaal zijn, een waar toppunt, wanneer de bezittende en eenigszins rijker bedeelde
mogendheden dat vermoeide outillage gingen vervangen? Om nog erger in den knel
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te raken? Waarmee evenwel zou op 't oogenblik een internationale conferentie zich
nuttig kunnen bezig houden dan met het opsporen van mogelijkheden om diverse
gouvernementen uit benardheden te helpen welke zij zich vrijwillig, met een
koppigheid welke nog vreemder en grooter is dan hun verblinding, op den hals
haalden?
Een Daladier voelt ongetwijfeld de bittere, nijpende noodzakelijkheid, de urgentie
eener uitkomst. Wie ziet haar niet? Doch niemand kent den weg. Overal stuit men
op dramatische, onoverkomelijke versperringen. Als 't niet gevaarlijk was helaas,
gevaarlijk daar het de rancunes aandikt, daar illusies hier slechts kunnen eindigen
met onverduwbare decepties, dan zou 't interessantste eener conferentie zijn om de
voorstellen te hooren van nemers en sollicitanten. En toch, en toch moeten de knoopen
ontward worden, wanneer men ze niet kan doorhakken zonder dat de geheele wereld
in puin stort.
[verschenen: 23 februari 1939]

De maat van alle dingen
De eenige internationale conferentie, welke besluiten neemt met algemeene
stemmen, van groot gewicht en geldig voor de geheele aarde.
Parijs, 13 Februari 1939
Wanneer er niets tusschenbeide treedt zullen in den loop van dit jaar de
vertegenwoordigers van meer dan vijftig naties tezamen komen onder de vergulde
klok van den vermaarden en luisterrijken Salon de l'Horloge op den Quai d'Orsay.
Hun vergaderingen zullen gepresideerd worden door den Franschen Minister van
Buitenlandsche Zaken. Met algemeene stemmen zullen zij zeer gewichtige besluiten
nemen welke hun regeeringen binden en die werktuiglijk van kracht worden over de
gansche aarde. Daarna zullen zij een afscheidsdiner houden en alvorens terug te
keeren in hun respectieve haardsteden elkaar bij den laatsten handdruk de woorden
toevoegen: Tot over zes jaar.
Deze voorbeeldige internationale conferentie, waar alles zoo fenomenaal
eendrachtig toegaat en aan welker beslissingen de gouvernementen zich zoo gewillig
onderwerpen, is geen sprookje, geen verzinsel, geen beeldspraak en geen vrome
wensch. Het zijn de geleerden van alle volkeren der wereld die zich vereenigen om
te beraadslagen over den Meter en den Kilogram. Gezamenlijk vormen zij het
Internationaal Bureau van Maten en Gewichten, dat in 1875 werd ingesteld op
initiatief der regeering van Frankrijk. Hunne nimmer gewijzigde statuten bepalen
dat zij onder voorzitterschap van den Franschen Minister van Buitenlandsche Zaken,
en onder dubbele leiding van den president van het Internationaal Comité en den
president der Fransche Academie van Wetenschappen elke zes jaar een Generale
Conferentie beleggen ‘om te discuteeren en maatregelen uit te lokken voor de
propaganda en ter perfectionneering van het metriek stelsel, en eveneens de nieuwe
fundamenteele besluiten te bekrachtigen welke in den tusschentijd der zittingen
genomen zouden kunnen zijn’.
Op het oogenblik is de president van het Internationaal Comité de beroemde
Italiaansche wiskundige Vito Volterra. Hij bezit een der drie sleutels voor de drie
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poorten, één van hout, de laatste twee van ijzer, welke toegang geven tot de diepe
kelders, gegraven tot in de ingewanden der aarde, waar, ontoegankelijk voor
wisselingen van temperatuur en de listen van inbrekers, de modellen berusten van
den Meter en den Kilogram, vervaardigd in een onveranderlijk metaal. Wie door het
park van St.-Cloud langs een ouderwetsch gebouw wandelt, schijnbaar verwaarloosd
en verlaten wegschuilend tusschen verwilderend struikgewas, zou nimmer vermoeden
dat daar, achter die schilferende muren en onder een plaveisel waar het gras tusschen
de steenen groeit, een der essentieele, een der kostbaarste schatten bewaard wordt
van het moderne menschdom.

Trotsche gedachte verwezenlijkt
Natuurlijk, voor de propaganda van het metrieke stelsel werden de bijeenkomsten
der Conférence Générale zoo goed als overbodig. De grandiose, zelfbewuste gedachte
van de leden der revolutionnaire Nationale Conventie, die, toen zij de eenheid schiepen
van het voornaamste der menschelijke werktuigen, Maat en Gewicht, dit nieuwe
instrument opdroegen ‘aan alle tijden en alle volkeren’, deze trotsche gedachte werd
bijna ten volle verwezenlijkt. De jongste mogendheid welke zich bij den Meter
aansloot was Turkije in 1933, en waar van de 57 bestaande wereldstaten het metrieke
stelsel nog niet verplicht is, daar is het in ieder geval facultatief. En wanneer de
Engelsche en Amerikaansche handel (en sport) tot dusverre nog rekenen volgens
antieke gebruiken, de wetenschappen van Engeland en Amerika daarentegen rekenen
sinds lang in de decimale maten welker standaard bij benadering gelijk is (het verschil
bedraagt 0.2 mm) aan het tienmillioenste deel van het kwart van den Parijschen
meridiaan. In dit opzicht kan het Internationaal Comité dus tevreden zijn, hoewel
een algeheele, definitieve overwinning van den Meter na 150 jaren nog niet bereikt
werd. Ook al zou de Italiaansche sleutel, berustend te Rome, bij de aanstaande
zittingen ontbreken, ook al moest een der drie ondergrondsche poorten gesloten
blijven, geen redelijk mensch kan zich verbeelden dat de Meter, die als een der
symbolen zou mogen gelden van de Democratie, ergens terrein zal verliezen waar
hij langs elken weg de afstanden aanduidt voor altijd.
Wat de perfectionneering aangaat, dit is een andere kwestie. Men zou ermee kunnen
gekscheren als niet de dagelijksche ervaring leert hoeveel afhangt van een volmaakt
juiste maat. De lakenkoopman en de kruidenier mogen lachen over een verdeeling
van den millimeter in microns en millimicrons, één milliardste meter, of van het
gram in micro's, één millioenste gram. Zij hebben er oogenschijnlijk geen belang bij
in hun winkel, noch de huisvrouw voor haar maandelijksch budget. Maar noch de
winkel noch het budget zouden kunnen voortbestaan zonder deze oneindige kleinheden
van berekening, welker grenzen zich voortdurend verder verleggen naar het
zintuigelijk onwaarneembare. Want er is haast geen vak meer in de industrie, bijgevolg
in het leven der planeet, hetzij de fabricatie van motoren, hetzij de horloges, de
schrijfmachines, de optische instrumenten, de kogellagers, etc. etc., waar niet gerekend
wordt met cijfers waarvan de nauwkeurigheid dikwijls den één duizendsten millimeter
overschrijdt.
Naar verluidt zou er sprake zijn op het Internationaal Bureau om den metalen
Meter als eenheid te vervangen door de lengte eener lichtstraal. De resultaten echter
schijnen niet overtuigend, daar de metalen Meter, ondanks zijn theoretische
onvolmaaktheid, ondanks de nimmer geheel bedwongen variaties der materie waaruit
hij vervaardigd werd, de door de natuur verstrekte golflengten niettemin in precisie
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en in constantheid overtreft. Er zal ook beraadslaagd worden over de invoering van
een ‘absoluten Volt’, volgens welke de gebruikelijke volt voortaan 1,00036 zou
bedragen. Ook de oude decimale ‘kaars’, als maat van lichtsterkte, zal gewijzigd
worden. De afwijkingen zullen even nietig zijn ongetwijfeld als voor den ouden volt.
In de waardeering van gewone stervelingen vallen dergelijke infinitesimale fracties
onder de categorie der muggenzifterijen en schaarsch zullen immer degenen blijven
voor wie ze meer beduiden dan een abstractie, een spel met cijfers.

Als...
Wij kunnen des te grager bewonderen dat die geraffineerde berekeningen, welke op
alles wat draait en beweegt invloed zullen uitoefenen, machinaal kracht van wet
zullen verwerven onder alle volkeren van den aardbol. Wij kunnen zelfs hopen en
verwachten dat die reglementeering en unificatie van groote en kleine maten zich te
eeniger tijd en tot het geluk der menschen, niet zal beperken tot de mechanieken,
maar zich zal uitbreiden op wat de mechanieken voortbrengen. En wijl de geleerden
van het Internationaal Bureau dit jaar ook den Honderd Vijftigsten verjaardag kunnen
vieren van de Groote Revolutie waaraan wij den Meter danken, het eerste en eenig
gebleven begin van de harmonie der naties, laten wij daarom een gedachte van
erkentenis en sympathie wijden aan de voorgangers van 1789, aan hen die de
‘principes immortels’ formuleerden, en die terwijl zij elkaar naar het schavot zonden,
in excessen verdwalend waarvoor men vandaag nog ijst, zooveel nieuwe,
onvergankelijke, onuitroeibare, en tot in hun vruchtbaarheid onsterfelijke ideeën
over de aarde hebben rondgestrooid. Van geen enkele der latere revoluties kan dit
gezegd worden. Noch van de bolsjewistische, noch van de fascistische, noch van de
nationaal-socialistische. Men ziet wel het excessieve, het buitensporige en
buitenissige: Doch tevergeefs zoekt men naar het nieuwe en vruchtbare (iets zoo
simpels en zoo gedurfds als 't metrieke en decimale stelsel) dat tegen hun actueele
en toekomstige faillieten zou kunnen opwegen, dat zelfs de puinhoopen, waarmee
ze dreigen, zou vergoeden.
[verschenen: 2 maart 1939]

Solidariteit
Amerika's vliegtuigleveranties aan Frankrijk zijn meer dan een uiting van
platonische sympathie.
Parijs, 16 Febr. 1939
Tot vandaag hebben de Franschen, hoewel zelf dag en nacht produceerend, alles bij
elkaar genomen 635 gevechts-vliegmachines besteld in Amerika. Er zijn Douglas
onder, Curtiss en Glenn-Martin, de meesten van het nieuwste type. Zij moeten ultimo
Dec. geleverd zijn en volgens den Minister is het meerendeel (eveneens de 50 jagers
van Koolhoven) bestemd voor de Koloniën. Vermoedelijk echter zullen de leveranties
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den contractueelen termijn belangrijk vóór zijn. Gisteren zag ik boven Villacoublay
reeds den eersten Curtiss in de lucht.
Voor de Amerikanen is deze massieve bestelling eener geheele vloot een
uitstekende affaire in dubbelen zin. Primo worden de machines contant betaald
(theoretisch tenminste) en Paul Reynaud beweert zelfs dat hij alleen met het goud
dat als gevolg zijner decreten terugvloeide naar Frankrijk 6000 vliegtuigen kan
koopen. Secundo veroorloven zulke volumineuze orders aan de Amerikanen om een
industrie, waar de geringste verslapping achteruitgang beduidt, in volle actie te houden
zonder extra-kosten en bovendien geleidelijk te mobiliseeren.

Elke dag telt
Voor de Franschen heeft de samenwerking der U.S.A. niet minder goede kanten. Zij
bespaart hen het monteeren van twee of drie fabrieken, wat te veel tijd zou vergen
nu elke uitgewonnen dag een onschatbare waarde kreeg, fabrieken ten overvloede
waarmee men na het voorbijtrekken, of barsten, der donderbui geen raad zou weten.
Ten tweede vullen de Amerikaansche leveranties een lacune aan welke het uit eigen
middelen moeilijk zou kunnen bijspijkeren zonder de fabricatie van andere niet
minder gewichtige wapenen te verwaarloozen. Men verlieze mmelijk niet uit het oog
dat Frankrijk op het Europeesche front den schok te doorstaan kan hebben van twee
gecombineerde, cirkelvormig geconcentreerde, zeer machtige luchtvloten, die niets
zullen ontzien om in de eerste dagen der vijandelijkheden korte metten te maken met
het moreele en materieele weerstandsvermogen van bevolking en krijgsmacht. Wij
moeten ons op verschrikkingen voorbereiden welke de profeten zelfs niet hebben
kunnen droomen. De oorlog zal niet in de eerste dagen worden uitgevochten. Maar
vermoedelijk zullen de effecten dier eerste dagen beslissend zijn voor het
eind-resultaat. Elke machine dus welke Frankrijk voor zijn koloniën kan betrekken
uit buitenlandsche bronnen zal pure, onprijsbare winst worden voor de vitale
strijd-tooneelen in Europa.

De laatste illusie
Nu wederom iedere week de keuze gegeven kan worden tusschen buigen of breken
terwijl buigen en breken voortaan op 't zelfde neerkomt, is de medewerking der
Amerikanen tot Frankrijk's bewapening de laatste illusie geworden van hen die nog
hopen dat de geesten op 't nippertje hun bezinning zullen herkrijgen. Want als de
substantieele leveranties der Amerikaansche vliegtuig-industrie het gouvernement
van Washington binden tot niets, zij zijn intusschen een duidelijke en nadrukkelijke
aanwijzing. Waar het transport der machines in oorlogstijd (gesteld dat de oorlog
uitbreekt in April of Mei) tot onontkomelijke complicaties zou leiden welke een land
niet kan ontwijken zonder schade voor zijn eer en zijn vrijheid, daar beteekent het
aanvaarden van een bestellingscontract nu reeds meer dan een uiting van bloote,
platonische sympathie. Het is zeker betreurenswaardig dat Roosevelt in den boezem
van zijn parlement nog tegenstand heeft ondervonden voor het verleenen van
export-vergunningen die de Neutrality-Act virtueel opheffen. Dat er Amerikanen
overblijven die in de huidige situatie nog weifelen, toont aan dat bij sommigen de
domheid en de verblinding zelfs ongeneeslijk zijn wanneer hun zelfbehoud op 't spel

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

staat. Het ware zonder twijfel beter geweest om de tegenpartij elk uitzicht en elke
speculatie op heele of halve onzijdigheid te verhinderen. Nog beter om van stond af
rondborstig, eendrachtig, kloekmoedig en onwankelbaar positie te nemen, want in
de stormen die uit drie richtingen op Frankrijk aandreigen zal geen plaats zijn voor
helpers en werklieden der elfde ure. Zij zullen te laat komen. Er zal ook geen plaats
zijn voor arbiters, want zonder verwijl zullen de orkanen aanstuiven op hen die zich
nog verbeelden te arbitreeren. Er bestaat nog slechts één overweging die oorzaak
kan worden dat de tegenstander terugdeinst: de impressie, het vermoeden, de
waarschijnlijkheid, de overtuiging dat zijn onderneming niet zal rendeeren of verkeerd
zou kunnen afloopen.

Hainan
Als axioma moet echter gesteld worden dat na de bezetting van het eiland Hainan
door de Japanners de laatste redenen om illusies te koesteren verdwenen zijn. De
Japanners deden met de bezetting van Hainan een decisieven stap. In de eenvoudigste
bewoordingen gezegd, zonder noodeloozen omhaal, komt de zaak hierop neer: zij
kunnen daar niet blijven. Noch vanuit hun eigen standpunten, waaraan zij hun
drijfveeren ontleenen. Noch vanuit de standpunten van Frankrijk, Engeland en
Amerika. Het Japansch standpunt immers wordt gedetermineerd door de landengte
van Krah, op het Siameesche schiereiland, welke zij bezig zijn te doorboren. Met
die doorboring wordt de vaarweg der Straat van Malakka uitgeschakeld, en Singapore
bijgevolg niet alleen geneutraliseerd doch geannuleerd. De doorboring van Krah
evenwel heeft geen zin, geen doeltreffendheid met Frankrijk op de kusten van
Indochina, Frankrijk dat onmogelijk bondgenoot kan zijn van Japan, onmogelijk
medeplichtig aan de Japansche onverzadelijke veroveringsdrift, en zelfs onmogelijk
neutraal, dit wil zeggen verrader tegenover de Westersche belangen-gemeenschap.
Het nog onvoltooide Kanaal van Krah wordt nu reeds bedreigd, geannuleerd door
de oorlogsbasis, een Fransch Singapore, welke Frankrijk installeert, offensief en
defensief, in de magnifieke baai van Camranh. Die basis, te laat begonnen helaas,
en pas aangevangen toen de oogen van verschillende mogendheden opengingen voor
hachelijker gevaren dan het zoogenaamde Fransche ‘militarisme’, die basis is eveneens
nog onvoltooid. Maar zooals ze is, af of niet af, vormt ze voor Japan een onduldbaar
struikelblok, niet minder hinderlijk dan Singapore, een barrière welke in een min of
meer verwijderde toekomst uit den weg geruimd moet worden, liefst alvorens zij
haar volledige doelmatigheid bereikt heeft. Sinds de bezetting van Hainan, in de golf
van Tonkin, op een paar honderd kilometer van Hanoi, staat de overweldiging van
Indochina derhalve voor de Japanners geschreven in de geografische ligging van dit
Fransche wingewest.
Nergens daarom kan men zich met illusies paaien. Hoe meer hiervan allen
doordrongen zijn die, of zij willen of niet, een onafwendbaar fatum aan dezelfde
zijde der barrière plaatst, hoe gunstiger de komende gebeurtenissen zich zullen
ontwikkelen. De strijd, welke morgen of overmorgen moet worden aangebonden,
zal hard zijn, denkelijk lang, en gewis afgrijselijk. Maar hij zal beslissend zijn voor
de toekomst der blanke civilisatie en ondanks de verraders, ondanks de renegaten
welke zij gekweekt heeft, ondanks alles is het de blanke civilisatie welke dien strijd
moet winnen en zal winnen.
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[verschenen: 1 maart 1939]

Uit den kant van Tokio
‘Ik zou niet gaarne Jood zijn in '39, niet gaarne soldaat in '40 en niet gaarne
Duitscher in '41.’
Parijs, 2 Februari 1939
Toen op 't eind van 't vorig jaar Z.E. Sjigomura, een der laatste Fransch-gezinde
leden van Nippon's diplomatisch personeel, wegens gezondheidsredenen die geen
verzinsel waren, de Japansche Ambassade verliet om voor altijd terug te reizen naar
zijn vaderland, werd in sommige pers-organen reeds officieus ter kennis gebracht
dat volgens alle waarschijnlijkheid de post van den vertrekkenden gezant voor
geruimen tijd onbezet zou blijven. De Quai d'Orsay inderdaad kon het incident dat
zijn opvolger zou verwekken voorzien omdat Buitenlandsche Zaken sedert enkele
maanden al met Tokio in onderhandeling lag over de benoeming van den nieuwen
vertegenwoordiger der Rijzende Zon. Het conflict tusschen beide kanselarijen,
ontstaan wegens de candidatuur Tani, komt bijgevolg niet onverwacht. Maar het had
een anderen oorsprong dan door verscheidene bladen werd opgegeven en het is niet
zonder belang voor een nauwkeurig inzicht in den algemeenen toestand om de
eigenlijke toedracht te kennen van het geschil.
Het Fransche gouvernement, volgens de courante lezing, heeft zijn goedkeuring
geweigerd aan Tokio's candidaat, omdat Tani een rapport had uitgebracht waarin hij
Frankrijk betichtte van leveranties van oorlogsmaterieel aan de Chineezen. Waarop
de regeering van Tokio besloot haar Parijsche Ambassade vacant te laten tot de Quai
d'Orsay een juistere appreciatie zou toonen van zijn verplichtingen en van zijn
ongelijk.
Dit kan lang duren want de Quai d'Orsay heeft uitstekende redenen om niet van
opinie te verwisselen. Behalve immers dat de Japanners een tikje overdrijven wanneer
zij de striktste neutraliteit eischen aan Chineesche grenzen waar volgens hun eigen
beweringen geen oorlog heerscht, geeft hun voorstelling der zaken slechts een zeer
onvolledig beeld van de werkelijkheid.

Tani's verklaringen
Hun candidaat Tani heeft metterdaad enkele maanden geleden verklaringen afgelegd
na een tournee door China, waar, terloops gezegd, niets ontbreekt dan een comité
van non-interventie. Op zijn inspectiereis had hij, volgens zijn eigen woorden, de
absolute overtuiging verkregen, dat de neutraliteit door de Franschen op de meest
scrupuleuze wijze geëerbiedigd werd, dat zij geen wapenen leverden aan de
Chineezen, noch faciliteiten gedoogden voor frauduleuze proviandeering over
Tonkineesch gebied.
Deze verklaring behaagde misschien aan het gouvernement van Tokio doch
geenszins aan de extremistische generaals die de handelingen controleeren hunner
wettige regeering. Binnen het etmaal ontving Tani van deze militairistische elementen
onder bedreiging der ergste représailles de sommatie om op zijn oordeel terug te
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komen en zijn uitlatingen te herroepen. De inspecteur gehoorzaamde en gaf zichzelf
een démenti. Het vooruitzicht om neergeschoten te worden of andere straffen te
ondergaan bezorgde hem wellicht niet het minste genoegen. Hij verklaarde dus enkele
dagen later het vierkant tegenovergestelde van wat hij even te voren zei geconstateerd
te hebben. Het wit was plotseling zwart geworden. Tani behoort klaarblijkelijk niet
tot het onwrikbare ras der helden van Japansche fabels. Men kan dit betreuren. Men
kan ook denken desnoods dat op zijn tournée door China het zwart en het wit ten
naasten bij tegen elkaar opwogen. Maar men begrijpt dat de Quai d'Orsay de Fransche
relaties met een Oostersche mogendheid niet gaarne toevertrouwd zag aan een
diplomaat die van richting verandert met de willigheid van een windvaan, en dat
Parijs het daarenboven ietwat extravagant achtte om voor de bekleeding van den
inmiddels opengevallen post juist den ambtenaar te kiezen die Frankrijk beschuldigde
onder zulke omstandigheden.

Intermezzo
Zoo bevindt Frankrijk zich ten opzichte van Nippon in dezelfde verhouding waarin
het gedurende twee jaren verkeerd heeft met Italië: geen Ambassadeur en
onderbreking der normale diplomatische betrekkingen. Daar deze situatie van
Japansche zijde met blijkbaren opzet geprovoceerd werd, kan men dus volgens de
meeste waarschijnlijkheid tusschen beide mogendheden een intermezzo verwachten
dat gewoonlijk gekarakteriseerd wordt door de porceleinen hondjes die elkaar
aankijken op den schoorsteenmantel. In het gunstigste geval zal de Affaire Tani een
tijdperk inluiden van min of meer serieuze speldeprikken en plagerijen die soms het
voorspel zijn tot le grand amour en de finale omhelzing. In de ongunstigste hypothese
echter zou de uitgelokte twist, parallel loopend met de Italiaansche uitdaging, het
natuurlijke, logische einde beduiden eener langjarige expectatieve periode, de eerste
openlijke, onverbloemde consequentie eener gestadige en geleidelijke evolutie.
Vermoedelijk zal men de realiteit het dichtst benaderen door over te hellen naar deze
tweede diagnose.
Zonder eenigen twijfel redeneert men even verkeerd wanneer men de pretentieuze
revendicaties van Rome toeschrijft aan het fascisme, als wanneer men de agitatie
van Duitschland en de eruptie van Japan dateert van het verschijnen van het
bolsjewisme. Alle drie, Italië, Duitschland en Japan hebben achter den rug een
langzame, onafgebroken incubatie van nationale megalomanie, welke meer dan
vijftig jaren gebroed en gegist heeft, een megalomanie waarin alle drie zich solidair
en verwant voelen, een megalomanie welke zich bij alle drie ontwikkelde op een
concordeerend rhythme, een megalomanie waarin alle drie, hoewel verschillend
begunstigd door fortuin en kans, een zóó gelijken tred hielden dat alle drie op hetzelfde
tijdstip het crisis-punt moeten bereiken en zullen bereiken, het breek-punt.

Oude aspiraties
In dit ondergrondsche proces zijn ideeën en ideologieën, fascisme,
nationaal-socialisme, anti-bolsjewisme, anti-komintern, hoogstens en op hun best,
niets dan nuttige, bruikbare stimulaties, spiegels om leeuweriken te vangen, lokvinken
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voor jonge en primaire enthousiasten die baldadigheden botvieren achter een ideaal,
maar in laatste instantie zijn die ideeën en ideologieën waarvan geen enkel den toets
der critiek noch den tand des tijds kan doorstaan, niets dan voorwendsels en pretexten,
niets dan paracents, niets dan momentane instrumenten eener nationale politiek. Het
Italië van Mussolini is precies hetzelfde als het Italië van Crispi - welks exorbitante,
ongeproportionneerde aspiraties reeds door Maarschalk Lyautey gesignaleerd werden
in zijn enkele jaren geleden uitgegeven jeugd-brieven. Het Duitschland van Hitler
is volmaakt identiek aan het Duitschland der eerste pangermanisten van ruim een
eeuw her waarover Heine zoo wonderlijk voorspellend getuigd heeft in zijn
geschriften, en volmaakt, fundamenteel identiek aan het Duitschland van Bismarck,
van Wilhelm II en van de tallooze geheime genootschappen van omstreeks 1920. En
stellig, zeer stellig onderscheidt het hedendaagsche Japan zich slechts door
oppervlakkige technische, mechanische nuances van het Japan van den eersten
Chineeschen oorlog in 1894.
Men heeft het te laat gemerkt. Sommigen, gekarikaturiseerd als ‘types met paraplu’,
zouden als geboren struisvogels die zij waren, de evidentie nog willen negeeren,
terwijl ze brutaal worden belachelijk gemaakt op de tribunes van Rome en Berlijn.
Laat men 't ten minste niet vergeten in de toekomst, welke een bekend staatsman
onlangs samenvatte in deze pittoreske formule: ik zou niet gaarne Jood zijn in '39,
niet graag soldaat in '40 en niet gaarne Duitscher in '41. De profetie welke de boutade
behelst moge verhoed worden. Maar om de begane dwalingen te herstellen en onheilen
af te wenden zullen een aaneengesloten Amerika, Engeland en Frankrijk niet te veel
zijn.
[verschenen: 18 februari 1939]

De macht der dichters
Het dertig jaar geleden gepubliceerde ‘Manifest der Futuristen’ was de
aankondiging van den nieuwen tijd, welken wij thans nog beleven.
Parijs, 20 Februari 1939
Wie behooren tot wat dertig jaar geleden ‘de jonge generatie’ was, hetzij ze heden
Europa regeeren, hetzij ze aanschouwen hoe Europa wordt, kunnen vandaag een
herdenkingsdag vieren, welke men op zijn minst had mogen vereeuwigen met een
postzegel. Er is niets gebeurd, er zal niets gebeuren. Niet het kleinste ceremonietje.
Laten wij den datum daarom niet vergeten, vooral niet wijl wij zitten met hetgeen
klassiek de gebakken peren heet. Op 20 Februari 1909 verscheen het Manifest der
Futuristen, charter en symbolum van den nieuwen tijd. Het was een Zaterdag dat dit
evenement plaats greep: op de eerste pagina van het Parijsche dagblad Le Figaro.
Meen niet dat wij spotten, hoewel het een proclamatie betreft van schilders,
dichters, componisten, architecten. Neen. Zij die toen jong waren en die kunnen
terugblikken, de twee uiteinden van een kleurigen regenboog baseerend op twee
jaartallen, hebben in gindsche lente het springen gevoeld eener machtige vonk en in
een siddering contact gekregen met een onbekend vuur. Allen hebben het manifest
gelezen, over de gansche wereld. De eenen, met een ongeduldige geestdrift, hielden
het voor een signaal van bevrijding. Zij waren de talrijksten. De anderen, met de
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helderziendheid van een dieper instinct, snoven er het ozon op eener samengepakte
elecriciteit, die zich knetterend ontladen ging, galvaniseerend en verontrustend. Zij
waren de minderheid. De eenen en de anderen trokken weinige jaren later de fluitende
bommen tegemoet, de krakende shrapnells, de roffelende mitrailleuses. Millioenen
waren zij die niet terugkeerden. Maar het was een fameuze generatie, de jonge
generatie van omstreeks 1909. Want wie ontsnapten aan het dichte en doodelijke net
dat de kogels gedurende twee en vijftig maanden geweven hebben over Europa,
dragen den naam Hitler, Mussolini, Stalin, Daladier, om slechts de voornaamsten te
noemen. Alle consideraties daargelaten over goed en kwaad zal niemand loochenen
dat het mannen zijn, persoonlijkheden. En waar zulke figuren konden overblijven
waar zoo velen vielen, moest de massa wel uitstekend zijn. Zullen wij echter ooit
weten wat tusschen 1914 en '18 verloren is gegaan?

Het manifest
Zij die gespaard werden zou men willen raden het Manifest der Futuristen te herlezen.
Zij zullen misschien versteld staan, doch het zal hun niet schaden hun geheugen even
op te frisschen. Eén in ieder geval kan er, als op een oude gramofoonplaat die lang
zoek raakte, his master's voice hervinden en herkennen. Over het algemeen immers
gelooft men dat het Fascisme begon te Milaan, op het plein van San Sepolcro, en
zijn ontluiking dankt aan een redevoering welke Benito Mussolini daar afstak op 23
Maart 1919. Dit is een vergissing. Op dien dag telde het Fascisme reeds tien jaren.
Het behoefde hoogstens georganiseerd te worden. De bijlen waren nog niet gebundeld.
De zwarte hemden waren nog niet reglementair. Maar alles wat de Fascio zou
karakteriseeren: de oratorische thema's, de krampachtig gespannen kaken, de blaffende
mond, de opgeschroefde stem, de snoevende driestheid, de gewelddadige hernieuwing,
de toornige weigering om een museum van antiquiteiten te zijn, de imperialistische
drift, de hymnes op den oorlog, het roekelooze, het ongebreidelde, het totalitaire, dat
alles was voorhanden, het lag sinds tien jaar klaar om ingelijfd, ingeburgerd,
geofficialiseerd te worden. Het geheele Fascisme van Mussolini, inhoud en vorm,
rhythme en accent, lag besloten in het Manifest der Futuristen. Woord voor woord
is toepasselijk en past als een sleutel op zijn slot. Men heeft slechts te citeeren:
‘Wij willen zingen de zucht tot gevaar, de gewoonte der energie en der
vermetelheid.
Omdat tot nu toe de literatuur de peinzende onbeweeglijkheid, de extase en den
slaap vertolkt heeft, willen wij de agressieve beweging verheerlijken, de koortsige
slapeloosheid, den looppas, den salto mortale, de oorvijg en den vuistslag.
Wij verklaren dat de luister der wereld zich verrijkt heeft met een nieuwe
schoonheid: de schoonheid der snelheid. Een raceauto, met zijn dikke buizen als
slangen met ontploffenden adem, een auto die loeit alsof hij op mitraille aanstormt
is mooier dan de Victoire de Samothrace.
Wij staan op de uiterste spits der eeuwen. Waartoe dient het om achter ons te
kijken op het oogenblik dat wij de mysterieuze vensters van het onmogelijke moeten
inbeuken? De Tijd en de Ruimte zijn gisteren gestorven.
Wij willen den Oorlog glorifieeren, - den Oorlog, de eenige hygiëne der wereld,
- het militarisme, het patriotisme. het vernietigend gebaar der anarchisten, de Mooie
Ideeën die dooden, en het misprijzen der vrouw.
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Wij willen Italië verlossen van zijn gangreen van professoren, van archeologen,
van cicerone's en antiquarissen. Wij willen Italië ontdoen van zijn ontelbare musea,
welke het overdekken met ontelbare kerkhoven.’

Nog actueel
Et caetera. In 1909 was dat bulderend geraaskal actueel voor hen die het profetische
ervan konden speuren en duiden. Zij waren te jong om hun opinie te geven, welke
hun trouwens niet gevraagd werd. Zij voelden zich alleen vibreeren in een geluid dat
verre orkanen aankondigde. En waar hadden zij zich moeten bergen, hoe hadden zij
zich moeten pantseren om er zich voor te vrijwaren? Het Manifest der Futuristen
was een dier psychische fenomenen waartegen jonge harten zich niet isoleeren kunnen.
Qua intensiteit had het, voor de moderne tijden tenminste, nergens en nooit zijn
gelijke.
Maar een expressie welke wegens haar profetischen zin in 1909 reeds de hoogste
actualiteit was, is nog actueeler geworden in 1939. Zij heeft niet geëvolueerd. Zij
heeft zich vervuld en verwezenlijkt. Wanneer men niet wist dat de onderteekenaars
van het Futuristische Manifest zonder uitzondering Italianen waren, hun chef Filippo
Tommaso Marinetti zelfs een super-Italiaan, zou 't niet eens vermeld behoeven te
worden. ‘De uiterste spits der eeuwen’ vanwaar men zich theatraal en bombastisch
in de branding werpt, is voor Mussolini beurtelings een balcon geweest, een
dorsch-machine, de voorsteven van een schip. De violente stijl van Marinetti, met
alles wat daarmee samenhangt, zijn inspiratie, moedwillige intonatie, zijn dolle
cadans, zijn onbesuisd timbre, is vanaf hij fascistisch werd in 1919, elk jaar een beetje
meer de strijd geworden der internationale politiek, na het geweest te zijn eener
aesthetiek die geen enkel meesterwerk voortbracht in dertig jaren tijds, en niettemin
onmetelijke successen en een onberekenbaren invloed kan boeken. En niet enkel in
Italië.

Marinetti bezingt den oorlog
Toen Mussolini een Koninklijke Italiaansche Academie stichtte bestemde hij den
eersten zetel en bovendien het presidentschap voor den Futurist Marinetti. Misschien
echter omdat hij Marinetti's vaderschap niet verder wil erkennen, misschien omdat
de eerste manifestatie van het Futurisme verscheen in een Fransch dagblad, misschien
ook omdat Hitler over alle kunst-systemen in isme (impressionisme, expressionisme,
cubisme, dadaïsme, futurisme) zijn excommunicatie heeft uitgesproken, is de
gedenkdag van Marinetti's Openbaring voorbijgegaan in een stilte, welke men, gezien
de gevolgen dezer oorzaak, met recht mag houden voor verbazend. Dit heeft Filippo
Tommaso Marinetti niet verhinderd op 9 Februari, bij de opening eener tentoonstelling
van 47 lucht-schilders en beeldhouwers, een nieuwe missive over de aarde te slingeren,
na zijn kameraden geëlectriseerd te hebben met een vreugdekreet aan het adres van
Mussolini ‘engelbewaarder der Gewapende Poëzie’. Die boodschap luidt:
‘Oorlog, eenige hygiëne der wereld voor de vervolmaking van het Mussoliniaansche
Imperio.
‘Wie den oorlog zingt heeft den Vrede in zijn zak en de vruchtbare liefde.
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‘Wie den vrede zingt heeft daarentegen de abjectie, de onmacht, den dood.
‘Italianiseering van de Middellandsche Zee!’
Zooals men merkt blijft hij in den toon. De beeldenstormer van 1909 werd zonder
te veranderen de hofpoëet van 1939. Waaruit men zonder verdere commentaren mag
afleiden dat het Manifest der Futuristen nog actueeler dreigt te worden voor de
toekomst dan het reeds was voor het verleden en dat de vreemde golfslag waarop ze
zijn ingeschakeld nog niet is uitgewerkt.
[verschenen: 7 maart 1939]

Uit de diepten
De astronomen worden door de dictatoren, voor hen eendagsvliegjes, niet
van de wijs gebracht.
Parijs, 27 Februari 1939
Waar er weinig nieuws geweest is dezen winter: geen nieuwe muziek, geen nieuwe
poëzie, geen nieuwe roman, geen nieuwe schilderij, geen nieuw beeld (Nieuw
natuurlijk in de beteekenis welke het woord heeft bij een gesternte dat voor 't eerst
in een telescoop opblinkt), geen nieuw deuntje zelfs dat het geheele menschdom
zingt, of het goed of slecht gehumeurd is, onder lachen of onder tranen, alsof er
zonder dat geneurie van een vroolijk zieltje iets ontbreken zou aan onze aarde op
hare vaart door de oneindigheid; waar alles onder den druk eener onmetelijke
beklemming met stomheid geslagen schijnt, daar is nog altijd nieuws betreffende de
planeet waarop wij wonen. Want onder de denkers en dichters zijn de astronomen
de laatsten die iets van de wijs kan brengen. Zij beschouwen de dingen van zulke
afstanden dat ze het duizelen voorgoed hebben afgeleerd, en of ze een atoom ontleden
of een zonnestelsel, maakt voor hen niet het minste verschil. Hun geschiedenis
rekenen zij in millioenen eeuwen; de onze telt er nauwelijks zestig. Wij meten met
een duimstok, zij met licht-jaren. Voor hen is de grootste en geweldigste der dictators
een nietig eendagsvliegje, een microbe, een infusie-diertje, waarvan het ijdele
gewriemel in een verhouding staat tot het Al, welke ridicuul zou zijn wanneer ze
noemenswaardig was. Hoe jammer dat dictators niet méér omgaan met astronomen
die hun eenig begrip zouden kunnen geven van de relativiteit!

Het binnenste der aarde
Verneem dan dat wij berichten ontvingen over de samenstelling van het binnenste
der aarde. Hoe vreemd het lijkt, van alle globen die in de hemelen zweven, zijn wij
't minst nauwkeurig ingelicht over den bol waar wij leven, doch waarvan wij twee
honderd jaar geleden den omvang nog niet met eenige zekerheid konden becijferen,
en waarvan ternauwernood vijftig jaar terug reusachtige fragmenten totaal onbekend
waren. Onze verrekijkers doorboren langs onbegrensde uitspansels de blauwe, witte,
gele en roode sterren tot in haar kern, maar op de aarde groeven wij nog nimmer tot
een diepte van twee duizend meter. Wij kennen de ingrediënten waaruit die sterren
werden opgebouwd, haar densiteit, haar temperatuur. Doch tot voor weinige jaren
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terug geloofden wij rotsvast dat het middelpunt der Aarde bestond uit een laaiend
vuur, een blakerende haard, die volgens de wetten der physiek geleidelijk moest
uitblusschen, waardoor de dunne korst welke zich rondom dien brand gevormd had
regelmatig zou afkoelen, krimpen, rimpelen en verschrompelen, met schokken en
bevingen, tot de laatste gloed gedoofd was en alles verstard in de ijzige koude van
een eeuwigen winter. Het is niet zoo lang geleden dat onze tijdgenoot Svante
Arrhenius de inwendige temperatuur der aarde bepaalde op 100.000 graden, en dat
men zich afvroeg, hoewel nog ontelbare zonnige dagen in 't verschiet lagen, wat het
rampzalige menschdom moest aanvangen wanneer alles bevriezen ging in een woestijn
van sneeuwige kristallen. Ik herinner me de prachtigste beschrijvingen dezer verijsde,
majestueuze leegten. Het was de gelukkige tijd waarin de mensch weinig andere
bekommernissen had dan fantasieën welke zich voor niemand zouden verwezenlijken.

Dicht genoeg bij de zon
Dat zijn allemaal bakerpraatjes, meldt in een kennisgeving aan de Société
Astronomique de France, de physicus Dauvillier, wiens singulier Laboratorium voor
Cosmische Stralen te Meudon wij onlangs beschreven hebben. Wie de ingewanden
der Aarde wil kennen, moet beginnen bij haar oorsprong. Voor die oorsprongen gaat
hij uit van de theorie van Jeans, de eenig aannemelijke, hoewel zoo goed als
onmogelijke, exceptioneel als ze is in de ordening van het Universum. Sterren immers,
die één millimeter diameter hebben, ontmoeten elkaar slechts door een ondenkbaar
toeval, wanneer ze op een afstand van twee honderd kilometer uit elkander wentelen,
volgens de werkelijke proporties welke een heelal regeeren, gereduceerd tot de
kleinste schaal. En toch moeten wij aanvaarden, bij gebrek aan een plausibeler
hypothese, dat in de oertijden een gigantische ster de Zon dicht genoeg genaderd is,
om op hare vloeibare ziedende massa een zoodanigen vloed te verwekken (gelijk de
maan dagelijks in zeeën der aarde ebbe en vloed veroorzaakt) dat een hoeveelheid
materie van de zon werd losgerukt, voldoende om de aarde te vormen en de overige
planeten. Nog steeds vallen overblijfselen en nakomers van dat cataclysme, waaraan
we ons bestaan danken, uniek of zoo goed als uniek in de annalen van het Heelal,
op de aarde terug als meteoorsteenen. Onderzoek ze. Hun vorm bewijst dat het
brokstukken zijn van gebarsten blokken, een soort van shrapnells. Hun baan toont
aan dat ze, evenals de aarde, rondom de zon cirkelen, talrijk, als een soort ring van
Saturnus. Alles duidt erop dat ze de fragmenten zijn eener planeet die uiteensprong.
Om het binnenste der aarde te kennen behoeft men niet te delven tot peillooze laagten.
Men heeft slechts deze meteoren te analyseeren.

Eén klomp ijzer
Zooals de zonnekorst, sinds lang chemisch ontleed, bevatten zij hoofdzakelijk ijzer,
ongeveer 12%. En redeneerende per analogie, aarzelt Dauvillier niet om te
concludeeren dat de spreekwoordelijke ingewanden der aarde een ontzaglijke klomp
ijzer moeten zijn, met een middellijn van ongeveer tien duizend kilometer. De
temperatuur dezer ijzermassa zou 1200 graden bedragen. Haar kleur is donker-rood.
Er heerschen ongehoorde pressies in dezen metalen bol, maar sinds een milliard jaren
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koelt de aarde niet meer af. Want rondom de ijzeren, compacte, stevige pit plooide
zich in verschillende lagen een steenig onhulsel van basalt en graniet, tot een dikte
van circa zestien honderd kilometer, dat genoeg radium bevat om voor een constante
verwarming te zorgen tot het einde der eeuwen.
Dit omhulsel echter, met zijn grillig reliëf van bergen en afgronden, die ontstaan
zijn uit opzwellingen, blazen en luchtbellen, borrelingen eener materie welke in zijn
oorsprongen gekookt heeft en gesmolten is, dezelfde blaren en ronde kraters die men
waarneemt op de maan, maar die op de aarde getransformeerd werden in zeeën, toen
de waterdampen zich condenseerden, dit omhulsel zou niet hechter aan den metalen
romp bevestigd zijn dan als ware het een granieten vlot, drijvend op kleverige, niet
geheel verharde fundamenten van nog kneedbaar basalt, niet hechter dan een
sinaasappel, waarvan de schil zou kunnen draaien rondom de vrucht, of de bast van
een boom rondom zijn stam. Aldus wordt verklaard hoe Spitsberg zich eermaals
heeft kunnen bevinden onder den Equator en de Zuidpool in Midden-Afrika. De
monsterachtige pit bleef stabiel in haar as, maar het dunne oplegsel der schors, met
zijn oceanen en continenten, verschoof op de glibberige fundeering die een dikte
heeft van ongeveer duizend kilometer. Sinds ettelijke eeuwen evenwel schijnt de
korst niet te draaien, want dat zou men merken, wijl in zulk geval de Poolster van
plaats zou verwisselen, gelijk ze eertijds gedaan heeft.
Deze theorie is misschien niet minder fantastisch dan alle vroegere en de
specialisten in aardbevingen en cosmische fenomenen hebben er in de eerste plaats
hun oordeel over uit te spreken. Maar is niet de heele wetenschap een sprookjesachtig
labyrinth, waar men tastend en schoorvoetend een uitweg zoekt naar de waarheid?
In afwachting dat de geleerden een stap verder zetten, kan men zich altijd verheugen
dat de theorieën van Dauvillier in alle richtingen een uitzicht openlaten naar een
levensvatbare toekomst. Zelfs de metaal-industrie kan gerust zijn. Hoeveel kanonnen
men ook giet, nimmer zal zij ijzer tekortkomen, als men diep genoeg graaft.
[verschenen: 17 maart 1939]

De nieuwe buurman
Franco's erkenning door Frankrijk kwam niet te vroeg en niet te laat.
Parijs, 2 Maart 1939
Na den val van Barcelona, toen alle posities vanaf de kust tot aan de Pyreneeën
onhoudbaar bleken, had het Gouvernement der Spaansche Republiek, dat hoe langer
hoe meer in den knel raakte tusschen den opmarcheerenden vijand en de Fransche
grens, de keuze tusschen twee richtingen om zich te onttrekken aan de
gevangenneming en een directe, weinig gewenschte confrontatie met den overwinnaar.
Het kon kiezen 't Noorden of 't Zuiden; Parijs of Madrid.
Want als de Republikeinen niet de middelen bezaten om een gansche Armee met
trein en tros in vliegmachines te laden en over de vijandige linies heen door de lucht
te vervoeren naar een punt der provincies welke zij nog de hunne konden noemen,
zij hadden daarentegen ruim genoeg vliegtuigen disponibel om het Staatshoofd, de
Regeering. de Kamers, of wat er van die Kamers overbleef, boven de wolken te
transporteeren naar Valencia, Madrid of een andere plaats van bestemming op het
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territorium waarover zij nog heerschten. Het bewijs dat de vliegtuigen niet ontbraken
is geleverd door de tientallen machines die tijdens den Catalonischen uittocht liever
een veilig heenkomen zochten in Frankrijk dan koers te zetten naar het Zuiden. Het
bewijs dat de reis boven de vijandelijke linies technisch uitvoerbaar was is geleverd
door de reizen, die Negrin en verschillende zijner ministers vanuit Frankrijk door de
lucht volbrachten, heen en terug, naar de provincies welke nog onder hun gezag
stonden.
Geen enkel materieel bezwaar kon dus op de keuze tusschen Noord en Zuid een
overwegenden invloed doen gelden. Men moet bijgevolg wel aannemen dat het
Gouvernement der Spaansche Republiek tijdens zijn terugtocht onderhevig was aan
voorvaderlijke reflexbewegingen en zich de benardheden der situatie niet anders
vermocht voor te stellen dan met de oogen van Hannibal, Julius Cesar, Karel de
Groote en Napoleon, die zich een transport slechts konden verbeelden te land of te
water, hoewel deze geniale volksmenners, een arend ziende zweven of een gewone
kraai, menigmaal het onvervulbare verlangen in zich moesten voelen opwellen om
de gevederde tweevoeters in hun vlucht te evenaren. Wanneer het daarom misschien
een beetje ongeloofelijk klinkt dat tijdens den exodus het idee vliegtuig in geen enkel
der hoofden van de Republikeinsche Regeering is opgerezen, dan moet men wel
aannemen dat niet alleen de President Azana - die desnoods met dwang had kunnen
worden ingescheept - maar ook de Premier Negrin en de voornaamste leden van zijn
kabinet, in hun binnenste elke hoop op een gelukkigen uitslag reeds verkeken achtten,
toen zij op zoek naar een schuilplaats in Noordelijke richting togen.

Bevoegdheden verbeurd
Maar wijl zij zeer bedreven zijn in de internationale doctrine en jurisprudentie, en
ten overvloede hun autoriteit uitsluitend grondvesten op het Recht, moesten zij ook
weten wat volgens André Tardieu bekend is aan elken Franschen eerstejaarsstudent,
(wij vermoeden dat hij lichtelijk overdrijft) namelijk, dat een Regeering die genoopt
wordt haar gebied te verlaten, haar grenzen te overschrijden, en het ook doet,
automatisch, de facto en de jure, haar bevoegdheden tot regeeren verbeurt. In ieder
geval kon het Gouvernement der Spaansche Republiek weten dat deze toepassing
van een Internationalen rechtsregel zeer veel kans had geadopteerd te worden door
de Regeering van Frankrijk. Op het moment dat Azana en Negrin zich als
vluchtelingen aanmeldden bij een Franschen douanepost, hield hun gouvernement
feitelijk en rechtelijk op te bestaan. Dit verlies van wettige bevoegdheden is in het
civiele het pendant der ontwapening welke in het militaire de strijdende troepen
ondergaan die zich op neutraal gebied onttrekken aan de noodzakelijkheden van den
oorlog. Hadden daarentegen Azana en Negrin zich per vliegtuig naar Madrid begeven,
dan ware het de simpele plicht geweest van den Ambassadeur, dien de Fransche
regeering zeer kort voor de ineenstorting benoemde bij het Gouvernement der
Spaansche Republiek, om Azana en Negrin op hun verdere rondzwervingen te volgen.
Geen enkele opvatting is juridisch onaanvechtbaar, maar deze tenminste
beantwoordt aan de eischen van logica en gezond verstand. Men kan daarom niet
zeggen dat het Recht zwichtte voor Geweld, toen Frankrijk na de débâcle der
Catalonische legers, het Gouvernement van Generaal Franco erkende als de eenige
autoriteit in Spanje. De Fransche regeering trok eenvoudig de conclusies van feiten,
die Azana en Negrin vrijwillig schiepen door uit te wijken naar het Noorden. Men
kan ook niet spreken van een capitulatie tegenover de Totalitaire Mogendheden, van
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een ‘nieuw München’, van een schande en een schandaal welke besloten zouden
liggen in den haast waarmee men de overwonnenen den rug toedraait en voor de
overwinnaars den nek buigt. Geen kwestie van. Wanneer de gouvernementeele
zelfmoord van Azana en Negrin eenigen blaam verdient, het verwijt ervan kan niet
terugvallen op de regeering van Parijs. Integendeel. Als de Fransche regeering
geweigerd had de verdwijning te constateeren van het Gouvernement der Spaansche
Republiek, als zij Generaal Franco was blijven negeeren, dan zou zij voor de eerste
maal openlijk de noninterventie geschonden hebben. Want waar het wettige
gouvernement niet meer bestaat verzwinden machinaal alle redenen om een ander
bewind niet te erkennen. Dit is geen paradox, geen sofisme, en geen gewrongen
interpretatie der omstandigheden. Verre van dat. De paradoxen en het arbitraire zijn
aan den kant van hen die de Fransche (en de Engelsche) regeering overstelpen met
beschuldigingen van verraad, opportunisme, eerloosheid, bankroet, etc.

Negrin's dienst
Men kan echter op solide gronden betoogen, dat Negrin, door juridisch in 't niet te
verzinken, een onwaardeerbaren dienst betoond heeft aan de gouvernementen van
Parijs en van Londen en aan de stelling die zij innemen op het internationale plan.
Van de besprekingen welke gevoerd zijn tusschen Generaal Jordana, den
vertegenwoordiger van Franco, en Leon Bérard, den gedelegeerde der Fransche
regeering, lekte geen syllabe uit, noch van het zeer lange protocol dat zij teekenden
Zelfs de gebruikelijke klopgeesten, die alles vertroebelen wanneer een madame
Tabouis als medium fungeert, onthielden zich van aanduidingen. Doch als de
deliberaties gehuld bleven in het diepste mysterie, het zou bovenmate extraordinair
zijn wanneer het verzwegen uitgangspunt der onderhandelingen niet berustte in den
eveneens verzwegen wensch van Generaal Franco om tegenover bondgenooten, die
lastig en indringerig kunnen worden, een tegenwicht te vinden dat hij in geen enkel
opzicht behoeft te duchten en dat zijn voormalige, overbodig geworden helpers
minder veeleischend maakt en zoo noodig onschadelijk. Dergelijke wenschen werden
bij herhaling gesignaleerd in de onmiddellijke nabijheid van Franco. Reeds op 19
April 1937 hield Generaal Yague te Burgos en in tegenwoordigheid van Franco de
opzienbarende redevoering waarin hij zei: ‘Wanneer de blauwe soldaat, altijd dapper,
den rooden soldaat ontmoet, eveneens altijd dapper, reikt hij hem de handen, en zij
beginnen elkaar te begrijpen, misschien den toekomstigen gemeenschappelijken
vijand te gissen, want zij voelen ginds, aan het front, op de met bloed doordrenkte
Spaansche aarde, de noodzakelijkheid om zich te vereenigen.

Te vroeg
Wegens deze redevoering (het was in 1937 te vroeg om zulke gedachten onomwonden
te uiten) werd Generaal Yague uit zijn commando ontheven en het gerucht beweerde
zelfs dat hij zich een kogel in den kop joeg. Bij het laatste offensief echter verscheen
hij opnieuw aan het hoofd zijner Moorsche divisies en was hij een der eersten die
Barcelona binnentrok. De toespraak van Yague sleepte nog een tweede ongenade
mee. Toen Romé Pinon, die deze maand dit buitengewoon instructieve document
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publiceerde in de Revue des Deux Mondes (de publicatie zelf in dit orgaan is een
aanwijzing) zich naar Rome wilde begeven ter gelegenheid van het conclave, weigerde
Mussolini hem het verlof tot betreden van Italiaansch grondgebied. Ook dit incident
spreekt boekdeelen. Al zouden evenwel de opinies van Generaal Yague betreffende
den ‘toekomstigen gemeenschappelijken vijand’ slechts onder alle mogelijke
voorbehoud gedeeld worden door zijn chef Franco, de erkenning van Franco's
gouvernement door Frankrijk zal de stroomingen welke Yague belichaamt en
formuleerde ongetwijfeld versterken. Onder alle denkbare omstandigheden ontneemt
de erkenning van het Nationalistisch Bewind aan de huidige Spaansche regeering
elke zedelijke, begrijpelijke aanleiding, elk soort of schijn van argument om bij geval
van internationaal conflict Spanje in een oorlog te werpen tegen Frankrijk. Volgens
menschelijke berekening derhalve zijn de voornaamste zorgen voor een derde grens
welke Frankrijk te verdedigen zou kunnen krijgen, afgewenteld.

Een overwinning
De erkenning van Franco is dus geen Fransche nederlaag, noch een capitulatie, noch
een failliet. Zij is veeleer een overwinning. Niet enkel is de erkenning volkenrechtelijk
gemotiveerd. Doch zij getuigd van meesterlijken realiteitszin bij de staatslieden van
Parijs die hun passies, en hun sympathieën, terzijde schoven in het belang eener
hoogere zaak. Als manoeuvre en factor van politieke strategie komt Franco's erkenning
waarschijnlijk juist op tijd, niet te vroeg en niet te laat.
[verschenen: 14 maart 1939]

Een ongedwongen plebisciet
Het terugroepen der Italianen in Frankrijk had een minimaal, en daardoor
voor Mussolini pijnlijk resultaat.
Parijs, 12 Maart 1939
In October, onmiddellijk na de successen van München, was er te Rome een
Ciano-commissie ingesteld, welke belast werd met den terugkeer naar het moederland
der in Frankrijk wonende Italianen. Vanaf November functionneerde deze commissie
op Franschen bodem, reeds lang vóór den 30sten dier maand, den zwarten dag waarop
de herauten van Mussolini en zijn schoonzoon hun tragikomische uittarting richtten
tot de regeering van Parijs. Overal begon het consulaire personeel van Italië met het
woord en met de daad zijn propaganda. Op Corsica, in Tunis, in alle centra van het
Fransche grondgebied waar zich een Italiaansche kolonie gevestigd had. Geld en
beloften werden niet gespaard. De verleidelijkste voorspiegelingen dienden als
lokmiddel. Het fascistische en imperiale Italië dat pas geleden, gelijk ieder weet, nog
arm was en overbevolkt, waar plaats, voeding en arbeid te kort kwam voor een tierig
ras, bleek eensklaps omgetooverd in een weelderig dorado dat zijn zonen en
kleinzonen uitnoodigde, ja zelfs opeischte, om deel te nemen in de gunsten eener
wonderbaarlijke fortuin. De prachtigste betrekkingen stonden ter beschikking van
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de terugverhuizers. De reis geschiedde gratis natuurlijk en alle kosten werden vergoed
van boot, trein en hotel. Waar zij met mooie woorden niet slaagden probeerden de
consuls bovendien de hand te lichten met andere middelen.
Er bevinden zich in globale cijfers 800.000 Italianen op Fransch territorium, die
alle faciliteiten genieten van de onderdanen der Republiek, uitgezonderd den militairen
dienstplicht. Dat is 2,% van de gezamenlijke bevolking. Maar in sommige streken
vormen zij reeds circa 20 à 40%, die eigen priesters, eigen scholen, eigen
onderwijzers, eigen kranten, eigen organisaties bezitten. Liever dus dan geduld te
oefenen en zijn emigranten in bepaalde provincies, die onder zijn bereik liggen,
geleidelijk te laten uitdijen tot minoriteiten, waarmee hij volgens artikel No 1 van
het moderne volkenrecht de wettigste ‘aanspraken’ zou kunnen motiveeren (wat
tusschen haakjes prettige vooruitzichten opent voor naties die voor zulken import de
grenzen niet sluiten) liever dus dan zijn opvolgers zulk een hefboom en splijtzwam
ten dienste te stellen eener expansieve politiek, schijnt Mussolini die uitstekende
posities voor een offensief in een niet verwijderde toekomst (hier en daar is 't een
kwestie van twintig, dertig jaren) tot in haar fundamenten te willen sloopen. Want
hoewel de commissie den naam draagt van Graaf Ciano schrijft men ouder gewoonte
de uitvinding ervan nog toe aan den stichter van het Italiaansche Keizerrijk.

Geruchten
Begrijpelijkerwijze heeft men zich onder Franschen afgevraagd wat een dergelijke
inconsequentie beduiden kan en hoe zij verklaard moet worden. De meesten
vermoeden dat de oorzaak moet liggen in de psychologische moeilijkheden waarmee
de Italiaansche mobilisatie te kampen heeft gehad in September jongstleden. Het
zijn misschien geen kwade tongen die dat beweren. Slechts voor degenen immers
die redenen hebben het niet te zien, bleef het een geheim dat de mobilisatie der
Italianen toenmaals op zeer ernstige hinderpalen gestuit is. Onder het Italiaansche
volk, een honderdduizendtal heethoofden daargelaten, is het Ethiopisch avontuur en
de Spaansche oorlog nimmer populair, geweest. De groote massa, wier meening niet
gevraagd doch gedicteerd wordt, heeft erin berust, niet beter kunnende doen en
wellicht gehypnotiseerd door illusies. Van de illusies echter verwezenlijkte zich geen
enkele. En naar mate de verovering van Ethiopië en de overige ondernemingen van
het fascistisch bewind zich hoe langer hoe dreigender oriënteeren naar een financieel
en economisch bankroet in plaats van de beloofde opluchting te geven, beschouwt
het gros der Italiaansche natie, de intellectueelen inbegrepen, een oorlog met Frankrijk,
gewild onder het voorwendsel van ‘rechtmatige’ aspiraties of onder welke pretexten
ook, niet alleen als iets onaannemelijks, iets ontoelaatbaars, maar als iets waanzinnigs,
als iets monsterachtigs. Ondanks de leugens, de ophitsingen, de draaierijen der politiek
kon het begrip van Frankrijk als Latijnsche zusternatie nog niet volslagen worden
uitgeroeid.

Afkeuring en afkeer
In hoeverre deze strooming in Italië aanwezig is, in hoeverre zij leven toont, welke
remmende krachten zij kan ontwikkelen, welke onverwachte struikelblokken zij heeft
opgeworpen in September, valt moeilijk na te gaan in de détails. Maar het mag voor
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een vaststaand feit gehouden worden dat die mentaliteit van afkeuring en afkeer ten
opzichte der waaghalzerige politiek van Rome zich gedurende September met de
grootste, met de onbedrieglijkste duidelijkheid geopenbaard heeft onder de 800.000
in Frankrijk vertoevende onderhoorigen van Mussolini. Ruim honderdduizend
weerbare en niet-genaturaliseerde Italianen, die volstrekt niet allen tot de
confessioneele ‘anti-fascisten’ wenschen gerekend te worden, hebben zich spontaan
aangemeld bij het Fransche gouvernement tot verdediging van Frankrijk. Het zou
abnormaal zijn wanneer er in Italië-zelf niets was dat correspondeert met zulke
opwellingen, en niet minder wanneer van dergelijke gemoedsbewegingen niets naar
Italië zou zijn doorgesijpeld en nergens weerklank wekte. In elk geval kan het
Italiaansche bewind in de vervreemding en in den tegenstand welke het heeft moeten
constateeren bij zijn onderdanen die in Frankrijk partij kozen voor hun tweede
vaderland, ruimschoots aanleiding gevonden hebben tot instelling der
Ciano-commissie en tot het ontketenen eener propaganda welke zonder overdrijving
ongebreideld en kolossaal mag heeten, geheel in den stijl der dictatuur.
Het zou een geluk zijn voor Italië en de rest der wereld wanneer de Franschen zich
in zulke commentaren op een flagrante inconsequentie van Mussolini niet paaien
met gezichtsbedrog. Dan zouden schoonvader en schoonzoon nog verscheidene
verrassingen te wachten staan, die tot een periode van kalmte, evenwicht,
bezonnenheid en besef der werkelijkheid kunnen leiden.

Het resultaat...
Ondertusschen hielden gisteren de Union populaire italienne en het Comité d'amitié
franco-italienne een betooging te Versailles, waarbij met een verklaarbaren triomf
de eerste cijfers afgekondigd zijn welke de statistiek kan publiceeren omtrent den
door Mussolini geprovoceerden uittocht. Van de 20.000 Italianen die op Corsica
zuchten onder het juk der Franschen, gaven 795 gehoor aan den fascistischen oproep.
In het département du Rhône waar 35.000 Italianen kwellingen verduren waarvan
de Lavoro Fascista de schrikbarendste tafereelen heeft opgehangen, luisterden 107
gehoorzaam naar de verlokkende uitnoodigingen van den Duce. In de Loire-Inférieure
verkozen 5 op de 1500 de vrijheid in Italië boven de slavernij in Frankrijk. In de
Bouches-du-Rhône (omstreken van Marseille) waar men het best is ingelicht over
de werkelijke toestanden, waar men vergelijkingen kan maken in een dagelijksch
contact, daar hebben van de 120.000 Italiaansche martelaars 102 geopteerd voor het
Mussoliniaansche paradijs. Zij vertrokken. Zij waren te weinig voor een extra-trein
en juist genoeg voor één wagon. Dat zijn enkele voorbeelden. In totaal, en na een
ongehinderde, teugellooze reclamecampagne van meer dan vier maanden, waarbij
men allerlei pressie-middelen niet onbenuttigd liet, wierpen zich 3000 op de 800.000
mishandelde, geëxploiteerde, heimweeige Italianen in de armen van hun genadigen,
goedgunstigen, rijk-beloonenden verlosser en bevrijder. Ternauwernood 3 per duizend.
Laten we vertrouwen dat de cijfers niet geflatteerd zijn. Maar ook al zou men ze
vertiendubbelen, zelfs verhonderdvoudigen, dan blijven zij niettemin de
overtuigingsmacht behouden van een verpletterend plebisciet, waarvan geloofd mag
worden dat het als een mokerslag of als een koude douche op verschillende
fascistische hoofden is neergekomen. De Italiaansche natie, op den koop toe, werd
inmiddels onvrijwillig ingelicht. Want zoo weinig de Franschen den ‘uittocht’
merkten, zoo weinig moet het Italiaansche volk bespeurd hebben van den ‘intocht’
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en de blijde huiskeer. En stellig raakte men daar nog niet dusdanig afgestompt om
niet enkele pijnlijke doch onafwijsbare conclusies te trekken.
[verschenen: 27 maart 1939]

De onmogelijke conferentie
Blum en consorten streven nog altijd naar een internationale conferentie,
waar niets te winnen valt, terwijl men er alles van duchten mag.
Parijs, 16 Maart 1939
Laten wij niet wachten tot men Geschiedenis schrijft om een der subliemste staaltjes
te citeeren van idealisme. Denzelfden dag waarop een land, welks grenzen en
onafhankelijkheid minstens tweemaal twee mogendheden contractueel gegarandeerd
hadden, de machtigste dier vier garanten, en wijl hem dat zoo beliefde, in een
handomdraaien op de kaart werd uitgewischt, als 't ware weggeblazen als een stofje,
op dienzelfden dag moest de Minister van Buitenlandsche Zaken te Parijs voor een
parlementaire commissie verschijnen om de houding te definieeren van Frankrijk
ten opzichte eener internationale conferentie welke contractueel en plechtig de
onafhankelijkheid en de grenzen der volkeren zal garandeeren, plus hun have en
goed.
Sinds enkele maanden inderdaad hangt die conferentie in de lucht als een
schapenwolkje dat langzaam aanzwelt en van lieverlede grauwer wordt. Op een soort
congres hebben de socialisten haar gestemd om de kinnebakken te streelen der kiezers
van 1940. In twee helften weliswaar stemden zij haar. De eene voorwaardelijk: dit
wil zeggen dat sommigen der garanten hun garantie eerst zouden moeten garandeeren.
De anderen onvoorwaardelijk: dit wil zeggen op de bonnefooi. Maar beide helften,
om een historisch woord te parodieeren, hebben alles vergeten en niets geleerd. Zij
willen hun conferentie, al zou Europa in puin storten. Wij noemen dit dan ook enkel
maar idealisme om niet sarcastisch en onbeleefd te schijnen, vertrouwend dat de term
in omstandigheden als deze vanzelf synoniem wordt met uitdrukkingen die minder
waardeerend klinken.

Een donzig bed
Zoo gaan Blum en consorten onverstoorbaar voort met een donzig bed te spreiden
en kostelijke tafels te dekken voor de ergste vijanden van hun principen, hun ras en
hun land. Werkelijk, men zal deze lieden nimmer kunnen verwijten dat zij te veel
gal hebben en rancune. Tenminste niet voor hun verbetenste belagers. Als er iemand
ongelijk heeft en schuld aan een catastrofe die niet uit eigen beweging gebeurt dan
is het altijd Frankrijk. Tot vandaag snoeven zij nog: Als gij onzen raad gevolgd hadt,
als gij, bekrompen chauvinisten, artikel 19 hadt willen toepassen van den Volkenbond
(herziening der grenzen die een bedreiging kunnen opleveren voor den Vrede) dan
zouden de dingen nooit zulk een misselijk en gevaarlijk loopje genomen hebben. En
zij verbeelden zich logisch te zijn, liberaal, vooruitstrevend, vrijdenkend, de arme
halzen. Zij verliezen alleen uit 't oog, een kleinigheid: dat, wanneer het loopje
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misschien minder misselijk en gevaarlijk geweest was (wat nog sterk te bezien staat)
het eind-resultaat met al zijn gevolgen precies eender zou geweest zijn. Het raadt je
de koekoek dat zekere mogendheid haar oprechtste tevredenheid en dank betuigd
zou hebben wanneer men haar volgens artikel 19 van den Volkenbond gansch China,
Hongkong, de internationale concessies, de Fransche, Engelsche en Nederlandsche
Kolonies en als toegiftje ook nog Australië en de Philippijnen met huldigende speeches
en met een onverjaarbare garantie aangeboden had op een gouden presenteerblaadje.
Natuurlijk zou een andere mogendheid reeds in 1933 met de uiterste voldaanheid
haar vlaggen geheschen en al haar. trompetten gestoken hebben, wanneer de
Volkenbond, uit naam van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, haar de
heerschappij over de Tsjechen, de hegemonie en het monopolie van Centraal-Europa
geoffreerd had.

De werkelijkheid
Dat zou een beetje minder rompslomp en geharrewar gegeven hebben, en dit eenige,
precaire voordeeltje is nog niet eens zeker. Men hoort die conferentie-maniakken
echter keffen: ‘Maar met een tikje inschikkelijkheid van onzen kant zouden die
mogendheden zich bescheidener, gematigder, minder gulzig gedragen hebben, volgens
bekende physieke en psychische wetten van actie en reactie’. Alsof Frankrijk, en
Engeland, en Amerika zich niet inschikkelijk toonden in 't Oosten en in 't Westen!
Alsof zij zich niet genoeg op de teenen lieten trappen! Alsof een dier drie meesters
van den aardbol tusschen 1928 en '38 een pink verroerde: Die conferentie-utopisten
hebben nog niet bemerkt tot waar Frankrijk's inschikkelijkheid bij de Ethiopische
Affaire de Republiek gevoerd heeft in haar betrekking tot Italië. Alle lankmoedigheid,
alle pogingen om de kool en de geit te sparen, hebben niet verhinderd dat de
zwart-gehemde wolvin heden Djiboeti, Tunis, Corsica en Savoje opeischt. Wie liever
bloode jan is dan te riskeeren doode jan te worden moet met zulke revendicaties en
dergelijke lieden vooral conferenties beleggen. Hij zal altijd 't kortste eind trekken
en het gelag betalen.
Er is nog een andere zaak waarin Frankrijk volgens de fanatieke woordenkramers
een ondelgbare schuld op zich laadde en welke zij wanen te regelen rond een groen
laken: de superbewapening en haar terugslag op de Duitsche economie, met alles
wat daaraan los en vast is, distributie van grondstoffen etc. Wanneer de Führer, of
een der onder-führers, zooals onlangs Admiraal Raeder, in een redevoering voor den
zooveelsten keer uitroept: ‘wij hebben redelijke, eerlijke ontwapenings-voorstellen
ingediend en ze zijn afgeslagen’, dan jammeren de aanklagers van Frankrijk
regelmatig: ‘ja, de nota van Barthou op 17 April 1934 is een onherstelbare stommiteit
geweest.’

Onhoudbare these
Laten wij doen als zij, en met wegcijfering van alle mogelijke pro en contra het
axioma aanvaarden der stommiteit eener nota die een Duitsch leger van 300.000 man
(gegarandeerd natuurlijk!) verwierp als ontoelaatbaar! Toegegeven. Door een
stommiteit en een onbillijkheid te begaan noopte Frankrijk Duitschland zijn
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bewapeningsvrijheid te hernemen. Deze beslissing, uitgevoerd in een billijke,
defensieve, harmonische militariseering, behoefde geen enkel onheil te spellen, geen
enkele ramp te berokkenen, noch gevaar, noch schrik. Zij deed dat ook niet
aanvankelijk. Noch Frankrijk, noch Engeland (beiden blind voor de Italiaansche en
Japansche super-militariseering) reageerden. Maar wat noopte Duitschland om zijn
totale productie in te richten op het oorlogsbedrijf, om zijn gansche fortuin te steken
in extravagante krijgstoerustingen, om zich vanaf 1933 geleidelijk uit den normalen
wereldhandel terug te trekken, om wapenen, kruisers, ontploffingsmiddelen en
gevechtsvliegtuigen te kapitaliseeren, om de bijna complete arbeidskracht zijner
natie te verspillen in een improductieve productie, om zooals Goering zei: kannonnen
boven boter, en Goebbels pas nog, kanonnen boven koffie en tabak te verkiezen?
Niets verplichtte of noodzaakte Duitschland om tegen geheel Europa, tegen de geheele
aarde op te wapenen en zich, als fatale prijs daarvoor, te voeden met surrogaten.
Niets, absoluut niets dwong het tot zulke excessen. Vanaf Hitler's triomf in 1933,
vanaf 1935, eerste periode der militariseering, toen Duitschland nog betrekkelijk
kwetsbaar was, tot vorigen herfst en dit voorjaar, heeft de evolutie der historie
overvloedig aangetoond dat niemand eraan dacht om een natie die klaarblijkelijk
haar evenwicht kwijtraakt, die met toeleg en opzet uit haar lood gerukt werd,
gewelddadig tot de orde te roepen.
Dat deze gezond-verstandige weerlegging der Hitleriaansche thesis niet
onweerstaanbaar in Duitsche hoofden opkomt blijft bij alle censuur en dressuur per
slot verwonderlijk. Maar dat Fransche koppen die thesis zoo-zoo slikken, haar
vergoelijken, ze ten overvloede verdedigen, ziedaar iets verstommends, iets
onthutsends. Rondom die thesis nochtans, als om een onzichtbaar attractie-punt, zal
de conferentie draaien. Wie het Hitleriaansche standpunt aanvaardt behoeft haar niet
te refuteeren. Doch wie haar niet refuteert moet er zich aan onderwerpen, en aan al
haar consequenties, waarvan de vervaarlijkste deze is: dat bij de wijze waarop de
Duitsche economie werd ingericht, alles wat men Duitschland gratis of niet fourneert
of distribueert, voor meer dan driekwart machinaal en automatisch, wordt
getransformeerd in een werktuig om de reeds bereikte suprematie te vergrooten en
te bevestigen.
Het schijnt niet dat het Fransche gouvernement, te oordeelen naar de uitlatingen
van Georges Bonnet en Daladier, van nature naief genoeg is om de remedie voor
deze verteerende kwaal te zoeken op een dier conferenties, waar Frankrijk sedert
twintig jaren stuk voor stuk de veeren verloor welke het vandaag mist om uit te
vliegen en den chaos te domineeren. Men zou echter het veilige gevoel willen hebben
dat de Fransche regeerders in deze afwijzende houding gesteund worden door al hun
feitelijke of virtueele bondgenooten. Want op een conferentie valt niets te winnen,
zelfs geen tijd, terwijl men er alles van duchten mag, zelfs een ultimatum.
[verschenen: 29 maart 1939]

In een doodenhuis
De begrafenis van een klein land.
Parijs, 20 Maart 1939
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Het was goed bedoeld en zelfs indrukwekkend, de soort van wereldlijken lijkdienst
dien de Tsjechen hadden ingericht in het hartje der stad, in den zeer drukken Faubourg
St.-Honoré, waar de lokalen van een Bureau voor Toerisme opeens de laatste uiterlijke
teekenen en overblijfselen waren geworden van hun verdwenen vaderland, verzwolgen
door de kolken van een nacht gelijk men er slechts vindt in sprookjes en
heldendichten.
Temidden van de centrale hall was een hooge katafalk opgesteld, versierd met de
Fransche en Tsjechoslowakijsche kleuren. In zilveren letters die als kaarsen lichtten
uit een zwarten achtergrond, glansde het opschrift: ‘Franschen! Nederdalend in het
graf roept Tsjechoslowakije u toe: Als gij veertig divisies verloren hebt, gij behoudt
elf millioen vrienden.’
Om de stemming van plechtigheid en rouw aangrijpender te maken waren langs
de wanden bijbelsche spreuken opgehangen. Men las er dit citaat uit de klaagliederen
van Jeremias: ‘Gij die voorbijgaat, zeg mij, of er eene smart is gelijk aan de mijne!’
Men las er ook dezen tekst: ‘Zooals de lichamen sterven de Staten; zooals de zielen
herleven de Naties.’ Het geheel was ingetogen, vredig, stil, zangerig als een adagio
van Bach, waar een tot zuivere melodie geworden leed nergens uitbreekt maar gelaten
treurt. Men kon er denken in een kerk te zijn. Als vanzelf rees bij de woorden van
den profeet het psalmodieerend gezang op, gelijk het klinkt tijdens de Goede Week.
Hier hebben duizenden Parijzenaars gedefileerd. Menschen van alle standen,
parlementariërs, professoren, arbeiders, winkeliers, handelaars, vertegenwoordigers
van de kunst, de wetenschappen, den adel en het kapitaal. Iedereen, zoowel de
onbekende werkman als de figuren van den dag, schreef met zijn naam een opbeurende
gedachte in het register, dat deze symbolieke begrafenis zal vereeuwigen. Sommigen
konden hun tranen niet bedwingen. De meesten hadden zich het evenement nog niet
ten volle gerealiseerd. Zij waren onder den indruk van een heftigen en plotselingen
slag. Het nieuws van het schielijke ongeluk hadden zij wel vernomen, doch de
schokkende gebeurtenis was nog niet verder doorgedrongen dan de eerste toegangen
van hun bewustzijn. Het feit was te geweldig, te verschrikkelijk, te onverhoedsch
om eensklaps opgenomen te worden onder de dingen waarmee het denken vertrouwd
is. Men bood weerstand als in een angstigen droom. Niet elken dag legt men een
Natie ten grave die gisteren nog springlevend scheen, en die gezworen had te vechten
tot den laatsten man. Alles scheen te duizelen als een landschap dat gefotografeerd
wordt uit een buitelende vliegmachine. De onverwachte dood van den
Tsjechoslowakijschen Staat was een dier hallucinaties en visioenen welke zich niet
lieten rangschikken in de orde der realiteiten.
Bijna zou men zich betast hebben, in de armen geknepen, op de tong gebeten, als
om zich te vergewissen, dat men niet op de planeet Jupiter rondwandelde, maar op
den beganen grond eener Parijsche woning. Want het was nog geen zes volle maanden,
nauwelijks honderd vijftig dagen geleden, dat men deze Stad ontvluchtte, wijl zij
gevaar liep in vlammen te vergaan en dat Eén Millioen Franschen te wapen geroepen
werden ter verdediging van... ja, ter verdediging van wat? Van een niet méér, dan in
fictie bestaande schim, die bij het eerste aanraken eensklaps in stof, neen, in het niet
verzinkt, als het Huis van Usher van Edgar Poe. Men zou alles geofferd hebben voor
een zinsbedrog? Dat was niet mogelijk. Zoo iets druischte in tegen elk gevoel, elk
instinct. Maar toch! De letters flakkeren als wit vuur op den somberen muur: ‘Gij
hebt veertig divisies verloren...’ De historische echo uit het Teutoburger Woud golfde
op in de herinnering: ‘Varus, Varus, waar zijn uw legioenen gebleven?’ De kreet der
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slapelooze nachten van Keizer Augustus: ‘Varus, Varus, geef mij mijn legioenen
terug!’
Inderdaad, wat was er van die veertig divisies geworden? Zonder uitzondering
hadden de militaire deskundigen de strijdvaardigheid opgehemeld van het
Tsjechoslowakijsche leger. Zij hadden de vaardigheid geroemd van het commando,
de puikheid der bewapening, de dapperheid der troepen. Ook na het verlies der
fortificaties achtten zij Bohemen en Moravië nog voor lange weken verdedigbaar.
En dat alles verzwindt in niet door de pennestreek van een president en een minister
die noch hun parlement geconsulteerd hebben noch hun volk. Binnen vier-en-twintig
uren wordt een compleet en magnifiek defensie-systeem, waaraan twintig jaar gewerkt
is, teruggebracht tot Nul. Géén generaal, géén officier, géén soldaat heeft een poging
beproefd tot verzet. Nergens is een gemoed in opstand gekomen. Er zijn nochtans
dingen, die men niet volbrengen kan, waarin men niet te berusten vermag, die boven
de menschelijke macht gaan, waar eenig begrip rest van eer en zelfbesef. Toen de
Duitschers hun vloot moesten uitleveren te Scapa-Flow, bracht de bemanning haar
schepen tot zinken en toonde zich bereid met haar booten naar den kelder te gaan.
De Tsjechen echter, alsof zij er een boosaardig genoegen in schepten een kool te
stoven, hebben op den eersten wenk van een gebieder al hun krijgsmiddelen, waarvan
de gezamenlijke waarde naar de vier milliard guldens loopt, onbeschadigd in handen
gespeeld van de overweldgers. Goering en Goebbels verkiezen kanonnen boven
boter? Zij hebben hun èn de boter èn de kanonnen bezorgd. De ultra-moderne artillerie
van Veertig Divisies! Geen enkel groot of klein geschut is onbruikbaar gemaakt. De
vliegtuigen zijn niet in brand gestoken. Zij hebben geen wijkplaats gezocht naar
Polen, naar Roemenië, of naar Rusland, die zoo gemakkelijk in hun bereik lagen.
Op de foto's der kranten herkent men onder het uitgeleverde materieel Fransche
machines. Men leest dat de overwinnaar edelmoedig de helft van zijn krijgsbuit
afstaat aan Italië. Alsof dit niet genoeg was, stelt de Tsjechische opperbevelhebber
zijn diensten ter beschikking van den invaller! Nooit heeft een militair dieper smaad
en schande gemakkelijker overleefd.
Men kan niet beschuldigen tegenover een katafalk met de verstrengelde vlaggen.
Men wil niet oordeelen tegenover de kinderlijke ontboezeming, die elf millioen
vrienden belooft. Maar men kan nog minder begrijpen. Wie even nadenkt, moet zich
alle geweld aandoen om tot eenige klaarheid te raken over de gewaarwordingen, de
sensaties, welke iemand bestormen in dit doodenhuis. Men vindt geen gedachte, geen
impressie, die niet krenkend riskeert te worden. Er is geen natuurlijke opwelling, die
men niet onmiddellijk beteugelen moet uit vrees van te vervallen in summaire,
simolistische ongerechtigheden. Maar voor menigeen schijnt het, alsof de muren
zouden willen razen, schreeuwen, vloeken. En omdat er geen plaats, geen uitdrukking
is voor het onzegbare, omdat er geen taal bestaat voor het moment, dat hier ervaren
wordt, schrijft men een min of meer protocollaire, rhetorische, of zelfs theatrale
condoleantie in het opengeslagen register.
[verschenen: 8 april 1939]

De hoogste wet
Voor het Heil der natie.
Parijs, 23 Mrt. 1939
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Wie nog een greintje had mogen willen twijfelen in Europa of het bij de Franschen
meenens is dat zij zich schrap zetten, die kan leering en stichting vinden in de decreten
waarmee Daladier zijn derde periode van Volmachten heeft aangevangen. Eén zin
zal duidelijker spreken dan bergen van bedrukt papier en alle redenaars der wereld:
De normale arbeidstijd in de bedrijven die werken voor de nationale verdediging (en
daaronder kan op een gegeven moment de gansche industrie gerangschikt worden)
is vastgesteld op zestig uren per week. Als er lieden zijn wien daarbij de oogen en
ooren nog niet opengaan dan kan op dezulken voortaan slechts het vers van den
psalmist worden toegepast: ‘zij hebben ooren en zij zullen niet hooren; zij hebben
oogen en zij zullen niet zien.’
Tweede mirakel: het draconische edict (want draconisch is 't om minstens tien
uren per dag te moeten werken) gaat erin als een briefje van de loterij. Wat dat
beteekent behoeft nauwelijks te worden toegelicht. Men herinnere zich enkel hoeveel
moeite het kostte om de menschen in November een nietige afwijking te doen
aanvaarden op de veertig-uurs-wet en hoeveel misbaar en strubbelingen dat meebracht.
Voor de groote massa was de luilekkerlandsche 5: 8, de week met de twee Zondagen,
een nationaal dogma geworden. Ten strengste verboden dit artikel aan te raken. Zelfs
tegen betaling van een buitensporigen toeslag vertikte het de arbeider om langer dan
vijf maal acht uren een gereedschap te hanteeren. Er waren toen twee ministers zot
genoeg om Daladier den bons te geven, wijl hij tegen goed loon op een kleine
verruiming van den arbeidstijd aanstuurde. Zij betreuren het nog altijd hun
portefeuilles zoo lichtzinnig vergooid te hebben, maar destijds verbeeldden zij zich
dat Daladier onder een orkaan van protesten in het souffleurshokje zou verdwijnen.
Op 't oogenblik is Daladier solide genoeg geïnstalleerd om koelbloedig en tyranniek
afwijkingen in 't uitzicht te stellen op de zestig-urige arbeidsweek! Waar het
noodzakelijk of nuttig blijkt zal door dezelfde ploeg zeventig uren gewerkt worden
en meer. De werkloozen die op een of ander voorwendsel weigeren zich te laten
inlijven bij een tak van nijverheid waarvoor zij geschikt verklaard worden zullen een
jaar lang hun ondersteuning inboeten. Zij kunnen getransporteerd worden naar elk
oord van het territorium waar zij noodig zijn, en pas op 25 k.m. afstand van hun
domicilie zullen de kosten van vervoer of verhuizing vergoed worden. Alle hens aan
dek! Precies als in Duitschland. En tot nader order. Voor een duur welke niemand
bepalen kan is ‘de goede, oude tijd’ onverbiddelijk voorbij. Wij mogen ons gelukkig
achten hem gekend te hebben, dien ‘goeden, ouden tijd’, waarvan onze voorvaderen
spraken zonder dat zij hem ooit beleefden, zonder dat zij hem ooit anders zagen dan
in een mythologisch verleden. Wij weten tenminste op de maand af waar hij ophoudt:
in Maart 1939.
En niemand kikt; niemand kokhalst, hoe ook de keel bij sommigen zich voelt
toegesnoerd. Het decreet wordt aanvaard met discipline, en haast zonder sputteren,
zelfs in de kringen waar men zes maanden terug, voor zooveel minder, een algemeene
werkstaking beraamde. Er is dus stellig iets veranderd in de Fransche Republiek. Het
heil der Natie is de hoogste wet geworden, waaraan ieder zich instinctief en
bereidwillig onderwerpt. Salus populi suprema lex esto, volgens den regel der
Romeinsche dictatoren, die niet alleen degenen zich herinneren van wie Lessing (ja,
de Lessing van Nathan der Weise!) smalend gezegd heeft, dat zij zich afstammelingen
der oude Romeinen wanen omdat zij op hun graftomben geboren zijn. Als het volk
van Frankrijk gedurende de laatste jaren herhaalde malen den indruk gewekt heeft
dat het niet meer tot eendracht, tucht en energie in staat was, als zijn vijanden een
stonde hebben mogen hopen hier een Hacha aan 't roer te zien om te Berlijn een
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capitulatie te gaan teekenen, als een Hitler of een Mussolini bij hun combinaties en
machinaties wellicht gespeculeerd hebben op uiterlijke symptomen van verval en
verslapping, als er geen moeite, geen laagheid en geen geld gespaard zijn om de
inzinking der Franschen te bespoedigen, als het volkssluipgif der heroïne hier op de
markt is geworpen voor den spotprijs van 75 cent per gram, en als sommigen zich
misschien reeds verkneuterden dat het doel nabij was, bereikt, of niet meer te missen,
dan kon de Fransche natie alle oppervlakkige verzinsels welke zij aangaande zich
liet uitstrooien niet krasser logenstraffen dan door de kloeke, stoïcijnsche aanvaarding
van het decreet der Zestig Uren, dat juist op tijd komt om in enkele hersens een
heilzame verwondering te baren.
Het is de heuglijkste der revoluties die hier mogelijk waren. De heuglijkste,
ofschoon ze op zichzelf niets verblijdends heeft. Maar van twee kwaden kiest een
verstandig hoofd het minste en buiten kijf is de vrijwillig aanvaarde discipline een
geringer euvel dan de knoet en de concentratie-kampen die zich vermenigvuldigen
overal waar de vlag ontplooid wordt met het haken-kruis. Wij naderen het tijdstip
en het uur gaat slaan waarop iedereen zijn dierbaarste principen zal moeten prijsgeven
om enkele der hoogste principen te redden.
Van alle boosheden waarvan men het despotisme kan betichten, van alle snoodheid
welke despoten beklijft, is ongetwijfeld de ergste, de onvergeeflijkste dat zij
noodzaken tot dezelfde wapenen waaraan zij hun macht ontleenen. Om zijn vrijheid
te vrijwaren, moet een volk zwoegen als slaven. En deze paradox zal in de toekomst
vermoedelijk nog voor de minst hinderlijke gelden. Want het is volstrekt niet
uitgesloten dat men om het menschdom te behoeden voor de barbaarschheid,
barbaarscher zal moeten handelen dan de barbaren in aantocht, of even barbaarsch.
Het is een afgrijselijke doch onontkomelijke noodwendigheid. Wie zich niet ernaar
plooit, is bestemd voor een ellendiger juk, geestelijk en lichamelijk, dan de treurigste
lasten die een volk zich kan opleggen uit eigen verkiezing.
Het heeft tijd gevergd om de Franschen te wennen aan zulke nochtans elementaire
onvermijdelijkheden. Maar het is niet te laat. In September kon het leger gemobiliseerd
worden en niet de industrie. Nu echter, terwijl men in Parijs opnieuw loopgraven
graaft, terwijl men honderden kelders inricht, terwijl men de kleine kinderen
gasmaskers aanpast, terwijl de reservisten zich wederom naar de Gare de l'Est spoeden
(ik zou zeggen welke en hoeveel, als een der nieuwe decreten 't niet verbood) heeft
ook de arbeider zijn solidariteit beseft met de idealen der bedreigde gemeenschap,
en tegelijk met de soldaten mobiliseert zich deze week de werkman.
[verschenen: 13 april 1939]

Groeven en greppels
In het hart getroffen
Parijs, 27 Maart 1939
Op korte golven hebben de Franschen Zondag in den vroegen morgen (het was half
elf) geluisterd naar de langverwachte redevoering, welke Mussolini heeft uitgesproken
voor zijn oude garde, ter gelegenheid van den twintigsten verjaardag der stichting
van het Fascisme. De transmissie was onberispelijk. Men hoorde den stormwind, die
over het Romeinsche stadion loeide, in den microfoon wapperen alsof hij in onze
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eigen kamer aan de vensters rukte. De radio, werkelijk, is een mooie uitvinding,
zooals men zegt. Wanneer de techniek op zichzelf een bewijs van civilisatie kon zijn,
wanneer het dus geen beteekenis of belang had hoe men de techniek aanwendt, dan
zouden de Italianen voor de besten niet onderdoen.
Men heeft Mussolini hooren loeien en zijn duizenden Squadristi, dezelfde die 't
Apenijnsch schiereiland indertijd gepurgeerd en gedrild hebben met wonderolie.
Heusch, het was de moeite waard. Ça valait le jus, volgens de pittoreske Fransche
uitdrukking. Trouwens, gij hebt het waarschijnlijk persoonlijk kunnen constateeren
en misschien heeft het heidensch kabaal van dat fascistisch onderonsje de laatste
cocktails begeleid uwer Zondagsche réunions, hoewel zulke muziek niet de meest
geschikte is om iemand in de welwillende sferen te houden van een beaat optimisme.
Wat mij betreft, ik fantaseerde mij onwillekeurig, waar dit lawaai uit de bakermat
der Europeesche beschaving kwam, hoe de impressies zouden zijn van een
achttiende-eeuwschen mensch, of zelfs nog van een negentiende-eeuwer, die door
een mirakel op aarde terugkeerde en plotseling geplaatst werd voor het tooverkastje
waaruit de rauwe, schorre stem bulderde en bulkte van den Duce, afgewisseld door
koren van gefluit, gesis, gejouw en gegier. Wat kon zulk een gereïncarneerde
voorvader denken? Waarmee zou hij zijn sensaties associeeren? Met een scalp-dans
van Mohicanen? Een bloeddorstige ceremonie van kannibalen in de oerwouden van
een onbekend werelddeel? Een tam-tam van negers? Een Walpurgisnacht, waar de
redenaar schuimbekkend rondtolt op een bezemsteel? Een losgebroken dolhuis? Een
danse macabre op een kerkhof? Een muiterij van galeiboeven? Hij zou de keus hebben
tusschen een menigte lugubere en ongewone voorstellingen. Maar nooit zou de
gedachte in den man opgerezen zijn, dat hij een vergadering bijwoonde van
geciviliseerden, waar de spreker vraagstukken behandelde van internationale politiek.
Nooit of nimmer is een volk zoo overdadig uitgefloten als de Franschen in dat
Romeinsche circus, en weinigen zonder twijfel, hoewel ze bijna gewend raakten aan
de campagnes in de Italiaansche pers, konden zich droomen dat ergens op dit
ondermaansche de mogelijkheid bestond van zooveel opgegaarde uitgespuwde gal,
venijn en haat. Het eenvoudige woord ‘Francia’, ‘het van liefde trillende woord
France’ van Professor Huizinga, alsof men erop wachtte, bezat de gave om een tumult
van gekrijsch en gehuil te verwekken, waarvan menigmaal de duur in minuten op
het horloge kon worden nageteld. Voor het ‘bastaard-zusje’ waren die eindelooze
uitbarstingen van tierend, jankend dynamisme een echte verrassing. Het bastaardzusje
scheen eensklaps te merken hoe erg het daarginds reeds gesteld was. Het was een
curieuze ondervinding dit aan den lijve te voelen, alsof die geweldige bende gekken
opeens kwam razen in je huis, in een Parijsche straat. Dat gaf een zonderlinge emotie,
want zoo iets had men nog niet beleefd. Over den aard der emotie moet Mussolini
zich echter geen illusies maken. Het is bepaald jammer dat hij na zijn redevoering
niet incognito een toertje heeft kunnen doen, als een kalief van Bagdad, of vermomd
als Erik von Stroheim, door de café's van Frankrijk en Navarre. In behoorlijke termen
uitgedrukt was 't de algemeene opinie, dat het dringend tijd werd om dergelijke
schreeuwers den mond te snoeren.
Twee passages evenwel uit den speech, hoewel ze hen niet persoonlijk raken,
hebben de Franschen bijzonderlijk verbaasd, geërgerd en gekwetst. De eerste is de
eind-apostrofe met zijn brutale formule van ‘Wee den zwakke’. Hoe kan een staatsman
in die mate onfilosofisch, onhistorisch, onnadenkend, onmenschelijk, onzedelijk en
onredelijk zijn om dergelijken non-sens te verheffen tot beginsel en richtsnoer? Waar
immers bleven de mammoeths, de groote sauriërs, de holenbeer, en de diverse
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vliegende, springende, verscheurende monsters, welke de tijdgenooten waren van
den primitieven mensch, die naakt en weerloos in de verslindende natuur geplaatst
werd om er zich een toekomst te banen? Wat gewerd er met de machtige Staten van
Babylon, van Ninivé, van Darius, van Xerxes, wat gewerd er met de geweldige Rijken
van Augustus, van Barbarossa, van Tamerlan, van Gengis Kahn, van Karel de Groote,
Karel V, Philips II, Napoleon Bonaparte, en Wilhelm II? De zwakheid der zwakken!
Waar zijn ze, de tyrannen, de despoten, de Seigneurs, de hardvochtige feudalen der
middeleeuwen die hun lijfeigenen telden als de koppen van hun vee? Où sont ces
neiges d'antan? Versmolten onder de stralen eener zon die de naakte, weerlooze
mensch zich geschapen heeft met zijn brein en met zijn hart, om haar te stellen als
centrum eener edeler, gelukkiger wereld dan die welke hem in de oorsprongen te
beredderen werd gegeven. Met zijn kreet ‘Wee de zwakken!’ heeft Mussolini de
Franschen aangetast in een der gevoeligste roerselen hunner ziel. Want heel hun
geschiedenis (vanaf Genoveva die Parijs beschutte tegen Attila, vanaf Jeanne d'Arc
tot aan de Marne en Verdun) heel hun moraal, hun filosofie, hun innerlijkste inborst
(gesublimiseerd in de romans der dolende ridders) is het heilige recht van den zwakke
en zijn eindelijke triomf.
Het tweede punt, waarmee Mussolini de Franschen boven alle mate gehinderd,
gegriefd heeft, is de passus betreffende Tsjechoslowakije. Tot goed verstand der zaak
moeten hier letterlijk de woorden geciteerd worden van den Romeinschen dictator:
‘Ik verklaar’, zei Mussolini, ‘wanneer een volk dat talrijke mannen heeft en
onmetelijke wapen-arsenalen, niet in staat is een gebaar te doen, dat het bewezen
heeft rijp te zijn, aarts-rijp, voor zijn nieuwe lot.’
De Franschen hebben zich niet aangematigd een oordeel te vellen over de gedraging
der Tsjechen tegenover hun overweldigers. Een begrijpelijke schroom weerhield hen
daarin. Zij meenden dat zij niet het recht hadden te vonnissen, hoewel zij dezen
‘zwakke’ in September beschermd hebben naar de mate hunner vermogens.
Maar als iemand niet het recht heeft te misprijzen en te hoonen, dan is het
Mussolini. In September waren de Tsjechen gereed tot den strijd. Op het minste
teeken van Parijs of van Londen zouden zij zich in het vuur geworpen hebben. Hun
vrienden en hun vijanden hebben hen toen overreed de wapenen te strekken, zich op
te offeren, te verzaken voor den Vrede, omdat hun tegenstand een ramp dreigde te
ontketenen, waarin de civilisatie zou ondergaan. Een der voornaamste verdedigers
dezer stelling was Mussolini. Men heeft toen Tsjechoslowakije in ruil voor
schoonschijnende beloften ontmanteld, ontwricht, ontzenuwd, gevierendeeld, beroofd
en geplunderd. Onder toezien en garantie van Mussolini o.a. zijn de grenzen getrokken
met een onthutsende willekeur. Onmiddellijk na München heeft Duitschland
uitlevering geëischt van één derde der Tsjechische locomotieven. Een aantal officieren
is in den dood gedreven. Tallooze eigendommen kort en bondig geconfiskeerd. Alle
krachten welke een volk sloopen, die het tot ontbinding, tot radeloosheid, onmacht
en demoralisatie kunnen brengen, zijn met een ongehoorde onbeschaamdheid in
werking gezet. En de man die het meest heeft bijgedragen, eerst tot de
zelfverloochening der Tsjechen, daarna; tot hun verval, vervolgens tot schending
van plechtige beloften, tot het bedrog, het verraad welke een misleid, vertrouwend
volk ten deel vielen, deze man verwijt de Tsjechen dat zij ‘niet in staat zijn tot een
gebaar’?! Hoe dikwijls men ook den smaad gevoegd heeft bij de misdaad, en hoe
gebruikelijk het werd een slachtoffer op den koop toe te onteeren, hier overschreed
Mussolini alle perken van wat mag en niet mag, van wat kan en niet kan.
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Zoo voelen het ten minste de Franschen. De vernedering welke over de Tsjechen
is uitgeschud, wondt hen pijnlijker dan de beleediging hunner eigen persoon of een
aanranding der persoon Frankrijk. Want er werd inbreuk gepleegd op een hoogere
waardigheid, en een hoogere waarheid werd met voeten getreden: het moreele
bewustzijn, dat de mensch in eeuwen strijd verworven heeft en niet verguisd wil
zien.
De greppel, de ‘solco’ waarover Mussolini sprak, de groeve welke de Fransche
en de Italiaansche naties scheidt, heette totdusverre Tunis, Djiboeti, Suez. Hij heeft
de kloof niet alleen verwijd. Hij heeft er nog een bijgegraven.
[verschenen: 17 april 1939]

Voor betere tijden
Het gigantische ‘Palais de Chaillot’ te Parijs, de onderaardsche schouwburg.
Parijs, 30 Maart 1939
In het jaar, dat Europa misschien zal worden verwoest en dat wellicht zóóveel in
puin en asch zal vergaan, verrijkte Parijs zich met een nieuw monument. En het mag
er zijn. Als het over ettelijke eeuwen wordt opgedolven uit de ruïnen van wat eermaals
‘de moderne wereld’ was, zal het de archeologen vervullen met dezelfde verbazing
welke ons aangrijpt bij de overblijfselen van ‘de oude wereld’.
Het is een theater voor cyclopen, dat den naam kreeg van ‘Palais de Chaillot’. Het
ontleent deze benaming aan een verdwenen dorpje dat in de buurt lag der heide-velden
waar volgens de legende Genoveva haar schapen weidde toen de horden der Hunnen
moordend en brandend aanstormden op Parijs en Reims. Berlijn was toen nog een
wildernis, en zou 't nog zeven, acht eeuwen blijven. Dat is lang geleden, maar het
geeft niettemin een idee van den voorsprong die op materieel plan gemakkelijker
kon worden ingehaald dan in geestelijke orde. Genoveva moet ongeveer gesproken
hebben met de rustige stembuiging, de kalme cadans, de warme en eenvoudige
intonatie als Daladier wanneer hij zich (zooals gisteravond) ter rechtvaardiging van
Frankrijk tot de menschheid richt. Parijs heeft zóóveel dingen gezien; zooveel méér
dan Berlijn, en zelfs dan Rome. Elke steen hier is een bladzijde wereldgeschiedenis,
waarin Rome gedurende zeven, of acht eeuwen, de hoofdrol gespeeld heeft, Parijs
echter zeventien of achttien eeuwen. En vandaag nogmaals hangt de toekomst der
menschheid af van de Fransche hoofdstad, staat of valt de vrijheid der volken met
Parijs.

‘Une soirée possible’
Kan men tegenwoordig spreken over een theater, tusschen twee distributies van
gasmaskers? Zal het onderwerp niet aangerekend worden als een dier bewijzen van
de onverbeterlijke Fransche futiliteit, welke vroeger wuftheid heette? Zeker, de kunst
lijdt onder den tijd. Er zijn voorvallen of voorgevoelens waaraan men zijn gedachten
niet kan onttrekken. Het is onmogelijk zich te interesseeren voor de varianten van
den traditioneelen triangel (man, vrouw en minnaar (of maîtresse)) wanneer een
andere Triangel (Berlijn-Rome-Tokio) ons bewuste, en sterker nog ons onbewuste
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denken absorbeert. Van een draaglijk tooneelstuk dat onder zorgeloozer
omstandigheden geprezen zou zijn en een succes zou worden, zegt men dezen winter
‘C'est une soirée possible’. De beste lof die men geven kan vat nog minder samen
wat ons verstrooit dan wat ons bekommert. Maar het Palais de Chaillot is iets anders
dan de beuzelingen die enkele uren bezig houden van een avond. Wat er ook gebeurt
en wat ook de uitslag zij van het gebeuren, dit monument zal getuigen dat onder de
meest dramatische ende deprimeerendste pre-occupaties welke de mensch gekend
heeft, de geest vrij genoeg bleef om van het hoogste niet te worden afgeleid. Moge
ook dit een voorteeken zijn.
De schouwburg, deze maand geïnaugureerd, is gegraven en gebouwd in de flank
van den heuvel waarop vroeger de barokke torens zich verhieven van het Trocadéro,
dat veranderde in Musée de l'Homme. Alles is onderaardsch, preludium zonder twijfel
van wat de meeste steden zullen zijn aan het einde onzer twintigste eeuw, en de
ingang moet eenigszins gezocht worden. Kwestie van wennen. Wanneer men een
der gemaskeerde hoofd-portieken ontdekt en doorschreden heeft, begeeft men zich
in een monumentalen glooienden corridor, oogenschijnlijk van steen en marmer doch
geluidloos, welke uitloopt op een imposante, grandiose reeks van galerijen, vestibules,
vestiaires en foyers. Het reusachtige buffet heeft afmetingen en een capaciteit waarmee
het grootste en drukste spoorwegstation zich zou kunnen vergenoegen. De geheele
verlichting is indirect en de bezoeker beweegt zich in een atmosfeer van gezeefden,
zachten maar helderen glans die van de plafonds, de muren en de vloeren afstraalt
alsof het binnendringt door onmetelijke, klare, roomige glasruiten zonder uitzicht.
Andere trappen welke zich rechtlijnig afteekenen in titanische, vlakke wanden, door
gangen die langs geweldige steenblokken welven, oprijzend als kolommen, voeren
naar andere ondergrondsche uitgestrektheden van milde lichtstroomen zonder
schaduw. Het is grootsch, geraffineerd, aristocratisch, maar onwezenlijk,
onpersoonlijk, anoniem, Babylonisch, Egyptisch.

Imponeerend
Op deze schaal wordt het graf van menigen Pharao een molsgat. Het Palais de Chaillot
kan vergeleken worden met de necropolen van Cheops, doch overtreft ze door de i
impressioneerende weidschheid der proporties, waarin alle zwaarheid van materiaal
of van constructie wordt opgeheven door de wijkende, ontastbare, etherische lijnen
van licht. Men gaat fle salon-promenade binnen als het wandel-dek van een der
grootste oceaan-vaarders. De ruimte, geplaveid met mozaïek, meet 46 bij 20, en lijkt
onomvadembaar. Zij ziet uit op een waterspiegel, die zich in de open buiten-wereld
gelijkvloersch bevindt met den beganen bodem. Want wij dalen van den heuveltop
door zijn binnenste naar zijn basis, en tot zijn ingewanden waar het totale bouwwerk
wortelt in een vesting van beton. Nergens is een spoor van hout, van behang of van
geweven stoffen. Bij tusschenpoozen zijn de egale vlakken gebroken door een
wandschildering die geteekend is of geteekend zal worden door de beroemdste der
hedendaagsche meesters, Bonnard, Vuillard, Othon Friesz, Luc Moreau, Dufy,
Boussingault. Alles is nog niet gereed. Men begon in 1936 en herinner u hoeveel
jaren Michel Angelo noodig had voor de decoratie der Sixtijnsche Kapel. Ook in de
zaal, waar wij ten laatste belanden, is nog niet alles kant en klaar. Doch ondanks haar
buitensporig formaat, waar onder een immense zoldering 't gezichtsveld nergens
belemmerd wordt vanuit een der 3 duizend fauteuils, is zij mooi en een der meest
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harmonisch gecomponeerde welke men zich denken kan in haar verstrengelde tinten
van wingerd-rood, goud, brons en palmgroen. Maar het eigenlijke tooneel, dat naar
behoeven vergroot of verkleind kan worden, heeft nog geen plafond en men kan
bijgevolg niet definitief oordeelen over de acoustiek, welke de voornaamste
eigenschap blijft van een zaal. Eveneens waren de apparaten, waarmee de dirigent
naar vereischte het volume kan regelen der sonoriteit, bij de opening nog niet
gemonteerd en ook het beweeglijk orchest-plateau, dat de muziek in rechtstreeksch
contact met de zaal moet brengen, was nog niet in functie.
Als geheel is het verwonderlijke, gigantische bouwwerk een dier monumenten
waar men zich een beetje verliest en verloren voelt, zelfs wie zijn indrukken toetsen
kan aan de Radio- City van New-York. Maar misschien hadden oude Egyptenaren
in den aanvang een gelijke impressie van individueele nietigheid, duizeling,
vervreemdheid onder zulke onbereikbare gewelven, tusschen de ontzagwekkende
statigheid dier koude, matelooze, massieve muren. Ook dat is waarschijnlijk een
kwestie van wennen. Wij waren van oudsher gewoon aan zooveel engere, minder
majestueuze dimensies. Dit geldt inconveniënten welke spoedig kunnen slijten en
verdwijnen. Doch deze gaanderijen als avenues, deze pyramidale zalen, deze
concepties van super-kathedralen stellen een vraag, waarop men moeilijker een
antwoord vindt. Wat moet men hier spelen? Men ziet niets op het gebied van muziek
of tooneel dat als inhoud en vorm geproportionneerd is naar ruimte waarvan de
monumentaliteit afgemeten schijnt voor de revelatie eener onbekende godheid. Het
Palais de Chaillot, gelukkig, onverwoestbaar onder zijn dikke beschutting van zand,
heeft den tijd vóór zich om de oplossing van dit raadsel, en zelfs de komst van betere
tijden onverstoorbaar te verbeiden, met een onverstoorbaarheid waarin voor de eerste
maal sinds Cheops en de sfinxen de architecten zich kunnen verheugen.
[verschenen: 24 april 1939]

Boven de afgronden
Een dichterlijke visie van Hitler, en het voorbeeld van Napoleon.
Parijs, 3 April 1939
Wij zijn op 't oogenblik gekomen tot aan het moment, dat alle dingen vol spanning
stilstaan, als een dier dat zijn sprong gaat doen en luisterend toeziet. Zelfs Hitler
houdt den adem in en kijkt binnenwaarts met zijn blik van somnambule, naar die
vage, eindelooze en kleine ruimte onder zijn schedel, waar in een schemerend licht
zich het panorama ontrolt van Europa, van de wereld, als in een donkere kamer.
Plechtig uur der keuze, der beslissing, het plechtigste misschien in de geschiedenis
van den aardbol, na de verzinking der eerste continenten, het huiveringwekkendste,
waar alles in een duizeling van onbeslotenheid aarzelt. Als een god uit oude fabels
worstelt hij met een donker evenbeeld. Als een kunstenaar, in wiens hoofd de chaos
van sensaties en beelden nog geen belijnden vorm kreeg, wacht hij op de seconden
van het contact waarin de vonk overspringt die alles illumineert met extase en
klaarheid, die al het negatieve positief maakt.
Het gebeurde hem nog niet, dezen ‘god in 't diepst van zijn gedachten’, hem, die
de kaarten kleurt der atlassen alsof hij aquarelletjes schildert, hem den Geteekenden
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Zwerver, voor wien twee trotsche keizerrijken in puin moesten vallen vanaf de minuut
dat hij in een wieg werd gelegd, voor wien twee doorluchtige keizers het veld moesten
ruimen om hem den ‘Lebensraum’ te verschaffen welke hem onafzienbaar door de
Nornen was toegewezen als een ongeëvenaard, als een weergaloos geschenk, grooter,
verrukkelijker gave dan ooit een sterveling te beurt viel, dionysisch bedwelmend en
vervoerend, het gebeurde hem nog niet dat hij zijn grenzen, zijn mogelijkheden, zijn
baan zag afgebakend en beperkt tot op enkele millimeters na, welke hij niet kan
overschrijden zonder alles te wagen wat hij was en werd, zonder het gevaar te loopen
zichzelf te logenstraffen en zijn buitensporig fortuin, van terug te tuimelen naar het
niet.

Het halt
Frankrijk en Engeland riepen hem toe: tot hiertoe en niet verder. Zij omheinden zijn
gebied langs de vier windstreken. Voor hem, wiens innerlijke oog gewoon was vrij
te dwalen over landen en zeeën, trokken zij langs vier horizonnen een schutting op.
Smartelijk, martelend, wellicht onduldbare ervaring voor een mensch als hij in zijn
vaart van meteoor, [die] de mannen van Engeland en Frankrijk slechts zien kon als
pygmeeën. Hij weet dat zij schrikbarende wapenen bezitten, die dwergen. Maar
wanneer hij is, wat wij denken van zijn natuur, dan staat daartegenover, bij die
schutting en die wapenen, de verzoeking om ook van Frankrijk en Engeland de
meester te worden. Zijn stem fluistert hem toe dat vanaf de vroegste oudheid de aarde
een opperheerscher geriskeerd heeft, dat zij in een onbewusten drang streeft naar
hare eenheid. Waarom zou hij de vereeniger niet zijn, de ordenaar, de bestierder?
Een andere stem vermaant hem dat de aarde een opperheerscher altijd heeft
achteruitgeworpen en verbrijzeld. 't Eeuwige duel tusschen maat en mateloosheid,
tusschen Apollo en Dionysos. En Nemesis, die den vinger der rechterhand op de
lippen legt, houdt in haar linker een maatstok. Wat echter is de maat van Hitler?
Hemzelf is 't onbekend.
Hij betreedt dezen kruisweg met een verminderd weerstandsvermogen.
Hoe hoog hij ook troont in zijn ingeboren trots, en hoewel hij het vreezen niet
geleerd heeft tot dusverre, er is geen hart zoo onwankelbaar en geen zekerheid zoo
hecht, dat zij gevrijwaard blijven voor falen. Hij weet het, hij moet het gevoeld
hebben, hij wiens psychisch klimaat Der Ring des Nibelungen is, met zijn vloek van
't goud en den onvervulbaren droom versperd achter een borstwering van vlammen.
In de constructie van zijn ikheid kwam een barst. Zij openbaarde zich als menschelijk,
àl te menschelijk, en met alle betrekkelijkheden van het menschelijke. Hij werd
wondbaar. Mèt den twijfel der anderen sloop de eigen twijfel in zijn gemoed, als een
kwetsuur die niet geneest. Hij zal zich er tegen verzetten, doch zij kan niet anders
dan hem verzwakken. Het is haast onmogelijk dat hij in zijn binnenste niet reeds den
treurmarsch van Siegfried heeft hooren opklinken, gezongen met stemmen van
stormende Walküren in een vlucht van grauwe wolken.

De rede
Wat zal hij doen, nu hem halt geboden wordt, hij die 90% van al het hebben en
houden zijner natie stak in een monsterachtige bewapening? Zijn besluit is hem zelf
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nog een enigma. Mystische, lyrische temperamenten als het zijne berekenen in de
eerste instanties, maar nimmer in de laatste. Zij hebben minuten waarin zij zwichten
voor een impuls die machtiger is dan alle rede, voor illuminaties die alle helderheid
wegvaagt. Tientallen malen had Napoleon gezegd en geschreven, dat hij niet zoo
dwaas zou zijn om zich in 't hartje van den winter op de Russische sneeuwvelden te
wagen en toch deed hij het. In zijn brein droeg hij dien afgrond welke hem gestadig
wenkte, het geheimzinnig moeten dat verder wil reiken dan het bereikbare en
onbereikbare. Zoolang Hitler berekent zal hij uittellen dat de motoren van elke
vliegmachine één liter benzine verslinden voor elke kilometer (200 gram per uur en
per p.k.) wat veel duizenden liters is voor duizenden vliegmachines en duizenden
kilometers. Hij zal becijferen, dat hij voor een munitieverbruik, driemaal intenser
dan in 1914, wel de ontelbare kanonnen heeft, maar niet de nog veel meer ontelbare
bommen en de voor hun fabricatie onmisbare grondstoffen en werkkrachten. Zoolang
hij berekent, zal hij zich voorhouden dat hij, tot het aanbinden van een oorlog, ‘après
tout’ in een onvoordeeliger, in een hachelijker positie verkeert dan het Duitschland
van 1917. Want hij heeft nog niet de Roemeensche petroleum en de graanvelden van
Roemenië. Noch de koren-akkers van Oekraïne, van Polen, van Servië. Noch België,
noch het Noorden van Frankrijk, met hun bevolkingen die ploegden, zaaiden, oogstten
of als gedeporteerden arbeidden in de fabrieken. Hij kan zich verbeelden die schuren
en reservoirs te veroveren. Maar mèt zijn veroveringen is het Duitschland van 1918
niettemin bezweken aan gebrek en hongersnood, terwijl het Duitschland van 1939
op den koop toe Italië te voeden zal hebben en te proviandeeren. Italië, zonder
steenkolen, ijzer en olie, Italië, meer dan alle andere landen blootgesteld aan blocus,
bombardementen en demoraliseering.
Hij kan zich eveneens verbeelden in weinige dagen of weken een geweldigen slag
te slaan en zijn tegenstanders te terroriseeren met verwoestingen. Doch waarlijk, dat
maakt de situatie der vijanden niet kritieker, want dezelfde methode heeft reeds in
1914 de meesters van Duitschland begoocheld en ontgoocheld. Wie op leven en dood
kampt (en meer dan ooit te voren zal het een strijd zijn op leven of dood) telt de
offers niet.

De toevlucht
Maar wanneer alle berekeningen falen, wanneer alle rationeele slotsommen het
waagstuk en den worp ontraden (voor humane overwegingen zijn karakters als
Napoleon en Hitler gevoelig, doch niet vatbaar) dan rest voor den Droomer, in de
extatische seconden waar hij zich afgezant mag wanen van mysterieuze werelden,
bode van toekomstige eeuwen, engel met het verdelgend zwaard of kastijder der
Apocalyps, dan rest voor den toomeloozen Droomer, die zijn berekeningen naar de
prullemand slingert, nog de toevlucht tot de afgronden, le recours à l'abîme, de
peillooze afgronden met hun raadselachtige diepten en hun exalteerend geroep, de
typische, specifieke echo zijner eigen stem, daar de afgrond, volgens de woorden
van David den afgrond roept: Abyssus abyssum invocat. De eenige hoop is, en het
eenig mogelijke, bidden tot de opperste rechters, dat Adolf Hitler, sterker dan
Napoleon, sterker dan zijn voorgangers die hun zending verknoeid hebben, de
verlokking afwijst.
[verschenen: 21 april 1939]
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Het heilige moeten
Frankrijk voelt, de Rede en het Recht te zullen verdedigen, als het mocht
komen tot een oorlog.
Parijs, 13 April 1939
Verschillende Duitsche en Italiaansche kranten berichten, met een mengsel van
genoegen en misprijzen, dat de Franschen hun Paaschfeesten hebben doorgebracht
in een stemming van neerslachtigheid, nervositeit en onrust; vanwege den
internationalen toestand natuurlijk.
Toevallig of expres is dat een puur verzinsel. Tijdens de feestdagen zijn uit de
Parijsche stations 360 extra-treinen gestoomd naar berg, woud en zee, met bijna
evenveel treinen trouwens van reservisten, en dikwijls reden ze een eind samen. De
wegen rondom de hoofdstad krioelden van auto's, motorrijwielen, fietsen en tandems,
het populaire vervoermiddel dat opnieuw ontdekt werd. De restaurants langs de
rivieren, in de bosschen, en zelfs in de stad waren stampvol. Deauville, de
Normandische badplaats, heeft geopend met een vroolijkheid en schittering welke
voor geen enkel der vroegere seizoenen onderdeden. De inval van Albanië heeft geen
enkel vacantie-program gewijzigd. Integendeel. Alles ging toe alsof iedereen, groot
en klein, had afgesproken om het nog eens goed ervan te nemen, voor het te laat is.
Het ongeloofelijk zoele weer, een zomer-temperatuur gelijk niemand zich van een
Aprilmaand herinnerde, en die de boomen in één nacht omwaasde met een lichtend
groen alsof de feeën ze hadden aangeraakt en omgetooverd, het sprookjes-achtig
wonderbaarlijke van die plotselinge ontluiking, en zelfs het eerste geroep van den
koekoek, drie weken vóór zijn tijd, alles droeg ertoe bij om een gevoel van
vergetelheid te wekken en bij dat stralende ontwaken alle zorgen af te schudden in
een opwelling van overstroomend geluk.
Zij vergissen zich dus, de waarnemers die hun meesters en hun beklagenswaardige
lezers moeten inlichten omtrent de gezindheid, het moreel van de Fransche natie.
Men zou de Franschen eer kunnen verwijten dat zij den kommer en de beklemming
welke alles bevangt bij het naderen eener groote bedreiging, te gemakkelijk van zich
afschuiven. Maar zóó laag zijn ze gezakt, zij die leedvermaak scheppen in de Fransche
nervositeit, tot zulken graad zijn ze verwilderd, zij die zich spottend vermeien in de
Fransche neerslachtigheid, dat zij een gewaarwording beschimpen, die elk volk tot
eer zou strekken waar zij aanwezig was, en die zelfs een beest zou adelen waar zulk
een sentiment zich vertoonde. Zoover is de helft van Europa de civilisatie gekomen
dat men de natuurlijkste gemoedsbeweging, een uiting van de eenvoudigste
menschelijkheid, durft laken als een minderwaardige zwakheid, als een deficit. Wie
immers die het hart op de rechte plaats draagt, zal zich niet geschokt, verward, van
meewarigheid overstelpt voelen, wanneer hij machteloos aanschouwen moet hoe
niet één mensch, maar millioenen en millioenen menschen, maar het gansche
menschdom naar een nutteloos en onherstelbaar verderf gejaagd wordt?

Anders dan in September
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De dingen inderdaad melden zich bij de Franschen anders aan dan in September. De
nuance getuigt van een wezenlijk, intrinsiek verschil. In September onderging de
bevolking een vlaag van doffe, doodsche, starre wanhoop. Waarom? Omdat in elk
geweten de ontzenuwende opmerking rondspookte dat het niet geheel vergeeflijk,
ja een beetje bar, een beetje kras was elkaar te gaan uitmoorden om een aantal
Sudeten, die zich met passie tot Duitschers proclameerden, te verhinderen zich te
laten annexeeren door Duitschland. Want onze innerlijke stemmen bekreunen zich
slechts weinig om het strategisch aspect van een vraagstuk; zij hebben vierkant maling
aan het ‘Boheamsche bastion’ dat met de Sudeten werd opgeofferd. De kwestie
Oostenrijk presenteerde zich indertijd onder denzelfden gezichtshoek. Alle Fransche
auteurs hebben de Oostenrijkers van oudsher beschouwd als Duitschers.
In deze lente evenwel, vol gouden, blanken schijn, vloekend met het voorgevoel
van catastrofen, heerscht geen wanhoop, en niet dat soort van weerbarstige
consternatie, maar, tot in het diepste bewustzijn, een kalme, serene, gewillige,
berustende gelatenheid.
Waarom? De Franschen hebben hun geweten nogmaals onderzocht tot in de verste
schuilhoeken. De stem heeft wederom gesproken. Zij pleit hen vrij van elke schuld,
zelfs van een schijn van schuld. Gedurende de twintig voorbije jaren heeft Frankrijk,
onder menige pressie van buiten, verschrikkelijke politieke fouten begaan. Overbodig
ze op te sommen; onnoodig oude koeien uit de sloot te halen. Voorbij is voorbij.
Maar Frankrijk beging nimmer moreele fouten. Nooit misdreef het tegen de loyauteit.
Wanneer sommige ridderlijke ideeën voorbarig zijn gebleken en funest, de schuld
daarvan ligt niet aan de ideeën, noch aan hen die ze toepasten, maar aan hen, over
den Rijn en over de Alpen, die ze niet wilden begrijpen. Het was rechtvaardig en
edelmoedig die ideeën te beproeven, het was zelfs plicht. Bijna zou men zeggen:
Felix Culpa. Men denkt 't, overtuigd van de eerlijkheid der Fransche intenties. En
wanneer ondanks die idealistische bedoelingen de internationale zaken opnieuw
spaak loopen, wanneer ondanks de penibele, hachelijke concessies van den herfst,
de oorlog wederom dreigt te ontbranden, geen zweem van schuld of blaam voor deze
rampvolle situatie kan geworpen worden op Frankrijk.

Het is onredelijk
Als er één natie onlaakbaar, onberispelijk, zonder eenige bijgedachte of bijoogmerk,
zonder anderen drang aan gerechtigheid, die satanische regionen binnentreedt, dan
is het Frankrijk. In deze dramatische periode hunner geschiedenis verlangen de
Franschen niets dan een zekere billijkheid, een zekere normaliteit. En het is onbillijk,
het is abnormaal van ‘Einkreisung’ te praten nadat men de goedige wereld voor
vijf-en-twintig milliard gulden heeft opgelicht om ze te verspillen aan bewapening.
Het is onbillijk, het is abnormaal om Roemenië te belagen. Joegoslavië, Polen,
waarschijnlijk den Caucasus, misschien Zwitsarland, en wat nog! Het is onbillijk,
het is abnormaal om met voortdurend gemobiliseer, met onophoudelijk sabelgerinkel
alle denkbare relaties te ontredderen en te ontwrichten. Het is onbillijk en abnormaal
om zooals Italië, de verongelijkte te spelen wanneer men uit den oorlog van 1918
méér gebiedsuitbreiding in de wacht sleepte (met één millioen gesneuvelden minder)
dan Frankrijk. Het is onbillijk en abnormaal wanneer men voor een kwarteeuw de
handen vol heeft met Ethiopië, wanneer men niet eens het benoodigde kapitaal (en
geduld) bezit om dit gewest behoorlijk te exploiteeren, het is belachelijk zelfs om
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dan nog ander land te begeeren. Datzelfde geldt voor Japan en Mantsjoerije. Het is
belachelijk en abnormaal om zijn geheele fortuin vrijwillig, ongedwongen in de
oorlogsindustrie te steken en daarna te klagen, te jammeren dat men verhongert naast
de kanonnen en het moordende staal dat men tot pyramiden heeft opgestapeld.
Wanneer uit zulk een infernale serie van onbillijkheden, abnormaliteiten,
belachelijkheden, ongerijmdheden, krankzinnigheden een oorlog moet voortspruiten,
oorzaak en gevolg waarvan geen sterveling ook maar een vleugje schuld kan laden
op Frankrijk, welnu, dan aanvaardt de Franschman dezen oorlog. Hij zal hem niet
voeren uit natuurlijke drift maar niet zonder enthousiasme, en zeker dapper,
onversaagd en onwrikbaar. Omdat het niet anders kan. Omdat een fatum, geïncarneerd
in het centrum van Europa, 't zoo wil. Omdat het geschreven staat. Omdat het eveneens
geschreven staat dat hij op de slagvelden nogmaals de Rede en het Recht zal
vertegenwoordigen, zonder die rol ook maar gewild of gezocht te hebben. Hij bezit
daarvan de absolute zekerheid, de onweerlegbare bewijzen. Het moet. Een dergelijke
oorlog, onvermijdelijk, onontkomelijk zijnde, is niet goddeloos, is niet onheilig. Om
hem te ontwijken zou men het beste moeten verzaken wat een menschelijke ziel werd
ingeboren, het voornaamste moeten loochenen wat aan 't leven waarde verleent en
zin. Een bekende, voorvaderlijke stem zegt: Dieu le veut.
Dit besef van moeten en volstrekte schuldeloosheid geeft een groote kalmte, een
rotsvast evenwicht, een hart bevrijd van allen twijfel, van elke weifeling, een hart
dat door niets aan 't wankelen gebracht kan worden. En deze sereniteit, deze rust,
deze aanvaarding van het offer, zijn niet majestueus, plechtig of uitdagend. Zij zijn
gewoon en alledaagsch; platvloersch, ongekunsteld, vanzelfsprekend. On y va? vraagt
men. Het antwoord luidt, bedaard, maar zonder aarzelen: on y va.
Alleen door dit tijdig te begrijpen kunnen ‘de anderen’ nog ontsnappen aan de
rampen waarheen zij sturen.
[verschenen: 27 april 1939]

De verborgen hand
Stuk voor stuk gaat de Fransche handelsvloot naar den kelder.
Parijs, 24 April 1939
Het vreemdste bij den brand van de paketboot Paris is buiten kijf dat alle autoriteiten
van de haven waar het schip ankerde, van de regeering onder wier vlag het voer, van
de compagnie aan welke het toebehoorde, gewaarschuwd waren voor het aanstaande
gebeuren van een aanslag op de Fransche koopvaardijvloot, dat zij verscheidene
afweermaatregelen namen van welke sommige zelfs gepubliceerd werden door de
pers, hetgeen de daders bijgevolg tot voorzichtigheid of uitstel moest manen, dat een
macht van spuiten enkele minuten na het alarm reeds in actie kwam, en dat ondanks
zulk een ensemble van de nuttigste omstandigheden de boot tot zinkens toe
verbrandde.
De ‘Paris’ moest denzelfden morgen dat hij zonk uitvaren. Men vraagt zich met
eenige ontsteltenis af wat er van de paar duizend manschappen en passagiers geworden
zou zijn wanneer de brand was uitgebroken in volle zee. Als tijdens den overtocht
het alarm misschien een beetje sneller gegeven had kunnen worden, de bluschmiddelen
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daarentegen waarover de bemanning aan boord beschikt, zijn uiteraard veel beperkter
dan die welke aangewend konden worden in samenwerking met de brandweer eener
uitmuntend geoutilleerde reede als Le Havre. De ‘Paris’ had ook een belangrijk
gedeelte der inzendingen geladen die bestemd waren voor het Fransche paviljoen
der Expositie van New-York o.a. de geheele collectie der Parijsche mode. Behalve
het meerendeel der kunstwerken, geleend door verschillende musea, ging alles
verloren. Te Southampton moest de ‘Paris’ drie millioen pond sterling aan goudstaven
innemen, en één millioen pond aan kostbaarheden. De assuradeurs mogen van geluk
spreken dat de bom volgens de meeste waarschijnlijkheid een etmaal te vroeg gewerkt
heeft. Alles tezamen genomen mislukte wellicht de toeleg in het effect dat beoogd
en bedoeld werd. Ten volle geslaagd had de aanslag een schok kunnen veroorzaken
welke men in kalme tijden reeds moeilijk en langzaam te boven komt, maar die bij
de tegenwoordige zenuwspanning recht in 't hart getroffen zou hebben, al ware het
slechts wegens het voorteeken dat men had kunnen ontwaren in den ondergang eener
boot, die den naam droeg van ‘Parijs’.

Het vermoeden van sabotage
Dat er op de ‘Paris’ een terroristische aanslag plaats greep, en dat de misdadigers,
hun doel tennaastenbij bereikend ondanks een driedubbel cordon van voorzorgen,
voortreffelijk georganiseerd zijn, is de algemeene overtuiging. De meeste gegevens
welke bekend werden en waarop men vertrouwen kan, pleiten voor de gegrondheid
van het vermoeden. Dat er een brand kan uitbreken in de bakkerij, welker wanden
en plafond van ijzer zijn, welker ijzeren vloer bekleed is met aarden tegels, waar
zelfs met een aangestookten oven betrekkelijk weinig ontvlambaars voorhanden is,
dat schijnt op zichzelf al tamelijk zonderling wanneer uitsluitend normale factoren
optreden als verwekker. Meel en deeg zijn geen ontploffingsstoffen. Maar dat een
toevallige brand in een ijzeren bakkerij bliksemsnel met zóódanig geweld kan woeden,
dat hij niet slechts alleen na een langdurige inspanning gedoofd kan worden, maar
dat hij daarenboven, een geheele verdieping overspringend en onaangetast latend,
met dezelfde intensiteit begint te razen in den kapperssalon, wanneer de bakkerij
nauwelijks gebluscht is, en, terwijl men daar de vlammen overmeestert, voor de
derde maal oplaait in een andere verdieping, dat alles tezamen vormt een
aaneenschakeling van buitensporige, haast onverklaarbare gevolgen eener nietige,
bijkans onmogelijke oorzaak. Kortsluiting is een curieuze eigenschap der electriciteit.
Maar zij werkt niet als dynamiet. Zij neemt haar tijd. Ook de tocht die waaien kan
tusschen de verdiepingen van een schip, zelfs als 't stil ligt, is geen orkaan. Kortom,
de ramp die twee dooden maakte en misschien een aantal clandestiene passagiers als
ratten deed verdrinken, is in haar uitgangspunten meer dan verdacht.
Het zou wellicht niet boven de macht gaan van een gemiddelden rechter van
instructie om de bewijzen te leveren van den aanslag en de daders aan te duiden. Hij
zal dit stellig probeeren maar zonder het te doen. Met den loffelijksten ijver en den
klaarblijkelijksten speurzin zoekend zal hij zeker niets vinden. Er zijn in Frankrijk
tijdens een hachelijke periode van den Spaanschen burgeroorlog een buitengewone
serie van aanslagen, waaraan niet viel te twijfelen, gepleegd (meer dan een dozijn),
aanslagen op tunnels, op consulaten, op spoortreinen, op de Kathedraal van
Montpellier, op loodsen van vliegvelden, op schepen in de haven van Marseille,
waarover de kranten weinig gesproken hebben en waarvan de daders, op één
uitzondering na, nimmer ontdekt werden. Want in de eerste plaats moet een dader
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niet schuldig zijn, maar vooral presenteerbaar. De dader van een aanslag, zooals die
op den tunnel van Cerbère waar men een Italiaan betrapte op het deponeeren van
een onschuldig uitziende thermosflesch, kwansuis vergeten door een arbeider, voor
de helft gevuld met koffie, voor de andere helft met een helsche machine, zulk een
dader brengt niet alleen z'n onbeduidenden persoon mee in het bureau van een rechter,
maar ook zijn beweegredenen, zijn drijfveeren, en meestal de namen zijner lastgevers.
In een periode van latente internationale conflicten kunnen zij tot allerlei complicaties
leiden onder welke een uitbarsting van gistende volkspassies nog de minst netelige
is. Men stelle zich voor dat een rechter stap voor stap in zijn instructie voorwaarts
schrijdend een buitenlandsch gouvernement zou moeten aanklagen! Daartoe besluit
men hoogstens (en dan nog!) bij zeer zeldzame gelegenheden, zooals toen Franz von
Papen (heden gezant te Ankara) bruggen, munitie-fabrieken en schepen deed springen
in de Vereenigde Staten.
Wat treft echter als een merkwaardige coïncidentie wanneer men het lijstje
doorloopt der vijftien noemenswaardige, aan groote mogendheden toebehoorende
paketbooten, die sinds 1928, toen zij geopend werd met de Paul-Lecat, verbrandden
in een haven of op zee? Er zijn 3 Duitschers onder, 1 Engelschman, 1 Amerikaan, 9
Franschen en 1 Italiaan, deze verwoest op de reede van Alexandrië. Het lijstje bevat
geen enkele insinuatie; nominaal is ieder vertegenwoordigd. Toch moet de vraag
oprijzen of de Fransche scheepsbouw-techniek en het Fransche marine-personeel
dermate inferieur zouden zijn, dat zij de absurde proportie wettigen van 9 Franschen
tegen één Italiaan, één Engelschman, één Amerikaan. Dit is onaannemelijk.

De verborgen hand
Het is redelijker om hier te signaleeren wat de admiraal Beresford the hidden hand
noemde tijdens den oorlog van 1914 toen de een na den ander, de Vanguard, de
Bulwark, de Drake sprongen in Engeland. De veronderstelling van the hidden hand
vermindert overigens het risico niet voor de passagiers, waarmee reeds een der
oogmerken bereikt wordt van den concurrent die aan middelen te kort schiet om
technisch te wedijveren.
Stuk voor stuk intusschen gaat de Fransche handelsvloot naar den kelder. Maar
hoe ze te beschermen? Het is buitengemeen lastig om zich op dit terrein te verdedigen
tegen samenzweerders en mededingers voor wie het doel alle middelen heiligt.
Wanneer men bedenkt bij den hedendaagschen stand der wetenschap (en de elasticiteit
der gewetens) dat het om een afgrijselijke catastrofe te veroorzaken, voldoende is in
een trein, een bagageruim, de consigne van een station een koffertje te smokkelen
met een simpele vulpen, geladen met een zeker chemisch preparaat, een vulpen of
een ander alledaagsch gebruiksvoorwerp, dat automatisch, na een berekenbaren tijd
losbarst als een vulkaan, op een temperatuur van 2000 à 3000 graden, dan mag men
zich met verbazing gelukwenschen dat in Frankrijk en onder Fransche vlag de rampen
nog betrekkelijk sporadisch en onnoozel blijven.
[verschenen: 9 mei 1939]

Een zware steen
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Niet de decreten van Reynaud bezwaren de Franschen, doch zij hebben het
gevoel alleen te staan.
Parijs, 27 April 1939
Van vader op vader hebben zij gezegd: il faut ce qu'il faut. Van moeder op moeder:
puisque c'est comme ça c'est comme ça.
Met die twee populaire spreuken, alles bevattend wat een natie in den loop der
eeuwen kan vergaren aan levenswijsheid om den moed te paren aan de berusting,
hebben Français en Françaises de 39 nieuwe financieele decreten ontvangen van
Paul Reynaud. Zonder enthousiasme, als een harde karwei, maar zonder sputteren,
als een noodige karwei. Uit de belasting van 1% op den gezamenlijken détail-handel
hoopt men 12 à 13 milliard te halen. Zij heet ‘le centime du soldat’ en ieder werkt
eraan mede naar gelang zijner inkoopen en uitgaven. Dit decreet is verreweg het
voornaamste, want de 38 overigen zullen niet meer opbrengen dan 5 à 6 milliard.
In totaal zeventien of achttien duizend millioen francs, vóór het einde van dit jaar.
Wat een geld, wat een geld! Maar het moet er zijn. Het moet er zijn om de anderhalf
millioen soldaten te bekostigen die gemobiliseerd werden (evenveel als in September
maar met minder ophef) om Europa in de voegen te houden en de dictators in toom.
Had Paul Reynaud 2% gevraagd of 3% op den dagelijkschen omzet, hij zou ze
gekregen hebben zonder mopperen. Waar is de limiet? Ik weet 't niet. Zij kan niet
eens gegist worden. Die limiet zou pas in 't zicht komen wanneer de Franschman
eraan gaat denken om van Frankrijk naar Duitschland te vluchten, zooals men geregeld
sinds weken en maanden ziet dat er Duitschers en Italianen zijn die probeeren te
vluchten naar Frankrijk, en niet zelden onder de kogels hunner bewakers. Of wanneer
de Franschman, terugkeerend van een uitstapje naar Zwitserland, in zijn bagage een
klomp boter, een pak koffie, suiker en chocolade meedraagt als reis-herinnering;
zooals de Duitschers dat plegen. Eer we zoover zijn zal er nog heel wat water naar
de zee stroomen. Met een beetje propaganda zullen de Franschen hun relatief geluk,
vergeleken bij hun naburen, hoe langer hoe meer waardeeren. Het
uithoudingsvermogen, de spanningskracht eener natie wordt door nieuwe decreten
nauwelijks aangesproken en veel minder nog aangetast, gelijk dat elders reeds het
geval is. Ook op dit gebied heeft Frankrijk een mooien voorsprong.

Het is niet de hooge rekening
Niettemin, zulke bereidwilligheid voor een zaak, waarbij enkel hun ideeën gemoeid
zijn, en ternauwernood, of slechts op langen termijn, hun directe, vitale belangen,
geeft een indruk van macht, vastberadenheid en onverzettelijkheid. Wanneer de
Franschen toch nog een zwaren steen op de borst voelen, zoowel het gouvernement
als het volk, zoowel de bevelhebbers als de ondergeschikten, het is niet de hooge
rekening die hen bekommert en drukt. Doch het besef dat zij tot nu toe zoo goed als
alleen staan in 't kamp der ‘Democratieën’, niet weliswaar om hun penningen te
storten, maar om andere en geduchtere verantwoordelijkheden te dragen, om andere
en bloediger offers te plengen.
Van Duinkerken tot in de Sahara, en verder nog, tot aan Djiboeti, tot aan Indochina,
trokken zij een lijn van versterkingen, die een grens van vuur teekenen om de helft
van den aardbol; en zij betrokken er de wacht. Van Duinkerken tot aan de Sahara
staan de Franschen alleen tegenover 125 Duitsche divisies van 3 regimenten, tegenover
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80 Italiaansche divisies van 2 regimenten. Welke factoren ook in beschouwing kunnen
komen omtrent de offensieve kracht dier tegenstanders, hun aantal is zorgwekkend.
Een bevolking van veertig millioen tegen een bevolking van 120 millioen, zonder
de Hongaren te tellen. Dat is één tegen drie. Op de Polen, de Russen, de Joegoslaven
en de overigen, moet men slechts rekenen pro memorie. Er is kans dat zij niet
verroeren zoolang zij met rust gelaten worden. Kans dat zij eerst intervenieeren
wanneer de ergste slagen gevallen zijn. Wat trouwens is de waarde der Russen, die
twee-derden hunner kaders om hals brachten sinds Stalin ‘zuivert’? Zij zullen de
handen vol genoeg hebben met de Japanners. Wat is de waarde van de Polen? Niet
tegenover de Russen maar tegenover de Duitschers, die geenszins schaarsch zijn in
de Poolsche gelederen? Een dun scherm van dekkings-troepen kan hen waarschijnlijk
in observatie of in bedwang houden. En de lijn is lang van Duinkerken tot aan de
Sahara en Djiboeti. Over dergelijke afstanden zijn zwakke plekken bijna
onvermijdelijk. Men moet ook denken aan den afloop. Men moet niet uit het oog
verliezen in welken toestand een natie kan verkeeren bij het einde van een oorlog,
zelfs als een zegepraal bevochten wordt. Er zijn Pyrrhus-overwinningen in de
geschiedenis. Overwinningen welke de overwinnaars amechtig en verbrijzeld
achterlaten. Waar echter worden de beslissingen bevochten in een oorlog? Steeds te
land, zeggen de Franschen. Zoowel te Waterloo als op de slagvelden langs de Marne.

Perscampagne
O, de Franschen weifelen niet, want zij hebben de maag er meer dan vol van om
altijd te leven onder dreigementen, en om naar den mond op te zien van twee
‘profeten’ als naar een berg Sinaï vanwaar onder donder en bliksem geboden en
bevelen galmen. Maar het is een geweldige steen op het hart om zich in die mate
alleen te zien. Ten eerste om de precaire, scabreuze militaire situatie, welke de
driestheid der tegenstanders slechts kan aanwakkeren. Ten tweede, uit een gevoel
van zelfbehoud. Noeme het egoïsme wie wil. Maar is het geen begrijpelijk en
verklaarbaar egoïsme? Is het niet tweemaal, neen, twee duizendmaal egoïstischer
om enkel en alleen de Franschen te laten marcheeren naar een vuurproef, waar zoo
weinig gebrande kastanjes voor hen te halen zullen zijn? Ten derde wegens de
venijnige, demoraliseerende argumenten, welke dat kwasi-isolement in de linies waar
de soldaat zal sneuvelen per minuut en per seconde, gratis levert aan de propaganda
van de vijanden.
Betaald of niet-betaald door den tegenstander, die giftige stemmingsmakerij bestaat.
In een land waar woord en drukpers vrij bleven kan zij stoken, wroeten, wonden,
ontzenuwen naar believen. Zij woedt in Elzas en in Lotharingen. Zij woedt op de
Parijsche boulevards. Voor de misselijkste, de miserabelste drogredenen, maar die
riskeeren in te slaan, te sloopen, deinst zij niet terug. De oogenschijnlijk fatsoenlijke
motieven trouwens ontbreken niet: De Amerikanen vechten met woorden, maar zelfs
voor credieten (wet Johnson!) en daargelaten nog manschappen, daargelaten de
onmogelijkheid, wegens de Neutrality Act, om Fransche schepen te laden in een
Amerikaansche haven, mis! en goeie morgen. De rijke Engelschen vechten met
ponden sterling en zij doen 't uitstekend, maar als 't op soldaten aankomt: afblijven.
Boven het militaire beroep is de Britsche natie als zoodanig, en een handvol
vrijwilligers uitgezonderd, hoog verheven. Zij gebruikt anderen om voor haar op te
draaien in de loopgraven, onder kogels en vlammenwerpers. Wie niet enkel zijn geld
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offert, maar ook zijn knoken en zijn hachje, dat is de Franschman, en ten overvloede
voor Britsche belangen. Niet langer geleden dan de vorige week werden deze
behendige perfiditeiten voluit geschreven in de Elsaesser Kurier, orgaan van den
député Rossé. Van wat geïnsinueerd wordt omtrent de Joden gewagen wij liever niet,
om redenen van billijkheid en welvoeglijkheid.
Deze in drie opzichten beklemmende, verpletterende steen zal de Franschen pas
van hun boezem gewenteld worden wanneer het Chamberlain lukt den militairen
dienstplicht op te leggen aan de bewoners van het Vereenigde Koninkrijk. En geen
karikatuur van militairen dienstplicht, geen surrogaat; en niet straks, als de oorlog
uitbreekt, als het misschien te laat is, als het onherstelbare, het voor meerdere eeuwen
onherstelbare gebeuren kan, maar nu, onmiddellijk, in zijn vollen omvang, zonder
restricties of voorbehoud. Geen embryo van organisatie gelijk het plan dat vandaag
is ingediend. In 't gunstigste geval immers, en zeker gedurende de eerste zes maanden
eener botsing zullen ‘democraten’ en ‘totalitairen’ als één tegen drie staan. Maar
wanneer 't natuurlijk en evident is, wanneer 't ook van het groot[st]e gewicht is dat
de Franschman in 't vuur gaat, met zijn goed en zijn bloed, wanneer het niet
onderhevig is aan den minsten twijfel dat hij, gelijk in 1914, méér dan het maximum
van goed en bloed zal wijden aan een zaak, welke hem genoeg bezielt om alle
tijdelijkheden te geringschatten, het is van even groot gewicht voor den uitslag dat
Frankrijk niet in het gevecht treedt met het gevoelen van slachtoffer te zijn wien alle
levenswegen en uitkomsten worden afgesneden.
[verschenen: 10 mei 1939]

Zijn eerste fiasco
Op den dag dat Hitler sprak, dacht Parijs aan een muziekjapon, houten
wijnglazen, gedegenereerde kladschilders en de rib van Adam.
Parijs, 1 Mei 1939
Zoudt gij willen weten wat 't meest de gedachten in beslag genomen en de gesprekken
gevuld heeft der Ville-Lumière (haar lichten zijn weer blauw geworden en we gingen
nogmaals ins Blaue hinein) op den dag dat Adolf Hitler zijn nieuwste
adem-benemende redevoering uitsprak, welke zooals gewoonlijk een aangestoken
lont legde naast een lading springstof?
Ziehier. Een couturière der beau monde, reeds beroemd om haar excentriciteiten
(bij wijze van zak naaide zij gouden beurzen op een rok) lanceerde het muziek-toilet.
Dit woord is letterlijk te verstaan als muziekdoos. In 't hoedje, in de handtasch of
ergens in de japon harer toekomstige klanten plaatste zij een der mechaniekjes welke
een opgezetten nachtegaal doen zingen in vergulde kooitjes en die Ravel zoodanig
verrukten dat hij er altijd een op zijn piano had. De aldus opgetuigde dame wordt
een wandelend répertoire en een bron van de levendigste verrassingen. Zij behoeft
niet meer haar mond te openen, wat dikwijls een voordeel is. Voor elke situatie heeft
zij haar nummer: het capriccio van Bach op het vertrek van een teer-beminden
broeder; uitstekend geschikt voor de mobilisatie. De barcarolle van Chopin of zijn
treurmarsch. Reich mir die Hand, mein Leben. De slot-aria uit Aïda: Adieu, adieu.
Een wals of een nocturne. L'amour est enfant de Bohème. In alle toonsoorten en
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stijlen kan zij haar stemmingen en emoties kenbaar maken, zonder dat vergissing
mogelijk is. Zij kan zelfs flauw vallen of overlijden op muziek, die nog zal
voortmurmelen terwijl de commissaris van politie een drama constateert. Om de
waarheid te zeggen geloof ik niet dat de muziek-japon veel gedragen zal worden.
Maar stellig zal men er veel over praten en schrijven want zij levert een prachtig
onderwerp aan dichters van kluchten, revues en liedjes. En zeker zal hij een dieperen
indruk achterlaten op de verbeelding dan de honderd pagina's van de laatste troonrede
uit Berlijn.
Op denzelfden dag vernamen wij dat een bazaar vaatwerk van hout in den handel
brengt. Ook dat is geen noviteit. Zooals Leonardo da Vinci voor de princes die hem
beschermde reeds een muziek-doosje maakte van het voorwerp dat men gewoonlijk
bergt in een nachtkastje, zoo hebben onze verre voorvaderen reeds met houten lepels
gegeten uit houten borden. Desondanks is de moderne houten schotel een vooruitgang.
Niet omdat men het etensgerei, vervaardigd van edeler materie, zal kunnen offeren
op de altaren des vaderlands of aan den fiscus. Zoover zijn we nog niet. Maar een
houten vruchtenschaal, een soepterrien, een koffiekopje, een sauskom van hout maakt
geen scherven. In het beste humeur der wereld kan de meid ze niet breken. Men moet
ook denken aan de bommen die ons op tafel kunnen vallen. Wanneer men de zolders
bestrooit met zand dat sterk naar creosoot ruikt, kan men desnoods nog dineeren in
een muziekjapon maar niet in porcelein en kristal. Het eene is barok en amusant.
Doch het andere detoneert.

‘Kladschilderijen’
Steeds op denzelfden dag werden wij ingelicht dat gedurende de maand Juni
verschillende Duitsche rijks-musea van München, Mannheim, Berlijn, Hamburg,
Frankfort, Essen zich op een vendutie te Luzern zullen ontdoen van een collectie
doeken welke door den Führer gekarakteriseerd zijn als ‘kladschilderijen’, als kunst
‘het steentijdperk waardig’, en die sinds gerekend worden tot modellen en voertuigen
van bederf, ontaarding, en verjoodsching. Dat is ernstiger. Eerstens bewijst de Führer
door zijn vergelijking dat hij nimmer een schildering gezien heeft uit den tijd der
holbewoners, die op 't gebied van precisie en typeering alles evenaarden of
overtrokken (en met de primitiefste middelen) wat daarna gemaakt werd. Tweedens
is het consterneerend wanneer een zoo hooge en machtige autoriteit in rassenkwesties
als de Führer de degeneratie van den menschelijken geest reeds waarneemt in de
prehistorie, dit wil zeggen bij zijn vroegste oorsprongen. Bij zulke fataliteiten zinkt
alle moed in de schoenen. Geen beterschap kan daarbij verhoopt worden. Op den
koop toe verwijdt de Führer nog de gapende kloof welke Duitschland scheidt van de
rest der denkende wereld, speciaal van Frankrijk. Want alle gewraakte en besmettelijke
doeken behooren tot de Fransche school, of, zooals de Van Gogh's, zijn ontstaan op
Franschen bodem en onder Fransche invloeden. Wat zal er in Duitschland overblijven
om de leege muren der musea te behangen? Uit eigen boezem immers hebben de
hakenkruisers nog niets voortgebracht wat het stadium van het ongewervelde, het
ruggegraatlooze en het stamelen overschrijdt. In geen enkel domein van het
menschelijke streven. Als de Führer zijn gasten een galaontspanning aanbiedt heeft
hij niets dan Die Lustige Witwe.
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De Jood Adam
Zoo niet op denzelfden dag dan toch in dezelfde week der aardschokkende redevoering
werd ons bericht hoe een Duitsch professor ontdekt had dat het eerste misdrijf van
rasbezoedeling gepleegd was door den jood vader Adam toen hij zich onder een
appelboom verleiden liet door Eva, ons aller arische moeder, en geschapen, gelijk
ieder weet, uit een zijner eigen ribben. Iets dergelijks had nog geen enkel theoreticus
durven droomen, geen Gobineau, en zelfs geen Ludendorff. Wie zou zich bij zulke
elucubraties niet voor eenigen tijd opgevroolijkt voelen? Uit dat complex van
vernuftige zotternijen, de muziek-japon, de houten wijn-glazen, de gedegenereerde
klad-schilders, de rib van Adam, ging inderdaad een soort van verkwikkend,
geruststellend optimisme uit. Maar het toppunt van vroolijkheid werd bereikt toen
men te lezen kreeg, eerst in de kranten, daarna in de officieele vertaling der Duitsche
Ambassade, dat Duitschland volgens de eigen woorden van Adolf Hitler, bij den
vrede van 1918 geen straf verdiend had, of iets van dien aard, doch eer een belooning.
Dat tenminste was origineel. Belooning voor de woestijn waarin tien Fransche
departementen door de Duitsche soldaten waren veranderd. Belooning voor alle
vruchtboomen die in Noord- en Oost-Frankrijk tot den voet waren afgezaagd om het
land voor lange jaren van elken mogelijken oogst te berooven. Belooning voor alle
onder water gezette kolenmijnen. Belooning voor leeggeplunderde fabrieken, waar
machines en voorraden waren weggehaald. Belooning voor de tienduizenden jonge
mannen, meisjes en vrouwen, gedeporteerd als dwang-arbeiders. Belooning voor
alle ontelbare verwoestingen van bruggen, tunnels, huizen en kunstwerken, vernietigd
toen de oorlog verloren was. Belooning voor de Kathedraal van Reims, het Kasteel
van Coucy, de Bibliotheek van Leuven. Belooning voor de bombardeering van Parijs
door de blinde, vernielzuchtige Dikke Bertha.
Zulke extravagante, ongeloofelijke verdraaiing der rollen, dat martelaar spelen
zou kunnen stemmen tot verbittering. Het heeft de Franschen doen lachen. Dit is in
Frankrijk het eenige effect geweest eener redevoering welke twee uur twintig minuten
duurde, die niets behoefde te bevatten dam een ja of een neen, en waarnaar men als
't ware gehypnotiseerd langer dan een week had uitgekeken. De suggestie was
verbroken. De Führer zelf had de Franschen de waarheid getoond van hun
spreekwoord dat er slechts een stap ligt tusschen het sublieme en het ridicule.
[verschenen: 16 mei 1939]

Sterven voor Dantzig
De Franschman is niet meer in een stemming om te capituleeren.
Parijs, 8 Mei 1939
Zelden heeft een regeeringsverklaring een zoo machtig en weldadig effect gemaakt
op het Fransche volk als de declaratie waarvoor Edouard Daladier onverwacht de
pers had samengeroepen op een der laatste avonden der vorige week. Toch zei hij
niets, de premier, dan dat de positie van Frankrijk onwrikbaar vaststond en dat het
vergeefsche moeite was om door onnauwkeurige berichten en tendentieuze
toelichtingen de werkelijkheid der feiten te pogen te verbloemen, hetzij om dusdoende
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de beslotenheid van het gouvernement en van de natie aan het wankelen te brengen,
hetzij om daardoor in 't buitenland onzekerheid te wekken over de duidelijkheid en
de rechtheid der Fransche politiek. Dat was klare, stoere mannentaal. En dat precies
had iedereen noodig. Niet om zich een hart onder den riem te steken. Niet omdat
men behoefte had aan een injectie van kunstmatig enthousiasme. Doch omdat ieder
gesproken zou hebben gelijk Daladier wanneer de man van de straat het woord had
kunnen nemen. De verklaring der regeering stemde overeen met wat ieder in zijn
binnenste dacht of voelde.
Want men kreeg genoeg, meer dan genoeg, van het geschipper, het gelaveer, het
gedraai, geteem, getalm, getreuzel, gekwakkel, gebazel. Juist in het midden der
afgeloopen week scheen dat opnieuw te willen beginnen. Als een oud, jengelend
refreintje dook de insinueerende vraag op: ‘Moeten wij sterven voor Dantzig?’ Tot
in L'Oeuvre, het lijforgaan der anti-fascisten, het blad van Geneviève Tabouis die
de eer genoot met name geciteerd te worden in een der redevoeringen van Hitler als
oorlogszaaister omdat de helft harer horoscopen de plank misslaat (we kunnen
billijkheidshalve erkennen dat de andere helft raak is), tot in L'Oeuvre vond men
onder 't voorwendsel van ‘vrije opinies en gezichtspunten’ een hoofd-artikel met den
beurschen titel: ‘Moeten we sterven voor Dantzig?’ De auteur, een ex-minister,
wasch-echt rood, zuiver-op-de-graat antifascist, antwoordde natuurlijk zooals men
uit de verte reeds geroken had, alleen bij 't zien van het opschrift: Neen, niet de minste
trek, geen ideetje van appetijt in den heldendood voor de geboortestad van
Schopenhauer.

Aan de verkeerde deur
Maar de hypocrieten, de halve slappen, de hazeborsten, de stille uitknijpers, die zich
heel wat verbeeld hadden van hun geschrijf, klopten ditmaal aan de verkeerde deur.
L'Oeuvre had dagen noodig om te herstellen van den schok, om te probeeren goed
te maken wat bij duizenden lezers verkorven leek. Opeens waren ze razend geworden,
die ontelbare lezers. Zij hadden een deuntje herkend, een motto, dat zij met een
katterigen, hatelijken smaak in den mond naproefden. Alleen de tekst was lichtelijk
gewijzigd, hetgeen niet verhinderde dat het op standen voet een soort haarpijn gaf.
In 1935 luidde het (om niet verder terug te gaan): ‘moeten we sterven voor den
Negus?’ Een jaar later ‘moeten we sterven voor de Chineezen?’ In 1937: ‘moeten
we sterven voor het republikeinsche canaille van Spanje?’ Weer een jaar daarna:
‘Moeten we sterven voor de Oostenrijkers? Moeten we sterven voor de witte kousen
der Sudeten? Voor de onoverwinnelijke Tsjechen en Slowaken? Voor den dapperen
generaal Sirovy, sans peur et sans reproche?’ Met dat drenzend liedje was men geraakt
tot den Goeden Vrijdag van 1939: ‘Moeten we sterven voor den opperette-koning
van Albanië?’
Dat begon van lieverlede te vervelen; tot het eindelijk de keel uithing. Er was dus
in Europa, op den ganschen aardbol, slechts sprake van sterven, sterven. Een
eeuwigdurend momento mori. Het kwam altijd aangewaaid uit denzelfden hoek, in
millioenen golven en trillingen.
Vandaag: sterven voor Dantzig. Te drommel, niemand sterft voor zijn genoegen.
Als er iets belachelijk is, een beetje krankjorem zelfs, dan is het om te willen sterven
voor een stad welke men nooit gezien heeft, welke voor 't grootste deel bewoond is
door brave Duitschers, die zich daar vestigden na de derde verdeeling van Polen.
Maar zouden zij ‘ginds’, bij de degelijke Duitschers en de parmantige Italianen,
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zooveel happiger zijn om te sterven voor Dantzig dan de Franschen? Werkelijk?
Zouden ze daarginds bereid zijn een reeks van onberekenbare, onnoemlijke
verwoestingen en slachtingen aan te richten terwille van één stad en terwille van een
corridor waar de zaken sinds twintig jaren en tot voor korten tijd tamelijk redelijk
en schappelijk gemarcheerd hebben, en bij een greintje welgemeendheid van
weerskanten zouden kunnen voortgaan met redelijk en schappelijk te marcheeren?
Waarlijk? Dat gebrek aan een greintje goeden wil en gezond verstand zou de aarde
een universeele catastrofe kunnen kosten, met voorbedachten rade aanvaard door de
brave Duitschers en de parmantige Italianen? Een wereld-ramp wegens Dantzig?
Dat is onmogelijk. Als dat mogelijk is moet er iets anders achter schuilen.

Sterven voor sterven
Het gaat bijgevolg niet over Dantzig, niet over een corridor, niet over een uitweg
voor den Poolschen handel naar zee. Wat daarachter schuilt moet van oneindig
geweldiger gewicht zijn, als men ‘ginds’ happig is om te ‘sterven voor Dantzig’.
Maar wat van zooveel belang is voor de Italianen, die niet aan de Oostzee wonen,
van voldoende belang om hen op te stuwen tot heldenmoed en doodsverachting, zou
dat van minder belang zijn voor ons, Franschen, voor de Engelschen, voor de Russen?
Dat laten we ons niet inlepelen, zegt de man van de straat. Daarmee laten we ons in
ieder geval niet bang maken. Sterven voor sterven. Als we in den treure tot sterven
worden uitgenoodigd, eergisteren voor den Negus, gisteren voor de Chineezen en
de Bohemers, vandaag voor Dantzig, en morgen zonder twijfel weer voor iets anders
dan Dantzig, want waarom zouden ze uit eigen beweging ophouden waar ze zoo
goed op weg zijn? dan beter direct gestorven voor Dantzig. Om voor altijd in den
schulp te kruipen, hebben we sinds November niet al onze gemakken en al onze
twisten opgeofferd. We hebben zelfs geen eersten Mei gevierd! We werken zestig
uren per week. En dat alles om steeds weer bakzeil te halen?
Neen, honderdmaal liever sterven voor Dantzig, dan eindeloos te bukken voor dat
dreigement, te zwichten voor zulke chantage. Als Franschen kunnen we dat besluit
nemen met een gerust hart, met een zuiver geweten, voor God en de menschen, met
een ongerimpeld gemoed. Het hangt per slot niet af van ons of wij moeten sterven
voor Dantzig. Wij zijn niet begonnen. Wij zullen niet beginnen. Geen enkel der
voortdurende conflicten en incidenten van de laatste jaren is ontstaan of uitgelokt
door ons. Er is tien, twintig keer alarm geslagen. Maar geen enkelen keer is het alarm
veroorzaakt door Frankrijk. Wij vragen niets aan niemand. We begeeren niet
andermans goed. Wij dreigen niet. Wij zijn niet roekeloos. We begaan zelfs geen
onvoorzichtigheden. Het eenige wat men ons zou kunnen verwijten is juist onze
voorzichtigheid.
Een gerust hart, een zuiver geweten, een ongerimpeld gemoed is een groote kracht.
Het is de grootste kracht, welke men denken kan wanneer de diplomatie geen spel
meer is, wanneer de inzet van haar spel wordt het leven der gansche Europeesche
jeugd, meer nog, het leven van alles wat leeft onder den hemel. Tegenover dergelijke
verantwoordelijkheden zullen de Franschen den hemel kunnen danken, en zegenen,
dat zij onschuldig den dood tegemoet schrijden, onschuldig aan de stroomen bloeds,
onschuldig aan den ontbreidelden waanzin. Kunnen de anderen hetzelfde zeggen als
zij sterven voor Dantzig? Kunnen zij bouwen op diezelfde kracht welke uitstraalt
van een kalm geweten? Kunnen zij zich beroepen op de kracht die de hoogste is
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zoolang er gerechtigheid bestaan zal onder het uitspansel? Neen! Onder al hun
wapenen zullen zij vergeefs het eenige zoeken waarmee een mensch elke toekomst
onvervaard en onverstoorbaar in 't oog kan zien.
[verschenen: 23 mei 1939]

De nieuwe conjunctuur
De episode der overrompelingen is afgesloten, maar ook in de nieuwe episode
zijn de gevaren groot.
Parijs, 3 Juni 1939
Wanneer men gelooven moest wat sinds een drietal weken door de menschen gezegd
wordt, hier in Frankrijk en overal, dan zouden de kansen op vrede gestegen zijn en
het oorlogsspook terugdeinzen om als een vage nevel te verdwijnen aan den horizon.
Wat mij betreft, ik zou niets liever wenschen en bijwonen. Want daargelaten de
kleine materieele ongemakken van een oorlog, zooals de voedselkaarten, het gebrek
aan brandstoffen, de langzame uitmergeling die zich als een olie-vlek voortplant en
een werelddeel tot in zijn verste uithoeken overdekt, daargelaten de grootere, moreele
ellende als: elke seconde van den dag en van den nacht machteloos te moeten denken
er sneuvelt iemand die had kunnen leven, er ligt iemand in afschuwelijke pijnen te
krijten om hulp; behalve al de grauwe herinneringen van 1914 die wij nimmer geheel
kwijt konden worden, en die, hergrift in hetzelfde geheugen, met versomberde en
tiendubbel verzwaarde kracht zouden opschreeuwen, daargelaten die bekende,
geclassificeerde misères weet niemand en kan niemand ook maar gissen, hoe het
collectief menschelijk geweten zal reageeren, wanneer het ontzind moet aanschouwen,
hoe de Moderne Europeeër, voor de tweede maal binnen een halve eeuw, vrijwillig,
opzettelijk, met voorbedachten rade en absoluut voor niets, volkomen nutteloos en
doelloos, een lawine van martelingen en slachtingen uitstort over de aarde, een serie
van rampen ontketent naast welke alle vereenigde onheilen uit vroegere tijdperken,
met hun pest en cholera, kinderwerk zijn. Wat zal er in dat menschelijk Geweten
overblijven van de drie cardinale deugden: geloof, hoop en liefde, zonder welke een
civilisatie onbestaanbaar en ondenkbaar is? Wie zal nog kunnen betrouwen op eenig
bestier, 't zij aardsch of bovenaardsch? Niet alleen onze steden zouden in puin vergaan
maar ook alles waar de mensch sedert duizenden jaren den moed putte om zijn rol
van mensch te vervullen op een barre planeet, zou ineenstorten.
Neen, geen oorlog, die de laatste dag zou zijn eener bewoonbare aarde, geen oorlog,
die de triomf zou worden eener totale negatie, waarvoor zelfs de overwinnaars
verbijsterd en gebroken zullen terugschrikken.

Onbedachtzaam optimisme
Maar als onze innigste wenschen opnieuw verwezenlijkbaar schijnen na de
wankelende periode van Maart-Mei, als het gevaar eener fundamenteele crisis voor
't oogenblik schijnt te wijken, ik geloof dat het onvoorzichtig en roekeloos zou zijn
om zich over te geven aan een onbedachtzaam optimisme. En eigenlijk is ieder
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optimisme voorloopig onbedachtzaam. Als immers de catastrofische gevolgen welke
uit feitelijke, algemeen zichtbare oorzaken kunnen voortvloeien, afgewend, verhinderd
werden, geen enkele dier oorzaken-zelf daarentegen is uitgeschakeld of opgeheven.
Zeker er zijn redenen tot hernieuwd vertrouwen. Doch van het dramatisch probleem
wijzigden zij niets dan de gezichtshoek en de belichting. Het probleem bleef.
Wij traden eenvoudig in een andere conjunctuur. De phase, de episode der
verrassingen is geëindigd, onherroepelijk gesloten. De dictatoren kennen, overzien,
beseffen voortaan de beteekenis, de strekking, de consequenties van het Engelsche
neen en van het Fransche halt. Grenzen zijn hun getrokken welke zij niet meer
onbelemmerd kunnen overschrijden. Zij weten dat chantage met rampen geen effect
meer uitoefent. De oorlog waarmee zij bedreigen, zij zullen hem moeten voeren.
Daartoe zijn Frankrijk en Engeland onverbiddelijk besloten. Die afgrijselijke, infernale
oorlog zal niet enkel de Franschen en de Engelschen teisteren. Maar in niet geringere
mate hun tegenstanders. De omvang van zulk een risico eischt nadere overweging.
Hij stemt tot bezinning, tot zorgvuldig wikken en wegen van alle factoren. Een oorlog
is altijd een sprong in het duister, zelfs voor de geniaalste veldheeren. Men weet
tennaastenbij hoe een oorlog begint. Niemand weet hoe hij eindigt. ‘Sa Sacré Majesté
le Hasard’ zei Frederik de Groote, die Fransch sprak en schreef. Daarom, wegens
het ontwijfelbare risico van onoverzienbare bloedbaden en verwoestingen, verwisselde
Dantzig niet van meester, werden de veroveringen in Albanië stopgezet.

De episode van geweld
Maar als de phase der overrompelingen gesloten is, niets verzekert dat de episode
van geweld niet geopend zal worden door de dictatoren. Er is niet de flauwste
aanduiding dat zij overgingen of zelfs maar overhellen tot aannemelijker, zedelijker
concepties van hun plaats en hun functie in 's werelds bestel. Noch hun redevoeringen
noch hun toebereidselen, voor zoover ze kenbaar werden, wijzen op een dergelijke,
voor ieder heilzame omkeering. Integendeel. Hoe langer hoe feller zetten zij zich
schrap, hoe langer hoe dieper wroeten zij zich vast, bij elken stap een terugkrabbelen
lastiger makend om redenen waarvan de hachelijkste voortspruit uit prestige,
hoogmoed en zelfverblinding.
En ten overvloede, zonder militair, diplomaat, financier of economist te zijn, kan
op 't eerste gezicht, met het bloote oog, met 't nuchtere verstand iedereen zich
rekenschap geven van de moeilijkheden waarin de mateloosheid hunner doeleinden
en middelen de dictatoren verwikkelde. Terwijl zij noch vooruit kunnen noch
achteruit, worden hun kansen op welslagen met den dag zwakker. Zij hebben alles
tegen hen. Vooral de tijd werkt in hun nadeel. Elke week die voorbijgaat vermeerdert
de luchtvloot, de geoefende soldaten, de oorlogsbodems, het aantal bondgenooten
hunner tegenstanders. Elke week daarentegen slijt en sloopt het materieele en moreele
kapitaal waarover de dictatoren beschikken, die van het weerstandsvermogen hunner
naties reeds een maximum vergen (op het bloed na) waar een minimum in Frankrijk
en Engeland nauwelijks werd aangesproken.
Zwichten echter de dictatoren, verloochenen zij hun ongebreidelde aspiraties, dan
moeten zij een reusachtige industrie, die sinds jaren bijna uitsluitend arbeidt voor de
bewapening, demobiliseeren. Wat zullen zij aanvangen met hun millioenen
werkloozen? Zij moeten hun geheelen handel, hun complete economie reorganiseeren.
Zij moeten hun volken weder voeden als gewone menschen, een normalen eetlust
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bevredigen. Zij zullen bijgevolg andere en duurdere grondstoffen moeten koopen en
betalen. Wie zal hun daarvoor de fondsen voorschieten? Zullen de dictatoren, die
nimmer met andermans belangen of opinies rekening hielden, zich aan een min of
meer hinderlijke curateele van geldschieters willen onderwerpen? Is dat zelfs
denkbaar? Zullen van hun kant de groote en kleine wereld-mogendheden passief
kunnen toezien, daartoe bijdragen met versch geld, dat de ontelbare, kolossale
wapenfabrieken der dictatoren zich met hun arbeiders transformeeren in
concurreerende handels-industrieën?

In het nauw
Er is nog geen spoor van gewijzigde inzichten bij de dictatoren. Er is ook nog geen
begin van organisatie welke naar een rationeele, stormlooze uitkomst zou kunnen
trachten van de dilemma's en impasse's waarin de theorieën en de passies der
dictatoren niet enkel hun naties gedreven hebben maar par ricochet de gansche aarde.
Waar hun keuze weifelen moet tusschen een volledig bankroet op elk gebied, en een
gewelddadige ontknooping, daar behooren brutale reacties tot de mogelijkheden, tot
de ernstige waarschijnlijkheden. De oorlog is niet onvermijdelijk, niet fataal. Maar
hij hangt af van beslissingen welke genomen moeten worden door twee menschen
die op een onbeschrijfelijke wijze in 't nauw zitten, die wegens hun gansche wezen
en hun buitensporig fortuin het idee eener lijdelijke, vreedzame nederlaag
ternauwernood in beschouwing kunnen nemen, en die evenals de groote dieren van
jungle en woestijn onderhevig zijn aan schielijke, onberekenbare opvliegingen en
uitbarstingen.
De nieuwe conjunctuur is dus weinig veiliger dan de vorige. Daarom ongetwijfeld
rijden de Fransche treinen nog altijd met blauwe lichten welke ze onzichtbaar maken
voor vliegmachines. Daarom zijn alle stations, seinhuisjes en fabrieken in 't blauw
gedompeld. Daarom zijn alle namen der stations, welke de vliegtuigen zouden kunnen
oriënteeren, beplakt met stroken zwart papier. Daarom mag geen enkel soldaat op
verlof zich verplaatsen, zelfs niet voor een uitstapje, zonder bij den burgemeester
zijner inwoning een adres te hebben achtergelaten waar hij op elk uur bereikt kan
worden. En al deze maatregelen dateeren reeds van Maart en duren nog.
[verschenen: 19 juni 1939]

De Triple Alliantie
Het verbond met Rusland is voor de Westersche democratieën een politieke
noodzakelijkheid.
Parijs, 8 Juni 1939
‘Tot elken prijs’ en ‘voor geen geld van de wereld’ zijn de hoogste en de laagste
koers waarvoor de Triple Alliantie Parijs-Londen-Moskou genoteerd staat en
aangeboden wordt in de Fransche pers. Verschillen van dat soort komen niet elken
dag voor. Zij vertolken een groote partijdigheid, een door het dolle heen gespannen
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activiteit, de formidabele pressies waaraan de markt onderhevig is, en de enormiteit
der belangen die in 't geding zijn. Temidden van zulke schommelingen raakt het
publiek de kluts kwijt en moeten de diplomaten werken, wat noch aangenaam, noch
gemakkelijk is. Want telkens dat Molotof, de minister der Soviet, leest ‘tot elken
prijs’, zou hij van hout moeten zijn als hij weerstand kon bieden aan de verleiding
om de huid van zijn beer een aantal punten op te drijven. Terwijl Georges Bonnet,
de Fransche minister, die reeds de reputatie heeft van een westinghouse-rem op alle
banen van buitenlandsche zaken, wat voor heethoofden neerkomt op sabotage en
gluiperig verraad, terwijl de arme Bonnet, als hij leest ‘voor geen geld van de wereld’,
zich ontdaan en huiverig moet afvragen of men hem niet beschuldigen zal dat
belachelijke bod geïnspireerd te hebben. Hetgeen hem kwetsbaarder maakt voor zijn
aanvallers en tegelijk williger, plooibaarder voor de eischen van het Kremlin.
Alles is mysterie en troebel in de Fransch-Russische onderhandelingen, alles
verwrongen, opgeschroefd en overdreven. Er zijn nog kopstukken in de pers en in
het parlement, oogenschijnlijk helder van verstand, en a priori onomkoopbaar, die
weigeren zich te laten overtuigen, dat het bij de gegeven omstandigheden in alle
opzichten beter is de Russen met zich te hebben dan ze neutraal te laten, of de kans
te loopen ze tegen zich te krijgen. Zweemt zulke halsstarrige loochening eener
evidentie niet naar het wonderbaarlijke? Zoo vindt men hier ook verbeten pamflettisten
die er niet van af te brengen zijn om Vadertje Stalin te schilderen als een dubbelzinnig,
dubbelhartig, onpluis personage, die tot het Gebouw van den Vrede wel zijn steen
wil bijdragen, maar een uitgeholde steen met een bom erin om het paleis te doen
springen.

Stalin's occulte gaven
Voor dezen is de vuurstoker onder het Europeesche heksenbrouwsel, de oorlogszaaier,
de haatverwekker, de doodsklokluider nog steeds de bolsjewist, geïncarneerd door
den ondoorgrondelijken autocraat van het Kremlin. Op hun veronderstellingen logisch
doorredeneerend, zou men de conclusie moeten trekken dat, wanneer China in het
bloed baadt, wanneer Praag en Weenen zuchten onder het juk van een overweldiger,
wanneer Italië de Ethiopiërs uitmoordt en zijn vliegtuigen klaar houdt om Tunis te
bespringen, Egypte en Marseille, dat dit slechts geschied en beraamd kan zijn op
advies of onder suggestie van Stalin. Vadertje Stalin de trawant, de promotor, de
occulte handreiker van Hitler, Mussolini en den Mikado. Schijnt een dergelijke
hypothese u geloofwaardig? Klinkt ze niet een beetje te ver gezocht om goedsmoeds
geslikt te worden? Met een enkele contra-hypothese (maar die tenminste aannemelijk
is) kan de redeneering ontzenuwd worden: Als Stalin werkelijk plannen smeedde
om het Fransch-Engelsche vredes-bastion in de lucht te doen vliegen, zou hij dan
zooveel capties maken, zou hij zich dan zoo nadrukkelijk laten bidden en smeeken
tot toetreding, in plaats van er zich kalm en zonder poespas te nestelen om er op zijn
gemak en argeloos de bommen te deponeeren?
Het is misschien een avontuur om Rusland binnen de Europeesche vesting te halen
en het Westersche lot tot zekere hoogte, welke aan de contrôle kan ontsnappen, te
laten afhangen van Moscovitische combinaties. Wij kunnen ons voorstellen dat
verschillende diplomaten dit bezwaar opperen. Wij stemmen toe dat het niet
onderschat mag worden. Maar pleit het niet eenigszins voor de betrekkelijke
zuiverheid der bedoelingen van Rusland, dat Stalin een maarschalk (door zijn Fransche
kameraden wier geheimen hij verried gemeenzaam ‘Toeka’ genoemd), een ganschen
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Generalen Staf, duizenden officieren en hoogwaardigheidsbekleeders ter dood
veroordeelde en liet fusilleeren onder beschuldiging van landsverraad ten gunste van
Duitschland en Japan? Is het niet méér dan diaboliek, meer dan ultra-fantastisch om
te veronderstellen dat deze demoraliseerende, desorganiseerende, fnuikende, maar
zonder eenigen twijfel noodzakelijke hecatombe, een macabre comedie zou zijn om
niet alleen de meest sinistere maar ook de meest hasardeuse speculaties ermee te
verbloemen? Stilte echter over deze grondige uitroeiing van alle pro-Duitsche,
pro-Japansche, Leniniaansche elementen en de nawerking van deze massa-executie
(welke tot automatische consequenties noopt in de buitenlandsche politiek) op de
mentaliteit van het Russische volk en op de psychologie van het Russische leger.
Simpele vraag: Hoe kan een leger vechten voor Berlijn (want ook de mogelijkheid
van zulk een monsterachtigen draai wordt in overweging genomen) wanneer de
kaders van dat leger tevoren gedecimeerd zijn uit haat en uit verdediging tegen Berlijn
en tegen het Hitlerianisme?

De tweede mogelijkheid is erger
Maar wie het avontuurlijke ducht eener intieme inmenging der Soviets in de
Europeesche aangelegenheden behoort met niet geringer zorg de hoedanigheden te
onderzoeken van het avontuur dat kan aandreigen op gezichtseinders die dichtbij
liggen, wanneer Rusland gesloten of gestooten werd uit de Westersche
belangengemeenschap. Aangenomen dat de groote Europeesche mogendheden, buiten
schuld van Frankrijk en Engeland, slaags raken. Wat zal er gebeuren wanneer Rusland
neutraal blijft of wanneer men Rusland tot afzijdigheid gedwongen heeft? Na een
reeks botsingen, die wellicht maanden, wellicht jaren kunnen heen en weer golven
langs sterke grenzen, zal er misschien een overwinnaar zijn. Doch bij overwonnenen
en overwinnaars zal de verdelging ongeveer gelijke woestijnen hebben aangericht.
Terwijl Frankrijk, Engeland, Duitschland, Italië, Hongarije, Polen en de rest der
Westersche naties leegbloeden, terwijl hun woningen en fabrieken in asch en puin
gelegd worden, terwijl hun landbouw en veestapel verkwijnt, terwijl alles verarmt,
verhongert, verziekt, overgeleverd aan een mateloos ongeluk, zal Rusland, de
Russische kolos, zich ongedeerd, ongehavend, ongerept, onverzwakt buiten schot
houden, en als Stalin waarlijk een satanisch machiavellistisch genie bezit met een
sardonischen grijns op den krankzinnigen jammerpoel neerblikken. Wat zal na den
zondvloed van vuur en ijzer de magnetische aantrekkingskracht zijn van den
onbeschadigden Russischen kolos, die zijn aureool van pacifist en non-belligerent
kan uitbuiten voor de propaganda zijner sociale theorieën? Ieder die aan het
bolsjewisme slechts een minimum van dynamisme en levensvatbaarheid toekent, en
ze vreest, zal de eventualiteit van zulk een triomfeerend isolement niet zonder de
ernstigste bedenkingen onder oogen zien.
Wij moeten ons derhalve niet verwonderen wanneer Stalin als tol voor zijn
altruïstische medewerking voorwaarden stelt die excessief, spitsvondig, egoïstisch
en zelfs draconisch kunnen schijnen. A la guerre comme à la guerre. Het zou eer
vreemd zijn, buitensporig philanthropisch, een groot wetgever en weldoener der
menschheid waardig, als hij een zoo schoone gelegenheid om in troebel water te
visschen niet benuttigde. Wij moeten ons evenmin verbazen wanneer de staatslieden
van Parijs en Londen de condities van Stalin accepteeren, inbegrepen een garantie
in het Verre Oosten. De bond met Rusland is een politieke imperatief. Wij twijfelen
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er niet aan dat hij beklonken en bezegeld wordt, in geen geval zal Stalin dit
diplomatieke tournooi verlaten zonder dat de wereld met volstrekte zekerheid weet
wat hij is: een man, solidair met twintig eeuwen civilisatie en moeizame opvaart, of
een half-aziatische, te sluw berekenende mefisto en spook van den rooden dood. In
beide gestalten kan zich het Westersche fatum belichamen.
[verschenen: 21 juni 1939]

Een onuitgesproken redevoering
Frankrijk geeft vat op zich door de onverdedigbare behandeling der
kloosterlingen, die slechts goed genoeg waren om te sneuvelen.
Parijs, 15 Juni 1939
Het heeft me dikwijls verwonderd dat Hitler in een der polemische vertoogen die hij
bij tijd en wijle richt tot de collega's-staatshoofden der ‘groote democratieën’ nooit
partij trok van een argument, dat, handig aangewend, defensieve en offensieve
eigenschappen zou kunnen bezitten van de treffendste kwaliteit, en dat hem gratis
verstrekt werd door de binnenlandsche politiek van Frankrijk.
‘Waarom maakt men buiten ons Reichsgebiet, had hij reeds meermalen kunnen
zeggen, zooveel kabaal over de paar onschuldige, vergelijkenderwijze gesproken
uiterst vrijzinnige maatregelen, waarmee wij, Duitschers, de leiding der Kerken
trachten te accordeeren met de gedragslijnen van de Partij en van den Staat? Welk
recht hebben die edelaardige, menschlievende radicalen en marxisten eener naburige
Republiek, om ons verwijten te doen? Waar halen zij zonder zich te schamen de
aanmatiging vandaan? Hebben zij zich nooit in een spiegel bekeken? Zij zweepen
de naties tegen ons op wegens de belasting die wij geheven hebben op de Joden.
Hoorden zij nooit gewagen van ‘het milliard der Kloosters’ of vergaten zij het? Dit
beruchte milliard, dat vandaag voor tien milliard zou tellen, is het bedrag dat in een
naburige Republiek de onteigening der kerkelijke eigendommen had moeten
opbrengen wanneer zulke operatie onder dat onprijsbaar democratisch bewind eerlijk
en zonder verduistering had kunnen plaatsgrijpen.
Die roof, zonder noemenswaardig profijt voor de gemeenschap, gebeurde niet
drie, vier honderd jaar geleden. Hij dateert van het begin der twintigste eeuw, toen
men de soldaten de kerken liet openbreken waar men de deuren gesloten vond. Die
diefstallen zijn nimmer gerestitueerd. Heeft men onder de vlag van ons Derde Rijk
ooit dergelijke schandalen aanschouwd? Zag men ooit de internationale pers, zooals
ze nu doet, moord en brand schreeuwen bij die aanslagen op de vrijheid van geweten
en die aanrandingen van den menschelijken persoon?

Verbannen kloosterlingen
‘Maar dat is oude geschiedenis, zullen de democraten huichelen. Dit echter is géén
oude geschiedenis. Door de fameuze wet op de Scheiding van Kerk en Staat, wet die
wij, fascistische dictatoren en tyrannen, tot dusverre aan onze Kerken en Confessies
bespaarden, werden in de naburige Republiek niet enkel alle kerkelijke bezittingen
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zonder schadevergoeding onteigend, maar bovendien werden alle kloosterlingen,
alle mannelijke en vrouwelijke leden van geestelijke orden uit hun land verbannen,
alsof zij uitvaagsel waren, schadelijker dan de anarchisten en de revolutionnairen
die men er bleef herbergen. Die kloosterlingen waren niet zonder verdienste. Zij
verpleegden zieken, zij ondersteunden de armen. Niemands plaats namen zij in en
nergens hadden zij de beste baantjes weggekaapt. Op welke gronden of met welken
schijn van recht durven ons dan heden die humanitaire radicalen en marxisten bij
het wereld-tribunaal aanklagen als schenders der ‘Rechten van den Mensch’, wanneer
wij een aantal individuen uit ons midden verdrijven, die ons Groot-Duitsche volk
vreemd zijn door hun bloed, of vreemd door hun geest? Waar is het verschil? Als er
verschil is dan bestaat het nog in het voordeel van ons, zoogenaamde onderdrukkers.

Goed genoeg om te sneuvelen
‘Met hun bekende schijnheiligheid zullen de marxistische democraten der naburige
Republiek ons antwoorden dat die verbannings-wetten zijn ingetrokken. Dat is niet
waar. Het is een nieuwe leugen. Toen men in Augustus 1914 mannen noodig had
voor de slagvelden en de loopgraven zijn die verbannings-wetten opgeschort door
een decreet van Minister Malvry. Maar nimmer zijn ze opgeheven. Die gesmade
kloosterlingen waren goed genoeg om hun bloed te storten, hun leven te offeren voor
een onwillig vaderland, en tot hun eer moet gezegd worden dat zij bij duizenden en
duizenden uit alle hoeken der aarde aan den oproep van het vaderland gevolg gaven.
Wij Duitschers tenminste zijn oprechter geweest. Wij hebben onze vreemde,
onassimileerbare elementen verboden soldaat te zijn en een bodem te verdedigen die
de hunne niet is. Doch als wij ooit onze houding tegenover hen zouden herzien, als
wij ze in nood en in zorgen ooit weder zouden toelaten onder onze vlag, dan weet
ik nu reeds, dan kan ik nu reeds met zekerheid getuigen, dat wij, Duitschers,
karaktervoller, ridderlijker, dankbaarder tegenover hen zouden handelen dan de
nobele marxisten zich gedroegen jegens hun teruggekeerde kloosterlingen.
‘Toen een groot aantal der geëxpulseerde monniken was komen sneuvelen, hadden
hun humane vervolgers weliswaar niet den moed, hoewel de lust hun niet ontbrak,
om de overblijvenden opnieuw te verbannen. Maar zij hadden evenmin den moed
om de kloosterlingen, als dank voor hun offer, een wettig bestaan te verleenen in het
beminde vaderland. In de Republiek die Spaansche revolutionnairen en misdadigers,
boeven en bandieten uit alle oorden van Europa, verwelkomd heeft bij
honderdduizenden, zijn de verbannings-wetten voor de kloosterlingen nog steeds
niet opgeheven. Enkel maar opgeschort. Alle pogingen, sinds twintig jaar ondernomen,
om definitief te annuleeren, zijn gestuit op den fanatieken tegenstand van sectarische
anticlericalen. Zelfs toen Léon Blum aan 't bewind was en met een breed gebaar een
soort van alibi, een soort van rechtsgrond had kunnen verschaffen aan zijn
journalistieke protesten tegen onze onderdrukkingen, bleven de verbannings-wetten
opgeschort. Sterker nog. Het laatste marxistische congres, gehouden te Nantes, welke
stad haar naam gaf aan de herroeping van een vermaard edict, heeft met algemeene
stemmen en met een dagorder dat uitblinkt door despotische bekrompenheden,
aangedrongen op een verscherping der anticlericale wetten, op een herroeping der
opschorting.
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Clandestien bestaan
‘Zoo voert in de naburige Republiek een gansche, zeer talrijke categorie van
verdienstelijke, onberispelijke, dappere, ras-eigen burgers een onwettig bestaan op
den zelfkant der samenleving. Zij zijn er. Maar zij kunnen er slechts clandestien zijn.
Zij worden nauwelijks geduld. Elken dag kan de wet worden opgerakeld en ingeroepen
om hen te verjagen, waarvoor sommige communistische gemeentebesturen zich
metterdaad niet schaamden. Doch wie dan, vraag ik, heeft in die republiek het recht
om ons met verwijten en beschuldigingen te overstelpen, wanneer wij in onzen
Duitschen Staat op onze Joden en onze tegenstanders gelijksoortige methoden
toepassen die tenminste eerlijker zijn en rondborstiger? Aan welken kant is de meeste
oprechtheid, de meeste billijkheid en zelfs de eenvoudigste rechtvaardigheid? Ginds
waar men met idealen schermt welke men boud in de practijk verloochent en in 't
geniep met voeten treedt, of hier waar wij als ware Duitschers, rechtuit en onvervaard
den weg gaan welke ons ideaal als juist en goed aanwijst? Zeker ginds, in de naburige
Republiek, heeft niemand ons rekenschap te vragen, en zeker dáár moet niemand
zich inbeelden paladijn te kunnen spelen eener zaak, die zóó zwak staat, dat zij bij
ons en in onze oogen de botten niet waard zou zijn van één Pommerschen grenadier.’
Deze redevoering heeft Hitler niet gehouden. Hij zal ze wellicht ook niet houden.
Maar hij had ze of hij zou ze kunnen houden op een kwaden dag.
Zelfs onuitgesproken echter achtervolgt zij een groote menigte nadenkende
Franschen met haar nijpende, onweerlegbare logica. Zelfs door ze te verzwijgen
heeft Hitler door die logica vat op hen. Zij voelen zich in een scheeve positie, die
des te scheever lijkt naarmate een nauwe nationale unie noodzakelijker wordt, en
naarmate de situatie een strikte onkreukbaarheid van beginselen kan opeischen. Men
kan niet beweren te strijden voor het Recht wanneer men in den boezem eener natie
een schromelijk en ontwijfelbaar onrecht bestendigt. Enkele volksafgevaardigden
hebben dit begrepen en voorstellen ingediend, de een om de verbannings-wetten
kortweg op te heffen, de andere om ze als niet-geldend te verklaren voor
oud-combattanten. Het eerste voorstel werd onmiddellijk geteekend door 200 deputé's,
het tweede door 250. Dat is niet veel op een Kamer van ruim 600 leden. Dat vormt
geen meerderheid. De onderteekenaars behooren evenwel lang niet uitsluitend tot
de Rechtsche groepen van het Parlement, en hun opwelling, die een begin van inzicht
verraadt, is vergezeld en voorafgegaan door duidelijke symptomen in de hoogere
sferen der politiek, waaruit mag worden afgeleid dat weldra de laatste oorzaak zal
verdwijnen die bij vele Franschen het geloof kon ondermijnen aan de zuiverheid en
de algemeenheid der principen welke men hen uitnoodigt te verdedigen met goed
en bloed.
[verschenen: 28 juni 1939]

Dreigende ontvolking van Frankrijk
Zal het in het jaar 2000 een zieltogend mogendheidje van grijsaards zijn?
Totalitairen speculeeren erop.
Daladier begrijpt het gevaar.
Er komen decreten om het euvel te bestrijden.
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Parijs, 22 Juni 1939
Onder de zware zorgen en verantwoordelijkheden welke Daladier op zijn schouders
laadde toen hij zich belastte met de restauratie van Frankrijk bevond zich ook de
ontvolking van zijn vaderland.
Historisch gevormd, en de geschiedenis der wereld voor zoover ze geschreven
staat samenvattend in een note-dop, raakte de moderne Europeeër vertrouwd met de
verdwijning van naties en dominaties. Hij heeft de Grieksche cultuur als 't ware onder
eigen oogen zien wegsterven. Hij zag de instorting en de opruiming van het
Romeinsche Rijk, iets wat de tijdgenooten der Caesars zonder twijfel voor onmogelijk
hielden en zich nauwelijks konden voorstellen.

Wij weten het van jongsaf
Wij, moderne hyper-bewusten, wij weten van jongsaf dat civilisaties vergankelijk
zijn. Op school reeds leerden wij honderden eeuwen overzien als één moment. Onze
schoolbanken waren uitzichttorens vanwaar wij neerblikten op tientallen machtige,
bloeiende Staten die geen ander levend spoor achterlieten dan de enkele regels en
cijfers waarin wij hun komen en gaan resumeerden.
Met een fabelachtig gemak herleidden wij duizend jaren uit het verleden tot minder
dan een minuut van den tegenwoordigen tijd. En met dezelfde onvervaarde stelligheid
schouwen wij vooruit, een reeks van jaren met hun oneindigheid van onvoorzienbare
factoren en mogelijkheden naar believen herleidend tot een week of tot een dag. Het
gevoel van wat Nietzsche definieerde als Der Wiederkehr des Gleichen laat ons
nimmer los. Het regelt onze bewegingen als de begeleiding eener geheime muziek.
Wat gebeurd is kan opnieuw gebeuren. Zoo werkt de eene staatsman om den opgang
van zijn duizendjarig Rijk te bevorderen; de ander werkt om den ondergang van een
eeuwenouden Staat te verhoeden.

Is Frankrijk in 2000 een zieltogend mogendheidje?
En allerwegen maakt iemand in het duister van zijn binnenste de berekening van
omstandigheden welke hij persoonlijk niet zal bijwonen. Hij telt op de vingers na,
de een met een grijns van leedvermaak, de ander met een groeve van kommer:
‘Wanneer 't zoo doorgaat (en waarom zou het rhythme veranderen? zal het niet eer
verslimmeren dan verbeteren?) wanneer 't niveau noch stijgt noch lager zakt, dan
heeft Frankrijk in 1942, dat is morgen, een geboortecijfer van 800.000. Het zal dalen
tot 400.000 in 1955. Het zal niet meer dan 200.000 bedragen in 1975. Over vijf jaar,
in 1944, en dat is overmorgen, zal het 100.000 bewoners verliezen per jaar. 200.000
over twintig jaar, 400.000 over veertig jaar. Over een halve eeuw zal zijn bevolking
verminderd zijn met 12 millioen inwoners. Wat is een halve eeuw in den duur eener
planeet? Wat zijn vijftig jaren gemeten met den maatstaf van Brahma of van een
andere godheid? Want de mensch gegeten hebbend van den boom der kennis, leerde
meten als de goden.
Hij ziet Frankrijk het jaar 2000 bereiken als een klein, bloedarm, amechtig,
zieltogend mogendheid je van vroeg-oude grijsaards. Onderwijl voeren Duitschland
en Italië hun inwoners-aantal op in hetselfde tempo of in steeds versnelde cadans.
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Zij behoeven dus slechts een dagje te wachten. Zij kunnen den eind-uitslag
verbeiden met volkomen zekerheid van succes. Op 't oogenblik zijn de Franschen
nog gevreesd. Eén tegen drie zullen zij hun man staan en onversaagd het hoofd
bieden. Maar één tegen tien? Al waren zij zonder uitzondering helden, zij zullen
bezwijken onder de overmacht.

Lachende derden
Men hoort deze redeneering, men leest ze. Zij is courant, die koelbloedige speculatie
op de geleidelijke uitsterving van een volk waaraan het menschdom, in 't verleden
en tot het jongste heden, een menigte zijner kostbaarste, onmisbaarste schatten dankt.
Waar men zou moeten handenwringen en tandenknarsen, als men ook maar 't geringste
besef had van werkelijke waarden, waar men heelmiddelen zou moeten zoeken om
zulk een noodlot af te wenden (zooals men sommige dieren-soorten verhindert uit
te sterven) daar bespieden mededingers en jaloerschen met een onverholen optimisme
de vorderingen der kwaal.

Een andere berekening
Er is echter nog een andere redeneering, minder courant en minder normaal, doch
die wegens haar actualiteit en haar realisme niet mag worden verwaarloosd. ‘Een
oorlog, zoo rekenen enkelen, kan ons tien millioen dooden kosten. Dat is geen bagatel,
waar het menschen geldt en geen rundvee. Maar die oorlog zal ook minstens tien
millioen dooden kosten aan den Franschen tegenstander. Hoe zal hij ze vervangen,
gebroken in zijn veerkracht, kleinzeerig van moreel tegenover zulke leemten, met
zijn deficit aan vitaliteit en met de handicap eener democratische regeering? Bij ons
daarentegen, dictatorialen en totalitairen, methodisch en systematisch als wij alles
weten te organiseeren, zelfs de geboorten, en desnoods zonder organisatie, uitsluitend
steunend op ons dynamisme, op het overwicht van ons aantal, op onzen almachtigen,
instinctieven levensdrang, wij zullen die gapingen aangevuld hebben in een ommezien.
Zooals Napoleon zei na een bloedigen veldslag: ‘Een nacht van Parijs repareert dat.
Overwonnenen of overwinnaars, de toekomst is ons. Want de Franschen zouden
zelfs een overwinning niet meer overleven.’

Men trekke de les
Het verschrikkelijkste van zulke berekeningen is niet haar hartelooze
onmenschelijkheid, maar haar machinale juistheid. Voor een land als Frankrijk waar
de intelligentie na de beproevingen van 1914 reeds overhelde tot wanhoop aan de
bestemming van den mensch, waar velen verzonken in twijfel, min of meer gelaten,
min of meer gekweld in een ommuurd bestaan zonder horizon, zich afvragend ‘à
quoi bon?’, voor een land als Frankrijk beteekenen dergelijke berekeningen een
dubbel gevaar en een dubbelen plicht. Haar rechtstreeksche premissen moeten tot
elken prijs verholpen worden in het binnenland. Men moet voor het buitenland iedere
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mogelijkheid verijdelen, zelfs een kans op mogelijkheid, dat speculaties van zulk
allooi in overweging genomen kunnen worden.

Er komen decreten
Zoo wacht het Fransche volk niet zonder spanning op de reeds eenigen tijd
aangekondigde regeerings-decreten welke aan het huisgezin een statuut zullen
schenken om een euvel te bestrijden dat, ontaardend in een geesel, kan leiden tot een
ramp. Er is ongeloofelijk veel, en in de kortste keeren, te herstellen, te reviseeren op
elk gebied: moraal, psychologisch, fiscaal, juridisch, economisch, maatschappelijk,
medicaal, kortom op ieder terrein van wetgeving. Maar de campagne welke de
decreten inluidt is begonnen onder de gunstigste auspiciën. Er is niemand die niet
het gewicht begrijpt en de dringende noodzaak van een wederopbloei der Fransche
levenskrachten.
[verschenen: 6 juli 1939]

Een voorbeeld van ‘Levensruimte’
De Fransche politiek in Nieuw Caledonië ontneemt de pretenties van dat
woord alle kracht en onthult zijn wezenlijke beteekenis.
Parijs, 28 Juni.
Wanneer ergens op de wereld de politiek der levensruimte en de theorie van ‘de
aarde voor allen’ zich ongehinderd heeft kunnen ontwikkelen in een soort van
paradijselijken natuur-toestand, dan is het op Nieuw-Caledonië.
En zoo ergens ter wereld geleerd wordt wat voor euvel er schuilen kan in en achter
een woord, idealistisch en edel van afkomst, dan is het te Nouméa, hoofdstad van
dat eiland, waar Vulcanus in de prehistorische dagen een zijner smidsen had.

Historie van het eiland
Nieuw-Caledonië, in 1770 ontdekt door Cook, werd pas in 1833 geannexeerd door
Frankrijk. Men had toen nog den tijd en er was plaats voor ieder. Niemand trouwens
vermoedde de rijkdommen van dien berggrond, welke over 400 k.m. lengte en
ongeveer 50 k.m. breedte uit de zee oprees. Hij was schaarsch bevolkt door een stam
van negers, lichtelijk gekleurd met Polynesisch bloed, die den naam kregen van
Canakken, wat in de Fransche taal de verzamelnaam werd voor alle
wilde-menschen-rassen. Aanvankelijk en gedurende langen tijd wist het gouvernement
van Parijs de Nieuw-Caledonische aanwinst slechts te benuttigen als strafkolonie.
Men deporteerde er de misdadigers die aan de guillotine ontsnapten. In 1871 verbande
men er ook de opstandelingen der Commune die niet gefusilleerd werden. Zij brachten
het eiland in een kwaad gerucht. Bovendien ontboschten zij het voor een groot deel
te hooi en te gras en deden er den sandelhoutboom zoo goed als verdwijnen. Ook
boorden zij er petroleum aan welke zij gebruikten voor de uitroeiing der muggen.
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Zoodra dit resultaat bereikt was werd de olie-exploitatie op bevel eener patriarchale
overheid stop gezet.

In vergetelheid
Toen het bagno in 1907 verhuisde naar Guyana, viel Nieuw-Caledonië voor de
Franschen totaal in vergetelheid. Alleen de dichter en schrijver Francis Carco, zoon
van een gevangenis-directeur, herinnerde af en toe aan zijn bestaan. Langzamerhand
had de kolonie, gezond van klimaat, en zeer vruchtbaar, zich bevolkt met 53.000
inwoners, onder wie 33 000 canaksche inlanders, 13.000 Franschen. 2000 blanke
vreemdelingen, 7000 Japansche emigranten, wat Chineezen, enz. Tot heden echter
is er tusschen Nouméa en Parijs geen regelmatige luchtverbinding. Het Fransche
leger is op Nieuw-Caledonië vertegenwoordigd door één compagnie koloniale
infanterie, een detachement gendarmes en enkele stukken licht geschut. De vloot
met een aviso, de Savorgnan-de-Brazza, het eenige militaire vaartuig dat de Fransche
vlag doet wapperen over de Zee die in vroegere tijden Stil geheeten werd en Pacific.

Weer beteekenis door nikkel
Het eiland kreeg pas een buitengewone, uitzonderlijke beteekenis toen het nikkel,
dat zijn naam dankt aan den mijn-kobold der Noorsche mythologie, een
preponderanten rang verwierf in de metaal-nijverheid. Het menschdom dat zich
pantserde en blindeerde, de staal-fabrikanten der twee halfronden, zoowel van
vrienden als van eventueele vijanden, werden voor een belangrijk contingent
afhankelijk van Nieuw-Caledonië, welks nikkel-ontginning tot de florissantste
industrieën behoort van den aardbol. De Fransche tak der Rothschilds had het genie
en het geluk deze ontluikende bedrijvigheid te financieren. Die beteekenis steeg nog
toen het chroom als concurrent van het nikkel en als onmisbaar ingrediënt voor
duurzame mengsels, opdaagde in de chemie, de hoogovens en de mechaniek. Aan
chroom, beweert men, bevat de Caledonische bodem dergelijke hoeveelheden dat
het kleine eiland de gansche planeet voor een eeuw lang kan voorzien van het
benoodigde erts. Daarenboven bergt de grond ijzer, koper en goud; hij produceert
tabak, koffie en suiker.

Open voor ieder
Een minder altruïstisch gouvernement dan het Parijsche, een gouvernement dat niet
de Rechten van den Mensch, lang alvorens men over levensruimte orakelde, hadde
uitgebreid tot Rechten van de Naties, zou op zulke exceptioneele rijkdommen
egoïstisch, monopolistisch beslag gelegd hebben. Onder de Fransche vlag echter
heeft Nieuw-Caledonië onbelemmerd opengestaan voor alle volkeren. Er zijn
Amerikaansche exploitanten, er zijn Engelsche, en het bestuur van Nieuw-Caledonië
dreef de liberaliteit zoover dat het verzuimde in de contracten een clausule op te
nemen volgens welke een zeker percentage der productie getransporteerd zou worden
door Fransche schepen. Er zijn ook Japansche exploitanten wier ondernemingen den
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omvang hebben van Chineesche concessies. Zij genieten dezelfde voorrechten en
begunstiging, tot onmetelijke schade der Fransche koopvaardijvloot. Een Japansche
vennootschap exporteert naar Japan en op Japansche vaartuigen jaarlijks
honderdduizenden tonnen van een ijzer-erts, gerenommeerd wegens zijn hoog
metaalgehalte, betaalt aan de kolonie geen enkelen cijns behalve een onbeduidende
heffing berekend naar de waarde van het erts in de haven waar het geladen wordt,
en maakt de terugreis met een vracht Japansche voortbrengselen welke alle behoeften
dekken van het eiland. Een menigte groote vennootschappen, werkzaam op
Nieuw-Caledonië, ressorteeren onder de vlag van de Rijzende Zon. De geheele
klein-handel is in handen van Japanners. De gebezigde arbeidskrachten zijn bijna
uitsluitend Japansch.

Pénétration pacifique
Deze onbeperkte Japansche opvlucht is van zeer recenten datum en men becijfert
volgens den jongsten bevolkings-aanwas (de laatste telling is van 1936) dat over
enkele jaren, wanneer geen maatregelen worden getroffen om de Fransche
souvereiniteit te waarborgen, men 100.000 Japanners geïnstalleerd zal vinden
tegenover een tien-duizend Nieuw-Caledoniërs van Franschen oorsprong. Op
beschermings-maatregelen is intusschen weinig kans en nog niet de minste kijk,
hoewel enkel het uitzicht dier disproportie nu reeds overdreven ambities aanwakkert
op een eiland dat de verbindingswegen kan bedreigen van Australië, Nieuw-Zeeland,
Noord-Amerika, Panama en Singapore. Werd niet onlangs onder de arbeiders eener
zekere firma een Japansch generaal ontmaskerd dien men, in plaats van hem te
vonnissen, beleefd geëxpedieerd heeft naar zijn vaderland?

Franschen blijven inschikkelijk
De Franschen hebben hun inschikkelijkheid, om geen ander woord te gebruiken, niet
gewijzigd na de verovering van Haïnan, of na de bezetting der Sprattly-eilandjes
langs de kust van Indo-China. Of hun lankmoedigheid betreurd of bewonderd moet
worden zal de toekomst uitmaken. Maar glansrijk kan de Fransche gedragslijn de
vergelijking doorstaan met de gebeurtenissen van Tientsin en de Japansche arrogantie
tegenover den Westerschen handel met de Chineezen. Door de politiek die de
Franschen gevoerd hebben en voeren in Nieuw-Caledonië (welke geldt voor al hun
overige bezittingen) verliezen de theorieën en pretenties van levensruimte niet alleen
haar grond en haar kracht. Behalve dat die theorieën door de werkelijkheid ontzenuwd
worden tot in haar basis, onthullen de feiten ook tot in haar ware wezen: als een der
vermommingen van der wil naar macht en suprematie.
[verschenen: 14 juli 1939]

Daladier sloot de Kamer
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‘Het is mogelijk dat de parlementaire vacantie korter is dan men zegt en
men gelooft’
Franschen echter onversaagd
Scenario lijkt op 1938
Maar er zijn een paar groote verschillen
Parijs, 29 Juni [1939]
Er bestaat geen voorbeeld van dat het Fransche parlement een zittingsperiode sloot
met de waarschuwing van een minister-president: ‘Het is mogelijk dat de
parlementaire vacantie kort is, korter dan men zegt en men gelooft.’
Dat zei inderdaad Daladier en in den samenhang zijner redevoering kon de zinsnede
niet verklaard worden op tweeërlei manier. De toespeling was zoo helder dat zij een
rilling door de Kamer deed gaan. De meesten der Afgevaardigden waren jong in
1914 en naast de woorden van Daladier vormde zich het beeld van een tamboer en
een trom die op een smoor-heeten, bladstillen zomermiddag de menschen te wapen
roffelde. Terwijl Daladier sprak wist men ook opeens hoe de gebeurtenis zich
waarschijnlijk dezen keer zal voordoen en in een flits die plotseling alle zenuwen
spande, voorzag men het moment.
De oorlog zal niet uitbreken bij verrassing. Doch om een zeer gewichtige reden
zal in de weken die voor ons liggen het Parlement kunnen worden samengeroepen
om een beslissing te nemen of te bekrachtigen die de dingen regelt. Met een intense
emotie, welke niet langer duurde dan een paar seconden, doorleefde men dit
oogenblik.

Ook publiek voelde het
Ook in het publiek hebben zich de trillingen voortgeplant. De tekst van Daladier,
toen men hem hoorde door de radio en las in de krant, was te borend van toon, te
somber, te één-kleurig om de menschen niet oplettend en gevoelig te maken voor
het dramatische van zijn inhoud. Men heeft die lugubere accenten ondergaan, met
een zekere afwezigheid van reactie welke bij de eenen berusting is, bij de anderen
stoïcisme. Men vroeg zich natuurlijk af: Zou de toestand heusch zoo ernstig zijn?
Maar men was bereid het te gelooven, en zonder schrik. Men had wel gaarne geweten
wat Daladier bedoeld kon hebben (want niets was daarvan doorgedrongen in het
openbaar) toen hij zei: ‘Er is een poging geweest om Frankrijk te verstrikken in de
netten van list, spionnage, en erger nog.’ Maar ook zoo, in haar onbestemdheid, in
haar onbegrijpelijkheid (die voor sommigen, hier en elders, verschrikkelijk duidelijk
en verpletterend ontnuchterend moet klinken), ook in haar onheilspellende
raadselachtigheid aanvaardde men de ministerieele uitlating zonder een blijk van
nervositeit, zonder een wenkbrauw te fronsen.

Wat kan deze menschen nog bang maken?
De lieden aandachtig gadeslaand, zeer benieuwd naar de terugwerking van zulke
drukkende suggesties op hun instinct, op hun humeur, denk ik onwillekeurig: Wat
kan deze menschen nog bang maken? Naar allen schijn niets. Met volle kennis,
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onvervaard, zelfs onbewogen, bezien zij de omstandigheden welke hen in onbedekte
termen worden aangekondigd, schrijden zij naar de poort waar ieder die binnentreedt
alle hoop moet laten varen. Er is eveneens niet de geringste aarzeling voor den prijs
welke de hachelijke situatie kost, niet de minste neiging tot mismoedigheid tegenover
de vijftien nieuwe milliarden welke zij vergt als onbloedig offer.
In dezen gemoedstoestand (waarvan het wenschelijk zou zijn dat ‘de anderen’
even onpartijdig nota namen als wij) niet te demoraliseeren, onversaagd, bijna
onverschillig, naderen de Franschen nogmaals, met een koude discipline, en gereed
tot alles, een periode van duisternissen, waar het spoken zal ‘als in een oud drama
waarin veel geroep van moord is, en de lucht van bloed hangt in de zaal’ om Gorter
te citeeren bij het eindigen van deze kalme lente.

Duitsche en Italiaansche troepenconcentraties
Want wat wij in het begin der Juni-maand ‘de nieuwe conjunctuur’ noemden, zal
niet van langen duur geweest zijn en weldra wisselen. Men steekt de inlichtingen
niet onder stoelen en banken. Telegrammen die niets geheims hebben berichten voor
de volgende weken, enorme, kolossale troepenbewegingen in Duitschland en Italië.
Voor deze concentraties, welke zij massa-manoeuvres titelen en waarvan de
bijzonderheden zelfs gepubliceerd worden in de Duitsche pers, zullen de Duitschers
anderhalf millioen toegeruste en afgerichte soldaten op de been brengen, de Italianen
een beetje minder. Tezamen zullen zij niet ver beneden de drie millioen blijven. De
Duitschers bezetten de Siegfried-linie tegenover de Ligne Maginot en houden er
oefeningen met volledig oorlogs-materiaal. De Italianen exerceeren in Piémont, langs
de Fransche Alpen-grenzen, en in de vlakte van de Po, gedachtig aan historische
veldslagen uit het verleden waarvan het Po-dal het theater was. De Italiaansche
vloot-eskaders, na gekruist te hebben langs de Spaansche en Marokkaansche kusten,
langs Griekenland, Turkije en Egypte, zullen zich vereenigen op een punt der
Middellandsche Zee tot het houden van ensemble-oefeningen.

Waarschuwingen der dictators
Hitler heeft herhaalde malen de fortificaties bezocht van West-Duitschland. Hij liet
er zich fotografeeren. Met ophef heeft hij gezegd en herhaald dat Duitschland
nimmermeer vanuit het Westen zou worden binnengevallen. (Wat overigens sinds
Napoleon I niet gebeurde, zelfs zonder Siegfried-linie.)
Mussolini inspecteerde en roemde de Italiaansche versterkingen in de Alpen en
dreef den spot met invasie-plannen die in onbekookte breinen kunnen opkiemen. Het
hoofdthema der militaire manoeuvres is aan beide kanten: verdediging tegen een
inval uit 't Westen. Het hoofd-thema der Duitsche en Italiaansche propaganda komt
op 't zelfde neer: Onze grenzen worden bedreigd door de Franschen, maar zijn
onoverwinnelijk en veilig. Dit thema is voor dubbele uitlegging vatbaar. Eenerzijds
kan het dienen om de Duitsche en Italiaansche bevolkingen gerust te stellen.
Anderzijds geeft het aan Frankrijk te kennen dat, als de kanonnen misschien van zelf
beginnen te donderen in 't Oosten van Europa, het initiatief en de verantwoordelijkheid
van een aanval in 't Westen overgelaten zal worden aan de Franschen. Terzelfdertijd,
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naar verluidt volgens diverse geruchten, zullen de Japanners hun pressie tegen de
Fransche en Engelsche concessies in China verscherpen. En onderwijl fulmineert de
Duitsche pers tegen Engeland, de Italiaansche tegen Frankrijk.

Verschillen met 1939
In groote lijnen lijkt dit scenario op de mise-en-scène welke een beklemde wereld
het vorig jaar heeft bijgewoond. Met het onderscheid evenwel dat in 1938 de
Siegfried-linie niet gereed was en dat de gemobiliseerde troepen-effectieven talrijker,
imposanter zijn in 1939. Daar deze twee factoren ten gunste van de As werken,
verwachten Hitler en Mussolini vermoedelijk soortgelijke resultaten van hun theatrale
en zonder twijfel grandiose parade. De automatische val van Polen, van Griekenland,
van Joegoslavië, van Roemenië, etc. Als ik de beide dictatoren, met het verschuldigde
respect, een goeden raad mag geven, die in tegenspraak met het spreekwoord niet
duur is, want hij kost niets, dan zou ik bij dit hooge spel hun grootste aandacht willen
vestigen op een derde onderscheid dat hun wellicht ontsnapt of dat zij misschien
onderschatten: De Franschen van 1939 hebben nauwgezet gewikt en gewogen wat
zij kunnen, wat zij willen, wat zij moeten; zij zijn onwrikbaar vast besloten zich
daaraan te houden en op hun beurt de volle maat te geven van wat zij moeten, willen
en kunnen.
[verschenen: 12 juli 1939]

Blijvend symbool in brons
Na veertig jaren vooroordeel, bekrompenheid en sectarisme is Rodin's
standbeeld van Balzac eindelijk op Montparnasse verrezen.
Parijs, [ca. 5] Juli [1939]
Zooals Hitler op 't punt van Joden- en Kerk-vervolgingen den Franschen die hem
laken zou kunnen toevoegen ‘Hoe zijn in Frankrijk de kloosterorden behandeld?’,
zoo had Joseph Goebbels iedereen die hem hekelt wegens zijn verbanning en
uitverkoop van ‘gedegenereerde kunst’ den mond kunnen snoeren met de nuchtere
opmerking: ‘De pot verwijt den ketel dat hij zwart ziet. Wat hebben de Franschen
gedaan met den Balzac van Rodin? In welke schuur, in welke remise is het
zoogenaamde meesterstuk opgeborgen dat besteld en gemaakt was om als standbeeld
te verrijzen in een straat van Parijs?’ Voor oppervlakkig redeneerende geesten zou
de simpele vraag hem gerechtvaardigd hebben en stellig had hij de lachers op zijn
hand gehad.

Veertig-jarig schandaal om Rodin
Tot Zaterdag van de afgeloopen week was er in Frankrijk metterdaad een kwestie
Rodin waarbij een der Rechten van den Mensch in 't gedrang raakte, geschonden en
bespot werd, dat men veilig als een der heiligste mag beschouwen: de
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gedachten-vrijheid van den kunstenaar. Het schandaal had veertig jaren geduurd,
wat bewijst hoe taai de vooroordeelen, de bekrompenheid, de betweterigheid, de
sectarische hartstochten waren die te overwinnen vielen. En al werd het schandaal
uitgewischt met een officieele, gouvernementeele amende honorable, de veertig jaren
dat het duren kon toonen ook hoe precair, hoe broos, hoe fragiel, hoe weinig secuur,
hoe labiel de winsten zijn welke een volk van zekere beschaving en zekere vrijheid,
een volk als het Fransche, zich verwierf en waarop het meent te kunnen bogen.
Wanneer die winsten in een land als Frankrijk altijd weer opnieuw veroverd en
bevestigd moeten worden met dagelijkschen strijd, dan kan het nauwelijks
verwonderen dat zij elders, waar de drang naar ware vrijheid en ware beschaving
minder vast geankerd is, voor een tijd geheel kunnen te loor gaan, of als wrakken
moeten dobberen onder de vlagen van tegenstroomen die uit een te recent en te
naburig verleden telkens aangolven.

Het beeld van Balzac
Hoe wankel, hoe bedreigd die beschaving is, hoeveel waakzaamheid en verzorging
zij behoeft wordt nog duidelijker nu men den Balzac van Rodin bezichtigen kan in
een Parijsche straat. Het beeld was den kunstenaar niet besteld door toevallige,
moeilijk te karakteriseeren, min of meer wispelturige en benepen opdrachtgevers
maar door de machtige Société des Gens de Lettres, de vertegenwoordigers van het
schrijvend Fransche intellect. Wat verweet deze Letterkundige Vennootschap Rodin
eigenlijk toen zij in 1898 zijn Balzac weigerde? Wat verweten hem het publiek, de
critici, de journalisten die zijn beeld beschimpten? Dat hij Balzac geconcipieerd had
in het costuum waarin hij levenslang en tot aan zijn vroegen dood (hij werd 51)
zestien uren per dag doorbracht aan zijn werktafel, zwoegend als een galeislaaf op
zijn onmetelijke Comédie Humaine.

Balzac's huiskleeding
Deze legendair geworden huiskleeding was een soort van monnikspij, die Capucijnen
en Benedictijnen dragen. Zij is niet minder decoratief, niet minder vormgevend dan
de Grieksche of Romeinsche klassieke toga waarvan zij afstamt. Maar de globale
eindnegentiende-eeuwer vond die pij een wanstaltige zak. Hij merkte de lijnen niet
waarachter een lichaam zich levend afteekende. Om deze lijnen te plooien in zulke
schijnbaar eenvoudige welving had Rodin zeven naakt-studies geboetseerd en
gedrapeerd naar een model (een vrachtrijder) dat hij na lang zoeken gevonden had
in de geboorteprovincie van Balzac, en waarvan hij meende, afgaande op historische
bescheiden, dat het physieke gelijkenis vertoonde met den romanschrijver, die een
forschen romp had, een geweldig hoofd, doch korte, magere beenen en een
peervormigen buik. De eind-negentiende-eeuwer bespeurde in die glooiende plooien
ook niet het langzame opwellen, de eerste stuwing eener gedachte in actie, als 't ware
de aanvang eener vlam, die rhythmisch vloeiend voortglijdt langs borst en schouders
om met het volle vuur der bezieldheid uit te laaien in den domineerenden, genialen
kop. Men zag niets van dien kop waarvan elke zenuw de worsteling uitdrukt naar
het bereikbare en het onbereikbare in de wereld der idee, die kop welke, wanneer hij
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ooit geschonden zou worden opgegraven na honderd eeuwen, nog zal spreken als
buitensporige, bijna onbekende, onvermoede openbaring van een denkend, voelend,
wetend mensch. Men zag die oogen niet eens waaruit evenveel licht gloeit als
schaduwen en duisternis. Van de gansche gestalte welke Rodin herschapen had in
haar scheppend moment, met haar trots, haar duizeling, haar stormende opgetogenheid,
haar beheerschte drift, merkte men niets dan de zak. En een werk waarbij de auteur
tien jaren gemediteerd en geploeterd had werd met haast algemeene stemmen
verworpen als ‘gedegenereerde kunst’.

Uitgekomen voorspelling
Na deze nederlaag welke zijn struische krachten bijna brak, zei Rodin tot een journalist
die den durf had hem te interviewen: ‘Als de waarheid sterven moet zal zijn Balzac
door de komende generaties in stukken geslagen worden. Als de waarheid
onvergankelijk is dan voorspel ik u dat mijn standbeeld zijn weg zal maken.’
Rodin overleed in November 1917, temidden van den eersten oorlog die gevoerd
werd om de vrijheid, om de waarheid, en zijn Balzac had veertig jaar noodig om zijn
weg te maken tot Montparnasse en eindelijk onthuld te worden door Jean Zay, sinds
drie jaren minister van Onderwijs en Schoone Kunsten der Derde Republiek. Beter
laat dan nooit. Toen de menhir en mijlpaal in menschen-gedaante geconcipieerd werd
was Montparnasse een spoorwegstation, een kerkhof en enkele warmoezerijen aan
den rand van de groote stad. Vandaag is het meer dan ooit een internationaal centrum.
De meesten hunner die de streken van Europa ontvluchten moesten waar niet alleen
de ‘gedegenereerde kunst’ maar alle cultuur bedolven werd onder stof en zand dat
uit oude eeuwen opgerakeld opwaait, de meesten dier bannelingen verzamelen zich
op Montparnasse. Vanaf de wereldberoemde terrassen van La Rotonde en Le Dôme
kunnen zij achter een café-crème of een Pernod den Balzac zien en bepeinzen (hij
is drie meter hoog zonder het voetstuk) aan den overkant van den Boulevard.

Plaats kan beter
Hij staat daar tusschen te jonge boomen, op een sjofel grasperkje, achter een armzalig
ijzeren hekje, op een vierkant blok graniet, als een Vreemdeling, als een
Swedenborgsche verschijning eener andere planeet. Op 't oogenblik is zijn achtergrond
het gore kermistentje, waarin La Horde schilderijen exposeert, en een imposante
varkensslagerij. Hij doet even vreemd aan in het vulgaire gewoel en de banale
omgeving van een drukken carrefour, als wanneer men daar de Eroïca van Beethoven
of een drama van Shakespeare zou spelen. Ik geloof niet dat Rodin tevreden zou
geweest zijn over de gekozen plaats en de architectonische inrichting. Het is meer
dan waarschijnlijk dat hij geprotesteerd zou hebben en op zijn beurt geweigerd. Maar
niettemin, zooals zijn Balzac daar staat, een beetje als spook, als schim, en juist in
dat middelpunt van zwervers en ballingen, verheft hij zich uit het asfalt als een
symbool, en zelfs meer nog, als een garantie, duurzaam als het brons waarin hij
gegoten werd, als symbool en garantie voor de onsterfelijkheid, en de
onvergankelijkheid der waarheden welke ons het dierbaarst zijn. Nergens zal men
treffender en nuttiger dan tegenover Rodin's Balzac sommige fundamenteele
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wezenlijkheden overwegen waarvoor de mensch hoopvol en onverdroten gedurende
eeuwen gekampt heeft.
[verschenen: 19 juli 1939]

‘Klaar voor nieuwe overwinning’
Eenvoudige woorden van generaal Weygand hebben een periode van critiek
en scepticisme in Frankrijk voorgoed afgesloten.
Parijs, 6 Juli 1939.
Er is iets veranderd in de tonaliteit der Fransche natie. Er veranderde iets dat oneindig
meer belang in zich heeft dan b.v. een dozijn kabinetswisselingen, de manier waarop
het parlement zal worden gekozen of kan worden verlengd en dergelijke uiterlijke
voorbijgaande nuances in de sleur en in de routine. Dat zou een vermelding nauwelijks
waard zijn. Dit ware trouwens geen verandering maar een schakeering. Neen, het
verschil is van origineeler, elementairder natuur. Het komt van diepere roerselen.
Het betreft bestanddeelen die een metamorphose bewerkstelligen, een radicale
wijziging van een klimaat, een temperament, of iets dergelijks.

Nieuwe grondtonen
Het betreft de grondtonen. Door het gewone geluid heen dringt plotseling een stem
die men nog niet hoorde, die men niet verwachtte; die men zelfs niet kon vermoeden.
Zij heeft niet alleen een ander accent dan alle vorigen, doch een anderen klank. Zij
slaat een toon aan welke men een jaar geleden wel had kunnen droomen, doch dien
men niet hoorde. Het merkwaardigste van dien toon is dat hij niets opvallends heeft,
weinig volume, geen speciaal coloriet, en dat hij niettemin overal vernomen wordt,
verstaan, verbreid.

Net als in 1918
Hij doet denken, om een beeld te geven van zijn eigenaardigheid, aan de woorden
welke Foch uitte tijdens een der hachelijkste episoden van de laatste Duitsche
offensieven in 1918. ‘Als men het huidige militaire duel vergelijken mag met een
kaartpartij,’ zei Foch, ‘dan prefereer ik mijn spel boven dat van mijn tegenstander
Ludendorff en zou niet met hem willen ruilen.’ Er is niets heldhaftigs in die woorden,
niets opmerkelijks, niets persoonlijks. Ze zijn gesproken bij ontelbare andere groote
en kleine gelegenheden. Men kan zich voorstellen dat er in 't buitenland nauwelijks
op gelet is. Maar onder de Franschen brachten zij een ongeloofelijken indruk teweeg.
Te zeggen dat hij iedereen electriseerden zou onjuist zijn. Niemand raakte uit zijn
alledaagsche doen. Maar het geheele volk, civielen en militairen, had opeens de
gewaarwording, de overtuiging van vasten bodem onder de voeten te hebben en van
stevig in de schoenen te staan. Elkeen kreeg eensklaps, doch kalmweg, die zekerheid
van tegen alles opgewassen te zijn, de absolute zekerheid van het rechte eind te
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hebben. Foch, die de reputatie had van openhartigheid en rondborstigheid, werd
geloofd zonder bedenking. Wanneer Foch iets zoo eenvoudigs kon zeggen op een
uur dat menigeen de onrust en de twijfel om 't hart sloeg, dan moest het waar zijn.

Weygand bewerkte het wonder
Woorden nu van gelijke strekking zijn dezer dagen gesproken door Weygand, de
voormalige opperbevelhebber, de voorganger van Gamelin. Ze waren noodig en
gaarne zou men ze eer gehoord hebben. Zij sluiten definitief een periode van critiek
en scepticisme. Zij halen een streep door alle vroegere bevliegingen van
wankelmoedigheid, onvastheid, bedilzucht, kleingeloovigheid, ongewisheid. Doch
wellicht was het niet mogelijk voor Weygand om zich eerder te uiten in decisieve,
positieve termen. Want Weygand is een type in het genre Foch, wiens secondant hij
was tijdens de vier jaren van den wereldoorlog, en wiens altijd hermetische, elliptische
orders hij voor de uitvoerders omzette in heldere, begrijpelijke taal.

Hij meent wat hij zegt
Gelijk Foch staat hij bekend als iemand die niet zegt, die niet eens zou kunnen zeggen,
wat hij niet meent en wat hij niet in de verste consequenties kan verantwoorden. Hij
is een groot veldheer die de Polen hielp de Russen van zich af te schudden met de
vaardigheid van strategie en tactiek welke hem eigen werd in de school van Foch.
Hij bleek een groot administrateur te zijn tijdens zijn bewind in Syrië. Hij is eveneens
een uitmuntend denker en schrijver. Zijn verhaal van den nacht van den
Wapenstilstand, van de reacties en reflexen der overwonnen Duitschers temidden
van de Fransche en Engelsche overwinnaars, is een meesterstuk, nauwkeurig en sober
als een rapport, suggestief als goede literatuur. Weygand's synthetische geschiedenis
van het Fransche leger, onlangs verschenen, is een standaard-werk, practisch om te
raadplegen, boeiend om te lezen. Bovendien kan men hem rangschikken onder het
slag der zwijgers. Hij is een taciturne die den kring van stilte welke hem omgeeft
slechts ontsluit wanneer de aanleiding gebiedend genoeg is om een pauze van
afzondering te verbreken.

Gereed voor een nieuwe overwinning
Het was dus stellig niet in 't wilde weg dat hij antwoordde op een vraag die hem
gesteld werd tijdens een verblijf in Fransch-Vaanderen, en zei: ‘Gij vraagt mij mijn
meening over het Fransche leger; ik zal ze u ronduit teggen, zonder mij door iets
anders te laten leiden dan door de strikste waarheid, wat me overigens geenszins
hindert: ik geloof dat het Fransche leger een grootere waarde heeft dan op eenig
ander moment zijner historie; het Fransche leger bezit een materiaal van de eerste
kwaliteit, fortificaties van den eersten rang, een uitstekend moreel en een merkwaardig
oppercommando. Niemand bij ons wenscht oorlog, maar ik verzeker, als men ons
dwingt een nieuwe overwinning te bevechten, dat wij haar zullen behalen.’
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Tooverachtige werking
Al wie de persoonlijkheid en het karakter kent van Generaal Weygand, al wie zijn
persoonlijkheid en karakter eenigszins in aanmerking wil nemen (en niet alleen doen
dit de gezamenlijke Franschen maar ongetwijfeld ook enkele Duitschers, Japanners
en Italianen) [zal] door zulke woorden van zulk een man op de gevoeligste wijze
getroffen worden. Bij de Franschen gaat deze gevoeligheid tot ver buiten de grenzen
van het verstandelijke, van het zuiver-rationeele. In dezelfde lijn als de geciteerde
woorden van Foch heeft deze uiting van Weygand een ondefinieerbare, een haast
tooverachtige werking veroorzaakt. Ieder weet dat Weygand geloof en vertrouwen
verdient. Ieder kent zijn volstrekte oprechtheid, zijn deskundigheid. Vooral de laatste
zin heeft het innerlijk evenwicht hersteld waar het misschien gestoord was. Hij sleept
niet mee, hij electriseert niet (daaraan heeft men geen behoefte) maar hij geeft het
bewustzijn van grond onder de voeten te hebben, gebeure wat wil.

Nog een uitlating van een generaal
Onder de realiteiten rekenen wij ook de uitlating van Generaal Vuillemin, den
opperbevelhebber der luchtstrijdkrachten. Wat zwijgzaamheid, karakter,
nauwgezetheid en competentie betreft is Vuillemin van hetzelfde maaksel als
Weygand en zijn collega's van den Generalen Staf. Zonder eenigen twijfel heeft hij
elke uitdrukking gewikt en gewogen toen hij verklaarde: ‘De moderne vliegtuigen,
waarmee het leger weldra volledig zal zijn toegerust, bereiken allen 500 k.m. per uur
en sommigen overschrijden deze snelheid tamelijk ruimschoots. Reeds talrijke
moderne “jagers” betrekken de wacht in het moederland en in Noord-Afrika. Onze
eskaders zijn hernieuwd en nemen toe tot in onze verre koloniën. Onze voorraden
zijn versterkt. Weldra zullen wij het doel bereiken. Het luchtleger, zooals wij het
verlangen en prepareeren zal een der beste factoren van veiligheid zijn voor het land;
tegelijk een bolwerk vormend tegen 't luchtgevaar en het best voorbereid om een
eventueelen aanvaller tot nadenken te stemmen door hem onder bedreiging te houden
eener onmiddellijke en foudroyante riposte.’

Ander geluid dan negen maanden terug
Negen maanden terug, in de dagen van Godesberg en München, waren zulke
verzekeringen onmogelijk wellicht, maar gewis ondenkbaar. Zij zijn echter niet alleen
zakelijk constateerend en zakelijk geruststellend. Maar in politiek opzicht snijden
zij den terugtocht af, die het vorig jaar uitgevoerd kon worden en gemotiveerd met
argumenten van onvoldoende voorbereiding. De Chefs proclameeren heden hun
sterkte en hun paraatheid. Mochten hun woorden vandaag de gebeurtenissen (die
niet enkel van hen afhangen) niet kunnen richten naar een humane afwikkeling wij
hebben tenminste aangaande verloop en einde der gebeurlijkheden niets meer te
duchten.
[verschenen: 24 juli 1939]
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‘Witte’ oorlog in de Radio
Franschen beantwoorden thans stelselmatig de Duitsche en Italiaansche
propaganda door de lucht.
Parijs, 10 Juli [1939]
Het is plotseling en zonder aanmaningen een voldongen feit geworden. De oorlog,
die reeds maanden woedt in de kranten, in de redevoeringen in de financiën in de
economie, in de wapen-fabrieken, op de scheepswerven, en op menig ander terrein,
sloeg over naar de Radio.
De oorlog, welke totnutoe ‘droog’ heet omdat hij nog niet wondde in het levende
lijf, of ‘wit’ omdat hij zich nog niet kleurde in zijn natuurlijke tinten van vlammen
en bloed, die drooge en witte oorlog maakte zich meester van het onbegrensde gebied
dat reikt tot de uiteinden der atmosfeer, van het domein der vogels, der vallende
sterren, der engelen en overige lucht-geesten. Met behulp van onzichtbare vonken
die door alle muren dringen breidde hij een net van electrische golven uit over geheel
Europa.

Een verrassing
Dit onverhoedsche evenement, waarop door geen enkel ultimatum was voorbereid,
greep plaats op Donderdag 7 Juli, te half tien 's avonds, om precies te zijn waar het
een historische gebeurtenis geldt van zooveel belang. Voor de Franschen zelf was
het een verrassing. Zij waren nergens verdacht op. Eensklaps werden alle programma's
der gezamenlijke zend-stations onderbroken, bij de eenen temidden van een concert,
bij de anderen temidden van een tooneelstuk, een dans of een liedje en men hoorde
een beenderige tik-tak. Men vroeg zich af wat er gaande was en wat er komen zou.
Na een tusschenruimte die eindeloos leek omdat zij met niets gevuld was dan met
het dorre, knokkerige rhythme van den metronoom, kwam er een stem die hier in 't
Duitsch, daar in 't Italiaansch, ginds in 't Spaansch, elders nog in 't Joegoslavisch, in
't Engelsch zelfs, haar verontschuldigingen aanbood voor de storing, en aan de
luisteraars verzocht een kort kwartier te offeren hunner verpoozing, in naam der
hoogere belangen van Frankrijk en van de wereld. Beminnelijker kon het niet, maar
ook niet onverwachter, ongelegener en brutaler.

Gecommentarieerde nieuwsberichten
Toen volgde een serie van min of meer gecommentarieerde nieuwsberichten in de
vermelde talen. En zoo gaat 't sinds genoemden datum twee maal per avond. Alle
Fransche posten bleken gemobiliseerd, zoowel de particuliere als die, veel talrijker,
van den Staat. Hun verschillend penetratievermogen, zeer capricieus in de Radio,
was met zorg bestudeerd en zij werkten met de volle kracht van al hun kilowatts. Er
is vermoedelijk geen enkel land tot aan de oevers van de Weichsel, tot aan de monding
van den Donau en langs de stranden van de oude Wereld-Zee, dat buiten het bereik
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ligt der golven, waarmee men een lichtje hoopt te ontsteken in menig systematisch
verduisterd of beneveld gemoed.

Kalm van stapel
In een periode van kalmte is men zeer kalm van stapel geloopen. Om niemand af te
schrikken; om niet de geringste aanleiding te geven tot verbod van luisteren; om
eventueele verbodsbepalingen des te draconischer te doen schijnen; omdat men meer
vliegen vangt met een druppel honing dan met vaten azijn, een oude, beproefde
waarheid welke door de totalitairen, wat Frankrijk betreft, roekeloos in den wind
werd geslagen, en waarvan men succes verwacht bij hen, méér succes dan van hun
methode. Dat alles werd zorgvuldig berekend en kan trouwens met den dag
veranderen, of varieeren volgens de eischen der omstandigheden. Maar bezadigd of
nerveus, neutraal of gepassionneerd, insinueerend of met klem, c'est le ton qui fait
la musique, zonder twijfel doch welke muziek men ook zal maken, of ze piano is of
fortissimo, andante of allegro vivace, de gemaakte muziek zelf kan niet verhinderen,
dat een soort van witte oorlog, die op elk gebied waar hij losbrak totdusverre verkapt
bleef, gemaskerd, gelarveerd, niet te onderkennen, een ware sluipoorlog, dat die
witte, drooge oorlog hier voor de eerste maal officieel werd door de tusschenkomst
der Radio-zenders van den Franschen Staat en door de requisittonneering der
particuliere zenders vanwege te Fransche regeering.

Anderen gingen voor
Voor de eerste maal, wel te verstaan, wat Frankrijk aangaat. Want als men de gevolgde
lijn zou betreuren, als men den Franschen hun genomen offensief zou willen verwijten,
als men geneigd zou zijn het in diverse termen te veroordeelen, men heeft niet het
recht te vergeten dat het geenszins de Franschen zijn die dezen oorlog begonnen.
Sinds weken en maanden immers emitteeren Italië en Duitschland (om te zwijgen
van de Soviets en Japan) in de 't meest en 't minst gesproken talen, de gebeurtenissen
toelichtend vanuit hun gezichtshoek en in hun voordeel. Elken avond te elf uur konden
de Franschen Rome inschakelen om door de verleidelijkste der sirenen geïnformeerd
te worden volgens de wenschen van Mussolini. Sinds jaar en dag ook wordt de
publieke opinie van Frankrijk, hetzij ze zich uitdrukt in de kranten, op straat, in de
café's, in de salons, of op de Beurs, gemanoeuvreerd door geheime boodschappers,
groote en kleine agenten uit Duitschland en Italië.

Men stond er machteloos tegen
Tegen deze stroomannen en afgezanten, die over alle noodige middelen beschikken,
die legio zijn, die ageeren in alle kringen der maatschappij (wij hebben hier zelfs
Poolsche arbeiders gehad die openlijk en met geweld manifesteerden voor Hitler),
tegen deze meestal moeilijk te onderscheiden en te controleeren propagandisten kan
de Fransche regeering weinig uitrichten. Het Fransche volk leeft onder het regiem
van vrijheid van drukpers en vrijheid van woord, beiden van ten absolute essens die
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niet toelaat eraan te tornen in détails. Het Fransche volk bezit bovendien een zeer
levendig en prikkelbaar zelfstandigheidsgevoel. Het gelooft meerderjarig te zijn. Het
wil niet geringeloord worden in zijn denkwijzen. Het zou de eerste zijn om een
gemaatregelde beïnvloeding der opinies te beantwoorden met achterdocht,
wantrouwen, afkeuring en verzet.

Autoritaire blunders
Totdusverre heeft de Duitsche en Italiaansche propaganda, hetzij ze zich bediende
van de drukpers, de radio of het gewoon gesproken woord weinig vat gekregen op
de Fransche openbare meening, wijl het niet voldoende is een schrijver, boodschapper
en agent te vermommen om psychologen van hen te maken, menschenkenners die
kijk hebben op een nationaal karakter, die niet mistasten, die hun gevaarlijk instrument
hanteeren als virtuozen. Zij hebben ontelbare en ongeloofelijke blunders geslagen.
Sommigen zullen onderwerpen leveren voor komische kluchten, zooals twee geheime
boodschappers b.v. die elkaar ontmoeten zonder elkaar te kennen en die zich over
en weer met de sensationeelste nieuwtjes in panische opschudding brengen, wat reeds
verschillende malen gebeurde. Anderen rekenen regelmatig buiten den waard. En
met reden, uiteraard, pour cause. Want de Franschman heeft een buitengewoon besef
van recht en onrecht, van billijk en onbillijk, van mijn en dijn. De bezetting van Praag
(gecombineerd met de zelfbeschikking der volkeren) heeft een ruim deel der
propaganda ontkracht. De gedwongen verhuizing der Duitschers uit Tyrol is een
verpletterend argument tegen de aanspraken van Mussolini op Tunis, daar men kan
antwoorden: Waarom verhuist hij de Italianen van Tunis niet, wat zooveel
menschelijker zou zijn dan de Tyrolers uit Tyrol!

De kaatser en de bal
Maar dat de Duitsch-Italiaansche propaganda ontzettende bokken heeft geschoten
(o.a. door haar belachelijke intimidatie-pogingen, door haar opgeblazenheid, door
haar isegrimmigheid) dat zij lastig te weren of te onderdrukken valt, en zelfs dat haar
resultaat zoo goed als nihil is, dat zij geld en moeite verspilt voor luttel of niets,
behoeft geen motief te worden om haar onbeantwoord te laten betijen. Wanneer de
dictatoren oordeelen dat de Franschen voorlichting noodig hebben waarom zou dan
de Parijsche regeering niet meenen dat Duitschers en Italianen een objectieve
uiteenzetting van de toedracht der zaken uitstekend kunnen gebruiken? Het is evident
dat dergelijke procédés de atmosfeer niet verhelderen. Geen enkele propaganda echter
zal de Franschen uit het hoofd praten dat wie kaatst den bal moet verwachten.
[verschenen: 25 juli 1939]

Si vis pacem, para bellum

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Het indrukwekkende défilé te Parijs, bijgewoond door een onbecijferbare
menschenmassa, moet een waarschuwing zijn voor de geheele wereld: het
Fransche volk tart en praalt niet, maar het vreest ook niets en niemand!
Parijs, 16 Juli [1939]
Als wij den vrede bewaren, wat de Hemel ons vergunne, dan zal dit voor een ruim
deel te danken zijn aan het Défilé van 14 Juli in de Fransche hoofdstad.
Want onder de toeschouwers zonder tal, een ware menschenzee zooals men er
nooit een gezien heeft, een klomp levende materie, wriemelend, krieuwelend,
vormeloos en homogeen, bevonden zich allicht enkele afgezanten van geduchte
Tweemannen wier namen onuitgesproken rondzwierven en tot wier eer, alles
tezamengenomen, deze geweldige wapenschouw plaatsgreep. Zij behoeven niet eens
spionnen te zijn die boodschappers, maar simpele waarnemers. En 't kan haast niet
anders, hoe partijdig zij ook bericht willen doen, dat er in hun rapporten geen toon
blijft natrillen welke hun lastgevers moet doorsidderen als 't begin eener huivering
voor het waagstuk en het struikelblok dat in een visioen voor hun oogen opschemert
in al zijn vervaarlijkheid.

Gewicht vermorzelde den weg
Misschien zijn ze, zooals ik, na het Défilé de Avenue des Champs- Elysées
afgewandeld. Vanaf de Triomfboog tot aan de Place de la Concorde, en verder nog,
over een afstand van drie, vier kilometer, was het asfalt van de straten gerukt, in
dikke klodders samengeperst, het plaveisel gedeukt, gebold, gebroken, gegroefd,
gevorend onder de ontelbare rupswielen en getande raderen die het een vol uur lang
gemalen, gekneed had. Nooit woonde men iets dergelijks bij en 't was de moeite
waard deze verwoestingen gade te slaan. De magnifieke, spiegelgladde Avenue was
onberijdbaar geworden voor de snelle auto's der gewone dagen. Hier waren de tanks
gepasseerd en de artillerie in eindelooze gelederen van drie. Bij tientallen, bij
honderdtallen. De luchtvaartkanonnen die hun gestrekten, ranken muil verhieven tot
aan de eerste takken der boomen. Het zware geschut, lang of kort, dat als grijze,
logge kolossen langs den grond sleepte. Vuurmonden van allerlei kaliber. Affuiten
van allerlei tonnage. Lichte, gemiddelde, groote pantserwagens, de eenen met
mitrailleuses in de draaikoepels, de anderen met gedrongen, dikke kanonnen in hun
torens.

Zwaarsten waren er niet eens
Men had de zwaarste in hun kazernes gelaten, langs de grenzen en de slagvelden,
bevreesd dat het gewicht hunner dertig, veertig duizend kilo's en de daverende
vibraties van een compacten opmarsch de gewelven van onderaardsch Parijs zouden
doen instorten. Maar reeds hun mindere soortgenooten, door hun omvang, door hun
toerusting, door hun aantal, door hun sluipende, onweerstaanbare voortbeweging,
onzichtbaar bestuurd, waren indrukwekkend genoeg om een rilling over den rug te
doen gaan van wie eenige verbeelding had en die ze zag in een toekomstig gevecht,
menschen plettend als grashalmen. Zij deden de huizen beven van den zolder tot de
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fundamenten. Zij beukten, kerfden, ploegden, walsten de straten en pleinen van het
monumentaalste en bekoorlijkste kwartier van Parijs. Op een onverzettelijk, eentonig
rhythme van rijdende metalen, mechanische vestingen rolden zij voorbij als machtige
en onverbiddelijke symbolen van verwoesting en verderf.

Reparatie zal millioenen kosten
Alleen de reparatie der straten voor een betooging van betrekkelijk geringen duur,
zal millioenen kosten. Men had er dat voor over. Wat telt het naast het milliard dat
elke week wordt uitgegeven sinds vele maanden? Men wilde biologeeren,
hypnotiseeren, galvaniseeren, en dit doel was bereikt. Men had de trompetten willen
laten hooren van Jericho, de bazuinen van het laatste oordeel. Of liever een suggestie,
een memorie van de stalen stemmen welke ratelend en donderend kunnen losbarsten
over een wereld die zich ten ondergang laat doemen. Een militaire revue immers is
slechts een fragment, een staalkaart, een tiende, een honderdste deel van de totale
kracht die achter betonnen wallen gereed staat om in werking te treden. Men bewees
twee dictatoren de eer van de imposantste revue welke Parijs ooit beleefde. Deze
attentie, wanneer ze over genoeg verstand beschikken om niet boven de menschelijke
macht te gaan, zou hun voldoende moeten zijn.

De soldaten van twee landen
Hier defileerden echter niet enkel de ijzeren, vulkanische wapenen. Hier defileerden
ook soldaten. De soldaten der twee mogendheden die naast haar macht haar eendracht,
haar cohaesie wilden manifesteeren. Engeland en Groot-Frankrijk. Engeland met
zijn rood-zwarte horse-guards, zijn gerokte Schotten, zijn mariniers, zijn vliegeniers,
vergezeld door een minister en een chef van den Generalen Staf. Groot-Frankrijk
met zijn Vreemden-Legioen, gelauwerd met legenden van fabelachtig avontuur, met
dapperheid die eene majesteit wordt als bij de dolende ridders van eertijds.
Groot-Frankrijk met zijn bataillons te voet, te paard, op wielen, van tirailleurs uit
Tunis, Marokko, Algiers, de Sahara, Senegal, de binnenlanden van Afrika,
Madagascar, en Indo-China, met hun chechia's, hun roode of witte mutsen, hun
wollen burnoezen, hun tropenhelmen, hun nieuwe uniformen, rossig-geel gekleurd
als het zand der woestijn en de huid der leeuwen. Voor de eerste maal zijner
geschiedenis nam het Koloniale Leger van Frankrijk, sedert een jaar meer dan
verdubbeld, in zijn ganschen omvang deel aan een défilé, de Annamieten beneden
de gewone maat, bijna dwergachtig maar lenig en rap; de Arabieren struisch en
onstuimig, de Negers, athletisch, bonkig en reusachtig. Groot-Frankrijk, een land
van honderd-tien millioen inwoners, dat zich bewust werd van zijn militair potentieel
en het met meesterhand begon te organiseeren, blanken, gelen en zwarten, allen
loyaal, allen begeesterd voor hetzelfde ideaal, allen uitstekend afgericht en toegerust.

Enorme belangstelling
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Er was ook het volk van Parijs, uit de provincies, uit de Koloniën, het waarlijk
ontelbare volk waarvan het overgroote meerendeel niets bespeurde van het défilé
dan wapperende pluimen van vaandels en helmen, zigzaggende punten van bajonetten
en de radio-masten der pantserwagens. Zoo gedisciplineerd en volgzaam ze was, die
massa van menschelijk protoplasme, af en aan spoelend in breede en voortdurende
golvingen had zij in haar enthousiasme tallooze houten balustraden verbrijzeld om
te stuiten op de onverzettelijke achterwerken der duizenden paarden van de garde.
Na de revue lag de grond bezaaid met spaanders en latten, met gebroken kisten, met
verfomfaaide papieren periscopen die tot niets gediend hadden, en alle grasperken
waren vertrapt en vernield.

Volk zonder vrees
Die schijnbaar ordelooze, bijna onbedwingbare en onbecijferbare menschen-hoopen
nochtans verdienen een aparte vermelding in de verslagen der boodschappers die
belast waren met de voorlichting van hun twee sabelrinkelende meesters. Al dit
krioelende, deinende volk, dat per slot de geheele revue betaalde met zijn penningen
en dat samengestroomd was om niets te zien, hoogstens wat te kunnen gissen, toonde
tegenover deze onzichtbare parade van mogelijke catastrofen en virtueele slachtingen,
een onwaardeerbaar goed humeur, een onverstoorbaar optimisme, een weergaloos
moraal. Het overstelpte de regimenten welke het nauwelijks raden kon met orkanen
van acclamaties, waarbij zelfs het gedaver der motoren en der fanfares verdoofde.
Geen vleug van neerslachtigheid in deze mengeling van alle standen en leeftijden,
geen zweem van bedrukte gevoelens voor een toekomst die somber lijkt, geen spoor
van zwartgalligheid, bij mannen noch vrouwen, en evenmin in de oogen als in de
woorden. Geen greintje laatdunkendheid ook, noch snoeverij of branie. Dit volk tart
niet, dreint niet, praalt niet. Maar werkelijk, het vreest ook niets en niemand. En wijl
dat niet op commando geschiedt, doch als de natuurlijkste zaak van de wereld, is dit
zeker niet minder aandacht waard dan het défilé der onovertrefbare soldaten, bloem
van een volk dat een dapper, edelmoedig hart nog steeds op de rechte plaats draagt.
[verschenen: 31 juli 1939]

Herhaling van kwade praktijken
De affaire-Abetz is inzooverre niets nieuws onder de zon, dat Frankrijk in
1917 onder veel hachelijker omstandigheden vrijwel hetzelfde heeft
doorgemaakt.
Parijs, 20 Juli [1939]
Wie zich wegens de ‘Affaire Abetz’ mocht verontrusten omdat zij de nauwelijks
geheelde wonde van haat en tweedracht in den boezem der Fransche natie weer zou
kunnen openrijten, die bedenke dat Frankrijk in 1917, onder veel hachelijker
omstandigheden, in vollen oorlog, hetzelfde geval heeft doorgemaakt en dezelfde
chirurgicale operatie verricht heeft.
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Destijds was het Almereyda, exploitant van Le Bonnet Rouge en intiem bevriend
met den toenmaligen minister van Binnenlandsche Zaken Malvy, het was de directeur
van Le Journal in eigen persoon en een der voornaamste medewerkers van het
Deuxième Bureau (contra-spionnage), het was per slot de minister zelf, die door de
militaire justitie in hechtenis werden genomen onder beschuldiging van
‘verstandhouding met den vijand’.

Niets nieuws onder de zon
Almereyda (in de gevangenis gezelfmoord met een schoenveter), Malvy, Caillaux
(beiden senator en député op 't oogenblik) en de overige toenmalige ‘verraders’ die
in de tijgerklauwen raakten van Clemenceau behoorden alleen tot de politieke groepen
van Links en uiterst-Links. De linkerhelft namelijk der Fransche natie was toentertijd
pro-Duitsch en dat haar actie tot vredes-sluiting mislukte viel hoofdzakelijk te wijten
aan de exorbitante, draconische voorwaarden welke Duitschland stelde. Reeds toen
prijsden de Duitschers het verwerven van den vrede, de Pax Germanica, met zeer
hooge eischen en offers. Niets nieuws onder de zon en het Hakenkruis van Hitler.
Ook toen reeds kostte het in Frankrijk een verbazende moeite, een langdurige,
halsstarrige, venijnige campagne (met alle demoraliseerende schadeposten daarvan
in oorlogstijd) om het Duitsche verraders-nest zoo niet grondig uit te roeien (slechts
enkele figuranten als Bolo Pacha en Lenoir kwamen voor het executiepeloton) dan
toch provisorisch onschadelijk te maken.

Zelfs het motief is hetzelfde
De groote omkooper van 1917 resideerde in Spanje. In 1939, het derde jaar van den
nieuwen wereld-krijg die uitbrak in 1936, vertoefde de hoofdagent der Duitsche
belangen te Parijs, daar de vijandelijkheden tot dusverre droog en wit bleven. Dit
verschil van residentie, nietig overigens hoewel het de manipulaties in 1939
vergemakkelijkte, is het eenige wat de beide situaties onderscheidt. Want al zijn de
rollen omgeroerd, dit verandert niets aan den tekst van het stuk. Vandaag inderdaad
behooren de Fransche pro-Duitschers, dit wil zeggen zij die tot elken prijs een accoord
met Duitschland zouden willen sluiten, voor het meerendeel tot de Rechtsche en
uiterst-Rechtsche fractie van het Fransche volk. Hun voornaamste motief is Rusland,
en zelfs dit motief varieerde niet. Zooals de linkschen tot 1917 anti-Russisch waren
omdat zij het tsarisme verfoeiden en een triomf vreesden van de autocratie, zoo zijn
de rechtschen in 1939 anti-Russisch omdat zij den satanischen Stalin detesteeren en
een doorbraak duchten van het communisme.

Abetz' functie al langeren tijd bekend
In beide gevallen moet anti- Russisch, bij gebrek aan ander tegenwicht, onvermijdelijk
uitdraaien op een min of meer genuanceerd pro-Duitsch, niettegenstaande de vele
en klemmende bezwaren welke sedert 1939 wederom tegen Duitschland kunnen
worden aangebracht. Deze sympathie-verschuiving is dermate natuurlijk, machinaal,
automatisch, noodgedwongen, dat het met recht verwondering mag wekken dat de
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Duitschers nuttig oordeelden in deze omstandigheden de opinies en geweten te koopen
met geld. Zij hadden hetzelfde effect kunnen bereiken met eerlijke, loffelijke en
onstrafbare middelen. Doch in psychologische fijngevoeligheid en vingervaardigheid
hebben de Duitschers nimmer uitgeblonken en daarenboven schijnen zij nog steeds
niet genezen van de ingeboren hebbelijkheid die hen drijft om altijd het onderste te
willen hebben uit de kan. Want dat Daladier in 1939, zooals Clemenceau in 1917,
ten langen leste besloot de Duitsche propaganda-manoeuvres te onderdrukken, beduidt
impliciet niets anders dan dat hij tot de conclusie kwam dat er met Berlijn waarlijk
geen land valt te bezeilen. De functie immers welke Otto Abetz vervulde in de
Fransche hoofdstad was bij het gouvernement en de politie sinds geruimen tijd
bekend. Het was een soort van schandaal geworden (precies trouwens als in 1917)
dat die handelingen gedurende vele maanden onbelemmerd konden geschieden.

Waar de ministers voor moeten oppassen
De partijen inderdaad stonden niet meer gelijk. Wanneer fanatici, sectarissen,
dolkoppen, uilskuikens of lomperds de regeering overladen met hoon en smaad bij
elke poging die zij onderneemt om de Fransche posities tegenover het extravagant
Duitsch-Italiaansche offensief te handhaven, dan is dat ergerlijk, betreurenswaardig,
soms bijna ondraaglijk, maar onder het regiem der vrijheid van drukpers
onvermijdbaar. Ministers als Daladier, Paul Reynaud, Georges Mandel (die in
werkelijkhcid Jeroboam Rothschild schijnt te heeten volgens een bewering welke
moeilijk gecontroleerd kan worden), Paul Marchandeau, de President Lebrun, en
allen die hun voorzichtig, patriottisch beleid goedkeuren, mogen zich verbijten, doch
zij moeten dulden om bij elken behoedzamen tegenstap dien zij wagen teneinde het
dynamisme der As te stuiten, uitgescholden te worden voor bellicisten, voor
oorlogszaaiers, voor ministers van den Joodschen Sanhedrin, voor opperste protectoren
van Israël, voor slaven van het internationale Judaïsme en de Vrijmetselarij. voor
gesalarieerde lakeien van de Sovicts, voor omgekochte trawanten van de
bolsjewistische wereldrevolutie, voor handlangers der Loges en Synagogen, voor
President der Joodsche Republiek.

Imbeciele verzinsels betaald niet vreemd geld
Dat zulke klinklare nonsens, zulke grievende onrechtvaardigheden, zulke stupide
leugens met een betrekkelijke bona fide geschreven kunnen worden, is jammerlijk
voor de auteurs en hun lezers, maar niet te verhinderen. Dat echter iemand dergelijke
imbeciele onwaarheden en verzinsels schrijft, of hun verbreiding bevordert, omdat
hij daarvoor betaald wordt met buitenlandsch geld, gaat alle perken te buiten. Zoo
iets te tolereeren van een vijand, die een vrijheid misbruikt waarmee hij het liefst
spot na haar te hebben afgedankt, zou neerkomen op onnoozelheid, plichtsverzuim
of bewust verraad. In ieder geval, en hoewel de Franschen geen ezels zijn, zou het
den tegenstander een voorsprong verschaffen waarmee men hem in de tegenwoordige
omstandigheden waarlijk niet behoeft te bevoordeelen.
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Slag voor Duitsche propaganda
Bij overweging van alle mogelijkheden blijft nog de veronderstelling denkbaar dat
niet de Fransche justitie het initiatief nam tot bestrijding van koopbare propaganda
en complotten, maar dat de eerste sensationeele arrestaties van een medewerker van
Le Figaro en Le Temps (van wie de een bekend heeft één millioen, de ander
drie-en-een-half millioen ontvangen te hebben) behendig uitgelokt zouden zijn door
de Duitschers-zelf, met geen ander doel dan om tusschen de kwalijk verzoende linker
en rechter helft van de Fransche natie een tweespalt te provoceeren dat op het huidige
tijdstip belemmerend zou kunnen worden voor de politieke, diplomatieke en zelfs
militaire actie van Frankrijk. Er zijn precedenten van soortgelijke tactiek, welke,
wanneer ze uitgevoerd wordt op groote schaal, en niet mislukt, een land tot onmacht
veroordeelen. Als dit het oogmerk geweest is van de Duitsche strategie dan kan van
nu af verzekerd worden dat de resultaten van den stoutmoedigen zet op verre na niet
zullen beantwoorden aan de verwachtingen en aan de kosten. Niet omdat Daladier
onmiddellijk de strengste geheimhouding gelast heeft betreffende de verdere evolutie
der affaire (wat eer een nadeel is dan een voordeel omdat het allerlei suspicie in de
hand kan werken) maar omdat de Franschen te uitgeslapen zijn, ook al zouden zij
van de Russische ondervinding niets geleerd hebben, om gemoedelijk in zulk een
val te loopen. Daartegenover staat het absoluut ontwijfelbare feit dat de opzienbarende
ruchtbaarmaking van de pressie welke Duitsch geld heeft trachten uit te oefenen op
de beweging der Fransche ideeën aan de ‘Hitleriaansche propaganda’ een slag
toebracht dien zij niet spoedig zal te boven komen.
[verschenen: 2 augustus 1939]

Britsche vliegtuigen boven Parijs
Symbool van de geestelijke zoowel als mechanische samensmelting van twee
mogendheden, die de wacht rond de wereld hebben betrokken.
Parijs, 27 Juli [1939]
Voor de derde maal gisteren hebben escaders van Engelsche oorlogsvliegtuigen
Frankrijk doorkruist doch het was de eerste keer dat zij vlogen over Parijs. Midden
in den morgen kwamen zij uit het Zuidwesten aanzweven in gesloten formaties en
op een hoogte van ongeveer zeven honderd meter.
Het weer was winderig en ongedurig, met vlagen van storm en dikke,
onweersachtige regenhoozen. Zoodra de buien ophielden had de lucht een ijlheid die
de dingen dichterbij bracht alsof achter de zware wolkenschermen een regisseur
telkens een stuk horizon naar voren schoof, en het uitzicht was prachtig, maar toch
geloof ik niet dat een Fransch commandant bij zulke grillige weersgesteldheden een
vloot van 240 machines, bemand met meer dan duizend piloten manschappen, naar
buiten geriskeerd zou hebben en boven een stad die de cirkelvormige uitgestrektheid
heeft van Parijs en zijn voorsteden, waar in een straal van vijftien kilometer niet de
geringste plaats is voor noodlandingen. Men beleefde dat tenminste nog nimmer.
Om dergelijke kunsttoeren aan te durven en uit te voeren zonder eenige kink in de
kabels moet men buitengewoon zeker zijn van het materiaal, het personeel en tallooze
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bijna onvoorzienbare mechanische wisselvalligheden, waarbij elke hapering duur te
staan kan komen boven een overbevolkte agglomeratie als de Parijsche heuvelkom.

De invloed vanaf het plateau van Montmartre
Toevallig, want niemand was ingelicht, zag ik vanaf het plateau van Montmartre,
waar men een belvedère heeft zooals er waarschijnlijk alleen te Rome een bestaat,
een gedeelte der Britsche bombardeerders aanvliegen uit het lage, labyrinthische
stadsdal dat beneden ligt uitgespreid als een ontzaglijke kaart in relief. Het waren de
Blenheims en de Wellingtons, beide twee-motorig. En natuurlijk, in zuiver geteekende
geometrische figuren als deze groepen, op zoo kleine hoogte, zal geen enkele vloot
een werkelijken aanval ondernemen. Zij zou in de kortste keeren en op grooten
afstand van haar doelwit worden neergehaald. Maar niettemin moest ik denken aan
een Duitschen roman, die een paar jaren voordat Hitler aan 't bewind kwam gedrukt
werd en waarvan de Fransche vertaling eenige sensatie maakte omdat zij getiteld
was ‘Parijs zal verwoest worden in 1936’. In dit boek waren het eveneens Engelsche
luchtvaarders die in de vroegte van een zonnigen morgen bij overrompeling aan den
Parijschen horizon verschenen, de stad in brand schoten en uitmoordden, na de
Fransche luchtvloot vernietigd te hebben en op de vlucht gedreven.

Herinneringen...
Men kon omstreeks 1931, '32 nog zulke fantasieën verzinnen zonder in strijd te raken
met het minimum geloofwaardigheid dat de lezer eischen mag van een schrijver.
Ware zijn suppositie onaannemelijk geweest dan zou de auteur ze niet gevormd
hebben, want hij had de keuze tusschen verschillende. En het indrukwekkende tafereel
dat wij hier onder grauwe wolken zagen voorbijglijden, een geduchte buitenlandsche
luchtvloot stevenend over de Fransche hoofdstad, riep niet alleen herinneringen op
aan de funeste dwalingen die, tot ons aller ongeluk, een tijd lang de relaties vertroebeld
hebben tusschen Engeland en Frankrijk. (‘Onze groote fout is, bekende onlangs een
Britsch diplomaat, dat wij na den oorlog de Duitschers voor Franschen en de
Franschen voor Duitschers gehouden hebben.’) Maar het beeld dat zich tegen de
bleeke luchten ontrolde als op onmetelijk bioscoopdoek, bombardeerders met Britsche
cocardes, een onbekend motoren-geronk en ongewone machine-silhouettes in een
Franschen hemel, dit ongedroomde schouwspel gaf vooral een pakkende synthese
van de reusachtige, onverhoopte omkeeringen welke wij in en nietige tijdsspanning
hebben bijgewoond en die geen astroloog of clairvoyant kort geleden gewaagd zou
hebben te voorspellen.

Bewijs van vertrouwen
Het is geen alledaagsche teeken voorwaar, dat een mogendheid haar grondgebied
zonder eenige restrictie openstelt voor een vreemde militaire luchtmacht. Het was
de eerste maal inderdaad dat zulk een gebeurtenis gesignaleerd kon worden in een
periode van vrede.
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Zou men een treffender bewijs kunnen citeeren van de harmonie en het vertrouwen
waarin de Franschen samenwerken met de Engelschen? De visionnaire wenschen
van Kipling, te vroeg gestorven om ze verwezenlijkt te zien, gingen in vervulling.
Samen, hand in hand, betrekken zij de wacht rondom de aarde. Reeds sprak Hore
Belisha bij een zijner recente bezoeken van ‘onze Gamelin’, den Franschen
bevelvoerder als vanzelfsprekend promoveerend tot het oppercommando der
vereenigde legers. Reeds nam de Fransche marine tijdens het alarm van April de
zeeverdediging van Gibraltar op zich, terwijl de Home Fleet voor een andere taak
verdween in de nevels van den Oceaan en de Middellandsche Zee. Sindsdien prees
een Engelsch minister, op dit terrein meestal karig met uitbundigen lof, de Fransche
marine als ‘The best in the world, ship for ship’, en de Engelsche kranten, wat even
zeldzaam is, drukten met instemming zijn getuigenis af. Reeds ligt de Atlantische
divisie van admiraal Gensoul gereed om zich met de pantserschepen Dunkerque en
Strasbourg, met de nieuwste kleine kruisers, met het snelste destroyer-smaldeel der
wereld en twintig groote onderzeeërs onder de admiraliteitsvlag te scharen van de
Hood, de Repulse of de Renown voor de bewaking der Noordelijke vaarwegen. Deze
organische versmeltingen zijn gecompleteerd door de tochten der Britsche
lucht-escaders over Frankrijk en de banden welke zij knoopen met het Fransche
vliegwezen. Ook over dit wapen zal volgens de meeste waarschijnlijkheid een
Engelschman den staf voeren.

Onzichtbare evolutie
Welk een evolutie, bijna onzichtbaar, wonderbaarlijk geleidelijk, zonder haperingen,
binnen een tijdsduur van luttele maanden! Niet enkel evolutie in het mentale maar
ook in het materieele. Van technisch standpunt zijn de Britsche manoeuvres boven
Frankrijk even merkwaardig als van psychologisch. Al de bombardementsmachines
die zonder incident en zonder tusschenlanding trajecten hebben afgelegd van 1300,
1500 en 2300 k.m., van een vliegveld in Engeland tot aan Marseille of tot aan
Bordeaux, met een kruisvaart van meer dan 450 k.m. per uur, al die honderden
toestellen, de Whitley's, de Hampden's, de Wellington's bestonden kort geleden
slechts op papier. Hoeveel oefening, hoeveel volharding, hoeveel energie en hoeveel
offers vergde het om met zooveel gemak en zooveel zelfbewuste zekerheid de stormen
en de onweeren te kunnen trotseeren welke in alle regionen van den Franschen
dampkring lagen opgestapeld: Want al worden de Russische vliegtuigen volgens
Japansche telegrammen neergeschoten bij twintigtallen, het is niettemin een feit dat
rondvluchten in zulke compacte gelederen totnutoe in onverschillig welk deel van
de wereld tot de schaarsche uitzonderingen behoorden, zelfs bij de Amerikanen.

Geen provocatie wel een waarschuwing
Dergelijke exercities met onbekende bestemming (pas na het opstijgen openen de
piloten de verzegelde enveloppe welke de orders bevat) en boven onbekend gebied
(waar zij achtervolgd werden door Fransche jagers) zijn van onwaardeerbaar nut
voor de twee verbonden luchtmachten. Zij dienen beiden in gelijke mate daar zij in
den hoogsten graad de realiteit benaderen van de atmosferische strategie. Terwijl de
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Franschen zich defensief oefenen, oefenen de Engelschen zich offensief. Aan de
hypothetische tegenstanders echter zullen zij nog meer te overwegen geven, vooral
wijl zij slaagden. Maar wanneer het normaal is dat zij bij de toekomstige wederpartij
misschien nog grooter verbazing dan ergernis veroorzaakt hebben, het is daarentegen
te gemakkelijk en te onjuist om de Britsche lucht-verkenningen als provocatie te
brandmerken, gelijk de Duitschers en Italianen gedaan hebben. Ja, zij zijn een
provocatie in zooverre de verschijning der Engelsche machines door ongewenschte
omstandigheden werden geprovoceerd, als 't ware uit den grond gestampt. Doch zij
zijn geen uitdaging. Nimmer zullen zij zonder tragischen noodzaak de Fransche
landgrenzen overschrijden. Zij zijn een simpele tot-de-orde-roeping. Zij brengen
nieuwe werkelijkheden tot besef en begrip, werkelijkheden die wellicht onvermoed
waren maar waarvan het nuttig is dat men ze nergens uit het oog verliest.
[verschenen: 8 augustus 1939]

Fransche kiezer mist zijn kermis
Maar alle protesten tegen Daladier's besluit om geen verkiezingen te houden,
zijn louter fictief, hypocriete en pro forma.
Parijs, 31 Juli [1939]
In een der aardigste fabels van La Fontaine, de Molenaar, zijn zoon en de ezel, bevindt
zich de versregel, die internationaal spreekwoord werd: ‘On ne peut contenter tout
le monde et son père.’ Als er tegenwoordig nog fabeldichters noodig waren om te
weten hoe moeilijk 't is om 't ieder naar den zin te maken, dan zouden zij dezelfde
les kunnen geven onder den titel: ‘Daladier, zijn decreet en de Kamer.’
Tot dusverre immers golden in Frankrijk als de beruchtste dagen der parlementaire
geschiedenis de 18 fructidor, de 18 brumaire, de 2 décembre en de 16 mai. Het zijn
de vier groote historische data, waarop een tyran, die in 1797 het Directoire was, in
1799 Bonaparte, in 1851 zijn neef Napoleon III en in 1877 maarschalk Mac-Mahon,
het wetgevend lichaam aan den dijk zette, of, wat het geval was voor den militair,
probeerde zich te ontdoen van de Afgevaardigden des Volks.

Ongeneeslijke kwaal
Voor den echten Franschen politicus zijn de sombere momenten in de annalen van
het vaderland niet Trafalgar, Waterloo of Sedan, maar de vier cijfers van den almanak
waarop viermaal de tyrannie haar bloedig vaandel heesch. Fructidor, brumaire, le
deux-décembre, le seize-mai zijn zwarte dagen, die men slechts behoeft te vernemen
om oude litteekens weer te doen jeuken. Zij hebben zich in het organisme der natie
genesteld als een soort van vliegend jicht. Of men het vergeet, of men eraan denkt,
het maakt elke beweging verdacht. Het regelt alle reflexen. Er is geen seconde, waarin
men niet een vlijmende scheut kan verwachten. Het is de ongeneeslijke, hereditaire
kwaal van het Fransche parlementarisme. Zij verzuurt en verlamt zijn geheele bestaan.
Antipathie tegen het fascisme, haat tegen de dictatuur, de twee motorische zenuwen
der binnenlandsche politiek van Frankrijk, stammen niet uit deze eeuw. Zij hebben
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haar oorsprong in 1797, 1799, 1851, 1877, jaartallen, die in de democratische ooren
nog altijd blijven klinken als doodsklokken, omdat een onderdrukker zijn hand verhief
tegen het parlement.

Gruwelijke beschuldiging
Deze week nu verschijnen de doctrinaire partijbladen der oppositie, welke zooals
vroeger weer linksch is, met geweldige rouw-letters die verkondigen: ‘Machtsvergrijp
tegen het Algemeen Kiesrecht’ of ‘Staatsgreep tegen de Constitutie’. Vooral Léon
Blum en zijn socialisten, Marcel Cachin en zijn communisten, zeer geprikkeld als
ware anti-revolutionnaire steunpilaren der bestaande orde, slooven zich uit in het
formuleeren van beschuldigingen, waarvan de minste iemand voor een tribunaal en
op het schavot gebracht zou hebben in de dagen der Eerste Republiek, en waaraan
Bonaparte op 't nippertje ontsnapte.

Wat deed de brave Daladier dan wel?
Wat deed dan Daladier om met zoo grommende bewoordingen in de kolommen der
kranten te kaak gesteld te worden als een overweldiger? Liet hij de Kamer en de
Senaat omsingelen met de bajonetten zijner pretoriaansche wacht? Lokte hij de
députés in een hinderlaag om ze met de volgende boot te deporteeren naar Guyana?
Zoo ging het vroeger, in de tijden der doorluchtige voorvaders. Doch wanneer een
dergelijke gebeurtenis had plaats gegrepen, zou ze met of zonder draad getelegrafeerd
zijn naar alle hoeken der wereld. Daladier misdreef niets van dezen aard. Hij ontbond
geen parlement, dat trouwens op vacantie is. Hij kon dus niet eens zeggen gelijk een
zijner slecht-befaamde voorgangers: ‘Wij hebben uw vertrouwen niet en u hebt ons
vertrouwen niet’. Integendeel. Als hij iets had willen zeggen, zou het ongeveer dit
geweest zijn: ‘Ik heb in u, vertegenwoordigers van het volk, en u in mij, gelijk alle
Kamerstemmingen tot de laatste toe aantoonden, een zoo diep vertrouwen dat ik niet
eraan kan denken om ons in het komende jaar te scheiden Deze idyllische
samenwerking helaas kan niet eeuwig duren. Maar laten wij de handen in elkaar
slaan om ze tenminste twee jaren te rekken.’

Parlement blijft vrij in alles
Dit is 't omgekeerde van wat de voormalige tyrannen zich verstoutten en toch koken
de Blum's van democratische verontwaardiging. Daladier ruimt zijn parlement niet
uit den weg. Hij vernederde het niet. Hij verlaagde het niet tot een machinaal
registreertoestel, tot een gramofoon-plaat die weergeeft wat hij erop grift. Hij beknotte
de député's noch in functie, noch in de vrijheid om haar uit te oefenen. Hij verlengde
slechts hun parlementairen levensduur en als hij daarvoor hun vergunning niet vroeg
in 't openbaar, in de coulisse daarentegen won hij hun advies in dat zonder
uitzondering gunstig luidde. Zelfs bij de socialisten. En zonder eenige contraprestatie.
In November kan het verlengde parlement Daladier omverwerpen, als het daarin lust
heeft. Het kan zich zelf ontbinden, wanneer deze tactiek de voorkeur zou verwerven.
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Geen sterveling kan de socialisten en de communisten beletten om in massa hun
ontslag in te dienen. Men beweert dat er 400 député's zijn, op de 600, die niet willen
hooren van een verlenging van hun mandaat. Wat weerhoudt hen om collectief te
demissionneeren? Waarom geeft Blum niet het voorbeeld? Als 't eerste schaap over
boord springt volgt altijd de rest en welk gouvernement zou zulk een gezamenlijke
parlementaire harakiri overleven?

Fictieve opwinding
Het zal dus met de protesten, met de aantijgingen van staatsgreep, machtsvergrijp,
dictatuur, etcetera der Blum's en super-Blum's zoo'n vaart niet loopen. Alle
verbolgenheid om wat men hier de prorogatie noemt, is louter fictief. Pure hypocrisie.
Uitsluitend pro forma. Om een air aan te nemen van vlekkelooze republikeinen en
onbederfelijke democraten tegenover de kiezers, die verkiezingen als een kermis
beschouwen, en meer nog tegenover de comité's. In zijn binnenste is ieder verlengd
député tevreden, verrukt, dankbaar en gelukkig met het decreet.

Een heeft recht van spreken
De eenige politieke partij die openhartig, zonder veinzerij kan opkomen tegen de
prorogatie is de P.S.F. (parti social français) van la Rocque. Want de colonel, die op
't oogenblik slechts een half-dozijn adepten in 't parlement heeft, beweert twee millioen
aanhangers te tellen onder het stemgerechtigde volk. Daar de verschoven verkiezingen
van 1940 hadden moeten geschieden volgens het systeem der Evenredige
Vertegenwoordiging, en daar 16.000 bulletins recht verleenen op een Kamerzetel,
kan men ten naaste bij uitrekenen wat de Larocquianen hoopten van de aanstaande
stembus en hun woede gissen over het uitstel. Van alle protesteerende partijen is de
P.S.F. echter de eenige die geen reëele, wettige macht bezit voor doeltreffende
protesten, en bovendien heeft naar de meeste waarschijnlijkheid niemand harer
concurrenten spijt deze kool te kunnen stoven aan een organisatie, die in den kwaden
reuk staat van fascisme.

Ter wille van de eenheid
In werkelijkheid denkt ook Daladier, die de Kamer zoo weinig mogelijk laat zetelen,
geen zier van de woorden welke ik hem daarjuist in den mond legde. Men verwijt
hem de arbitraire immobiliseering der constitutioneele instellingen. Als hij de vrijheid
had om rondweg zijn meening te uiten, zou hij op dit verwijt kunnen antwoorden:
‘Een voorloopige stagnatie is beter dan de warboel, de agitatie, de pressies, de
manoeuvres, de kuiperijen, de troebelen en de eventueele overrompelingen van een
electorale campagne, zooals zij zich pleegt af te spelen in Frankrijk. Het militaire en
diplomatieke evenwicht van Europa is met veel moeite op 't oogenblik tot zooverre
gestabiliseerd, dat alleen nog slechts een inzinking, een verdeeldheid, een
verzwakking, optredend bij een der twee in 't geweer staande kampen, de factoren
van evenwicht kan verplaatsen en verstoren. Een land als Frankrijk mag het risico
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van een vermindering zijner soliditeit, zijner homogeniteit, zijner eendracht, niet
wagen in het tegenwoordige tijdsbestek. Ter wille van den vrede moet de aandacht
van alle burgers gericht blijven op de grenzen en op haar verdediging. Het gansche
wilsvermogen der natie, haar geheele activiteit moet geconcentreerd worden en dit
eene doel: de mobilisatie aller krachten tot handhaving van een constructie, welke
nog acrobatisch genoeg is om bij de geringste foutieve beweging ineen te storten en
alles te bedelven.’
En waar het behoud zonder twijfel het voornaamste motief is van het opschorten
der Fransche verkiezingen, zal ieder, ook al protesteert hij, per slot medewerken, dat
ook dit middel voere tot het doel.
[verschenen: 14 augustus 1939]

De wedergeboorte van een volk
Daladiers familiewetgeving en gezinscode zijn reëel en doelmatig, maar
alleen de tijd zal kunnen onthullen of zij te laat of nog net op tijd komen.
Parijs, 3 Augustus [1939]
Men mag zeggen dat na Keizer Augustus, die getracht heeft de Oude Romeinen te
verhinderen uit te sterven, geen enkele natie begiftigd werd met een betere
familie-wetgeving dan de gezins-code, welke voor het Fransche volk bij decreet in
den aanvang dezer Augustus-maand is afgekondigd om definitief in werking te treden
op 1 Januari 1910.
Het ensemble der bepalingen heeft door zijn volledigheid en krachtdadigheid een
uitstekenden indruk gemaakt op iedereen die zich van verre of van dichtbij
bekommerde over de bevolkingsproblemen van Frankrijk, welke den horizon en de
grenzen dezer mogendheid afbakenden met desoleerende, tergende vraagteekens die
allen beduidden: zal dit volk herrijzen uit zijn lethargische mismoedigheid of zal het
verdwijnen, en in welke spanne tijds?

Doelmatig
De vele hoofdstukken en artikelen van den nieuwen code zijn te talrijk, te
gecompliceerd om stuk voor stuk behandeld te worden en om in onderdeelen de
positieve, hoopvolle verwachtingen te ontvouwen welke de ontworpen maatregelen
suggereeren. Wat het realisme en de doelmatigheid betreft van het nauwgezet
bestudeerde wetboek kan de zeer optimistische opinie van Fernand Boverat ons een
voldoende waarborg zijn. Boverat, die als president der ‘Alliance nationale contre
la dépopulation’ een langjarige propaganda leidde om het geweten der natie en hare
regeering wakker te schudden tegenover den omvang en de gevaren der sloopende
plaag, prijst den gezinscode van Daladier als ‘onbetwistbaar de eerste der wereld’
en hij bespeurt er slechts één lacune: de kwestie der huisvesting, welke zonder moeite
kan aangevuld worden voor 30 November, datum waarop de pleins pouvoirs der
regeering een einde nemen.
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Wat de bepalingen inhouden
In groote lijnen komen de hervormingen hierop neer: Elke eerste geboorte in een
huishouden, mits zij binnen twee jaren na de huwelijkssluiting plaatsvindt, wordt
begunstigd met een premie van drie duizend francs, ruim toereikend, in gewone
gezinnen, om de kosten te dekken eener bevalling. Voor elke volgende geboorte
wordt een progressief percentage van het gemiddeld salaris als toelage uitgekeerd,
welke bij het vijfde kind stijgt tot 60% van het normale inkomen van het gezinshoofd.
Dat vijfde kind staat dus voor den vader nagenoeg gelijk met pensioen. De moeder,
die niet buitenshuis arbeidt, geniet een speciale en belangrijke ondersteuning. Voor
jonge landbouwers die willen trouwen, wordt ten dienste hunner inrichting een
kapitaal ter beschikking gesteld van twintig duizend francs. Elk hunner kinderen
heeft de waarde van een terugbetalings-termijn, en bij het vijfde is het volle bedrag
gerembourseerd. Ten overvloede krijgt het kind, dat na zijn achttiende jaar op het
vaderlijke erf werkt, van regeeringswege de helft van het jaarsalaris dat voor een
arbeider met kost en inwoning zou moeten worden uitbetaald. Dit alles met
geldigblijving der geboorte-premie en der algemeene toeslagen, zoodat een jong
landbouwers-echtpaar, alvorens zijn derde kind 14 jaar wordt, en onverminderd het
installatie-voorschot, een som zal incasseeren van ongeveer 25.000 francs. Bovendien
worden de successierechten zeer aanzienlijk vertaald in verhouding tot het
kinder-aantal: met 75% wanneer de erfgenamen, de schenker of de erflater vijf
kinderen heeft; met 100% in geval van zes kinderen of meer.

Tegen de abortus
Om den abortus tegen te gaan, welke Frankrijk jaarlijks berooft van tientallen
regimenten, van ganrsche legercorpsen, worden niet alleen de gevangenisstraffen en
geldboeten voor pleger en slachtoffer belangrijk verzwaard, doch eveneens de kans
op voorwaardelijke veroordeeling is den delinquenten onttrokken.
Daarenboven worden speciale brigades ingesteld om radicaal een euvel uit te
roeien dat voor Frankrijk moorddadiger is geweest dan alle gezamenlijke epidemieën
van het verleden.
Voortaan ook zal vanaf de zevende maand der zwangerschap elke vrouw zonder
eenige formaliteit gratis toegang kunnen verkrijgen in kraamvrouwengestichten
welke door de regeering worden aangewezen, om daar, als zij dit verlangt, in 't geheim
te bevallen.

Wat zal het kosten?
De reusachtige uitgaven, welke deze protectionistische maatregelen meebrengen (ze
zijn moeilijk te ramen daar het totaal afhangt van het resultaat) worden gedekt met
een accijnsverhooging op den alcohol en met draconische belasting op de inkomens
van vrijgezellen en van kinderlooze gezinnen, zelfs van de gezinnen aan wie de dood
een kind of kinderen ontrukte die niet den leeftijd bereikten van zestien jaar. Hoe
bitter het tegenwicht de getroffenen zal toeschijnen, de compensatie van de kosten
der herbevolkig is oordeelkundig gekomen en niemand kan er redelijke bedenkingen
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tegen opperen. Eensdeels zal zij bijdragen (hoe matig ook) tot beteugeling der
alcoholiseering van het volk, die tijdens de Week der Twee Zondagen wederom de
proporties begon aan te nemen van een geesel.

Ongelijkheid
Anderdeels herstelt de belasting op ongehuwden en kinderloozen een schromelijke
ongelijkheid, welke gerust gebrandmerkt mag worden als een ondraaglijk onrecht.
Want als men theoretisch weinig afdoends kan aanvoeren tegen het principe der
Vakvereenigingen, welke ‘gelijk salaris voor gelijken arbeid’ eischen, ongeacht de
leeftijd van den arbeider zijn maatschappelijke lasten, erz., practisch leidt dit
schijnbaar billijk beginsel tot een monsterachtige bevoordeeling van egoïsme,
gemakzucht, jacht naar genot, en bijgevolg tot familie-vrees. Hetzelfde salaris voor
één persoon is niet hetzelfde salaris voor een vader met vrouw en twee of drie
kinderen. Waar zulke gewoonten heerschten zou het terecht bewondering mogen
wekken dat er in den Franschen arbeidersstand en ambtenaarsstand (d.i. één derde
der bevolking) nog huwelijken gesloten werden. En wanneer het één-persoons individu
zich tegenover het gezinshoofd meende te kunnen rechtvaardigen met den misselijken
dooddoener ‘niemand verplicht je om kinderen te hebben’, een gouvernement dat
zich een enkele seconde bekreunt om de belangen der natie als zoodanig, kan zulke
dubieuze opvattingen niet onderschrijven met een passief toezien, en ze hoogstens
dulden zoolang het egoïsme van den enkeling het leven der gemeenschap niet
overwoekert en verstikt.

Hachelijk stadium
Sinds 't vorig jaar was Frankrijk met een excedent van sterfgevallen dit hachelijk
stadium binnengetreden. Zooals bij de Romeinen putte een deel der natie zich uit in
steriele amusementen terwijl de Barbaren marcheerden naar alle grenzen.
De barbaren der Romeinen schermden nog niet met geboorte-statistieken, gelijk
de vijanden doen die zich in de twintigste eeuw gereed maken voor een inval. Maar
met een begeerigheid welke door hun aantal werd aangewakkerd loerden zij reeds
op de rijke akkers onder een milden hemel.
Dit is een natuur-wet zodra de mannen schaarsch worden, en gelijk alle natuur-wet
is zij onverbiddelijk. De Franschen, door het één-kindsysteem, deels omdat zij voor
hun karig kroost een maximum levensgenoegens bestemden, zien met wroeging en
verschrikking den eenigen zoon gewijd aan de gruwelen van slagvelden die zij zelf
hebben toebereid en waar het kind moet leeren wat de ouders vergaten: te vechten
als een man. Zelden kwam boontje om zijn loontje met een grimmiger ironie. Want
in het vruchtbare Frankrijk (om te zwijgen van de Koloniën) is onbekrompen plaats
voor zestig millioen inwoners en wie zal beweren dat dit aantal, ware het voorhanden
niet een degelijker basis zou zijn voor de Europeesche harmonie dan veertig?

Te laat of nog net op tijd?
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Er zijn zóóveel onvoorzienbare factoren in wording die den dag van morgen en meer
nog de volgende twintig jaren (waarin een kind tot man groeit) kunnen beïnvloeden
dat het roekeloos zou zijn om iets te voorspellen bij de uitvaardiging van Daladier's
familie-code. Komt hij te laat? Komt hij nog precies op zijn uur? Alleen de ‘Tijd’,
universeel en zonder taal, kan het onzichtbare onthullen aan het licht, zooals Sophocles
zei. Laten wij ons dus niet voorbarig verheugen over zooveel vogels in de lucht,
hoewel de Code van Daladier, ondanks zijn materialistische eenzijdigheid, een
onmiskenbare aanduiding is van den Franschen wil tot wedergeboorte. Maar laten
wij om evenmin ontmoedigen door een verwijzing naar de z.g. mislukking van het
experiment van keizer Augustus. Om zich daarop te beroepen als op een slecht
voorteeken moet men uit het oog verliezen dat er tusschen Augustus en Augustulus,
de laatste der Romeinsche Caesars, een afstand ligt van meer dan vier eeuwen,
gedurende welke het antieke Rome stand hield. En vier honderd jaren, dat telt in de
wereldgeschiedenis. Voor Frankrijk zouden wij ons reeds vergenoegen met vijf en
twintig; wanneer dit land die jaren voor den boeg kan hebben zonder catastrofe.
[verschenen: 15 augustus 1939]

Petroleum in Frankrijk?
Na twintig jaren vergeefs boren is er 90 procent uitzicht op een rijke bron
in de Pyreneeën.
Parijs, 7 Augustus [1939]
Een vreugdevuur en een triomfgeroep is van top tot top, van toren tot toren over het
Fransche land gevlogen. Men had er lang naar uitgekeken, langer dan de wachter in
het Grieksche drama die op de tinne van zijn paleis het eind van den Trojaanschen
oorlog verbeidde, langer dan Zuster Anna die niets zag komen, langer dan Sheherezade
die gedurende meer dan duizend nachten een nieuwe vertelling verzon. Het duurde
meer dan twintig jaren. Meer dan twintig jaren dat men de aarde peilde, dat men de
sonde tot twee, drie kilometer in den grond dreef, dat men hooge derricks oprichtte
in de Jura, in de Cévennes, in Auvergne. Meer dan twintig jaar dat men boorde naar
olie.

Geduld en volharding
Het was langzamerhand een soort van weddenschap geworden met een onzichtbare
tegenpartij, een uitdaging van kaboutersche natuurkrachten die het scheen te
amuseeren de menschen bij den neus te nemen en om hun tuin te leiden. Wat een
geduld! Welk een volharding! En er wordt nog beweerd dat de Franschman lichtzinnig
is, wispelturig, van den hak op den tak, een woelgeest, dat hij een idee, een plan niet
weet vol te houden! Men had de beroemdste geologen te hulp geroepen. De beste
universitaire specialisten aan 't werk gezet. Sommen gelds welke men op 't laatst niet
eens meer durfde ramen had men in putten geworpen, bodemloozer dan het lekke
vat der Danaïden. En 't waren geen particulieren die de onderzoekingen gelastten,
verrichtten en betaalden. Maar het was de Staat.
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Men boorde...
Dezelfde Staat die elke vier maanden, soms elke vier weken, van ministerie
veranderde, van bewind, van leiding. Die hoofdelooze Staat, zonder stuur en richting
zooals het he;t, zonder stabiliteit, zonder continuïteit, had 't in zijn hoofd gehaald dat
er olie moest zijn in Frankrijk. En de ministeries mochten vallen als kegels op de
kegelbaan, de Rockefellers en Deterdings mochten over geweldiger macht beschikken
dan koningen en keizers, maar het idee dat er petroleum moest zijn in Frankrijk bleek
niet uit den kop weg te krijgen van dien Staat, waar oppervlakkig gezien zoo veel
beursch was en rottend. Teleurstellingen, wanbof, pech en tegenslagen brachten hem
evenmin van streek als regeeringswisselingen, financieele crises, sociale troebelen.
Onder veertig, vijftig ministeries boorde men altijd ergens naar olie. Altijd werd hier
of daar in een Fransche provincie naar olie gegraven die niet wilde opborrelen. Of
die soms, alsof de kobolden den gek scheerden met de geleerde, koppige zoekers,
opwelde bij zoo schrale beetjes dat het hart iemand gebroken zou zijn. Met het hart
echter tot in de schoenen zocht men nog verder, steeds verder.

Eindelijk
Men heeft gewroet in het duister tot ongeveer een maand geleden, toen een muziek
over het land begon te klinken, eerst als een gerucht, ten slotte als een hymne, op de
woorden Ons is een bron ontsproten. Het ving aan op 14 Juli, alsof de
onderwereldsche gnomen en bergmannetjes een cadeau hadden willen geven voor
den honderdvijftigsten verjaardag der Groote Revolutie die het onderste boven zette.
En waarom niet? Het gebeurde aan den voet der Pyreneeën, laatste schuilplaats van
den holen-beer in dit deel van Europa, welke fabelachtig, maagdelijk gebied bleef
tot in de eeuw der vliegende machines, na de bakermat geweest te zijn van den
Franschen praehistorischen mensch, de eenige die beelden boetseerde uit klei. Te
Saint-Gaudens, een stadje van nagenoeg 7000 inwoners, in welks buurt het mirakel
geschiedde, verhaalt men dat er ongeveer vijftien kilometer Noordwaarts, te Aulon,
een vergeten dorpje, en nog enkele passen hooger te Saint-Marcet (niet ver van
Aurignac en zijn grotten) een nietig gehucht in de ‘kleine Pyreneeën’, een beekje
kabbelde dat van ouder op ouder een geur had dien niemand wist thuis te brengen
maar dat sterk naar benzine scheen te ruiken sinds de boeren daar, ver van spoorbanen
en verkeerswegen, geleerd hadden wat benzine was.

Naphta-beek
Of de petroleum-delvers zich lieten leiden door deze legende en haar parfum mag
betwijfeld worden. Het is even waarschijnlijk dat zij, na gedurende twintig jaren
alles afgezocht te hebben, eindelijk op de plek belandden welke in zoo zonderlingen
reuk staat.
Het beekje in ieder geval moest uit zeldzaam diepe krochten ontspringen en
ongekende kronkels maken om water aan te spoelen dat de lichtelijk betooverende
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lucht afwasemde van naphta. Want wie, begoocheld door de droomen, een oogenblik
had kunnen wanen dat men slechts en paar honderd meter zou behoeven te boren,
kwam bedrogen uit. Men boorde zes maanden lang, onafgebroken, onverdroten, en
toen de rotary gedaald was tot vijftien honderd meter beneden den beganen grond,
streken de ingenieurs zich bedenkelijk de hand over het voorhoofd, dat hinderlijk
begon te kriebelen, en zeiden heldhaftig: ‘Wij gaan desnoods tot drie duizend.’ Zij
vonden een reserve van moed en hardnekkigheid die door de ontelbare desillusies
nog niet was ontzenuwd. Zij voerden de noodige gereedschappen aan.

Formidabele slijkfontein
Maar nauwelijks hadden zij twintig meter lager geboord toen plotseling een
formidabele fontein van slijk opspoot uit den put van 1520 meter gedolven in de
mergelaarde. Tegelijkertijd vlaagde een storm aan uit de diepte, blazend, razend,
loeiend door de stalen buizen als reusachtige sirenen, mijlen in den omtrek hoorbaar.
Men werkte dien nacht niet verder. De machines werden stilgelegd. Het was de
morgen van 14 Juli. De put werd toegedekt. Men overmeesterde den gierenden orkaan
der gassen. In allerijl werden ze geanalyseerd: methaan, propaan, butaan. Men mat
de pressie met den manometer en liet haar stijgen tot 200 k.g. druk. Volgens de
controleerbare gegevens was er niet alleen 90% redelijke kans op petroleum, maar
bovendien 90% uitzicht dat de put van Saint-Marcet gerekend kon worden onder de
rijksten van den aardbol.

Nog geen zekerheid
De eigenlijke, tastbare olie dus, is nog een hypothese, een verwachting, zelfs na de
laatste officieele berichten. Niettemin heeft alles wat Frankrijk aan geologische,
mineralogische en chemische celebriteiten bevat zich naar Saint-Marcet gerept om
het wonder te aanschouwen. Het veld heeft 't bezoek ontvangen van Anatole de
Monzie, een minister wien men niet gemakkelijk knollen voor citroenen verkoopt.
Hij heeft per decreet onmiddellijk beslag gelegd op een vierhoek van tienduizend
vierkante kilometer die van Mirande over Lannemezan, Montesquieu-Avantès, naar
Le Fossat loopt en vier departementen bestrijkt: Hautes-Pyrénées, Gers,
Haute-Garonne en Ariège. De Staat die hier met recht de belooning kan opeischen
voor zijn initiatief en zijn taaie moeiten, heeft zich over dit uitgestrekte terrein het
monopolie toegeeigend van alle nadere onderzoekingen en alle toekomstige productie.
Wanneer er bijgevolg een buitengewoon optimisme heerscht dat nog bevestigd moet
worden, er kan daarentegen geen argwaan bestaan van speculatieve manoeuvres op
een olie-veld dat de President der Republiek als oudleerling der Polytechnische
School vereeren gaat met een persoonlijke inspectie.

Olie evenveel waard als bloed
Hoe ernstig en reëel zich de ontdekking dan ook laat aanzien, het is te vroeg om op
de consequenties te anticipeeren. Het zal lang duren alvorens de Franschen zelf de
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vijf millioen ton olie produceeren welke zij jaarlijks importeeren voor hun
benoodigdheden in vredestijd. Het is waar dat Frankrijk zich geleidelijk outilleerde
om per jaar zeven millioen ton te raffineeren. Het is waar dat het in de lengte van
zijn grondgebied ondergrondsche pipelines aanlegt over afstanden van honderden
kilometers. Doch gesteld dat de Pyreneeën rijk genoeg zijn om den ganschen import
te dekken, een industrieele exploitatie is een kwestie van jaren en niemand kan
wenschen haar te bespoedigen (waar zooveel belangen zich verstrengelen) tenzij
onder den dwang eener vitale noodzaak als oorlogstoestand. Want ondanks alle
chemie die benzine stookt uit steenkolen, apennootjes, zaden van katoen, kapok,
palm, wonderolie, etc. behield het woord van Clemerceau zijn geldigheid ‘Een druppel
petroleum is evenveel waard als een druppel bloed.’ En in verband hiermee zullen
de Pyreneeën zelf, wanneer de hoop die zij wekken gegrond blijkt, belangrijk stijgen
in waarde en beteekenis.
[verschenen: 19 augustus 1939]
Onderschrift foto boven het artikel:
De president van de Fransche republiek. Albert Lebrun, heeft incognito een bezoek
gebracht aan de rozenvelden van de Maginot-linie. Hij toonde veel belangstelling
voor den stand der boompjes achter Frankrijk's geduchte vestingwerken.

Het cardinale punt voor Frankrijk
Hitler te doen gelooven dat hij niet meer mag speculeeren op passiviteit, dat
hij een wil en een kracht tegenover zich heft tegenover zich heeft even
onbuigzaam als de zijne.
Parijs, 10 augustus [1939]
Voor de derde maal na 30 Juni (den laatsten dag waarop serieus de mobilisatie
verwacht werd) is de Duitsche Ambassadeur op den Quai d'Orsay ontboden om een
onderhoud te hebben met den Franschen minister van Buitenlandsche Zaken. Het
gesprek duurde vijf kwartier, en deze duur van ongewone lengte is de eenige precisie
welke men kreeg over den dialoog der diplomaten.
Wat kunnen Graf von Welczek en Georges Bonnet besproken hebben? In welke
termen? Hoe was de toon? Droog, koel, gereserveerd, uit de hoogte, afgemeten,
sympathiek, vriendschappelijk, vermanend, dramatisch? In welke stemming betrad
de Duitsche Gezant het Parijsche ministerie? Hoe was het hem te moede toen hij
weer de Ambasade binnenging? Voelde hij zich opgelucht, terneergeslagen,
verontrust? Wat kabelde hij in cijfer-schrift naar Berchtesgaden? Hoe werd zijn
telegram ontvangen in het Beiersche arendsnest, waar de meester van het Duitsche
volk beraadslaagt met zijn paladijnen? Wat was de impressie van Hitler bij het lezen
der Parijsche mededeeling? Van welken aard was de schok die hij ontving?
Kalmeerend? Vertoornend, aarzelend, schrapzettend, tegenspartelend, bemedelijdend,
niet-geloovend? Maakte hij misschien een ironische, bruuske kantteekening op den
rand van het telegram, zooals indertijd Wilhelm II placht te doen?

Eerst later zullen wij het weten
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Van dergelijke vragen, ijler, brozer dan de eerste herfstdraden, hangt Europa wederom
af, met zijn millioenen inwoners, burgers en militairen, met zijn positie in de wereld.
Men kan die vragen fantaseeren tot de laatste nuance is uitgesponnen. Maar ze geven
geen antwoord. Zij bevatten niet eens de aanwijzing van een antwoord. Pas later,
veel later, als de archieven opengaan, als de mémoires gedrukt worden, zullen wij
vernemen in welken zin en met welke uitdrukkingen die vijf kwartier op een
Ministerie den loop der geschiedenis geregeld hebben. Gelijk wij tien jaar na dato
pas lazen in de herinneringen van Von Schoen, hoe deze Duitsche gezant zich de
oogen uit het hoofd schaamde over de argumentatie der oorlogsverklaring welke hij
in Augustus 1914 moest overhandigen op den Quai d'Orsay, zoo zullen wij in een
verre toekomst eerst weten met wat voor steen Von Welczek den dag merkte van
zijn bezoek aan Georges Bonnet, met een witten of met een zwarten.

Uitvoering van plannen
Wat wij echter duidelijk gewaarworden is het naderen eener beslissing en dat zij hare
vaart versneld heeft. Tijdens de jongste tien dagen begonnen de berichten uit
Duitschland een andere curve te teekenen op den barograaph der internationale
atmosfeer. Maatregelen welke tot eind Juli nog tot het domein der hypothesen
behoorden, hoewel ze waren aangekondigd, werden definitief. Hetgeen tot dan toe
alleen op papier bestond of in de hersens, als plan, oogmerk, bedoeling, voornemen,
ging over tot uitvoering en werkelijkheid. Alle inlichtingen daaromtrent, ook die
welke men niet in de kranten vindt zijn eensluidend. Er viel ongetwijfeld sinds
maanden reeds niet veel meer te schikken, te ordenen om Duitschland op voet van
oorlog te brengen.

Geen achterdeurtjes meer
Maar rondom de onrustbarendste orders zweefde nog een zekere dubbelzinnigheid,
een greintje van tweeslachtigheid welke met eenigen goeden wil, die niet ontbrak,
veroorloofde om troepenbewegingen uit te leggen als legeroefeningen, als
gebruikelijke manoeuvres, ondanks de enormiteit der toebereidselen en de
gemobiliseerde effectieven. Dat op een kier gelaten achterdeurtje werd gesloten en
gegrendeld. Elke uitvlucht en elke ongewisheid zijn ontnomen door de
requisitionneering der automobielen, de rantsoeneering der benzine, de massieve
oproeping der reservisten en de concentraties van proviand. Verschillende
interpretaties zijn bij zulke in-de-weer-brengingen onmogelijk. Zij zijn de herhaling
der verschijnselen van 't vorig jaar, in grooter afmetingen, met grimmiger vertoon
en met dreigender opstapeling van verderfbrakend materiaal.

Franschen reageeren poëtisch
Op deze overdaad van krijgstoerustingen hebben de Franschen, tot vandaag tenminste,
met geen enkel uitzonderlijk tegenmiddel gereageerd. Gisteren zelfs bezocht President
Lebrun de bloeiende rozen-gaarden, welke een jaar geleden, onder denzelfden
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onweershemel, geplant werden in de Ligne Maginot. Wat die rozen ‘verbloemen’
langs het beton is voor niemand een raadsel. Het idyllische der inspectie zal ook
geenszins begrepen worden, en nergens vermoed ik, als een zorgeloos
vacantie-uitstapje. Het idyllische is hier te zichtbaar vervlochten met het olympische.
En in gelijke mate als de Franschen even huiveren zouden wanneer zij vernamen dat
Hitler, die gezegd heeft te zullen ‘inslaan als bliksem in den nacht’, de rozen
inspecteerde der Siegfried-linie, in dezelfde mate kan men denken dat menig Duitscher
even kippevel zal hebben wanneer hij hoort van de rozen der Ligne Maginot.

Absolute zekerheid
Als wij ons dus met een onbewogen gemoed de klare gewaarwording realiseeren der
bedreiging, wij hebben niet minder helder het besef dat Frankrijk het volle gewicht
van zijn woord geworpen heeft in de schaal der weifelende balans. Voor de derde
maal binnen het jaar is Hitler ter kennis gebracht, terwijl alles wat in Duitschland
geschiedt wijst op de methodische voorbereiding eener militaire operatie, dat Frankrijk
elke daad van direct of indirect geweld zal beantwoorden met geweld, dat elk schot
in het Oosten van Europa zal echoën in het Westen, dat géén fait accompli, hoe
‘foudroyant’ ook bewerkstelligd, geaccepteerd zal worden als basis voor
onderhandelingen of compromis. Wij hebben de absolute zekerheid dat dit besluit,
deze vastberadenheid aan Hitler te kennen gegeven zijn met alle duidelijkheid, met
allen nadruk welke in diplomaten-taal bereikt kan worden of gesuggereerd. En als
de Franschen in hun binnenste nog een onvastheid bespeuren, iets dobberends, een
gevoel van waggeling, dan is het niet omdat zij hun eigen beslistheid wantrouwen,
niet om het risico dat zij op zich laden, niet om de gevaren die zij loopen, maar omdat
zij duchten dat Hitler hun standvastigheid niet als gemeend en blijvend zal
beschouwen, dat Hitter zou kunnen twijfelen aan hun verzekeringen van
onverzettelijkheid, dat hij hen zal houden voor vogelverschrikkers waaraan men
slechts te wennen heeft of opsnijders die de blezen pakken zoodra het ernst wordt.

Het centrale punt is Hitlers geloof
Voor de Franschen inderdaad is het cardinale van de zaak geworden dat Hitler hen
gelooft, wanneer zij zeggen dat zij zullen vechten.
Het heele probleem werd voor hen om Hitler, die zich misschien onoverwinnelijk
acht, die bouwt op zijn ‘goed gesternte’, die zonder slag of stoot meer overwinningen
behaalde, meer veroveringen maakte dan Bismarck, die zoo wel zich zelf als zijn
landgenooten verblindde, bedwelmde met ongehoorde maar gemakkelijke successen,
verworven dank zij de lijdelijkheid en de verdeeldheid der tegenstanders, die
waarschijnlijk waant dat het gewaagdste hem nogmaals zal slagen, om Hitler aan 't
verstand te brengen, om hem in te prenten, om hem te overreden, te overtuigen dat
hij niet meer mag speculeeren op de Fransche passiviteit, dat hij voortaan een wil,
een kracht tegenover zich heeft even onbuigzaam als de zijne, even hard en even
onvervaard. Het is tweemaal gelukt hem te doen wankelen. Zal het dezen derden
keer lukken?
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[verschenen: 21 augustus 1939]

Overbewapening en ondervoeding
Volgens recente gegevens zou Duitschland in het geheel niet arm zijn en
geheel uit vrijen wil zijn consumptie van eerste levensbehoeften beperken
Parijs, 14 Augustus [1939]
Een merkwaardig debat, dat zeer waarschijnlijk internationale beteekenis zal
verwerven, wordt sedert eenige dagen gevoerd in kringen der Fransche politiek, waar
Duitschland totnutoe slechts vrienden en voorsprekers heeft aangetroffen en waar
men altijd streng onderscheid maakte tusschen het volk, sympathiek, en zijn leiders,
meestal bedenkelijk.
Voor de eerste maal komt daar een idee in discussie dat te Parijs, te Londen, te
Washington bijna systematisch als onaanvechtbaar beschouwd werd en dat een der
grondslagen vormde van de democratische staatkunde. Het gaat er inderdaad over
of Duitschland im groszen und im ganzen zoo arm is als het zich voordoet, of de
noodkreten welke het regelmatig uitstoot niet geveinsd zijn, en of het een zeker
beklag wel verdient dat het steeds heeft ingeboezemd.

Merkwaardige ontdekking
Georges Boris, intiem medewerker van Léon Blum in alle kabinetten welke de
socialistische chef gepresideerd heeft, deed een opzienbarende ontdekking. Na
nauwkeurig onderzoek der Duitsche statistieken betreffende den buitenlandschen
handel van de jongste tien jaren kwam hij tot de bevinding dat Duitschland in 1938
meer grondstoffen importeerde dan in 1928, het jaar waarin de Duitsche economie
haar hoogsten bloei en expansie bereikte. Bovendien berekende hij, dat Duitschland,
wanneer het in 1938 dezelfde ruwe en half-ruwe grondstoffen had willen invoeren
welke het importeerde in 1929, zich deze koopgoederen niet alleen in gelijke
hoeveelheden had kunnen verschaffen, en zonder een cent meer te betalen dan het
werkelijk heeft uitgegeven, maar dat het een surplus zou behouden hebben dat
gelijkstaat met een minimum van 200 millioen goudmark.

Vrije verkiezing, geen noodzaak
Bijgevolg, als de Duitscher niet eet naar zijn gading of naar zijn bekomst, als hij
walvisch-boter moet verorberen en meel van haaien-vleesch, als hij zijn kippen-eieren
moet nummeren, als hij zich moet bekrimpen op het bier, op de benzine, op de
chocolade, op de koffie, de thee, de suiker, als er vleesch noch worst is in de
slagerswinkels, tekort aan ‘delicatessen’, als hij tabak moet rooken van boombladeren,
als hij zich kleeden moet met surrogaten van wol, katoen en linnen die de huid
schuren, kortom, als tachtig millioen menschen, uitgezonderd de uitverkorenen, op
een houtje bijten en zich de maag bederven, dan valt die ongezonde, ongeriefelijke
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schraalheid en schaarschheid niet te wijten aan het ontbreken van betalingsmiddelen,
aan de onverkrijgbaarheid van koopwaren en levensbehoeften, aan de vlammende
zwaarden waarmee de over-voede vetgemeste democraten den toegang versperren
hunner paradijzen, maar eenvoudig hieraan dat de regeering van Duitschland uit vrije
verkiezing en zonder een schijn van noodzaak het beschikbare geld heeft aangewend
tot inkoopen die voor de consumptie onbruikbaar zijn.

Misplaatste problemen
Met de betalingsmiddelen welke de Duitsche regeering ten dienste stonden had zij
haar volk in 1939 beter kunnen voeden dan in 1929, het tijdperk van Duitschland's
hoogste welvaart. Of dat aanwezige kapitaal besteed werd aan bewapenings-uitgaven
of aan 't opstapelen van kolossale voorraden mondbehoeften is een kwestie van
ondergeschikt belang en komt trouwens op 't hetzelfde neer. Maar men moet ons niet
meer komen vertellen, zegt Boris, dat gebrek tot geweld drijft als gebrek niet gelenigd
wordt.
Het Duitsche volk is niet gedwongen de wapenen te nemen omdat het nooddruftig
is, doch het is nooddruftig omdat het de wapenen heeft genomen.
De financieele problemen, de problemen van grondstoffen en koloniën welke
Duitschland aan zich zelf en aan de omringende wereld ter oplossing geeft, en die
het stelt met het mes op de keel en een pistool onder den neus, zijn dus verkeerde,
verdraaide, valsche, bedrieglijke en misplaatste problemen.

Gegevens bestreden
Nadat Goering en Goebbels bij hoog en laag verkondigd hebben dat zij kanonnen
verkiezen boven boter zou men eigenlijk niet meer aan de juistheid van Georges
Boris' thesis behoeven te twijfelen, want de drastische verklaringen van den
maarschalk der Duitsche economie en den dictator der Duitsche propaganda behelzen
in zich een bevestiging en een bekentenis welke desnoods bewijzen van statistische
cijfers zouden kunnen ontberen. Doch alle smaken zijn in de natuur en ten opzichte
van het Duitsche volk heeft de Fransche natie steeds over een fonds van
goedbloedigheid, goedzakkigheid beschikt dat onuitputtelijk schijnt. De cijfers van
Georges Boris worden bestreden. Hij deed in werkelijkheid niets dan de berekeningen
uitbreiden welke in Mei van dit jaar gemaakt zijn door een befaamd Engelsch
etonomist. Waar de eenen, zooals Albert Bayet, apostel der Droits de L'Homme, en
opperste gezagdrager der democratische leer, erop aanvliegen als op een machtig
propaganda-wapen dat zij onmiddellijk in stelling willen brengen, daar grijpen
anderen, zooals Francis Delaisi, een even eminente specialiteit, den ouden, verwelkten
olijftak uit de dagen van Briand.

Geringe verschillen in de berekening
Zij verwijten Georges Boris, dat hij slechts globale elementen bezigde voor zijn
becijferingen. Zij maken zijn sommen over op een basis die minder jammerlijke en
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frappante uitkomsten levert. Maar ofschoon men met statistieken alles bewijst wat
gewenscht wordt, en hoewel de goede wil hier niet ontbrak, is het verschil niet groot.
Het is zelfs onbeduidend. Wat de invoer van grondstoffen betreft vond Delaisi
tusschen 1929 en 1938 slechts een teruggang van 676 millioen mark. Wat den import
van levensbehoeften aangaat is de reductie niet hooger dat 1.043 millioen. Eén
milliard 43 millioen Reichsmark op een bevolkingsaantal van ongeveer tachtig
millioen, dat geeft ongeveer een teruggang van 13 (dertien!) mark per hoofd en per
jaar. Voor een invoerbeperking van 13 mark per jaar en per etende mond behoeft
een volk waarlijk geen honger te lijden en zich te behelpen met ontelbare surrogaten.
Wanneer het Duitschland van 80 millioen zielen derhalve jaarlijks voor 13 mark per
hoofd aan levensmiddelen en voor 8 mark per hoofd aan grondstoffen (gezamenlijk
1719 millioen) méér wil inkoopen aan levensbenoodigdheden (en minder aan
bewapeningen) of als Duitschland geen voorraden wil ophoopen voor een eventueel
blocus (waartoe geen enkele der ‘democratische’ mogendheden zal besluiten voor
haar genoegen en zelfs niet met een licht hart) dan kan het Duitschland van 1938
zijn onderdanen even menschwaardig voeden en kleeden als het Duitschland der 60
millioen zielen van 1929.

Duitschland is niet arm
In den grond en niettegenstaande minieme verschillen stemmen de eindconclusies
dus overeen van secretarissen als Bayet en pacifisten door dik en dun als Delaisi.
Het pleit is beslecht. Als de ‘groote democratieën’ Frankrijk, Engeland en Amerika
dit wenschen en nuttig oordeelen dan beschikken zij over een nieuw wachtwoord
dat direct gemobiliseerd kan worden. En ongetwijfeld zal inslaan. Alle problemen
betreffende de Duitsche financiën, grondstoffen, koloniën, Lebensraum (vroeger
‘plaats onder de zon’ geheeten) en andere Gordiaansche knoopen die slechts met
sabelgerinkel en door onmogelijke capitulaties kunnen worden doorgehakt of ontward,
zijn denkbeeldig, hersenschimmig, zuivere fantasie, suggestie en auto-suggestie. Zij
berusten op geen enkele realiteit.
Het ‘arme Duitschland’ is een even belachelijke fabel als ‘de weelderige
democratieën’! Met een normalen import en export zooals hij was in 1929, zooals
hij op staanden voet weder normaal zou kunnen worden in 1939, kan Duitschland
zijn gansche huishouding bekostigen en het surplus van 200 millioen goud-mark,
dat Boris becijfert, zullen wij de Duitschers gaarne cadeau schenken.

Denkbeelden moeten herzien worden
Van een sensationeele ontdekking gesproken mag de ontdekking van Georges Boris
er overigens zijn. Niet alleen immers zullen de meeste economisten hun theorieën
moeten herzien, maar ook de staatslieden der Groote Democratieën zullen hun
standpunt moeten wijzigen. Want omdat hij geloofde aan bedrieglijke cijfers, bood
President Roosevelt in zijn fameuze boodschap van 8 April nog een internationale
studieconferentie aan over den vrijen toegang tot de grondstoffen. Ongetwijfeld
omdat hij vertrouwde op misleidende verdraaiingen der feiten riep Daladier uit in
zijn niet minder fameuze redevoering van 8 Juni, zooals gewoonlijk met zijn vuisten
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de tafel hamerend: ‘Heerschappij over Europa? Neen! Grondstoffen? Ja!’ Omdat hij
bouwde op losse cijfers, ontwierp niet langer geleden dan de vorige maand Hudson,
een autoriteit van het Britsche handelsministerie, met zijn collega Wohltat een
‘vredesplan’, dat Engeland, en stellig ook andere mogendheden, honderden millioenen
ponden sterling gekost zou hebben.
Welaan, laat men niet terugschrikken voor herziening der ideeën wanneer die
noodig is. Zeker mag men zich niet uit het veld laten slaan door den dooddoener
welke nu reeds opdoemt: ‘Zoudt gij de zes millioen Duitsche werkloozen willen
terugzien van 1932?’ Die zes millioen werkloozen zijn de vraag nog. En in ieder
geval zijn zes millioen werkloozen minder duur en minder levensgevaarlijk voor
iedereen dan zes millioen arbeiders die 65 uur per week zwoegen in de
oorlogsindustrieën.
[verschenen: 26 augustus 1939]

De heksensabbath der milliarden
Wat had men niet kunnen doen met de tweemaal honderd duizend millioen
die Frankrijk noodgedwongen in een half jaar tijds aan bewapening heeft
uitgegeven.
Parijs, 17 Augustus [1939]
Onder een menigte andere administratieve berichten bevatte l'Officiel (de
Staatscourant) van gisteren de mededeeling dat de Fransche Schatkist tusschen 1
Januari en 30 Juni de som had uitgegeven van 296 milliard 227 millioen francs. Het
bedrag was toegelicht met de noodige rekenkunstige verklaringen die wij hier
acht[erwege] laten. Voor onze eigen stichting zouden wij er eene bij willen voegen.
't Is deze. Wanneer men van die som aftrekt de helft van het jaarlijksche budget der
Fransche huishouding, de helft, dat is dus 90 milliard in ronde cijfers, dan blijft over
het globale bedrag van twee honderd milliard. Bijna de geheele massa van dit totaal
is verzwolgen door den grondeloozen draaikolk der bewapening. In zes maanden.
In 180 dagen.

‘Gelukkig maar’
Twee honderd milliard. Dat is een getal om even bij stil te staan, gelijk men ouder
gewoonte zegt, en zich te bezinnen, om geen duizeling te krijgen, zooals het hoofd
van een simpelen sterveling soms begint te tollen bij astronomische of microscopische
berekeningen. Het eerste wat men denkt, als men na de bliksemende hallucinatie op
zijn verhaal komt, is: ‘Gelukkig maar.’
Gelukkig dat de Franschen niet bij de pakken neerzitten. Om twee honderd milliard
uit te geven binnen een half jaar moet men werken als razenden.
Stellig doen zij 't tegen heug en meug, tegen beter weten in. Geboren moralisten
en rationalisten als zij zijn, doen ze 't zelfs tegen hun geweten in, dat danig moet
knagen. En gelukkig maar dat zij zich in het tierende dolhuis dat de wereld geworden
is, willen verlagen tot het niveau der losgebroken gekken. Het is de eenige manier
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welke de gezonden van geest overbleef om verstandig te zijn om een kans te bewaren
dat het verstand nog ooit ongehavend heerscht over tot krankzinnigheid vervallen
menschen. Gelukkig dat Frankrijk zijn taak niet weigert, zijn plicht niet verzaakt.

Als Frankrijk bezweken ware...
Ware Frankrijk teruggeschrokken voor het redelooze offer dat de Rede moet
handhaven, of ware Frankrijk bezweken voor veelvoudige verleidingen die niet
ontbroken hebben, dan hadde de menschheid een streep kunnen trekken door vijf
duizend jaren civilisatie en langzame opvaart. Wij zouden dan teruggekeerd zijn aan
den voet van Pyramiden die nog niet gebouwd waren. Want sinds enkele jaren reeds
beleefden wij dingen, en zonder een kik te kunnen geven, zonder ons gefolterd en
verstikkend hart te kunnen luchten, beleefden wij dingen die alle gruwelen overtreffen
welke de hoovaardige wilde beesten van Euphraat en Nijl vereeuwigd hebben in
steen, dingen die pas een begin zijn en een aera dreigen te heropenen van infernale
duisternissen.

Maar wat zal er van overblijven?
Het is geen magere troost de de mogelijkheid op redding tenminste behouden te
hebben. Maar niets neemt zij weg van de bitterheid, het gevoel van onmachtige
hopeloosheid dat ons bevangt tegenover een som, waarvan men zich den omvang
nauwelijks kan realiseeren.
Wat zal er na zeer korten tijd resten van die twee honderd milliard, welke slechts
een onderdeel vormen van de acht, negen honderd milliard welke de gezamenlijke
naties van Europa wegslingerden in een kolk, klaar om zelf te springen naar het
schimmenrijk? Wat zal ervan resten? Niets dan een hoop oud roest. Niets dan een
onafzienbare stapel ijzeren rommel.
Want het intellect arbeidt nog sneller dan de handen en de machines der werklieden.
De vliegtuigen, de tanks, de anti-tanks, de motoren, de duizenden vernuftige,
peperdure instrumenten, onmisbaar voor een modernen oorlog, hebben niet eens den
tijd om te verslijten. Zij verouderen terwijl zij ontstaan. Over één, hoogstens over
twee jaar zal de heele luchtmacht, welke men vervaardigt, onbruikbaar zijn, eenvoudig
omdat zij zich zelf declasseert, en tegelijk gedeclasseerd wordt door de luchtmacht
van den tegenstander.
Machines die millioenen kosten en tot niets gediend hebben, zijn enkel nog goed
voor den aschbelt. Een ontelbaar wapentuig wordt elk jaar waardeloos. Wie zou het
durven bestaan, tenzij als wanhoopsdaad, om in 't gevecht te treden met toerustingen
welke dateeren van slechts vijf jaren geleden? Voor haar negen honderd milliard
fabriceert Europa niets dan oud roest, bestemd om weggeworpen te worden bij ander
oud roest en per slot van rekening moet men zich nog verheugen dat het tot niets
gediend heeft. Had men ooit kunnen droomen dat antieke fabels als Sisyphus die
steeds zijn neerrollend rotsblok naar den steilen bergtop opwentelt, de vijftig
Danaïden-zusters die eeuwig water pompen in een bodemlooze ton, zooveel
verschrikkelijke waarheid en werkelijkheid zouden bevatten voor een gansch
werelddeel, dat zijn schranderheid doemt tot waanzin?
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Wat men ervoor had kunnen doen
En te bedenken, en niet te kunnen vergeten, alles wat men kan uitrichten, verrichten,
oprichten met niets dan de twee honderd milliarden van Frankrijk, de twee maal
honderd duizend verspilde millioenen. Verbeeld u een oogenblik de fabuleuze werken
welke tot stand gebracht zouden kunnen worden met niets dan de vredeskosten van
zes maanden: De geheele Sahara gekanaliseerd, geïrrigeerd met kunstmatig
aangevoerd water, de complete Sahara vruchtbaar gemaakt, bewoonbaar, bebouwd,
doorkruist met spoorwegen. Wat valt er niet te ontginnen, te saneeren, te ontwouden,
te bevolken, moerassen te dempen, wegen te banen, bergen te doorboren, kanalen te
graven, kortom te humaniseeren in het zoogenaamd moderne, geciviliseerde,
overbevolkte Europa?
Zouden er minder machines gedraaid, minder handen gearbeid, zouden er minder
werk-uren uitbetaald zijn, wanneer de activiteit van den mensch zich gewend had
naar het leven, in plaats van naar den dood en een stupiden, nutteloozen ondergang?
Integendeel. Met acht honderd milliard (dat is vier duizend francs per levende
Europeaan, zuigelingen inbegrepen) had men duurzaam werk kunnen scheppen op
een herboren planeet.

Wat zou een nieuw Dantzig kosten?
Wat worden, tegenover al die stompzinnig vergooide creatieve mogelijkheden, tot
welken graad van imbeciliteit, van geborneerdheid, van pietluttige nietigheid
verzinken voorgewende problemen als Dantzig, en andere, die een jaar geleden nog
niet bestonden, die voor een redelijk wezen geen enkele noodzaak hebben om te
bestaan, en waarvoor een handvol avonturiers niettemin vandaag Europa zouden
willen veranderen in een reusachtigen brandstapel en knekelhuis? Het zou zoo simpel
zijn om alle Dantzigers te verhuizen gelijk men de Tyrolers verhuisd heeft! Wat kan
dat kosten? Hoogstens één milliard. Wat kan de bouw kosten eener fonkelnieuwe
stad, van 200.000 inwoners, welker naam onsterfelijk zou klinken door de eeuwen,
als een hymne van dankzegging aan het welgezind genie dat haar zou stichten?
Hoogstens twintig milliard. Waarom mankeert zulk een genie aan Europa? Ziet hij,
die volslagen ongegrond, met niet meer onderscheidingsvermogen dan een kind dat
een kei op de rails legt om een trein te doen derailleeren, hij, die het probleem Dantzig
gesteld heeft als een struikelblok voor zichzelf en voor millioenen evenmenschen,
ziet hij niet, hij, die ontwijfelbaar mag bogen op iets ‘geniaals’, ziet hij niet in welke
onmetelijke mate hij mankeert, en welke ongehoorde, ondelgbare
verantwoordelijkheid hij eenvoudig reeds door te mankeeren op zich laadt? Als hij
het niet ziet, werd ook zijn gansche volk geslagen met blindheid? Hebben allen in
dit wonderbaarlijke duel tusschen leven en dood de partij gekozen der vernietiging?

Wat het ergste is
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Het zijn de Franschen niet, noch de Engelschen, die de problemen gesteld hebben
van 1939, problemen waarvan elk gelijkstaat (voor wie even doordenkt) met het
schandaal boven welk een molensteen om den hals verkieslijk is, volgens de woorden
die men in een boek geschreven vindt. En dat de Europeanen zelfs temidden van hun
oud roest, na zooveel onberekenbare schatten moedwillig verbrast, verknoeid, verpatst
en verprutst te hebben, dat de Europeanen nochtans vreedzaam, gemoedelijk,
fatsoenlijk, zonder rampen, zouden kunnen voortleven naast elkaar, wanneer men
slechts uit enkele trotsche, onverzadelijke, uitdagende hoofden de ‘problemen’ kon
verwijderen welke twaalf maanden geleden nog met bestonden, of waarnaar die
intransigente koppen zich uitstekend schikten, dat maakt den paradox, de dwaasheid
der twee honderd, der acht, negen honderd milliarden, nog wranger, nog
monsterachtiger, nog ondraaglijker.
Gelukkig, denkt men ten laatste, dat geen zweem en geen schijn der verpletterende
verantwoordelijkheid welke die krankzinnige paradox meebrengt, aan Frankrijk kan
worden toegewreven. Anders zou hier reeds lang revolutie zijn, hier waar men
oordeelen kan als vrije mannen, waar men misprijzend neerziet op de gedachtelooze
slaven die de werktuigen smeden van hun eigen verderf.
[verschenen: 30 augustus 1939]

De Fransche onverstoorbaarheid
Het Fransche volk wachtte eensgezind en onwankelbaar af, overtuigd van
zijn goed recht.
Parijs, 21 Aug. 1939
Om de week te besluiten, en vermoedelijk ook een periode, richtten Zaterdag de vijf
Fransche radio-posten, die elken avond tweemaal nieuwsberichten omroepen in 't
Duitsch, zich met een soort van kleine proclamatie tot het volk der hakenkruisers,
dat zooveel last en zorgen berokkent.
Het was een melodische, eenigszins plechtige baryton, die voor de gelegenheid
het woord nam. Wij weten, zei hij, dat met de week die morgen begint de
zenuw-oorlog welke tegen ons gevoerd wordt, in een stadium van verscherping zal
treden. De tijdingen zullen slechter worden, onverwachter, schokkender, en
binnenkomen met versnelde vaart. Maar als uw leiders denken ons daarmee aan 't
wankelen te brengen dan vergissen zij zich deerlijk. Reeds vele maanden doorstaan
wij deze belegering en Frankrijk bleef kalm. Nooit zelfs waren de Franschen kalmer
dan in deze vacantie-dagen, ondanks een verregenden zomer en ondanks het slechte
nieuws. Alle badplaatsen zijn stampvol en toch werd geen enkele fabriek stopgezet,
gelijk verleden jaar. Tallooze touristen doorkruisen bosschen en bergen, en toch
wordt overal met vollen stoom gewerkt. Wie dit wenschen en over de noodige
middelen beschikken reizen in het buitenland en nemen zooveel geld mede als hun
belieft. In geen enkel opzicht zijn de Franschen gerantsoeneerd, want zij hebben
nooit gemeend dat men zich van levensgenoegens moet berooven, dat men zich moet
bekrimpen om een groote natie te zijn. Hoe langer de beproeving duurt, welke
zenuw-oorlog genoemd is, en hoe heftiger hij woeden zal, des te kalmer zullen de
Franschen worden, des te bewuster van hun plicht, en des te vastberadener om hem
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tot het einde toe te vervullen. Niets zal hen een vingerbreed kunnen doen afwijken
van den weg dien zij na rijp beraad gekozen hebben. Op geen enkel principe zullen
zij zwichten. Er is niets wat hen kan intimideeren. Zij verfoeien den oorlog. Zij haten
niemand. Niets vragen zij aan niemand en zullen ook niemand provoceeren. Zij zullen
niemand aanvallen. Maar tegen elke daad van geweld en willekeur zullen de Franschen
zich voortaan verzetten met al de macht hunner wapenen. Niet uit dwaze zucht naar
verwoesting en niet met bijbedoelingen van hegemonie. Doch louter en alleen om
principen te verdedigen zonder welke zij een internationaal leven en een leven in
Europa niet mogelijk achten.

Voor de Franschen waarheden als koeien
Behalve de Elzassers hebben gewis niet veel Fransche hoorders den zin dezer
proclamatie begrepen. Zij hadden dat niet noodig. Zij zouden verbaasd geweest zijn
wanneer men dergelijke woorden gericht had tot hen. Men draagt geen water naar
de zee, geen uilen naar Athene. Al wat door den Duitschen spreker geconstateerd
werd tot leering van de Duitschers, behoort voor de Franschen tot de waarheden
welke men gemeenzaam vergelijkt met koeien. Zij zijn elementair, voor geen discussie
vatbaar, onbetwistbaar en onbetwist, voor alle categorieën van Franschen, voor
burgers, boeren en arbeiders, voor den stadbewoner, voor den landbouwer. Zij
stemmen overeen met een innerlijke, natuurlijke, niet-opgelegde overtuiging. Zij
zijn ernaar gecalqueerd.

Men waant te droomen
Die woorden correspondeeren ook in zoo hooge mate, in zoo hoogen graad met een
nauwkeurige, strikte werkelijkheid dat men soms waant te droomen. Want, waar
men zich ook begeeft onder de Fransche bevolking, te Parijs, in steden en dorpen,
op het platteland of in de fabrieken, nergens sijpelt iets door van de pestilente,
zwavelige wolken die over de wereld zijn neergehangen. Ieder gaat naar zijn werk
of naar zijn vermaken alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Bij elke schrede die men
doet in dit land zou men zich kunnen afvragen: hoe heb ik 't? Is alles wat er wroet
en morrelt in het donker, is alles wat rondom ons zoemt of tiert van naderende rampen
een nachtmerrie, een fantasma, een zinsbegoocheling? De atmosfeer is zoo vredig,
zoo rustig, zoo harmonisch, zoo idyllisch, zoo ongerimpeld dat men niets, volslagen
niets van een bedreiging, een gevaar zou kennen of vermoeden wanneer er geen
kranten waren, geen redactie-zalen, geen radioposten die eraan herinneren dat
staatslieden over Europa vliegen als onheilspellende vogels, dat diplomaten gedachten
wisselen en cijfer-telegrammen, dat legeraanvoerders plannen ontwerpen die straks
gansche provincies in asch en puin kunnen leggen, dat er op enkele, veranderlijke
punten in de ruimte een half dozijn, een dozijn mannen bezig zijn een net te vlechten
dat als een doodskleed en lijkwade kan neerzinken over het kostbaarste en dierbaarste
gedeelte van den aardbol. Zoo onbewogen, vreedzaam, genoeglijk, evenwichtig is
alles in Frankrijk tijdens deze dagen tusschen zomer en herfst wanneer de perziken
rijpen, dat men zich dwingen moet om te denken aan demonische gebeurlijkheden.
En het blijft verrukkelijk, hoewel ieder weet dat deze oogenblikken voor een geheel
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volk vergelijkbaar zijn met het drama van Maeterlinck, waarin dood en fatum sluipen
rondom een vredig huis en welgezinde menschen.
Deze bijna ontstellende gelijkmoedigheid is het eenige merkbare effect van een
maandenlangen zenuw-oorlog, met zijn sleep van ware en valsche berichten, koude
en heete stortbaden, mobilisaties, manoeuvres, troepenbewegingen, sensationeele
geruchten welke het absurde mengen met het geloofbare, het verzinsel met de feiten,
welke zoowel waarheid en leugen vermommen achter een masker waardoor ten slotte
beide onherkenbaar worden, die Fransche onverstoorbaarheid is het eenige tastbare
resultaat eener maandenlange, magistraal bewerktuigde, onverdroten propaganda,
waarvoor Dr. Goebbels en zijn Italiaansche collega Alfieri noch hun vernuft gespaard
hebben, noch hun geld.

De campagne van Duitschland en Italië
De meesterlijke campagne is gevoerd op drie fronten tegelijk: corruptie, reclame,
provocatie. Wat de reclame betreft probeerde Goebbels King Hall te overtroeven.
Hij heeft Frankrijk letterlijk overstroomd met wagon-ladingen brieven, tractaatjes,
brochures. In zijn brieven beging hij den flater de adressanten te tutoyeeren, wat
tegen alle Fransche tradities (zelfs langjarige vrienden jijen hier niet) indruischt. Zijn
tractaatjes werden onnoozel geoordeeld en zijn brochures onleesbaar: die over Dantzig
handelt beslaat 62 kleingedrukte, doctorale pagina's!
De provocaties leken den Italianen het best toevertrouwd. In tienduizenden dure
en goedkoot>e, dunne en dikke vlugschriften hebben zij Frankrijk overstelpt met
haat, schimp, [ver]wenschingen, en kwajongensachtige, soms pornografische
karikaturen. Daar zij er niets bij kunnen winnen om hun geest te laten kennen op zijn
laagste peil (de teekening van een ezel b.v. is getiteld: ‘de laatste Franschgezinde’)
kan het hun doel slechts geweest zijn om een repliek uit te lokken en Fransche
antwoorden te exploiteeren in Italië. Geen enkel Franschman echter heeft gekikt. Al
dit papier is zonder bescheid naar de prullemand gegaan.
En zonder twijfel omdat de Duitschers over meer munitie beschikken of guller
zijn (Geld spielt keine Rolle) was de corruptie in handen gegeven van Otto Abetz.
Voor de Historie echter zal de expulseering van dezen vertrouwensman van Joachim
von Ribbentrop de radicale breuk personifieeren tusschen Parijs en Berlijn. Het heeft
een haar gescheeld of Otto Abetz is een casus belli geworden. Want deze franc-tireur
en beschermeling der Duitsche Ambassade voor wie een aantal personen, onder wie
een stenograaf van den Senaat achter slot en grendel verdween zooals men weet)
had de pretentie om zijn aanklagers een opzienbarend proces aan te doen en
presenteerde zich, voorzien van alle noodige papieren en stempels, na zijn uitzetting,
aan de Fransche grens. Tevergeefs gelukkig.

Het onderscheid met 1938
Al die manipulaties, al die verkwiste kapitalen, al die wanhopige pogingen om de
Fransche ‘publieke opinie’ van haar stuk te brengen, te doen omdraaien, hebben niet
gebaat, tot niets gediend. Hun uitwerking en indruk zijn letterlijk nihil gebleven.
Iedereen, voorzien van een greintje waarnemingsvermogen en objectiviteit, kan deze
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bevinding maken in Parijs, in 't Zuiden en 't Noorden, in 't Oosten en 't Westen van
Frankrijk. Een jaar zenuw-oorlog en propaganda hebben de Franschen niet
gedemoraliseerd maar gehard. Dit is het fundamenteele onderscheid tusschen dit jaar
en het jaar van München. Onwankelbaar, eensgezind, ondoordringbaar voor alle
beïnvloeding, onherroepelijk doch zonder snoeverij, met een zuiver geweten, overtuigd
van hun goed recht, en onverschillig voor de rest, staan de Franschen vast op hun
principen.
[verschenen: 2 september 1939]

Het verraad van Stalin
De Russische ommezwaai beteekent den genadeslag voor het communisme
in Frankrijk.
Parijs, 24 Augs. [1939]
Het artikel, hier verschenen op 21 Juni, waarin wij de kansen wikten van een
Engelsch-Fransch-Russisch verbond, sloot met de volgende opmerking: ‘In geen
geval zal Stalin dit diplomatieke tournooi verlaten zonder dat de wereld met absolute
zekerheid weet wat hij is: een man, solidair met twintig eeuwen civilisatie en
moeizame opvaart, of een half-Aziatische, te sluw berekenende mefisto en spook
van den rooden dood. In beide gestalten kan zich het Westersche fatum belichamen.’
Wij kennen nu den persoon, die schuil ging achter een tamelijk goedig, hartelijk
mom van braven, fideelen werkman dien men met sympathie de hand zou drukken.
Wij kennen nu het waarachtige personage, na de publicatie der Duitsch-Russische
pact-plannen.
Hij verbaast ons niet, hoewel hij satanischer is dan wij in de motiveering onzer
tweede veronderstelling durfden vermoeden. Ware hij gemiddeld ongunstig geweest
dan had hij zich kunnen vergenoegen met zijn Fransch-Engelsche
aspirant-bondgenooten van het Vredes-front te laten tuimelen op het kritieke moment.
Maar tot in het boosaardige toont Stalin zich buitengewoon. Hij heeft een
enkelvoudige euveldaad willen peperen, pikanter willen maken met een verraad, dat
hij volstrekt niet noodig had voor het stoven zijner infernale kool. In het duivelsche
heeft hij niet kunnen nalaten compleet en zelfs overdadig te zijn. Terwijl hij de
Franschen en Engelschen overdag gedurende zes maanden aan 't lijntje hield met
listen, uitvluchten en haarkloverijen, gereed om ze te loozen op het uur zijner keuze,
onderhandelde hij 's nachts, achter den rug, in 't diepst geheim, met hun gevaarlijksten
vijand, en ten overvloede met zijn eigen verbitterdsten vijand, met den man, die hem,
Joseph Stalin, gedurende lange jaren uitgekreten heeft voor den Vijand Nummer Eén
van het menschelijk geslacht. Wie het verraad een oogenblik wil rekenen onder een
der fraaie kunsten zal niet aarzelen de [machi]naties als een onovertrefbaar
meesterstuk te karakteriseeren, als een hoogtepunt van l'art pour l'art, en met afgrijzen
bewonderen.

Rampen ontketend
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Hij voltooit dit chef-d'oeuvre, deze ‘crime gratuit’ - de gratis-misdaad - zooals zijn
voormalige bewonderaar André Gide zou zeggen, op het tijdstip dat hem het geschiktst
lijkt. Het boek met de zeven zegelen en de doos van Pandora, die alle jammeren
bevat, zijn nog gesloten. Als Stalin, de ex-kampioen der collectieve veiligheid, zich
bij Frankrijk en Engeland gevoegd had, met zijn vliegtuigen, soldaten, petroleum en
graan, was er een kans te meer geweest dat boek en doos gesloten bleven. Er was
een groote kans te meer dat ze open zullen gaan wanneer hij Engeland en Frankrijk
brutaal laat vallen. De duizeling welke het Vredesfront naar gissing moet ondervinden
van den schok, zal voor het gemobiliseerde Duitschland een stimulans zijn, ja een
uitnoodiging, om met volle energie, met de illusie van de handen vrij te hebben, in
den roes van een onverhoopt, theatraal, mirakelsch succes los te breken. Stalin, de
‘geniale leider der volkeren’, berekende deze reacties zonder twijfel met aandacht,
misschien met wellust. En dat hij juist gezien heeft bewijzen de militaire maatregelen
welke Frankrijk en Engeland moesten nemen onmiddellijk na de aankondiging der
Duitsch-Russische pact-plannen. Om juist te zien had hij niet veel intelligentie noodig.
Doch een onbeschrijfelijk zwart gemoed en een gewetenloosheid die zonder weerga
is in de geschiedenis van het menschdom. Tot dusverre tenminste. Want het fatum
hangt niet alleen af van Stalin. Hij is niet anders dan de lonkende, geslepen verleider
op den tweesprong tusschen goed en kwaad, de glimlachende, sluwe verzoeker en
bekoorder op dit kruispunt.

Slag voor Fransch communisme
Het is goed dit te weten met een ontwijfelbare stelligheid. Het staat nog niet vast dat
de catastrofe ontketend zal worden welke zoo duidelijk in de bedoeling van Stalin
ligt, en waarop hij waarschijnlijk zijn heerschappij en de universaliteit van het
bolsjewisme waant te vestigen. Maar het is niet minder zeker, als het onheil afgewend
wordt, en zekerder nog als rampen ons zouden overvallen, dat het monster-verbond
van Stalin en Hitler aan het communisme in Frankrijk een slag toebrengt, welke het
nimmer te boven zal komen.
De Franschman heeft geldiger reden dan de Japanner, de Spanjaard, de Italiaan
om zich misselijk te voelen worden van walging tegenover het cynisme, waarmee
twee totnutoe onverzoenlijke tegenstanders op dit oogenblik tot elkander treden door
al hun wachtwoorden, de quintessens hunner zoogenaamde idealen, te verzaken en
te grabbel te gooien. De Franschen hebben 72 communistische afgevaardigden, die
bezield en bezeten waren van een fantastischen haat tegen alles wat Hitler was, tegen
alles wat Hitler kon incarneeren, wat erop leek of wat er naar zweemde. Ieder die
weigerde dezen blinden, bloeddorstigen haat in zijn totaliteit te deelen werd
gebrandmerkt als Hitleriaan, en ieder was geschandvlekt als Hitleriaan en fascist die
ook maar een schijn van tegemoetkoming, toenadering, inschikkelijkheid of
omzichtigheid toonde voor het bewind en de aspiraties der pan-germanistische
hakenkruisers. Ziehier nu Stalin, die de vlag met het hakenkruis beveelt te hijschen
op het vliegveld van Moskou. Ziehier Moskou gesalueerd met den verfoeiden
Hitleriaanschen groet. Een communistisch fanfare-corps dat het anticommunistische
Horst-Wessellied instudeert. De verafschuwde aanstichters en de kopstukken van
het anti-komintern onder één hoed en onder één deken met de groote mannen van
het komintern. Ziehier Stalin, hun afgod, Hitleriaan eerste klas, fascist van de bovenste
plank! En toppunt van alles, ziehier Stalin aan wiens Hitleriaansche, fascistische
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verraderijen het Fransche volk de oproeping dankt van de categorieën 3 en 4 der
reservisten. Veel communistische paradoxen hebben de Franschen sinds enkele jaren
geslikt, dikwijls met weerzin, en verteerd, altijd met moeite. Maar voor deze
extravaganties zullen zij tegenspartelen, zelfs zij die niet meer bezitten dan een ziertje
gezond verstand. Zij zullen ze met al de kracht hunner wanhoop en al de woede over
hun ontgoocheling [woord ontbreekt]. Niet alleen omdat de verbijsterende paradox
van Stalin te bar, te kras, te onhoudbaar, niet recht te praten is. Doch omdat hij hen
te zeer aan den lijve raakt, omdat zijn eerste consequentie een begin is van mobilisatie
en een perspectief van oorlog.

Legerleiding rekende niet op Rusland
Deze genadeslag aan het Fransche communisme tenminste is pure winst bij dit
huwelijk tusschen water en vuur, de fabelachtige verbintenis van karper en konijn.
In de reëele machtsverhoudingen brengt de draai van Stalin en Hitler niet de geringste
verandering teweeg. Voor de Fransche legerbevelhebbers was de militaire
samenwerking van Rusland een gunstige hypothese, een niet te verwerpen mogelijke
factor, doch geen basis en uitgangspunt hunner strategie, die te bouwen had op minder
dubieuze fundamenten.
Voor het politieke gouvernement van Frankrijk was de samenwerking met Moskou
een onvermijdelijk experiment, dat tot elken prijs beproefd moest worden, al was 't
slechts om de 72 députés den mond te kunnen snoeren, wanneer zij hun regeering
lauwheid of afkeer jegens Stalin zouden verwijten... noch het commando noch het
gouvernement behoeft de Moskovitische trouweloosheid te betreuren, want alles
tezamen genomen is het beter nu verraden te worden dan in het heete van den strijd.
Welbeschouwd werd de zaak welke Frankrijk en Engeland verdedigen zelfs zuiverder
door de Russische afvalligheid, franker, onaantastbaarder, ideëeler, en voortaan
verheven boven elke bedenking of verdenking. Eigenlijk mag men hen 't meest
beklagen, in Duitschland, Italië en elders, die niet hetzelfde kunnen beweren en voor
wie ‘de infame Stalin’ in een handomdraaien ‘de geniale Stalin’ is geworden.
[verschenen: 4 september 1939]

Het nieuwe wachtwoord
‘On les aura’ zeide de Franschman in 1914 - ‘il faut en finir’ luidt thans
het wachtwoord, dat zal gelden tot de overwinning.
Parijs, [ca. 12] September [1939]
Alsof de eigenlijke beslissing, ondanks de opening der vijandelijkheden nog niet
gevallen is, alsof de Nornen die Hitler's draad spinnen niet gezongen hadden, in den
bleeken dageraad van één September: ‘Hij brak’, alsof er nog niets gebeurd is, alsof
er nog iets veranderen kan, alsof er een hooger beroep bestaat op de besluiten van
het fatum en het gevelde vonnis, zoo doorkruisen nog elken avond verlokkende,
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vleiende, fleemende, ja flikflooiende, meestal gluipend zoeterige, soms valschaardig
dreigende stemmen, den wijden aether.

Franschen mogen luisteren
Zij komen uit München, Stuttgart, Frankfort en Rome. Zij spreken Fransch. Het
Fransch van iemand die geen Franschman is, wat men hooren kan aan kleine nuances
in den woorden-keus, maar die lang genoeg in Frankrijk vertoefde om af en toe zijn
monoloog te kunnen spekken met malsche, smakelijke volksuitdrukkingen waardoor
hij contact meent te maken en afstanden te overbruggen. En de hemel zij dank, de
Franschen hebben een muggeziftende censuur die niets doorlaat wat even buiten de
schreef gaat. Zij moeten zich schikken in een hoop bekrimpingen die draconisch
lijken en overbodig (langen tijd b.v. zijn er 's avonds geen theaters en bioscopen
geweest), maar zij mogen tenminste voortgaan met te luisteren naar de buitenlandsche
radio. Zij riskeeren geen gevangenisstraf, noch de bijl van den beul zooals in
Duitschland waar het luisteren een halsmisdaad kan worden, zij riskeeren zelfs niet
de confiscatie van hun post wanneer zij zich inschakelen op een ‘vijandelijken’
zender. Zij gaan volstrekt niet accoord met veldmaarschalk Goering die gisteren
verklaarde het luisteren verboden te hebben omdat het eerloos en onteerend is voor
een volk als het Duitsche om zijn ooren te leenen aan den laster van den tegenstander.
Zij amuseeren zich danig met zulke uitleggingen, zich verheugend dat het Fransche
gouvernement geen toevlucht behoeft te zoeken in dergelijke verwikkelde,
hoogdravende uitvluchten.
De regeering van Frankrijk stelde vertrouwen in den critischen geest, in de kwaliteit
van het moreel harer onderdanen en liet den aether vrij, zonder grenzen van
prikkeldraad, zonder cipiers, zonder beulsknechten, zonder verklikkers.

Men is beleefd
Zoo namen wij, als 't ons belieft, 's avonds te negen uur en te kwart over twaalf een
der zenders. waar iemand zich een sirene waant, niet de schrik-sirene van het alarm,
maar de lok-sirene voor welke Ulysses zich aan den mast liet binden na de ooren
zijner matrozen toegestopt te hebben met was. En waarlijk, wij verliezen onzen tijd
niet. Men vloeit daar over van voorkomendheid, men is er vol beleefdheid,
fijngevoeligheid, kieschheid, en keurige bescheidenheid. Men polemiseert er alleen
tegen de verraderlijke Engelschen, tegen de laaghartige Polen en hun laffe regeerders
die de biezen pakken nadat zij hun volk in 't ongeluk stortten. Niet de flauwste
toespeling bij den beminnelijken speaker op het jammerlijke lot van Schussnigg,
maar het is duidelijk dat de ‘onmenschelijke’ bewindvoerders van Warschau kordater
en verstandiger gehandeld zouden hebben door zich aan te melden bij den
Führer-Generalissimus.

Voor de Franschen niets dan lof
Voor de Fransehen echter niets dan lof, complimenten, sympathie en respect. Zij
moeten zich niet laten inpraten dat de Duitschers kwade bedoelingen jegens hen
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hebben. Pure verzinsels en leugen. De Duitschers vragen den Franschen niets. Hoe
zou dat in hun hersens kunnen opkomen na zooveel loyale beloften en verzekeringen?
Zij denken er niet eens aan. De Duitschers zijn ware vrienden, die betreuren dat de
Franschen zich lieten koppelen aan het huichelachtige Engeland, om te vechten voor
de vuige belangen der City. Tegen den wil, tegen de gevoelens overigens van het
Fransche volk. En met een gezicht dat van staal moet zijn en uitgestreken alsof het
van den mangel komt vertelt de speaker dat de soldaten der Ligne Maginot bordjes
uithangen met het opschrift: ‘Schiet niet op ons.’ Hier kunnen wij voor den eersten
keer even lachen, want er is eindelijk nieuws in 't Westen. Bij den slag van Fontenoy
(dien zij wonnen) maakten de Franschen zich beroemd door hun tegenstanders op
te monteren met de kranige uitnoodiging: ‘Tirez les premiers, Messieurs les Anglais.’
Men moet psycholoog zijn als een Duitscher om te meenen dat men Franschen kan
lijmen door hen af te schilderen als benauwd voor hun hachje.

Ongeloof
Wanneer de speech ten einde is schudt de Franschman het hoofd en zegt: ‘Er ontbreekt
niets aan, behalve dit eene: dat men die lieden niet meer gelooven kan. Zij hebben
blijkbaar nog niet gerealiseerd wat dat beduidt, anders zouden zij zich de moeite
sparen. Iemand niet meer te kunnen gelooven, genoodzaakt te zijn elk zijner woorden
te wantrouwen, is er grooter en dramatischer tragedie denkbaar tusschen de volken?
Wij hebben tientallen malen lange uittreksels van Hitler's redevoeringen doen
afdraaien op gramofoonplaten en uitgezonden over Duitschland. Zij zijn geen jaar
oud. Zij dateeren van 26 September 1938 en 30 Januari 1939. Zij wekten daverende
applaudissementen en stormende Sieghelis. Vandaag moet hij zijn beklagenswaardige
onderdanen verbieden ernaar te luisteren.
Wij hebben niets anders te annonceeren dan: ‘Der Führer spricht’ en de plaat te
doen draaien om het laatste geloof, het laatste vertrouwen te voelen wankelen, om
zelfs het geloof aan de mogelijkheid van gelooven, om vertrouwen op een ziertje
vertrouwen, in den kiem uit te roeien.
Met de vlammendste accenten getuigt hij tegen zichzelf en klaagt zich aan. Want
wat hij op 't oogenblik belooft aan de Franschen, beloofde hij geen jaar geleden aan
Praag, aan de Polen, in de plechtigste, overtuigendste termen, en hij schond zijn
beloften, hij brak zijn woord, zijn eed. Niets kan dezen twijfel voortaan uitrukken
of verdooven en het is die ongeneesbare, onafschuifbare twijfel welke het leven der
volken vergiftigt met zijn venijn.

Onheelbare wonde
Niets is pijnlijker, niets is onheelbaarder dan een geschokt vertrouwen, een verbrijzeld
geloof. Geen enkele rehabilitatie is hier denkbaar. Er zijn ontgoochelingen waarvoor
geen vergiffenis bestaat. Er zijn decepties die men nooit te boven komt omdat men
ze nimmer vergeten kan. Niets meer te kunnen gelooven, elken vasten grond te
moeten missen, is een van zulke teleurstellingen, die dieper wonden dan vijandschap,
die breeder klooven graven dan alle haat. Wij hooren nog de eerlijke stem van
Chamberlain, die bij zijn terugkeer uit München, waar hij een bloempje dacht te
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plukken tusschen de brandnetels, zei: ‘Vrienden, ik breng u voor twintig jaren vrede.’
Die beloofde en bedrogen hoop, heden voor de derde maal moedwillig, baldadig
vermorzeld, is geen jaar oud. Neen, dat kan niet duren. Op zulke waggelende
grondvesten kan niets gebouwd worden, zelfs geen schijn van internationaal leven.
Daar moet een eind aan komen, koste wat koste. Il faut en finir. Geen mensch kan
ademhalen in die bedorven atmosfeer. De wereld snakt naar zuivere lucht. Liever
alles dan de wanhoop van niets meer te kunnen gelooven.
Aldus antwoorden de Franschen op de voorspiegelingen van München, Stuttgart,
Frankfort en Rome. In 1914 had Frankrijk het wachtwoord: ‘On les aura.’ In 1939
luidt het Fransche wachtwoord ‘II faut en finir.’ En het zal gelden tot de overwinning.
[verschenen: 1 november 1939]

Het eerste oorlogsmirakel
Ofschoon het volkenrecht het toestaat, hebben de Duitschers geen enkele
poging gedaan de Fransche mobilisatie te ontwrichten door bombardementen
op knooppunten, troepenconcentraties, transporten enz.
Parijs, [ca. 18] September [1939]
De groote mobilisatie heeft veertien dagen geduurd en in die betrekkelijk korte
tusschenruimte bracht Frankrijk acht millioen man op de been, een ongekend aantal
paarden en auto's, ontzaglijke hoeveelheden materieel van allerlei soort, dat zonder
onderbreking, langs den weg en in eindelooze treinen, getrokken door minstens drie
locomotieven naar de fronten gerold heeft.
Acht millioen man is het maximum van 1918, het cijfer van den wapenstilstandsdag.
Het is het minimum voor den oorlog van 1939. In dit getal zijn niet begrepen de
jongste en de oudste lichtingen, de corpsen welke de Polen vormen en de Tsjechen,
de tienduizenden, honderdduizenden buitenlandsche vrijwilligers, en het gros der
koloniale disponibiliteiten. Hoewel een cijfer om verstomd van te staan, zijn die acht
millioen man slechts een soort van eersten inleg, bedrijfskapitaal, bestemd om de
onderneming op gang te brengen.

Er is hard gewerkt
Een menigte regimenten en materiaal, welke verbazen zouden als men ze opsomde,
is gedirigeerd naar de Alpen en de Italiaansche grens; een andere massa naar het
Oosten; belangrijke contingenten naar de grenzen van het Noorden. Alle manschappen
zijn spiksplinternieuw geëquipeerd van top tot teen, wat geenszins gezegd kon worden
bij de mobilisatie van vorigen herfst, welke verontrustende tekorten openbaarde en
die hoofdzakelijk schijnt gediend te hebben om een inventaris op te maken. Wie de
formatie der regimenten bijwoont, en ze kan vergelijken met verleden jaar, krijgt
den bemoedigenden indruk dat er sinds twaalf maanden ongeloofelijk en ongehoord
gewerkt is in Frankrijk.
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Horizon-bleu verdwenen
Wat vervolgens opvalt is de bijna volledige verdwijning van het horizon-bleu, dat
aan den oorlog van 1914 zijn populaire, legendaire kleur gaf en tot kort geleden
model bleef. Het Fransche uniform van 1939 is getint in een mengsel van groen en
geel. De kleur heeft nog geen naam. Wacht slechts tot zij gaat golven langs de
gezichtseinders. Met de eerste lauweren zal in de volksverbeelding de naam oprijzen,
waarin ieder de koesterende gedachte samenvat welke de soldaten vergezelt, bij dag
en bij nacht, onder 't vuur en in rust.

Verrassing
Geleidelijk, langzaam, bedaard, met een kalmte en een stilte die gewild zijn, compact,
massaal, bijna onheimelijk als een bergverschuiving, als een terrein dat plooit onder
de werking van verborgen krachten, zet de onmetelijke oorlogsmachine van 1939
zich in beweging. Dit is de vreemde en groote verrassing van hen in wier handen het
geheele lot gelegd is van Frankrijk en van Europa. Een klein mobilisatiecentrum
bewonend, waar men zich gereed maakt de graftombe van Joffre te beschutten onder
zandzakken, heb ik kunnen spreken met verschillende officieren, wat mij gelegenheid
verschafte den omvang en de diepte hunner verwondering te peilen.
Zij hadden iets anders verwacht zij die de technische literatuur bestudeerd hebben
van Von Seeckt, von Ludendorff, van den Italiaanschen generaal Douhet, of van hun
eigen auteurs, die theorieën ontvouwden welke zij eenigermate voor profetisch
hielden, en die zij met reden konden duchten, ook al waren deze orakels slechts voor
een gering deel in vervulling getreden.

Slachting ware mogelijk geweest
Terwijl reeds gevochten werd tusschen Moezel en Rijn beschouwden de
verantwoordelijke leiders met niet heelemaal geruste oogen de samendromming
hunner nog ongewapende en niet geëncadreerde manschappen in betrekkelijk beperkte
ruimten, de stampvolle stations met vertrekkende reservisten, de onafzienbare
konvooien van geëvacueerden, de kilometerlange treinen die troepen vervoerden,
geschut, materiaal, munitie, de enorme parken waarin gerequisitionneerde paarden
en auto's voorloopig waren opgehoopt. Welke slachtingen konden hierin enkele
bommen aanrichten, zelfs de slecht-gemikte: Welke ontwrichtingen konden
aangebracht worden in het verkeer, welke ontredderingen in het moreel, welke
panieken, of op zijn minst, welke verstoringen, welke wanorden, welke tegenslagen!

Gerekend op het ergste
Want de oorlog brak uit op den dag dat de Fransche algemeene mobilisatie begon.
Tegenover Duitschland, dat zijn militaire en industrieele mobilisatie sinds
verscheidene weken voltooid had, bevond Frankrijk zich in dezelfde precaire,
onveilige, hachelijke situatie als Polen, dat overvallen werd één dag nadat Warschau
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de mobilisatie afkondigde. En wat de Franschen verwachtten stond niet alleen
geschreven in de studies en leerboeken over de totalitaire krijgsvoering, het lag niet
enkel besloten in de flamboyante, pathetische, vulcanische temperamenten van Hitler
en Goering, het bleek niet slechts uit de gesprekken die ik had met officieren, maar
het was duidelijk te lezen in de minutieuze voorzorgsmaatregelen welke getroffen
waren over gansch Frankrijk, en in de strenge instructies waarmee de civiele bevolking
gedresseerd werd van stad en land. Vanaf den eersten dag hebben de Franschen (en
de Engelschen trouwens ook) gerekend op het ergste. De kinderen die om een of
andere reden Parijs niet konden verlaten spelen op straat of in de tuinen met hun
gasmasker langs den muur, onder een boom, maar in hun onmiddellijk bereik. De
menschen gaan met hun gasmasker naar de kerk. Er is niemand die zich niet verbaast
dat Parijs, of een andere Fransche agglomeratie geen enkele maal ernstig werd
aangevallen tijdens de periode der mobilisatie, toen zij het kwetsbaarst waren.
De verrassing zweemt naar het mirakel. Hoe moet men het fenomenale feit
verklaren? Er is geen enkel artikel in het Volkenrecht dat verbiedt om in
oorlogstoestand spoorweg-knooppunten, bruggen, tunnels, artillerie-transporten,
troepen-concentraties te bombardeeren, een mobilisatie te ontwrichten, te verlammen.
Hoe zouden de Franschen gehandeld hebben in een dergelijk geval? Ik weet 't niet
en 't is nutteloos zich daarover in veronderstellingen te verdiepen. Het initiatief was
hier niet aan de Franschen doch aan de Duitschers. Zij hebben den totalitairen oorlog
verkondigd, opgehemeld, gedoceerd. Zij hebben hem toegepast in Polen. Zij hebben
hem toegepast op zee.

Vragen
Wat heeft hen weerhouden hem gelijktijdig, op het gunstige moment, toe te passen
in Frankrijk? Vergaten zij of verwaarloosden zij, dat, ook al zou Polen machteloos
geslagen worden, een voornaamste tegenstander hen wacht aan de Ligne Maginot?
Of konden zij een dubbele, gezamenlijke actie niet combineeren? Zouden zij slechts
één veldheer bezitten die eenigszins begaafd is met het Napoleontische genie van
het razende, foudroyante tempo, de overrompelende vaart? Is het genie van dien
éénen veldheer te begrensd, te traag, te weinig imaginatief, te weinig expansief om
een tweevoudige verplettering, die tot de mogelijkheden behoorde, te concipieeren?
Ontbrak het hem aan verbeeldingskracht of aan het dynamisme der waarlijk geniale
aanvoerders? Beschikte hij niet over het vereischte materiaal? Of paaiden de
Duitschers zich misschien nog met de illusie dat, Polen vernietigd, Frankrijk bakzeil
zou halen en de huik naar den wind zou hangen? Noodlottige begoocheling, als deze
waan hen misleid heeft.

Onherstelbare fout
De fout is cardinaal, onverhoopt, onbegrijpelijk (welke ook de oorzaken ervan zijn)
en daar zij onherstelbaar is kan men haar veilig signaleeren. Essentieel feit: de
Franschen hebben ongestoord acht millioen man kunnen mobiliseeren, met de
regelmatigheid van een goed-loopend uurwerk. Meer nog. De leegten en perturbaties,
welke onvermijdelijk teweeggebracht worden door de plotselinge onttrekking van
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millioenen burgers aan hun gewonen arbeid, hebben zij op hun kalme gemak kunnen
wegwerken. Een Duitsche voorsprong, die doodelijk dreigde te zijn, is geannuleerd.
Een achterstalligheid van Frankrijk is ingehaald, met al haar kansen van de neteligste
en verderfelijkste risico's. Mocht Italië zijn houding herzien in een voor Frankrijk
ongewenschten zin, dan zal het zijn tegenstander stevig geïnstalleerd vinden in de
Alpen. Nadat Duitschland de Polen onder den voet geloopen heeft, moet het, min of
meer gekneusd en onthutst, aan den Rijn het hoofd bieden aan een onverzwakten,
onvermoeiden, misschien zelfs onvermoeden vijand, vastbesloten om alle
misrekeningen en teleurstellingen der laatste twintig jaren met volle maat te vergoeden
en tot het einde, ook al zou het einde bitter zijn. Zeker is de oorlog nog niet uit. Maar
hij vangt aan met een meevaller, onvoorzien genoeg, fortuinlijk genoeg, en rijk
genoeg aan consequenties, om hem te beschouwen als een mirakel, dat onbedrieglijke
en gelukkige voorteekenen in zich draagt.
[verschenen: 2 november 1939]

Krijg op Duitschen bodem
De Duitschers zijn vergeten wat dat beteekent, want het is zeer lang geleden
dat hun land gemerkt werd met de schrijnende lidteekens van het
oorlogsvuur.
Parijs, 25 Sept. [1939]
Gisteren, in de vroegte van een Zondagmorgen, zijn de kanonnen aan weerskanten
losgebrand langs den Rijn, van Bazel tot Karlsruhe. Op een punt van den hemel
kruisen de bommen elkaar en spannen boven den stroom een onzichtbaar gewelf in
den vorm van een spitsboog. De eenen vallen in de Ligne Maginot, de anderen in de
Siegfried-linie, op een terrein-strook van zestig kilometer diepte.
Wie het eerste schot gelost heeft weet niemand. Het begon opeens van beide zijden,
als op een afgesproken teeken. Niemand begrijpt ook wat dat schieten beduidt,
waartoe het dient. Er is op de wereld geen veldheer, al bezat hij het vereenigde genie
van Hannibal en Napoleon, die eraan denken kan zijn troepen een imposant breede
rivier te doen oversteken, welker lange golven tusschen twee onafgebroken rijen van
zwaar-gewapende fortificaties stroomen. Geen leger ter wereld bezit pontonniers,
knap genoeg en technisch voldoende toegerust, om onder het vuur van artillerie en
vliegmachines, een brug te slaan over den majestueuzen Rijn, een brug die tanks
moet kunnen dragen van dertig à veertig duizend kilo. Gesteld dat een der beide
tegenstanders dit onmogelijke zou vermogen (ten koste van onberekenbare verliezen)
en gesteld dat het een der veldheeren lukt een divisie naar den tegenovergelegen
oever te brengen, dan zouden zijn regimenten en brigades onmiddellijk door een
honderdtal batterijen in het water worden teruggeworpen, of ter plaatse vernietigd.

De Rijn onoverschrijdbaar
Hierover zijn alle militaire vaklieden 't eens, na het probleem op hun gemak bestudeerd
te hebben: de Rijn is onoverschrijdbaar met de traditioneele, min of meer
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gemoderniseerde en geperfectionneerde methoden van bruggen-slaan. In een van
beide kampen zou bijgevolg een veldheer moeten commandeeren die juist genoeg
en niet te veel de klassieke auteurs gelezen heeft om zich een paar passages te
herinneren waar oude veroveraars de bedding eener rivier verlegden welke hun in
den weg stond. Wat ons vandaag nog fabelachtig lijkt, met al onze mechanische
werktuigen, werd in de oudheid als een vrij gewone karwei beschouwd. Bij het
dilemma waarvoor de hedendaagsche bevelhebber zich gesteld ziet behoeven de
antieke precedenten hem echter niet noodzakelijk een verlegging van den Rijn-stroom
te suggereeren. De onderneming zou te titanisch zijn en vele andere inconvenienten
met zich dragen.

Tunnels?
Maar de antieke voorbeelden zouden hem kunnen inspireeren om een half dozijn
tunnels te boren onder de rivier-bedding. Waarom niet? Het zou sappeurswerk zijn
op groote schaal. Alle vereischte boor- of graafmachines zijn voorhanden. Op geld
wordt niet gekeken. (Elk schot van een kaliber 380 kost meer dan een billet van
duizend gulden.) Een tunnel is bomvast. Een tunnel is begaanbaar voor de zwaarste
tanks. De uitgangen kunnen vrijgemaakt en beschermd worden met gordijn-vuur,
hetzelfde gordijn-vuur dat noodig zou zijn voor het slaan eener brug. Het eenige
risico is een tegensappe van den vijand, waarvoor men zich weren kan. Aanmerkelijke
voordeelen daarentegen zouden zijn dat de doortocht geschiedt zonder verliezen, dat
de operaties op den anderen oever onmiddellijk ingezet kunnen worden met de
zwaarste tanks, en dat een eventueele terugtocht onder alle omstandigheden gedekt
blijft. Andere, niet minder aanzienlijke voordeelen: Na het sluiten van den vrede
zullen de tunnels bruikbaar blijven en het onverwoestbare symbool worden van
vriendschappelijke verstandhouding der volken. Ten laatste: Eindelijk zal men in
een modernen oorlog iets nieuws gezien hebben, iets waarvan men zeggen kan: ça
vaut le déplacement, dat is de moeite waard.

Op Duitschen bodem
Gamelin, een bewonderaar van Bergson, kent zijn klassieken. Graaft hij tunnels
onder den Rijn? Ik weet er niets van.
Maar in ieder geval hebben de Duitschers vanaf deze week nu ook den oorlog op
den bodem van wat vroeger het Groot-Hertogdom Baden was, op hun eigen
grondgebieden, in het Zwarte Woud. Dat gaat niet zonder breekschade en het kan
geen kwaad dat zij leeren, dat zij aan den lijve ondervinden, wat dat is de oorlog en
een goed onderhouden bombardement.
Zij vergaten het, want het is te lang geleden dat Duitschland gemerkt werd met de
schrijnende lidteekens van oorlogsvuur. Wat het geheugen der Duitschers daarvan
bewaarde moet dateeren van ongeveer 1813, van Leipzig en den Volkerenslag. Daarna
hebben zij den geesel niet meer gekend, hebben zij alle plagen bijgewoond uit de
verte. In 1864, verovering van Sleeswijk-Holstein, viel geen kogel op hun bodem.
In 1866, veldtocht tegen Oostenrijk werd geen schot gelost op Duitschen grond. Het
drama van 1870, daargelaten een onbeduidende terrein-strook uit het begin der
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vijandelijkheden, speelde buiten hun grenzen. Behalve een bres in Oost-Pruisen,
ijlings gestopt, liet de oorlog van 1914 hun gansche territorium ongedeerd. Terwijl
Parijs regelmatig gebombardeerd, terwijl tien Fransche departementen grondig en
systematisch verwoest werden, lag Duitschland buiten het bereik der kanonnen en
van de bommen der toenmalige vliegtuigen. Tusschen 1919 en 1930, tijdens de
vreedzame bezetting van Rijn en Ruhr, hebben de Duitsche bevolkingen geen enkele
der harde realiteiten gekend, welke een overweldiger meesleept in zijn opmarsch.

Wat het is
Zij vergaten wat het is hun woning te moeten ontvluchten met achterlating van have
en goed. Het is lang geleden dat hun grijsaards, vrouwen en kinderen, op een heuvel
achterom kijkend, in den valen avond den rooden haan zagen kraaien over dorpen
en steden. Zij weten niet meer wat het is berooid van alles terug te keeren in een
geblakerd, smokerig, waggelend, ingestort huis, tusschen puin en verkoolde balken,
wanneer de vijand is teruggedreven. Zij kennen de ruïnes slechts als historisch,
zorgvuldig geconserveerde monumenten uit den tijd van bet-overgrootvaders, of van
romans, schilderijen en verhalen. Geen hunner heeft werkelijke tranen gestort, toen
hij vluchten moest van zijn haard, of toen hij terugkeerde in bouwvallen. De wreede
ervaring van een nieuw leven te moeten beginnen temidden van rookende gebinten
en vernietigde herinneringen is hun langer dan een eeuw bespaard gebleven.
Dat zijn lessen die heugen. Het zijn ondervindingen die meerdere generaties tot
nuttige gedachten kunnen leiden. De Franschen ondergingen ze bij de Duitsche
invasies van 1792, van 1793, van 1814, van 1815, van 1870, van 1914 tot 1918. Van
ouder op ouder zag hij branden en rookwolken op zijn eigen horizons. De vlammen
en het leed hielden zijn verbeelding wakker, zij scherpten haar. Zij hebben hem
ingeprent hoe gevaarlijk het is met vuur te spelen. En nu de Duitscher voor 't eerst
sinds honderd-vijf-en-twintig jaar beleeft en riskeert wat hemzelf zoo lang en zoo
dikwijls in het levende vleesch gebrand werd, en wat hij nogmaals riskeert, is hij
niet hardvochtig genoeg om koelbloedig te denken ‘ieder zijn beurt’, maar stellig zal
hij meenen en hopen dat in lijden leering woont, de leering welke de Duitschers te
lang gemist hebben als tegenwicht van triomfeerende paraden.
[verschenen: 19 oktober 1939]

Het doel en de middelen
Het is onbegrijpelijk dat de Duitschers een kleine nuttelooze slagvloot hebben
gebouwd in plaats van een 500-tal duikbooten die het geheele
scheepvaartverkeer der geallieerden hadden kunnen stilleggen.
Parijs, 28 Sept. [1939]
Het is een zeevaarder die mij het meest te denken heeft gegeven over de
fundamenteele omstandigheden en haar onontkomelijke consequenties, waaronder
de oorlog begonnen is.
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‘Toen de strijd uitbrak, zei hij me op een ronden optimistischen toon, hadden de
Franschen twee-en-vijftig schepen op den Atlantischen Oceaan. Alle zijn behouden
de haven hunner bestemming binnengeloopen. Men zou waarachtig zweren, dat de
Duitschers nooit serieus het idee oorlog en het feit oorlog in overweging hebben
genomen, ondanks de negentig milliard mark voor rekening aan wapentuig van hun
Führer-Generalissimus.’

Wat mogelijk geweest zou zijn
‘Hoe dat zoo?’ vroeg ik, een beetje verwonderd over de boutade, die mij na de
bliksemsnelle vermorzeling van Polen even onjuist als misplaatst leek. ‘Hoe dat
zoo?’ antwoordde hij met joviale grimmigheid. ‘Vraagt u dat nog? Wel! Als die
negentig milliard, een som om van te duizelen, maar die ongeveer exact moet zijn,
als die kolossale negentig milliard nuttig, oordeelkundig besteed waren geworden,
dan was er van die 52 Fransche booten geen enkel drijvend gebleven. Allen waren
naar den kelder gegaan. En natuurlijk ook de vier of vijf maal zooveel Engelsche
schepen die op 't moment dat Henderson zijn koffers pakte ongewapend en zonder
argwaan over 't water zwalkten. Er valt geen seconde aan te twijfelen dat de Duitschers
van den eersten dag een totalen, rücksichtslosen duikboot-oorlog hebben willen
voeren. Zij hebben 't duidelijk laten merken. Zij hebben getorpedeerd wat zij konden,
links en rechts. Stel u nu even voor hoe de situatie geweest zou zijn wanneer de
Duitschers niet over tachtig duikbooten en duikbootjes beschikt hadden maar over
drie honderd, om in 't kader te blijven van het gemakkelijk realiseerbare, of vijf
honderd, een cijfer dat niet onmogelijk is, en alleen overdreven lijkt omdat wij niet
eraan gewoon zijn. Per slot zou zulk een duikboot-vloot slechts viermaal talrijker
zijn dan de Fransche, een proportie die nog niets buitensporigs heeft, en alleen
getuigen zou van een zekere tendentie, van een zekere tactiek der Duitsche
admiraliteit.

De gevolgen
Ga even na wat het gevolg geweest zou zijn van het plotseling uitzwermen van vijf
honderd, of zelfs maar van drie honderd Duitsche onderzeeërs. Zij zouden zeker niet
verhinderd hebben dat twee duizend Duitsche koopvaardijschepen van de Oceanen
verdwenen. Maar ook alle Fransche en Engelsche handelsvaartuigen zouden van de
zeeën zijn weggevaagd. Want als tachtig onderzeeërs gedurende één maand ongeveer
150.000 ton in den grond boren (een belachelijk laag cijfer overigens vergeleken bij
de kritieke maanden van 1917 en buiten verhouding tot de gebruikte middelen) dan
mag men ramen dat vijf honderd duikbooten minstens één millioen ton naar den
kelder hadden gejaagd. Zouden de verliezen, die voor de beschikbare 80 duikbooten
enorm zwaar waren volgens de opgaven van Chamberlain (10%), bijna onherstelbaar,
en volstrekt onevenredig aan het bereikte effect, zouden die verliezen percentsgewijs
even zwaar geweest zijn voor een vloot van vijf honderd onderzeeërs? Dat is lang
niet zeker. Dat staat absoluut niet vast. Verhoogde bedreiging bemoeilijkt den afweer.
Hetgeen echter nog veel minder vaststaat is de houding welke Engeland en
Frankrijk zouden aangenomen hebben na de verplettering van Polen, wanneer de
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terreur ter zee vanaf den eersten dag even doeltreffend georganiseerd ware gebleken
als de terreur te land en in de lucht.

Vreemd
De zet is mislukt en de kans voor altijd verkeken. Maar als uit een ongehoord en
onverhoopt geluk, beduidt voor de geallieerden, het geval wordt nog oneindig
merkwaardiger wanneer men het bekijkt vanuit den gezichtshoek der Duitsche politiek
en Duitsche mentaliteit.
Waarom hebben de Duitschers die niet bang zijn voor uitdagingen, zich beperkt
tot een kleine, nauwelijks noemenswaardige duikboot-vloot? Zij vielen klaarblijkelijk
in dezelfde fout als Von Tirpitz. Zij leerden niets van 1914. Een strijd, waarbij alles
op 't spel staat, bonden zij aan met volslagen onvoldoende middelen.
Dat is vreemd van menschen die grootscheeps plegen te concipieeren, grandioos,
pyramidaal, en die zeilen tegen alle klippen op. Maar nog vreemder wordt de zaak,
wanneer men ziet wat zij gebouwd hebben in plaats van de ontbrekende duikbooten.
Toen zij hun super-bewapening begonnen, welke negentig milliard kostte, en die
correspondeerde met een plan van internationale actie, kenden zij tennaastenbij,
misschien zelfs op den dag af, het jaar waarin een acute crisis zou optreden in de
buitenlandsche relaties, met aanzienlijk meer kans op oorlog dan op vrede. Onder
die super-bewapening behoorde ook een escador slagkruisers en ijnie-schepen. En
als de Franschen of Engelschen niet konden weten of die booten tijdig gereed zouden
zijn voor de oorlogstooneelen, want zij kenden dag noch uur, de Duitschers
daarentegen bezaten alle noodige gegevens, zij konden hun vlootbouw regelen naar
hun politiek, of hun politiek naar hun vlootbouw. Welnu, op den fatalen datum, op
den datum dien zijzelf uitkozen, ongedwongen, uit vrijen wil, was een belangrijk
deel der op stapel gezette oorlogsbodems verre van klaar.

Slagvloot voor niets gebouwd
Niet echter alleen uit een oogpunt van datum is die slagvlootbouw merkwaardig
incohaerent, slecht overlegd, maar meer nog uit een oogpunt van ten-nutte-making.
Zelfs voltooid immers had die vloot zich niet met een minimum garantie van succes
kunnen verdedigen tegen Frankrijk alleen. Wat wil zij dan onvoltooid uitrichten
tegen de verbonden vloten van Frankrijk en Engeland?
De vloot van Wilhelm II had in 1914 nog een aannemelijke kans. De vloot van
den Führer-Generalissimus had reeds toen zij op stapel gezet werd geen andere
werkingssfeer dan haar schuilplaats achter mijn-velden of redelooze, tot mislukking
gedoemde uitvallen. Voorbestemd zijnde om geblokkeerd te worden, behoefde zij
niet eens te bestaan en werd gebouwd voor niets. Zij zal geen enkel Duitsch
handelsschip uit de gevangenis der neutrale havens bevrijden. Terwijl de geallieerde
koopvaardij booten reeds in beschermde konvooien varen, kan zij er zelfs niet aan
denken om het Fransch-Engelsche zeeverkeer te bestoken. Maar bij de politiek welke
Duitschland sedert drie jaren voert had ieder matroos dit resultaat op zijn vingers
kunnen uittellen. Hoe is 't verklaarbaar dat die onnoozele berekening van tijd en
macht aan de Duitsche leiders ontsnapte na de lessen, van 1917? Vanaf het uur dat
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zij besloten tot vermetelheid, tot roekeloos aanvaard risico, tot va banque, tot quitte
ou double, tot alles of niets, hadden zij de constructie van alle groote schepen resoluut
moeten stopzetten en den bouw der duikbooten, groote en kleine, even resoluut
moeten vertiendubbelen.

Steen van het hart
Zij hebben 't niet gedaan en de gelegenheid, die drie jaren gewenkt heeft, is voorbij.
Zonderling verzuim! Het is waar dat men niet aan alles kan denken. Maar onder wat
zij vergaten is deze vergetelheid haast providentieel. Zij is ondoorgrondelijk. Wat
zouden de Franschen en Engelschen hebben kunnen aanvangen wanneer vanaf den
eersten dag vijf honderd Duitsche onderzeeërs gewoed hadden op den Atlantischen
Oceaan?’
Aldus mijn zeevaarder. Ik bemerkte, met den terugslag van ontsteltenis die men
voelen kan onder de herinnering van een voorbij gevaar, dat eveneens op zee het oog
een wijle onrustig en ongerust gespied had naar een raadselachtigen en geduchten
horizon. Ook deze steen is van 't hart. De Fransch-Engelsche geallieerden beginnen
den oorlog onder drie gunstige opzichten: De Fransche mobilisatie is niet
uitéén-gebombardeerd, er werden geen nieuwe wapenen uitgevonden en er zijn geen
vijf honderd Duitsche duikbooten. Drie gunstige opzichten, dat is reeds veel. Wij
zullen er naar alle waarschijnlijkheid weldra een vierde aan kunnen toevoegen: de
onverwachte superioriteit der Fransche luchtvaart.
[verschenen: 20 oktober 1939]

In het Rijk der Mogelijkheden
Het Fransche commando heeft alles gedaan wat in zijn vermogen lag, de
Fransche troepen verrichtten meer dan wat menschelijkerwijze volvoerbaar
scheen en de Fransche bevelhebbers manoeuvreeren met de hoogste kunst,
de strengste wetenschap en het bewonderenswaardigste beleid.
[zonder datum, ca. 5 oktober 1939]
De beste stuurlui hebben steeds aan den wal gestaan, en de civielen, de beruchte
achterhoede waarvan de soldaat in den vorigen oorlog sarcastisch zei: ‘als ze maar
volhouden!’ pourvu qu'ils tiennent, deinsden nooit voor iets terug.
De civiele achterhoede is romantisch, belust op sensatie en geeft haar opinies in
een geriefelijken fauteuil, of aan de gezellige bittertafel. Maar als 't natuurlijk is dat
gevoelens van ongeduld opwellen bij den verren, non-actieven toeschouwer, het is
niet billijk noch redelijk. Het is hoogstens verklaarbaar. Want het ligt weinig in de
lijn van den niet-militair om zich een eenigszins nauwkeurig beeld te vormen,
ternauwernood een vaag begrip, van de moeilijkheden waarmee het Fransche
opperbevel te kampen heeft langs de Duitsche grens.
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Aanval onmogelijk
Wat kon het Fransche commando hier doen? De Siegfried-linie aanvallen, bestormen,
innemen, voorwaarts rukken. Dat is spoedig gezegd. Maar zelfs al bestaan er geldige
redenen om te denken dat de Siegfried-linie niet opweegt tegen de Ligne Maginot,
en al moge men met grond beweren dat het Duitsche beton, één jaar oud, minder
uithoudingsvermogen bezit dan het Fransche beton, acht jaar oud, dat tijd kreeg om
tot in zijn binnenste te harden, de verovering van de Siegfried-linie is geen kleine
onderneming. Zij werd gebouwd in vollen vredestijd, en niet, zooals de versterkingen
van het Fransche Noordfront in 1914, die zooveel bloed eischten en kanonnen, onder
het vuur van vijandelijk geschut. Zonder twijfel werd de Siegfried-linie aangelegd
met eenige haast, maar betrekkelijk konden de Duitschers er metselen op hun kalme
gemak. Men mag aannemen dat zij de noodige zorg eraan besteed hebben. Het is
geen amateurswerk dat zij leverden. Het waren geen recruten die daar voor oefening
een paar verschansingen opwierpen. Geen enkele verdedigingsmaatregel is er
verzuimd of verwaarloosd.
Het spreekt vanzelf dat de aanvaller, die vooruitgeschoven posities veroverd heeft,
stuit op een eerste stelling, daarna op een met de hoofd-linie. Doch om zich te
realiseeren tot welken graad vooruitgeschoven posities een opmarsch kunnen
vertragen, moet men minstens weten hoe ze zijn ingericht. Als de Ligne Maginot
een krijgskundig, architectonisch monument is, de Siegfried-linie is in haar voorste
posten voornamelijk een onmetelijke helsche machine. In het Warndtbosch dat
bezijden Forbach een saillant vormt in de grens, en als zoodanig onhoudbaar, doch
niet onverdedigbaar was, vonden de Fransche genietroepen na een uren-lange
beschieting eener zeer talrijke artillerie, nog drie duizend niet-ontplofte, met satanische
vernuftigheid verdekte mijnen, die opgezocht en onschadelijk gemaakt moesten
worden alvorens een soldaat of een tank dit vuurspuwende gebied kon betreden. Men
schat dat alleen het kleine Warndtbosch, dat 7 kilometer meet bij 9, gelardeerd was
met 6 à 7000 mijnen.

‘Feuerzauber’
In de dorpen waaruit de vijand terugtrekt, in de geïsoleerde boerenhofsteden, welke
hij ontruimt, kan de Fransche bezetter geen deurklink oplichten, geen venster openen,
geen voorwerp verzetten zonder te riskeeren in de lucht teovliegen. Over een lengte
van meer dan 160 kilometer kan in de Siegfried-linie geen enkel detachement
infanterie oprukken voordat de geheele grond, elk gat, elke oneffenheid, elke spleet,
van b: ven en van onderen, voet voor voet verkend is door de sappeurs der genie. Op
't punt van verdelgings-vuurwerk hebben de Duitschers een waren Feuerzauber
georganiseerd, Loge en Wotan waardig, achter welke Brünhilde onder schild en helm
rustig kon slapen, desnoods zonder dat er een schot gelost behoeft te worden van
Duitschen kant, een Feuerzauber die elke verbeelding overtreft.

De fout der Polen
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Tusschen zulke schakels en series van verborgen vlammende kraters, waarvan het
Fransche commando weldra den omvang en het gevaar gepeild had, viel aan
opmarcheeren niet te denken. Als de Polen langs hun grenzen slechts één honderdste
der zuiver-passieve remmings-maatregelen getroffen hadden, slechts één honderdste
der gigantische en infernale voetangels en klemmen, welke de Duitschers hebben
uitgezet langs de grens van Frankrijk, dan zou hun vaderland niet binnen vier weken,
en ook niet binnen vier maanden in handen geraakt zijn van hun overweldigers. Op
de duizenden begraven mijnen konden de Franschen geen soldaten afsturen, zooals
zij varkens en ossen erop hebben losgelaten. De hulp aan Polen was een kwestie van
tijd. Zij kon onmogelijk rechtstreeks zijn bij de tactiek die de Duitschers toepasten
tegen Frankrijk. Zij had echter zijdelings kunnen zijn wanneer de Poolsche strategen
zich niet roekeloos (en zonder voorafgaand beraad met den Franschen Generalen
Staf) geleend hadden tot den bewegings-oorlog welken het Duitsche commando hun
opdrong en dien de Poolsche opperbevelhebber, als hij 't advies gevraagd had der
Franschen, tot elken prijs zou hebben vermeden.

Maar de Franschen ondernamen het!
Welnu, die onvolvoerbare opmarsch tegen de Siegfried-linie, over een territorium
getruffeerd met de moorddadigste valstrikken, de Fransche soldaten hebben hem
ondernomen.
Stap voor stap. Bijna onmerkbaar op de kaart. Als 't ware tastend, schoorvoetend.
Maar achter een grens welke door Hitler herhaalde malen was uitgeroepen als
onschendbaar, in de streek waar Duitschland 8% van zijn steenkolen haalde, 11%
van zijn staal, 9% van zijn cokes, veroverde het Fransche leger in één maand 49
dorpen, een menigte hofsteden, en paralyseerde zonder één fabriek te verwoesten
een buitengewoon belangrijk industrie-centrum onder het vuur zijner batterijen. Feit
van beteekenis voor deze week: De Duitsche artillerie beschiet Duitsche localiteiten
achter de Fransche linies. En wanneer men in aanmerking neemt dat elke kilometer
van het bezette terrein reusachtige kapitalen en vitale bestaansvoorwaarden
vertegenwoordigt voor Duitschland, wanneer men vervolgens overweegt hoe tijdens
den vorigen oorlog de verovering van één onnoozel dorpje dikwijls een affaire was
van weken, soms van maanden, hoe nietige geografische punten in streken zonder
industrieele waarde, als Côte 304, Le Mort-Homme, l'Argonne, bosschen, puinhoopen
van molens en simpele boerderijen, gedurende jaren, ondanks de bloedigste aanvallen
en tegenaanvallen, vermeld werden en vermeld bleven op de dagelijksche
oorlogs-communiqués van beide kampen, wanneer men dit alles even wil bedenken,
dan zal niemand ontkennen dat het Fransche commando alles gedaan heeft wat in
zijn vermogen lag, dat de Fransche troepen méér verrichtten dan wat
menschelijkerwijze gesproken volvoerbaar scheen, dat de Fransche bevelhebbers
manoeuvreeren met de hoogste kunst, de strengste wetenschap en het
bewonderenfwaardigste beleid.
[verschenen: 23 oktober 1939]

Het einde eener internationale
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De Fransche communistische leiders zijn door hun aanhangers afgezet,
gedesavoueerd en in den steek gelaten omdat de inspanning van de door
hen bevolen zwenking te formidabel was voor den individualistischen en
vrijheidslievenden Franschman, zelfs al is hij communist.
Parijs, 9 October [1939]
Zoo ooit de communistische revolutie in Frankrijk moeten uitbreken, dan deze maand
en deze week.
Op 26 September was de Partij ontbonden. Er werd beslag gelegd op al haar
eigendommen, die talrijk zijn, om ze in veiling te brengen. De klap was hard die de
Partij kreeg, maar niet onvermoed. Men had erop gerekend. Men had den houw zien
aankomen. Het behoefde volstrekt geen genadeslag te zijn, de eerste stevige opstopper
welke den Communisten werd uitgedeeld. Wanneer een partij ontbonden wordt door
het gouvernement is er niets eenvoudiger dan haar opnieuw op te richten onder een
anderen naam. De kolonel der Kozakken Marcel Cachin had slechts in de voetstappen
te treden van kolonel de La Rocque, die zijn Vuurkruisers omtooverde in
pantoffelhelden door gewoonweg van uithangbord te verwisselen, en die niet enkel
zijn troepen ongehavend behield maar ze vermeerderde. Dat hocus-pocus voorbeeld
hadden de Communisten trouwens gevolgd en de Fransche Sectie der Derde
Internationale omgedoopt in een neutrale Partij van Arbeiders en Boeren.

Een kans gered
Daarmee redden zij niet hun figuur, dat onmogelijk was geworden. Doch zij redden
een kans. Zij behielden immers hun Staf en hun Leiders, hun openlijke en occulte
organisaties, hun belhamels, hun knokkers, hun huurlingen, hun spionnen, hun liquide
kapitalen, welke niet gering zijn en aangevuld konden worden met goud van den
Oeral, hun troepen, waarvan het aantal moeilijk te schatten viel maar die niet
plotseling verzwonden konden zijn tot den laatsten man. De kwestie was niet alleen
of de regeering en de overheid, die militair geworden was, de Ontbondenen zou laten
betijen, of zij hun onnoozele naamsverandering zou slikken als zoete koek. Daar was
weinig kijk op, de spontane woede in aanmerking genomen welke zelfs in het
Parlement tegen de Communisten losbarstte toen zij ‘communazi’ werden. De kwestie
was dus voornamelijk hoe de Partij die theoretisch nog over een geducht potentieel
van actie beschikte, de kans welke haar gegund werd zou aangrijpen en vermocht te
benutten. Want het is niet te loochenen dat de militaire overheid tot het einde toe fair
play gespeeld heeft met haar dubbelhartigen, huichelachtigen tegenstander. Zonder
dat een haan ernaar kraaide had zij hem kunnen vernietigen met kort recht. Maar zij
deed beter. Zij gaf hem de gelegenheid om te toonen wat hij kon.

Beteekenisvolle brief
En metterdaad heeft de Partij, die zich wendde tot de Werklieden en de Boeren, die
zich bijgevolg beweerde te baseeren op de overgroote meerderheid der Fransche
natie, aangetoond wat zij kon en wat zij in werkelijkheid nog vertegenwoordigt. Men
had haar een betrekkelijke vrijheid gelaten om haar gevoelens en meeningen te
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manifesteeren. Aan den brief welken haar chefs Florimond Bonte en Ramette richtten
tot den President der Kamer Herriot, en waarin zij met eerlooze onbeschaamdheid
een ‘Onmiddellijken Vrede’ eischten, aan dezen brief had men geen overmatige
publiciteit verleend, maar hij was ook geenszins verdonkeremaand. Men had hem
een tikje weggemoffeld, als iets waarop een natie niet bepaald trotsch kan gaan, als
iets wat menigeen noodeloos kon ergeren of kwetsen.

Geen weerklank
Doch het gansche volk kende het bestaan van dien brief, zijn inhoud, zijn strekking,
zijn doel. Het gansche volk had hem kunnen lezen. En als die brief gecorrespondeerd
had met iets reëels in de Fransche natie, met een gedachtenstrooming welke slechts
een teeken verbeidde om door te breken, als de brief ook maar het minimum der
beweging verwekt had waarop degenen vlasten die hem dicteerden aan hun
gewetenlooze trawanten, als hij iets rechtvaardigs bevat had, iets honorabels, iets
presenteerbaars gelooft gij dan dat de schrijvers Bonte en Ramette de vlucht hadden
moeten nemen als vulgaire oplichters, gelooft gij dan dat Maurice Thorez die geld
maakte met een autobiografie ‘Fils du Peuple’, op 't oogenblik deserteur zou zijn,
gelooft gij dan dat een veertigtal député's zich zonder kikken, en zonder eenig protest
van de zijde hunner collega's of geestverwanten, door de politie hadden laten
inrekenen als banale delinquenten? Geen twee maanden geleden telden nochtans
deze kopstukken der Partij enkele honderdduizenden ingeschreven leden, enkele
millioenen adhaerenten, een tallooze menigte sympathiseerenden, stonden zij aan 't
hoofd van dozijnen comité's, federaties en organisaties, deelden de lakens uit in de
vakvereenigingen, commandeerden honderden gemeenten in de roerigste provincies
van Frankrijk, en beïnvloedden met al hun macht de motorische zenuwen der natie,
de politieke de intellectueele, de artistieke.

Door aanhangers gedesavoueerd
Vandaag zijn ze niets meer dan miserabele chefs die door hun troepen werden afgezet,
gedesavoueerd en in den steek gelaten. De ongenade welke hen trof is zoo goed als
unaniem. Zij is ook zoo goed als onherroepelijk. Want als men de oorzaken naspeurt
van de foudroyante tuimeling, welke zij stellig niet verwachtten, dan zal men
ongetwijfeld als eerste en voor de handliggendste motief het patriottisme willen
signaleeren dat elken Franschman is ingeboren, het patriottisme waarvan zelfs bij
de fanatiekste communisten nog een sprankje bleef smeulen en dat niets noodig had
om op te laaien dan de deining die teweeggebracht werd door de combinatie
Hitler-Stalin. Maar de werkelijke, eigenlijke reden gaat dieper. Niet enkel als patriot
voelt hij zich in 't nauw, doch als mensch.

Wat de communist voor zijn leiders over had
Het is inderdaad niet weinig wat de Fransche communist zijn leiders vergeven heeft
en wat hij hun zou willen vergeven. Alle soorten van draaierijen, verzaking, bedrog.
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Er is weinig wat hij hun zou willen weigeren. Misschien zelfs niet eens een openlijk
landverraad. Hij heeft leugen en veinzerij geaccepteerd als wettige strijdmiddelen
voor het groote doel, het ideaal, de Revolutie. Voor die Revolutie heeft [hij] zijn
bloed gestort in Spanje, op commando van Stalin, tegen Hitler en Mussolini, de
bondgenoten van Franco.
Voor die Revolutie heeft hij geprotesteerd tegen de capitulatie van München, en
wederom op commando van Stalin, en wederom tegen Hitler. Voor die Revolutie
heeft hij zijn gouvernement uitgefloten toen Ribbentrop in December van 't vorig
jaar zijn vodje papier kwam teekenen te Parijs. Voor die Revolutie werd hij militarist
en schreeuwde Vive l'Armée toen Frankrijk en Engeland een militaire delecatie
zonden naar Moscou. Gelukkig, meende hij, dat de Fransche en Engelsche
democratieën niet te stekeblind waren om Stalin te beschouwen als de man van den
vrede en de gezworen vijand van Hitler!
Voor die Revolutie tenslotte vloog hij in vuur toen Polen bedreigd werd, en als
hij den tijd gehad had zou hij vrijwilliger geweest zijn in het Poolsche leger, gelijk
hij volontair was in Spanje.

Deze zwenking echter te groot
Hij ziet opeens hoe dat afgeloopen zou zijn. Hij had kunnen sneuvelen, ergens in de
buurt van Wilna, door een Russische kogel, afgeschoten door een communist op
bevel van Stalin. Zijn chefs, zijn député's, de communazi's van Moscou en Berlijn
mogen dit goedpraten vanuit hun standpunt-Revolutie. Maar hoeveel draaien hij ook
genomen heeft, dezen kan hij niet maken.
De inspanning welke de zwenking vergt is te formidabel, de ontwikkelde
centrifugale kracht te kolossaal.
Een député, een diplomaat, een generaal kunnen binnen het etmaal van anti-Hitler
pro-Hitler worden, of anti en pro vereenigen. Zij handelen, redeneeren en berekenen
voor een ruim deel in het abstracte. Misschien kan ook een Duitscher, een Rus op
commando zijn compas verzetten. Sinds menschen-heugenis zijn zij gewend aan
gehoorzamen. Doch die verachting voor princiepen, die terzijdeschuiving van elk
persoonlijk denken gaan boven het vermogen van den Franschman, zelfs als hij
communist is. Hoe communist ook, de vrijheid van eigen denken vormt de essence
van zijn wezen, zijn persoonlijkheid. Terwijl de anderen slaven bleven, of weer
slaven werden, nummers, marionetten, automaten, heeft hij eeuwenlang geworsteld
van geslacht op geslacht om zich te ontrukken aan den doem en den bitteren dwang,
die steekt in de spreuk: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Het oudste,
't echtste, het intiemste zijner natuur komt in opstand. Hij merkt dat de Russische
Revolutie niet meer de zijne kan zijn. Hij merkt waar zij hem aanrandt, wat zij in
hem verkracht: Een vrijheid die met bovenmenschelijke moeite veroverd werd, die
nauwelijks begint te dagen. En hij merkt tegelijkertijd hoe het zijn land is dat het
onmisbaarste, het kostbaarste belichaamt en beschermt wat hij verwierf: de vrijheid
om geen nummer, geen marionet, geen automaat te zijn die vandaag wit noemt wat
gisteren zwart was.
[verschenen: 26 oktober 1939]
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Onder de donkere lampen
Teekenen die Frankrijk zullen vergezellen tot het einde, nieuwe symbolen
waaronder het zal leven zoolang de geesel heerscht, nieuwe geheimen in
alledaagsche dingen.
[zonder datum]
Wij hebben ons geïnstalleerd in de nieuwe situatie. De eerste verplichting welke zij
oplegde bestond in de radicale wijziging van de verlichting waaronder wij voortaan
zouden leven in den avond die reeds vroeg begint te vallen, in de donkere nachten
die weldra nog langer zullen lijken dan zij zijn. ‘Het geringste lichtschijnsel’, zeggen
de instructies, ‘kan den vijand de aanwezigheid verraden van een dorp of van een
stad, en een vijand hebbende moesten wij ons onzichtbaar maken. Daar de moderne
techniek op deze eischen van den vooruitgang nog niet is ingericht, daar er nog geen
systeem bestaat waarmee een stadsverlichting of een huisverlichting naar believen
en op staanden voet kan worden omgeschakeld in vredes- of oorlogs-licht, in veilig
en onveilig, als een spoorwegsignaal (heb geduld, men zal ertoe komen) hadden wij
de keuze tusschen drie methoden: het blauw verven van al onze ruiten, wat meebracht
dat wij den klaren dag niet meer zouden zien zoolang de vijandelijkheden duurden;
het toestoppen van alle reten en spleten in vensters, luiken en zware, dubbele
gordijnen, wat zeer omslachtig is, een onophoudelijke waakzaamheid vergt en de
luchtverversching belemmert; of het blauw verven van al onze lampen.

Levende schimmen
De meesten kozen de derde oplossing en schilderden hun electrische peren in tinten
van korenblauw, lavendel, maagdepalm of azuur. En toen de avond viel hadden wij
voor den eersten keer de impressie een schrede te zetten in een gevaarlijke, onzalige
zone, op verboden grond. Het huis was een soort van crypte geworden waar wij
rondgingen met het gevoel van reeds voor de helft schimmen geworden te zijn. De
meubelen, de familiare portretten aan den wand, wijzelf in een spiegel, de gezichten
die ons van lang her vertrouwd en gemeenzaam waren, wij hervonden ze met moeite.
Wij moesten tastend wennen aan trekken die wij niet herkenden, aan vale kleuren
en gelaatsuitdrukkingen welke wij nauwelijks konden harmonieeren met de gewone
beelden van een geheugen dat verward raakte telkens wanneer 't probeerde zich te
herinneren en te confronteeren, alsof wij plotseling verplaatst waren onder stralen
en wetten van een vreemd gesternte. Bij elken zonsondergang zullen wij vol raadselen
en melancholie denzelfden toer van desincarnatie en reïncarnatie uitvoeren in een
Stad welke geworden is als een onmetelijke, sombere necropool, bespikkeld met
wazige, blauwe dwaallichten, tusschen welke wij doen als spoken.

Zal men er ooit aan wennen?
Eerste en wonderlijkste transformatie van een land in oorlog. Zullen wij ooit kunnen
acclimatiseeren in deze dagelijksche décor-contrasten? Kwestie van gewoonte
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misschien. Of kwestie van training. Maar terwijl men overdag dikwijls den oorlog
tevergeefs zoekt in een te vredige, te stille rustigheid van al het omringende, is er
geen seconde van den avond waarin een vlijmende toon van rouw en afgrijzen niet
door onze gedachten schiet. Men kan zich niet ervan bevrijden. Overal dringt hij
zich op. Wij denken nu reeds aan de eindelooze winternachten in nevelen die, om
ermee te spotten, de kleur hebben van het firmament. Wij zullen ze verdragen,
maanden, jaren als het moet. Maar hoe zal 't er daarna uitzien in ons binnenste?

De groote onbekende
Na de lampen geverfd te hebben gingen wij over tot den tweeden
verdedigingsmaatregel. Wij beplakten de ruiten met strooken papier, om te
verhinderen dat zij in scherven vallen als zij barsten. Tusschen onze oogen en de
buitenwereld hingen wil op het doorzichtige glasscherm een geometrische figuur.
Een forsche diagonaal, stevig geankerd in de hoeken. Een ander ondubbelzinnig
symbool. Tegen het zonlicht schreven wij de X als de groote onbekende van een
hoofdbrekend en hartverscheurend probleem. Als een vermenigvuldigingsteeken
achter alle zorgen, kommer, pijn en smart waaronder de rampspoedige, voor het
ongeluk gepassionneerde mensch, ook zonder versplinterende bommen reeds
voldoende gebukt gaat. De harde X, als twee strepen, twee barre krassen door alle
rekeningen. Als aanduiding van een kruispunt of ieders levensweg.

Nieuwe geheimen
Hoeveel nieuwe geheimen in een alledaagsch teeken! Wij ontcijferden ze, 't een na
't ander. Zij benamen juist genoeg licht om een vertrek te veranderen in een
middeleeuwsche kapel, in een studeer-kamer met in lood gevatte ruiten uit de dagen
van Faust, maar al te geschikt om te mijmeren over wat des poedels kern kon zijn
van iemand die met zijn oorlog de vader van alle dingen geworden was. Men behoefde
niet het instinct te hebben der zorgzame huisvrouw om te denken: jammer van zooveel
schoone ruiten. Terwijl wij plakken met de goede papperige stijfsel dachten wij aan
den dag waarop wij dit teeken zouden mogen verwijderen. Want het zal ons
vergezellen tot het einde. Wij zullen ermee leven, eronder verwijlen, zoolang de
geesel heerscht en duurt. Alvorens hij is weggevaagd zullen wil die strepen, die een
schrap zijn door zooveel zachtzinnig, bescheiden geluk, niet uitwisschen. Het zal
dan weer vrede zijn. Maar op welke wereld zullen wil door de wederom schoon
gewasschen ruiten uitkijken? En hoevelen onzer zullen er niet meer zijn?

Met een zwaar hart maar vastberaden
Daarbuiten ging alles bedaard zijn gang onder een zilver-stralende herfst-zon, onder
een bronzige halve maan. Men mobiliseert zonder enthousiasme met een zwaar hart,
maar met geklemde tanden. Geen bloem in den loop van 't geweer, geen gezang op
de lippen, geen beschonkenen, geen baldadigen, geen getier, geen A Berlin met
krijtletters op de treinen, zooals in 1914 nog. De Fransche natie is gegroeid sindsdien,
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groot geworden. Overal orde en nergens noodig haar te handhaven. Niets hapert.
Niets hinkt. Niemand haast zich, maar ook niemand talmt. Men aanvaardt zijn lot,
men zal het dragen met koelbloedig-verbetene beslistheid om voor goed, voor altijd,
een eind te maken aan de oorzaak die gedoemd heeft tot dat lot.
[verschenen: 30 oktober 1939]

Bij de poorten der hel door Hugo Reynst
Ondanks overrompeling en invasie, ondanks inferioriteit van bewapening
en versterking, ondanks verpletterende industrieele verliezen, hebben de
Franschen den oorlog van 1914 gewonnen... en thans zijn zij paraat.
Parijs, 12 Oct. [1939]
De periode waarin volgens een curieuzen speel-term welke uit de middeleeuwen
moet stammen (‘faire Charlemagne’) Hitler geprobeerd heeft te doen als Karel de
Groote, die er vandoor ging toen hij de heele winst binnen had, deze altijd ietwat
katterige periode is gesloten. De medespelers, waarschijnlijk omdat zij vonden dat
er te veel valsche kaarten gebruikt waren, hebben hem verhinderd uit te knijpen als
de Keizer met den bloeienden baard, die zijn graf heeft te Aken en een standbeeld
te Parijs, beiden voorloopig onder de zandzakken.
De vergelijking overigens is totnutoe niet heelemaal juist, daar Charlemagne
werkelijk stierf op het hoogtepunt zijner macht en 't speeltooneel verliet met de
gansche kas, terwijl Hitler nog niet dood is en steeds nog, naar zijn vromen wensch,
het leven kan eindigen als kunstenaar. Dat ware verreweg het beste geweest, voor
hem en voor iedereen. Bij de partij die begint, valt niets te winnen, voor hem niets
en voor niemand. Niets dan de dood in den pot. Zooals hij zelf zegt zal er na den
uitslag weer een grens liggen tusschen Duitschland en Frankrijk, maar aan weerszijden
zal zij loopen tusschen de puinhoopen. Dit is zonder twijfel een perspectief dat geen
enkelen Franschman enthousiasmeert, en zelfs Hitler kent zich vermoedelijk als
architect niet talent genoeg toe om een equivalent te bouwen der Kathedraal van
Straatsburg, de stad welke hij dreigt te bombardeeren wanneer Karlsruhe
gebombardeerd mocht worden.

De macht in handen van jongens
Maar hij mag wenschen wat hij wil, zijn partners eischen revanche. Zij hebben het
vaste voornemen om van hem al het gewonnene terug te winnen. Zij weten even
goed als hij wat dat kosten kan wanneer men aan beide kanten een beetje koppig is
en een beetje doortastend. Dat zal niet mankeeren. De moderne oorlogvoerders
vertrouwen bommen van vijf honderd, van duizend kilo toe aan jongens van twintig
jaar. Met de geniaalste hersens en de vernuftigste instrumenten kunnen zij niet precies
uitrekenen waar die vliegende vulkanen zullen barsten. Een druk op den knop, of
een greep naar een hefboom en enkele seconden later ligt een eeuwenoud monument
in puin. Zij behoeven niet eens te zeggen als de kinderen: ‘ik heb het niet expres
gedaan’. En 't zal niet baten te antwoorden: ‘dat moest er nog bijkomen’. Wat zal
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dat helpen? We zien volkomen in, dat onmetelijke ongelukken in een klein hoekje
zullen schuilen. In de nietige rekenfout van jonge knapen die in een razende
vliegmachine een hefboom verzetten. Tot overmaat van ramp kunnen zij nihilisten
zijn, vandalen, futuristen, maar dat is niet eens noodig.
Nooit lag gigantisch sloopingswerk zoo gemakkelijk en zoo verleidelijk in 't bereik
van moedwillige, onmondige, nauwelijks de kinderschoenen ontwassen deugnieten.
Zooals zij vroeger ruitjes gingen tikken, zoo kunnen zij vandaag een kathedraal
verwoesten, instantané, als een snapshot.

Millioenen dooden...
Met hetzelfde gemak en in dezelfde kortste keeren wanneer ze bij duizenden worden
losgelaten als postduiven op een feest, met de onschuldige, onbewuste wreedheid
die kinderen dikwijls eigen is, en klaar om tranen te storten wanneer zij zich
rekenschap geven, zullen deze engelen des verderfs, pas van de schoolbanken
millioenen dooden maken. Millioenen dooden... Het cijfer, noodzakelijkerwijze een
beetje vaag, is van Hitler. Maar het staat geschreven, Mektoeb zooals de Arabieren
zeggen. Het stond al geschreven, in de sterren die de lichten der vliegmachines
teekenden aan den nachtelijken hemel toen de sluizen van den vuurvloed nog niet
geopend waren. Zonderling is het, huiveringwekkend vreemd, dat heel dit
verwoestingswerk geordend en verordend kon worden door iemand die het verlangen
in zich droeg van kunstenaar te zijn, dit is schepper.

Winsten zullen nimmer opwegen tegen verliezen
En ik herhaal het: deze vooruitzichten verheugen geen enkelen Franschman. Het is
te zonneklaar duidelijk voor hem dat nimmer de winsten zullen opwegen tegen de
verliezen. In de verste verte niet. Als er woorden waren die de gevoelens konden
uitdrukken welke men ondergaat bij de opsomming van wat hij waagt door de
orderneming van een verschrikkelijk en belangeloos avontuur, dan zou men ze moeten
spreken tot den Franschman die zulke vooruitzichten onvervaard aanvaardt,
onwankelbaar tegemoet schrijdt. Hij heeft alles gewogen, het voor en het tegen. Hij
weet dat er veel meer kathedralen staan in Frankrijk dan in Duitschland. Hij weet
van hoe weinig waarde en beteekenis het is wat in de plaats gesteld zal worden van
al de versteende schoonheid en gedachte welke men gaat vernietigen Hij heeft gezocht
naar een uitkomst. Maar hij zag geen uitkomst. Want er is geen andere uitkomst dan
oorlog en strijd wanneer de vrede slechts verkregen kan worden door de toekomst
der wereld in handen te geven van menschen die de bestemming van den mensch
beschouwen onder denzelfden gezichtshoek als een Nebukadnezar, de kolos met de
leemen voeten.
En al zou er van Europa niet méér overblijven na den strijd dan wat er rest van
het antieke Griekenland, niet meer dan ruïnen om op te jammeren, er zijn
oogenblikken en omstandigheden waarin een vrij man die begrijpt wat hij verdedigt
en wat hij afweert, niet terug kan. In 't aangezicht des doods wordt zijn
verantwoordelijkheidsbesef nog dwingender en klaarder.
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Bij dat al, hoe jammerlijk het ook is, mag men over den afloop gerust zijn nu de
worsteling aanvangt. Geen enkele oorlog lijkt op een vorigen oorlog. Die van 1939
onderscheidt zich zoo grondig, in zijn begin althans, van dien van 1914, dat niemand
zijn herinneringen terugvindt, noch de allure waarvan hij zich verbeeldde een soort
van copie te zien.

Een vergelijking
Men mag zich daarover verbazen, men mag er ongeduldig van worden, maar het feit
op zichzelf houdt niets in wat men ongunstig kon duiden voor Frankrijk. Integendeel.
Alle opzichten waarin 1939 verschilt van 1914 zijn bemoedigend. Toen de Duitschers
in 1914 hun troepen door Luxemburg en België wierpen, begon Frankrijk nauwelijks
te mobiliseeren. In 1939 is de mobilisatie en de concentratie der Fransche legers,
uitgevoerd met de volmaaktste orde, voltooid en wachten zij paraat den schok.
Toen de oorlog van 1914 even oud was als die van 1939 had Frankrijk den Slag
aan de Marne gewonnen. Doch tien van zijn rijkste departementen vielen in handen
van den vijand en bleven tot het einde van den krijg in zijn macht. De Franschen
hadden het hoofd te bieden aan alle calamiteiten van een onverhoedschen inval en
van een overhaasten terugtocht. Zij verloren door de invasie 81% van hun
staal-productie, 75% van hun steenkolen, 94% van hun wol, 75% van hun suiker.
Deze tien provincies, haar reserves, haar enorme mogelijkheden zijn in 1939 beveiligd
door sterke fortificaties en een leger gereed tot den opmarsch.
In 1914 moest de Slag aan de Marne stopgezet worden wegens gebrek aan munitie.
In 1939 zijn de Fransche troepen bijna onuitputtelijk voorzien van schietvoorraad
voor alle wapenen. In 1914 hadden de Franschen geen zware artillerie behalve
marine-kanonnen en enkele batterijen van 150. Eerst in 1916 kon Joffre hopen de
Duitschers op dit gebied te evenaren. In 1939 bezitten de Franschen een overvloedig
geschut van de zwaarste kalibers. In 1914 hadden de Duitsche legers hun toppunt
van voortreffelijkheid en volmaking bereikt. Wat zij in 1939 waard zijn, is nog
onbekend. Maar de Franschen beschikken over vijf millioen man, uitstekend
geoefende en volledig geëquipeerde reservisten die zij in 1914 slechts virtueel hadden,
in principe en op papier.

De uitslag
Ondanks de factoren van overrompeling, invasie, paniek, ondanks inferioriteit van
bewapening, inferioriteit van aantal, inferioriteit van versterkingen (het onneembare
Verdun was een gedeclasseerde vesting), ondanks verpletterende economische en
industrieele verliezen, hebben de Franschen den oorlog van 1914 gewonnen. Zonder
op de gebeurtenissen vooruit te willen loopen en zelfs rekening houdend met een
mogelijke verdubbeling, verdriedubbeling der tegenstanders, kan men uit de
precedenten van 1914, uit een vergelijking tusschen 1914 en 1939 gegevens afleiden
waarop met zekerheid gebouwd kan worden. Want wat moreel betreft, dapperheid,
uithoudingsvermogen, initiatief en krijgskunst bleef Frankrijk van 1939 gelijk aan
het Frankrijk van 1914.
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[verschenen: 28 oktober 1939]

De wacht aan den Rijn
De geheimzinnige ontruiming door de Franschen van het door hen bezette
gebied aan het westfront heeft een dubbele strekking: een psychologische
en een moreele
Parijs, 26 October [1939]
De Franschen dus hebben bijna al het gebied ontruimd dat zij in een oorlog van zes
weken strijdend bezet hadden. Op een paar punten na, een dorpje en enkele hoogten,
zijn zij teruggetrokken tot hun grens. Zelfs het Warndtbosch, waar zij met zooveel
moeite waren doorgedrongen wegens de ontelbare mijnen, is verlaten, tot
verwondering van niemand minder dan de Duitschers, die drie dagen noodig hadden
om te bemerken dat de Franschen ook daar vertrokken.
Hoewel de achteruitlegging van het front onder het bereik der vijandelijke kanonnen
uitgevoerd is met onbeduidende verliezen, met de kalmte en de orde van een
spiegelgevecht, kon tot vorige week gepolemiseerd worden over de kwestie wie van
beide partijen het initiatief en de leiding had der voltrokken manoeuvre. Sindsdien
werd deze discussie overbodig en zinledig. De zaak is verhelderd door den keer
welken zij nam. Aangekomen bij de vooraf door de Franschen uitgekozen linies is
het offensief der Duitschers pal tot stilstand gebracht. Waar de troepen van den
Führer-Generalissimus poogden te insisteeren deden zij 't vruchteloos.

Een geheim
De terugtrekkende beweging niettemin, te meer daar zij zoo goed als totaal compleet,
ongedwongen en gratis geschiedde, bevat een geheim. Want geen enkele redelijke
uitleg geeft een plausibele verklaring. Om tot aan de grens, en niet verder dan de
grens, sterke posities in te richten als vooruitgeschoven defensies der Ligne Maginot,
had het Fransche commando geen oorlog noodig, noch krijgsverrichtingen op Duitsch
gebied. Ook het argument der wassende rivieren is niet overtuigender. Het
overstroomend terrein immers en de bedreigde bruggen waren een coïncidentie, maar
geen oorzaak, wijl de terugtocht reeds bepaald was op 't einde der vorige maand,
toen niemand een zoo hooge watervloed voorzien kon. Diplomatische overwegingen
bevredigen evenmin, want Frankrijk is in oorlog met Duitschland en blijft met
Duitschland in oorlog totdat de geallieerde regeeringen van Parijs en Londen een
doeltreffende overwinning verwezenlijkt achten. Daaraan te twijfelen is volmaakt
nutteloos. Al zijn er echter van strategisch, tactisch, diplomatisch, politiek gezichtspunt
geen doorslaande en afdoende motieven voor een dermate bevreemdend feit als een
radicale, vrijwillige aftocht tot aan de landsgrens, het is niet mogelijk dat een besluit
van dergelijk gewicht genomen werd zonder de deugdelijkste gronden. De opmarsch
beteekende hulp aan Polen. Wat beduidt de terugmarsch?
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Dubbele beteekenis
Hij heeft een dubbelen zin, een dubbele strekking; een psychologische en een moreele.
Vrijwillig, ongedwongen aftrekkend wendt Frankrijk zich tot Duitschland en spreekt
aldus voor ieder die ooren heeft om te hooren:
De oorlog is uitgebroken op het Westelijk front en de oorlog wordt gevoerd. Een
verzoening is onaanvaardbaar, ondenkbaar alvorens de finale beslissing. Maar de
oorlog kreeg nog niet zijn karakter. Hij werd nog niet ‘de bestiaalste der bestialiteiten’
zooals Leonardo da Vinci den oorlog typeerde, zooals wij hem gekend hebben in
1914, zooals hij in 1939 opnieuw gevallen is over Polen. Wij Franschen gingen er
niet op los. Tot dusverre vochten wij met matigheid, zonder nadruk, bijna zonder
animo. Vergis u echter niet en verbeeld u niets. Terwijl gij bezig waart in Polen,
hadden onze duizenden kanonnen kunnen afgaan over de Saar, de Pfalz en Baden.
Onze honderden vliegtuigen hadden bommen kunnen strooien over Essen, over
Berlijn.

Het is alles niet gebeurd
Wij hebben 't niet gedaan. Waarom niet? Omdat niet wij 't willen zijn, omdat niet
wij het mogen zijn die dezen oorlog zijn karakter verleenen. Zijn karakter van
imbeciele verwoesting. Zijn karakter van verwildering, terreur, delirium en paniek.
Zijn karakter van wereldondergang. Zijn karakter van bestiaalste der bestialiteiten.
Wij wenschen deze verantwoordelijkheid niet te dragen. Wij weigeren haar. Met
afschuw wijzen we haar terug. Niets is gemakkelijker dan barbaarsch te zijn. Een
stad plat te schieten ligt in 't bereik van elken vlegel die kanonnen heeft. Verwacht
een dergelijke methode niet van ons. Waan zelfs geen seconde dat wij u een
voorwendsel zullen verschaffen, een excuus voor euveldaden van woestelingen. Wij
zijn menschen. Wij zijn de vertegenwoordigers en de bewaarders eener civilisatie
die de menschheid verrijkt heeft met een ideaal en met een hart. Wij willen u een
voorbeeld geven. Er is geen zaak op aarde die millioenen dooden waard is, de ruïnen
van Europa en zijn wanhoop. Tot afgrijselijkheden zullen wij nimmer den eersten
stap doen. Wij hebben charge d'âmes. Wij moeten rekenschap afleggen, al was 't
maar voor ons eigen geweten.

Geen zwakheid, maar kracht
Niet wij zullen de onderwereldsche machten aanroepen en niet wij zullen de duivelen
loslaten. Interpreteer deze gezindheden evenwel niet verkeerd, Messieurs les
Allemands. Zij komen niet voort uit onze zwakheid maar uit onze kracht. Zij vertolken
geen wankeling doch onwrikbaarheid. Meen geen oogenblik dat wij niet vechten
willen wanneer wij onze soldaten terughalen tot onze grens. Meen niet dat wij ervoor
bedanken, zooals uwe Radio beweert, om te sneuvelen ten bate en in de plaats van
Engeland. Abuis. Trek peen voorbarige conclusies uit de twee oude lichtingen die
wij naar huis gezonden hebben. Nogmaals abuis. Wij roepen elke week nieuwe
recruten op. Wij exerceeren de Poolsche en Tsjechische emigranten, de buitenlandsche
vrijwilligers. Alom bouwen wij nieuwe fabrieken en arsenalen.
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Vechten tot het einde
Wij zullen vechten; vechten tot het einde. Maar zoolang 't in ons vermogen ligt willen
wij vechten op onze manier, volgens onze opvattingen. Geen schuld hebbend aan de
oorzaak van den oorlog, hem aanvaardend als noodlot, willen wij ook geen schuld
dragen aan zijn verloop, zijn ontwikkeling, zijn gevolgen. Aan u de keuze. Ten eerste
of hij voortgezet zal worden. Ten tweede hoe. Aan u de keuze van zijn stijl, zijn
tempo, zijn kleur, zijn wonden, zijn kreten, zijn gejammer, zijn verschrikking. Op
alles echter hebben wij ons voorbereid. Wij kunnen betalen met gelijke munt.
Verrassingen, overrompelingen zijn buitengesloten. Overal houden wij de wacht met
den vinger aan den trekker van 't geweer. Voor een onbepaalden tijd. Even lang
desnoods als de Trojaansche oorlog geduurd heeft. Maar zie wat wij gemaakt hebben
van Straatsburg en zijn Kathedraal, op welker trans de jonge Goethe het duizelen
ging afleeren. Straatsburg is gebombardeerd in 1870, evenals het uitgehongerde
Parijs. In 1939 staat Straatsburg leeg. Levend en leeg als een ongedeerd Pompeji in
een blauwen maannacht. Slechts enkele bewakers kruisen door de stille straten. De
stad en de andere verlaten steden langs het front drukken onzen wensch uit. Wij
willen haar ongehavend teruggeven aan haar vertrokken bewoners. Als de oorlog
afgeloopen is moeten zij haar onveranderd wedervinden, alsof zij terugkwamen van
een reis. Zoo is onze wil, onze wet. En wee wie haar overtreedt. Er zijn erger
représailles dan de verwoesting eener Kathedraal en het bombardement van weerlooze
bevolkingen.
Dat schijnt mij de zin van den terugtocht der Franschen. Met een variant op de
legendaire woorden waarmee de Slag van Fontenoy begon, zeggen zij: Messieurs
les Allemands, tirez les premiers.
[verschenen: 15 november 1939]

Wilhelm II zou kunnen spreken:
Ik was onder de rook van Parijs, ‘hij’ heeft nog geen meter Franschen grond;
ik was in Riga dat ‘hij’ heeft prijsgegeven; ik veroverde Polen alleen, was
meester van de Oekraïne, Servië en Roemenië, drong Italië binnen tot de
Piava; ik overwon Moskou, ‘hij’ buigt voor het Kremlin......
Parijs, 30 Oct. [1939]
Het regent, het regent. Wat een water. Hoe de herfst is verrot in een gutsende en
druipende nattigheid. De rivieren stijgen en doorweeken 't land. Men loopt over den
grond als op een spons. De halve Saar met zijn tientallen riviertjes en beken, de halve
Pfalz zijn een moeras. Men behoeft slechts een spade in de aarde te steken en men
ziet een bron wellen, in de loopgraven staan de soldaten tot aan de knieën in een
gele, kleverige brij. Langs den Rijn hoort men de pompen der Siegfried-linie zwoegen
en slobberen. De Duitschers hebben niet minder te lijden dan de Franschen, want de
natuur is neutraal. De Duitschers schijnen er zelfs veel erger aan toe. Primo omdat
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de Franschen hun stellingen gekozen en ingericht hebben met het oog op een
mogelijken vloed. Secundo omdat de Duitsche oever van den Rijn altijd een tikje
lager is geweest dan de Fransche en omdat de Duitsche boorden bovendien van
oudsher gebrekkiger zijn bewerktuigd tegen overstroomingen.

Geen haast
Maar het regent niet alleen water boven Frankrijk. Het regent ook berichten en
geruchten. Vanaf dat de Franschen midden-October de laatste drie dubbel-sporige
Rijnbruggen hebben opgeblazen (slechts die van Straatsburg bleef ongeschonden)
is het duidelijk dat zij binnen afzienbaren tijd niets zullen ondernemen. Sinds zij hun
posities achteruit legden in Saar en Pfalz werd die voorloopige en vrijwillige
non-activiteit nog meer dan evident.
Een Fransch generaal gaf waarschijnlijk een nauwkeurige vertolking der
opvattingen van het oppercommando toen hij zei: ‘Parbleu, wij hebben de
Ligne-Maginot niet gebouwd om te gaan vechten in de Siegfried-linie.’
De Franschen hebben geen haast. Zij kunnen de kat uit den boom kijken, gedurende
weken, gedurende maanden. Nog enkele dagen en de Alpen-passen liggen onder de
sneeuw. Dat is een muur waarachter men even gerust kan zijn als in een fortificatie
van beton. Nog enkele dagen en ook de Pyreneeën zijn ondergesneeuwd. Dat is een
tweede muur, mocht die ooit noodig blijken.

De fabrieken draaien
Ondertusschen draaien de fabrieken, dag en nacht, op werkdagen en op Zondagen.
Vergeet niet dat de Duitschers op 't gebied van industrieele mobilisatie een voorsprong
hadden van minstens één jaar. In de Fransche vlieg-industrie werken op 't oogenblik
300.000 arbeiders. Op volle kracht echter beginnen zij pas te starten, en om superieur
te worden was hier een gevoelige achterstand in te halen. Ondertusschen ook kan
men zich niet alleen militair organiseeren tot in de puntjes, maar vooral civiel. Er
valt nog heel wat te beredderen voor de millioenen provisorisch behuisden die
geëvacueerd werden uit de steden en uit de oorlogs-zône. En ondertusschen kan men
de diplomatische situatie met al haar onzekerheden rustig laten evolueeren. Het rijk
der mogelijkheden is nog onbegrensd in deze sferen. Wie kan zeggen of de
Siegfried-linie niet geforceerd zal worden via den Balkan? Zelfs via den Caucasus?
De avontuurlijkste hypothesen zijn niet gewaagd. Elke week gewonnen is in ieder
geval een regiment gespaard, en daarenboven een regiment gevormd, voor eenigerlei
denkbare eventualiteit.

Het regent ook geruchten
De kalmte zou volmaakt zijn zonder dien onophoudelijken regen van berichten. Hij
waait aan uit alle hoeken van Europa. Het is een overstrooming van nieuws. Meestal
tegenstrijdig nieuws. Dikwijls ongerijmd nieuws. Steeds oncontroleerbaar nieuws.
Altijd dreigend nieuws. Nieuws, zóó verward en verwarrend dat het onmogelijk is
om er eenige waarheid uit te ontrafelen. Den eenen dag meldt men
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troepen-concentraties langs de Hollandsche grens. Men geeft zelfs het cijfer der
divisies. Niet minder dan 18. De kranten publiceeren kaarten en beschouwingen over
het Hollandsche inundatie-systeem. Den volgenden dag is het de Zwitsersche grens
waar 12 divisies klaar staan voor de omtrekking der Fransche posities tusschen Bazel
en Genève. De militaire journalisten geven geruststellende beschrijvingen van de
defensie-werken in het Jura-gebergte. België wordt niet vergeten. Maar de Fransche
fortificaties loopen tot het Pas-de-Calais. Beurtelings telegrafeert men dat Duitschland
besloten heeft wekelijks 250 vliegtuigen te offeren om de Engelsche slagkruisers
een voor een te vernietigen, dat binnen acht-en-veertig uren opzienbarende
evenementen zullen plaatsgrijpen, dat de troepen, verzameld in de buurt van
Groningen, bestemd zijn voor een landing in Engeland, dat de aanval gelijktijdig zal
geschieden te water, te land en in de lucht. Een etmaal later worden de Franschen
ingelicht dat de week beslissend zal zijn voor hen. Alles wijst erop, hoewel de
bosschen en de bewolkte lucht de waarnemingen belemmeren, dat de Duitschers zich
op de Ligne-Maginot zullen werpen met 70 à 30 divisies. De reputatie van
onneembaarheid welke dit bolwerk toegedicht wordt is een persoonlijke provocatie
aan 't adres van Hitler, die te gaarne grootscheeps fantaseert om de uitdaging te
weigeren. Het grandioze offensief echter komt niet; het heet opgeschort tot na den
winter. De Duitschers beramen een doorbraak in 't Zuid-Oosten van Europa, naar de
petroleumbronnen van Roemenië. De verplettering van Frankrijk wordt uitgesteld
tot de lente, als de Engelsche tegenstand verbrijzeld is.

Alles kan gebeuren
Let wel dat geen enkele dezer informaties a priori onwaarschijnlijk klinkt. Elk der
feiten, zooals ze worden voorgesteld, behoudens hun resultaat en verloop, zijn
gebeurlijk, en kunnen gebeuren voor de avond valt aan den dag van heden. Zij zijn
echter dermate aleatoir dat men de vraag zou kunnen opperen waarom de censuur
berichten doorlaat die klaarblijkelijk geen ander doel hebben dan den tegenstander
op valsche sporen te brengen, hem te ontzenuwen door hem in spanningen te houden
welke het moreel zoo verlammen dan toch riskeeren te vermoeien. Schijnbaar immers
druischt niets sterker in tegen het Fransche temperament dan passiviteit en geduld
onder de bedreiging.

Onvatbaar voor alarm
Ten eerste zou de inschikkelijkheid der censuur hieruit verklaard kunnen worden,
dat bij gebrek aan alle ander nieuws, de kranten, zelfs gereduceerd tot vier pagina's,
voor de helft blanco zouden moeten verschijnen, wanneer men de geruchten schrapte.
Want er is weinig of geen tooneel, geen muziek, geen literatuur, geen exposities, zoo
goed als geen mode, geen politiek, en zelfs de misdaden, de echtelijke drama's,
verdwenen bijna uit de kolommen der dagbladen sinds de oorlog uitbrak.
Een tweede reden daarnevens kan aangevoerd worden die degelijker is en grondiger.
De Duitscher mag de Franschen veilig overstelpen met de onheilspellendste geruchten.
Zij zijn onvatbaar voor alarm. Niet alleen omdat de gemeenplaats van den nerveuzen,
wispelturigen Franschman, ook al gebruiken de Duitschers dit cliché nog, tot de
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fabels gerekend mag worden sinds het gansche Fransche volk zijn geduld bewees
en oefende in een vier-jarigen loopgraaf-oorlog. Maar veel meer wijl de Franschman
een gemakkelijk en onfeilbaar middel heeft om zich temidden van het schrikbarendste
alarm juist en helder idee te maken van de werkelijke verhoudingen.

De oude keizer spreekt
Hij behoeft zich Wilhelm II slechts voor te stellen te Doorn, tegenover een kaart
waarop hij vlaggetjes prikt. De oude keizer spreekt voor hem:
‘Ik was te Noyon, ik was onder den rook van Parijs; “hij” heeft nog geen meter
Franschen grond. Ik was in Ostende; “hij” is in Godesberg; ik was in Riga, dat “hij”
prijs heeft gegeven aan den aartsvijand. Ik veroverde Polen, maar zonder hulp, en
zonder te deelen. Ik was meester van Oekraïne. Ik had Servië onder den duim en
Roemenië. Ik ben op Italië aangestormd tot aan de Piava. Ik ben tot de poorten
geweest van Saloniki. Tot de Perzische Golf. Tot Tiflis. De Turken en Bulgaren
waren mijn vazallen. Ik ben doorgedrongen tot het hartje van Afrika. Ik heb Moskou
overwonnen; “hij” buigt voor het Kremlin. Ik leverde vier zee-gevechten, waaronder
dat van Jutland nog als een overwinning geboekt wordt; waar is “zijn” vloot?’
En bij al het ongewisse, waarmee men hem overladen kan, zal iedere Franschman
antwoorden: ‘Waar eindigde al die roem, al die macht, al die zegepraal? Op een
November-morgen in een Limburgsch dorpje.’
Op de dreigementen zal hij antwoorden: ‘Het is ditmaal niet oog om oog en tand
om tand. Maar stad om stad, oord om oord, en land om land.’
[verschenen: 17 november 1939]

Hoe de Franschman Hitler zag
En hoe hij hem ziet na zijn samengaan met Moskou. - Slechts één ding was
hem verboden: zichzelf te verloochenen.
Parijs, 2 November [1939]
Molotov, sprekend te Moscou in naam van den bolsjewistischen Hoogen Raad, heeft
Frankrijk en Engeland beschuldigd dat beide landen materieele doeleinden nastreven
onder de vlag van een ‘ideologischen oorlog’. Hij heeft aan deze aantijging de
opmerking toegevoegd dat de onderneming hem nutteloos schijnt omdat men een
ideologie niet wegruimt met geweld, en dat Parijs en Londen, die ten overvloede niet
het recht hebben het vaandel der democratie te hijschen daar zij door de onderdrukking
der communisten de politieke vrijheden beperken, verstandig zouden handelen
wanneer zij onmiddellijk vrede sloten.

Ook een idealist!
Wat dunkt u van dit idealistische, intellectualistische, liberalistische en pacifistische
ratjetoe voor de internationale moejiks? Ziehier den minister van een bewind dat

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

onder bedreiging met oorlog en verwoesting het Balticum binnenrukt, de Finnen
terroriseert en Scandinavië bedreigt.
Ziehier den minister van een bewind dat millioenen menschen heeft vermoord,
tot in Spanje toe, terwille van een ideologie, en waar men kort geleden, zelfs vandaag
nog, bij min of meer notabele lieden als generaals, officieren, hooge ambtenaren,
ideeën aan 't verstand brengt, of ideeën uitroeit, met de folterbank, een kogel in den
nek en in een kelder. Ziehier den minister van een land waar politiek, kunst, gedachte
en wetenschap ‘in de lijn’, in het gelid moeten loopen op straffe van dwangarbeid
of executie. Dit personage geeft Franschen en Engelschen lessen in vrijzinnigheid,
in altruïsme. Hij is zonder twijfel van hetzelfde beginsel als zijn vriend Hitler, wiens
zaak hij verdedigt, en die gezegd en geschreven heeft: ‘Hoe enormer een leugen is
hoe gemakkelijker men haar gelooft.’

Met de nachtschuit
Stellig dacht Molotov Frankrijk en Engeland een poets te bakken die werken moet
op langen termijn als sommige drankjes en helsche machines, toen hij het argument
voor den dag haalde van den ‘ideologischen oorlog’.
De ideologische oorlog is hier het groote leid-motief geweest der jaren 1937 en
'38, waarmee aan ieder de mond gesnoerd werd die niet zwijgend wilde bukken voor
het dubbele imperialisme dat van de Spree en van de Moscova zijn opmarsch begon.
En die term juist van ‘ideologische oorlog’ waarmee zóóveel geremd werd, verleent
aan de redevoering voor den communistischen sanhedrin een bijzonder belang. Hij
bewijst dat Molotov geen flauw vermoeden heeft van de totale en radicale evolutie
welke zich voltrok in de Fransche gedachte. Te Parijs komt hij aan met de nachtschuit,
na een reis waarop het gif zijn venijn verloor.
Want als de Russen tennaastenbij weten wat Hitler geweest is voor de Franschen,
zij weten blijkbaar nog niet wat hij werd op den dag toen hij de verbijsterende
accolade gaf aan hen die hij vermaledeid had als doodsvijanden der beschaving en
van het menschelijk geslacht.
Wat Adolf Hitler hier geweest is kan ik zeggen. Hij was géén Politicus, wien men
vele draaien vergeeft, ook als ze minder fraai zijn. Hij was géén Staatsman, wien
men een dosis macchiavellisme niet ten kwade duidt omdat het tot de functie behoort.
Oneindig meer was hij dan politicus en staatsman.

Wat Hitler was voor den Franschman
Hij was een soort van Godsdienst-stichter. De Stichter eener religie, welke een beetje
vaag bleef in hare leer, maar die doelde op de verwekking of handhaving eener edeler
orde op aarde (een anticommunistische orde), een religie die haar Geschreven Boek
had, haar liturgie, haar ceremoniën, haar profeten, haar apostelen, haar martelaren,
haar belijders, haar geloovigen. Hij was de groote Meester dezer religie; de Wijze
wien bedrog vreemd was; de Ingewijde aan wien de diepste en nuttigste waarheden
geopenbaard waren; de geïncarneerde eener godheid die den twintigsten-eeuwer naar
een nieuw licht voerde; de geïllumineerde, de mysticus, de messias, de gezondene,
spiritueele fenomeen, de revelatie van den modernen tijd.
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Hij bestreed weliswaar het Christendom, maar heftiger bekampte hij het
communisme. Zijn loopbaan, flamboyant als die van Bonaparte en andere zeer
grooten, doch zuiverder en minder klevend aan de materie, was een levend mirakel.
Alles in hem was een belichaamd wonder, een teeken van predestinatie, een getuigenis
zijner roeping en zijner zending. Zijn nederige afkomst. De twee keizerstronen die
voor hem vallen moesten. De raadselachtige aantrekkingskracht eener oogenschijnlijk
banale, alledaagsche gestalte. Zijn welsprekendheid. De keuze zijner woorden, zijner
mysterieuze toespelingen op iets goddelijks en verhevens, geschikt om eenvoudige
harten te roeren. De kleur zijner stem. De vlam zijner psyche. Zijn
fascinatie-vermogen op simpelen en ontwikkelden. Alles in hem vertolkte den Held,
de Persoonlijkheid, het Prototype, zooals zij gedroomd waren door Carlyle, Emerson,
Nietzsche, Wagner.
Deze man, dit verschijnsel, deze manifestatie van het onbetwistbare, dit
onbegrensde potentieel van exaltatie, extase, energie, enthousiasme, adoratie en
succes, kon nieuwe wetten afkondigen als Solon en Lycurgus. Hij kon een nieuwe
moraal invoeren. Hij kon oude moralen overtreden.

Eén ding kan hij niet doen
Er was echter één handeling welke hij zich niet veroorloven mocht, slechts één daad
die hem ontzegd was, wijl onvereenigbaar met zijn essence, met zijn bron en
oorsprong.
Het was Hitler verboden inconsequent te zijn met zichzelf, ontrouw aan zichzelf,
tegenstrijdig met zichzelf. Het was hem niet vergund zichzelf te verloochenen, zichzelf
te verzaken.
Het was hem niet toegestaan, en het kon hem niet toegestaan worden om een
onvervangbaar eerste-geboorterecht te verkwanselen voor welken prijs ook. Hier lag
zijn ‘alles of niets’. Consequent met zichzelf, onwrikbaar in zijn geest, onwankelbaar
in zijn leer, zou hij de wereld veroverd hebben.
Dit was voor een menigte Franschen, waaronder de intellectueelsten, de ‘ideologie’
van Hitler tot het najaar van 1938. Een oorlog tegen den Magiër, onaantastbaar in
zijn geestelijk pantser, droeg voor hen alle kenteekenen van een vermetelen
godsdienst-oorlog. Hij boezemde ontzag in, zooals men obscure, onbekende krachten
ducht.

Wat Hitler nu geworden is...
Maar wat Hitler geworden is in de oogen der Franschen, na de Augustus-maand van
'39, na den bond met zijn tegendeel, na een verzaking welke zonder weerga is in de
geschiedenis van het menschelijke denken, dat kan ik u niet zeggen, wijl ik
uitdrukkingen zou moeten gebruiken welke ontoelaatbaar zijn tegenover het
staatshoofd eener mogendheid.
Ontdoe het beeld echter van alles wat het verbindt met ideëele regionen, ontluister
het van alle aureolen, ontneem het alle toovergaven, alle macht om te biologeeren,
verwijder alle fantasie, alle suggestie, demp de laatste vibraties van hetgeen had
kunnen zijn, en wat gij overhoudt is ‘hij’.
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Ook communisme ligt in gruis
Wanneer Molotov, om te speculeercn op een oude antithese, over een ‘ideologischen
oorlog’ praat, doet hij de Franschen lachen. Een Hitler-ideologie bestaat niet meer
in Frankrijk, evenmin als er nog een communistische ideologie bestaat. Beide liggen
in gruis. Het eenige wat rest is de herinnering aan een sinistere komedie die eindigde
in bloed en tranen. En dat beide ideologieën niets beduid hebben dan een somber
schimmenspel, waarvan de ontknooping om vergelding roept, werd voor de Franschen
de hoogste reden om zich in den strijd zegevierend een weg te banen voor hun eigen
ideaal, dat vuurvast is en duurzaam.
[verschenen: 18 november 1939]

Moderne legeraanvoering
De kapitein van 1939 moet even geleerd zijn als de generaal van 1914 en de
mechaniseering van den oorlog had voor het individu een anti-mechanisch
resultaat en verheft den gewonen soldaat van ‘kanonnenvleesch’ tot
persoonlijkheid en ridder.
Parijs, 6 November [1939]
Wie van vergelijkingen houdt tusschen hoe het hier is en elders, of wie een kijk wil
hebben op de innerlijke structuur van een modern leger, op een zijner eenvoudigste
en gewichtigste elementen, of wie zijn oog wil wenden naar de wezenlijkheden van
een hedendaagschen oorlog, niet zooals de correspondenten hem beschrijven, maar
zooals hij bij nacht en ontij gevoerd wordt door het overgroote meerendeel der
manschappen, en vooral die beroepshalve nieuwsgierig moet zijn naar hetgeen de
Franschen op 't oogenblik verstaan onder infanterie, la reine des batailles, en wat dat
eigenlijk verbeeldt, die trachte zich zoo spoedig mogelijk de handleiding aan te
schaffen welke dezer dagen verscheen onder den titel: ‘Instruction pour les unités
de fusiliers-voltigeurs’.

Wat moderne aanvoering eischt
Het is een nieuw reglement voor de methode van africhting en tevens de
gebruiksaanwijzing eener simpele compagnie voetvolk, welke de kern, de substantie
vormt der Fransche weermacht. Een bataillon namelijk, onderdeel van een regiment,
is samengesteld uit drie compagnieën van fuseliers-voltigeurs, elk 160 à 180
manschappen tellend, en één compagnie d'accompagnement. Deze compagnie van
begeleiding groepeert in het bataillon de mitrailleuses, lichte en zware, de kanonnen
van 37 mm en de mortieren van 80 mm. De compagnieën van fuseliers-voltigeurs
zijn derhalve verreweg het talrijkst en door hun overwicht maatgevend. Voor hen
uitsluitend, voor den kapitein en de officieren die haar commandeeren, is de nieuwe
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instructie bestemd. En zoo bondig als zij is, zij is geenszins kort. Zij bevat twee
honderd pagina's, compact bedrukt met kleinen tekst. Twee honderd bladzijden voor
niets dan een compagnie! Maar zelden werd meer theorie samengedrongen in minder
ruimte. Als echter de aanvoering eener elementaire eenheid der moderne infanterie
reeds zooveel kennis eischt, wat moet dan een bataillon vergen, een regiment, een
brigade, een divisie, een legercorps?
De goede oude tijd inderdaad met zijn romantische ideeën van massa-lichting, van
volks-oorlogen, van natjes die ‘als één man’ te wapen snellen en alle andere
trompettende concepties welke het Napoleontisch epos achterliet in de verbeelding
en in de kazernes, die goede oude tijd is onherroepelijk voorbij. Hij werd pre-historie.
Hij is ante-diluviaansch geworden.

300 K.G. projectielen per minuut
Waar zijn de sympathieke dagen van 1914 toen de kapitein een compagnie
commandeerde van 250 à 300 manschappen, die uitsluitend bewapend waren met
een geweer en met een bajonet? Zij zijn ons dichtbij en niettemin behooren zij
voortaan tot een primitief tijdperk. Van de uniformiteit der bewapening bleef niets
over dan het uniform. Al het overige werd gedifferentieerd, gediversifieerd,
functionneel gevarieerd, gespecialiseerd, organisch vercompliceerd, getechnificeerd.
Vandaag, in plaats van 250 aartsvaderlijke geweren, zoogenaamde repeteergeweren,
moet de kapitein die 180 man aanvoert, oordeelkundig, deskundig in actie brengen:
primo 12 fusils-mitrailleurs, welke practisch 200 schoten lossen per minuut; secundo
4 granaat-werpers die een draagwijdte hebben van 450 meter en in een tempo van
15 à 20 per minuut een ontploffend projectiel lanceeren van 7 pond; tertio een mortier
van 60 mm, dat over een afstand van duizend meter elke drie seconden een ontploffend
projectiel schiet van 1300 gram.
Met niets dan deze vuurmiddelen en zonder de bekende geweren, de hand-granaten
te rekenen waarmee ieder soldaat is toegerust, kan de kapitein eener compagnie
fuseliers-voltigeurs elke minuut meer dan 300 kilo projectielen afzenden naar zijn
tegenpartij.
Elk dezer vuur-middelen heeft zijn eigen schiet-methode welke wisselt met het
terrein en met het doel. Samen stellen zij het moeilijke probleem om hun verschillende
effecten te combineeren met een maximum van krachtdadigheid. Daarenboven heeft
de chef van zulk een compagnie onder zijn orders en zijn toezicht een compleet
signalisatie-materiaal voor dag en nacht, de installaties voor telefonische
communicaties met en zonder draad, een auto voor munitie-proviandeering, een auto
voor bagage en mond-voorraad en op den koop toe een rollende keuken.

Improvisatie uitgesloten
Bij een dergelijke verscheidenheid van werktuigen is alle improvisatie, alle
dilettantisme, alle aangeboren krijgsmanstalent en spreekwoordelijke ‘science infuse’
buitengesloten. Een soldaat van Napoleon (die zelf overigens debuteerde als luitenant)
had den maarschalksstaf in zijn ransel. Een soldaat van Gamelin (die eveneens begon
als luitenant) heeft geen enkele wijsheid meer in pacht.
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Men kan nog promoveeren op de slagvelden. Maar iedere promotie moet voorbereid
worden in een studeer-kamer. Een kapitein van 1939 is even ‘geleerd’, even
wetenschappelijk onderlegd en doorkneed, even competent als de generaal van 1914.
Met de raffineering van het materiaal loopt de raffineering van het intellect parallel.
Zelfs de gewone soldaat is niet meer wat hij pas twintig jaar geleden nog was, een
nietig onderdeel eener hoeveelheid, bijna onpersoonlijk ingrediënt van een grooten
hoop, verloren, verdronken stipje in een menigte van millioenen. Hij werd weer
mensch. In het haast onafzienbare complex herkreeg hij zijn individualiteit van
denkend, redeneerend wezen, en daarvoor behoeft hij niet eens korporaal te zijn. De
kwantiteit bleef. In alle rangen echter vulde zij zich aan, perfectionneerde zij zich
met kwaliteit. Elke der 200 pagina's der ‘Instruction pour les unités de
fuseliers-voltigeurs’ getuigt van deze merkwaardige ontwikkeling en vooruitgang.

Persoonlijk initiatief
Men zou aan dit feit vele beschouwingen kunnen vastknoopen, zelfs sociale. Waar
de kapitein van heden in kennis en verantwoordelijkheid gelijkstaat met den
voormaligen generaal, daar evenaart de gewone soldaat in initiatief, doorzicht en
vereischt vernuft ongeveer den vroegeren kapitein.
De mechaniseering van den oorlog had dit zeldzame, anti-mechanische resultaat.
In het leger, en tot in de laagste rangen domineert, triomfeert een aristocratische
levensvorm. Alles wat eertijds amorph was, ongekarakteriseerd, vereffend in een
grauwe, ongeschakeerde uniformiteit, wat uitgedrukt werd in een nummer of cijfer,
wat deed denken aan een school haringen, een troep vee sinds het geteld werd per
millioenen, wat ongeveer alle menschelijke kenteekenen scheen te moeten inboeten
om doeltreffend te zijn, wat men samenvatte in den misselijken term van
kanonnenvleesch, kortom al wat massa is in zijn meest democratische verschijning,
dat alles verdween door den nieuwen stijl die door nieuwe wapenen is voortgebracht
en opgelegd. De moderne bewapening welke automatisch heet, is in hare geheele
gebruiksaanwending anti-automatisch. Het eerste en voornaamste wat hij eischt is
persoonlijk initiatief, intelligentie, schranderheid en critische geest. Zonderlinge
paradox: de gecompliceerde, wetenschappelijke, ‘geleerde’ toerusting verleende
elken soldaat een soort van ridderslag.

Nu nog een harnas?
Hij droeg reeds een helm tot bescherming van het hoofd. Het eenige wat hem nog
ontbreekt, dunkt mij, is een lichamelijk harnas om de edelste en kwetsbaarste organen
te vrijwaren. Hoe dikwijls hoort men niet dat een kogel afketst op een medaille, een
geldstuk, een portefeuille, een knoop? Bij den stand der huidige metaalnijverheid
moet zulk een harnas (zeer licht, soepel, ondoordringbaar in de grenzen van het
mogelijke) realiseerbaar zijn. Vóór het einde der vijandelijkheden, geloof ik, zal men
ertoe overgaan en de eerste moderne legermacht die haar voetvolk beschut met een
persoonlijk pantser zal den laatsten voorsprong verkrijgen welke op 't oogenblik
rationeel denkbaar lijkt.
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[verschenen: 25 november 1939]

Het noodzakelijk offer
Hitler en zijn secte zijn niet meer te redden: hij kan hoogstens Duitschland
nog redden door onverwijld de wapenen te strekken, door zonder dralen de
witte vlag te hijschen, door alle voorwaarden te aanvaarden hoe draconisch
zij mochten zijn, en daarna zoo spoorloos mogelijk te verdwijnen.
Parijs, 9 November [1939]
Toen hij de telegrafische bemiddelings-voorstellen las waarmee Koningin Wilhelmina
en Koning Leopold III zich richtten tot de leiders der belligerente mogendheden,
heeft menig Nederlander in Frankrijk aan de woorden gedacht van den Zwijger: het
is geenszins noodig te hopen om te ondernemen.
Want hoe gaarne ook ieder die een hart heeft het mogelijke en het onmogelijke
zou willen beproeven om den dood af te wenden van zoovele jonge levens en de
calamiteiten van zoovele bloeiende landstreken, er bestaat niet de allergeringste kans
op een gelukkigen uitslag. De huidige conjunctuur der werkende krachten laat geen
glimpje, geen sprankje hoop op vrede. Het is voor vrede te laat en te vroeg. Het is
nog geen tijd.

Hitler's laatste kans
Zeker, redelijk redeneerend zegt men: Hitler zou verstandig en patriottisch handelen,
wanneer hij de wapenen neerlegde. Hij zal daarmee niet alles sauveeren, niet eens
zichzelf. Maar misschien zal hij nog redden wat voor Duitschland het voornaamste
is: het werk van Bismarck; zijn eenheid, zijn macht. Wat hij ook probeerde buiten
dit nauwe perspectief van het Caudijnsche juk voor hem en zijn aanhang, het is alles
verwoestend en nutteloos.
De overwinning zal hem ontsnappen. De eenige gelegenheid om Engeland een
kolossalen, een wellicht doodelijken slag toe te brengen, is verkeken.
Toen kapitein Prien een vaargeul ontdekte naar de reede van Scapa Flow, had hij
zonder den Royal Oak te torpedeeren rechtsomkeert moeten maken, denkend: Waar
doortocht is voor één onderzeeër is ook doortocht voor tien, voor twintig, en hij zou
de gansche daar geankerde vloot een volgenden nacht naar den kelder gezonden
hebben.
Een dergelijke buitensporige kans biedt zich nimmer weer aan. De duikboot-oorlog
zal nog woeden, hij zal nog rampen maken. Doch hij is reeds verloren en alle verdere
rampen zullen de kosten der nederlaag slechts verhoogen. Want ook te land en in de
lucht wacht Hitler de nederlaag. Als zijn generaals eenig middel gezien hadden om
de Ligne Maginot in te deuken, zij zouden 't niet verzuimd hebben. Wat baat het hun
door Holland, België, Luxemburg of Zwitserland te trekken? Zij zullen het aantal
hunner tegenstanders vermeerderen om per slot te stuiten op de Fransche strijdmacht
die intact is, die slechts wacht op een signaal en een opening om te marcheeren tegen
den vijand.
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De weg naar den Balkan
De weg naar den Balkan is bezaaid met dezelfde hindernissen. Vroeg of laat zullen
de invallers er de Franschen ontmoeten, evenals in 1914, want de zee is vrij. De weg
naar Roemenië is versperd door de Russen. Stalin kan het hek van den dam doen en
den oorlog vermijden voor zichzelf. Dan zullen de Duitschers op Fransche troepen
stooten in Roemenië omdat het accoord met Turkije de vaart openhield door de
Dardanellen. Vecht Stalin zelf mee, dan zullen niet alleen de Turken oprukken naar
den Caucasus, maar nogmaals de Franschen. Om de Russen te verslaan behoeft men
hen slechts te expulseeren van hun petroleumvelden. Of ze zóó te bombardeeren dat
zij geen druppel meer leveren. Binnen het jaar zal de Russische kolos op de knieën
liggen. Niet uitsluitend omdat zijn tanks, vliegtuigen en auto's geen brandstof meer
zullen hebben. Maar vooral omdat hij zijn totalen landbouw motoriseerde.

Resultaat altijd hetzelfde
Al die plannen, een tocht naar Britsch-Indië inbegrepen, zijn méér dan hasardeus
voor de Duitschers. Zij zijn daarentegen secuur voor de Franschen. Verlies niet uit
het oog dat Frankrijk een mogendheid is van honderdtien millioen onderdanen.
Veertig millioen blanken, zeventig millioen kleurlingen, militair perfect geoefend
wat de mannen betreft, uitstekend bewapend, loyaal, strijdlustig en enthousiast voor
avonturen.
Of Hitler talmt of niet talmt, het resultaat blijft hetzelfde. Elke actie, in welke
richting ook, moet dood loopen en zal hem noodlottig worden. Maar hoe meer hij
talmt, des te gewisser is zijn ondergang. Vandaag in het nauwelijks opgewassen
tegen de Fransch-Engelsche luchtvaart. Dank zij de opheffing van het Amerikaansche
embargo kunnen de Franschen en Engelschen hun luchtmacht binnen vijf maanden
(vóór de lente) verdubbelen, binnen een jaar verdriedubbelen.

Verloren...
Al deze vooruitzichten staan zoo goed als gelijk met zekerheden. Wat vermag Hitler
tegen dit onafwendbare? Hij zal probeeren als een dolleman verwoede stooten toe
te dienen, ruïnes aan te richten links en rechts, terreur uit te oefenen. Niets zal het
hem helpen. Hij zal zijn geval slechts verergeren, als boontje om loontje komt. Hij
kan speculeeren op een moreele inzinking der Franschen. Maar toen hij zich in den
oorlog wierp tegen Polen heeft hij ook gespeculeerd op hun passiviteit. Hij kent de
Franschen niet. Hij kent ze slechts uit tendentieuze beschrijvingen. Of hij kent ze
slechts zooals hij ze 't liefst wil zien. Vandaag is 't te laat om ze te kennen en te zien
gelijk zij zijn, gelijk wij ze hem meer dan een vol jaar, vermanend, verwittigend,
waarschuwend beschreven hebben.
Te laat. Verloren is hij en zijn secte. Zooals de Franschen zijn, zooals ze blijven
in den oorlog (en ik spreek niet eens van de Engelschen) kan hij hoogstens Duitschland
nog redden door onverwijld de wapenen te strekken, door zonder dralen de witte
vlag te hijschen, door alle voorwaarden der geallieerden te aanvaarden, ookal zouden
zij draconisch zijn, en daarna zoo spoorloos mogelijk te verdwijnen.
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Hoe eer hoe beter. Hier geldt geen prestige meer, geen eigenliefde, geen trots. De
komende nederlaag zal alle prestige, eigenliefde, trots, vermorzelen. Vandaag kan
de overgave nog vrijwillig geschieden. Straks zal elk offer bezwaard zijn met een
ondelgbaren doem.

De categorische imperatief
Wij weten dat het offer onaannemelijk is voor Hitler. Hij bevindt zich in de positie
van Napoleon na Elba, als men 't groote mag vergelijken met het kleine. De Napoleon
der Honderd Dagen twijfelde niet in zijn binnenste dat hij zich in een onderneming
stortte die hopeloos bleef, ook al hadde hij Waterloo gewonnen. Hij kon echter geen
weerstand bieden, geen vaarwel zeggen aan, de wonderbare impuls waaraan hij altijd
gehoorzaamd had, en wier diepste eigenschap is dat zij geen neen gedoogt, zelfs niet
in haar laatste stuiptrekkingen die onvermijdbaar zijn als de laatste opflakkeringen
van een stervend vuur.
Als evenwel het vrijwillige offer van Hitler, geteekend door een fatum, voor Hitler
niet aanvaardbaar is, dit neemt niet weg dat het gedicteerd wordt door de
onverzettelijke wetten der logica. Het strookt met de rede. Het vloeit voort uit de
feiten. Het is de consequentie, de resulantie van concrete gegevens. Het druischt niet
in tegen onze categorische imperatieven. Het harmonieert ermee. Het beantwoordt
aan onze begrippen, gevoelens, instincten van moraal en recht. Het bevredigt onze
gewetens. En waren er de feiten niet, dit alles reeds zou voldoende zijn om het offer
van Hitler te stempelen met een merk van onverbiddelijk moeten.
Alles echter wat men kan voorstellen aan Frankrijk, aan Engeland, elke concessie,
elke zwakheid, elke weifeling welke men kan suggereeren aan de geallieerden, alle
consideraties welke men hen in overweging kan geven, dragen het teeken der onlogica.
Zij negeeren de materieele feiten. Zij zijn strijdig met ons intellect, met onze aspiraties,
zelfs in laatste instantie met onze belangen. Zij vloeken, zij schreeuwen met ons
ingeschapen rechtsbesef. Zij impliceeren en veronachtzaming van alle eeuwige en
alle tijdelijke wetten, een beschadiging der hoogste en der laagste orde. Zij zijn
onredelijk en onzedelijk. Daarom kennen wij reeds het antwoord van Chamberlain
en Daladier; daarom oordeelen wij het goed. Er gebeure wat wil, wij kennen den
loop en het einde van onzen weg.
[verschenen: 27 november 1939]

11 November in Frankrijk
De Franschman verwachtte een grooten aanval, die uitbleef. Hij zwoer dat
de oorlog thans voor de laatste maal wordt herhaald.
Parijs, 12 November 1939
De elfde November, 21ste verjaardag der overwinning van 1918 is gekomen en
voorbijgegaan in de beklemmende afwachting van het ergste.
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Uit het ensemble der gebeurtenissen en geruchten die aan dezen datum
voorafgingen hadden de gezaghebbendste waarnemers afgeleid dat op het elfde uur
van den elfden dag der elfde maand van 1939 het signaal zou gegeven worden voor
een opmarsch, zooals driemaal zeven jaar geleden op dezelfde tijdstippen het signaal
geklonken had voor den terugtocht. Dat paste geheel in het klimaat van Hitler die
een instinctieve neiging heeft voor symbolen, coïncidenties en grandioze
ensceneeringen welke den toeschouwer brengen in een toestand van hypnotische
gewilligheid.
Sinds de vroegste oudheid hebben de menschen altijd gemeend dat groote rampen
aangekondigd worden door kleine rampen, en door een opzienbarenden samenloop
van omstandigheden scheen de aanslag in het Münchener bierhuis de ijzingwekkendste
voorgevoelens te bevestigen. Te meer nog omdat wij 's nachts door de bulkende
sirenen uit het bed waren gejaagd keken wij 's ochtends naar de klok met dezelfde
aandacht waarmee de Münchener samenzweerders het uur 21.21 verbeid hadden,
met dezelfde emotie waarmee de soldaat in de loopgraven den secondewijzer ziet
verspringen enkele minuten voor den aanval. Om de profetische aanduidingen voltallig
te maken viel de elfde November dit jaar op een Zaterdag, de sabbath. waarvoor
Hitler, evenals de heksen der middeleeuwen, geregeld een soort van preferentie
getoond heeft, als de gunstigste dag der week om een plan in werking te stellen.

‘Rare oorlog’
‘Rare oorlog’ zooals men hier zegt: drôle de guerre. Het zekerste is onzeker. De
gemotoriseerde en geblindeerde, de vliedende en rijdende vulkanen, die van Friesland
tot aan de Alpen in rangen van duizenden klaar stonden om van alle zijden en naar
alle zijden op Frankrijk en Engeland aan te razen, neer te bliksemen, zij barstten niet
los. Uur na uur verstreek en de telegraaf bleef stom. Het avond-communiqué meldde
niets van de fronten dan een kalmen dag. De gruwelijke machine had zich niet
verroerd.
Het monster was er. Het lag op de loer, gereed tot den sprong, over een afstand
van honderden kilometers. Er was niet méér noodig dan een woord, een lettergreep,
een gebaar om een onafzienbaren vuur-golf in beweging te zetten, een vuur-vloed
die knetterend, knallend, grommend, donderend, rookend, smokend, blakerend,
roosterend, versplinterend, vergruizelend, verminkend, doodend met gloeiend ijzer,
met brieschende vlammen en stikkenden walm als een eindelooze stroom van
brandend lava over land en door de lucht in een richting westwaarts zou rollen.
Theoretisch en practisch, wanneer tenminste niet alles bluf is wat men ons tot vandaag
verteld heeft, was een dergelijk cataclysme aanwezig. Er was niets noodig dan één
woord om het in zijn ondenkbare afgrijselijkheid, met zijn jammeren zonder tal en
zonder naam te ontbreidelen. Het woord: voorwaarts.

Oorlog der zenuwen
Het is niet te ontkennen dat zulke verwachtingen een enorme, formidabele dosis
zenuwspannende agentiën bevatten en afwerpen, te vergelijken met een intens
bombardement van electronen. Het is zeer wel mogelijk dat die reusachtige en
effectvol georchestreerde mise-en-scène van een verdelgenden, verslindenden draak,
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schuifelend in zijn hol en ontwakend met geeuwen waarvan de onvervaardsten
huiveren, voornamelijk dienen moet om te impressionneeren en ontsteltenissen te
verbreiden die plooibaar maken, murw en gedwee.
In ieder geval hebben de Franschen een ganschen langen dag kunnen mijmeren
over al het onheil dat hun boven 't hoofd gehangen werd door een gemotoriseerden
Damocles, die met modern tuig en ontuig boeman speelt. En ongetwijfeld was hun
hart niet vrij van beklemming. Men voelde het benauwder, berooider dan ooit tevoren.
Traditioneel was de Elfde November sinds twintig jaar meer een dag geweest van
rouw, een dag van verzoening met de één millioen vijf honderd duizend dooden
verzwolgen door den oorlog, een dag van Allerzielen, een dag om als pelgrims te
treden tot aan den drempel van het hiernamaals, drempel die ligt op het graf van den
Onbekende onder een Triomfboog, dag van inkeer en meditatie, dag van bidden,
oneindig meer dan een dag van zegepraal. Wederom, zooals elk jaar, lag de dag
omfloerst in een paarsen herfstnevel. Wederom zeeg datzelfde onmetelijke en
onstilbare leed uit den zilverigen, mistigen hemel. O herinnering! Er is te veel liefde
die nog niet sterven kon waar de gestorvenen zoo talrijk waren. Te veel steeds
herlevende smart.
Boven dien Elfden November had iemand opnieuw schoven van jammeren
samengepakt, bedreigingen van slachting in dichte bundels, wolken welke straks
tranen zouden regenen, bloed, vlammen en andere martelingen. Juist boven dien
Elfden November, den eersten Onze Novembre van een nieuwen oorlog. Hij wilde
een impressie? Hij zocht naar een sensatie waaronder zij, die hun dooden herdachten,
daveren zouden en wankelen?
De schok kwam toen de som werd opgemaakt der kwellingen welke dezen dag
versomberd hadden. Doch de schok was anders dan waarop men daarginds van de
Ems tot de Alpen, misschien rekende. Want alle overpeinzingen, alle ontroeringen
en alle beduchtheden vloeiden werktuiglijk samen naar hetzelfde brandpunt. Het
vervaarlijke feit van zooveel monsterachtige mogelijkheden voerde naar de kern der
tragedie welke zich gedurende een-en-twintig jaren ontwikkeld had in de duisternis.
Er was geen Franschman in gansch Frankrijk die het drama en zijn verschrikkelijke
ontknooping niet automatisch resumeerde in de simpele kwestie: Hoe was het mogelijk
dat zulke dingen nogmaals dreigen konden of gebeuren konden in Europa?
Hier volgt 't Fransche antwoord voor de toekomst. Frankrijk was te mild geweest
tegenover den vijand van 1918, die weer de vijand was van 1939. Hij had niets geleerd
en alles vergeten. Nimmer had men den wapenstilstand moeten teekenen op Franschen
bodem, maar te Berlijn, of minstens oo den rechter Rijnoever. Nimmer had men de
Duitsche troepen mogen vergunnen met trom en vaandels terug te trekken naar hun
haardsteden, waar zij ontvangen werden met gejuich en dennenloof. Men dacht aan
den ouden Clemenceau die aarzelde den wapenstilstand in te willigen. Hij had Foch
gevraagd wat een volledige verplettering der Duitsche legers kosten zou. ‘Eén winter.’
luidde het antwoord, ‘en honderd duizend levens van soldaten.’ Men dacht aan de
tranen van spijt die opwelden in de oogen van Pétain toen hem de inwilliging bericht
werd. Men was teruggedeinsd voor een offer dat overbodig scheen. De vijand had
zijn kanonnen uitgeleverd, zijn wapenen, zijn vliegtuigen, zijn transport-middelen,
zijn vloot, zijn vestingen, zijn grenzen. In al zijn weerstands-vermogens was hij
verbrijzeld. Behalve in zijn wil. Men dacht aan de uitdagende inscriptie, welke hij
beitelde op het monument dat voor de gesneuvelden werd opgericht te Berlijn: Invictis
victi victuri: Aan de onoverwonnenen de overwonnenen die zullen overwinnen.
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En geheel Frankrijk in wapenen zwoer dezen Elfden November zwijgend den eed:
Het is de laatste maal geweest dit zulke dingen gebeuren konden: de laatste maal dat
de overwinning, na een korte pauze, ontaardt in nieuwen oorlog en nieuwen rouw.
[verschenen: 30 november 1939]

Frankrijk ziet een taak
Geloof in de rede, geloof in de waarde van den mensch, geloof in de vrijheid
van denken en de vrijheid van leven.
Parijs, 16 Nov. 1939
Hoeveel vredes-offensieven nog ingezet zullen worden alvorens een werkelijke
olijftak opduikt uit den chaos, dat weet alleen de hemel.
Engeland trof maatregelen voor een oorlog van drie jaar. Hitler gaf bevelen voor
een oorlog van vijf jaar. Frankrijk alleen bepaalde geen tijd. Het klemde zich niet
vast, het sloot zich niet op in de limiet van een cijfer. De oorlog kan lang duren, hij
kan korter zijn dan over 't algemeen gewaand wordt. Wat doet dat er toe? Toen
Frankrijk, met merkbaren tegenzin, tot den oorlog besloot, bond het zich niet aan
een tijd maar aan een taak. Als die taak tot een goed einde gebracht is zal het weer
vrede zijn. Geen dag eer. Ook geen dag later. Wanneer de mogendheid tegen wie de
krijg gevoerd wordt dit niet begrepen heeft of niet begrijpen wil, des te erger voor
haar. Zij is herhaaldelijk en met de grootste duidelijkheid gewaarschuwd. Zij heeft
de perken overschreden. Binnen die perken moet zij worden teruggebracht, goedschiks
of kwaadschiks. Het is volmaakt nutteloos om nu een situatie te komen deploreeren
en te willen wijzigen die zij zelf geschapen heeft. Dat zij zich verrekende is geen
reden om de gevolgen te ontgaan van oorzaken, welke zij met volle bewustzijn in
beweging zette.
Met een beetje sophisme zou men hierop kunnen tegenwerpen dat ieder belligerent
zich paait met eene taak, waarvan de ondervinding leert dat zij lood is om oud ijzer.
Dit geval echter, zoo zegt de Franschman, deze oorlog van 1939, vormt een
uitzondering, de eerste uitzondering sinds jaren en eeuwen. De Fransche taak is niet
hetzelfde als de Duitsche taak. Zij is van een anderen rang, van een hoogeren graad,
van een zuiverder, edeler oorsprong. De Duitsche taak is van een materieele soort.
De Fransche taak is van een moreele categorie. De Duitsche taak wordt bepaald door
een belang, de Fransche door een principe, een ideaal.

De bond met Moskou
Deze strenge, fundamenteele, essentieele onderscheiding geldt en domineert vanaf
23 Augustus 1939. Zij is het bolwerk, onstoffelijk maar onneembaar, waarop alle
offensieven, oorlogs- of vredes-offensieven, moeten en zullen afstuiten. Tot dien
datum had Duitschland idealen en principes, welke ondanks enkele kreukels nog
konden doorgaan voor min of meer gaaf. Op dien dag echter wierp Duitschland
principes en idealen over boord, als lastige, waardelooze ballast. En het
merkwaardigste daarvan is niet dat het dit deed. Het merkwaardigste is dat dit niemand
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in Duitschland bijzonder bleek te hinderen. De meesten roemden er zelfs op. Maar
vanaf dien datum is geen enkel belang van hoogere zijde gemoeid met de
wederwaardigheden welke Duitschland ondergaan kan op de oorlogsvelden of op
de vredesvelden.
Hier zou pon tweede tegenwerping gemaakt kunnen worden. Men kan zeggen:
Ook Frankrijk heeft onderhandeld met de Sovjets. Waarom zoo onvergefelijk zijn
voor Duitschland, wat vergefelijk is voor Frankrijk?
Dit waarom inderdaad is van gewicht. Want om met de Sovjets te onderhandelen
behoefde Frankrijk geen ideaal te verzaken, noch te huichelen, noch te verbloemen,
noch te verkwanselen. Frankrijk deed dit ook niet. Het waren daarentegen de Sovjets
die de idealen en principes gehuicheld hebben van Frankrijk, zoolang zij baat meenden
te kunnen vinden bij de onderhandelingen. De Sovjets waren het die, vanaf hun
intrede in den Volkenbond, tot aan hun groote verraad van Augustus, een moraal
geveinsd hebben welke met al hun vroegere theorieën vloekte, uitgezonderd hun
theorie van bedrog. En zij waren het die een masker afwierpen, hetzelfde masker
waarachter Duitschland zich vermomd had. Achter hun maskers werkten de Sovjets
daarenboven voor den oorlog. Met zijn open vizier heeft Frankrijk gearbeid voor
den vrede.

Geloof in de vrijheid
De idealen, de principes, de moraal van Frankrijk traden onaangetast, ongekreukt
uit de intriges en het geparlementeer. Onaangetast, ongekreukt betreden zij de
kampplaats en determineeren zij de Fransche taak. Zij kunnen samengevat worden
in zeer weinig woorden: Geloof in de menschelijke rede. Geloof in de waarde en de
waardigheid der menschelijke persoon. Geloof in de vrijheid van denken. Geloof in
de vrijheid van leven.
Deze lapidaire formules zijn geen recepten die uitgewisseld kunnen worden tegen
andere, of verdraaid, of weggemoffeld en achter de bank geborgen om ze voor den
dag te halen wanneer ze in de kraam te pas komen. In Frankrijk zijn deze vier
principes vier geboden. Men kan ze niet afleggen en aandoen als verkleedingen, voor
het maken van experimenten, voor het najagen van egocentrische doeleinden. Die
vier geboden raken den innerlijken mensch, zijn ware natuur, zijn wezen. Men kan
een tijdlang lijdelijk dulden dat zij verkracht, overtreden, bespot, beschimpt, gesmaad,
veracht worden. Maar als men eenmaal de wapenen voor hen heeft opgenomen, ze
bedreigd ziende in hun voortbestaan, dan is geen transigeeren, geen smokkelen, geen
schipperen nog mogelijk. Er zijn militaire, dynastieke veldslagen als Waterloo en
Sedan, waarbij men niets verliest dan een gevecht, een stuk land, waarbij de mensch
geen schade lijdt in zijn natuur. Er zijn andere veldslagen als die van Salamis,
Marathon, de Catalaunische Velden, Bouvines, Valmy, en die welke beslissen zal
over den oorlog van 1939, waar geen stuk grond op 't spel staat, geen grens, geen
kolonie, maar de gansche menschelijke persoon met haar geloof, haar reden van
bestaan. Na de wapenen gegrepen te hebben omdat een ideaal, waarmee het binnenste
menschelijke wezen is samengeweven, onverdraaglijk geweld leed, kan men geen
vrede sluiten met concessies, compromissen, min of meer verholen capitulaties. In
zulke gevallen heeft door alle eeuwen heen een onverbiddelijke stem bevolen: liever
alles dan dat; liever de dood. Men kan zelfs niet aan vrede sluiten denken, alvorens
de status quo in al zijn evenwicht en in de noodzakelijke verhoudingen hersteld is.
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Het beginsel prijsgeven staat hier gelijk met zichzelf prijsgeven. Elke toegefelijke
gedachte is een negatie van zijn eigen aard, een vermindering van zichzelf. Maar
ieder die hier, volgens een oud woord, zijn lijf verliest, zal zijn leven winnen.

Het leven winnen
Zoo is de taak van Frankrijk: het leven te winnen. Ook de Grieken van Marathon en
Salamis hadden kunnen zwichten voor de millioenen-macht der Perzen. Het ware
veel voordeeliger voor de Grieken geweest (voor de Perzen trouwens ook) en veel
gemakkelijker. De punten waarop het Grieksche geweten geen zwichten gedoogde,
waarvoor de Grieken liever verschansingen ophoogden met al hun kostbaarheden,
die punten hebben de Europeesche civilisatie gevormd, en vandaag nog zijn het
dezelfde. Men heeft zich ontelbare malen afgevraagd wat er van Europa geworden
zou zijn als de Grieken gezwicht waren, of als zij de nederlaag geleden hadden.
Weinig zaaks. Wat alle aziatische grootmachten geworden zijn. Maar heden kan
ieder zich met vrucht, en met de gewisheid van een stellig antwoord, een
gelijkluidende vraag stellen: Wat zal er van Europa, wat zal er van de wereld worden,
wanneer Frankrijk zwicht of wanneer Frankrijk de nederlaag lijdt?
Gelukkig voor allen, de vijand niet uitgezonderd, behooren beide hypothesen tot
de onmogelijkheden. Want dezelfde stem die de taak en de daad beveelt, zegt
eveneens: de uitslag is zeker.
[verschenen: 4 december 1939]

De weg naar de overwinning
Frankrijk en Engeland: twee empires, één roeping; twee volken; één doel;
twee legers, één commandant; twee vloten, één admiraal; twee vliegmachten,
één bevelhebber; twee hoofden, één zin, één wil, één overwinning.
Parijs, 20 November [1939]
Het is een merkwaardig moment, een plechtig moment in de geschiedenis van beide
volken, het is een gelukkig moment, de beslissing van den Oppersten Krijgsraad der
Geallieerden om de macht en de middelen van Frankrijk en Groot-Brittannië te
vereenigen onder één beheer, te versmelten tot een condominium, tot een gemeenschap
van goederen, geestelijke en stoffelijke, in wel en wee, for better for worse.
Men behoeft niet ver terug te keeren in de geschiedenis om het zeldzame, het
luistervolle, het beloften-rijke te waardeeren van dit heil-spellende oogenblik.
Jeanne-d'Arc en Napoleon, de Fransche Heilige en de Fransche Held, zijn de twee
polen, de twee pijlers, de twee klippen, de twee vuurtorens in de relaties van Frankrijk
en Engeland. Geen twee naties in Europa hebben elkaar in den loop der eeuwen zoo
lang, zoo verwoed, zoo halsstarrig bestreden op alle zeeën, op alle continenten, als
de Fransche en de Britsche. Geen twee hebben elkaar zoo verbitterd gehaat en
gewantrouwd. Geen twee hebben elkaar verschrikkelijker slagen toegebracht. Crécy,
waar de geheele Fransche ridderschap sneuvelde. Azincourt. Het Verdrag van Parijs,
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in 1763, waarbij Frankrijk bijna al zijn koloniën verloor. Trafalgar. Waterloo. Fachoda,
waar Marchant de vlag moest strijken voor Kitchener en afzag van den Nijl.

Nog in 1914 haken en oogen
Nog in 1914 lag er op den bodem van elk Fransch, van elk Engelsch gemoed een
bezinksel van droesem dat men nauwelijks behoefde aan te roeren om alle
gewaarwordingen te vertroebelen en te vergallen. De slechte herinneringen
bemoeilijkten vier jaren de samenwerking. Tusschen Joffre en French werd het ijs
nooit gebroken, ondanks de goedmoedigheid van den Franschman. Het is altijd haken
en oogen geweest, tusschen den Engelschen Staf en het Fransche Hoofd-Kwartier,
Alleen het opperste gevaar van Maart 1918 kon de Britten doen besluiten zich onder
commando te stellen van Foch. Het scheelde een haar of de eerste wereldoorlog ging
verloren door de schuld der oude veete. Waarom de Vrede verloren ging, ieder weet
het, en ieder doet vandaag zijn best om 't te vergeten, daar klagen en verwijten niet
baten.
Zóó diep waren de onheuglijke tweespalt en de wrok dat er in de jaren die verliepen
na den Wapenstilstand geen dag voorbijging tot 1937 of Frankrijk hervond zijn
traditioneelen tegenstander aan de groene tafels der diplomaten, achter de opstanden
in Syrië en Marokko, in 't Oosten en in 't Westen, ter zee en te land, op elk terrein,
in alle domeinen, en met alle middelen. Is 't wonder dat de Duitsche propaganda niet
ophoudt te speculeeren op die eeuwenoude Fransch-Engelsche tweedracht, dat de
Duitschers hemel en aarde bewogen hebben in Frankrijk om smeulende vuurtjes op
te rakelen onder zooveel wrange asch welke nog warm was, en dat zij wanen konden
met woorden als Engelsche ambities, Engelsch egoïsme, de Franschen op te zweepen
tot antipathieën en passies die heftiger zouden zijn dan alle andere reflexen en des
te gemakkelijker ontvlambaar wijl de zwaarste lasten van den oorlog gingen wegen
op Frankrijk?

Maar de bond bleef ongebroken
Het lukte niet den bond te breken. Het kon niet lukken omdat de Franschman in
laatste instantie altijd het verstand bewaart alsof hem de spreuk werd ingegrift van
een zijner vroegere koningen, Philippe IV le Bel: ‘nous qui voulons toujours raison
garder’. Het kàn ook niet meer lukken. Het Fransch-Engelsche antagonisme dat reeds
in 1814 de Kozakken onder de muren van Parijs bracht, de Fransch-Engelsche
antinomie welke sinds 1870 de groote tegenspoed, de vergissing, de verzoeking, de
beproeving is geweest van Europa, het Fransch-Engelsche dualisme behoort tot het
verleden.
Wat in 1914 niet slechts zeer onvolkomen bereikt kon worden na een driejarigen
gezamenlijken strijd op de bloedigste slagvelden, is in 1939 verwezenlijkt binnen
drie maanden, alvorens nog de poorten der hel geheel geopend zijn.
Het is niet in de eerste plaats de hardste noodzaak welke de twee volkeren geleid
heeft tot harmonie en samenhoorigheid. Het is niet het mes op de keel maar het vrije
inzicht. Een juiste appreciatie niet alleen van den dag van morgen doch van de
komende tijden. De gevaren zijn nog in aantocht, hun effecten nog hypothetisch,
maar de kracht, het feit van de kracht dat gevaren en gevolgen bedwingen en
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overmeesteren zal, is reeds aanwezig. Frankrijk en Engeland: Twee Empires, één
roeping, één taak. Twee volken: één doel. Twee legers: één commandant. Twee
vloten: één admiraal. Twee vliegmachten: één bevelhebber. Twee staatshuishoudens:
één belang. Twee hoofden: één zin. De gebeurtenis is een unicum in de historie.
Want als het reeds zelden voorvalt dat twee menschen langs wegen van redelijkheid
tot overeenstemming raken, er bestaat geen voorbeeld van onder de volken. Voor
vrienden en voor naties gold tot dusverre onveranderlijk de regel: ‘Les affaires sont
les affaires’, en ‘ieder voor zich’.

Coöperatie werd coördinatie
De Fransch-Engelsche coöperatie werd coördinatie. De beide staten met hun
honderden millioenen onderdanen, en hun onuitputtelijke hulpbronnen, bepaalden
zich tot een alliantie, zij fusionneerden. Zij zijn niet enkel solidair, zij werden unaniem
en één. De Fransche handel werd de Engelsche handel en omgekeerd. Het Fransche
goud het Britsche goud. De Fransche macht de Engelsche macht. De Fransche
economie de Engelsche economie. De Fransche wapenen de Engelsche wapenen.
De Engelsche wonden zullen de Fransche wonden zijn, en omgekeerd, altijd en
overal. Men kan deze unificatie herleiden tot kwesties van techniek.
Men kan ze terugbrengen, begrenzen (min of meer sceptisch) tot een benoeming
van comité's en onder-comité's, welke nog menigmaal te worstelen zullen hebben
met de definities van hun rol, hun arbeid, hun werking, hun functionneering. Zonder
twijfel. Alles is relatief onder een zekeren gezichtshoek, en het volmaakte op het
ondermaansche kan slechts bestaan als wensch en als streven. Maar het onmetelijke
evenement blijft. Achter de techniciteit, achter het ontoereikende, onbevredigende
van techniciteit is er de verkondiging van een onberekenbaren vooruitgang en het
onderpand, de waarborg der overwinning.
De vooruitgang bestaat hierin, dat twee groote en totnutoe concurreerende
wereldrijken voer de eerste maal in den loop der geschiedenis de mogelijkheid zullen
aantoonen eener nieuwe formule van organisatie, niet door woorden, doch door
daden, en in een periode van kentering waar men duchten mocht, dat de autarchie
(deze paradox in de eeuw der snelheid en der vermenigvuldiging der
verkeersmiddelen) de overhand zou verwerven en het menschdom zou terugvoeren
tot de somberste en gebrekkigste tijdperken van oudheid en middeleeuwen. De
Fransch-Engelsche coördinatie (in wezen en in principe anti-autarchisch) snijdt
onherroepelijk den weg af aan alle uitbreiding der autarchie. Een hooger en redelijker
beginsel manifesteert zich met nadruk en klaarheid. Het is niet alleen edel genoeg
om te zegevieren, maar ook sterk genoeg.

Gebroken met oude dwalingen
Voor de andere overwinning, de militaire, die de voorgaande zal vergezellen en
bevestigen, is geen deugdelijker garantie denkbaar dan de vereeniging van Frankrijk
en Engeland in een gemeenschap, in een ware common wealth. Zoover men in de
geschiedenis teruggaat, altijd leert zij de zwakheid van coalities. Hoe dikwijls reeds
hebben geallieerde staten, die met hun samengestelde strijdmachten een enkelen
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tegenstander aanzienlijk overtroffen, échec geleden, en hoe dikwijls reeds slaagden
zij slechts ten koste van ongehoorde offers, omdat zij de bijzaak niet ondergeschikt
wisten te maken aan de hoofdzaak, omdat zij hun krachten versnipperden in
bijkomstige ondernemingen, omdat de zorg voor hun persoonlijke, provisorische en
tijdelijke belangen het inzicht verhinderden op het algemeene, gezamenlijke doel.
Met zulke dwalingen, die altijd noodlottig bleken, hebben de Franschen en de
Engelschen vanaf den aanvang gebroken. Ook deze kwade kans is van de
oorlogs-tooneelen afgewend. En het zou de eerste keer zijn, dat de geschiedenis zich
tegenspreekt wanneer het resultaat der eenheid hier niet is: Twee volkeren, één wil,
twee volkeren, één overwinning.
[verschenen: 9 december 1939]

‘Le bon monsieur Wirth’
Wirth, de brave Wirth, het toonbeeld van democratie, de Duitsche republikein
bij uitnemendheid, beroemt zich erop dat hij nooit iets anders is geweest dan
de voorlooper van Hitler en dat alleen de methoden van Weimar anders,
d.w.z. oneindig behendiger waren.
Parijs, 27 November [1939]
Het Havas-Agentschap, welks nauwe banden met het Fransche gouvernement bekend
zijn, liet zich dato 21 November ‘van de Duitsche grens’ een dépêche toekomen
waarvan de inhoud in zulke mate de bedoelingen aanduidt, dat de kennisgeving nu
reeds beschouwd mag worden als een document van belang voor de toekomst.
Zij registreert zonderlinge en interessante uitlatingen welke vorige maand in
Zwitserland gedaan zijn, openbaar en half-openbaar, door ex-kanselier Wirth, die
kort na den eersten wereldoorlog de ontredderde Duitsche zaken behartigde op een
wijze waarmee hij onder de Franschen den bijnaam verwierf van ‘le bon Monsieur
Wirth’.
De eenen zeiden dat met een soort van onverhoopte voldoening, de anderen met
een nuance van ironie. Want ‘le bon Monsieur Wirth’ was al onsterfelijk nog voordat
hij in levenden lijve verscheen als Duitsch Rijkskanselier. Hij komt voor in een der
beroemde en profetische bladzijden waarin Heinrich Heine de Pangermanen
schilderde, precies zooals zij worden zouden onder het bewind van Adolf Hitler, en
waarmee hij de Franschen poogde te waarschuwen - tevergeefs helaas - tegen den
toeleg van naburen die meer dan ooit gevaarlijk zouden zijn op 't oogenblik dat zij
geregeerd zullen worden door ‘le bon Monsieur Wirth’. De Heine die deze
voorspellingen schreef in 't midden der vorige eeuw, was dezelfde wiens standbeelden
door Wilhelm II verwijderd werden uit het Achilleion van Korfoe dat de Keizer
overnam van de vermoorde Elisabeth van Oostenrijk, die een groote vereering had
voor den dichter. Wat de gefingeerde ‘bon Monsieur Wirth’ betreft, zijn aandenken
was tot kort geleden dermate ongewenscht in Frankrijk dat de censuur den naam
schrapte van den kanselier, toen de beroemde passage van Heine geciteerd werd door
sommige kranten. In deze periode, vlak na het uitbreken van den tweeden
wereldoorlog, duchtte men blijkbaar dat de gelijknamigheid stemmingen zou kunnen
wekken, die schadelijk konden worden voor een ontknooping der Duitsche tragedie,
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zooals zij hier en daar door hooge sferen in overweging genomen werd. Le bon
Monsieur Wirth, ongerept symbool van ‘la bonne Allemagne’ had toen nog een slot
op den mond.

‘Voorlooper van Hitler’
Hij heeft hem nu geopend en Havas seint ‘van de Duitsche grens’ zijn woorden over
Frankrijk. Voortaan behoeven de censoren zijn naam niet te schrappen uit het proza
van Heine. Want hij ontpopt zich als een sprekende gelijkenis van den Wirth dien
de visionnaire schrijver zeventig jaren te voren in de verbeelding aanschouwde.
Zooals de dichters der oudheid was Heine een waarzegger en men mag hem deze
hulde brengen dat hij juist zag.
Vollediger dan iemand ooit heeft kunnen droomen worden de voorspellingen
bewaarheid. Wirth, de brave Wirth, het toonbeeld van democratie, het type van den
Duitschen Republikein, beroemt zich erop dat hij nooit iets anders was, nooit iets
anders heeft willen zijn dan een voorlooper van Hitler! Hij onthult dat het oeuvre
van Kanselier Hitler op elk gebied slechts geweest is de bekroning der politiek van
het bewind van Weimar, de voleindiging van een persoonlijk plan, waarvan hij, le
bon Monsieur Wirth, de grondslagen gelegd heeft.
Dat begon bij het Duitsch-Russisch Verdrag van Rapallo, geteekend op 17 April
1922. Dank zij Rapallo, verzekert Wirth, kon Duitschland de militaire bepalingen
van het Verdrag van Versailles ontduiken. Op neutraal terrein, dit wil zeggen bij de
bolsjewiki, kregen Generaal Von Seeckt en zijn Staf vanaf dien datum de gelegenheid
tot het uitvoeren van alle noodige experimenten met zware en lichte tanks,
jachtvliegtuigen, bombardeerders, kanonnen en stikgassen. De intergeallieerde
Contrôle-commissie, die slechts opereerde in Duitschland waar niets te ontdekken
viel, werd op die manier bij den neus genomen en om den tuin geleid. Toen Hitler
kwam stonden de modellen klaar. Hij had uitsluitend te fabriceeren.
Het tweede doel van het Verdrag van Rapallo was volgens zijn auteur de regeling
der Poolsche kwestie. Na de onderteekening van het eerste Duitsch-Russische pact
zou het gouvernement van le bon Monsieur Wirth getracht hebben met steun der
zwarte Reichswehr een Poolschen aanval te provoceeren, hetgeen Duitschland een
tegenoffensief veroorloofd zou hebben, en, met hulp van Rusland, de vierde verdeeling
van Polen. In dien tijd mocht Duitschland nog rekenen op de neutraliteit der
Engelschen, terwijl Frankrijk gepaaid zou worden met een plechtige garantie zijner
Oost-grens. Ook in dit opzicht, verklaart de ex-kanselier, is Hitler slechts een
voortzetting der politiek van Weimar. Doch onder veel ongunstiger internationale
omstandigheden.
Ook wat de oorlog-reparaties aangaat, verklaart Wirth, dat het bewind van Weimar
oneindig behendiger is opgetreden dan Hitler, wiens geweldmethoden universeele
anti-Duitsche reacties hebben uitgelokt,
Weimar immers, zoo roemt Wirth zonder eenig gevoel van schaamte, slaagde erin
om voor de vergoeding der Reparaties internationale credieten te verwerven tot een
bedrag, dat de som overschreed der Reparaties, welke hij per slot niet betaalde.
Hij gaat er prat op een cheque geteekend te hebben van veertig milliard goud-mark.
Want, zegt hij, als ik b.v. een chèque geteekend had van tien milliard, zou Duitschland
niemand hebben kunnen overtuigen dat het niet in staat was een schuld te honoreeren
van zoo betrekkelijk kleine afmetingen.
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Ononderbroken evolutie
Bij 't lezen van dergelijke onbesuisde loslippigheden zal menigeen lust voelen om
uit te roepen: als dat niet waar is, dan is het goed gevonden. Goed gevonden inderdaad,
want de bekentenissen van le bon Monsieur Wirth druischen niet in tegen de
waarschijnlijkheid, noch tegen de waarheid. Er is een normale, logische schakel
tusschen ex-kanselier Wirth en kanselier Hitler. Een ononderbroken evolutie. Geen
revolutie. Toen de vrucht van Rapallo rijp was werd ze geplukt. Men kan begrijpen,
dat Wirth, 't zij hij denkt dat ook de overwinning Duitschland in den schoot zal vallen,
't zij hij daaraan twijfelt, de eer opeischt van zulk een schitterende, langademige en
vérziende politieke conceptie, welke hij persoonlijk handiger zou hebben
verwezenlijkt. Men zal ook begrijpen waarom het Dr. Wirth lukte zijn relaties met
het Dritte Reich te regulariseeren, waarom zijn opvolger Hitler hem vergunde te
emigreeren met zijn gansche fortuin, en, waarom zijn paspoort met het hakenkruis
regelmatig verlengd is.

Eén pot nat
In een gewichtig geval echter als dit, waar de reputatie der republikeinen van Weimar
in 't gedrang komt, is wantrouwen tamelijk overbodig, want zonder eenigen twijfel
beschikt Havas over de noodige bescheiden om bij de eerste poging tot logenstraffing
zijn beschuldigingen te staven. Maar Havas is geen historiograaf en hier ligt ook niet
het psychologische zwaartepunt zijner geruchtmakende dépêche. Zij is een aanduiding
voor de toekomst veel meer dan een terugblik naar het verleden. Zij is het symptoom
eener nieuwe oriëntatie der Fransche publieke opinie, en bijgevolg der Fransche
diplomatie. Het gebeurde in Frankrijk nog niet na den dood of tijdens het leven van
Briand, dat half-officieel of uit geïnspireerde bron de Republiek van Weimar over
één kam geschoren kon worden met het Dritte Reich. De dépêche van Havas
beteekent: Wirth of Hitler, Republiek of Dictatuur of Monarchie, het is alles één pot
nat, lood om oud ijzer, van den regen in den drup, kif-kif bourricot. Er moet ditmaal
iets anders op verzonnen worden, en iets beters, wil men niet elke vijf en twintig jaar
kans loopen op een wereldoorlog.
Ten gunste van dat andere en betere, waarvan het geheim nog berust bij de goden,
zet Frankrijk zijn eerste diplomatisch offensief in. Frankrijk heeft het failliet te wreken
en de herinnering te rehabiliteeren van een groot man: Briand. Het heeft een ideaal
te verwezenlijken dat gedegradeerd werd tot utopie en domme fout: zijn pacifisme.
Frankrijk heeft menigeen te overreden in eigen land en elders, van de juistheid, de
gegrondheid, de menschelijkheid zijner inzichten. Van de ontwikkeling en den uitslag
van dit offensief hangt af of de kinderen onzer kinderen nogmaals door het vuur
zullen moeten gaan om recht te hebben op leven en vrijheid.
[verschenen: 14 december 1939]

Is Engeland te blokkeeren?
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De magnetische mijn was een romantische overrompeling, maar geen
definitieve en romantiek is niet voldoende.
Parijs, 30 November [1939]
Het behoeft niet te verwonderen, dat de magnetische mijn, toen men eenmaal over
de verrassing heen was, bijna onmiddellijk de wemelende kwaadaardigheid verloor
der eerste dagen toen zij ongehinderd in haar hinderlaag woeden kon. De magnetische
mijn, met het electrische mechaniek, die haar kabel ontrolt, en de mechaniek, die
haar doet springen in de nabijheid van het schip maar zonder aanraking met het
vaartuig, is een uitvinding der Fransche Marine. Vier jaar geleden, in 1935, zijn op
de reede van Toulon proeven met het nieuwe oorlogsmiddel genomen, welke tot de
bevredigendste conclusies leidden. Het zou zeker in menig opzicht instructief zijn
om te vernemen. hoe en langs welke omwegen de magnetische mijn tijdig genoeg
van Toulon naar Berlijn verzeilen kon om in vrij groote series gefabriceerd te worden.
Doch dit is alles wat ons voor het moment geoorloofd is te vertellen. Wij kunnen er
enkel aan toevoegen, dat de Franschen allen tijd hadden om als pendant van den
aanval ook den afweer te bedenken, die de opborrelende bommen na een korte periode
van overrompeling betrekkelijk onschadelijk maakt.

Niet afdoende
In ieder geval, wanneer de magnetische mijn het geheime, schrikkelijke wapen is
dat Hitler dramatisch heeft aangekondigd en waarop wij met spanning wachtten, dan
heeft dat werktuig, of de manier waarmee het werd aangewend, niets afdoends, niets
beslissends. Of het doel was om Engeland effectiever te blokkeeren, of om den
geheelen handel der noordelijke neutralen te draineeren naar Duitschland, het in
werking gebrachte middel is verre van toereikend.
Men kan hier de ergste veronderstellingen vormen, geen enkele voert tot een
onafwendbaar lot. Aangenomen dat de totale handelsvloot der noordelijke neutralen
(10.553.000 ton) van de Engelsche havens werd afgesneden, dit zou Engeland
geenszins noopen tot capitulatie. De ramp zou betrekkelijk zijn voor de geallieerden,
en betrekkelijke rampen tellen niet in een strijd op leven en dood. Nog altijd zouden
de geallieerden beschikken over de 24.000.000 ton hunner disponibele vaartuigen,
ongerekend wat zij aanbouwen op hun werven.
Aangenomen dat alle Engelsche Noord-zee-kusten tot in de Iersche zee, tot aan
Plymouth, versperd kunnen worden, de situatie der Britten zou zorglijk zijn, maar
niet hopeloos. Nog altijd immers resten hun de Fransche havens van Atlantischen
Oceaan en Middellandsche Zee, met de gansche productie van vier werelddeelen.
Het is mogelijk dat er nog een dag aanbreekt dat de Engelschen bitter zullen betreuren
alle Fransche voorstellen van een Kanaal-tunnel met een verblinde koppigheid en
een onbedwingbaren argwaan te hebben afgewimpeld. Een tunnel zou veel
vergemakkelijken, gevaren en verliezen verminderen. Maar ook zonder Kanaal-tunnel
is het Nauw van Calais een houdbare vaarweg, van beide zijden onneembaar zoolang
Fransch-Engelsche oorlogsschepen den toegang beheerschen, een vaarweg die
ondanks duikbooten en mijnen, magnetisch of niet, hoogstens tijdelijk en zeer
provisorisch kan worden afgesloten.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Onoplosbaar probleem
Men mag daarom veilig, zonder overmaat van illusies, de vraag opwerpen of een
effectieve blokkade van Groot-Brittannië niet tot de onoplosbare problemen behoort
zoolang een weerbaar, defensief en offensief doelmatig toegerust Frankrijk tot de
bondgenooten van Engeland behoort. Een probleem dus dat de realistische strateeg,
welke haat hem ook moge bezielen, en hoe gaarne hij zijn kwellenden haat zal willen
verzadigen, met beslistheid van zich afgeschud zou hebben als een schadelijke,
misleidende obsessie.
Gesteld immers dat de blokkade van Engeland sneller en doeltreffender slaagt dan
de blokkade van Duitschland, gesteld dat Engeland overweldigd wordt na een reeks
van onwaarschijnlijke nederlagen, na een langdurige uithongering, of vernietigd in
zijn voornaamste bewegingsorganen door een inval der Duitsche strijdkrachten, dan
zal de stellig gedeerde, danig geteisterde overwinnaar nog altijd te rekenen hebben
met een onoverwonnen, ongebroken Frankrijk. Het zal de Engelschen wellicht hard
berouwen de eenige Europeesche mogendheid te zijn gebleven die geen permanent
leger bezit, geen geoefende reserves en peen kaders: de Franschen zullen de tanden
op elkaar klemmen en onverzettelijk hun man staan.
Dat een vijand aarzelt in de rangorde welke hij zal toekennen aan twee doelwitten,
die in gelijke mate hasardeus en hachelijk zijn, die hij onmogelijk kan treffen met
een worp, is verklaarbaar. Eerst Engeland of eerst Frankrijk? Engeland is kwetsbaarder
na Fransche nederlaag dan Frankrijk na een debacle der Britten. Doch het probleem,
dat de Ligne-Maginot den realistischen strateeg stelt, is practisch van dezelfde
categorie als de blokkade van Engeland waarvoor de Duitschers in den oorlog van
1914 twee honderd duizend (200.000) zee-mijnen hebben gezaaid en twintigtallen
duikbooten offerden zonder decisief resultaat. Het is onoplosbaar. De werkelijke
schaal waarop de krijgsoperaties zich tusschen deskundig bewapende mogendheden
afspelen staat niet meer in een bevattelijke verhouding tot de kaart waarop zij
gecombineerd worden. Hoeveel mijnen, zoo gelegd, zoo gedregd, zou men moeten
strooien om Engeland feitelijk afdoend te omsingelen en te verlammen? Twee
millioen, twintig millioen? Hoeveel soldaten zouden moeten sneuvelen voor de
inneming eener fortificatie van vier, vijf honderd kilometer lengte, waar alleen
Verdun, na een vergeefsche bestorming van negen maanden 300.000 dooden eischte,
enkel aan Duitschen kant? Hoeveel kanonnen? Hoeveel munitie? Hoeveel
transportmiddelen?

Romantiek is niet voldoende
De werkelijke schaal der oorlogstooneelen, haar ontzaglijke afmetingen, kwam te
liggen boven de menschelijke macht, buiten menschelijk bereik. Wat beteekenen
honderd, wat beteekenen tien duizend magnetische mijnen op een onmetelijken
Oceaan, waarvan den vijand alle wegen bezuiden Calais verboden zijn?
De overrompeling is romantisch. Maar romantiek is niet voldoende. Een goede,
een ware overrompeling moet definitief zijn. Zij moet den tegenstander den adem
benemen, zij mag hem geen uitzicht laten op een volgende week, een volgende
maand, geen toevlucht op een tweede of derde linie wanneer de eerste is ingedeukt.
Theoretisch zijn zulke overrompelingen denkbaar, zelfs op de schaal van moderne
krijgstooneelen. Doch practisch? De Duitschers staan voor hetzelfde raadsel als de
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Grieken die Troje vruchteloos belegerd hadden gedurende negen jaar. Met behulp
der Goden vonden zij het afdoend middel. Wat echter is in de gemotoriseerde
twintigste eeuw het equivalent van een houten paard? Zeker niet de magnetische
mijn.
De conclusie van dit alles luidt, dat de uitvinders totnutoe teleurstellen. Men had
iets Wellsiaanschers gedacht en geducht. Iets ongehoords. Een mensch evenredig
aan de machten die hij schiep, groot genoeg voor de ruimten welke hij bestrijkt.
[verschenen: 15 december 1939]

Het licht van vlammende steden
Er zijn loopgraven voor hen gemaakt, duizenden schuilkelders voor hen
ingericht, bijna alle kinderen zijn voor hen geëvacueerd, de ruiten beplakt,
de lichten gedoofd, maar zij zijn nog steeds niet boven Parijs verschenen,
de Duitsche bommenwerpers - Waarom niet?
Parijs, 4 December [1939]
Helsinki, brandend in den Poolnacht, maakt iets helder. Wij weten opeens weer dat
wij ze verwacht hebben. Dat ze niet gekomen zijn. Wie? Wel, de Duitsche
luchtbombardeerders boven Parijs. Er zijn loopgraven voor hen gemaakt in 't midden
der stad. Duizenden schuilkelders zijn voor hen ingericht. Bijna alle kinderen zijn
geëvacueerd, en al drie maanden absent, tot hartzeer der ouders. De ruiten zijn beplakt.
De lantaarns gedoofd. 's Avonds dwalen de auto's als gele, blauwe spooklichten door
de natte straten. Griezelig. De schouwburgen en concertzalen mogen slechts zooveel
bezoekers toelaten als de naaste schuilplaatsen menschen kunnen bevatten. Het
beroemde Conservatorium-Orchest b.v. speelt op den kop af voor een auditorium
van 299 zielen, allen genummerd. Toen we gisteren de nagedachtenis vierden van
Kardinaal Richelieu (men spreekt tegenwoordig veel over den vervaardiger der
Verdragen van Westfalen en door een merkwaardig toeval is Burckhardt, de ex-legaat
van den Volkenbond te Dantzig, een biograaf van den grooten staatsman die
Duitschland gedurende anderhalve eeuw binnen zijn grenzen hield) toen we dus
gisteren een datum herdachten van dat illustre leven, werd de plechtigheid gehouden
tegenover een graftombe welke geheel verborgen was onder de zandzakken.

Zij kwamen niet
Dat alles is geen nieuws, zonder twijfel. Maar het bewijst tot welken graad wij ze
verwacht hebben, met hoeveel spanning. En waarom verwachtten wij ze? Omdat
iedereen gezegd had dat ze komen zouden, gewoonweg. Het was een der voornaamste
artikelen der moderne en macabere strategie, uitgedacht door den Italiaanschen
generaal Douhet in een leerboek, vertaald in 't Fransch, in 't Duitsch, in 't Russisch,
in 't Engelsch, een leerboek waarin hij letterlijk zegt: ‘Ik geloof dat het welgeslaagde
werpen van drie honderd ton bommen per dag op de demographische, industrieele
en commercieele centra van den vijand, binnen veel minder dan een maand de
overwinning zal verschaffen, omdat de evacuatie van zulke centra een snelle en
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complete ontbinding teweeg brengt in de maatschappelijke cohaesie eener natie
welke onderworpen wordt aan dermate ongehoorde tormenten.’
Welnu, zij kwamen niet boven Parijs, noch boven Londen. Maar ze kwamen boven
Warszawa. (Nooit meer worde een andere naam aan deze stad gegeven dan haar
Poolsche!) Maar ze kwamen boven tien andere Poolsche steden (demographische
centra!) boven honderd Poolsche dorpen.
Waarom daar en waarom niet hier? We konden het gissen. Doch we wilden 't niet
weten. Testis unus, testis nullus zei de oude rechtspraak. Eén getuige, géén getuige.
Polen alleen telde niet als bewijs.
Nu echter zijn de vliegtuigen ook gekomen boven Helsinki en andere Finsche
steden. Opnieuw lezen wij, als in vroegere kronieken, vol moord, bloed, brand en
geween, van vrouwen en kinderen uiteengereten, gemitrailleerd op hunne vlucht. Bij
twintig tegelijk. Waarvoor een artillerist gruwen zou dat bedrijft in koelen bloede de
vliegenier.
Opnieuw lezen wij van gansche wijken in vlammen en puin. Den vorigen keer in
't goud van den herfst. Ditmaal in de rood-gekleurde sneeuw onder de middernachtzon.

En waarom niet?
Hier helpt geen toorn. Verontwaardiging dient tot niets. Maar wij moeten ons nuchter
de vraag stellen. Waarom wordt Warszawa overstelpt met ongehoorde tormenten,
waarom Helsinki, Viborg, Petsamo? En waarom niet Parijs en andere Fransche steden,
waarom niet Londen en andere demographische, industrieele en commercieele
Engelsche centra? Men kan onmogelijk zeggen: omdat de Polen begonnen, of, omdat
de Finnen begonnen. De Polen en Finnen begonnen niet. Zij antwoordden zelfs niet
op de aanvallen der lucht-bombardeerders. Geen enkele Duitsche of Russische stad
is tot den dag van heden gebombardeerd.
Er is een reden voor. En al hebben de bewerkers der ongehoorde tormenten die
reden niet verteld, wij kunnen ze noemen. We behoeven ze niet eens te gissen. Zij
werd duidelijk. Zonneklaar. Onbetwijfelbaar.
Parijs en Londen werden niet gebombardeerd omdat de meesters der ongehoorde
tormenten en der ‘erweiterte Strategie’ bang zijn. Zij hebben schrik. Als zij aan Parijs
en Londen denken bekruipt hun de lust maar tegelijk de angst. Zij zijn bang. Zij
zitten in de rats als ordinaire lafaards. Waarvoor?
Wel, voor de breekschade in hun eigen porcelein-kast, voor hun kostbare hachje,
voor de ‘snelle en complete ontbinding hunner eigen maatschappelijke cohaesie’,
voor Berlijn, München, Dresden, Karlsruhe, Leipzig, Hamburg. Zij weten drommels
goed wat de ‘Flak’ waard is tegen luchtaanvallen en de sper-ballons. Dat is prachtig
in theorie. Doch afweer-kanonnen en sper-ballons zal men nooit genoeg hebben.
Van de honderd bombardeerders die uitvliegen worden misschien 25 neergeschoten
(met hun vracht) maar 75 passeeren. Zelfs boven 't front waar 't niet ontbreekt aan
‘Flak’, aan D.C.A., aan Jagers, vliegen de luchtmachines uit en in als in een molen,
als in een herberg, als kraaien in een verlaten toren. Ze zouden zooveel bommen
kunnen uitstrooien als ze kunnen meedragen. Maar ze doen 't niet. Zo wachten zich
braaf ervoor. De bommen zijn voor de Polen, voor de Finnen.
Behoort nog gezegd te worden waarom? Ja. Het moet zelfs onderstreept worden,
dubbel en dik, van verre en voor altijd zichtbaar. Omdat de meesters der ‘erweiterte
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Strategie’ alleen durven bombardeeren waar geen gevaar bestaat voor hen zelf, waar
zij niets riskeeren dan enkele neergehaalde machines.
Omdat de Finnen tegenover de 1000, 2000, 3500 Russische bombardeerders slechts
150 vliegtuigen konden stellen, waarvan het groote meerendeel bestond uit oude
‘koekoeks’, logge ‘kisten’. Omdat de Polen tegenover de duizend, twee, drie duizend
Duitsche bombardeerders niets konden plaatsen dan een onbeduidende, nietige
minderheid van goede bombardementsmachines, welke zij ten overvloede in het nest
lieten verpletteren. Omdat de Franschen en Engelschen daarentegen in 1939 (nog
niet in 1938, helaas, het jaar van München) tegen elk duizendtal Duitsche
bombardeerders een aantal Fransche en Engelsche bombardeerders in de lucht kunnen
zenden dat voldoende is om vrees in te boezemen, en voldoende om preventief niet
en nergens buiten gevecht gesteld te kunnen worden. Alleen de schrik voor représailles
heeft bewezen een begin en beginsel van wijsheid te kunnen zijn. Berlijn en München,
Bremen en Stuttgart, Frankfurt en Leipzig zijn waardevol genoeg en bedreigd genoeg
om Parijs en Londen te beschermen met assuranties en garanties die elk oogenblik
en onafwijsbaar in contanten kunnen worden opgeëischt.

De wreede les
De kleine en gemiddelde mogendheden kunnen profiteeren van deze wreede lessen.
Het zou jammer zijn wanneer zij 't niet deden. Zij zijn niet machteloos overgeleverd
aan de brutaliteit van geweldenaars die laf zijn van nature. Maar zij moeten het wezen
en het effect der krachten welke de moderne techniek ter beschikking stelt zien zooals
ze in werkelijkheid zijn. De Finnen trokken op 20 Mei 1938 een som van drie milliard
mark uit voor supplementaire bewapenings-kosten. Dat was een beetje laat. Het was
echter niet tè laat, en het bedrag was toereikend. Voor die som hadden zij zich 1000
bombardeerders kunnen aanschaffen (à 200.000 gulden per stuk) waar 500 reeds
voldoende geweest zouden zijn. Zij zouden ruim genoeg overgehouden hebben voor
den aankoop van benoodigde hoeveelheden anti-tankgeschut en de rest. Waar 500
bombardeerders kunnen aanvliegen op Leningrad en Moskou, daar is Helsinki veilig.
Waar echter niet minstens 500 bombardeerders zijn daar bestaat ter bescherming
eener kleine mogendheid noch infanterie, noch cavalerie, noch artillerie, noch moraal,
noch humaniteit.
En als een kleine Staat van drie en een half millioen inwoners tegen welks totaal
bevolkingstal de vijand een leger van drie, vier, vijf millioen soldaten in 't veld kan
brengen, als zulk een kleine Staat ternauwernood en hoogstens in een vlaag van
patriottische extase zich een overwinning droomen kan (de overwinning is voor de
Finnen geenszins onmogelijk, maar bijna te mooi, te wonderbaarlijk om haar te
durven hopen in deze barre eeuw, in deze materieele wereld) met 500, met 1000
bombardeerders (zij zijn betaalbaar en bemanbaar) zal de kleine Staat in ieder geval
‘de ongehoorde tormenten’ en haar gevolgen van zijn volk hebben afgewend. Waar
de elementairste moraal, een begin van Recht, een minimum humaniteit en de
onafhankelijkheid eener natie slechts gevrijwaard kunnen worden door het uithangen
van verschrikkingen (de van top tot teen gewapende Minerva, symbool der Wijsheid,
droeg op haar magische schild den schrikwekkenden kop der Medusa) waar de schrik
zulke diensten bewijst, daar is de weg geteekend en daar past geen aarzeling. De
barbaarschheid te kunnen bestraffen is reeds goed en nuttig: haar verhinderd te hebben
is nog beter.
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[verschenen: 22 december 1939]

De mobilisatie der machines
Frankrijk, dat vijf millioen mannen mobiliseerde als soldaten, dat de gansche
bevolking zijner productiefste provincies langs Rijn en Moezel verhuisde,
reorganiseerde wat overbleef binnen drie maanden tot één onmetelijke
fabriek...
Parijs, 7 December [1939]
De industrieele mobilisatie van Frankrijk, monumentale, cyclopische opzet, nadert
haar laatste voltooiing, en sedert het begin dezer maand is het de pers veroorloofd
te gewagen van een verrichting die, ook slechts oppervlakkig, onvolledig, uit de verte
gezien, reeds den indruk geeft van iets fabelachtigs, van iets ronduit ongeloofelijks.
Het is inderdaad fabuleus, een waar mirakel, wat Frankrijk binnen weinig tijd,
binnen minder dan honderd dagen, uit den grond heeft getooverd.
Alleen voor den aanbouw van vliegtuigen verrezen meer dan duizend fabrieken,
groote en kleine. Niets dan hun outillage kostte de som van twee milliard.
En gij kunt uitrekenen wat één milliard is: Een mensch, die iederen dag een biljet
van duizend zou willen verteren, heeft met zijn milliard voor 27 eeuwen en 39 jaren
geld in kas. Met twee milliard zou hij pas den bodem beginnen te zien na vijf duizend
vier honderd jaren. Waarlijk, hoe men er ook mee goochelt, een milliard blijft iets
respectabels, iets ontzagwekkends.
Nochtans is die outilleering weinig, nauwelijks meer dan een bagatel, vergeleken
bij de organisatie. Die ruim duizend vliegtuigfabrieken zijn verspreid over het gansche
territorium. Daar worden de vleugels vervaardigd, daar de wielen, daar de staart en
het roer, daar de romp, daar de mechaniek van 't landingsstel, daar de motor-kap,
daar de loop van het motor-kanon, daar de motor-zelf, daar de reservoirs, die in de
meeste gevallen tevens stoel zijn voor den bestuurder, daar de mitrailleuses, daar
ginds en in alle lichtingen de vijftig of meer apparaten, die een tegenwoordige
vliegmachine gecompliceerder maken dan de geraffineerdste instrumenten. Alle
fabrieken zijn minstens dubbel, sommige driedubbel en vier-dubbel. Wanneer aan
de eene ergens een ongeluk overkomt kan de andere, gelegen in een
tegenovergestelden hoek blijven leveren, en zonder moeite haar productie verhoogen.
Een merkbare onderbreking der productie zou slechts veroorzaakt kunnen worden
door het onwaarschijnlijkste der toevallen. Want ook de centrales, waarheen de
honderden onderdeelen vervoerd worden per auto of per trein, de centrales, enormer
dan de halls der grootste Parijsche spoorwegstations, waar men de oorlogsvogels in
elkaar zet, zijn meervoudig en verspreid over kapitale afstanden. De fabricatie, het
vervoer, de monteering alles gaat op de klok, alles werkt met de regelmatigheid van
een horloge. Het staat nimmer stil. De taak vangt nooit aan, omdat zij doorgaat over
het heele etmaal. De mannen boven de veertig jaar arbeiden overdag en 70 uren per
week. De jongeren des nachts. De vrouwen echter, om niet de huisgezinnen te
ontwrichten en om de vitaliteit der moeders te sparen voor de komende generatie,
arbeiden nergens langer dan zes uur per etmaal. Doch de Zondag bestaat niet meer.
Zonder ophouden draaien de gonzende dynamo's, dag en nacht, week aan week.
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Alles loopt electrisch en elk werktuig heeft zijn individueele beweegkracht. Nergens
ziet men nog, zooals vroeger, dat krioelende woud van drijfriemen, evenmin die
webben en netten van kabels of buizen. Men zou zeggen, dat ieder voor zich werkt
alsof hij thuis is. Elk werktuig werd een klein-bedrijf in het groot-bedrijf.

Niet meer te vernietigen
Een vijand, de middelen bezittend om doortastend in te grijpen, had misschien den
opbouw, de inrichting van zulk een wijd-vertakte industrie, welke meer produceert
in enkele weken dan de gezamenlijke Fransche vliegtuigfabrieken van vóór den
oorlog in een jaar, kunnen storen, vertragen, verhinderen.
Misschien. Maar stellig kan hij ze niet meer stopzetten. Men kan globaal becijferen
wat dat kosten zou, een dergelijk offensief in een goed verdedigden cirkel van zes
honderd k.m. doorsnede, alleen reeds aan benzine. Duizenden en duizenden tonnen.
Wij mogen geen getallen citeeren betreffende de rendeering eener reusachtige
nijverheid welke vliegtuigen aflevert in het tempo van auto's. Wij kunnen echter
verzekeren, dat het Fransche front welken omvang de lucht-acties ook zullen
aannemen, hoe het zich ook uitbreide, of waarheen ook het front zich verplaatse,
nimmer behoeft te duchten in kwantiteit onder te doen voor een tegenstander dien
het in kwaliteit reeds evenaart en overtreft, getuige het legendair geworden gevecht
van 6 November, waarin 9 Fransche jagers den strijd opnamen tegen 27
Messerschmidts, van welke zij er negen neerschoten, de overigen op de vlucht dreven,
en ongedeerd huiswaarts keerden. Zelfs afgezien van de Amerikaansche. de
Canadeesche, de Engelsche, de Australische bijdragen aan materiaal zal de Fransche
vliegtuig-industrie voortaan opgewassen zijn tegen alle productie-mogelijkheden
van den sinds twee jaren totalitair gemobiliseerden vijand.

Andere fabrieken
En wat geldt voor de lucht-machines geldt ook voor de pantserwagens. Een char
d'assaut van 12 ton, bestaande uit 1350 onderdeelen, met een blindeering van 3 cm.
dikte, zonder een enkelen bout of klinknagel, spiegelgladden, afgeronde kuras waarop
kogels en granaten afketsen, met een motor van 120 4 150 p.k., die zijn volle kracht
kan concentreeren op alle afzonderlijke hoeken van het voertuig, waardoor het binnen
enkele seconden kan draaien naar alle richtingen, als een tol om zijn middelpunt,
zulk een tank, met zijn kanon van 75 mm., met zijn mitrailleuse, met zijn radio, met
zijn volledige munitie-kamer, vereischt kant en klaar niet meer dan 200 arbeidsuren.
In één enkele monteeringscentrale leveren 80 werklieden er 60 van per maand, en
op 't eind van dit jaar zal het productie-cijfer verdubbeld worden voor iedere centrale.
Men heeft fabrieken gebouwd voor de kogels der motor-kanonnen van vliegtuigen,
kogels, die blinken als een juweel, en waarvan één treffer een bombardeerder van
10 ton in tweeën splijt. Fabrieken voor een wonderbaarlijk snelvuurgeschut tegen
luchtmachines, een Fransche uitvinding, dat een lader van 500 patronen van 20 mm.
automatisch lost in een cadans welke ik niet het recht heb nader aan te duiden.
Fabrieken voor machtige radiogoniometrische apparaten, welke de vliegtuigen den
weg aanwijzen tot aan de uiteinden van Europa. Fabrieken voor kleurstoffen om de
uniformen te verven. Fabrieken voor schoenen. Fabrieken voor geweren. Fabrieken
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voor allerlei soorten van kanons-loopen. Fabrieken voor bommen en granaten, waar
één enkele draaibank elke tien uur twee duizend projectielen boort en slijpt met een
precisie van een honderste mm. Fabrieken voor verbandmiddelen. Fabrieken voor
ontploffingstoffen of liever ‘voortstuwingsstoffen’ zooals men tegenwoordig zegt.
Want het kruit ontploft niet meer, het stuwt. Fabrieken onder den grond, in de
bosschen, in de bergen, op de afgelegendste oorden. Fabrieken zelfs van houten
logementen voor duizenden gecantonneerde arbeiders. Velen immers liggen zoover
van de verkeerscentra, zoo uitmiddelpuntig, dat aan het dagelijksch transport der
werklieden niet gedacht kon worden.

Het moet nog beginnen
Een waar mirakel. Frankrijk, dat vijf millioen mannen mobiliseerde als soldaten, dat
de gansche bevolking zijner productiefste provincies langs den Rijn en Moezel
verhuisde, heel het Frankrijk, dat na deze gedwongen desorganisatie overbleef,
reorganiseerde zich binnen drie maanden tot een onmetelijke, ontzaglijke fabriek.
En niets geeft een duidelijker besef van den oorlog, van het feit, dat hij eigenlijk
nog niet begonnen is, van wat hij worden zal als hij eenmaal voorgoed losbreekt,
niets geeft een overtuigender bewijs, dat de Franschen hem onverbiddelijk zullen
voeren tot het gewenschte einde, en niets is onheilspellender voor de tegenstanders
van vandaag en morgen dan die reusachtige, onafzienbare, volslagen mobiliseering
aller energieën, jonge en oude, vrouwelijke en mannelijke, koloniale en
metropolitaansche, alle energieën van een geheel volk.
Wat men ook bewere in de kranten, over kansen op een revolutie in Duitschland,
over conflicten tusschen Hitler en zijn generaals, over latente tweespalten tusschen
Berlijn en Moskou, de Franschen die de natie leiden ordonneeren haar kracht, alsof
zij van die geruchten geen syllabe gelooven.
Zij onderschatten den vijand niet. Zij maken zich niet de geringste illusies over
de worsteling, haar duur, haar verwoedheid. Het eenige waarvan zij zeker willen
zijn, hoe ook het duel zich ontwikkele, lang of kort, vinnig en moorddadig of van
begin tot einde expectatief en gemodereerd, het eenige waarover de Fransche chefs
onder alle denkbare omstandigheden gerust willen zijn dat is de uitslag.
Want ditmaal zal de uitslag definitief zijn voor langen tijd, voor eeuwen wellicht.
In Amerika, en elders, vergelijkt men Hitler dikwijls met Napoleon. Hier vergeet
men geen oogenblik, dat wij niet meer leven in de dagen en met de technische
middelen van Bonaparte, die behoort tot de oudheid. Hetgeen mogelijk was onder
Napoleon, de militaire herleving van Pruisen tusschen 1806 en 1813, Jena en de
Volkerenslag, een figuur als Andreas Hofer, een campagne met zeisen, sprookjes als
de ontsnapping van Elba, dat belet en verijdelt in onze dagen een gemotoriseerde
brigade, een sectie mitrailleuses, een vliegend tirailleurs-corps. Dat beletten zij voor
immer en altijd. vanaf de stonde waarin het lot bezegeld wordt op het laatste slagveld.
[verschenen: 23 december 1939]

Voor het allerergste
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Heeft Frankrijk een tweede Maginot-linie gebouwd, welke reikt van de
Noord-Zee tot Savoje en welke evenals de Siegfried-linie bestaat uit een
combinatie van veldverschansingen.
Parijs, 11 December [1939]
Het is niet alleen het Fransche volk maar ongeveer de heele wereld die ongeduldig
en humeurig een opmerking gemaakt heeft welke sedert half-October min of meer
voor de hand lag. Frankrijk, zei men, riep acht millioen soldaten op en heeft er vijf
onder de wapenen. Wat voeren al die mannen uit, terwijl de tijd grijzig en effen
heenkruipt met twee oorlogs-communiqué's per etmaal, welke men bijna niet meer
lezen en niet meer onderscheiden kan wegens hun kleurlooze eentonigheid?
Wat voeren ze uit den ganschen langen dag, die millioenen waarvan nauwelijks
twee duizend over 't geheele front in 't gevecht zijn? Waarmee houden zij zich bezig
van den morgen tot den avond, onder den regen die gutst en druipt, in den natten
stormwind, die haast onafgebroken gemiauwd heeft door de schoorsteenen en de
reten der luiken? De civielen, gapend over een krant zonder nieuws, over frontkaarten
waarop niets veranderde, begonnen zich ongerust te maken over het moreel der
militairen. Op hun manier zijn ze heldhaftig, de civielen, en als er eenmaal oorlog
is willen ze iets zien gebeuren. Het is moeilijk om aan hun verbeelding voldoende
kast te geven. Zij verslinden de evenementen bij dozijnen en vragen steeds meer. Bij
gebrek aan drama en actie voelden zij zich een beetje teleurgesteld en konden zich
nauwelijks weerhouden het te bekennen. Ze dachten aan de troepen van Hannibal te
Capua, aan de spreekwoordelijke ‘délices de Capoue’. Is er iets slechter voor de
krijgshaftigheid van een leger dan de mollige verveling van een grauwen lediggang,
in cantonnementen waar 't niets doet dan regenen?

Een tweede Maginot-linie
Op deze bedenkingen, die onbescheiden zijn maar menschelijk en al te menschelijk,
kwam een antwoord. Het Fransche leger heeft niet stil gezeten. Het heeft niet
gepandoerd in 't oneindige achter wolken van tabak en de traditioneele flesch rooden
wijn. Het heeft niet geëxerceerd als marionetten. Het heeft niet enkel brieven
geschreven aan kennissen en verwanten (de pastorijen beweren zeven millioen per
dag) en brieven ontvangen. Het Fransche leger heeft gewerkt, ongeloofelijk en
reusachtig gewerkt.
Zoodra het gemobiliseerd en geconcentreerd was, zoodra bleek dat Blitzkrieg en
theatrale, geniale massa-strategie alleen bestonden tegenover kleine en gemiddelde
naties, is het Fransche leger begonnen met den bouw eener tweede Ligne-Maginot.
Dit zal ongetwijfeld vreemd rijmen bij de reputatie van onneembaarheid welke de
eerste Ligne- Maginot bezit, met haar kilometers lange catacomben van cement met
haar onderaardsche spoorlijnen, haar electrische installaties, haar machine-kamers
met Diesels en dynamo's, haar kolossale olie-reserves, haar water-putten, haar liften,
haar keukens, haar zware, hermetische poorten, haar kanonnen onder koepels die
draaien in alle richtingen, haar enorme stapels mondvoorraad, haar vernuftige
methoden van lucht-verversching, haar observatieposten, haar veelvoudige systemen
van signalisatie, haar ondoordringbare kruisvuren, haar kuilen, vallen en klemmen
voor tanks, haar ondermijnde toegangswegen, haar bezetting van specialisten, haar
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dekkingstroepen, de legercorpsen die manoeuvreeren achter of voor de betonnen
wallen.

Onwaarschijnlijke hypothesen
In werkelijkheid is deze vesting met haar fantastische, sluiksche machinerie om dood
te zaaien waarschijnlijk en wellicht onneembaar. Maar niemand kan dat beamen met
een absolute zekerheid, zoolang proefondervindelijk het bewijs niet geleverd is. Men
weet niet welke kanonnen de vijand in 't veld zal brengen, en al wist men het, men
kent hun effect niet. Men weet niet welke tactiek de tegenstander zal verzinnen. Men
kan zich uitstekend voorstellen b.v. dat de Ligne-Maginot door een overweldigende
uitzwerming van vliegtuigen over een gegeven afstand wordt afgesneden van de rest
van 't land, van 't leger, en zóólang bestookt wordt tot over een ruimen sector al haar
munitie uitgeput raakt.
't Eenige inderdaad dat aan de Ligne-Maginot nog ontbreekt, en altijd ontbreken
zal, zijn onderaardsche munitie-fabrieken. Met deze hypothese behoeft de vesting
niet te vallen; de vijand stormt er overheen. En al redeneert men bij zulke
veronderstelling alsof de Fransche en Engelsche luchtmacht niet bestaat, al redeneert
men zonder rekening te houden met de verliezen welke de vijand zal loopen, men
weet daarentegen zelfs niet bij benadering over hoeveel luchtmachines de tegenstander
beschikt, hoeveel hij zal kunnen en zal willen wagen voor een bestorming welke hij
beslissend wenscht. In ieder geval is het verstandig om in een oorlog altijd en overal
het ergste te voorzien en bijgevolg te veronderstellen dat de Ligne-Maginot
doorbroken zal worden of geneutraliseerd.
Het Fransche leger bouwde dus een tweede vesting-lijn waarop de vijand zal
stuiten, wiens offensief misschien kan slagen ten koste van schrikbarende offers
(nimmer waren de Duitschers karig met staal en spaarzaam met levens) maar wiens
krachten niet onuitputtelijk zijn.
Die nieuwe linie reikt van de Noord-Zee tot aan Savoje, en zal vervolgens, als
men tijd heeft, zonder twijfel reiken tot de Middellandsche Zee.
Zij bestaat niet, zooals de Ligne-Maginot, uit een reeks van permanente fortificaties,
maar gelijk de Siegfried-linie en de Mannerheim-linie der Finnen, uit een combinatie
van veldverschansingen, wat de beide partijen ten laatste verzoent die er in Frankrijk
altijd geweest zijn: de aanhangers van het groot-werk en de aanhangers van het
klein-werk. De eenen hebben nooit geloofd aan de doelmatigheid van de
vesting-concepties der anderen. Beiden kunnen nu gerust en voldaan zijn.

Enkele cijfers
Temeer wijl de tweede gordel in volumen en uitgebreidheid nauwlijks onderdoet
voor de eerste en daarenboven slechts een gedeelte is van het ontworpen programma.
Enkele cijfers die verstrekt werden kunnen dit aantoonen.
In drie maanden werden voor de tweede linie 700.000 kubieke meter beton
gefabriceerd en gegoten. Dit vertegenwoordigt een muur van één meter hoogte bij
één meter dikte welke van Amsterdam tot Parijs zou loopen en nog 200 k.m. verder.
Voor de bewapening van dat beton zijn 100 millioen kilo ijzer verbruikt.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

In drie maanden zijn 4.500.000 kubieke meter aarde omgewoeld. Uitgedrukt in
een bevattelijk beeld had deze massa uitgegraven grond een kanaal van normale
diepte en breedte kunnen vormen over een afstand van meer dan 150 k.m.
In drie maanden werden 16.500.000 kubieke meter prikkeldraad uitgezet. Genoeg
om alle zee- en land-grenzen van Frankrijk te omheinen over een breedte van 4 meter.
Voor deze versperring werden vier millioen palen in den grond geslagen en 65.000
ton stekels verwerkt. Gedurende dezelfde drie maanden zijn de verkeerswegen
waarover deze enorme vrachten gerold hebben onderhouden in den toestand van
perfecte berijdbaarheid die hun eigenschap was bij het uitbreken der vijandelijkheden.
Sinds September derhalve is de veiligheid van Frankrijk verdubbeld. En tegenover
dit merkwaardige feit aarzelt men tusschen de verschillende gewaarwordingen die
het wekt. Bewondering en verwondering. Bewondering voor een titanischen arbeid
(de eerste Ligne-Maginot verbruikte 1.500.000 kubieke meter beton in zes jaren)
onder de ongunstigste weersgesteldheden en in den kortsten tijd. Bewondering voor
de bezonnenheid van het Fransche commando dat zijn eigen krachten niet overschat
en, gedachtig een oude spreuk, zich herinnert te wantrouwen. Verwondering voorts,
matelooze verwondering, dat zulke kapitale verdedigingswerken ongehinderd konden
geschieden, alsof het nog vrede was. De vijand heeft noch hun aanvang kunnen
beletten, noch hun voortzetting, noch hun voltooiing.
Frankrijk onderschat zijn tegenstanders niet. Doch beurtelings heeft de vijand,
met zijn dreigementen van Blitzkrieg en ‘Bliksem in den nacht’ lijdelijk en machteloos
moeten toezien dat Frankrijk ordelijk mobiliseerde, ongestoord concentreerde, kalm
zijn reeds geoefende reserves hardde voor den krijg, onbelemmerd zijn luchtvloot
hernieuwde en uitbreidde, in een regelmatig tempo zijn oorlogsindustrie
vertienvoudigde, bedaard zijn binnenlandschen, communistischen vijand onschadelijk
maakte, rustig de Engelsche troepen installeerde, zonder strubbelingen een Poolsch,
een Tsjechisch leger in 't geweer bracht, regelmatig zijn defensie tegen luchtaanvallen
perfectionneerde.
Nooit heeft een vijand, prat op zijn macht, prat op zijn snelheid, zoo vele en zoo
prachtige gelegenheden om toe te slaan, om te ontredderen, onbenuttigd laten
voorbijgaan. Per slot en tot overmaat van alles heeft hij werkeloos moeten toezien
dat de Franschen een nieuwen vestinggordel aanleggen waar hij zich te pletter zal
loopen als de eerste hem niet verbrijzelt. Dit zijn teekenen en verschijnselen welke
niemand mag verwaarloozen wanneer hij denkt aan het einde.
[verschenen: 29 december 1939]

Het schild van de wereld
De Westersche beschaving staat of valt met de Ligne-Maginot.
Zoolang deze burcht standhoudt waarborgt hij de toekomst.
Parijs, 14 December [1939]
Vier gelukkige naties: Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Polen en Finland werden
rampzalig, doodrampzalig, en ervaren weer al de bittere werkelijkheid van wat het
beduiden kan te weenen aan de oevers van een stroom, hetzij Donau, Weichsel,
Moldau of het Meer Ladoga.
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Vier naties, binnen de tijdsspanne van geen twee jaren, werden in een kolk van
jammeren gestort, en zonder de duivels zwarter te schilderen dan ze zijn, kan men
zeggen: Wie volgt? Is het Zweden of Roemenië, dat aan de beurt komt? Is het
Zwitserland, Holland of België? Is het Hongarije of Luxemburg? Denemarken of
Noorwegen?
Geheel Europa houdt den adem in, werd stom en bewegingloos onder de
onduldbare, laaghartige chantage van een massaal luchtbombardement. Niemand
durfde zich nog verroeren buiten den radius van een vliegtuig, welke tegenwoordig
meer dan duizend kilometer bedraagt.
De Volkenbond heeft kinderlijke kunstmiddelen moeten aanwenden om een
commissie voltallig te krijgen welke haar vonnis te vellen had over een flagrante,
volstrekt onbetwijfelbare misdaad, die ten overvloede een schanddaad was. Niemand
waagde zich, behalve zij die veilig buiten schot lagen, en behalve zij die de oorlog
reeds trof. Heeft men ooit iets dergelijks aanschouwd in Europa? Neen, zelfs op verre
na niet tijdens Napoleon, die slechts één boekhandelaar liet fusilleeren, terwijl de
studenten van Praag, de intellectueelen van Polen neergeschoten worden bij tientallen,
Napoleon die weigerde Dresden te bombardeeren, Napoleon, een goedertieren
heerscher vergeleken bij de twee geweldenaars die bezig zijn onze oude wereld te
veranderen in nationale concentratie-kampen en folter-kamers. Nimmer vooral heeft
Europa deze sprakelooze verslagenheid gekend, deze verstikking, waarin het bevend
blijft zwijgen, waar zooveel ontelbare smart van menschen en dingen ten hemel roept,
waar alleen de gemartelden nog dc vrijheid hebben om hun hart te luchten in een
schreeuw.

Het schild
Uit hetgeen de toestand nu reeds is, kan worden afgeleid hoe hij zijn zou wanneer
door een of ander ongeluk, door een toeval van wisselende krijgskansen de
Ligne-Maginot bezweek. Men moet er niet aan denken, zult gij zeggen. Integendeel.
Men moet er wel aan denken, en meer dan ooit. Want het is van 't hoogste gewicht
dat zoowel de volken die in knechtschap vielen als de volken die nog vrij leven onder
nachtmerries, een duidelijk besef verwerven van alles wat zij te danken hebben aan
de Ligne-Maginot, van alles wat zij mogen hopen van een bolwerk waartegen
misschien zonder één uitzondering allen een stem van protest of bezwaar verhieven
toen de Franschen in 1930 besloten het te bouwen.
Het zijn geen zinledige woorden, het is nog minder beeldspraak, het is ook niet
alleen de taal der vriendschap wanneer de Engelschen ronduit erkennen, dat de LigneMaginot het schild is van het Vereenigd Koninkrijk, de toevlucht, de bescherming
van het Westen. Het is de strikte waarheid. Het is de strengste realiteit.
Daarom overigens legden de Franschen een tweede Ligne-Maginot aan. Pantser
en schild kunnen niet meer sterk genoeg zijn. De eerste en voornaamste taak was,
toen de oorlog begon, om elke mogelijkheid, zelfs den schijn van mogelijkheid, te
verijdelen, dat de Fransche vesting, het bolwerk van Europa, gerammeld kon worden.
Als dit schild verbrijzeld wordt, is alles verloren. Zoolang deze burcht standhoudt,
waarborgt hij de toekomst. Onder zijne wallen kunnen twee veroveraars provincies
kapen, steden verwoesten, bevolkingen pijnigen. Niets daarvan is definitief, alles
precair en provisorisch zoolang de Fransche muur hecht overeind staat. Voor de
uitgeplunderden die berooid zijn van alles, belichaamt hij de hoop op vergelding.
Voor hen die duchten, voor hen die strijden is hij in de duisternissen een uitzicht
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naar 't licht. Hun eenige uitzicht. Hun eenige toeverlaat. Wie de Fransche vesting
verovert, heeft niet alleen Frankrijk en Frankrijk's imperium. Hij heeft niet enkel
Engeland en Engeland's imperium. Hij heeft ook de rest van Europa, en voor altijd.
Hij behoeft zijn hand slechts uit te steken. Het zal hem worden toegeworpen.
Uitgesproken betreffende de Ligne-Maginot geldt het woord schild niet enkel in
den engsten zin voor Groot-Brittannië, het geldt in dezelfde nauwe beteekenis voor
de overige Europeesche naties, de verste en de dichtstbije. De Fransche muur, de
Fransche soldaat achter de schietgaten, in de uitkijk-torens, onder den grond, in de
loopgraven, verdedigt alles wat wij verworven hebben in het verleden, alles wat wij
erfden van onze voorzaten, alles wat ons eigen is, geestelijk en stoffelijk, alles wat
wij liefhebben, alles wat ons veroorlooft lief te hebben en te bewaren. De Fransche
burcht is onze burcht. Het Fransche schild ons aller schild. De Fransche soldaat onze
soldaat.

De redders
Herhaalde malen, toen de oorlog nog beginnen moest, hebben wij dezelfde gedachte
ontvouwd. Wat destijds echter slechts virtueel bestond, als groote waarschijnlijkheid,
en derhalve betwist kon worden, werd sindsdien feit, onloochenbaar feit, onmiddellijk
feit. Dit onmiddellijke is zelfs het cardinale, het unieke, het wezenlijke verschil
tusschen 1914 en 1939. De Europeesche consequenties eener Fransche capitulatie
lagen tijdens 1914 in een min of meer verwijderde toekomst. Het rhythme, de impuls,
het dynamisme van den aanvaller was gematigder, minder frenetiek, minder expansief.
Het had eer den vorm van een aanloop, van een energie in wording. In 1939 echter
liggen de universeele consequenties eener Fransche nederlaag in de directe nabijheid.
Bij den aanvaller culmineeren alle passies, alle instincten, alle verdrongen begeerten
welke de generaties in hem hebben opgestapeld. Reeds vóór den oorlog en vóór de
onzekere overwinning heeft hij weinig ontzien. Wanneer hij zegeviert zal hij niets
sparen, en niets zal genade vinden voor zijn hoovaardij.
De wereld staat of valt met Frankrijk, met de Ligne-Maginot. De Franschman is
daarom niet fierder. Evenmin als hij trotsch geweest is op zijn overwinning in 1918.
Eén millioen zeven honderd duizend levens (1.700.000) geofferd te hebben, belette
hem zich te verheugen la de zegepraal. En als wederom honderdduizenden, wellicht
millioenen levens zich offeren voor ons aller heil, zal hij geen dankbaarheid vragen.
Maar een erkentenis. Hij zal verlangen dat er aan een confusie, welke de tragische,
de doodelijke fout is geweest van Europa, een einde wordt gemaakt. De confusie,
welke Lord Tyrrell, te laat helaas, inzag toen hij onder den dwang der gebeurtenissen
bekende aan den diplomaat Wladimir d'Ormesson, en hetgeen ik vroeger reeds
citeerde: ‘Wij hebben de groote fout begaan om de Duitschers voor Franschen en de
Franschen voor Duitschers te houden.’

Wat wij begrijpen moeten
Europa had alle redenen in 1918 om de 1.700.000 Fransche dooden te eeren als
redders. Het heeft dit niet gedaan. Het heeft ze vergeten in de koude, bloedige aarde.
Op 't oogenblik duizelen alle Europeesche naties aan de boorden van een grondeloozen
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afgrond; niet 't minst de Zweden, waar Hermann Goering in 1918 de Duitsche
vliegtuigen in veiligheid kon brengen. Als het huiveringwekkende gevaar
overmeesterd is en geweken kunnen de volkeren opnieuw de Fransche dooden
vergeten en den rouw der overblijvenden. Mogen de naties tenminste tot haar eigen
bestwil zich herinneren, dat Frankrijk onder pressie van gezamelijk Europa op 30
Juni 1930 den Rijn ontruimd heeft vijf jaren vóór den bij verdrag vastgestelden
datum, en dat Duitschland deze daad van verzoening, tien weken later beantwoordde
door 107 Hitlerianen af te vaardigen naar den Rijksdag. Laten de volkeren zich
herinneren, dat zij nog in 1933, bij de bewindsaanvaarding van Hitler, de ontwapening
gewenscht hebben van Frankrijk. Laten zij zich herinneren, dat de Ligne-Maginot
gebouwd is ondanks Europa. Zij zullen begrijpen. Zij zullen recht doen wedervaren.
Zoo zal ook na de overwinning het Fransche schild zijn diensten kunnen bewijzen
tot behoud van allen.
[verschenen: 30 december 1939]

De verwarde stem van de wereld
‘Papier is geduldig’ heeft men tot nu toe gezegd, maar wat het papier bleek
te kunnen dulden was kinderwerk naast hetgeen de radiogolven in staat
blijken te verdragen.
Parijs, 18 December [1939]
Onder de dingen die lijden van den oorlog is geen enkel ongelukkiger eraan toe dan
de Radio en nergens waarschijnlijk kan men zoo geregeld constateeren als op de
wijzerplaat van een radiophoon hoe de kwade plaag van lieverlede toeneemt in
omvang en geweld.
Een ontvangtoestel is een soort thermometer geworden van de internationale koorts.
Dat begon al op den eersten dag toen Droitwich en Luxemburg plotseling in zwijm
vielen, stom bleven en spoorloos uit den aether verdwenen. Men begreep er niets
van. De verzwinding van Droitwich was desnoods nog verklaarbaar want Engeland
bevond zich in krijg en kon den zender noodig hebben voor andere doeleinden dan
den dienst der negen Muzen. Maar Luxemburg? Wie of wat kon den post van het
neutrale groothertogdom het zwijgen opgelegd hebben? Waarom niet evengoed
Sottens, Beromünster, Brussel, Hilversum tot zwijgen gedoemd? Men moest niet
probeeren te begrijpen. Dat veranderde niets aan de zaak. Het bracht hoogstens verder
van huis. De oorlog, de ondoorgrondelijke oorlog, had zijn eerste verwoestingen
geteekend op het klavier der groote golven. Hij brak twee snaren, die drie werden
toen het geteisterde Warszawa op een avond den laatsten adem uitblies met een
concert van Chopin. Een breede strook der gamma werd een regioon van stilte. En
niets klonk veelzeggender dan dit zwijgen telkens dat de wijzer zich bewoog in de
buurt der drie geluidloos geworden toetsen.

Babylonische spraakverwarring
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De stilte bleek echter weldra de draaglijkste der ongenaden waarmee een oorlog de
Radio kan overladen. Het duurde niet lang immers of men kon een post niet meer
inschakelen op eenig uur van den dag en van den nacht zonder de gewaarwording
te krijgen dat alles in 't honderd liep, door elkaar dwarrelde en van plaats verwisseld
was. Men kon in dubio staan of de machine eensklaps dol geworden was of dat er
over het universum der menschen een nieuwe ramp was losgebroken te vergelijken
met een tweede, verbeterde editie der spraakverwarring onder den Toren van Babel.
Geen enkele der groote Europeesche landen sprak nog zijn eigen, welbekende taal.
De wijzer correspondeerde nergens meer met de stad of met het land dat hij tot
dusverre feilloos had aangeduid. Uit Rome hoorde men Engelsch of Fransch, uit
München Italiaansch. In Marseille sprak men Roemeensch, in Lyon Croatisch, in
Bremen, Lille en de Poste Parisien Hollandsch, op den Eiffel-toren Turksch, in Keulen
Engelsch, in Toulouse Grieksch, in Bordeaux Spaansch, in Londen alle tongvallen
der aarde. De sterkste zenders waren polyglottisch geworden en beurtelings drukten
zij zich niet alleen uit in alle levende talen, maar ook in een aantal dialecten. Niemand
kon zich nog oriënteeren met eenige zekerheid. Op korte golven, waar een halve
millimeter wijzer-verschil van 't eene naar 't andere werelddeel verplaatst, was alle
garantie van herkomst uitgesloten. Was 't Duitschland dat Duitsch sprak, of Engeland
of Frankrijk of Italië? Men wist er niets meer van. Ternauwernood kon men 't raden
en in de meeste gevallen dikwijls niet gissen.

De waarheid in het gedrang
Doch een geschikter instrument om de hoofden aan 't tollen te brengen zal nimmer
worden uitgevonden. Want elke zender had zijn eigen waarheid en op den koop toe
zijn eigen gezichtshoek om haar voor te stellen, zijn eigen listen om haar te
verdoezelen of te verdonkeremanen. Het was menigmaal fantastisch met hoeveel
gemak en virtuositeit kon omgezet worden in een prijzenswaardige daad, in een
schitterend heldenfeit, in een bewijs van zielegrootheid wat enkele meters golflengte
verder gelaakt was als een notoire, laaghartige schanddaad. In Stuttgart liet men
Fransche krijgsgevangenen spreken voor den micro en hun vijanden huldigen in de
honingzoetste termen. In Parijs bewees men dat die krijgsgevangenen vrij
rondwandelden op Franschen bodem en men gaf hen draadloos het woord om hun
dubbelgangers te ontmaskeren. En waarlijk, de luisteraar moest stevig in de schoenen
staan om bij zulke contradicties het gevoel van vasten grond niet voor altijd kwijt te
raken. Het leek haast onmogelijk om niet draaierig te worden.
Le Papier souffre tout had men totnutoe gezegd. Doch wat bedrukt papier bleek
te kunnen dulden was kinderwerk naast hetgeen de electrische golven in staat waren
te verdragen. Inderdaad: nooit zal een beter apparaat verzonnen worden om de
menschen te onthersenen, te ontcenteren en tureluursch te stemmen.
Met al zijn nadeelen evenwel was deze babelsche chaos de gulden tijd der Radio
vergeleken bij de cacaphonieën waarin zij gedwongen werd te verzeilen sedert een
paar weken. Ik weet niet of een der veeltongige tegenstanders ooit in ernst de hoop
gekoesterd heeft zijn antagonist te overtuigen en te ontzenuwen door praatjes voor
den micro. Ik weet evenmin of een druppel gif (wat tenminste beide partijen als hun
gif beschouwen) dagelijks over en weer gedistilleerd in myriaden ooren, den gang
der geschiedenis kan wijzigen. Ik geloof er niets van. Maar als die ijle kans hier of
daar bestaan heeft dan is ze voorgoed verkeken en wie verwachtingen bouwde op
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de demoralisatie van zijn vijand door middel van hertziaansche vonken moet
dergelijke uitzichten voortaan laten varen.

Een nieuwe methode
De diverse contradictoire zenders hebben hun consequenties getrokken uit enkele
maanden ervaring. Elkaar niet kunnende overtroeven, maar elkaar au sérieux nemend
en doende alsof zij elkaar vreezen hebben zij besloten alles te brouilleeren. Zij hebben
zich ingesteld op de golflengte van hun vijand en zoodra hij zich hooren laat maken
zij zijn trillingen onverstaanbaar. Wijde octaven van het klavier worden elken dag
een lange dissonant van gekrijsch, gegil, gesis, gegorgel. Ieder heeft zijn methode.
De Duitscher laat zonder einde een gramofoon-plaat afdraaien waarop eenige vrouwen
en mannen door elkaar zingen, lachen en schreeuwen als bezetenen. De Franschman
imiteert het slobberen van een heel eendenkroost. Of het malsche kabbelen van een
beekje. Of het driftige gonzen van een zwerm wespen. Het schrille gefluit eener
locomotief. Het doffe, zware geronk van een motor. Het knetteren eener mitrailleuse.
Het gekakel eener bende kippen. Voor elk dezer symphonische schetsen die spoedig
tot eentonigheid zouden vervallen, ook al waren ze amusant gecombineerd (wat niet
't geval is) moet een speciale zender geïnstalleerd, geëquipeerd, gemoduleerd worden.
Niet altijd lukt het den juisten toon te treffen. Soms is de brouilleerende post er juist
een streep naast. Of er zijn zooveel zenders van verschillende golflengte welke
hetzelfde politieke preekje omroepen dat men ze onmogelijk allen kan storen met
gelijkelijk succes of in elke richting en elken afstand. Maar in de meeste gevallen
staat iemand zich in Duitschland of in Frankrijk volstrekt nutteloos druk te maken,
volmaakt tevergeefs uit te sloven voor een micro. Hier verneemt men niet meer de
fleemende, canailleuze stem van den ‘Verrader van Stuttgart’. Ginds gaan de schorre
woorden ‘Harret auf! Oesterreich wird wieder frei sein!’ verloren in het lawaai van
een kermis.

Nog duur ook
Die wederzijdsche représailles zijn peperduur. Zij werpen geen enkel tastbaar nut
af. In Frankrijk doen zij gapen van verveling. In Duitschland riskeeren zij een te
nieuwsgierigen luisteraar in de gevangenis te brengen of in een concentratie-kamp.
Illusoir en absurd als het procédé is, aan den eenen kant verspilling van goede trouw,
aan den anderen kant verspilling van de kwaadste valschheid, kan men er de
dwaasheid en den waanzin aan meten van den tegenwoordigen mensch, die in het
luchtledige declameert met denzelfden harstocht als honden blaffen naar de volle
maan.
In dit laatste stadium echter, dat definitief schijnt te zijn daar geen der antagonisten
zal willen wijken, is de Radio een der karakteristieke aspecten geworden van den
oorlog. Zij gaf aan zijn phvsionomie de uitdrukking en toon eener wereld waarvan
een groot deel delireert en redeloos raaskalt. En daarenboven verviel tot zulk een
misère een der bewonderenswaardigste ontdekkingen van den menschelijken geest.
[verschenen: 8 januari 1940]
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Astronomische budget-cijfers
De wetenschap dat na de overwinning geen roode duit van de ongehoorde
oorlogskosten verhaald zal kunnen worden, eischt van den Franschman een
alledaagsche dapperheid die niet van heldenmoed verschilt.
Parijs, 21 December 1939
Ook in dit opzicht schijnt '39 te zullen verschillen met '14 dat de Franschen nu reeds
de kosten opmaken, de betalingen dekken en de boeken in orde houden. In 1911
hadden zij gevochten op crediet, in 1939 willen zij vechten tegen contant. Want wat
bij den eersten wereldoorlog kon, dat kan niet meer bij den tweeden; daarover is
iedereen het dermate eens dat men er zelfs niet over spreekt.
In 1914 kon niemand de uitgaven bij benadering schatten; men wist nauwelijks
wat dat economisch en industrieel beduidt een moderne oorlog; men had zeer vage
en zeer onjuiste ideeën over zijn vermoedelijken duur; men was zich bewust, wat er
ook gebeuren mocht, een aanzienlijke reserve achter zich te hebben in de rijkdommen
welke de Fransche natie tijdens veertig jaren van vrede en voorspoed had
bijeengegaard; men had geen flauw besef van de uitgestrektheid der verwoestingen
welke de Duitschers zouden aanrichten; al had men dit en dat tijdig begrepen, het
was bijna onmogelijk om budgetaire maatregelen te treffen daar de overweldiging
en de vier-jarige bezetting der tien rijkste en productiefste provincieën het Fransche
staatshuishouden volslagen ontwricht hadden; wie zich bij de verticale,
duizelingwekkende stijging der schulden zorgen maakte voor den dag van morgen
werd gepaaid en afgescheept met het beruchte motto: L'Allemagne paiera.
Duitschland, waar geen enkele ruïne te herstellen viel; Duitschland, dat gedurende
vier jaren geleefd en geteerd had op veroverd gebied, het keizerlijke Duitschland
ging nog door voor solvabel; niemand kon vermoeden dat een geciviliseerde,
goedbefaamde mogendheid een kolossaal kunstmatig bankroet zou organiseeren;
niemand kon veronderstellen dat de gansche aarde dwaas genoeg zou zijn om
wagonladingen en scheepsladingen papieren marken te koopen voor goede munt;
niemand achtte het denkbaar dat nooit en nergens de positieve vraag zou oprijzen
wat er geworden was van al het dure geld waarmee die bergen waardeloos papier
gehonoreerd waren.

Nu is men wijzer
Al deze factoren van optimisme, zorgeloosheid, gemakzucht, verblindheid, en ten
overvloede alle factoren van pessimisme zijn in '39 achter de Ligne-Maginot
gereduceerd tot nul.
De ervaring, een harde meesteres, heeft den Franschman geleerd en hij staat nuchter
tegenover de naakte werkelijkheid. Hij zegt het niet, maar hij weet het met absolute
zekerheid dat er na zijn overwinning geen penning, geen oortje, geen roode duit van
de ongehoorde oorlogskosten verhaald zal kunnen worden op Duitschland. Noch in
specie, noch in natura, noch in koopgoederen, noch in arbeid. Geen halve cent.
Als hij 't bijgeval niet wist, als hij er zich niet voldoende rekenschap van gaf, de
Duitschers zijn bezig het hem aan 't verstand te brengen. Wat toch kan 't beteekenen,
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dat de Graf Spee, dapper tegenover zwakken, zich liever roemloos naar den kelder
jaagt dan een ridderlijken kamp te aanvaarden of zich te schikken in de interneering,
die niet smadelijker is dan een eerloos einde? Wat kan 't beteekenen dat de Columbus
en twintig andere paketvaarders zich liever laten zinken dan in handen te vallen van
den vijand, wat in alle opzichten voordeeliger zou zijn als Duitschland geloofde in
de victorie? Volgens de meeste waarschijnlijkheid beteekent het dat de Duitschers
schoon schip maken.
Het kan beteekenen dat men ginds vastbesloten is om op totalitaire schaal de
zelfvernietigingsmethode toe te passen. Er was altijd een geduchte neiging tot
nihilisme in het Germaansche gemoed, nauw verwant aan het Slavische, en stellig
is die hang onder de tribulaties der jongste vijf-en-twintig jaren niet verminderd.
Herinnert u dat Der Ring des Nibelungen, het groote epos van het oude en nieuwe
Duitschland (een epos van onophoudelijk bedrog en verraad) eindigt in een
gezamenlijken, universeelen ondergang. Onder de determineerende complexen van
de Germaansche psyche heeft de ‘Wereldbrand’ een zeer voorname plaats. Tot welke
apocalyptische concepties zal tenslotte de verbeelding en het moderne oorlogstuig
een Hitler, Goering voeren, die opgegroeid en gevormd zijn in de faustiaansche en
catastrofische atmosfeer van ‘Der Untergang des Abendlandes’, welks titel een
program was en een leid-motief tijdens de leerjaren van het Nazisme? De kans is
niet gering dat alles wordt meegesleurd wanneer de ondergang onafwendbaar lijkt.
Er liggen genoeg springstoffen opgestapeld om een geheel continent in de lucht te
doen vliegen. Maar als Europa ontsnapt aan deze extremiteit dan bestaat niet alleen
de kans doch de volstrekte zekerheid dat de overwinnaars niets, absoluut niets in
Duitschland zullen vinden, noch in Rusland, waarmee ze hun verliezen, hun kosten
eenigermate kunnen vergoeden. Niets, zelfs geen ersatz van niets. Hoogstens ontelbare
machines en fabrieken die zullen willen concurreeren.

Ook dit vooruitzicht eischt dapperheid
Het eischt niet minder heldenmoed om zich in te richten op zulke desolate
vooruitzichten dan te vechten onder de bommen. Het eischt een alledaagsche
dapperheid die niet beloond wordt met eereteekenen, die zich niet kan verwarmen
aan het vuur van den strijd, de schittering van vaandels, maar die voornamelijk bestaat
in het betalen van belastingen, in bekrimpingen, in tallooze, nederige, platvloersche
offers, vrijwillig aanvaard, in eentonig zwoegen van den morgen tot den avond, in
een geduldige, glimlachende berusting.
De Franschen hebben bewezen, dat zij zich ook kunnen verheffen tot deze
bescheiden, weinig glorieuze deugden. Hun civiele budget voor het volgend jaar is
gereed, gestemd, verantwoord tot den laatsten stuiver. Het klopt. Het heeft zelfs een
excedent van inkomsten. Alsof het toeval voorzienbaar is en van hen afhangt, werd
geen enkel hoofdstuk overgelaten aan de improvisatie, geen enkel détail. De hemel
weet nochtans aan welke toevalligheden het volgend jaar kan overgeleverd worden,
aan welke overrompelingen die budgetten en ramingen kunnen vergruizelen tot
moleculen en atomen.

Duizelingwekkende cijfers
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Ook hun militaire budget ligt kant en klaar om in de kortste keeren aangenomen te
worden met algemeene stemmen. En wat voor een budget! 55 milliard voor het eerste
trimester van 1940; 249 milliard, 11 millioen voor het geheele jaar. Van deze meer
dan kapitale som die huiveringen en duizelingen opwekt als de onvervaarde cijfers
der astronomen, en die uitsluitend opgebracht moet worden door emissies en leeningen
der schatkist, van deze ijzingwekkende som is 87 milliard, 287 millioen uitgetrokken
voor de legerbewapening; 15 milliard, 242 millioen voor de oorlogsmarine; en 106
milliard, 139 millioen voor de militaire luchtvaart. In aanmerking houdend, dat een
vliegtuig, jagers en bombardeerders door elkaar genomen, drie millioen per stuk
kost, kan uitgerekend worden hoeveel toestellen Frankrijk op 't eind van 1940 in het
gevecht of op stapel wil hebben. Het getal zal schommelen tusschen de 30 en 40.000,
zonder de aankoopen te tellen in Amerika, en zonder de vliegtuigen van
Groot-Brittannië. Welk een cataclysmen, welk een epopeeën, welk een cyclonen van
vuur en staal in perspectief aan onzen naasten horizon! Men kan ze niet bewonderen
zonder er tevens bij te rillen.
Twee honderd negen en veertig milliard! Waar is de tijd dat een député, voor wien
een milliard nog iets onomvadembaars was, in de Fransche Kamer uitriep, ongeveer
een eeuw geleden: ‘Weet gij, heeren, dat er na de geboorte van Christus nog geen
milliard minuten verstreken zijn? In die minuten was alles gebeurd; het Romeinsche
Rijk, de Volksverhuizing, Karel de Groote, de Middeleeuwen, de Renaissance, Louis
XIV en Napoleon. Pas in 1902 was het milliard vol. Nu zou hij kunnen zeggen: ‘Weet
gij, heeren, dat er na de geboorte van Christus nog lang geen 249 milliard seconden
verloopen zijn? Zulk een cijfer, werkelijk, geeft den indruk dat wij een nieuwe aera
binnentreden.
[verschenen: 9 januari 1940]

De geschiedenis oordeelt
Het Fransche Geel-Boek boeit als een roman, een film vol spannende emoties
en hallucineerende tooneelen.
Parijs, 24 December 1939
Onmiddellijk na de publicatie der gewone editie van het Fransche Geel-Boek, een
volume in groot-octavo van 349 pagina's, heeft de Quai is d'Orsay een populaire
uitgaaf doen verschijnen die wegens den geringen prijs in 't bereik ligt van ieder.
Een dergelijke eer viel nog nimmer te beurt aan een verzameling diplomatieke
bescheiden. Als een diplomaat van den ouden stempel nauwelijks gedacht zou hebben,
dat zijn dépêches en telefoon-gesprekken, welke doorgaan voor grauw en vaag, de
breede lagen der volksmassa's konden interesseeren, hij zou nooit hebben durven
droomen, dat er met zijn rapporten een succes viel te behalen. En afgezien van alle
historisch, documentair belang is dit de merkwaardigste eigenschap van het Fransche
Geel- Boek. Het boeit als een roman, welke men niet neer kan leggen tot het laatste
hoofdstuk en de laatste bladzijde gelezen is, hoewel men bij den aanvang het einde
reeds kent. Zonder iets in de rangschikking der episodes te veranderen, zou men er
zelfs een goed-geconstrueerd drama, een zeer sensationeele film van kunnen maken,
welke in de duizenden bioscopen van den aardbol een onmetelijk publiek zou trekken
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en die het met spannende emoties zou overstelpen alsof een groot meester den gang
der handeling geregeld had.

‘Eerewoorden’
Die film zou kunnen beginnen met een voorspel, ontleend aan de korte inleiding
welke getiteld werd ‘Eerewoorden’. Een geanimeerde receptie met bal bij Maarschalk
Goering op 11 Maart 1938. Vooravond van den inval in Oostenrijk. Het geheele
diplomatieke corps is aanwezig. Tusschen twee dansen neemt Goering den gezant
van Tsjechoslowakije even ter zijde en verzekert hem op eerewoord dat Duitschland,
wanneer het besluit Oostenrijk binnen te trekken, de onafhankelijkheid en de
territoriale integriteit van Tsjechoslowakije zal eerbiedigen. Baron von Neurath
bevestigt deze verklaring met zijn eigen eerewoord, en, in naam van den Führer, met
het eerewoord van Hitler. Goering en von Neurath spreken de hoop uit, dat
Tsjechoslowakije, niets te vreezen hebbende van Duitschland, niet zal mobiliseeren.
De gezant verwijdert zich een oogenblik uit het gezelschap om zich in verbinding te
stellen met Praag. Na een kwartier keert hij terug en kan Goering mededeelen, dat
zijn gouvernement zich verheugt in de vriendschappelijke verklaringen der Duitschc
regeering. Tsjechoslowakije mobiliseert niet en een etmaal daarna is Oostenrijk
geschrapt van de kaart van Europa. Zes maanden later, waarin de atmosfeer gezuiverd
werd van de electriciteit der Sudeten-affaire. Tsjechoslowakije is verminkt, maar
zijn grenzen en zijn vrijheid zullen gegarandeerd worden. De herfst strooit zijn gouden
loovers over een wereld die herademt met nieuwe hoop.

In Hitlers arendsnest
Een auto beklimt snel en geruischloos een slingerenden, in de rots gehakten bergweg
der Beiersche Alpen. Hij houdt stil voor een onderaardschen gang, gesloten met een
dubbele bronzen poort. De eenzame reiziger die uitstapt, is André François-Poncet,
gezant van Frankrijk. Aan 't einde van het ondergrondsch gewelf vindt hij een breede
lift, waarvan de wanden belegd zijn met koperen platen. Door een verticale put,
geboord in de rots, wordt hij 110 meter hooger gevoerd en belandt in een galerij,
geschraagd door romaansche zuilen, die leidt naar een enorme glazen rotonde, welke
naar alle kanten uitziet op de sneeuwige kimmen van een overweldigend grootsch
en eindeloos berglandschap. In 't midden van den glazen koepel een monumentale
tafel met dertig stoelen. Langs de wanden een reeks elegant en comfortabel
gemeubileerde zij-salons. In den reusachtigen schoorsteen vlamt een vuur van geheele
boomstammen. Door alle ruiten duikt het oog in peillooze ruimten als vanuit een
vliegtuig. Aan den verren horizon, tusschen wouden, grasvlakten en lichtende
bergtoppen bespeurt men Salzburg temidden der omringende dorpen.
Hier is 't onbereikbare Arendsnest van Adolf Hitler. Ben ik in 't Kasteel-Monsalvat
der Ridders van den Graal? vraagt zich de gezant, verstomd van bewondering en
verbazing. Ben ik op een Mont-Athos, bewoond door kluizenaars? In een burcht van
gemoderniseerde roofridders? Is dit de conceptie van een normaal brein of de fantasie
van een geest, gekweld door grootheidswaanzin, bezeten door heerschzucht en
misschien door spoken van vrees?
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André François-Poncet is gekomen om afscheid te nemen van den Rijkskanselier,
want hij is overgeplaatst naar Rome en zal vervangen worden door Robert Coulondre.
Hitler is in een goede bui en, behoudens enkele vlagen van heftigheid tegen Engeland,
in een kalme, sentimenteele periode. Samen recapituleeren zij München en overleggen
het gewenschte vervolg dat gegeven kan worden aan deze blij geëindigde tragedie.
Het resultaat van hun gesprek is het Fransch-Duitsche pact van goede nabuurschap,
dat Ribbentrop op 6 December met groote staatsie gaat teekenen te Parijs.

Wéér zes maanden later
Nogmaals zes maanden later, Maart 1939. De grenzen van Tsjechoslowakije ondanks
drie eerewoorden, ondanks den uitroep van Hitler ‘Ik wil geen Tsjechen’, zijn nog
steeds niet gegarandeerd. ‘Zouden wij deze historie niet in 't vergeetboekje kunnen
bergen?’ suggereert Von Weiszacker, de secretaris-generaal der Wilhelmstrasse aan
Robert Coulondre. Een Fransche nota van 8 Februari 1939 wordt met aanzienlijke
vertraging beantwoord op 2 Maart. De weigering is nauwelijks verbloemd. Meer
nog. Het Duitsche gouvernement ontzegt aan de Westersche mogendheden het recht
van inmenging in het Oosten van Europa.
De eerste aangrijpende scène van het drama, Shakespeare waardig, en gerapporteerd
door Coulondre, vindt plaats op 14 Maart. Hacha, President van Tsjechoslowakije,
is dringend naar Berlijn ontboden. Hij arriveert in den avond vergezeld van
Chvalkovsky, zijn minister van Buitenlandsche Zaken, wordt ontvangen met militaire
eer en zonder verwijl naar de Kanselarij geleid, waar Hitler, Goering en Ribbentrop,
met enkele andere personen, hem wachten. Op een tafel ligt een document uitgespreid.
Vóór de tafel zit Hitler, die te kennen geeft, dat zijn geduld is uitgeput, dat Bohemen
en Moravië een Duitsch protectoraat worden. Het document dat voor hem ligt stelt
het statuut vast van dat protectoraat. Geen enkele discussie is toegelaten. Hitler
teekent en trekt zich terug, Hacha en Chvalkovsky overlatend aan zijn
vertegenwoordiger. De Tsjechen protesteeren met kracht tegen deze
in-slavernijvoering, feit zonder precedent in de annalen van blanke naties.
Maar de Duitsche ministers toonen zich onverbiddelijk. Zij achtervolgen de twee
Tsjechen in de kamer, grijpen hen vast, sleuren hen naar de tafel, stoppen hun de pen
in de hand, schreeuwen hun toe, dat zij moeten teekenen, dat Praag verwoest zal
worden door bommen van vliegtuigen, die klaar staan en aan welke order gegeven
is om uit te zwermen op zes uur in den ochtend. Hacha, een grijsaard, heeft een zwak
hart. Temidden van deze wilde bestormingen valt hij in zwijm. Doch de Nazi's hebben
aan alles gedacht. De ‘andere personen’ die aanwezig waren blijken geneesheeren
te zijn en dienen Hacha een injectie toe. En de worsteling wordt voortgezet.
Als zij niet teekenen - maar teeken dan toch! - gaat Praag op in vlammen. Hacha
krijgt een nieuwe flauwte. Hij wordt opnieuw bij kennis gebracht. Hij probeert tijd
te winnen en zegt dat hij niet kan teekenen zonder zijn overige ministers te raadplegen.
Geen bezwaar, antwoorden zijn beulen. Men verwittigt hem dat een speciale
telefoon-verbinding met Praag is aangelegd door de Duitsche minoriteit.
Ondertusschen werd het half vijf in den nacht. Nog anderhalf uur, sissen hem de
Duitsche ministers toe, en Praag is een puinhoop.
Te half vijf, tusschen twee piqûres, - en vrijwillig zooals de Duitschers daarna
beweren - teekent Hacha het einde der Tsjechische onafhankelijkheid.
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Alvorens dit hallucineerende tooneel zich afspeelde had Coulondre, een oudstrijder
van 1914, reeds begrepen in welke lijn het fatum zich voortaan zou bewegen. Bij
hun eerste onderhoud had Hitler, die niet altijd zijn gedachten meester is, zich laten
ontvallen: ‘Meen niet dat Elzas-Lotharingen niets beduidt voor mij. Alleen wijl er
veel Duitsch bloed gestort zou moeten worden om Straatsburg te hernemen, heb ik
besloten een einde te maken aan den Fransch-Duitschen twist.’ Onthullende bekentenis
van een somnabule, welke gelijkstaat met: ‘Alleen zoolang Frankrijk sterk genoeg
blijft kan het veilig zijn.’

En nog eens een half jaar later
Wederom zes maanden later, tijdens welke het Duitsch-Russisch complot gesmeed
wordt, waarover de Franschen van twee kanten berichten opvangen (uit Sofia en van
een der intiemste medewerkers van Hitler) zonder eraan te kunnen gelooven, want
op 7 Februari 1933 signeerde Ribbentrop nog een zeer categorische antibolsjewistische
verklaring. Het conflict met Polen, geopend op 1 April, direct na de overweldiging
der Tsjechen, is in die lente- en zomer-maanden hoe langer hoe acuter geworden.
Op 20 Augustus beginnen de Duitschers hun troepen te concentreeren rond de
Poolsche grens. Op 26 Augustus heeft Coulondre zijn laatste onderhoud met den
Rijkskanselier, die den menschelijk ontroerenden brief heeft ontvangen van Daladier,
waarin de Fransche premier hem tracht te overreden tot vreedzame besprekingen
met de Poolsche regeering.
Het is de tweede, vermurwende, huiveringwekkende groote scène van het Fransche
Geel-Boek. Gedurende veertig minuten commenteert Coulondre den brief van
Daladier. Hij zegt Hitler alles wat zijn hart als mensch en als Franschman hem ingeeft,
Hij bidt hem om deze laatste kans niet te verwerpen. Hij bezweert hem tegenover de
Historie, tegenover de Menschheid om geen bloed te storten, hij die een Rijk gesticht
heeft zonder een druppel bloed, hij wiens prestige groot genoeg is buiten Duitschland
om een gebaar van verzoening te doen, zonder dat zijn roem zal tanen. Degenen, die
hem duchten zullen zich verwonderen, maar tevens bewonderen. Ontelbare moeders
zullen hem zegenen wegens hare kinderen. Hij smeekt hem om schrikbarende
verantwoordelijkheden niet op zich te laden alvorens zich nog eenmaal vergewist te
hebben of het onheil vermeden kan worden. Maar alles, alles is vergeefs. Alles stuit
af op een onbuigzamen onwil: ‘Ik heb hem misschien ontroerd, zoo besluit Coulondre
zijn relaas van dit poignante gesprek, maar ik heb hem niet bewogen.’
Dan het slot-tafereel na een simulatie van tegemoetkoming in extremis. Zonder
oorlogsverklaring vliegen de Duitsche bombardeerders bij den dageraad van 1
September aan op de Poolsche steden en dorpen, onschuldigen, weerloozen, vrouwen
en kinderen doodend bij honderden, duizenden. De Furiën zijn losgelaten. Maar ook
de Gerechtigheid is onderweg. Frankrijk neemt de wapens op. Een dag later, op 2
September, zegt Daladier in de Fransche Kamer: ‘C'est la France qui commande.’
Op 3 September neemt Coulondre afscheid van Ribbentrop met de woorden: ‘De
Geschiedenls zal oordeelen.’ En iedereen kan gerust zijn onder het gevaar: De
Geschiedenis heeft reeds geoordeeld.
[verschenen: 12 januari 1940]
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De oorlog in het klein
De van het front teruggekeerde verlofgangers weten een duidelijk beeld te
geven van de geheel nieuwe en zeer bijzondere strijdwijze aan het Westfront
Parijs, 28 December [1939]
Het ontbreekt in deze Kerstdagen niet aan verlofgangers, recht van 't front gekomen
en uit de voorste linies, die een duidelijker beeld meebrengen van den oorlog zooals
hij is, dan alle oorlogscorrespondenten der wereld.
Want gesteld dat dezen er geweest zijn (de meesten hebben hun uniform, gelijkend
op dat van een Engelsch officier, nog hagelnieuw in een kast) ze zijn zelden ver
genoeg geweest in de vuur-zone, en nooit lang genoeg, om over alle litteraire tournures
heen een bevattelijk idee te geven van wat er eigenlijk gebeurt, en hoe, en waarom.
Niets trouwens vervangt de persoonlijke ervaring van een zekeren duur, mits zij
gerealiseerd wordt door heldere hersens zonder omslag. Om een volledig beeld te
krijgen kan men niet beter doen dan een zoo groot mogelijk aantal ervaringen te
herleiden tot haar quintessens en ze tot een geheel te ordenen als de onderdeelen van
een puzzle.
Ziehier dan hoe het met de kwestie gesteld is, tot nader order van een der
opperbevelhebbers. De oorlog van 1939, zooals hij gevoerd wordt sinds October, is
dezelfde als die van 1917 en toch is hij niet dezelfde. In 1917, gedwongen door
wegsmelting der effectieven, was Pétain op de gedachte gekomen om zijn loopgraven
een eind weg te leggen van den vijand. Tot aan die memorabele hervorming, geniaal
in haar eenvoud, hadden Franschen en Duitschers elkaar vanaf September 1914
bevochten op een afstand van gemiddeld vijftig meter afstand, welke hier en daar
steeg tot 200, maar in vele gevallen ook slonk tot 25, zelfs tot 10 meter, over welke
nietige strook zij elkander dag en nacht en maand aan maand bestookten met
handgranaten, geweerkogels en bommen van kleine loopgraaf-mortieren. Dat gaf
geen enkel nut en kostte een onberekenbaar aantal menschenlevens. Van weerskanten
echter was het commando behept met de superstitie van het terrein, gemeten in
vierkante meters als een stadstuintje, hetgeen van Fransche zijde nog verklaard kon
worden daar het Franschen grond gold, doch wat van Duitsche zijde geen zin had.

Geïsoleerde voorposten
Aan deze moorddadige en rudimentaire formule maakte Pétain een einde zonder een
duim grond op te offeren. Hij verving eenvoudig de voorste loopgraaf door een serie
van geïsoleerde posten, meestal ondergebracht in een geïmproviseerde kazemat en
met de eerste linie verbonden door een nauwen gang. De tegenstanders kwamen op
gemiddeld 500 meter afstand van elkaar te liggen en het doelloos kwaad dat zij elkaar
konden berokkenen was aanzienlijk verminderd.
Tot deze spaarzame conceptie van voorposten is de oorlog teruggebracht vanaf
October 1939. Met dit eerste verschil echter dat de voorposten niet meer met het
hoofd-systeem verbonden zijn door een gegraven gang. Met dit tweede verschil
vervolgens dat de dichtstbije steunpunten geen onbezette ruimte tusschen zich hebben
van enkele honderden meters doch een strook grond vrij laten die varieert tusschen
2 kilometer minimum en 12 k.m. maximum.
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De voornaamste taak der voorposten is om den vijand te beletten
verdedigingswerken in te richten op een terrein waar de legers moeten kunnen
evolueeren als zij ooit slaags raken, in de lente of eerder; om eventueele offensieve
bewegingen te ondervangen en te vertragen; kortom, om den tegenstander te
observeeren. Zij vormen groepen van 20 à 40 manschappen, onzichtbaar verschanst
in den grond, overvloedig voorzien van automatische wapenen en omringd door een
gordel van prikkeldraad, maar dermate vooruitgeschoven dat zij niet alleen van
Duitschen kant doch ook uit Fransche richting benaderd kunnen worden door den
vijand. Via de compagnie, waaruit de voorposten gekozen worden, via het bataillon,
via het regiment behooren zij tot een der divisies die het Fransche front afteekenen,
en welker aantal, als het bekend was, niet vermeld mag worden.

Zuinige tactiek
Alle voorposten hebben strikte orders om terug te trekken zonder strijd telkens
wanneer zij aangevallen worden door een noemenswaardige overmacht.
Het commando kan zich deze zuinige tactiek veroorloven zonder eenige schade,
daar elke verloren Fransche positie, zorgvuldig in het vizier gesteld van de artillerie,
geen kwartier houdbaar is voor den vijand, die 't in zijn kop zou halen haar te bezetten.
Louter toeval is het wanneer een voorpost het gevecht niet tijdig afbreekt en vrij
zeldzaam dat de strijd zich uitbreidt tot een compagnie. Dan omheint (‘omkooit’) de
artillerie de betwiste strook met een ondoordringbare versperring van granaten en in
het aldus afgeschoten bestek vindt een Slag van Austerlitz, een Slag van Jena plaats
in duodecimoformaat, waar menig kapitein het strategisch vernuft ontplooit van een
Napoleon. Naar de intensiteit te oordeelen van het Fransche omkooiïngsvuur - een
simpele voorproef op gereduceerde schaal - kan men nu reeds schatten tot welken
ongekenden, nauwelijks te vermoeden graad de strijdmachten gedecimeerd zullen
worden, die hier een aanval zouden wagen in optima forma.

Strooptochten
Over 't algemeen leveren de Fransche voorposten ook de patrouilles die strooptochten
of verkenningsreizen ondernemen in de regionen van den tegenstander. Deze
patrouilles strekken zich meestal uit op afstanden van ettelijke kilometers van de
velden beplant met ijzeren spoorstaven, die als geometrische gewassen opgroeien in
de nabijheid der Ligne- Maginot, en, wanneer 't Duitsche patrouilles zijn, even ver
van de Siegfried-Linie.
De Franschen echter passen bij de vorming hunner verkenningsgroepen een
methode toe welke grondig afwijkt van de Duitsche. Voor hun excursies op
vijandelijken bodem maken de Duitschers bij voorkeur gebruik van gespecialiseerde
afdeelingen, die in de avondschemering per auto worden gereden naar hun
uitgangspunt. Zij zijn gekleed in zwarte oliejassen, zwarte rubberlaarzen, vergezeld
van uitstekend gedresseerde speur-honden en geleid door een bewoner der streek die
de omgeving op zijn duimpje kent. Zij toonen evenveel doortastendheid als sluwheid.
Zij verzinnen de naïefste en de meest romantische listen om hun tegenstander aan 't
schieten te krijgen en daardoor de juiste positie te kennen van een machine-geweer
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of van een mitrailleuse. Deze zwarte schimmen in den donkeren nacht opereeren
precies, hoewel met moderne middelen, als de indianen van Fennimore Cooper,
Mayne Reid en Gustave Aymard hunner jongensjaren, welke ze overigens nauwelijks
achter zich hebben.

De Fransche methode
De Franschen van hun kant doen stellig niet onder in geslepenheid en avontuurlijke
ondernemingslust. Maar voor hun verkenningsgroepen bezigen zij geen specialisten.
Op de Fransche voorposten, waar de patrouilles gerecruteerd worden, passeert
beurtelings de heele compagnie, het complete regiment, de gansche divisie. De
Duitsche specialisten hebben het voordeel dat zij frisch als hoenders, goed uitgeslapen,
een stevig maal in de maag, op verkenning gaan, terwijl de Fransche patrouilles
vermoeiende wachten betrekken, slapen in kisten gevuld met stroo en eten wat de
rollende keuken hun schaft welke enkel verschijnt bij 't grauwen van den avond en
van den morgen. Doch de Franschen hebben 't onschatbare voordeel dat hun geheele
infanterie van lieverlede gewend raakt aan den oorlog en al zijn beproevingen van
vuur, regen, sneeuw en slijk, dat zij niet vervallen in procedé's waarvan men met een
greintje ondervinding de lont ruikt, dat zij individueel geschoold worden tot ware
krijgers die onder elke omstandigheid en bij de sloopendste vermoeienissen hun
moreel intact houden, dat zij alle latere gevechten tegemoet gaan met staalharde
zenuwen die alles reeds meegemaakt hebben wat beginnelingen altijd eenigszins uit
de voegen brengt.
Dit is ook de reden, bevestigd door verscheidene miniatuur-veldslagen, waarom
de Franschman zijn eigen infanterie superieur acht boven de eigenlijke infanterie der
Duitschers, ondanks de waardeering welke hij heeft voor hun ‘specialisten’.
Zoo is in schematische doch essentieele lijnen de oorlog van 1939 te land, waarin
de Franschen totnutoe, na vier maanden vechten, slechts 1.136 gesneuvelden tellen.
Dat is veel in 't bijzonder, waar een vrouw haar man of haar kind betreurt; het is zeer
weinig in 't algemeen, op 't totaal der natie. De krijgsverrichtingen der eerste vier
maanden van 1914 hadden 450.000 soldaten naar 't schimmenrijk gezonden, en met
niet meer resultaat. De Hemel verleene dat wij zulke ronde cijfers en de matelooze
jammeren die zij uitdrukken nimmer terugzien. De Hemel verleene dat het
rechtvaardige resultaat bereikt kan worden met de methode, waarvan de eentonigheid
en de geringe luister de Franschen doet zeggen: ‘Wij vechten niet voor de
toeschouwers.’ Zij geven hun vijand een les in menschelijkheid. Alleen voor de
galerij, alleen met de mentaliteit van een Sardanapalus, alles meesleepend in zijn
ondergang, kan een generalissimus nog millioenen mannen jagen in een orkaan van
tienduizenden vuurmonden.
[verschenen: 13 januari 1940]

De grillen van het lot
Wie kende nog de enkele weken geleden gestorven Latibeuf, wiens uitvinding,
de duikboot, zich tenslotte keerde tegen zijn vaderland?
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Parijs, 1 Januari 1940
Wie kende nog, buiten marinekringen, het bestaan van Alfred-Maxime Laubeuf toen
hij vorige week stierf? Bijna niemand. Toch personifieerde deze naam den man, die
op het zee-wezen een onmetelijken invloed heeft uitgeoefend, die alle admiraliteiten
de kwellendste zorgen berokkende en die aan de natuurlijke perfidie der oceanen
een nieuwe trouweloosheid heeft toegevoegd.
In den tijd toen de Fransche taal nog onderscheid maakte tusschen ‘submersible’
(onderdompelbare) en ‘sousmarin’ (onderzeesche) was Laubeuf de uitvinder van de
duikboot. Eigenlijk niet zoozeer de uitvinder, want het idee om onder water te varen
had het Europeesche brein gefascineerd vanaf de zeventiende eeuw, als wel de
ingenieur die aan het sinds lang gesteld probleem een practische oplossing gaf, welke
niet alleen bruikbaar was, maar definitief.
En wie zal zeggen hoe lang het menschdom zonder Laubeuf gespaard ware
gebleven voor een vijand, die als de geest van het Arabische sprookje sedert
onheuglijke tijden in een flesch gevangen had gezeten? Een idee moge van den
hoogsten oorsprong zijn, het is nauwelijks meer dan een schim, een droom, die in 't
bereik ligt van iedereen, zoolang het zich niet gemanifesteerd heeft in een stoffelijken
verschijningsvorm. Niets was gemakkelijker op 't einde der vorige eeuw om zich
een onderzeesch vaartuig te fantaseeren, vooral na den Nautilus en zijn kapitein
Nemo van Jules Verne. Niets was moeilijker dan het denkbeeld in toepassing te
brengen en tot uitvoering.

Een prijsvraag
In die dagen, alvorens Laubeuf zich openbaarde, bezat de Fransche Marine twee
onderzeeërs, de Gymnote, welke niet de geringste militaire waarde had, en de Gustave
Zédé, genaamd naar een ontdekker, die zich vruchteloos met het vraagstuk had
beziggehouden en wiens realisaties geen voldoening verschaften aan de specialisten
der Admiraliteit. Het Ministerie van Marine echter, waargenomen door Eduard
Lockroy, de exécuteur-testamentaire van Victor Hugo, en onder suggesties die
dateerden van Trafalgar en Waterloo, die zelfs de figuur van Kapitein Nemo haar
anti-Engelsche tendentie gaven, het geheele Ministerie van Marine had zijn zinnen
gezet op een torpedo-boot welke manoeuvreeren kon onder water. Het was in de
jaren, dat Frankrijk en Engeland, Marchand en Kitchener, elkaar trotseerden aan de
bronnen van den Nijl, kort voordat Marchand de vlag moest strijken. Te Fachoda,
en om de verwezenlijking eener met passie gekoesterde gedachte te bespoedigen
schreef men een prijsvraag uit. De jury bekroonde drie ontwerpen welke alle drie op
stapel werden gezet, de Morse, de Farfadet (later verongelukt) en de Narval van
Laubeuf, symbolisch genaamd naar den eenhoornvisch welks linker-bovenkaak is
gewapend met een priem van een paar meter lengte. ‘De bouw, zei het rapport, van
den autonomen onderdompelbaren torpedo-boot van Laubeuf, biedt een voordeel
van grooter onmiddellijk belang dan die der niet-autonome onderzeeërs waarvan het
ontwerp in beginsel aanvaard kan worden, doch waarvan de uitvoering schijnt te
kunnen worden uitgesteld.’ Zelden heeft een jury van louter vakmannen, zoo
deskundig, zoo zakelijk en onpartijdig geoordeeld. Dat geschiedde in 1898 en Laubeuf,
geboren in 1864 op het platteland van Poissy (Seine et Oise), was 34 jaar.
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Plannen kwamen in Duitsche handen
Dat de duikboot, waarop de ingenieur Holland vergeefs ploeterde in Amerika en
Laurenti in Italië, niet alleen afgehangen heeft van het doorzicht eener jury, doch
van het vernuft van een enkeling, bewees het vervolg der evolutie van Laubeuf's
ontwerp. De Narval, die 117 ton verplaatste aan de oppervlakte en 212 ton in duiking,
die 10 knoopen liep boven water en 6 bij onderdompeling, die 4 torpedo's meevoerde,
bleek direct na de eerste proeven een oorlogsschip van buitengewone militaire waarde
en met kwaliteiten, die zijn type een geleidelijke ontwikkeling verzekerden voor de
toekomst. Alle Marines der wereld inderdaad sloten zich van lieverlede aan bij de
conceptie van Laubeuf. Pas vijf jaar echter na de verschijning van den eersten
Franschen submersible lukte het den Duitschers een bruikbaren onderzeeër te
construeeren en al hun duikbooten welke opereerden gedurende den oorlog van 1914
stamden in rechte lijn af van een der volgende, verbeterde modellen van den Narval.
Wat was er gebeurd? De Duitschers waren eenvoudig geslaagd de plannen te
bemachtigen van Laubeuf's jongste type, dat tot heden toe in principe niet meer zou
veranderen. Over deze ontfutseling, veel belangrijker dan de heele er mee parallel
loopende Dreyfus-Affaire, en veel geduchter in haar consequenties, hebben de
Fransche autoriteiten altijd de grootste discretie betracht en ternauwernood kwam
zij tot openbaarheid.
Zoo arbeidde Laubeuf door een gril van het noodlot ten slotte tegen zijn vaderland.
Hij meende zijn natie met een wapen toe te rusten, dat haar een onbetwistbare
superioriteit zou verleenen boven de vloot van den heriditairen mededinger, die de
oceanen beheerschte.
Doch de politieke conjunctuur welker obsessie den Franschen onderzeeër het
aanzijn gaf, deed zich nimmer voor. Zij werd tot geluk der menschheid en tot heil
der civilisatie door bezonnen geesten, zoowel Engelsche als Fransche, verijdeld en
afgewenteld. Diametraal tegenovergestelde combinaties daarentegen ontwikkelden
zich in den boezem van den chaotischen, nog lang niet uitgebranden Europeeschen
vulkaan. Wie had zich omstreeks 1898 ooit kunnen verbeelden, dat geen twintig jaar
daarna, in het tweede trimester van 1917, toen Duitsche onderzeeërs 2.200.000 ton
handelsschepen in den grond boorden, dat niet alleen Engeland, maar ook Frankrijk
aan den rand van den ondergang gebracht zouden worden door middel eener Fransche
uitvinding? Dat wederom een kwart eeuw daarna, in 1939, de twee bondgenooten,
vereenigd door de dwingendste en heiligste noodzaak, tot aan hun brooze levensdraden
bedreigd zouden worden door de ontdekking van een Franschman? Reeds in 1908
weliswaar, in een brochure getiteld ‘Les Luttes Maritimes prochaines: Etats-Unis et
Japon, Angleterre et Allemagne’ had Laubeuf voorspeld, dat de onderzeeërs de
toekomstige navale tactiek zouden bepalen van Duitschland. Maar toen was het te
laat. Ondanks zichzelf had hij medegewerkt aan de hachelijkste beproeving, welke
twee onvermoeide geallieerden zouden ondergaan.

De gevaren overmeesterd
Laubeuf, aan wien zijn landgenooten per slot weinig dank te zeggen hebben, is
tenminste niet gestorven zonder de troostende zekerheid mee te nemen naar zijn
hiernamaals dat ook voor den tweeden keer de doodelijke gevaren overmeesterd
werden, welke hij, en niemand anders dan hij, te voorschijn geroepen had. Na vier
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maanden oorlog, terwijl de Canadeesche en Australische soldaten ongedeerd landen
in Engeland, terwijl het Britsche expeditiecorps zonder hinder het Kanaal oversteekt,
kon hij dat veilig constateeren. Wat de Duitschers torpedeeren in 1939 haalt in de
verste verte niet bij wat ze konden torpedeeren in 1917, terwijl de verliezen, die zij
lijden niet minder fnuikend zijn. De macht, de mogelijkheden, de middelen, de tactiek,
de kwetsbaarheid van den aanvallenden duikboot bleven stationnair, maar de afweer
van den verdediger met zijn al-hoorende luister-apparaten, met het oog der vliegtuigen
voor welke de zee transparant is als een glasruit, met zijn verwoestende granaten,
maakte vorderingen welke men eenigen tijd geleden nauwelijks durfde hopen. Au
fond hebben de Duitschers nimmer iets begrepen van den onderzeeër en pas wanneer
alle kansen verkeken zijn, zullen zij misschien inzien, dat zij hun primitieve,
rudimentaire gebruiksaanwending van dit instrument moeten wijzigen. Gelukkig
compenseert het een ook hier in zeer ruime mate het ander. En een der laatste echo's
dezer vreemde wereld welke Laubeuf zonder twijfel met voldoening in zijn
eenzaamheid vernomen heeft, waren de fanfares waarmee de Fransche torpedo-boot
Sirocco gehuldigd is, die binnen één maand (feit zonder precedent) op zijn eentje
drie onderzeeërs naar den kelder joeg waar zooveel wrakken hen wachtten.
[verschenen: 24 januari 1940]

De dapperheid der Finnen
Het zou de eerste maal niet zijn dat de Russische kolos bezwijkt aan een
wond welke hem op een punt wordt toegebracht, honderden mijlen verwijderd
van zijn vitale centra.
Parijs, 4 Januari [1940]
De wapenen zijn reeds verscheidene weken onderweg maar sinds gisteren is het
officieel dat de Finnen ook geholpen zullen worden door Frankrijk. Te oordeelen
naar de pers die de meest dithyrambische aansporingen bevatte tot een gebaar dat
vanzelf spreekt, waarover het meerendeel der Franschen als het uitbleef
verontwaardigd zouden staan, en te oordeelen naar een ander deel der pers die te
dikwijls twijfelde of de fraaie woorden ooit tot daden zouden worden, is achter de
schermen die hulp aan Finland geenszins van een leien dakje gegaan.
Dat zal niemand verwonderen wanneer men zich even het intellectueele klimaat
bedenkt waaronder Frankrijk nog geen jaar geleden leefde. Verschillende politieke
en journalistieke leiders waren onbedaarlijk ‘sovietophiel’ of ‘sovietomaan’, volgens
het etiquet dat zij verdienden, en zij verkondigden hun waardeerende sympathieën
voor Moskou met een accent dat geen tegenwerpingen noch bedenkingen toeliet.

Besmette intelligentsia
Hoe dikwijls heeft de ex-minister van Luchtvaart Pierre Cot in de Fransche Kamer
verklaard dat de Russische Luchtmacht de eerste was van Europa? Hoe dikwijls heeft
Geneviève Tabouis in haar krant de onweerstaanbaarheid geroemd der Russische
legers en haar landgenooten voorgehouden hoe verregaand dwaas het zou zijn om
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zich te vervreemden van een mogendheid die één vijfde deel beheerscht van den
aardbol? Hoe dikwijls heeft een Partinax, een Emile Buré, een Léon Blum de
Franschen, en bovendien de Engelschen, bezworen om ter wille van den lieven vrede,
of van de veiligheid, over sommige bezwaren heen te stappen en desnoods de offers
te brengen welke de steun van 't Kremlin waard was? Zelfs leden van den Generalen
Staf hebben de voortreffelijkheid betuigd der bolsjewistische strijdkrachten en de
wenschelijkheid hunner medewerking, hun onmisbaarheid, in geval van een
Europeesch conflict. Een aanzienlijk deel der ‘intelligentsia’, schrijvers, dramaturgen,
dichters, architecten, componisten, cineasten, professoren, onderwijzers, uitgevers,
waren doordrenkt, aangestoken, besmet, verpest met een ongecontroleerden, bijna
natuurlijken hang naar dat paradijsachtige vijfde deel van den aardbol, waarvan een
mefistofeliaansche propaganda de beloften en de werkelijkheden langzaam en zeker
had ingedruppeld.

De menschelijke kant
Al deze lieden behoefden niet te vluchten en werden niet gekerkerd. Zij moesten
echter van opinie veranderen, en in de kortste keeren, en met de grootste snelheid,
en op de radicaalste manier, en op de onvoorzienbaarste wijze, en op elk gebied. De
meesten waren te goeder trouw geweest in hun dwaling, en toen van alle zijden als
op een weg van Damascus de bliksem insloeg met het helle licht der waarheid, konden
zij niet weigeren noch aarzelen den halsbrekenden draai uit te voeren. Het was echter
een moeilijke manoeuvre om in enkele dagen, weinige uren alle bakens te verzetten,
om te verbranden wat zij aanbeden hadden, en nog moeilijker om te aanbidden wat
zij tot dusverre gaarne verbrand hadden, de oude, bekende, zoogenaamd versleten
beginselen der voorvaderen, de traditie van lange generaties. Vergissen is menschelijk,
maar het valt altijd zwaar te bekennen dat men zich vergist heeft, dat men bedrogen,
bedot, beetgenomen is door wonderdokters en kwartjesvinders als de eerste de beste
uilskuikens op een kermis. Het is ook menschelijk dat van zooveel illusies en utopieën
die tot flarden verscheurd werden enkele franjes blijven slieren waaraan men zich
in arrenmoede vastklampt, dat menigeen zich tot het uiterste, tegen heug en meug,
probeerde te paaien met een bitterzoete, onmogelijke hoop, b.v. dat de geniale vader
der volkeren Stalin een grandioos dubbel spel speelde en op het geschikte moment
Hitler zou laten schieten zooals hij de democratieën den bons gaf, en dat men vooral
Vadertje Stalin niet met geweld en voor goed in het Duitsche kamp moest jagen.
Ook in deze zelf-begoochelingen waren de meesten ongetwijfeld eerlijk en bonafide.
Want het is geen kleinigheid om stuk voor stuk den ouden mensch af te schudden
wanneer elken dag een telegram binnenkomt dat tot die slooping dwingt, en niets of
weinig te hebben om hem van meet af weder op te bouwen.
Gelukkig had Frankrijk in Daladier een realistisch hoofdman toen gebeurde wat
men nauwelijks had durven hopen, wat men ternauwernood kon droomen, toen de
Finnen een nieuwe en onvergankelijke Saga schreven in het wereldboek der
menschheid, toen de Thermopylen der Grieken, Leonidas niet zijn driehonderd
Spartanen, tegen tienduizenden Perzen, verlegd, verjongd en opnieuw vereeuwigd
werden in den pool-cirkel van, het hooge Noorden.
Wie heeft niet oude, in hun laconisme brandende teksten herleven van Plutarchus,
van Herodotus, en wie is niet opgevlamd in bewondering toen hij de grootheid en
de schoonheid van dat heldendom onsterfelijk bewaard zag, en wijd overtroffen, in
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dien hyperboreïschen uithoek van Europa, vanwaar eertijds Apollo neerdaalde naar
den Olympus van Hellas? Temidden eener eeuw van modern comfort, temidden
eener eeuw die gebiologeerd en ontzenuwd is door de overschatting van materieele,
mechanische factoren, temidden van het ongeloof, de kleinmoedigheid der
toeschouwers van het gansche universum sprongen de Finnen op, mannen en vrouwen,
als levende helden uit en epos, en slecht bewapend, één tegen zestig, werden zij
overwinnaars.
Alvorens de Russen geklopt werden, alvorens zij slaag kregen te Tolvajaervi, slaag
te Aglaejaervi, slaag te Suomusalmi, slaag te Salla, slaag bij Petsamo, slaag op alle
plaatsen welker ruischende namen herinneren aan het nationale heldendicht Kalevala,
alvorens de moscovitische legers welke de beroemde Sillanpaa met reden een horde
noemde van ongeletterde armzalige, stinkende benden waren teruggedreven, had
Daladier den moed om Stalin's aanval te brandmerken als een repugnante,
afzichtelijke, weerzinwekkende lafheid.

Verhelderend vonnis
Zulk een vonnis verheldert de situatie nu niemand meer behoeft te vreezen, of mag
wanen, dat de woorden niet bekrachtigd zullen worden door daden. Stalin, die zijn
dubbelzinnige positie tusschen oorlog en vrede misschien niet ongeriefelijk acht,
omdat zij hem veroorlooft consulaire en diplomatische ‘waarnemers’ (er is een harder
en juister term voor dit ambt) te onderhouden in de Fransche vesting, Stalin heeft
niet gereageerd op den smaad waarmee hij door den regeerenden minister van
Frankrijk werd geschandvlekt, een hoon welke overal behalve te Moskou geleid zou
hebben tot verbreking der diplomatieke relaties. Misschien trekt Stalin evenmin
politieke consequenties uit het Fransche besluit dat den Finnen pantserwagens zal
verschaffen, anti-tank-geschut, kanonnen, vliegtuigen en munitie. Hij zal zich wel
hoeden een openlijken oorlog te aanvaarden met Frankrijk, en voor de Franschen,
voor de Engelschen, is onverbloemde belligerentie met de Soviets niet van rechtstreeks
belang. Dat heeft geen haast.
De hoofdzaak is dat de Finnen die overwinnaars zijn, overwinnaars blijven. Als
zich bij hun dapperheid de wapenen voegen kunnen zij opmarcheeren naar de
verovering van Moermansk dat sinds Brest-Litovsk een der sluiksche schuilnesten
is geweest van twee heimelijke trawanten. Als de deugd der Finnen vertienvoudigd
wordt met de kracht kunnen zij zich opmaken om Leningrad te gaan herdoopen in
Petersburg.
Het zou de eerste maal niet zijn dat de Russische Kolos bezwijkt aan een wonde
welke hem op één punt wordt toegebracht, honderden mijlen verwijderd van zijn
vitale centra. Dit overkwam hem reeds te Sebastopol en in Mantsjoerije. Maar om
een bedrieglijke fabel uit te roeien die even funest was voor de Russen zelf als voor
de rest van 't menschdom, om den bolsjewistischen bluf te ontmaskeren, de
onbeschaamdste die ooit geëxploiteerd werd, zou niets heilzamer, niets luisterrijker
zijn dan dat aan deze mogendheid van 170 millioen de nederlaag, welke een weldaad
van bevrijding behelst, geschonken wordt door het kleine volk van drie en een half
millioen Finnen. De Finnen hebben recht op deze eer, die onvergankelijk zou zijn,
voorbeeldeloos en een teeken voor immer.
[verschenen: 25 januari 1940]
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De Fransche vredesvoorwaarden
Op drie punten zijn Franschen en Engelschen eensgezind, en of men, dit
betreurt of toejuicht, niemand en niets kan daaraan iets veranderen
Parijs, 8 Januari [1940]
Nooit heeft men drukker over oorlog gesproken dan toen het vrede was, en nooit
sprak men drukker over vrede dan sinds het oorlog is. De Franschen hadden
nauwelijks tijd om hun divisies in stelling te brengen of langs alle telegraaflijnen
ijlde reeds die samenloop van geruchten welke wij een kwart eeuw geleden geleerd
hebben vredes-offensief te noemen. Geen week ging voorbij na de verplettering van
Polen zonder dat met behulp van een krantenartikel of ter gelegenheid eener
redevoering van een staatsman de lucht begon te suizen van de hemelsche stemmen
die zich wenden tot de menschen van goeden wille vanaf dat kinderen hun oor leggen
aan de houten palen waarin de harpen van elfen ongekende en verrukkelijke melodieën
zingen.
Deze muziek ruischte aan uit verschillende windstreken. Dan weer kwam zij
indirect uit Duitschland waar iedereen altijd pacifistisch en pacifiek geweest was en
't nog meer werd toen de oorlog ophield een Walkürenritt te zijn in de stofwolken
der daverende pantserwagens en waar menigeen onder den mantel van de humaanste
beweegredenen gaarne de winst geconsolideerd had, en zonder verdere kosten, van
het grondgebied en den buit welken de Duitsche legers overmeesterden in ‘den
grootsten veldtocht der historie’. Dan weer kwamen die engelachtige harmonieën
uit de steppen van Rusland waar men even weinig lust voelde als in Duitschland om
zich te wagen aan avontuurlijke complicaties, na een affaire welke zoo schitterend
en voordeelig was afgewikkeld, en waar men daarenboven alle belang had om
tegenover de communistische klandizie van den ganschen aardbol de gendarmes
voor te stellen als inbrekers en de inbrekers te doen doorgaan voor gendarmes.

Wat men vergat
Dan weer waren het andere neutralen dan de Russen (want Rusland is ‘neutraal’),
neutralen van overzee, uit de nieuwe wereld, neutralen uit het Noorden, Zuiden en
Zuid-Oosten van Europa die hun verschillend geïntoneerde vredeshymnen aanhieven,
sommigen uit mededoogen, sommigen uit angstvallige berekening. Allen vergaten
hoe het hunzelf te moede zou zijn, wanneer zij in de plaats waren geweest van de
Polen. Beducht en gebiologeerd door gevaren waarin zij konden worden meegesleept
vergaten zij de Gerechtigheid. Zij vergaten dat een voorbarige vrede de bedreigingen
waaraan zij blootstonden slechts kon bestendigen en vermeerderen. Enkelen hunner,
die bereid waren om onverschillig welk compromis te bevorderen (Rusland b.v.)
hadden het eerst en het heftigst de capitulatie van München gehekeld, en de
verzoenende Fransch-Engelsche houding gelaakt. Het experiment nochtans had hen
kunnen onderrichten. Niemand echter scheen zich te bekommeren over de vraag:
Wie heeft Europa sinds drie jaren onbewoonbaar gemaakt met zijn super-bewapening?
Wie heeft alle verbintenissen, beloften en eeden geschonden? Wie is binnengevallen
in vier landen die niets liever wenschten dan vredig te leven? Wie heeft de hekken
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geopend, waarachter Europa beschermd werd voor het bolsjewistisch verderf? Wie
heeft den oorlog ontketend over Europa?
Zelfs na de schanddaad, bedreven tegen Finland, afzichtelijke onderneming, welke
alleen dank zij de Finnen verheven werd tot den rang van het sublieme, hoorde men
nog stemmen om Frankrijk en Engeland aan te sporen tot minnelijke schikkingen,
alsof Europa kon voortbestaan zonder een radicale zuivering van alle elementen van
geweld en laagheid welke zich hebben opgestapeld.
De laatste en meest verbazende van al die vredesvermaningen kwam uit Spanje,
waar Generaal Franco in een radio-redevoering van 31 December zich uitdrukte in
deze wonderlijke termen. ‘Hoe langer het conflict duurt, hoe minder zijn voortzetting
gerechtvaardigd is. Een reeds overwonnen natie te willen redden kan geen motief
zijn tot verlenging van een strijd welke andere Staten dreigt te verdelgen.’ Zulke
woorden te vernemen uit den mond van een veldheer, die honderdduizenden levens
geofferd heeft aan de zegepraal van een beginsel, tot het bitterste einde toe overtuigd,
dat oorlog verkieslijk was boven elken schijn van vergelijk, zulke woorden, even
onridderlijk als onlogisch en inconsequent, geven een maatstaf van de verwarring,
waarin een Europa riskeert, gedompeld te worden, dat niet meer als een der hoogste
levensgoederen zou beschouwen wat Montalembert in 't midden der vorige eeuw,
en juist naar aanleiding van Polen, noemde: ‘De eer om de grootheid en de schoonheid
eener overwonnen zaak te kennen en te begrijpen’.

Franschen vechten niet voor hun genoegen!
Die offensieven, die raadgevingen, die verzuchtingen, groote en kleine,
rechtstreeksche of zijdelingsche, vergemakkelijken de taak der Franschen geenszins,
maar roeren hen niet. Zij vinden volmaakt verklaarbaar, dat staatslieden van neutrale
mogendheden den vredestoestand in Europa zoo spoedig mogelijk hersteld willen
zien. Ook de Franschen verlangen een spoedigen terugkeer van den vrede. Zij vechten
niet voor hun genoegen noch voor hun profijt. Elke dag oorlog kost hun ongeveer
één milliard, en andere eventueele schade, welke nimmer en nergens kan worden
ingehaald. Zij wenschen niet, dat dit soort van heldendom, in dienst van het Recht,
en van niets anders dan het Recht, in dienst der natuurlijke en bovennatuurlijke
grondslagen van het Recht (gedefinieerd o.a. door Emmanuel Kant) gewaardeerd
zal worden. Zij verwachten geen applaus, geen bewondering, zelfs geen
erkentelijkheid van de neutralen, wier laatste kansen op onafhankelijkheid en vrijheid
zij verdedigen met hun wapenen en met hun soldaten. Zij vragen hoogstens dat men
door overbodige initiatieven de verschrikkelijke taak, waarmee zij zich belastten niet
noodeloos verzwaart en haar einde vertraagt. Want de Franschen wierpen zich niet
lichtvaardig in den krijg en niet lichtvaardig zullen zij hem verlaten. Geen doel, geen
uitkomst is aannemelijk voor hen, dat niet beantwoordt aan de ongehoorde offers
aan geld en bloed, die reeds gebracht zijn en die nog vereischt zullen worden. De
overwinning, hoe duur gekocht ook, zal altijd opwegen tegen elken vorm van
nederlaag, capitulatie of stilzwijgende onderwerping welke de ondraaglijke,
verstikkende, ruïneerende situatie van 1933 en '39 zou rekken. Betreffende drie
punten heerscht onder de Franschen een volstrekte eensgezindheid. En niet alleen
tusschen Franschen bestaat deze absolute unanimiteit, maar ook tusschen Frankrijk
en Engeland.
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De drie punten
Deze drie punten, herhaalde malen geformuleerd door de leiders van beide geallieerde
mogendheden, drie punten buiten welke iedere bemiddelings-poging gedoemd zal
blijven tot mislukking, deze drie minimum-voorwaarden hoe hard zij ook klinken,
luiden onherroepelijk: Nimmer zullen Franschen en Engelschen toestemmen om deel
te nemen aan onderhandelingen, waarvan het resultaat de veroveringen welke
Duitschland maakte in 1938 en 1939 min of meer verholen zou bekrachtigen. De
Polen, Tsjechen, Slowaken en Oostenrijkers moeten de onafhankelijkheid herkrijgen
welke hun dagelijks door de Fransche Radio beloofd wordt.
Nimmer zullen Franschen en Engelschen inwilligen om te onderhandelen met
Adolf Hitler of een zijner partijgenooten wier eed, wier signatuur, wier beloften,
wier woorden, eere-woorden en krijgsmanswoorden, geen waarde, geen zin bleken
te hebben, en bijgevolg nooit meer kunnen hebben, noch verwerven.
Nimmer dus zullen Franschen en Engelschen zich vergenoegen met louter verbale,
louter schriftelijke verzekeringen eener natie, welke zich met geestdrift onderworpen
heeft aan de dictatuur van Adolf Hitler en zijn luitenants, eener natie, welke alle
consequenties dier dictatuur aanvaardde, tot den oorlog incluis.
Nimmer dus zullen Franschen en Engelschen een vrede teekenen, welke, zooals
Daladier onlangs nog zei, niet bevestigd is met positieve en materieele waarborgen,
die Europa voor altijd behoeden tegen een terugkeer van mogelijkheden, welke een
wereld-deel eerst bedreigen, daarna overladen met dood en ellende.
Van welken aard de positieve en materieele garanties zullen zijn, bleef tot dusverre
het geheim der regeeringen van Londen en Parijs. In het kader der drie
hoofdvoorwaarden zijn zij een kwestie van organisatie welke menige hypothese
toelaat en die zelfs geen varianten behoeft uit te sluiten. Geen wijziging echter is
denkbaar in de voorwaarden-zelf. Op deze drie punten zijn Franschen en Engelschen
even eensgezind als onwrikbaar. En of men dit betreurt of toejuicht, goedkeurt of
afkeurt, niets en niemand kan daaraan iets veranderen.
[verschenen: 30 januari 1940]

De plaag der democratieën
De bestrijding van het communisme eischt paardemiddelen en Frankrijk
heeft niet geaarzeld ze toe te passen
Parijs, 11 Januari [1940]
Het was een uitstekende en magnifieke séance, deze eerste zitting van het nieuwe
jaar, die kalm scheen te moeten verloopen en waarin de Fransche Kamer haar
communistische medeleden hardhandig expulseerde uit het Parlement.
Zeker, het incident leek veel op een schandaal, en er zijn lieden, die meenen, dat
het gouvernement in tijden van oorlog het schouwspel van wetgevers die enkele
collega's afrossen, aan de natie had moeten besparen en aan buitenlandsche oogen
had kunnen onttrekken.
Het zou inderdaad gemakkelijk geweest zijn om de scène te vermijden. De
aanwezigheid immers der communisten viel uitsluitend te wijten aan het buitengewoon
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zevendaagsch verlof, dat verleend was aan de gemobiliseerde volksafgevaardigden
om hun de gelegenheid te geven minstens pro-forma hun functie waar te nemen,
welke bestaat in een controle op de handelingen der regeering. Van militair standpunt
was dat verlof niet regelmatig, want het beroep van député is een beroep als elk ander
en waar zou men heengaan als aan iedereen vergund werd zijn ambacht of zijn ambt
uit te oefenen naar eigen believen. Men had dus het recht en in zekeren zin zelfs den
plicht om de permissie aan de parlementariërs in uniform te weigeren. Met des te
meer reden, daar men wist, dat zich onder hen een tiental communisten bevond, dat
op vrije voeten rondliep, omdat zij niet het crimineele manifest onderteekend hadden
van den ‘Onmiddellijken vrede’, en omdat zij zich niet aangesloten hadden bij de
‘Groep Boeren en Arbeiders’, gesticht na de ontbinding der communistische partij,
maar op wier eerlijkheid men evenmin kon rekenen als op de goede trouw van den
deserteur-kameraad Maurice Thorez.

Knechtschap
En als met voldoenden grond gegist mocht worden, dat de gemobiliseerde
ex-communisten van de gelegenheid zouden profiteeren om sensatie te maken, en
minstens de bewering zouden staven, dat het communisme de rottende plaag is van
elke democratie, ongeneeslijk zonder paardemiddelen, het was daarentegen onbekend,
hoe zij zich verhielden ten opzichte van Stalin, die in een fameus telegram aan von
Ribbentrop, dat op alle Parijsche muren werd aangeplakt, zeide, dat zijn vriendschap
met Duitschland bezegeld (gecimenteerd) was met bloed. Stellig, voor alle zekerheid
hadden de député's zich achter gesloten deuren kunnen vergewissen omtrent de
mentaliteit van collega's, die zich de paradox veroorloofden in de Kamer een partij
te vertegenwoordigen, welke niet meer bestond, en die aldus reeds een tamelijke
valschheid verrieden. Maar was het geen beleediging van de menschelijke waardigheid
om te veronderstellen, dat er zelfs na het onteerende vergrijp van Stalin tegenover
Finland, na de smadelijke nederlagen zijner massa-legers, geklopt door een handvol
helden, dat er na een dergelijk gods-oordeel nog schavuiten gevonden zouden worden
in Frankrijk, met zijn eeuwenoude tradities van ridderlijkheid, schavuiten niet alleen
verknocht gebleven aan een buitenlandschen despoot, doch die ook laaghartig genoeg
voelden om van hun knechtschap in 't openbaar te getuigen? Men kon trouwens alle
moreele overwegingen buiten beschouwing laten. De Finnen zijn Frankrijks vrienden
en zoolang het gezegde waar is van les amis de nos amis sont nos amis, zal in gelijke
mate gelden les ennemis de nos amis sont nos ennemis.

Een pak slaag
Maar wat er voor schandaligs steekt in de kruipende, schaamtelooze onderworpenheid
aan Stalin van enkele Fransche député's behoeft niemand te betreuren als een
schandaal, en nog minder als een symptoom, dat twijfel zou kunnen wekken over de
soliditeit, de eendrachtigheid der Fransche natie. Integendeel. Men kan zich verheugen,
dat een noodzakelijke en een urgent-noodige saneerings-operatie niet verricht is in
klein comité, achter de coulissen, maar in 't publiek, onder het volle daglicht. Elke
dubbelzinnlgheid is daarmee buitengesloten. Het zou veel gevaarlijker geweest zijn,
wanneer de slaafsche handlangers, in plaats van naar de letter hun moscovietische
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instructies op te volgen, dat kleine greintje gezond verstand en sluwheid bezeten
hadden om een gematigd loyalisme te huichelen waarmee zij zich een onaanvechtbaar
alibi hadden kunnen verschaffen voor alle verdere intriges, occulte machinaties,
volksbedrog, hoog en laag verraad. Zij schonken klaren wijn en zuivere koffie. De
Franschen weten voortaan wat zij aan hen hebben. Schurftige schapen die nergens
ontbreken, zelfs niet in Finland, die hier lamentabeler zijn dan overal elders, maar
die hun schadelijkheid verliezen, wanneer ze ontdekt en gesignaleerd zijn. Het
gouvernement kon geen maatregelen treffen tegen simpele verdachten, op bloote
vermoedens, aan hoeveel trouweloosheden ook de Fransche bolsjewisten zich
medeplichtig maakten. Zij leverden het flagrante, onweersprekelijke bewijs van hun
ontaarding en hun dienstbaarheid aan een vreemde, vijandelijke mogendheid. De
botte insolentie van enkele staliniaansche trawanten, optredend met de lompheid van
echte moejiks, wettigt het gouvernement om verschillende knoopen door te hakken,
welke reeds te lang hangende waren tot ergernis van ieder, die een vierkante,
onomwonden positie wenschelijk acht in een oorlog, waar totnutoe niet minder
gevochten is met wapenen van moreelen dan met wapenen van materieelen aard.
Ten overvloede wordt de gedragslijn der regeering voorgeschreven door een
omstandigheid, welke de beteekenis verkreeg van een waar plebisciet. Om de
onderhoorigen van Stalin uit de Kamer te verwijderen, behoefde niet eens de garde
gecommandeerd te worden.
Nauwelijks hadden de vier rebellische communisten geweigerd in te stemmen met
een hulde en een saluut aan het leger, dat de Fransche grenzen verdedigt, of het
gansche parlement sprong verontwaardigd op en zoowel socialisten, radicalen als
conservatieven werkten met menigen opstopper de verraders de deur uit.

Nog een verrassing
Waarschijnlijk zijn de Franschen pas aan 't begin der verrassingen, welke een
onvervalschte reactie tegen de plaag der democratieën zal meebrengen. De
ex-communisten bezaten een luxueus, monumentaal, met marmer gelambriseerd
Huis in de Rue de Châteaudun, dat bij de ontbinding der partij geconfiskeerd werd
door den Staat. De Kameraden waren deftig, imposant gelogeerd in een wijk, waar
de grond duur is, wat ettelijke millioenen gekost had, die onmogelijk gefourneerd
konden zijn door de kas der arbeiders-organisaties. Men dacht over 't algemeen, dat
het geld verstrekt was door Moskou. Ten onrechte! Dezer dagen ontdekte men, dat
de vereischte millioenen aan de Communistische Partij als leening voorgeschoten
waren door de Verzekerings-Maatschappij Victoria, Lindenstrasse 25 te Berlijn. De
leening, waarvan de acte tegenover notaris geteekend is te Parijs, dateert van 16
Januari 1932, dus één jaar voor de bewindsaanvaarding van Adolf Hitler en in een
periode gedurende welke de Duitsche Republiek bijzonder haar bitteren nood klaagde
tegenover de geciviliseerde wereld. Het is evident, dat in zulk een precaire situatie
de Maatschappij Victoria onmogelijk een leening heeft kunnen toestaan - en een
leening aan een Fransche politieke partij - zonder machtiging van de Duitsche
Regeering. Waaruit blijkt, dat de wijze raad van het spreekwoord Gouverner c'est
prévoir oneindig beter opgevolgd werd te Berlijn dan te Parijs.
[verschenen: 31 januari 1940]
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Titanische oorlogsmechaniek
De moderne krijgskunde eischt verbijsterende en duizelingwekkende
hoeveelheden aan bewapening en materiaal
Parijs, [ca. 20] Januari [1940]
Wat de Franschen betreft, en vermoedelijk ook de Engelschen, zij zouden gaarne
nog een maand of twee den schok uitgesteld zien. Maar als 't moet, en in 't uiterste
geval, kan ook voor hen de ware oorlog een aanvang nemen, de helle-oorlog, met
zijn pijnen in industrieele hoeveelheden, zooveel per minuut, zooveel per seconde.
Voor zoover men ooit zeggen mag gereed te zijn om een stoot op te vangen van
enkele duizenden pantserwagens, van vele duizenden vliegmachines, van
tienduizenden kanonnen, stoot die zal worden toegebracht op een onbekend uur, een
onbekende plaats en in een onbekende richting, voor zoover men zulk een
gebeurlijkheid met voldoende vertrouwen onder oogen mag zien, zijn zij gereed.
Nog niet geheel gereed weliswaar, nog niet in de puntjes gereed, nog niet zooals zij
het theoretisch kunnen wenschen en planmatig ontworpen hebben, maar het scheelt
niet veel, de afstand is niet groot meer tusschen de conceptie en de uitvoering. Het
reusachtige, ongehoord gecompliceerde mechanisme, dat begint bij de mijnen welke
de grondstoffen leveren, dat loopt over de ontelbare fabrieken die de grondstoffen
bearbeiden, en dat eindigt op slaglinies van honderden kilometer lengte, op slagvelden
die massa's materiaal verslinden, verslijten, vernietigen, massa's waarvan men zich
nauwelijks een idee kan vormen, die onafzienbare kettingband van raderwerken
zonder tal is gemonteerd, de arbeiders zijn op hun plaats, hij loopt, hij draait, hij
produceert, zonder haperingen, zonder onderbreking. Hij draait en produceert echter
nog niet op volle kracht, nog niet in het tempo waarvan de snelheid berekend werd
naar de capaciteiten van den tegenstander, die naar believen den cadans regelt van
al de vuren welke hij heeft opgestapeld.

Achterstand
Wie zich daarover zou willen verwonderen, bedenke, dat de Franschen en hun
bondgenooten een achterstand hebben in te halen van minstens twee jaren. In 1937
reeds werkte de Duitsche oorlogsmachine op een rhythme, dat de Franschen op 't
oogenblik pas benaderen. Parijs had toen zijn Expositie, zijn ministerie Blum en zijn
revolutionnaire stakingen. Nauwelijks een jaar geleden, een jaar, dat een eeuwigheid
lijkt, moest alles wat vandaag draait om het vuur te voeden van een onmetelijken
Moloch, uit den grond gestampt worden.
De Messerschmidt, de Heinkel die vochten in Polen, die vechten in de Vogezen,
waren toen reeds klaar om in serie vervaardigd te worden; de Morane, de Potez welke
hen vandaag bestrijden, bestonden slechts op papier, in teekening, op proef. Van een
oorlogsbudget op werkelijke schaal, van een industrieele mobilisatie kon toen in
Frankrijk zelfs geen sprake zijn.
Want een natie gelijk toenmaals, en zoo kort geleden, de Fransche was, steekt niet
zonder de hoogste noodzaak haar fortuin in improductieve uitgaven, die weinig goeds
voorspellen voor iedereen en die ten slotte iedereen zullen ruïneeren. Een bewijs,
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klemmender dan de overtuigendste diplomatische documenten van Geel- en BlauwBoeken, het afdoend bewijs, dat Frankrijk en Engeland het conflict niet gezocht
hebben, wordt geleverd door den achterstand hunner industrieele mobilisatie zonder
welke de moderne oorlog een week gevoerd kan worden, een maand, tot de voorraden
verdwijnen, doch niet kan worden gevoerd op alle punten van het front, niet voor
onbepaalden tijd, en bijgevolg niet met de noodige vrijheid van handelen en
concipieeren voor den bevelhebber.

Een vergelijking
Om een vergelijking te bezigen, die niet al te mank gaat en veel kan verduidelijken,
bevinden de geallieerden zich op 't oogenblik wat wapenen, materiaal, voorraden en
productie-mogelijkheden betreft, in de eerste maanden van 1918. In 1914 was de
aanval op de Yzer doodgeloopen wegens wederzijdsch gebrek aan munitie, en op 't
zelfde moment, zegt Generaal Debeney, dat de Duitsche stocks uitgeput raakten
vertrok de laatste munitie-trein uit Brest. Wijl geen der beide partijen het
ongeloofelijke munitieverbruik voorzien had, konden gedurende drie jaren enkel
operaties ondernomen worden op een beperkt, betrekkelijk nauw front, daar de sector
waar een offensief plaats greep slechts geproviandeerd kon worden door alle overige
sectors te ontblooten. Nog in 1916, om de pressie op Verdun te verlichten door een
aanval aan de Somme, moest Joffre vijf maanden wachten. En wat vergde reeds in
1916 een offensief met begrensde doeleinden. Langs een front van 15 k.m. hadden
de Franschen een kanon in stelling over elken 14 meter. Zij bombardeerden zeven
dagen en wierpen op iederen meter der vijandelijke positie drie ton projectielen. In
1917, op een front van 40 k.m. was er een kanon op elken 8 meter van het bestreken
terrein. Dat alles, dat summum verwoestings-potentieel, was détail-werk. Eerst in
den zomer van 1918 konden de geallieerden hun gansche linie garneeren volgens de
eischen der tactiek en der strategie. Toen kon de veldslag inzetten die onafgebroken
vier maanden woeden zou tot de vijand de witte vlag heesch.
Wij zijn ten opzichte der productie van bewapening en materiaal in de eerste
maanden van 1918, maar in 1939, 1940 is meer, oneindig meer noodig dan 22 jaar
terug, toen Mangin van de 229 pantserwagens welke hij voor 't offensief van 18 Juli
in 't gevecht bracht, binnen enkele uren er 62 verloor op een klein front.
Tijdens den zomer van 1918 fabriceerde Frankrijk 2000 vliegtuigen per maand
om een vloot van 3200 machines beschikbaar te hebben in de gevechtslinie. De
gemiddelde levensduur van het toenmalige vliegtuig, robuust en simpel vergeleken
bij het hedendaagsche, bedroeg zestig dagen. De huidige levensduur is belangrijk
korter. Buitenstaanders verbeelden zich, dat een jaarlijksche productie van 10 à
15.000 vliegmachines, met al de ingewikkelde instrumenten en apparaten die zij
bevatten, een geweldig cijfer vertegenwoordigt. De ervaring leert, dat het juist genoeg
is om 2000 machines in dienst te hebben op het front. In tegenstelling van wat men
denken zou, is de slijtage van pantserwagens bij intensief gebruik niet minder enorm.
Na zes weken verliezen zij het beste hunner gevechtswaarde. Sommige
luchtafweerkanonnen zijn goed voor oud ijzer wanneer zij vijftien minuten schieten
op maximum snelheid. En om één vliegtuig te produceeren, te bedienen en te
onderhouden zijn 60 man noodig; 48 man voor één kleine tank; 80 man, van de
achterhoede tot aan het slagveld, voor elk kanon in batterij.
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Titanische mechaniek
Per divisie geteld, per tientallen divisies, en alles meegerekend, der geblindeerde
wagens van 3 en de storm-wagens van 70 ton, alle lichte en zware kalibers, de
mortieren, de granaatwerpers, de mitrailleuzes, de mijnen, de antitanks, de
machine-geweren, de mitraillettes, de groote en kleine bommen, alles tezamen
genomen waarmee een front dat morgen 7 à 800 k.m. kan beslaan, omheind moet
worden met ondoordringbare vuurgordijnen die gedurende dagen en weken blijven
uitgehangen zonder reet, zonder spleet, van de Noord-Zee tot de Jura, en niets
vergetend in deze verticale en horizontale structuur van verdelging, komt men tot
verbijsterende, duizelingwekkende totalen.
Welnu, deze titanische mechaniek, welke men niet kan doorvorschen zonder
bevangen te worden door een gevoel van nachtmerrie, zette zich in beweging. Zij
loopt, zij draait. Elken dag zal zij een beetje vlugger draaien. Reeds nu kan zij niet
meer ontwricht worden in haar onverbiddelijken, hallucineerenden gang en over
enkele weken zal zij haar hoogste rendement bereiken, juist op tijd, bij de eerste
vlagen der lente, als sneeuwklokjes, hyacinthen, anemonen de bosschen en loopgraven
strengelen met wit en paars.
[verschenen: 13 februari 1940]

Aanval op de Ligne-Maginot?
Hoe de Duitsche generaal Guderian zich een mechanischen massa-aanval
voorstelt en wat de Franschen ertegen denken te doen
Parijs, [ca. 22] Januari [1940]
Kort voor den oorlog in Polen verscheen onder den titel ‘Achtung, Panzer!’ een boek
van Generaal Guderian, inspecteur der geblindeerde troepen van de Duitsche legers,
dat niet lang daarna doordrong in Frankrijk en in de cantonnementen, waar men tijd
had tot lezen, gecommenteerd werd met een hartstocht die zeldzaam is voor technische
literatuur.
De inhoud van Guderian's geschrift verklaart deze gepassionneerde aandacht.
Behalve een historische uiteenzetting over het ontstaan der Duitsche tankafdeelingen,
een motiveering waarom de Duitschers meer overhellen tot het Engelsche systeem
van autonoom optreden dan voor de Fransche methode van ondersteuning en
baanbreking der infanterie, en andere actueele beschouwingen, is ‘Achtung, Panzer!’
ook een handleiding voor het gebruik der strijdwagens op de verschillende soorten
van slagvelden en geeft een nauwkeurig, volledig inzicht in de ideeën welke het
Duitsche commando zich maakte omtrent de aanwending van geblindeerde divisies
tegen veldversterkingen en tegen permanente of half-permanente vestingen.

Sensationeele resultaten
Ieder weet welke successen de Duitsche tankbrigades behaald hebben aan den
Weichsel, de Narew en de Bug. Met manoeuvres, welke langen tijd wegens de vage
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berichten geen theoretische waardeering toelieten, en die de militaire vaklieden
vandaag pas, hoewel nog grosso modo, kunnen reconstrueeren, hebben de Duitsche
pantserwagens herhaalde malen alle terugtochtwegen en alle achterhoedeverbindingen
afgesneden aan Poolsche legergroepen, waardoor deze in elk der bekende gevallen
onfeilbaar tot capitulatie genoopt werden. Hoeveel sympathie en deernis de Franschen
ook koesteren voor hun dappere en ongelukkige Poolsche wapenbroeders, en hoeveel
rekening zij ook houden met het feit, dat die grove fouten, begaan door het Poolsche
opperbevel, de strategische denkbeelden der Duitsche aanvoerders zichtbaar in de
hand werkten, zij verhelen niet, dat het reeds van opmerkelijk talent getuigt om partij
te trekken van de vergissingen der tegenstanders, en verzwijgen geenszins, dat de
diverse bewegingen der gepantserde colonnes zijn uitgevoerd met een groote
zekerheid, met een onmiskenbare superioriteit. Tot hun niet geringe verrassing vonden
zij in ‘Achtung, Panzer!’ een schematische schets van operaties welke genoeg analogie
met de krijgsverrichtingen in Polen vertoonden om tot equivalent voorbeeld te dienen,
dat zijn deugdelijkheid bewezen had door de proef op de som. Vanzelf moest zich
derhalve de vraag opdringen welke en hoeveel kansen van welslagen in Frankrijk
de theorieën konden hebben van een auteur wiens instructies ten opzichte van de
Poolsche situatie tot zulke sensationeele en radicale resultaten geleid hadden.
Het is goed om van den vijand te leeren, zeiden de Romeinen. Als de Polen (ten
overvloede gewaarschuwd door de Franschen) konden weten wat hen boven 't hoofd
hing, ook Frankrijk mag zich voor ingelicht houden, want het boek van Generaal
Guderian bevat een hoofdstuk, dat stipt toepasselijk is op de Ligne-Maginot, van
welken kant men haar ook aanvalt, vanuit Lotharingen, of vanuit Zwitserland,
Luxemburg, België.
Nooit heeft de specialist der Duitsche pantserwagens geloofd, dat het conflict van
1939 aan 't Westfront zou beginnen gelijk in 1914, na den val van Luik, met een
bewegingsoorlog, en altijd heeft Guderian, die een beetje vermetel oordeelt, dat er
tijdens den oorlog van 1914, na een vierjarige bloedige worsteling, geen enkele
beslissing verkregen werd, de geblindeerde divisies beschouwd als het
onweerstaanbare doorbreek-wapen bij uitnemendheid. Hij kon het probleem niet
ontwijken, dat de Franschen hem opgaven langs hun grens. Hij moest het behandelen
en oplossen.

De visie van den Duitschen Generaal
‘Daar het onmogelijk is, zegt hij, om met de totnutoe gebruikte procédé's een decisief
succes te behalen, beproeven wij dus, door de vliegtuigen en de pantserwagens tot
den rang van hoofd-wapenen te verheffen, om langs nieuwe wegen een snelle tactische
beslissing te verkrijgen en haar onverwijld te exploiteeren op strategisch plan. Zal
deze poging bekroond worden met succes? Alleen de oorlog kan dit uitmaken. Maar
wij stellen als beginsel, dat wij een schitterend succes willen, een indeuking van het
front, gevolgd door een oprolling der vleugels die nog weerstand bieden en dat wij
de samenwerking der andere wapens zullen bestudeeren door uit te gaan van de
voorwaarden, die vereischt zijn voor een aanval der pantserwagens.’ En Generaal
Guderian ontplooit zijn aanval in vier echelons.
De eerste moet de actie der vijandelijke reserves en strijdwagens verlammen, de
generale staven en de organen van het commando buiten gevecht stellen. Op zijn
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weg zal hij zich bepalen tot vernietiging der vijandelijke antitank-wapens, zonder
zich in andere gevechten te laten wikkelen.
De tweede echelon heeft tot taak de vernietiging der vijandelijke artillerie en der
antitank-wapens welke zich in haar nabijheid bevinden.
De derde echelon moet aan het voetvolk en aan de hulpwapenen der pantserwagens
veroorloven om de posities der vijandelijke infanterie te doortrekken.
De vierde echelon ten slotte, welke slechts kan optreden, wanneer de in den strijd
geworpen geblindeerde krachten belangrijk zijn, zal door het commando benuttigd
worden als reserve, en om de fronten te omsingelen die standhouden.
Deze machtige aanval moet over een breed front doordringen in de vijandelijke
linie en de golven moeten elkaar volgen zonder onderbreking, tot aan het doelwit.
Alle echelons, na zich van hun eerste zending gekweten te hebben, moeten voorwaarts
stooten om gezamenlijk beschikbaar te zijn voor den kamp tegen vijandelijke
pantserwagens, waarop gerekend moet worden. De eerste echelon moet bijzonder
sterk zijn om deze laatste taak te vervullen welke hem stellig te wachten staat. De
aanval zal voorafgegaan worden door een verkenning van vliegtuigen en
gemotoriseerde verkenningstroepen; voorts ingeleid door een minimum van
artillerievoorbereiding om den tegenstander niet te alarmeeren en om den opmarsch
der pantserwagens niet te bemoeilijken door de kuilen der bommen.

Wat de Franschen ervan zeggen
Tot hiertoe was het woord aan den Duitschen Generaal. Wat denken de Fransche
vaklieden van deze tactische fantasie op rupswielen en op papier?
Zij stelt hen volmaakt gerust. Ten eerste. antwoorden zij, verwart de Duitsche
pantserwagen-specialist het doel en het middel. Een forceering der vesting-Maginot
kan hoogstens tusschen-doel zijn, want achter de hypothetisch gebroken cementen
linie zal de aanvaller op een intact leger stuiten, dat het hoofddoel blijft.
Van een strategische exploitatie der doorbraak van de Ligne-Maginot, aangenomen
dat zij lukt, kan dus geen kwestie zijn. Achter de overweldigde muren begint een
andere en nieuwe strategie in al haar omvang en met al haar problematische
wisselvalligheden.
Ten tweede redeneert Generaal Guderian alsof de verdediger niet bestaat of zich
beperkt tot een expectatieve non-activiteit. Vanaf den aanvang wil hij, dat de
vijandelijke positie in haar geheele diepte bestreken en bezet wordt door de inrichting
van den aanvaller. Hij houdt geen rekening met de bijkomstige verdedigingswerken
der hoofd-stelling. Hij rolt zonder ongerief en zonder verliezen door de mijnenvelden,
valstrikken en versperringen. Met een enkele phrase vernietigt hij het gansche
antitankgeschut en de complete artillerie. De geheele infanterie is in een paar woorden
vermorzeld alvorens het vijandelijke voetvolk in geforceerde marschen aanrukt. Zijn
vliegtuigen circuleeren ongehinderd in den hemel gelijk zijn pantserwagens tusschen
het dynamiet, meliniet en toliet. De Fransche pantserwagens verroeren zich pas
wanneer de vijandelijke wagens ettelijke kilometers achter de gebroken linie opduiken.
Dat alles is een beetje simplistisch en een beetje te gemakkelijk bedisseld. Maar
wanneer alles niet zoo toeristisch gebeurt als Generaal Guderian zich schijnt te
verbeelden (en daar een brigade pantserwagens allesbehalve geruischloos is, kan van
een overrompeling geen sprake zijn), wanneer de verdediger zich weert met de
middelen waarover hij beschikt, in welken toestand van verslijting of verwoesting
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zullen zich dan de geblindeerde, gemechaniseerde formaties bevinden na een
inspanning welke zich zeer zwaar, zeer moorddadig laat aanzien?
Dat blijft de kardinale kwestie. In Polen hebben de Duitschers niet enkel
buitensporig gunstige omstandigheden aangetroffen, doch zij bezaten daar bovendien
een verpletterende overmacht. Elke vergelijking met Frankrijk is absurd.
Tegenover de Ligne-Maginot zal de droom van Guderian een droom blijven, met
al zijn begoocheling en bedrog, een droom, die volgens de opinie van alle Fransche
vaklieden tot een nuttelooze slachting zou leiden gelijk de wereld er nimmer een
beleefde, wanneer iemand per ongeluk mocht trachten een dergelijke fantasie in
werkelijkheid te brengen.
[verschenen: 14 februari 1940]

Gaf München Hitler vrije hand?
Het Fransche Geel-Boek toont onomstootelijk aan dat Ribbentrops opvatting
dat de accoorden van München Berlijn de vrije hand zouden hebben gelaten
in Oost-Europa niet juist kan zijn.
Parijs, 22 Januari [1940]
Het Fransche Geel-Boek over den oorsprong van den oorlog is in minder dan een
maand na zijn verschijning het grootste succes geworden dat de boekhandel sinds
vele jaren gekend heeft. Het was reeds verscheidene malen uitverkocht. De drukpersen
en brocheerders, gedund door de mobilisatie, kunnen den afzet niet bijhouden. Binnen
drie weken werden 235.000 exemplaren in omloop gebracht en de vraag blijft
belangrijk hooger dan het aanbod. Geen literatuur, geen roman, geen tooneelstuk,
geen bioscoop zelfs, haalt erbij.
Met hun allen tezamen bereikten de beroemde meesters van den Quai d'Orsay, de
letterkundigen-diplomaten Alexis Léger, Jean Giraudoux, Paul Claudel, Paul Morand,
nimmer zulke schitterende oplagen. Ook in de annalen der diplomatie trouwens is
de enorme belangstelling welke het Fransche Geel-Boek wekt, een triomf zonder
weerga. De vermaardste staatslieden der historie en hun gezanten hebben nimmer
zooveel lezers gevonden in zoo korten tijd. Dat de oorlog een gewetens-kwestie is
geworden voor het meerendeel van hen die hem voeren, wordt expliciet en impliciet
aangetoond door den rush van een formidabel publiek naar dezen bundel van
telegrammen en rapporten. Niet alleen houdt de diplomatie op hier geheim te zijn,
maar zij werd gemeengoed voor de menigte. Niet alleen in naam werd zij openbaar
domein maar in feit.
Sinds menschen-heugenis had de Franschman de materieele mogelijkheid de
politiek zijner leiders te controleeren. Maar voor den eersten keer in de geschiedenis
heeft de massa der Franschen eveneens den wensch om persoonlijk onderzoek in te
stellen naar het buitenlandsch beleid hunner regeering. Met juiste middelen wordt
dit verlangen overigens aangemoedigd door den Quai d'Orsay. In Hollandsche munt
gerekend kost het Fransche Geel-Boek, een imposant volumen, voor het oogenblik
slechts veertig cents.
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Wapen van groot kaliber
Onder zulke omstandigheden wordt een uitgave als dit Geel-Boek niet enkel een
wapen van aanzienlijk kaliber en draagwijdte, doch bovendien van onmiddellijke en
onfeilbare werking. Een dusdanig succes dwingt uiteraard bijna automatisch tot een
repliek. Het is onmogelijk voor den tegenstander om dezen muur van overtuiging,
klaarheid en zekerheden te negeeren. Het is onmogelijk om een antwoord te ontwijken
wanneer het vraagteeken door zijn compactheid, door zijn gewicht, een
onontkomelijke aantrekkingskracht uitoefent. Honderdduizenden Franschen loopen
rond met de bewuste gedachte: ‘Wat brengen zij daartegen in?’ De schildwacht in
zijn beijzelden boom, de soldaat die een verschansing graaft in den harden grond,
het leger der arbeiders in hun fabrieken, allen zenden hetzelfde gerucht uit, weerkaatst
door tallooze echo's: ‘Wat brengen zij daartegen in?’ De tegenstander kan niet
ontsnappen aan den dwang van dit oneindig rumoer. Het reageert als een magnetisch
veld. Het stuurt zijn gansche propaganda in de war. Het isoleert ze. Het brouilleert
ze. Het overstemt ze. Zij verliest haar mordant, haar virus, haar reden van bestaan.
Zij werd quantité négligeable, overbodig, machteloos. Het ontelbaar gerucht domineert
alles. Het stelt een prealabele kwestie die behandeld en opgelost moet worden alvorens
men denken kan aan iets anders.
Het eerste antwoord kwam in den vorm eener officieele verklaring van 't Deutsches
Nachrichten Büro. De Franschen zijn erop aangevlogen zooals zij aanstormden op
hun Geel-Boek. Met een onweerstaanbaren drang naar helder inzicht in een calamiteit
die hen demonisch lijkt. Zij hebben de Duitsche nota van alle kanten bekeken,
binnenste buiten gedraaid, ontbolsterd. ontrafeld, getoetst, gedistilleerd tot aan haar
quintessens en daarna gerumineerd. En per slot zijn zij niet weinig verwonderd over
het gemak waarmee ze kunnen concludeeren.
Want goed beschouwd komt het betoog der Wilhelmstrasse hierop neer, dat het
Dritte Reich door Bohemen te bezetten, Polen te veroveren, niets anders deed dan
de consequenties trekken uit de accoorden van München.
Het voornaamste argument en de nieuwste thesis van Ribbentrop blijkt daarin te
bestaan, dat Frankrijk door de Münchener schikking en door de besprekingen welke
op München gevolgd zijn aan Duitschland de handen vrij gelaten zou hebben om in
het Oosten van Europa op te treden naar zijn welbehagen, en dat Frankrijk door op
't nippertje halt te gebieden toen Polen overvallen werd, aan zijn verbintenissen is
tekort geschoten en in zekeren zin de goede trouw van Duitschland verrast, verschalkt,
misbruikt zou hebben.
Voor de Franschen is deze argumentatie een ware meevaller, een ongeloofelijk
buitenkansje. Zij veroorlooft niet alleen de vraag ‘Houdt men ons daarginds voor
stompzinnige idioten?’ (vraag die den gunstigsten invloed heeft op het moreel van
ieder die haar stellen moet), zij wettigt niet enkel de sarcastische opmerking ‘De heer
Von Ribbentrop kan misschien schrijven maar hij kan niet lezen’, doch ten overvloede
permitteert zij een rechtzetting, een terechtwijzing die aan alle verdere tegenspraak,
redeneering of haarkloverij den mond snoert met een bescheid dat definitief is,
afdoend, zonder mogelijkheid van tegenwerping.

Nota 149
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De honderdduizenden die het Geel-Boek lazen, behoeven slechts te verwijzen naar
de zeer uitvoerige nota, gedateerd 1 Juli 1939, van Georges Bonnet, toenmaals
Minister van Buitenlandsche Zaken welke nota in het Geel-Boek het nummer draagt
van 149. Zij werd geredigeerd na een onderhoud tusschen Bonnet en den Duitschen
Gezant Graaf Von Welczeck. Het was een der drie gesprekken, waarop wij in onze
brieven van vorigen zomer, en het laatst op 10 Augustus, de aandacht gevestigd
hebben wegens hun uiterst belang voor den vrede in een periode toen de naald der
balans nog weifelend stilstond.
Het rapport van Georges Bonnet, gecompleteerd door een schriftelijke nota aan
Von Ribbentrop, met uitdrukkelijk, dringend verzoek tot overhandiging aan den Chef
der Wilhelmstrasse, bevatte inderdaad alles wat Duitschland noodig had tot zijn
nauwkeurige, volledige onderrichting omtrent de positie van Frankrijk tegenover het
Duitsch-Poolsche geschil. Niets ontbreekt. Noch de verwittiging, de zeer
uitdrukkelijke vermaning dat Frankrijk den degen zou trekken als Duitschland naar
de wapenen greep. Noch de openstelling van zeer aannemelijke perspectieven voor
Duitsche penetratie, doch pacifieke penetratie, in Polen en in de Oostelijke landen
van Europa. Wij schreven destijds onder den titel ‘Beslissende Uren’ dat het heele
probleem voor de Franschen geworden was of Hitler hen gelooven zou, of hij hen
au sérieux zou nemen wanneer zij zeggen, dat zij zullen vechten. Maar ook deze
aarzeling (wat wij niet weten konden) was toenmaals reeds buitengesloten. De
schriftelijke nota van Bonnet aan Von Ribbentrop liet niet den allergeringsten twijfel
toe aan de onveranderlijkheid van het Fransche standpunt, aan de onwankelbaarheid
van het Fransche besluit om al zijn krachten in dienst te stellen van het aan Polen
gegeven woord. De duidelijkheid, de precisie der nota van 1 Juli kon zelfs niet
overtroffen worden door de laatste kennisgeving welke de Fransche Gezant Coulondre
op 1 September richtte tot Berlijn. Toen de Duitsche bombardeerders reeds vlogen
boven de Poolsche steden, lag het nog in de macht van Duitschland om den vrede te
redden door een opschorting der vijandelijkheden en een terugtrekking zijner troepen.

Onomstootelijk bewijs
Het Geel-Bock bewijst dus onomstootelijk, zwart op wit, en onbedrieglijk, dat van
een verkeerde interpretatie der accoorden van München, van een misbruik der
‘Duitsche goede trouw’, van een vergissing, van een misverstand geen sprake kan
zijn. Inderdaad, volgens den letterlijken tekst der verklaring van München, kon
Duitschland medewerken ‘tot een consolideering der situatie van Europa en een
handhaving van den vrede in 't algemeen’. Het kon deelnemen aan den vreedzamen
opbouw van een nieuw Europa. Het had de vrije keuze. Het beschikte over alle
noodige gegevens en geen enkel punt van het probleem was duister of dubbelzinnig.
Zijn positie na München was even preponderant, brillant als die van 1914. Gelijk in
1914 heeft Duitschland gekozen, na rijp overleg, wel-overwogen, met voorbedachten
rade, met volle kennis van zaken. Als Joachim von Ribbentrop en Joseph Goebbels
hieromtrent den Franschman een zweem van onzekerheid willen inblazen, zullen zij
een weerlegging moeten bedenken die steekhoudender is dan de argumentatie waarvan
een geheele natie zonder moeite de nietigheid kan oordeelen.
[verschenen: 15 februari 1940]
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Angers, hoofdstad van Polen
De 23ste Januari, de datum waarop het verpletterde Polen zijn herrijzenis
en voortbestaan manifesteerde tegenover de geheele wereld, is een dag om
te onthouden
Parijs, 25 Januari [1940]
Er is op Franschen grond een Fransche stad waar de regeering van Frankrijk een
gezant en een gezantschap onderhoudt bij een vreemde mogendheid. De Ambassadeur
der Fransche Republiek legt daar, in 't hartje van Frankrijk, officieele bezoeken af
bij een buitenlandsch staatshoofd. Hij ontmoet er den gezant der Vereenigde Staten,
hij kruist er de gezanten van Brazilië, Egypte, Engeland, Uruguay, Chili, Estland.
De Nuntius van den Paus is ernaar onderweg. De ambassadeurs van China en Portugal
hebben zich laten aankondigen. De Noorsche Staten van de Groep Oslo hebben er
een vertegenwoordiger geaccrediteerd, dien ze weliswaar onmiddellijk daarna naar
huis ontboden hebben met vacantie, alvorens hij zijn geloofsbrieven kon overhandigen.
Italië, België, Spanje, Japan, en enkele anderen, lieten nog niets van zich vernemen.
De gezant van Tsjechoslowakije echter is er op zijn post. De soldaten die hem de
wapenen presenteeren, dragen een uniform, dat hij zeer goed kent. Een jaar geleden
had het volk welks representant hij is, nog gemeenschappelijke grenzen met de natie
waarvan de president hem hier ontvangt volgens alle eischen van het protocol.
Vandaag hebben beide landen hun gemeenschappelijke grenzen in Frankrijk.
Het is geen fictie en geen droom de buitenlandsche vlag, die daar op verscheidene
gebouwen wappert in twee kleuren, wit en rood. Het is ook geen paradox. Het is de
eenvoudige werkelijkheid. Wij zijn hier te Angers, op 300 km. van Parijs, in de
hoofdstad van Polen. Franscher streek in Frankrijk is er niet dan Angers, middelpunt
van het oude Anjou, bakermat der Plantagenets, gereputeerd om zijn pikanten wijn
der hellingen van de Loire en zijn sierlijke kasteelen uit de Middeleeuwen en de
Renaissance.

De nieuwe hoofdstad
Polen, hoofdstad Angers... Er is geen rechtgeaard Franschman, die dit zeggen kan
zonder een aandacht waaruit tweevoudige emotie opwelt. Hij heeft voor deze provincie
een genegenheid, die parallel loopt met de traditioneele voorkeur welke de lucht van
Ile de France verwierf in de nationale verbeelding. En over de geschiedenis van Polen
buigt hij zich vanaf de schoolbanken met een oneindig meewaren. Wat dat voor hem
beteekent aan gewaarwording kan alleen de Franschman weten. In 't woord Pologne
hoort hij een soort van tooverstem, die hem tot dezelfde voortvarende lyriek beweegt
welke Chopin bezield heeft en Adam Mickiwiecz. Grootheid en ongeluk, zooals nog
onlangs Georges Duhamel zei. Een bovenmenschelijk zich schrapzetten tegen een
onverdiend en onverbiddelijk fatum. Ongerechte oorlogen zonder eind. Een gemarteld
volk. Een onbuigzaam volk, dat weigert te sterven. Heldhaftig vertrouwen.
Onvergankelijke hoop. Op elke dezer termen vibreert de Fransche ziel als op de
exalteerende melodieën, jagende rhythmen, schemerende klaroenstoeten der Groote
Polonaise. En bij Boleslas de Dappere, bij de Jagellons voegden zich de verdedigers
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van Warszawa, van de Westerplatte, van Hel, van Modlin, van Lwow, de martelaars
van vorigen herfst, de martelaars van dezen barren winter, zonder eten, zonder vuur,
in huizen zonder ruiten. Dat een zoo gerechte zaak, dat een zoo verscheurende tragedie
haar toevlucht vond en haar ontknooping wacht onder den milden hemel van Anjou,
dat een natie van 34 millioen zielen die leven wil, hier haar organismen redt en
reconstitueert, is voor den Franschman een dier hoofdstukken zijner historie, welke
hij zonder aarzelen zal schrijven met zijn eigen bloed. Wie daaraan ooit getwijfeld
heeft, kent niets van de geschiedenis van Frankrijk, en niets van de Fransche inborst.
Het was ook te Angers, hoofdstad van Polen en wettige zetel van het Poolsche
gouvernement, met zijn ministeries, zijn Nationale Bank (uit de catastrofe werden
200 millioen gouden zloty's aan de plundering onttrokken), zijn ambassades, het was
in een Fransch kasteel, dat de opening had moeten gebeuren van wat de vluchtelingen
bescheiden genoemd hebben hun Nationalen Raad en die het Parlement is, het
wetgevend lichaam van het Poolsche volk. Maar Paderewski, die door zijn roemrijk
verleden en door de hooge waardigheid welke hij bekleedde in de Poolsche Republiek,
aangewezen was om de plechtigheid te presideeren, Paderewski, tachtig jaren oud,
ziek teruggekeerd uit Amerika, gebroken onder de rampen, die zijn vaderland troffen,
kon de reis niet ondernemen. En misschien ook om diverse complicaties en mogelijke
discussies van diplomatischen of juridischen aard te vermijden, vond de ceremonie
plaats in een der weidsche, onmetelijke salons van het vroegere paleis der Princes
de Sagan in de Rue Dominique te Parijs, drie jaar geleden door Polen aangekocht
om er zijn Ambassade te installeeren, en bijgevolg onbetwistbaar Poolsch gebied.

De plechtigheid
Voor de eerste openbare uiting waarin het verpletterende Polen zijn herrijzenis en
zijn voortbestaan manifesteerde tegenover de wereld, was de morgen gekozen van
23 Januari. Het is een datum om te onthouden, een datum, die nog met vuur en staal
gebrand, gebeiteld, bevestigd moet worden in de annalen van Europa.
Aan een der wanden van de prinselijke zaal, onder een plafond beschilderd met
somptueuze arabesken, hing een levensgroot portret van Foch, Maarschalk van
Frankrijk, Engeland en Polen, naast de beeltenis der wonderdadige Lieve Vrouwe
van Astro-Brama. Tegenover de miraculeuze Madonna was een altaar geïmproviseerd,
waar Mgr. Gawlina, groot-aalmoezenier van het Poolsche leger, wiens eene wang
nog het lidteeken toonde der wonde, ontvangen bij het luchtbombardement van een
gehucht in Wolhynië, de Mis zou opdragen. Allen waren aanwezig, de President der
Poolsche Republiek, de ministers, generaals, officieren, diplomaten, afgevaardigden,
toen Paderewski, de eerste, die het herboren Polen geregeerd heeft, binnentrad,
gesteund door twee vrienden. Parijs had den grooten patriot niet gezien sedert
verscheidene jaren, en voor 't eerst kwam hij er zonder de piano welke hem overal
vergezelde. Men herkende hem nauwlijks, zoo verrimpeld en ingevallen is zijn gelaat
onder de witte, vlokkige haren, die hem als leeuwenmanen in den hals golven, maar
met een diepe ontroering hervond men het symbool van Polen in den glans der
vonkelende oogen. Met een ondefinieerbare, bijna mystische bewondering, keek
men op tot den grijsaard, die na een halve eeuw van triomfen alles verwoest zag,
verwoest zijn land, verwoest zijn volk, verwoest de monumenten, die hij stichtte,
verwoest zijn werk, en die in zijn blik het levende teeken behouden had der
onverwoestbare Poolsche hoop.
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De verantwoordelijken
De openingszitting van dit Parlement, dat niet talrijk was, maar volledig, dat slechts
negentien leden telde (allen, onder wie een vrouw, ontsnapt aan hun overweldigers),
maar waarin alle partijen en alle provincies vertegenwoordigd waren, is vereeuwigd
door de bioscoop. Eén passage van Paderewski's redevoering is te citeeren en te
onderstrepen als richtinggevend voor de toekomst:
Ik ben ervan overtuigd, dat de gouvernementen der laatste dertien jaren
grootendeels verantwoordelijk zijn voor het lot, dat Polen getroffen heeft
en ik geloof niet, dat ik in deze meening alleen sta. Wij strijden niet voor
een heerrechtelijk Polen, niet voor een kapitalistisch of socialistisch Polen,
niet voor een Polen van groot-eigenaars of boeren. Wij strijden voor een
onverdeeld, eenig, groot en onafhankelijk Polen, voor een Polen, dat een
moeder zal zijn voor zijn trouwe kinderen, voor een Polen, dat onze groote
mystici gedroomd en aangekondigd hebben, voor het Polen doordrenkt
van het bloed zijner helden.
Hij sprak aan een tafel beladen met microfoons, ‘over de loopgraven heen, over de
landen der vijanden heen’, en misschien waren er ginds nog enkele ongelukkigen,
die in hun hongersnood en ruïnes een radio-toestel gered hadden om deze eerste
beloften op te vangen der bevrijding, deze eerste trillingen eener lichtstraal in hun
donkeren, ijzigen kerker.
[verschenen: 16 februari 1940]

Parijs zoekt een middenweg
In den vorigen oorlog klaagden frontsoldaten over de feeststemming in het
achterland, ditmaal mopperden zij over saaiheid en ernst.
Parijs, 31 Jan. [1940]
Men zal later kunnen zeggen: In de vijfde maand van den oorlog, die over het lot
van het menschdom beslist heeft, opende Parijs het mooiste theater van de wereld.
Later. Als men weet wat de oorlog geweest is. Als men overzien kan wat er van en
vóór het menschdom overbleef.
Het is een zin, die altijd vreemd zal klinken; Parijs opende het bekoorlijkste der
theaters terwijl de aarde zweefde boven de afgronden van een nieuwen chaos; op
denzelfden avond, dat de eerste minister in de microfoon orakelde: ‘Het zal wellicht
niet lang meer duren of de totale oorlog breekt los.’ Zeldzaam contrast. Het land is
omhegd met een dubbele heining van vuurmonden, de lucht zelf kan vlammen braken,
en men inaugureert een prachtigen, weelderigen schouwburg, gereedgemaakt terwijl
het gansche volk gemobiliseerd was.
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Ieder mag daarvan denken wat hij wenscht, maar dat is het antwoord van de
eermalige Ville-Lumière, die ondanks haar gedoofde lichten de Ville-Sirène blijft.
Haar antwoord aan den dood, die komt als een dief in den nacht: Het leven gaat zijn
gang. Haar antwoord aan alle zwartkijkers en ongeluksprofeten: het ergste is niet
zeker. Aan de sombere wolk, die boven de stad hangt, borduurde Parijs naar zilveren
randje.

Zelfkastijding
Noem dat chic, kranig, bewonderenswaardig. Noem dat oppervlakkig, futiel. Het is
de Parijzenaars om 't even. Zij hebben langen tijd geweifeld wat zij doen moesten,
toen de goede dagen voorbij waren, en niets op komst dan jammer. Zich in rouw
steken? Een ernstig, stijf gezicht trekken? Niet meer schertsen, niet meer lachen, niet
meer dansen? Zich stileeren naar de losgelaten ramp? Zij waren volkomen bereid
tot dit heldhaftige besluit: en met de loffelijkste zelfverloochening voerden zij het
uit. Zonder verderen omslag namen zij de oorlogstenue. Zij offerden hun vermaken,
hun verstrooiingen, en hun minst laakbare ontspanningen. Om zich aan te passen bij
het lugubere geraas, dat over Europa dreunde, bij den danse macabre van het
trommelvuur der gevechtslinies, bij de groote en kleine misères van militairen en
civielen sloten zit de café's op het uur, dat de kippen op stok gaan. Zij sloten hun
bioscopen, hun theaters, hun dancings. Zit sloten hun concertzalen en opera's. De
radio brouwde nog slechts serieuze muziek. Geen chansons meer. Alle luchthartigheid
was verbannen, elk spoor van vroolijkheid uitgewischt. Parijs was een stad geworden
van boetende, vastende anachoreten. Men leefde er als de kluizenaars in hun woestijn,
met een geest van zak en asch. Als de Parijzenaars dit soort van kastijding verre van
aanlokkelijk vonden, zit leek hun geheel natuurlijk. Waar zooveel leed geleden werd,
en waar zooveel bovendien in aantocht was, scheen het goddeloos en harteloos, dat
iemand zich amuseerde. Het schandaal van den vorigen oorlog, toen de eenen
sneuvelden terwijl de anderen fuifden, het onmenschelijke, demoraliseerende
schandaal van pret in een sterfhuis, waarover de combattanten zich zoo dikwijls en
zoo heftig verontwaardigd hadden, zou zich in geen geval herhalen.

Die van ‘là-haut’
Parijs paste zich gewillig aan bij de catastrofe. Het deed zijn best om zich in den
behoorlijken plooi te strijken. 't Koste wat het wil, maar niet voor den tweeden keer
zou de hoofdstad van het Achterland, van l'Arrière, slecht-befaamd bij de soldaten,
den blaam op zich laden van zich niet te bekreunen om den oorlog, en feest te vieren
van Montmartre tot Montparnasse alsof er niets gebeurd was. En hoe weinig geneigd
ook om met hangende ooren bij de pakken neer te zitten, de Parijzenaars zouden bij
den minsten wenk van buiten zonder morren tot het einde der calamiteiten volhard
hebben in hun kloekmoedige, rigoristische houding.
Maar het duurde niet lang of zij merkten hoe moeilijk het is, vooral op het punt
van decorum, om het iedereen naar zijn genoegen te maken. Dat werd meer dan
duidelijk bij de eerste treinen van verlofgangers van het front. Tijdens den vorigen
oorlog gromden de soldaten: ‘Wat een bende! Wat een keet! Moeten wij daarvoor
ons hachje geven?’
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Ditmaal echter zeiden zij: ‘Wat mankeeren jullie? Wat verbeelden jullie je? Meenen
jullie, dat wij met verlof komen om ons tien dagen smoorlijk te vervelen? Het is hier
nog ernstiger, nog harder dan là-haut.’
Want là-haut, daarboven, met zijn resonans van uitspansel en hiernamaals, is de
gebruikelijke naam geworden van het front. De mannen van là-haut wenschten een
glimlach, een beetje vertier. En op den koop toe mengde de buitenlandsche propaganda
zich in het geval. Als de Ville-Sirène in haar gewone doen gebleven was, zou die
propaganda geschimpt hebben: ‘Welk een Babylon! Welk een verdorven,
onverbeterlijke lichtzinnigheid temidden eener ramp!’ Nu schreef en zei de
propaganda van den vijand: ‘Parijs is volslagen gedemoraliseerd. Een doode stad.
Onherkenbaar geworden. Een stad der wanhoop. Parijs heeft allen moed verloren.
Het verviel in de dofste neerslachtigheid. Parijs bestaat niet meer.’

De middenweg
Een middenweg tusschen dergelijke uitersten is niet gemakkelijk vindbaar. De
Parijzenaars zochten hem al tastend onder de geblauwde lampen. Waar is de limiet
van wat mag en niet mag, van wat voegt en niet voegt, als elke minuut grenst aan de
eeuwigheid, als elke seconde een lach kan verstarren in de stuiptrekking eener laatste
smart? Alle zielen zijn zich bewust van de tragedie, alle gedachten toeven in de linie
van het vuur. Doch als men desnoods maling heeft aan de propaganda, wie zou een
oogwenk aarzelen om een soldaat van là-haut die vreugde, dien glans, die illusie, die
verkwikking te bezorgen, met welker belofte hij zich in zijn langen nacht verheugd
heeft?
Zoo veranderde op den wensch van ‘daarboven’ gaandeweg de physionomie van
Parijs. Zij heeft nog niets dartels, niets uitgelatens, maar zij werd minder stroef en
minder gesloten. Langzamerhand neemt zij haar vroegere uitdrukking aan en
herzamelt zij die onafgebroken gamma van genoegens in alle kleuren en variaties
waaruit een civilisatie is samengesteld. Men kan weer muziek hooren en drie orchesten
geven geregelde concerten. De Opera, die eerst wilde verhuizen naar de provincie,
heropende haar deuren en studeert zelfs noviteiten. De Opéra-Comique, de Comédie
Française en het Odéon hervatten hun voorstellingen. Van lieverlede vullen zich de
aanplakzuilen wederom met de titels van tooneelstukken, oude en nieuwe, met de
namen van beroemde virtuozen. De film-kunst herleeft en herbloeit. Men telt de
bioscopen weer bij tientallen en zij verwisselen hun programma's met de regelmaat
van eertijds. Een dozijn groote en kleine music-halls, circussen, cabaretten brengen
de lichte en luchtige noot in deze symphonie, even veelzijdig en genuanceerd als
eertijds. De musea en de voornaamste bibliotheken bleven leeg en dicht, maar de
bekende kunstzalen houden hun particuliere exposities van moderne en klassieke
meesters gelijk vroeger. De boekhandel, na een verticale daling tot ongeveer nul in
de maanden September en October, heeft niet meer te klagen en de roman-productie
blijft weinig beneden haar gewone niveau. Precies op tijd, geen week, geen dag te
laat, publiceerde Jules Romains de twee jaarlijksche deelen van zijn cyclus ‘Les
Hommes de bonne volonté’, die begon in 1932. Het einde is nog niet in 't zicht en
de belangstelling voor de nieuwe volumes verminderde evenmin als hun omvang.
De tijdschriften, litteraire en wetenschappelijke, verschijnen in gedund formaat, doch
het getal der verdwijningen is opmerkelijk gering en zonder belang voor de
geestesstrooming van den tijd.
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Het nieuwe theater
Het zou dus eer abnormaal geweest zijn als Parijs zich in die ontwaakte en verjongde
vitaliteit niet verrijkt had met een nieuw theater. Henry Bernstein, die het installeerde
om er zijn veertigjarig jubileum te vieren van dramaturg, kan niettemin met eenig
recht beweren, dat het zijn antwoord is aan Dr. Goebbels. Een nieuw theater te
realiseeren in het perspectief der Place de la Concorde, ver van het centrum, ver van
de boulevards, in de magnifieke maar uitmiddelpuntige Avenue des Champs-Elysées,
een luxueus, modern theater, dat gold reeds voor een avontuur, toen het nog vrede
was. Sinds de oorlog de moeilijkheden en de risico's vertiendubbelde, is het geen
waagstuk, maar een simpele daad van vertrouwen. Bernstein heeft op zijn post willen
blijven zooals iedereen. In den ketting der Fransche energieën mag geen schakel
ontbreken. Gelijk elk jaar sedert 1900 leverde de auteur van Samson en Le Secret
zijn traditioneel successtuk (dezen keer ‘Elvire’, een Oostenrijksche gravin, ontsnapt
aan de kerkers der Nazi's en beland in een Parijsch milieu met zijn amoureuze
intriges), doch wegens den oorlog wilde hij de première opluisteren met het cadeau
van een fonkelnieuwen schouwburg. Zulk een gebaar heeft zijn waarde. Want alles
is in alles. Tout se tient. Wanneer het geen rechtstreekschen invloed zal uitoefenen
op de beslissing der slagvelden, het heeft niettemin een beteekenis, die men niet
gaarne zou missen. Het bewijst, dat het dynamisme van Frankrijk, van Parijs, in volle
actie is en op volle kracht werkt.
[verschenen: 24 februari 1940]

Een pro memorie-post
Het gewetenlooze en noodelooze Japansche bombardement van een trein
op de Yunnanlijn
Parijs, 5 Februari [1940]
De eerste keer dat de Japanners, in December den spoorweg bombardeerden, die van
Haiphong en Hanoi naar Yunnan-Foe, de hoofdstad eener Zuid-Chineesche provincie,
welke rijk is aan steenkolen, ijzer, koper, zilver, lood, tin en andere delfstoffen,
hadden de Franschen het geval confidentieel gehouden en afgewikkeld onder den
mantel, gedachtig aan het evangelische woord dat men zijn broeder niet zeven maal
moet vergeven doch zevenmaal zeventig maal. Wij zeggen afgewikkeld bij wijze
van spreken, want zelfs de verstoktste optimisten konden de regeling van het incident
slechts beschouwen als precair en uiterst provisorisch.
Inderdaad, sinds de Japansche militairen in het Hemelsche Rijk moeilijkheden
ondervinden waarvan het einde aan alle horizonnen met hen meereist als een fata
morgana, is de trein die van de Golf van Tonkin naar Yunnan klimt, van den
zeespiegel tot een plateau van 2.025 meter boven peil, hun een ware obsessie
geworden. Bij hoog en laag beweren zij dat de ongrijpbare troepen van maarschalk
Tsjang Kai Sjek geravitailleerd worden over deze eensporige lijn, welke 859 k.m.
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lang is, 3422 bruggen telt en viaducten, plus 155 tunnels met een gezamenlijke lengte
van 17.854 meter. De Franschen die tusschen 1902 en 1912 dit pittoreske en
schrikbarend gehandicapte meesterwerk bouwden met hun goed en met hun bloed,
in voortdurenden strijd met rooverbenden, de Franschen die deze halsbrekend
gecompliceerde lijn beheeren, onderhouden en exploiteeren voor eigen risico, hebben
al het denkbare beproefd om den Japanners het idee uit 't hoofd te praten dat de
spoorweg naar Yunnan ten behoeve der Chineesche nationalisten gebruikt zou worden
op een wijze welke met een strikte neutraliteit in strijd is. Zij hebben elke mogelijke
oplossing voorgeslagen om de Japanners te overtuigen van hun goede trouw.
Zij hebben voorgesteld om het vervoer te laten controleeren door een Japansche
commissie van onderzoek. Zij hebben aangeboden het geschil te laten beslechten
door een arbitrage van neutralen. Alles bleek boter aan den galg.
En merk wel dat de Franschen zich uitermate goedig toonden door te streven naar
een stipte onzijdigheid waar volgens eigen zeggen van Tokio geen oorlog bestond
of bestaat. Heel die vriendelijkheid heeft hen niets geholpen. Het ongeluk wilde dat
de Japansche militairen niet alleen het transport van wapenen wenschten te verbieden
en te verhinderen, maar elk vervoer dat van verre of van nabij een land kan
interesseeren waar een Japansch militair te vuur en te zwaard zekere operaties verricht.
Deze pretentie kwam neer op een complete stopzetting van het verkeer, minnelijke
schikking welke weinig naar het genoegen der Franschen was, en nog minder naar
den zin der Amerikanen wier laatste vrije communicatie zou worden afgesneden met
Yunnan en de rest van China, waar zij aanzienlijke belangen hebben.

Verwoesting afdoend middel
Er is geen afdoender middel om een spoorweg stil te leggen dan hem gedeeltelijk te
verwoesten en als er ongeveer vier bruggen zijn per kilometer ontbreekt de
gelegenheid daartoe niet. De eerste gewelddadige onderneming tegen de Fransche
lijn was in den doofpot gestopt, eenerzijds om de geringe resultaten, anderzijds uit
overmaat van inschikkelijkheid. Het tweede bombardement echter is uitgevoerd
onder zulke verzwarende omstandigheden dat het erger dan een fout zou zijn om het
aan de openbaarheid te onttrekken en te verbergen in de archieven der kanselarijen.
Het heeft alle eigenschappen om de maat van zevenmaal zeventig maal vol te maken.
Donderdag één Februari vestigt de Amerikaansche gezant de aandacht van Tokio
op het gewicht dat de Vereenigde Staten hechten aan een onbelemmerde
spoorwegverbinding tusschen Haiphong en Yunnan. Vrijdag 2 Februari, 's middags
half drie, rijdt een trein bij kilometer 83 uit een tunnel en begeeft zich in een scherpe
kromming op een brug die op een tiental pijlers, rudimentair als steigers, een diep
ravijn overdekt. De weg klimt en de vaart is matig. In de lucht kruisen 27 Japansche
vliegtuigen. Zij kunnen vliegen naar verkiezing, laag en langzaam. Zij riskeeren
niets. De trein is ongewapend. De baan is onverdedigd. Zij kunnen mikken op hun
gemak. Als zij het doel missen bij den eersten worp kunnen zij zonder hinder het
stuur wenden, naar believen links of recht, en terugkeeren om het nog eens te
probeeren. Een paar minuten meer of minder zijn hier niet van het geringste belang
voor hun veiligheid. Die paar minuten zullen hoogstens enkele liters benzine kosten.
En uit dit alles volgt dat niets den Japanners belette of ontraadde om met het lossen
hunner bommen te wachten tot de trein over de brug en over den afgrond was.
Aangenomen dat zij de precieze opdracht kregen om juist die eene brug, te vernietigen
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van de drie duizend onder welke de keus hun vrij stond, met een ziertje goeden wil
hadden zij zich kunnen beperken tot de brug zelf.
Het verkeer op de lijn naar Yunnan is niet druk. Er loopt niet elk kwartier een
trein. Op z'n hoogst zou het hun tien minuten vertraging bezorgd hebben wanneer
zij den trein hadden willen redden zonder de brug te sparen.

Maar zij namen den trein
Het drievoudige escader van 27 luchtmachines, kolossale aanvalskolonne voor een
gemakkelijk en weerloos doel, bekommert zich echter om geen enkele consideratie
van menschelijken, sentimenteelen aard. De bezuiniging van enkele gallons benzine
gaat boven alle overwegingen van civilisatie en humaniteit. Waarschijnlijk komt de
gedachte van piëteit, van mededoogen voor nutteloos lijden, van afkeer voor
overbodige offers niet eens in hun hersens op. Vermoedelijk denken zij zelfs: een
brug en op den koop toe een trein op de brug: des te beter.
Gelijk wilden, in ieder geval zonder eenig geweten, razen zij aan op hun hulpelooze
prooi. Zoodra de trein op de brug is, laten de 27 vliegtuigen een zwerm van bommen
hagelen. Resultaat: 101 dooden, onder wie 5 Franschen (twee mannen, twee vrouwen
en een kind), 16 inlandsche spoorwegbeambten en 80 Chineesche reizigers; bovendien
124 min of meer zwaar verwonden.
Noch de lankmoedigheid welke Frankrijk betuigd heeft in zijn vruchtelooze
onderhandelingen met Tokio, noch deze slachting, des te afzichtelijker daar zij
vermijdbaar was, vraagt nader commentaar. De politiek van eindeloos geduld leidt
in 't Verre Oosten tot dezelfde ervaringen als in 't Westen voor alle mogendheden
die sedert twintig jaar vertrouwd hebben dat rede en intellect sterker zijn dan de
instincten en de passies onder hun vernisje van beschaving. Hoe langer hoe
zichtbaarder, hoe langer hoe ondubbelzinniger vallen de wereld en het menschdom
uiteen in twee contrasteerende, twee onvereenigbare, onverzoenlijke helften. In
Europa is alles waaraan wij geloofd, waarvoor wij sinds eeuwen gestreden hebben,
voortaan gereduceerd tot een kwestie van macht. In Azië. kan het niet lang meer
duren of dezelfde machtskwestie zal met dezelfde onafwendbaarheid gesteld worden.
Vandaag is 't woord nog aan Frankrijk en Amerika.
Zij kunnen de termen kiezen, waarmede zij dezen post zullen boeken op hun
balans, een pro memorie om niet te vergeten. Maar het uur nadert, onontkomelijk,
dat daar gelijk hier geen uitweg veroorloofd noch geopend zal blijven om te
schipperen of te transigeeren, ook al zou men dit willen en trachten.
[verschenen: 26 februari 1940]

Een votum van vertrouwen
Het Comité Secret was een gevaarlijk experiment, maar het had een
voortreffelijk en verbazingwekkend resultaat
Parijs, 10 Februari [1940]
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Niemand kon eigenlijk zeggen waarom en vanwaar, maar sinds December sloop het
idee van ‘Geheim Comité’ rond als een gehuil van nachtuilen, dat het holle donker
vult zonder zich ergens te fixeeren.
Het klonk sinister. Wanneer een parlement met gesloten deuren wil vergaderen in
oorlogstijd moeten er dingen bestaan waarvoor men niet openlijk durft uitkomen.
Zij voorspellen niets goeds, anders zou men ze niet achterbaks houden, volgens de
redeneering van den fameuzen man van de straat, met wien zelden te redeneeren
valt.
Het klonk luguber, maar het hield niet op. Een gedekt smoezen murmelde over
het land als een soort panisch rumoer. Men wist niet vanwaar het uitging; men voelde
het overal tegelijk. Een ondefinieerbare, benauwende stemming pakte zich samen in
de twee woorden Comité Secret. Léon Blum was ervoor, wat velen als een aanleiding
beschouwden om er tegen te zijn. Daladier was er tegen wat anderen nog feller er
voor maakte.
Want de oorlogstijd zet het gekonkel van couloirs en antichambres niet stop. Er
is altijd iemand die gaarne de plaats inneemt van een premier; altijd iemand, die zich
knapper acht dan de minister op wiens portefeuille hij loert. Ook als de vijand aan
de poorten staat verliest in een democratie de politiek haar rechten niet. Doch waarom
toonde Blum zich dermate gespitst op zijn Comité Secret? Waarom stelde hij de
brave menschen, en bovendien de soldaten, juist in deze periode een raadsel, waarvan
niemand iets begreep? Blum had niet de flauwste kans om opvolger te worden van
Daladier. Hij had dus geen direct persoonlijk belang om het gouvernement te
dwarsboomen en te verzwakken met een obscuur en enerveerend gestook. Wat kon
hij te vertellen hebben dat het daglicht niet zien mocht?

Ongezonde sfeer
Er is menig vraagstuk waarover de opinies verschillen en dat uiteraard tot troebele,
dubieuze verdenkingen voert, tot belachelijke of kwaadaardige geruchten, wanneer
de gedachten en de feiten, de critieken, de klachten en zelfs de berichten niet geheel
vrij kunnen circuleeren. De financiën b.v. De rantsoeneering. De leiding van den
oorlog. De toestand der Militaire Luchtvaart. De hulp aan Finland. De arrestatie of
de niet-arrestatie der resteerende communisten. De relaties met Rusland. De occulte
propaganda van den vijand en zijn handlangers. Enzoovoorts. Bezat Blum aangaande
deze punten, en andere, die ik oversla, bijzondere inzichten of inlichtingen welke
den gang der gebeurtenissen konden wijzigen, konden verhaasten, en die misschien
onmisbaarder waren voor de natie dan het ministerie Daladier? Men kan nooit weten
hoe een koe een haas vangt. Maar zeker heeft Léon Blum, door weken lang te
schermen met zijn Geheim Comité, bijgedragen tot 't scheppen en aandikken eener
gistende onrust, welke hoogstens nuttig had kunnen zijn, wanneer zij niet volmaakt
noodeloos gebleken was, en die ondanks haar ongemotiveerdheid langzaam uitdijdde
tot een gevaar. De speciale mentaliteit van den beroepspoliticus in aanmerking
nemende is het echter geenszins buitengesloten, dat Blum met volslagen onbewustheid
heeft meegewerkt tot de vorming van dat zeer ongewenschte en ongezonde klimaat.

Het grootste gevaar
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Dat Daladier zich uitsprak tegen het Comité Secret is verklaarbaar op gronden, die
probaat zijn en loffelijk, hoewel ze niet als argumenten konden dienen tegenover het
Parlement. Geheel terzijde latend, dat het voorstel van een Geheim Comité een
verzwegen motie van wantrouwen ten opzichte van zijn gouvernement inhield, vooral
onder de beschreven omstandigheden, kon Daladier terecht de gevolgen duchten van
bedoelingen, die op zichzelf desnoods uitstekend waren. Sinds de muren ooren
hebben, zijn de inconveniënten van ‘Gesloten deuren’ notoir. Men behoeft de
betrouwbaarheid der afgevaardigden niet eens in twijfel te trekken. Maar men geeft
hen de gelegenheid om de geheimste onderwerpen aan te roeren en het recht om een
duidelijk antwoord te eischen op de confidentieelste en onvoorzichtigste vragen. En
reeds een geheim, dat tien personen bewaren is zeer précair. Wat zal er worden van
het best versloten geheim, dat meer dan vijf honderd député's leeren kennen? De een
en de ander, gepolst door vrouw, vriendin of vriend, laat een stukje los, dat hij
onbeduidend oordeelt. Een fragmentje, een detail zonder beteekenis. Juist de kunst
echter en de taak van hen die den tegenstander hebben in te lichten (en zij mankeeren
nooit) bestaat hierin, dat zij al die geïsoleerde brokjes zelfs de onschuldigste
indiscreties, groepeeren, combineeren tot een verstaanbaar en onthullend geheel. Als
een puzzle. Behalve de afgevaardigden zijn er nog de stenografen. Een paar weken
voor den oorlog werd een officieel stenograaf, per ongeluk socialist en geheeten
Amourelle, in hechtenis genomen. Gedurende maanden, denkt men, had hij het
verslag van alle ministerieele conferenties woord-getrouw uitgeleverd aan
Duitschland, wat de legendaire ‘intuïtieve vermogens’ van iemand wiens naam op
ieders lippen ligt, niet weinig vergemakkelijkte en de legende bevorderde. Afgezien
evenwel van de vrouwen en vriendinnen der député's, aangewezen prooi voor
spionnen, afgezien van de stenografen, had de Fransche regeering ten overvloede
tijdens den oorlog van 1914 de onaangenaamste ondervindingen opgedaan met de
volksafgevaardigden zelf. Een zekere Turmel verkocht in 1917 complete rapporten
der toenmalige Geheime Comité's aan Duitschland, werd gearresteerd aan de
Zwitsersche grens en had de tegenwoordigheid van geest om te sterven in de
gevangenis. Dergelijke precedenten zullen altijd een waarschuwing blijven.
Doch sedert de Britten hun Geheim Comité gehouden hadden waren Blum en de
overige aanhangers van de gesloten-deuren-methode onweerstaanbaar geworden.
Zooals bekend is, verscheen er in het Hamburger Fremdenblatt van 10 Januari een
zoogenaamd volledig verslag van die geheime Engelsche debatten. En echt of
vervalscht, geheel of gedeeltelijk verzonnen, zulk een publicatie laat een slechten
indruk achter en kan de vertroebeling der gemoederen slechts vermeerderen. Ook
deze overweging ontmoedigde noch Blum noch de andere voorstanders van besloten
beraadslagingen. Zij wilden hun Geheim Comité. Zij kregen het. Met een geringe
meerderheid weliswaar van 35 stemmen; 262 tegen 227.

Verrassend resultaat
Wat sommigen gehoopt en verwacht hebben van dit Comité Secret, in Duitschland,
in Italië, in Amerika, wellicht in Frankrijk, zal tot het domein der hypothesen
behooren. Men kan 't hoogstens gissen naar de commentaren welke per radio aan 't
evenement voorafgingen. De uitslag heeft hun zonder twijfel opnieuw geleerd, dat
Frankrijk nog steeds het land is der verrassingen. Bij een der huiszoekingen, welke
hier tamelijk regelmatig verricht worden, en zeer kort voor deze gewichtige
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parlementszitting, was de politie een vragenlijst der Gestapo in handen gevallen,
waarop de dienaren van Himmler informaties verzochten, omtrent volgende kwesties:
‘Is Daladier bemind onder de massa's van het volk? Hoeveel stemmen zou hij
verwerven bij een votum van vertrouwen? Welke groepen zouden zijn aftreden zien
met een gunstig oog? Wie zou zijn eventueele opvolger zijn? Heeft hij tegenstanders
in den boezem van het Cabinet of van de Kamer? Wat denken de volksmassa's van
den oorlog?’ En zoo verder.
Op die vragen ontvingen de lastgevers een antwoord, dat welsprekender en
instructiever is dan alle rapporten, alle berekeningen van betaalde agenten. Na een
geheim Comité van twee dagen bevestigde het Parlement bij openbare zitting en met
algemeene stemmen Eduard Daladier voor langen, zeer langen tijd in zijn veelvuldige
functies van hoofd der Fransche Regeering. En men mag veilig gelooven, dat de
argumenten waarmee Daladier deze unanimiteit afdwong, dezen overrompelenden
triomf behaalde, zeer krachtig geweest zijn. Zij bleven totnutoe een ongeschonden
geheim. Maar gerust mag men hun waarde evenredig oordeelen aan het voortreffelijke
en verbazende resultaat.
[verschenen: 4 maart 1940]

De eenheid der tegendeelen
Op de vraag hoever de Duitsch-Russische samenwerking wel gaat heeft de
huiszoeking in de Parijsche bureaux der Russische
handelsvertegenwoordiging een antwoord: de G.P. Oe blijkt op te treden als
handlangster van het Duitsche gouvernement.
Parijs, 12 Februari [1940]
Het is onbekend welken vorm van samenwerking zich Hitler en Stalin droomen voor
een min of meer verwijderde toekomst, als zij den oorlog tezamen beëindigd hebben,
beëindigd wel te verstaan met een verpletlering der kapitalistische, plutocratische en
gedegenereerde democratieën.
Sommigen, bij wie de wensch de vader der gedachte is, denken dat de twee dictators
onvermijdelijk slaags zullen raken, en nu reeds zouden zij den een willen sparen naar
verhouding tot den klap dien hij later moet kunnen geven aan den ander. Hetgeen de
vooruitzichten niet rooskleuriger maakt dan ze op 't oogenblik zijn voor de bewoners
van Europa, die bondgenooten zouden worden of slaven, en misschien beide tegelijk.
Anderen, nog minder optimistisch, denken dat de twee veroveraars, wier
vriendschap, zooals Stalin telegrafeerde, bezegeld is in het bloed naar
oud-Germaansche trant, dat die twee bloedbroeders na hun gezamenlijke eventueele
zegepraal Europa zullen regeeren met een soort van Duumviraat, elk heerschend
over zijn helft, maar beide helften harmonisch aaneengeschakeld, economisch,
maatschappelijk en doctrinair vereffend, vereenzelvigd waartegen noch technische
noch theoretische bezwaren bestaan wijl Duitschland en Rusland elkaar in alle
huishoudkundige opzichten completeeren, en wijl zoowel het Nazisme als het
Bolsjewisme, meer tegenstrijdig in schijn dan in wezen, tijdens de jongste jaren
zoodanig evolueerden, dat de laatste schijnbare verschillen zonder moeite in een
wederkeerige versmelting kunnen worden opgeheven. Dat de Duitschers als
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Herrenvolk vroeg of laat in deze uitwisseling zullen domineeren is meer dan
waarschijnlijk. Doch voor overwonnenen of onderworpenen is dit een nuance welke
nog maar weinig belang heeft.

Weerzinwekkende mentaliteit
Dus het een of het ander. De geest die speculeert in toekomstige gebeurlijkheden
ziet geen derden weg geopend. En wie nog verder wil doordringen in de regionen
van het ergste, dat geen pure fictie is, geen fantasie, maar de inzet van een oorlog,
wie tusschen de twee geopperde veronderstellingen degene wil kiezen welke de
meeste mogelijkheden biedt om in vervulling te gaan, die moet zich bepalen tot het
zoeken van sporen welke een richting wijzen op een terrein waar alle
herkenningsteekenen met zorg zijn uitgewischt.
Men kan niettemin een vermoeden baseeren op het ongeloofelijke, 't bovenmatige
fanatisme der Fransche communisten. Onlangs hebben zij een schriftelijk wachtwoord
verspreid dat luidde: ‘Liever leven onder Hitler dan sterven onder Daladier.’
Het werd aangeplakt in kleine blaadjes, het werd gevonden in de zakken van jassen,
en zelfs in luciferdoosjes, toevallig vergeten op de tafeltjes van café's. Het gaf een
weerzinwekkend gevoel van misselijkheid. Goed, en des te beter. Maar dit effect is
bijkomstigheid. Hoofdzaak is de mentaliteit, de symptomatische psychose van hen
die zulke teksten redigeeren en doen rondstrooien. Het zijn de communistische
militanten waarvan het aantal geschat wordt op twintig à dertig duizend. Meer dan
twee duizend werden gevangen genomen, veroordeeld tot harde straffen en boeten,
en de Duitsche Radio heeft zich over hen erbarmd, dezelfde radio die niet lang geleden
nog philippica van Hitler uitzond tegen de naties welke zich lieten bolsjewiseeren
en verraad pleegden aan de beschaving.
Maar noch de krasse onderdrukking, noch het gevoelige verlies van ongeveer 10%
hunner contingenten heeft de rest der twintig duizend tot rede gebracht. Hoogstens
tot grootere behoedzaamheid. Zij zijn machteloos maar zij bleven in dienst van twee
buitenlandsche gouvernementen aan wier bevelen zij blindelings gehoorzamen.
Zij hebben drie radio-posten die geregeld propaganda-emissies en ophitsingen tot
sabotage en rebellie verbreiden in de Fransche taal. Voor de Fransche arbeiders doen
zij 't voorkomen alsof die posten zich bevinden ‘ergens’ in Frankrijk. Maar hun chefs
en zijzelf (de twintig duizend militanten) weten en kunnen weten met absolute
zekerheid, dat de eene post gelegen is in Baden, achter Mulhouse, de tweede in
Oost-Pruisen, de derde in Polen. Want dit is het karakteristieke, het merkwaardigste
in de mentaliteit der twintig duizend militanten: Zij weten. Zij worden niet
systematisch dom gehouden als in Rusland. Zij worden niet eenzijdig en methodisch
ingelicht als in Duitschland. Zij leven niet min of meer hermetisch afgesloten van
de omringende wereld. Maar hoewel kunnende vergelijken zijn zij voor geen zuiver
oordeel vatbaar. De baan welke hun werd voorgeschreven volgen zij zonder verder
nadenken, zonder discussie en zonder aarzeling. Met hart en ziel, met haar en huid
stellen zij zich ter beschikking der meesters die in Moskou en in Berlijn over hen
gebieden. Moskou en Berlijn, dat is voor hen één ideaal, één streven, één doel, en
één eindpunt.

Huiszoeking
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Een tweede horoscoop van toekomstige waarschijnlijkheden kan betrokken worden
uit de feiten welke geconstateerd zijn bij de huiszoekingen die de Fransche politie
verrichtte in de gebouwen der Russische Handelsvertegenwoordiging, in de bureaux
van het Parijsche agentschap der Intourist en in de voormalige Soviet-school.
Al deze onderhoorigheden der Russische Ambassade, achter het masker van
handels-verkeer, onder het mom van bevordering van Fransch-Russisch toerisme,
waren haarden van propaganda, centra van bolsjewiseering en nesten van spionnen.
Hun personeel telt zijn zuiver-Russische medewerkers bij honderdtallen.
Omdat echter verscheidene Russische diplomaten zoowel werkzaam waren bij
hun Ambassade als bij hun Intourist- en Soviet-school, genoten de ap- en dependenties
van het Russisch Gezantschap krachtens een accoord met de Fransche regeering 't
privilege der exterritorialiteit en der diplomatische immuniteit. Dit accoord, evenals
het handelsverdrag van 11 Januari 1934, waarvan het een aanhangsel was, verliep
op 31 December 1939 en werd niet hernieuwd noch verlengd. Op 1 Januari bijgevolg,
wat ook de Soviet-Gezant Souritz moge beweren en hoe zonderling dienstvaardig
het Deutsche Nachrichten-Büro, als remplaçant van Moskou dat zich koest hield, de
Fransche regeering ook moge beschuldigen van schennis der diplomatische
immuniteit, reeds op 1 Januari hadden de Franschen rechtelijk toegang tot de diverse
bijgebouwen der Russische Ambassade. Men kan zelfs vinden dat zij zich met hun
perquisitie niet gehaast hebben. Zonder buitengewone boosaardigheid zou men
kunnen insinueeren dat een verklaarbare protectie aan haar bolsjewistische
beschermelingen allen tijd gelaten heeft om compromitteerende stukken in veiligheid
te brengen. Ofschoon bij de Russen geen enkele slordigheid behoeft te verwonderen
kan het zelfs vreemd schijnen dat zulk een elementaire voorzorgsmaatregel verzuimd
is. In ieder geval hebben zij te veel en tevergeefs gerekend op hun beschermers en
op de Fransche lankmoedigheid. Deze raakte uitgeput.

G.P.U. in dienst van Berlijn
Maar welke ook de oorzaak geweest is dat de huiszoeking in de lokalen der Russische
Handelsvertegenwoordiging tot sensationeele bevindingen leidde waarvan de
consequenties en de terugslag nog moeilijk te overzien zijn, zij verschafte een bewijs.
Een onomstootelijk bewijs. Zij heeft ontegenzeglijk aangetoond dat niet enkel de
Fransche communisten onvoorwaardelijk onderworpen zijn aan Moskou, doch dat
ook Moskou in dienst staat van Berlijn, dat de G.P.U. van het Kremlin te Parijs
optreedt als agent, handlangster en plaatsvervangster van het Duitsche Gouvernement.
De vragenlijst der Gestapo, waarvan Daladier een uittreksel citeerde in de Fransche
Kamer, was afkomstig van de Russische Handelsvertegenwoordiging, Rue de
l'Université No. 102.
Zonder twijfel is hiermee het raadsel der toekomstige Duitsch-Russische
samenwerking niet ontward, afgewikkeld en opgelost. Maar de twee verschijnselen
(het grenzenloos fanatisme der Fransche communisten en de doubleering der Gestapo)
geven een aanduiding welke men niet licht kan onderschatten of verwaarloozen.
[verschenen: 5 maart 1940]
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Parijs wil geen tweede München
En ontvangt dan ook Welles' missie, ofschoon welwillend, toch met
vriendelijke terughouding
Parijs, 15 Februari [1940]
Het bericht dat Franklin Roosevelt een zendeling heeft afgevaardigd naar de
oorlogvoerende mogendheden van Europa (uitgezonderd Rusland) en dat Cordell
Hull de Neutralen gaat consulteeren (uitgezonderd Rusland) is in Frankrijk ontvangen
met groote welwillendheid en met een vriendelijke terughouding.
Met welwillendheid omdat de Franschen jegens Amerika gevoelens van
dankbaarheid onderhouden waarvan zij de uiting altijd de voornaamste plaats zullen
geven in hun betrekkingen. In 't verleden heeft Amerika aan Frankrijk onschatbare
en onvergetelijke diensten betuigd, waarvan de herinnering bewaard blijft. Bovendien
hebben de Franschen geen enkele reden om Roosevelt, wiens sympathieën voor de
zaak der Geallieerden verzekerd zijn, niet met hoffelijkheid tegemoet te komen en
elk initiatief van zijn kant gewettigd te achten in een oorlog welke zij voeren met
energie hoewel ze hem verfoeien.

Alle onheilen kwamen uit Amerika
Met terughouding omdat alle inmengingen van Amerika in Europeesche
aangelegenheden gemerkt zijn met het teeken van bankroet, alsof zij slechts kunnen
geschieden onder een kwaad gesternte. Men vindt Amerika aan den oorsprong van
alle onheilen welke Europa vandaag treffen en bekommeren. Het was Amerika dat
door zijn weigering om toe treden tot den Volkenbond. deze instelling, die sterk en
heilzaam had kunnen zijn, vanaf haar geboorte kaduuk maakte. Het was Amerika
dat door zijn weigering om het Verdrag van Versailles te ratificeeren, aan welke
redactie en welks fouten Amerika had medegewerkt, in dit pact de eerste bres schoot,
welke slechts langzaam verwijd behoefde te worden om uit te loopen op de
tegenwoordige catastrofe. Het was Amerika dat de Bolsjewisten financieel gesteund
heeft in de periode van hun debuut en dat dezen kanker van Europa vele jaren
kunstmatig in 't leven hield. Het was Amerika dat met zijn Dawes-Plan en Young-Plan
de oorlogsschulden van Duitschland geleidelijk deed schrappen, maar dat betaling
eischte van de oorlogsschulden der Geallieerden. Het was Amerika dat den eersten
Douanemuur oprichtte welke de wereld-economie versperd en langzaam verstikt
heeft. Het was Amerika dat met Hoover voor de eerste maal het systeem der Autarkie
toepaste dat eindigde met den kolossalen krach en met de crisis, die de geheele aarde
heeft geteisterd. Het is Amerika dat meer dan do helft van het goud draineerde (en
steriliseerde) der planeet. Hoe meer men de consequenties van deze serie dwalingen
kan overzien, hoe grooter de vergissingen worden. Dergelijke antecedenten wekken
allesbehalve vertrouwen wanneer Amerika zich opnieuw bereid verklaart tot het
geven van adviezen aan Europa. Het ligt voor de hand dat men zulke dingen niet
vierkant zegt. Maar als men er weinig over spreekt, men denkt er des te meer aan.

Toch hartelijk welkom
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Dit belet niet om den afgezant van Roosevelt met de oprechtste beminnelijkheid te
verwelkomen. De Franschen verwonderen zich erover hoe nog nadere informaties
gewenscht kunnen worden omtrent een conflict dat vele jaren openlijk gesmeuld
heeft, dat Parijs en Londen getracht hebben met alle middelen te bezweren. Zij zullen
deze verwondering in de hoffelijkste termen ter kennis brengen. De wijze waarop
het conflict gebroeid heeft, de manier waarop het in September uitlaaide tot een
brand, verbieden dat de ijzingwekkende match sluit met gelijk spel of met een
schikking die daarop neerkomt. Een zoodanige schikking werd reeds beproefd in
1928 te München Toen was het uur geslagen om de wapens te strekken. Chamberlain
en Daladier hadden het bloemetje geplukt temidden van de netels. Maar geen enkele
wapenfabriek in Duitschland werd stopgezet. Integendeel. Zij bouwden nieuwe. Zij
dwongen Frankrijk om in vliegende haast een oorlogsindustrie uit den grond te
stampen, die het tegen de hunne kon opnemen.
Zulk een experiment kan niet gewaagd worden voor den tweeden keer. Ditmaal
kostten de uitstekende bedoelingen het leven aan Tsjechoslowakije en aan Polen.
Het had erger gekund en men mag zich gelukwenschen er zoo goedkoop afgekomen
te zijn.
De Franschen kregen de gelegenheid zich schrikwekkend genoeg toe te rusten om
jegens den oorlog zelf ontzag in te boezemen bij een schrikbarenden tegenstander.
Waar vijftig duizend kanonnen kunnen losbarsten gedurende weken, waar twintig
duizend vliegtuigen klaar staan om bommen te strooien is het normaal dat men zich
even bedenkt. De affaire rendeert niet meer. Hoe ze ook uitdraait er wordt geld bij
ingeschoten. Men heeft het honderdmaal gezegd, herhaald, tot in den treure.
Zij hebben niet geluisterd. Nu is het te laat. De proef kan niet opnieuw genomen
worden. Wie immers garandeert dat het drama niet van voren af aan begint? Wie
weet wat er rondwoelt in de hersens van den tegenstander, wien de misrekeningen
van September ongetwijfeld iets geleerd hebben? Welke plannen brouwt hij uit?
Welke machinaties combineert hij nu reeds? Hoe zich daartegen te weren en te hoeden
zonder de meest deugdelijke en draconische waarborgen? Men kan niet eeuwig
doorgaan met zich te ruïneeren door militaire toebereidselen. Daniël Serruys, die in
1927 het uitermate voordeelig handelsverdrag beredderde dat Frankrijk cadeau deed
aan Duitschland (en waarvan men nimmer gewaagt) dezelfde Daniël Serruys, die
heden als hooge-commissaris fungeert der Nationale Economie, heeft uitgecijferd
wat tot stand had kunnen gebracht worden, wanneer de wederpartij niet gebiologeerd
ware geweest door een geest van geweld. Een transsaharische spoorweg: 5 à 6
milliard. Onderwaterzetting van sommige streken der Sahara: 7 à 8 milliard. Een
wegennet in Azië: enkele tientallen milliarden. Een grondige exploitatie en
bewoonbaarmaking van Zuid-Amerika, waar ruimte, werk en voedsel is voor tientallen
millioenen menschen: zooveel milliarden als men wil. Maar hoeveel ook, zij zullen
een bagatel blijven tegenover de 650 milliard welke in 1938, tegenover de 850 milliard
welke in de eerste acht maanden van 1939 door de wereld verspild zijn aan
oorlogsuitgaven.

Eerst garanties
Die plannen zijn de beloften van den komenden vrede en niets verhindert Amerika
om tot hun verwezenlijking bij te dragen. Doch het zal geen vrede worden, het kan
geen vrede worden alvorens de geest van geweld die een deel van Europa bezielt,
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radicaal is uitgeroeid, alvorens ‘materieele en positieve’ garanties verkregen zijn
tegen een herrijzing dier tyrannie van geweld en krachtsmisbruik. Een edeler en
constructiever geest moet over Europa en over het menschdom varen. Tot elken prijs.
En zelfs Amerika, zelfs de bewoners van Middle West en Far West moeten dit
begrijpen.
Want niet alleen per slot doch in zijn eerste instantie is het hedendaagsche conflict
herleidbaar tot een verschil van geest. Het is geen strijd tusschen naties. Een strijd
is het tusschen goed en kwaad.
Het geheele probleem en in zijn ganschen omvang is vóór den oorlog ontelbare
malen gesteld door de geallieerde staatslieden. ‘Wanneer wij slechts zeker konden
zijn, zei Lord Halifax nog op 29 Juni, dat andermans bedoelingen dezelfde zijn als
de onze, en dat wij allen een vreedzame oplossing verlangen, dan, ik verklaar het
hier uitdrukkelijk, zouden wij kunnen discuteeren over de problemen die de wereld
verontrusten. In een zulke, nieuwe atmosfeer zouden wij het Koloniaal Probleem
kunnen onderzoeken, de kwestie der grondstoffen, de barrières van den handel, het
probleem van den Lebensraum, van de beperking der bewapening en elk ander
probleem dat het leven van alle burgers van Europa beïnvloedt. Maar aldus is de
situatie niet tegenover welke wij ons bevinden. De bedreiging met militair geweld
legt de wereld een schatting op en onze onmiddellijke taak is dat wij daaraan
weerstand bieden.’
Frankrijk heeft nooit anders gedacht over dit vraagstuk en met nut zou Roosevelt
zich kunnen laten inlichten waarom de tegenstander van Engeland en Frankrijk elken
uitweg op vreedzame regelingen heeft verijdeld. Wat den vrede zelf betreft, als de
vrede bevochten moet worden op de slagvelden, nam Frankrijk onherroepelijk positie
en zal ditmaal geen duimbreed ervan afwijken. Die positie is identiek aan de Engelsche
gelijk zij kernachtig gedefinieerd werd door Sir Edward Grigg, parlementair secretaris
van den Britschen Informatie-Dienst en persoonlijk vriend van Chamberlain: ‘Men
moet goed begrijpen dat de vrede gemaakt zal worden volgens den wil van hen die
hem verworven hebben met hun bloed.’
[verschenen: 6 maart 1940]

De censuur in Frankrijk
‘Anastasie’ heeft een enkel inconvenient voor de auteurs, maar het ongerief
is klein en wanneer de oorlog hun geen zwaardere beproevingen oplegt
mogen zij den hemel danken.
Parijs, 19 Februari [1940]
Niets zou gemakkelijker zijn dan aan de debatten, over de censuur (alias Pers-contrôle)
die dezer dagen plaats vinden in de Fransche Kamer, een interpretatie te geven welke
fnuikend is voor de eer van Frankrijk, een dier valsche, sophistische, farizeesche,
hypocriete en maar een klein ziertje verwrongen interpretaties waarmee tegenwoordig
de wereld overstelpt wordt.
Men heeft slechts te zeggen, en 't ligt zelfs voor de hand om 't te zeggen: ‘De
Franschen die beweren de wapenen gegrepen te hebben en oorlog te voeren, en die
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onmenschelijke offers eischen ter wille van de vrijheid, zij verloren de laatste en
voornaamste hunner vrijheden, de vrijheid van denken.
Zij beklagen het zoogenaamde infame Juk van anderen en zelf liggen zij in de
boeien van de ignorante, incompetente, absurde, willekeurige tyrannen hunner
censuur. En dat is geen verzinsel van een leugen-ministerie, zooals de Franschen en
Engelschen, die in schijnheiligheid aan elkaar gewaagd zijn, een waarheid noemen
welke niet in hun kraam te pas komt. Ignorant; incompetent, absurd, incoherent,
koppig en tyranniek. Het zijn de eigen woorden van Léon Blum, een der voormalige
hoofden van de Fransche regeering en leider van het Fransche socialisme. Aldus
schildert hij, wiens stokpaardje was de slavernij te bejammeren waarin Duitschland
en Italië zuchten, aldus brandmerkt hij de soevereine, grillige macht waaraan de
geesten onderworpen zijn in Frankrijk. Van slavernij gesproken, wie zijn de
beklagenswaardigste slaven? De Franschen wier gedachten en opinies onderworpen
zijn aan het blauwe potlood of de spreekwoordelijke knipschaar van een nukkigen
en bekrompen despoot, de Franschen wier kranten gestreept, gevlekt, gekerfd zijn
met kale plekken wit, de Franschen die allen, van Blum tot de kardinaal-aartsbisschop
van Parijs, onder de plak zitten van een vitterigen, pietepeuterigen machtswellusteling,
waartegen geen beroep bestaat, die confiskeert bij 't minste verzet, - of de anderen
die geen vrijheid behoeven te huichelen of te roemen waarmee men in Frankrijk spot
volgens zulke onloochenbare getuigen.

Wat men vergeet
Dit is niet kwaad geredeneerd, zeer handig, en geheel in den trant van Mefisto, die
altijd uitmuntte door de scherpheid zijner logica. Dat de Fransche censuur-debatten
stof geleverd hebben tot dergelijke kwasie steekhoudende vergelijkingen (welke men
niet verzuimde te maken) en tot afkammerijen, goedkoope afbrekingen, welkome
bekladdingen die als koren op den molen worden aangedragen, is het grootste nadeel
geweest van de parlementaire discussies over de hinderlijkste van alle controle en
beperkingen waarmee een oorlog de menschen zegent. Blum had dit niet moeten
vergeten. En ook niet Xavier Vallat, zijn antipode van rechtsch, die even virulente
termen gebruikte tegen de narrige en almachtige censoren. Zij hadden dezelfde
klachten kunnen formuleeren, even fel, even bijtend, even hoonend, maar zonder
hun tegenpartij in de kaart te spelen, zonder vat te geven op de broze kreukbaarheid
van een der fundamenteele liberale beginselen, vertegenwoordigd door Frankrijk,
zonder voorwendsels te verschaffen tot een redeneering die haar scheefheid, haar
mankheid verbergt onder een zekere rondborstigheid van allure.
Want wie min of meer oprecht betreuren dat de Franschen een vrijheid verloren
die zonder twijfel de kostbaarste verwerving is van eeuwen strijd, en wie daarmee
den draak willen steken, die verzwijgen, verhelen, verdoezelen. verdonkeremanen
het voornaamste en gewichtigste in hun betoog. Zij onderstrepen het toevallige, het
ondergeschikte, het bijkomstige, het provisorische.
Zij gaan onopmerkzaam of sluiks voorbij aan het werkelijke, het essentieele. Zij
veronachtzamen een enorm feit, dat gelijk de meeste waarheden welke getypeerd
worden als koeien, het minst in 't oog valt en 't lichtst verwaarloosd wordt. Men durft
't nauwelijks te noemen omdat het klinkt als een boutade, als een paradox. In Frankrijk
inderdaad, heeft elk burger nog de vrijheid om te zeggen, te schrijven, te laten
drukken: ‘De Franschen zijn niet vrij. Frankrijk verloor zijn vrijheden.’ In hoeverre
dat juist of onjuist is, worde in 't midden gelaten. Maar wie hier die meening vertolkt
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in een liedje, in een gesprek, in een krantenartikel, wie hier de stelling verdedigt in
een roman, in een tooneelstuk, waagt niets. Daarvoor komt hij niet in de gevangenis.
Dat brengt niemand in een concentratie-kamp. Hij riskeert hoogstens dat men hem
niet gelooft. De ontkenning immers wordt hier bevestiging. De Franschman die
betreuren wil niet meer vrij te zijn, staaft met deze zelfde woorden zijn vrijheid.
Kunnen de Russen en enkele andere volkeren hetzelfde beweren? Hebben zij de
vrijheid om te denken en te zeggen: ‘De Russen zijn niet vrij?’

Waar censuur onnoodig is
Ziedaar een cardinaal verschil. Maar is de censuur zelf, de plagerige, treiterige,
vermaledeide censuur, niet het overtuigendste bewijs voor de Fransche vrijheid van
gedachte? In een land waar geen opinies te controleeren vallen, daar bestaan geen
opinies of daar zijn alle opinies te voren gecontroleerd en genivelleerd. Waar de pers
niet vrij is, waar de kranten haar consignes thuis bezorgd krijgen of ze gaan halen
op een ministerieel bureau, daar is censuur inderdaad onnoodig. Elke strook wit in
een Fransch dagblad getuigt daarentegen door zijn opzienbarende blankheid van een
onverflauwden geest van onafhankelijkheid, van een onverdroten neiging tot
buitenwaartsche bewegingen, tot achteruitslaan in de lastige burries, tot eigenzinnige
dartelheid, jonge en volbloedige weerspannigheid. Men kan die vlakken wit in de
Fransche kranten gerust beschouwen met meer genoegen dan met spijt. Ontelbaar
als ze zijn toonen ze niet enkel de veerkracht, de weerbarstigheid, de tierigheid van
het Fransche denken. Ten overvloede openbaren zij de onberispelijke vrijzinnigheid
van het Fransche gouvernement.
Van alle gecensureerde schrijvers raakte nog niemand in een kerker, in een
concentratiekamp, of zelfs maar in ongenade.
Men belet de auteurs niet te schrijven; men pepert hun het geschrevene niet in op
een of andere manier. Men verhindert alleen dat ze gedrukt worden. Niemand eischt
de verbloeming der bestaande censuur door de witte vlakken te verbieden; niemand
verzet zich zelfs tegen de vermelding der gecensureerde regels.

Clemenceau en Maurras
Het principe is dus gered en behouden in veiligheid. Wat doet dan de rest er toe? De
Franschen hebben alle bezwaren welke zij tegen de censuur kunnen inbrengen in
extenso mogen lezen in de Staatscourant, en wijdvoerig, omslachtig in hun diverse
dagbladen. Waar ter wereld is zooveel vrijheid denkbaar naast zooveel tyrannie? Een
week lang hebben de censoren in 't bankje der beschuldigden gezeten en openlijk
geroskamd aan hun schandpaal gestaan. Het is onbekend hoe ze dat opgenomen
hebben. Maar stellig niet zonder filosofie. Zij weten, dat ze onmisbaar zijn in
oorlogstijd en voor een natie van onverbeterlijke individualisten die steeds weigeren
zullen zichzelf te censureeren, zooals de Engelschen dat doen. Zij weten, dat ze nooit
populair zullen zijn en altijd verfoeid, wat ze ook probeeren. Bovendien weten zij
bij ondervinding, van den vorigen oorlog en van dezen, dat alles wat zij schrappen
langs mysterieuze kanalen niettemin tot uiting en tot kennis komt, dat niets zoo
gewelddadig de publieke opinie intrigeert, beïnvloedt en forceert als de blanke vlakken
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welke hun rood of blauw potlood hakt in een pagina, dat niets heftiger de
scherpzinnigheid, de critische zin aanwakkert van het publiek dan een witte leegte
in een krant en dat de geschriften waarin zij het ijverigst kappen onvermijdelijk
triomfeeren.
De meest gecensureerde auteur van den vorigen oorlog was tot 1917 toen hij aan
't bewind kwam Georges Clemenceau. De meest gecensureerde schrijver van dezen
oorlog is tot dusverre ontegenzeglijk Charges Maurras. Drie dagen op de zeven van
elke week werkt hij onverschrokken voor niets.
Ieder eenigszins ingewijde echter kent zijn ideeën, zijn standpunt in kwesties van
buitenlandsche politiek, waarover 't verboden is te reppen zwart op wit. En als
niemand zich waarschijnlijk een oogenblik verbeeldt dat Maurras ooit aan 't bewind
zal komen, men kan daarentegen met redelijke kansen wedden dat zijn theorieën
zullen zegevieren wanneer de censoren hun geschrap met dezelfde hardnekkigheid
voortzetten als Maurras zijn geschrijf.
Het systeem der censuur heeft bijgevolg voor de vrijheid van gedachte geen enkel
wezenlijk inconveniënt. ‘Anastasie’ zooals de Franschen haar parodistisch noemen
naar een heilige wier feest valt op 25 December - dus nooit - en die volgens de gulden
legende van Jacopo de Voraggio ongrijpbaar was voor al haar belagers, Anastasie
heeft enkel inconveniënten voor de auteurs. Dit ongerief is klein. Wanneer de oorlog
hun geen zwaardere proeven oplegt mogen zij den hemel danken.
[verschenen: 12 maart 1940]

Het verbrijzelde ideaal
Het achtste deel van du Gards Thibaultcyclus brengt geen roman-fictie maar
de levende werkelijkheid van duizenden jonge mannen in Frankrijk en elders
Parijs, 29 Februari 1940
Het eerste deel van Les Thibault, den roman-cyclus waarvoor Roger Martin du Gard
beloond werd met den Nobel-prijs van 1937, dateert van Maart 1921. Het achtste en
laatste deel, getiteld ‘Epilogue’, kwam van de pers in Febr. 1940. Twee jaartallen.
De tijd waarin een meesterwerk voltooid is. Zij zullen dagteekenen in de geschiedenis
der letteren. Maar terwijl men den epiloog doorleest met toegesnoerde keel krijgen
de twee jaartallen nog een anderen zin. De tijd waarin een kind tot man wordt. De
tijd waarin een kind tot soldaat wordt, soldaat in cyclonen van vuur. De tijd waarin
het menschdom gevaren is van Scylla naar Charybdis. Les Thibault sluiten met een
oorlog die eindigt; hun slot verschijnt in een oorlog die begint.
Geen roman is gemakkelijker samen te vatten dan dit naschrift van een leven en
naschrift bij een voltrokken kringloop. Een mensch sterft gedurende drie honderd
vijftig pagina's. Antoine Thibault, dokter, is gemobiliseerd in 1914 als officier van
gezondheid. In 1916 wordt hij gekwetst door een schot in de long en geneest. Eind
1917, bij een inspectie, overrompelt hem een aanval met yperiet, genaamd naar de
Belgische stad waar de Duitschers dat gas voor 't eerst gebruikten. Voor gezonde
longen zou dit gasletsel een hindernis zijn met betrekkelijke invaliditeit, maar geen
doodvonnis op korten termijn. Een long echter, gehavend en verzwakt door een
kogel, maakt het geval twijfelachtig en verdacht. Aanvankelijk heeft Antoine nog
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vitaliteit genoeg om zich te begoochelen. Hij wordt verpleegd in een kliniek in 't
Zuiden en op een reis naar Parijs consulteert hij zijn ouden meester Philip, die den
sanitairen dienst gereorganiseerd heeft van het Fransche leger. Philip verloor zes
zijner begaafdste leerlingen. Hij wil den moed niet hebben om alle hoop te ontzeggen.
Maar bij het afscheid kan hij zijn oordeel niet verbergen in de intense deernis welke
zijn oogen uitdrukken. Antoine begrijpt. De rest van Epilogue is een dagboek waarin
Antoine de ontwikkeling zijner kwaal opteekent die langzaam voeren zal tot
verstikking. Hij heeft zes maanden om geleidelijk den adem te verliezen; zes maanden
om te zieltogen en te mijmeren over zijn lot en het lot der wereld, om zich te
herinneren wat was, wat onherroepelijk is afgebroken.

Nachtmerries
Het zijn de onvergetelijke maanden van lente, zomer en herfst 1918, waaraan men
niet kan terugdenken zonder huivering, de zes maanden, druipend, flakkerend,
sidderend, stralend van bloed, brand, angst en verlossing. Gelijk bij 't slot eener
symphonische constructie de voornaamste thema's wederkeeren, zoo haalt Roger
Martin du Gard zijn hoofdpersonen terug uit het verleden en verstrengelt ze met de
ijzingwekkende evenementen en hun rosse, fosforiseerende, ontstellende kleur,
bombardementen van Parijs, lichtflitsen op de zegevierende en moorddadige
offensieven, korte visies op het onuitsprekelijke lijden en de nachtmerries waarin
zielen en lichamen van millioenen bevend, lillend samenkrompen, dagen, weken,
maanden lang. De dood van Antoine's broer Jacques, revolutionnair en pacifist tot
elken prijs, rampzalig omgekomen met de vliegmachine waarmee hij in 1914
tractaatjes ging strooien tusschen de strijdende legers wordt bevestigd voor de
overlevenden. Rumelles, de diplomaat van den Quai d'Orsay, vriend en patiënt van
Antoine, deed de noodige nasporingen. Nog scherper geteekend dan in de vorige
deelen van Les Thibault treedt Rumelles op in Epilogue als de incarnatie van
non-conformistische standpunten, en als tolk van cynische zienswijzen welke de
diplomatische bescheiden verbloemen achter officieele taal. Terwijl Antoine met
hem dineert in Maxim's ontvouwt hij zeer merkwaardige maar despereerende theorieën
over den Leugen als noodzakelijk, onmisbaar regeeringsinstrument voor elk
gouvernement in perioden van oorlog. De bladzijden zijn pijnlijk. Zij kunnen een
gevaarlijk wapen zijn voor propagandisten die zich hypocriet zullen beroepen op de
compromitteerende bekentenis van een Nobel-prijs. Zij bewijzen tenminste dat de
vrijheid van denken in Frankrijk gehandhaafd bleef. Naast den schim van Jacques
rijzen de gestalten op van allen die hij gekend heeft en met beklemde harten achterliet.
Madame de Fontanin, steeds Christian Scientist, nog altijd betrouwend op het
wekkende Licht en den scheppenden Geest, bestuurt een hospitaal in de buitenhuizen
der Thibault's en der Fontanin's in de buurt van Parijs, waar zooveel bekoorlijke,
blijde jeugd zonder 't te weten opgroeide voor het ongeluk. Haar zoon Daniël, de
kunstschilder, verloor een been en werd verminkt in zijn levensorganen. Haar dochter
Jenny, de onvervulbare liefde van Jacques, met wien zij zich vereenigde op den
vooravond van zijn vertrek naar Zwitserland, naar zijn rendez-vous met den dood,
de stugge, vibreerende, tengere. absolutistische Jenny, door wie Jacques vermurwd
werd met de Derde Etude van Chopin. zij verpleegt gewonden, bereddert een groote
huishouding, doet de wasch en verzorgt haar kind. Zij heeft inderdaad een kind van
Jacques. En de menigte der andere figuren van Epiloog wijkt terug voor den
morgen-glans van dit nieuwe wezen. Allen verdwijnen naar hun schaduwenden
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achtergrond zoodra wij het bestaan vernemen van Jean-Paul en zijn belofte van
toekomst. Want hij stelt een vraag die ons niet meer loslaat. Een vraag zoo dwingend
dat Roger Martin du Gard 't niet eens noodig schijnt te vinden ze aan te roeren. De
kleine Jean-Paul stelt haar door zijn aanwezigheid.

Het eeuwige vraagstuk
In 1918 is de jongen drie jaar. Jenny en Antoine zien hem slapen in zijn bedje, onder
het portret van Jacques. Hij is 't moreele en physieke evenbeeld van zijn vader:
struisch, uitdagend, hard, onbuigzaam, rebellisch. En Jenny bewaart niet alleen het
aandenken van Jacques in haar unieke liefde, in de verfrommelde blaadjes van met
manifest dat hij boven den Elzas ging uitstrooien over het slagveld. Zij bewaarde
ook zijn revolutionnair en pacifistisch ideaal. Zij hoort hem altijd nog op den avond
der mobilisatie, tegenover de Kamer, bij 't huisje van een schildwacht: ‘Zie je, Jenny,
van heden af moeten de menschen gerangschikt worden volgens hun aanvaarding of
hun weigering van het idee van oorlog.’ Zij bleef trouw aan die gedachte waarvoor
hij zijn leven gaf. Immer zal uit haar binnenste het antwoord haar toeklinken dat de
pure, obstinate Jacques gaf aan een revolutionnair die hem voorspiegelde: ‘De oorlog!
En wat zou dat nog? Dat is drie of vier maanden misschien. Maar als tengevolge van
die beproevingen het Europeesch proletariaat sterker, beter gestaald, meer eendrachtig
bleek? En als het daarna werkelijk afgeloopen was met het imperialisme, de
concurrentie der bewapeningen? En als de volkeren eindelijk een hechten vrede
stichtten, den vrede in de Internationale?’ Daarop antwoordde Jacques: ‘Neen! Heel
die problematische mooie toekomst, ik moet er niets van hebben als 't is ten koste
van een oorlog!... Liever alles dan die onderwerping van de rede, van de gerechtigheid,
aan de brutale kracht en aan het bloed! Liever alles dan die gruwel en die absurditeit!
Liever alles, alles dan oorlog!’ Datzelfde geloof wordt onwankelbaar beleden door
Jenny. Zij zal haar kind erin opvoeden, ervan doordrenken. Het is haar erfenis, haar
zending. Tijdens de jeugd van Jean-Paul ontbrak het ook niet aan meesters om haar
daarbij te helpen. Tezamen vormen zij ongetwijfeld een apostel en belijder. Maar de
kleine Jean-Paul, die drie jaren was in 1918, is in 1940 vijf en twintig. En tot 1939,
tot 23 Augustus, tot 1 September, tot 30 November 1939, ging alles op rolletjes. Men
kon tot een van die data een pacifistisch ideaal aanhangen en het baseeren op de
sociaal-revolutionnaire beginselen eener Derde of Vierde Internationale. Tot 1 Sept.
'39 nog kon een Jean-Paul prediken dat de oorsprong en de oorzaak van elken oorlog
lag in de kapitalistische maatschappij, in den kapitalistischen staat, in de machinaties
van kanonnen-koningen, haute finance, Schwee-Industrie, Bourgeoisie, en andere
soorten van imperialisme. Het bewijs van 't tegendeel was nog niet geleverd. Evenmin
was het bewijs geleverd dat een zoogenaamde Dictatuur van het Proletariaat het
menschdom geenszins behoeden zou voor waanzinnige en bloedige conflicten
tusschen naties.
Maar als we nooit zullen weten of het kapitalisme als zoodanig automatisch tot
oorlogen leidt, wij weten met volstrekte zekerheid na 30 November, datum van den
aanval der Soviets op Finland, datum van den meest ignobelen, meest infamen krijg
welke ooit gevoerd is sinds de menschheid geschiedenis schrijft, wij weten na 30
November met volmaakte stelligheid dat een anti-kapitalistische Volksstaat van
Soviets oneindig lichtzinniger en luchthartiger, oneindig barbaarscher ook, de
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gelegenheid tot oorlog aangrijpt dan onverschillig welke kapitalistische Staat van
verleden of heden.
Zonder een letter te veranderen van het manifest dat Jacques in 1914 richtte tot
den Franschen Staat kan zijn zoon Jean-Paul hetzelfde tractaatje uitstrooien boven
het Rusland der Soviets. Hij kan niet eens een toevlucht zoeken bij Trotzky. Want
Trotzky heeft zich in den oorlog tegen het ‘bourgeoise gouvernement van Finland’
solidair verklaard met Stalin.

Levende werkelijkheid
De laatste woorden welke de arme Antoine in de minuut van zijn dood schreef in
zijn dagboek, waarmee hij zich vastklampte aan de vonk van hoop zonder welke een
mensch zelfs niet sterven kan, die laatste woorden waren: Jean-Paul. Deze Jean-Paul
is geen roman-fictie. Hij is geen creatie van Roger Martin du Gard. Hij is een levende
werkelijkheid in Frankrijk en elders. En alles wat wij kunnen veronderstellen in het
perspectief van den jongen man, edel van inborst, edel van denken, maar plotseling
verstrikt in een eerloos, afzichtelijk verraad dat hem elken houvast, elken basis, elke
richting, elke uitkomst, elke hulp en elken troost ontneemt, alles wat wij bedenken
kunnen om hem uit zijn jammerlijk dilemma te bevrijden is in gelijke mate
monsterachtig. Daarom vlaagt vanaf dat wij hem zien spelen op een grasveld, daarom
schreeuwt uit iedere pagina van Epiloog als ondraaglijke pijnscheuten de vraag op:
Wat gewerd er van Jean-Paul in het najaar van 1939? Is hij deserteur waar een zoo
rechtvaardige zaak hem oproept? Zit hij gevangen als Jean Giono? Werd hij martelaar
door alles te verloochenen waarmee zijn wezen is opgebouwd? Het beste ware
inderdaad wanneer hij ergens in Frankrijk het Fransche uniform droeg als
honderdduizenden anderen, die boeten voor de illusies en de fouten hunner vaderen.
Het is evident dat Epiloog geconcipieerd en geschreven werd vóór 30 November
1939. En nimmer ontving auteur die een stelling verdedigt barscher tegenspraak van
de feiten en van het fatum. Men heeft indertijd beweerd dat het geaccentueerde
pacifisme van ‘Eté 1914’ bij de toekenning van den Nobel-Prijs een doorslaanden
invloed heeft uitgeoefend op de Zweedsche jury. Dit was niet strikt noodig want alle
acht deelen van Les Thibault hebben buitengewone litteraire kwaliteiten. Doch
wanneer het waar is dan kunnen wij Roger Martin du Gard en de Zweden slechts
oprechter beklagen. Onszelf trouwens niet minder. De ontwaking uit den waan bracht
een schok teweeg waaronder de gansche aarde niet enkel duizelt maar bitter lijden
zal zoolang het vergruizeld en verguisd ideaal in scherven ligt onder een onweer van
ijzer en vuur.
[verschenen: 14 maart 1940]

Monniken in uniform
Evenals in 1914 hebben zich duizenden gemobiliseerde Fransche monniken
aan hun kazernes gemeld, maar de socialisten schuiven het wetsontwerp dat
hen in hun elementaire burgerrechten wil herstellen, op de lange baan.
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Parijs, 2 Maart [1940]
Het is niet onmogelijk dat verscheidene lezers zich hebben afgevraagd wat er in de
mobilisatie en in den oorlog terecht kwam van een zeker wetsvoorstel, ingediend
door 246 deputé's, bijna de helft der Kamer, dat ten doel had om aan de
oud-combattanten behoorend tot religieuze orden de burgerrechten te hergeven welke
door de wetten van 1 Juli 1901 en 7 Juli 1904 ontnomen waren aan alle leden van
een godsdienstig genootschap.
Die wetten verboden de kloosterlingen om zich te vereenigen, om te onderwijzen,
goederen te verwerven in eenigen vorm, hetzij door schenking, door aankoop of door
erflating. Dit wil zeggen dat een Fransch monnik in zijn vaderland zelfs minder
rechten genoot dan welke zijn toegekend aan de in Frankrijk gevestigde
vreemdelingen. Die draconische interdictie daarentegen, bizar aanhangsel der Wet
op de Scheiding tusschen Kerk en Staat, die extravagante bepalingen verbood den
kloosterlingen niet, hoewel uitgestooten uit de gemeenschap, om het vaderland dat
hen verbande, te dienen als soldaat. en onthief hen geenszins van de verplichtingen
der militaire conscriptie. Bij den oorlog van 1914 meldden zich 9323 mobiliseerbare
monniken aan in hun kazernes. Zij waren naar Frankrijk teruggekeerd uit alle hoeken
der aarde en geen enkel ontbrak op het appèl. 1571 hunner werden gedood; 1237
verminkt; 5595 geciteerd bij dagorder; 325 begiftigd met het Kruis van het Legioen
van Eer; 1329 met de Médaille Militaire; 256 met buitenlandsche onderscheidingen.
De proportie der gesneuvelden stemde overeen met het percentage der algemeene
statistiek welke bij het einde der vijandelijkheden aantoonde dat van elke zes
gemobiliseerde Franschen één gevallen was op de slagvelden. De meesten van die
bannelingen waren officieren en allen hadden hun plicht gedaan zonder voorbehoud,
als de eenvoudigste zaak van de wereld.
Om de geheele waarheid te zeggen en haar in elk onderdeel te belichten moet
erkend worden, dat het Fransche gouvernement het loyalisme der kloosterlingen
vergemakkelijkt had door op den eersten dag van den oorlog de twee snoode wetten
te schorsen welke den monnik veroordeelden tot den toestand van rechtelijk
onbehuisde. Maar verder was de Staat niet gegaan, noch achterwaarts noch voorwaarts.
Geen enkele der vele regeeringen die elkaar sinds 1914 opvolgden en waarvan
verscheidene getint waren met een ouderwetsch doch kleurhoudend verfje van
anticlericalisme, had 't aangedurfd om de schorsing op te heffen en de wetten in volle
kracht te herstellen. Geen enkele ook had durven besluiten tot een kordate intrekking
welke vanaf 1919 gevraagd was door alle congressen van excombattanten die
onveranderlijk en onverpoosd herhaalden. dat ‘alle oudstrijders, zoowel de leden
eener geestelijke genootschap als de anderen, die tijdens den oorlog gelijk geweest
waren in de ellende, in het lijden, in den dood, dezelfde rechten behoorden te genieten
en dezelfde vrijheden.’

Dubbelhartige situatie
Zoo was er direct bij het einde van den oorlog een dubbelhartige, peniebele,
onverkwikkelijke en onlogische situatie ontstaan welke met weerzin aanvaard was
door de massa der natie maar die bestendigd werd door alle kabinetten en parlementen.
Want deze kabinetten en parlementen bestonden voor het meerendeel uit mannen
eener vorige generatie, die niets vergeten, niets geleerd, niets begrepen hadden, en
wier verstarde mentaliteit, welke vandaag een raadsel is, geheel conform bleef aan
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de ongerijmde wetten die zij voortbracht en wilde handhaven. Waarop immers berustte
hun vijandschap tegen de kloosterorden? Het klinkt bijna als ongeloofelijk geraaskal
wat daarover gedebiteerd is door een politicus als Ferdinand Buisson, die lang niet
de eerste de beste was als intellectueel, want hij organiseerde het lager onderwijs
van den Franschen Staat, en is auteur van een Dictionnaire de Pédagogie. Buisson
was tegen de kloosterorden, zei hij: ‘Omdat het noodzakelijk is dat in een Republiek
alle menschen vrij blijven en gelijk in rechten. Geen mensch heeft het recht om zijn
vrijheid te vervreemden, geen mensch heeft het recht te zeggen: Ik zie er vanaf om
te denken op mijzelf; ik zal gehoorzamen aan mijn chef. Geen mensch heeft 't recht
te zeggen: Ik zweer om niet te trouwen. Wie dat doet handelt in strijd met de
menschheid en de menschelijke waardigheid en daarom erkennen wij Republikeinen
niet als mogelijk het wettig bestaan van geestelijke orden in een democratische
Republiek. Een genootschap dat tot basis zou hebben de belofte, de verbintenis, het
contract van verloochening der individueele vrijheid, de gelofte van armoede, de
gelofte van gehoorzaamheid, dit wil zeggen de verminking van het individu, een
zoodanig genootschap kan in geweten noch toegelaten noch getolereerd worden door
den democratischen Staat, door den Republikeinschen Staat.’ Hoe moeilijk wij 't
heden ook gelooven kunnen, zulke dwepers en sectarissen, die elk recht ontzeggen
en verkrachten in naam van hun recht, hebben in 't begin dezer eeuw de Fransche
politiek geleid, en zij lieten in de hoofden de sporen, de invloeden, de lidteekens
achter hunner manieën, hunner verwrongen redeneer-methode. En als de opvolgers
van Buisson zich reeds in 1914 en meer nog in 1939 gelukwenschten dat de Fransche
natie niet degenereerde in de anarchie, dat er nog gehoorzaamheid bestaat aan de
chefs en discipline in de legers der Republiek die kampen voor de waardigheid der
menschelijke persoon, deze mannen. geschoold, gekneed door dat bekrompen,
negentien eeuwen civilisatie en ontelbare weergalooze figuren negeerende fanatisme,
kunnen de ingeprente, vastgegroeide anticlericale denkvormen niet gemakkelijk laten
varen. Liefst hadden zij geschipperd met een nonsens welke de kloosterorden in
naam der vrijheid beroofde van de vrijheid en hun in naam der gelijkheid het minimum
gelijkheid ontzegde. Liefst hadden zij de dwaze geborneerdheid van voorgangers.
waarvoor zij zich in hun binnenste schaamden, maar met wie zij zich niet konden
desolidariseeren, weggemoffeld onder de vergeelde papieren der parlementaire
archieven. Met wederzijdsch goedvinden zou men de ongerechte wetten begraven
en er niet meer over spreken. De geestelijke orden welke men niet openlijk durfde
legitimeeren zouden oogluikend geduld worden. Men weigerde hun het recht maar
men gunde hun het privilege der clandestiniteit.

Het nieuwe geslacht wil anders
Naast de oude generatie echter groeide een nieuw geslacht op, gemodelleerd door
den oorlog, dat in de politiek en in de menschelijke verhoudingen meer
rechtschapenheid. meer eerlijkheid, meer loyauteit. minder dubbelzinnigheid en
minder hypocrisie verlangde. In die jonge hersens maakte de zuivering, de opklaring
der geesten, een gestadigen vooruitgang. Zij zijn weliswaar nog niet talrijk genoeg.
Zij hebben nog niet de meerderheid. Maar de evolutie is geleidelijk en ononderbroken.
Het beschamende conflict, latent sinds 1919 en zoo vernederend door zijn
halfslachtigheid waar het ideeën en principen geldt, werd acuut in 1939, toen opnieuw
7.077 monniken, voor een deel gekomen uit het buitenland, gemobiliseerd werden
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onder de vaandels van Republiek en Democratie, velen voor de tweede maal, en
sommigen reeds gesneuveld op het veld van eer. De president zelf der leger-commissie
van de Kamer, Edmond Miellet, radicaal, oudstrijder en invalide, diende het
wetsontwerp in dat tegenover gelijkheid van plicht, gelijkheid van recht eischte en
de monnikensoldaten in hun elementaire burgerrechten herstelde.
Welnu, deze poging tot simpele rechtvaardigheid, ondersteund door de signatuur
van 215 andere afgevaardigden, is afgeketst door de socialisten, deze
beroepskampioenen voor de Democratie en de waardigheid van den mensch.
Geboren schipperaars als zij zijn, mollusken, ongewervelden, hier en overal, hebben
zij niet gewaagd het wetsvoorstel te verwerpen. Zij schoven het enkel op de lange
baan. onder voorwendsel dat zij, bezorgd voor de nationale eendracht. een hervatting
van oude disputen willen vermijden. Zij praten nog van disputen in een zaak die
vanzelf spreekt! Doch als zij menigeen ergeren met deze uitvlucht, zij verwonderen
niemand. Want het is een axioma geworden in Frankrijk dat men niets te verwachten
heeft van het socialisme, versteend en stagneerend sinds ongeveer 1900, niets dan
een langzame, geduldige, werktuiglijke elimineering uit het organisme van
maatschappij en natie.
[verschenen: 27 maart 1940]

De Franschman op rantsoen
Op 3 Maart was er nog overvloed, op 4 Maart werd het vette leven plotseling
afgesloten - waarom?
Parijs, 4 Maart [1940]
Met een ruk zijn de Franschen verplaatst van de vette jaren in de magere, van het
tafeltje-dek-je naar het menu van keukenmeester schraalhans. Zonder overgang.
Gisteren, in de zesde maand van een oorlog die totnutoe vooral economisch was,
ontbrak er hier nog niets.
Alles wat men verteld kan hebben over schaarschte is pure fantasie. Zonder twijfel,
ik heb de lange rijen menschen gezien die voor de kruidenierswinkels in 't gelid staan
om een pond koffie te bemachtigen of een flesch slaolie. Maar als de Opéra-Comique
een goedkoope uitvoering geeft van Carmen duiken de liefhebbers ook op in 't holle
van den nacht en zetten zich op vouwstoeltjes in den rang bij de gesloten loketten.
Queue maken bewijst alleen dat men op een bevolking van vier millioen menschen
altijd enkele honderden idioten vindt die met hun tijd geen raad weten of die hij 't
minste een keel opzetten. Niets is gemakkelijker te manoeuvreeren met gesmoesde
geruchten van staliniaansche franctireurs dan dat bazige publiek van kippen zonder
kop. En zij zijn buitengewoon actief geweest, de min of meer geheime agenten van
Moskou. Wat echter mijn persoonlijke ondervinding betreft, en die van menig ander,
ik ben nog geen boon koffie tekort gekomen zonder ook maar een half pond
gehamsterd te hebben. Zoo is het met alles, letterlijk alles, wat er dagelijks in een
huishouden omgaat. Alleen zou men kunnen noteeren dat de prijzen van sommige
artikelen sneller stegen dan gewenscht was. Doch de verschillen zijn niet hooger dan
waarop normaal gerekend kan worden na een zeer strengen winter en bij een danig
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verminderde productie, gedecimeerd door de mobilisatie en de oorlogsindustrie,
terwijl de courante consumptie op 't zelfde peil bleef.

Ineens is het anders
Maar dat was gisteren. Vandaag is er niets meer. Heel die overvloed, dat gerief, die
faciliteit verdwijnt. Een paar minister-raden, een toespraak van Paul Reynaud in de
radio, op het thema, bevattelijk voor een kind, ‘wanneer men meer consumeert dan
produceert wordt alles duurder, wat ons in den infernalen, vicieuzen cirkel zou
brengen van de loonen die achter de prijzen aanloopen als een kat die haar staart
achterna zit’, een toespraak van twintig minuten en de tijd van leven gelijk God in
Frankrijk was afgesloten zooals een deur dichtvalt.
En de zaak wordt niet slapjes aangepakt. Het zijn geen halve maatregelen die men
neemt. Het zijn ook geen vergulde pillen die men toedient. Het geeft ronduit een
indruk van paardemiddelen.
Drie dagen per week geen vleesch. Drie dagen per week geen taartjes, koekjes,
pasteitjes, roomijs en vla; alle banketwinkels dicht. Drie dagen per week geen alcohol,
geen borreltje, geen bittertje, geen aperitief groen of geel, geen pierenverschrikkertje;
maar de herbergen blijven open; men mag er een ‘chopine’, een ‘fillette’ drinken,
roode of witte wijn. Geen luxe-chocolade meer, geen fondant, geen melk-chocolade,
geen bonbons, geen suikergoed waarbij cacao te pas komt. Waarschijnlijk zullen we
zelfs geen Paasch-eieren hebben. De fabrieken die daarin werken worden eenvoudig
stopgezet, de verkoop verboden, alle dagen van de week. Geen luxe-brood meer,
uitgezonderd beschuit en halvemaantjes. Een complete reglementeering voor de
restaurants. Niet meer dan twee schotels, waarvan één met vleesch. Maar de soep en
het hors-d'oeuvre (dat beperkt is tot vier soorten) tellen niet voor een schotel; ook
de kaas telt niet, noch het tusschengerecht, noch het dessert dat kan bestaan uit
vruchten, confitures, compote, marmelade en biscuiterie. Als de prijs per maaltijd
hooger is dan 15 francs (circa 70 cent) heeft men recht op 150 gram brood; beneden
de 15 francs op 300 gram. In de restaurants zal men dus voorloopig nog niet
verhongeren. Het lastigste is de paperasserij. We krijgen voedselkaarten. Sinds vijf
maanden reeds zijn ze gedrukt en liggen ze klaar. De benzine ontsnapt niet aan deze
bureaucratie. Niemand heeft recht op een rantsoen voor meer dan één wagen,
handelaars en industrieelen hoogstens voor twee; militairen met verlof tien liter per
dag; de andere rantsoenen zullen berekend worden naar de benoodigdheden van den
gebruiker.
De Franschen acclimatiseeren zich dus voorgoed en in ernst aan den oorlog. Zij
verklaren zich bereid den gordel een beetje strakker aan te halen, tenminste pro forma,
en tot we onze porties zullen kennen zelfs voor de grap, wat hen nog uitnoodigt te
gekscheren, ‘maak je niet dik, want dun is de mode’. Zij nemen 't op van den lichten
kant, want zij zijn nog lang niet toe aan de surrogaten en zelfs op den dag dat hunne
chemisten aangewezen zouden zijn op de soja-boon om er ommelettes van te
fabriceeren, spek, worst, kunst-rubber, zeep, koffie, melk, kaarsen, papier, foto-films,
geglaceerde kastanjes, bouw-materialen, ganzelever en automobielcarrosserieën, op
dien dag zal het hun niet aan soja-boonen mankeeren. Als ze ooit brood moeten
maken van katoen, of eieren, of boter, zij zullen tenminste katoen hebben in overvloed.
De hemel en de oorlogsvloot beware ons overigens zoo lang mogelijk voor dit systeem
waaraan de beste kenner van de Spaansche griep, Eugène Folley. de oorzaak van een
menigte ziekten, sloopende kwalen en epidemieën toeschreef. Neen, de Franschen
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kunnen zich nog ruim voldoende voeden met natuurlijke voortbrengselen. Hun
rantsoeneering is meer een soort opmaking van inventaris, een voorzorg voor de
toekomst, een probaat middel om prijs-stijging te verhinderen, om ieder te geven en
te garandeeren wat hem toekomt, veel meer een vrijwillige organisatie der economie
op voet van oorlog dan een onvermijdelijke, dwingende of urgente noodzakelijkheid,
of de consequentie van een verre of nabije onderbreking, verstoring der
proviandeering.

Zenuw-oorlog
Mijn opinie is dan ook dat de rantsoeneering, bij al haar nut voor een gezonde, zuinige
economie, pas haar eigenlijke en ware beteekenis verkrijgt onder den gezichtshoek
van den zenuw-oorlog. Reynaud trouwens heeft niet nagelaten daarop te zinspelen.
Als de restricties voor de Franschen een last zijn die zij gaarne gemist hadden,
voor sommigen gelijk de koekebakkers zelfs een zware dobber, voor hun Duitsche
tegenstanders zijn ze een duw die stellig niet zacht aankomt. Nog altijd heeft de
Duitscher moeite om te gelooven dat het meenens is bij de Franschen. Hij geloofde
het niet in Augustus, hij geloofde 't misschien nog minder in deze maand van Maart.
Steeds nog verbeeldt hij zich Parijs te kunnen scheiden van Londen. Er gaat geen
dag voorbij of ergens in Frankrijk worden tractaatjes rondgestrooid, uit de lucht en
op den beganen grond, om den Franschman aan 't verstand te brengen dat hij een
huurling, een slachtoffer is van het perfide, mercantiele, hebzuchtige Albion. Dag
aan dag wordt hetzelfde refreintje in 't Fransch afgezaagd door de Duitsche radio.
Nog altijd rekent de Duitscher met een ommekeer in Frankrijk met beroeringen,
ineenstortingen, moreele inzinkingen, schielijke wijzigingen in een gedragslijn welke
hij voor kunstmatig houdt, opgezwollen en geforceerd. Nog altijd hoopt de Duitscher
dat de affaire tusschen hem en Frankrijk met een sisser zal eindigen. Hij kan zich de
Franschen niet voorstellen als onwankelbaar. standvastig, tot elk offer bereid. Hij
heeft steeds getwijfeld, ook al vond hij daartoe slechts aanleiding in het economische
leven dat kalm zijn gang ging, of de Franschen zich zouden willen organiseeren,
zouden kunnen organiseeren voor een oorlog van onbepaalden duur, of zij zich
zouden leenen tot tucht, tot straffe beperkingen, tot het dwangbuis, of zij zich zouden
onderwerpen aan wat zij hun voorspiegelde als zoo gemakkelijk afwendbaar. Want
nog altijd waant de Duitscher dat de Franschen enthousiasme noodig hebben om
oorlog te voeren. En misschien was de rantsoeneering voor de Franschen werkelijk
een dier laatste loodjes welke het zwaarst wegen. Maar als zij het opnieuw aandragen
zonder een schijn van enthousiasme, zij leggen het in de weegschaal met een
onwrikbare vastberadenheid. Wie dit blijk en teeken van waarheid en echtheid nog
noodig had, die heeft het.
[verschenen: 28 maart 1940]

‘Eérst een politieke vrede’
De Fransche reactie op Roosevelt's door Sumner Welles overgebracht
economisch vredes-memorandum
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Parijs, 11 Maart [1940]
Bij zijn vertrek uit Parijs heeft Sumner Welles, de Bode van de Nieuwe Wereld, een
memorandum achtergelaten, dat de Amerikaansche desiderata vertolkt betreffende
den internationalen handel van na den oorlog, en de voorwaarden tot een
economischen vrede.
Hij heeft zijn document eveneens gedeponeerd te Rome, te Berlijn en te Londen.
Zoo min echter als de Afgezant van President Roosevelt zich naar Moskou begaf om
het gouvernement der Vereenigde Staten in te lichten omtrent het standpunt der
Sovjets tegenover Finland en andere Europeesche kwesties, zoo min heeft de Bode
van Amerika de verlangens zijner regeering in zake economische politiek doen
toekomen aan de heerschers van het Kremlin.
Dit verzuim beperkt dermate de draagwijdte der Amerikaansche bemoeiing, het
vernauwt dusdanig haar werkingskring dat Roosevelt's onderneming vanaf haar
oorsprong beschouwd mag worden als misvormd en verzwakt in haar doel en in haar
middelen. Wie de wereld-economie saneeren wil en niet provisorisch maar definitief,
en niet tennaastenbij maar radicaal, die moet niet beginnen met een gebied te
verwaarloozen dat één vijfde beslaat van de aardoppervlakte, een gebied waar sedert
twintig jaren alle arbeids- en productie-voorwaarden verwrongen, ontwricht en
vervalscht zijn, een gebied dat een der enormste reservoirs is van grondstoffen, een
gebied waar alles verknoeid wordt door de willekeur, den eigendunk, de waanwijsheid,
de onkunde, de experimentatie-woede zijner tyrannieke beheerders, een gebied dat
door zijn zwaartekracht en door de openlijk geafficheerde intenties zijner bestuurders
de rest der wereld-economie uit haar lood haalt en uit haar voegen tracht te rukken.
Bij een ordelijke, weloverwogen gezondheidskuur, die tot genezing kan leiden
van het door-en-door verziekte internationale organisme passen geen halve
maatregelen meer, noch lapwerk. Niets kan beredderd of gered worden alvorens de
destructieve expansie-zucht van Moskou beteugeld is en weggewerkt als haard van
onevenwicht, als factor van universeele sabotage.
Niets daarenboven kan geregeld worden alvorens de exorbitante constructie-drift
van Tokio bedwongen is en geleid in rationeele banen. En evenmin aan Japan werden
de desiderata, der Vereenigde Staten overhandigd als aan Rusland. Zij richten zich
dus waarlijk tot een te gereduceerd auditorium en voor de eerste maal schijnt Amerika
klein te zien in plaats van groot.

Het oordeel te Parijs
Het zou stellig de moeite loonen om Roosevelt's Memorandum woord voor woord
te analyseeren. In Frankrijk werd 't algemeen beschouwd als een compendium van
economisch liberalisme, dat op staanden voet door het Fransche gouvernement
aanvaard is als een basis van opbouw en saamhoorigheid. De Engelsche regeering
zal ongetwijfeld hetzelfde doen, wanneer zij het niet reeds gedaan heeft. Misschien
zelfs, hoewel 't in wezen en in strekking anti-autarkisch is, zal het Amerikaansche
Memorandum onderschreven worden door Rome en Berlijn. Want het berust op
beginselen die voor iedereen, hoe autarkisch hij zich ook waant en roemt, niet enkel
aannemelijk zijn maar wenschelijk. B.v. normale toegang voor alle naties tot de
grondstoffen der gansche wereld; onbelemmerde export-mogelijkheden voor elk
surplus van productie; geen controle der valuta: geen kwantitatieve reglementeeringen
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van den import; geen overmatige en onredelijke douanetarieven; geen exclusieve of
onderscheidmakende bilaterale arrangementen.
Dat alles is voortreffelijk. Doch als de principes uitstekend zijn, het memorandum
laat volslagen in 't duister hoe zij toegepast moesten worden en hoe men een verschil
van interpretatie, een verdraaiing, een verwringing der uitgangspunten zal verhinderen.
Wat is b.v een ‘normale’ toegang tot de grondstoffen?
Zoolang Duitschland herbewapende, vanaf den aanvang zijner hermilitairiseering
tot aan eind-Augustus 1939, hebben de Duitschers vrije, normale beschikking genoten
over het Fransche ijzererts van Lotharingen en Briev, zonder welke zij de helft hunner
kanonnen niet hadden kunnen gieten, of hadden moeten vervaardigen tegen aanzienlijk
hoogere kostprijzen. Zoolang Duitschland zich voorbereidde op een komend conflict
en voorraden insloeg, hebben de Duitschers vrijelijk, normaal kunnen beschikken
over de hulpbronnen van den geheelen aardbol. Nooit of nergens is een Duitsche
bestelling geweigerd, noch onuitvoerbaar gemaakt door opbod, contingenteering,
inbeslagneming of opkoop. Heeft dit redelijke liberalisme, deze normale toegang tot
de grondstoffen, het uitbreken van den oorlog ten slotte verijdeld? Zou de ramp
afgewend zijn geworden wanneer Duitschland die grondstoffen bezeten had op eigen
territorium of in eigen koloniën? Dit is meer dan onwaarschijnlijk. Want er is geen
land ter wereld, zelfs de Vereenigde Staten niet, zelfs Frankrijk niet, noch Engeland
met al hun koloniën, er is geen land dat alle grondstoffen bezit zonder uitzondering,
dat zich op dit punt ten volle bedeeld kan achten en in voldoende hoeveelheden.

Waarover gezwegen wordt
Er bestaat dus geen noodzakelijk verband tusschen normalen toegang tot grondstoffen
en oorlog, tenzij dit: dat een te liberale bereikbaarheid van grondstoffen een oorlog
kan bevorderen en verhaasten. Maar als het Amerikaansche memorandum onvolledig,
foutief, of minstens geriskeerd deze kwestie aanroert, het zwijgt daarentegen over
een groot aantal gewichtiger, fundamenteeler vraagstukken en hun onderlinge
verhouding. Het veroordeelt de excessieve, onredelijke douanetarieven (wat
uitmuntend is) maar het rept met geen woord over de honderd manieren van dumping,
welke de laatste tien jaren getierd hebben op kolossale schaal en die menige natie
stelden voor de keuze tusschen algemeene ruïne of een beschermende barrière. Het
Amerikaansche memorandum rept met geen woord over de enorme verschillen
tusschen loons-standaard en levens-standaard in diverse streken van den aardbol,
verschillen welke de prijzen zoodanig beïnvloeden dat zij menige gezonde,
menschwaardige economie weerloos gemaakt zouden hebben tegen de schaamtelooze
exploitatie van goedkoope arbeidskrachten wanneer de douane-barières geen protectie
verschaft hadden. Tarieven, helaas, zijn nooit een oorzaak geweest. Zij waren altijd
het gevolg van een of ander misbruik.
Nochtans, hoe ontoereikend, hoe simplistisch, hoe teleurstellend het Amerikaansche
programma ook is. Parijs accepteerde het en vermoedelijk zullen Londen, Rome en
Berlijn het niet willen verwerpen. Een logisch gevolg op dit initiatief zou dus voor
de hand kunnen liggen. ‘Wanneer allen accoord gaan met de economische
fundamenten der toekomst’ kan Roosevelt zeggen na de gezamenlijke acceptatie van
zijn memorandum, ‘wat belet dan het sluiten van den vrede?’
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Voorbarige consequentie.
De Franschen, en zonder twijfel eveneens de Engelschen, hebben zich op deze
voorbarige consequentie reeds ingesteld. Pardon, antwoorden zij. Herinnert u, om
elkaar goed te begrijpen, de woorden in 't Britsche Parlement gesproken over een
billijke verdeeling der grondstoffen, het koloniale probleem, etc., woorden die in
Frankrijk uitdrukkelijk bekrachtigd werden door Daladier. Wanneer Duitschland dat
Britsche plan ernstig in overweging had willen nemen, zouden alle voorwendsels tot
verovering en alle aanspraken op Lebensraum vervallen zijn. Ook Van Zeeland had
een weidsch en intelligent, economisch wereld-systeem in elkaar gezet, dat de
instemming verwierf van Londen en Parijs. Na de eerste onderhandelingen daarover
is er echter iets gebeurd, heeft zich een belangrijk feit voorgedaan. Dat feit is de
oorlog, met voorbedachten rade ontketend door Duitschland, dat successievelijk de
onafhankelijkheid gegarandeerd en geschonden had van Oostenrijk, Tsjechoslowakije
en Polen.
Waar de gunstigste plannen en de beste bedoelingen niet voldoende waren om een
oorlog af te wenden kunnen zij onmogelijk bruikbaar geacht worden om aan den
oorlog een einde te maken.
Uit eigen verkiezing verplaatste Duitschland het probleem van economisch naar
politiek terrein. Het maakte van de oplossing een kwestie van macht en geweld. Wij
grepen de wapenen zeggen de Franschen, primo om Duitschland te noodzaken het
geroofde terug te geven aan zijn rechtmatige eigenaars, secundo om Duitschland te
verhinderen opnieuw te beginnen. Geen enkel commercieel, financieel contract kan
voortaan een militaire overwinning en haar ‘materieele, positieve waarborgen’
vervangen. Want niemand kan voortaan bouwen op woorden en beloften van een
man die zoo dikwijls door daden staafde wat hij zei tot Hermann Rauschning: ‘Ik
ben bereid om alles te parapheeren en te signeeren wat men wil. Ik zal alle concessies
doen om vrij te blijven mijn politiek voort te zetten. Ik zal alle grenzen garandeeren.
Ik zal alle non-agressie-pacten sluiten. Een mensch met scrupules, die zich verplicht
voelt zijn geweten te raadplegen, is een uilskuiken.’
De economische vrede? Natuurlijk, zeggen de Franschen. Maar de economie is
op 't oogenblik niet de voornaamste zorg. Eerst de militaire en de politieke vrede,
gegrondvest op de wetten eener geciviliseerde, bewoonbare wereld.
[verschenen: 30 maart 1940]

De gevallen Thermopylen
Ongemeen heftig was de reactie der Fransche publieke opinie op den
Finschen vrede.
Nog op 7 Maart bood Daladier den Finschen gezant de hulp van het
gereedstaande expeditiekorps aan.
Parijs, 14 Maart 1940
Vorige week strooiden Duitsche vliegmachines boven Parijs en omstreken een vracht
van roode briefkaarten waarop te lezen stond: ‘Français, préparez vos tombeaux pour
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le 15 mars!’ Dat was geteekend Goering, Goebbels, Himmler. ‘Franschen, maakt
uw graf klaar voor den vijftienden Maart!’
Vriendelijker kon het niet. De menschen kregen acht dagen tijd om voor hun
begrafenis te zorgen. Niet zonder eenige bekommernis keken zij van het papiertje
dat zij in de hand hielden op naar den hemel. Een duister floers school zich tusschen
hun denken en het lente-licht. De 15den van Maart zijn altijd beroemd geweest en
hadden altijd een occultistisch tintje om de bekende redenen die men vindt in de
aanmaning van den waarzegger uit het eerste bedrijf van Shakespeare's Julius Caesar:
‘Beware the ides of March.’ Wij zijn evenmin bang als Caesar voor een sinistere
voorspelling, want wij raakten bijna eraan gewend, zoovelen waren er waarvan geen
enkele in vervulling ging. Maar of men wil of niet, dat laat een zekeren indruk achter.
Het nestelt zich ergens in 't diepst van onze gedachte waar wij alles opgaren wat als
een kreet zou boren door de beste minuten van het leven, wanneer wij hem niet
bedwongen.

Verwijten
Zoo ongeveer was op 't einde der week de stemming in het land en in het Parlement,
waar een serie interpellaties verwekt waren door het bericht van een onfortuinlijken
en onvermoeden vrede welke den Finnen opgedwongen zou worden door de
samenspanning van Duitschland en sommige Scandinavische Staten.
Hoe meer de geruchten vorm kregen, hoe koortsachtiger, angstiger en
beklemmender de atmosfeer werd. Uit alle richtingen kruisten zich de ongeruste en
gepassionneerde exclamaties door de Kamer: Hebben wij ons voor den zooveelsten
keer de loef laten afsteken? Komen wij nogmaals met onze trekschuit? Hoe lang nog
zullen wij de leiding der gebeurtenissen overlaten aan onze vijanden? Sinds de vijf
maanden dat de oorlog duurt, hebben wij geen enkel succes geboekt, noch
diplomatisch, noch militair! Niets dan fiasco's. Het gouvernement heeft de nationale
energie nog krapper gerantsoeneerd dan het de levensmiddelen deed! En veel vlugger!
Als het kabinet niet opgewassen is tegen het voeren van den oorlog, laat het dan
plaats maken voor een ander! Waartoe dient de Ligne-Maginot wanneer zij al onze
bewegingen remt? Is de Ligne-Maginot er niet juist om ons op andere oorlogsterreinen
vrijheid van beweging te geven? Wat vandaag gebeurt in Scandinavië zal morgen
gebeuren in den Balkan! Dat is de zooveelste gelegenheid welke wij laten ontschieten!
Een prachtige kans, en de eenige, om de Oostzee te blokkeeren, om den toevoer van
Zweedsch ijzererts naar Duitschland af te snijden, gaat naar de weerlicht! En alle
Russische hulpmiddelen komen vrij! Precies wat Duitschland wenschte! Hebben wij
nog den tijd om het verlies in te halen? Waar moet het naar toe wanneer wij zoo
doorgaan? Hoeveel kleine naties zullen overblijven in Europa na een jaar of wat van
zulke lamlendige tactiek? Aan wie de beurt? Hoever zijn de onderhandelingen? Drie
kansen tegen één dat Finland zich onderwerpt! Wij komen nogmaals te laat! Voor
een zooveelsten keer krabbelen wij terug omdat wij geen durf hebben, geen
doortastendheid, omdat wij den oorlog denken te winnen door de kat uit den boom
te kijken. Maar wie is de schuld? Wie remt? Wie inspireert dat systeem van
lijntrekken, treuzelen en gelanterfant? Zullen wij ten langen leste beginnen te begrijpen
dat wij mannen noodig hebben wier karakter en temperament in verhouding zijn tot
hun taak en tot de evenementen welke zij achternaloopen in plaats van ze te leiden?
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Daladier's schets
Onder het geroezemoes van zulke hartstochtelijke, overdreven, partijdige critieken
kwam Daladier voor het stampvolle Parlement. Voor 't eerst sinds het nooit
opgehelderde ongeluk waarbij hij een voetwreef brak, bewoog hij zich zonder
krukstok. Hij hinkte nog een beetje. Zijn gelaat was rood, zijn blik strak en somber.
Hij behoefde slechts te verschijnen en de heele luidruchtige Kamer verstilde in een
plotseling ernstig zwijgen. Men wist dat het in zijn bedoeling lag om de opschorting
der interpellaties te vragen zoolang het Parlement van Helsinki delibereerde over het
dictaat van Moskou. Maar men wist niet of hij het woord zou nemen. Hij had
inderdaad een dossier in de hand, doch geen geschreven redevoering. Daladier echter
voelt intuïtief de spanning, de bedruktheid welke in de zaal hangt en die opluchting
wil in een verklaring om niet genoodzaakt te zijn te barsten in een onweerhoudbaar
protest. En hij spreekt. Zijn stem, wat doffer en weifelender dan gewoonlijk, valt
met donkere, trage lettergrepen in de plechtige en benauwende stilte.
Met zakelijke, kleurlooze termen, data en cijfers, schetst hij de handelingen zijner
regeering en haar positie tegenover Finland. Reeds in de eerste dagen van December,
zoodra de oorlog was uitgebroken, heeft Frankrijk oorlogsmateriaal verzonden voor
de heldenmoedige Finsche soldaten. Op 2 Januari zei Tanner tot den Franschen
gezant, dat zijn land geen betere nieuwjaars-geschenken had kunnen verlangen dan
de hulp welke Frankrijk verstrekte aan het Finsche leger. Die expedities hebben
regelmatig voortgeduurd, zonder onderbreking. Nog in 't begin van Maart zond
Frankrijk op verzoek van het Finsche gouvernement ultra-moderne
bombardements-vliegtuigen welke op 't moment van de vredesonderhandelingen
veilig waren aangekomen. Toen het Finsche gouvernement eind-Januari te kennen
gaf dat tegenover het formidabele Russische numerieke overwicht (de geheele
bevolking van Finland is minder talrijk dan die van Parijs) materiaal niet meer
voldoende bleek maar dat troepen noodig waren om vermoeide en slinkende gelederen
aan te vullen, is onverwijld de Opperste Fransche Krijgsraad bijeengekomen. De
beslissing om een expeditiekorps te zenden werd genomen op 5 Februari. Wat
Frankrijk betreft was een Fransche troepenmacht van 50.000 manschappen op 26
Februari gereed, volledig toegerust voor een campagne onder den Pool-cirkel, en
lagen transport-schepen verzameld in twee groote Fransche havens. Waarom is het
expeditiekorps niet vertrokken? Omdat Frankrijk, wegens een afzonderlijke
overeenkomst met Helsinki een plechtigen oproep verwachtte van de Finsche
regeering. Waartoe dat laatste, plechtige appèl? Had Finland niet genoeg geroepen?
Zeker.
Doch om gewettigd te zijn tot een doortocht over Noorwegen en Zweden, waartoe
artikel 16 van het Volkenbondspact deze beide mogendheden verplichtte, was een
oproep noodig van Finland. Want zelfs in oorlog wil Frankrijk geen volkenrechten
met voeten treden, onderstreepte Daladier, temidden van de interrupties der Kamer,
die over de ‘juridische pedanterieën’ van sommige neutralen dezelfde meeningen
aanhangt als Winston Churchill. Het gold hier echter geen détail, geen nuance, maar
het principe zelf van een internationaal recht.

Finland zweeg
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Noorwegen en Zweden hebben den doortocht geweigerd. Het beroep van Helsinki,
waaraan Frankrijk zonder eenige verdere consideratie gehoor gegeven zou hebben,
is niet gekomen. Nog op 7 Maart overhandigde Daladier den Finschen gezant te
Parijs een boodschap aan zijn gouvernement, welke verkort luidt: ‘Sedert verscheidene
dagen wachten wij slechts op 't appèl van Finland om het met al onze middelen ter
hulp te komen... Het is ons moeilijk te begrijpen dat dit appèl wederom is uitgesteld...
Ik verzeker u nogmaals dat wij gereed zijn om u onmiddellijk hulp te verschaffen.
De vliegtuigen, het expeditiekorps staan klaar te vertrekken. Ik verzoek dus uw
gouvernement om ons met den uitersten spoed zijne beslissing te doen kennen.’
De Finsche delegatie, die onderhandelde met Moskou, wist dat een Fransch
expeditiekorps gereed stond, klaar om uit te varen. Het appèl echter van Finland,
nog mogelijk terwijl Daladier sprak, kwam niet. Helsinki heeft gezwegen. Het
ongelukkige Finland, lafhartig overvallen, zonder een zweem van reden, aanleiding
of voorwendsel beoorloogd, heeft moeten bukken voor zijn overweldiger. Als er dus
schuldigen zijn, verantwoordelijk voor zooveel vergeefschen heldenmoed en
heldenoffers, voor zooveel vruchteloos vergoten bloed, voor zooveel nutteloos
vermoorde vrouwen en kinderen, verbrande, verwoeste steden en dorpen,
verantwoordelijk voor een nieuwen triomf van het bolsjewisme, infamer dan alle
voorgaande, wanneer er dus schuldigen zijn, plichtverzakers. handlangers, 't relaas
van Daladier wijst ze onbetwistbaar aan.
Maar het verklaart niet waarom Helsinki zwijgen bleef. Het verklaart geenszins
waarom Finland, evenals Frankrijk, niet bereid is gevonden om alle consideraties
terzijde te schuiven. Het verklaart niet waarom Finland, na een schijnbaar hopeloozen
oorlog begonnen te zijn, onoverwonnen en nog kunnende overwinnen, zich gewonnen
gaf aan een vijand die het twintigmaal versloeg.
Het is een geheim dat respect eischt zoolang rouw en leed de overhand hebben in
den toon waarmee het Finsche treurspel voorloopig eindigt. Het is een raadsel dat
iedereen zal willen eerbiedigen waar zooveel bewondering past voor meer dan honderd
dagen van een strijd zonder weerga. Ook de Thermopylen vielen. Maar na de
Thermopylen volgden Salamis en Marathon.
[verschenen: 1 april 1940]

Een nieuwe commonwealth
Frankrijk en Engeland hebben voortaan dezelfde munt, dezelfde industrie,
dezelfde ingenieurs, dezelfde generaals en admiraals, dezelfde economie en
dezelfde volkshuishouding.
Parijs, 18 Maart [1940]
Wij hebben niet te weinig en niet te veel gezegd in November toen wij het
Fransch-Engelsch besluit om al hun hulpbronnen bijeen te voegen tot
gemeenschappelijk bezit, begroetten als een plechtig en heuglijk moment in de
geschiedenis van beide volken, als een uniek feit in de historie van Europa, als een
onmetelijk evenement.
Wij zouden het dithyrambische van onzen bijval voor de fusieplannen der firma's
Frankrijk en Engeland nog sterker geaccentueerd hebben wanneer de overstelpende

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

techniciteit van het beraamde ontwerp en het noodige wantrouwen in de menschelijke
vermogens, in de continuïteit hunner pogingen, ons niet aangespoord hadden tot een
restje van terughouding.
Die voorzichtigheid is ijdel gebleken tijdens de vier maanden welke verliepen na
de aankondiging van het plan der gemeenschap van goederen. Men heeft de
Westersche Democratieën dikwijls verweten dat zij klein zien, pietepeuterig
concipieeren, voortzeulen in het nauwe kringetje van bekrompen en versleten routines,
ondernemen zonder durf, zonder breeden kijk, met de enghartigheid van vermoeide,
bloed-arme oude menschjes. Ofschoon wij er nooit iets van geloofd hebben is 't
misschien dikwijls waar geweest. Doch hier in ieder geval staan wij voor iets groots,
voor iets overweldigends, voor iets nieuws, en zonder eenigen twijfel voor een der
dateerendste, beteekenisvolste mijlpalen in de evolutie der wereld. En als de unificatie
van Duitschland of van Italië, van volken welke door zooveel geografische,
ethnologische, linguïstische, economische en andere oorzaken op natuurlijke eenheid
waren aangewezen, reeds aanspraak geeft op roem voor hen die deze eenheid tot
stand brachten, hoeveel bewondering en erkentelijkheid verdienen dan niet de
bewerkers der unificatie van Frankrijk en Engeland, van volken welke sedert eeuwen
(en tot kort geleden) atavistisch, hereditair door alles van elkander gescheiden waren,
door de geografie, door de ethnologie, door hun taal, door hun belangen, door hun
temperament, door hun ethiek en door vooroordeelen nog moeilijker te overbruggen
dan de zee?

Wat er gebeurde
Nadat Daladier en Chamberlain in November de grondslagen gelegd hadden tot 't
grootsche plan heeft elke maand regelmatig bijgedragen tot zijn geleidelijke
verwezenlijking en opbouw. In 't begin van December sloten de ministers Paul
Reynaud en John Simon het accoord dat de munten van beide landen, de franc en de
sterling, onverbreekbaar aan elkander hechtte. Men kon evenwel nog twijfelen aan
de draagwijdte van het feit omdat een soortgelijke verbinding reeds in den oorlog
van 1914 gefunctionneerd had, en omdat opnieuw aan den duur van de monetaire
samenschakeling een limiet gesteld was die, evenals in 1914, niet verder reikte dan
tot zes maanden na den vrede. Zooals men weet werd in 1919 de Fransch-Engelsche
solidariteit niet voortgezet; integendeel.
Maar ook deze twijfel bleek ditmaal overbodig. In Januari reeds, na het bezoek
van Raoul Dautry te Londen, waar dit organisatorisch genie als Minister van
Bewapening de wederzijdsche industrieele productie geadopteerd, gecompleteerd,
gecoördineerd had, kon de eminente persoonlijkheid die de Fransche oorlogsindustrie
schiep, met voldoening uitroepen: ‘Er zijn geen geheimen meer noch grenzen tusschen
Frankrijk en Engeland. Het belangrijke is niet dat ik alles verkregen heb van Leslie
Burgin wat ik wenschte en dat mijn Engelsche collega alles van mij verkreeg wat
hij wenschte, maar veeleer de geest waarin zich de besprekingen hebben ontwikkeld.
Het is meer dan het werk van een ploeg, van een team; het is de samenwerking van
een gezin; van een gezin waarin de arbeidsverdeeling geheel natuurlijk geschiedt en
zonder horten.’
Frankrijk en Engeland hadden voortaan dezelfde munt, dezelfde industrie, dezelfde
uitvinders en ontdekkers, dezelfde ingenieurs, dezelfde generaals, dezelfde admiraals.
In Februari, door de gesloten overeenkomsten tusschen Gentin, den Franschen
Minister van Handel, en Sir Andrew Duncan, president van den Board of Trade,
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kregen zij dezelfde economie, dezelfde volkshuishouding. Het verdrag dat geteekend
werd veroorloofde een vrije ontplooiing van het handelsverkeer tusschen beide landen
en hun wingewesten. Een groot aantal prohibitieve beperkingen betreffende import
en export, veroorzaakt door den oorlogstoestand, werden opgeheven. De twee landen
stelden een gemeenschappelijke doctrine op van uitvoer, waarvan de princiepen
uitgebreid zullen worden tot de Britsche dominions. Op de afzetgebieden die vacant
kwamen door de uitsluiting van Duitschland, Tsjecho-Slowakije, Polen, en op de
overige markten, wordt elke Fransch-Engelsche concurrentie gesupprimeerd. Fransche
en Britsche industrieelen vereenigden zich te Londen en te Parijs om het programma
in alle onderdeelen uit te werken en de toepassing te regelen. Beide landen zullen
weldra één salaris-politiek, één prijzen-politiek volgen. En dit is meer dan de
juxtapositie, meer dan de uitwendige samenzetting en samengroei van twee machtige,
autonome economieën. Het is de wederzijdsche verstrengeling, doordringing,
vervloeiing van twee volkshuishoudens, een inwendige, intieme vermenging die,
wanneer zij eenmaal in gang is, tot onontbindbare samenwevingen zal leiden.

Hinderpalen
In November, December, Januari en Februari ontwierpen en bevestigden de
Fransch-Engelsche regeeringen, die sinds menschenheugenis antagonistisch geweest
waren, deze nooit-gedachte, ongehoorde en kwasie-hersenschimmige gelijkwording,
samenvlechting harer gewichtigste nationale organismen en bedrijvigheden. In Maart
was de tijd en waren de geesten rijp om den grooten opzet te bekronen met een
progressieve assimilatie van het Britsche Empire en het Fransche Empire, met een
methodische amalgameering der twee reusachtigste en overvloedigste
grondstoffen-reservoirs van het aardrijk.
Het probleem, aan welks oplossing de groote ‘kolonialen’ van beide mogendheden,
een Lyautey, een Gouraud, een Allenby, ondanks de ups en downs in de relaties
hunner gouvernementen, ondanks de chronische decepties, altijd hun beste krachten
gewijd hebben; het probleem is ontzaglijk, bijna niet te omvatten, en haast
onontwarbaar in zijn tallooze complicaties. Ongetwijfeld kon het slechts in
vogelvlucht, in zijn meest schematische lijnen benaderd worden op de conferenties
welke Malcolm MacDonald, de hooge ambtenaren van het Colonial Office, en
Georges Mandel, bijgestaan door de experts van het Fransche Ministerie van Koloniën,
gedurende drie dagen vereenigd heeft te Parijs. De beide landen ondernemen een
taak welke niet alleen maanden doch jaren lang de activiteit zal absorbeeren van een
dubbelen Staf deskundigen welke de twee gouvernementen moeten toevoegen aan
hun koloniale departementen. Voortdurend en overal zullen kwesties oprijzen die
niet alleen het bestek Frankrijk-Engeland maar ook het Europeesche kader waartoe
men zich tot nu toe beperkte, verre overschrijden. Eigenaardige stroomingen, zelfs
storingen kunnen over de twee halfronden opvonken door de nadering en het directe
contact van zulke machtige, massale velden van energie, door al die samengebundelde
opgehoopte radiaties van goud, ijzer, nikkel, fosfaat, wol, katoen, rubber, olie en
petroleum.
Doch wat doet 't er toe of de twee wegen die naar de eenheid voeren bezaaid zijn
met hinderpalen? De gouvernementen van Parijs en Londen bezitten een eeuwenoude
ervaring, een honderdjarige traditie van liberalisme en redelijkheid, een gewoonte
van universalisme welke hen bekwaam zal maken om alle moeilijkheden te ontwijken
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of te overwinnen. Hoe echter de aangevangen transformatie zich ook moge
ontwikkelen, langzaam of snel, met schokken of over effen banen, het probleem der
unificatie, der vereenzelviging der Fransch-Engelsche koloniën, met zijn onafzienbare
consequenties, is niet alleen gesteld, het is niet enkel in overweging, maar het is
vanaf deze week in systematische behandeling en moet buiten kijf beschouwd worden
als de intrinsiekste modificatie welke ons werelddeel, onze planeet sinds vele eeuwen
ondergaan heeft.
Wij beleven dus, achter de Ligne-Maginot, achter de Engelsch-Fransche
oorlogsvloten, achter de millioen Fransch-Engelsche soldaten die verzameld zijn in
het Nabije Oosten, wij beleven de organisatie van een nieuw Europa, van een nieuwe
aarde. Men zou daarbij de vraag kunnen stellen waarom de Geünifieerde Franschen
en Britten niet openlijk hun ideaal van een Gefedereerd Europa proclameeren, de
vruchtbare, vreedzame, actieve, altruïstische coöperatie van alle volkeren, waarom
zij niet onmiddellijk en rechtstreeks een plan ontvouwen dat hun automatisch den
steun zou verschaffen van alle naties die, evenals zij streven naar een gelukkige,
harmonische samenwerking? De afkondiging, liever vroeg dan laat, ligt inderdaad
in de bedoeling van Londen en Parijs. Maar alvorens zij met vrucht geschieden kan
moet eerst de aarde verlost worden van de terreur die elk vrij oordeel belemmert en
verstikt. Tot deze bevrijding volbracht is kunnen wij ons slechts verheugen dat achter
de kanonnen een orde wordt opgetrokken waar plaats zal zijn, met vrijheid en
onafhankelijkheid, voor alle naties van goeden wil.
[verschenen: 8 april 1940]

La guerre, rien que la guerre!
Daladier viel als offer van een publieke opinie welke hijzelf liet maken, en
de wachtwoorden die hij gaf zullen blijven
Parijs, 21 Maart [1940]
Niets kon de Franschen, geraakt in hun diepste gevoelens, het ongeluk van Finland
doen vergeten, vergeven of ook maar vergoelijken. Een oud dramatisch geval, vanaf
Abel antiek als het menschdom, was voor hen plotseling een brandende realiteit
geworden, waar zij middenin stonden, en die den een tranen ontrukte, den ander
vloeken en zuchten.
Het dramatische geval der Vermoorde Onschuld. Al het chevalereske en al het
edelmoedige, dat hen in groote momenten eigen is vanaf de verste tijden, kwam met
een ruk tot opstand. Het bracht ze buiten henzelf, dat zooiets mogelijk was in de
twintigste eeuw: de Onschuld vermoord op een tooneel van tienduizenden kilometers,
de Onschuld dood-bloedend in den bezoedelden sneeuw, die wegsmelt rondom haar
vlammende woningen, terwijl alle geciviliseerde naties passieve toeschouwers zijn
van deze afslachting en uit lafheid hun handen wasschen in het bekken van Pilatus.
Het vervulde hen met woede, met weerzin, met die onaangename, ondraaglijke
gewaarwording van malaise, van moreele misselijkheid, welke zij zoo goed kennen
sinds den herfst van 1938, sinds München. Hun binnenste, hun geweten had die
euveldaad niet willen beleven. Het kon ze niet aanvaarden, noch verzetten. Zooals
die legendaire Frankische hoofdman, aan wien de Kruisdood op Golgotha verhaald
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werd, driftig uitbarstte: ‘Waarom was ik daar niet met mijn Franken!’ zoo herhaalde
wrokkende iedereen na de instorting van het heldhaftige Finland: ‘Waarom waren
wij niet daar met onze Fransche troepen.’

Daladiers opheldering pakte niet
Met die innerlijke rebellie viel niet meer te redeneeren. Zij had de groote meerderheid
der Fransche natie aangegrepen, aangestoken, tot koken gebracht in een ommezien.
De ophelderingen van Daladier hadden niemand overtuigd en nog minder gekalmeerd.
Men kon bewijzen met cijfers, met data, met verklaringen van de Finnen-zelf, dat
Frankrijk zijn vollen plicht deed, dat Frankrijk zich niets te verwijten had: het baatte
geen steek.
‘Het moest er nog bijkomen’ werd overal geantwoord, ‘dat wij absoluut niets
gedaan zouden hebben! Daar gaat het niet over. Wat wij deden had veel eerder, veel
sneller, veel energieker, veel completer gedaan moeten worden. Waarom hebben wij
drie maanden lijntje getrokken?’
Men had goed zeggen, dat Petsamo zich niet in de buurt bevond, dat 't in een streek
lag zonder verkeerswegen, waar het veertig graden vroor, dat de equipeering van
een Pool-expeditie geen kleinigheid was en niet in een paar dagen kon gebeuren, dat
de Russen geen vloot hadden, maar zonder eenigen twijfel een massa zee-mijnen,
dat de weg lang was naar Petsamo en verpest met duikbooten, dat de soldaten niet
alleen te vechten zouden hebben, maar dat men ook moest denken aan hun
ravitailleering in munitie, in mondvoorraad, in reserves, dat Zweden en Finland
zooveel dichter lagen bij Duitschland dan bij Frankrijk, dat men volgens alle
waarschijnlijkheid niet alleen de Noren, de Zweden, de Russen te bestrijden zou
gehad hebben, maar op den koop toe ook Duitsche expeditie-legers welke zooveel
gemakkelijker, zooveel veiliger geproviandeerd en versterkt konden worden dan de
Fransch-Britsche hulptroepen, dat de tocht naar Finland dus alle kansen bood om
een hachelijk avontuur te worden, zelfs om uit te draaien op een zeer dure halve of
heele mislukking.
Al die deugdelijke argumenten overreedden geen sterveling. Er werd nauwelijks
naar geluisterd. De verklaring van Chamberlain, dat Mannerheim 30.000 man
gevraagd had voor de maand Mei en dat er eind-Februari een Fransch-Britsch
expeditiekorps van 100.000 man klaar stond om op 't eerste sein van Finland te
vertrekken, die aanvullende toelichting van Daladier's ophelderingen kwam te laat
om de explosieve stemming der Franschen te verluchten.
Doch ware zij vroeger gekomen zij zou evenmin iets gewijzigd hebben in het
broeiende humeur. De aangegrepenheid om het tragische en nuttelooze lot van een
klein volk was zoo algemeen, zoo aanstekelijk en zoo domineerend, dat een klassiek,
academisch jurist als Georges Scelle, professor aan de Rechtsfaculteit te Parijs en
vermaard als advocaat van den Negus, de extravagante thesis ontwierp - om een
desnoods gewelddadige interventie door Noorwegen en Zweden te wettigen - dat
het huidige conflict in wezen geen botsing was tusschen naties als zoodanig maar
een burgeroorlog tusschen de bewoners van een continent, en dat er bijgevolg van
neutraliteit geen sprake en geen kwestie meer kon zijn.

Daladier als zondebok
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Bij dergelijke veralgemeende passionneele gemoedstoestanden was een zoen-offer
onvermijdelijk geworden en zoo overkwam het Daladier, sedert vier jaar Minister
van Oorlog en sedert 33 maanden Premier (bijna een record) om als zondebok beladen
te worden met alle fouten van Israël. Zonder buitengewoon paradoxaal te willen zijn,
zou men kunnen zeggen, dat hij als offer valt eener publieke opinie welke hij zelf
maakte en liet maken, als offer dus zijner eigen censuur. Hij heeft de laagheid, de
misdadigheid van de Russische agressie geschandvlekt en geen enkelen diplomatieken,
politieken maatregel getroffen tegen de Sovjets. Men verdroeg deze dubbelslachtigheid
met moeite. Hij heeft 't heroïsme der Finnen laten verheerlijken en hield zich doof
voor de begeesterende echo's, welke deze exaltatie wekte in het Fransche hart. Hij
heeft het thema Petsamo laten aanheffen door militaire journalisten (die goed schrijven
hebben) en geen Fransch bataljon ging naar Petsamo. Van alle kanten heeft hij om
initiatief laten roepen en het niet genomen; om mobiliteit, om actie, om daden, om
energie, en hij verroerde geen pink. In de geheele Fransche pers waren er slechts drie
weinig-gelezen bladen welke om obscure, huichelachtige, suspecte redenen de
Fransche non-interventie probeerden te verdedigen; in de week der Finsche capitulatie
verloren ze ongeveer al hun lezers. Vandaag scheelt het niet veel of men beschuldigt
Daladier, in ieder geval sommige leden van zijn gouvernement, dat zij aan zulke
verwonderlijke en ergerende stemmen hun steun, hun medeplichtigheid verleend
hebben!
Zoo kwam de ongenade van Daladier ten slotte voort uit een te juiste, te
voortvarende interpretatie zijner eigen consignes. Uit een misverstand.
De val is des te krenkender voor den Premier, daar hij kort geleden nog voor
populair gold. Behalve dat echter, het persoonlijk grievende, is er niets in dit aftreden
wat den man, die Frankrijk moreel en materieel voorbereidde tot den oorlog, onder
wiens bestuur de oorlog begon, dien hij uit alle macht gepoogd had af te wenden, is
er niets wat Daladier verhindert om in triomf terug te keeren tot het bewind. Vroeg
of laat moet het tot de hersens der publieke opinie doordringen met het scherpe licht
eener zonneklare waarheid, dat het per slot niet de schuld van Daladier was, wanneer
de Finsche regeering het herhaalde malen gevraagde signaal niet gaf en dat hij moeilijk
een expeditiekorps kon dirigeeren naar een land, welks regeering zich bij nader
overleg op die hulp niet gesteld toonde.
Maar of die terugkomst van Daladier geschiedt na korten of langen tijd, al de
wachtwoorden, die hij gaf, blijven. Zij klinken elken dag luider, dringender,
dwingender: Initiatief, actie, energie. Het zijn gevaarlijke woorden.
Zij zullen iederen politicus doen struikelen die zich niet strikt houdt aan hun zin,
die ze niet omzet in daden, die niet alles instinctmatig herleidt tot den oorlog, en die
niet in alle omstandigheden zeggen kan gelijk Clemenceau, met een stem welke
kraakt gelijk een salvo: Je fais la guerre, je fais la guerre.
[verschenen: 4 april 1940]

Luidruchtig vredes-kabaal
Op Paaschmorgen hebben de Duitschers de geheele Siegfried-linie behangen
met plechtige aandoenlijke en verbroederende opschriften.
Parijs, 25 Maart 1940
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Dezelfde luchtgeesten die de Franschen hadden aangemaand per briefkaart om hun
doodskisten klaar te maken voor den 15den Maart kwamen terug, en beloofden hun
voor Paschen een verrassing waarvan zij zouden opkijken, daarna paf zouden staan
en tenslotte zouden omvallen.
Er werd niet gezegd wat 't was. Een aantal bommen van twee duizend kilo in den
vorm van paasch-eieren? Het verschrikkelijke offensief dat Frankrijk binnen vier en
twintig uren onder den hiel moet brengen? Een sensationeel vredes-aanbod waarbij
millioenen zich zouden omstrengelen tot een kus der gansche wereld, gelijk in de
Negende Symphonie? De trompetten van Jericho? Een straal die alle motoren en
machines stopzet, die alle kanonnen vernagelt? Een gas dat geheel Frankrijk verdooft
in een onbedwingbaren slaap tot Hitler zijn intocht gehouden heeft te Parijs? Een
revolutie? Het Trojaansche Paard? Een moderne surprise wat kan dat niet zijn! Van
alles en nog wat. Daarbij konden wij niet beter handelen dan het voorbeeld volgen
van zekeren heilige die bezig was met een balspelletje toen hem gevraagd werd wat
hij doen zou wanneer over een half uur de wereld verging, en die antwoordde: ik zou
doorgaan met spelen. Dat was verreweg het verstandigst en zoo hebben wij allemaal
gedaan op dezen feestdag der verrijzenis, ieder volgens zijn aanleg en geaardheid.

Theater
Maar wanneer de klassieke Iden van Maart, die de Iden van Hitler zijn geworden,
verliepen zonder dat de begrafenisondernemingen en de timmerlieden 't drukker
hadden dan gewoonlijk, de beloofde Paaschdagen daarentegen zijn hier niet
voorbijgegaan als de andere dagen van een oorlogsjaar. En werkelijk kan men bijna
van een verrassing spreken. Het was echter geen bom; het had niets van een
bliksemslag. Toen de zon opging over den Rijn, de Vogezen en de Sarre bespeurden
de Fransche soldaten dat er iets verminderd was op het front, achter de anemonen
en de eerste boschviooltjes. De Duitschers hadden hun bloemetjes buiten gezet. De
Westwal was omgetooverd in een reuschachtig theater-decor, als voor een nieuwe
Paasch-scène van Faust. Langs de geheele linie waren kolossale wimpels uitgehangen
met plechtige, aandoenlijke, verbroederende opschriften. Honderden artistiek
beschilderde reclameborden, vredelievende, engelachtige spreuken omlijstend, waren
uit den grond gerezen en verhieven zwijgend hun aanminnige boodschap. In den
loop van den morgen sloegen die plakkaten en banderollen op den koop toe aan 't
praten. Ontelbare gramofoons, versterkt met daverende loudspeakers, draaiden
toespraken af, in 't Fransch natuurlijk, op de bekende leid-motieven die we dagelijks
te hooren kregen uit Stuttgart, Sarrebruck en Frankfort, toen deze posten nog niet
gebrouilleerd waren. De lucht was helder, zonnig en stil. Onder een azuren hemel
stegen tientallen vliegmachines op en lieten over de militaire en civiele
uitgestrektheden van het achterland duizenden en duizenden tractaatjes neerdwarrelen
met de bekende kennisgeving: dat er geen vreedzamer volk bestaat dan de Duitschers,
die de eerlijkste bedoelingen koesteren jegens hun dappere Fransche kameraden, en
het in-treurig vinden dat zij elkaar voor het plezier der Engelschen met blauwe boonen
moeten tracteeren. Op rijm en maat: ‘Pour la City qui rafle l'or - On envoie les
Français à la mort.’

Uitstekende regie
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De affaire was grootscheeps opgezet en in de puntjes gemonteerd. Men had de zaken
royaal aangepakt aan den overkant, monumentaal, pyramidaal, grandioos, als een
ware orgie, een bacchanaal van pacifisme. De fameuze melk van menschelijke
liefelijkheid vloeide bij beken, bij stroomen, bij cataracten. Een idylle op alles
overtredende schaal, zooals er nooit eene vertoond werd na de sluiting van het
Aardsche Paradijs. De impresario heeft recht op de welgemeendste complimenten.
Alles wat men ooit gezien had op 't gebied van eendracht tusschen leeuw en lam was
overtroefd, overdonderd, overgoebbelst zou Shakespeare gezegd hebben, waar Dr.
Josef Goebbels optrad als regisseur.
Er ontbrak niets behalve de eerste stap. Na zulk een overdadige ontboezeming van
de roerendste gevoelens kon men minstens verwachten dat de gepantserde krijgers,
in wier naam zij werden vertolkt, bij tienduizenden hun wapens zouden hebben
weggeworpen, dat zij in vervoering toegesneld zouden zijn naar de boorden van den
Rijn, dat zij zich in schuitjes, op vlotten met een paar forsche riemslagen zouden
hebben laten afzakken naar de Fransche voorposten, of dat zij met het materiaal
hunner pontonniers ijlings een aantal vredes-bruggen gingen slaan op dezen
Paaschmorgen, om zich geestdriftig juichend in de armen te storten hunner
weergevonden broeders. Want alles welbeschouwd waren de Duitschers de
toenaderende partij. De beurt was aan hen om de daad bij 't woord te voegen, om
allen achterdocht eener hinderlaag te verdrijven met een spontaan gebaar, zij zouden
in hun rol gebleven zijn. Wie zoo ongebreideld en theatraal zijn neigingen tot
broederschap uitbazuint, moet tegen die eenvoudigste consequenties niet opzien.
Wat hadden de Franschen, in 't aanschijn der wereld, anders kunnen doen dan zulke
welgezinde kameraden met open armen te ontvangen?

Het droevig slot
Doch niets daarvan gebeurde. De nieuws-agentschappen hadden niets van dezen aard
te seinen. Men moet dus veronderstellen, dat de geharnaste Duitsche soldaten, geen
Fransch kennende, niet wisten wat er eigenlijk aan de hand was langs den Rijn en
de Vogezen. Of men moet aannemen dat zij de Fransche broeders een simpelheid,
een onnoozelheid toedichten welke niet overeenstemt met de werkelijkheid. Want
hoe simpel een rechtschapen mensch ook zijn kan, geen enkel Franschman kon de
vergelijking van zich afschuiven welke dit luidruchtige en opzichtige vredes-kabaal
in de gedachte riep. Een vraag dwong zich op. Zij formuleerde zich vanzelf: ‘Als
deze oplossing, als deze tactiek de beste is, waarom dan hebben zij haar in den morgen
van den eersten September 1939 niet toegepast tegenover de Polen: Waarom hebben
zij 't niet eens geprobeerd?’ Zoo pacifistisch een uitstekend soldaat kan zijn, ieder
Franschman weet dat hij hier in 't veld staat om te verhinderen dat een volk naar
believen, zooals het in zijn kraam te pas komt, naar eigen willekeur en welbehagen,
beschikt over oorlog en vrede, beweert te kunnen kiezen tusschen oorlog of vrede.
Neen! De teerling is geworpen.
De heele vredes-ensceneering eindigde daarom, en juist daarom, met een fusillade.
Drie Duitsche manschappen trachtten den Rijn af te varen in een bootje dat een
beleedigend opschrift droeg voor Engeland. Zij werden neergeschoten en de poging
werd niet herhaald. Gaandeweg ontbrandde het vuur uit alle kazematten. De
mitrailleurs gebruikten de plakkaten, de wimpels als schietschijven. Men organiseerde
wedstrijden als op een kermis. Toen de avond viel hing het gansche decor in flarden
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en spaanders. Den volgenden dag bleef er niets over dan een kale horizon en de
herinnering met haar weeën nasmaak. Alle requisieten waren binnengehaald achter
de schermen van beton, die tenminste een eigenschap hebben, welke men waardeeren
kan: Zij liegen niet.
[verschenen: 10 april 1940]

Drievoudige ontgoocheling
Waardoor het kabinet Reynaud zoo'n slechte ontvangst te beurt viel
Parijs 28 Maart [1940]
Waarom het Kabinet-Reynaud een slechte pers, een slechte Kamer, een slecht publiek
heeft is gemakkelijk te verklaren, en zonder al dat negatieve uit te duiden als een
beslissend vonnis.
Daladier was gevallen, in een opwelling van baloorigheid veroorzaakt door de
Finsche tragedie, omdat men meende dat zijn ministerie hinkte wegens gebrek aan
mannen van daad en doortastendheid. Algemeen riep men om een andere formule,
een nieuwer recept dan de mixtuur der gebruikelijke parlementaire doseering. Men
wilde en men verwachtte een klein kabinet van weinige, competente, energieke
gedecideerde persoonlijkheden, die door hun aantal en hun eindelooze
meeningsverschillen niet gehinderd zouden worden in hun bewegingen. De Senaat,
waar het ministerie Reynaud nog ijziger ontvangen is dan in de Kamer, was van deze
oriëntatie een niet minder uitgesproken voorstander dan de pers en de
volksvertegenwoordiging.
In plaats van vijf of zes markante kopstukken kwam Reynaud voor den dag met
een ministerie van 33 leden. Eerste desillusie: men hield Reynaud voor een origineel
en hij had zijn medewerkers bijeengescharreld volgens het traditioneele,
aartsoudmodische recept. Tweede desillusie. Men had gehoopt, en zelfs in het
parlement brak die wensch door, dat hij geen concessies zou doen aan de parlementaire
keuken, waar geen mannen gevraagd worden doch portefeuilles.
Als Reynaud 33 ministers onmisbaar achtte laat hij ze dan ten minste kiezen
volgens hun waarde, hun beteekenis, en niet uit andere, min of meer bedenkelijke,
routineerende overwegingen. Tegen deze beschuldiging weliswaar heeft Reynaud
zich verdedigd. Maar geenszins overtuigend.
De vervanging van Guy La Chambre aan Luchtvaart door Laurent-Eynac, van
Rucart aan Openbare Gezondheid door Marcel Heraud, van Reynaud aan Financiën
door Lucien Lamoureux, van Pernot aan Blocus door Georges Monnet, de benoeming
van verschillende sous-secrétaires d'Etat, om slechts enkele voorbeelden te citeeren,
kan enkel politieken zin hebben in de meest ongunstige opvatting van dit woord. En
wat zeer merkwaardig is met betrekking tot deze zuiver-parlementaire mengelingen:
het parlement, dat dikwijls gehekeld werd wegens zijn neiging tot politicasterij, het
parlement dat naar logica de handige en snelle combinatievermogens van Reynaud
had moeten verwelkomen met instemming, heeft den Premier in die ouderwetsche
banen niet willen volgen zonder onbewimpeld voorbehoud.
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De socialisten
De derde desillusie, en niet de minst ontnuchterende was de toetreding van de
socialisten tot de regeering. Maar volstrekt niet om hun socialisme, zooals men
oppervlakkig zou kunnen argwanen om 't met kunst te insinueeren. Neen. De groote
meerderheid der Franschen redeneert realistisch genoeg om een partij die 166 leden
telt in het parlement, welke jammerlijke fouten en dwalingen zij ook bedreven moge
hebben, niet haar rechtmatig aandeel in het gouvernement te betwisten. De
ontgoocheling kwam uitsluitend voort uit de keuze welke Reynaud gedaan had onder
het beschikbare personeel. Blancho, die in de glorie-dagen van het bankroeteerende
Front Populaire de officieren der Marine wilde dwingen om te salueeren met
opgestoken vuist, Georges Monnet, die de jeugd der Roode Valken dresseerde voor
de jacht op patriotten en ‘reactionnairen’, konden moeilijk plaats nemen in een
Cabinet zonder tegenover een ruim deel van Kamer en Senaat den indruk te wekken
eener noodelooze uitdaging of eener onverdiende rehabilitatie. Met een greintje
diplomatie zou Reynaud eveneens de keuze van een socialist vermeden hebben voor
Justitie zoolang de processen der communisten duren, en van een anderen socialist
aan Information, zoolang Léon Blum zich niet wil laten roskammen als het orakel
dat zich altijd vergiste. En wanneer het nuttig of noodig kan zijn om de socialisten
sommige koerswijzigingen te laten endosseeren in de buitenlandsche politiek, de
relaties met Italië b.v. (in dit opzicht is de toetreding der socialisten misschien een
meesterzet van Reynaud) dan zal het menigeen des te betreurenswaardiger moeten
toeschijnen dat de manoeuvre niet verricht en gecautionneerd wordt met meer
representatieve vertegenwoordigers der antifascisten van weleer.
Drie desillusies behoeven ondertusschen niet te beletten dat de ééne stem
meerderheid waarmee het Cabinet-Reynaud begon, geleidelijk of eensklaps uitdijt
tot unanimiteit. Het is een ministerie dat - wanneer het de korte Paasch-vacantie
overleeft - zonder genade geoordeeld zal worden naar zijn resultaten. Daladier
struikelde over een échec. Reynaud hangt af van een succes dat hij behaalt of mist,
en als stimulans tot actie wordt deze zwevende positie tusschen zinken en drijven
wellicht zelfs een voordeel, hoe verwijderd het verband ook is met de voering van
den oorlog.
[verschenen: 11 april 1940]

Nieuwe oorlogskreet
Hitlers leuze ‘weg met de plutocratieën’ deugt tegen Frankrijk in geen enkel
opzicht, en heeft dan ook geen macht en geen vat op eenige Fransche klasse.
Parijs, 3 April [1940]
Een woord dat klinkt als een klok, die de menschen samenroept en samenhoudt is
altijd noodig geweest sinds de volken oorlog voeren. Het is even gewichtig als de
vlag waarvan het de beteekenis vertolkt in een korte, pakkende leuze. Voor de goede
en de kwade momenten moet het werken als een klaroenstoot die de levenden doet
opbruisen en zelfs de half-dooden.
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Het is raadzaam de leuze met zorg te kiezen want niet alleen dient zij vóór iemand,
maar ook tegen iemand, en in beide richtingen moet zij een kracht kunnen ontwikkelen
waarop de tegenstander geen of weinig vat heeft, waartegen hij niets of weinig kan
inbrengen. De Franschen, die altijd knap waren in 't redigeeren van wachtwoorden
(Pour le Droit; On les aura; On ne passe pas; La Liberté ou la Mort), de Franschen,
die bij ondervinding de waarde kennen eener kernachtige zinspreuk, hebben met de
grootste aandacht geobserveerd hoe 't bij hun vijanden gesteld is met een factor,
welke des te gevaarlijker is daar hij de eenen kan aanvuren en de anderen
demoraliseeren.

De oude slogan
Een paar dagen voor het uitbreken van den oorlog hadden de Duitschers nog een
motto, dat in Frankrijk allesbehalve gerustheid verwekte en dat de worsteling plaatste
onder de ongunstige auspiciën: het anti-bolsjewisme. Wat Mussolini op 't heetst van
den Spaanschen burgeroorlog uitdagend noemde: de Barricade. De Barricade welke
West-Europa gesplitst had in twee onverzoenlijke kampen. Links de Franschen en
de Engelschen; rechts de Duitschers en de Italianen. De partij liet zich zeer slecht
aanzien. Het leek fataal en absurd om haar onder zulke voorwaarden te beginnen.
De meerderheid der Fransche natie immers voelde even antibolsjewistisch als Hitler
en Mussolini. Het zou een ware ramp geweest zijn en volslagen krankzinnig om zich
in oorlog te storten met een vijand die ten opzichte eener fundamenteele levenskwestie
dezelfde positie innam als zijn tegenstanders. Redelijkerwijze kon niemand van het
overwegende meerendeel der Franschen vergen dat zij een greintje enthousiasme
zouden toonen om goed en bloed te geven voor de verdediging en de redding van
het verfoeide bolsjewisme. Zij bevonden zich aan dezelfde zijde der barricade, zij
zouden gevochten hebben, ja; maar zonder hoop en met den dood in 't hart.

Wat zou de nieuwe zijn?
De formidabele coup de théâtre van het Duitsch-Russisch accoord wentelde voor de
Franschen dit tragische, loodzware dilemma van de schouders en van de gewetens.
Het dubbele verraad verminderde weliswaar niet de gevaren maar het maakte een
aantal ideeën vrij en schonk de vrijheid aan ideëele drijfveeren welke de beste
Franschen niet konden missen noch konden negeeren zonder zich verminkt te voelen
en beklemd. Zij waren en bleven antibolsjewistisch. Gelijk zelfs Léon Blum schreef:
‘Wij moeten een gewapend conflict met de Soviets niet schuwen, maar ook niet
zoeken.’ Zoolang de Engelschen niet volledig gemobiliseerd zijn heeft Frankrijk
inderdaad genoeg hooi op den vork met de Duitschers alleen. Tegenover de Russen
echter hadden de Franschen voortaan geen enkel sentiment meer te fingeeren. En
rechtuit, eerlijk te kunnen denken, zonder gehuichel, zonder gedraai, zonder leugens
en bedrog, opende voor de meeste Franschen een toekomst welke hun offers waard
was; het gaf hun volle, onbeperkte beschikking over een geheel arsenaal van moreele,
spiritueele beweeggronden die een oorlog aannemelijk maken en elk offer motiveeren.
Het ontbreekt in Frankrijk dus niet aan wachtwoorden welke ieder rechtschapen
mensch kunnen bezielen in alle omstandigheden waar het hoogste gebod, het hoogste
moeten de harde taak veredelt en verlicht.
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Naarmate echter het anti-bolsjewisme in Duitschland uit de mode ging, naarmate
Hitlers philippica's en imprecaties tegen de roode pest verstomden, groeide in
Frankrijk de nieuwsgierigheid om de leuze te kennen welke den ouden, aangrijpenden
oorlogskreet der Nazi's zou vervangen. De vraag was des te spannender wegens het
risico dat de meesleepende afgedankte slogan had opgeleverd, en des te meer spitste
men zich op het nieuwe parool daar Hitler en Goebbels doorgingen voor zeer
vernuftige, vindingrijke en ongegeneerde meesters op het gebied van propaganda.
Het zou overdreven zijn te zeggen dat de Franschen zich tijdens de zeven verloopen
maanden uitgesloofd hebben in gissingen. Niettemin scheen de zaak van belang
wegens alles wat kon afhangen van een goed-gekozen leuze.
En veilig mag men beweren dat het eenige opluchting verschafte toen met zekerheid
kon worden vastgesteld dat zij, de voormalige judaïsche marxisten, zij, de
communiseerende revolutionnairen, zij, de trawanten der bolsjewiseering van Europa,
zooals de Franschen tot September geheeten hadden op alle nazistische manifestaties,
waren omgedoopt in plutocratieën en plutocraten. Met de Engelschen natuurlijk.
De benaming was niet vreemd. Mussolini gebruikte haar sinds een paar jaren en
om zijn grenzelooze minachting uit te drukken sprak hij zelfs van demoplutocraten.
De Franschman had daar met een glimlach zijn schouders voor opgehaald omdat het
uit Italië kwam en dus toegeschreven kon worden aan zuidelijke uitbundigheid. Maar
alles wat uit Duitschland komt heeft een anderen inslag, wordt opgenomen met den
grootsten ernst, geanalyseerd als op een chemisch bureau, getoetst als de tekst van
een papyrus. De Franschen doen dat oudergewoonte, omdat zij de Duitschers van
oudsher beschouwden als een volk van degelijke, verstandige lieden.

De analyse
Zij analyseerden dus ook den term plutocraat en plutocratie. In engen zin beduidt
dat, volgens de woordenboeken, een gouvernement van rijkaards en geldmannen.
Voorbeeld: Carthago was een plutocratie. Maar de enge zin ging hier niet op.
Want daargelaten het raadsel hoe een natie die kortelings nog bolsjewiseerde
eensklaps en zonder regeeringswisseling (Daladier, de bakkerszoon, was nog niet
vervangen door Reynaud, de bazaar-eigenaar) kon metamorphoseeren in een
plutocratie, hadden de Franschen nimmer een Minister van Buitenlandsche Zaken
gehad, die milliardair was gelijk Graaf Ciano, nimmer een dictator van Economie
en Luchtvaart die, gelijk Hermann Goering enorme interessen had in de staal-industrie.
Het Fransche regeerings-personeel, het personeel van leger, vloot, administratie,
diplomatie, van laag tot hoog, wordt bijna uitsluitend gerecruteerd uit den kleinen
en gemiddelden burgerstand. Slechts bij uitzondering ontmoet men er een lid van
den adel, nog zeldzamer een grondbezitter, een kapitalist. Zelfs in het cabinet van
den ‘plutocraat’ Reynaud zetelt nog een authentieke ketellapper en een
ex-onderwijzertje. Het is waar dat er ook een Mandel zit die tot den stam der
Rothschilds behoort. De een weegt op tegen den ander. De ‘muur van geld’ zooals
de Radicalen zeggen, is geen seconde onbedreigd. De ‘Twee Honderd Families’ (nog
een term van de Radicalen) maakten geen hooge sprongen in 1937. Geen enkel
regeerder zal het hier in zijn hoofd halen om zich door een toovervogel uit
Duizend-en-één-Nacht een Arendsnest te laten bouwen, of de Karinhall van een
oosterschen nabab. Geen enkel geeft zich bloot aan de beschuldiging van zijn geld
naar 't buitenland in veiligheid te brengen. Geen enkel strijkt reusachtige tantièmes
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op. Werkelijk, alle Fransche députés en ministers mogen geen heilige boontjes zijn,
de groote trusts mogen probeeren hen te laten dansen naar hun pijpen (waar gebeurt
dat niet?), maar het gouvernement van Frankrijk is geheel iets anders dan een
plutocratie in engen zin. Het is precies 't tegenovergestelde: een anti-plutocratie.
Dikwijls zelfs, en men kan 't betreuren, een pauperocratie, waar de luxe, de fantasie,
de kunst, de wetenschap, de sport, verwaarloosd zijn, verbannen, of teren op eigen
middelen.
Begrepen in wijderen, in zijn uitgebreidsten zin past de term ‘plutocratie’ evenmin
op Frankrijk. Goebbels, Hitler en Mussolini bedoelen misschien dat de Franschen
bulken van 't goud? Dat is bijna reeds oude geschiedenis. Wanneer de oorlog een
paar jaartjes duurt zal al het Fransche goud, en ook het Engelsche, verhuisd zijn naar
de Vereenigde Staten. Op den ganschen aardbol zal geen andere plutocratie
overblijven dan Amerika. Misschien bedoelt de Duitsche en Italiaansche propaganda
met plutocraten de mogendheden die bij de overwinning van 1918 het leeuwenaandeel
in de wacht sleepten? Maar dan is Italië oneindig plutocratischer dan Frankrijk. Want
in Europa kreeg Frankrijk niets dan de 13.000 vierkante kilometer zijner herwonnen
provincies Elzas en Lotharingen, terwijl de Italianen 28.000 vierkante kilometer
bemachtigden van het vroegere Oostenrijk, een reeks eilanden in de Egeïsche Zee,
een stuk van Tunis bijna gelijk aan de helft van Italië, en verschillende geenszins te
versmaden grens-wijzigingen in Oost-Afrika! Bedoelen de Duitsch-Italiaansche
propagandisten met ‘plutocratieën’ wellicht de koloniale grootgrondbezitters? Dan
zijn België, Portugal en Holland, alle proporties in acht genomen, de grootste
plutocraten. En zijzelf, Duitschers en Italianen, zouden uit afschuw voor de plutocratie,
alle koloniale verwervingen (Ethiopië b.v.) met verontwaardiging van de hand moeten
wijzen!
Onder geen enkelen mogelijken gezichtshoek dus deugt de nieuwe oorlogskreet
‘Weg met de Plutocraten’ tegen Frankrijk. Hij heeft geen macht. In geen enkele
klasse der Fransche natie roept hij sympathieke trillingen op.
Wie links is vindt hem huichelachtig en opportunistisch; wie rechts is vindt hem
belachelijk en ongerijmd. Maar dat is niet alles. Gesteld dat de leuze in eenig opzicht
steek hield dan hebben de Franschen nog genoeg gezonde logica en helder verstand
om te bedenken dat er in Europa geen naties bestonden die minder plutocratisch
waren dan het naarstige Polen en het sobere Finland, wat geen van beide volkeren
gespaard heeft voor de gruwelen van den oorlog. Plutocraat of niet-plutocraat, dat
was voor de overweldigers en hun rampzalige prooien hetzelfde liedje, met
begeleiding van bommen.
[verschenen: 18 april 1940]

Diplomatiek incident
Dat twee uitgeslapen rotten als Reynaud en Sumner Welles zich zouden
hebben laten fotografeeren naast een compromitteerende kaart en zulk een
document zouden laten publiceeren is ten eenen male onaannemelijk.
Parijs, 6 April 1940
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Moet men erom lachen, moet men erom huilen? Het geval is even tragisch als
komisch. Men legt de menschen een kaart voor die in groote lijnen de trekken van
ons oude werelddeel heeft, zegt hun koelbloedig: ‘dat is Europa zooals de Geallieerden
het willen maken’, en ieder vliegt erin, de heele aarde, tot Amerika toe, raakt in
opschudding, er worden opgewonden vertoogen gehouden en het scheelt maar weinig
of legers, die nog in rust zijn, zetten zich in beweging, terwijl kanonnen, die nog
zwijgen, beginnen te donderen. Is het niet ongeloofelijk?
Dit is nochtans de exacte voorstelling van feiten welke eer thuis hooren in een
parodistischen muizen- en kikvorschen-krijg dan in de geschiedenis van een
schrikkelijken oorlog. Als zij belachelijk aandoen, zij zijn niet minder
huiveringwekkend. Zij toonen welke onberekenbare afmetingen de moderne
lichtgeloovigheid aannam in verschillende streken van Europa en met welke
fabelachtige onbeschaamdheid zij door sommigen geëxploiteerd wordt.
Ziehier in chronologische volgorde wat er gebeurd is. Op 16 Maart publiceert het
internationale Fransche tijdschrift L'Illustration een foto van dit bezoek, dat
Roosevelt's afgezant Sumner Welles aflegde bij Paul Reynaud, toenmaals nog minister
van Financiën. Op den voorgrond een schrijftafel; links, met den rug half naar den
toeschouwer, de Fransche minister, rechts Sumner Welles, die in profiel een sigaret
aansteekt; tusschen hen, op den achtergrond, een kaart van Europa, de heer Murphy,
die Welles vergezelt, en drie doezelige vensterruiten.

De kaart
Op de kaart zijn enkele landsgrenzen en rivieren zeer vaag, andere zeer scherp
aangeduid. Een waar cataclysme, zoowel politiek als geologisch, heeft Europa
geteisterd. Griekenland en alle eilanden der Egeïsche Zee zijn verzwolgen door de
golven. De Dardanellen bestaan niet meer, en de Zwarte Zee, zonder zee van Azov,
is een zout meer geworden, gelijk de Kaspische. Sicilië is vastgehecht aan de punt
van den Italiaanschen laars. Sardinië, en Corsica zijn aaneengesmolten. In het Noorden
hebben de elementen niet minder ontstellende transformaties aangericht. Het Kattegat
is verdwenen, Denemarken gesoldeerd aan Zweden en de Oostzee potdicht gesloten.
Het Nauw van Calais daarentegen kreeg ongeveer de breedte van de Adriatische Zee.
De geografische veranderingen echter welke ons werelddeel ondergaan had, bleken
een bagatel vergeleken bij de politiek. Holland en België waren hereenigd.
Denemarken had een enorm stuk van Noord-Duitschland geannexeerd! Zwitserland
was opgeslorpt door Oostenrijk en vormde één blok met Beieren. Een dikke streep
was getrokken van den Brenner naar Triëst en vergrootte Yoegoslavië met een
Italiaansche provincie. Polen evenwel was gebleven zooals het vandaag is, de
Westelijke helft aan Duitschland, de Oostelijke aan Rusland. Kortom de
ongebreideldste fantasie wedijverde met de onmogelijkste zotternij. Klaarblijkelijk
was het cliché schematisch geretoucheerd door den fotograaf, die geen anderen opzet
had, dan een werelddeel niet heelemaal ledig te laten, dat er op het negatief een beetje
kaal was afgekomen.

Opwinding
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Niemand zou verder omgekeken hebben naar een vluchtige teekening, die zoo
zichtbaar niets bedoelde dan een decoratieve wandvulling, wanneer de stift van den
retoucheerder het grondgebied van Hongarije niet per ongeluk geamputeerd had van
zijn Rutheensche provincie. Zoodra de Illustration arriveert in Budapest vatten de
Hongaarsche Nazi's vuur en de ‘Magyarsag’, het orgaan der getakte kruisen, opent
een campagne met de beschuldiging, dat Reynaud aan Sumner Welles heeft willen
toonen, hoe de Geallieerden zich de inrichting van Europa voorstelden na den oorlog.
Niet meer of niet minder.
Het vuurtje flakkert zoo hoog op, dat de vlammen overslaan naar Italië. Roberto
Farinacci, de heethoofd van den fascistischen linkervleugel, blakert van woede in de
Regime Fascista. Hij ziet in de kaart een nieuw bewijs, dat Frankrijk altijd de
kwaadste, de venijnigste gevoelens gekoesterd heeft jegens Italië. Van lieverlede
moeit de geheele Italiaansche pers zich met de kaart en natuurlijk ook de Radio. Zij
brengen er zelfs Otto bij te pas, den Habsburgschen troonopvolger, en zijn reis naar
Amerika. De voornaamste bladen publiceeren de verraderlijke kaart. Maar de een
zus, de ander zoo. De Popolo d'Italia offreert een Frankrijk, dat beslag heeft gelegd
op België en Holland. In de Tribuna is Griekenland herrezen uit de baren, doch
opgeslokt door Yoegoslavië, terwijl Turkije zich splijt in twee brokken. Wat de
Fransche fotograaf nog spaarde, wordt met de listigste oogmerken verwoest door
den Italiaanschen corrector.
Als deze razernij haar kookhitte nadert, breidt de brand zich uit tot Duitschland.
Het zou werkelijk jammer zijn, wanneer men een zoo uitstekende gelegenheid om
de geesten op te warmen ongebruikt liet. De Duitschers echter zouden geen Duitschers
meer zijn, als zij een dergelijk evenement niet behandelden met de wetenschappelijkste
degelijkheid. Voor de buitenlandsche dagblad-correspondenten organiseeren zij een
professorale historische conferentie tegenover een kolossale vergrooting der
fantastische kaart. De geleerde spreker gaat terug tot de diepe middeleeuwen, tot de
vroegste ideeën van een Europeeschen volkenbond op basis van Fransche hegemonie,
ideeën, die nog voortleven op deze kaart! Een andere professor, de eigen
rechtsgeleerde raadsman van den Führer, neemt 't offensief aan de microfoon en
fulmineert tegen Richelieu, tegen den vrede van Westfalen en tegen Otto van
Habsburg, een kardinaal, een verdrag en een kroonpretendent, van wie hij schimpend
de noodlottige sporen aanwijst op de catastrofale kaart van de Illustration.

Ook Amerika geïnfecteerd
Ten laatste vliegt de beroering den Oceaan over en steekt Amerika aan. Twee
senatoren verkondigen de meening, dat de opzienbarende kaart de grenslijnen aanduidt
welke de Geallieerden willen vaststellen in Europa en eischen een verklaring over
de zending van Sumner Welles naar de groteske oude wereld. De heer Welles geeft
een categorisch démenti. Hij noemt de onthutsende kaart, waarnaar hij nooit gekeken
heeft, een product van de reinste verbeelding. Daarmee is de zaak nog lang niet van
de baan. Paul Reynaud ontvangt den gezant van Italië waar men kalmeerende
ophelderingen noodig heeft. Ook dat is niet in staat de gemoederen te sussen. De
Fransche premier ontbiedt de internationale pers op zijn bureau om de schokkende
kaart te bezichtigen.
Het was een kaart, die de grenzen afbeeldde van 1919. Zij prijkte op een
schildersezel. Die mobiliteit, wij weten het, is geen garantie. Zij kan slechts de
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absolute waarde van het overtuigingsstuk verzwakken bij ieder, die ooren heeft om
niet te hooren en oogen om niet te zien. Maar wat mij betreft, ik acht elk materieel
bewijs hier volslagen overbodig en zelfs krenkend voor de betrokken personen, den
Amerikaan en den Franschman.
Naast alle hoedanigheden immers welke Reynaud en Sumner Welles onbetwistbaar
bezitten ontbreekt het hun stellig niet aan een greintje nuchter verstand. Het is pure
extravagantie of kwade trouw om twee staatslieden, die op hun beide halfronden
zooveel gevoeligheden te ontzien hebben, een domheid of een lichtzinnigheid toe te
dichten waarvoor de onbedrevenste komplotteerders zich nog machinaal zouden
hoeden. Als desnoods aangenomen kan worden (hoewel 't geenszins vaststaat) dat
zij gedelibereerd hebben, kort of lang, over het toekomstige statuut van Europa, het
is daarentegen volstrekt onaannemelijk, geheel ondenkbaar, dat twee zulke bekwame,
uitgeslapen mannen zich laten fotografeeren naast een compromitteerend corpus
delicti, die catastrofale ontoonbare kaart, en dat zij ten overvloede het beschuldigend
document laten publiceeren! Wie iets dergelijks gelooft, moet 't expres doen of in
ezelachtigheid het culminatie-punt bereikt hebben.
[verschenen: 25 april 1940]

Terugblik en vooruitzicht
Men kan niet zonder huivering terugdenken aan de mogelijkheden welke
de Septembermaand den Duitschers heeft geboden met twee jaren Franschen
achterstand in de bewapening.
Parijs, 8 April [1940]
Eerst Chamberlain, daarna Generaal Ironside, heeft deze week een deel van de groote
beduchtheid geopenbaard die in de laatste dagen van Augustus en in het begin van
September menig Engelschman, menig Franschman het hart omknelde met haar
stalen greep, de groote beduchtheid welke sindsdien op hun herinnering weegt als
een soort van gruwbaar geheim dat zij nooit geheel zullen kunnen onthullen, noch
van zich afschudden.
Chamberlain zei 't met een dier populaire beelden welke de Britten in eere houden:
‘hij heeft de bus gemist.’ Wat wij zouden vertalen met: ‘het is zijn neus voorbijgegaan’
als wij over een regeerend personage durfden spreken in gewone termen. De Chef
van den Engelschen Staf drukte zich niet minder begrijpelijk maar een beetje
technischer uit: ‘als de Duitschers hun aanval hadden gelanceerd in 't begin hadden
zij ons kunnen schaden. Nu zijn wij gereed om op alles te antwoorden wat zij kunnen
uitdenken.’
Dat is nog vaag, zeer vaag. Maar al wat er steekt achter de voorzichtige woorden
van een bevelhebber, alleen zij kunnen 't begrijpen die in de periode van den
uitbrekenden oorlog min of meer rechtstreeks voeling hadden met de krachten welke
in werking traden.

Logica
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Zij wisten niet wat ging gebeuren. Zij hadden een onbestemden kijk op de
krijgsplannen van den tegenstander, die trouwens op 't nippertje gewijzigd konden
worden, waar de motoriseering der legers de concentratie van troepen zooveel verkort,
en waar voor vliegtuigen de kwestie van afstand en uitvlucht practisch is opgeheven.
Redeneerend vanuit den eenvoudigsten gezichtshoek, die bijna altijd de meest juiste
is, oordeelden zij voor-de-hand-liggend en verstandig, wanneer iemand twee vijanden
te bekampen heeft, een sterken en een veel zwakkeren, dat hij zich eerst afmaakt van
den sterken om niet genoodzaakt te zijn daarmee af te rekenen nadat de strijd met
den zwakkere het beschikbare potentieel verminderd heeft in een mate, die nooit
nauwkeurig te becijferen valt, terwijl het potentieel van den sterke alle kans krijgt
te vermeerderen. Dit is platvloersche logica, zonder eenig ornament, maar zij is
onaanvechtbaar. Zij had gegolden in 1914, en dat zij schijnbaar faalde onder den
rook van Parijs en in 't zicht van Calais kwam hoofdzakelijk omdat men haar niet
trouw bleef, omdat men niet den moed had de ooren te stoppen voor het hulpgeroep
der Oost-Pruisen, omdat men den Slag van Tannenberg leverde terwijl de Slag aan
de Marne op komst was.
Doch logisch of niet logisch: als de Franschen in September 1939 niet met
zekerheid wisten tot welk front de Duitschers zouden besluiten, naar welken horizon
zij hun intact geweld zouden werpen, naar 't Westen of naar 't Oosten, de Franschen
daarentegen wisten zéér goed wat zij zelf gedaan zouden hebben wanneer zij met de
mentaliteit van hun vijand in de plaats geweest waren der Duitschers. Zij kenden de
mogelijkheden van Duitschland. Niet zoozeer omdat zij betrouwbare gegevens
bezaten aangaande de ontplooibare Duitsche macht. Daarover liepen geruchten
waarbij het ergste geducht mocht worden, geruchten ook, steeds moeilijk te
controleeren, die voor een deel tot de fabels konden behooren. Maar zij kenden de
Duitsche mogelijkheden, zij overzagen ze, zij wikten ze, zij maten ze, omdat zij hun
eigen Fransche mogelijkheden kenden.

Achterstand
De Franschen wisten wat het beduidde een achterstand te hebben van twee jaren in
de bewapening en in haastige organisatie te verkeeren van een oorlogsindustrie, die
pas begon te draaien terwijl de fabrieken van den vijand sedert lang werkten op vollen
stoom. Zij wisten welke bombardementsvliegtuigen zij in 't gevecht konden brengen,
en hoe weinig, hoe verschrikkelijk weinig moderne. Zij wisten welke jagers zij voor
de eerste linie hadden, en na hoeveel dagen, wanneer de strijd zich uitvierde in een
normaal-denkbaar tempo, de machines welke voor nuttig mochten gelden, tot de
laatste reserves zouden zijn uitgeput. Zij hadden hun luchtafweergeschut geteld en
zij hadden ook geteld de anti-tank-kanonnen die opgewassen waren tegen de nieuwste
blindeeringen. Zeker, zij hadden de Ligne-Maginot. Maar haar Noorder flank was
nog zoo goed als ongedekt en haar Zuid-Oostelijke flank was bedreigd door een
nabuur die elken dag tegenstander kon worden. Voor een vijand, onder wiens
generaals zich misschien een Napoleon zou vertoonen (waarom niet?), voor een
veroveraar die zich realistisch en zorgvuldig had voorbereid op een foudroyanten
Napoleontischen veldtocht (want de eigenlijke uitvinder van den Blitzkrieg is
Bonaparte) lagen alle wegen in September nog open. De weg naar het Nauw van
Calais. De weg naar den Balkan en de Zwarte Zee. De weg naar Suez en Bagdad.
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Twee jaar achterstand! Men kan niet terugdenken, zonder een rilling in den rug
te voelen, aan die uren en dagen, toen het lot schommelde als een kompasnaald
alvorens zich te fixeeren in zijn richting. Nooit zal men kunnen zeggen welke taal
voor sommigen de eerste sirenen gesproken hebben die loeiden over Parijs. Nooit
zal men kunnen weergeven met welke gedachten in de stilte van den laten zomeravond
de zwaar-geladen treinen gevolgd werden die steunend voortkropen langs de
gezichtseinders.
Zonder twijfel, toen eenmaal tot de worsteling besloten was, en alle mogelijkheden
kennende, heeft men steeds geloofd, met een onwankelbaar vertrouwen in de
overwinning. Maar als hij zeven maanden geleden niet ‘de bus gemist had’, als hij
zich in plaats van op Polen onmiddellijk geworpen had op Frankrijk, met de middelen
waarmee de faam hem toetuigde, zou alles zooveel hachelijker geweest zijn en zoo
onnoemelijk veel dichter op het randje der paniek. Uit alles wat verwezenlijkt is
tijdens den expectatieven herfst en winter, uit de transporten van tienduizenden,
honderdduizenden manschappen, uit de equipeering en exerceering van nieuwe
legers, uit den aanleg van nieuwe versterkingen, uit den bouw van honderden
reusachtige fabrieken, uit de enorme leveranties van Amerikaansch
luchtvaart-materieel gevoegd bij de eigen productie die nauwelijks haar maximum
bereikt, kortom, uit talrijke activiteiten welke wij niet duidelijker mogen omschrijven,
kan men afleiden hoe ontzaglijk veel geïmproviseerd had moeten worden onder een
vuurbrakenden hemel wanneer de eerste bliksemslagen gevallen waren in het Westen.
Stellig zijn de Franschen ongeëvenaarde meesters in de improvisatie. Nu echter zal
deze zelfde onwaardeerbare eigenschap hen niet minder dienen, doch onder oneindig
gunstiger omstandigheden.

Het keerpunt
Want volgens de meeste waarschijnlijkheid naderen wij het psychologisch keerpunt
waar de daad onvermijdelijk moet voortvloeien uit de opgegaarde energieën. Maar
of de uitbarsting, welke men ons voor de zesde maal aankondigt met de zon der
komende dagen, schijn blijft of werkelijkheid wordt, maar of 't galgenhumor is of
een ernst die daarnaar zweemt wanneer de Duitschers den datum der intrede te Parijs
berichten van hem die de bus miste (de gedenkpenningen eener keizerlijke intrede
op 1 September 1914 waren reeds geslagen...), als op een dezer dagen de
oorlogswerktuigen zich in beweging zetten welke in zulke hoeveelheden werden
opgestapeld dat zij nauwelijks nog hanteerbaar lijken, zullen de Franschen over het
kritieke stadium en over alle beduchtheden heen zijn. Zij kunnen onvervaard en
onverstoorbaar voorwaarts zien.
[verschenen: 26 april 1940]

Twee stellingen gevallen
1: dat de Duitschers geen krijgsverrichtingen zouden ondernemen tegen
voor hen economisch nuttige neutralen
2: dat de Geallieerden erop uit zouden zijn de oorlogstooneelen te verwijden.
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Parijs, 11 April [1940]
Door de overbrenging van den oorlog naar Noorwegen valt een thesis waaraan men
hier bijzonder gehecht was omdat zij veroorloofde over eenigen afstand de toekomst
te voorspellen op rationeele basis. Deze stelling luidde: De Duitschers zullen geen
krijgsverrichtingen ondernemen tegen neutralen die hun economisch nuttig zijn, want
de oorlog stoort of verwoest de productie en den handel.
De mooie theorie stort ineen met geraas, en geheel zonder reden, alsof een
sardonisch Schauspieldirektor er behagen in schepte om haar ongegrondheid speciaal
te onderstrepen. Want de Noren waren nuttig voor de Duitschers en hadden 't kunnen
blijven in lengte van dagen. Met een onuitputtelijke lijdzaamheid lieten zij hun
schepen torpedeeren, hun bemanningen en passagiers massacreeren. In den oorlog
van 1914 hadden zij 835 booten en 1162 matrozen geofferd aan de verdelgende
demonen der zee en tot het uur van den vrede sloeg gingen zij voort met een
evangelische lankmoedigheid degenen te ravitailleeren die hun zulke wreede verliezen
berokkenden.

Blokkade-brekers
Ondanks dit en ondanks hun traditioneele vriendschap met Engeland waren zij de
voornaamste blokkade-brekers. Tijdens den oorlog van 1939, nauwelijks begonnen,
zagen zij reeds 55 schepen en 412 opvarenden verzinken naar den zouten afgrond.
Zij, die hun deze hartelooze wonden toebrachten, beschikten niettemin over de
Noorsche territoriale wateren. Ondanks die willekeur, ondanks die systematische
decimeering der Noorsche schepelingen was er geen spoor van aanduiding dat de
Noren zouden ophouden wederom uitnemende blokkade-brekers te zijn. Alles wees
erop dat zij zich tot de sluiting van dien volgenden vrede bepaald zouden hebben bij
platonische protesten met een bewonderenswaardig gevoel van evenwicht beurtelings
geadresseerd aan Londen en aan Berlijn. Tusschen splinters en balken in het oog
hunner Britsche en Duitsche broeders maakten de Noren niet het flauwste onderscheid.
Zij deden hun uiterste best om hun diensten tusschen Engeland en Duitschland
gelijkmatig te verdeelen, ondanks het verschil van behandeling dat zij ondervonden
van de twee partijen. Wie zich wenscht te overtuigen dat hun economisch nut voor
Duitschland verre van gering was behoeft slechts de statistieken te raadplegen. En
al die behulpzaamheid, al die gedienstigheid, al dat economisch belang heeft hun
niets gebaat. Wat de Engelschen niet wilden doen, de Duitschers deden het zelf.
Zonder aarzelen stoppen zij het lek dat Noorwegen beteekende voor de Britsche
blokkade. Zij halen een streep door de heele Noorsche navigatie. Zij sluiten dertien
duizend kilometer vrije kusten voor alle trafiek waarvan Duitschland profijt kon
trekken. Conclusie: De proviandeeringsmogelijkheden welke een natie biedt aan
Duitschland sparen haar niet voor den oorlog.

Nog een gebroken thesis
Nog een andere thesis lijdt schipbreuk in dit avontuur. Maar ditmaal is het de theorie
van Berlijn en Moskou die altijd beweerd hebben, met luid geschreeuw van moord
en brand, dat de geallieerden in alle hoeken van Europa op zoek waren naar middelen
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en voorwendsels om de oorlogstooneelen te verwijden en gewetenloos uit te breiden
tot landen waar zij strategische voordeelen meenen te ontdekken. Gedurende den
veldtocht tegen Finland is voortdurend geschermd met dit argument, zelfs in Italië,
om een actie der geallieerden te remmen en hen verdacht te maken bij de neutralen.
Totnutoe echter hebben de Franschen en Engelschen geen enkele natie meegesleept
in den krijg, noch met geweld, noch met overreding, en sinds den morgen van 9 April
zijn juist de Duitschers de eersten die de oorlogstooneelen verruimd hebben tot
Scandinavië door hun aanval op Denemarken en Noorwegen.
Tegenover Denemarken konden zij zelfs geen schijn van rechtsgrond aanvoeren
om hun gewelddadig optreden te wettigen. Zij probeeren 't dan ook niet. Doch 't feit
blijft: Een onberispelijk volk is beroofd van zijn onafhankelijkheid, van zijn bezit,
en betrokken in al de risico's van een vernietigenden strijd.
Tegenover Noorwegen beroepen de Duitschers zich op voorgewende
landingsplannen der geallieerden en op de drie mijnenvelden welke Engelschen en
Franschen gelegd hebben in de territoriale wateren der Noorsche kust. Met het pretext,
dat Fransche troepen de Belgische grens overschreden hadden, verdedigde Duitschland
reeds in 1914 de neutraliteitsschennis van België. Hetzelfde argument geldt opnieuw
en opnieuw zal 't gestaafd worden met de uitgezochtste documenten. Maar alle
documenten ter wereld zullen nimmer uitwisschen, dat de Duitschers 't eerst te Luik
waren, 't eerst te Brussel, te Namen, en pas een Fransch leger ontmoetten te Charleroi,
bij de Fransche grens, dat trouwens verslagen werd. Alle documenten zullen nimmer
veranderen, dat de Duitschers in Noorwegen strategische punten bezet hebben alvorens
Franschen en Engelschen van wal staken.

Geen noodzaak
Het argument der drie mijnenvelden is gelukkig een tikje serieuzer. Men zou daarover
kunnen discussieeren zonder 't gevoel te krijgen, dat men voor 't lapje gehouden
wordt, en zelfs tot het eind er van weg is. Het behoort klaarblijkelijk tot die categorie
van meesterzetten waarvoor Frederik de Groote beweerde altijd een jurist te kunnen
vinden om ze recht te zetten als ze eenmaal uitgevoerd waren. Daarom mogen wij
gerust buiten beschouwing laten in hoeverre de Franschen en Engelschen gelijk of
ongelijk hadden, toen zij die mijnen legden. Het zal aan eeuwigen twijfel onderhevig
blijven. Doch waarover in geen enkelen helderen kop een vleugje twijfel zal oprijzen
is dit: Dat er geen gemeenschappelijke maatstaf, geen onderling verband bestaan kan
tusschen die mijnen-legging en de calamiteiten welke uitgestort worden over het
land waar die mijnen gestrooid werden tegen den wil van dat land. Redeneerend als
de Duitschers zouden de Geallieerden sinds langen tijd den oorlog hebben kunnen
verplaatsen naar elk oord waar de Duitschers mijnen gestrooid of gelegd hebben.
Het druischt in tegen alle moreel en verstandelijke begrippen om een handeling
waarvoor de Noren niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden, te wreken door
een ramp te ontketenen over hun land. Dit druischt nog heftiger in tegen ziel en
verstand, daar niets, volstrekt niets beproefd is, om met minder extreme en brutale
middelen tot een oplossing te geraken welke Duitschland voldoening kon verschaffen
en Noorwegen buiten den strijd liet.
Er bestond dus geen aanleiding, geen noodzaak, absoluut noch relatief (de waterweg
van de Botnische Golf wordt over enkele dagen ijsvrij), om den oorlog uit te breiden
tot Scandinavië. Er bestond misschien een strategische aanleiding, daar vanuit Bergen
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en Stavanger de weg naar de Shetland-eilanden, de Orkaden en Schotland zooveel
korter is voor vliegtuigen dan vanuit Sylt, Helgoland en Borkum. Wat deze weg
waard is, of hij gehandhaafd kan worden, of hij opweegt tegen de vele nadeelen
welke de inval van Noorwegen voor Duitschland in petto houdt zal de evolutie leeren
der krijgsverrichtingen. De oorzaak van het gebeuren staat ondertusschen vast en
kan onpartijdig geconstateerd worden:
De expansie van den oorlog welke sedert zijn uitbreken den Geallieerden
aangerekend werd als een hunner misdrijven waarop men verdacht moest zijn, is
ondernomen en begonnen door Duitschland, zonder zichtbare reden, zonder directe
noodwendigheid, zelfs zonder merkbaar nut, want de wijde achterdeur, die uitzag
op den Oceaan en waarlangs massa's contrabande gesmokkeld werden, gaat
onverbiddelijk toe.
Twee stellingen vallen. En twee neutralen houden op den krokodil te voederen,
volgens het woord van Churchill, dat velen geërgerd heeft alvorens de evenementen
van 9 April 't kleurden met een harde resonans van profetie. Twee fameuze
blokkade-brekers zijn geëlimineerd, en niet eens door toedoen van Engeland, dat de
golven beheerscht! Het is te laat voor die twee om een les te trekken uit de
ondervinding. Maar als ieder in Europa, die gelijk Denemarken en Noorwegen sinds
tien, sinds twintig jaren standpunten verdedigde, illusies gekoesterd heeft, welke
nawerken als helsche machines en waarvoor zij bitter boeten, als ieder deze dure
ondervinding naar weten ter harte neemt, dan zal het drama dat wij meemaken
tenminste niet vruchteloos blijven voor de komende tijden, vruchteloos als het drama
van 1914 geweest is.
[verschenen: 29 april 1940]

Een onverklaarbare zaak
De Fransche deskundigen vatten nog steeds niet het motief dat ten grondslag
kan liggen aan het Duitsche optreden in Noorwegen
Parijs, 15 April 1940
De psychologie van het vijandelijk opperbevel is voor de Franschen, gevormd in de
school van Foch en Napoleon, een voornaam onderdeel der strategie. Zich in de huid
verplaatsen der tegenstanders en van daaruit redeneeren alsof men de wederpartij
geworden is, wat ieder min of meer vaardig en bewust doet op het voetbalveld, in
het schaakspel, op de Beurs, blijft een der fundamenteele wetten van de krijgskunde.
Het socratische ken-u-zelf vindt hier een natuurlijke aanvulling in ken-den-ander.
Zijn schitterendste overwinningen dankte Napoleon aan deze methode die doelmatig
bleef totdat hij doorschouwd werd door den tegenstander en niet meer de lenigheid
van geest bezat om zich in te stellen op het gezichtspunt van vijanden die calculeerden
gelijk hijzelf.
Dat het geallieerde commando den Duitschen aanval op Scandinavië voorzien had
blijkt uit den bliksemsnellen spoed van den tegenstoot. De reflexbewegingen der
‘plutocratische Westermachten’ die voor decadent doorgaan en afgestompt, zijn
onmiddellijk geweest, zonder haperen, en van een energie welke vanaf de eerste
minuut het summum ontwikkelde harer capaciteit. Zij hebben geen oogenblik
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geaarzeld alsof de dag en het uur der manoeuvre hun bekend was. Alles stond gereed
voor een onverwijlde en overweldigende riposte. Men krijgt zelfs den indruk dat het
slechts afgehangen heeft van de keuze der geallieerde aanvoerders hoeveel voorsprong
zij den Duitschers zouden laten in Noorwegen. Juist genoeg, geen aasje [te]veel, om
uit den geschapen toestand een maximum van strategisch voordeel te trekken. Het
is een groote kunst den vijand te lokken naar een terrein waar men het meeste vat op
hem heeft, en wanneer de drie beruchte mijnenvelden langs de Noorsche kust gelegd
zijn met de bedoeling om te werken als de roode lap op den stier (een zuivere
veronderstelling) dan zou deze list bewijzen dat het geallieerde commando gezonde
beginselen volgt en ze toepast met een kunde welke voor de vermaardste toonbeelden
uit het verleden niet onderdoet.

Batig saldo
Doch aangenomen dat deze gissing gegrond zou zijn, al de uitnemendheid der
psychologie neemt niet weg dat het batig saldo der Noorsche invasie voor de
geallieerden belangrijk hooger is dan redelijkerwijze vermoed kon worden. Men mag
dit veilig beamen. Om eenigszins te rendeeren had zij direct en ten volle moeten
lukken. Zij is uitermate kostbaar voor Duitschland, verbazend goedkoop voor de
geallieerden. Hoe langer zij duurt hoe minder zij belooft voor de Duitschers. En dit
stelt een nieuw probleem waarvan de Franschen de oplossing zoeken. Een probleem
wederom van hoofdzakelijk psychologischen aard. Wat kan de Duitschers bewogen,
gedreven hebben om zich in een waagstuk te storten dat zij wegens tal van technische,
materieele overwegingen hadden moeten vermijden?
Van alle kanten hebben de Franschen de kwestie onderzocht en zij vonden geen
plausibel antwoord. De Noorsche onderneming was uitstekend voorbereid, zoowel
in Duitschland als in Noorwegen, en zeer knap uitgevoerd, volgens een plan dat sinds
maanden, misschien sinds jaren klaar lag. Zij was dus geen onbezonnen daad. Geen
gril. Niet het uitvloeisel eener passioneele driftvlaag. Er mankeerde niets aan. De
eenige fout was dat de geallieerde vloten met betrekkelijk gemak toegang verkregen
in 't Skagerrak en zelfs in 't Kattegat. Tot elken prijs had dit verhinderd moeten
worden en deze verhindering ging niet boven de Duitsche macht. Hoe zulk een fout
te verklaren? Raadsel......
Daar zij hun plan zorgvuldig bestudeerd hadden wisten de Duitschers bijgevolg
ook wat 't hun kosten zou. Zij konden 't op hun vingers natellen. Want zij beheerschen
de zee niet.
Wie de zee niet beheerscht met schepen kan zich weliswaar verbeelden haar te
beheerschen met vliegtuigen. Doch naar uit alles blijkt beheerschen zij ook de lucht
niet. Als ooit een massaal luchtoffensief op de Engelsche bases aangewezen was,
noodig, vereischt, onmisbaar, dan nimmer ware het beter van pas gekomen dan in
den nacht of in den morgen toen de Duitsche vloot haar ankers lichtte. Waarom werd
de aanval, waarmede zoo dikwijls gedreigd is, niet eens beproefd? Het resultaat van
dit verzuim was dat de Engelsche vliegtuigen met hun bommen te Stavanger
arriveerden voordat de Duitschers konden uitvliegen naar Engeland. Vanaf dat
moment is Stavanger als vliegveld niet meer bruikbaar. En wat een idee, wat een
ondoorgrondelijk, onkwalificeerbaar idee om onder zulke voorwaarden en
omstandigheden ter zee en in de lucht een groot en waardevol deel der oorlogsvloot
uit te zenden, haar te laten opsluiten in de fjorden als in een reusachtige fuik, met de
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mathematische zekerheid van niet meer te kunnen ontsnappen en gedoemd te zijn
zich te laten platschieten!

Het motief
Wat kon als vermoedelijke winst opwegen tegen dit meervoudige deficit en risico?
De inbeslagneming der Noorsche en Deensche handelsvloten en hun vier millioen
ton? Maar zij kunnen niet meer uitvaren of worden opgebracht. De Deensche en
Noorsche voedselvoorraden? Maar Duitschland profiteerde reeds ruimschoots ervan
en zonder import van buitenlandsch veevoeder (nu afgesloten) zijn ze veroordeeld
tot snelle uittering en wegkwijning. De contra-blokkade van Engeland? Maar de
boter, het spek, de ham, de eieren, welke de Britten uit Denemarken betrokken zullen
ze elders halen of zich een beetje bekrimpen.
Nog twee verdere motiveeringen van het Scandinavisch avontuur kunnen in
aanmerking komen, doch meer niet. Primo: een uitbreiding van het voor Duitschland
te nauwe Noordzee-front, verruiming welke zonder twijfel zeer gewenscht was en
enkele verliezen waard. Maar om die uitbreiding te benuttigen hadden de Duitschers
moeten domineeren vanaf het eerste moment. Want als Stavanger Engeland dichter
brengt bij Duitschland, Stavanger sinds 't Duitsche basis werd, brengt Duitschland
ook dichter bij Engeland, en de Britten hebben geen seconde getalmd om de
toenadering te bezien onder dezen gezichtshoek. Secundo: De tocht naar Scandinavië
kon een schijnbeweging beteekenen om de aandacht af te leiden van ondernemingen,
die voor de geallieerden gevaarlijker zijn. Tijdens de twee eerste dagen kon dit
argument met eenigen ernst gewikt worden. Doch sinds de onderneming sleept,
verloor het elken grond. Haar kosten staan in geen enkele proportie tot zulk een doel.
Als de geallieerden bezinning noodig hadden, zij kregen daarvoor breed den tijd.
Rest dus het Zweedsche ijzererts. Voor Duitschland leek dat ijzer misschien niet
te duur betaald met één derde zijner oorlogsvloot die naar den bodem gaat. Dat is
mogelijk. Maar hoe konden de Duitschers met de middelen waarover zij beschikken,
redelijkerwijze hopen den weg van Narvik vrij te houden door een gewelddadige
actie tegen Noorwegen?
Al hadden zij binnen vier en twintig uur geheel Noorwegen overweldigd, het
resultaat ten opzichte van 't ijzer ware hetzelfde gebleven met een onvermijdelijk
geblokkeerde Noorsche kust. Dit resultaat ook konden zij onomstootelijk aflezen uit
de gegeven wederzijdsche machtsverhoudingen. Nu de geallieerden meester zijn van
Narvik, nu Kiruna en zijn mijnen onder hun rechtstreeksch bereik liggen en terwijl
de Oostzee tot overmaat versperd werd, ontsnapt aan Duitschland zelfs de kans om
het ijzer met de wapenen te veroveren. Elke vijandelijke daad tegen Zweden heeft
voortaan haar mechanisch gevolg in een oogenblikkelijke bezetting door de
geallieerden van Kiruna, en desnoods in een buitendienststelling zijner industrieele
installaties.

Trafalgar?
Het Zweedsche ijzer derhalve, eenig zichtbaar, geldig motief ten gunste eener actie
in Scandinavië, ging voor Duitschland verloren. Maar 't merkwaardigste is dat deze
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negatieve en duur-gekochte uitslag niet alleen van nu af als wiskunstig onafwendbaar
kan vastgesteld worden, maar te voren reeds, nog voor het Noorsche drama begon.
De Fransche deskundigen begrijpen daarom niets, letterlijk niets van een onderneming,
welke zoowel door de kleine mogelijke voordeelen als door de groote mogelijke
nadeelen was te ontraden en te schuwen. Zij achten haar even onverklaarbaar, even
redeloos als de tocht van Napoleon naar Rusland. Zij houden haar voor een dier
daden, veelvuldig in de geschiedenis, waar de menschelijke mechaniek schijnt defect
te raken onder ingrijping van hoogere en geheimzinnige invloeden. Maar als de
situatie der Duitschers na de Noorsche affaire vergeleken kan worden met die van
Napoleon na Trafalgar, waar Nelson hem machteloos maakte ter zee, de Franschen
oordeelen niet dat de episode van Noorwegen aan de continentale militaire positie
van Duitschland een gevoeligen, direct merkbaren slag toebrengt. Geenszins. De
50.000 manschappen die zij kunnen verliezen in Scandinavië zijn een bagatel naast
de hecatomben van Verdun, een bagatel naast de millioenen die elken dag kunnen
aanstormen op de Ligne-Maginot.
[verschenen: 3 mei 1940]

De stem uit het graf
Een bloemlezing van Bainville's journalistieke artikelen vormt een
dertigjarige voorspelling die zich thans onder onze oogen bewaarheidt.
Parijs, 18 April [1940]
Het was op 9 Februari 1936 dat Jacques Bainville stierf en toen hij naar het kerkhof
geleid werd kon men meenen dat zijn werkzaamheid op deze wereld was geëindigd
en dat hij voortaan slechts zou voortleven onder de schimmen van de Elyseesche
Velden der bibliotheken. Op den dag zijner begrafenis was zijn lijkstoet in botsing
gekomen met de auto van een hoog politiek personage die hetzelfde jaar het bewind
zou nemen over Frankrijk om het in de kortste keeren te sturen tot de randen van den
afgrond.
Wie neiging had tot voorteekens, die niet altijd vlammende kometen behoeven te
zijn en regens van bloed, kon hier de aanwezigheid bespeuren van verontruste,
wakende geesten. De botsing, gemelodramatiseerd als aanslag welke den aanstaanden
premier een verhooging van populariteit zou bezorgen, was in dubbelen zin symboliek.
Hier werd voor de laatste maal de man die zich steeds vergiste geconfronteerd met
den man die zich nooit vergist had. Hier ook, en hoe dreigend voor de toekomst,
scheen in de herrie van een opstootje alles wat Bainville belichaamd had, een
nederlaag te lijden welke definitief was. Hij ging heen als iemand die zijn gedachten,
helder als parelen (margaritas ante porcos), tevergeefs had uitgestrooid, en die nimmer
zou terugkeeren, zelfs niet om te spoken.

Herrezen
Maar neen, men had 't mis. Het voorteeken bedroog niet, doch het was slechts geldig
voor een zekere spanne tijds. Ziedaar Jacques Bainville, herrijzend uit zijn tombe.
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Niet in den neveligen middernacht als de vader van Hamlet, prins van Denemarken,
om te bewijzen dat er iets rottends is geweest in het regiment der volkeren, doch op
klaarlichten dag en elk uur van het etmaal. Hij gaat rond in de redactie-zalen der
kranten, in de bureaux der tijdschriften. Hij is in 't Parlement, als op de dagen van
groote zittingen. Hij is in de Commissies voor Buitenlandsche Zaken van Kamer en
Senaat. Hij is tegenwoordig bij de besloten deliberaties der regeering. Hij is op straat.
Hij is in den volksmond. Hij is zelfs in Engeland en in de Vereenigde Staten, waar
men hem nimmer gedacht zou hebben. En hij leeft reëeler dan ooit toen hij in leven
was. Allen luisteren naar hem die hem nimmer hebben willen hooren. De doode
grijpt de levenden en laat ze niet meer los. Er is geen sprake van verzet. Geen denken
aan om tegenstand te bieden. Het geval is dermate evident, zoo verblindend van
klaarheid, zóó verpletterend overtuigend! Het zou pure waanzin zijn om daarover
nog te willen discuteeren.
Deze wezenlijke herrijzenis welke Jacques Bainville niet alleen eindelijk maakt
tot den actueelsten der politieke schrijvers maar bovendien tot een auteur die
onbetwistbaar gezag uitoefent, deze wonderbare verrijzenis werd teweeggebracht
door een bloemlezing zijner journalistieke artikelen, loopend over een tijdsbestek
van dertig jaren, en in twee boekdeelen vereenigd onder den titel L'Allemagne.

Bloemlezing
Een simpele bloemlezing. Maar wat voor een bloemlezing! Twee boeken van courant
formaat. Maar terwijl men ze leest, bladzijde voor bladzijde, strijkt men zich de hand
over 't hoofd alsof men zich vergewissen moet dat zij van gewoon papier zijn, gedrukt
met gewonen inkt, en niet met de substantie waarmee de vurige letters geschreven
werden op de muren der feestzaal van Balthazar. Want men staat tegenover een
voorspelling die dertig jaren onafgebroken geduurd heeft en die zich onder onze
oogen bewaarheidt.
De voorspelling van de rampzalige gebeurtenissen welke wij beleven, welke wij
nog zullen beleven, en die afgewend hadden kunnen worden als deze man niet
gesproken had in een woestijn, als zijn verkondigingen niet overstemd waren
geworden door alle muziek en apen-geschreeuw waarbij men danste op den vulkaan.
Een voorspelling die men leest terwijl tientallen naties, met haar millioenen
soldaten, en de honderdduizenden die reeds gemerkt zijn met het onzichtbaar teeken,
haar gaan vervullen.
En hier is niet enkel alles gegarandeerd echt, doch gezegd in de ondubbelzinnigste,
duidelijkste taal. Bainville orakelt niet als de Delphische Apollo, als Tiresias,
Cassandra of de eik van Dodona. Hij noteert in de helderste, nuchterste termen het
kiemen van een onheil, zijn groei, zijn uitbotten in twijgen, al den omvang van de
verstikkende schaduwen die het over de aarde spreidt en al de moorddadigheid der
vruchten welke het zal afwerpen. Hij localiseert het in het organisme van Europa dat
het langzaam overwoekert, waaruit het alle levenskrachten opslorpt, dat het verlamt,
begoochelt, bedreigt, bedot, terroriseert en verderft alvorens te verdelgen. Hij spreekt
echter niet in neutrale beelden. Hij geeft aan het monster, aan de verschillende
gestalten welke het in den loop der jaren aannam, aan de diverse gedaanten waarachter
het zich poogde te vermommen voor de doorborendste blikken, hij geeft aan al die
huichelende, booswillige maskers, beurtelings onderdanig en arrogant, kruiperig en
protsend, hun naam en toenaam.
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Superieur intellect
Met de jaren mee defileeren een aantal staatslieden, de eenen koest als geslagen
honden en bedelaars, de anderen hun opgekropte razernij ternauwernood kunnende
verheimelijken, maar allen bezeten met denzelfden verborgen, kwaadaardigen wil
die naar nergens leiden kon dan naar een catastrofe. Zij worden als insecten ontleed
tot in hun geheimste roersels. Bainville's oog in een microscoop. Niets ontgaat hem
in de harten en nieren der satanische acteurs die onder universeel applaus geparadeerd
hebben op de diplomatische estraden, geregeerd in een gouvernementsgebouw met
bedoelingen of bijbedoelingen die geen ander eindpunt konden hebben dan de negen
cirkels van Dante's hel. Want Bainville voorspelt niet uit de planeten, gesmolten
lood, kristallen bol of koffiedik. Hij is geen wichelaar, geen fakir, geen necromant.
Het zou hem geërgerd hebben wanneer men hem een profeet genoemd had, wat een
soort van buitengewone inspiratie vooropstelt. Maar met een superieure intelligentie,
niet met intuïtie of instinct maar met verstand en zuivere rede, zonder andere privileges
dan een mensch te zijn die zich methodisch geoefend heeft om juist te zien en zoover
vooruit te zien als het gebeurlijke voorzienbaar is, voorspelde Bainville uit de
karakters en wat ze voor permanents hebben, uit de politieke structuur, uit de geografie
en uit de ervaring, voor welke de eeuwen van het verleden tellen in de uren en dagen
van het heden.
Het is een zonderlinge gewaarwording in deze twintigste eeuw, zoo tuk op
horoscopen, die weg en aanwijzingen gezocht heeft in de onontcijferbare divinaties
van een Nostradamus, van middeleeuwsche visionnairs, van kaartlegsters, astrologen
en somnabules, een voorspeller te ontmoeten die over een langen tijdsduur de
geleidelijke wording openbaart der afgrijselijkste tribulaties welke zich ooit boven
het menschdom samenpakten, die ten overvloede de middelen suggereert om ze te
verhoeden, en die ten slotte een schrijver bleef wiens vermaningen noch de menschen
noch de evenementen geraakt hebben. Nog zonderlinger is dit wanneer zulk een stem
oprijst uit het graf.
Men kan een voorspelling terwijl zij gedaan wordt en zoolang ze niet in vervulling
treedt om honderd redenen terzijde schuiven. Maar een voorspelling welke de gansche
aarde bezig is te staven, aan welker bevestiging wij zelf deelnemen met ons goed en
bloed, met onze soldaten onder wapenen, verwerft, wanneer zij verifieerbaar is in
elken regel, in alle détails, de onontkoombare kracht van een godsoordeel.
Wij citeeren niets uit deze twee boeken omdat wij moeilijk iets zouden vinden
wat voldoende harmonieert met een neutraliteit die gebiedend is wanneer het teksten
betreft welke het lot regelen van een rijk. Wij willen echter dit nog zeggen om het
effect weer te geven van een auteur die al zijn bevindingen registreerde met een
volmaakte objectiviteit, zonder haat, zonder misprijzen, zonder wrok, zonder een
zweem van passie: Hoe meer er gebeurt van wat Bainville voorzag, hoe verder het
voorspelde cataclysme met zijn gruwelen en verschrikkingen zich zal uitbreiden,
hoe meer verwoestingen zij aanrichten, des te zwaarder zal het vonnis wegen, des te
noodzakelijker en rechtvaardiger zal het vonnis zijn dat in deze boeken reeds geveld
werd toen de ramp nog moest aanvangen.
[verschenen: 4 mei 1940]
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Totale oorlog voor... anderen
Terwijl in acht maanden in Engeland en Frankrijk nauwelijks één bom
gevallen is, zijn in Noorwegen in tien dagen tijds heele steden en streken
verwoest. - Wat heeft Berlijn voor met dit systeem?
Parijs, 22 April [1940]
Op het einde der week was het eensklaps voorjaar geworden, met heldere luchten
en wijden hemel waarin een warme wind de dampen uiteen joeg en breede, blauwe
banen opende. Echt vliegweer en volle maan. Bovendien hadden sinds verscheidene
dagen geheel en al officieuze geruchten geloopen over de bedrijvigheid achter het
Duitsche front welke ernstige voorbereidingen verried tot een aanval. Ten overvloede
zouden twee verjaardagen gevierd worden, die van den stichter van het Nazisme, dit
Nietzscheanisme voor het plebs zooals een Fransch auteur gezegd heeft, en die der
stichting van Rome. Op den koop toe waren de militaire verloven ingetrokken. Zoo
verwachtte men ze voor den zooveelsten keer. Men verwachtte ze zelfs vaaglijk met
hun beiden en met hun totalen oorlog, want de Italiaansche pers en radio, nog altijd
in de wolken over de Duitsche successen tegen Noorwegen, schenen te blakeren van
krijgslust.
Zij zijn niet gekomen. Maar langs de Ligne-Maginot hebben ze hun reclameborden
voor den dag gehaald met het opschrift: ‘Waar zijn de Engelschen?’ De Franschen
hebben hun geantwoord: ‘Vraag het aan admiraal Raeder!’ Tusschen haakjes: Telkens
wanneer het Fransche communiqué vermeldt: ‘Geweervuur langs den Rijn’, of iets
dergelijks, beduidt dit hetzelfde: schijfschieten op een witte vlag, beschilderd met
hoonende opschriften tegen de Engelschen. Voorts hebben de kanonnen een beetje
geroffeld in de omstreken van Parijs. Zij mikten op vliegtuigen, die niets omlaag
wierpen dan bedrukt papier. Ditmaal was het een briefkaart welke Fransche soldaten
voorstelde in het prikkeldraad. De tekst luidde wederom ‘Waar zijn de Engelschen?’
en als men de kaart tegen het licht hield, zag men in den transparanten bovenrand
de Tommies fuiven in een nachtkroeg. Deze reclame viel omlaag kort nadat het derde
part der Duitsche vloot naar den kelder ging. ‘Zij hebben zeker nog een ouden stock
van de hand te doen’ glosten de Franschen. En met de gebruikelijke patrouilles bleef
het daarbij wat de krijgsverrichtingen betreft in Frankrijk onder weersgesteldheden,
die als 't ware uitnoodigden tot een offensief.

Wie wel lijden
Wie echter hun totalen oorlog hebben, dat zijn nakomelingen en voortzetters, dat
zijn de toonbeelden van het Arische ras, de Noren. Elverum ligt in puin na een
onafgebroken luchtbombardement van drie uur. Vier honderd bommen zijn geworpen
op Oscarborg. Op Halden regent het door elkaar tractaatjes en projectielen. Zes
bombardeerders doen hun best om Friederikstad te begraven onder een hoop afval
en als zij klaar zijn mitrailleeren zij de bevolking. Eidsvoll, Hammer, Namsos,
Nyversgund zijn geheel of gedeeltelijk verwoest. De opsomming is verre van
compleet. Elken dag voegt zich een stad, stadje of dorp toe aan de lijst. Zij zal eerst
volledig kunnen zijn op den laatsten dag, het laatste kwart-uur der vijandelijkheden.
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Maar hoe kort ook, zij is reeds lang genoeg om alle geciviliseerden te vervullen met
afschuw en verachting.
Want dat geschiedt in nauwlijks tien dagen, terwijl na acht maanden oorlog nog
niet een luchtbom geworpen is op een station, op een trein, op een spoorlijn, op een
fabriek, op een stad of dorp van Frankrijk, en evenmin van Engeland, het is de derde
maal na September, dat dit ten hemel schreeuwend contrast zich onbeschaamd uitstalt.
In Polen waren gedurende de eerste uren van den krijg alle Poolsche
luchtbombardementsmachines vernietigd op het terrein of in de hangars en Polen
was goed geworden voor alle onmenschelijkheden van den totalen oorlog, waarvan
ijzingwekkender en waarheidsgetrouwer dan de Duitsche films het deze week
verschenen Poolsche Zwartboek getuigt. De Finnen hadden slechts een paar dozijn
ouderwetsche vliegtuigen en zij werden behandeld naar verhouding. Bij vloten van
vier-, vijfhonderd machines vlogen de Russen over Finland, vernielend en moordend
wat zij raken konden. De Noren hadden heelemaal geen bombardeerders of nauwlijks.
Hun lot is bezegeld. Het staat geschreven in enkele cijfers. Hun Koning, hun
Kroonprins, hun Minister van Buitenlandsche Zaken moeten vluchten onder de
bommen, neergeworpen op een weerloos dorpje. En nog altijd viel er niet één bom
in Frankrijk. Zij vergenoegen zich hier met belachelijk papier.

Geen toeval
Dit driewerf herhaalde contrast is geen toeval. Het is methode. Het is berekening.
De theorie is niet ingewikkeld. Het achterlijkste en misdeeldste boefje kan erbij. Men
vindt haar dan ook niet in krijgskundige werken. In haar onnoozelheid is zij zoo
vanzelfsprekend, dat geen enkel technicus haar zou durven formuleeren. Zij is daarom
niet minder kernachtig dan een latijnsche zinspreuk, even inhoudsrijk, en zoowel de
generaals als de staatshoofden zijn diep ervan doordrongen. Bondig uitgedrukt is zij
samen te vatten in deze lapidaire termen: ‘Wie niets te vreezen heeft, kan erop
losgaan.’ Of in 't corollarium daarvan: ‘Wie iets te vreezen heeft, kan er niét op
losgaan.’
Want het bewijs is driemaal geleverd en het bewijs wordt nog elken dag geleverd:
Wat een generalissimus of een staatshoofd te vreezen heeft die zijn bombardeerders
uitzendt over een land, dat is niet een artikel van het volkenrecht, dat is niet de
universeele verontwaardiging, dat is geen menschelijke of goddelijke wet, dat is niet
het afweergeschut, dat zijn niet de jagers, dat zijn niet de kabelballons. Het eenige
wat hij te vreezen heeft, dat zijn de bombardeerders der tegenpartij, dat zijn de
représailles. Si vis pacem para bellum zeiden de Romeinen. Dit moet voortaan vertaald
worden als volgt: Wie niet gebombardeerd wil worden, moet kunnen bombardeeren.
Of: Wie den totalen oorlog wil vermijden moet hem kunnen voeren. Het is te hopen
voor verschillende naties van Europa, dat hare opvoeding niet te laat voltooid worde
en dat zij zich tijdig laten onderrichten door de feiten, ook al zijn deze monsterachtig
en beneden alles.
Hoewel men op een gebied waar veranderlijke menschen den loop der dingen
regelen niets met een greintje zekerheid voorspellen kan, beginnen zich hier na de
invasie van Noorwegen gedachten te uiten welke niet zonder belang zijn voor de
naties welke in 't verlengde liggen van den Westwall en van de Ligne-Maginot.
Ontbloot van rethoriek en gereduceerd tot haar simpelste expressie zijn die gedachten
dermate afschuwelijk, dat men ze slechts met verschriktheid kan weergeven. Zij
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komen hierop neer, dat de vijand, weerhouden door onneembare vestingen en
versterkingen, in Frankrijk niets te halen vindend van wat hij het meest noodig heeft,
en al het gevaar beseffend van elken slag, die beantwoord zal worden met een
terugslag, dat deze vijand het front planmatig en met voorbedachten rade zal uitbreiden
aan de vleugels om den strijd te verplaatsen naar de regionen waar zijn volk, zijn
land en zijn bezittingen geen risico en geen schade te duchten hebben van den krijg.
Op deze wijze, en zonder zijn kansen om den oorlog te winnen te verzwakken,
zou hij voor de vijfde maal binnen de eeuw waarin hij oorlogvoerde (1864, 1866,
1870, 1914, 1939) zijn land voor alle verwoestingen, voor alle ervaringen aan den
lijve gespaard hebben, en winnend of verliezend, met ongehavende industrieele
krachten de eindstreep bereiken van den vrede. De totale oorlog zou zich voor de
voornaamste belligerenten oplossen in een serie partieele oorlogen. Maar alle bommen
zouden op de anderen neerkomen. Op de onschuldigen.
Het systeem is satanisch, maar doelmatig. Zijn eenig nadeel voor wie het verzon
is, dat ook Frankrijk en Engeland gespaard blijven in hun vitale organen. Het eenig
middel om den toeleg te doen mislukken kan slechts bestaan in een zoodanige
omcirkeling, dat op het gekozen moment elke représaille ongeëvenredigd wordt aan
de actie welke men tegen den vijand inzet. Maar van welken kant men het geval ook
bekijkt, eerst zullen de onschuldigen het gelag betalen, volgens den nieuwen stelregel:
Wie geen bombardeerders heeft, krijgt de bommen. Want onze demonische wereld,
waar de gedrochtelijkste hypothesen normaal werden, heeft ook dezen paradox
verwezenlijkt, dat satan zich slechts laat uitdrijven met satan.
[verschenen: 8 mei 1940]

Ongelukken der neutraliteit
Noorwegen leert dat de onzijdigheid aspecten biedt welke men niet kan
veronachtzamen zonder zijn land bloot te stellen aan schaden welke door
een tijdige partijkiezing zeer aanzienlijk, verminderd hadden kunnen worden.
Parijs. 25 April [1940]
Gij weet waarschijnlijk, dat er niet enkel in Engeland, maar veel sterker nog in
Frankrijk een strooming bestaat, die de neutraliteit, wat dezen oorlog betreft,
beschouwt als een houding welke men zich bij een denkenden, voelenden, rekenenden
mensch slechts met de grootste moeite kan verbeelden.
De lieden, die zoo oordeelen zijn geen idealisten, geen utopisten, geen politici,
geen propagandisten (zij zouden liever hun hoofd onder de guillotine leggen dan een
idee verkondigen voor geld of onder dwang), zij zijn geen patriotten, ze zijn zelfs
geen anti-Duitschers, want deze term heeft voor hen noch zin noch uitzicht. Zij zijn
moderne humanisten, van het slag Jules Romains b.v. of Joliot-Curie, menschen, die
door hun kennis elke illusie omtrent hun tweevoetige soortgenooten verloren hebben,
doch die de rechtbeenige medeschepselen wegens een stoïcijnsch plichtsbesef en
ingeworteld solidariteitsgevoel niet kunnen overlaten aan hun lot. In een land van
oude, diepe civilisatie als Frankrijk, zijn ze zeer talrijk en hebben geestverwanten in
alle kringen der maatschappij. Het scheelt niet veel of zij vormen een der voornaamste
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elementen van de publieke opinie. Zij vertegenwoordigen het gezond verstand op
wetenschappelijke basis.

De eerlijke zaak
Het spreekt vanzelf, dat zij de kwestie der neutraliteit in de eerste plaats onder 't oog
zien van 't standpunt der moraal. Hoe kan een weldenkend mensch, zeggen zij, voor
zijn geweten neutraal zijn, waar de zaak waarvoor gestreden wordt zoo zuiver is, en
waar zooveel edels gevaar loopt voor altijd onder te gaan met de Franschen, mochten
dezen bezwijken.
Tusschen de oorlogen van 1914 en 1939 noteeren zij dit fundamenteele onderscheid.
In 1914 was de Fransche zaak ongetwijfeld rechtvaardig, maar niet zoo gelouterd,
niet zoo puur als de strenge rede haar wenschen kon. In haar doeleinden, in haar
drijfveeren, misschien zelfs in haar oorsprong, kleefden haar kleine smetten aan,
verdachte vlekjes, troebele dubbelzinnigheden welke nooit opgehelderd zouden
worden en die in laatste instantie onthieven van den plicht om partij te kiezen,
wettigden om buiten of boven de warreling te blijven. Wat zij dan ook deden, ondanks
den brand van Leuven, ondanks de stikgassen, ondanks de Kathedraal van Reims,
ondanks alles, want zij admiteeren geen sentimenteele overwegingen. De Rede niets
dan de Rede, die weegt en meet met de balansen en de maten van het laboratorium.
In 1939 nu kan er voor een rechtschapen geest van dit mentale voorbehoud geen
sprake zijn. De zaak van Frankrijk is niet alleen onbetwistbaar rechtvaardig, zij is
onbetwistbaar smetteloos. Bij de nauwkeurigste analyse kan men niet het flauwste
spoor ontdekken van onreinheden. Dit land heeft alles beproefd om den oorlog te
verijdelen. Het had zich achter zijn onneembare wallen afwachtend kunnen
terugtrekken. Europa overlatend aan de geweldenaars welke het werelddeel gekweekt
heeft in zijn boezem. Frankrijk, speculeerend op diverse mogelijkheden en voorloopig
veilig achter zijn muur van beton, had de veroveraars kunnen laten betijen, en de
tegenwerking welke het sinds twintig jaar allerwegen ondervond zou deze neutraliteit
verklaarbaar gemaakt, zoo niet gewettigd hebben. Uit vrije verkiezing deed het dit
niet. Frankrijk kon dit doen, maar het mocht dit niet doen. Het stelde zijn plicht en
zijn verantwoordelijkheid boven zijn egoïsme. Zijn plicht om beginselen te verdedigen
waaraan het geloofde. Zijn verantwoordelijkheid voor beginselen, die niet kunnen
verdwijnen zonder dat het menschdom terugzinkt in oude duisternissen.
Deze partij-kiezing ontsnapte dermate aan de berekeningen der courante politiek,
dat gedurende langen tijd zijn vijand en de gansche toeschouwende wereld niet
hebben kunnen gelooven aan zulk een kordaat en belangeloos besluit. Het was de
stem van zijn geweten, die den Franschen soldaat naar den strijd riep.
Neutraal blijven tegenover het juk, dat voor Europa gereed gemaakt werd,
neutraliteit tegenover de plat-materialistische of vooze argumenten waarmee men
dat juk trachtte te rechtvaardigen stond gelijk met degradatie van zichzelf. En dat
een groot deel van Europa, een ruim deel der aarde, die stem van het geweten niet
gehoord heeft, of haar smoorde, of haar ontweek, is voor de Franschen, die de
gedragingen der volkeren gadeslaan vanuit den hoogen gezichtshoek hunner rationeele
objectiviteit een der verontrustendste symptomen van een algemeene moreele
decadentie, waarbij zij verbaasd, verbijsterd alarm zouden willen slaan als dit nog
iets hielp nu de fataliteit met al haar factoren reeds in beweging is.

Matthijs Vermeulen, Bijdragen aan het Soerabaiasch Handelsblad (juni 1926-juni 1940)

Neutraliteits-verdwazing
Doch het vraagstuk der neutraliteit heeft ook een utilitaristischen kant, die niet minder
ontstelt dan de moreele. Naast den waanzin van hen, die den oorlog ontketenden,
bespeuren de Franschen de verdwazing van hen die den oorlog verlengen. Het was
na 1914 een axioma, dat de oorlog de belligerenten ruïneert. Het is na 1939 een
axioma, dat de oorlog ook ruïneus is voor de neutralen, grooten en kleinen. Een
Belgisch geleerde, professor aan de Universiteit van Leuven, heeft becijferd wat het
den belligerenten kost om den oorlog te voeren en wat het den neutralen kost om
den oorlog buiten hun grenzen te houden: 9 Belgische franken per hoofd en per dag
aan een Duitscher; 9,50 aan een Franschman; 15,30 aan een Brit; 1,50 aan een Belg;
3,10 aan een Hollander; 5,20 aan een Zwitser; de Zweden, de Roemenen, de
Joegoslaven, de Turken, Italianen en de rest navenant.
Deze cijfers zijn reeds enkele maanden oud en stellig stegen zij nog na de recente
beroeringen in Scandinavië. Zij kunnen niet verminderen. Hoe langer de oorlog duurt,
hoe meer de bedreigingen toenemen, des te regelmatiger zullen zij klimmen, des te
harder zullen zij ruïneeren. Het niveau, dat zij bereikten toen de statistiek werd
opgemaakt, is ondertusschen indrukwekkend genoeg om een practische overweging
te motiveeren. De Zwitser om met het geweer aan den schouder te staan betaalt de
helft, de Hollander één derde van den Franschman en den Duitscher, die schieten.
Is er een handel, is er een industrie in Zwitserland of elders, die tegen zulke
improductieve verspillingen van het nationale vermogen kan opwegen? Dat bestond
nog in 1914. Dat bestaat niet meer in 1940. De blokkade belet bijna elke circulatie
van koopwaren. Het wordt dus een simpele vergelijking van cijfers of de neutralen
belang erbij hebben de blokkade te aanvaarden of haar te verwerpen. Want hoe
directer het nuttig effect is van het blocus, hoe sneller de oorlog zal eindigen. Het
ligt voor de hand, dat men deze thesis niet welsprekend genoeg, maar ook niet
voorzichtig genoeg kan verdedigen. Dit neemt echter niet weg, dat zij op degelijke
fundamenten berust en dat de conclusies welke eruit voortvloeien statistisch
controleerbaar zijn. Zij verdienen des te meer de aandacht wijl de invasie van
Noorwegen en Denemarken bij verscheidene neutralen de overtuiging gevestigd
moet hebben, dat de beste bedoelingen om van den oorlog afzijdig te blijven, de
oprechtste verlangens om vriendschappelijke relaties te onderhouden met de eenige
mogendheid die als invaller in aanmerking kan komen, dat de vooropgezette wil
zelfs om de geallieerden te contrarieeren, in werkelijkheid niet de geringste
bescherming biedt en niets baat voor de handhaving der elementairste rechten.

Andere neutraliteitsschaden
Het voorbeeld van Noorwegen toont daarenboven aan, dat de neutraliteit aspecten
heeft welke een gouvernement niet kan veronachtzamen zonder zijn land bloot te
stellen aan schaden welke door een tijdige partijkiezing zéér aanzienlijk verminderd
hadden kunnen worden. Menschelijkerwijze was het niet mogelijk voor de Noorsche
regeering om te beletten, dat haar gebied een der slagvelden werd van den huidigen
oorlog, want de beslissing daarover hing niet af van Noorwegen. Nadat de Duitschers
konden binnenvallen, was de oorlog in alle opzichten voor Noorwegen onafwendbaar,
of dit land zich onderwierp aan den invaller, of zich verzette. Doch wat zou er gebeurd
zijn, wanneer een Engelsche troepenmacht, met instemming der Noorsche regeering,
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had kunnen landen alvorens de Duitschers de vijandelijkheden verlegden naar dit
tooneel! Primo: Nimmer hadden de Duitschers kunnen denken aan een landing in
Noorwegen. Secundo: Nimmer had bijgevolg Noorwegen de Duitschers te bestrijden
gekregen op zijn eigen bodem, met alle onontkomelijke verwoestingen daaraan
verbonden. Tertio: Alle vliegvelden, alle strategische posities welke vandaag
geravageerd moeten worden met Engelsche en Fransche bommen, zouden
onmiddellijk en automatisch stellingen geworden zijn vanwaar geallieerde vliegtuigen
onder bedreiging van représailles de Duitsche luchtmacht in bedwang konden houden,
zooals zij dit doen in Engeland en in Frankrijk. Enkel door den schrik welke een
bombardementsvloot vermag in te boezemen zouden den Noren alle gruwelen welke
zij heden lijden volgens alle waarschijnlijkheid gespaard zijn gebleven. Een tijdige
protectie van Engeland zou onder elke denkbare omstandigheid oneindig minder
gekost hebben dan nu de redding vergt en de bevrijding. Meteen zouden de
geallieerden in Noorwegen de veiligheid en de onafhankelijkheid gegarandeerd
hebben van Denemarken en geheel Scandinavië.
Tegen deze consideraties valt niets aan te voeren dan het juridische begrip, dat
wij hebben van neutraliteit. Dit begrip echter, dateert pas van Huig de Groot. Is dat
oud genoeg om onveranderlijk te zijn en te gelden als natuurwet? Gelijk alle vindingen
van menschelijken oorsprong berust het idee neutraliteit op een conventie en is aan
schommelingen onderhevig.
Waar twee landen, Frankrijk en Engeland, worstelen voor de geestelijke en
stoffelijke vrijheid van Europa, ja van de aarde, en waar de uitdrukking pro-geallieerd
door de macht der feiten synoniem werd met pro-Noorsch, pro-Zweedsch,
pro-Belgisch, pro-Hollandsch, etc. daar behoorde het begrip neutraliteit, zoo meenen
tenminste de Franschen, in ernst en van meetaf onderzocht te worden, al was 't enkel
om zich niet te vergissen in de raming der schade welke kan voortspruiten door een
neutraliteit te verbreken of haar verbroken te zien.
[verschenen: 9 mei 1940]

Anti-Duitsch tot in den dood
Zoo alleen kunnen wij Nederland en de Nederlandsche ziel herwinnen en
behouden
Parijs, 16 Mei 1940
De datum van 10 Mei 1940 is de gewichtigste welken Nederland sinds vier eeuwen
in zijn geschiedenis heeft opgeteekend. Hier begint een nieuw hoofdstuk. Op dien
dag hebben wij onberekenbare offers en een peilloos lijden aanvaard om het recht
te behouden, een zelfstandige natie te zijn. Geen enkele wisselvalligheid der krijgskans
zou ons daarna kunnen deren. Wij hebben de vuurproef doorstaan. De kern is goed,
vast, zuiver en van edel gehalte. Wij kunnen onze vrienden in de oogen zien met
gelijkmoedigheid. En de vijand kan ons alles ontnemen behalve wat wij zijn. Die
bladzijde welke wij schreven met ons bloed zal hij nimmer kunnen uitwisschen noch
uitrukken. Wij zwichten voor een verpletterende overmacht van geweld en verraad,
wij bukken niet. Gebroken voor een tijd, onderworpen nooit.
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Zoo kunnen wij temidden der ramp onze gedachten wenden naar een vrije toekomst
waarin wij te bewaren zullen hebben wat gered werd. Want wanneer wij willen
voortleven als onafhankelijk volk moeten wij onverwijld en met de uiterste scherpte
de conclusies en de lessen trekken welke voortvloeien uit de bitterste ervaring die
ooit of nimmer een natie werd opgelegd. Wij moeten die lessen in ons hart griffen.
Zij moeten ons gansche wezen beheerschen en doorstrengelen met een onverbleekbaar,
onverslijtbaar merk. Zij moeten elk onzer daden, elk onzer handelingen, en zelfs elk
onzer reflexen voortaan richten. Zij moeten ons regelen tot in onze instincten. Alles
hangt er van af. Enkel op deze wijze kunnen wij de overwinning verwachten als
genezenen die met herboren krachten een nieuwe lucht opsnuiven, en niet als zieken
wien bij iederen stap een wederinstorting dreigt en die zich minder schikken om te
leven dan om niet te sterven.

Radicale oplossing noodig
Of wij willen of niet, of het bevalt of niet bevalt, de Duitsche kwestie, de kwestie
der verduitsching van Nederland, welke sinds honderd jaar latent was, is na een
langdurige incubatie plotseling acuut geworden (de huidige meester van Duitschland
is inderdaad te vergelijken met een vervaarlijken incubus waaraan millioenen zich
zwijmelend overgaven) en als wij nog een beetje gehecht zijn aan zelfstandig nationaal
bestaan eischt zij een onmiddellijke en radicale, definitieve oplossing.
Wij hebben geloofd dat de Duitschers menschen waren zooals zij zich voordeden,
zooals zij zich afschilderden, menschen ongeveer als de meeste anderen, eer beter
dan slechter, menschen doortrokken van de twee of drie eenvoudige grondbeginselen
der christelijke moraal waarin de wijsheid vervat ligt van vijf duizend jaren
menschelijk streven, twee of drie fundamenteele voorschriften welke elk mensch
van goeden wil in acht neemt of hij tot een religie behoort of niet, en die hij opvolgt
omdat zij hem onderscheiden - niet van het beest, maar van den bandiet.
Wij hebben hardnekkig geloofd dat de Duitschers zulke menschen waren, normaal,
zooals iedereen, en ziedaar de oorsprong van ons drama. Wij hebben sinds jaren en
jaren ons land voor hen opengesteld en onze huizen. Wij hebben hen ontvangen als
gelijksoortigen in onze administraties, in onze koloniën, in onzen handel, onze
industrie, ons onderwijs, onze kunst, onze wetenschappen. Wij hebben hen overladen
met weldaden. Wij hebben hen gevoed als zij hongerden, gelaafd als zij dorstten,
gekleed wanneer zij in plunjes liepen, verpleegd als zij gewond waren. Op elk terrein.
Op elk plan. Politiek, wanneer wij aan de groene tafels en in de kranten hun
standpunten ondersteunden. Bancair, wanneer wij voor billioenen en trillioenen
marken kochten van bijna openbare valsche munters, financieel, wanneer wij hun
ons goede geld leenden dat wij nooit terug zouden zien. Economisch, wanneer wij
hun handelsaccoorden inwilligden die alleen voordeelig waren voor hen. Particulier,
wanneer onze liefdadigheid jegens hen zich uitoefende en uitputte in
honderdduizenden particuliere gevallen. En nog zooveel meer!

Huichelen en veinzen
Ik som dit niet op om ons te roemen, noch om ons te laken om onze onnoozelheid,
noch om ons te beklagen over zoo zwarten ondank. Daar gaat het hier niet over. Het
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gaat erover om hen te zien gelijk zij zijn. Deze Duitschers, die zich bij duizenden en
tienduizenden onder ons gevestigd hadden, die mooie posten, prachtige betrekkingen
bekleedden, die onze sympathie hadden gewonnen, die onze harten, zielen en geesten
hadden ingepalmd, tegenover wie, toen zij in oorlog raakten, wij tot ons ongeluk de
welwillendste neutraliteit betrachtten, deze Duitschers hebben ons eerlijk in de oogen
weten te kijken, zij hebben familiair met ons gepraat, zij hebben met ons geschertst,
zij hebben ons de hand gedrukt. Joviaal op den schouder geklopt, precies tot den
avond, precies tot den nacht, precies tot het uur en de minuut dat de eerste bommen
en de eerste valschermen neersuisden over onze provincies en steden.
Gedurende een, twee, drie, vier, vijf, tien, vijftien, twintig jaren hebben zij weten
te huichelen, te veinzen, te liegen, te bedriegen, te paaien, te bedotten, en elk hunner
kende reeds zijn taak, zijn rol, zijn plaats welke hem was toegewezen op den dag
van den kalender, op het tijdstip der klok dat uit een Duitsch hoofdkwartier het sein
zou komen om het mom af te werpen, om zijn weldoener, gastheer en vriend aan te
vallen in den slaap (den slaap der onschuld) en hen, aan wie alle goedheid
verschuldigd waren, te belagen met wapenen, met gluiplisten, even vuig en even
lang als het beraamd, koelbloedig gepleegd verraad.

Zij zijn het Duitsche Volk
Zij zijn te veel, die met koude, valsche harten deze euvelen verzonnen, bepeinsden,
begingen, zij zijn te veel om als uitzondering te gelden. Zij zijn het Duitsche Volk.
Wie daaraan twijfelen wil, wie het Duitsche Volk als zoodanig nog zou willen
vergoelijken, men kan dat niemand beletten. Maar elke twijfel, elke vergoelijking
kan de ellenden welke de Duitschers afriepen over Europa slechts bestendigen en
vermeerderen. Hun satanische aard is een geconstateerd feit. Het feit is niet geïsoleerd.
Want ook wij, Nederlanders, zijn geen uitzondering. Gelijk zij optraden tegenover
ons, zoo traden zij op in Polen. Wat zij machineerden in Holland, hadden zij reeds
gemachineerd in Tsjechoslowakije. Het web van verraad dat zij spinnen overal waar
een Nederlandsche vlag wapperde, zij hadden het reeds gesponnen over Noorwegen.
Bedenk even in hoeveel slijk, in hoeveel stinkende modder, in hoeveel drek zij hebben
kunnen wroeten, kruipen en brassen, als in hun element, om zooveel jaren en zóó
voortreffelijk een inborst te verbergen die even afzichtelijk is als hun toeleg. Hun
abjectie, hun infaamheid is een systeem dat natuur werd van hen op wier voorhoofd
Tacitus reeds twintig eeuwen geleden het brandmerk drukte van Genus mendacio
natum, Ras geboren voor den leugen.
Wij hebben halsstarrig geloofd in de normaliteit van hen die over dat Genus
mendacio natum het etiquette geschilderd hadden van Deutsche Treue, Deutsche
Gemüthlichkeit, van hen die zich verscholen achter het aureool hunner beroemde
mannen (het land van Kant, het volk van Goethe, van Bach), van hen die het edelste
misbruikt hebben als gezichtsbedrog en hinderlaag. Wij, en ook de Engelschen, en
ook de Amerikanen, en ook dozijnen andere naties hebben zelfs verhinderd dat het
verraderlijke masker tijdig kon worden afgerukt, dat inzichten, welke ons een
cataclysme hadden kunnen sparen, richtsnoer en gedragslijn konden worden voor de
bedreigde en bedrogen volken van Europa.
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Franschen die wisten
Want er zijn Franschen geweest die door alle maskers heen dóórdrongen tot het
wezen en de waarheid, tot Des Pudels Kern. Zij hadden de langste ondervinding.
Men moet immers niet meenen dat alles wat wij gedurende een week in Nederland
bijwoonden noviteiten zijn. Niets van wat wij beleefd hebben was nieuw voor de
Franschen. Tusschen 1900 en 1914 zagen zij reeds bij honderden de handelsreizigers
die terugkeerden als officieren na het terrein nauwgezet verkend te hebben, zij zagen
de ontelbare spionnen verstoken onder het jasje van kantoorbedienden, den boerenkiel,
de studentenpet, den ingenieursbril, zij zagen de trawanten tot in den boezem der
regeering, tot in de Kamer van Afgevaardigden, de boerderijen georganiseerd als
arsenalen en versterkingen, de dorschvloeren gebetonneerd voor toekomstige
artillerie-emplacementen, de reclameborden langs straten en wegen die met
geheimteekens als wegwijzers dienden voor opmarcheerende troepen. In 1914 zagen
de Franschen ook dezelfde gruwelen en vergrijpen tegen de elementairste
menschelijkheid, waarvan in 1940 de Nederlandsche legerberichten gewaagd hebben.
Verschillende Franschen hebben waarschuwend hun stem verheven tusschen 1918
en 1940. Overal is zij verstikt geworden, zelfs in Frankrijk. Overal zijn de profetische
waarschuwers behandeld als maniakken van achterdocht en verdachtmaking. Zij die
niet wisten hebben niet willen luisteren. Zij die wisten hebben zich niet willen
herinneren.
Ik schrijf dit met volstrekte objectiviteit, zonder animositeit, zonder haat. Onze
Duitsche kwestie vereischt geen gemoedsbewegingen maar een realistischen kijk.
Ik bezig ook geen groote woorden, geen woord is groot genoeg om evenredig te zijn
aan de ramp die ons vaderland getroffen heeft. Ik gebruik ook geen woord dat niet
tot boekdeelen uitgebreid, dat niet met tallooze documenten gestaafd kan worden.
Ik ben mij ook volkomen bewust dat de losgebroken stroomen van het kwaad niet
gekeerd zullen worden met een kranten-artikel, noch met boeken, noch met
bibliotheken. De beslissing ligt in de handen van den Heer der Heerscharen. Maar
in dit plechtige moment doet ieder wat hij kan, op den post dien het lot hem aanduidde.
Ik, die twee jongens heb in de Fransche heerscharen, beiden vrijwilligers, weet
sinds langen tijd dat zij door te vechten voor Frankrijk ook vechten voor Nederland.
Sinds 1870, en sinds Bismarck de indolente taal sprak dat Holland zichzelf annexeert,
is pro-Fransch anoniem met pro-Hollandsch. Pro-Fransch zijn is echter niet voldoende.
Wij zullen Nederland en de Nederlandsche ziel slechts herwinnen en behouden als
wij de consequenties, alle consequenties trekken uit de gedaante waarin het Duitsche
Volk zich voor ons vertoond heeft in deze week van gruwel, als wij even totaal, met
alle vezels van ons wezen, met al ons voelen en met al ons denken, anti-Duitsch
kunnen worden, anti-Duitsch kunnen blijven tot in lengte van dagen, even
onverbiddelijk en even eensgezind anti-Duitsch als wij Nederlandsch kunnen zijn
tot in den dood.
[verschenen: 29 mei 1940]

Ghetto voor Duitschers noodig
Ook in Luxemburg bleek hun verregaande trouweloosheid en zij zullen na
hun nederlaag weer beginnen, zoodra ze de kans krijgen.
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Parijs, 20 Mei 1940
Eerst nu ontvangt men hier berichten die bijzonderheden geven over de wijze waarop
het verraders-drama van den nacht tusschen 9 en 10 Mei zich heeft toegedragen in
Luxemburg. Grosso modo verschilt het scenario niet veel van het Hollandsche en
Belgische. Gij kent reeds het voornaamste. Hoe meer echter wij het verhaal hooren
van den laaghartigsten aanval van alle tijden, hoe dieper wij het ons inprenten, hoe
levendiger wij het ons herinneren, des te meer nut zullen wij ervan trekken voor de
toekomst, dit wil zeggen na de overwinning, na de herovering onzer onafhankelijkheid,
als wij onze relaties moeten regelen met de Duitschers, voor langen tijd, ‘voor duizend
jaren’, om de woorden te citeeren waarmee Hitler ten strijde toog. De overrompeling
van Luxemburg onderscheidt zich trouwens door een eigenaardigheid welke met het
oog op die regeling een zekere aandacht verdient.
Gelijk bij ons en bij de Belgen vielen de Duitschers bij de Luxemburgers binnen
te één uur van den nacht waarin Duitschland zich voor alle verdere eeuwen teekende
met een onuitwischbaar schandmerk. In Luxemburg evenwel is hoegenaamd niet
gevochten. De Luxemburgers hebben geen tegenstand geboden, en niet omdat zij
slechts een weermacht van twee honderd militairen bezaten, maar omdat zij sliepen.
In dezen slaap des rechtvaardigen speelde zich de geheele tragedie af. Luxemburg
is overweldigd door een leger van schimmen en spoken. Toen de bevolking die zich
zonder eenigen argwaan ter ruste gelegd had wakker werd in den ochtend van 10
Mei ontwaakte zij onder een Duitsche bezetting.

Het Duitsche leger was er al lang
Sinds geruimen tijd bevonden zich de officieren en soldaten van dat schimmen-leger
ter plaatse. Men kan niet eens schatten hoe lang. Zij waren vermomd in vreedzame
burgers (velen, gelijk bij ons, aangehuwd met families van ingeborenen), zij hadden
zich gecamoufleerd als werklieden, als boeren, als dienstpersoneel, als
spoorwegarbeiders, kortom als loyale en bezadigde ingezetenen van elken stand op
wie niet dat valt aan te merken. Maar thuis behoefden zij slechts een kast te openen
om er hun wapenen te vinden en hun uitrusting. Het spreekt vanzelf dat zij sinds jaar
en dag in elkanders snood geheim waren ingewijd, en natuurlijk zonder elkaar in 't
openbaar te kennen. Sinds jaar en dag ook verbeidden zij het sein waarop zij zich
zouden ontpoppen als meesters en gebieders. Toen het uur van dit signaal geslagen
had, vereenigden zij zich op aangewezen punten waar parachutisten neerdaalden met
complementaire wapenen en munitie. In stilte werden mitrailleuse-posten
geïnstalleerd, wegen en straten versperd. Toen de Luxemburgers 's morgens hun
dagtaak gingen aanvangen zagen zij zich tot hun verbazing omringd door een vloed
van Duitsche troepen, waaronder zij gezellige vrienden, fideele kameraden van
gisteravond ontdekten die hen vandaag uit de hoogte en op een afstand orders
uitdeelden als overheerschers.
Het zou de moeite loonen, en het zal trouwens strikt noodzakelijk zijn voor een
vereffening van alle rekeningen, om met de grootste precisie jaar en datum vast te
stellen waarop met die occulte bezetting van diverse landen een begin is gemaakt.
Want al die huichelachtige schurken hadden een debuut, bij dat debuut ontvingen
zij instructies, en 't is onmogelijk dat alle papieren sporen, alle bescheiden van die
ondergrondsche, mateloos-vertakte actie volledig vernietigd werden.
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In het licht van zulke ontmaskerende jaartallen en data behoort vroeg of laat de
politiek gezien te worden welke de geallieerde en andere mogendheden sedert 1919
gevoerd hebben tegenover Duitschland, welke politiek zij hadden moeten voeren en
welke zij in 't vervolg kunnen voeren tegenover een volk dat tot een zóó
onvergelijkelijk hoogen graad heeft uitgemunt in trouweloosheid. Ja: welke politiek
kan betracht worden jegens een natie die zulke verpletterende bewijzen leverde dat
bedrog, leugen en veinzerij haar natuurlijk element en haar gewone klimaat zijn?

De Franschen kwamen
Het vechten begon voor Luxemburg pas toen te zes uur in den morgen een Fransche
brigade van motorrijders en lichte tanks de grens overschreden, juridisch om
Luxemburg te protegeeren, in werkelijkheid om den aanvaller te vertragen en het
Fransche commando den tijd te verschaffen zijn posities te betrekken.
Hoewel zich aan de Luxemburgsche grens nog geen geregelde Duitsche troepen
vertoond hadden, reed die Fransche brigade niet lang en niet ver. Reeds bij de eerste
douane-posten stiet zij op geblindeerde verschansingen welke het schimmen-leger
had opgeworpen tijdens den nacht. Deze barricaden konden omgerammeid worden
in een vaartje van tachtig kilometer. Doch aankomend in de bevolkingscentra, groote
of kleine, kregen de Fransche soldaten te kampen met geheel andere en veel
geduchtere moeilijkheden. Vanuit elk venster, vanachter iedere deur, op alle
straathoeken, uit kelderluiken, van dakgoten, links en rechts, voor en achter, werden
zij beschoten. Het leger van spoken, gestoken in de meest onwaarschijnlijke, in de
meest onverwachte vermommingen, had zich zoo onontwarbaar vermengd met de
civiele, ongevaarlijke bevolking, dat men nergens den vriend kon onderscheiden van
den vijand. De civielen zelf, die den vorigen dag nog met kennissen, met familieleden,
met vrienden gezelligen omgang hadden, waren niet bij machte om den vijand te
onderkennen van den vriend. De vijand was overal, onder elke kleeding, achter elke
schutting, binnenshuis en buitenshuis. Om van repliek te dienen op geïsoleerde
fusillades hadden de Fransche soldaten moeten mitrailleeren in den grooten hoop,
en dorp of stadje met den grond gelijk moeten maken. Het ligt voor de hand dat
daarvan geen sprake kon zijn. En dit affreuze dilemma kostte den Franschen evenveel
verliezen als een treffen op het slagveld.
De Duitsche methoden van occulte penetratie en clandestiene annexatie hadden
in Luxemburg een toppunt van volmaaktheid bereikt. Mocht Duitschland na zijne
nederlaag er wederom heelhuids afkomen, dit wil zeggen, mochten de overwinnaars
van Duitschland wederom vergunnen dat deze natie, welker capaciteit van bedrog
en schijnheiligheid onbegrensd is, blijft voortbestaan als groote mogendheid,
onverbrokkeld, met al haar potentieel van moreele en materieele camouflage, met al
haar wrok, met al haar ziekelijke hoogvaardij, met al haar onuitroeibare,
kwaadaardige, perverse instincten, dan stelt die methode van geheime overweldiging
voor alle volkeren, hetzij naburig, hetzij van Duitschland verwijderd door oceanische
afstanden, een vitaal probleem.

Een ghetto noodig
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Elk volk dat zijn zelfstandigheid en onafhankelijkheid wil behouden moet dat
probleem zonder uitstel in overweging nemen en de veiligste, de doelmatigste
oplossing zoeken. En wanneer die doelmatige oplossing slechts gevonden zou kunnen
worden in draconische maatregelen, dan zal geen enkel volk dat leven wil, mogen
terugschrikken voor de meest drastische reglementen. De vraag eischt ernstig
onderzoek of wij na den vrede, en zelfs al zou Duitschland door verbrokkeling een
deel zijner boosaardige virulentie verliezen, de vraag eischt een onverwijld antwoord
of wij na den vrede aan alle Duitschers die zich metterwoon vestigen buiten hun
land, speciale kwartieren moeten aanwijzen in onze steden en dorpen, waar zij streng
bewaakt en afgezonderd van de autochthone bevolking zullen leven onder speciale
wetten.
Inderdaad een ghetto voor alle Duitschers. Men deinze niet terug voor dit woord.
Zij verdienen loon naar werken. Te lang zijn wij stekeblind geweest. Te
verschrikkelijk is de prijs welke de volkeren betalen voor de goedheid, de weldaden
welke zij verspild hebben aan een trouweloos ras. Men zegge vooral niet: deze kwestie
betreft een onderwerp van later zorg. Neen. Het minste later is te laat. Een probleem
als dit duldt geen uitstel en geen halfheid: wij hebben dat aan den lijve ondervonden.
Het al of niet definitieve zijner oplossing is een der twee grondvoorwaarden die de
duurzaamheid zullen bepalen van den toekomstigen vrede. Want hieraan kan niemand
voortaan twijfelen dat de Duitschers met of zonder een Hitler onfeilbaar opnieuw
zullen beginnen wanneer men hun de flauwste kans geeft.
[verschenen: 7 juni 1940]

Paul Reynaud's onvergankelijke glorie
Terwijl alles wankelde in paniek, kende hij geen seconde van
aarzeling of twijfel
Frankrijk op den zwartsten dag
De zwakke plek van Sedan
Lawine van ratelend ijzer stormde het land binnen
Parijs, 23 Mei 1940
Zoodra de ware oorlog begon in zijn titanische razernij hamerden de tijdingen van
het front op ieder neer als een serie mokerslagen, met een geweld dat bij iedereen
en niemand uitgezonderd, de sterren voor de oogen deed dansen. Het is hard geweest.
Maar men heeft de beproeving doorstaan, en over 't algemeen met kalmte, met
waardigheid.
Alles, maar dan ook alles, gebeurde anders dan men verwacht had, gehoopt en
berekend. De Franschen hadden acht en veertig uur noodig om Den Bosch te bereiken
in colonnes, waarvan de kop Brabant raakte, terwijl de staart nog in Frankrijk bewoog.
Zij hadden vier en twintig uur noodig om een slagorde te vormen achter Luik. Doch
toen zij aankwamen met een belangrijken voorsprong op de marschregeling, waren
Arnhem, Venlo, Maastricht en het Albert-Kanaal reeds bezweken. In België vonden
zij bruggen opgeblazen welke niet hadden mogen springen en de wegen versperd
met omgehakte boomen. Nochtans arriveerden zij op tijd, ondanks hindernissen die
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slechts verklaard konden worden uit verraad of uit verkeerd begrepen, voorbarig
uitgevoerde orders.
Het veldtochtplan waaraan gewerkt was sinds de vijand tientallen legerkorpsen
geconcentreerd had tusschen Ems en Moezel, kwam op lossere schroeven te staan,
doch, met een beetje doortastendheid behoefde het niet beschouwd te worden als
gecompromitteerd. De Fransche linker-vleugel was sterk genoeg om geen oprolling
te duchten, sterk genoeg om de Hollandsche Linie te dekken in het Zuiden.
Langs de Maas echter, tusschen Namen en Sedan, waar het terrein voor lastig
doorgaat, ongeschikt voor groote operaties, had Gamelin slechts een dun
troepen-gordijn in observatie gelegd van zwakke en middelmatig aangevoerde divisies.

Gamelin's fout
Hoe kon een uitstekend technicus als de Fransche opperbevelhebber zulk een fout
begaan, zulk een bijna open bres aanrichten op het gewichtigste punt van zijn front,
in zijn centrum? Hoe kon een behoedzaam, bedachtzaam karakter als Gamelin steeds
geweest is, in zulk een verbluffende onvoorzichtigheid vervallen op de meest kritische
plek en in de meest hachelijke stonde? Het is onbegrijpelijk. Men staat er verstomd
bij, onthutst, ontzet.
Maar hoe kregen de Duitschers in de kortste keeren lucht van Gamelin's gevaarlijke
dispositief? Met een ongeloofelijke snelheid verzamelden zij achter deze broze lijn,
op een moeilijk terrein, het gros hunner gepantserde brigades. Drie Maasbruggen
welke ditmaal hadden moeten springen bleven onbeschadigd. Niets belemmerde de
opdringing der Duitsche tanks. In een dollen ren reden zij alles overhoop. Bijna
zonder slag of stoot stormden zij tot in de achterhoede van een verbijsterd en
ontredderd leger, welks jammerlijke instorting vlagen van paniek vooruitgolfde naar
de versterkingen der Fransche Noord-grens. Met denzelfden raadselachtigen spoed
bezweken de Maas-overgangen van Sedan, dat door Napoleon beschouwd werd als
een sleutel-positie.
Toen Sedan gevallen was werd een terugtocht van den linker-vleugel
onvermijdelijk, want over een breedte van honderd kilometer lag Frankrijk plotseling
open voor een inval. Geblindeerde wagens en motorwielers stroomden het land
binnen als een lawine van ratelend ijzer, gedreven door orkanen van terreur,
voorafgeloeid door zwermen gierende vliegtuigen, die alles mitrailleerden en
bombardeerden wat nog leven vertoonde, de erbarmelijke horden van vluchtelingen,
te voet, in karren, op fietsen, de hospitalen, zoowel de vrouwen en kinderen als de
terugtrekkende soldaten.

Een dag van paniek
Er is een dag geweest, dat alles scheen te zullen zwichten in een gezamenlijke
ontwrichting, dat overal een onbedwingbare schrik uitsloeg, alsof elke wilskracht
verlamd, vernietigd, opgezogen werd in kolken van vrees. De fabelachtigste geruchten,
gecolporteerd en aangewakkerd door saboteurs, spionnen en verraders, vonden geloof
en verbreidden zich met een rapheid die deed denken aan een afgesproken teeken,
aan georganiseerde demoraliseering.
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De Duitschers zouden geheime en onweerstaanbare wapenen hebben Zij zouden
paralyseerende gassen gebruiken. Het gouvernement zou Parijs verlaten. De
gendarmes zochten voortvluchtige generaals. De vijand werd gesignaleerd te Reims.
Zelfs te Meaux, onder den rook der hoofdstad.
Alles scheen verloren. Alles leek zich op te lossen in een algemeene ontzindheid.
Tegelijkertijd ontbrandde in 't Noorden die woedende, woelende strijd tusschen
duizenden gevaarten van staal, op den grond, in de lucht, donderend, krakend,
knetterend, in wolkenhoozen van stof, rook en walm, onder ontploffingen, die
uniformen van het lijf rukten, de tanks optilden en neerkwakten, de kanonnen
wegbuitelden, in een warreling van lawaai en verwoesting, tienmaal erger dan Verdun,
in een zóó overstelpend tumult dat de mensch zich niet meer bewust was zintuigen
te hebben.
Aldus ontwaakten de Franschen gedurende deze verschrikkelijke week van 14 tot
21 Mei eensklaps uit de dommeling van een maandenlang kwijnenden oorlog, welken
zij practisch niet gerealiseerd hadden, aldus ontwaakten zij plotseling in een labyrinth
van de vertwijfelendste fataliteiten, in een verstrikkenden chaos van machinaties,
moreele en materieele, die door trawanten van den vijand geduldig en vernuftig
gecombineerd waren om allen weerstand te ontzenuwen en te verbrijzelen op het
aangewezen uur.

De schok doorstaan
De schok was ontzaglijk. Hij had doodelijk kunnen zijn. Men heeft hem doorstaan.
Men is hem te boven gekomen. Nimmer zal men de oogenblikken vergeten waarin
een gansch volk den adem scheen te verliezen onder een onmetelijke beklemming.
Wij moeten de soldaten eeren en roemen, die in een catastrofische situatie
onverstoorbaar, onwankelbaar stand gehouden hebben. Maar men durft nauwelijks
denken wat er gebeurd zou zijn, naar welke huiveringwekkende afgronden wij hadden
kunnen verdwalen wanneer de radeloosheid, de onbeslotenheid ware doorgedrongen
tot den hoogsten post der regeering.
Van nu af, hoewel het ergste pas voorbij is, hoewel het gevaar nauwelijks luwt,
mag het Paul Reynaud aangerekend worden als een onvergankelijke glorie, dat hij
geen seconde aarzeling of twijfel gekend heeft, terwijl alles daverde en wankelde.
Met een onvervaard hart is hij de ontbreidelde demonen tegemoet getreden, heeft ze
getrotseerd en beheerscht. Alle maatregelen welke noodig waren om zijn land te
redden, Pétain in het gouvernement, Weygand aan het oppercommando, Mandel aan
Binnenlandsche Zaken, hij nam ze met de beslistheid, met de snelheid, met de
luciditeit, met de koelbloedigheid, met de energie, met de eigenschappen van een
groot man, van een groot staatsman, die niet versaagd heeft toen hem het lot van
Frankrijk, van Europa, van de gansche aarde te dragen en te richten werd gegeven.
Het is slechts aan zeer grooten vergund om zich op de randen van den ondergang
rechten op onsterfelijkheid te verwerven. Wij zullen nog harde dagen beleven. Maar
Paul Reynaud heeft de geduchte en lang beraamde overrompeling doen mislukken,
de overrompeling welker kansen nimmer zullen terugkeeren. De naam Paul Reynaud
is voortaan symbool, motief en garantie van hoop en vertrouwen, van hoop en
vertrouwen in alles wat Frankrijk belichaamt en verdedigt.
[verschenen: 6 juni 1940]
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Nederlandsche vluchtelingen te Parijs
Twaalf honderd landgenooten bereikten de veilige haven na een
afgrijselijken tocht
De ontvangst hoogst gastvrij
Overal Duitsche vliegtuigen
‘De zon, de sterren van den nacht,
Zij varen voort in eeuwigheid.
Maar onze reis is na een tijd
Gelukkiglijk volbracht.’

Parijs, 26 Mei 1940
Leeft hij nog, de dichter Nijhoff, Pom voor al zijn vrienden, die bovenstaande regels
dichtte in zijn ‘Vliegende Hollander’, tien jaar geleden?
In December schreef Jany Roland Holst, de prins der dichters: ‘Pom is kapitein
en zit in Ede.’ Ik zie hem in de voorbije nachten den blik heffen naar de sterren die
onbewogen voortvaren en die reeds wisten wie de reis na een tijd ‘gelukkiglijk’
zouden volbrengen en wie niet.
Hoe klein is het aantal Hollanders dat door België heen heeft kunnen vluchten
naar Frankrijk! Een twaalf honderd, waarvan de meesten Hollanders in België
woonachtig. Terwijl de gevluchte Belgen volgens berichten niet bij honderdduizenden
te schatten zijn en de 3 millioen zouden overschrijden in Frankrijk, kwamen er van
de Hollanders slechts twaalf honderd... Twaalf honderd, die kunnen zeggen als happy
few ‘onze reis in na een tijd gelukkiglijk volbracht’!
Wilt u hooren na wèlk een tijd?
Toen in 1914 de Belgen vrij rustig de Hollandse grenzen overtrokken, bestond in
het Duitsche brein nog niet het infernale idee om treinen van vluchtelingen, karavanen,
wagons g[evuld met vrou]wen, kinderen, grijsaards, lange ritsen fietsers, propvolle
auto's met hun vliegtuigen te bombardeeren en te mitrailleren, ze zonder genade te
achtervolgen, onder voorwendsel als zouden Fransche soldaten zich dekken achter
deze armzalige vluchtende benden, in werkelijkheid om panieken te veroorzaken op
de wegen en spoorlijnen en daardoor de Fransche troepen-transporten te belemmeren.
De Duitsche vliegers begonnen hen reeds te mitrailleeren in Noord-Brabant. Een
jongen van vijftien jaar kwam op z'n eentje te Parijs aan, met een fiets, uit een der
vele treinen. Onderweg was hij van zijn ouders, broers en zusters gescheiden. In zijn
Brabantsch-Hollandsch geeft hij aan wie 't hem vraagt een relaas van zijn tocht: uit
Breda weg met z'n allen op de fiets. Bij Zundert (het dorpje waar Rik Roland Holst
op de Buissche Heide jarenlang 's zomers woonde met Henriette) moesten zij zich
voortdurend in greppels, tusschen struiken werpen: de Duitschers in hun vliegtuigen
verloren zelfs dit kleine groepje niet uit het oog. Toch kwamen zij over de grens en
konden van Antwerpen per trein naar Gent. Hier, terwijl de rest van de familie in
den trein bleef, ging onze baas het perron nog eens op om te zien of de fietsen wel
meekwamen. De trein vertrok zonder hem! Zonder zich te bedenken neemt hij per
fiets den weg naar de Fransche grens, wordt ergens onderweg nog in een Belgisch
kamp opgehouden, veel te lang naar z'n zin: hij was toch Hollander, niet waar, geen
Belg, ze hadden niks met hem te maken, en het lukt hem weg te komen. Hij raakt na
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allerlei wederwaardigheden zonder tal de grens over en in Lille aangekomen, geeft
Vrouw Fortuna in de gedaante van een goedhartige dame hem 400 francs! Is het niet
ongeloofelijk? Maar wij gelooven hem. Hij krijgt een spoorkaartje Lille-Lyon, doch
stapt in Parijs uit en wordt daar door het Hollandsch Comité en door ieder die hem
ziet en schik heeft in dit dappere Brabandertje prachtig en liefderijk verzorgd.
Alvorens verder te gaan dit: het Hollandsch Comité en zij die zich er omheen
gegroepeerd hebben, allen zonder uitzondering, doen het mogelijke, men kan zeggen
het onmogelijke voor hun landgenooten. In de Cité Universitaire, 51 Boulevard
Jourdan, staat het Juliana-Huis voor hen open, het Juliana-Huis waarvan reeds de
naam alleen der Hooge Stichtster den band nauwer toehaalt tusschen alle Hollanders
en bij hen de hoop op een betere toekomst levendig houdt in de harten. In de Avenue
Montaigne no. 50 worden eveneens zeer velen verwelkomd, meestal zij die alles
verloren, zelfs hun laatsten stuiver. Op het Consulaat, aan de Legatie, 85 Rue de
Grenelle, staan allen, heeren en dames, onvermoeid klaar iedereen te helpen, evenals
op de bureaux der Kamer van Koophandel, 109 Boulevard Malesherbes, waar de
vriendelijke gezichten van verscheidene dames en heeren, Mijnheer Van Dam voorop,
een waar reconfort zijn voor allen.
‘De hoogste lof’ en ‘de grootste dankbaarheid’ zijn woorden, nauwelijks voldoende,
wilde men uiting geven aan gevoelens die alle vluchtelingen overstelpend
beheerschen.
Men kan er zeker van zijn dat, wanneer op 1 Juni alle identiteiten gejustifieerd
zijn tegenover de Fransche autoriteiten (van de Hollanders zoowel als van de Belgen
en de Luxemburgers), de evacuatie der Hollanders naar andere zuidelijk gelegen
oorden van Frankrijk zich zonder verwijl voltrekken zal, al naar de mogelijkheden
welke opengesteld zullen worden en rekening houdend met de omstandigheden. Hier
omtrent kan niet de minste twijfel bestaan. Doch de achtervolgings-schrik zit er nog
zoo hevig in dat de gevluchten zich te Parijs maar amper veilig voelen voor den
Duitscher (dit is vooral het geval bij het Israëlietische deel der vluchtelingen), zoodat
hun verlangen ver weg te gaan, veel verder, en hun met moeite bedwongen onrust
meewarig om aan te zien is.
Kopstukken onder de vluchtelingen? Wel, daar is A. den Doolaard, wel bekend
onder de lezers van het Soerabaiasch Handelsblad, die al vluchtend met Mevrouw
op de fiets uit Esschen-Rosendaal, een halve roman heeft kunnen redden, welke hij
hoopt af te maken. Zoo hem dit lukt zal vastgesteld mogen worden of en hoe het
verband tusschen leven en kunst in deze terreur zich staande heeft kunnen houden.
Wij wenschen den schrijver van harte een goede kans toe. Het relaas van zijn tocht
geef ik u niet, dat zal hij zelf alles veel beter vertellen! Ik mag hem de woorden, de
regels, de emotie vooral, niet uit den mond en uit de pen nemen......
Uit Breda is de heer A. Van den Berch van Heemstede, die reeds een 14-tal jaren
in Frankrijk woonachtig is en in wiens kleine slanke gestalte men direct den gewezen
officier herkent, kunnen vluchten met mevrouw en de kinderen. In een auto bestemd
voor slechts vijf personen, en waarin men slaagde er negen te bergen. Nu hij zijn
familie veilig naar 't Zuiden heeft kunnen zenden verdeelt hij zijn tijd en
hulpvaardigheid tusschen Consulaat, Legatie en Kamer van Koophandel. Zooals u
weet is niets lastiger dan iemand op 't juiste moment dáár te vangen waar hij is:
‘Mijnheer van den Berch van Heemstede? O, die was hier maar die is net weg naar
de Kamer van Koophandel’ zegt men in de wachtkamer aan de Legatie waar een
groot mooi schilderij hangt van Koning Willem III wiens Vaderlijk gelaat op menigeen
bemoedigend schijnt neer te blikken. In de Kamer van Koophandel (en dat is een
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aardig endje uit de buurt van Grenelle): ‘O, die is net weg, maar komt over een paar
uur wel weer terug.’ Eindelijk terwijl ik in gesprek sta met verscheidenen in een
geroezemoes van stemmen in de Hollandsche Taal welke men nog zoo graag
eeuwenlang wil behouden, tikt een vriendelijk-behulpzame dame mij op den arm:
‘hier is de heer dien u zocht’. In enkele trekken geeft hij gewillig de paar
bijzonderheden en moet dan weer voort.
Het was opmerkelijk te constateeren hoe de bittere les van die gemütliche joviale
Duitschers de Hollanders achterdochtig gemaakt heeft. En schertsend zou ik misschien
zelfs een enkele mijner collega's kunnen verwijten iet of wat aan dit euvel mank te
gaan dat bij de vluchtelingen maar al te begrijpelijk is. Redacteur voor de grootste
Indische krant zijn, met een solide faam van pro-Fransche gevoelens, verhinderde
niet dat scherp-onderzoekende blikken uit bijna-angstig-vijandige oogen zich op mij
richtten, welke echter langzamerhand opklaarden om ten slotte als in een gerustgesteld
vertrouwen een vriendelijk-dankbare uitdrukking aan te nemen en te blijven houden
tot het einde toe. Helaas, menigeen moet heden (ook onder u, lezers) denken: ‘hoe
is het mogelijk dat mijn vriend een vijand bleek?’...
In het confortabele Juliana-Huis dat gij allen kent van foto's vond ik diverse families
rondom de blinkend geboende tafels op zacht-leeren fauteuils zitten. Het
aquarium-licht der lage zaal werkte reposeerend op al die oogen waarin uren- en
kilometerslange films vol schrikbeelden van doodsangst opgerold liggen om bij de
minste aanleiding weer bliksemsnel in beweging te komen. Voor 't meerendeel
ontmoet men hier Antwerpsche diamantaires, met of zonder kinderen, en zij hebben
allen genoeg aan waarden kunnen redden om zoo noodig in de kosten van hun
onderhoud bij te kunnen dragen, in tegenstelling tot hen van wie ik u reeds vertelde
die door de Avenue Montaigne no. 50 opgenomen werden.
Hier is een echtpaar uit Antwerpen dat in Brussel den laatsten daaruit vertrekkenden
trein kon pakken, en op welke manier denkt gij? Met één enkel perronkaartje, prijs
één franc, gestempeld 14 Mei 1940. Een meesterstuk van ‘débrouillez vous!’ Dat
kaartje wordt met recht als een reliek bewaard en aan iedereen vertoond. Deze
débrouillards waren met vele andere Hollanders samengepropt in een overstampvollen
trein vol Belgen. De reis, vroeger 2 à 3 uren Pullman, duurde 24 uur en zonder
ophouden werd het konvooi gemitrailleerd of gebombardeerd tot onder den rook van
Parijs. Toen hield de infernale cauchemar op. Zij reden langs het brandende station
van Mons. Overal branden langs de spoorlijn. Kazernes, huizen, fabrieken. In de
verte vloog een munitie-trein in de lucht. En voortdurend achtervolgd door Duitsche
vliegtuigen waarvan de mitraille neerkletterde op de daken der wagons, de ruiten
deed stuk springen, koffers doorboorde, de locomotief cribleerde zonder evenwel
den machinist of stoker te dooden. Aan de Fransche grens urenlang oponthoud voor
de visa onder een bombardement. Verderop angstig wachten in pikdonker op het
signaal ‘veilig’, welk een ironie! Eindelijk, Goddank, ziet de machinist kans een
record-snelheid te onderhouden en brengt zoodoende zijn trein met menschen kapot
van den doorgestanen angst zonder verdere breekschade te Parijs aan de Gare du
Nord waar het Hollandsche Comité alleen reeds door zijn aanwezigheid de
landgenooten geruststelt.
Andere vluchtelingen hadden in Antwerpen beestenwagens kunnen vinden, of
oude autobussen, tuf-tufs, betaald met hun laatste cent, tot prijzen van 7000 à 10.000
francs per plaats. Enkelen konden tot Parijs toe in hun kostbaar véhicule blijven. Er
waren er echter ook, met kinderen en ouders op hoogen leeftijd, die te voet kilometers
moesten afleggen, met achterlating van een wagen in panne, soms een treintje konden
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halen voor enkele uren, waarin zij met een dubbel aantal menschen in de nauwe
compartimenten zaten, dan weer te voet voort, kilometers en kilometers, zonder eten,
hier en daar brood en water krijgend van liefderijke bewoners van dorpen die zelf
niet wisten of zij in hun huizen konden blijven. En overal en altijd het Duitsche
vliegtuig boven hun hoofden dat hen tracht van het leven te berooven. Van allen één
refrein: ‘Die gangsters, die gangsters, er is geen ander woord voor ze! Holland was
toch zoo'n gelukkig vreedzaam land, gastvrij en goedhartig.’
In dit Juliana-Huis ziet gij bulletins tegen den muur hangen: de voornaamste
berichten uit diverse Fransche en Engelsche kranten vertaald en opgesteld in het
Hollandsch. Een uitstekend idee van een jong Hollander, sedert zes jaren in Algiers
werkzaam als werktuigkundige, opgeroepen, doch Holland niet meer op tijd kunnende
bereiken, moest hij in Lille rechtsomkeert maken naar Parijs. Een oud-élève van de
Plantage-Muiderlaan, die zonder accent een uitstekend vloeiend Fransch spreekt, en
met zijn zwart golvend haar, grijs-blauwe oogen, donkere huid niets van een Hollander
heeft, ‘met een Duitschen naam nog wel!’ plaagt een medebewoner van 't gastvrije
Huis.
Want tusschen de vlagen van ongerustheid en angst heerscht de opgewekte moed
bij allen coûte que coûte: er zijn kinderen voor wie 't zoo noodig is een draaglijke
atmosfeer te voelen en niet minder is dit een behoefte voor de oudjes van tegen de
zeventig en er over zelfs, die niet mankeeren onder deze arme stakkerds.
Hollanders die op handelsreizen waren, in het vaderland vrouw en kinders
achterlieten, niets van hen weten, zijn er ook niet weinig. Ik sprak er zelfs een heer
met verlof uit Palembang, wiens gezin in Holland bleef terwijl hij op zakenreis was
voor zijn directie. Hij tracht nu werk te vinden, want hij heeft geen cent. Naar Indië
schijnt er op 't oogenblik geen mogelijkheid te zijn tot vertrek. Moge het dezen
sympathieken verlofganger gelukken met behulp van de Kamer van Koophandel
inderdaad wat te vinden...
Dan moet ik u vertellen dat ik een oud-ingezetene van Soerabaja ontmoette: den
heer Schneiders van de Paketvaart, die zonder kleerscheuren de betere tijden kan
afwachten (hij heeft een huisje in Clamart vlak bij Parijs kunnen huren waar hij
groenten wil teelen!) doch die hoogst verontwaardigd was over de behandeling der
politie welke hem, toen hij uit het Crédit Lyonnais stapte, meenam naar een bureau
en daar urenlang deed ‘poireauter’ zooals de Franschman zegt (dat past overigens
goed bij zijn groentetuintje...). ‘En mijn paspoort wàs in orde!’ Hij had hun gezegd
dat hij zich jarenlang met tourisme had beziggehouden en wist wat een paspoort was.
Ik schoot innerlijk in een lach maar zei hem niets. Tourisme! Maar er is geen woord
dat sinds een poos verdachter is in Frankrijk dan deze eertijds zoo aanlokkelijke
term! Het is gebleken te véél perspectieven in zich te hebben, dit ongelukkige woord
door den heer Schneiders in een kritiek moment in den mond genomen. Het tourisme
helaas is voor langen tijd door de Duitschers overal verdacht geworden...
Over de wilde geruchten van verraad, fusilleering in Holland en Zeeland welke
de ronde doen doet men beter te zwijgen, niets is controleerbaar en de tijden zijn
reeds verschrikkelijk genoeg om misschien in werkelijkheid onschuldige personen
over te geven aan de algemeene blaam.
Ik wil dus dit relaas liever eindigen met een andere ‘note gaie’, in zekeren zin
hoopvol zelfs: een bloembollenhandelaar, ook op reis, ook zonder nieuws van zijn
gezin in Holland, verwittigde zijn broer in New-York van zijn geval, en kreeg
telegrafisch gelden toegestuurd om daarheen te komen. En zie hier: op de
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Amerikaansche Ambassade en hun Consulaat zei men hem: ‘Mijnheer, blijft u rustig
in Frankrijk, over drie maanden zit u weer in Holland bij uw gezin.’
Voorbarig? Wellicht. Doch het duidt één ding aan: dat ook de groote mogendheid
der U.S.A. den wil heeft om ‘den gangsters van Europa’ het kleine vreedzame Holland
uit hun klauwen te rukken.
[verschenen: 10 juni 1940]
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